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บทคัดย่อ 
การวิจัย เรื่อง “รูปแบบการพัฒนาการบริหารจัดการวัดที่ ดี ในจั งหวัดชั ยนาท ”  

มีวัตถุประสงค์เพ่ือ ๑) ศึกษาสภาพทั่วไปในการบริหารจัดการวัดในจังหวัดชัยนาท ๒) ศึกษา
องค์ประกอบเกี่ยวกับการบริหารจัดการวัดที่ดีในจังหวัดชัยนาท ๓) น าเสนอรูปแบบการพัฒนาการ
บริหารจัดการวัดที่ดีในจังหวัดชัยนาท  

ระเบียบวิธีวิจัยเป็นแบบผสานวิธี ระหว่างวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ จากการวิเคราะห์เอกสาร และ
การสัมภาษณ์เชิงลึก จากผู้ให้ข้อมูลส าคัญ  จ านวน  ๓๙  รูปหรือคน  วิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์
ข้อมูลเชิงอรรถาธิบายและพรรณนาความ  แล้วจึงสร้างรูปแบบเบื้องต้น ก่อนน าเสนอผู้เชี่ยวชาญจ านวน 
๑๑ รูปหรือคน ยืนยันรูปแบบอีกครั้งหนึ่งในการสนทนากลุ่มเฉพาะ และวิจัยเชิงปริมาณ เก็บข้อมูลจาก
แบบสอบถาม จ านวน  ๑๖๒  ชุด กับกลุ่มตัวอย่างคือพระสงฆ์จังหวัดชัยนาท ซึ่งใช้วิธีการสุ่มแบบชั้น
ภูมิ  วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสังคมศาสตร์ สถิติที่ใช้คือค่าความถี่ ค่าร้อยละ 
ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

ผลการวิจัยพบว่า  
๑. สภาพทั่วไปในการบริหารจัดการวัดในจังหวัดชัยนาท พบว่า มีจุดแข็งคือ มีการบริหาร

จัดการเป็นเอกภาพภายใต้การปกครองคณะสงฆ์ของเจ้าคณะระดับต่างๆ  เจ้าอาวาสเป็นผู้ปกครอง
สูงสุด มีความรู้เป็นอย่างดี ส่วนจุดอ่อนคือ มีพระภิกษุสามเณรจ านวนน้อย บางวัดมีเพียงเจ้าอาวาส
เพียงรูปเดียว บางวัดมีแต่พระที่ชราภาพ ท าให้การบ ารุงรักษาวัดไม่เป็นระเบียบ สกปรก รกร้าง 
โบราณสถานเกินการช ารุดทรุดโทรมตามกาลเวลา โอกาสคือ จังหวัดชัยนาทเป็นจังหวัดที่มี
พุทธศาสนิกชนจ านวนมาก เป็นเมืองพระพุทธศาสนาที่มีประวัติความเป็นมาอันยาวนาน มีพระเกจิ 
พระเถระที่มีคนนับถือจ านวนมาก มีศิลปวัฒนธรรมที่สอดคล้องกับพระพุทธศาสนา และประชาชนมีวิถี
การด าเนินชีวิตตามแนวทางพระพุทธศาสนา อุปสรรคคือ จังหวัดชัยนาทมีความหลากหลายทางด้าน
วัฒนธรรม กระแสความนิยมของต่างประเทศเริ่มเข้ามาท าลายวัฒนธรรมอันดีงามของจังหวัด เด็กและ
เยาวชนขาดความรู้ความเข้าใจในวัฒนธรรมเดิมๆที่ปู่ย่าตายายเคยท าเอาไว้เป็นแบบอย่าง มัก
เปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมใหม่จนกลายเป็นสิ่งที่ผิดๆ  

๒. องค์ประกอบในการบริหารจัดการวัดที่ดีในจังหวัดชัยนาท นั้นประกอบด้วย ๔ 
องค์ประกอบ ๑๒ หลักการ ดังนี้ องค์ประกอบที่ ๑ ด้านบ ารุงรักษาวัด จัดกิจการ และ ศาสนสมบัติ 



 (ข) 

ประกอบด้วย ๓ หลักการส าคัญ คือ หลักการที่ ๑ การจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาวัด หลักการที่ 
๒ พัฒนาวัดต้นแบบ อุทยานการศึกษาภายในวัด วัดพัฒนาตัวอย่าง  หลักการที่ ๓ จัดท าเครื่องมือใน
การเก็บรักษาศาสนสมบัติของวัดที่มีประสิทธิภาพ องค์ประกอบที่ ๒ ด้านการปกครองบรรพชิตและ
คฤหัสถ์ ประกอบด้วย ๓ หลักการส าคัญ คือ หลักการที่ ๑ จัดตั้งส านักงานเจ้าอาวาสแบบครบวงจร 
หลักการที่ ๒ พัฒนาพระสงฆ์นักปกครอง หลักการที่ ๓ คือ สร้างศาสนทายาทต้นแบบ องค์ประกอบที่ 
๓ ได้แก่ ด้านการศึกษาอบรมและสั่งสอน  ประกอบด้วยหลักการส าคัญๆ ๓ ด้านคือ หลักการที่ ๑ 
จัดตั้งโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรมและบาลี หลักการที่ ๒ คือ ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา
ตลอดชีวิต หลักการที่ ๓ คือ พัฒนาอาจารย์รักท้องถิ่น องค์ประกอบที่ ๔ คือ ด้านการให้ความสะดวก
ตามสมควรในการบ าเพ็ญกุศล ประกอบด้วยหลักการส าคัญๆ ๓ หลักการ คือ  หลักการที่ ๑ ได้แก่ การ
พัฒนาศาสนสถานให้สวยงามและมั่นคง หลักการที่ ๒ คือ พัฒนาบุคลากรให้มีความพร้อมในการบริการ 
หลักการที่ ๓ คือ สร้างมัคทายกน้อย  

๓. รูปแบบการพัฒนาการบริหารจัดการวัดที่ดีในจังหวัดชัยนาท พบว่า มี ๔ รูปแบบ คือ 
รูปแบบที่หนึ่ง ได้แก่ การพัฒนาวัดสู่องค์กรที่มีสมรรถนะ ประกอบด้วย ๓ กิจกรรม คือ จัดท า
แผนพัฒนาวัด ด้วยการระดมความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนในการจัดท าแผนพัฒนาวัด แผนยุทธศาสตร์ 
จัดประชาพิจารณ์ และการถ่ายทอดแผนสู่ภาคปฏิบัติ  การพัฒนาเครื่องมือบริหารจัดการที่ดีและมี
ประสิทธิภาพ และพัฒนาวัดสู่เป้าหมาย ด้วยการพัฒนาวัดเป็นอุทยานการศึกษาภายในวัด วัดพัฒนา
ตัวอย่าง และพัฒนาวัดเป็นวัดพัฒนาตัวอย่างดีเด่น รูปแบบที่สอง ได้แก่ การพัฒนาศาสนบุคคลที่ดีและ
มีคุณภาพ  ประกอบด้วย ๓ กิจกรรม คือ จัดตั้งส านักงานภายในวัด เพ่ิมช่องทางการติดต่อประสานงาน
กับชาวบ้านให้มากขึ้น สร้างบุคลากรที่มีคุณภาพ ด้วยการคัดเลือกพระภิกษุสามเณรที่มีความรู้
ความสามารถ พัฒนาพระภิกษุสามเณรให้ได้รับการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น และสร้างศาสนทายาทที่ดี 
ด้วยการคัดเลือกศาสนทายาท อบรมศาสนาทายาท ให้การศึกษาที่ดี รูปแบบที่สาม ได้แก่ การ
พัฒนาการเรียนรู้คู่คุณธรรม  ประกอบด้วย ๔ กิจกรรม คือ เครือข่ายโรงเรียนพระปริยัติธรรม ด้วยการ
เรียนร่วมที่ศูนย์ต าบลหรืออ าเภอ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเครือข่าย สร้างและพัฒนาบุคลากรให้
มีคุณภาพ สร้างแหล่งการเรียนรู้ เช่น ศูนย์กลางการเรียนรู้ด้านการพัฒนาร่างกาย ศีลธรรม สังคม จิตใจ 
และปัญญา ส่งเสริมคุณภาพการศึกษา ด้วยการพัฒนาผู้บริหารและครูมีคุณวุฒิและคุณธรรม และการ
สร้างเด็กและเยาวชนต้นแบบ ด้วยการสร้างภูมิคุ้มกันด้วยการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมอย่างจริงจัง 
รูปแบบที่สี่ ได้แก่ การพัฒนาศาสนสถาน ศาสนบุคคล และศาสนพิธีกรรม ประกอบด้วย ๓ กิจกรรม 
คือ การพัฒนาศาสนสถาน ด้วยการอนุรักษ์ศาสนสถานให้มีความม่ันคง แข็งแรง และคงไว้ซึ่งเอกลักษณ์
ความเป็นไทย การพัฒนาศาสนบุคคล ด้วยการการพัฒนาทักษะทางด้านภาษาและวัฒนธรรมท้องถิ่น 
และการพัฒนาศาสนพิธีกรรม ด้วยการอบรมให้ความรู้เรื่องศาสนพิธีกรรมที่ถูกต้อง จัดท าคู่มือศาสน
พิธีกรรมออกเผยแผ่ จัดกิจกรรมส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณีท้องถิ่น  และจัดกิจกรรมส่งเสริม
พระพุทธศาสนาอย่างสม่ าเสมอ 
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Abstract 

 Objectives of this research were; 1. To study general condition of 
monastery management in Chainat Province, 2. To study the components of 
monastery management in Chainat Province and 3. To propose a  Good Management 
model for monastery in Chainat Province 

Methodology was the mixed methods. The qualitative method collected 
data from document and in-depth-interviewing 39  key informants and analyzed data 
by content analysis and descriptive interpretation and then used the findings to form a 
basic model for monastery development and then submitted the basic model to 11 
participants in focus group discussion to confirm the model. The quantitative method 
collected data from stratified 162 samples who were monks in Chainat Province by 
using questionnaires with reliability score at 0.981, analyzed data with descriptive 
statistics; frequency, percentile, mean and standard deviation. 

Findings were as follows: 
1. General conditions  of monastery management In Chainat Province were 

that: Strength; there was unity in management under supervision of various levels of 
administrative monks where the abbots with good knowledge  were the highest 
administrators, Weakness; monks and novices were limited, minimal in numbers. Some 
monasteries had only abbots causing monastery maintenance ineffective and not-
orderly. The ancient buildings were left dirty, deserted and decay, Opportunity; 
Chainat Province is the province of Buddhism with long history where majority of 
people were Buddhists. There are many Buddhist arts and crafts and honorary and 
sacred monks. People live their lives in line with Buddhism, Threats; Chainat Province 
has diversity in culture and  the trends of foreign culture favoritism began to take 
shape and replace the good cultures of the province. Young people do not 
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understand and appreciate the old cultures from their ancestors and begin to adopt 
new cultures from outside which was the wrong trend.    

2. Components of monastery management in Chainat Province were of 4 
components with 12 principles. Component 1: monastery maintenance, management 
and religious property consisted of 3 principles; 1) monastery development strategic 
plan, 2) model monastery development, learning gardens in monasteries, 3) effective 
tools and system development for ancient property maintenance. Component 2: 
monk and laity administration; consisted of 3 important principles; 1) abbots’ 
modernly completed offices, 2) administrative monks development, 3) model 
Buddhism heritage generation. Component 3: training and dissemination; consisted of 3 
principles; 1) Phrapariyattidhamma school, establishment, Dhamma and Pali, 2) lifelong 
education support, 3) local loving teachers development. Component 4: support and 
facilitate in merit making; consisted of 3 principles; 1) beautiful and secured monastery 
development, 2) personnel development for being ready for services and 3) junior  
monastery warden building.  

3. Models for monastery management development In Chinat Province were 
of 4 models; Model 1: monastery development towards competency organizations, 
consisting of 3 activities; formulating strategic monastery development plan with 
participation from all parties concerned, public hearing and plan implementation. 
Effective administrative tools development, learning center implementation in 
monasteries and monastery development towards the outstanding developed 
monasteries. Model 2: good and qualified religious personnel development, consisting 
of  3 activities; office setting in monasteries, more contacting channels creation, 
qualified personnel development by selecting novices and monks for higher 
education, good religious heritage building by selecting qualified religious inheritors for 
more training and higher education. Model 3: ethical learning development; consisting 
of 4 activities; Phrapariyattidhamma school networking, joint learning activities at sub-
district or district levels, qualified personnel development, learning center such as 
physical development, morality, social, spirits and wisdom, education quality 
promotion by developing administrators and teachers to have qualification and ethics, 
model youth development  by immunity vaccination. Model 4: religious place, 
religious personnel and religious ceremonies consisting of 4 activities; religious place 
development by safeguarding and developing the religious places to the sustainable, 
strong and holding Thailand identities. Personnel development emphasizing language 
competency and folk cultural center and religious ceremonies. Training for the right 
religious ceremonies, religious handbooks for the right religious ceremonies, 
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community tradition and culture activity promotion and Buddhism promotion activities 
should be set up regularly.     
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ที่ปรึกษาคือ พระสุธีวีรบัณฑิต, ดร. ประธานกรรมการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เติมศักดิ์ ทองอินทร์
กรรมการผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์ที่ได้ให้ค าแนะน าและได้กรุณาเสียสละเวลาให้ค าปรึกษา และ
ตรวจสอบแก้ไขวิทยานิพนธ์ฉบับนี้อย่างละเอียดรอบคอบเพ่ือให้เนื้อหาของการวิจัยนี้ชัดเจนสมบูรณ์
มากยิ่งขึ้น และกราบขอบพระคุณ พระปลัดระพิน พุทฺธิสาโร, ดร. รองศาสตราจารย์ ดร.สุวิญ รักสัตย์ 
และรองศาสตราจารย์ ดร. สุรพล สุยะพรหม คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในการสอบป้องกัน
วิทยานิพนธ์ครั้งนี้ที่เมตตาชี้แนะแก้ไขเนื้อหาที่บกพร่องให้สมบูรณ์ถูกต้อง 
ผู้วิจัยขอขอบคุณ คณะผู้ เชี่ยวชาญทุกท่านที่กรุณาช่วยตรวจสอบเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยซึ่ง
ประกอบด้วย พระโสภณวราภรณ์, ดร.  อาจารย์ ดร.พิเชฐ ทั่งโต  ผศ.ดร.โกนิฏฐ์ ศรีทอง  ผศ.ดร.เติม
ศักดิ์  ทองอินทร์  ผศ.ดร.วรกฤต เถื่อนช้าง  ที่ ให้ความอนุเคราะห์ตรวจทานแนะน าแก้ไขให้
แบบสอบถามสมบูรณ์ยิ่งขึ้น ส่งผลให้การศึกษาส าเร็จลุล่วงลงด้วยดีผู้วิจัยรู้สึกซาบซึ้งในความกรุณา
ของท่านและขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ ที่นี้ 

ที่ส าคัญขอกราบขอบพระคุณทุกท่านที่สนับสนุนทุกๆด้านรวมทั้งเป็นก าลังใจให้กับ
ผู้วิจัยเป็นอย่างดีและสุดท้ายนี้ขอขอบคุณพระอาจารย์ทุกรูป/คน ที่ประสิทธิ์ประสาทวิทยาการ และ
เพ่ือนร่วมชั้นเรียน  ที่เป็นก าลังใจให้มาโดยตลอดจนประสบผลส าเร็จ ผู้วิจัยขอมอบบูชาเป็นกตเวทิตา
คุณแด่คุณพ่อ คุณแม่ ปู่ย่า ตายาย ครูบาอาจารย์ พระอุปัชฌาย์รวมถึงญาติธรรมทุกๆ ท่าน  

 

 
พระปลัดวรเมศวร์  นาควโร (ยิ้มกรุง) 

๒๘ มกราคม ๒๕๖๐ 
 



(ช) 
 

สารบัญ  
 

 เรื่อง  หน้า 
    บทคัดย่อภาษาไทย (ก) 

 บทคัดย่อภาษาอังกฤษ (ค) 
 กิตติกรรมประกาศ (ฉ) 
 สารบัญ (ช) 
 สารบัญตาราง (ฌ) 
 สารบัญแผนภาพ (ญ) 
ค าอธิบายสัญลักษณ์และค าย่อ (ฎ) 
    บทที่ ๑ บทน า ๑ 
 ๑.๑ ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา ๑ 
 ๑.๒ วัตถุประสงค์ของการวิจัย ๔ 
 ๑.๓ ปัญหาที่ต้องการทราบ ๔ 
 ๑.๔ ขอบเขตของการวิจัย ๔ 
 ๑.๕ นิยามศัพท์เฉพาะที่ใช้ในการวิจัย ๕ 
 ๑.๖ ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย ๖ 
    บทที่ ๒ เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ๗ 
 ๒.๑ แนวคิดเก่ียวกับรูปแบบ ๘ 
 ๒.๒ แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนา ๒๔ 
 ๒.๓ แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารจัดการ ๓๓ 
 ๒.๔ แนวคิดเก่ียวกับการบริหารจัดการวัด ๔๗ 
 ๒.๕ ข้อมูลพื้นที่การวิจัย ๖๖ 
 ๒.๖ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ๗๔ 
 ๒.๗ กรอบแนวคิดในการวิจัย ๑๐๐ 
    บทที่ ๓ วิธีด าเนินการวิจัย ๑๐๑ 
 ๓.๑ รูปแบบการวิจัย ๑๐๑ 
 ๓.๒ ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ๑๐๑ 
 ๓.๓ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ๑๐๔ 
 ๓.๔ การเก็บรวบรวมข้อมูล ๑๐๗ 
 ๓.๕ การวิเคราะห์ข้อมูล ๑๐๘ 
 
 
 

 
 
 

  

 

 

 

 



(ซ) 
 

สารบัญ (ต่อ) 
 

 เรื่อง  หน้า 
   บทที่ ๔ ผลการวิจัย ๑๑๒ 
 ๔.๑ ผลการวิเคราะห์สภาพทั่วไปในการบริหารจัดการวัดในจังหวัดชัยนาท ๑๑๓ 
 ๔.๒ ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเกี่ยวกับการบริหารจัดการวัดที่ดีในจังหวัด

ชัยนาท 
๑๒๗ 

 ๔.๓ รูปแบบการพัฒนาการบริหารจัดการวัดที่ดีในจังหวัดชัยนาท ๑๓๘ 
 ๔.๔ องค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัย ๑๗๙ 
    บทที่ ๕ สรุป  อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ ๑๘๔ 
 ๕.๑ สรุปผลการวิจัย ๑๘๔ 
 ๕.๒ อภิปรายผลการวิจัย ๑๙๒ 
 ๕.๓ ข้อเสนอแนะ ๑๙๖ 
   บรรณานุกรม ๑๙๘ 
ภาคผนวก  ๒๐๙ 

 ภาคผนวก ก  หนังสือขอความอนุเคราะห์ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพ 
                 เครื่องมือวิจัย 

๒๑๐ 

 ภาคผนวก ข หนั งสื อขอความอนุ เคราะห์ เก็ บ ข้อมู ล เพ่ื อการวิ จั ย 
(สัมภาษณ์) 

๒๑๖ 

 ภาคผนวก ค  หนังสือเชิญเข้าร่วมการสนทนากลุ่มเฉพาะ ๒๓๘ 
 ภาคผนวก ง   แบบสอบถามเพ่ือการวิจัย ๒๕๑ 
 ภาคผนวก จ แบบสัมภาษณ์เพ่ือการวิจัย ๒๖๔ 
 ภาคผนวก ฉ  ประมวลภาพการสัมภาษณ์และสนทนากลุ่มเฉพาะ ๒๖๗ 
   ประวัติผู้วิจัย ๒๘๖ 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



(ฌ) 
 

สารบัญตาราง 
ตารางท่ี หน้า 

๒.๑ แสดงสาระส าคัญของความหมายรูปแบบ ๑๑ 
๒.๒ แสดงสาระส าคัญประเภทของรูปแบบ ๑๕ 
๒.๓ แสดงสาระส าคัญองค์ประกอบของรูปแบบ ๑๗ 
๒.๔ คุณลักษณะของรูปแบบที่ดี ๑๘ 
๒.๕ แสดงสาระส าคัญเก่ียวกับการพัฒนารูปแบบ ๒๒ 
๒.๖ แสดงสาระส าคัญเก่ียวกับการสร้างรูปแบบ ๒๔ 
๒.๗ แสดงสาระส าคัญของความหมายของการพัฒนา ๒๘ 
๒.๘ แสดงสาระส าคัญของแนวคิดการพัฒนาตามหลักพระพุทธศาสนา ๓๓ 
๒.๙ ความหมายของการบริหาร ๓๖ 

๒.๑๐ ความหมายของผู้บริหาร ๓๙ 
๒.๑๑ เปรียบเทียบทฤษฎีการบริหารจัดการกับทฤษฎีที่ใช้ในการวิจัย ๔๗ 
๒.๑๒ ความหมายของการบริหารจัดการวัด ๔๙ 
๒.๑๓ การบริหารจัดการวัดของเจ้าอาวาส ๖๕ 
๒.๑๔ แสดงผลการวิจัยที่ท าการศึกษาเก่ียวกับรูปแบบ ๘๒ 
๒.๑๕ แสดงผลการวิจัยที่ท าการศึกษาเก่ียวกับการบริหารจัดการ ๙๑ 
๒.๑๖ แสดงผลการวิจัยที่ท าการศึกษาเก่ียวกับการบริหารจัดการวัด ๙๘ 

๓.๑ ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ๑๐๒ 
๔.๑ องค์ประกอบในการบริหารจัดการวัดที่ดีในจังหวัดชัยนาท : หลักการ 

ตัวชี้วัด แผนงานหรือโครงการ และผู้รับผิดชอบ ๑๒๘ 
๔.๒ แสดงจ านวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม ๑๕๘ 
๔.๓ ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และระดับการปฏิบัติการบริหาร

จัดการวัดของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อการบริหารจัดการวัดในจังหวัดชัยนาท  
โดยภาพรวม ๑๖๐ 

๔.๔ ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และระดับการปฏิบัติการบริหาร
จัดการวัดของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อการบริหารจัดการวัดในจังหวัดชัยนาท  
ด้านการบ ารุงรักษาวัด จัดกิจการและศาสนสมบัติ  ๑๖๑ 

๔.๕ ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และระดับการปฏิบัติการบริหาร
จัดการวัดของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อการบริหารจัดการวัดในจังหวัดชัยนาท 
ด้านการปกครองบรรพชิตและคฤหัสถ์ ๑๖๓ 

๔.๖ ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และระดับการปฏิบัติการบริหาร
จัดการวัดของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อการบริหารจัดการวัดในจังหวัดชัยนาท 
ด้านการศึกษาอบรมสั่งสอนพระธรรมวินัยบรรพชิตและคฤหัสถ์ ๑๖๕ 

๔.๗ ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และระดับการปฏิบัติการบริหาร
จัดการวัดของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อการบริหารจัดการวัดในจังหวัดชัยนาท 
ด้านการให้ความสะดวกในการบ าเพ็ญกุศล ๑๖๗ 



(ญ) 
 

สารบัญแผนภาพ 
  

แผนภาพที่  หน้า 
   ๒.๑ กรอบแนวคิดในการวิจัย ๑๐๐ 

๔.๑ จากองค์ประกอบน าไปสู่หลักการบริหารจัดการวัดที่ดี ๑๔๑ 
๔.๒ จากประเด็นหลักการบริหารจัดการวัดที่ดีน าไปสู่การวิเคราะห์สภาพ

ปัญหาและประเด็นที่ต้องการ 
๑๔๓ 

๔.๓ รูปแบบที่ ๑ พัฒนาวัดสู่องค์กรที่มีสมรรถนะ ๑๕๐ 
๔.๔ รูปแบบที่ ๒ การพัฒนาศาสนบุคคลที่ดีมีคุณภาพ ๑๕๑ 

๔.๕ รูปแบบที่ ๓ พัฒนาการเรียนรู้คู่คุณธรรม ๑๕๒ 
๔.๖ รูปแบบที่ ๔ พัฒนาศาสนสถานให้มั่นคง สวยงาม พร้อมใช้งาน ๑๕๓ 
๔.๗ รูปแบบการพัฒนาการบริหารจัดการวัดที่ดีในจังหวัดชัยนาท ๑๕๔ 
๔.๘ รูปแบบที่ ๑ พัฒนาวัดสู่องค์กรที่มีสมรรถนะ ๑๗๒ 
๔.๙ รูปแบบที่ ๒ การพัฒนาศาสนบุคคลที่ดีมีคุณภาพ ๑๗๔ 

๔.๑๐ รูปแบบที่ ๓ พัฒนาการเรียนรู้คู่คุณธรรม ๑๗๖ 
๔.๑๑ รูปแบบที่ ๔ พัฒนาศาสนสถานให้มั่นคง สวยงาม พร้อมใช้งาน ๑๗๘ 
๔.๑๒ องค์ความรู้จากการวิจัย ๑๗๙ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



(ฎ) 
 

ค าอธิบายสัญลักษณ์และค าย่อ 
 
๑. ค าย่อชื่อคัมภีร์พระไตรปิฎก 

อักษรย่อในวิทยานิพนธ์เล่มนี้ ใช้อ้างอิงจากพระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๓๙ เป็นหลักโดยใช้ระบบย่อค าดังต่อไปนี้ 

พระวินัยปิฎก 
วิ.ม. (ไทย)  =  วินัยปิฎก  มหาวรรค  (ภาษาไทย) 

พระสุตตันตปิฎก 
ที.ปา. (ไทย) =  วิสุตตันตปิฎก  ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค  (ภาษาไทย) 
ที.ม. (ไทย) =  สุตตันตปิฎก  ทีฆนิกาย มหาวรรค  (ภาษาไทย) 
องฺ.ทุก. (ไทย)  =  สุตตันตปิฎก  อังคุตรนิกาย ทุกนิบาต  (ภาษาไทย) 
องฺ.จตุกฺก. (ไทย) =  สุตตันตปิฎก  อังคุตรนิกาย จตุกกนิบาต  (ภาษาไทย) 
 

๒. การระบุเลขหมายพระไตรปิฎก 
 ในงานวิจัยฉบับนี้ได้ใช้พระไตรปิฎกภาษาไทย  ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  พ .ศ.
๒๕๓๙  เป็นหลักในการอ้างอิง ซึ่งพระไตรปิฎกฉบับภาษาไทยจะระบุ  เล่ม/ข้อ/หน้า. เช่น ขุ.ธ. (ไทย) 
๒๕/๓๐/๕๑. หมายความว่าระบุถึง สุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย ธรรมบท ฉบับภาษาไทย พระไตรปิฎก
เล่มที่ ๒๕ ข้อที่ ๓๐ หน้าที่ ๕๑ เป็นต้น 



 
บทท่ี ๑ 
บทน ำ 

 
๑.๑ ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

วัดในพระพุทธศาสนาถือว่าเป็นองค์การทางศาสนาองค์การหนึ่งที่มีความส าคัญอย่างยิ่ง
ส าหรับเป็นที่พ่ึงทางใจของพุทธศาสนิกชนทั่วไป และยังเป็นสถานที่ที่ฝึกฝน ขัดเกลา อบรมบ่มนิสัย
กุลบุตรผู้เข้ามาบวชในพระพุทธศาสนา วัดแห่งแรกของพระพุทธศาสนาคือ วัดเวฬุวัน หรือวัดเวฬุวนา
รามตามประวัติว่าเป็นที่พ านักอาศัย (อาราม วิหาร) ของผู้ประพฤติพรหมจรรย์ เป็นสถานที่สงบร่มรื่น
ร่มเย็นทั้งทางกายและทางใจซึ่งเหมาะแก่การบ าเพ็ญสมณธรรม ตรงกับความหมายว่า อารามส่วนชาว
ไทยเรียกสถานที่อยู่ของผู้ประพฤติพรหมจรรย์ว่า  “วัด” เพราะสถานที่ดังกล่าวใช้เป็นที่วัดภูมิธรรม
ภูมิความรู้ของพุทธศาสนิกชนผู้มาวัดว่าสามารถประพฤติปฏิบัติธรรมวินัยของพระพุทธเจ้าได้มากน้อย
แค่ไหน ในสมัยพุทธกาลเมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จตรัสรู้พระอนุตระสัมมาสัมโพธิญาณแล้วนั้นจึงได้ออกสั่ง
สอนเวไนยสัตว์ด้วยการประกาศธรรมวินัย ภายหลังจึงได้มีพระสาวกออกบวชติดตามพระพุทธองค์มา
เรื่อยๆ ในขณะเดียวกันก็ช่วยพระพุทธองค์ประกาศธรรมวินัยสั่งสอนเวไนยสัตว์อีกแรงหนึ่งด้วย
พระภิกษุสงฆ์เหล่านี้ก็ได้ช่วยกันจาริกไปตามที่ต่างๆ เพ่ือประกาศพระศาสนา  เมื่อพระพุทธองค์ได้
เสด็จไปถึงกรุงราชคฤห์ พระเจ้าพิมพิสารจึงได้ทรงเลือกสถานที่แห่งหนึ่งซึ่งเป็นพระราชอุทยานของ
พระองค์เองอยู่ไม่ห่างจากตัวเมืองมากนักให้เป็นสถานที่ประทับของพระพุทธองค์พร้อมด้วยเหล่า
สาวกจ านวน ๑,๐๐๐ รูป บริเวณนั้นเป็นสถานที่ร่มรื่นเพราะมีต้นไผ่อยู่เป็นจ านวนมาก ชาวเมือง
ราชคฤห์เรียกสถานแห่งนั้นว่า เวฬุวัน แปลว่า สวนไผ่ ด้วยเป็นสถานที่กว้างใหญ่อยู่ไม่ไกลจากชุมชน
ทั้งเงียบสงัดไม่พลุกพล่านด้วยผู้คนควรเป็นที่หลีกเร้นอยู่ตามสมณวิสัยเมื่อพระเจ้าพิมพิสารทรงถวาย
พระราชอุทยานเวฬุวันเป็นสังฆทาน พระศาสดาจึงทรงปรารภเหตุนี้ให้พระภิกษุรับอารามที่ทายก
ถวายตามปรารถนา พระเวฬุวนาราม จึงเกิดขึ้นเป็นวัดแรกในพระพุทธศาสนาพระองค์ทรงประทับอยู่ 
ณ เวฬุวันวิหาร ประดิษฐานพระพุทธศาสน ณ พระเวฬุวันวิหารแต่นั้นมานี่คือมูลเหตุซึ่งท าให้วัดใน
พระพุทธศาสนา เริ่มมีขึ้นมา และเห็นได้ว่าวัดในสมัยแรกนั้นเป็นเพียงสวนป่าซึ่งใช้เป็นที่พ านักของ
พระภิกษุสงฆ์เท่านั้น เมื่อมาในสมัยหลังวัดได้ถูกเพ่ิมสถานภาพและหน้าที่ของตนมากขึ้นกว่าแต่ก่อน
จากที่เป็นเพียงแค่สถานที่พักสงฆ์ ต่อมาจึงท าให้วัดมีสถานภาพเป็นองค์การที่ใหญ่โตขึ้น หมายถึง วัด
มีหน้าที่ที่จะต้องท ามากขึ้นเพราะวัดจะต้องมีกิจกรรมที่สัมพันธ์กับชุมชนอยู่ตลอดเวลา ยิ่งชุมชนมี
ความใหญ่โตมากเพียงใดวัดก็ยิ่งต้องท างานมากขึ้น  วัดจึงจ าเป็นต้องมีการบริหารการพัฒนาเพ่ือ
ความส าเร็จของกิจกรรมให้เกิดขึ้นอยู่เสมอเพราะฉะนั้น หากวัดมีหลักการบริหารการพัฒนาองค์การที่
ดี ก็จะท าให้วัดนั้นได้รับประโยชน์จากชุมชนมากและชุมชนก็ได้รับประโยชน์จากวัดมากด้วยเช่นกัน 

การบริหารจัดการวัดในสมัยพุทธกาลนั้น พระพุทธเจ้าทรงใช้รูปแบบของการบริหารที่ยึด
หลักของพระธรรมและพระวินัยเป็นเบื้องต้น พระสงฆ์ที่อยู่ในวัดนั้นจะยึดหลักของพระธรรมวินัยที่
พระพุทธเจ้าบัญญัติไว้เป็นหลักแห่งการอยู่ร่วมกัน การบริหารในสมัยพุทธกาลจึงเป็นการบริหารแบบ
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ธรรมาธิปไตยแต่เมื่อกาลเวลาผ่านไป สรรพสิ่งก็เปลี่ยนตาม ปัจจุบันสังคมได้เกิดการเปลี่ยนแปลงอยู่
ทุกขณะแห่งเวลาภายใต้การเปลี่ยนแปลงของวัตถุ จิตใจของคนก็เปลี่ยนตาม วัดเองในยุคสมัยปัจจุบัน
นี้มีความเกี่ยวเนื่องทางด้านสังคมเป็นอย่างมากด้วยปัจจัยหลาย ๆ ด้าน โดยเฉพาะความเกี่ยวเนื่อง
ทางด้านจิตวิญญาณการบริหารวัดจึงต้องปรับเปลี่ยนระบบ รูปแบบเพ่ือให้เหมาะสมกับยุคสมัยทันกับ
ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นตลอดเวลา แม้แต่การน าเสนอหลักธรรมค าสอนของพระพุทธเจ้าก็ต้อง
เปลี่ยนรูปแบบ และวิธีการเพ่ือให้ทันกับความเปลี่ยนแปลงทางสังคม และคนในสังคมที่เปลี่ยนแปลง
อยู่ตลอดเวลา  สังคมไทยประกอบไปด้วยสถาบันทางสังคมหลายสถาบัน แต่สถาบันที่มีความใกล้ชิด
กับคนในสังคมมากที่สุดและเป็นสถาบันพ้ืนฐานของสังคม ก็คือ สถาบันครอบครัวสถาบันการศึกษา
และสถาบันศาสนา โดยเฉพาะสถาบันศาสนานั้นมีความส าคัญอย่างยิ่งต่อการด าเนินชีวิตของมนุษย์
เป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปว่าประชาชนส่วนใหญ่ของสังคมไทยนั้นนับถือพระพุทธศาสนา  ถือได้ว่า
พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจ าชาติ ฉะนั้น พระพุทธศาสนาจึงมีความเกี่ยวพันกับวิถีชีวิตของคนใน
ชาติและยังแสดงถึงสัญลักษณ์แห่งความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของชาติ เป็นที่มาของวัฒนธรรม
ขนบธรรมเนียม  จารีต  ประเพณี  และการขัดเกลาทางสังคม  ถ้าพิจารณาองค์ประกอบของ
พระพุทธศาสนานั้น ได้แก่ พระพุทธเจ้า พระธรรมค าสั่งสอนมีพระสงฆ์เป็นผู้เผยแผ่พระธรรม ให้แก่
อุบาสกอุบาสิกา หรือประชาชน ดังนั้นการพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างพระพุทธศาสนา โดยมีวัด
เป็นองค์กรทางศาสนาที่เป็นพ้ืนฐานของสังคมและพระภิกษุสงฆ์  กับวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนใน
สังคมแล้วจะเห็นได้ว่าไม่สามารถแยกออกจากกันได้ 

การพัฒนาการบริหารจัดการวัดให้มีประสิทธิภาพขึ้นอยู่กับความสามารถในการบริหาร
จัดการของพระภิกษุสามเณรภายในวัดเป็นส าคัญ เจ้าอาวาสซึ่งเป็นผู้ปกครองคณะสงฆ์ระดับต้นซึ่งมี
หน้าที่ในการบริหารจัดการวัดในด้านต่าง ๆ เจ้าอาวาสนับเป็นปัจจัยส าคัญในการน าองค์กรไปสู่
เป้าหมายแห่งความส าเร็จ ทั้งนี้ เพราะเจ้าอาวาสเป็นพระสังฆาธิการผู้มีหน้าที่บริหารและปกครองวัด 
ที่อยู่ใกล้ชิดประชาชนมากที่สุด พระพุทธศาสนาจะเจริญก็เพราะความเลื่อมใสของประชาชน  เจ้า
อาวาสย่อมเป็นตัวจักรส าคัญในความเจริญของพระพุทธศาสนา ดังนั้นการพัฒนาวัดให้เป็นศูนย์กลาง
ของชุมชน เจ้าอาวาสจะต้องเป็นบุคคลที่ประชาชนเคารพนับถือ  เป็นที่ศรัทธาของประชาชน๑  
ความส าเร็จของวัดในการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นที่ยอมรับของประชาชนย่อมขึ้นอยู่กับการบริหารหมู่
คณะหรือการปกครองดูแล ตลอดทั้งการแนะน าการสั่งสอนอบรมพระภิกษุสามเณรและคฤหัสถ์ ที่มา
พ านักในวัดให้ประพฤติปฏิบัติอยู่ในพระธรรมวินัย ปฏิบัติตนตามกฎหมายบ้านเมืองข้อบังคับ ระเบียบ 
ค าสั่งและประกาศของมหาเถรสมาคมซึ่งเป็นองค์กรสูงสุดของคณะสงฆ์ไทยและผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการ
บริหารหมู่คณะเป็นหัวหน้าสงฆ์ในวัดก็คือ “เจ้าอาวาส” เจ้าอาวาสจึงมีบทบาทในการเป็นผู้น าระดับ
ท้องถิ่น ซึ่งมีความใกล้ชิดกับชาวบ้านมาก ชาวบ้านจะให้ความเคารพยกย่องว่าพระสงฆ์เป็นผู้น าทาง
วิญญาณของชาวบ้านทุกหมู่เหล่า เพราะผู้ที่เป็นเจ้าอาวาสได้นั้นต้องมีพรรษา ๕ ขึ้นไป เป็นผู้มีความรู้
ความสามารถสมควรแก่ต าแหน่ง มีความประพฤติเรียบร้อยตามพระธรรมวินัยมีศีลจารวัตรที่น่า
เคารพเลื่อมใสเป็นผู้ทรงเกียรติ เป็นที่เคารพนับถือของบรรพชิตและคฤหัสถ์ในท้องถิ่นนั้น๒    
                                                 

 ๑พระธรรมวโรดม, กำรปกครองวัด, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์การศาสนา, ๒๕๓๙), หน้า ๑๑๘. 
 ๒พระมหาเสริมชัย ชยมงฺคโล, กำรบริหำรวัด, (กรุงเทพมหานคร : วีช่ันอาร์ต คอร์ปอเรชั่น, ๒๕๔๑), 
หน้า ๑๐๔. 
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เจ้าอาวาสเป็นผู้ที่ต้องใช้อ านาจในการปกครองดูแลกิจการต่างๆ ภายในวัดการใช้อ านาจ
ของเจ้าอาวาสจึงต้องเป็นการกระท าโดยมีกฎหมายให้อ านาจไว้  เพ่ือให้การบริหารและปกครอง
สามารถด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ  ซึ่ งอ านาจหน้าที่ของเจ้าอาวาสนั้นได้มีบัญญัติไว้ใน
พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ (ฉบับที ่๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๓๗ และมาตรา ๓๘ ซึ่งได้ก าหนดไว้ดังนี้๓ 

มาตรา ๓๗ เจ้าอาวาสมีหน้าที่ดังนี้ 
 (๑) บ ารุงรักษาวัด จัดกิจการและศาสนสมบัติของวัดให้เป็นไปด้วยดี 
 (๒) ปกครองและสอดส่องให้บรรพชิตและคฤหัสถ์ที่มีที่อยู่ หรือพ านักอาศัยอยู่ในวัด

นั้นปฏิบัติตามพระธรรมวินัย กฎมหาเถรสมาคม ข้อบังคับ ระเบียบหรือค าสั่งของมหาเถรสมาคม 
 (๓) เป็นธุระในการศึกษาอบรมและสั่งสอนพระธรรมวินัยแก่บรรพชิตและคฤหัสถ์ 
 (๔) ให้ความสะดวกตามสมควรในการบ าเพ็ญกุศล 
มาตรา ๓๘ เจ้าอาวาสมีอ านาจดังนี้ 
 (๑) ห้ามบรรพชิตและคฤหัสถ์ซึ่งมิได้รับอนุญาตของเจ้าอาวาสเข้าไปอยู่อาศัยในวัด 
 (๒) สั่งให้บรรพชิตและคฤหัสถ์ซึ่งไม่อยู่ในโอวาทของเจ้าอาวาสออกไปเสียจากวัด 
 (๓) สั่งให้บรรพชิตและคฤหัสถ์ที่มีที่อยู่หรือพ านักอาศัยในวัด ท างานภายในวัดหรือ

ให้ท าทัณฑ์บนหรือให้ขอขมาโทษ ในเมื่อบรรพชิตหรือคฤหัสถ์ในวัดนั้นประพฤติผิดค าสั่งเจ้าอาวาสซึ่ง
ได้สั่งโดยชอบด้วยพระธรรมวินัย กฎมหาเถรสมาคม ข้อบังคับ ระเบียบหรือค าสั่งของมหาเถรสมาคม๔ 

ข้อมูลจากส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชัยนาทพบว่า ในปัจจุบันจังหวัดชัยนาทมีวัด
มากถึง ๒๘๐ วัด ๓๔ ส านักสงฆ์ มีพระภิกษุ ๑,๘๖๘ รูป สามเณร ๑๒๗ รูป แบ่งออกเป็น คณะสงฆ์
อ าเภอเมือง คณะสงฆ์อ าเภอมโนรมย์ คณะสงฆ์อ าเภอวัดสิงห์ คณะสงฆ์อ าเภอสรรพยา คณะสงฆ์
อ าเภอสรรคบุรี คณะสงฆ์อ าเภอหันคา คณะสงฆ์อ าเภอหนองมะโมง และคณะสงฆ์อ าเภอเนินขาม๕ 
การบริหารจัดการวัดในปัจจุบันนี้เปลี่ยนไปเพราะทางสังคมโลกมีเหตุการณ์และกิจการใหม่ๆ อันมี
ลักษณะต่างๆ หลากหลายเกิดมีมากขึ้นทั้งภายในและภายนอกวงการพระพุทธศาสนา  ซึ่งต้องมี
ผลกระทบต่อความเจริญมั่นคงของพระศาสนาและประโยชน์ของประชาชน ที่เนื่องมาจากความเจริญ
มั่นคงของพระศาสนาด้วย พระสงฆ์ต้องเรียนรู้ให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคม ถ้าพระสงฆ์รู้ไม่
เท่าทันสังคม ย่อมไม่สามารถท าประโยชน์ที่แท้จริงแก่สังคมสมตามพุทธเจตนา และอาจตกเป็นเหยื่อ
ของสังคม พระพุทธศาสนาก็หมดศักดิ์ศรีหมดศักยภาพ และถึงการเสื่อมอย่างรวดเร็วสถานการณ์
พระพุทธศาสนาในเมืองไทยปัจจุบัน จ าเป็นต้องได้รับการปรับปรุงให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง
ของสังคม แต่ต้องไม่ท าให้วิถีชีวิตตามหลักพรหมจรรย์ในพระพุทธศาสนาต้องสูญเสียไป  พระสงฆ์ใน
สายตาประชาชนทั่วไป  ปัจจุบันเจ้าอาวาสส่วนหนึ่งยังขาดความรู้ ความเข้าใจ ความสามารถในการ
บริหารจัดการวัดทั้งในด้านการบ ารุงรักษาวัด การจัดการท าระบบศาสนสมบัติต่าง ๆ  ของแต่ละวัดให้

                                                 

 ๓กนก  แสนประเสริฐ, ประมวลพระรำชบัญญัติคณะสงฆ์, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์ส านักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ, ๒๕๔๙), หน้า ๙. 
 ๔กองพุทธศาสนสถาน, คู่มือกำรพัฒนำวัดสู่ควำมเป็นมำตรฐำน, (นครปฐม : กองพุทธศาสนสถาน 
ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ, ๒๕๕๓), หน้า ๓. 

๕ อัจฉรา ปั้นมูล, จ ำนวนพระภิกษุสำมเณรและศำสนสถำนเป็นรำยอ ำเภอ ปี ๒๕๕๔-๒๕๕๕, 
(ชัยนาท : ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชัยนาท, ๒๕๕๕), หน้า ๑. 



๔ 
 

เป็นไปด้วยดี วัดหลายแห่งเน้นพัฒนาด้านอาคารสถานที่ มากกว่าพัฒนาเพ่ือมุ่งประโยชน์ต่อการศึกษา
อบรมพระภิกษุสามเณร หรือการจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ของประชาชนในแต่ละชุมชน  ไม่
สามารถเป็นที่พ่ึงทางการศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับหลักธรรมของพระศาสนาได้  การบูรณะปฏิสังขรณ์
ซ่อมแซมบางวัดก็ขาดความดูแลรักษาเอาใจใส่ปล่อยให้เสนาสนะช ารุดทรุดโทรมผุพังไปตามกาลเวลา  
การปกครองดูแลพระภิกษุ สามเณร หรือคฤหัสถ์ที่มาอาศัยอยู่ในวัดบางวัดยังไม่มีกฎระเบียบ การ
อบรมสั่งสอนพระธรรมวินัยทั้งบรรพชิตและคฤหัสถ์บางวัดก็ยังไม่มีการบริหารจัดการที่เป็นระบบ  
รวมทั้งการจัดให้วัดนั้นเป็นศูนย์กลางของชุมชนในการจัดกิจกรรมทั้งในส่วนของวัดเองก็ดี ชุมชนหรือ
ในส่วนของราชการที่มาขอใช้สถานที่บางวัดอาจจะมีก าหนดกฏเกณฑ์ต่างๆ มากมายจึงท าให้เกิด
ปัญหาต่างๆ ตามมา  ที่กล่าวมาเป็นปัญหาส่วนหนึ่งของการบริหารจัดการวัดในจังหวัดฃัยนาทใน
ปัจจุบัน 

ผู้วิจัย  ในฐานะที่เป็นพระสังฆาธิการระดับเจ้าอาวาสสังกัดอยู่ในจังหวัดชัยนาทจึง
มองเห็นถึงความส าคัญของปัญหาดังกล่าวจึงมีความสนใจที่จะศึกษาการบริหารจัดการวัดในจังหวัด
ชัยนาท พร้อมทั้งศึกษาวิเคราะห์สภาพปัญหาและอุปสรรคการบริหารจัดการวัดในจังหวัดชัยนาทว่ามี
อะไรบ้างที่เป็นปัญหา เพ่ือที่ผู้วิจัยจะได้รวบรวมปัญหาเหล่านั้นมาวิเคราะห์ สังเคราะห์ และประมวล
ผลการวิจัยเป็นองค์ความรู้เพ่ือที่จะได้น าเสนอแนวทางรูปแบบการพัฒนาการบริหารจัดการวัดที่ดีใน
จังหวัดชัยนาทต่อไป 

 
๑.๒ วัตถุประสงค์กำรวิจัย 

๑.๒.๑ เพ่ือศึกษาสภาพทั่วไปในการบริหารจัดการวัดในจังหวัดชัยนาท 
๑.๒.๒ เพ่ือศึกษาองค์ประกอบเกี่ยวกับการบริหารจัดการวัดที่ดีในจังหวัดชัยนาท 
๑.๒.๓ เพ่ือน าเสนอรูปแบบการพัฒนาการบริหารจัดการวัดที่ดใีนจังหวัดชัยนาท 
 

๑.๓ ปัญหำที่ต้องกำรทรำบ 
๑.๓.๑ สภาพทั่วไปการบริหารจัดการวัดในจังหวัดชัยนาทเป็นอย่างไร 
๑.๓.๒ องค์ประกอบเกี่ยวกับการบริหารจัดการวัดที่ดีในจังหวัดชัยนาทมีอะไรบ้าง  
๑.๓.๓ รูปแบบการพัฒนาการบริหารจัดการวัดที่ดีในจังหวัดชัยนาทควรเป็นอย่างไร 
 

๑.๔ ขอบเขตของกำรวิจัย 
ในการศึกษาวิจัยเรื่อง "รูปแบบการพัฒนาการบริหารจัดการวัดที่ดีในจังหวัดชัยนาท" 

ผู้วิจัยได้ก าหนดขอบเขตการศึกษาไว้ดังนี้ 
๑.๔.๑  ขอบเขตด้ำนเนื้อหำ 
ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ก าหนดขอบเขตเนื้อหา คือ หลักการบริหารจัดการวัด ทั้ง ๔ 

ด้านตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ (ฉบับที่  ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๓๗  คือ (๑) บ ารุงรักษาวัด จัด



๕ 
 

กิจการ และ ศาสนสมบัติ  (๒) ด้านการปกครองบรรพชิตและคฤหัสถ์  (๓) ด้านการศึกษาอบรมและ
สั่งสอน (๔) ด้านการให้ความสะดวกตามสมควรในการบ าเพ็ญกุศล๖ 

๑.๔.๒  ขอบเขตด้ำนตัวแปรที่ศึกษำ 
ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยที่ได้ก าหนดตัวแปรไว้ คือ ตัวแปรต้น ได้แก่ หลักการบริหาร

จัดการวัดที่ดีทั้ง ๔ ด้าน คือ (๑) บ ารุงรักษาวัด จัดกิจการ และ ศาสนสมบัติ  (๒) ด้านการปกครอง
บรรพชิตและคฤหัสถ์  (๓) ด้านการศึกษาอบรมและสั่งสอน (๔) ด้านการให้ความสะดวกตามสมควร
ในการบ าเพ็ญกุศล ส่วนตัวแปรตาม ได้แก่ ความมั่นคงของวัด ความเจริญรุ่งเรืองของวัด 

๑.๔.๓  ขอบเขตด้ำนประชำกร 
ประชำกรที่ใช้ในกำรวิจัย ได้แก่ เจ้าอาวาสในเขตปกครองคณะสงฆ์จังหวัดชัยนาท 

จ านวน  ๑๖๒  รูป 
ผู้ให้ข้อมูลส ำคัญ ผู้วิจัยได้คัดเลือกจากผู้ทรงคุณวุฒิทั้งฝ่ายคณะสงฆ์และฝ่ายบ้านเมืองที่

มีความเก่ียวข้องกับการบริหารจัดการวัด ประกอบด้วย 
กลุ่มท่ี ๑ ได้แก่ กลุ่มพระสังฆาธิการในจังหวัดชัยนาท ประกอบด้วย เจ้าคณะจังหวัด 

รองเจ้าคณะจังหวัด เจ้าคณะอ าเภอ รองเจ้าคณะอ าเภอ เจ้าคณะต าบล จ านวน ๓๒ รูป 
กลุ่ มที่  ๒  ได้ แก่  กลุ่ มข้ าราชการ ประกอบด้ วย  ผู้ อ านวยการส านั กงาน

พระพุทธศาสนาจังหวัด นักวิชาการศาสนา นักวัฒนธรรม จังหวัดชัยนาท จ านวน ๗ คน 
รวมทั้งสิ้น ๓๙ รูปหรือคน 
ผู้ทรงคุณวุฒิในการสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus  Group  Discussion) ผู้วิจัยได้คัดเลือก

เจ้าอาวาสผู้ทรงคุณวุฒิ นักวิชาการ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการวัด เพ่ือแสวงหา
ข้อเท็จจริง ปัญหา ความคิดเห็น และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับรูปแบบการพัฒนาการบริหารจัดการวัดที่ดี
ในจังหวัดชัยนาท  จ านวน  ๑๑ รูปหรือคน 

๑.๔.๔  ขอบเขตด้ำนพ้ืนที่ 
พ้ืนที่ใช้ในการวิจัย คือ วัดในเขตการปกครองคณะสงฆ์จังหวัดชัยนาท สังกัดคณะสงฆ์

มหานิกาย 
๑.๔.๕  ขอบเขตด้ำนระยะเวลำ  
ด าเนินการวิจัยตั้งแต่  เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘  ถึงเดือน  มกราคม พ.ศ.๒๕๖๐  

รวมระยะเวลาท าการวิจัย  ๒๔  เดือน 
 
๑.๕ นิยำมศัพท์เฉพำะที่ใช้ในกำรวิจัย 

รูปแบบ   หมายถึง  แนวทางที่ดีหรือวิธีการปฏิบัติที่ดีในการบริหารจัดการวัดในจังหวัด
ชัยนาท 

กำรพัฒนำ  หมายถึง   การท าให้วัดในจังหวัดชัยนาทมีการบริหารจัดการวัดเป็นไป
ในทางท่ีดีขึ้นเจริญขึ้นกว่าเดิม 
                                                 

 ๖ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ, คู่มือพระสังฆำธิกำร, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์ส านักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ, ๒๕๕๔), หน้า ๒๒. 



๖ 
 

กำรบริหำรจัดกำร   หมายถึง การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าอาวาสในจังหวัดชัยนาทในด้าน 
การบ ารุงรักษาวัด จัดกิจการ และ ศาสนสมบัติ   การปกครองบรรพชิตและคฤหัสถ์ การศึกษาอบรม
และสั่งสอน และการให้ความสะดวกตามสมควรในการบ าเพ็ญกุศล 

กำรบริหำรจัดกำรวัด มี ๔ ด้ำน ได้แก่  
๑) ด้ำนกำรบ ำรุงรักษำวัด จัดกิจกำรและศำสนสมบัติ หมายถึง หน้าที่ประการหนึ่ง

ของเจ้าอาวาสในการพัฒนาวัดในจังหวัดชัยนาทมีความมั่นคง มีการแบ่งเขตพุทธวาส สังฆาวาส การ
จัดท าแผนผังวัด การจัดการระบบสาธารณูปการภายในวัด การรักษาวัดให้สะอาด เป็นระเบียบ
เรียบร้อย และการจัดการศาสนสมบัติของวัดให้ถูกต้องตามพระธรรมวินัย กฎหมายต่างๆ 

๒) ด้ำนกำรปกครองบรรพชิตและคฤหัสถ์ หมายถึง การควบคุม ดูแล พระภิกษุ
สามเณรและคฤหัสถ์ที่อาศัยของภายในวัดจังหวัดชัยนาท ให้ประพฤติปฏิบัติตามพระธรรมวินัย 
กฎหมาย พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ กฎมหาเถรสมาคม ประกาศ ข้อบังคับ รวมถึงการระงับอธิกรณ์ที่
เกิดขึ้น การมอบหมายหน้าที่แก่พระภิกษุสามเณรและศิษย์วัด และการจัดสวัสดิการด้านต่างๆ แก่
พระภิกษุสามเณรและศิษย์วัดด้วย 

๓) ด้ำนกำรศึกษำอบรมและสั่งสอน หมายถึง การส่งเสริมและสนับสนุนให้พระภิกษุ
สามเณร คฤหัสถ์ และประชาชนในจังหวัดชัยนาท ได้รับความรู้ในทางพระพุทธศาสนา การประพฤติ
วัตรปฏิบัติธรรม การให้โอวาทอบรมสั่งสอน  

๔) ด้ำนกำรให้ควำมสะดวกตำมสมควรในกำรบ ำเพ็ญกุศล  หมายถึง การพัฒนา 
บูรณะ ศาสนสถานของวัดในจังหวัดชัยนาทให้สามารถรองรับประชาชนในการเข้ามาบ าเพ็ญกุศลใน
โอกาสต่างๆ รวมถึงการพัฒนาศาสนบุคคล และศาสนพิธีให้รอบรับประชาชน การอ านวยความ
สะดวกในการบ าเพ็ญกุศลต่างๆ แก่พุทธศาสนิกชน รวมถึงการให้ความช่วยเหลือ เป็นที่ปรึกษาทาง
ธรรมแก่ญาติโยม 
 กำรบริหำรจัดกำรวัดที่ดี  หมายถึง การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าอาวาสวัดในเขตจังหวัด
ชัยนาท  ให้เป็นไปในรูปแบบทั้ง  ๔  ด้าน  คือ  ๑) การพัฒนาวัดไปสู่องค์กรที่มีสมรรถนะ  ๒) การ
พัฒนาศาสนบุคคลที่ดีมีคุณภาพ   ๓) การพัฒนาการเรียนรู้คู่คุณธรรม  ๔) การพัฒนาศาสนสถาน 
ศาสนบุคคล และศาสนพิธีกรรม 

วัด หมายถึง วัดในจังหวัดชัยนาท สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย 
เจ้ำอำวำส หมายถึง พระภิกษุผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งเป็นผู้ปกครองวัด  มี

หน้าที่ปกครองดูแลอ านวยกิจการทุกอย่างเกี่ยวกับวัด ในที่นี้หมายถึงเจ้าอาวาสในจังหวัดชัยนาทที่
สังกัดคณะสงฆ์มหานิกายเท่านั้น 
 
๑.๖ ประโยชน์ที่ได้รับจำกกำรวิจัย 

๑.๖.๑  ท าให้รับรู้และเข้าใจถึงสภาพทั่วไปของการบริหารจัดการวัดในจังหวัดชัยนาท 
๑.๖.๒  ท าให้รับรู้องค์ประกอบเกี่ยวกับการบริหารจัดการวัดที่ดีในจังหวัดชัยนาท 
๑.๖.๓  ท าให้ไดร้ปูแบบการพัฒนาการบริหารจัดการวัดที่ดใีนจังหวัดชัยนาท  
๑.๖.๔  ผลงานการวิจัยน าไปเผยแพร่ในวารสารวิชาการ เป็นประโยชน์ต่อวงการวิชาการ

ต่อไป และน าไปเป็นข้อมูลในการบริหารจัดการวัด 



 
บทท่ี ๒ 

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 

 การศึกษาวิจัยเรื่อง “รูปแบบการพัฒนาการบริหารจัดการวัดของเจ้าอาวาสในจังหวัด
ชัยนาท”   ผู้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้าเอกสารมารวบรวมเป็นแนวคิดทฤษฏีเกี่ยวกับรูปแบบการพัฒนาการ
บริหารจัดการวัดที่ดีในจังหวัดชัยนาทและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  เพ่ือน ามาใช้ในการก าหนดเป็นกรอบ
แนวคิดการวิจัย โดยแบ่งการน าเสนอ ดังต่อไปนี้   
 ๒.๑  แนวคิดเก่ียวกับรูปแบบ 
 ๒.๑.๑  ความหมายของรูปแบบ 
 ๒.๑.๒  ประเภทของรูปแบบ 
 ๒.๑.๓  องค์ประกอบของรูปแบบ 
 ๒.๑.๔  คุณลักษณะของรูปแบบที่ดี 
 ๒.๑.๕  การพัฒนารูปแบบ 
 ๒.๑.๖  การสร้างรูปแบบ 
 ๒.๒  แนวคิดเก่ียวกับการพัฒนา 
 ๒.๒.๑  ความหมายของการพัฒนา 
 ๒.๒.๒  แนวคิดการพัฒนาตามหลักพระพุทธศาสนา 
 ๒.๓  แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารจัดการ 
 ๒.๓.๑  ความหมายของการบริหาร 
 ๒.๓.๒  ความหมายของผู้บริหาร 
 ๒.๓.๓  ทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหาร 
 ๒.๔  แนวคดิเกี่ยวกับการบริหารจัดการวัด 
 ๒.๔.๑  ความหมายของการบริหารจัดการวัด 
 ๒.๔.๒  การบริหารจัดการวัดของเจ้าอาวาส 
 ๒.๕  ข้อมูลพื้นที่การวิจัย 
 ๒.๖  งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 ๒.๖.๑  งานวิจัยเกี่ยวกับรูปแบบ 
 ๒.๖.๒  งานวิจัยเกี่ยวกับการบริหารจัดการ 
 ๒.๖.๓ งานวิจัยเกี่ยวกับการบริหารจัดการวัด 
 ๒.๗  กรอบแนวคิดการวิจัย 
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๒.๑ แนวคิดเกี่ยวกับรูปแบบ  
 การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ยึดหลักการของรูปแบบการพัฒนาการบริหารจัดการวัด  โดย
ศึกษาในหัวข้อเกี่ยวกับความหมายของรูปแบบ ประเภทรูปแบบ การพัฒนารูปแบบ เกี่ยวกับรูปแบบ
การพัฒนาการบริหารจัดการวัดที่ดีในจังหวัดชัยนาท ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
 ๒.๑.๑ ความหมายของรูปแบบ 
 นักวิชาการหลายท่านได้ให้ความหมายของรูปแบบ ว่าหมายถึง แบบจ าลองอย่างง่าย ๆ 
ในเรื่องปรากฏการณ์ต่าง ๆ ที่ผู้เสนอได้ศึกษาและพัฒนาขึ้นเพ่ืออธิบายปรากฏการณ์อย่างใดอย่าง
หนึ่งและควรแสดงความสัมพันธ์ของตัวแปรหรือปัจจัยต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกันด้วย๑  
 พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒ ให้ความหมายของ “รูปแบบ” ไว้ว่า 
รูปที่ก าหนดขึ้นเป็นหลักหรือเป็นแนวซึ่งเป็นที่ยอมรับ เช่น รูปแบบร้อยกรอง ; (ศิลปะ) สิ่งที่แสดงให้
เห็นว่าเป็นเช่นนั้นๆ อย่างรูปคน รูปบ้าน รูปปลา รูปใบไม้เช่น รูปแบบผู้หญิง รูปแบบเป็ด รูปแบบวัด๒ 
รูปแบบ เป็นโครงสร้างที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบหรือตัวแปรต่าง  ๆ สามารถใช้
รูปแบบอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบต่าง ๆ ที่มีในปรากฏการณ์ธรรมชาติหรือในรูปแบบ
ต่าง ๆ อธิบายถึงล าดับขั้นตอนขององค์ประกอบหรือกิจกรรมในระบบ๓ รูปแบบอาจเป็นเพียงการ
จ าลองของจริงหรืออาจมีลักษณะเป็นทฤษฏี หรืออาจเป็นการเชื่อมโยงทฤษฏีสู่รูปธรรมของการปฏิบัติ
ได้๔ รูปแบบหมายถึง ตัวแทนที่สร้างขึ้นเพ่ืออธิบายพฤติกรรมของลักษณะบางประการของสิ่งที่เป็น
จริงอย่างหนึ่งหรือเป็นเครื่องมือทางความคิดที่บุคคลใช้ในการหาความรู้ความเข้าใจปรากฏการณ์๕  
รูปแบบเป็นแบบจ าลองอย่างง่ายหรือย่อส่วนของปรากฏการณ์ต่าง  ๆ ที่ผู้เสนอรูปแบบดังกล่าวได้
ศึกษาและพัฒนาขึ้นมาเพ่ือแสดงหรืออธิบายปรากฏการณ์ให้เข้าใจได้ง่ายขึ้นหรือในบางกรณีอาจจะใช้
ประโยชน์ในการท านายปรากฏการณ์ที่จะเกิดขึ้น ตลอดจนอาจใช้เป็นแนวทางในการด าเนินการอย่าง
ใดอย่างหนึ่งต่อไปเป็นสิ่งที่สร้างหรือพัฒนาขึ้นจากแนวคิดทฤษฎี  ที่ได้ศึกษามาของผู้สร้างเองเพ่ือ
ถ่ายทอดความสัมพันธ์ขององค์ประกอบ โดยใช้สื่อที่ท าให้เข้าใจได้ง่าย กระชับ ถูกต้อง และสามารถ
ตรวจสอบเปรียบเทียบกับปรากฏการณ์จริงได้ การพัฒนารูปแบบจึงเป็นการวิจัยที่มุ่งเน้นที่จะนา
ผลการวิจัยมาปรับปรุง เปลี่ยนแปลง เพ่ิมคุณภาพ ประสิทธิภาพ การท างานปกติในองค์กรหรือ
หน่วยงานต่าง ๆ โดยอาศัยยุทธศาสตร์ วิธีการหรือเทคนิคต่าง ๆ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับลักษณะธรรมชาติของ

                                                 

 ๑ศุภลักษณ์ เศษธะพานิช, การน าเสนอรูปแบบการบริหารคุณภาพแบบเบ็ดเสร็จในโรงเรียน
เอกชนประเภทสามัญศึกษา, (พระนครศรีอยุธยา : มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา, ๒๕๔๔), หน้า ๑๕. 
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คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, ๒๕๔๘), หน้า ๓๒. 
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(กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๕๔), หน้า ๑๒๓. 
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งานหรือหน่วยงานนั้น ๆ๖  รูปแบบเป็นการน าทฤษฏีแนวทางกรอบแนวคิดมาพัฒนา เพ่ือให้สามารถ
แปลความหมายของปรากฏการณ์ต่าง ๆ ได้๗ รูปแบบ เป็นชุดของทฤษฎีที่ผ่านการทดสอบความแม่น
ตรงและความน่าเชื่อถือสามารถระบุและพยากรณ์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรโดยวิธีทางคณิตศาสตร์
หรือทางสถิติได้ด้วย๘ รูปแบบเป็นนามธรรมของจริงหรือภาพจาลองของสถานการณ์อย่างใดอย่างหนึ่ง
ซึ่งอาจจะจะมีตั้งแต่รูปแบบไงง่ายไปจนถึงรูปแบบที่มีความสลับซับซ้อนมาก  ๆ และมีทั้งรูปแบบเชิง
กายภาพที่เป็นแบบจาลองของวัตถุ๙ รูปแบบไม่ว่าคือรูปของความจริงของปรากฏการณ์ซึ่งแสดงด้วย
ข้อความจ านวนหรือภาพด้วยการลดทอนเวลาและท าให้เข้าใจความจริงของปรากฏการณ์ได้ดียิ่งขึ้น
หรือตัวแทนของการใช้แนวความคิดของโปรแกรมที่ก าหนดเฉพาะ๑๐ รูปแบบอาจเป็นรูปย่อที่
เลียนแบบความสัมพันธ์ของปรากฏการณ์ใดปรากฏการณ์หนึ่ง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือช่วยจัดระบบ
ความคิดในเรื่องนั้นให้ง่ายขึ้นและเป็นระเบียบสามารถเข้าใจลักษณะส าคัญของปรากฏการณ์นั้นได้๑๑ 
รูปแบบเป็นเพียงการจ าลองของจริงหรืออาจเป็นทฤษฎีหรืออาจเป็นการเชื่อมโยงทฤษฎีสู่รูปธรรมของ
การปฏิบัติงาน๑๒  รูปแบบ เป็นวิธีการที่บุคคลใดบุคคลหนึ่ง ได้ถ่ายทอดความคิดความเข้าใจและ
จินตนาการที่มีต่อสิ่งใดๆ ให้ปรากฏโดยใช้การสื่อสารที่เข้าใจได้ง่ายเช่น ภาพวาด ภาพเหมือน แผนที่
หรือสมการทางคณิตศาสตร์ โดยสามารถน าเสนอประเด็นต่าง ๆ ได้กระชับภายใต้หลักการอย่างมี
ระบบ๑๓  รูปแบบอาจเป็นแผนภาพหรือภาพร่างของสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ยังไม่สมบูรณ์เหมือนของจริง
รูปแบบในความหมายนี้มักจะเรียกทับศัพท์ในภาษาไทยว่า “โมเดล” ได้แก่  โมเดลบ้าน โมเดลรถยนต์ 
โมเดลเสื้อ เป็นต้น  หรือเป็นแบบแผนความสัมพันธ์ของตัวแปร หรือสมการทางคณิตศาสตร์ที่รู้จักกัน
ในชื่อที่เรียกว่า “Mathematical Model” ที่เป็นแผนภาพแสดงถึงองค์ประกอบการท างานของสิ่งใด
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 ๑๓เยาวดี  วิบู ลย์ศรี , การประเมิ น โครงการ  : แนวคิดและแนวปฏิบั ติ , พิมพ์ ครั้ งที่  ๒ , 
(กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๖), หน้า ๕๙. 



๑๐ 
 

สิ่งหนึ่ง รูปแบบในความหมายนี้บางทีเรียกกันว่าภาพย่อส่วนของทฤษฎีหรือแนวคิดในเรื่องใดเรื่อง
หนึ่ง เช่น รูปแบบการสอน รูปแบบการบริหาร รูปแบบการประเมิน๑๔ เป็นต้น 
 รูปแบบที่ดีอย่างกว้าง ๆ เพ่ือก ากับการสร้างรูปแบบที่ใช้ประโยชน์ได้ ควรมีข้อก าหนด 
๔ ประการ คือ  

 ๑) รูปแบบ ควรประกอบขึ้นด้วยความสัมพันธ์อย่างมี โครงสร้าง (Structural 
Relationship) ระหว่างตัวแปร มากกว่าเน้นความสัมพันธ์เชิงเส้นตรงแบบธรรมดา (Associative 
Relationship) อย่างไรก็ตามความเชื่อมโยงแบบเส้นตรงแบบธรรมดาทั่วไปนั้นก็มีประโยชน์
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการศึกษาวิจัยในช่วงต้นของการพัฒนารูปแบบ  

๒) รูปแบบ ควรใช้เป็นแนวทางในการพยากรณ์  ผลจะเกิดขึ้นจากการใช้รูปแบบได้ 
สามารถตรวจสอบได้โดยการสังเกตและหาข้อสนับสนุนด้วยข้อมูลเชิงประจักษ์ได้  

๓) รูปแบบ ควรจะต้องระบุหรือชี้ให้เห็นถึงกลไกเชิงเหตุผลของเรื่องที่ศึกษา ดังนั้น
นอกจากรูปแบบจะเป็นเครื่องมือในการพยากรณ์ได้ ควรใช้ในการอธิบายปรากฏการณ์ได้  

๔) รูปแบบ ควรเป็นเครื่องมือในการสร้างมโนทัศน์ใหม่และการสร้างความสัมพันธ์ของ
ตัวแปลในลักษณะใหม่ ซึ่งเป็นการขยายองค์ความรู้ในเรื่องท่ีก าลังศึกษา๑๕  
 รูปแบบเป็นสิ่งที่แสดงโครงสร้างความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยหรือตัวแปร ต่าง ๆ โดย
อาศัยองค์ประกอบที่มีความสัมพันธ์และมีความเชื่อมโยงซึ่งกันและกัน เพ่ือช่วยให้เข้าใจข้อเท็จจริง
หรือปรากฏการณ์ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะ โดยจัดวางแบบแผนให้เข้าใจง่ายขึ้น๑๖  รูปแบบเป็น
แนวความคิด หรือ ทฤษฎีต่าง ๆ ที่เป็นข้อเสนอในการพัฒนา โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือจัดระเบียบ
ความคิดเกี่ยวกับความเป็นจริง เพ่ือให้เข้าใจถึงสาระส าคัญของความเป็นจริงและชัดเจนมากขึ้น๑๗ 
อาจเป็นแบบจ าลองที่เป็นตัวแทนของความจริง แต่มีความแตกต่างอยู่ที่ขนาดเท่านั้น คือ อาจมีขนาด
เล็กหรือใหญ่กว่าปกติ ซึ่งจะช่วยให้เข้าใจถึงสภาพที่แท้จริงของสิ่งนั้นได้อย่างลึก๑๘ การพัฒนารูปแบบ
นั้นมีสาระส าคัญคือ รูปแบบควรต้องมีทฤษฎีรองรับ และเมื่อพัฒนารูปแบบแล้วก่อนน าไปใช้ต้องมี
การวิจัยเพื่อทดสอบ ซึ่งการพัฒนารูปแบบมีสาระส าคัญ คือ 

๑) รูปแบบที่ได้ควรมีทฤษฎีรองรับ 
๒) เมื่อพัฒนารูปแบบแล้วก่อนน าไปใช้อย่างแพร่หลายต้องมีการวิจัยเพ่ือทดสอบ และ

ตรวจสอบคุณภาพในเชิงการใช้ในสถานการณ์จริง และน าข้อค้นพบมาปรับปรุงพัฒนาและแก้ไขอยู่
เรื่อย ๆ  
                                                 

 ๑๔รัตนะ บัวสนธ์, การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการศึกษา, (กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์ค าสมัย, 
๒๕๕๒), หน้า ๑๒๔. 

๑๕จินตนา  ศักดิ์ภู่อร่าม, “การน าเสนอรูปแบบการบริหารโรงเรียนในก ากับรัฐส าหรับประเทศไทย”, 
วิทยานิพนธ์ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต (บริหารการศึกษา),  (บัณฑิตวิทยาลัย : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๕). 

๑๖J. W. Bardao and  J. J. Hartman, Urban Society : A Systemic Introduction, (New 
York : Peacock, 1982), p. 174. 

๑๗D. Willer,  Scientific Sociology Theory and Method, (New Jersey : Prentice – Hall, 
1967), p 76.   

๑๘W. Smith Edward and Others, The Education Encyclopedia, (New Jersey : Prentic 
– Hall, 1971), p. 42.   



๑๑ 
 

๓) การพัฒนารูปแบบอาจจะออกแบบให้ใช้ได้กว้างขวางหรือจุดประสงค์เพ่ือการ
เฉพาะเจาะจงอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้  

๔) การพัฒนารูปแบบจะมีจุดมุ่งหมายหลัก คือ ถ้าผู้ใช้น ารูปแบบที่ได้รับการพัฒนาไป
ประยุกต์ใช้ตามจุดมุ่งหมายก็จะเกิดผลสูงสุด ขณะเดียวกันหากมีการน ารูปแบบที่ได้ไปใช้เพ่ือ
วัตถุประสงค์อ่ืนหรือในสถานการณ์อ่ืนก็อาจจะได้ผลส าเร็จลดน้อยลงไป๑๙ 

รูปแบบของจริง รูปแบบที่เป็นแบบอย่าง และแบบล าลองที่เหมือนของจริงทุกอย่างแต่มี
ขนาดเล็กลงหรือใหญ่ขึ้นกว่าปกติ  ลักษณะที่พึงปรารถนาซึ่งมีลักษณะเป็นอุดมคติ หรือเกิดได้ยากใน
โลกของความเป็นจริง โดยเฉพาะอย่างยิ่งสิ่งที่เราอยากได้กับความสามารถที่จะหาสิ่งที่ต้องการนั้น
แตกต่างกันมาก เช่น เมืองในอุดมคติ๒๐รูปแบบ เป็นสิ่งที่แสดงโครงสร้างของความเกี่ยวข้องระหว่าง
ชุดของ ปัจจัยหรือตัวแปรต่าง ๆ หรือองค์ประกอบที่ส าคัญในเชิงความสัมพันธ์หรือเหตุผลซึ่งกันและ
กัน เพ่ือช่วยเข้าใจข้อเท็จจริงหรือปรากฏการณ์ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะ รูปแบบอาจเป็นชุดของ
ทฤษฎีที่ผ่านการทดสอบความแม่นตรง (validity) และความน่าเชื่อถือ (reliability) แล้ว สามารถ
ระบุและพยากรณ์ความสัมพันธ์ระหว่าง ตัวแปรโดยวิธีการทางคณิตศาสตร์หรือทางสถิติได้ด้วย๒๑ 
 สรุปได้ว่า  รูปแบบมาจากภาษาอังกฤษว่า Model  เป็นการจ าลองความคิดเพ่ืออธิบาย
ให้เป็นรูปธรรมเพ่ือง่ายต่อการท าความเข้าโดยอาจเป็นค าอธิบาย หรือแผนผัง หรือไดอะแกรม หรือ
แผนภาพความเหมาะสม โดยระบุองค์ประกอบหลักและองค์ประกอบรอง  พร้อมทั้งบอกถึง
รายละเอียดและข้ันตอนในการพัฒนารูปแบบได้อย่างชัดเจน 
 จากแนวคิดหลักที่เกี่ยวกับความหมายของค าว่า รูปแบบ ของนักวิชาการต่าง ๆ ซึ่ง
ผู้วิจัยได้สังเคราะห์ประมวลแนวคิดดังกล่าวโดยสามารถสรุปได้ดังนี้  
 
ตารางท่ี ๒.๑  แสดงสาระส าคัญของความหมายรูปแบบ 
 
นักวิชาการ/นักวิจัย หรือแหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 
ศุภลักษณ ์ เศษธะพานิช 
(๒๕๔๔, หน้า ๑๕) 

รูปแบบ  หมายถึง แบบจ าลองอย่างง่าย  ๆ  ในเรื่อง
ปรากฏการณ์ต่าง ๆ ที่ผู้เสนอได้ศึกษาและพัฒนาขึ้นเพ่ือ
อธิบายปรากฏการณ์อย่างใดอย่างหนึ่ง 

ราชบัณฑิตยสถาน 
(๒๕๔๖, หน้า หน้า ๙๖๕)  
 

รูปแบบ หมายถึง รูปที่ก าหนดขึ้นเป็นหลักหรือเป็นแนวซึ่ง
เป็นที่ยอมรับ เช่น รูปแบบร้อยกรอง (ศิลปะ) สิ่งที่แสดง
ให้เห็นว่าเป็นเช่นนั้นๆ อย่างรูปคน รูปบ้าน รูปปลา รูป
ใบไม ้เป็นต้น 

                                                 
๑๙M. Joyce and Weil, Model of Teaching, (New York : Prentice–Hall, 1986), pp. 19–

20. 
 ๒๐ถวัลย์รัฐ  วรเทพพุฒิพงษ์, การก าหนดและวิเคราะห์นโยบายสาธารณะ : ทฤษฎีและการ
ประยุกต์ใช้, (กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์เสมาธรรม, ๒๕๔๐), หน้า ๒๑-๒๓. 
 ๒๑อุทุมพร  จามรมาน, โมเดลคืออะไร, (วารสารวิชาการ, ๒๕๔๑), หน้า ๒๒. 



๑๒ 
 

ตารางท่ี ๒.๑  แสดงสาระส าคัญของความหมายรูปแบบ (ต่อ) 
 
นักวิชาการ/นักวิจัย หรือแหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 
บุญชม  ศรีสะอาด 
(๒๕๔๗, หน้า ๔๑-๔๗) 
 

รูปแบบ หมายถึง โครงสร้างที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่าง
องค์ประกอบหรือตัวแปรต่าง ๆ สามารถใช้รูปแบบอธิบาย
ความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบต่าง ๆ 

ศิริชัย  กาญจนวาสี และคณะ 
(๒๕๔๘, หน้า ๓๒) 

รูปแบบอาจเป็นเพียง การจ าลองของจริงหรืออาจมี
ลักษณะเป็นทฤษฏี หรืออาจเป็นการเชื่อมโยงทฤษฏีสู่
รูปธรรมของการปฏิบัติ 

ทิศนา  แขมณี 
(๒๕๕๔, หน้า ๑๒๓) 

รูปแบบ หมายถึง ตัวแทนที่สร้างขึ้นเพ่ืออธิบายพฤติกรรม
ของลักษณะบางประการของสิ่งที่เป็นจริงอย่างหนึ่ง หรือ
เป็นเครื่องมือทางความคิดที่บุคคลใช้ในการหาความรู้
ความเข้าใจปรากฏการณ์ 

ขวัญนภา  สุขคร 
(๒๕๕๔, หน้า ๗๔) 

รูปแบบ คือ การน าผลการวิจัยมาปรับปรุงเปลี่ยนแปลง 
เพ่ิมคุณภาพ ประสิทธิภาพ การทางานปกติในองค์กรหรือ
หน่วยงานต่าง ๆ โดยอาศัยยุทธศาสตร์วิธีการหรือเทคนิค
ต่าง ๆ ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับลักษณะธรรมชาติของงาน 

Nadler, L. 
(1982, p.182) 

รูปแบบเป็นการน าทฤษฏีแนวทางกรอบแนวคิดมาพัฒนา 
เพ่ือให้สามารถแปลความหมายของปรากฏการณ์ต่าง ๆ 
ได ้

ถวัลย์รัฐ  วรเทพพุฒิพงษ์ 
(๒๕๔๐, หน้า ๒๑-๒๓) 
 

รูปแบบเป็นการน าทฤษฏีแนวทางกรอบแนวคิดมาพัฒนา 
เพ่ือให้สามารถแปลความหมายของปรากฏการณ์ต่าง ๆ 
ได ้

Tosi, H.L. and Carroll, S.J. 
(1982, p.163) 

รูปแบบ หมายถึง ชุดของทฤษฎีที่ผ่านการทดสอบความ
แม่นตรงและความน่าเชื่อถือสามารถระบุและพยากรณ์
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรโดยวิธีทางคณิตศาสตร์หรือ
ทางสถิติได้ด้วย 

Raj, M.P. 
(2002, p.243) 

รูปแบบเป็นนามธรรมของจริงหรือภาพจ าลองของ
สถานการณ์อย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งอาจจะจะมีตั้งแต่รูปแบบ
ไงง่ายไปจนถึงรูปแบบที่มีความสลับซับซ้อนมาก ๆ และมี
ทั้งรูปแบบเชิงกายภาพที่เป็นแบบจ าลองของวัตถุ 

สุบรรณ์  พันธวิศวาส  และชัยวัฒน์ 
ปัญจพงษ์ 
(๒๕๔๒, หน้า ๗๗) 

รูปแบบไม่ว่าคือรูปของความจริงของปรากฏการณ์ซึ่ง
แสดงด้วยข้อความจ านวนหรือภาพด้วยการลดทอนเวลา
และท่ีจะท าให้เข้าใจความจริงของปรากฏการณ์ได้ดียิ่งขึ้น 



๑๓ 
 

ตารางท่ี ๒.๑  แสดงสาระส าคัญของความหมายรูปแบบ (ต่อ) 
 
นักวิชาการ/นักวิจัย หรือแหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 
ศิริชัย  กาญจนวาสี 
(๒๕๔๗, หน้า ๑๒๗) 

รูป แบ บ คื อ รูป ย่ อที่ เลี ยน แบ บ ความสั ม พั น ธ์ ขอ ง
ปรากฏการณ์ใดปรากฏการณ์หนึ่ง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ
ช่วยจัดระบบความคิดในเรื่องนั้นให้ง่ายขึ้น 

เยาวดี  วิบูลย์ศรี 
(๒๕๔๖, หน้า ๕๙) 

รูปแบบ หมายถึง วิธีการที่บุคคลใดบุคคลหนึ่งได้ถ่ายทอด
ความคิดความเข้าใจและจินตนาการที่มีต่อสิ่งใดๆ  ให้
ปรากฏโดยใช้การสื่อสารที่เข้าใจได้ง่าย 

รัตนะ  บัวสนธ์ 
(๒๕๕๒, หน้า ๑๒๔) 

รูปแบบจ าแนกออกเป็น ๓ ความหมาย คือ 
๑) แผนภาพหรือภาพร่างของสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ยังไม่สมบูรณ์
เหมือนของจริงรูปแบบในความหมายนี้มักจะเรียกทับ
ศัพท์ในภาษาไทยว่า “โมเดล” 
๒) แบบแผนความสัมพันธ์ของตัวแปร หรือสมการทาง
คณิตศาสตร์ที่รู้จักกันในชื่อที่เรียกว่า “Mathematical 
Model” 
๓) แผนภาพที่แสดงถึงองค์ประกอบการท างานของสิ่งใด
สิ่งหนึ่ง รูปแบบในความหมายนี้บางทีเรียกกันว่าภาพ
ย่อส่วนของทฤษฎีหรือแนวคิดในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง เช่น 
รูปแบบการสอน รูปแบบการบริหาร รูปแบบการประเมิน 

จินตนา  ศักดิ์ภู่อร่าม 
(๒๕๔๕, หน้า ๑๒ – ๑๓) 

รูปแบบที่ดีอย่างกว้าง ๆ เพ่ือก ากับการสร้างรูปแบบที่ใช้
ประโยชน์ได้ ควรมีข้อก าหนด ๔ ประการ คือ  
๑) รูปแบบ ควรประกอบขึ้นด้วยความสัมพันธ์อย่างมี
โครงสร้าง 
๒) รูปแบบ ควรใช้เป็นแนวทางในการพยากรณ์   
๓) รูปแบบ ควรจะต้องระบุหรือชี้ให้ เห็นถึงกลไกเชิง
เหตุผลของเรื่องที่ศึกษา 
๔) รูปแบบ ควรเป็นเครื่องมือในการสร้างมโนทัศน์ใหม่
และการสร้างความสัมพันธ์ของตัวแปลในลักษณะใหม่ 

J. W. Bardao and  J. J. Hartman 
(1982, p. 174) 

รูปแบบเป็นสิ่งที่แสดงโครงสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง
ปัจจัยหรือตัวแปร ต่าง ๆ โดยอาศัยองค์ประกอบที่มี
ความสัมพันธ์และมีความเชื่อมโยงซึ่งกันและกัน  

D. Willer 
(1967, p. 76) 

รูปแบบเป็นแนวความคิด หรือ ทฤษฎีต่าง ๆ ที่ เป็น
ข้อเสนอในการพัฒนา โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือจัดระเบียบ
ความคิดเก่ียวกับความเป็นจริง 



๑๔ 
 

ตารางท่ี ๒.๑  แสดงสาระส าคัญของความหมายรูปแบบ (ต่อ) 
 
นักวิชาการ/นักวิจัย หรือแหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 
W. Smith Edward and Others 
(1971, p. 42)   

รูปแบบเป็นแบบจ าลองที่เป็นตัวแทนของความจริง แต่มี
ความแตกต่างอยู่ที่ขนาดเท่านั้น คือ อาจมีขนาดเล็กหรือ
ใหญ่กว่าปกติ ซึ่งจะช่วยให้เข้าใจถึงสภาพที่แท้จริงของสิ่ง
นั้นได้อย่างลึก 

M. Joyce and Weil 
(1986, pp. 19–20) 

รูปแบบควรต้องมีทฤษฎีรองรับ และเมื่อพัฒนารูปแบบ
แล้วก่อนน าไปใช้ต้องมีการวิจัยเพ่ือทดสอบรูปแบบนั้น
เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด  

  
 ๒.๑.๒ ประเภทของรูปแบบ 
              รูปแบบมีหลายประเภทด้วยกันซึ่งนักวิชาการด้านต่าง ๆ ก็ได้จัดแบ่งประเภทต่างกัน
ออกไป ส าหรับรูปแบบทางการศึกษาและสังคมศาสตร์นั้น ได้แบ่งออกเป็น ๔ ประเภทคือ  
 ๑) รูปแบบเชิงเปรียบเทียบ (Analogue Model) เป็นรูปแบบที่ใช้การอุปมาอุปมัย
เทียบเคียงปรากฏการณ์ซึ่งเป็นรูปธรรม เพ่ือสร้างความเข้าใจในปรากฏการณ์ที่เป็นนามธรรม เช่น 
รูปแบบในการท านายจ านวนนักเรียนที่จะเข้าสู่ระบบโรงเรียน ซึ่งอนุมานแนวคิดมาจากการเปิดน้ าเข้า
และปล่อยน้ าออกจากถัง นักเรียนที่จะเข้าสู่ระบบเปรียบเทียบได้กับน้ าที่เปิดออกจากถัง ๒) รูปแบบ
เชิงภาษา (Semantic Model) เป็นรูปแบบที่ใช้ภาษาเป็นสื่อในการบรรยายหรืออธิบายปรากฏ การณ์
ที่ศึกษาด้วยภาษา แผนภูมิ หรือรูปภาพ เพ่ือให้เห็นโครงสร้างทางความคิด องค์ประกอบ และ
ความสัมพันธ์ขององค์ประกอบของปรากฏการณ์นั้น ๓) รูปแบบเชิงคณิตศาสตร์ (Mathematical 
Model) เป็นรูปแบบที่ใช้สมการทางคณิตศาสตร์เป็นสื่อในการแสดงความสัมพันธ์ของตัวแปรต่าง  ๆ 
รูปแบบประเภทนี้นิยมใช้กันทั้งในสาขาจิตวิทยาและศึกษาศาสตร์ รวมทั้งการบริหารการศึกษาด้วย 
๔) รูปแบบเชิงสาเหตุ (Causal Model) ๒๒ เป็นรูปแบบความคิดที่แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์เชิง
สาเหตุระหว่างตัวแปรต่างๆ ของสภา ๒ ประเภทคือ ๑) รูปแบบเชิงปฏิบัติ (Practical Model) 
รูปแบบประเภทนี้เป็นแบบจ าลองทางกายภาพ เช่นแบบจ าลองรถยนต์ เครื่องบิน ภาพจ าลอง ๒) 
รูปแบบเชิงทฤษฎี (Theoretical Model) เป็นแบบจ าลองที่สร้างขึ้นจากกรอบความคิดที่มีทฤษฎีเป็น
พ้ืนฐาน ตัวทฤษฎีเองไม่ใช่รูปแบบหรือแบบจ าลองเป็นตัวช่วยให้เกิดรูปแบบที่มีโครงสร้างต่าง  ๆ ที่
สัมพันธ์กัน๒๓ 
 ส าหรับรูปแบบตามแนวคิด หลักการหรือทฤษฎีซึ่งเป็นพ้ืนฐานในการพัฒนารูปแบบนั้น 
ๆ และได้แบ่งกลุ่มรูปแบบการสอนเอาไว้ ๔ รูปแบบ คือ 

                                                 

 ๒๒Keeves P.J., Educational Research, Methodology and Measurement :An 
International Handbook. (Oxford : Pergamon Press, 1988), p.560.  
 ๒๓Steiner, E.Z. Edocology, (Sydney : NSW, 1990), p.164. 



๑๕ 
 

 ๑ . Information – Processing Model เป็ นรูปแบบที่ ยึ ดหลักความสามารถใน
กระบวนการประมวลข้อมูลของผู้เรียน และแนวทางในการปรับปรุงวิธีการจัดการกับข้อมูลให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 ๒. Personal Model เป็นรูปแบบที่จัดไว้ในกลุ่มนี้ให้ความส าคัญกับปัจเจกบุคคลและ
การพัฒนาบุคคลเฉพาะราย โดยมุ่งเน้นการะบวนการที่แต่ละบุคคลจัดระบบและปฏิบัติต่อสรรพสิ่ง
ทั้งหลาย 
 ๓. Social Interaction Model เป็นรูปแบบที่ให้ความส าคัญกับความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและบุคคลต่อสังคม 
 ๔. Behavior Model เป็นรูปแบบที่ใช้องค์ความรู้ด้านพฤติกรรมศาสตร์เป็นกลักในการ
พัฒนารูปแบบ จุดเน้นส าคัญ คือ การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่สังเกตได้มากกว่าการพัฒนาโครงสร้าง
ทางจิตวิทยาและพฤติกรรมที่ไม่สามารถสังเกตได้๒๔ 
 สรุปได้ว่า  ประเภทของรูปแบบมีหลายประเภทด้วยกันในแต่ละสาขาก็มีรูปแบบที่
แตกต่างกันออกไป เช่น รูปแบบทางการศึกษาและสังคมศาสตร์ ได้แบ่งออกเป็น รูปแบบที่ใช้การ
อุปมาอุปไมยเทียบเคียงปรากฏการณ์ซึ่งเป็นรูปธรรมเพ่ือสร้างความเข้าใจในปรากฏการณ์ที่เป็น
นามธรรม รูปแบบที่ใช้ภาษาเป็นสื่อในการบรรยายหรืออธิบายปรากฏการณ์ท่ีศึกษาด้วยภาษาแผนภูมิ 
รูปภาพ รูปแบบที่ใช้สมการทางคณิตศาสตร์เป็นสื่อในการแสดงความสัมพันธ์ของตัวแปรต่าง ๆ   และ 
รูปแบบที่น าเอาตัวแปรต่าง ๆ มาสัมพันธ์กันเชิงเหตุและผลที่เกิดขึ้น เป็นต้น 
 จากแนวคิดหลักที่เกี่ยวกับความหมายของค าว่า ประเภทของรูปแบบ ของนักวิชาการ
ต่าง ๆ ซึ่งผู้วิจัยได้สังเคราะห์ประมวลแนวคิดดังกล่าวโดยสามารถสรุปได้ดังนี้  
 
ตารางท่ี ๒.๒  แสดงสาระส าคัญประเภทของรูปแบบ 
 
นักวิชาการ/นักวิจัย หรือแหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 
Keeves P.J. 
(1988, p.425) 

ประเภทของรูปแบบแบ่งออกเป็น ๔ ประเภท คือ 
๑) รูปแบบเชิงเปรียบเทียบ (Analogue Model) 
๒) รูปแบบเชิงภาษา (Semantic Model) 
๓) รูปแบบเชิงคณิตศาสตร์ (Mathematical Model) 
๔) รูปแบบเชิงสาเหตุ (Causal Model) 

Steiner, E.Z. 
(1990, p.164) 

ประเภทของรูปแบบแบ่งออกได้ ๒ ประเภทคือ 
๑) รูปแบบเชิงปฏิบัติ (Practical Model) 
๒) รูปแบบเชิงทฤษฎี (Theoretical Model) 

                                                 

 ๒๔Joyce, B. and Weil, M., Model of Teaching, (New York : Prentice-Hall, 1996), 
p.203. 



๑๖ 
 

ตารางท่ี ๒.๒  แสดงสาระส าคัญประเภทของรูปแบบ (ต่อ) 
 
นักวิชาการ/นักวิจัย หรือแหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 
Joyce, B. and Weil, M. 
(1996, p.203) 

ประเภทของรูปแบบแบ่งออกเป็น ๔ รูปแบบ คือ 
๑. Information – Processing Model 
๒. Personal Model 
๓. Social Interaction Model 
๔. Behavior Model 

 
 ๒.๑.๓ องค์ประกอบของรูปแบบ 
 นักวิชาการด้านตะวันตก ได้ให้ทัศนะเกี่ยวกับองค์ประกอบของรูปแบบไว้ว่าการที่จะ
ระบุว่ารูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง จะต้องประกอบด้วยรายละเอียดมากน้อยเพียงใดจึงจะเหมาะสมและ
รูปแบบการควรมีองค์ประกอบอะไรบ้างไม่ได้มีข้อก าหนดที่แน่นอนทั้งนี้ขึ้นอยู่กับปรากฏการณ์นั้นๆ๒๕

องค์ประกอบของรูปแบบการบริหารว่ามีอยู่สองส่วน ได้แก่ วัตถุประสงค์ของรูปแบบ และกลไกของ
รูปแบบซึ่งเป็นตัวจักรในการท าหน้าที่ของรูปแบบเพื่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของรูปแบบ โดยมีบริบท 
เป็นเงื่อนไข องค์ประกอบของรูปแบบบริหารควรครอบคลุมลักษณะส าคัญของการบริหารในประเด็น 
ต่อไปนี้ ๑) องค์ประกอบการบริหารควรมีกลไกตัดสินใจในการบริหาร หมายถึงระบบข้อมูลเพ่ือการ
ตัดสินใจ ระบบและรูปแบบการตัดสินใจในการบริหารงานในองค์การ ๒) องค์ประกอบการบริหารควร 
มีกลไกการบริหารภายใน หมายถึง ระบบงาน และระบบคนในองค์การ การไหลเวียนของงานขอบเขต 
อ านาจหน้าที่ และความสัมพันธ์ของหน่วยงานย่อยในองค์การ และกระบวนการบริหารงานทั้งใน
ระดับองค์การและหน่วยงานย่อยในองค์การ ๓) องค์ประกอบการบริหารควรมีกลไกการบริหาร
ความสัมพันธ์ภายนอก หมายถึง ระบบงานอ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงาน  ก าหนด
ขอบเขตหน่วยงานแลบุคคลภายนอกที่ เกี่ยวข้อง  กาหนดกระบวนการและวิธีการดาเนินงาน
ความสัมพันธ์กับหน่วยงานแลบุคคลภายนอก ๔) องค์ประกอบการบริหารควรมีกลไกการบริหารการ
ตรวจสอบผลการด าเนินงานขององค์การและการปรับปรุงแก้ไข  เพ่ือให้องค์การมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลมากขึ้น ๕) องค์ประกอบการบริหารควรมีกลไกการบ ารุงและพัฒนาทรัพยากรของ
องค์การโดยเฉพาะทรัพยากรทางเทคโนโลยีและทรัพยากรบุคคล๒๖ นอกจากนี้องค์ประกอบของ
รูปแบบว่ามี  ๕  องค์ประกอบ  คือ สภาพแวดล้อม (Environment) เทคโนโลยี (Technology) 

                                                 

 ๒๕Bardo, J.W. and Hartman, J.J., Urban Society : ASystematic Introduction. (U.S.A. : 
F.E. Peacock, 1982), p. 9. 
 ๒๖สมาน อัศวภูมิ, การศึกษาและการสังเคราะห์รูปแบบการบริหารสถานศึกษาการพัฒนา
คณะกรรมการสถานศึกษาและสถานศึกษาเค รือข่ายของผู้บ ริหารสถานศึกษาต้นแบบ  รุ่นที่  ๑,  
(กรุงเทพมหานคร : ภาพพิมพ์, ๒๕๔๙), หน้า ๔๙. 



๑๗ 
 

โครงสร้าง (Structure) กระบวนการจัดการ(Management Process) และการตัดสินใจสั่งการ 
(Decision Making)๒๗ 
 สรุปได้ว่า  องค์ประกอบของรูปแบบขึ้นอยู่กับตัวแปรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับที่ผู้เสนอ
ก าลังศึกษา อาจขึ้นอยู่กับปรากฏการณ์หรือออกแบบแนวคิดทฤษฎีและหลักการพ้ืนฐานในการ
ก าหนดรูปแบบแต่ละรูปแบบนั้น ๆ เป็นหลัก 
 จากแนวคิดหลักที่ เกี่ยวกับความหมายของค าว่า  องค์ประกอบของรูปแบบ  ของ
นักวิชาการต่าง ๆ ซึ่งผู้วิจัยได้สังเคราะห์ประมวลแนวคิดดังกล่าวโดยสามารถสรุปได้ดังนี้  

 
ตารางท่ี ๒.๓  แสดงสาระส าคัญองค์ประกอบของรูปแบบ 
 
นักวิชาการ/นักวิจัย หรือแหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 
Bardo, J.W. and Hartman, J.J. 
(1982, p. 9) 

องค์ ป ระกอบ ของรูป แบ บ  จะต้ อ งป ระกอบ ด้ วย
รายละเอียดมากน้อยเพียงใดจึงจะเหมาะสมและรูปแบบ
การควรมีองค์ประกอบอะไรบ้างไม่ได้มีข้อก าหนดที่
แน่นอนทั้งนี้ขึ้นอยู่กับปรากฏการณ์นั้นๆ 

สมาน  อัศวภูม ิ
(๒๕๔๙, หน้า ๔๙) 

องค์ประกอบของรูปแบบ ได้แก่ 
๑. วัตถุประสงค์ของรูปแบบ 
๒. กลไกของรูปแบบ 

Brown, W. B. , & Moberg, D. J. 
(1980, pp. 357-358) 

องค์ประกอบของรูปแบบว่ามี ๕ องค์ประกอบ คือ 
๑. สภาพแวดล้อม (Environment) 
๒. เทคโนโลยี (Technology) 
๓. โครงสร้าง (Structure) 
๔. กระบวนการจัดการ (Management Process) 
๕. การตัดสินใจสั่งการ (Decision Making 

 
 ๒.๑.๔ คุณลักษณะของรูปแบบที่ด ี
 หลักการของรูปแบบที่ส าคัญมี ๓ ประการคือ 
 ๑. รูปแบบจะต้องเป็นที่รวมของแนวความคิดและแสดงถึงความสัมพันธ์ต่างๆของ
ความคิดซึ่งไม่เพียงแต่จะสามารถตอบปัญหาที่เคยมีมาก่อนเท่านั้นเคาะแต่จะต้องสามารถแก้ปัญหาที่
เกิดตามมาได้อีกด้วย 
 ๒. ในโครงสร้างของแนวความคิดเคาะและความสัมพันธ์ดังกล่าวจะต้องสามารถปฏิบัติ
และวางอยู่ในรูปแบบขององค์กรได้เคาะหมายความว่าแนวความคิดและความสัมพันธ์ไม่เพียงแต่
สามารถชีแนวทางให้เกิดความเข้าใจเท่านั้นขอแต่สามารถติดตามตรวจสอบได้อีกด้วย 

                                                 

 ๒๗Brown, W. B., & Moberg, D.J.,  Organization Theory and Management : 
Approach. (New York : John Wiley and Sons, 1980), pp. 357-358. 



๑๘ 
 

 ๓. รูปแบบนั้นจะต้องยึดหลักการและอยู่บนพ้ืนฐานทางการบริหารหรือผลงานที่เกี่ยว
โยงกับการบริหารภายใต้แนวความคิดและความสัมพันธ์ดังกล่าว๒๘  อย่างไรก็ตามแม้ว่ารูปแบบนั้นจะ
มีมากมายหลายรูปแบบแต่รูปแบบที่สามารถใช้ประโยชน์ได้ดีนั้นควรมีการจัดทารูปแบบที่มีพร้อม
ก าหนดประกอบหลักส าคัญใหญ่ๆ ๔ ประการคือ 
 ๑. รูปแบบการประกอบด้วยความสัมพันธ์มีโครงสร้างมากกว่าความสัมพันธ์ที่เกี่ยวเนื่อง
กันรวมรวม 
 ๒. รูปแบบควรใช้เป็นแนวทางในการพยากรณ์ผลที่เกิดขึ้นซึ่งสามารถถูกตรวจสอบได้
โดยการสังเกตที่เป็นไปได้ในการที่จะทดสอบรูปแบบบนพื้นฐานของข้อมูลเชิงประจักษ์ได้ 
 ๓. รูปแบบควรจะระบุหรือชีให้เห็นถึงกลไกเชิงเหตุผลของเรื่องที่ศึกษาดังนั้นรูปแบบ
ควรจะเป็นเครื่องมือในการพยากรณ์ได้แล้วควรใช้อธิบายปรากฏการณ์ได้อีกด้วย 
 ๔. รูปแบบควรเป็นเครื่องมือในการสร้างมโนทัศน์ใหม่และสร้างความสัมพันธ์ของตัว
แปรในลักษณะใหม่ซึ่งเป็นการขยายในเรื่องที่กาลังศึกษา๒๙ 
 จากแนวคิดหลักที่เกี่ยวกับความหมายของค าว่า คุณลักษณะของรูปแบบที่ดี ของ
นักวิชาการต่าง ๆ ซึ่งผู้วิจัยได้สังเคราะห์ประมวลแนวคิดดังกล่าวโดยสามารถสรุปได้ดังนี้ 
 
ตารางท่ี ๒.๔  คุณลักษณะของรูปแบบที่ดี 
 
นักวิชาการ/นักวิจัย หรือแหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 
Bown, W.B. and Mobery, D.J. 
(1980, pp. 16-17) 

หลักการของรูปแบบที่ดีมี ๓ ประการคือ 
๑. รูปแบบจะต้องเป็นที่รวมของแนวความคิดและแสดงถึง
ความสัมพันธ์ต่างๆของความคิด 
๒. ในโครงสร้างต้องสัมพันธ์สามารถปฏิบัติและวางอยู่ใน
รูปแบบขององคก์รได้ 
๓ . รูปแบบนั้นจะต้องยึดหลักการและอยู่บนพ้ืนฐาน
ทางการบริหารหรือผลงานที่เก่ียวโยงกับการบริหาร 

Keeves P.J. 
(1988, p.560) 

การจัดท ารูปแบบที่มีพร้อมก าหนดประกอบหลักส าคัญ
ใหญ่ๆ ๔ ประการ คือ 
๑. รูปแบบการประกอบด้วยความสัมพันธ์มีโครงสร้าง 
๒. รูปแบบควรใช้เป็นแนวทางในการพยากรณ์ผลที่เกิดขึ้น 

 

                                                 

 ๒๘Bown, W.B. and Mobery, D.J., Organization Theory and Management : A 
MacroApproach, (New York : John Wiley and Sons, 1980), pp. 16-17. 
 ๒๙Keeves P.J., Educational Research, Methodology and Measurement : An 
International Handbook. (Oxford : Pergamon Press, 1988), p.560. 



๑๙ 
 

ตารางท่ี ๒.๔  คุณลักษณะของรูปแบบที่ดี (ต่อ) 
 
นักวิชาการ/นักวิจัย หรือแหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 
Keeves P.J. 
(1988, p.560) 

๓. รูปแบบควรจะระบุหรือชีให้เห็นถึงกลไกเชิงเหตุผลของ
เรื่อง 
๔. รูปแบบควรเป็นเครื่องมือในการสร้างมโนทัศน์ใหม่ 

 
 ๒.๑.๕ การพัฒนารูปแบบ 
 การพัฒนารูปแบบนั้นไม่มีข้อก าหนดที่แน่นอนตายตัว โดยทั่วไปการพัฒนารูปแบบจะ
เริ่มต้นจากการศึกษาองค์ความรู้เกี่ยวกับเรื่องที่จะสร้าง หรือต้องการที่จะพัฒนารูปแบบให้ชัดเจน
จากนั้นจึงก าหนดหลักการและองค์ประกอบของรูปแบบที่จะพัฒนา แล้วสร้างรูปแบบขึ้น แล้วนาไป
ตรวจสอบหาความเหมาะสมและความเป็นไปได้ หรือทดลองใช้ต่อไป๓๐ แนวคิดและแนวทางในการ
พัฒนารูปแบบไว้ดังนี้ ๑) การศึกษารูปแบบ หมายถึงการศึกษาวิเคราะห์เกี่ยวกับหลักการและข้อมูล
พ้ืนฐานประกอบการสร้างรูปแบบซึ่งอาจจะดาเนินการได้โดยวิธีส ารวจความคิดเห็นหรือการศึกษา
ภาคสนาม ๒) การนาเสนอรูปแบบ ผู้วิจัยต้องออกแบบและน าเสนอรูปแบบใหม่ เพ่ือให้ได้รูปแบบที่
ดีกว่าที่ เป็นอยู่ในขั้นนี้ยังไม่ต้องทดลองใช้รูปแบบเพียงแต่จัดโอกาสน าเสนอเพ่ือพิจารณาของ
ผู้เกี่ยวข้อง เช่น การน าเสนอผู้ทรงคุณวุฒิ เพ่ือพิจารณาและประเมินในรูปของแบบสอบถาม หรือการ
ประชุมสัมมนา การน ารูปแบบให้ผู้ปฏิบัติประเมินความเป็นไปได้ตลอดจนการให้ข้อคิดเห็นหรือ
ข้อเสนอแนะ ๓) การพัฒนารูปแบบ หมายถึง การวิจัยที่ผู้วิจัยต้องการด าเนินการทั้งสามส่วน คือ
การศึกษารูปแบบ การออกแบบรูปแบบใหม่ การน ารูปแบบใหม่ไปทดลองใช้ในสถานการณ์จริงส่วน
จะมีการใช้กี่รอบขึ้นอยู่กับโครงการวิจัย และท าการรายงานผลการทดลองใช้๓๑ หลักการเพ่ือก ากับ
การสร้างรูปแบบไว้ ๔ ประการ คือ  
 ๑) รูปแบบควรประกอบขึ้นด้วยความสัมพันธ์อย่างมีโครงสร้าง (ของตัวแปร) มากกว่า
ความสัมพันธ์เชิงเส้นตรงธรรมดา อย่างไรก็ตามความเชื่อมโยงแบบเส้นตรงแบบธรรมดาทั่วไปนั้นก็มี
ประโยชน์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการศึกษาวิจัยในช่วงต้นของการพัฒนารูปแบบ  
 ๒) รูปแบบควรใช้เป็นแนวทางในการพยากรณ์ผลที่จะเกิดขึ้นจากการใช้รูปแบบได้ 
สามารถตรวจสอบได้โดยการสังเกตและหาข้อมูลสนับสนุนด้วยข้อมูลเชิงประจักษ์ได้  
 ๓) รูปแบบควรจะต้องระบุหรือชี้ให้เห็นถึงกลไกเชิงเหตุผลของเรื่องที่ศึกษา  ดังนั้น
นอกจากรูปแบบจะเป็นเครื่องมือในการพยากรณ์ได้ควรใช้ในการอธิบายปรากฏการณ์ได้ด้วย  

                                                 

 ๓๐ดิเรก  วรรณเศียร, “การพัฒนาแบบจ าลองแบบสมบูรณ์ในการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
ส าหรับสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน”, วิทยานิพนธ์ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต. (บัณฑิตวิทยาลัย : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 
๒๕๔๕). 
 ๓๑สมาน อัศวภูมิ, การศึกษาและการสังเคราะห์รูปแบบการบริหารสถานศึกษาการพัฒนา
คณะกรรมการสถานศึกษาและสถานศึกษาเครือข่ายของผู้บริหารสถานศึกษาต้นแบบ รุ่นที่ ๑, (กรุงเทพมหานคร 
: ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ภาพการพิมพ์, ๒๕๔๙), หน้า ๔๙. 



๒๐ 
 

 ๔) นอกจากคุณสมบัติต่างๆ ที่กล่าวมาแล้ว รูปแบบควรเป็นเครื่องมือในการสร้าง มโน
ทัศน์ใหม่และการสร้างความสัมพันธ์ของตัวแปรในลักษณะใหม่ ส าหรับการที่จะพัฒนารูปแบบที่
เหมาะสมได้นั้นต้องมีข้ันตอนการพัฒนาได้ ๕ ขั้นตอน ดังนี้  
 ๑) ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลพ้ืนฐานเกี่ยวกับหัวข้อเรื่องที่ต้องการน ามาพัฒนาเป็นรูปแบบ 
 ๒) น าแนวคิดส าคัญของข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์ มาก าหนดหลักการเป้าหมายและ
องค์ประกอบอ่ืน ๆ ที่เห็นว่าส าคัญและจ าเป็นอันจะท าให้รูปแบบมีประสิทธิภาพมากขึ้น  รวมทั้ง
ก าหนดทิศทาง ล าดับความส าคัญและรายละเอียดขององค์ประกอบเหล่านั้น  
 ๓) ก าหนดแนวทางในการน ารูปแบบไปใช้เป็นการให้รายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการเงื่อนไข
ต่าง ๆ ในการน ารูปแบบไปใช้  
 ๔) การประเมินรูปแบบ เป็นขั้นทดสอบความมีประสิทธิภาพของรูปแบบที่สร้างขึ้น โดย
ปฏิบัติ ๒ ประการ คือ การประเมินความเป็นไปได้ในเชิงทฤษฎีซึ่งเป็นการประเมินความสอดคล้อง
ภายในระหว่างองค์ประกอบต่าง ๆโดยผู้เชี่ยวชาญด้านรูปแบบและด้านการเรียนการสอนทั้งในทฤษฎี
และการนาไปปฏิบัติและการประเมินความเป็นไปได้ในเชิงปฏิบัติการ  ซึ่งเป็นการน ารูปแบบที่
พัฒนาขึ้นไปใช้ในสถานการณ์จริง  
 ๕) การปรับปรุงรูปแบบ แบ่งออกเป็น ๒ ระยะ คือ ระยะก่อนการน ารูปแบบไปทดลอง
ใช้ การปรับปรุงรูปแบบระยะนี้ใช้ข้อมูลจากการประเมินความเป็นไปได้เชิงทฤษฎีของกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ 
เพ่ือให้มีความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติมากขึ้น และระยะที่สอง เป็นการปรับปรุงรูปแบบการสอนโดยใช้
ข้อมูลจากผลการทดลองใช้ ซึ่งการปรับปรุงรูปแบบการสอนและนาไปทดลองซ้ าอาจท าได้หลายครั้ง
จนกว่าจะได้ผลเป็นที่น่าพอใจ๓๒ 
 เมื่อรูปแบบมีหลาย ๆ ลักษณะดังกล่าวมาแล้วนั้น ในการสร้างหรือพัฒนารูปแบบก็ต้อง
ขึ้นอยู่กับการตัดสินความเหมาะสมของรูปแบบ หรือโมเดลที่เลือกใช้อาจพิจารณาได้จากการวิเคราะห์
ความสอดคล้องระหว่างปรัชญา หรือแนวคิดของรูปแบบการประเมินกับประเด็นปัญหาของสิ่งที่
ต้องการประเมิน ในปัจจุบันนี้การพัฒนารูปแบบใดก็ตามได้ดาเนินไปอย่างไม่หยุดยั้งเมื่อรูปแบบที่ใช้
อยู่นั้นค่อนข้างล้าสมัยหรือไม่สามารถตอบสนองต่อวัตถุประสงค์ที่วางไว้จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมี
การพัฒนาขึ้นเพ่ือให้รูปนั้นมีความสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น๓๓ ขั้นตอนในการพัฒนา
ระบบไว้ดังนี้  
 ๑. การวิเคราะห์ระบบ (System analysis) หมายถึงการวิเคราะห์องค์ประกอบของ
ปัจจัยนาเข้ากระบวนการรวมทั้งผลผลิตของระบบนั้นนั้นให้ชัดเจน  
 ๒. การออกแบบระบบ (System design) หมายถึง การออกแบบองค์ประกอบของ
ระบบในปัจจัยนาเข้ากระบวนการและผลผลิตให้มีคุณภาพมากที่สุดเพ่ือให้เหมาะสมกับสภาพของ
องค์กรและสภาพแวดล้อมที่ใช้ระบบนั้นนั้น  

                                                 

 ๓๒Joyce, B. and Weil, M., Model of Teaching, (New York : Prentice-Hall, 1996), p. 
197. 
 ๓๓ศิริชัย กาญจนวาสี , ทฤษฎีการประเมิน , พิมพ์ครั้งที่ ๔ , (กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๗), หน้า ๑๒๘. 



๒๑ 
 

 ๓. การทดสอบระบบ (System testing) หมายถึง การน าระบบที่ออกแบบไปทดสอบ
โดยการทดลองใช้ระบบในสถานการณ์จาลองหรือในสถานการณ์จริงเพ่ือทดลองดูว่าระบบนั้นมี
คุณภาพหรือไม่มีข้อบกพร่องในองค์ประกอบอะไรจะได้ปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้น๓๔ การพัฒนารูปแบบนั้น
อาจกระท าได้ ๒ ขั้นตอนคือ  
 ๑. การสร้างหรือการพัฒนารูปแบบผู้วิจัยจะสร้างหรือพัฒนารูปแบบขึ้นมาก่อนเป็น
รูปแบบตามสมมติฐานโดยการศึกษาค้นคว้าทฤษฎีแนวความคิดรูปแบบที่มีผู้พัฒนาไว้ในเรื่องเดียวกัน
หรือเรื่องอ่ืน ๆ และผลการศึกษาหรือผลการวิจัยที่เกี่ยวข้อง วิเคราะห์สภาพสถานการณ์ต่างๆซึ่งจะ
ช่วยให้สามารถก าหนดองค์ประกอบหรือตัวแปรต่าง ๆ ภายในรูปแบบรวมทั้งลักษณะความสัมพันธ์
ต่างๆระหว่างองค์ประกอบตัวแปรนั้นลาดับก่อนหลังของแต่ละองค์ประกอบในรูปแบบในการพัฒนา
รูปแบบนั้นจะต้องใช้หลักเหตุผลเป็นรากฐานส าคัญและการศึกษาค้นคว้าซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการ
พัฒนารูปแบบเป็นอย่างยิ่งผู้วิจัยอาจจะคิดโครงสร้างของรูปแบบขึ้นก่อนปรับปรุงโดยอาศัยข้อสนเทศ
จากการศึกษาค้นคว้าทฤษฎีแนวความคิดรูปแบบหรือผลการวิจัยที่เกี่ยวข้องหรือทาการศึกษา
องค์ประกอบขึ้นเป็นโครงสร้างของรูปแบบก็ได้  หัวใจส าคัญของคันนี้ขึ้นอยู่ที่การเลือกเฟ้น
องค์ประกอบในรูปแบบเพ่ือให้ได้รูปแบบที่เหมาะสมผู้วิจัยควรก าหนดหลักการการพัฒนารูป
แบบอย่างชัดเจนเช่นเป็นรูปแบบที่ไม่ซับซ้อนสามารถนาไปปฏิบัติได้ง่ายตัวแปรในรูปแบบมีน้อยตัวแต่
สามารถอธิบายผลได้มากในการวิจัยบางเรื่องจ าเป็นต้องให้ผู้เชี่ยวชาญพิจารณาความถูกต้องเหมาะสม 
 ๒. การทดสอบความเที่ยงตรงของรูปแบบหลังจากที่ได้พัฒนารูปแบบในขั้นต้นจาเป็น
ต้องทดสอบความเที่ยงตรงของรูปแบบดังกล่าว เพราะว่ารูปแบบที่พัฒนาขึ้นนั้นถึงแม้ว่าจะพัฒนาโดย
มีรากฐานจากทฤษฎีแนวความคิดรูปแบบของคนอ่ืน และผลการวิจัยที่ผ่านมาหรือแม่กระทั่งได้รับการ
กลั่นกรองจากผู้เชี่ยวชาญแล้วก็ตามแต่ ก็เป็นเพียงรูปแบบตามสมมติฐานซึ่งจ าเป็นต้องเก็บรวบรวม
ข้อมูลในสถานการณ์จริงหรือทาการทดลองน าไปใช้ในสถานการณ์จริงเพ่ือทดสอบดูว่ามีความ
เหมาะสมหรือไม๓่๕ ส าหรับการพัฒนาจากระบบหรือการพัฒนาระบบโดยมีขั้นตอนต่าง ๆ ดังนี้ 
 ๑. การวิเคราะห์ระบบเป็นวิธีการระบุส่วนประกอบองค์ประกอบและความสัมพันธ์ของ
องค์ประกอบทั้งหลายที่มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบภายในระบบกับองค์ประกอบภายนอกการ
จัดเรียงองค์ประกอบ ทรัพยากรที่ต้องใช้กลุ่มเป้าหมายของผู้ใช้ระบบภารกิจที่จะต้องด าเนินการและ
ผลผลิตหรือบริการที่จะเสนอแก่กลุ่มเป้าหมายในการวิเคราะห์ระบบผู้วิเคราะห์ระบบมีกิจกรรมที่
จะต้องวิเคราะห์ดังนี้ ๑) วิเคราะห์ปณิธาน ๒) วิเคราะห์จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ ๓) วิเคราะห์
หน้าที่ ๔) วิเคราะห์ภารกิจ ๕) วิเคราะห์เครื่องมือหรือช่องทาง ๖) วิเคราะห์วิธีการ ๗) วิเคราะห์การ
ตรวจสอบและการประเมิน 
 ๒. การสังเคราะห์ระบบเป็นการนาข้อมูลที่ได้มาใช้ในการสร้างระบบใหม่โดยการน า
องค์ประกอบความสัมพันธ์ทิศทางและล าดับขั้นตอนของระบบใหม่ 

                                                 

 ๓๔Kendall, K.E. and Kendall, J.E., Systems Analysis and Design, (New York : Prentice 
Hall, 2005), p. 389. 
 ๓๕บุญชม ศรีสะอาด, การวิจัยทางการวัดผลและประเมินผล, (มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยศรีนคริ
นทรวิโรฒมหาสารคาม, ๒๕๔๓), หน้า ๑๐๔-๑๐๕. 



๒๒ 
 

 ๓. การสร้างแบบจ าลองระบบเป็นข้างการสื่อสารระบบที่สร้างใหม่เพ่ือให้ง่ายต่อการ
น าไปใช้โดยการเขียนแบบจ าลองใดแบบจ าลองหนึ่ง ดังนี้ 
 ๓.๑ รูปภาพหรือหุ่นจ าลองของจริงเช่นภาพวาดหุ่นจ าลองเครื่องบินเป็นต้น 
 ๓.๒ แบบจ าลองเปรียบเทียบเช่นนาฬิกาเป็นแบบจ าลองของเวลาหรือสีแดงขาวน้ าเงิน
ของธงชาติไทยเป็นแบบจ าลองอุปมาอุปไมยของชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์เป็นต้น 
 ๓.๓ แบบจ าลองสัญลักษณ์เช่นสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ 
 ๓.๔ แบบจ าลองแนวคิดได้แก่แบบจ าลองที่แทนด้วยแผนภูมิหรือแผนภาพในรูปต่าง  ๆ
แบบจ าลองระบบช่วยอธิบายขั้นตอนส าคัญของระบบช่วยในการสื่อสารให้ทราบขั้นตอนและการ
ควบคุมและทานายได้ว่าจะเกิดผลอะไรขึ้นเมื่อได้ด าเนินไปตามระบบ 
 ๔. การทดสอบระบบเมื่อได้มีการพัฒนาระบบด้วยการก าหนดขั้นตอนและแสดงออกมา
ในรูปของแบบจ าลองเรียกได้ว่าเราได้ระบบใหม่ข้ึนเป็นตัวแต่ยังประกันไม่ได้ว่าระบบที่พัฒนาขึ้นจะทา
งานได้ตามวัตถุประสงค์นัดจัดระบบจึงจ าเป็นที่จะต้องน าต้นแบบระบบไปทดสอบระบบใน
สถานการณ์จ าลองกล่าวคือน าระบบไปใช้ในสถานการณ์ใกล้ความจริงแน่นอนหาสามารถน าไปทดลอง
ในสถานการณ์จริงมีปัญหามากในด้านค่าใช้จ่ายเวลาและความเสี่ยงโดยเฉพาะระบบที่เกี่ยวข้องกับคน
และทรัพย์สินนัดจัดระบบจึงทดสอบระบบในสถานการณ์จ าลองแทน๓๖ 
 สรุปได้ว่า การพัฒนารูปแบบแบ่งออกเป็นตอนๆ ส่วนรายละเอียดในแต่ละขั้นตอนว่ามี
การด าเนินการอย่างไรนั้นขึ้นอยู่กับลักษณะและกรอบแนวคิดซึ่งเป็นพื้นฐานในการพัฒนารูปแบบ 
 จากแนวคิดหลักที่เกี่ยวกับความหมายของค าว่า  การพัฒนารูปแบบ  ของนักวิชาการ
ต่าง ๆ ซึ่งผู้วิจัยได้สังเคราะห์ประมวลแนวคิดดังกล่าวโดยสามารถสรุปได้ดังนี้ 
 

ตารางท่ี ๒.๕  แสดงสาระส าคัญเก่ียวกับการพัฒนารูปแบบ 
 

นักวิชาการ/นักวิจัย หรือแหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 
ดิเรก  วรรณเศียร 
(๒๕๔๕) 

การพัฒนารูปแบบนั้นไม่มีข้อก าหนดที่แน่นอนตายตัว
โดยทั่วไปการพัฒนารูปแบบจะเริ่มต้นจากการศึกษาองค์
ความรู้เกี่ยวกับเรื่องที่จะสร้าง หรือต้องการที่จะพัฒนา
รูปแบบให้ชัด เจน  จากนั้ นจึ งก าหนดหลักการและ
องค์ประกอบของรูปแบบที่จะพัฒนา แล้วสร้างรูปแบบขึ้น 
แล้วน าไปตรวจสอบหาความเหมาะสมและความเป็นไปได้ 
หรือทดลองใช้ต่อไป 

สมาน อัศวภูม ิ
(๒๕๔๙, หน้า ๔๙) 

การพัฒนารูปแบบมีดังนี้ 
๑) การศึกษารูปแบบ 
๒) การนาเสนอรูปแบบ 
๓) การพัฒนารูปแบบ 

                                                 

 ๓๖ชัยยงค์ พรหมวงศ์, การจัดระบบการศึกษา, (กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
,๒๕๔๖), หน้า ๑๗๒. 



๒๓ 
 

ตารางท่ี ๒.๕  การพัฒนารูปแบบ (ต่อ) 
 
นักวิชาการ/นักวิจัย หรือแหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 
Joyce, B. and Weil, M. 
(1996, p. 197) 

การพัฒนารูปแบบที่เหมาะสมได้นั้นต้องมีขั้นตอนการ
พัฒนาได้ ๕ ขั้นตอน ดังนี้ 
๑) ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน 
๒) น ามาพัฒนาเป็นรูปแบบ 
๓) น าแนวคิดส าคัญของข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์มา
ก าหนดหลักการเป้าหมาย 
๔) การประเมินรูปแบบ 
๕) การปรับปรุงรูปแบบ 

ศิริชัย  กาญจนวาสี 
(๒๕๔๗, หน้า ๑๒๘) 

การพัฒนารูปแบบต้องขึ้นอยู่กับการตัดสินความเหมาะสม
ของรูปแบบ หรือโมเดลที่เลือกใช้อาจพิจารณาได้จากการ
วิเคราะห์ความสอดคล้องระหว่างปรัชญา หรือแนวคิดของ
รูปแบบการประเมินกับประเด็นปัญหาของสิ่งที่ต้องการ
ประเมิน ในปัจจุบันนี้การพัฒนารูปแบบใดก็ตามได้ด าเนิน
ไปอย่างไม่หยุดยั้งเมื่อรูปแบบที่ใช้อยู่นั้นค่อนข้างล้าสมัย
หรือไม่สามารถตอบสนองต่อวัตถุประสงค์ที่วางไว้จึง
จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการพัฒนาขึ้นเพ่ือให้รูปนั้นมี
ความสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

Kendall, K.E. and Kendall, J.E. 
(2005, p. 389) 

การพัฒนารูปแบบมีข้ันตอนดังนี้ 
๑. การวิเคราะห์ระบบ (System analysis) 
๒. การออกแบบระบบ (System design) 
๓. การทดสอบระบบ (System testing) 

บุญชม  ศรีสะอาด 
(๒๕๔๓, หน้า ๑๐๔-๑๐๕) 

การพัฒนารูปแบบนั้นอาจกระทาได้ ๒ ขั้นตอนคือ 
๑. การสร้างหรือการพัฒนารูปแบบ 
๒. การทดสอบความเที่ยงตรงของรูปแบบ 

ชัยยงค์  พรหมวงศ ์
(๒๕๔๖, หน้า ๑๗๒) 

การพัฒนาจากระบบหรือการพัฒนาระบบโดยมีขั้นตอน
ต่าง ๆ ดังนี้ 
๑. การวิเคราะห์ระบบ 
๒. การสังเคราะห์ระบบ 
๓. การสร้างแบบจาลองระบบ  ๔. การทดสอบระบบ 

 
๒.๑.๖ การสร้างรูปแบบ 

 รูปแบบที่จะน าไปใช้ให้ได้ประโยชน์สูงสุดนั้น รูปแบบต้องประกอบด้วยลักษณะที่ส าคัญ
คือ มีความสัมพันธ์เชิงโครงสร้าง สามารถท านายผลได้ สามารถขยายความผลท านายได้กว้างขวางขึ้น 



๒๔ 
 

และสามารถน าไปสู่แนวคิดใหม่ๆ ส าหรับการพัฒนารูปแบบนั้นผู้วิจัยจะต้องศึกษาแนวคิดทฤษฎีใน
การสร้างรูปแบบ น าเอาข้อมูลที่จัดเก็บมาวิเคราะห์และสังเคราะห์เพ่ือก าหนดความสัมพันธ์ของ
องค์ประกอบของรูปแบบ ก าหนดโครงสร้างและข้อเสนอของรูปแบบอย่างชัดเจนเพ่ือน าไปสู่ผลสรุป
เพ่ืออธิบายปรากฏการณ์ที่มุ่งหวังของการวิจัย มีการทดสอบและปรับปรุงแบบก่อนน ารูปแบบไปใช้
งานจริง ประเมินผลหลังจากการน ารูปแบบไปใช้งานจริง๓๗ การสร้างรูปแบบเพ่ือให้สามารถน าไปใช้
ประโยชน์ได้อย่างแท้จริง ตัวรูปแบบจะต้องมีลักษณะที่ส าคัญคือ จะต้องมีความสัมพันธ์กันเชิง
โครงสร้าง ท านายและขยายผลได้น าไปสู่การสร้างแนวคิดใหม่ๆ เกิดขึ้น สรุปการสร้างรูปแบบที่จะ
สามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้อย่างสูงสุดนั้น รูปแบบต้องมีลักษณะที่ส าคัญประกอบด้วยความสัมพันธ์
กันด้านโครงสร้าง สามารถท านายและขยายผลได้อย่างกว้างขวางและสามารถนาไปสู่แนวคิดใหม่ๆ๓๘ 
 
ตารางท่ี ๒.๖  แสดงสาระส าคัญเก่ียวกับการสร้างรูปแบบ 
 
นักวิชาการ/นักวิจัย หรือแหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 
บุญส่ง  หาญพานิช 
( ๒๕๔๖, หน้า ๙๓) 

การสร้างรูปแบบแบ่งออกเป็น  ๓  ลักษณะ  คือ 
๑. รูปแบบที่จะน าไปใช้ให้ได้ประโยชน์สูงสุด 
๒. มีความสัมพันธ์เชิงโครงสร้าง 
๓. การน ารูปแบบไปใช้งานจริง 

อ านวย  เถาตระกูล 
(๒๕๔๘, หน้า ๑๑๗) 

การสร้างรูปแบบแบ่งออกเป็น  ๒  ลักษณะ  คือ 
๑. ลักษณะของรูปแบบที่สามารถใช้งานได้จริง 
๒. ความสัมพันธ์กันด้านโครงสร้าง สามารถท านายและ
ขยายผลได้อย่างกว้างขวาง 

 
๒.๒  แนวคิดที่เกี่ยวกับการพัฒนา 
 การเปลี่ยนแปลงของสังคมเป็นสิ่งที่จ าเป็นที่จะต้องเกิดขึ้น  อันเนื่องมาจากความ
ต้องการของมนุษย์ที่อยากเห็นสิ่งดี ๆ เกิดขึ้นในสังคมของตนเอง การเปลี่ยนแปลงของสังคมไปในทาง
ที่ดีขึ้นที่เราเรียกกันว่า “การพัฒนา” (Development) หรืออาจให้ค าจ ากัดความของการพัฒนาได้ว่า 
คือ กระบวนการเพ่ือเพ่ิมความสามารถของคนส่วนใหญ่ที่จะปรับปรุงคุณภาพชีวิตของตนโดยต่อเนื่อง 
ภายใต้ค าจ ากัดความดังกล่าว เนื้อหาสาระส าคัญของการพัฒนาจึงอยู่ที่ความสามารถของคนส่วนใหญ่ 
ส่วนกลไกหรือกระบวนการนั้นเป็นเครื่องมือส าคัญที่จะน ามาใช้ในการด าเนินงานนอกจากนั้ น การ
ด าเนินงานควรจะต้องให้ผลได้อย่างต่อเนื่องอีกด้วยกระบวนการพัฒนาจึงจ าเป็นที่จะต้องเป็น
กระบวนการระยะยาว   
                                                 

 ๓๗บุญส่ง หาญพานิช, การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการความรู้ในสถาบันอุดมศึกษาไทย, 
วิทยานิพนธ์ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๖). 
 ๓๘อ านวย เถาตระกูล, เอกสารประมวลความรู้ เร่ือง หลักทฤษฎี แนวคิดงานวิจัย ส าหรับใช้เป็น
ฐานความรู้ในการศึกษา ค้นคว้าวิจัย เร่ือง การพัฒนารูปแบบการบริหารความรู้ในสถาบันการอาชีวศึกษาไทย, 
(กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยสยาม, ๒๕๔๘), หน้า ๑๑๗. 
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 การพัฒนาเป็นความเจริญก้าวหน้าโดยทั่วๆ ไป เช่น การพัฒนาชุมชน พัฒนาประเทศ 
คือการท าสิ่งเหล่านั้นให้ดีขึ้น เจริญขึ้นสนองความต้องการของประชาชนส่วนใหญ่ให้ ได้ดียิ่งขึ้นหรือ
อาจกล่าวได้ว่า “การพัฒนา” เป็นกระบวนการของการเคลื่อนไหวจากสภาพที่ไม่น่าพอใจไปสู่สภาพที่
น่าพอใจ การพัฒนาเป็นกระบวนการที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ไม่หยุดนิ่ง การพัฒนามีความสัมพันธ์
โดยตรงกับความเปลี่ยนแปลง กล่าวคือการพัฒนา หมายถึง กระบวนการของการเปลี่ยนแปลงที่มีการ
วางแผนไว้แล้ว คือการท าให้ลักษณะเดิมเปลี่ยนไปโดยมุ่งหมายว่า ลักษณะใหม่ที่เข้ามาแทนที่นั้นจะ
ดีกว่าลักษณะเก่าแต่โดยธรรมชาติแล้วการเปลี่ยนแปลง ย่อมเกิดปัญหาในตัวมันเองเพียงแต่ว่าจะมี
ปัญหามาก หรือปัญหาน้อย 
 ผู้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้าเอกสาร หนังสือ ต าราทางวิชาการปรากฏว่ามีผู้ให้ความหมายของ
การพัฒนาไว้หลายท่าน ดังนี้  
 ๒.๒.๑  ความหมายเกี่ยวกับการพัฒนา 
 การพัฒนามาจากค าภาษาบาลีว่า วัฒนะ แปลว่า เจริญ ซึ่งแบ่งออกเป็น ๒ ส่วน คือ 
การพัฒนาคน เรียกว่าภาวนา กับการพัฒนาสิ่งอ่ืน ๆ ที่ไม่ใช่คน เช่น วัตถุและสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ ที่
เรียกว่า พัฒนาหรือ วัฒนา เช่น การสร้างถนน บ่อน้ า อ่างเก็บน้ า๓๙ เป็นต้น   การพัฒนา เป็นความ
เจริญเติบโตหรือก้าวหน้า๔๐ ที่ท าให้ดีขึ้นคือ เปลี่ยนจากสภาพหนึ่ง ไปสู่อีกสภาพหนึ่งที่ดีกว่า๔๑  เป็น
การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของสังคม ซึ่งได้แก่ คน กลุ่มคน การจัดระเบียบความสัมพันธ์ทางสังคม 
ด้วยการจัดสรรทรัพยากรของสังคมอย่างยุติธรรม และมีประสิทธิภาพ๔๒  การพัฒนา เป็นการที่คนใน
ชุมชนและสังคมโดยส่วนรวม ได้ร่วมกันด าเนินกิจกรรมเพ่ือปรับปรุงความรู้ความสามารถของตนเอง 
ได้ร่วมกันเปลี่ยนแปลงคุณภาพชีวิตของตน ชุมชน และสังคมให้ดีขึ้น๔๓  เมื่อการพัฒนาถูกก าหนด
ความหมายจากหลายแหล่งและหลายสาขาวิชา ท าให้ลักษณะของการพัฒนามีหลายประการ แต่
ลักษณะที่ส าคัญ มีดังต่อไปนี้ 
 ๑) เป็นการเปลี่ยนแปลงด้านต่าง ๆ เช่น ด้านสุขภาพ ปริมาณ และสิ่งแวดล้อมของสิ่งใด
สิ่งหนึ่งให้ดีขึ้น หรือให้มีความเหมาะสมอันเป็นการเปลี่ยนแปลงอย่างรอบด้าน ไม่ใช่เปลี่ยนแปลงใน
ด้านใดด้านหนึ่งเพียงด้านเดียวเท่านั้น หรืออาจจะเรียกได้ว่าต้องเป็นการเปลี่ยนแปลงทั้งระบบ 
 ๒) มีลักษณะเป็นกระบวนการ คือ เป็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นตามล าดับขั้นตอนและ
อย่างต่อเนื่องกัน โดยแต่ละขั้นตอนมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันเป็นล าดับ ไม่สามารถข้ามขั้นตอนหนึ่ง
ได ้

                                                 

 ๓๙พระพรหมคุณาภรณ์  (ป .อ . ปยุตฺ โต ), ทางสายกลางของการศึกษาไทย , พิมพ์ครั้งที่ ๒ , 
(กรุงเทพมหานคร : คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ๒๕๔๗), หน้า ๑๖-๑๘. 
 ๔๐ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒, (กรุงเทพมหานคร : 
นานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่นส์, ๒๕๔๖), หน้า ๓๔๕. 
 ๔๑ยุวัฒน์ วุฒิเมธ,ี หลักการพัฒนาชุมชนและการพัฒนาชนบท, (กรุงเทพมหานคร : ไทยอนุเคราะห์
ไทย, ๒๕๔๘), หน้า ๒. 
 ๔๒ฑิตยา สุวรรณชฎ, สังคมวิทยา, (กรุงเทพมหานคร : ไทยวัฒนาพานิช, ๒๕๔๙), หน้า ๓๕๔. 
 ๔๓สมศักดิ์  ศรีสันติสุข, สังคมไทย : แนวทางวิจัยและการพัฒนา, (กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัย
พฤติกรรมศาสตร์, ๒๕๕๐), หน้า ๑๗๙. 
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 ๓) มีลักษณะเป็นพลวัต คือ เป็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นตลอดเวลาไม่หยุดนิ่งแต่การ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจะเป็นแบบรวดเร็วหรือช้า ๆ ปริมาณมาก หรือน้อยก็ได ้
 ๔) เป็นแผนและโครงการ คือ เกิดขึ้นจากการเตรียมการไว้ล่วงหน้าว่าจะเปลี่ยนแปลง 
ใคร ด้านใด ด้วยวิธีการใด  เมื่อไร ใช้งบประมาณเท่าใด ใครรับผิดชอบ เป็นต้นไม่ใช่เป็นการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นโดยไม่มีการเตรียมการไว้ล่วงหน้า 
 ๕) เป็นวิธีการ การพัฒนาเป็นมรรควิธี หรือกลวิธีที่น ามาใช้ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงตาม
เป้าหมายที่ก าหนดไว้ เช่น การพัฒนาสังคม การพัฒนาชนบท การพัฒนาการเมืองการพัฒนา
เศรษฐกิจ การพัฒนาชุมชน ต่างก็เป็นวิธีการพัฒนาแบบหนึ่งที่มีลักษณะเฉพาะเป็นของตนเอง 
 ๖) เป็นปฏิบัติการ คือ เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริง ไม่เป็นเพียงแนวความคิด หรือเป็นเพียง
แนวคิด หรือเป็นเพียงรายละเอียดของแผนและโครงการเท่านั้น เพราะการพัฒนาเป็นวิธีการที่ต้อง
น ามาใช้ปฏิบัติจริงจึงจะเกิดผลตามท่ีต้องการ 
 ๗) เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจากการกระท าของมนุษย์ เพ่ือประโยชน์ของมนุษย์ เพราะมนุษย์
เป็นสัตว์โลกประเภทเดียวที่สามารถจัดท าแผนโครงการและคิดค้นวิธีการพัฒนาตนเองและสิ่งต่าง ๆ 
ได้ การเปลี่ยนแปลงใดก็ตามถ้าไม่ได้เกิดจากการกระท าของมนุษย์แล้ว จะไม่ใช่การพัฒนาแม้ว่าจะมี
ลักษณะอ่ืนๆ เหมือนกับการพัฒนาก็ตาม 
 ๘) ผลที่เกิดขึ้นมีความเหมาะสมหรือพึงพอใจ ท าให้มนุษย์และสังคมมีความสุขเพราะ
การพัฒนาเป็นสิ่งที่เก่ียวข้องกับมนุษย์ และการอยู่ร่วมกันเป็นสังคมของมนุษย์นั่นเอง 
 ๙) มีเกณฑ์หรือเครื่องชี้วัด คือ สามารถบอกได้ว่าลักษณะที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลง
นั้น เป็นการพัฒนาหรือไม่ ซึ่งอาจด าเนินการได้หลายวิธี เช่น เปรียบเทียบกับสภาพเดิมก่อนที่จะเกิด
การเปลี่ยนแปลง ก าหนดเกณฑ์มาตรฐานในการชี้วัดในด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะด้านคุณภาพสามารถ
เปลี่ยนแปลงได้ เนื่องจากมนุษย์และสังคมเกิดการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ทั้งการเปลี่ยนแปลงที่
เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ และการเปลี่ยนแปลงที่เป็นผลของการพัฒนา จึงมีความจ าเป็นต้องปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงกระบวนการพัฒนาให้เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นด้วยการพัฒนาใหม่ๆ จึงเกิด
ขึ้นอยู่เสมอ๔๔  ถ้าหากตีความหมายการพัฒนาจะสามารถตีความหมายได้ ๒ นัย คือ 
 ๑. การพัฒนา ในความเข้าใจแบบสมัยใหม่ หมายถึง การท าให้เจริญในด้านวัตถุ 
รูปแบบ และในเชิงปริมาณ เช่น ถนนหนทาง ตึกรามบ้านช่อง ดัชนีชี้วัดทางเศรษฐกิจ เป็นต้น  
 ๒. การพัฒนา ในแง่ของพุทธศาสนา หมายถึง การพัฒนาคนทั้งในด้านร่างกายและ
จิตใจโดยเน้นในด้านคุณภาพชีวิตและหลักของความถูกต้องพอดีซึ่งให้ผลประโยชน์สูงสุด  ความ
กลมกลืน และความเก้ือกูลแก่สรรพชีวิตโดยไม่เบียดเบียน ท าลายธรรมชาติและสภาพแวดล้อม 
 การพัฒนา หมายถึง ความก้าวหน้าหรือการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น ตาม
เกณฑ์หรือเป้าหมายของการพัฒนาตามที่ได้ก าหนดคุณค่าไว้และได้สรุปความหมาย ค าว่า การพัฒนา 
ตามทฤษฎีความทันสมัย (Modernization Theory) ไว้ดังนี้ 

                                                 

 ๔๔สนธยา พลศรี, กระบวนการพัฒนาชุมชน, (กรุงเทพมหานคร : ไทยวัฒนาพานิช, ๒๕๔๕), หน้า 
๕-๖. 



๒๗ 
 

  ๑. การพัฒนา คือ สภาวะที่เศรษฐกิจของประเทศหนึ่ง ๆ สามารถท าให้ผลผลิตมวลรวม
ประชาชาติสูงถึงร้อยละ ๕ – ๗ ต่อปีและสามารถรักษาระดับนี้ไว้ได้เป็นสภาวะที่ประชาชนมีความอยู่
ดีกินด ี
 ๒. การพัฒนา คือ การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยการเร่งรัดให้ผลผลิต
มวลรวมประชาชาติเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง อันเป็นกระบวนการที่ส่งผลให้ระดับรายได้โดยเฉลี่ยต่อ
บุคคลของประเทศสูงขึ้นและประชาชนจะมีความเป็นอยู่ที่ดีข้ึน 
  ๓. การพัฒนา คือ การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการผลิตและการว่าจ้างงานที่ได้วางแผน
ไว้แล้วเพ่ือลดสัดส่วนของภาคเกษตรกรรม ในขณะที่เพ่ิมสัดส่วนของภาคอุตสาหกรรมและการบริหาร 
  ๔. การพัฒนา คือ การสร้างสภาวะที่เอ้ืออ านวยต่อการพัฒนาบุคลิกภาพของบุคคล ซึ่ง
การพัฒนานั้นจะประสบความส าเร็จได้ด้วยการลดหรือขจัดความยากจน ความไม่เท่าเทียมกันและ
การว่างงานในขณะที่เศรษฐกิจของประเทศก าลังเจริญเติบโต 
 ๕. การพัฒนา คือ กระบวนการหลายมิติซึ่งประกอบด้วยการเปลี่ยนแปลงในด้าน
โครงสร้างทางสังคม ท่าทีของประชาชน สถาบันต่าง ๆ ของชาติการเร่งรัดความเจริญเติบโต การลด
ความไม่เท่าเทียม และขจัดความยากจน นั่นคือ การเปลี่ยนแปลงต่อระบบสังคมทั้งระบบ และมุ่งสู่
การสนองความต้องการขั้นพ้ืนฐานของปัจเจกชนและกลุ่มต่าง ๆ ในสังคมภายในทั้งระบบ เป็นก้าว
ออกจากสภาพชีวิตที่ไม่น่าพึงพอใจไปสู่สภาพชีวิตที่ดีกว่าทั้งในด้านวัตถุและความรู้สึกนึกคิด 
  ๖. การพัฒนา คือ การสร้างความทันสมัย กล่าวคือ การที่คนในสังคมมีเหตุมีผล มี
ทัศนคติและความคิดที่ไม่งมงาย มีวินัยทางสังคม มีการคิดและวางแผนการพัฒนา มีความเท่าเทียม
กันทางเศรษฐกิจและสังคม มีการเพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิต การเพ่ิมมาตรฐานการด ารงชีวิต การ
ปรับปรุงสถาบันทางสังคม การเมือง และเศรษฐกิจ ประเทศชาติมีความเป็นปึกแผ่น มีเอกราชและมี
ประชาธิปไตยในระดับพ้ืนฐาน๔๕  การพัฒนาเป็นการเปลี่ยนแปลงตามแผนหรือการเปลี่ยนแปลงที่มี
การก าหนดทิศทาง นั่นคือ การพัฒนามิได้เป็นเรื่องธรรมชาติหากเป็นความพยายามของมนุษย์
พยายามที่จะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้น โดยก าหนดทิศทางหรือรายละเอียดเอาไว้ล่วงหน้าว่าจะ
พัฒนาอะไรพัฒนาอย่างไร ใครจะเป็นผู้พัฒนาและถูกพัฒนา  เป้าหมายสุดยอดของการพัฒนาอยู่ที่ 
“คน” คนเป็นทั้งผู้ถูกพัฒนาและรับผลของการพัฒนา มองคนเป็นกลุ่มหรืออยู่ในกลุ่ม ดังนั้นการ
พัฒนาจึงรวมถึงการพัฒนาด้านเศรษฐกิจการเมือง และสังคมวัฒนธรรม   เป้าหมายของการพัฒนาคน 
กลุ่มคนหรือสังคม คือ ความอยู่ดีกินดีด้านต่าง ๆหรือสภาพสังคมท่ีดีซึ่งรวมถึงสภาพทางเศรษฐกิจและ
การเมืองด้วย๔๖ 
 การพัฒนา เป็นความก้าวหน้า ซึ่งถ้าเป็นเรื่องเศรษฐกิจก็เรียกว่า ความเจริญทาง
เศรษฐกิจ ถ้าเป็นด้านสังคมก็เป็นเรื่องของความมีเหตุผล ตลอดจนระบบและกลไกซึ่งเอ้ืออ านวยให้
สามารถใช้เหตุผลเป็นหลักในการตัดสินใจ และลดความขัดแย้งโดยสันติวิธี เรื่องความก้าวหน้านี้ได้
กลายเป็นเรื่องที่ได้รับความเอาใจใส่กันมาก และมีคนส่วนหนึ่งเห็นว่า การพัฒนานั้น หมายถึง เรื่อง
                                                 

 ๔๕เกื้อ  วงศ์บุญสิน, "ประชากรกับการพัฒนา", พิมพ์ครั้งที่ ๓, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์แห่ง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๕๐), หน้า ๘. 
 ๔๖สัญญา  สัญญาวิวัฒน์, "ทฤษฎีและกลยุทธ์การพัฒนาสังคม", พิมพ์ครั้งที่ ๖, (กรุงเทพมหานคร : 
โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๕๑), หน้า ๓๗. 



๒๘ 
 

ของความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจอย่างเดียว ซึ่งตามทัศนะของการพัฒนาโดยทั่วไปนั้น ควรหมายถึง 
เรื่องความก้าวหน้าทางสังคมด้วย ไม่เฉพาะแต่ความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจเท่านั้น   ถ้าในทาง
เศรษฐกิจเราต้องการให้ระบบเศรษฐกิจเป็นระบบที่มั่นคงมีเสถียรภาพ  ไม่มีปัญหาเงินเฟ้อ เงินฝืด 
ในทางสังคมก็เช่นกันเราต้องการเห็นความมั่นคงทางสังคม  เป็นสังคมที่สงบสุข สังคมที่สามารถ
ปรับตัวเองให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปได้โดยปราศจากความรุนแรง ความมั่นคงจึง
เป็นเรื่องใหญ่ และในการพัฒนาก็ต้องคิดถึงเรื่องนี้ด้วย การพัฒนา รวมไปถึงความเป็นธรรม อีกด้วย 
โดยเฉพาะความเป็นธรรมในลักษณะที่ว่าประชาชนทุกคนที่เป็นสมาชิกของสังคมได้เข้ามีส่วนร่วม  
และได้รับผลตอบแทนจากการที่มีส่วนในการพัฒนาตามควร ดังนั้น การพัฒนาที่เราต้องการจึงควร
เป็นการพัฒนาในรูปแบบที่ช่วยสร้างความเป็นธรรมด้วย๔๗ 
 จากแนวคิดหลักที่เกี่ยวกับความหมายของค าว่า  การพัฒนา  ของนักวิชาการต่าง ๆ ซึ่ง
ผู้วิจัยได้สังเคราะห์ประมวลแนวคิดดังกล่าวโดยสามารถสรุปได้ดังนี้ 
 
ตารางท่ี ๒.๗  แสดงสาระส าคัญของความหมายของการพัฒนา 
 
นักวิชาการ/นักวิจัย หรือแหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 
โฆสิต  ปั้นเปี่ยมรัชฎ์ 
(๒๕๓๒, หน้า ๒๕)   

การพัฒนา เป็นความก้าวหน้าซึ่งถ้าเป็นเรื่องเศรษฐกิจก็
เรียกว่า ความเจริญทางเศรษฐกิจ ถ้าเป็นด้านสังคมก็เป็น
เรื่องของความมีเหตุผล  ตลอดจนระบบและกลไกซึ่ง
เอ้ืออ านวยให้สามารถใช้เหตุผลเป็นหลักในการตัดสินใจ 
และลดความขัดแย้งโดยสันติวิธี  ในทางสังคมก็เช่นกันเรา
ต้องการเห็นความมั่นคงทางสังคม เป็นสังคมที่สงบสุข 
สังคมที่สามารถปรับตัวเองให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่
เปลี่ยนแปลงไปได้โดยปราศจากความรุนแรง  รวมไปถึง
ความเป็นธรรม อีกด้วย โดยเฉพาะความเป็นธรรมใน
ลักษณะที่ว่าประชาชนทุกคนที่เป็นสมาชิกของสังคมได้
เข้ามีส่วนร่วม และได้รับผลตอบแทนจากการที่มีส่วนใน
การพัฒนาตามควร 

ปกรณ ์ ปรียากร 
(๒๕๓๘, หน้า ๕)  

การพัฒนา มาจากคาภาษาอังกฤษว่า Development 
แปลว่า การเปลี่ยนแปลงที่ละเล็กละน้อย โดยผ่านลาดับ
ขั้นตอนต่างๆ ไปสู่ระดับที่สามารถขยายตัวขึ้น เติบโตขึ้น 
มีการปรับปรุงให้ดีขึ้น 

 
 

                                                 

 ๔๗โฆสิต  ปั้นเปี่ยมรัชฎ์, การพัฒนาประเทศไทย, (กรุงเทพมหานคร : ส านักงานคณะกรรมการ
พัฒนาเศรษฐกิจและการศึกษาแห่งชาติ, ๒๕๓๒), หน้า ๒๕.   



๒๙ 
 

ตารางท่ี ๒.๗  แสดงสาระส าคัญของความหมายของการพัฒนา (ต่อ) 
 
นักวิชาการ/นักวิจัย หรือแหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 
สนธยา  พลศรี 
(๒๕๔๗, หน้า ๒) 

การท าความเจริญ การเปลี่ยนแปลงในทางที่เจริญขึ้น การ
คลี่คลายไปในทางที่ดี  ถ้าเป็นกริยา ใช้ค าว่า พัฒนา 
หมายความว่า ท าให้เจริญ คือ ท าให้เติบโตได้ งอกงาม 
ท าให้งอกงามและมากขึ้น เช่น เจริญทางไมตรี การพัฒนา
โดยความหมายจากรูปศัพท์จึงหมายถึง การเปลี่ยนแปลง
สิ่งใดสิ่งหนึ่งให้เกิดความเจริญเติบโตงอกงามและดีขึ้นจน
เป็นที่พึงพอใจ 

ยุวัฒน์  วุฒิเมธี 
(๒๕๒๖, หน้า ๑)   

การท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงจากสภาพหนึ่งไปสู่ อีก
สภาพหนึ่งที่ดีกว่าเดิมอย่างเป็นระบบหรือการท าให้ดีขึ้น
กว่าสภาพเดิม 

The United National Educational 
(1982, p. 305) 

การพัฒนาเป็นเรื่องเกี่ยวกับการชักชวน  การกระตุ้น
เพ่ือให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ด้วยการปฏิบัติตามแผนและ
โครงการอย่างจริงจัง เป็นไปตามล าดับขั้นตอนต่อเนื่องกัน
เป็ น ว งจร  โด ย ไม่ มี ก ารสิ้ น สุ ด  ซึ่ งอ งค์ ก ารศึ กษ า
วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ 

ราชบัณฑิตยสถาน 
(๒๕๕๖, หน้า ๓๕๒)  

การพัฒนา คือ ๑.การเติบโตความเจริญ  ๒.ความก้าวหน้า  
๓.ความรุ่งเรือง   

พระราชวรมุนี (ประยุทธ์  ปยุตฺโต) 
(๒๕๓๐, หน้า ๑๖-๑๘)  

การพัฒนา เป็นสิ่งที่ท าแล้วมีความเจริญจริงๆ คือ ต้องไม่
เกิดปัญหาติดตามมาหรือไม่เสื่อมลงกว่าเดิม ถ้าเกิดปัญหา
หรือเสื่อมลงไม่ใช่เป็นการพัฒนาแต่เป็นหายนะซึ่งตรงกัน
ข้ามกับการพัฒนา 

นิรันดร์ จงวุฒิเวศย์  
และพูนศิริ วัจนะภูมิ 
(๒๕๓๔, หน้า ๙๑-๙๒)  

การพัฒนาเป็นการกระตุ้นเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงด้วย
การปฏิบัติตามแผนและโครงการอย่างจริงจัง เป็นไปตาม
ลาดับขั้นตอนต่อเนื่องกันเป็นวงจรโดยไม่มีการสิ้นสุด 

กรมการศาสนา,  
(๒๕๔๔, หน้า ๙)  

การพัฒนา  เป็นแนวทางท าให้เกิดดังนี้ 
๑. วัดเกิดข้ึนได้ด้วยศรัทธาของประชาชน  
๒. วัดโดยพฤตินัยถือว่าเป็นสมบัติส่วนรวมของประชาชน 
ชุมชนมีส่วนในการเป็นเจ้าของวัด  
๓. ต้องอาศัยการมีส่วนร่วมของชุมชน ในการมีส่วนร่วม  
๔. กระบวนการที่ต้องจัดการ ได้แก่ การประชุมวางแผน 
การก าหนดทิศทางการพัฒนา การก าหนดแนวทางการ
ด าเนินการ การก าหนดเขตพ้ืนที่ให้เป็นสัดส่วน  

 



๓๐ 
 

 ๒.๒.๒  แนวคิดการพัฒนาตามหลักพระพุทธศาสนา 
 พระพุทธศาสนาได้กล่าวถึงการพัฒนาทั้งในส่วนของสังคม และตัวมนุษย์แต่จะเน้นที่การ
พัฒนาคน เพราะเมื่อคนพัฒนาแล้วทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจจะน าไปสู่การพัฒนาชุมชน สังคม 
และเป็นการพัฒนาที่ท าให้เกิดผลของการพัฒนาอย่างแท้จริงเป้าหมายของการพัฒนาคือการ
ปลดปล่อยตนเองให้พ้นจากความทุกข์ทั้งทางกายและทางจิตใจ โดยการให้ความส าคัญกับความสุข
ทางจิตใจอันเกิดจากความมีอิสรภาพที่พ่ึงตนเองได้และความเข้มแข็งของบุคคลและสังคม ซึ่ งเป็น
เครื่องชี้ให้เห็นระดับการพัฒนาประการหนึ่งหลักธรรมในพระพุทธศาสนาที่เป็นเครื่องพัฒนาท าให้
เจริญท าให้เป็นให้มีขึ้น  มี ๔ ประการ คือ 

๑) กายภาวนา หมายถึง การเจริญ การพัฒนากาย การฝึกอบรมกาย ให้รู้จักติดต่อ
เกี่ยวข้อง กับสิ่งทั้งหลายภายนอกทางอินทรีย์ทั้ง ๔ ด้วยดี และปฏิบัติต่อสิ่งเหล่านั้นในทางที่เป็นคุณ 
ไม่ให้เกิดโทษ ให้กุศลธรรมงอกงาม ให้อกุศลธรรมเสื่อมสูญ การพัฒนาความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม
ทางกายภาพ 

๒) สีลภาวนา หมายถึง การเจริญศีล พัฒนาความประพฤติ การฝึกอบรมศีล ให้ตั้งอยู่ใน 
ระเบียบวินัย ไม่เบียดเบียนหรือก่อความเดือดร้อนเสียหาย อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้ด้วยดีเกื้อกูลแก่กัน 

๓) จิตตภาวนา หมายถึง การเจริญจิต พัฒนาจิต การฝึกอบรมจิตใจ ให้เข้มแข็งมั่นคง 
เจริญ งอกงามด้วยคุณธรรมทั้งหลาย เช่น มีเมตตากรุณา ขยันหมั่นเพียร อดทน มีสมาธิ และสดชื่น 
เบิกบาน เป็นสุขผ่องใส เป็นต้น 

๔) ปัญญาภาวนา หมายถึง การเจริญปัญญา พัฒนาปัญญา การฝึกอบรมปัญญา ให้รู้
เข้าใจสิ่งทั้งหลายตามเป็นจริงรู้เท่าทันเห็นแจ้งโลกและชีวิตตามสภาวะ สามารถท าจิตใจให้เป็นอิสระ 
ท าตนให้ บริสุทธิ์จากกิเลสและปลอดพ้นจากความทุกข์ แก่ไขปัญหาที่เกิดข้ึนได้ด้วยปัญญา๔๘ 

การพัฒนาทางพระพุทธศาสนานั้นต้องเริ่มที่ตัวบุคคล หมายความว่า บุคคลที่อยู่ใน
ชุมชน หรือสังคม ควรที่จะได้รับการพัฒนาเป็นอันดับแรก ทั้ง ๔ ด้าน คือ ทางด้านกาย ทางด้าน
หลักธรรมที่เหมาะสมในการพัฒนาทางสังคม คือ อปริหานิยธรรม หรีอวัชชีอปริหานิยธรรม ได้แก่ 
ธรรมไม่ท าให้เสื่อมเป็นไปเพื่อความเจริญฝ่ายเดียว มี ๗ ประการ คือ  

๑) หมั่นประชุมกันเนืองนิตย์ 
๒) พร้อมเพรียงกันประชุม พร้อมเพรียงกันเลิกประชุม พร้อมเพียงกันท ากิจที่พึงท า 
๓) ไม่บัญญัติสิ่งที่ไม่ได้บัญญัติไว้ ไม่ล้มล้างสิ่งที่บัญญัติไว้ ถือปฏิบัติมั่นตามวัชชีกรรม 

ตามท่ีวางไว้เดิม 
๔) ท่านเหล่าใดเป็นผู้ใหญ่ในชนชาววัชชี เคารพนับถือท่านเหล่านั้น เห็นถ้อยค าของท่าน

ว่า เป็นสิ่งอันควรรับฟ้ง 
๕) บรรดากุลสตรีกุลกุมารีทั้งหลาย ให้อยู่ดีโดยไม่ถูกข่มเหงหรือฉุดคร่าขืนใจ  
๖) เคารพสักการบูชาเจดีย์ของวัชชีทั้งหลาย ทั้งภายในและภายนอก ไม่ปล่อยให้ธรรมิก

ที่ เคยท าแก่เจดีย์เหล่านั้นเสื่อมทรามไป 

                                                 

 ๔๘พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), การพัฒนาท่ียั่งยืน, พิมพ์ครั้งท่ี ๕, (กรุงเทพมหานคร : มูลนิธิพุทธ
ธรรม, ๒๕๔๓), หน้า ๘๑-๘๒.   



๓๑ 
 

๗) จัดให้ความอารักขา คุ้มครองป้องกัน อันชอบธรรมแก่พระอรหันต์ทั้งหลายตั้งใจว่า 
ขอ พระอรหันต์ทั้งหลายที่ยังไม่ได้มา พึงมาสู่แว่นแคว้นที่มาแล้วพึงอยู่ในแว่นแคว้นผาสุก 

อปริหานิยธรรม ๗ ประการนี้ พระพุทธเจ้าได้ตรัสแก่เจ้าวัชชีทั้งหลายผู้ปกครองรัฐโดย 
ระบอบสามัคคีธรรม ซึ่งรัฐคู่อริยอมรับว่าเมื่อชาววัชชียังปฏิบัติตามหลักธรรมนี้จะเอาชนะด้วยการรบ 
ไม่ได้ นอกจากจะใช้การเกลี้ยกล่อมหรือท าให้เกิดความแตกสามัคคีกันภายในกลุ่มของวัชชีจึงจะมีสิทธิ 
ชนะจะเห็นได้ว่าอปริหานิยธรรม ๗ ประการนี้มีสามัคคีธรรมเป็นคุณธรรมที่คอยเกื้อหนุนให้การปฏิบัติ 
ตามนั้นเกิดเป็นผลจริง ฉะนั้น หลักสามัคคีธรรมก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่ช่วยให้การพัฒนาสังคมเป็นไปตาม 
แนวทางที่ชุมชนหรือสังคมตั้งเป้าหมายเอาไว้ ได้แก่ ความมีคุณภาพชีวิตที่ดี๔๙  ส่วนสาระส าคัญของ
ความคิดเกี่ยวกับการพัฒนานั้น เนื่องมาจากปรัชญาพ้ืนฐานของพุทธศาสนาที่ ปรารถนาชี้ทางหลุดพ้น
จากความทุกข์และชี้ทางสู่ความสุขให้แก่มนุษย์ตามหลักค าสอนนี้ พุทธศาสนิกชนโดยเฉพาะพระสงฆ์มี
หน้าที่ช่วยเหลือเพ่ือนมนุษย์และสัตว์อ่ืนๆ ให้พ้นจากความทุกข์ทั้งทางด้านวัตถุและจิตใจทั้งในปัจจุบัน
และในอนาคต ดังนั้น การช่วยเหลือซึ่งกันและกันให้พ้นจากสภาพความด้อยพัฒนาด้อยการศึกษา
ความส าคัญของการพัฒนาโดยการช่วยเหลือกันทั้งการอบรมในคาสนธรรม และ ประสบการณ์มี
อิทธิพลส าคัญต่อการก่อรูปแนวความคิดเกี่ยวกับการพัฒนาของพระสงฆ์๕๐  ในขณะเดียวกันได้มี
แนวคิดบทบาทของพระพุทธศาสนาที่มีต่อการพัฒนาประเทศไว้ว่า ถ้าปราศจากคีลธรรมเสียแล้ว การ
พัฒนาประเทศไม่ว่าจะพัฒนาไปท านองใด ย่อมจะบกพร่องและไม่ สมบูรณ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งจะ
พัฒนาไปในด้านเป้าหมายซึ่งจะผิดผลสุดท้ายอาจจะพัฒนาไปท านองที่จะเห็นความเจริญทางวัตถุซึ่ง
เป็นเรื่องส าคัญยิ่งกว่าเรื่องที่ส าคัญแท้ๆ คือ ความเจริญในทางปัญญาและในทางคีลธรรมการขาดจาก
ศีลธรรมนั้นจะท าให้โลกเสื่อมโทรมพระพุทธศาสนาจะช่วยเหลือในการพัฒนาชาติได้ดีนั้นย่อมอาศัย
พระธรรมและพระสงฆ์เป็นสื่อส าหรับสืบทอดพระศาสนาและการที่พุทธศาสนาจะช่วยให้มีการพัฒนา
ชาติได้ดีจริง ๆ ก็คืออาศัยหลักเกณฑ์บางประการ ดังนี้ 

๑) ความเชื่อในพุทธศาสนา ต้องเป็นความเชื่อที่บริสุทธิ์ไม่เจือปนความเชื่อถือโชคลาง
ทาง ไสยศาสตร์ พระพุทธองค์ตรัสไว้ว่า "คนโง่นั้นมัวแต่พิเคราะห์ดวงดาว" ฉะนั้น ในการที่จะท าให้
มนุษย์โลกมีความสมบูรณ์ทั้งในด้านวัตถุและสติปัญญาก็ควรจะพัฒนาศาสนาใหม่ให้เกิดความบริสุทธิ์ 

๒) ความเชื่อในพุทธศาสนาเป็นความเชื่อที่มีมูลฐานตั้งอยู่ในเหตุผลและวิชา ไม่ใช้ตั้งอยู่
ใน ความเชื่อโดยงมงายอย่างเดียวหรืออวิชชา พระพุทธองค์ตรัสไว้ว่า "ท่านทั้งหลายอย่าพึงเชื่อสิ่งใด
เพียงเพราะที่ได้ฟ้งตามๆ กันมาหรือเพราะเคยเห็นเช่นนั้นๆ ต่อมา ฯลฯ ท่านจงเอาข้อที่ได้เห็น ได้ฟ้ง
ได้ตรึกตรองดูด้วยเหตุผลจนเกิดความชัดเจนแล้วจึงค่อยเชื่อ" 

๓) การที่จะน่าเอาค าสอนของพุทธศาสนามาประยุกต์กับสภาพปัจจุบัน ซึ่งลักษณะของ 
สังคมได้ มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ เสมอ และมีการเปลี่ยนแปลงไปเรื่อย ๆ จึงจ าเป็นต้องมีการ
เปลี่ยนแปลงวิธีการประยุกต์พระธรรมซึ่งเป็นอมตะอยู่แล้วมาใช้กับสภาพปัจจุบันซึ่งจะต้องมี
การศึกษาและวิจัยอย่างถ้องแท้ 

                                                 

 ๔๙อง.สตฺตก. (ไทย) ๒๓/๒๐/๑๘.   
 ๕๐สมบูรณ์ สุขสาราญ, การพัฒนาชนบทตามแนววิธีพุทธ, (กรุงเทพมหานคร : บริษัท พิมพ์สวย 
จ ากัด, ๒๕๓๐), หน้า ๕๓.   



๓๒ 
 

๔) การพัฒนานั้นจ าเป็นที่จะต้องใช้ทางโลกและทางธรรมเพราะฉะนั้นทางฝ่ายพระสงฆ์
ก็ดี ทางฝ่ายบ้านเมืองก็ดีต้องร่วมมือกันอย่างมากมีหลายกรณีที่ฝ่ายบ้านเมืองเพิกเฉยต่อความส าคัญ
ของวัดในชนบทและในเมืองและเพิกเฉยต่อความส าคัญของการเป็นผู้น าของพระสงฆ์ใน หมู่บ้าน ถ้า
ความร่วมมือทั้งฝ่ายสงฆ์และฝ่ายฆราวาสด าเนินไปด้วยดี ก็จะเป็นประโยชน์ทั้ง ๒ เปลี่ยนแปลงเช่นกัน 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณภาพชีวิตนั้นมีความส าคัญกับทุกคน ถ้าทุกคนมีคุณภาพชีวิตที่ ดีก็จะท าให้อยู่
ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข๕๑ อย่างไรก็ตามการพัฒนาที่แท้จริงในทางพุทธธรรมจะต้อง
เอ้ืออ านวยให้แต่ละคนตระหนักถึงสายสัมพันธ์ที่ตนมีต่อสังคมและธรรมชาติอันตนจะต้องเกื้อกูล
ปัจจัยแวดล้อมดังกล่าวให้เป็นไปด้วยดี โดยไม่เอาผลประโยชน์ส่วนตนเป็นเกณฑ์พร้อมกันนั้น การ
พัฒนาจะต้องมีธรรมะเป็นพ้ืนฐาน อ านวยให้เกิดคุณค่าในทางมนุษยธรรม เมตตา กรุณา ความ
เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ และความยุติธรรม๕๒   การพัฒนาตรงกับค าว่า "ภาวนา" ซึ่งหมายถึง การท าให้เจริญ
งอกงาม (ตรงกับ ภาษาอังกฤษว่า Development) หากพิจารณาจากรากศัพท์ ค าว่า พัฒนามาจาก
ภาษาบาลีว่า วัฒนะ หรือ วัฒนา ค านี้หมายถึงความเจริญก้าวหน้า หรือภาวะยืนยาวนาน เช่น ค าว่า 
อายุวัฒนะ หมายถึง ท า ให้อายุยืนนาน อันหมายรวมถึง ความเป็นผู้มีสุขภาพแข็งแรงดี ไม่มีโรคภัยไข้
เจ็บมาเบียดเบียนและนอกจากนี้ค าว่า วัฒนะ หมายถึงรกรุงรัง ไม่มีระเบียบเลยก็ได้ เช่น ค าว่า 
โลกวัฒโน หมายถึง เป็นคนรกโลก เป็นสิ่ง/เป็นคนที่โลกไม่ต้องการ อย่างไรก็ตาม ค าว่า การพัฒนาใน
ที่นี้เป็นค าที่ก าหนดให้มีคุณค่าและตามหลักการของพระพุทธศาสนาการพัฒนาจะต้องด าเนินไปพร้อม 
ๆ กัน ๔ ทาง คือ การพัฒนาทางด้านกายภาพ การพัฒนาศีลธรรมและ/หรือ การพัฒนาสังคม การ
พัฒนาทางด้านจิตใจและการพัฒนาทางด้านปัญญา นอกจากนี้พระพุทธศาสนาพิจารณาว่าการพัฒนา
เป็นกระบวนการพยายามที่จะด าเนินการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง รักษาสิ่งที่ดีให้คงอยู่ซึ่งสามารถ
น ามาใช้ประโยชน์ในการเปลี่ยนแปลง ฟ้ืนฟู และปรับปรุงทั้งตนเอง และสังคมรอบข้างให้ดีขึ้นและมี
ความหมายมากยิ่งขึ้น แต่ความส าเร็จหรือ ความล้มเหลวในกระบวนการพัฒนาขึ้นอยู่กับบุคคลเป็น
ส่วนส าคัญ๕๓ 

สรุปได้ว่า สาระส าคัญของความหมายของการพัฒนาตามหลักพระพุทธศาสนานั้น 
เนื่องมาจากปรัชญาพ้ืนฐานของพุทธศาสนาที่ปรารถนาชี้ทางหลุดพ้นจากความทุกข์และชี้ทางสู่
ความสุขให้แก่มนุษย์ตามหลักค าสอนนี้ หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาได้กล่าวถึง เช่น ภาวนา ๔ อปริ
หานิยธรรม ๗ เป็นต้น ล้วนเป็นการพัฒนาทั้งในส่วนของสังคม และตัวมนุษย์ แต่จะเน้นที่การพัฒนา
คน เพราะเมื่อคนพัฒนาแล้วทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจจะน าไปสู่การพัฒนาชุมชน  สังคม และเป็น
การพัฒนาที่ท าให้เกิดผลของการพัฒนาอย่างแท้จริง  

จากแนวคิดหลักที่เกี่ยวกับความหมายของค าว่า  การพัฒนาตามหลักพระพุทธศาสนา  
ของนักวิชาการต่าง ๆ ซึ่งผู้วิจัยได้สังเคราะห์ประมวลแนวคิดดังกล่าวโดยสามารถสรุปได้ดังนี้ 

                                                 

 ๕๑ป๋วย อึ้งภากรณ์ , ศาสนธรรมกับการพัฒนา, (กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์โกมลคีมทอง , 
๒๕๓๐), หน้า ๖๑-๖๕.   
 ๕๒พระไพศาล วิสาโล, พุทธธรรมกับการพัฒนาสังคม, (กรุงเทพมหานคร : มูลนิธิโกมลคีมทอง, 
๒๕๓๓), หน้า ๑๘-๑๙.   
 ๕๓จ านงค์  อดิวัฒนสิทธิ์, สังคมวิทยาตามแนวพุทธศาสตร์, พิมพ์ครั้งที่ ๒, (กรุงเทพมหานคร : 
ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ๒๕๔๘), หน้า ๑๑๗-๑๑๘.   



๓๓ 
 

 
ตารางท่ี ๒.๘ แสดงสาระส าคัญของแนวคิดการพัฒนาตามหลักพระพุทธศาสนา 
 
นักวิชาการ/นักวิจัย หรือแหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 
สมบูรณ์ สุขส าราญ,  
(๒๕๓๐, หน้า ๕๓) 

การพัฒนาตามหลักพระพุทธศาสนาเป็นปรัชญาพ้ืนฐาน
ของพุทธศาสนาที่ปรารถนาชี้ทางหลุดพ้น พระสงฆ์มี
หน้าที่ช่วยเหลือเพ่ือนมนุษย์และสัตว์อ่ืนๆ ให้พ้นจาก
ความทุกข์ท้ังทางด้านวัตถุและจิตใจทั้งในปัจจุบัน 

ป๋วย อึ้งภากรณ์,  
(๒๕๓๐, หน้า ๖๑-๖๕) 

การพัฒนาตามหลักพระพุทธศาสนาเป็นการท าให้เกิด
ความบริสุทธิ์ ตรึกตรองดูด้วยเหตุผลจนเกิดความชัดเจน
แล้วจึงค่อยเชื่อ การเปลี่ยนแปลงวิธีการประยุกต์พระ
ธรรมการพัฒนานั้นจ าเป็นที่จะต้องใช้ทางโลกและทาง
ธรรม  

พระไพศาล วิสาโล,  
(๒๕๓๓, หน้า ๑๘-๑๙)  

การพัฒนาตามหลักพระพุทธศาสนาจะต้องมีธรรมะเป็น
พ้ืนฐานของความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ และความยุติธรรม  

จ านงค ์อดิวัฒนสิทธิ์,  
(๒๕๔๘, หนา้ ๑๑๗-๑๑๘)  

การพัฒนาตามหลักพระพุทธศาสนาเป็นการพัฒนา
ทางด้านจิตใจและการพัฒนาทางด้านปัญญา การพัฒนา
เป็นกระบวนการพยายามที่จะด าเนินการเปลี่ยนแปลงไป
ในทิศทางที่ดีขึ้นโดยอาศัยหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา
เข้าไปหนุนน า  

 
 จากการทบทวนเอกสารที่เกี่ยวข้องกับเรื่อง การพัฒนา สรุปได้ว่า  การพัฒนาเป็นการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากการกระท าที่ดีหรือมีการวางแผนก าหนดทิศทางไว้ล่วงหน้า เป็นการ
เจริญ เติบโตไปในทางที่ ดี กระบวนการเปลี่ ยนแปลงของสิ่ งใดสิ่ งหนึ่ งให้ ดีขึ้น   ทั้ งทางด้าน
คุณภาพ  ปริมาณ  และสิ่งแวดล้อม  ด้วยการวางแผนโครงการและด าเนินงานโดยมนุษย์  เพ่ือ
ประโยชน์แก่ตัวของมนุษย์เอง 
 
๒.๓ แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารจัดการ 

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

๒.๓.๑ ความหมายของการบริหาร 
นักวิชาการ/แหล่งข้อมูลหลายท่านให้ความหมายของค าว่า “การบริหาร”  ไว้ ผู้ศึกษาจึง

ใคร่ขอน ามาประกอบการศึกษา ดังนี้ 



๓๔ 
 

การบริหาร คือ กระบวนการจัดการ และด าเนินการทุกๆ ด้าน เพ่ือให้การคณะสงฆ์ซึ่ง
ตั้งอยู่บนฐานของการวัด และเป็นฐานรองรับพระศาสนามีความก้าวหน้า สามารถอ านวยประโยชน์ 
เสริมสร้างความผาสุก  ความถูกต้อง ความเป็นระเบียบเรียบร้อยดีงาม และแสดงความเมตตานุ
เคราะห์ต่อปวงชน ปรากฏชัดทั้งทางรูปธรรมและนามธรรม๕๔  นอกจากนี้ยังหมายถึงการปกครอง 
(Government) การดูแลรักษาหมู่คณะ และการด าเนินงานหรือจัดการ (Management) กิจกรรม
ต่างๆ ของหมู่คณะ หรือองค์กรต่างๆ ให้ส าเร็จลุล่วงไปตามนโยบาย (Policy) และวัตถุประสงค์ 
(Purposes/Objectives) ขององค์กรนั้นๆ ด้วยดี มีประสิทธิภาพ (Efficiency)๕๕  

ผู้บริหารงานที่ดีจะต้องมีวิธีการบริหารงานที่จะท าให้ชนะใจลูกน้อง  ธรรมะส าหรับผู้
บริหารงาน คือ จะต้องมีความหนักแน่นมั่นคง และสามารถเป็นเสาหลักในการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่
ลูกน้องได้ มีความสามารถในการแบ่งงานให้ลูกน้องท าตามความช านาญของแต่ละบุคคลและรู้จัก
กระจายอ านาจให้แก่ลูกน้องได้ช่วยแบ่งเบาภาระของตนเอง ดังนั้นผู้บริหารงานที่ดีจึงเป็นผู้ที่คอยดูแล
ภาพรวมในการท างานของบุคคลในองค์การ๕๖ ดังนั้นการบริหารจัดการ จึงเป็นกระบวนการของการ
แสวงหา และการผสมผสานทรัพยากรที่ส าคัญ ๓ ประเภท คือ มนุษย์  การเงิน และทรัพยากรด้าน
กายภาพ เพ่ือที่จะได้บรรลุเป้าหมายหลักขององค์การในการผลิตสินค้าหรือบริการ ซึ่งเป็นที่ปรารถนา
ของสังคม การบริหารโดยสรุปก็คือ 

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

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

๓. การจัดการเป็นงานด้านสมอง ใช้ความคิด ปฏิภาณ และการตัดสินใจ  เพ่ือสร้าง
เงื่อนไขและรักษาไว้ซึ่งเงื่อนไขส าหรับการบรรลุเป้าหมายของกลุ่ม๕๗ 

จึงกล่าวได้ว่าการบริหารงานเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ซึ่งเป็นสาขาวิชาที่มีการจัดระเบียบ
อย่างมีระบบ กล่าวคือ มีหลักการ กฎเกณฑ์และทฤษฎีที่ เชื่อถือได้อันเกิดจากการค้นคว้าเชิง
วิทยาศาสตร์เพ่ือประโยชน์ในการบริหารงาน โดยลักษณะเช่นนี้การบริหารงานจึงเป็นศาสตร์ทาง
สังคม ที่อยู่ในกลุ่มเดียวกับวิชาจิตวิทยา สังคมวิทยาและรัฐศาสตร์ แต่ถ้าพิจารณาการบริหารงานใน

                                                 
๕๔พระธรรมวรนายก (โอภาส นิรุตฺติเมธี), ธรรมปริทัศน์ “๔๖”, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬา

ลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๖), หน้า ๗๓. 
๕๕พระราชญาณวิสิฐ (เสริมชัย ชยมงฺคโล), การบริหารวัด, พิมพ์ครั้งที่ ๙, (นครปฐม : เพชรเกษมการ

พิมพ์, ๒๕๕๑), หน้า ๒๖. 
๕๖พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี (ว.วชิรเมธี), คนส าราญงานส าเร็จ, พิมพ์ครั้งที่ ๓, (กรุงเทพมหานคร : 

บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พลับลิชช่ิง จ ากัด (มหาชน), ๒๕๕๐), หน้า ๒๕-๓๒. 
๕๗ธงชัย วงศ์ชัยสุวรรณ, วิทยาการบริหารส าหรับนักบริหารมืออาชีพ, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๔๐), หน้า ๓-๔. 



๓๕ 
 

ลักษณะของการปฏิบัติที่ต้องอาศัยความรู้  ความสามารถ ประสบการณ์และทักษะของผู้บริหารงาน
แต่ละคนที่จะท างานให้บรรลุเป้าหมาย  ซึ่งเป็นการประยุกต์เอาความรู้ หลักการ และทฤษฎีไปปรับใช้
ในการปฏิบัติงานเพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์และสิ่งแวดล้อม๕๘ 

นอกจากนี้การบริหารงานเป็นการด าเนินงานให้บรรลุเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ท่ีก าหนด
ไว้ โดยอาศัยปัจจัยต่างๆ  อันได้แก่ คน (Man) เงิน (Money) วัสดุสิ่งของ (Material) และวิธีการ
ปฏิบัติงาน (Method)  เป็นอุปกรณ์ในการด าเนินงาน๕๙  หรือความพยายามที่จะสั่ง แนะและ
ผสมผสานความพยายามของมนุษย์ ซึ่งมีจุดรวมที่มุ่งสู่จุดหมายปลายทางหรือเป้าหมายบางอย่าง การ
บริหารเป็นกิจกรรมที่จ าเป็นของผู้บริหาร ในองค์การซึ่งมีหน้าที่สั่งการ ให้ความสะดวกในการท างาน
ของกลุ่มคนที่มีวัตถุประสงค์เดียวกัน๖๐ 

การบริหารเป็นทั้งศิลป์ ศาสตร์ และอาชีพ กล่าวคือ กรณีที่เป็นศิลป์ (art) หมายถึง 
บุคคลได้ใช้ทักษะและความรู้ที่พัฒนาขึ้นของแต่ละบุคคล เพ่ือให้บรรลุจุดหมายใดจุดหมายหนึ่ง กรณี
ที่ เป็นศาสตร์ (science) เป็นองค์ความรู้ในสิ่ งที่ เกิดจากการสืบค้นหาความรู้ใหม่  ด้วยวิธีเชิง
วิทยาศาสตร์ มีการรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ การประมวลผลข้อมูล การตั้งสมมุติฐาน และการ
ทดสอบสมมุติฐาน กรณีที่เป็นอาชีพ  (profession) นั้น อาชีพเกิดจากความเป็นศิลป์และความเป็น
ศาสตร์โดยพิจารณาจากเกณฑ์ที่แสดงถึงความเป็นอาชีพใดๆ๖๑ และเป็นกระบวนการของการวางแผน 
การจัดองค์การ การสั่งการ และการควบคุมก าลังความพยายามของสมาชิกขององค์การและใช้
ทรัพยากรอ่ืนๆ เพ่ือความส าเร็จในเป้าหมายขององค์การที่ก าหนดไว้๖๒ 

จากแนวคิดดังกล่าวนี้ สรุปความหมายของการบริหารว่า การบริหารก็คือการที่บุคคล
ตั้งแต่ ๒ คนขึ้นไปร่วมมือกันท างานโดยใช้ทั้งศาสตร์และศิลป์ พร้อมทั้งใช้ทรัพยากรทางการบริหารมา
จัดด าเนินการตามกระบวนการบริหาร เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ร่วมกัน 
 จากความหมายของการบริหารสามารถสรุปแนวคิดได้ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 

                                                 
๕๘จันทรานี สงวนนาม, เอกสารประกอบการสอนบรรยายหลักสูตรผู้บริหารสถานศึกษาระดับสูง, 

(กรุงเทพมหานคร : ม.ท.ป., ๒๕๓๖), หน้า ๔. 
๕๙สุธี สุทธิสมบูรณ์  และสมาน  รังสิโยกฤษฎ์ , หลักการบริหารเบื้องต้น , (กรุงเทพมหานคร : 

ส านักพิมพ ์ก.พ., ๒๕๓๖), หน้า ๑๒. 
๖๐ชาญชัย  อาจินสมาจาร, การบริหารการศึกษา, (กรุงเทพมหานคร : ศูนย์ส่งเสริม,๒๕๔๐), หน้า 

๓๘. 
๖๑วิโรจน์ สารรัตนะ, การบริหารหลักการทฤษฎี และประเด็นทางการศึกษา , (กรุงเทพมหานคร :  

โรงพิมพ์ทิพย์วิสุทธ์ิ, ๒๕๔๒), หน้า ๔. 
๖๒สมยศ นาวีการ, การบริหาร, พิมพ์ครั้งท่ี ๕, (กรุงเทพมหานคร : บรรณกิจ, ๒๕๔๔), หน้า ๑๘. 



๓๖ 
 

ตารางท่ี ๒.๙ ความหมายของการบริหาร 
 

นักวิชาการ/แหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 

จันทรานี สงวนนาม 
(๒๕๓๖ : ๔) 

๑. เป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ 
๒. หลักการ กฎเกณฑ์และทฤษฎี  

ชาญชัย  อาจินสมาจาร 
(๒๕๔๐ : ๓๘) 

การสั่งการ การให้ความสะดวกในการท างานของกลุ่มคนที่มี
วัตถุประสงค์เดียวกัน 

ธงชัย วงศ์ชัยสุวรรณ 
(๒๕๔๐ : ๓-๔) 

กระบวนการของการแสวงหา และการผสมผสานทรัพยากร 
เพ่ือที่จะได้บรรลุเป้าหมายหลักขององค์การ 

พระธรรมวรนายก  
(โอภาส นิรุตฺติเมธี) 
(๒๕๔๖ : ๗๓) 

กระบวนการจัดการ และด าเนินการทุกๆ ด้าน  

พ ระม ห าวุฒิ ชั ย  ว ชิ ร เม ธี 
(ว.วชิรเมธี),  
(๒๕๕๐ : ๒๕-๓๒) 

๑. การสร้างความเชื่อมั่น 
๒. ความสามารถในการแบ่งงาน 
๓. การกระจายอ านาจ 

พระราชญาณวิสิฐ  
(เสริมชัย ชยมงฺคโล),  
(๒๕๕๑ : ๒๖) 

การด าเนินงานหรือจัดการกิจกรรมต่างๆ ของหมู่คณะ หรือองค์กร
ต่างๆ ให้ส าเร็จลุล่วงไปตามนโยบายและวัตถุประสงค์  

วิโรจน์ สารรัตนะ 
(๒๕๔๒ : ๔) 

การบริหารเป็นทั้งศิลป์ ศาสตร์ และอาชีพ  

สมยศ นาวีการ 
(๒๕๔๔ : ๑๘) 

๑. กระบวนการของการวางแผน การจัดองค์การ การสั่งการ และ
การควบคุม 
๒. การใช้ทรัพยากรอ่ืนๆ เพ่ือความส าเร็จในเป้าหมายขององค์การ
ที่ก าหนดไว้ 

สุธี สุทธิสมบูรณ ์ 
และสมาน รังสิโยกฤษฎ์ 
(๒๕๓๖ : ๑๒) 

การด าเนินงานให้บรรลุเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ โดย
อาศัยปัจจัยต่างๆ  

 
๒.๓.๒  ความหมายของผู้บริหาร 
ในการพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพนั้น จ าเป็นจะต้องอาศัยผู้บริหาร ที่มีความรู้ 

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



๓๗ 
 

นักบริหาร  คือ ผู้ท างานให้ส าเร็จโดยอาศัยคนอ่ืน เขาบริหารงานด้วยธรรมาธิปไตยที่ถือ
หลักการและความส าเร็จของงานเป็นใหญ่ เขาเป็นผู้น าที่นั่งอยู่ในหัวใจของคนร่วมงาน๖๓ ผู้บริหาร คือ 
นักแก้ปัญหาขององค์การทั้งปัญหาในด้านงาน ด้านงบประมาณ ด้านเวลาและด้านคน ซึ่งรวมถึง
ปัญหาสุขภาพทางร่างกายและทางจิตใจด้วย๖๔ รวมถึงผู้บริหารเป็นบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งหรือการ
เลือกตั้ง หรือยกย่องจากกลุ่มให้ท าหน้าที่ของต าแหน่งผู้น า เช่น การชี้แนะ การสั่งการและช่วยเหลือ
ให้กลุ่มสามารถปฏิบัติงานได้ส าเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้๖๕ 

ผู้บริหาร คือ บุคคลใดๆ ก็ตามที่พยายามท าให้เกิดความส าเร็จในเป้าหมายขององค์การ 
โดยใช้ก าลังความพยายามของบุคคลอ่ืน หรือบุคคลที่มีอ านาจหน้าที่ต่อบุคคลอ่ืนคือผู้บริหาร๖๖ และ
หมายถึง ผู้ท าหน้าที่ทางการบริหารจัดการไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือเอกชน และมีความหมายในระดับ
เดียวกัน๖๗ 
 ผู้บริหาร (Administrator) คือ ผู้ที่ท างานให้ส าเร็จโดยอาศัยผู้อ่ืน หรืออาศัยความร่วมมือ
จากผู้อ่ืน (Get things done through others) ค าว่า บริหารนั้นมาจากค า ๒ ค าคือ บริ แปลว่า
โดยรอบ และ หาร แปลว่า แบ่ง รวมความจึงแปลว่า การแบ่งงานที่อยู่รอบข้างช่วยกันท าให้ส าเร็จ
และการที่จะเป็นเช่นนั้นได้ผู้บริหารจะต้องเป็นทั้งหัวหน้า (Head) และผู้น า (Leader) ในคนเดียวกัน 
จากค าจ ากัดความข้างต้นจะเห็นได้ว่า ผู้บริหารที่สมบูรณ์จะต้องให้คนอ่ืนท างานแทนตนจนส าเร็จอย่า
ไปลงมือท างานด้วยตนเองทั้งหมด ถ้าใครลงมือท างานด้วยตนเองแม้แต่เรื่องเล็กน้อยจึงมักถูกเหน็บ
แนมว่าเป็น “ผู้บริหารสันดานเสมียน”๖๘ 
 ความหมายของค าว่า นักบริหาร โดยปกติค าว่า นัก จะหมายถึงตัวบุคคลถ้าไปอยู่กับค า
อ่ืนโดยเฉพาะที่เป็นอาชีพจะแสดงให้เห็นว่าคนๆ นั้น มีความเป็นมืออาชีพ เช่น นักมวย นักฟุตบอล
นักร้อง นักแสดง นักพูด นักเขียน เป็นต้น ค าว่า มืออาชีพ เป็นค าที่ใช้กับบุคคลหรือองค์กรซึ่งท าสิ่งใด
สิ่งหนึ่งอย่างเป็นผู้รู้จริงในสิ่งนั้น และเชี่ยวชาญกว่าสิ่งอ่ืน อย่างเช่นครูมืออาชีพ แสดงว่าครูผู้นั้นมี
ความรู้ความสามารถสูง และมีความเชี่ยวชาญในการสอนเป็นอย่างมาก ในขณะที่ค าว่า อาชีพครูมี
ความหมายเพียงว่าคนๆ นั้นมีอาชีพเป็นครูบาอาจารย์ มีหน้าที่สั่งสอนลูกศิษย์แต่จะมีความรู้และมี
ความเชี่ยวชาญหรือไม่นั้นเป็นอีกเรื่องหนึ่ง นักบริหาร (Professional Administrator) จึงหมายถึง
ผู้บริหารมืออาชีพที่มีความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการอย่างดีเยี่ยมและมีความเชี่ยวชาญในการ

                                                 
๖๓พระเมธีธรรมาภรณ์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต), คุณธรรมส าหรับนักบริหาร, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์

สหธรรมิก, ๒๕๓๙), หน้า ๕๖. 
๖๔ถวิล เกื้อกูลวงศ์, การบริหารการศึกษาสมัยใหม่ : ทฤษฎี วิจัย และปฏิบัติ, (กรุงเทพมหานคร : 

ไทยวัฒนาพานิช, ๒๕๔๐), หน้า ๑๗. 
๖๕เศาวนิต  เศาณานนท์, ภาวะผู้น า (Leadership), พิมพ์ครั้งที่ ๓, (นครราชสีมา : ภาควิชาพื้นฐาน

การศึกษา คณะวิชาครุศาสตร์ สถาบันราชภัฏนครราชสีมา, ๒๕๔๑), หน้า ๒. 
๖๖สมยศ นาวีการ, การบริหาร, หน้า ๒๒. 
๖๗สาคร สุขศรีวงศ์,ดร., การจัดการ : จากมุมมองนักบริหาร, พิมพ์ครั้งที่ ๖, (กรุงเทพมหานคร : 

บริษัท จี. พี. ไซเบอร์พรินท์ จ ากัด, ๒๕๕๓), หน้า ๒๘. 
๖๘สุเมธ แสงนิ่มนวล, ภาวะผู้น ากับธรรมาภิบาลในการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, 

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



๓๘ 
 

บริหารงาน โดยดูจากประสบการณ์การท างาน ด้านการบริหารมาอย่างยาวนานและประสบ
ความส าเร็จ 
 ดังนั้นการเป็นนักบริหารจึงไม่ใช่เรื่องง่ายใครที่เป็นได้ถือว่ายอดเยี่ยม เพราะจะมีทั้งความ
เป็นผู้น าหัวหน้าและผู้บริหารอยู่ในคนๆ เดียวอย่างสมบูรณ์เกี่ยวกับการเป็นนักบริหารคนที่จะเป็นได้
จะต้องส่อลักษณะหรือฉายแววให้ปรากฏพอสรุปเฉพาะหัวข้อได้ ๙ ประการดังนี้๖๙ 

ประการที่ ๑ แสดงออกอย่างแรงกล้าต้องการประสบความส าเร็จ 
ประการที่ ๒ สนใจใคร่รู้ใฝ่รู้ใฝ่ฝัน 
ประการที่ ๓ เป็นที่พ่ึงของคนอ่ืนได้ 
ประการที่ ๔ ให้คนอ่ืนท างานแทนตนจนส าเร็จ 
ประการที่ ๕ ตัดสินใจได้ดี 
ประการที่ ๖ แก้ปัญหาเองได้ 
ประการที่ ๗ ท าอะไรได้มากเป็นพิเศษและรวดเร็ว 
ประการที่ ๘ ประสานงานคล่องแคล่ว 
ประการที่ ๙ ท างานได้ดีกว่าเดิมเสมอมีการคิดปรับปรุงไม่พอใจในผลงานจะท าให้ดีขึ้น

เรื่อยๆและมักประสบผลส าเร็จ 
ผู้บริหาร ( The Administrators ) เปรียบได้ว่าเป็นจอมทัพส าคัญที่จะน าพาองค์การให้

ก้าวไปในกระแสของการปฏิรูปได้อย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรี ผู้บริหารในยุคของการเปลี่ยนแปลงทาง
บริบท ( Context ) หลากหลายส่วนนั้น น่าจะเปรียบได้กับ “ผู้บริหารมืออาชีพ” จึงจะเหมาะสมกับ
สภาพการณ์ปัจจุบัน ซึ่งบุคลากรดังกล่าวที่ หมายรวมถึง “ผู้บริหารโรงเรียน/สถานศึกษามืออาชีพ” 
และ “ผู้บริหารการศึกษามืออาชีพ” เหล่านี้   ประดุจหัวรถจักรส าคัญของขบวนรถไฟยุคปฏิรูป
การศึกษาที่ จะท าหน้าที่ส าคัญต่อการขับเคลื่อนขบวนรถไฟไปสู่ เป้าหมายที่พึงประสงค์ได้ โดยการ
ก าหนดเป็นยุทธศาสตร์ การจัดการศึกษาสู่ การปฏิบัติที่แสดงให้เห็นทั้งคุณภาพ ศักยภาพ เกิด
ประโยชน์สูงสุดในเขตพ้ืนที่การศึกษานั่นเอง๗๐ 

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

จากความหมายของผู้บริหารสามารถสรุปได้ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 

                                                 
๖๙เรื่องเดียวกัน, หน้า ๙. 
๗๐สุรศักดิ์ ปาเฮ, “สู่มิติการเป็นนักบริหารการศึกษามืออาชีพ”, วารสารวิชาการ, ปีที่ ๓ ฉบับที่ ๖ 

(มิถุนายน, ๒๕๔๓) : ๗๐-๗๕. 



๓๙ 
 

ตารางท่ี ๒.๑๐ ความหมายของผู้บริหาร 
 

นักวิชาการ/แหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 

ถวิล เกื้อกูลวงศ ์
(๒๕๔๐ : ๑๗) 

นักแก้ปัญหาขององค์การทั้งปัญหาในด้านงาน ด้านงบประมาณ 
ด้านเวลาและด้านคน ซึ่งรวมถึงปัญหาสุขภาพทางร่างกายและทาง
จิตใจด้วย 

พระเมธีธรรมาภรณ์  
(ประยูร ธมฺมจิตฺโต),  
(๒๕๓๙ : ๕๖) 

๑. ผู้ท างานให้ส าเร็จโดยอาศัยคนอ่ืน  
๒. บริหารงานด้วยธรรมาธิปไตยที่ถือหลักการและความส าเร็จของ
งานเป็นใหญ่  
๓. เป็นผู้น าที่นั่งอยู่ในหัวใจของคนร่วมงาน 

เศาวนิต  เศาณานนท์ 
(๒๕๔๑ : ๒) 

บุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งหรือการเลือกตั้ง หรือยกย่องจากกลุ่มให้
ท าหน้าที่ของต าแหน่งผู้น า  

สมยศ นาวีการ 
(๒๕๔๔ : ๒๒) 

๑. บุคคลใดๆ ก็ตามที่พยายามท าให้เกิดความส าเร็จในเป้าหมาย
ขององค์การ โดยใช้ก าลังความพยายามของบุคคลอื่น  
๒. บุคคลที่มีอ านาจหน้าที่ต่อบุคคลอ่ืนคือผู้บริหาร 

สาคร สุขศรีวงศ์, ดร. 
(๒๕๕๓ : ๒๘) 

ผู้ท าหน้าที่ทางการบริหารจัดการไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือเอกชน 
และมีความหมายในระดับเดียวกัน 

สุเมธ แสงนิ่มนวล 
(๒๕๕๒ : ๘-๙) 

๑. ผู้ที่ท างานให้ส าเร็จโดยอาศัยผู้อ่ืน หรืออาศัยความร่วมมือจาก
ผู้อื่น  
๒. การแบ่งงานที่อยู่รอบข้างช่วยกันท าให้ส าเร็จและการที่จะเป็น
เช่นนั้น ได้ผู้บริหารจะต้องเป็นทั้ งหั วหน้ า  (Head) และผู้น า 
(Leader) ในคนเดียวกัน  

สุรศักดิ์ ปาเฮ 
(๒๕๔๓ : ๗๐-๗๕) 

๑. จอมทัพส าคัญที่จะน าพาองค์การให้ก้าวไปในกระแสของการ
ปฏิรูปได้อย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรี  
๒. ผู้บริหารในยุคของการเปลี่ยนแปลงทางบริบท  ( Context ) 
หลากหลายส่วนนั้น น่าจะเปรียบได้กับ “ผู้บริหารมืออาชีพ” 

 
๒.๓.๓  ทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหาร 
องค์กรหนึ่ งๆ ต้องอาศัยทฤษฎีการบริหาร เพ่ือประโยชน์ในการจัดการองค์กร  มี

นักวิชาการ/แหล่งข้อมูลหลายท่านได้เสนอทฤษฎีการบริหารไว้แตกต่างกัน ทั้งนี้ผู้บริหารจ าเป็นต้อง
ศึกษาทฤษฎีนั้นๆ ให้ท่องแท้ และน ามาประยุกต์ใช้กับองค์กรของตน ไว้ดังนี้ 

การบริหารองค์กรต่างๆ  จึงเป็นงานในหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ 
๑) การปกครองบั งคับบัญชา (Supervision and Control) การพิจารณาวินิจฉัย 

(Consideration) การตัดสินใจ (Decision) และการสั่งงาน (Command/Ordering) ตามล าดับชั้นใน



๔๐ 
 

สายการบังคับบัญชา (Chain of Command) ของแต่ละองค์กร หรือหน่วยงาน (Organization) ใน
ระดับต่างๆ  

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

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

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

เค รื่ อ ง วั ด ผ ล ข อ ง ก า ร บ ริ ห า ร ง า น  ( Administrative Measurement)  ก็ คื อ 
“ประสิทธิภาพ” (Efficiency) ซึ่ งหมายถึงอัตราส่วนแห่งค่าลงทุน ( Investment Value)  ต่อ
ประสิทธิผล (Effectiveness) ของการบริหารงานของนักบริหารหรือหน่วยงานหนึ่ง เมื่อเทียบกับ
อัตราส่วนแห่งค่าลงทุน  ต่อประสิทธิผลของการบริหารงานอย่างเดียวกันของนักบริหารหรือหน่วยงาน
เดียวกัน แต่ต่างระยะเวลากัน หรือ เมื่อเทียบกับอัตราส่วนแห่งค่าลงทุนต่อประสิทธิ ผลของการ
บริหารงานอย่างเดียวกันของนักบริหารอีกคนหนึ่งหรืออีกหน่วยงานหนึ่ง 

กล่าวอีกนัยหนึ่ง การบริหารงานที่ได้ผลส าเร็จมีประสิทธิภาพสูง คือ การบริหารงานที่ได้
ผลผลิต หรือ ผลงานที่ได้ส าเร็จด้วยดีมาก ด้วยต้นทุนหรือค่าลงทุนที่ต่ าที่สุด ซึ่งก็หมายความว่า นัก
บริหารที่ดีก็จะต้องรู้จักเลือกใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงที่สุด อย่างประหยัดที่สุด และให้ได้ผล
งานที่ดีมากท่ีสุดนั่นเอง๗๑ 

หลักกระบวนการบริหารมีอยู่ ๕ ประการ คือ๗๒ 
๑) การวางแผน (Planning) หมายถึง การก าหนดนโยบายและมาตรการอันเป็นแนวทาง

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

ที่ก าหนดไว้ 
๔) การอ านวยการ  (Directing) คือ ก ากับ  สั่ งการและมอบหมายให้แต่ละฝ่ายได้

ปฏิบัติงานตามแผนที่วางไว้ 

                                                 
๗๑พระราชญาณวิสิฐ (เสริมชัย ชยมงฺคโล), การบริหารวัด, หน้า ๒๖-๒๗. 
๗๒พระเมธีธรรมาภรณ์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต), คุณธรรมส าหรับนักบริหาร, หน้า ๓. 



๔๑ 
 

๕) การควบคุม (Controlling) คือ การติดตามดูว่าแต่ละฝ่ายปฏิบัติงานไปถึงไหน  มี
ปัญหาและอุปสรรคเกิดข้ึนที่ใด 

ซึ่งสอดคล้องกับกระบวนการของหลักการบริหาร ซึ่งมีอยู่ ๕ ขั้นตอน ดังนี้๗๓ 
๑. การวางแผน (Planning) 
๒. การจัดระบบองค์การ (Organizing) 
๓. การจัดบุคลากร (Staffing) 
๔. การเป็นผู้น าในองค์การ (Leading) 
๕. การควบคุมการดูแล (Controlling) 
หลักการบริหารเหล่านี้อาจจะเคยปฏิบัติโดยผู้บริหารก่อนมี Fayol แต่ Fayol เป็นบุคคล

แรกที่ประมวลหลักการเหล่านี้ขึ้นมา ท าให้ผู้บริหารทุกคนสามารถเรียนรู้ได้  เขาได้วางรากฐานของ
การบริหารในฐานะท่ีเป็นวิชาชีพอย่างหนึ่ง 

ทฤษฎีการบริหารโดยมีความเชื่อว่าเป็นไปได้ที่จะหาทางศึกษาถึงศาสตร์ที่เกี่ยวกับการ
บริหาร  (Administrative) ซึ่ งสามารถใช้ ได้กับการบริหารทุกชนิด  ไม่ว่าจะเป็นการบริหาร
อุตสาหกรรมหรืองานรัฐบาล  โดยมีสาระส าคัญเกี่ยวกับการบริหาร (Management Functions) ซึ่ง
ประกอบด้วยหน้าที่ทาง  การบริหาร ๕ ประการ คือ๗๔ 

๑. การวางแผน (Planning) หมายถึง ภาระหน้าที่ของผู้บริหารที่จะต้องท าการคาดการณ์
ล่วงหน้าถึงเหตุการณ์ต่างๆ ที่จะมีผลกระทบต่อธุรกิจ และก าหนดขึ้นเป็นแผนปฏิบัติงาน หรือวิถีทาง
ที่จะปฏิบัติเอาไว้เพ่ือเป็นแนวทางของการท างานในอนาคต 

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

๓. การบังคับบัญชาสั่งการ (Commanding) หมายถึง หน้าที่ในการสั่งการงานต่างๆ ของ
ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา ซึ่งจะกระท าให้ผลส าเร็จด้วยดี โดยที่ผู้บริหารจะต้องกระท าตนเป็นตัวอย่างที่ดี 
จะต้องเข้าใจคนงานของตน จะต้องเข้าใจถึงข้อตกลงในการท างานของคนงานและองค์การที่มีอยู่ 
รวมถึงจะต้องมีการติดต่อสื่อสารกับผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างใกล้ชิดทั้งขึ้นและล่อง นอกจากนี้ยังต้องท า
การประเมินโครงสร้างขององค์การและผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาของตนเป็นประจ าอีกด้วย  หากโครงสร้าง
ขององค์การที่เป็นอยู่ไม่เหมาะสมก็จ าเป็นต้องปรับปรุงเช่นเดียวกัน  ถ้าผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาคนใด
หย่อนประสิทธิภาพ การไล่ออกเพ่ือปรับปรุงก าลังคนที่มีอยู่ให้เหมาะสมยิ่งขึ้นก็เป็นสิ่งจ าเป็นต้องท า 

๔. การประสานงาน (Coordinating) หมายถึง ภาระหน้าที่จะต้องเชื่อมโยงงานของทุก
คนให้เข้ากันได้ และก ากับให้ไปสู่จุดมุ่งหมายเดียวกัน 

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

๗๓Koontz, Harold and Heize Weihrich, Essential of management,  5th, (Singapore : 
McGraw-Hall, 1990), pp. 26-27. 

๗๔Price, Alan, Human Resourec Management In a Business Context, 2 edition, 
(London : Thomson Learning, 2004), p. 110. 



๔๒ 
 

นอกจากนี้หลักการในการบริหารจัดการยังแบ่งออกเป็น ๑๔ ประการเป็นส่วนประกอบ
ส าคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการบริหารจัดการ ดังนี้๗๕ 

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

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

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

๔. สายการบังคับบัญชาตามอ านาจหน้าที่ (Line of Authority) เป็นสายการบังคับบัญชา
จากผู้บริหารในระดับบนสู่ผู้ปฏิบัติงานในระดับล่างขององค์การ ความสัมพันธ์ของการจ ากัดความยาว
ของสายการบังคับบัญชา โดยการควบคุมจ านวนของระดับในล าดับขั้นของการบริหารจัดการ จ านวน
ที่ดีที่สุดในล าดับขั้นการบังคับบัญชา (Hierarchy) คือ ความยาวของการติดต่อสื่อสารระหว่าง
ผู้บริหารระดับสูง และพนักงานระดับล่าง รวมถึงความล่าช้าในการวางแผน (Planning) และการ
จัดการ (Organizing) ซ่ึงการจ ากัดจ านวนของระดับขั้นการบังคับบัญชาให้น้อยลงจะท าให้ปัญหาใน
การติดต่อสื่อสารลดลง และองค์การจะมีการปฏิบัติงานที่รวดเร็วและมีความยืดหยุ่นมากขึ้น ภายใน
องค์การได้มีการแบ่งแยกแผนกต่างๆ ซึ่งแต่ละแผนกจะมีระดับขั้นการบังคับบัญชาโดยผู้บริหารใน
ระดับกลาง และระดับต้นของสายการบังคับบัญชาแต่ละแผนก ต้องมีปฏิสัมพันธ์กับผู้จัดการในระดับ
เดียวกันในแผนกอ่ืนๆ ซึ่งปฏิสัมพันธ์นี้ช่วยในการตัดสินใจให้เร็วขึ้น  เนื่องจากผู้บริหารจะรู้จักบุคคล
อ่ืน และรู้วิธีการในการแก้ปัญหาเพ่ิมมากขึ้น ส าหรับการท างานข้ามแผนกหรือการท างานข้ามสายนั้น
เป็นการสร้างทีมงานข้ามสาย  ซึ่งสามารถควบคุมโดยผู้น าของแต่ละทีม 

                                                 
๗๕ฟาโย, อ้างใน ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคนอ่ืนๆ, ทฤษฎีองค์การ : ฉบับมาตรฐาน, (กรุงเทพมหานคร 

: ธรรมสาร, ๒๕๔๕), หน้า ๖๘-๖๙. 
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๕ . การรวมอ านาจ (Centralization) เป็นการรวมอ านาจของการบังคับบัญชาไว้ที่
ผู้บริหารระดับสูงขององค์การ ซึ่งอ านาจหน้าที่จะไม่ได้รวมไว้ที่ผู้บริหารระดับสูงของสายการบังคับ
บัญชา แต่เป็นการก าหนดว่า ควรมีการรวมอ านาจไว้ที่ผู้บริหารระดับสูงเท่าไรอย่างไร และมีการ
กระจายอ านาจให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาและคนงานในระดับล่างอย่างไร  สิ่งนี้ถือว่ามีความส าคัญ 
เนื่องจากว่าจะมีผลกระทบต่อพฤติกรรมของพนักงานในทุกระดับขององค์การ 

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

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

๘. การออกค าสั่ง (Order) วิธีการจัดการซึ่งอยู่ในต าแหน่งนั้นในการจัดหาเพ่ือให้องค์การ
ได้รับประโยชน์สูงสุด และเป็นการจัดหางานให้แก่พนักงานโดยใช้ผังองค์การ (Organization Chart) 
เพ่ือแสดงให้เห็นถึงต าแหน่ง และหน้าที่ของพนักงานแต่ละคน และเป็นการชี้วัดว่าต าแหน่งของ
พนักงานแต่ละคนอาจจะมีการเลื่อนขั้นได้ในอนาคต การวางแผนเกี่ยวกับอาชีพได้รับความสนใจมาก
ขึ้นในองค์การยุคปัจจุบัน เนื่องจากทรัพยากรมนุษย์ถือว่ามีความจ าเป็นที่จะต้องให้การฝึกอบรม 
(Training) และการพัฒนาก าลังแรงงาน (Developing) โดยองค์การจะก าหนดต าแหน่งหน้าที่ส าหรับ
คนทุกคน และทุกคนจะเข้าใจต าแหน่งหน้าที่ของตน 

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

๑๐. ความมีระเบียบวินัย (Discipline) เป็นการมุ่งให้ความส าคัญเกี่ยวกับเรื่องการเชื่อฟัง 
(Obedience) อ านาจ (Energy) ค าขอร้อง (Application) และลักษณะของการแสดงความนับถือ
ออกมา ส าหรับอ านาจของผู้บังคับบัญชา ความมีระเบียบวินัยเป็นบุคลิกลักษณะที่เกี่ยวข้องกับ
ผู้บริหารหลายๆ คนที่สามารถสร้างความน่าเชื่อถือให้กับผู้ปฏิบัติงานทั้งหมดและท างานอย่างเข้มแข็ง 
เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายขององค์การ ความมีระเบียบวินัยจะเป็นความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกภายใน
องค์การกับคุณสมบัติของผู้น าภายในองค์การ และเป็นความสามารถของผู้บริหารในการที่จะปฏิบัติ
ตามอย่างยุติธรรมอีกด้วย 
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๑๑. ค่าตอบแทน (Remuneration of Personnel) การให้รางวัลประกอบด้วยโบนัส 
และแผนการแบ่งก าไร เป็นการช่วยกระตุ้นการท างานของพนักงานได้  การให้หรือการจ่าย
ค่าตอบแทนให้แก่พนักงานมีความส าคัญอย่างมากต่อความส าเร็จขององค์การ  ระบบรางวัลที่มี
ประสิทธิภาพสามารถให้ความยุติธรรมทั้งพนักงาน และองค์การ รวมทั้งสามารถกระตุ้นผลผลิตเพ่ิม
โดยการให้รางวัล เพ่ือเป็นการสนับสนุนให้มีผลผลิตเพ่ิมขึ้น โดยยึดหลักว่าการจ่ายค่าตอบแทนควร
ยุติธรรมและตอบสนองความพึงพอใจสูงสุดทั้งนายจ้าง และลูกจ้างเท่าที่จะท าได ้

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

๑๓ . ผลประโยชน์ ส่ วนตั วมี ความส าคัญ น้ อยกว่ าผลประโยชน์ ขององค์ การ 
(Subordination of individual interests to the common interest) ผลประโยชน์ขององค์การ
ถือว่าเป็นประโยชน์ของทุกๆ คนหรือของทุกกลุ่มในองค์การ ในขณะที่องค์การยังด าเนินกิจการอยู่
จะต้องมีการก าหนดผลประโยชน์เพื่อให้เกิดความยุติธรรมระหว่างองค์การ และสมาชิกภายในองค์การ 

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

มีผู้น าเสนอกระบวนการบริหารงาน ๗ ประการ เรียกโดยย่อว่า “POSDCoRB” เป็น
กระบวนการบริหารงานที่น าเสนอไว้ในหนังสือ  “Papers on the Science of Administration”  
ในปี พ.ศ.๒๔๗๙ โดยมีกระบวนการบริหารงาน ดังนี้๗๖ 

๑. การวางแผน (Planning) หมายถึง การวางแนวทางในการปฏิบัติงานตลอดจนวิธีการ
ปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้ 

๒. การจัดหน่วยงาน (Organizing) หมายถึง การจัดโครงสร้าง อ านาจหน้าที่และการแบ่ง
ส่วนของงานให้เหมาะสมและลงตัว 

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

                                                 
๗๖Luther Gulick and Lyndall Urwick, Papers on the Science of Administration, (New 

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



๔๕ 
 

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

๕ . การประสานงาน  (Coordinating) หมายถึง การร่วมมือกันของบุคลากรในการ
ปฏิบัติงานตามส่วนต่างๆ ให้ประสานสอดคล้องกันอย่างกลมกลืน 

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

๗. งบประมาณ (Budgeting) หมายถึง การควบคุมการใช้จ่ายให้รอบคอบ และรัดกุม
รวมถึงการจัดสรรงบประมาณและการจัดท าบัญชี 

นักวิชาการ/แหล่งข้อมูลในประเทศไทยได้เสนอภารกิจส าคัญในการบริหารไว้ ๗ ประการ 
คือ๗๗ 

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

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

๓. การจัดคนเข้าท างาน (Staffing) หมายถึง การบริหารงานเกี่ยวกับตัวบุคคลของ
หน่วยงานการบริหารบุคคลดังกล่าว รวมตั้งแต่การแสวงหาคนมาท างาน การบรรจุ การแต่งตั้งการ
ฝึกอบรม และการพัฒนาบุคคล การบ ารุงขวัญ การเลื่อนขั้น ตลอดจนการพิจารณาให้พ้นจากงาน 
การบ ารุงรักษาสภาพของการท างานให้ดี และมีประสิทธิภาพให้คงอยู่ต่อไป 

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

๕. การประสานงาน (Coordinating) หมายถึง การประสานงาน หรือติดต่อสัมพันธ์กับ
หน่วยงานย่อยหรือต าแหน่งต่างๆ ในองค์กร เพ่ือก่อให้เกิดการท างานที่มีประสิทธิภาพ ไม่มีการท างาน
ที่ซ้ าซ้อนหรือขัดแย้งกัน สามารถท างานประสานความกลมกลืนกันเพ่ือวัตถุประสงค์หลักขององค์การ 

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

                                                 
๗๗ติน ปรัชญพฤทธิ์, หลักการจัดการ, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 

๒๕๓๙),  หน้า ๒๔-๒๖.  



๔๖ 
 

๗. การงบประมาณ (Budgeting) หมายถึง การจัดสรรทรัพยากร หรือการท างบประมาณ
การเงิน วางแผนหรือโครงการในการจ่ายเงิน การบัญชี และการควบคุมดูแลการใช้จ่ายเงินโดยรอบ
คอบ และรัดคุม 

หลักเกณฑ์ได้พัฒนาการบริหารที่มีหลักเกณฑ์ซึ่งมีพ้ืนฐานอยู่ในหลักการ  (Principles) ที่
ส าคัญ ๔ ประการ คือ 

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

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

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

๔. การประสานร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดระหว่างผู้บริหารและคนงาน ฝ่ายบริหารควรจะได้
ประสานอย่างใกล้ชิดเป็นประจ ากับคนงานที่เป็นผู้ปฏิบัติงาน แต่ต้องไม่ใช่โดยการลงมือปฏิบัติงานที่
ควรจะเป็นงานของคนงานเท่านั้น๗๘ 

ส าหรับแนวคิดการบริหารได้รับการพัฒนาขึ้นมาตามแบบวิธีการทางวิทยาศาสตร์ จนเกิด
เป็นทฤษฎีการบริหารที่มุ่งจะวิเคราะห์ศึกษาถึงการบริหารอย่างเป็นระบบ โดยเฮนรี่ ฟาโย นักบริหาร
ชาวฝรั่งเศส ซึ่งได้วางรากฐานส าคัญของทฤษฎีการบริหารทั่วไปอันเป็นที่ยอมรับกันอย่างกว้างขวาง 
ทฤษฎีอันหนึ่งที่ว่าด้วยหน้าที่ในการบริหาร ๕ ประการคือ การวางแผน การจัดองค์การ การบังคับ
บัญชา การประสานงาน และการควบคุม  ต่อมาได้พัฒนาและปรับปรุงจนกลายเป็นต าราการบริหาร 
เช่น ทฤษฎีของลูเธอร์ กูลิค  ศาสตราจารย์การบริหารรัฐกิจชาวอเมริกัน ที่ได้ขยายแนวคิดของฟาโย 
ก าหนดหน้าที่ในการบริหารที่เรียกกันว่า POSDCoRB : Planning (การวางแผน) Organizing (การ
จัดองค์การ )  Staffing (การจัดบุ คคลเข้าท างาน ) Directing (การสั่ งการหรืออ านวยการ ) 
Coordinating (การประสานงาน ) Reporting (การรายงานผลการปฏิ บั ติ งาน ) Budgeting 
(การงบประมาณ)๗๙ 

การบริหารงานด้วยวงจรคุณภาพ  (PDCA) ตามแนวคิดของเดมมิ่ ง ปัจจุบันจัดเป็น
กระบวนการสากลที่ทุกคนทราบกันดี และถือเป็นเครื่องมือการบริหารที่จัดเป็นแกนร่วมของการบริหารที่

                                                 
๗๘เทเลอร์, อ้างใน ธงชัย สันติวงษ์, องค์การและการบริหาร, พิมพ์ครั้งที่ ๑๑, (กรุงเทพมหานคร : 

ไทยวัฒนาพานิช, ๒๕๔๓), หน้า ๔๗-๔๘. 
๗๙สุปรีชา กมลาศน์, กลยุทธ์การบริหาร, (กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต, ๒๕๔๕), 

หน้า ๒. 



๔๗ 
 

หลากหลายบนพื้นฐานเดียวกัน ผู ้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้าแนวคิดของเดมมิ่งและนักการศึกษาทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศที่ได้กล่าวถึงวงจรคุณภาพ (PDCA) ไว้ ดังนี้ 

จากการศึกษาทฤษฎีการบริหาร จึงสรุปได้ว่า การบริหารมีความจ าเป็นต้องมีกระบวนการ
ที่ส าคัญ ๕ ประการ คือ  ๑) การวางแผน (Planning) หมายถึง การก าหนดนโยบายและมาตรการอัน
เป็นแนวทางปฏิบัติเพ่ือบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ ๒) การจัดองค์การ (Organizing) คือ การก าหนด
ต าแหน่งสายบังคับบัญชาใน องค์การ  ๓)  การแต่งตั้งบุคลากร (Staffing) หมายถึงการสรรหา
บุคลากรมาบรรจุแต่งตั้งในต าแหน่งที่ก าหนดไว้ ๔)  การอ านวยการ (Directing) คือ ก ากับ สั่งการ
และมอบหมายให้แต่ละฝ่ายได้ปฏิบัติงานตามแผนที่วางไว้ และ ๕)  การควบคุม (Controlling) คือ 
การติดตามดูว่าแต่ละฝ่ายปฏิบัติงานไปถึงไหน มีปัญหาและอุปสรรคเกิดข้ึนที่ใด เป็นต้น 
ตารางท่ี ๒.๑๑ เปรียบเทียบทฤษฎีการบริหารจัดการกับทฤษฎีที่ใช้ในการวิจัย 

ทฤษฎีที่ใช้ในการวิจัย 
/ทฤษฎีของนักวิชาการ/แหล่งข้อมูล 
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๑) การวางแผน (Planning)       
๒) การจัดองค์การ (Organizing)      

๓)  การแต่งตั้งบุคลากร (Staffing)      

๔)  การอ านวยการ (Directing)      

๕)  การควบคุม (Controlling)      

 
๒.๔ แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารจัดการวัด 
 การบริหารวัดเป็นสิ่งจ าเป็นที่จะต้องเรียนรู้ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมในยุค
ปัจจุบัน เพราะการท างานจะประสบความส าเร็จหรือล้มเหลวนั้น ก็เพราะนักการบริหารมีเทคนิคและ
วิธีการท างานไม่เหมือนกัน โดยเฉพาะการบริหารวัดซึ่งเป็นศาสนสถานที่มีความใกล้ชิดกับประชาชน 
การบริหารวัดอย่างเป็นระบบระเบียบ จะส่งผลให้วัดร่มรื่นน่าอยู่น่าเข้าไปประกอบกิจการทางศาสนา 
รวมทั้งเป็นแบบอย่างแก่ประชาชนที่เข้าไปสัมผัสพบเห็นการบริหารวัดจึงมีความส าคัญ ในที่นี่จึงได้น า
แนวความคิดเก่ียวกับความส าคัญของการบริหารและการบริหารวัดที่ผู้รู้ได้กล่าวไว้ตามล าดับ ดังนี้ 

๒.๔.๑  ความหมายของการบริหารจัดการวัด 
 การบริหารจัดการวัด หมายถึง การปกครองบังคับบัญชาก ากับดูแลแนะน า สั่งสอน 
พระภิกษุสามเณรและฆราวาสผู้อยู่ในวัด ให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยให้อยู่ในศีลธรรมอันดีและ
ด าเนินกิจการโครงการต่างๆของวัด ให้ส าเร็จด้วยดีมีประสิทธิภาพสูงสุด๘๐  การบริหารจัดการวัด เป็น
การใช้ศาสตร์ซึ่งประกอบด้วย การวางแผน การจัดองค์การ การบริหารงานบุคคล การอ านวยการ 

                                                 

 ๘๐กรมการศาสนา, คู่มือการบริหารจัดการวัดฉบับย่อ, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์การศาสนา, 
๒๕๔๖), หน้า ๒. 



๔๘ 
 

การประสานงานการประเมินผลงาน  การงบประมาณ  เพ่ือให้ได้ผลเต็มที่และการใช้ศิลป์ซึ่ง
ประกอบด้วย ภาวะผู้น ามนุษยสัมพันธ์ในการท างาน  เพ่ือให้เกิดความร่วมมืออันจะท าให้การ
ด าเนินงานของวัดบรรลุวัตถุประสงค์๘๑ การบริหารจัดการวัดเป็นการท างานให้บรรลุผลตามเป้าหมาย
ที่วางไว้ โดยการให้เจ้าอาวาสหรือคณะผู้บริหารตั้งแต่ ๒ คน ขึ้นไปร่วมกันใช้ทรัพยากรการบริหาร
อย่างผสมผสานให้มีประสิทธิภาพในการท างาน๘๒ เป็นการด าเนินการบริหารและปกครองภิกษุสงฆ์ 
สามเณรและศิษย์วัด ให้สอดคล้องกับระบบการพัฒนาวัดที่เอ้ือต่อการเผยแผ่พุทธศาสนธรรมแก่
ชุมชน๘๓  การบริหารวัด ต้องบริหารจัดการด้านการ เงิน คน วัสดุ แผนงาน เพ่ือให้การด าเนินการ
ภายในวัดเป็นไปอย่างราบรื่น เกิดประโยชน์ต่อสังคม โดยบุคคลเป็นผู้สร้างงาน ท างานและแก้ไข๘๔

การที่เจ้าอาวาสใช้ความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในการตัดสินใจ  ด าเนินงานด้านปกครอง 
เผยแผ่ศาสนธรรมศาสนศึกษา สาธารณูปการและสาธารณสงเคราะห์ให้ประสบผลส าเร็จภายใต้ความ
ร่วมมือทั้งบุคคลภายในวัดและภายนอกวัด๘๕ 
 การบริหารจัดการวัดที่ดอียู่ที่การลงมือปฏิบัติจริง หลักการบริหารจัดการวัดสมัยใหม่นั้น 
จะต้องประกอบด้วยหลักการดังต่อไปนี้ คือ 
 ๑. การสร้างค่านิยม (Shared Values) ได้แก่ การสร้างฉันทะให้เกิด ทั้งแก่ผู้บริหารเอง
ด้วยและผู้ที่อยู่ในโครงสร้างการบริหารจัดการนั้นด้วย  เพ่ือให้เกิดแนวคิดและการประพฤติปฏิบัติ
เป็นไปในทางระบบ แบบแผนที่ได้วางไว้ เพ่ือการบริหารจัดการวัดจะได้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผลสูงสุด 
 ๒. จัดโครงสร้าง (Structure) ได้แก่ การสร้างรูปแบบระบบการบริหารให้เหมาะสม
เป็นไปตามเป้าหมายหรือจุดประสงค์ที่ได้วางไว้ โครงสร้างจึงถือว่าเป็นส่วนส าคัญอีกส่วนหนึ่งในการ
สร้างความส าเร็จให้แก่การบริหารจัดการวัด 
 ๓. จัดระบบงาน (Systems) ได้แก่ การวางหลักการบริหารจัดการต่างๆ ที่อยู่ภายในวัด 
ให้เป็นไปอย่างมีระบบและเป็นระเบียบ เพ่ือไม่ให้เกิดความสับสนในการด าเนินงานและเป็นการง่าย
แก่การตรวจสอบ 
 ๔. จัดกิจกรรม (Style) ได้แก่ การสร้างรูปแบบในเชิงปฏิบัติ ให้สอดคล้องกับการ
บริหารงาน เพ่ือให้การบริหารจัดการ เป็นไปทั้งในด้านทฤษฎีและการปฏิบัติ 

                                                 

 ๘๑น้อย ลายครามและสุบรรณ  จันทบุตร, หลักการบริหารและจัดการวัดในยุคโลกาภิวัตน์ , 
(กรุงเทพมหานคร : ส านักงานสภาสถาบันราชภัฏ, ๒๕๔๘), หน้า ๑๖๗. 
 ๘๒บุญช่วย  จันทร์เฮ้า, “พฤติกรรมการบริหารของเจ้าอาวาสที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานวัดในเขตการ
ปกครองคณะสงฆ์คณะจังหวัดกรุงเทพมหานคร”, วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต , (บัณฑิตวิทยาลัย :  
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, ๒๕๔๔), หน้า ๙๐. 
 ๘๓พระเทพปริยัติสุธี (วรวิทย์ คงฺคปญฺโญ), การคณะสงฆ์และการศาสนา, (กรุงเทพมหานคร : โรง
พิมพ์มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย, ๒๕๔๖), หน้า ๓๔. 
 ๘๔พระธรรมกิตติวงศ์ (ทองดี สุรเตโช), “พระสงฆ์กับกรมศาสนา”, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์การ
ศาสนา, ๒๕๔๗), หน้า ๑๐๒. 
 ๘๕พระวิบูลธรรมวาที (วิบูล กัลยาโณ), “พระสังฆาธิการกับวัด”, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๖), หน้า ๓๑. 



๔๙ 
 

 ๕. บุคลากร (Staff) ได้แก่ บุคคลผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการไม่ว่าจะเป็น
ผู้บริหารหรือผู้อยู่อาศัยในวัดนั้นๆ การเลือกบุคคลให้เหมาะสมกับความรู้ความสามารถ เป็นสิ่งที่ควร
ตระหนักอย่างยิ่งเพราะการบริหารงานจะส าเร็จหรือไม่ส่วนนี้นับว่าเป็นส่วนส าคัญดังนั้นควรเลือกใช้
บุคคลให้เหมาะสมกับงาน 
 ๖ . เสริมทักษะ  (Skills) ได้แก่  การสร้างความรู้ เพ่ิมเติมแก่บุคลากรที่มีอยู่ ให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพ่ือให้การบริหารจัดการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
 ๗. กลยุทธ์ (Strategy)ได้แก่ วิธีการหรือกลวิธีที่เลือกใช้ในการบริหารจัดการนั้นระบบ 
รูปแบบ ต้องเหมาะสมกับปัจจัยต่างๆ ทางสังคมและสิ่งแวดล้อม๘๖ 
 สรุปได้ว่า การบริหารจัดการวัดเป็นภาระหน้าที่ของพระสังฆาธิการระดับเจ้าอาวาส 
รองเจ้าอาวาส และผู้ช่วยเจ้าอาวาส ในการใช้ศาสตร์และศิลป์ ปกครอง บังคับ บัญชา ก ากับ ดูแล
แนะน า สั่งสอน พระภิกษุสามเณรและฆราวาสผู้อยู่ในวัด ให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย ให้อยู่ใน
ศีลธรรมอันดีและด าเนินกิจการโครงการต่างๆของวัด ให้ส าเร็จด้วยดีมีประสิทธิภาพสูงสุด 
 
ตารางท่ี ๒.๑๒ ความหมายของการบริหารจัดการวัด 
 

นักวิชาการ/แหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 

กรมการศาสนา,  
(๒๕๔๖, หน้า ๒). 

การบริหารจัดการวัด หมายถึง การปกครองบังคับบัญชาก ากับ
ดูแลแนะน า สั่งสอน พระภิกษุสามเณรและฆราวาสผู้อยู่ในวัด ให้มี
ความเป็นระเบียบเรียบร้อยให้อยู่ในศีลธรรมอันดีและด าเนิน
กิจการโครงการต่างๆของวัด ให้ส าเร็จด้วยดีมีประสิทธิภาพสูงสุด 

น้อย ลายครามและสุบรรณ 
จันทบุตร,  
(๒๕๔๘, หน้า ๑๖๗). 

การบริหารจัดการวัด เป็นการใช้ศาสตร์ซึ่งประกอบด้วย  การ
วางแผน การจัดองค์การ การบริหารงานบุคคล การอ านวยการ 
การประสานงานการประเมินผลงาน การงบประมาณ เพ่ือให้ได้ผล
เต็มที่และการใช้ศิลป์ซึ่งประกอบด้วย ภาวะผู้น ามนุษยสัมพันธ์ใน
การท างาน เพ่ือให้เกิดความร่วมมืออันจะท าให้การด าเนินงานของ
วัดบรรลุวัตถุประสงค์ 

บุญช่วย  จันทร์เฮ้า,  
(๒๕๔๔, หน้า ๙๐). 

การบริหารจัดการวัดเป็นการท างานให้บรรลุผลตามเป้าหมายที่วาง
ไว้ โดยการให้เจ้าอาวาสหรือคณะผู้บริหารตั้งแต่  ๒ คน ขึ้นไป
ร่วมกันใช้ทรัพยากรการบริหารอย่างผสมผสานให้มีประสิทธิภาพ
ในการท างาน 

พระเทพปริยัติ สุ ธี  (วรวิทย์ 
คงฺคปญฺโญ),  
(๒๕๔๖, หน้า ๓๔). 

เป็นการด าเนินการบริหารและปกครองภิกษุสงฆ์ สามเณรและศิษย์
วัด ให้สอดคล้องกับระบบการพัฒนาวัดที่เอ้ือต่อการเผยแผ่พุทธ
ศาสนธรรมแก่ชุมชน  

 
                                                 

 ๘๖กรมการศาสนา, วัดพัฒนา ๔๖, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์การศาสนา, ๒๕๔๖), หน้า ๔๖. 



๕๐ 
 

ตารางท่ี ๒.๑๒ ความหมายของการบริหารจัดการวัด (ต่อ) 
 

นักวิชาการ/แหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 

พระธรรมกิตติวงศ์ (ทองดี สุร
เตโช), “ 
(๒๕๔๗, หน้า ๑๐๒). 

การบริหารวัด ต้องบริหารจัดการด้านการ เงิน คน วัสดุ แผนงาน 
เพ่ือให้การด าเนินการภายในวัดเป็นไปอย่างราบรื่น เกิดประโยชน์
ต่อสังคม โดยบุคคลเป็นผู้สร้างงาน ท างานและแก้ไข 

พระวิบูลธรรมวาที (วิบูล กัล
ยาโณ),  
(๒๕๔๖, หน้า ๓๑). 

การที่เจ้าอาวาสใช้ความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในการ
ตัดสินใจ ด าเนินงานด้านปกครอง เผยแผ่ศาสนธรรมศาสนศึกษา 
สาธารณูปการและสาธารณสงเคราะห์ให้ประสบผลส าเร็จภายใต้
ความร่วมมือทั้งบุคคลภายในวัดและภายนอกวัด 

 
 ๒.๔.๒  การบริหารจัดการวัดของเจ้าอาวาส 
 ตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ มหาเถรสมาคมได้อาศัยอ านาจดังกล่าวออกกฎมหาเถร
สมาคมเพ่ือจัดระเบียบการปกครองคณะสงฆ์ให้มีความเรียบร้อยดีงามยิ่งขึ้นเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน  มี
กฎมหาเถรสมาคม รวมทั้งสิ้น ๒๔ ฉบับ ในกฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ ๒๓ (พ.ศ.๒๕๔๑) ว่าด้วย
ระเบียบการปกครองคณะสงฆ์ ส่วนกฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ ๒๔ (พ.ศ.๒๕๔๑) หมวด ๑ ข้อ ๔ ได้
ให้ความหมายพระสังฆาธิการไว้ว่า พระสังฆาธิการ หมายถึงพระภิกษุผู้ด ารงต าแหน่งปกครองคณะ
สงฆ์ ก าหนดการปกครองตามล าดับชั้นตั้งแต่ระดับเจ้าคณะใหญ่ เจ้าคณะภาค รองเจ้าคณะภาค เจ้า
คณะจังหวัด รองเจ้าคณะจังหวัด เจ้าคณะอ าเภอ รองเจ้าคณะอ าเภอ เจ้าคณะต าบล รองเจ้าคณะ
ต าบล และเจ้าอาวาส รองเจ้าอาวาสผู้ช่วยเจ้าอาวาสค าว่า “พระสังฆาธิการ” มาจากค า ว่า “สังฆ” 
และ “อธิการ” เป็น พระสังฆาธิการแปลตามรูปศัพท์ได้ว่า พระภิกษุผู้ท างานโดยสิทธิขาดในทางคณะ
สงฆ์ หรือพระภิกษุผู้ท างานในคณะสงฆ์โดยมีอ านาจเต็มตามต าแหน่งจึงหมายถึงพระภิกษุผู้ด ารง
ต าแหน่งปกครองคณะสงฆ์๘๗ 
 ความส าคัญของเจ้าอาวาส 
 พระสังฆาธิการเป็นผู้ปกครองดูแลคณะสงฆ์ในเขตปกครองและวัดให้เป็นไปตามพระ
ธรรมวินัย กฎหมายและกฎมหาเถรสมาคม พระสังฆาธิการเป็นผู้มีบทบาทส าคัญในการดูแลพระภิกษุ 
สามเณร ดูแลวัดให้เป็นระเบียบเรียบร้อย ให้พระภิกษุ สามเณร มีจริยาวัตรงดงามประพฤติปฏิบัติตน
ตามหลักพระธรรมวินัย พระสังฆาธิการโดยเฉพาะ เจ้าอาวาสจะต้องบ ารุงรักษาจัดการวัดและสมบัติ
ของวัดให้เป็นไปโดยเรียบร้อย ปกครองและสอดส่องให้บรรพชิตและคฤหัสถ์ที่พ านักอยู่ในวัดปฏิบัติ
ตามพระธรรมวินัยและกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด  ความส าคัญของพระสังฆาธิการว่า พระพุทธศาสนา
เป็นศาสนาประจ าชาติจะเจริญรุ่งเรืองถาวรสืบต่อไป  ก็ด้วยจะต้องอาศัยพระสังฆาธิการเป็นส าคัญ
เนื่องจากพระสังฆาธิการเป็นผู้ใกล้ชิดประชาชนโดยเฉพาะพระสังฆาธิการระดับเจ้าอาวาส ซึ่งเป็นที่

                                                 

 ๘๗ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอ านาจเจริญ, การปฏิบัติงานพระพุทธศาสนา โครงการประชุม
พระสังฆาธิการเจ้าคณะจังหวัดและเจ้าคณะอ าเภอ, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์การศาสนา, ๒๕๔๗), หน้า ๘. 



๕๑ 
 

เคารพเลื่อมใสศรัทธาของประชาชน ตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ เจ้าอาวาสจึงมีอ านาจหน้าที่ในการ
บริหารและจัดการวัด ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ๘๘ 
 หน้าที่ของเจ้าอาวาส 
 การปรับระบบบริหารองค์การชาวพุทธไว้ในหนังสือเรื่องพระพุทธศาสนา ในยุค
โลกาภิวัฒน์ว่า การบริหารองค์การชาวพุทธควรจะกระจายอ านาจให้มากขึ้นแม้แต่การปกครองคณะ
สงฆ์ก็ไม่จ าเป็นต้องเลียนแบบระบบราชการที่ชักช้าไม่ทันการและคณะสงฆ์อาจจะคิดระบบการ
ปกครองให้มุ่งพัฒนาให้วัดแต่ละวัดให้เข้มแข็งเป็นที่พ่ึงของชุมชนอย่างแท้จริง จากนั้นวัดทั้งหลายก็
ต้องสร้างเครือข่ายโยงใยร่วมกันท างานทั่วประเทศ ทั้งพยายามลดขั้นตอนสายบังคับบัญชาที่ซ้ าซ้อน
ไม่ทันการโดยปรับปรุงระบบพระสังฆาธิการหรือท ารีเอนจิเนียริ่งให้กับการบริหารกิจการคณะสงฆ์การ
ปกครองคณะสงฆ์ไทยในปัจจุบัน  ถือว่าเป็นการปกครองในระบอบประชาธิปไตย โดยมีสมเด็จ
พระสังฆราชเป็นประธาน มีการบังคับบัญชากันลงไปตามล าดับชั้นนับตั้งแต่ระดับมหาเถระสมาคมลง
ไปจนถึงเจ้าอาวาสอันเป็นการปกครองบังคับบัญชาตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติคณะสงฆ์  
(ฉบับที๒่) พ.ศ.๒๕๓๕๘๙ 
 พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ (ฉบับที่๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๓๗ ได้ก าหนดอ านาจหน้าที่
ของเจ้าอาวาสไว้ดังนี้ 
 มาตรา ๓๗ เจ้าอาวาสมีหน้าที่ดังนี้๙๐ 
 (๑) บ ารุงรักษาวัด จัดกิจการและศาสนสมบัติของวัดให้เป็นไปด้วยดี 
 (๒) ปกครองและสอดส่องให้บรรพชิตและคฤหัสถ์ที่มีที่อยู่ หรือพ านักอาศัยอยู่ใน
วัดนั้นปฏิบัติตามพระธรรมวินัย กฎมหาเถรสมาคม ข้อบังคับ ระเบียบหรือค าสั่งของมหาเถรสมาคม 
 (๓) เป็นธุระในการศึกษาอบรมและสั่งสอนพระธรรมวินัยแก่บรรพชิตและคฤหัสถ์ 
 (๔) ให้ความสะดวกตามสมควรในการบ าเพ็ญกุศล 
หน้าที่เจ้าอาวาสดังกล่าวมานี้เป็นหน้าที่โดยภาพรวมลักษณะอย่างกว้างๆ  มิได้ชี้ชัดถึงวิธีปฏิบัติแต่
อย่างใด เพราะวิธีปฏิบัตินั้นได้ก าหนดหรือจะก าหนดไว้ในกิจการประเภทนั้นๆ แต่พอก าหนดได้โดย
ลักษณะงานเป็น ๔ คือ๙๑ 
 ๑. หน้าที่ต้องปฏิบัติให้เป็นรูปธรรม 
 ๑) บ ารุงรักษาวัดให้เป็นไปด้วยดี 
 ๒) จัดกิจการของวัดให้เป็นไปด้วยดี 

                                                 

 ๘๘กรมการศาสนา , คู่มือพระสังฆาธิการ ว่าด้วยเร่ืองการคณะสงฆ์และการพระศาสนา
,(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์การศาสนา, ๒๕๔๐), ค าน า. 
 ๘๙พระเมธีธรรมาภรณ์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต), การปกครองคณะสงฆ์ไทย, (กรุงเทพมหานคร : มูลนิธิ
พุทธธรรม, ๒๕๓๙), หน้า ๗๖. 
 ๙๐พระวิสุทธิภัทรธาดา (ประสิทธิ์ พฺรหฺมร สี), พระราชบัญญัติคณะสงฆ์และกฎมหาเถรสมาคม , 
หน้า ๘๔. 
 ๙๑ฝ่ายอบรม  กองแผนงาน  กรมการศาสนา  กระทรวงศึกษาธิการ, คู่มือพระสังฆาธิการ  ว่าด้วย
เร่ืองการคณะสงฆ์และการพระศาสนา, พิมพ์ครั้งท่ี ๑, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์การศาสนา, ๒๕๔๐ ), หน้า ๗๖ 
– ๗๘. 



๕๒ 
 

 ๓) จัดศาสนสมบัติของวัดให้เป็นไปด้วยดี 
 การบ ารุงรักษาวัด คือ การก่อสร้าง การบูรณปฏิสังขรณ์ การปรับปรุงตกแต่ง การ
ก าหนดแบบแปลนแผนผัง ซึ่งล้วนแต่เป็นงานที่ต้องท าด้วยแรงเงินแรงงานและแรงความคิดอันเป็น
ส่วนสร้างสรรค์และเสริมสร้างส่วนที่เป็นวัตถุให้ปรากฏเป็นรูปธรรม ศาสนสถานและศาสนวัตถุของวัด
วาอารามต่างๆ จกัได้รับการปรับปรุงพัฒนาให้เป็นไปด้วยดี ด้วยหน้าที่ของเจ้าอาวาสข้อนี้ 
 การจัดกิจการของวัด คือ การจัดกิจการของวัดตามหน้าที่ผู้ปกครองวัดและหน้าที่จัด
กิจการแทนวัดในฐานะผู้แทนนิติบุคคล กิจการของวัดโดยซึ่งหมายถึงกิจการ ๕ ประเภท คือการศาสน
ศึกษา การศึกษาสงเคราะห์  การเผยแผ่พระพุทธศาสนา การสาธารณูปการ และการสาธารณ
สงเคราะห์ ซึ่งสอดคล้องกับระเบียบการปกครองคณะสงฆ์ส่วนกลางและส่วนภูมิภาคซึ่งวิธีปฏิบัตินั้น
มหาเถรสมาคมได้ก าหนดขึ้น หรือที่จะก าหนดขึ้นในกาลต่อไปหรือที่ต้องปฏิบัติตามจารีตประเพณีอัน
ดีงาม ส่วนกิจการที่ต้องจัดการแทนวัดในฐานะผู้แทน เช่น การรับทรัพย์สิน การอรรถคดี กิจการ
เหล่านี้ เจ้าอาวาสจะต้องจัดการให้เป็นไปได้ด้วยดี คือเป็นไปโดยถูกต้องตามระเบียบแบบแผนหรือ
จารีตว่าด้วยเรื่องนั้น 
 การจัดการศาสนสมบัติ หมายถึง การดูแลและรักษา การใช้จ่าย การจัดหาทรัพย์สิน
ของวัด ตลอดจนการบัญชีทั้งส่วนที่เป็นศาสนวัตถุ ศาสนสถานและศาสนสมบัติของวัดที่ตนเป็นเจ้า
อาวาสให้เป็นไปด้วยดี คือ ให้เป็นไปตามวิธีการที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
 ๒. หน้าที่ในการปกครองบรรพชิตและคฤหัสถ์ในวัด 
 ๑) ปกครองพรรพชิตและคฤหัสถ์ในวัด 
 ๒) สอดส่องบรรพชิตและคฤหัสถ์ในวัด 
 ปกครอง หมายถึง การคุ้มครองปกปักรักษาให้บรรพชิตและคฤหัสถ์ผู้ที่มีอยู่หรือพ านัก
อาศัยอยู่ในวัดนั้น ได้เป็นอยู่ด้วยความผาสุก ให้ความอนุเคราะห์ในส่วนที่อยู่อาศัยและปัจจัยตาม
สมควร หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งว่า ช่วยบ าบัดทุกข์บ ารุงสุขแก่บรรพชิตและคฤหัสถ์ดังกล่าวด้วยพรหม
วิหารธรรมตามควรแก่เหตุ 
 สอดส่อง หมายถึง การตรวจตราและเอาใจใส่ดูแลการประพฤติปฏิบัติของบรรพชิตและ
คฤหัสถ์ที่มีถ่ินที่อยู่หรือพ านักอาศัยอยู่ในวัดนั้น ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยดีงามรวมถึงควบคุมและ
บังคับบัญชาบรรพชิตและคฤหัสถ์ดังกล่าวให้ปฏิบัติตามพระธรรมวินัย กฎหมาย กฎมหาเถรสมาคม
และรวมถึงการว่ากล่าวและน าชี้แจง เกี่ยวกับการปฏิบัติดังกล่าวด้วย ทั้งนี้เพ่ือความเจริญรุ่งเรืองแห่ง
วัดและพระศาสนาอันเป็นส่วนรวม๙๒ 
 การปกป้องคุ้มครองบรรพชิตและคฤหัสถ์ คือ การคอยปกป้องผองภัยอันตรายทั้งหลาย
ภายนอก ไม่ให้เข้ามาเบียดเบียนท าร้ายพระภิกษุสามเณรหรือคฤหัสถ์ ที่อยู่ภายในวัดของตนให้มี
ความปลอดภัยจากอันตรายทั้งหลายเปรียบเสมือนแม่ไก่กางปีกป้องคุ้มครองลูกของตนให้มีความ
ปลอดภัยจากภยันตรายทั้งปวงนั่นเอง๙๓ 
 ๓. หน้าที่เป็นธุระจัดการศึกษาและอบรม 
                                                 

 ๙๒เร่ืองเดียวกัน, หน้า ๗๘ – ๗๙. 
 ๙๓พระมหาบุญมี ปุญฺญวุฑโฒ (ขามเชิด), “ศึกษาวิเคราะห์พฤติกรรมการบริหารงานวัดของเจ้า
อาวาสในเขตการปกครองคณะสงฆ์จังหวัดเลย”, หน้า ๖๖. 



๕๓ 
 

 ๑) ในการจัดการศาสนศึกษา 
 ๒) ในการอบรมสั่งสอนพระธรรมวินัย 
 การจัดการศาสนศึกษา หมายถึง การจัดให้มีการเรียนการสอนพระปริยัติธรรมให้
บรรพชิตและคฤหัสถ์ได้ศึกษาเล่าเรียน ทั้งแผนกบาลีและแผนกธรรม (รวมถึงธรรมศึกษาด้วย) หรือ
เฉพาะแผนกใดแผนกหนึ่ง ซึ่งยึดแบบแผนตามจารีตประเพณีที่โดยปฏิบัติสืบมาโดยตรงได้แก่ การ
จัดตั้งส านักศาสนศึกษาแผนกบาลีและแผนกธรรม หรือการให้พระภิกษุสามเณรไปเรียนที่วัดใกล้เคียง
ซึ่งมีส านักศาสนศึกษาดังกล่าว 
 การอบรมสั่งสอนพระธรรมวินัย หมายถึง การจัดให้มีการอบรมสั่งสอนพระธรรมวินัยแก่
บรรพชิตตามวิธีการที่ก าหนดในค าสั่งมหาเถรสมาคม เรื่อง ให้ภิกษุ สามเณรเรียนพระธรรมวินัย พ.ศ.
๒๕๒๘ และการจัดให้มีการอบรมสั่งสอนพระธรรมวินัยแก่คฤหัสถ์ในรูปแบบอื่นๆ รวมถึงการฝึกอบรม
ระเบียบแบบแผนเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระธรรมวินัยและการปฏิบัติศาสนกิจของพระสงฆ์  ฝึกซ้อม
เรื่องสังฆกรรมและพิธีกรรมทางพระศาสนา ตลอดจนฝึกอบรมการปฏิบัติการปฏิบัติศาสนกิจของ
คฤหัสถ ์เช่น การท าวัตรสวดมนต์ประจ าวันพระ การสมาทานอุโบสถศีลและปฏิบัติศาสนพิธีอื่นๆ๙๔ 
 ๔. หน้าที่อ านวยความสะดวกในการบ าเพ็ญกุศลหน้าที่อ านวยความสะดวกในการ
บ าเพ็ญกุศลนั้น เป็นหน้าที่เชื่อมโยงผูกพันกับสังคมทั้งในส่วนวัดและนอกวัด  และเป็นหน้าที่อัน
เกี่ยวกับผลประโยชน์ทั้งโดยตรงและโดยอ้อมซึ่งพอแยกได้โดยลักษณะ คือ 
 ๑) การอ านวยความสะดวกแก่บรรพชิตและคฤหัสถ์ ที่ขอใช้วัดเป็นที่จัดบ าเพ็ญ
กุศล ทั้งท่ีเป็นส่วนตัวและส่วนรวม 
 ๒) การอ านวยความสะดวกในการบ าเพ็ญกุศลของวัดเอง ทั้งที่เป็นการประจ าและ
เป็นการจร 
 ๓) การอ านวยความสะดวกแก่ประชาชนผู้จะบ าเพ็ญกุศลนอกวัด แต่ขอรับ
ค าปรึกษาและความอุปถัมภ์จากเจ้าอาวาสหรือจากวัด 
 ๔) การสร้างสถานที่เพ่ืออ านวยความสะดวกในการบ าเพ็ญกุศล เช่น การสร้างฌา
ปนสถาน มีเมรุเผาศพ ศาลาพักศพหรือศาลาบ าเพ็ญกุศลและที่เก็บศพ เป็นต้น 
 หน้าที่เจ้าอาวาสข้อนี้ มีค าที่ต้องพิเคราะห์คือ ค าว่า “ตามสมควร” คือต้องให้การ
บ าเพ็ญกุศลที่เกิดจากการอ านวยความสะดวกนั้น เป็นไปตามระเบียบแบบแผนไม่มีสิ่งที่เป็นพิษภัย 
เช่น อบายมุขแฝงอยู่ เป็นต้น 
 นอกจากนั้น ยังมีภารกิจที่เจ้าอาวาสต้องรับผิดชอบตามขอบข่ายภารกิจของคณะสงฆ์ที่
ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ.๒๕๐๕ พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๓๕ 
และกฎหมายมหาเถรสมาคม ฉบับที่ ๒๓ กฎหมาย ๓ ฉบับนี้ได้ระบุอย่างชัดเจนเกี่ยวกับบทบาทของ
พระสังฆาธิการหรือเจ้าอาวาสตามภารกิจของคณะสงฆ์ ๖ ด้าน ดังนั้นเจ้าอาวาสซึ่งเป็น พระสังฆาธิ
การระดับวัดจึงมีผู้มีบทบาทส าคัญในการบริหารจัดการวัดและปฏิบัติภารกิจดังกล่าวให้บรรลุ
เป้าหมาย ดังที่จะกล่าวต่อไป 
 

                                                 

 ๙๔เร่ืองเดียวกัน, หน้า ๖๗. 



๕๔ 
 

 
 ด้านการปกครอง 
 การปกครอง หมายถึง การดูแล การคุ้มครอง การระวังรักษาหรือการบริหาร๙๕ หรือ 
อาจกล่าวได้ว่า  การปกครอง หมายถึง การควบคุมและส่งเสริมรักษาความเรียบร้อยดีงาม หมายถึง    
งานในหน้าที่ของพระสังฆาธิการในการปกครองดูแลพระภิกษุ  สามเณรในเขตปกครองของตนให้
เป็นไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้องตามหลักพระธรรมวินัย และตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ทั้งนี้ ค า
ว่า การปกครอง แปลว่า การควบคุมดูแล รักษา ควบคุมให้ท่านอยู่ในที่ท่านควรจะอยู่ด้วยเหตุนี้พระ
สังฆาธิการจึงต้องด าเนินการปกครองคณะสงฆ์ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้องตามพระธรรมวินัย 
กฎหมาย กฎมหาเถรสมาคม ข้อบังคับ ระเบียบ ค าสั่ง มต ิประกาศและบัญชาของสมเด็จพระสังฆราช
นอกจากนั้นพระสังฆาธิการยังจะต้องท าหน้าที่ระงับอธิกรณ์วินิจฉัยการลงนิคหกรรม  การวินิจฉัยลง
ข้ออุทธรณ์ค าสั่ง ตลอดถึงการควบคุมบังคับบัญชาพระภิกษุสามเณรผู้อยู่ใต้เขตปกครองของตนชี้แจง 
แนะน าการปฏิบัติหน้าที่ของผู้อยู่ในบังคับบัญชาให้เป็นไปโดยความเรียบร้อยพร้อมทั้งการตรวจตรา  
การประชุมพระสังฆาธิการในเขตปกครองของตน๙๖  
 แนวคิดและวิธีการปกครองตามรูปแบบคณะสงฆ์ไทย ต้องสอดคล้องกับพระธรรมวินัย
และเป็นไปตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ มติมหาเถรสมาคม        
ซึ่งพระเมธีธรรมาภรณ์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) ได้แสดงทัศนะไว้ว่า การปกครองคณะสงฆ์ ต้องมุ่งเน้น
พัฒนาวัดแต่ละวัดให้เข้มแข็งเป็นที่พ่ึงของชุมชนอย่างแท้จริง จากนั้นวัดทั้งหลาย  ก็สร้างเครือข่ายโยง
ใยรวมกัน ท างานร่วมกันเป็นทีมทั่วประเทศ ลดขั้นตอนสายบังคับบัญชาที่ซ้ าซ้อน ไม่ทันการณ์ โดย
ปรับปรุงระบบท างานของพระสังฆาธิการหรือท ารีเอ็นจิเนียริ่งให้กับการบริหารคณะสงฆ์ ให้เป็นระบบ
การบริหารงานที่ใช้ได้ดี โดยอาศัยความก้าวหน้าของเทคโนโลยี ด้านสื่อสาร๙๗ มีปราชญ์ได้กล่าวไว้  
เช่น  งานปกครองเป็นงานน า เป็นงานลึกซึ้งกว้างขวางยิ่งใหญ่ละเอียดอ่อนยิ่งกว่างานทั้งหลาย  และ
เป็นงานที่ท าไม่เสร็จ ต้องคอยปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้เหมาะสมแก่สภาพการณ์ปัจจุบันอยู่ตลอดเวลา 
ถ้างานปกครองด าเนินไปอย่างใด งานอื่นๆ ก็จะด าเนินไปอย่างนั้น ถ้างานปกครองด าเนินไปไม่ได้ งาน
บริหารลักษณะอ่ืนๆ ก็ด าเนินไปไม่ได้เช่นกัน๙๘ การบริหารหมู่คณะ คือ การปกครองดูแล ตลอดทั้ง
แนะน าสั่งสอน อบรม พระภิกษุ สามเณรและคฤหัสถ์ ที่มีที่อยู่หรือพ านักอยู่ในวัด ให้ประพฤติอยู่ใน
พระธรรมวินัย ตามกฎหมายของบ้านเมือง กฎข้อบังคับ ระเบียบ ค าสั่งและการประกาศของมหาเถร
สมาคม๙๙  
                                                 

 ๙๕ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒, (กรุงเทพมหานคร : 
บริษัท นานมีบุคส์พับลิเคชั่นส์ จ ากัด, ๒๕๔๖), หน้า ๖๔๖. 
 ๙๖พระพรหมคุณาภรณ์  (ป.อ.ปยุตฺ โต), ธรรมาธิปไตยไม่มา จึงหาประชาธิปไตยไม่ เจอ, 
(กรุงเทพมหานคร : บริษัทพิมพ์สวย จ ากัด, ๒๕๔๙), หน้า ๑๒-๑๓. 
 ๙๗พระเมธีธรรมาภรณ์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต), พระพุทธศาสนาในยุคโลกาภิวัตน์, (กรุงเทพมหานคร : 
โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๙), หน้า ๒๙-๓๓. 
 ๙๘พระพุ ทธวรญ าณ , ธรรมญ าณ นิพนธ์ : ๑๐๐  ปีพ ระพุทธวรญ าณ , พิ มพ์ ค รั้ งที่  ๒ , 
(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๔๘), หน้า ๗๖ – ๗๗. 
 ๙๙พระราชญาณวิสิฐ (เสริมชัย ชยมงฺคโล), การบริหารวัด, พิมพ์ครั้งที่ ๗, (นครปฐม : เพชรเกษม
การพิมพ,์ ๒๕๔๘), หน้า ๑๓๐. 



๕๕ 
 

 ในส่วนของการปกครองสงฆ์นั้น  วัดแต่ละวัดนอกจากจะจัดการปกครองโดยมี
กฎระเบียบ  กติกา เฉพาะของแต่ละวัดแล้ว  ยังจะต้องอยู่ภายใต้ระเบียบการปกครองแห่ง
ราชอาณาจักรและระเบียบการปกครองคณะสงฆ์ไทย เช่นกฎหมาย พระราชบัญญัติคณะสงฆ์กฎมหา
เถรสมาคม กฎกระทรวงเป็นต้น แต่ทั้งนี้ต้องไม่ขัดแย้งต่อหลักการแห่งพระธรรมวินัยเป็นส าคัญ ส่วน
การปกครองบุคลากรภายในวัดที่นอกเหนือจากภิกษุสงฆ์  สามเณร ซึ่งได้แก่ศิษย์วัด แม่ชี คนงาน 
รวมทั้งฆราวาสผู้อาศัยในวัดคนอ่ืนๆ เจ้าอาวาสจะมอบหมายให้เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร
วัดและกระจายอ านาจหน้าที่เพ่ือช่วยกันดูแลและพัฒนาวัดบุคลากรทั้งหมดที่มีอยู่ภายในวัด  รวมทั้ง
คณะกรรมการบริหารวัด ล้วนมีความส าคัญเพราะต่างก็มีส่วนรับผิดชอบต่อกิจการของวัดและมีส่วน
ท าให้วัดก้าวหน้าหรือตกต่ าได้เช่นกัน แต่หากช่วยกันบริหารวัด โดยปฏิบัติตามระเบียบที่วางไว้ หมั่น
ปรึกษาหารือเกี่ยวกับกิจการของวัดเพ่ือปรับให้เข้ากับความต้องการของส่วนร่วมก็จะท าให้ภารกิจของ
วัดประสบความส าเร็จได้ 
 สรุป บทบาทภารกิจในการบริหารจัดการวัดด้านการปกครองในปัจจุบันนอกจากเจ้า
อาวาสจะต้องค านึงถึงพระธรรมวินัย กฎหมายบ้านเมืองและกฎหมายคณะสงฆ์เป็นต้นแล้ว สิ่งที่
ส าคัญที่พึงตระหนัก คือความเจริญมั่นคงของวัดการพัฒนาวัดให้มีศักยภาพที่เอ้ืออ านวยคุณประโยชน์
ต่อประชาชน ชุมชนและสังคม ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นได้ต้องอาศัยกลไกการบริหารจัดการอย่างมี
ระเบียบและต้องการท าอย่างต่อเนื่อง 
 ด้านการศาสนศึกษา 
 ส าหรับภารกิจด้านการศาสนาวัดมีหน้าที่ในการส่งเสริมการศึกษาแก่พระภิกษุสามเณร
ตลอดจนให้ความรู้หรือแสงสว่างปัญญาแก่ประชาชน  โดยมุ่งตรงต่อหลักไตรสิกขา นั่นคือมุ่งให้เกิด
กระบวนการเรียนรู้หรือพัฒนาไตรทวาร คือ กายทวาร วจีทวารและ มโนทวาร ตามหลักไตรสิกขา
หรืออริยมรรคมีองค์ ๘ โดยมีจุดมุ่งหมายอยู่ที่การเข้าถึงองค์ความรู้หรือปัญญาที่จะสามารถขจัดความ
ทุกข์หรือปัญหาต่างๆ ได้อย่างแท้จริง 
 กรมศาสนา ได้ให้ความหมายไว้ว่า การศาสนศึกษา หมายถึง การจัดการศึกษาพระ
ปริยัติธรรมของคณะสงฆ์ ทั้งแผนกธรรมบาลี แผนกสามัญศึกษา รวมทั้งการส่งเสริมพระภิกษุสงฆ์ 
สามเณรศึกษาพระปริยัติธรรมทุกๆ วิธีที่ไม่ขัดแย้งต่อพระธรรมวินัย๑๐๐ 
 การศึกษามาจากภาษาบาลีว่า สิกฺขา ค าว่า สิกฺขา มีรากศัพท์ว่า สิกฺข หมายถึง  วิชฺโช
ปาทาน แปลว่า การแสวงวิชชา ส่วนค าว่า วิชชา หมายถึงความรู้สภาวะแท้จริงของสิ่งทั้งหลาย ดังนั้น 
สิกขาหรือศึกษาจึงหมายถึงการแสวงหาวิชชาหรือความรู้แจ้ง ซึ่งก็คือปัญญานั่นเอง  นั่นคือการศึกษา
เป็นกระบวนการแสวงหาปัญญาและก าจัดอวิชชาไปพร้อมกัน เมื่อปัญญามา อวิชชาก็หายไป เหมือน
แสงสว่างเกิดขึ้นก็ขับไล่ความมืดไปด้วย พระพุทธเจ้าจึงเปรียบปัญญาเหมือนแสงสว่างว่า นตฺถิ ปญฺญา
สมา อาภา ไม่มีแสงสว่างใดเสมอด้วยปัญญาแสงสว่างคือปัญญาขับไล่ความมืด คือ อวิชชา   ภารกิจ
ของการศึกษาคือการสร้างปัญญาหรือวิชชา ซึ่งหมายถึงความรู้สภาวะแท้จริงของสรรพสิ่งรู้จริงให้ถึง

                                                 

 ๑๐๐กรมการศาสนา, คู่มือการจัดการศึกษาสงฆ์, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์การศาสนา,๒๕๓๙), 
หน้า ๑. 



๕๖ 
 

แก่นแท้ของสิ่งทั้งปวงไม่ว่าจะเรียนเรื่องอะไรก็ตาม  ความรู้อย่างนี้ท่านเรียกว่า ยถาภูตญาณ
ทัศนะ”๑๐๑ 
 การจัดการศาสนศึกษาเป็นกิจการที่ส าคัญยิ่งของคณะสงฆ์เป็นหลักส าคัญในการรักษา
พระพุทธศาสนา เพราะพระสงฆ์ผู้รักษาพระธรรมวินัยดีย่อมเป็นศรีของพระศาสนาและเป็นก าลังใน
การพัฒนาทรัพยากรบุคคลของชาติ การจัดการศาสนศึกษา ควรจะมีองค์ประกอบ ๕  คือ 
 (๑) หลักการ   (๒) วิธีการ   (๓) ปฏิบัติการ   (๔) อุปการ   (๕) สิทธิการ 
 ๑. หลักการ หมายถึง ระบบและหลักสูตรการศึกษา  อันระบบและหลักสูตรการศาสน
ศึกษาของคณะสงฆ์เป็นระบบและหลักสูตรเฉพาะเพ่ือการพระศาสนา  หาใช่เพ่ือการอ่ืนไม่มีความดี
งามในตัวอย่างสมบูรณ์แบบอาจกล่าวได้ว่า “ไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือน”  นับว่าเป็นหลักการ
อันดีงามส าหรับการคณะสงฆ์และการพระศาสนาโดยแท้ 
 ๒. วิธีการ หมายถึง วิธีด า เนินกิจการต่างๆ ในการศาสนศึกษา เช่น การเรียน  การสอน  
การวัดผล  การรับรองฐานะและการจัดการอ่ืนๆ เพ่ือให้การศาสนศึกษามีความเจริญก้าวหน้าและมี
ประสิทธิภาพยังเป็นไปตามจารีตประเพณีอันดีงามแต่อดีต  หากได้มีการปรับปรุงโดยก าหนดเป็น
ระเบียบมหาเถรสมาคมว่าด้วยการนี้  ตามที่ก าหนดไว้ในระเบียบการปกครองคณะสงฆ์  อาจ
เหมาะสมกับการสมัยเป็นไปเพ่ือความเจริญในทุกด้านโดยแท้ 
 ๓. ปฏิบัติการ หมายถึง ผู้ปฏิบัติตามวิธีการ  ได้แก่  เจ้าส านัก-ครูอาจารย์ ซึ่งเป็นผู้แบก
ภาระการศาสนศึกษา ควรเห็นแก่ประโยชน์ของคณะสงฆ์และพระศาสนาเป็นส าคัญ ปฏิบัติภารกิจ
ส่วนนี้ด้วยกตัญญูกตเวทิตาธรรม มุ่งรักษาพระธรรมวินัยของพระพุทธศาสนาอย่างแท้จริ ง  พยายาม
เห็นแก่ประโยชน์ของคณะสงฆ์และพระศาสนาเป็นส าคัญ 
 ๔. อุปการ หมายถึง การอุปถัมภ์บ ารุง การศาสนศึกษานี้ องค์พระมหากษัตริย์ทรงรับไว้ 
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จึงนับได้ว่าเป็นพระมหากรุณาอย่างสูง แต่การที่ทรงอุปถัมภ์ด้วยงบประมาณ
อุดหนุนผ่านทางเจ้าหน้าที่ของรัฐเป็นทุนอุดหนุนที่น้อยกว่าการศึกษาประเภทอ่ืนๆ ถึงแม้จะได้รับการ
อุปถัมภ์จากประชาชนทั่วไปอีก ก็เป็นส่วนน้อยไม่เพียงพอแก่การจัดการ จึงเป็นเหตุให้การบริหาร
จัดการเป็นไปด้วยความยากล าบาก 
 ๕. สิทธิการ หมายถึง การติดตามผลงาน การควบคุม และส่งเสริมการศาสนศึกษา
โดยตรงได้แก่เจ้าคณะทุกส่วนทุกชั้นด้วยองค์ประกอบดังกล่าว ผู้เกี่ยวข้องต่างๆ ได้ช่วยแบกภาระด้าน
การศาสนศึกษาอย่างเต็มก าลัง อันเป็นการแสดงความกตัญญูต่อพระศาสนาเป็นเหตุให้คณะสงฆ์และ
พระศาสนาได้มีผู้เจริญด้วยวิชาความรู้ มีภูมิรู้ภูมิธรรมอย่างน่าภาคภูมิใจ๑๐๒ 
 กล่าวโดยสรุป การศาสนศึกษา เป็นการจัดการศึกษาให้กับพระภิกษุ สามเณรหรือการ
สนับสนุนส่งเสริมให้พระภิกษุ รวมทั้งการส่งเสริมทุกทางที่จะท าให้ภิกษุสงฆ์ สามเณรได้มีโอกาสศึกษา
พระปริยัติธรรมและวิชาการต่างๆ ทุกๆ วิธี ซึ่งมีตั้งแต่ประถมศึกษาจนถึงอุดมศึกษา โดยไม่ขัดต่อพระ
ธรรมวินัย 
 
                                                 

 ๑๐๑พระราชวรมุนี (ประยูร  ธมฺมจิตฺโต), ขอบฟ้าแห่งความรู้, พิมพ์ครั้งที่ ๒, (กรุงเทพมหานคร : 
บริษัท สหธรรมิก จ ากัด, ๒๕๔๐), หน้า ๓-๔. 
 ๑๐๒เร่ืองเดียวกัน, หน้า ๙๒-๙๔. 



๕๗ 
 

 ด้านการเผยแผ่ศาสนธรรม 
 กรมการศาสนา ได้ให้ความหมายไว้ว่า การเผยแผ่ศาสนธรรม หมายถึงการด าเนินการ
ประกาศพระพุทธศาสนาให้ศาสนทายาทและประชาชนได้รับทราบในทุกๆ  วิธีที่ไม่ขัดต่อพระธรรม
วินัย โดยมุ่ งเน้นให้ประชาชนได้มีความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมแล้วน้อมน าไปปฏิบัติ ใน
ชีวิตประจ าวัน ได้แก่ การเทศนา การปาฐกถาในโอกาสและสถานที่ต่างๆ ทั้งในวัดและนอกวัด การ
บรรยายธรรมทั้งทางวิทยุและโทรทัศน์ การเผยแผ่ธรรมด้วยสื่อต่างๆ ขึ้นในวัดโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ
การเผยแผ่ธรรมหรือต้องการให้ประชาชนได้เข้าวัดปฏิบัติธรรมหรือมุ่งเน้นสืบสานวัฒนธรรมไทยที่
ได้รับอิทธิพลมาจากหลักพระพุทธศาสนา การด าเนินการใดๆ ของภิกษุสงฆ์ในพระพุทธศาสนาที่
เป็นไปเพ่ือการเผยแผ่ธรรมทางพระพุทธศาสนาทั้งในวัดและนอกวัด  ชื่อว่าภารกิจด้านการเผยแผ่
ทั้งสิ้น๑๐๓ ซึ่งเป็นนิยามที่สอดคล้องกับที่พระธรรมกิตติวงศ์ได้กล่าวว่า การเผยแผ่ศาสนธรรม หมายถึง
การสอนกรรมฐาน การสอนจริยธรรมแก่เด็กๆ และชาวบ้านทั่วไปนั่นเอง๑๐๔ 
 พระพุทธศาสนามีความเป็นมาอย่างยาวนาน นับแต่องค์สมเด็จพระสัมมาพระพุทธเจ้า 
ทรงประทานการอุปสมบทแก่พระอัญญาโกณฑัญญะ ถือว่าเป็นการสืบศาสนทายาทเป็นครั้งแรก และ
ทรงประกาศความจริงแห่งชีวิตด้วยการแสดงพระธรรมจักกัปปวัตนสูตร เป็นปฐมฤกษ์แห่งการ
ประกาศพระพุทธศาสนา ณ ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน หลังจากนั้นทรงส่งพระสาวกไปประกาศพระ
สัทธรรม ด้วยพระพุทธด ารัสว่า 
 “ภิกษุทั้งหลาย  พวกเธอจงเที่ยวจาริกไป  เพ่ือประโยชน์สุขแก่ชนจ านวนมาก  เพ่ือ
อนุเคราะห์ชาวโลก  เพ่ือประโยชน์เกื้อกูลและความสุขแก่ทวยเทพและมนุษย์  อย่าไปโดยทาง
เดียวกันสองรูป  จงแสดงธรรมมีความงามในเบื้องต้น  มีความงามในท่ามกลาง และความงามในที่สุด  
จงประกาศพรหมจรรย์ พร้อมทั้งอรรถและพยัญชนะบริสุทธิ์บริบูรณ์ครบถ้วน”๑๐๕  
 นับตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา การประกาศพระพุทธศาสนาได้เริ่มแผ่ขยายไปทั่วชมพูทวีป
ซึ่งท าให้พระพุทธศาสนาเจริญมั่นคงอย่างรวดเร็ว ดังนั้น การเผยแผ่พุทธศาสนา จึงเป็นหน้าที่หรือ
บทบาทที่พระสงฆ์หรือพระสังฆาธิการจักต้องกระท า โดยการจัดการเทศนา อบรม สั่งสอนประชาชน 
ให้เกิดศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาและตั้งอยู่ในสัมมาปฏิบัติ เป็นพลเมืองดีของประเทศชาติ 
 หน้าที่ในการเผยแผ่หลักธรรมของพระสงฆ์ ส่วนมากเป็นการจัดการเทศนาอบรมสั่งสอน
ประชาชนให้เกิดศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา แล้วตั้งอยู่ในสัมมาปฏิบัติเพ่ือเป็นพลเมืองดีของ
ประเทศชาติ ซึ่งเป็นหน้าที่ของเจ้าอาวาส เจ้าคณะต าบล เจ้าคณะอ าเภอ และเจ้าคณะจังหวัด จะต้อง
ท าหน้าที่เผยแผ่พระพุทธศาสนาเกี่ยวกับการเผยแผ่ไว้ดังนี้ 
 ๑. อบรมพระภิกษุสามเณร ให้เป็นสมณะสัญญา และอบรมเรื่องจรรยามารยาท 
ตลอดจนถึงการปฏิบัติอันเก่ียวกับพิธีหรือแบบอย่างต่างๆ 
 ๒. อบรมการท าวัตรสวดมนต์ให้เป็นไปโดยมีระเบียบเรียบร้อย 

                                                 

 ๑๐๓กรมการศาสนา, คู่มือการบริหารและการจัดการวัดฉบับย่อ, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์การ
ศาสนา, ๒๕๔๒), หน้า ๙. 
 ๑๐๔พระธรรมกิตติวงศ์ (ทองดี สุรเตโช), “พระสงฆ์กับกรมการศาสนา” ในกรมการศาสนาสู่
ทศวรรษแห่งการพัฒนา, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์การศาสนา, ๒๕๔๑), หน้า ๑๐๒. 
 ๑๐๕วิ.ม. (ไทย) ๔/๓๒/๔๐. 



๕๘ 
 

 ๓. หาอุบายวิธีให้ได้ยินได้ฟังโอวาท ค าสั่งสอนหรือค าแนะน าที่เป็นประโยชน์ 
 ๔. แนะน าสั่งสอนธรรมประชาชนให้เข้าใจศาสนพิธี และการปฏิบัติ 
 ๕ . เทศนาสั่งสอนประชาชนให้ตั้งอยู่ ในศีลธรรม  และได้ยินได้ฟังเรื่องที่ เกี่ยวกับ
พระพุทธศาสนาโดยถูกต้อง 
 ๖. หาอุบายวิธีสกัดกั้นสัทธรรมปฏิรูปมิให้เกิดขึ้น หรือบ าบัดที่เกิดขึ้นแล้วให้หมดไปโดย
ที่ชอบ 
 ๗. ขวนขวายเพื่อให้ศิษย์วัดมีความรู้ในเรื่องพระศาสนา และอบรมในทางศีลธรรม มีการ
ไหว้พระสวดมนต์เป็นต้น 
 ๘. ขวนขวายจัดตั้งห้องสมุด เพ่ือประโยชน์แก่การศึกษาธรรมบาลีเพ่ือประโยชน์แก่
ประชาชน หรือขวนขวายจัดหาหนังสือเกี่ยวกับความรู้ทั่วไปบ้าง ที่เกี่ยวกับการไหว้พระสวดมนต์บ้าง 
ที่เกี่ยวกับศีลธรรมบ้าง ที่เกี่ยวกับประวัติพระบ้าง เพ่ือให้ผู้รักษาศีลฟังธรรมตามวัดต่างๆ ได้ท่อง ได้
อ่านได ้ได้ฟังตามสมควรแก่สถานที่ และโอกาส 
 ๙. ขวนขวายจัดหาอุปกรณ์การเรียนภาษาไทยบางประเภทส าหรับชั้นประถมขึ้นไว้
เพ่ือให้เด็กท่ีขัดสนได้ใช้ยืมเรียน 
 กิจกรรมเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์ วัด และคณะสงฆ์ในปัจจุบันมีทั้งแบบ
ประเพณี และปรับปรุง ให้เหมาะสมกับสังคมปัจจุบัน และแบบที่จัดเป็นคณะ หรือหน่วยงานเฉพาะ
จัดขึ้นมีการด าเนินการ ดังนี้ 
 ๑. การเผยแผ่ตามประเพณีคณะสงฆ์ และประเพณีไทย ได้แก่การเทศนาอบรมสั่งสอน
ประชาชนที่วัด ที่บ้าน ที่มีผู้อาราธนาและที่อ่ืนๆ ในโอกาสต่างๆ ทั้งแบบเทศน์ธรรมดา คือ เทศน์รูป
เดียว หรือเทศน์ปุจฉาวิสัชนา ๒ รูปขึ้นไป 
 ๒. การเผยแผ่แบบปรับปรุงให้เหมาะสมกับสภาพสังคมปัจจุบัน  ได้แก่ การบรรยาย
ธรรม การสนทนาธรรม การปาฐกถาธรรม ในที่ประชุมที่วัด หรือที่อ่ืนๆ ในโอกาสต่างๆ หรือ โดยทาง
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ บันทึกลงแผ่นเสียง หรือแถบบันทึกเสียง ไปเผยแผ่ที่อ่ืนในโอกาส
ต่างๆ รวมทั้งการพิมพ์หนังสือเทศน์ หนังสือธรรมะออกเผยแผ่ หรือลงในหนังสือพิมพ์และเครือข่าย
อินเตอร์เน็ตออกเผยแผ่ 
 ๓. การเผยแผ่แบบจัดเป็นคณะหรือหน่วยงานเผยแผ่หรือสถานศึกษา  เป็นประจ าหรือ
ครั้งคราว หรือจัดเป็นกิจกรรมพิเศษ ในวัดหรือในหมู่บ้านใกล้เคียง เช่น งานพระธรรมทูต งานพระ
ธรรมจาริก งานอบรมประชาชนประจ าต าบล (อ.ป.ต.) หน่วยสงเคราะห์พุทธมามกะผู้เยาว์ โรงเรียน
พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ เป็นต้น 
 ๔. การเผยแผ่พระพุทธศาสนาด้านคฤหัสถ์ มีการตั้งเป็นสมาคมเพ่ือการเผยแพร่
พระพุทธศาสนา เช่น พุทธสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ยุวพุทธิกสมาคมประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมาคมส่งเสริมพระพุทธศาสนาต่างๆการบรรยายธรรมในที่ประชุมและทาง
สื่อมวลชนต่างๆ การตั้งชมรมพุทธศาสนาในมหาวิทยาลัยและโรงเรียนต่างๆ 
 ๕. การจัดกิจกรรมเนื่องในวันส าคัญทางพระพุทธศาสนาต่างๆ บางวัดจัดให้มีปาฐกถา
เป็นประจ าทุกสัปดาห์ หรือจัดกิจกรรมหลายประการ เช่น การหล่อเทียนพรรษาอาจมีการประกวด



๕๙ 
 

กัน วันสงกรานต์จัดให้มีพิธีสรงน้ าพระ การแห่พระ การขนทรายเข้าวัด การก่อเจดีย์ทราย  การรดน้ า
ด าหัวผู้มีอาย ุการเวียนเทียนในวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา เป็นต้น๑๐๖ 
 สรุป ว่า   การเผยแผ่ศาสนธรรม  เป็นการประกาศหลักธรรมค าสั่ งสอนของ
พระพุทธศาสนา แก่ประชาชน โดยมุ่งเน้นให้ประชาชน ได้มีความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมแล้วน้อม
น าไปประพฤติปฏิบัติใช้เป็นแนวทางในการด าเนินชีวิต 
 ด้านการสาธารณูปการ 
 แนวทางในการจัดการด้านสาธารณูปการวัดจะต้องมีแผนผังก าหนดการปลูกสร้าง
ภายในวัด บริเวณวัดมีการปลูกไม้ดอกไม้ประดับไม้เกี่ยวกับพุทธประวัติท าให้วัดเป็นแหล่งศึกษา 
สถานที่รื่นรมย์ ลานวัดสะอาด ปราศจากขยะมูลฝอยสิ่งปฏิกูลมีถังรองรับขยะ มีถนนทางเดินเท้า
ภายในวัด วัดควรมีประตูปิดเปิดตามวันเวลาเพ่ือความปลอดภัยในทรัพย์สินของวัด  มีป้ายแสดงสิ่ง
ส าคัญๆ เพ่ือดึงดูดความศรัทธาของประชาชนตามสมควร การทาสีเสนาสนะก็ดี แผ่นป้ายก็ดี ให้ใช้สี
เรียบๆ ไม่ฉูดฉาด การปลูกสร้างเสนาสนะภายในวัด ให้รักษาไว้ซึ่งศิลปกรรมของไทยมีการจัดระบบ
น้ าดื่ม น้ าใช้ ไฟฟ้าที่อยู่อาศัยมีระบบก าจัดสิ่งปฏิกูล ห้องน้ า ห้องส้วม จัดสวัสดิการให้ภิกษุสามเณร
ได้รับความผาสุกในการบ าเพ็ญสมณธรรม๑๐๗ 
 การพัฒนาวัดว่าเป็นการปรับปรุงและแก้ไขข้อบกพร่องเติมภายในวัด รวมทั้งส่งเสริม
กระบวนการด าเนินงานกิจการพระศาสนาในวัดให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพสมบูรณ์ เพ่ือสร้างวัดให้
เป็นศูนย์กลางของชุมชนและเป็นแหล่งอารยธรรมอันเจริญรุ่งเรือง มีศาสนวัตถุ ศาสนสถานอันเป็น
เครื่องหมายแห่งศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม บุคลากรทางศาสนามีความประพฤติดี เป็นแบบอย่างแก่
ประชาชนสังคม สามารถแนะน าให้ประชาชนในสังคมพ้นจากความลุ่มหลง ฟุ้งเฟ้อและด ารงอยู่ได้
อย่างเป็นสุข มีการส่งเสริมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์อย่างหลากหลาย ทั้งในด้านศาสนพิธี การให้
การศึกษา การเผยแผ่ศาสนธรรมและการสาธารณสงเคราะห์ เพ่ือสนับสนุนส่งเสริมให้วัดมีความ
เจริญรุ่งเรือง เป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชนและที่ส าคัญเพ่ือให้พระศาสนาสร้างความสงบสุขได้
อย่างแท้จริง๑๐๘ 
 แนวทางในการพัฒนาวัดด้านสาธารณูปการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริคุณค่า
สิ่งแวดล้อมและศิลปกรรมดังนี้๑๐๙ 
 ๑. วัดต้องมีความรู้ในการต่อเติมอาคาร จะต้องค านึงถึงรูปแบบที่สอดคล้องกับอาคาร
เดิม เพ่ือเป็นการอนุรักษ์สถาปัตยกรรมและสิ่งแวดล้อม 
                                                 

 ๑๐๖ฝ่ายอบรม  กองแผนงาน  กรมการศาสนา  กระทรวงศึกษาธิการ, คู่มือพระสังฆาธิการ  ว่าด้วย
เร่ืองการคณะสงฆ์และการพระศาสนา, พิมพ์ครั้งที่ ๑, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์การศาสนา, ๒๕๔๐ ), หน้า 
๑๕๐-๑๕๑. 
 ๑๐๗กรมการศาสนา, หลักการบริหารและการจัดการวัดในยุคโลกาภิวัตน์ , (กรุงเทพมหานคร : 
เอพีกราฟิคดีไซน์, ๒๕๓๙), หน้า ๑๓. 
 ๑๐๘ฝ่ายอบรม  กองแผนงาน  กรมการศาสนา  กระทรวงศึกษาธิการ, คู่มือพระสังฆาธิการ  ว่าด้วย
เร่ืองการคณะสงฆ์และการพระศาสนา, พิมพ์ครั้งที่ ๑, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์การศาสนา, ๒๕๔๐ ), หน้า 
๑๕๐-๑๕๑. 
 ๑๐๙กองอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม , การพัฒนาวัดเพ่ืออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและ
ศิลปกรรม, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์การศาสนา, ๒๕๔๓), หน้า ๑๑๙. 
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 ๒. อาคารที่เป็นองค์ประกอบของวัด เช่น ศาลาท่าน้ า ร้านค้า ห้องสุขา ควรอยู่ห่างจาก
อาคารส าคัญและต้องมีสภาพเรียบง่ายสอดคล้องกลมกลืนส่งเสริมซึ่งกันและกันกับตัววัด 
 ๓. บริเวณท่ีเป็นเขตพุทธาวาส ไม่สมควรจะสร้างสิ่งก่อสร้างใดๆ เพ่ิมเติม 
 ๔. บริเวณท่ีเป็นลานธรรมต้องก าหนดขอบเขตให้เป็นสัดส่วน 
 ๕. บริเวณที่เป็นเขตสังฆาวาส อันเป็นที่ตั้งกุฏิสงฆ์ การก่อสร้าง สิ่งก่อสร้างใหม่ต้องให้
คงรูปลักษณะเดิม เพ่ือไม่ไห้เกิดการท าลายรูปแบบ 
 ๖. กรณีเป็นวัดที่มีความส าคัญ หากมีการสร้างร้านค้าต้องอยู่ในที่ไม่บังสายตาเมื่อมอง
ไปยังตัวอาคารหลัก 
 ๗. พ้ืนที่ลานวัดจะต้องส่งเสริมให้พ้ืนที่วัดมีบรรยากาศท่ีเหมาะสม 
 ๘. หลีกเลี่ยงการติดป้ายโฆษณาสินค้าขนาดใหญ่ ไม่ว่าด้านก าแพงวัดหรือในบริเวณวัด 
 ๙. ต้นไม้ที่จะปลูก ควรเป็นต้นไม้ประจ าท้องถิ่นและเป็นต้นไม้ที่นิยมปลูกกันในวัดควร
ดูแลรักษาไม่ให้เสื่อมโทรม 
 ๑๐. รักษาความสะอาด จัดที่ทิ้งขยะที่มีสีสันกลมกลืน มีรูปทรงไม่สะดุดตาและมีความ
แข็งแรงรักษาง่าย 
 ๑๑. วัดควรจัดให้มีการสอดส่องดูแลพ้ืนที่ใกล้เคียงบริเวณวัดว่า จะด าเนินกิจกรรมใดๆ 
ที่ขัดแย้งกับสภาพวัด ควรจะหาทางคัดค้านกิจกรรมที่ไม่เหมาะสม 
 ๑๒. วัดจะต้องให้ความรู้ ความเข้าใจเพ่ือสร้างความตะหนักให้แก่ผู้มาเยือนให้เห็น
ความส าคัญในฐานะวัดเป็นแหล่งศิลปกรรม 
 ๑๓. วัดควรจะมีแนวทางในการลด เลิก การแข่งขันสร้างศาสนวัตถ ุ
 ๑๔. วัดควรด าเนินทางสายกลาง เพ่ือสอดคล้องกับพุทธศาสนาอย่างแท้จริง 
 ๑๕. วัดที่มีโบราณสถานขึ้นทะเบียนไว้ การด าเนินงานด้านต่างๆ ต้องประสานกับกรม
ศิลปากร 
 กล่าวโดยสรุป ความมุ่งหมายของการสาธารณูปการก็เพ่ือบ ารุงรักษาวัด  ให้เป็นที่
อ านวยประโยชน์แก่ประชาชน เป็นการก่อสร้างและการบูรณปฏิสังขรณ์ศาสนวัตถุและศาสนสถาน
ภายในวัดให้เรียบร้อยดีงาม 
 ด้านการศึกษาสงเคราะห์ 
 การศึกษาสงเคราะห์ หมายถึง การจัดการศึกษาเพ่ือช่วยเหลือเกื้อกูลหรืออุดหนุนจุน
เจือ  หรือการช่วยเหลือเกื้อกูลหรืออุดหนุนจุน เจือการศึกษาอ่ืนนอกการศาสนศึกษาหรื อ
สถาบันการศึกษาหรือผู้ก าลังศึกษาเล่าเรียน๑๑๐ เป็นการสงเคราะห์ประชาชนให้ได้รับการศึกษา โดย
อาศัยศาลาหรือเสนาสนะใดๆ ของวัดเป็นโรงเรียนหรือพระสงฆ์ วัดและคณะสงฆ์ให้การสนับสนุนแก่
สังคม เป็นการศึกษาที่นอกเหนือจากพระปริยัติธรรม พระเทพโสภณ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) ได้ให้
ความหมายและแนะน าการจัดการเกี่ยวกับเรื่องการศึกษาสงเคราะห์ไว้ว่า การศึกษาสงเคราะห์    เป็น
การส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้ศึกษาเล่าเรียนทั้งทางโลกและทางธรรมนอกเหนือจากการสงเคราะห์
                                                 

 ๑๑๐ฝ่ายอบรม  กองแผนงาน  กรมการศาสนา  กระทรวงศึกษาธิการ, คู่มือพระสังฆาธิการ  ว่าด้วย
เร่ืองการคณะสงฆ์และการพระศาสนา, พิมพ์ครั้งที่ ๑, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์การศาสนา, ๒๕๔๐ ), หน้า 
๑๐๑. 
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ในวัดหรือสถานที่ศึกษาต่างๆ การตั้งศูนย์เด็กก่อนเกณฑ์ การดึงเด็กและเยาวชนมาศึกษาธรรม การ
เปิดสอนธรรมศึกษาให้แก่เด็กและนักเรียน การจัดพระสงฆ์ให้เข้าอบรมในสถานที่ศึกษา การบรรพชา
สามเณรภาคฤดูร้อนและการมอบทุนการศึกษาสงเคราะห์   การตั้งทุนนิธิเพ่ือการศึกษาเหล่านั้น 
จัดเป็นการศึกษาสงเคราะห์๑๑๑ 
 การศึกษาสงเคราะห์นับเป็นบทบาทที่สืบเนื่องมาจากบทบาทเดิมของ วัดและพระสงฆ์
ไทยในอดีต นับตั้งแต่สมัยสุโขทัย เป็นต้นมาจนถึงกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้น ที่รัฐและคณะสงฆ์  จัด
การศึกษาร่วมกันเพ่ือให้การศึกษาแก่คนในสังคม  จนกล่าวได้ว่า ในสังคมไทยแบบเดิม วัดเป็น
ศูนย์กลางของชุมชนๆ หนึ่งมีลักษณะการปฏิบัติภารกิจที่ครบจบสิ้นในตัว วัดซึ่งเป็นศูนย์กลาง   ของ
ชุมชน และเป็นสมบัติของทุกคนในชุมชน จึงท าหน้าที่ให้การศึกษาตลอดชีวิตแก่สมาชิกทุกคนใน
ชุมชนนั้น   การศึกษาสงเคราะห์นั้นว่าโดยลักษณะ ควรแยกเป็น ๒ ลักษณะ คือ 
 ๑. การศึกษานอกเหนือจากการศาสนศึกษาที่พระสงฆ์ด าเนินการเพ่ือการสงเคราะห์
ประชาชน หรือพระภิกษุสามเณร 
 ๒. การสงเคราะห์เกื้อกูลแก่การศึกษา สถาบันการศึกษา หรือบุคคลผู้ก าลังศึกษา 
 การศึกษาสงเคราะห์ที่พระสงฆ์ด าเนินการในลักษณะนี้ เป็นการจัดการศึกษาซึ่งแบ่งได้
เป็น ๔ ประเภท  คือ 
 ๑. โรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา และโรงเรียนสงเคราะห์เด็กยากจนตาม
พระราชประสงค์ มีความมุ่งหมายให้วัดและพระภิกษุในพระศาสนาได้จัดการตามหลักสูตรของ
กระทรวงศึกษาธิการ เพ่ือสงเคราะห์เด็ก และเยาวชนของชาติ และพระภิกษุสามเณรส่วนหนึ่ง เป็น
เหตุให้เด็กและเยาวชนได้เข้าใกล้วัด 
 ๒. ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ มีความมุ่งหมายให้วัดได้ช่วยอบรมบ่มนิสัยเด็ก
ก่อนวัยเรียนเพ่ือปลูกฝังคุณธรรม วัฒนธรรม และประเพณีอันดีงามแก่เด็กและเยาวชน เป็นโอกาสให้
พระสงฆ์ได้ใช้วิชาการศาสนศึกษา เพ่ือพัฒนาทรัพยากรบุคคลของชาติด้วยหลักธรรมของพระศาสนา 
 ๓. ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัด มีความมุ่งหมายให้วัดช่วยอบรมบ่มนิสัยเด็กก่อนวัย
เรียนเพ่ือปลูกฝังคุณธรรม และศีลธรรมแต่ยังเด็ก ทั้งเป็นการให้โอกาสวัดและพระสงฆ์ได้ร่วมพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลของชาติในวัยเด็ก 
 ๔. โรงเรียนปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จัดตั้งขึ้นเพ่ือให้พระภิกษุสามเณรศึกษาเล่า
เรียนตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ แผนกสามัญศึกษา และมีการศึกษาพระปริยัติธรรม 
หมวดธรรมบาลี และศาสนปฏิบัติอีกส่วนหนึ่ง โรงเรียนปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา มีการจัดตั้งขึ้น
ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยโรงเรียนปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา พ.ศ. ๒๕๓๗ และอยู่
ในสังกัดกรมการศาสนา ขณะนี้มีวัดต่างๆ จ านวนมากจัดตั้งแต่โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญ
ศึกษา แต่ยังมิได้จัดเป็นการศาสนศึกษา หรือศึกษาสงเคราะห์ โดยรูปการนั้น จึงจัดเป็น “การศึกษา

                                                 

 ๑๑๑พระเทพโสภณ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต), “ค ากล่าวปาฐกถาบรรยาย”, ในการประชุมพระสังฆาธิการ
ระดับอ าเภอ รองเจ้าคณะอ าเภอ ในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๒ ณ วัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร จังหวัด
สระบุรี, ๒๕๔๖), (อัดส าเนา). 
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สงเคราะห์” มากกว่า เพราะเป็นการศึกษาเพ่ือสงเคราะห์พระภิกษุสามเณรให้มีการศึกษาเล่าเรียน
วิชาสามัญศึกษา ทั้งผู้เรียน และผู้สอนก็เน้นหนักทางวิชาสามัญศึกษา๑๑๒ 
 กล่าวโดยสรุป การศึกษาสงเคราะห์เป็นการจัดการศึกษาแก่ประชาชนทั่วไปเพ่ือ
ช่วยเหลือเกื้อกูลแก่เด็กและเยาวชนของชาติ ทั้งด้านการศึกษา การอบรมสั่งสอนให้ที่อยู่อาศัยอาหาร 
รวมทั้งการท าให้เด็กมีความอบอุ่นและมีความสุขทั้งร่างกายและจิตใจ เพ่ือจักได้เป็นอนาคตที่ดีของ
ชาติสืบไป 
 ด้านการสาธารณสงเคราะห์ 
 การสาธารณะสงเคราะห์ หมายถึง การด าเนินกิจการเพ่ือให้เป็นสาธารณประโยชน์ของ
หน่วยงานหรือของบุคคลหรือคณะบุคคลเว้นแต่การนั้นอยู่ในขอบข่ายแห่งการสงเคราะห์หรือการ
ช่วยเหลือเกื้อกูลหรืออุดหนุนจุนเจือกิจการของรัฐหรือของเอกชนที่ด าเนินการเพ่ือสาธารณะ
ประโยชน์ หรือการช่วยเหลือเกื้อกูลหรือการอุดหนุนจุนเจือสถานที่ซึ่งจะเป็นสาธารณสมบัติหรือ
ประชาชนทั่วไป  และการเกื้อกูลท าประโยชน์ร่วมกันไม่ว่าทั้งที่เป็นค าแนะค าสอนความคิดและวัตถุ
สิ่งของ ตามแนวคิดทางพระพุทธศาสนาถือว่าการให้ธรรมเป็นทานย่อมชนะการให้ทานทั้งปวง ฉะนั้น  
การสอนหนังสือก็ดีการแนะน าที่เก่ียวกับความรู้ก็ดีจัดเป็นสาธารณประโยชน์ทั้งนั้น 
 ลักษณะการจัดสาธารณสงเคราะห์ในปัจจุบันมี ๔ ประการคือ 
 ๑. การด าเนินกิจการเพ่ือช่วยเหลือเกื้อกูล ได้แก่ การที่วัดหรือคณะสงฆ์ด าเนินกิจการ
อย่างใดอย่างหนึ่งที่มีวัตถุประสงค์ให้เป็นสาธารณประโยชน์ เช่น กิจการหน่วยอบรมประชาชนประจ า
ต าบล กิจการห้องสมุดเพ่ือประชาชนหรือการตั้งมูลนิธิ มุ่งเอากิจการที่ท าเอง หรือโครงการ  ที่ก าหนด
เอง ทั้งท่ีเป็นกิจการประจ าหรือชั่วคราว 
 ๒. การช่วยเหลือเกื้อกูลกิจการของผู้อื่นซึ่งเป็นไปเพ่ือการสาธารณประโยชน์ ได้แก่ การ
ช่วยเหลือสนับสนุนส่งเสริมกิจการของรัฐหรือเอกชนหรือผู้ใดผู้หนึ่งด าเนินการ และการนั้นเป็นไปเพ่ือ
สาธารณประโยชน์มุ่งเอาเฉพาะส่งเสริมงานของผู้อื่น มิได้มุ่งถึงกิจการที่ด าเนินการเอง 
 ๓. การช่วยเหลือเกื้อกูลสถานที่อันเป็นสาธารณสมบัติ ได้แก่ การสร้างถนนหนทาง  ขุด
ลอกคูคลอง มุ่งเอาเฉพาะการช่วยเหลือสถานที่อันเป็นของสาธารณประโยชน์ 
 ๔. การช่วยเหลือเกื้อกูลประชาชนทั่วไปในกาลที่ควรช่วยเหลือ ได้แก่ คราวประสบภัย
ต่างๆ มุ่งเอาเฉพาะการช่วยเหลือบุคคลทั้งเป็นการประจ าและชั่วคราว 
 การจัดสาธารณสงเคราะห์ของพระสงฆ์  และ วัดในปัจจุบันเมื่อพิจารณาจาก
สภาพการณ์โดยรวมแล้ว จะเห็นได้ว่าพระสงฆ์ วัด และคณะสงฆ์ไทย ก าลังอยู่ในช่วงของการ
ปรับเปลี่ยนบทบาทของวัดและพระสงฆ์เพ่ือให้มีความสอดคล้องกับสภาพการณ์ทางบริบทของ
สังคมไทยที่การเปลี่ยนแปลงไปโดยท่าทีและบทบาทของพระสงฆ์หรือวัดที่มีการปรับเปลี่ยนนี้ 

                                                 

 ๑๑๒ฝ่ายอบรม  กองแผนงาน  กรมการศาสนา  กระทรวงศึกษาธิการ, คู่มือพระสังฆาธิการ  ว่าด้วย
เร่ืองการคณะสงฆ์และการพระศาสนา, พิมพ์ครั้งที่ ๑, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์การศาสนา, ๒๕๔๐), หน้า 
๑๐๑-๑๐๓. 



๖๓ 
 

บางอย่างก็ส่งผลดีต่อคณะสงฆ์ แต่บางอย่างก็ก่อให้เกิดปัญหาต่างๆ ตามมา เช่น การเจริญแพร่หลาย
ของพุทธพาณิชย์ ที่มีวัดเป็นศูนย์กลางในการด าเนินการ๑๑๓ 
 รูปลักษณ์ของการสาธารณสงเคราะห์ของคณะสงฆ์ไทยในปัจจุบัน จึงมีลักษณะที่
หลากหลาย และต่างคนต่างท าและมีลักษณะที่มุ่งเน้นในด้านวัตถุเสียเป็นส่วนมากไม่สามารถ ที่จะ
เชื่อมโยงระหว่างการสงเคราะห์ทางด้านวัตถุให้เข้ากับศาสนธรรมและมักจะเป็นไปในลักษณะที่เป็น
การสนองตอบต่อความต้องการทางสังคมเสียเป็นส่วนมาก คือเป็นไปตามกระแสของสังคมมากกว่าที่
จะเป็นการสงเคราะห์เพ่ือชี้น าสังคมเหมือนในครั้งสมัยพุทธกาล  ดังนั้น เพ่ือให้วัดและพระสงฆ์ได้เป็น
ผู้มีบทบาทและคุณค่าอยู่ในสังคมอย่างแท้จริง 
 ก. พระสงฆ์หรือเจ้าอาวาส ที่เป็นผู้ให้การสงเคราะห์ นับได้ว่าเป็นผู้ที่มีความส าคัญ   
ต่องานด้านการสาธารณสงเคราะห์เป็นอย่างมาก ซึ่งพระสงฆ์หรือเจ้าอาวาสจะได้ชื่อว่าเป็นผู้ปฏิบัติ
เพ่ือความเกื้อกูลทั้งแก่ตนเองและจะต้องมีองค์ประกอบต่อไปนี้ 
  ๑. เป็นผู้มีศีลสมบูรณ์ เพราะเป็นผู้ตั้งตนไว้ชอบ คือการปฏิบัติตน ฝึกตน
ดีแล้ว ตั้งอยู่ในธรรม สมบูรณ์ด้วยศีล มีใจประกอบไปด้วยหิริโอตตัปปะ เป็นคุณธรรมเบื้องต้นที่
จะต้องท าให้เกิดมีในตน เรียกว่า ปาริสุทธิสีล ๔๑๑๔ มีจิตเมตตาแก่คนทั่วไปเสมอกัน 
  ๒. เป็นผู้มีสัปปุริสธรรม คือธรรมของสัตบุรุษ๑๑๕ ซึ่งจะท าให้เป็นผู้รู้
หลักการหรือจุดมุ่งหมายของการกระท า รู้จักกาลเวลาที่เหมาะสม และการเป็นผู้รู้จักชุมชน และรู้
กิริยาที่จะประพฤติต่อชุมชนนั้นๆ ว่าชุมชนนี้เมื่อเข้าไปหา จะต้องท ากิริยาอย่างนี้ จะต้องพูดอย่างนี้ 
ชุมชนนี้ควรสงเคราะห์อย่างนี้ เป็นต้น 
  ๓. ควรตระหนักในภาระหน้าที่ของตนในการที่จะเป็นผู้ให้การสงเคราะห์
แก่ประชาชนโดยถือเป็นหน้าที่ส าคัญที่จะต้องท าให้มีข้ึน เพราะนอกจากจะเป็นการอนุเคราะห์แก่ผู้ที่มี
อุปการคุณแล้ว ยังเป็นการเกื้อกูลต่อสังคมท่ีตนด ารงอยู่ อีกท้ังยังเป็นการเผยแผ่พระศาสนาด้วย 
  ๔. ควรแบ่งงานให้พระที่เป็นลูกวัดได้รับผิดชอบงานในด้านต่างๆ ตาม
ความเหมาะสมของความรู้ความสามารถ ด้วยการสมมติแต่งตั้งพระภิกษุรูปใดรูปหนึ่งภายในวัด ให้
เป็นผู้ท าหน้าที่รับผิดชอบโดยตรง เพ่ือไม่ให้งานกระจุกตัวอยู่กับเจ้าอาวาสมากเกินไป 
  ๕. จ าเป็นที่จะต้องมีหลักในการให้การสงเคราะห์และเป็นไปอย่างถูกต้อง
ตามพระธรรมวินัย ซึ่งการสงเคราะห์ควรมีหลักการใหญ่ๆ ว่า เพ่ือให้เขาช่วยตัวเองได้ คือ ท าให้เขารู้
และสามารถท่ีจะช่วยตัวเองได้๑๑๖ 

                                                 

 ๑๑๓พระไพศาล  วิสาโล , พุทธศาสนาไทยในอนาคต  แนวโน้มและการออกจากวิกฤต ,
(กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์มูลนิธิสดศรีสฤษดิ์วงศ์, ๒๕๔๖), หน้า ๙๙. 
 ๑๑๔พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม, (กรุงเทพมหานคร 
: บริษัท สื่อตะวัน จ ากัด, ๒๕๔๕), หน้า ๑๒๓. 
 ๑๑๕ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๓๓๐/๓๓๓, ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๓๕๗/๔๐๐, ม.อุ. (ไทย) ๑๔/๑๐๕-๑๐๗/๑๒๕-
๑๓๑, องฺ.สตฺตก. (ไทย) ๒๓/๖๘/๑๔๓-๑๔๖. 
 ๑๑๖พระธรรมโกศาจารย์ (พุทธทาสภิกขุ), การสังคมสงเคราะห์ส่วนที่ยังขาดอยู่, (กรุงเทพมหานคร 
:บริษัท พิมพ์ดี จ ากัด, ๒๕๓๗), หน้า ๗. 



๖๔ 
 

  ๖. จ าเป็นที่จะต้องมีวิธีการในการสงเคราะห์ เพ่ือเป็นไปอย่างถูกต้องและ
เหมาะสม ซึ่งวิธีการสงเคราะห์ควรด าเนินการให้เป็นไปตามหลักของสังคหวัตถุ ๔๑๑๗  คือ ๑) ทาน คือ 
การให้  ๒) ปิยวาจา คือ การเป็นผู้มีวาจางาม พูดอย่างรักกัน ๓) อัตถจริยา คือ การบ าเพ็ญประโยชน์ 
ประพฤติตัวให้เป็นประโยชน์ทั้งต่อตนเองและผู้อ่ืน และ ๔) สมานัตตตา คือการรู้จักปรับตัวให้เข้ากับ
ผู้อื่นได้ตามความเหมาะสม การวางตนสม่ าเสมอ ประพฤติตนให้เป็นแบบอย่างแก่คนทั่วไป 
 ข. วัดที่ท าหน้าที่ในการจัดการสงเคราะห์ ในปัจจุบันวัดจ านวนไม่น้อยที่ทอดทิ้งธุระ 
ในการให้การสงเคราะห์แก่ชุมชนที่วัดตั้งอยู่ สถานที่และพ้ืนที่ของวัดถูกน าไปใช้หาผลประโยชน์ในทาง
ที่ผิดจากวัตถุประสงค์ เช่น ให้เอกชนเช่าพ้ืนที่ของวัดท าธุรกิจบ้าง เป็นต้น โดยวัดไม่ได้ใส่ใจต่อความ
ต้องการในชุมชนที่วัดตั้งอยู่ และปัจจัยที่ได้ก็ไม่ได้ถูกน ามาใช้ให้เกิดประโยชน์กับวัดอย่างแท้จริง 
ดังนั้น เพ่ือให้วัดมีประโยชน์ต่อชุมชนอย่างแท้จริง วัดจึงควรด าเนินการดังต่อไปนี้ 
  ๑. วัดควรใช้สถานที่ของวัดที่มีอยู่ ให้เป็นไปเพ่ือสนองตอบต่อความ
ต้องการของชุมชนที่วัดตั้งอยู่ ในการประกอบกิจกรรมของชุมชนตามโอกาสอันสมควร เช่น การ
อนุเคราะห์ให้มีการจัดตั้งหน่วยงานสาธารณประโยชน์ขึ้นในวัดโดยการร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐ
หรือเอกชน องค์กรต่างๆ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือจัดพ้ืนที่ของวัดส่วนใดส่วนหนึ่งให้เป็นสนามกีฬา เป็น
ต้น 
  ๒. วัดควรจัดให้มีคณะกรรมการที่มาจากชุมชนที่วัดตั้งอยู่ เพ่ือด าเนิน
กิจกรรมที่ตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนโดยให้เป็นไปตามระเบียบการของมหาเถรสมาคม
(หน่วยอบรมประจ าต าบล) และให้มีการด าเนินการอย่างจริงจัง 
  ๓. วัดควรเป็นผู้น าในการจัดหาทุนในการท างานด้านสาธารณสงเคราะห์ 
หรือสาธารณประโยชน์ เช่น การจัดตั้งกองทุนหรือมูลนิธิประจ าวัด เพ่ือน าดอกผลมาใช้จ่ายช่วยเหลือ
ประชาชนทั่วไป ตามโอกาสอันสมควร 
  ๔. วัดควรด าเนินงานด้านสาธารณสงเคราะห์ให้เป็นไปตามหลักอปริ
หานิยธรรม๑๑๘  เช่น จัดให้มีการประชุม การด าเนินงาน ประเมินผลการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง โดย
วัดเป็นผู้จัด  ให้มีการด าเนินการ ซึ่งการนี้อาจมีพระสงฆ์ท่ีวัดจัดให้มีความรับผิดชอบเป็นผู้ด าเนินการ 
  ๕. วัดควรการจัดสภาพแวดล้อมของวัด ให้เป็นสถานที่เหมาะแก่การผัก
ผ่อนหย่อนใจ หรือจัดสถานที่ของวัดไว้บริการญาติโยม เพ่ืออ านวยความสะดวกในการต่างๆ เช่น การ
ใช้วัดเป็นฌาปนสถาน สุสาน และการประกอบพิธีกรรมทางศาสนาอื่นๆ ที่เห็นสมควร 
 ค. คณะสงฆ์ที่เป็นผู้ควบคุมและให้การสงเสริมในการสาธารณสงเคราะห์   การสา
ธารณสงเคราะห์ ในระดับของคณะสงฆ์ทั้งที่เป็นส่วนกลางและส่วนภูมิภาคมีลักษณะงานที่เกี่ยวข้อง    
อยู่ ๒ ประการ คือ การควบคุมและการให้การสงเสริม เพ่ือให้การจัดสาธารณสงเคราะห์เป็นไปด้วยดี 
ดังนั้น คณะสงฆ์จึงต้องด าเนินการในสิ่งต่อไปนี้ 

๑. คณะสงฆ์ควรการก าหนดจุดมุ่งหมายของการสงเคราะห์  เป็นไปเพ่ือการเผยแผ่
พระพุทธศาสนา โดยมีการก าหนดจุดมุ่งหมายและมีการวางแผนงานการสาธารณสงเคราะห์ไว้อย่าง
เป็นระบบก าหนดเป็นแนวนโยบายของคณะสงฆ์ให้ชัดเจนในแต่ละพ้ืนที่ หรือชุมชนนั้นๆ 
                                                 

 ๑๑๗ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๓๑๓/๒๙๕, องฺ.จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/๓๒/๕๐-๕๑, ๒๑/๒๕๖/๓๗๓. 
 ๑๑๘ที.ม. (ไทย) ๑๐/๑๓๖/๘๑-๘๓. 



๖๕ 
 

๒. คณะสงฆ์ควรที่ส่งเสริมบทบาทของพระอุปัชฌาย์ที่เป็นผู้บังคับบัญชาในเบื้องต้น ที่มี
ความใกล้ชิดและสนิทสนมกันให้เป็นควบคุมเอาใจใส่ต่อสัทธิวิหาริกและอันเตวาสิกของตนอย่าง
เข้มงวดเพราะพระอุปัชฌาย์หรืออาจารย์ซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาโดยหน้าที่ อันจะท าให้การแก้ไขปัญหา
ที่อาจเกิดข้ึนได้เป็นไปอย่างรวดเร็ว 

๓. คณะสงฆ์พึงด าเนินการเพ่ือให้พระสงฆ์ วัด ได้มีหน้าที่บทบาท และ ความรับผิดชอบ
ในการสงเคราะห์ต่อชุมชนที่วัดและพระสงฆ์ตั้งอยู่ด้วยการสนับสนุนวัด และพระสงฆ์ ให้มีบทบาทใน
การสงเคราะห์ชุมชนในท้องถิ่นตามแนวนโยบายของรัฐและของคณะสงฆ์ 

๔. คณะสงฆ์ควรส่งเสริมให้พระสงฆ์ วัด ได้มีบทบาทในการสาธารณสงเคราะห์ในกาล
อันควร ทั้งในระดับท้องถิ่นและอ่ืนๆ และให้มีการรวมกลุ่มกันในระดับต่างๆ เพ่ือช่วยเหลือซึ่งกันและ
กันในการด าเนินงาน 

๕. คณะสงฆ์ควรสงเสริมให้วัดหรือเจ้าอาวาสทั้งหลาย  ถือเป็นหน้าที่ที่จะร่วมกัน
รับผิดชอบการสงเคราะห์ชุมชนในท้องถิ่นนั้นๆ โดยรับการแต่งตั้งหรือก าหนดโดยต าแหน่งให้เป็น
กรรมการในองค์คณะบุคคลไม่ให้กระจัดกระจายต่างคนต่างท าเหมือนในปัจจุบัน 

๖. คณะสงฆ์ควรจัดให้มีสัมมนาเพ่ือถวายความรู้ให้แก่เจ้าอาวาส ได้เรียนรู้และท าความ
เข้าใจเกี่ยวกับงานด้านการสงเคราะห์อยู่เป็นประจ า และจัดให้พระสงฆ์หรือเจ้าอาวาสที่ท างานด้านนี้
ได้มีการพบปะกันซึ่งกันและกันอย่างต่อเนื่อง 

๗. คณะสงฆ์ควรที่จะใช้การควบคุม ด้วยการส่งเสริมให้ผู้ท าหน้าที่การจัดสาธารณ
สงเคราะห์ได้ท าหน้าที่อย่างถูกต้องและเหมาะสมกล่าวคือถูกต้องตามหลักของพระธรรมวินัย  และ
เหมาะสมกับสภาพการณ์ของสังคมท่ีผู้สงเคราะห์ด ารงอยู่โดยไม่ขัดแย้งกับหลักพระธรรมวินัย 
 กล่าวโดยสรุป การสาธารณสงเคราะห์  หมายถึง  การด าเนินการช่วยเหลือสังคมทาง
วัตถุในรูปแบบต่างๆ ที่ไม่ขัดต่อพระธรรมวินัย ได้แก่การสงเคราะห์ภิกษุสงฆ์สามเณร การสร้างถนน
เข้าหมู่บ้าน การสนับสนุนทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียน การช่วยเหลือผู้ป่วย ผู้ยากไร้การสร้างหอสมุด
โรงเรียนเป็นต้น 
 

ตารางท่ี ๒.๑๓  การบริหารจัดการวัดของเจ้าอาวาส 
 

นักวิชาการ/แหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 

พระวิสุทธิภัทรธาดา (ประสิทธิ์ 
พฺรหฺมร สี),  
(หน้า ๘๔). 

มาตรา ๓๗ เจ้าอาวาสมีหน้าที่ดังนี้ 
(๑) บ ารุงรักษาวัด จัดกิจการและศาสนสมบัติของวัดให้เป็นไป
ด้วยดี 
(๒) ปกครองและสอดส่องให้บรรพชิตและคฤหัสถ์ที่มีที่อยู่  หรือ
พ านักอาศัยอยู่ในวัดนั้นปฏิบัติตามพระธรรมวินัย กฎมหาเถร
สมาคม ข้อบังคับ ระเบียบหรือค าสั่งของมหาเถรสมาคม 
(๓) เป็นธุระในการศึกษาอบรมและสั่งสอนพระธรรมวินัยแก่
บรรพชิตและคฤหัสถ์ 
(๔) ให้ความสะดวกตามสมควรในการบ าเพ็ญกุศล 

 



๖๖ 
 

๒.๕ ข้อมูลพื้นที่การวิจัย 
 การปกครองคณะสงฆ์ในจังหวัดชัยนาท เป็นไปตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ (ฉบับที่ ๒) 
พ.ศ. ๒๕๓๕ กฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ ๒๓ (พ.ศ. ๒๕๔๑) ว่าด้วยระเบียบการปกครองคณะสงฆ์ 
เป็นไปในรูปแบบการจัดระเบียบการปกครองคณะสงฆ์ส่วนภูมิภาคตามความในมาตรา  ๒๒ ของ
พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๐๕ ที่ก าหนดต าแหน่งพระสังฆาธิการ หรือผู้ปกครองคณะสงฆ์
ตามล าดับชั้น คือ ๑) เจ้าคณะภาค ๒) เจ้าคณะจังหวัด ๓) เจ้าคณะอ าเภอ ๔) เจ้าคณะต าบล และ ๕) 
เจ้าอาวาส 
 ในการศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยได้ก าหนดขอบเขตด้านประชากร  ได้แก่  เจ้าอาวาสสังกัด
มหานิกายในเขตการปกครองคณะสงฆ์จังหวัดชัยนาท ซึ่งมีพ้ืนที่ปกครองครอบคลุมด้วยกัน ๘  อ าเภอ  
คือ  ๑. อ าเภอเมืองชัยนาท   ๒. อ าเภอมโนรมย์  ๓. อ าเภอวัดสิงห์  ๔. อ าเภอหนองมะโมง  ๕. 
อ าเภอหันคา  ๖. อ าเภอเนินขาม  ๗. อ าเภอสรรคบุรี  ๘. อ าเภอสรรพยา  มีวัดในเขตการปกครอง
คณะสงฆ์จังหวัดชัยนาท  จ านวน   ๒๘๐   วัด   ดังมีรายละเอียดดังนี้ 
 ๑. เขตอ าเภอเมืองชัยนาท  มีพระสุธีวราภรณ์ (ยุวชน  ป.ธ.๖) วัดพระบรมธาตุ วรวิหาร 
ด ารงต าแหน่งเจ้าคณะอ าเภอ มีพระมหานคร จรณธมฺโม วัดท่าช้าง ด ารงต าแหน่งรองเจ้าคณะอ าเภอ
เมืองชัยนาท  แบ่งเขตการปกครองคณะสงฆ์ออกเป็น  ๗ ต าบล ๔๑ วัด  ๓ ที่พักสงฆ์  คือ 
 ๑.๑ ต าบลในเมือง–บ้านกล้วย   มีพระครูวิมลชัยกิจ   วัดโพธิ์ภาวนาราม            
ด ารงต าแหน่งเจ้าคณะต าบล  มีวัดในเขตปกครอง  จ านวน  ๖ วัด คือ 
            ๑) วัดศรีวิชัยวัฒนาราม ๒) วัดโพธิ์ภาวนาราม  
  ๓) วัดห่อทองค า ๔) วัดพระยาตาก  
            ๕) วัดพรวน  ๖) วัดป่าเจ้าพระยา 
 ๑.๒ ต าบลท่ าชัย    มีพระปลัดธานินท์   สิริปญฺ โญ    วัดศรีวิชัยวัฒนาราม          
ด ารงต าแหน่งเจ้าคณะต าบล  มีวัดในเขตปกครอง   จ านวน  ๕  วัด   คือ 
  ๑) วัดสะพาน  ๒) วัดท่าชัย  
  ๓) วัดหัวยาง  ๔) วัดอัมพวนาราม ๕) วัดงิ้ว 
 ๑.๓ ต าบลนางลือ   มีพระครูวิวิธชัยคุณ    วัดหนองตาด า  ด ารงต าแหน่ ง          
เจ้าคณะต าบล  มีวัดในเขตปกครอง   จ านวน   ๕   วัด   ๓  ที่พักสงฆ์  คือ 
  ๑) วัดใหม่วงเดือน ๒) วัดใหม่ศรัทธาราษฎร์ 
  ๓) วัดนางลือ  ๔) วัดวังเคียน  
            ๕) วัดหนองตาด า - ที่พักสงฆ์ดอนตานนท์   
  - ที่พักสงฆ์หนองจอก   - ที่พักสงฆ์โพธิคุณ 
 ๑.๔ ต าบลเสือโฮก  มีพระมหาบุญมี ฐานวโร ป.ธ.๗ วัดหนองพังนาค  ด ารงต าแหน่ง
เจ้าคณะต าบล  มีวัดในเขตปกครอง  จ านวน  ๗  วัด  คือ 
  ๑) วัดหนองพังนาค ๒) วัดราษฎร์รังสรรค์ 
  ๓) วัดหนองเต่าด า ๔) วัดดอนรังนก 
            ๕) วัดเนินถ่าน ๖) วัดโรงวัว 
  ๗) วัดแหลมหว้า   



๖๗ 
 

 ๑.๕ ต าบลธรรมามูล – หาดท่าเสา  มีพระครูวิชัยกิจจาทร  วัดศรีวิชัยวัฒนาราม  
ด ารงต าแหน่งเจ้าคณะต าบล  มีวัดในเขตปกครอง  จ านวน  ๗  วัด  คือ 
  ๑) วัดธรรมามูลวรวิหาร ๒) วัดสระเนินพระราม 
  ๓) วัดดักคะนน ๔) วัดบ้านกล า 
            ๕) วัดใหม่วงเดือน ๖) วัดสุขารมย์ 
  ๗) วัดคงสวัสดิ์วัฒนาราม 
 ๑.๖ ต าบลชัยนาท  มีพระมหาพลชัย  กมฺมสุทฺโธ  ป.ธ.๓  วัดอรุณศิริวัฒนาราม  
ด ารงต าแหน่งเจ้าคณะต าบล  มีวัดในเขตปกครอง  จ านวน  ๖  วัด  คือ 
  ๑) วัดอรุณศิริวัฒนาราม ๒) วัดบรมธาตุวรวิหาร 
  ๓) วัดฝาง  ๔) วัดส่องคบ 
            ๕) วัดหลวงพ่อขาว ๖) วัดงิ้ว 
 ๑.๗ ต าบลเขาท่าพระ   มีพระนิรุติ   ชาคโร  วัดเขาท่าพระ  ด ารงต าแหน่ง          
เจ้าคณะต าบล  มีวัดในเขตปกครอง  จ านวน  ๕  วัด  คือ 
  ๑) วัดเขาท่าพระ    ๒) วัดท่าช้าง 
  ๓) วัดหาดกองสิน   ๔) วัดลัดเสนาบดี  ๕) วัดปฐมเทศนาอรัญวาสี๑๑๙ 
 ๒. เขตอ าเภอมโนรมย์   มีพระครูวิจิตรชัยวัฒน์   วัดธรรมขันธ์   ด ารงต าแหน่ง            
เจ้าคณะอ าเภอ  แบ่งเขตการปกครองคณะสงฆ์ออกเป็น  ๕  ต าบล  ๒๘ วัด   ๑ ส านักสงฆ์  คือ 
 ๒.๑ ต าบลท่าฉนวน  มีพระปลัดก าพล  ปญฺญาวุฑฺโฒ  วัดจวน   ด ารงต าแหน่ง   
เจ้าคณะต าบล  มีวัดในเขตปกครอง  จ านวน  ๗  วัด  คือ 
            ๑) วัดจวน  ๒) วัดโรงช้าง 
  ๓) วัดโพธิ์นิมิต ๔) วัดหัวยาง 
            ๕) วัดบุญประชาวิทยาราม ๖) วัดดอนสนวน 
  ๗) วัดส าเภาแก้ว 
 ๒.๒ ต าบลศิลาดาน   มีพระปลัดวรเมศวร์   นาควโร  วัดใหญ่   ด ารงต าแหน่ง           
เจ้าคณะต าบล  มีวัดในเขตปกครอง  จ านวน  ๕  วัด  คือ 
            ๑) วัดใหญ่  ๒) วัดธรรมขันธ์ 
  ๓) วัดศรีเจริญ ๔) วัดหนองม่วง 
            ๕) วัดโคกแจง 
 ๒.๓ ต าบลคุ้งส าเภา  มีพระครู โสภิตชัยการ  วัดพิกุลงาม   ด ารงต าแหน่ง          
เจ้าคณะต าบล  มีวัดในเขตปกครอง  จ านวน  ๕  วัด  คือ 
            ๑) วัดศรีสิทธิการาม ๒) วัดโพธิ์ศรีศรัทธาธรรม 
  ๓) วัดศรีมณีวรรณ ๔) วัดพิกุลงาม 
            ๕) วัดคลองกลาง 

                                                 

 ๑๑๙ข้อมูลจากการสัมภาษณ์, พระครูสุทธิชยากร (สุทธิศักดิ์ สุปญฺโญ), เจ้าคณะอ าเภอเมืองชัยนาท, 
๒๘  มกราคม  ๒๕๕๗. 



๖๘ 
 

 ๒.๔ ต าบลอู่ตะเภา  มีพระใบฎีกาประเสริฐ  ปญฺญาธโร  วัดอู่ตะเภา  ด ารงต าแหน่ง
เจ้าคณะต าบล  มีวัดในเขตปกครอง  จ านวน  ๕  วัด    ๑  ส านักสงฆ์  คือ 
            ๑) วัดอู่ตะเภา ๒) วัดท่าอู่ 
  ๓) วัดหนองตาตน ๔) วัดหนองกระทุ่ม 
            ๕) วัดโพธิ์พิทักษ์ - ส านักสงฆ์เขาแหลม 
 ๒.๕ ต าบลหางน้ าสาคร  มีพระครูชัยพัฒนาการ  วัดหัวหว้า  ด ารงต าแหน่ง        
เจ้าคณะต าบล  มีวัดในเขตปกครอง  จ านวน   ๖  วัด  คือ 
            ๑) วัดหัวหว้า  ๒) วัดหัวถนน 
  ๓) วัดหางน้ าสาคร ๔) วัดพัฒนาราม 
            ๕) วัดหางแขยง ๖) วัดศรีอินทราราม๑๒๐ 
 ๓. เขตอ าเภอวัดสิงห์       มีพระครูศรีชโยดม    วัดท่านจั่น      ด ารงต าแหน่ง      
เจ้าคณะอ าเภอ  แบ่งเขตการปกครองคณะสงฆ์ออกเป็น  ๕  ต าบล  ๒๖ วัด ๑ ที่พักสงฆ์  คือ 
 ๓.๑ ต าบลวัดสิงห์  - มะขามเฒ่า  มีพระครูวิศิษฏ์ชัยการ  วัดพานิชวนาราม      
ด ารงต าแหน่งเจ้าคณะต าบล  มีวัดในเขตปกครอง  จ านวน  ๖  วัด  คือ 
            ๑) วัดสิงห์สถิต  ๒) วัดพานิชวนาราม 
  ๓) วัดปากคลองมะขามเฒ่า ๔) วัดหนองพญา 
            ๕) วัดศรัทธาราษฎร์ ๖) วัดสุวรรณโคตมาราม  
 ๓.๒ ต าบลบ่อแร่ – หนองขุ่น  เขต ๑  มีพระมหาจ านงค์  ปภสฺสโร  วัดบ่อแร่     
ด ารงต าแหน่งเจ้าคณะต าบล  มีวัดในเขตปกครอง  จ านวน  ๕  วัด  คือ 
            ๑) วัดบ่อแร่    ๒) วัดหนองจิก 
  ๓) วัดราษฎร์นิธิยาวาส ๔) วัดหนองแก 
            ๕) วัดราษฎร์สามัคคี 
 ๓.๓ ต าบลบ่อแร่ – หนองขุ่น  เขต ๒   มีพระครูวิชาญธรรมภาณี  วัดปทุมธาราม  
ด ารงต าแหน่งเจ้าคณะต าบล  มีวัดในเขตปกครอง  จ านวน  ๕  วัด  คือ 
            ๑) วัดปทุมธาราม ๒) วัดบ ารุงธรรม 
  ๓) วัดกระทง  ๔) วัดท่านจั่น 
            ๕) วัดศรีชัยวัฒนาราม 
 ๓.๔ ต าบลหนองน้อย  มีพระครูวิจิตรชยาภิรักษ์     วัดวังหมัน   ด ารงต าแหน่ง   
เจ้าคณะต าบล  มีวัดในเขตปกครอง  จ านวน  ๕  วัด  ๑  ที่พักสงฆ์  คือ 
  ๑) วัดหนองน้อย ๒) วัดโคกสุก  
  ๓) วัดดอนตาล ๔) วัดทรงเสวย 
            ๕) วัดสระใหญ่ -  ที่พักสงฆ์หนองแก 
 ๓.๕  ต าบลวังหมัน  มีพระครูพิพัฒน์ชัยกิจ     วัดราษฎร์สามัคคี     ด ารงต าแหน่ง
เจ้าคณะต าบล   มีวัดในเขตปกครอง  จ านวน  ๕  วัด  คือ 
                                                 

 ๑๒๐ข้อมูลจากการสัมภาษณ์, พระครูวิจิตรชัยวัฒน์ (ชลอ เตชปุญโญ), เจ้าคณะอ าเภอมโนรมย์, วัด
ธรรมขันธ์, ๒๘  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๗. 



๖๙ 
 

  ๑) วัดวังหมัน  ๒) วัดหนองกะเบียน 
  ๓) วัดสามัคคีธรรม ๔) วัดหนองสระ 
  ๕) วัดหนองโสน๑๒๑ 
 ๔. เขตอ าเภอหนองมะโมง  มีพระครูพิพัฒน์ชัยคุณ  วัดดอนใหญ่  ด ารงต าแหน่ง    
เจ้าคณะอ าเภอ  แบ่งเขตการปกครองคณะสงฆ์ออกเป็น  ๓  ต าบล  ๑๘  วัด  ๖  ที่พักสงฆ์  คือ 
 ๔.๑ ต าบลกุดจอก – หนองมะโมง    มีพระครูพัฒนชัยศีลคุณ     วัดวังน้ าขาว  
ด ารงต าแหน่งเจ้าคณะต าบล   มีวัดในเขตปกครอง  จ านวน  ๘  วัด   ๔ ที่พักสงฆ์  คือ 
            ๑) วัดศรีสโมสร ๒) วัดบ้านทับ 
  ๓) วัดดงพระเจดีย์ ๔) วัดเขาดิน 
  ๕) วัดดอนใหญ่ ๖) วัดบ้านบ่อ 
  ๗) วัดหนองตะขบ ๘) วัดไผ่ล้อม 
  -  ที่พักสงฆ์เขาเกล็ด -  ที่พักสงฆ์ดงไผ่กา 
  -  ที่พักสงฆ์เขาไก่ห้อย -  ที่พักสงฆ์เขารังไก ่
 ๔.๒ ต าบลสะพานหิน    มีพระครูสุธรรมพินิต   วัดดงพระเจดีย์  ด ารงต าแหน่ง  
เจ้าคณะต าบล  มีวัดในเขตปกครอง  จ านวน  ๕  วัด  คือ 
  ๑) วัดสะพานหิน         ๒) วัดโพธิ์ทอง 
  ๓) วัดหนองไม้แก่น ๔) วัดเขาหลักแก้วพรหมรังสี 
  ๕) วัดน้ าพุน้อย    
 ๔.๓ ต าบลวังตะเคียน   มีพระครูสุนทรชัยโสภิต   วัดหนองเดิ่น   ด ารงต าแหน่ง   
เจ้าคณะต าบล  มีวัดในเขตปกครอง  จ านวน  ๕  วัด  ๒  ที่พักสงฆ์  คือ 
  ๑) วัดวังน้ าขาว ๒) วัดหนองหวาย 
  ๓) วัดทุ่งจ ารอง ๔) วัดหนองเดิ่น  
  ๕) วัดบ่อลึก 
  -  ที่พักสงฆ์หนองยาง -  ที่พักสงฆ์บ่อลูกรัง๑๒๒ 
 ๕. เขตอ าเภอหันคา    มีพระครูชัยคณาทร   วัดอรัญญวาสี    ด ารงต าแหน่ ง           
เจ้าคณะอ าเภอ  แบ่งเขตการปกครองคณะสงฆ์ออกเป็น  ๘  ต าบล  ๔๔  วัด   ๒  ที่พักสงฆ์  คือ 
 ๕.๑ ต าบลหันคา   มีพระมหาวิสัน  จนฺทโชโต    วัดทับขี้เหล็ก   ด ารงต าแหน่ง   
เจ้าคณะต าบล  มีวัดในเขตปกครอง  จ านวน  ๕  วัด  คือ 
  ๑) วัดท่ากฤษณา ๒) วัดทับขี้เหล็ก  
  ๓) วัดท่าโบสถ์ ๔) วัดคลองเกษม 
            ๕) วัดบุปผาราม 

                                                 

 ๑๒๑แถลงการณ์คณะสงฆ์ , เล่มที่  ๙๙  ตอนที่  ๕ , (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์ส านักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ, ๒๕๕๔), หน้า ๖๐-๖๑. 
 ๑๒๒เร่ืองเดียวกัน, หน้า ๖๑-๖๒. 



๗๐ 
 

 ๕.๒ ต าบลห้วยงู    มีพระครูสุกิตติชัยคุณ      วัดหนองแซง      ด ารงต าแหน่ง    
เจ้าคณะต าบล  มีวัดในเขตปกครอง  จ านวน  ๕  วัด  คือ 
  ๑) วัดคลองจันทน์ ๒) วัดโคกหมู 
  ๓) วัดท่าแก้ว  ๔) วัดทองนพคุณ           ๕) วัดใหม่วงเดือน 
 ๕.๓ ต าบลเด่นใหญ่    มีพระครูสิริชยานุรักษ์     วัดเด่นใหญ่     ด ารงต าแหน่ง       
เจ้าคณะต าบล   มีวัดในเขตปกครอง  จ านวน  ๕  วัด  คือ 
  ๑) วัดเด่นใหญ่ ๒) วัดราษฎร์ศรัทธาราม 
  ๓) วัดราษฎร์บ ารุง ๔) วัดสวนอัมพวัน 
  ๕) วัดสระแก้ว 
 ๕.๔ ต าบลไพรนกยูง   มีพระครูชัยสิทธิ์สุตคุณ  วัดพรหมวิหาร   ด ารงต าแหน่ง   
เจ้าคณะต าบล  มีวัดในเขตปกครอง  จ านวน  ๕  วัด  คือ 
  ๑) วัดพรหมวิหาร ๒) วัดไพรนกยูง 
  ๓) วัดรางจิก  ๔) วัดหนองแจง 
  ๕) วัดหนองอ้ายสาม   
 ๕.๕ ต าบลวังไก่เถื่อน   มีพระครูพินิตชัยคุณ  วัดคลองเกษม     ด ารงต าแหน่ง    
เจ้าคณะต าบล  มีวัดในเขตปกครอง  จ านวน  ๕  วัด  ๑  ที่พักสงฆ์  คือ 
  ๑) วัดคลองธรรม ๒) วัดถ้ าเข้ 
  ๓) วัดวังกะชาย ๔) วัดวิจิตรรังสรรค์ 
            ๕) วัดสะตือสิงห์         -  ที่พักสงฆ์ละหารใหญ่เจริญศรี 
 ๕.๖ ต าบลหนองแซง  เขต ๑  มีพระครูชยพัฒนาทร วัดราษฎร์บ ารุง  ด ารงต าแหน่ง
เจ้าคณะต าบล  มีวัดในเขตปกครอง  จ านวน  ๕  วัด  คือ 
  ๑) วัดตลุกเทื้อม ๒) วัดป่าดงเย็น 
  ๓) วัดสระดู่  ๔) วัดหนองแซง 
  ๕) วัดอรัญญวาสี 
 ๕.๗ ต าบลหนองแซง เขต ๒   มีพระครูชัยการประสิทธิ์    วัดธรรมวิจิตร             
ด ารงต าแหน่งเจ้าคณะต าบล  มีวัดในเขตปกครอง  จ านวน  ๕  วัด  ๑  ที่พักสงฆ์  คือ 
  ๑) วัดชัฏฝาง  ๒) วัดธรรมวิจิตร  
  ๓) วัดรางดู่  ๔) วัดศรีเจริญธรรม  
  ๕) วัดหนองโสน -  ที่พักสงฆ์ศรีมณีวรรณ 
 ๕.๘ ต าบลบ้านเชี่ยน    มีพระครูไพศาลชัยกิจ   วัดเทพหิรัณย์   ด ารงต าแหน่ง   
เจ้าคณะต าบล  มีวัดในเขตปกครอง  จ านวน  ๙  วัด  คือ 
  ๑) วัดไกลกังวล ๒) วัดเทพหิรัณย์  
  ๓) วัดวิหารเก้าห้อง ๔) วัดประชุมธรรม 
  ๕) วัดพิชัยนาวาส ๖) วัดพ่ึงคงคาราม 
            ๗) วัดวิจิตรังสิตาราม ๘) วัดบ้านใหม่สิริวัฒนาราม 
  ๙) วัดศรีนวล 



๗๑ 
 

 ๖. เขตอ าเภอเนินขาม  มีพระครูวิมลชยาทร  วัดราษฎร์ศรัทธาราม      ด ารงต าแหน่ง
เจ้าคณะอ าเภอ  แบ่งเขตการปกครองคณะสงฆ์ออกเป็น  ๒ ต าบล  ๑๐ วัด  คือ 
 ๖.๑ ต าบลเนินขาม   มีพระครูสิริชโยดม  วัดเนินขาม  ด ารงต าแหน่งเจ้าคณะต าบล  
มีวัดในเขตปกครอง  จ านวน  ๕  วัด  คือ 
  ๑) วัดเนินขาม ๒) วัดเขาราวเทียนทอง 
  ๓) วัดสุขเดือนห้า ๔) วัดหนองยาง 
            ๕) วัดทุ่งโพธิ์ 
 ๖.๒ ต าบลสุขเดือนห้า    มีพระครูวิชัยโรจนคุณ    วัดวังคอไห   ด ารงต าแหน่ง   
เจ้าคณะต าบล  มีวัดในเขตปกครอง  จ านวน  ๕  วัด  คือ 
  ๑) วัดวังคอไห ๒) วัดหนองเด่น 
  ๓) วัดห้วยสอง ๔) วัดศรีเจริญธรรม 
            ๕) วัดโสกลึกสามัคคีธรรม๑๒๓ 
 ๗. เขตอ าเภอสรรคบุรี  มีพระครูวิสิฐชัยคุณ วัดท่าสมอ ด ารงต าแหน่งเจ้าคณะอ าเภอ  
มีพระครูพิมลธรรมพิทักษ์  วัดโคกดอกไม้  ด ารงต าแหน่งรองเจ้าคณะอ าเภอ  แบ่งเขตการปกครอง
คณะสงฆ์ออกเป็น  ๑๑  ต าบล  ๕๗  วัด  ๓  ที่พักสงฆ์  คือ 
 ๗.๑ ต าบลแพรกศรีราชา  เขต ๑   มีพระครูโพธิกิจจานุกูล      วัดโพธาราม    
ด ารงต าแหน่งเจ้าคณะต าบล  มีวัดในเขตปกครอง  จ านวน  ๕  วัด  ๒  ที่พักสงฆ์  คือ 
  ๑) วัดโพธาราม ๒) วัดสองพ่ีน้อง 
  ๓) วัดมหาธาตุ ๔) วัดเจริญสุข 
            ๕) วัดวิหารทอง 
  -  ที่พักสงฆว์ัดแจ้ง -  ที่พักสงฆ์วัดอรัญญิก 
 ๗.๒ ต าบลแพรกศรีราชา เขต ๒ มีพระครูประสิทธิ์ชัยการ วัดก าแพง  ด ารงต าแหน่ง
เจ้าคณะต าบล  มีวัดในเขตปกครอง  จ านวน  ๖  วัด   คือ 
  ๑) วัดสระไม้แดง ๒) วัดก าแพง 
  ๓) วัดพระแก้ว ๔) วัดหัวตะพาน 
            ๕) วัดเหนือใต ้ ๖) วัดสระแก้วนาราม 
 ๗.๓ ต าบลห้วยกรด  มีพระใบฎีกาปัญญา  ฐิตปญฺโญ  วัดบ าเพ็ญบุญ  ด ารงต าแหน่ง
เจ้าคณะต าบล  มีวัดในเขตปกครอง  จ านวน  ๕  วัด  คือ 
  ๑) วัดกลาง  ๒) วัดโคกโตนด 
  ๓) วัดจันทนาราม ๔) วัดบ าเพ็ญบุญ 
            ๕) วัดเกาะ 
 ๗.๔ ต าบลห้วยกรดพัฒนา   มีพระครูปทุมกันทรากร  วัดหนองบัว  ด ารงต าแหน่ง  
เจ้าคณะต าบล  มีวัดในเขตปกครอง  จ านวน  ๕  วัด  คือ 
  ๑) วัดหนองบัว ๒) วัดมาติการาม 

                                                 

 ๑๒๓เร่ืองเดียวกัน, หน้า ๕๗-๖๐. 



๗๒ 
 

  ๓) วัดคลองงิ้ว ๔) วัดดอนโพธิ์ศรี 
            ๕) วัดช่องลม 
 ๗ .๕  ต าบล เที่ ย งแท้    มีพระครู โสภณ พัฒ นวิชั ย   วัด โบสถ์ ราษฎร์บ ารุ ง            
ด ารงต าแหน่งเจ้าคณะต าบล  มีวัดในเขตปกครอง  จ านวน  ๖  วัด  คือ 
  ๑) วัดสังฆาราม ๒) วัดทัพย่าน 
  ๓) วัดมะเห-ยงคณ์ ๔) วัดสาระพี 
            ๕) วัดนก    
 ๗.๖ ต าบลดงคอน  เขต ๑ มีพระครูชัยสุตากร วัดสกุณาราม ด ารงต าแหน่ง        
เจ้าคณะต าบล  มีวัดในเขตปกครอง  จ านวน  ๕  วัด  คือ 
  ๑) วัดโคกดอกไม้ ๒) วัดทุ่งกระถิน 
  ๓) วัดป่าลาน  ๔) วัดเทพรัตนวนาราม 
            ๕) วัดหนองปลิง  
 ๗.๗ ต าบลดงคอน  เขต ๒   มีพระภาวนานุศาสก์ วิ.   วัดทุ่งกระถิน  ด ารงต าแหน่ง
เจ้าคณะต าบล  มีวัดในเขตปกครอง  จ านวน  ๕  วัด  คือ 
  ๑) วัดชายทุ่ง  ๒) วัดอารีทวีวนาราม 
  ๓) วัดหนองแขม ๔) วัดดอนประดู่ 
            ๕) วัดหอระฆัง   
 ๗.๘ ต าบลดอนก า   มีพระครูโฆสิตพัฒนคุณ  วัดโฆสิตาราม     ด ารงต าแหน่ง    
เจ้าคณะต าบล  มีวัดในเขตปกครอง  จ านวน  ๕  วัด  คือ 
  ๑) วัดสนามชัย ๒) วัดโพธิ์งาม 
  ๓) วัดวิหารห้องเดียว ๔) วัดดอนเนรมิต 
            ๕) วัดมณีรัตนาลัยวราราม 
 ๗.๙ ต าบลโพงาม  เขต ๑  มีพระครูรัตนวิสุทธิธรรม  วัดพระแก้ว  ด ารงต าแหน่ง 
เจ้าคณะต าบล  มีวัดในเขตปกครอง  จ านวน  ๕  วัด  คือ 
  ๑) วัดโบสถ์ราษฎร์บ ารุง ๒) วัดท่ากระแส 
  ๓) วัดพร้าว  ๔) วัดศรีดาวเรือง 
            ๕) วัดกรุณา  
 ๗.๑๐ ต าบลโพงาม  เขต ๒  มีพระปลัดณัฐวัฒน์  กนฺตธมฺโม    วัดท่ากระแส     
ด ารงต าแหน่ง  เจ้าคณะต าบล  มีวัดในเขตปกครอง  จ านวน   ๕   วัด  คือ 
  ๑) วัดธรรมิกาวาส ๒) วัดโบสถ์ 
  ๓) วัดตึก  ๔) วัดจั่นเจริญศรี  
            ๕) วัดท่า      
 ๗.๑๑ ต าบลบางขุด   มีพระครูปลัดวิชัย  โกวิโท  วัดหัวเด่น  ด ารงต าแหน่ง       
เจ้าคณะต าบล  มีวัดในเขตปกครอง  จ านวน  ๗  วัด  คือ 
  ๑) วัดท่าสมอ  ๒) วัดโฆสิตาราม 
  ๓) วัดโพธิ์ทอง ๔) วัดสกุณาราม 
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            ๕) วัดใหม่เจริญธรรม ๖) วัดหัวเด่น          ๗) วัดการเปรียญ๑๒๔ 
 ๘. เขตอ าเภอสรรพยา   มีพระครูวิธูรชัยกิจ   วัดตะกู   ด ารงต าแหน่งเจ้าคณะอ าเภอ  
มีพระมหาสมเกียรติ  กิตฺติโสภี  วัดโพธิ์งาม  ด ารงต าแหน่งรองเจ้าคณะอ าเภอ  แบ่งเขตการปกครอง 
คณะสงฆ์ออกเป็น  ๕  ต าบล  ๓๑  วัด  คือ 
 ๘.๑ ต าบลตลุก  เขต ๑   มีพระครูสิริชัยมงคลวัฒน์  วัดศรีมงคล  ด ารงต าแหน่ง  
เจ้าคณะต าบล  มีวัดในเขตปกครอง  จ านวน  ๖  วัด  คือ 
  ๑) วัดศรีมงคล ๒) วัดอินทาราม 
  ๓) วัดบ้านหนอง ๔) วัดโคกโบสถ์ 
            ๕) วัดยางศรีเจริญ ๖) วัดหาดอาษา 
 ๘.๒ ต าบลตลุก  เขต ๒   มีพระครูชัยธรรมาภรณ์  วัดไผ่ล้อม    ด ารงต าแหน่ง   
เจ้าคณะต าบล  มีวัดในเขตปกครอง  จ านวน  ๖  วัด  คือ 
  ๑) วัดดอนตะไล้ ๒) วัดโคกเข็ม 
  ๓) วัดศาลาขาว ๔) วัดกรุณา 
            ๕) วัดโพธิ์งาม ๖) วัดสวนล าไย 
 ๘.๓ ต าบลสรรพยา   มีพระปลัดทะนงค์  ชยนฺโต  วัดกรุณา  ด ารงต าแหน่ง       
เจ้าคณะต าบล  มีวัดในเขตปกครอง  จ านวน  ๘  วัด  คือ 
  ๑) วัดสรรพยาวัฒนาราม ๒) วัดโพธิมงคล 
  ๓) วัดหลวงสิริบูรณาราม ๔) วัดก าแพง 
            ๕) วัดเขาสรรพยา ๖) วัดราษฎร์บูรณะ 
            ๗) วัดสมุทร  ๘) วัดโบสถ์ 
 ๘.๔ ต าบลโพนางด า เขต ๑  มีพระครูศีลชัยคุณ วัดมะปราง  ด ารงต าแหน่ง       
เจ้าคณะต าบล  มีวัดในเขตปกครอง  จ านวน  ๖  วัด  คือ 
  ๑) วัดมะปราง ๒) วัดวังสาคร 
  ๓) วัดโคกจันทน์ ๔) วัดสะแก 
            ๕) วัดนมโฑ  ๖) วัดเขาแก้ว 
 ๘.๕ ต าบลโพนางด า  เขต ๒  มีพระปลัดวิวัต ขนฺติโก วัดสมอ ด ารงต าแหน่ง      
เจ้าคณะต าบล  มีวัดในเขตปกครอง  จ านวน  ๕  วัด  คือ 
  ๑) วัดสมอ  ๒) วัดไผ่ล้อม 
  ๓) วัดสามนิ้ว  ๔) วัดตะก ู            
  ๕) วัดคงคาราม๑๒๕ 
  

                                                 

 ๑๒๔ข้อมูลจากการสัมภาษณ์, พระครูศีลพัฒนชัย (เบิ้ม จนฺทสีโล), เจ้าคณะจังหวัดชัยนาท, วัดสระ
ไม้แดง, ๒๘  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๗. 
 ๑๒๕ข้อมูลจากการสัมภาษณ์, พระครูวิธูรชัยกิจ (มานพ), เจ้าคณะอ าเภอสรรพยา, วัดตะกู, ๒๘  
กุมภาพันธ์  ๒๕๕๗. 
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๒.๖ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 ๒.๖.๑  งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับรูปแบบ 
การศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับรูปแบบนั้น มีนักวิชาการหลายท่านได้ท าการศึกษาไว้ 

ดังนี้ 
 พระครูโสภณธรรมวิจารณ์ (ทรงพล อ สุกาโร) ได้ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง "รูปแบบการ

เผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระธรรมทูตในจังหวัดอ่างทอง"  วัตถุประสงค์  ๑) แนวคิด ทฤษฎี
เกี่ยวกับการเผยแผ่พระพุทธศาสนาที่มีคุณภาพที่เหมาะสม ต่อการน ามาเป็นแนวทางการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาของพระธรรมทูตในจังหวัดอ่างทอง  ผลการวิจัยพบว่า  การเผยแผ่พระพุทธศาสนา
นั้นได้ด าเนินการมาตั้งแต่ครั้งพุทธกาล ซึ่งรูปแบบในการเผยแผ่พระพุทธศาสนานั้น    มีการหลาย
รูปแบบ  ยกตัวอย่างเช่น การปฏิบัติตนจนเป็นที่น่าเลื่อมใส การส ารวมระวังในการสนทนา การให้
ค าแนะน าแบบเป็นกลาง การตอบปัญหาข้อข้องใจที่ตรงประเด็น และการแสดงธรรมที่ชัดเจนเข้าใจ
ง่าย ไปตามล าดับ โดยอาศัยพระบูรพาจารย์ผู้แตกฉานในพระธรรมวินัยเป็นก าลังส าคัญ  นอกจากนี้ 
การเผยแผ่พระพุทธศาสนาที่เหมาะสมต้องเผยแผ่ตามประเพณีคณะสงฆ์ และตามประเพณีไทย  การ
เผยแผ่ต้องปรับปรุงให้เหมาะสมกับสภาพสังคมปัจจุบัน และปรับประยุกต์การเผยแผ่โดยจัดเป็นคณะ
หรือหน่วยงานเผยแผ่หรือเป็นสถานศึกษาเป็นที่ประจ าหรือครั้งคราวหรือจัดเป็นกิจกรรมพิเศษภายใน
วัด หรือในหมู่บ้านใกล้เคียง  

๒) ปัญหาทั่วไปที่ส่งผลต่อคุณภาพ การเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระธรรมทูต        
ในจังหวัดอ่างทอง พบว่า มี ๔ ด้าน ดังนี้  (๑) ปัญหาด้านเนื้อหาหลักธรรม คือ พระธรรมทูตขาด
ความรู้ในเรื่องที่จะแสดงธรรม ขาดทักษะและเทคนิคในการแสดงธรรมที่ดี และพระธรรมทูตมีบทบาท
จ ากัดเพียงการออกบรรยายธรรมนอกวัดที่มีอยู่น้อย และปัญหาการมีทัศนะพ้ืนฐานต่อการเป็นพระ
ธรรมทูตและงานโดยบทบาทและหน้าที่ของพระธรรมทูตไม่ครอบคลุมครบต่อสังคมโดยรวมอย่าง
ชัดเจนเท่าที่ควร (๒) ปัญหาด้านกิจกรรม คือ พระธรรมทูตที่มีบทบาทท ากิจกรรมในเรื่องดังกล่าว
มักจะเป็นพระธรรมทูตที่มีต าแหน่งทางการบริหารกิจการคณะสงฆ์ในระดับอ าเภอและระดับประจ า       
จังหวัดอ่างทอง ขาดเทคนิคและกิจกรรมที่ ใช้ ในการน าเสนอใช้ รู ปแบบเดิมๆ ท าให้น่าเบื่อ            
(๓) ปัญหาด้านการใช้สื่อประกอบการบรรยาย คือ พระธรรมทูตยังขาดความรู้ ความสามารถในการ
สร้างสื่อที่ง่ายต่อการเข้าใจ และเป็นสื่อที่แปลกและน่าสนใจ ขาดอุปกรณ์และสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย
ที่ใช้ในการอบรม สื่อประเภทวิทยุโทรทัศน์ประกอบในการเผยแผ่พระพุทธศาสนายังไม่เพียงพอต่อการ
ใช้งานที่คลอบคลุมกับหน่วยงาน (๔) ปัญหาด้านการได้รับประโยชน์และคุณค่า คือ ๑) ประโยชน์ตน 
กล่าวคือ  ยังไม่สามารถน าความรู้และประสบการณ์ไปใช้ในการพัฒนาตนเองและประกอบสัมมา
อาชีพ มีการพัฒนาบุคลิกภาพ เจตคติ ค่านิยมให้ถูกต้องเหมาะสมกับสังคมไทย และน ามาใช้ในการ
ด าเนินชีวิต สร้างศีลธรรมจริยธรรม ๒) ประโยชน์คนอ่ืน กล่าวคือ ยังขาดจิตส านึกและท าประโยชน์
เพ่ือสังคมและประเทศชาติ เกิดแรงจูงใจเชิงบวกให้เกิดความเชื่อมั่นและภูมิใจในตัวเอง การปฏิบัติ
เป็นแบบอย่างที่ดี การเน้นหลักการสอนประชาชน  ๓) ประโยชน์สังคมส่วนรวม กล่าวคือ  ขาดความ
มุ่งมั่นที่จะเป็นตัวอย่างในการท างานที่ดีของพระสงฆ์และของคนทั่วไป มีความมุ่งมั่นปฏิบัติงานพระ
ศาสนาเพื่อสังคมส่วนรวม 



๗๕ 
 

๓) รูปแบบและวิธีการเผยแผ่พระพุทธศาสนาที่มีคุณภาพ เพ่ือน ามาเป็นแนวทางการเผย
แผ่ของพระธรรมทูตในจังหวัดอ่างทอง พบว่า มีอยู่ ๘ รูปแบบ คือ (๑) รูปแบบและวิธีการเผยแผ่ธรรม
แบบการแสดงธรรมเทศนา (๒) รูปแบบและวิธีการเผยแผ่ธรรมแบบการบรรยายธรรมหรือปาฐกถา
ธรรม (๓) รูปแบบและวิธีการเผยแผ่ธรรมแบบการบรรยายธรรมผ่านสื่อแพร่ภาพหรือสถานี
วิทยุกระจายเสียงออกอากาศ (๔) รูปแบบและวิธีการเผยแผ่ธรรมแบบการจัดโครงการส่งเสริม
คุณธรรมต่างๆ  (๕) รูปแบบและวิธีการเผยแผ่ธรรมแบบการน าฝึกสมาธิ (๖) รูปแบบและวิธีการเผย
แผ่ธรรมแบบการน าปฏิญาณตนเป็นพุทธมามกะ (๗) รูปแบบและวิธีการเผยแผ่ธรรมแบบการพัฒนา
ท้องที่ (๘) รูปแบบและวิธีการเผยแผ่ธรรมแบบการท ากิจกรรมสังคมสงเคราะห์ พระธรรมทูตหรือ      
ผู้เผยแผ่พระพุทธศาสนาจะต้องพิจารณารูปแบบตามความเหมาะสมของปัจจัย  เช่น เวลา สถานที่     
ตัวผู้ฟัง และบริบทต่าง ๆ๑๒๖  เป็นต้น 

พระครูวิธูรชัยกิจ ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “รูปแบบการบริหารการศึกษาที่มีวัดเป็นฐานใน
จังหวัดชัยนาท” ผลการวิจัยพบว่า การบริหารการศึกษาที่มีวัดเป็นฐานในจังหวัดชัยนาทวัดขนาดเล็ก
ซึ่งมีการบริหารที่มีบูรณาการน้อย  หย่อนหรือขาดประสิทธิภาพเป็นภาระต่อสังคมเป็นภัยต่อการอยู่
รอดของวัดในส่วนย่อยและคณะสงฆ์ไทยโดยรวม มีกรรมการวัดคอยตรวจสอบความคุ้มค่าน้อย และ
ขาดหลักการของการสร้างกลไกการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดีกล่าวคือ ใช้หลักกฎหมายใน
วัดมีการปกครองวัดยึดวัตถุประสงค์ของวัดเป็นหลักในการปกครอง  และใช้หลักเมตตาและเหตุผล
ดังนั้น เหตุนี้การประเมินเจ้าอาวาสให้ความส าคัญกับหลักความคุ้มค่าและหลักกฎหมายน้อยซึ่ง
สะท้อนให้การบริหารวัดราษฎร์ที่ขาดประสิทธิภาพในการบริหารวัดราษฎร์มาก ในด้านเดียวกันนี้
พระสงฆ์เป็นผู้รับไม่คุ้นเคยกับการให้ และสิ่งของที่ประชาชนถวายแก_พระสงฆ์ล้วนแต่เป็นสิ่งที่ดี เช่น 
อาหารที่ดีที่สุดของชาวบ้าน เป็นต้น ทั้งนี้ผู้วิจัยตั้งข้อสังเกตว่า เจ้าอาวาสวัดราษฎร์ในปัจจุบันยังคงให้
ความส าคัญกับหลักความคุ้มค่าน้อยซึ่งถือว่าเป็นจุดอ่อนเพราะเงินของวัดได้มาจากเงินบริจาคของ
ประชาชน หรืองบประมาณจากรัฐบาลเจ้าอาวาสไม่ได้หามาด้วยหยาดเหงื่อของตนเองจึงให้
ความส าคัญน้อยใช้จ่ายโดยไม่ระมัดระวัง หรือไม่ยึดหลักกฎหมายแต่ยึดหลักรัฐศาสตร์หรือหลัก
ยืดหยุ่นมากเป็นเจ้าอาวาสอ่อนแอ ดังนั้น ในด้านนี้ เจ้าอาวาสควรเพ่ิมให้ความส าคัญกับหลักความ
คุ้มค่า และหลักกฎหมายให้มากขึ้น๑๒๗ 

พระมหาสุนันท์ สุนนฺโท (รุจิเวทย์) ได้ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง "การพัฒนารูปแบบการ
จัดการศาสนสมบัติของวัดในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา" มีวัตถุประสงค์  ๑) เพ่ือศึกษาปัจจัยที่ส่งผล
ต่อการจัดการศาสนสมบัติของวัดในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๒) เพ่ือศึกษาวิเคราะห์สภาพทั่วไปใน
การจัดการศาสนสมบัติของวัดในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและ ๓) เพ่ือน าเสนอการพัฒนารูปแบบ
การจัดการศาสนสมบัติของวัด ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ผลการวิจัยพบว่า  ๑. ปัจจัยที่มีผลต่อ
การจัดการศาสนสมบัติของวัด ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้แก่ ๑) ปัจจัยด้านการบริการศาสน

                                                 

 ๑๒๖พระครูโสภณธรรมวิจารณ ์(ทรงพล อ สุกาโร), “รูปแบบการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระธรรม
ทูตในจังหวัดอ่างทอง  , วิทยานิพนธ์ดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย , 
๒๕๕๙). 
 ๑๒๗พระครูวิธูรชัยกิจ, “รูปแบบการบริหารการศึกษาที่มีวัดเป็นฐานในจังหวัดชัยนาท” , ปริญญา
ดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, ๒๕๕๒). 



๗๖ 
 

สมบัติวัด ให้เกิดการบริการเชิงสงเคราะห์ประชาชน ประชาชนรับรู้ถึงความมีเมตตาธรรมตามหลัก
พระพุทธศาสนา ๒) ปัจจัยด้านการควบคุมศาสนสมบัติวัด เป็นใช้การควบคุมตรวจสอบให้เกิดการ
จัดการศาสนสมบัติตอบความต้องทุกภาคส่วน ๓) ปัจจัยด้านการแต่งตั้งบุคลากรที่ดูแลรักษาและ
ด าเนินการ เป็นการดึงบุคคลเข้าช่วยเหลืองานจัดการศาสนสมบัติวัดของเจ้าอาวาส ๔) ปัจจัยด้านการ
ท าบัญชีรักษาศาสนสมบัติวัดและเงินผลประโยชน์ของวัด เป็นวิธีการแบบแผนที่เป็นฐานข้อมูลช่วยให้
เจ้าอาวาสตัดสินใจจัดการศาสนสมบัติวัดได้เหมาะสม ๕) ปัจจัยจัดท าบัญชีให้เป็นรูปแบบที่เหมาะสม 
เป็นการปรับรูปแบบบัญชีตามความเหมาะสมกับสภาพที่ผู้ปฏิบัติสามารถจัดท าบัญชีได้ ปัจจัยทั้ง ๕ มี
ความจ าเป็นต่อการอาศัยคนอ่ืน  วางแผน จัดการความสัมพันธ์บุคคล อ านวยการและควบคุม
ทรัพยากรบุคคลและทรัพยากรอ่ืน ๆ ให้ด าเนินงานจัดการศาสนสมบัติวัดไปในทิศทางเดียวกันเพ่ือ
บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ 

๒. สภาพทั่วไปในการจัดการศาสนสมบัติของวัด  ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา การ
จัดการเรื่องที่ดินของวัดในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาในภาพรวมทั่วไป การจัดการทั่วไปอยู่ในสภาพที่
เหมาะสมแต่ขาดการชี้แนะแนวทางที่ถูกต้อง โดยเฉพาะการจัดท าแผนงานระเบียบการจัดการศาสน
สมบัติให้เป็นระบบมีต้นแบบให้เจ้าอาวาสสามารถปฏิบัติงานจัดการศาสนสมบัติได้ทันทีรูปแบบการ
จัดการศาสนสมบัติของวัดในจังหวัดพระนครศรีอยุธยามีรูปแบบการจัดการ ๒ รูปแบบ คือ ๑) 
รูปแบบการจัดการศาสนสมบัติของวัดตามหลักกฎหมาย  ด าเนินการตามคู่มือส านักงาน
พระพุทธศาสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๒) รูปแบบการจัดการศาสนสมบัติของวัดตามจารีต
ประเพณีซึ่งไม่มีการจัดท าเป็นลายลักษณ์อักษร อนึ่งการด าเนินการจัดการศาสนสมบัติ ทั้ง ๒ รูปแบบ
ส่งผลให้เกิดการรักษาศาสนสมบัติและผลประโยชน์ตอบแทนแก่วัดแตกต่างกัน  และมีผลประโยชน์
และปัญหาความต้องการที่เกิดข้ึนกับวัดแตกต่างกันตามสภาพพ้ืนที่ 

๓ . การน าเสนอการพัฒนารูปแบบการจัดการศาสนสมบัติของวัด  ในจั งหวัด
พระนครศรีอยุธยาการพัฒนารูปแบบการจัดการศาสนสมบัติของวัดในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาตาม
กระบวนการจัดการ คือ กระบวนการที่เจ้าอาวาสและคณะบุคคลจัดการใช้ศิลปะและกลยุทธ์ต่าง  ๆ 
ด าเนินตามขั้นตอนต่าง ๆ โดยความร่วมแรงร่วมใจของเจ้าอาวาสกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในองค์การ การ
ตระหนักถึงความสามารถความถนัด ความต้องการและความมุ่งหวังด้านความเจริญก้าวหน้าในการ
ปฏิบัติงานการจัดการศึกษาศาสนสมบัติของวัดตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้  โดยรูปแบบการพัฒนาการ
จัดการศาสนสมบัติวัดทั้ง ๕ รูปแบบ ดังนี้ 

๑) รูปแบบการบริการศาสนสมบัติวัด เน้นการบริการในลักษณะสงเคราะห์ประชาชน
ตามหลักเมตตาธรรมใช้ที่ดินวัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

๒) รูปแบบการควบคุมศาสนสมบัติวัด เน้นการควบคุมตรวจสอบโดยปรับเปลี่ยนไปตาม
ความส าคัญของปัจจัย  

๓) รูปแบบการแต่งตั้งบุคลากรที่ดูแลรักษาและด าเนินการเน้นการแต่งตั้งตามความ
เหมาะสมกับปัจจัยด้านใดด้านหนึ่งที่มีความส าคัญต่อการจัดการศาสนสมบัติของวัด 

๔) รูปแบบการท าบัญชีรักษาศาสนสมบัติวัดและเงินผลประโยชน์ของวัดเน้นวิธีการจัดท า
บัญชีตามท่ีกฎหมายก าหนด  



๗๗ 
 

๕) รูปแบบบัญชีให้เป็นรูปแบบที่เหมาะสม โดยด าเนินการปรับรูปแบบบัญชีตามความ
เหมาะสมกับสภาพที่ผู้ปฏิบัติสามารถจัดท าบัญชีได้๑๒๘ 

พระครูสันติธรรมาภิรัต (บุญชัย สนฺติกโร)  ได้ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง "การพัฒนา
รูปแบบการปกครองคณะสงฆ์ในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค  ๑๕"  วัตถุประสงค์  ๑) เพ่ือศึกษา
วิเคราะห์สภาพการปกครองคณะสงฆ์ในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๕   ๒) เพ่ือศึกษาปัจจัยที่ส่งผล
ต่อความส าเร็จในการปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๕    ๓) เพ่ือเสนอรูปแบบการพัฒนาการปกครองคณะ
สงฆ์ในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๕  ผลการวิจัยพบว่า  ๑. สภาพการปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๕ 
มีการปกครองโดยใช้ พระธรรมวินัยและพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ.๒๕๐๕ และฉบับที่ ๒ พ.ศ.
๒๕๓๕ ประกอบกับ กฎ ระเบียบ ค าสั่ง มติมหาเถรสมาคมเป็นแบบแผนในการปฏิบัติสืบทอดกันมา 
ตามแบบการปกครองคณะสงฆ์ในภาคอ่ืนๆ ยังไม่มีการปรับปรุงให้เหมาะสมกับยุคสมัยจึงท าให้ทราบ 
๑) จุดแข็ง คือการปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๕ ทั้ง ๔ จังหวัด แบ่งภาระหน้าที่รับผิดชอบที่ชัดเจน การ
ปกครองเป็นระบบ ใช้กฏเกณฑ์เดียวกันตามหลักพรหมวิหาร ๔ ยึดมั่นในอปริหานิยธรรม ๗ ยกเว้น
อคติ ๔ ๒) จุดอ่อน ยังขาดบุคลากรที่มีคุณภาพมาช่วยกันพัฒนาการปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๕ มีการ
ใช้อ านาจในการปกครองขาดความยุติธรรม และขาดความร่วมมือกันของบุคลากรในคณะสงฆ์ ๓) 
ปัญหา มีนโยบายที่ไม่สอดคล้องกับแผนการปฏิบัติงาน ขาดแรงจูงใจในการปฏิบัติงานท าให้ผลของ
การด าเนินงานเกิดความล่าช้า ๔) อุปสรรค ผู้บริหารขาดความรัดกุมในการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 
ขาดงบประมาณเพ่ือสนับสนุนการปกครองคณะสงฆ์ และขาดความรู้ด้านเทคโนโลยีเพ่ือการสื่อสาร
เพ่ือการพัฒนาคณะสงฆ์ภาค ๑๕  

๒. ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อความส าเร็จ ในการปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๕ ประกอบด้วย 
ระบบการปกครองที่ต้องค านึงถึงองค์ประกอบ ๕ ด้าน คือ การพัฒนารูปแบบด้านการวางแผน มีการ
วางแผนในการส่งเสริมคุณภาพของพระสังฆาธิการทุกระดับชั้น ในการปกครองคณะสงฆ์ทุกด้าน เช่น 
สงเสริมการศึกษาทั้งด้านปริยัติและปฏิเวธ เพ่ือพัฒนาศักยภาพพระสังฆาธิการ และพระภิกษุสามเณร 
เพ่ือเป็นแบบอย่างที่ดี ก าหนดนโยบายการปฏิบัติงานแต่ละปีให้ชัดเจน  โดยมีแผนการพัฒนา
แผนปฏิบัติการ แผนพัฒนายุทธศาสตร์, การพัฒนารูปแบบด้านการจัดองค์กร มีการแบ่งภาระหน้าที่
ให้คณะสงฆ์ภาค ๑๕ รับผิดชอบที่ชัดเจน คือ จังหวัดสมุทรสงครามรับผิดชอบเรื่องการสอบซ่อมบาลี
สนามหลวง จังหวัดราชบุรีรับผิดชอบเรื่องการอบรมบาลีก่อนสอบ จังหวัดเพชรบุรีรับผิดชอบเรื่องการ
อบรมพระวิปัสสนาจารย์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์รับผิดชอบเรื่องการอบรมพระสังฆาธิการ  มีการ
ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาอย่างจริงจัง สรรหาองค์กรที่จะสนับสนุนเรื่องการศึกษา เพ่ือพัฒนา
องค์กรและพัฒนาระบบงาน, การพัฒนารูปแบบด้านงานบุคลากร ส่งเสริมบุคลากรให้ไปศึกษาดูงาน
ในด้านที่สนใจหรือที่เกี่ยวข้องกับงานที่ได้รับมอบหมาย มีการจัดอบรมประชุมสัมมนาเพ่ือเสริมสร้าง
ให้บุคลากรมีวิสัยทัศน์ และประสบการณ์ในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และจัดอบรม
บุคลากรในด้านเทคโนโลยี บัญชีการเงิน และระเบียบวินัย มารยาทที่เกี่ยวข้องกับงานปกครอง, การ
พัฒนารูปแบบด้านอ านวยการ น าระเบียบกฎหมายของคณะสงฆ์ และของภาครัฐไปสร้างกติกาในการ
                                                 

 ๑๒๘พระมหาสุนันท์ สุนนฺโท (รุจิเวทย์), “การพัฒนารูปแบบการจัดการศาสนสมบัติของวัดในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา, วิทยานิพนธ์ดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย , 
๒๕๕๗). 



๗๘ 
 

ปฏิบัติภารกิจร่วมกัน และให้ยอมรับกฎเกณฑ์เดียวกันเพ่ือปฏิบัติไปในแนวทางเดียวกัน มีการ
ประเมินผลการปฏิบัติทุกโครงการที่จัดขึ้น  และการพัฒนารูปแบบด้านการก ากับดูแล เป็นไปใน
ลักษณะที่ปรึกษา ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมแก้ไข มีการบริหารงานแบบบนลงล่าง และมีคณะกรรมการ
ติดตามแต่ละฝ่ายอย่างใกล้ชิด อีกทั้งต้องด าเนินการให้สอดคล้องกับภารกิจของคณะสงฆ์ในภาพรวม
ทั้ง ๖ ด้าน คือ ด้านการปกครอง ด้านการเผยแผ่ ด้านการศึกษาสงเคราะห์  ด้านการสาธารณ
สงเคราะห์ และด้านการสาธารณูปการ นอกจากนี้ยังมีปัจจัยด้านอ่ืนๆ คือ ด้านการจัดงบประมาณ 
ด้านการจัดโครงการพัฒนาบุคลากร และด้านการจัดอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการ
พัฒนาการปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๕  

๓. รูปแบบการปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๕ ที่พัฒนาแล้ว คือมีการวางแผนกระบวนการ
ด าเนินงานที่ส่งเสริมคุณภาพของพระสังฆาธิการทุกระดับชั้นที่ชัดเจน  การจัดองค์กรใช้ กฎ ระเบียบ 
ข้อบังคับ และกติกาเดียวกัน ส่งบุคลากรไปศึกษาดูงานด้านต่างๆ เพ่ือเสริมสร้างให้มีวิสัยทัศน์ 
ประสบการณ์ คุณภาพ และประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน น าระเบียบกฎหมายของคณะสงฆ์ และ
ของภาครัฐไปสร้างกติกาในการปฏิบัติภารกิจร่วมกัน และมีคณะกรรมการก ากับดูแลแต่ละฝ่ายอย่าง
ใกล้ชิด๑๒๙ 

พระครูใบฎีกาสุรพล อาสโภ (แย้มชุ่ม) ได้ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง "การพัฒนารูปแบบ
งานสาธารณสงเคราะห์ตามกระบวนทัศน์วิถีพุทธ" วัตถุประสงค์  ๑) เพ่ือศึกษาแนวคิด ทฤษฏี และ
หลักพุทธธรรมเกี่ยวกับงานสาธารณสงเคราะห์ของคณะสงฆ์ตามกระบวนทัศน์วิถีพุทธ  ๒) เพ่ือศึกษา
วิเคราะห์สภาพปัญหาและอุปสรรคการบริหารงานสาธารณสงเคราะห์ของคณะสงฆ์ภาค  ๑๕         
๓) เพ่ือน าเสนอการพัฒนารูปแบบงานสาธารณสงเคราะห์ตามกระบวนทัศน์วิถีพุทธ  ผลการวิจัย
พบว่า  ๑. การสาธารณสงเคราะห์ เป็นภารกิจกรรมส าคัญของพระสงฆ์ในการท างานช่วยเหลือ
ชาวบ้านหรือคนส่วนมากหรือคนทั่วไป  ซึ่งเป็นหน้าที่หลักของเจ้าอาวาสตามมาตรา ๓๗ แห่ง
พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๐๕ ข้อ ๔ บัญญัติไว้ว่า “ให้ความสะดวกตามสมควรในการบ าเพ็ญ
กุศล” การพัฒนางานสาธารณสงเคราะห์นั้น หลักพุทธธรรมแห่งพระพุทธศาสนาเป็นเครื่องมือส าคัญ
ที่ส่งเสริมและสนับสนุนการช่วยเหลือผู้อ่ืนเป็นอย่างมาก การพัฒนารูปแบบการพัฒนางานสาธารณ
สงเคราะห์ตามกระบวนทัศน์วิถีพุทธของพระสงฆ์ต้องอาศัยหลักพุทธธรรมส าคัญคือ ไตรสิกขา พรหม
วิหาร ๔ ราชสังคหวัตถุ จักรวรรดิวัตร อปริหานิยธรรม ทศพิธราชธรรม สาราณียธรรม สัปปุริสธรรม 
ฯลฯ โดยพระสงฆ์ควรมีรูปแบบการพัฒนางานสังคมสงเคราะห์ในส่วนที่สังคมคาดหวังไว้ทั้ง ๒ ส่วนคือ
การสงเคราะห์ทางวัตถุ และสงเคราะห์ทางจิตใจไปพร้อมๆ กัน โดยมีจุดมุ่งหมายอันจะน าไปสู่การ
พัฒนาและบูรณาการสังคมอย่างยั่งยืนถาวร ต้องพัฒนาคุณภาพจิตใจ พัฒนาคุณภาพชีวิต พัฒนา
คุณภาพทรัพยากรมนุษย์ และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภายใต้รูปแบบการพัฒนา
ตามกระบวนทัศน์วิถีพุทธ เพ่ือความหลุดพ้นจากหล่มแห่งความทุกข์ ย่อมน าประโยชน์สุขอย่างสูงสุด
มาสู่สังคมไทย 

                                                 

 ๑๒๙พระครูสันติธรรมาภิรัต (บุญชัย สนฺติกโร), “การพัฒนารูปแบบการปกครองคณะสงฆ์ในเขต
ปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๕”, วิทยานิพนธ์ดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย, ๒๕๕๗). 



๗๙ 
 

๒. ปัญหาด้านการสาธารณสงเคราะห์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในเขตการปกครองคณะสงฆ์ภาค 
๑๕ ในปัจจุบันนี้ มี ๔ ด้าน คือ ๑) ปัญหาด้านการด าเนินการเพ่ือช่วยเหลือเกื้อกูล ๒) ปัญหาด้านการ
ช่วยเหลือเกื้อกูลกิจการของผู้อ่ืนเพ่ือสาธารณประโยชน์ ๓) ปัญหาด้านการเกื้อกูลสาธารณสมบัติ
สถานที่อันเป็นสาธารณสมบัติ และ ๔) ปัญหาด้านการเกื้อกูลประชาชนหรือสรรพสัตว์  

๓. งานด้านการสาธารณสงเคราะห์ตามกระบวนทัศน์วิถีพุทธของคณะสงฆ์ภาค  ๑๕ นั้น 
เน้นการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบที่สามารถปฏิบัติงานออกมาแล้วเป็นสาธารณประโยชน์จริง
อย่างเป็นรูปธรรม และที่ส าคัญต้องปรับประยุกต์หลักพุทธธรรมอันเหมาะสมมี หลักไตรสิกขา หลัก
พรหมวิหารธรรม และหลักสังคหวัตถุธรรม ฯลฯ มาใช้ในการปฏิบัติงานทั้งระบบอย่างเหมาะสมดีงาม 
โดยมีเป้าหมายจุดประสงค์หลักว่าให้คณะสงฆ์ได้ถือปฏิบัติด าเนินการเน้นหลักให้คณะสงฆ์ได้ทางาน
ช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนในด้าน ต่าง ๆ เป็นหลักส าคัญ การปฏิบัติงานด้านการสา
ธารณสงเคราะห์ของคณะสงฆ์ภาค ๑๕ จึงต้องเน้นหนักไปในทิศทางที่เกี่ยวกับการที่คณะสงฆ์ต้องให้
ความสงเคราะห์ประชาชนในชุมชนและสังคม ยังเป็นการสร้างความผูกพันระหว่างวัดกับบ้านอีกทาง
หนึ่งด้วย ที่ไม่ขัดต่อพระธรรมวินัยและกฎหมายกฎระเบียบของบ้านเมือง  เพ่ือมุ่งพัฒนาทั้งทาง
คุณภาพชีวิตของประชาชนทั้งทางวัตถุและจิตใจให้มีความสมดุลทั้งกาย  วาจา และจิตใจอันจะน า
ความสุข ความเจริญพัฒนามาสู่วัดและชุมชนสังคมประเทศชาติ โดยมีวัดและพระภิกษุสามเณรเป็น
ผู้น าที่ส าคัญ และเป็นการด าเนินการช่วยเหลือสังคมทางวัตถุและจิตใจในรูปแบบต่างๆ ได้แก ่ด้านการ
พัฒนาจิตใจ  ด้านคุณภาพชีวิต  ด้านการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น  ด้านการส่งเสริมอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรม ก็จะส่งผลให้ก่อเกิดความสุข สงบ สว่าง เป็นการพัฒนาอย่างยังยืน๑๓๐ 

พระครูอุทัยกิจจารักษ์ (สุรางค์ สุจิณฺโณ) ได้วิจัยเรื่อง “รูปแบบการบริหารจัดการการ
เผยแผ่พระพุทธศาสนาขององค์กรปกครองคณะสงฆ์ ภาค ๒” ผลวิจัยพบว่า รูปแบบการบริหาร
กิจการคณะสงฆ์มีการด าเนินการตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ.๒๕๐๕ ซึ่งภารกิจดังกล่าว บาง
ประการก าหนดไว้ในระเบียบกฎมหาเถรสมาคม แต่บางประการคงเป็นไปตามจารีตประเพณีที่ปฏิบัติ
ตามสืบต่อมา การบริหารจัดการแนวใหม่ได้มีการบูรณาการเข้ากับแนวคิดและทฤษฎีหลักการบริหาร
ของชาวตะวันตกกับหลักพุทธวิธีการบริหารและการเผยแผ่  เพ่ือส่งเสริมให้พระสังฆาธิการให้มี
ความสามารถ มีทักษะและมีศักยภาพในบริหารจัดการองค์กรปกครองคณะสงฆ์ให้ท างานเพ่ือ
พระพุทธศาสนาอย่างมีคุณภาพ  

การบริหารจัดการการเผยแผ่พระพุทธศาสนาขององค์กรคณะสงฆ์ภาค  ๒ มีปัญหา ที่
ชัดเจน องค์กรสงฆ์มีบุคลากรไม่พอเพียงที่จะเผยแผ่พระพุทธศาสนาได้อย่างถูกต้องและถ่องแท้ พระ
นักเผยแผ่ที่มีความรู้ความเข้าใจในหลักพระพุทธศาสนาอย่างถูกต้องถ่องแท้มีจ านวนจ ากัด เป็นปัญหา
ในการเผยแผ่ ท าให้พุทธศาสนิกชนเกิดความสับสน ส าคัญผิดและเข้าใจคลาดเคลื่อนไป จากความเป็น
จริงตามหลักพระพุทธศาสนา 

รูปแบบการบริหารจัดการการเผยแผ่ ควรมีอ านาจและหน้าที่ที่ส าคัญกล่าวคือ เป็น
ศูนย์กลางในการประสานบุคลากรการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในระดับภาคและระดับจังหวัด  เพ่ือให้
ปฏิบัติตามนโยบาย ข้อก าหนด ข้อบังคับ วัตถุประสงค์และอ่ืน ๆ ตามที่องค์กรก าหนด และมอบหมาย 
                                                 

 ๑๓๐พระครูใบฎีกาสุรพล อาสโภ (แย้มชุ่ม), “การพัฒนารูปแบบงานสาธารณสงเคราะห์ตามกระบวน
ทัศน์วิถีพุทธ”, วิทยานิพนธ์ดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗). 



๘๐ 
 

จัดหาวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือประกอบการเรียนการสอนและการเผยแผ่ และส่งเสริมสนับสนุนการการ
พัฒนาบุคลากรการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ติดตามประเมินผลบุคลากรที่เผยแผ่พระพุทธศาสนาและ
จัดท ารายงานผลการด าเนินงานการเผยแผ่และจัดหางบประมาณสนับสนุน  ให้การอุปถัมภ์กิจกรรม
และบุคลากรที่ท าหน้าที่เผยแผ่พระพุทธศาสนาต่อไป๑๓๑ 

พระมหาธฤติ  รุ่งชัยวิทูร  ได้ท าการวิจัยเรื่อง “รูปแบบการพัฒนาพระสังฆาธิการ เพ่ือ
ประสิทธิภาพการบริหารกิจการคณะสงฆ์" ผลการวิจัยพบว่า  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามแนว
ทั่วไป เป็นการ พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่ส าคัญ  ๔ ประการ (VETS) คือ ๑) การสร้างวิสัยทัศน์ 
(Vision) ๒) การศึกษา (Education)  ๓) การอบรม (Training) และ ๔) การดูงาน (Study Tour) 
ส่วนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามแนวพระพุทธศาสนาในการวิจัย  ครั้งนี้ ได้แก่ สิกขา ๓ พรหม
วิหาร ๔ สังคหวัตถุ ๔ ภาวนา ๔ อิทธิบาท ๔ และ สัปปุริสธรรม ๗ ส่วนรูปแบบการพัฒนาพระสังฆาธิ
การตามแนวทั่วไปและตามแนว พระพุทธศาสนา ที่จะให้มีประสิทธิภาพในการบริหารกิจการคณะ
สงฆ์ทั้ง ๖ ด้าน ควรมีการบูรณาการ การพัฒนาพระสังฆาธิการ ตามแนวทั่วไปและพระพุทธศาสนา 
เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพในการบริหารกิจการคณะสงฆ์มากยิ่งขึ้น ได้แก่  

๑) ด้านการปกครอง ควรบูรณาการการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามแนวทั่วไป (VETS) 
ร่วมกับหลักธรรม คือ พรหมวิหาร ๔  ที่ถือว่าเป็นหลักธรรมที่เหมาะสมกับผู้ปกครองมากท่ีสุด  

๒) ด้านการศาสนศึกษา ควรบูรณาการการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามแนวทั่วไป 
(VETS) ร่วมกับหลักธรรม คือ สิกขา ๓  ที่ถือว่าเป็นหลักธรรมในการพัฒนามนุษย์ให้เป็นผู้อยู่อย่าง
ประเสริฐ  

๓) ด้านการศึกษาสงเคราะห์ ควรบูรณาการ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามแนวทั่วไป 
(VETS) ร่วมกับหลักธรรม คือ สังคหวัตถุ ๔  ที่ถือว่าเป็นหลักธรรม ที่เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจบุคคล 
และประสานหมู่ชนไว้ให้สามัคคี เป็นหลักการสงเคราะห์ซึ่งกันและกัน  

๔) ด้านการเผยแผ่ ควรบูรณาการการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามแนวทั่วไป  (VETS) 
ร่วมกับหลักธรรม คือ ภาวนา ๔ ที่ถือว่าเป็นหลักธรรมส าหรับพัฒนา ฝึกฝน อบรมมนุษย์ให้มี
ความสามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข  

๕) ด้านการสาธารณูปการ ควรบูรณาการการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามแนวทั่วไป 
(VETS) ร่วมกับหลักธรรม คือ อิทธิบาท ๔  ที่ถือว่าเป็นหลักธรรมที่ท าให้ประสบความส าเร็จ  

๖) ด้านสาธารณสงเคราะห์ ควรบูรณาการการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามแนวทั่วไป 
(VETS) ร่วมกับหลักธรรม คือ สัปปุริสธรรม ๗  ที่ถือว่าเป็นหลักธรรมที่สามารถพัฒนามนุษย์ได้เป็น
อย่างดี และด้วยการประยุกต์หลักการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามแนวทั่วไป  (VETS) และหลักธรรม 
แต่ละหัวข้อสามารถยังการบริหารกิจการคณะสงฆ์ของพระสังฆาธิการได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด๑๓๒ 

                                                 

 ๑๓๑พระครูอุทัยกิจจารักษ์ (สุรางค์ สุจิณฺโณ), “รูปแบบการบริหารจัดการการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
ขององค์กรปกครองคณะสงฆ์ ภาค ๒”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัย 
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๖).   
 ๑๓๒พระมหาธฤติ  รุ่งชัยวิทูร, “รูปแบบการพัฒนาพระสังฆาธิการ เพื่อประสิทธิภาพการบริหาร
กิจการคณะสงฆ์, วิทยานิพนธ์ดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗). 
 



๘๑ 
 

พระมหาอ านาจ ปวฑฺฒโน  ได้ท าการวิจัยเรื่อง “การพัฒนารูปแบบการจัดการ
การศึกษาพระปริยัติธรรม” ผลการวิจัย พบว่า ๑. สภาพการจัดการการศึกษาพระปริยัติธรรมใน
ปัจจุบันนี้ พระสังฆาธิการได้ด าเนินการพัฒนารูปแบบที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเพ่ือการบูรณาการที่
เหมาะสมกับการศึกษาพระปริยัติธรรม ให้มีความสอดคล้องตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ ตลอดจนถึง
กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับสานักเรียน เพ่ือส่งเสริมการสร้างทรัพยากรบุคคล คือ พระภิกษุ สามเณร ผู้
เป็นศาสนทายาท สืบทอดอายุพระพุทธศาสนาในอนาคต นอกจากนั้น ปัญหาอุปสรรคการจัดการเพ่ือ
การบูรณาการที่ไม่เหมาะสมกับการศึกษาพระปริยัติธรรมในปัจจุบันนี้  สาเหตุส าคัญมาจากวิสัยทัศน์
ไม่ชัดเจน พันธกจิไม่เหมาะสม กระบวนการจัดการภายในสานักเรียนไม่ชัดเจน เช่น การบริหารบุคคล 
(Man) การบริหาร  การเงิน  (Money) การบริหารวัสดุ อุปกรณ์  (Materials) และการจัดการ 
(Management) เป็นต้น ๒. การบูรณาการหลักพุทธธรรมส าหรับการจัดการการศึกษาพระปริยัติ
ธรรม ตามหลักการจัดการประกอบด้วย การวางแผน การจัดองค์การ การบริหารบุคคล การ
อ านวยการ และการควบคุม เป็นต้น ตามหลักอิทธิบาท ๔ ประกอบด้วย ฉันทะ วิริยะ จิตตะ และ
วิมังสา เป็นต้น ตามหลักสาราณียธรรม ๖ ประกอบด้วย เมตตากายกรรม เมตตาวจีกรรม เมตตา
มโนกรรม สาธารณโภคี สีลสามัญญตา และทิฏฐิสามัญญตา เป็นต้น ๓. น าเสนอการพัฒนารูปแบบ
การจัดการการศึกษาพระปริยัติธรรม ผลการแจกแบบสอบถามแก่บุคลากรกลุ่มตัวอย่าง จ านวน ๓๑๗ 
ชุด พบว่า ผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักเรียน มีความคิดเห็นต่อการพัฒนารูปแบบการจัดการ
การศึกษาพระปริยัติธรรม โดยภาพรวม อยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาแต่ละด้านพบว่า ผู้บริหาร 
อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักเรียน มีความคิดเห็นต่อการพัฒนารูปแบบการจัดการการศึกษาพระปริยัติ
ธรรม แต่ละด้านอยู่ในระดับปานกลาง คือ ตามหลักการจัดการประกอบด้วย การวางแผน การจัด
องค์การ การบริหารบุคคล  การอ านวยการ และการควบคุมเป็นต้น  ตามหลักอิทธิบาท  ๔ 
ประกอบด้วย ฉันทะ วิริยะ จิตตะ และวิมังสา๑๓๓ 

จากการทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเรื่อง  รูปแบบ  ผู้วิจัยสามารถสรุปได้ว่า รูปแบบ
นั้นไม่มีข้อก าหนดที่ตายตัวแน่นอน  โดยทั่วไปแล้วมุ่งเน้นแต่ละด้านเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการพัฒนา
ว่าเริ่มศึกษาเรื่องใดองค์ความรู้เกี่ยวกับเรื่องที่ เราจะสร้างรูปแบบให้ชัดเจน  จากนั้นจึงค้นหา
สมมุติฐาน และหลักการของรูปแบบที่จะพัฒนา  แล้วสร้างรูปแบบขึ้นตามหลักการที่ศึกษา  และน า
รูปแบบที่สร้างขึ้นไปตรวจสอบความเหมาะสม และหาคุณภาพของรูปแบบต่อไป  เพ่ือก าหนด
เป้าหมายในการท างานพัฒนารูปแบบด้านกระบวนการบริหารจัดการให้ดียิ่งขึ้น 

 
 
 
 
 
 

                                                 

 ๑๓๓พระมหาอ านาจ ปวฑฺฒโน, “การพัฒนารูปแบบการจัดการการศึกษาพระปริยัติธรรม”, ปริญญา
พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาริขาการจัดการเชิงพุทธ, (บัณฑิตริทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย), ๒๔๕๖.   



๘๒ 
 

ตารางท่ี  ๒.๑๔  แสดงผลการวิจัยที่ท าการศึกษาเก่ียวกับรูปแบบ 
 

ชื่อนักวิจัย ผลการวิจัย/ข้อที่ค้นพบ 
พระครูโสภณธรรมวิจารณ์  (ทรง
พล อ สุกาโร), (๒๕๕๘) 
 

ได้ ท า ก า รศึ ก ษ าวิ จั ย เรื่ อ ง  "รู ป แ บ บ ก าร เผ ย แ ผ่
พระพุทธศาสนาของพระธรรมทูตในจังหวัดอ่างทอง"  
ผ ล ก าร วิ จั ย พ บ ว่ า   รู ป แ บ บ แ ล ะ วิ ธี ก า ร เผ ย แ ผ่
พระพุทธศาสนาที่มีคุณภาพ เพ่ือน ามาเป็นแนวทางการ
เผยแผ่ของพระธรรมทูตในจังหวัดอ่างทอง พบว่า มีอยู่ ๘ 
รูปแบบ คือ (๑) รูปแบบและวิธีการเผยแผ่ธรรมแบบการ
แสดงธรรมเทศนา (๒) รูปแบบและวิธีการเผยแผ่ธรรม
แบบการบรรยายธรรมหรือปาฐกถาธรรม (๓) รูปแบบ
และวิธีการเผยแผ่ธรรมแบบการบรรยายธรรมผ่านสื่อแพร่
ภาพหรือสถานีวิทยุกระจายเสียงออกอากาศ (๔) รูปแบบ
และวิธีการเผยแผ่ธรรมแบบการจัดโครงการส่งเสริม
คุณธรรมต่างๆ  (๕) รูปแบบและวิธีการเผยแผ่ธรรมแบบ
การน าฝึกสมาธิ (๖) รูปแบบและวิธีการเผยแผ่ธรรมแบบ
การน าปฏิญาณตนเป็นพุทธมามกะ (๗) รูปแบบและ
วิธีการเผยแผ่ธรรมแบบการพัฒนาท้องที่ (๘) รูปแบบและ
วิธีการเผยแผ่ธรรมแบบการท ากิจกรรมสังคมสงเคราะห์ 

พระครูวิธูรชัยกิจ, (๒๕๕๒) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “รูปแบบการบริหารการศึกษาที่มีวัด
เป็นฐานในจังหวัดชัยนาท” ผลการวิจัยพบว่า  การบริหาร
การศึกษาที่มีวัดเป็นฐานในจังหวัดชัยนาทวัดขนาดเล็กซึ่ง
มี ก ารบ ริห ารที่ มี บู รณ าการน้ อย  หย่ อนห รือขาด
ประสิทธิภาพเป็นภาระต่อสังคมเป็นภัยต่อการอยู่รอดของ
วัดในส่วนย่อยและคณะสงฆ์ไทยโดยรวม มีกรรมการวัด
คอยตรวจสอบความคุ้มค่าน้อย และขาดหลักการของการ
สร้างกลไกการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี
กล่าวคือ ใช้หลักกฎหมายในวัดมีการปกครองวัดยึด
วัตถุประสงค์ของวัดเป็นหลักในการปกครอง และใช้หลัก
เมตตาและเหตุผลดังนั้น เหตุนี้การประเมินเจ้าอาวาสให้
ความส าคัญกับหลักความคุ้มค่าและหลักกฎหมายน้อยซึ่ง
สะท้อนให้การบริหารวัดราษฎร์ที่ขาดประสิทธิภาพในการ
บริหารวัดราษฎร์มาก ในด้านเดียวกันนี้พระสงฆ์เป็นผู้รับ
ไม่คุ้นเคยกับการให้ และสิ่งของที่ประชาชนถวายแก_
พระสงฆ์ล้วนแต่ เป็นสิ่งที่ดี  เช่น อาหารที่ดีที่สุดของ
ชาวบ้าน เป็นต้น  



๘๓ 
 

ตารางท่ี  ๒.๑๔  แสดงผลการวิจัยที่ท าการศึกษาเก่ียวกับรูปแบบ 
 

ชื่อนักวิจัย ผลการวิจัย/ข้อที่ค้นพบ 
พระมหาสุ นั นท์  สุนนฺ โท  (รุ จิ
เวทย์)  
(๒๕๕๗) 
 

ได้ท าการศึกษาวิจัย เรื่อง  "การพัฒนารูปแบบการ
จัดการศาสนสมบัติของวัดในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา"  
ผลการวิจัยพบว่า  ๑) รูปแบบการบริการศาสนสมบัติวัด 
เน้นการบริการในลักษณะสงเคราะห์ประชาชน  ๒ ) 
รูปแบบการควบคุมศาสนสมบัติวัด    ๓) รูปแบบการ
แต่งตั้งบุคลากร  ๔) รูปแบบการท าบัญชี  ๕) รูปแบบ
บัญชีให้เป็นรูปแบบที่เหมาะสม 

พระครูสันติธรรมาภิรัต (บุญชัย 
สนฺติกโร) 
(๒๕๕๗) 

ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “การพัฒนารูปแบบการปกครองคณะ
สงฆ์ในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๕” ผลการวิจัยพบว่า  
มีการวางแผนกระบวนการด าเนินงานที่ส่งเสริมคุณภาพ
ของพระสังฆาธิการทุกระดับชั้นที่ชัดเจน การจัดองค์กรใช้ 
กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และกติกาเดียวกัน ส่งบุคลากรไป
ศึกษาดูงานด้านต่างๆ  เพ่ือเสริมสร้างให้มีวิสัยทัศน์ 
ประสบการณ์  คุณ ภาพ  และประสิทธิภ าพ ในการ
ปฏิบัติงาน น าระเบียบกฎหมายของคณะสงฆ์ และของ
ภาครัฐไปสร้างกติกาในการปฏิบัติภารกิจร่วมกัน และมี
คณะกรรมการก ากับดูแลแต่ละฝ่ายอย่างใกล้ชิด  

พระครู ใบฎี กาสุ รพล  อาสโภ 
(แย้มชุ่ม) 
(๒๕๕๘) 

ได้ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง "การพัฒนารูปแบบงานสาธารณ
สงเคราะห์ตามกระบวนทัศน์วิถีพุทธ" พุทธ  ผลการวิจัย
พบว่า ต้องเน้นหนักไปในทิศทางที่เก่ียวกับการที่คณะสงฆ์
ต้องให้ความสงเคราะห์ประชาชนในชุมชนและสังคม ยัง
เป็นการสร้างความผูกพันระหว่างวัดกับบ้านอีกทางหนึ่ง
ด้วย ที่ไม่ขัดต่อพระธรรมวินัยและกฎหมายกฎระเบียบ
ของบ้านเมือง เพ่ือมุ่งพัฒนาทั้งทางคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนทั้งทางวัตถุและจิตใจให้มีความสมดุลทั้งกาย 
วาจา และจิตใจอันจะน าความสุข ความเจริญพัฒนามาสู่
วัดและชุมชนสังคมประเทศชาติ โดยมีวัดและพระภิกษุ
สามเณรเป็นผู้น าที่ ส าคัญ  และเป็นการด าเนินการ
ช่วยเหลือสังคมทางวัตถุและจิตใจในรูปแบบต่างๆ ได้แก่ 
ด้านการพัฒนาจิตใจ ด้านคุณภาพชีวิต ด้านการพัฒนา
ชุมชนและท้องถิ่น ด้านการส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม 
ก็จะส่งผลให้ก่อเกิดความสุข สงบ สว่าง เป็นการพัฒนา
อย่างยังยืน 



๘๔ 
 

ตารางท่ี  ๒.๑๔  แสดงผลการวิจัยที่ท าการศึกษาเก่ียวกับรูปแบบ 
 

ชื่อนักวิจัย ผลการวิจัย/ข้อที่ค้นพบ 
พระครูอุทัยกิจจารักษ์  (สุรางค์ 
สุจิณฺโณ)  
(๒๕๕๖) 

ได้วิจัยเรื่อง “รูปแบบการบริหารจัดการการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาขององค์กรปกครองคณะสงฆ์ ภาค ๒” 
ผลวิจัยพบว่า รูปแบบการบริหารจัดการการเผยแผ่ ควร
มีอ านาจและหน้าที่ที่ส าคัญกล่าวคือ เป็นศูนย์กลางในการ
ประสานบุคลากรการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในระดับภาค
และระดับจังหวัด เพ่ือให้ปฏิบัติตามนโยบาย ข้อก าหนด 
ข้อบังคับ วัตถุประสงค์และอ่ืน ๆ ตามที่องค์กรก าหนด 
และมอบหมาย จัดหาวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือประกอบการ
เรียนการสอนและการเผยแผ่ และส่งเสริมสนับสนุนการ
การพัฒนาบุคลากรการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ติดตาม
ประเมินผลบุคลากรที่เผยแผ่พระพุทธศาสนาและจัดท า
รายงานผลการด า เนิ น งานการ เผยแผ่ และจั ดห า
งบประมาณสนับสนุน  ให้การอุปถัมภ์กิจกรรมและ
บุคลากรที่ท าหน้าที่เผยแผ่พระพุทธศาสนาต่อไป 

พระมหาธฤติ  รุ่งชัยวิทูร 
(๒๕๕๗) 

ได้ท าการวิจัยเรื่อง “รูปแบบการพัฒนาพระสังฆาธิการ 
เพ่ือประสิทธิภาพการบริหารกิจการคณะสงฆ์" ผลการวิจัย
พบว่า การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามแนวทั่วไป เป็นการ 
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่ส าคัญ ๔ ประการ (VETS) คือ 
๑ ) ก า ร ส ร้ า ง วิ สั ย ทั ศ น์  (Vision) ๒ ) ก า ร ศึ ก ษ า 
(Education)  ๓) การอบรม (Training) และ ๔) การดู
งาน (Study Tour) ส่วนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตาม
แนวพระพุทธศาสนาในการวิจัย ครั้งนี้ ได้แก่ สิกขา ๓ 
พรหมวิหาร ๔ สังคหวัตถุ ๔ ภาวนา ๔ อิทธิบาท ๔ และ 
สัปปุริสธรรม ๗ 

พระมหาอ านาจ ปวฑฺฒโน   
(๒๕๕๖) 

ได้ท าการวิจัยเรื่อง “การพัฒนารูปแบบการจัดการ
การศึกษาพระปริยัติธรรม” ผลการวิจัยพบว่า ผู้บริหาร 
อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักเรียน มีความคิดเห็นต่อการ
พัฒนารูปแบบการจัดการการศึกษาพระปริยัติธรรม แต่
ละด้านอยู่ในระดับปานกลาง คือ ตามหลักการจัดการ
ประกอบด้วย การวางแผน การจัดองค์การ การบริหาร
บุคคล การอ านวยการ และการควบคุมเป็นต้น ตามหลัก
อิทธิบาท  ๔ ประกอบด้วย ฉันทะ วิริยะ จิตตะ และ
วิมังสา 



๘๕ 
 

๒.๖.๒  งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการ 
การศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการนั้น มีนักวิชาการหลายท่านได้

ท าการศึกษาไว้  ดังนี้ 
องปลัดสิทธิศักดิ์ เถี่ยนยา (แซ่โค้ว) ได้ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง "การบริหารจัดการ

ประสิทธิภาพการสาธารณสงเคราะห์ของคณะสงฆ์อนัมนิกายในประเทศไทย"  ผลการวิจัยพบว่า  
๑. แนวคิดทฤษฎีที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาการการบริหารจัดการสาธารณสงเคราะห์ของคณะสงฆ์อนัม
นิกาย ได้แก่ กระบวนการก าหนดทิศทางและวัตถุประสงค์ขององค์กร ก าหนดการพัฒนา ทั้งในระยะ
สั้น กลาง และยาว แล้วแต่ความเหมาะสมของแต่ละงาน การน าการพัฒนาไปปฏิบัติให้เกิดผลโดย
จัดท าเป็นเอกสารที่ระบุ วิสัยทัศน์ ภารกิจ และการพัฒนาการการบริหารจัดการต่างๆ ส าหรับใช้เป็น
เครื่องมือในการประสานงานและก ากับติดตามการด าเนินงานในส่วนต่างๆ ขององค์การ ให้เป็นไปใน
ทิศทางและจังหวะที่สอดคล้องกันอย่างเป็นระบบ เพ่ือให้องค์การบรรลุผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของ
องค์การอย่างมีประสิทธิภาพ โดยครอบคลุมถึงแนวทางการด าเนินงานและกิจกรรมต่างๆ  ของผู้
ท างาน เพ่ือให้เกิดประโยชน์แก่ส่วนรวม และเป็นคุณประโยชน์ต่อการพัฒนาการการบริหารจัดการ 
สาธารณสงเคราะห์ของคณะสงฆ์อนัมนิกาย 

๒. ปัจจุบันการบริหารจัดการประสิทธิภาพการสาธารณสงเคราะห์ของคณะสงฆ์อนัม
นิกายในประเทศไทยได้เปลี่ยนแปลงและพัฒนามากขึ้น  ดังจะเห็นได้จากแนวคิดของการบริหาร
จัดการประสิทธิภาพที่ เป็นการบริหารตามแนวคิดใหม่  เน้นความเป็นระบบ  โดยผู้บริหารหรือ
ผู้เชี่ยวชาญงานด้านนี้ต้องเพ่ิมบทบาทหน้าที่ในการบริหารจัดการที่ดี ช่วยเป็นแรงผลักดันให้คณะสงฆ์
อนัมนิกายในประเทศไทยมีข้อได้เปรียบในการแข่งขัน  และมีความก้าวหน้าอย่างมั่นคงท่ามกลาง
สภาวะการเปลี่ยนแปลงของโลก จึงจ าเป็นต้องพัฒนาแนวคิดหรือสมรรถนะใหม่ให้อยู่ในกรอบที่
เสริมสร้างวิสัยทัศน์ใหม่ให้แก่องค์การ โดยมุ่งเน้นบุคลากรอย่างเดียว แต่มีมุมมองที่กว้างขึ้น ให้
ครอบคลุมแนวคิดที่เน้น 

๑) การสร้างการสาธารณสงเคราะห์ที่มีการวางแผนและมีประสิทธิภาพของบุคลากรใน
การบริหารงานอย่างมีคุณภาพ 

๒) การส่งเสริมการวางแผนการใช้บุคลากรให้เกิดประโยชน์มากท่ีสุด ด้วยการเสริมสร้าง
ความรู้ ความอบอุ่น เกิดความม่ันใจและรู้สึกมั่นคงและ 

๓) การบริหารงานด้านการสาธารณสงเคราะห์เป็นศูนย์กลาง  ในการบริหารงานที่มี
ประสิทธิภาพขององค์กร 

๓. ในการบริหารจัดการประสิทธิภาพการสาธารณสงเคราะห์ของคณะสงฆ์อนัมนิกายใน
ประเทศไทย ให้ด าเนินไปสู่ความส าเร็จเจริญรุ่งเรือง สิ่งที่ส าคัญที่สุดในการบริหารจัดการ คือ การ
ประยุกต์ใช้เป็นเครื่องมือในการส่งเสริมการสร้างความอดทนและอุตสาหะในการแก้ไขปรับปรุงจัดการ
เพ่ือท าการตัดสินใจสั่งการที่เป็นธรรม โดยต้องถือว่า 

๑) เป็นงานที่ส าคัญที่สุด เพราะเป็นแม่แบบส าหรับการบริหารงานที่เกี่ยวกับการบริหาร
จัดการประสิทธิภาพในด้านอ่ืนๆ 

๒) เป็นกระบวนการการบริหารจัดการประสิทธิภาพส าหรับก าหนดคุณภาพอย่าง
เพียงพอ และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่คณะสงฆ์อนัมนิกาย และ 
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๓) เป็นกระบวนการการบริหารจัดการประสิทธิภาพเพ่ือเตรียมบุคคลให้เหมาะสมกับงาน
และเวลา รวมทั้งพัฒนาก าลังคนให้เกิดประสิทธิภาพ และบรรลุเป้าหมายของคณะสงฆ์อนัมนิกาย๑๓๔ 

พระครูวิสุทธานันทคุณ (สุรศักดิ์ วิสุทฺธาจาโร) ได้ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง "การบริหาร
จัดการวัดเพ่ือความมั่นคงแห่งพระพุทธศาสนา" ผลการวิจัยพบว่า ๑. การบริหารจัดการวัดของคณะ
สงฆ์ ในยุคสถานการณ์ปัจจุบันนี้ ผู้บริหารคณะสงฆ์ย่อมมีการพัฒนาการด้านเทคโนโลยี บูรณาการ
ด้วยหลักพุทธธรรมน าการบริหาร /การปกครองไปพร้อมกับความเจริญ  และมีกฎหมาย 
พระราชบัญญัติ ข้อบังคับ ระเบียบต่างๆ มาเกื้อกูลพระธรรมวินัย โดยเฉพาะการบริหาร/การปกครอง
วัดมีรูปแบบที่แตกต่างไปจากสมัยก่อนมาก เช่น ด้านการปกครอง ด้านการเผยแผ่ ด้านการศึกษา 
ด้านการศึกษาสงเคราะห์ ด้านการสาธารณสงเคราะห์ ด้านสาธารณูปการมีรูปแบบที่ปฏิบัติชัดเจน
มากยิ่งขึ้น ดังนั้น รูปแบบแนวคิดและวิธีการในการบริหารจัดการวัด ชื่อว่ามีส่วนส าคัญยิ่งในการ
บริหารจัดการให้องค์กรคณะสงฆ์ให้มีประสิทธิภาพประสิทธิผล ฉะนั้นผู้ที่จะเป็นผู้น าในการบริหาร/
การปกครองวัดและคณะสงฆ์ในยุคปัจจุบันนี้ต้องเป็นผู้ที่มีวิสัยทัศน์  มีความรู้ ความสามารถ ความ
เสียสละ และยอมรับความคิดเห็นของผู้อ่ืน ตลอดจนเป็นผู้เพียบพร้อมด้วยจริยาวัตรข้อปฏิบัติ เป็นที่
ยอมรับของคณะสงฆ์และสังคมโดยรวม และที่ส าคัญจะต้องเป็นนักปกครองที่มีความซื่อสัตย์ยุติธรรม 
ต้องเว้นจากความมีอคติทั้งปวง ตั้งมั่นในหลักพรหมวิหารธรรมเป็นแกนหลักของการบริหาร/การ
ปกครองอยู่เสมอ วัดในซึ่งเป็นฐานรากอันส าคัญของคณะสงฆ์และพระพุทธศาสนาก็จะเกิดความม่ันคง 
นั่นย่อมส่งผลให้พระพุทธศาสนามีความเจริญมั่นคง 

๒. การบริหารจัดการวัดขององค์กรคณะสงฆ์ภาค ๑๕ มีประเด็นส าคัญ ๗ ประการ 
ได้แก่ ด้านระบบและรูปแบบในการบริหารจัดการวัด ปัญหาด้านผู้น าในการบริหารจัดการวัด ด้านการ
จัดบุคลากรในการบริหารจัดการวัด ด้านงบประมาณในการบริหารจัดการวัด ด้านเทคโนโลยีและ
อุปกรณ์ในการบริหารจัดการวัด ด้านสภาพแวดล้อมโบราณวัตถุ/พุทธศิลป์/อาคารสถานที่/ภูมิทัศน์
ธรรมชาติ และปัญหาความสัมพันธ์กับชุมชนและหน่วยงานของรัฐ อันเป็นปัญหาที่ส าคัญใหญ่หลวง
ส าหรับวัดและคณะสงฆ์ในภาค ๑๕  

๓. การบริหารจัดการวัดเพ่ือความมั่นคงแห่งพระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์ภาค ๑๕ ใน
การบริหารกิจการงานคณะสงฆ์ทั้ง ๖ ด้าน คือ ๑) ด้านการปกครอง ๒) ด้านการศาสนศึกษา ๓) ด้าน
การเผยแผ่ ๔) ด้านการศึกษาสงเคราะห์ ๕) ด้านการสาธารณูปการ และ ๖) ด้านการสาธารณ
สงเคราะห์ แบบ 5M ได้แก่ (๑) บุคคล (M1 : Man) (๒) เงิน (M2 : Money) (๓) วัสดุอุปกรณ์ (M3 : 
materials) (๔) การจัดการ (M4 : management) และ (๕) คุณธรรม (M5 : Moral) เป็นการบริหาร
จัดการวัดที่เหมาะสมดีงามมีประสิทธิภาพขึ้นอยู่กับความสามารถในการบริหารจัดการของพระภิกษุ
สามเณรภายในวัดเป็นส าคัญ เจ้าอาวาส ซึ่งเป็นผู้ปกครองคณะสงฆ์ระดับต้นซึ่งมีหน้าที่ในการบริหาร
จัดการวัดในด้านต่าง ๆ เจ้าอาวาส ซึ่งเป็นผู้น าเบื้องต้นนับเป็นปัจจัยส าคัญในการนาองค์กรไปสู่
เป้าหมายแห่งความส าเร็จ ทั้งนี้ เพราะเจ้าอาวาสเป็นผู้ที่มีบทบาทส าคัญในการตัดสินใจ ก าหนด
นโยบายและบริหารบุคลากรในองค์กรให้ท างานอย่างมีประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติงานของบุคลากร
                                                 

 ๑๓๔องปลัดสิทธิศักดิ์ เถี่ยนยา (แซ่โค้ว), “การบริหารจัดการประสิทธิภาพการสาธารณสงเคราะห์ของ
คณะสงฆ์อนัมนิกายในประเทศไทย, วิทยานิพนธ์ดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย, ๒๕๕๗). 



๘๗ 
 

จาเป็นจะต้องมีความสามัคคีและท างานให้สอดคล้องสัมพันธ์กันระหว่างผู้นาและผู้ตาม เจ้าอาวาสนั้น
มีภารกิจการบริหารจัดการวัดตามอ านาจหน้าที่ของเจ้าอาวาสตามภารกิจของคณะสงฆ์  ๖ ด้านคือ 
ด้านการปกครอง ด้านการเผยแผ่ศาสนธรรม ด้านการศาสนศึกษา ด้านการศึกษาสงเคราะห์ ด้านการ
สาธารณูปการ และด้านการสาธารณสงเคราะห์ เจ้าอาวาสที่มีความสามารถพิเศษเฉพาะตัวมีภาวะ
ผู้น า มีกระบวนการและวิธีปฏิบัติงาน สร้างความสัมพันธ์กับชุมชน รวมทั้งมีการพัฒนาตนเองให้
สมบูรณ์พร้อมในด้านพระธรรมวินัย จะส่งผลโดยตรงต่อศรัทธาความเชื่อถือของพุทธศาสนิกชน ซึ่งจะ
ช่วยให้การปฏิบัติศาสนกิจทุกอย่างบรรลุตามวัตถุประสงค์โดยง่าย  เจ้าอาวาสจึงต้องมีภารกิจที่ต้อง
รับผิดชอบต่อการบริหารจัดการวัดในทุก ๆ ด้าน โดยให้พระภิกษุสามเณรในวัดทุกรูปได้ศึกษาและ
ปฏิบัติอย่างเต็มความสามารถ ให้เกิดประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคล้องกับกรมการศาสนา กล่าวว่า การ
บริหารวัด คือการปกครองบังคับบัญชาก ากับดูแล แนะน า สั่งสอนภิกษุสงฆ์ สามเณร และฆราวาสผู้
อยู่ในวัดให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย ให้อยู่ในศีลธรรมอันดี และด าเนินกิจกรรมโครงการต่าง ๆ 
ของวัด ให้ส าเร็จด้วยดีมีประสิทธิภาพสูงสุด เจ้าอาวาสจึงต้องมีภารกิจที่ต้องรับผิดชอบต่อการบริหาร
จัดการวัดทุกด้าน โดยให้พระภิกษุสามเณรในวัดทุกรูปได้ศึกษาและปฏิบัติอย่างเต็มความสามารถ 
และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด การบริหารจัดการวัดที่ดีมีคุณภาพจึงเป็นหลักท าให้พระพุทธศาสนามี
ความมั่นคงยั่งยืนสืบต่อไป๑๓๕ 

พระครูสุวรรณวรการ (พิมพ์ทรัพย์ พุทฺธาโณ ) ได้ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง "การ
พัฒนาการจัดการการศาสนศึกษาแผนกธรรมของคณะสงฆ์ภาค ๑"  ผลการวิจัยพบว่า ๑) แนวคิด 
ทฤษฎีที่เกี่ยวกับการพัฒนา มีกระบวนพัฒนาการจัดการศาสนศึกษาโดยน าแผนงานเชิงกลยุทธ์เข้ามา
ท าการวิเคราะห์สถานการณ์ซึ่งประกอบด้วยการวิเคราะห์ SWOT ANALYSIS ประกอบด้วย ๔ อย่าง 
คือ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและปัญหาอุปสรรค มาด าเนินการวิเคราะห์แนวคิดทฤษฎีทั้ง ๕ ด้าน ได้แก ่
ด้านหลักสูตร ด้านครูผู้สอน ด้านกระบวนการเรียนการสอน ด้านสื่ออุปกรณ์การสอน ด้านการวัดผล
และประเมินผล  

๒) สภาพทั่วไปเกี่ยวกับการพัฒนาการจัดการศาสนศึกษาแผนกธรรมของคณะสงฆ์ภาค 
๑ พบว่า พระสังฆาธิการในทุกระดับชั้นให้ความร่วมมือกันดี มีกลไกในการพัฒนาและบริหารหลักสูตร
ให้มีประสิทธิภาพ โน้มน้าวผู้เรียนให้เข้าถึงจุดมุ่งหมายของหลักสูตรอย่างแท้จริง  ท าให้มีครูที่มี
ศักยภาพ มีความเชี่ยวชาญเฉพาะตัว และมีปริมาณอย่างเพียงพอต่อการเรียนการสอน เพราะอยู่ใน
ศูนย์กลางทางการศึกษา ปฏิรูปเทศดีกว่าต่างจังหวัด โดยมีกระบวนการเรียนการสอน ที่มีการจัดท า
แผนการสอนตามแผนยุทธศาสตร์ มีเทคนิควิธีที่สามารถสอนให้จูงใจ แจ่มแจ้ง แกล้วกล้า ให้บุคลากร
ผลิตสื่อที่มีคุณภาพ แล้วน าสื่อไปปรับใช้เพ่ือให้เกิดศักยภาพทางการเรียนรู้เพ่ิมขึ้น และส่งผลให้คณะ
สงฆ์มีการวางแผนในการตรวจสอบการสอบวัดผลประจ าปีที่รัดกุมและจริงจังต่อการก ากับดูแล 

๓) แนวทางการพัฒนาการจัดการการศาสนศึกษาแผนกธรรมคณะสงฆ์ภาค ๑ พบว่า ๑) 
ด้านหลักสูตร ควรมีการพัฒนาให้ทันสมัยและสอดคล้องกับสายสามัญ ๒) ด้านครูผู้สอน ต้องเป็นครู
มืออาชีพ มีการศึกษา อบรมและพัฒนาตัวเองตลอดเวลา ๓) ด้านกระบวนการเรียนการสอน ที่มี
คุณภาพ และควรปรับระยะเวลาการสอนให้เพ่ิมมากขึ้น  ๔) ด้านสื่ออุปกรณ์การสอน  ควรน า
                                                 

 ๑๓๕พระครูวิสุทธานันทคุณ (สุรศักดิ์ วิสุทฺธาจาโร), “การบริหารจัดการวัดเพื่อความมั่นคงแห่ง
พระพุทธศาสนา, วิทยานิพนธ์ดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗). 



๘๘ 
 

เทคโนโลยีการเรียนการสอนที่ทันสมัยมาประยุกต์ให้ผู้เรียนเกิดทักษะในการน าไปใช้ ๕) ด้านการ
วัดผลและประเมินผล ต้องมีรูปแบบเป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งประเทศเพ่ือให้เกิดผลที่ชัดเจน๑๓๖ 

พระปลัดวรัญญู อคฺควชิโร (ยอดเพ็ชร) ได้ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง "การพัฒนาการ
บริหารจัดการวัดให้เป็นศูนย์กลางชุมชนในยุคโลกาภิวัตน์"  มีวัตถุประสงค์  ๑) เพ่ือศึกษาวิเคราะห์
สภาพปัญหา อุปสรรคในการบริหารจัดการวัดเป็นศูนย์กลางชุมชนต้นแบบ  ๒) เพ่ือศึกษาหลักการ  
วิธีการและแนวทางที่เหมาะสมในการพัฒนาบริหารจัดการวัดให้เป็นศูนย์กลางชุมชนในยุคโลกาภิวัตน์      
๓) เพ่ือศึกษาความเป็นไปได้และน าเสนอนวัตกรรมองค์ความรู้ใหม่การพัฒนาบริหารจัดการวัดให้เป็น
ศูนย์กลางชุมชนในยุคโลกาภิวัตน์   ผลการวิจัยพบว่า   ๑) สภาพปัญหา อุปสรรคในการบริหาร
จัดการวัดเป็นศูนย์กลางชุมชนต้นแบบ พบว่า ด้านบุคลากร อดีตเจ้าอาวาสเป็นผู้น าเชิงปัจเจกชนสั่ง
การเพียงรูปเดียวและมีภาวะผู้น าสูง สร้างอัตลักษณ์ให้กับวัดโดยด าเนินโครงการตามทักษะ
ความสามารถเพียงด้านเดียวจนปรากฏผลชัดเจน  เจ้าอาวาสรูปใหม่ซึ่งบริหารจัดการวัดต่อมาไม่
สามารถสืบสานอัตลักษณ์เดิมไว้ได้ และพระภิกษุผู้อุปสมบทใหม่ขาดระเบียบวินัยของพระภิกษุสงฆ์ 
รวมทั้งการขาดแคลนศาสนทายาทสืบต่ออายุพระพุทธศาสนาและกิจการคณะสงฆ์ พระภิกษุสงฆ์ขาด
ทักษะการศึกษาซึ่งเป็นที่ยอมรับของสังคม ด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ด าเนินการอย่างตั้งรับ 
ด้านการร่วมรับผิดชอบต่อชุมชน ขาดการประสานความเข้าใจส าหรับแต่ละโครงการที่วัดด าเนินการ 

๒) หลักการบริหารตามแนวพุทธศาสนาสามารถสรุปลงได้ ๓ ประการ คือ หลักการครอง
ตนครองคน และครองงาน รวมทั้งหลักพระวินัยช่วยให้การบริหารวัดด าเนินไปด้วยความเรียบร้อยดี
งามและควรส่งเสริมอาคาริยวินัย กรอบควบคุมวิถีชีวิต แนวทางประพฤติปฏิบัติส าหรับคฤหัสถ์ให้
เกิดขึ้นในชุมชน และทฤษฎีที่เหมาะสมส าหรับการพัฒนาการบริหารจัดการวัดในยุคโลกาภิวัตน์คือ
ทฤษฎี POLC ประกอบด้วย การวางแผน การจัดองค์การ การชี้น าจูงใจ และการควบคุม ส าหรับ
วิธีการและแนวทางที่เหมาะสมในการพัฒนาการบริหารจัดการวัดให้เป็นศูนย์กลางชุมชนในยุคโลกาภิ
วัตน์ประกอบด้วย การทบทวนพันธกิจ การวางแผน การด าเนินการพัฒนา การติดตามและการ
ประเมินผล 

๓) ความเป็นไปได้ในการพัฒนาการบริหารจัดการวัดให้เป็นศูนย์กลางชุมชนในยุคโลกาภิ
วัตน์ต้องอาศัยองค์ประกอบ ด้านกฎหมาย ด้านเศรษฐกิจ ด้านบุคลากร ด้านเทคนิค ด้านสังคม และ
ด้านประชากรชุมชน ให้มีส่วนร่วมในการพัฒนา ส าหรับแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการวัดให้
เป็นศูนย์กลางชุมชนในยุคโลกาภิวัตน์  ประกอบด้วยรูปแบบ  GT Model ที่ เกื้อกูลกัน ๕ ส่วน 
ประกอบด้วย  ๑) ขยับปัญญาก่อนจึงย้อนเขยื้อนกาย คือ การส ารวจรวบรวมความคิดเห็นและข้อมูล 
เพ่ือประเมินสภาพของวัดและชุมชนก่อนเลือกแนวทางการพัฒนาที่เหมาะสม ๒) ยิ่งให้ยิ่งได้ คือ การ
ประกาศเจตนารมณ์ของวัดที่จะด าเนินการ เพ่ือเอ้ือประโยชน์ต่อชุมชน ๓) ฝนตกใส่ตุ่ม คือ การ
ส ารวจความรู้พ้ืนฐานของชุมชน การจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น และจัดเก็บบันทึกความรู้นั้น
จัดตั้งแหล่งเรียนรู้หรือพิพิธภัณฑ์ ๔) กลุ่มกัลยาณมิตรคิดถูก คือ การสร้างภาคีเครือข่าย ในการ

                                                 

 ๑๓๖พระครูสุวรรณวรการ (พิมพ์ทรัพย์ พุทฺธาโณ), “การพัฒนาการจัดการการศาสนศึกษาแผนก
ธรรมของคณะสงฆ์ภาค ๑, วิทยานิพนธ์ดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 
๒๕๕๗). 



๘๙ 
 

ท างานให้เหมาะสมและเอ้ือประโยชน์ต่อกันระหว่างวัดกับชุมชน และระหว่างวัดกับองค์การต่างๆ ๕) 
ต้องสุขก่อนจึงส าเร็จ คือการส่งเสริมพฤติกรรมทางด้านจิตใจให้บุคคลมีปัญญา คิดเป็น แก้ปัญหาเป็น 
ไม่เสพบริโภควัตถุเกินสมควร และมีความภาคภูมิใจในพ้ืนฐานความเป็นมาของชุมชนตนเอง๑๓๗   

พระมหากังวาล ธีรธมฺโม (ศรชัย) ได้ท าการวิจัยเรื่อง "การพัฒนาประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัด" มีวัตถุประสงค์ ๑) เพ่ือศึกษาวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
ทั่วไป ของ การบริหารจัดการส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัด ๒) เพ่ือศึกษาการบูรณาการแนวคิด 
ทฤษฎี และหลักธรรมส าหรับการบริหารจัดการส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัด  ๓) เพ่ือน าเสนอ
รูปแบบการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัด  โดยเน้น
องค์ประกอบ ๓ ด้าน คือ ด้านสถานที่ ด้านบุคลากร และด้านการบริหารจัดการ  ผลการวิจัยพบว่า  
๑. สภาพแวดล้อมทั่วไปของการบริหารจัดการส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัด  ในเขตการปกครอง
คณะสงฆ์ ภาค ๑๕ ในปัจจุบัน มีจุดแข็ง คือ มีการส่งเสริมให้มีการศึกษา ปริยัติธรรมและอบรม
ภาคปฏิบัติภาวนาธรรมแก่พระภิกษุสามเณรภายในส านัก เจ้าส านักปฏิบัติธรรมมีความเอาใจใส่ในการ
เผยแผ่พระธรรม คณะสงฆ์สนับสนุนการอบรมหลักสูตรพระวิปัสสนาจารย์  ส่วนจุดอ่อน คือบางส านัก
มีอาคารไม่สามารถรองรับผู้มาปฏิบัติธรรมจ านวนมากได้  อาคารที่พักมีสภาพเก่าทรุดโทรม เครื่อง
อ านวยความสะดวกมีไม่เพียงพอ เจ้าส านักบางแห่งขาดวิสัยทัศน์ ในการปรับปรุงสถานที่ ขาด
ยุทธศาสตร์ในการบริหารจัดการ พระวิทยากรขาดประสบการณ์ในการปฏิบัติพระกัมมัฏฐาน ขาดการ
ประสานความร่วมมือเรื่องวิทยากรกับส านักปฏิบัติธรรมอ่ืน ด้านปัญหาอุปสรรค คือมีสัตว์รบกวนมาก 
เช่น นกพิราบ สุนัข แมว ไก่ เป็นต้น การเปลี่ยนแปลงอย่าง รวดเร็วของกระแสโลกาภิวัตน์ และ
เทคโนโลยีได้ดึงดูดความสนใจพระภิกษุสามเณรออกไปจาก การศึกษาสัมมาปฏิบัติ ขาดการส่งเสริม
พัฒนาพระภิกษุสามเณรในการศึกษาหลักไตรสิกขา ทั้งภาค ปริยัติและปฏิบัติให้ถึงปฏิเวธอย่างแท้จริง  

๒. ปัจจัยหลักส าคัญที่ท าให้การบริหารจัดการส านักปฏิบัติธรรม ในเขตการปกครอง 
คณะสงฆ์ ภาค ๑๕ เกิดประสิทธิภาพนั้น คือการค านึงถึงสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก โดย
ต้องมีการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ มีปัจจัยสนับสนุน คือการวางแผนโครงการเพ่ือ 
เป็นแนวทางของการท างาน การจัดองค์การ การบังคับบัญชาสั่งการ การอ านวยการ การควบคุม 
ก ากับกิจกรรมต่าง ๆ ให้ด าเนินตามแผนที่วางไว้ การรายงานผลการปฏิบัติของหน่วยงาน การจัดท า 
งบประมาณบัญชีการใช้จ่ายเงินและตรวจสอบ ส่วนการบูรณาการหลักพุทธธรรมส าหรับการบริหาร 
จัดการส านักปฏิบัติธรรมนั้น เน้นหลักอิทธิบาท ๔ ประกอบด้วย ฉันทะ วิริยะ จิตตะ และวิมังสา 
เพ่ือให้การบริหารจัดการส านักปฏิบัติธรรมมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยมีการจัดให้มีกิจกรรมที่ส าคัญ 
ทั้งภายในและภายนอกส านัก  ด้านโอกาส  คือพระพุทธศาสนาได้รับการยอมรับจากองค์กร ระหว่าง
ประเทศด้านการส่งเสริมสันติภาพ  มีการส่งเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการกิจการ  ทาง
พระพุทธศาสนา พระสงฆ์มีความขวนขวายหาความรู้ใหม่ ๆ โดยเข้าศึกษาหลักการบริหารจัดการ ใน
มหาวิทยาลัยของสงฆ์มากขึ้น ๓. รูปแบบการบริหารจัดการส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัด ในเขต

                                                 

 ๑๓๗พระปลัดวรัญญู  อคฺควชิโร (ยอดเพ็ชร), “การพัฒนาการบริหารจัดการวัดให้เป็นศูนย์กลาง
ชุมชนในยุคโลกาภิวัตน์, วิทยานิพนธ์ดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 
๒๕๕๗). 



๙๐ 
 

การปกครอง คณะสงฆ์ ภาค ๑๕ ที่เป็นมาตรฐาน คือ ๑) เจ้าส านักมีวิสัยทัศน์ มีการขวนขวายศึกษาดู
งานของส านัก ที่มีมาตรฐานน ามาปรับปรุงส านักตนเอง เจ้าส านักรู้จักก าหนดวัตถุประสงค์ รู้จักริเริ่ม
โครงงานที่เป็น แก่นสารประโยชน์ รู้จักวางแผนโครงการเพ่ือปฏิบัติงาน จัดที่พัก อาคารปฏิบัติธรรม 
ให้มีความสะอาด พร้อมใช้งานได้ ๒) ด้านบุคลากร รู้จักแบ่งงานและการมอบหมายอ านาจหน้าที่การ
งาน รู้จักประสาน ความสามัคคีและประสานประโยชน์ร่วมกัน รู้จักปกครองบังคับบัญชา รู้จักติดตาม
และประเมินผลงาน พัฒนาบุคลิกภาพของตนเองและบุคลากรให้มีภาวะความเป็นผู้น า จัดการศึกษา
ทั้งด้านปริยัติควบคู่ กับการปฏิบัติ หมั่นประชุมกันเนื่องนิตย์ ๓) ด้านการบริหารจัดการภายในส านัก 
จัดท าบัญชี รายรับ - จ่ายให้เป็นระบบ โปร่งใส ชัดเจน ตรวจสอบได้ บัญชีการเงินของส านักปฏิบัติ
ธรรมควรแยก จากบัญชีวัด จัดท าสถิติผู้เข้ารับการปฏิบัติธรรม มีการตั้งทุนเพ่ือการเผยแผ่ของส านัก
ปฏิบัติธรรม ประชาสัมพันธ์กิจกรรมผ่านทางสื่อ เช่น แผ่นป้าย แผ่นพับ วิทยุชุมชน ทางอินเทอร์เน็ต 
เช่น Line และ Facebook เป็นต้น จัดท าสื่อการปฏิบัติธรรม เช่น แผ่นซีดี ดีวีดี หนังสือสวดมนต์ 
และหนังสือ คู่มือการปฏิบัติพระกัมมัฏฐาน๑๓๘ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

 ๑๓๘พระมหากังวาล ธีรธมฺโม (ศรชัย), “การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการส านักปฏิบัติธรรม
ประจ าจังหวัด, วิทยานิพนธ์ดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๘). 
 



๙๑ 
 

ตารางท่ี  ๒.๑๕  แสดงผลการวิจัยที่ท าการศึกษาเก่ียวกับการบริหารจัดการ 
 

ชื่อนักวิจัย ผลการวิจัย/ข้อที่ค้นพบ 
องป ลั ด สิ ท ธิ ศั ก ดิ์  เถี่ ย น ย า 
(แซ่โค้ว) 
(๒๕๕๗) 

ได้ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง "การบริหารจัดการประสิทธิภาพ
การสาธารณสงเคราะห์ของคณะสงฆ์อนัมนิกายในประเทศ
ไทย"  ผลการวิจัยพบว่า ๑) เป็นงานที่ส าคัญที่สุด เพราะ
เป็นแม่แบบส าหรับการบริหารงานที่เกี่ยวกับการบริหาร
จัดการประสิทธิภาพในด้านอ่ืนๆ ๒) เป็นกระบวนการการ
บริหารจัดการประสิทธิภาพส าหรับก าหนดคุณภาพอย่าง
เพียงพอ และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่คณะสงฆ์อนัม
นิกาย  และ ๓ ) เป็ นกระบวนการการบริหารจัดการ
ประสิทธิภาพเพ่ือเตรียมบุคคลให้เหมาะสมกับงานและเวลา 
รวมทั้งพัฒนาก าลังคนให้ เกิดประสิทธิภาพ  และบรรลุ
เป้าหมายของคณะสงฆ์อนัมนิกาย 

พระครูวิสุทธานันทคุณ (สุรศักดิ์ 
วิสุทฺธาจาโร) 
(๒๕๕๗) 

ได้ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง "การบริหารจัดการวัดเพ่ือความ
มั่นคงแห่งพระพุทธศาสนา" ผลการวิจัยพบว่า การบริหาร
จัดการวัดเพ่ือความมั่นคงแห่งพระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์
ภาค ๑๕ ในการบริหารกิจการงานคณะสงฆ์ทั้ง ๖ ด้าน คือ 
๑) ด้านการปกครอง ๒) ด้านการศาสนศึกษา ๓) ด้านการ
เผ ยแผ่  ๔ ) ด้ านการศึ กษ าส งเคราะห์  ๕ ) ด้ าน การ
สาธารณูปการ และ ๖) ด้านการสาธารณสงเคราะห์ แบบ 
5M ได้แก่ (๑) บุคคล (M1 : Man) (๒) เงิน (M2 : Money) 
(๓) วัสดุอุปกรณ์ (M3 : materials) (๔) การจัดการ (M4 : 
management) และ (๕) คุณธรรม (M5 : Moral) เป็นการ
บริหารจัดการวัดที่เหมาะสม 

พระครูสุวรรณวรการ (พิมพ์
ทรัพย์ พุทฺธาโณ) 
(๒๕๕๗) 

ได้ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง "การพัฒนาการจัดการการศาสน
ศึกษาแผนกธรรมของคณะสงฆ์ภาค ๑" ผลการวิจัยพบว่า 
๑) ด้านหลักสูตร ควรมีการพัฒนาให้ทันสมัยและสอดคล้อง
กับสายสามัญ ๒) ด้านครูผู้สอน ต้องเป็นครูมืออาชีพ มี
การศึกษา อบรมและพัฒนาตัวเองตลอดเวลา  ๓ ) ด้าน
กระบวนการเรียนการสอน  ที่มีคุณภาพ และควรปรับ
ระยะเวลาการสอนให้เพ่ิมมากขึ้น ๔) ด้านสื่ออุปกรณ์การ
สอน ควรน าเทคโนโลยีการเรียนการสอนที่ทันสมัยมา
ประยุกต์ให้ผู้เรียนเกิดทักษะในการน าไปใช้  ๕) ด้านการ
วัดผลและประเมินผล ต้องมีรูปแบบเป็นมาตรฐานเดียวกัน
ทั้งประเทศเพ่ือให้เกิดผลที่ชัดเจน 



๙๒ 
 

ตารางท่ี  ๒.๑๕  แสดงผลการวิจัยที่ท าการศึกษาเก่ียวกับรูปแบบ (ต่อ) 
 

ชื่อนักวิจัย ผลการวิจัย/ข้อที่ค้นพบ 
พระปลัดวรัญญู อคฺควชิโร (ยอด
เพ็ชร) 
(๒๕๕๗) 

ได้ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง "การพัฒนาการบริหารจัดการวัด
ให้เป็นศูนย์กลางชุมชนในยุคโลกาภิวัตน์" ผลการวิจัย
พบว่า  ส าหรับแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการวัด
ให้เป็นศูนย์กลางชุมชนในยุคโลกาภิวัตน์ ประกอบด้วย
รูปแบบ GT Model ที่เกื้อกูลกัน ๕ ส่วน ประกอบด้วย  
๑) ขยับปัญญาก่อนจึงย้อนเขยื้อนกาย คือ การส ารวจ
รวบรวมความคิดเห็นและข้อมูล เพ่ือประเมินสภาพของ
วัดและชุมชนก่อนเลือกแนวทางการพัฒนาที่เหมาะสม ๒) 
ยิ่งให้ยิ่งได้ คือ การประกาศเจตนารมณ์ของวัดที่จะ
ด าเนินการ เพ่ือเอ้ือประโยชน์ต่อชุมชน ๓) ฝนตกใส่ตุ่ม 
คือ การส ารวจความรู้ พ้ืนฐานของชุมชน  การจัดการ
ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น และจัดเก็บบันทึกความรู้นั้น
จัดตั้งแหล่งเรียนรู้หรือพิพิธภัณฑ์ ๔) กลุ่มกัลยาณมิตรคิด
ถูก คือ การสร้างภาคีเครือข่าย ในการท างานให้เหมาะสม
และเอ้ือประโยชน์ต่อกันระหว่างวัดกับชุมชน และระหว่าง
วัดกับองค์การต่างๆ ๕) ต้องสุขก่อนจึงส าเร็จ คือการ
ส่งเสริมพฤติกรรมทางด้านจิตใจให้บุคคลมีปัญญา คิดเป็น 
แก้ปัญหาเป็น ไม่เสพบริโภควัตถุเกินสมควร และมีความ
ภาคภูมิใจในพ้ืนฐานความเป็นมาของชุมชนตนเอง 

พระมหากังวาล ธีรธมฺโม (ศรชัย) 
(๒๕๕๗) 

ได้ท าการวิจัยเรื่อง "การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัด" ผลการวิจัย
พบว่า   รูปแบบการบริหารจัดการส านักปฏิบัติธรรม
ประจ าจังหวัด ในเขตการปกครอง คณะสงฆ์ ภาค ๑๕ ที่
เป็นมาตรฐาน  คือ ๑ ) เจ้าส านักมีวิสัยทัศน์  ๒ ) ด้าน
บุคลากร รู้จักแบ่งงานและการมอบหมายอ านาจหน้าที่
การงาน  รู้ จักประสาน  ความสามัคคีและประสาน
ประโยชน์ร่วมกัน ๓) ด้านการบริหารจัดการภายในส านัก 
จัดท าบัญชี รายรับ - จ่ายให้เป็นระบบ โปร่งใส ชัดเจน 
ตรวจสอบได้ ประชาสัมพันธ์กิจกรรมผ่านทางสื่อ เช่น 
แผ่นป้าย แผ่นพับ วิทยุชุมชน ทางอินเทอร์เน็ต เช่น Line 
และ Facebook เป็นต้น จัดท าสื่อการปฏิบัติธรรม เช่น 
แผ่นซีดี ดีวีดี หนังสือสวดมนต์ และหนังสือ คู่มือการ
ปฏิบัติพระกัมมัฏฐาน 



๙๓ 
 

๒.๖.๓  งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการวัด 
การศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการวัดนั้น มีนักวิชาการหลายท่านได้

ท าการศึกษาไว้ ดังนี้ 
นิวัติ  จันทราช   ได้ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง “คุณสมบัติของพระนักบริหารที่ดีที่ส่งผลต่อ

สภาพการบริหารจัดการวัดในเขตกรุงเทพมหานคร”  ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาคุณสมบัติของ
พระนักบริหารที่ดีที่ส่งผลต่อสภาพการบริหารจัดการวัด ในกรุงเทพมหานคร  กรณีศึกษาเจ้าอาวาส
หรือเลขาเจ้าอาวาส  และเพ่ือเปรียบเทียบคุณสมบัติของพระนักบริหารที่ดีที่ส่งผลต่อการบริหาร
จัดการวัด ในเขตกรุงเทพมหานคร  โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ พระภิกษุท่ีด ารงต าแหน่งเจ้า
อาวาสหรือเลขาเจ้าอาวาส  จ านวน  ๒๐๕  รูป  ในเขตกรุงเทพมหานคร  สวนเครื่องมือที่ใช้ในการ
เก็บข้อมูลเป็นแบบสอบถาม  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ  ค่าร้อยละ  ค่าเฉลี่ยเบี่ยงเบน
มาตรฐาน  การวิเคราะห์การถดถอย  ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ ๙๕ และ คลาดเคลื่อนได้ไม่เกิน
ร้อยละ ๕  โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปสถิติเพ่ือการวิจัยทางสังคมศาสตร์  ผลการวิจัยพบว่า  สถานภาพ
ปัจจุบันของผู้ตอบแบบสอบถาม  คือ เป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสมากกว่ารองเจ้าอาวาส ซึ่งส่วนใหญ่อายุ ๕๙ 
ปีขึ้นไป  และมีอายุพรรษา ๓๔ พรรษาขึ้นไป  ด้านวุฒิการศึกษา  คือ  นักธรรมชั้นเอก  และวุฒิ
การศึกษาทางโลก  คือ  ปริญญาตรี  คุณสมบัติของพระนักบริหารที่ดี  โดยเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก  
สภาพการบริหารงานการจัดการวัดของคณะสงฆ์ในเขตกรุงเทพมหานคร  ด้านการวิเคราะห์นโยบาย  
ด้านการจัดการการเงินและการคลัง  ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์  ด้านการจัดการ
สารสนเทศ  ด้านการสัมพันธ์กับองค์กรอ่ืนๆ โดยเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก  การทดสอบสมมุติฐานพบว่า
คุณสมบัติของพระนักบริหารที่ดีการบริหารจัดการวัดในด้านการวิเคราะห์นโยบาย  ด้านการเงินการ
คลัง  ด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์  ด้านการสารสนเทศ  และความสัมพันธ์กับองค์กรอ่ืน ๆ ที่
ระดับนัยส าคัญที่ ๐.๐๕๑๓๙ 

สุรสิทธิ์ ไกรสิน  ได้ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง  “วัดร้างในภาคอีสาน : การศึกษาวิกฤติ แนว
ทางการฟ้ืนฟูและพัฒนาวัดร้าง โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน” ผลจากการวิจัยพบว่า ประวัติความ
เป็นมาของวัดร้างในภาคอีสาน  ในแต่ละพ้ืนที่ที่ทาการวิจัย แต่ละวัดล้วนตั้งขึ้นพร้อมกับการตั้ง
บ้านเรือนและการสร้างชุมชนบางแห่งเมื่อชุมชนขยายเพิ่มมากขึ้น ท าให้เนื้อที่ภายในวัดคับแคบลง ซึ่ง
ชุมชนถือว่าวัดเป็นสถานที่อันศักดิ์สิทธิ์เป็นศูนย์รวมทางจิตใจของประชาชนในชุมชนมาทุกยุคทุกสมัย 
ถ้าสถานที่ไม่เหมาะสมก็ต้องย้ายหรือไปสร้างวัดใหม่จึงทาให้วัดเก่าร้างไป ส่วนวัดที่มีสถานที่เหมาะสม
อยู่แล้วแต่เนื่องจากสภาพเศรษฐกิจของชุมชนไม่ดี รวมไปถึงข้อวัตรปฏิบัติของพระสงฆ์ไม่เหมาะสม 
ทาให้วัดไม่มีพระจาพรรษาเป็นเหตุให้วัดร้างไปในที่สุด ด้านวิกฤติที่นาไปสู่การเกิดวัดร้างในภาคอีสาน 
เกิดจากกรณีดังต่อไปนี้คือ การแตกแยกความสามัคคีของคนในหมู่บ้าน เศรษฐกิจของชุมชนตกต่ า ไม่
มีผู้บวชสืบทอดศาสนทายาททางพุทธศาสนา ความขัดแย้งระหว่างพระภิกษุด้วยกัน ชาวบ้านขาด
ความศรัทธาในตัวพระสงฆ์ เนื้อที่ตั้งวัดมีไม่มากพอที่จะพัฒนาในด้านเสนาสนะและสิ่งปลูกสร้างต่างๆ 
และความเชื่อของชาวบ้านในเรื่องอ านาจของสิ่งเหนือธรรมชาติ วัดตั้งอยู่กลางหมู่บ้านแลพ้ืนที่ต่ ากว่า

                                                 

 ๑๓๙นิวัติ  จันทราช, คุณสมบัติของพระนักบริหารที่ดีที่ส่งผลต่อสภาพการบริหารจัดการวัดในเขต
กรุงเทพมหานคร, รายงานการวิจัย, (คณะบริหาธุรกิจ : มหาวิทยาลัยศรีปทุม, ๒๕๕๔)   
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บ้านของชาวบ้านเวลาฝนตกน้าในหมู่บ้านจะไหลไปท่วมวัดซึ่งมีพ้ืนที่ต่ า ก่อให้เกิดความเดือนร้อนแก่
ชาวบ้านได้ สาเหตุที่นาไปสู่การเกิดวัดร้างภาคอีสานได้แก่ การแตกแยกความสามัคคีของคนในชุมชน
ขาดศาสนทายาททางพุทธศาสนา ชาวบ้านขาดความเลื่อมใสในตัวพระสงฆ์ ส่วนแนวทางในการฟ้ืนฟู
และพัฒนาวัดร้างนั้นสามารถทาได้โดยความร่วมมือระหว่างบ้าน วัด และโรงเรียน ด้วยการมีส่วนรวม
ของประชาชนเป็นส าคัญ เพ่ือทาให้วัดเป็นศูนย์ของกิจกรรมที่เป็นประโยชน์แก่ชุมชน๑๔๐ 

มนัส ภาคภูมิ และคณะ  ได้ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง  ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จของเจ้า
อาวาสในการพัฒนาวัดให้เป็นศูนย์กลางของชุมชน ผลการวิจัยพบว่า กระบวนการบริหารของเจ้า
อาวาสทุกรูป มีกระบวนการ "แบบธรรมาธิปไตย" กล่าวคือ เป็นการบริหารที่ทุกคนมีส่วนร่วมรับฟัง
ความคิดเห็นในลักษณะการปรึกษาหารือโดยมุ่งประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้งและปัจจัยที่ส่งผล
ความส าเร็จของเจ้าอาวาสในการพัฒนาวัดให้เป็นศูนย์กลางชุมชน แบ่งเป็น ๒ ปัจจัย คือ ปัจจัยหลัก
หรือปัจจัยโดยตรง ประกอบด้วย ความสามารถพิเศษ หรือคุณลักษณะเฉพาะพิเศษของเจ้าอาวาส 
บุคลิกภาพ/ภาวะผู้น า เช่น ความมีมนุษย์สัมพันธ์ ความซื่อสัตย์ การปฏิบัติตนในพระธรรมวินัย และ
กระบวนการบริหารและการท างานอย่างเป็นระบบ  อาทิ การจัดองค์กรการบริหารบุคลากร การ
ติดตามงาน  การบริหารการเงิน  เป็นต้น  และปัจจัยเสริมคือ  ปัจจัยที่มีส่วนสนับสนุนได้แก่ 
สภาพแวดล้อมท าเลที่ตั้งบรรยากาศในวัดและการที่วัดมีลักษณะพิเศษเฉพาะเช่น เป็นโบราณสถานมี
โบราณวัตถุทางศิลปวัฒนธรรม และอ่ืนๆ๑๔๑ 

เฉียบ  ไทยยิ่ง   ได้ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง  ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จของเจ้าอาวาสใน
การพัฒนาวัดให้เป็นศูนย์กลางของชุมชน ผลการศึกษาพบว่ากระบวนการบริหารของเจ้าอาวาสทุกรูป
มีกระบวนการแบบ “ธรรมาธิปไตย ” กล่าวคือเป็นการบริหารที่ทุกคนมีส่วนร่วมรับฟังความคิดเห็นซึ่ง
กันและกัน ในลักษณะของการปรึกษาหารือ โดยมุ่งประโยชน์ส่วนรวมและสังคมเป็นที่ตั้งและปัจจัยที่
ส่งผลต่อความส าเร็จของเจ้าอาวาสในการพัฒนาวัดให้เป็นศูนย์กลางของชุมชนได้เป็นอย่างดี  มี ๒ 
กลุ่มปัจจัย คือ 

๑. กลุ่มปัจจัยเสริม แบ่งย่อยออกเป็น ๓ ปัจจัย ได้แก่ ปัจจัยสิ่งแวดล้อมทางวัฒนธรรม
และสถานที่ส าคัญทางประวัติศาสตร์ ปัจจัยที่เป็นคุณสมบัติเฉพาะของบุคคลที่เกิดขึ้นในตัวบุคคลนั้น
จากการอบรมสั่งสอนและการเลี้ยงดูตั้งแต่เล็กและปัจจัยด้านท าเลที่ตั้งของวัด 

๒. กลุ่มปัจจัยหลักหรือปัจจัยด้านการบริหาร ปัจจัยด้านนี้เกิดจากการเรียนรู้ฝึกฝนและ
ลงมือปฏิบัติของกรณีศึกษาแต่ละรูป จ าแนกได้ ๗ ปัจจัยย่อยคือ 

๑) ปัจจัยความชัดเจนในด้านวัตถุประสงค์ พบว่ากรณีศึกษาทุกรูปมีความชัดเจนในการ
ปฏิบัติงานของตนเองและรู้ทิศทางการด าเนินงานของตนเอง 

๒) ปัจจัยด้านความเข้าใจในการท างาน ท าให้การมอบหมายงานเป็นไปด้วยดีและมี
ประสิทธิภาพ 
                                                 

 ๑๔๐สุรสิทธ์ิ  ไกรสิน, “วัดร้างในภาคอีสาน : การศึกษาวิกฤติ แนวทางการฟื้นฟูและพัฒนาวัดร้างโดย
การมีส่วนร่วมของชุมชน”, ปริญญานิพนธ์ดุษฎีบัณฑิต, (สาขาวิชาวัฒนธรรมศาสตร์ : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
,๒๕๕๒) 
 ๑๔๑มนัส  ภาคภูมิ และคณะ, “ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จของเจ้าอาวาสในการพัฒนาวัดให้เป็น
ศูนย์กลางชุมชน”, รายงานการวิจัย, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์การศาสนา, ๒๕๔๐) 
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๓) ปัจจัยด้านการวางแผนและการปฏิบัติงานอย่างมีระบบ แม้กรณีศึกษาเกือบทุกรูปไม่
มีระบบการวางแผนที่เป็นลายลักษณ์อักษร แต่ทุกรูปก็มีความสามารถในการท างานอย่างเป็นระบบ
โดยอาศัยพระธรรมวินัย 

๔) ปัจจัยด้านความสามารถในการใช้คน เจ้าอาวาสทุกรูปที่เป็นกรณีศึกษา มีหลักและ
วิธีการใช้คนให้ถูกกับงานได้ทั้งคนและได้ทั้งงาน 

๕) ปัจจัยด้านความเป็นผู้น า เจ้าอาวาสทุกรูปมีภาวะผู้น าสูงมาก ภาวะผู้น านี้เป็นผลมา
จากศรัทธาเลื่อมใส 

๖) ปัจจัยด้านความสามารถในการติดตามและการควบคุมงาน คือการใช้หลักอิทธิบาท 
๔ คือ ฉันทะ วิริยะ จิตตะ และวิมังสา จึงท าให้งานด าเนินไปตามเป้าหมาย 

๗) ปัจจัยการเอาใจใส่ด้านจารีตประเพณี มารยาทและกิจของสงฆ์ เจ้าอาวาสทุกรูปเป็น
ผู้ที่รักษากฎระเบียบตามพระธรรมวินัยและกฎมหาเถรสมาคมเคร่งครัดมาก ทุกรูปจึงเป็นพระสุปฏิปัน
โน ปฏิบัติดี ปฏิบัติงามและปฏิบัติชอบ๑๔๒ 

คูณ โทขันธ์ และเทพพร มังธานี   ได้ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง  “รูปแบบการจัดการศึกษา
และเผยแผ่ศาสนธรรมของวัดในพระพุทธศาสนา : กรณีศึกษา วัดมหาพุทธาราม อ าเภอเมือง จังหวัด
ศรีสะเกษ” ผลการวิจัยในการบริหารกิจการคณะสงฆ์ทั้ง ๖ ด้าน พบว่า ด้านการปกครอง มีการวาง
แผนการบริหารอย่างชัดเจน มีระเบียบในการปกครอง มีการกระจายอ านาจและการมอบหมายหน้าที่
อย่างเป็นระบบ ด้านการศึกษา พบว่า สามารถรักษารูปแบบการศึกษาแบบดั้งเดิมที่มุ่งผดุงพระธรรม
วินัยและพระพุทธศาสนาโดยตรง ด้านการศึกษาสงเคราะห์ พบว่า ทางวัดมีโรงเรียนการกุศลอยู่ในเขต
ของวัด และมีศูนย์การเรียนชุมชนและศูนย์บริการผู้สูงอายุภายในวัด  ด้านสาธารณูปการ เนื่องจาก
บริเวณวัดไม่กว้างมาก จึงท าให้จัดศาสนวัตถุ และเสนาสนะ ตามสภาพบริเวณวัด ด้านการสาธารณะ
สงเคราะห์ พบว่า มีการเปิดโอกาสให้ชุมชนที่ตั้งของวัดด าเนินกิจกรรมทางสังคมต่างๆ ที่ไม่ขัดต่อพระ
ธรรมวินัยภายในวัด๑๔๓ 

ฉันทนา กล่อมจิต   ได้ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง  “รูปแบบการจัดการศึกษาและเผยแผ่ศา
สนธรรมของวัดในพระพุทธศาสนา : กรณีศึกษาวัดป่าบ้านค้อ อ าเภอเมืองผิง จังหวัดอุดรธานี”
ผลการวิจัยในการบริหารกิจการคณะสงฆ์ทั้ง ๖ ด้าน พบว่า ด้านการปกครองเป็นการปกครองแบบพ่อ
ปกครองลูก มีการมอบหมายงานให้เหมาะสมกับความสามารถของแต่ละบุคคล ด้านการศาสนศึกษา 
มีการสนับสนุนให้การศึกษาพระปริยัติธรรม สอบนักธรรมและการอบรมปฏิบัติธรรม เป็นการศึกษา
ตามอัธยาศัย ด้านสาธารณูปการ มีความสะดวกสบายและมีสัปปายะในการปฏิธรรมและมีการสร้าง
พระมหาธาตุเจดีย์ ด้านการเผยแผ่ศาสนธรรม ได้จัดอบรมปฏิบัติธรรมและกิจนิมนต์ภายในและ
ภายนอกประเทศ จัดการอบรมปฏิบัติธรรมสัญจร มีการเผยแผ่ธรรมะด้วยสื่อต่างๆ ด้านสาธารณ
                                                 

 ๑๔๒เฉียบ ไทยยิ่ง, “ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จของเจ้าอาวาสในการพัฒนาวัดให้เป็นศูนย์กลางของ
ชุมชน กรณีศึกษา : ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ”, รายงานการวิจัย, (กรุงเทพมหานคร กองแผนงาน 
กรมการศาสนา, ๒๕๔๑) 
 ๑๔๓คูณ โทขันธ์ และเทพพร มังธานี, “รูปแบบการจัดการศึกษาและเผยแผ่ศาสนธรรมของวัดใน
พระพุทธศาสนา  : กรณี ศึกษา  วัดมหาพุทธาราม  อ าเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ”, รายงานการวิจัย , 
(กรุงเทพมหานคร : ส านักงานเลขาธิการการศึกษา, ๒๕๔๖)  



๙๖ 
 

สงเคราะห์ ได้ท าการบ าเพ็ญสาธารณสงเคราะห์แก่ชุมชนบุคคลและศาสนสถาน รวมทั้งได้ตั้งกองทุน
ช่วยเหลือแม่บ้านผู้ปฏิบัติธรรม และการเผยแผ่ธรรมให้เด็กและเยาวชน ส่วนด้านการศึกษาสงเคราะห์ 
พบว่า ทางวัดไม่ได้จัดการศึกษาสงเคราะห์ส าหรับเด็กและเยาวชน๑๔๔ 

บุญศรี พานะจิตต์ และคณะ  ได้ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง  ความส าเร็จในการปฏิบัติ
ภารกิจของวัด : กรณีศึกษาวัดชลประทานรังสฤษฎ์ อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ในด้านการศาสน
ศึกษาพบว่า “วัดชลประทานรังสฤษฎ์ได้จัดการศาสนศึกษาส าหรับพระภิกษุสามเณรตามความ
เหมาะสมกับภาวะของผู้บวช หลักสูตรพระปริยัติธรรมและหลักสูตรส าหรับผู้บวชระยะสั้นรวมทั้ง
หลักสูตรอบรมพระภิกษุที่ต้องการเพ่ิมพูนความรู้ในหลักธรรมที่ถูกต้องทั้งปริยัติและปฏิบัติ  และ
วิธีการเผยแผ่ธรรมะ โดยเฉพาะการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลี เป็นการศึกษาเพ่ือสร้างศาสน
ทายาทซึ่งเป็นการศึกษาตามหลักสูตรของคณะสงฆ์ที่ถือว่าเป็นการศึกษาตามระบบที่เป็ นหลักของ
คณะสงฆ์ โดยทางวัดชลประทานรังสฤษฎ์ได้จัดการเรียนการสอนพระปริยัติธรรมตั้งแต่ระดับ  ป.ธ.๑-
๒ ถึง ป.ธ.๙ ผู้เรียนมีทั้งพระภิกษุและสามเณรที่อยู่ในวัดและวัดอ่ืน วัดได้จัดตั้งเป็นส านักศาสนศึกษา 
มีเจ้าอาวาสเป็นเจ้าส านักศาสนศึกษา การเรียนการสอนใช้วิธีการให้พระภิกษุที่มีความรู้ในระดับ
เปรียญธรรมที่สูงกว่าเป็นครูสอนระดับเปรียญธรรมชั้นต้นๆ วัดจัดสร้างอาคารเรียนและกุฏิที่พักให้
ผู้เรียนเป็นสัดส่วนพร้อมทั้งจัดหาอุปกรณ์หนังสือเรียนส าหรับผู้เรียน ในแต่ละปีจะมีนักเรียนสามารถ
สอบได้ทุกปี”๑๔๕ 

สุดใจ สะอาดยิ่ง  ได้ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง  รูปแบบการพัฒนาวัดเป็นศูนย์กลางการ
แก้ไขปัญหาของประชาชนในระดับหมู่บ้าน จังหวัดสุรินทร์ โดยมีวัตถุประสงค์ คือ ๑) เพ่ือศึกษาสภาพ
การด าเนินงานของวัดที่เป็นศูนย์กลางการแก้ไขปัญหาของประชาชนในหมู่บ้าน  และ ๒) เพ่ือศึกษา
รูปแบบการพัฒนาวัดเป็นศูนย์กลางการแก้ไขปัญหาของประชาชนในหมู่บ้าน วิธีด าเนินการวิจัยโดย
การศึกษาเอกสาร งานวิจัย การสัมภาษณ์ วิเคราะห์ข้อมูล น าผลการวิเคราะห์ข้อมูลเสนอผู้เชี่ยวชาญ 
และน าไปเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณาให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ประชากรที่ใช้ในการวิจัยเป็น
ประชากรในระดับหมู่บ้าน จังหวัดสุรินทร์ ประกอบด้วย ๔ กลุ่ม คือ เจ้าอาวาสผู้ใหญ่บ้าน สมาชิก
องค์การบริหารส่วนต าบล และผู้บริหารสถานศึกษา โดยการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างจ านวน ๑๓๑ รูป/
คน การประชุมระดมสมองผู้เชี่ยวชาญจ านวน ๕๕ รูป/คน และการน าเสนอในที่ประชุมจ านวน ๑๖๙ 
รูป/ คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสัมภาษณ์แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า  ๑) สภาพการด าเนินงาน
ของวัดที่เป็นวัดเป็นศูนย์กลางการแก้ไขปัญหาของประชาชนในหมู่บ้านพบว่า ประชาชนต้องการให้วัด
เป็นศูนย์กลางการแก้ไขปัญหาของประชาชน วัดยังเป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชน  เป็นสถาน
ประกอบพิธีกรรม และงานประเพณีวัฒนธรรม วัดขาดความพร้อมที่จะเป็นศูนย์กลางการแก้ไขปัญหา
                                                 

 ๑๔๔ฉันทนา  กล่อมจิต, “รูปแบบการจัดการศึกษาและเผยแผ่ศาสนธรรมของวัดในพระพุทธศาสนา : 
กรณีศึกษา วัดป่าบ้านค้อ อ าเภอเมืองผิง จังหวัดอุดรธานี”, รายงานการวิจัย, (กรุงเทพมหานคร : ส านักงาน
เลขาธิการการศึกษา , ๒๕๔๖) 
 ๑๔๕บุญศรี พานะจิตต์และคณะ , “ความส าเร็จในการปฏิบัติภารกิจของวัด  : กรณีศึกษาวัด
ชลประทานรังสฤษฎ์ อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี”, รายงานการวิจัย , (กรุงเทพมหานคร : ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ ส านักนายกรัฐมนตรี, ๒๕๔๕), หน้า ๓๒. 



๙๗ 
 

ของประชาชน เช่น ด้านอาคารสถานที่สภาพแวดล้อม สิ่งอ านวยความสะดวก และการคมนาคมมายัง
วัด พระยังขาดความรู้ความเข้าใจที่จะเป็นศูนย์กลางการแก้ไขปัญหาของประชาชน พระกับประชาชน
ยังห่างเหินขาดความเข้าใจซึ่งกันและกันในการแก้ไขปัญหา ปัจจุบันวัดมีพระ เณรทีจ าพรรษาที่วัด
น้อย และยังขาดการพัฒนาและการให้การศึกษาส าหรับภิกษุ สามเณร  ๒) รูปแบบการพัฒนาวัดเป็น
ศูนย์กลางการแก้ไขปัญหาของประชาชนในหมู่บ้านประกอบด้วย (๑) การจัดตั้งองค์กรพัฒนาวัดเป็น
ศูนย์กลางการแก้ไขปัญหาของประชาชนรับผิดชอบโดยมีส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  พระ
สังฆาธิการหน่วยงานรัฐ และเอกชน (๒) การจัดตั้งองค์กรพัฒนาวัดเป็นศูนย์กลางการแก้ไขปัญหาของ
ประชาชนในระดับวัดรับผิดชอบโดยมีวัด ชุมชน และกลุ่มสังคมในระดับหมู่บ้าน (๓) การด าเนินการ
พัฒนาด้านกายภาพ ด้านบุคลากร และด้านกระบวนการแก้ไขปัญหา ให้วัดในจังหวัดสุรินทร์ โดยมีวัด 
ชุมชน และกลุ่มสังคม รับผิดชอบ และมีสถาบันการศึกษาต่างๆ ร่วมรับผิดชอบในด้านการพัฒนา
บุคลากร (๔) การประชาสัมพันธ์ และสร้างความตระหนักให้ เจ้าอาวาส พระเณร และประชาชนใน
ระดับหมู่บ้าน ให้ร่วมพัฒนาวัดเป็นศูนย์กลางการแก้ไขปัญหาของประชาชน  ๓) การพัฒนาด้าน
กายภาพ ด้านบุคลากร และด้านกระบวนการแก้ไขปัญหา ประกอบด้วย (๑ ) ด้านกายภาพ 
ประกอบด้วยการพัฒนา ๑) วัดมีอาคารสถานที่เพียงพอ ร่มรื่นสะอาด ๒) มีสิ่งอ านวยความสะดวก 
เช่น อุปกรณ์ ห้องน้ า สาธารณูปโภค และ ๓) การคมนาคมมายังวัดสะดวกสบาย และปลอดภัย  (๒) 
ด้านบุคลากร ประกอบด้วยการพัฒนา ๑) พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในการบริหาร
จัดการ ๒) พัฒนาเจ้าอาวาส พระ เณร เป็นแบบอย่างที่ดี และเป็นผู้น าของชุมชน และ ๓) การ
ส่งเสริมให้มีพระ เณร ในวัดมากขึ้น  (๓) ด้านกระบวนการแก้ไขปัญหา ประกอบการพัฒนา ๑) ให้มี
คณะท างานของวัดในการแก้ไขปัญหาของประชาชน ๒) ให้คณะท างานมาจากทุกกลุ่มของชุมชน และ
สังคมและ ใช้กระบวนการแก้ไขปัญหาให้ใช้หลักทางพระพุทธศาสนาและใช้กิจกรรมทางพุทธ
ศาสนา๑๔๖ 

จากการทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเรื่อง การบริหารจัดการวัด  สรุปว่า  การบริหาร
วัดของเจ้าอาวาสที่มีประสิทธิภาพตามที่กล่าวมานั้น จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีความสอดคล้องกับการ
บริหารกิจการคณะสงฆ์ ที่ทางมหาเถรสมาคมก าหนดขึ้น ทั้งนี้เจ้าอาวาสจะต้องมีหลักปฏิบัติในการ
บริหารให้มีความสอดคล้องตามหลักพระธรรมวินัยและกฎมหาเถรสมมาคม ระเบียบ ค าสั่ง หรือพระ
บัญชาของสมเด็จพระสังฆราช เพ่ือความเรียบร้อยดีงามในหมู่สงฆ์และเพ่ือให้กิจการคณะสงฆ์ และ
จะต้องมีการบริหารผสมผสานระหว่างหลักการบริหารของภาครัฐและภาคเอกชน  เพ่ือให้เกิดความ
เหมาะสมและน ามาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการวัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 

 
 
 
 
 
 

                                                 

 ๑๔๖สุดใจ สะอาดยิ่ง, รูปแบบการพัฒนาวัดเป็นศูนย์กลางการแก้ไขปัญหาของประชาชนในระดับ
หมู่บ้าน จังหวัดสุรินทร์”, รายงานการวิจัย (มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์ : กระทรวงศึกษาธิการ, ๒๕๔๖) 



๙๘ 
 

ตารางท่ี  ๒.๑๖  แสดงผลการวิจัยที่ท าการศึกษาเก่ียวกับการบริหารจัดการวัด 
 

ชื่อนักวิจัย ผลการวิจัย/ข้อที่ค้นพบ 
นิวัติ  จันทราช   
(๒๕๕๔) 

ได้ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง  “วัดร้างในภาคอีสาน : การศึกษา
วิกฤติ แนวทางการฟ้ืนฟูและพัฒนาวัดร้าง โดยการมีส่วน
ร่วมของชุมชน” ผลจากการวิจัยพบว่า สาเหตุที่นาไปสู่การ
เกิดวัดร้างภาคอีสานได้แก่ การแตกแยกความสามัคคีของ
คนในชุมชนขาดศาสนทายาททางพุทธศาสนา ชาวบ้านขาด
ความเลื่อมใสในตัวพระสงฆ์ ส่วนแนวทางในการฟ้ืนฟูและ
พัฒนาวัดร้างนั้นสามารถทาได้โดยความร่วมมือระหว่างบ้าน 
วัด และโรงเรียน ด้วยการมีส่วนรวมของประชาชนเป็น
ส าคัญ เพ่ือทาให้วัดเป็นศูนย์ของกิจกรรมที่เป็นประโยชน์แก่
ชุมชน 

ม นั ส  ภ า ค ภู มิ  แ ล ะ ค ณ ะ  
(๒๕๔๐) 

ได้ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง  ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จของ
เจ้าอาวาสในการพัฒนาวัดให้เป็นศูนย์กลางของชุมชน 
ผลการวิจัยพบว่า กระบวนการบริหารของเจ้าอาวาสทุกรูป 
มีกระบวนการ "แบบธรรมาธิปไตย " กล่าวคือ เป็นการ
บริหารที่ทุกคนมีส่วนร่วมรับฟังความคิดเห็นในลักษณะการ
ปรึกษาหารือโดยมุ่งประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้ง 

เฉียบ  ไทยยิ่ง    
(๒๕๔๑) 

ได้ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง  ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จของ
เจ้าอาวาสในการพัฒนาวัดให้เป็นศูนย์กลางของชุมชน ผล
การศึกษาพบว่ากระบวนการบริหารของเจ้าอาวาสทุกรูปมี
กระบวนการแบบ  “ธรรมาธิปไตย ” กล่าวคือเป็นการ
บริหารที่ทุกคนมีส่วนร่วมรับฟังความคิดเห็นซึ่งกันและกัน 
ในลักษณะของการปรึกษาหารือ โดยมุ่งประโยชน์ส่วนรวม
และสังคมเป็นที่ตั้ง 

คูณ  โทขันธ์ และเทพพร มัง
ธาน ี 
(๒๕๔๖)   

ได้ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง  “รูปแบบการจัดการศึกษาและ
เผยแผ่ศาสนธรรมของวัดในพระพุทธศาสนา : กรณีศึกษา 
วัดมหาพุทธาราม  อ า เภอ เมื อ ง  จั งหวัดศรีสะ เกษ ” 
ผลการวิจัยในการบริหารกิจการคณะสงฆ์ทั้ง ๖ ด้าน พบว่า 
ด้านการปกครอง มีการวางแผนการบริหารอย่างชัดเจน มี
ระเบียบในการปกครอง มีการกระจายอ านาจและการ
มอบหมายหน้าที่อย่างเป็นระบบ 

 
 
 



๙๙ 
 

ตารางท่ี  ๒.๑๖  แสดงผลการวิจัยที่ท าการศึกษาเก่ียวกับรูปแบบ 
 

ชื่อนักวิจัย ผลการวิจัย/ข้อทีค่้นพบ 
ฉันทนา กล่อมจิต    
(๒๕๔๖) 

ได้ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง  “รูปแบบการจัดการศึกษาและ
เผยแผ่ศาสนธรรมของวัดในพระพุทธศาสนา : กรณีศึกษา
วัดป่าบ้านค้อ อ าเภอเมืองผิง จังหวัดอุดรธานี”ผลการวิจัย
ในการบริหารกิจการคณะสงฆ์ทั้ง ๖ ด้าน พบว่า ด้านการ
ปกครองเป็นการปกครองแบบพ่อปกครองลูก มีการ
มอบหมายงานให้เหมาะสมกับความสามารถของแต่ละ
บุคคล ด้านการศาสนศึกษา มีการสนับสนุนให้การศึกษา
พระปริยัติธรรม สอบนักธรรมและการอบรมปฏิบัติธรรม 
เป็นการศึกษาตามอัธยาศัย 

บุญ ศรี  พานะจิตต์  และคณ ะ  
(๒๕๔๕) 

ได้ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง  ความส าเร็จในการปฏิบัติ
ภารกิจของวัด  : กรณีศึกษาวัดชลประทานรังสฤษฎ์ 
อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ในด้านการศาสนศึกษา
พบว่า “วัดชลประทานรังสฤษฎ์ได้จัดการศาสนศึกษา
ส าหรับพระภิกษุสามเณรตามความเหมาะสมกับภาวะของ
ผู้บวช หลักสูตรพระปริยัติธรรมและหลักสูตรส าหรับผู้
บวชระยะสั้นรวมทั้งหลักสูตรอบรมพระภิกษุที่ต้องการ
เพ่ิมพูนความรู้ในหลักธรรมที่ถูกต้องทั้งปริยัติและปฏิบัติ 

สุดใจ สะอาดยิ่ง   
(๒๕๔๖) 

ได้ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง  รูปแบบการพัฒนาวัดเป็น
ศูนย์กลางการแก้ไขปัญหาของประชาชนในระดับหมู่บ้าน 
จังหวัดสุรินทร์ ผลการวิจัยพบว่า  รูปแบบการพัฒนาวัด
เป็นศูนย์กลางการแก้ไขปัญหาของประชาชนในหมู่บ้าน
ประกอบด้ วย  (๑ ) การจัดตั้ งองค์กรพัฒนาวัด เป็ น
ศูนย์กลางการแก้ไขปัญหาของประชาชนรับผิดชอบโดยมี
ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  พระสังฆาธิการ
หน่วยงานรัฐ และเอกชน (๒) การจัดตั้งองค์กรพัฒนาวัด
เป็นศูนย์กลางการแก้ไขปัญหาของประชาชนในระดับวัด
รับผิดชอบโดยมีวัด ชุมชน และกลุ่มสังคมในระดับหมู่บ้าน 
(๓) การด าเนินการพัฒนาด้านกายภาพ  ด้านบุคลากร 
และด้านกระบวนการแก้ไขปัญหา (๔) การประชาสัมพันธ์ 
และสร้างความตระหนักให้ เจ้าอาวาส พระเณร และ
ประชาชนในระดับหมู่บ้าน ให้ร่วมพัฒนาวัดเป็นศูนย์กลาง
การแก้ไขปัญหาของประชาชน   

 



๑๐๐ 
 

๒.๗ กรอบแนวคิดในการวิจัย 
ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ทบทวนวรรณกรรมทั้งที่เป็นเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ

หลักการบริหารจัดการวัด ทั้ง ๔ ด้านตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ (ฉบับที่  ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา 
๓๗  คือ (๑) บ ารุงรักษาวัด จัดกิจการ และ ศาสนสมบัติ  (๒) ด้านการปกครองบรรพชิตและคฤหัสถ์  
(๓) ด้านการศึกษาอบรมและสั่งสอน (๔) ด้านการให้ความสะดวกตามสมควรในการบ าเพ็ญกุศล๑๔๗

โดยก าหนดเป็นกรอบการวิจัยดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพที่ ๒.๑ กรอบแนวคิดในการวิจัย 

                                                 

 ๑๔๗ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ, คู่มือพระสังฆาธิการ, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์
ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ, ๒๕๕๔), หน้า ๒๒. 

สภาพทั่วไปในการ
บริหารจัดการวัดใน

จังหวัดชยันาท 

วิเคราะห์ 
SWOT Analysis 

แนวคิดเกี่ยวกับการ
บริหารจัดการวัด  

(๑) บ ารุงรักษาวัด จัด
กิจการ และ ศาสน
สมบัติ   
(๒) ด้านการปกครอง
บรรพชิตและคฤหัสถ์   
(๓ ) ด้ าน ก ารศึ กษ า
อบรมและสั่งสอน  
(๔) ด้านการให้ความ
สะดวกตามสมควรใน
การบ าเพ็ญกุศล 

องค์ประกอบในการ
บริหารจัดการวัดที่ดี 

จังหวัดชัยนาท 

สร้างรูปแบบการ
พัฒนาการบริหาร

จัดการวัดที่ดี จังหวัด
ชัยนาท 

รปูแบบการพัฒนาการบริหาร
จัดการวัดที่ดี จังหวัดชัยนาท 

- พั ฒ น า วั ด สู่ อ ง ค์ ก ร ที่ มี
สมรรถนะ 
- การพัฒนาศาสนบุคคลที่ดีมี
คุณภาพ 
- พัฒนาการเรียนรู้คู่คุณธรรม 
- การพัฒนาศาสนสถาน ศาสน
บุคคล และศาสนพิธีกรรม 
 



บทท่ี ๓ 
วิธกีารด าเนินการวิจัย 

 
 การวิจัยเรื่อง “รูปแบบการพัฒนาการบริหารจัดการวัดที่ดี ในจังหวัดชัยนาท ”   
มีรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการด าเนินการวิจัย ดังนี้ 

๓.๑  รูปแบบการวิจัย 
๓.๒  ประชากรกลุ่มตัวอย่างและผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
๓.๓  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
๓.๔  การเก็บรวบรวมข้อมูล 
๓.๕  การวิเคราะห์ข้อมูล 

 
๓.๑ รูปแบบการวิจัย 

ในการวิจัยครั้งนี้  ผู้วิจัยไดมุ้่งศึกษาโดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบผสานวิธี  (Mixed Method 
Research) ระหว่างวิธีวิจัย เชิ งคุณภาพ (Qualitative  Research) ด้วยการวิ เคราะห์ เอกสาร 
(Documentary  Research)  การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) กับผู้ ให้ข้อมูลส าคัญ 
(Key  Informants) และการสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus  Group  Discussion) กับผู้ทรงคุณวุฒิ 
และวิธีวิจัยปริมาณ (Quantitative  Research) ซึ่งเก็บข้อมูลจากแบบสอบถาม (Questionnaire)  

 
๓.๒ ประชากร กลุ่มตัวอย่างและผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
 ๓.๒.๑ ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ เจ้าอาวาสสังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย  ในเขต
การปกครองคณะสงฆ์จังหวัดชัยนาท  มี  ๘  อ าเภอ  คือ  อ าเภอเมืองชัยนาท อ าเภอมโนรมย์ อ าเภอ
วัดสิงห์ อ าเภอหนองมะโมง อ าเภอหันคา อ าเภอเนินขาม  อ าเภอสรรคบุรี อ า เภอสรรพยา  จ านวน  
๒๘๐  รูป๑ ซึ่งเป็นผู้บริหารจัดการวัด มีความเข้าใจในสภาพปัญหาการบริหารจัดการวัดเป็นอย่างดี 
 ๓.๒.๒ กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่  เจ้าอาวาสที่เป็นกลุ่มตัวอย่างจากประชากรโดยใช้วิธีการ
เปิดตารางส าเร็จรูปของเครซี่และมอร์แกน (Krejcie and Morgan)๒ จากเจ้าอาวาสในเขตการ
ปกครองคณะสงฆ์จังหวัดชัยนาท  จ านวน   ๒๘๐  รูป  แล้วท าการสุ่มแบบง่าย (Sample  Random  
Sampling) ได้จ านวนกลุ่มตัวอย่าง  ๑๖๒  รูป  จากจ านวนกลุ่มตัวอย่างข้างต้นผู้วิจัยจึงน ามาค านวณ
ตามสัดส่วนที่เหมาะสม โดยการสุ่มตัวอย่างแบบชั้นภูมิตามสัดส่วน (Proportional Stratified 
Random Sampling) ดังนี้ 
 
 
                                                 

 ๑เอกสารประกอบการประชุมพระสังฆาธิการทุกระดับ, ส านักงานเจ้าคณะจังหวัดชัยนาท, ๒๙ 
กรกฎาคม ๒๕๕๗. 
 ๒ธานินท์  ศิลป์จารุ, การวิจัยและการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ, (กรุงเทพมหานคร : บิสซิเนสอาร์
แอนด์ดี, ๒๕๕๒), หน้า ๔๙. 



๑๐๒ 
 

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

 
ตารางท่ี  ๓.๑  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 

ที ่ อ าเภอ ประชากร (รูป) กลุ่มตัวอย่าง (รูป) 
๑ อ าเภอเมือง ๔๖ ๒๗ 
๒ อ าเภอมโนรมย์ ๓๑ ๑๘ 
๓ อ าเภอวัดสิงห์ ๓๑ ๑๘ 
๔ อ าเภอสรรพยา ๓๓ ๑๙ 
๕ อ าเภอสรรคบุรี ๕๗ ๓๓ 
๖ อ าเภอหันคา ๔๙ ๒๘ 
๗ อ าเภอหนองมะโมง ๒๓ ๑๓ 
๘ อ าเภอเนินขาม ๑๐ ๖ 
 รวม ๒๘๐ ๑๖๒ 

 
 ๓.๒.๓  ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
 ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ประกอบด้วย พระสังฆาธิการ เจ้าอาวาส และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการ
บริหารจัดการวัดในเขตการปกครองคณะสงฆ์จังหวัดชัยนาท เป็นผู้ ให้ข้อมูลส าคัญ  (Key  
Informants) จ านวน  ๓๙  รูป/คน  ดังนี้ 
 ๑. พระราชปริยัติสุธี    รองเจ้าคณะภาค ๓  
 ๒. พระราชสุทธิโสภณ  ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดชัยนาท    
 ๓. พระครูวิจิตรชัยวัฒน์  เจ้าคณะอ าเภอมโนรมย์ 
 ๔. พระครูศรีชโยดม  เจ้าคณะอ าเภอวัดสิงห์ 
 ๕. พระครูพิพัฒน์ชัยคุณ  เจ้าคณะอ าเภอหนองมะโมง 
 ๖. พระครูชัยคณาทร  เจ้าคณะอ าเภอหันคา 
 ๗. พระครูวิมลชยาทร  เจ้าคณะอ าเภอเนินขาม 
 ๘. พระครูวิสิฐชัยคุณ  เจ้าคณะอ าเภอสรรคบุรี 
 ๙. พระครูประดิษฐ์ชัยการ  รองเจ้าคณะอ าเภอหันคา 
 ๑๐. พระครูพิมลธรรมพิทักษ์ รองเจ้าคณะอ าเภอสรรคบุรี 
 ๑๑. พระปลัดธานินท์  สิริปญฺโญ   เจ้าคณะต าบลท่าชัย    
 ๑๒. พระครูโสภิตชัยการ     เจ้าคณะต าบลคุ้งส าเภา   
 ๑๓. พระครูชัยพัฒนาการ    เจ้าคณะต าบลหางน้ าสาคร 
 ๑๔. พระปลัดก าพล  ปญฺญาวุฑฺโฒ เจ้าคณะต าบลท่าฉนวน 



๑๐๓ 
 

 ๑๕. พระใบฎีกาประเสริฐ  ปญฺญาธโร เจ้าคณะต าบลอู่ตะเภา 
 ๑๖. พระมหาจ านงค์  ปภสฺสโร ป.ธ.๓ เจ้าคณะต าบลบ่อแร่-หนองขุ่น เขต ๑   
 ๑๗. พระครูวิชาญธรรมภาณี   เจ้าคณะต าบลบ่อแร่-หนองขุ่น เขต ๒ 
 ๑๘. พระครูสถิตชยานุรักษ์    เจ้าอาวาสวัดหนองแก 
 ๑๙. พระครูสุธรรมพินิต    เจ้าคณะต าบลสะพานหิน   
 ๒๐. พระครูพัฒนชัยศีลคุณ   เจ้าคณะต าบลกุดจอก-หนองมะโมง 
 ๒๑. พระครูชยพัฒนาทร     เจ้าคณะต าบลหนองแซง เขต ๑ 
 ๒๒. พระครูพิพัฒน์ชยากร    เจ้าคณะต าบลหนองแซง เขต ๒    
 ๒๓. พระครูโกศลชัยพัฒน์    เจ้าคณะต าบลเนินขาม    
 ๒๔. พระครูปทุมกันทรากร    เจ้าคณะต าบลห้วยกรดพัฒนา    
 ๒๕. พระครูรัตนวิสุทธิธรรม   เจ้าคณะต าบลโพงาม เขต ๑     
 ๒๖. พระปลัดณัฐวัฒน์  กนฺตธมฺโม    เจ้าคณะต าบลโพงาม เขต ๒    
 ๒๗. พระครูภาวนานุศาสก์   เจ้าคณะต าบลดงคอน เขต ๒   
 ๒๘. พระอธิการอนุสรณ์  อคฺคธมฺโม    เจ้าอาวาสวัดมะเห-ยงณ์ 
 ๒๙. พระครูวิจิตรชยาทร     เจ้าอาวาสวัดพระแก้ว 
 ๓๐. พระครูชัยสุตาภรณ์     เจ้าอาวาสวัดโพธิ์งาม 
 ๓๑. พระปลัดทะนงค์  ชยนฺโต    เจ้าคณะต าบลบางหลวง 
 ๓๒. พระครูชัยธรรมาภรณ์   เจ้าคณะต าบลโพนางด าตก 
 ๓๓. นายอัครชัย  ได้ผลธัญญา    ผอ.ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชัยนาท 
 ๓๔. นายวีระศักดิ์  แสนนาม นักวิชาการศาสนาช านาญการ 
 ๓๕. นายศุภกิตติ์  เขียวน้อย นักวิชาการศาสนาช านาญการ 
 ๓๖. นางสาวอัจฉรา ปั้นมูล  นักวิชาการศาสนาช านาญการ 
 ๓๗. นางประภัสสร  ตรีศิลา  วัฒนธรรมจังหวัดชัยนาท 
 ๓๘. นายศิลป์ชัย  มีฤทธิ์     นักวิชาการวัฒนธรรมช านาญการ 
 ๓๙. นางนภาพร  หงษา     นักวิชาการวัฒนธรรมช านาญการ 
 ๓.๒.๓  ผู้ทรงคุณวุฒใินการสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion) 
 ผู้วิจัยได้คัดเลือกจากพระสังฆาธิการ ผู้ทรงคุณวุฒิ นักวิชาการ  และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับ
การบริหารจัดการวัดในจังหวัดชัยนาท  เพ่ือยืนยันรูปแบบการพัฒนาการบริหารจัดการวัดที่ดีใน
จังหวัดชัยนาท จ านวน ๑๑ รปู/คน  ดังนี้ 

๑) พระราชปัญญาโสภณ   เลขานุการเจ้าคณะภาค ๓ 
๒) พระสุธีวราภรณ์   รักษาการเจ้าคณะจังหวัดชัยนาท 
๓) พระอุดมสิทธินายก  ดร.   รองเจ้าคณะจังหวัดนนทบุรี  อาจารย์

ประจ าหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ 

๔) พระมหานคร จรณธมฺโม ป.ธ.๙  รองเจ้าคณะอ าเภอเมืองชัยนาท 
๕) พระมหาสมเกียรติ กิตฺติโสภี ป.ธ.๖ รองเจ้าคณะอ าเภอสรรพยา 



๑๐๔ 
 

๖) พระครูวิธูรชัยกิจ ดร.  เจ้าคณะอ าเภอสรรพยา 
๗) พระครูสังฆรักษ์เกียรติศักดิ์ กิตฺติปญฺโญ  ดร. ผู้อ านวยการหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎี

บัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
๘) พระมหาสุนันท์ สุนนฺโท  ดร.   อาจารย์ประจ าหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎี

บัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ 
๙) รองศาสตราจารย์ ดร. สุรพล สุยะพรหม  ผู้อ านวยการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขา 

วิชาการจัดการเชิงพุทธและสาขาวิชารัฐ
ประศาสนศาสตร์ 

๑๐) ดร.บุษกร วัฒนบุตร   เล ข านุ ก า รห ลั ก สู ต รบั ณ ฑิ ต ศึ ก ษ า 
ส าข าวิ ช าก ารจั ด ก าร เชิ ง พุ ท ธแ ล ะ
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 

๑๑) นายวีระศักดิ์ แสนนาม    รั ก ษ าก า รผู้ อ า น ว ย ก ารส า นั ก ง าน
พระพุทธศาสนาจังหวัดชัยนาท 

 
๓.๓  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 ๑) เชิงคุณภาพ (Qualitative  Research) 
 ผู้วิจัยได้ด าเนินการศึกษาโดยการทบทวนเอกสารจากพระไตรปิฎก  หนังสือ เอกสาร 
ต ารา ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  โดยศึกษาเฉพาะประเด็นที่เกี่ยวข้องกับรูปแบบการพัฒนาการบริหาร
จัดการวัดที่ดีในจังหวัดชัยนาท  เพ่ือเป็นแนวทางการก าหนดประเด็นค าถามที่ใช้ในการวิจัยส าหรับ
การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth interview) กับผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informants) ซึ่งยึดตาม
วัตถุประสงค์ของการวิจัย  โดยการสัมภาษณ์นั้น  ผู้วิจัยก าหนดประเด็นค าถามอันน ามาซึ่งรูปแบบการ
พัฒนาการบริหารจัดการวัดที่ดีในจังหวัดชัยนาท ใน ๔ ด้าน คือ บ ารุงรักษาวัด จัดกิจการและศาสน
สมบัติของวัดให้เป็นไปด้วยดี  (๒) ปกครองและสอดส่องให้บรรพชิตและคฤหัสถ์ที่มีที่อยู่ หรือพ านัก
อาศัยอยู่ในวัดนั้นปฏิบัติตามพระธรรมวินัย กฎมหาเถรสมาคม ข้อบังคับ ระเบียบหรือค าสั่งของมหา
เถรสมาคม    (๓) เป็นธุระในการศึกษาอบรมและสั่งสอนพระธรรมวินัยแก่บรรพชิตและคฤหัสถ์  (๔) 
ให้ความสะดวกตามสมควรในการบ าเพ็ญกุศล พร้อมข้อเสนอแนะซึ่งบันทึกการสัมภาษณ์โดยการ
ถ่ายภาพ  การจดบันทึก และการบันทึกเสียง 
 การสร้างเครื่องมือการวิจัย ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิด และทฤษฎีเกี่ยวกับรูปแบบการ
พัฒนาการบริหารจัดการวัดที่ดีในจังหวัดชัยนาท แล้วน ามาร่างข้อค าถามที่จะใช้ในการสัมภาษณ์ และ
สนทนากลุ่มเฉพาะ ปรับปรุงแก้ไขแบบสัมภาษณ์ ต่อจากนั้นน าแบบสัมภาษณ์และข้อค าถามในการ
สนทนากลุ่มมาปรับปรุงแก้ไขให้สมบูรณ์และน าไปใช้เก็บรวบรวมข้อมูล 
 ๒) เชิงปริมาณ (Quantitative  Research)   
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้  เป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) ผู้วิจัยได้สร้าง
ขึ้นโดยศึกษาจากเอกสาร หนังสือ ต ารา วารสาร สิ่งพิมพ์ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะประเด็น
ศึกษาเก่ียวกับรูปแบบการพัฒนาการบริหารจัดการวัดที่ดีในจังหวัดชัยนาท 
 



๑๐๕ 
 

 ก. การสร้างเครื่องมือ 
 ๑. ศึกษาหลักการและเอกสารแนวคิด ทฤษฏี  งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับรูปแบบการ
พัฒนาการบริหารจัดการวัด 
 ๒. ก าหนดกรอบแนวคิดในการสร้างเครื่องมือการวิจัย 
 ๓. ก าหนดวัตถุประสงค์ในการสร้างเครื่องมือการวิจัยโดยขอค าปรึกษาจากอาจารย์ที่
ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ 
 ๔. สร้างเครื่องมือการวิจัย 
 ๕. น าเสนอร่างเครื่องมือการวิจัยต่ออาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์และผู้เชี่ยวชาญเพ่ือ
ตรวจสอบและปรับปรุงแก้ไข 
 ๖. น าเครื่องมือการวิจัยไปทดลองใช้กับประชากรเพ่ือหาค่าสัมประสิทธิ์ความเที่ยงตรง
ของเครื่องมือ 
 ๗. ปรับปรุงแก้ไขเครื่องมือการวิจัย 
 ๘. จัดพิมพ์แบบสอบถามฉบับสมบูรณ์และน าไปใช้จริงเพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ข. ลักษณะสร้างเครื่องมือ 
 การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative  Research)    
 เครื่องมือที่ ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้   เป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) เกี่ยวกับ
รปูแบบการพัฒนาการบริหารจัดการวัดที่ดีในจังหวัดชัยนาท ซึ่งแบ่งออกเป็น  ๓  ตอน คือ  
 ตอนที่ ๑  เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  มีลักษณะ
เป็นแบบเลือกตอบ (Check  List)  หรือตรวจสอบรายการโดยถามเกี่ยวกับ  สภาพวัด อายุ พรรษา  
ระดับการศึกษานักธรรม  ระดับการศึกษาเปรียญธรรม  และระดับการศึกษาสายสามัญ 
 ตอนที่ ๒  เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับรูปแบบการพัฒนาการบริหารจัดการวัดที่ดีใน
จังหวัดชัยนาท โดยแบบสอบถามมีลักษณะเป็นมาตราส่วนประเมินค่า (Rating Scale) มี  ๕  ระดับ  
ตามหลักการของลิเคิร์ท (Likert)๓ โดยมีเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 
 ๕  หมายถึง ระดับการบริหารจัดการวัด    มากที่สุด 
 ๔  หมายถึง ระดับการบริหารจัดการวัด    มาก 
 ๓  หมายถึง ระดับการบริหารจัดการวัด    ปานกลาง 
 ๒  หมายถึง ระดับการบริหารจัดการวัด    น้อย 
 ๑  หมายถึง ระดับการบริหารจัดการวัด    น้อยที่สุด 
 ตอนที่ ๓ ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับรูปแบบการพัฒนาการบริหาร
จัดการวัดที่ดีในจังหวัดชัยนาท 
 
 
 

                                                 

 ๓สุดาภรณ์ อรุณดี, ความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับการวิจัย, (เลย : รุ่งแสงธุรกิจการพิมพ์, ๒๕๕๑), หน้า 
๗๒. 



๑๐๖ 
 

 ค. การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 
 ผู้วิจัยน าเครื่องมือที่สร้างไว้ไปด าเนินการตรวจสอบหาคุณภาพเครื่องมือ  ดังนี้ 
 ๑) การวิเคราะห์ Face validity (ความตรงเชิงพินิจ) ซึ่งเป็นการตรวจสอบประเมิน
คุณภาพของเครื่องมือการวิจัย โดยอาจารย์ที่ปรึกษา ทั้ง ๒ ท่าน ด้วยการตรวจสอบประเมินกรอบ
เนื้อหา ขอบเขตของแบบสอบถามประเด็นส าคัญของการสอบถาม ตลอดจนการใช้ถ้อยค าส านวน
ภาษาเชิงวิชาการท่ีเหมาะสมและเป็นประโยชน์ในการเก็บข้อมูล 
 ๒) การวิเคราะห์ความตรงเชิงเนื้อหา (Contents validity) โดยการหาค่าดัชนีความ
สอดคล้องของประเด็นค าถามการวิจัยกับวัตถุประสงค์ของการวิจัยในรูปแบบของเทคนิคการวิเคราะห์ 
IOC (Index of Congruence)๔ โดยผู้เชี่ยวชาญการตรวจสอบเครื่องมือการวิจัยและเนื้อหาวิจัยไม่
น้อยกว่า ๕ ท่าน ได้ผลการหาค่า IOC  เท่ากับ  ๑.๐๐ ทุกข้อ โดยมีรายชื่อผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบการ
หาค่า  IOC จ านวน  ๕  ท่าน  ดังนี้ 
 ๑. พระโสภณวราภรณ์, ดร. อาจารย์ประจ าภาควิชารัฐศาสตร์  คณะสังคมศาสตร์  
วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ 
 ๒. อาจารย์ ดร.พิเชฐ ทั่งโต  หัวหน้าภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 ๓. ผศ.ดร.โกนิฏฐ์ ศรีทอง หัวหน้าภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 ๔. ผศ.ดร.เติมศักดิ์  ทองอินทร์  อาจารย์ประจ าภาควิชารัฐศาสตร์ คณะ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 ๕. ผศ.ดร.วรกฤต เถื่อนช้าง อาจารย์ประจ าภาควิชารัฐศาสตร์  คณะสังคมศาสตร์  
วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ 
 ๓) การหาค่าความเที่ยง (Reliability) ของแบบสอบถามโดยน าแบบสอบถามที่ได้
ปรับปรุงจากขั้นตอนการหาค่า IOC แล้วไปแจกให้กลุ่มบุคคลที่มีลักษณะใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่างที่
ไม่ใช่ประชากรของงานวิจัย จ านวน ๓๐ ชุด ได้แก่ เจ้าอาวาสที่อยู่ในจังหวัดสิงห์บุรี เพ่ือหาค่าความ
เชื่ อมั่ นด้ วยวิธีการหาค่ าสั มประสิทธิ์ แอลฟา (α coefficient) ตามวิธีการของครอนบาค 
(Cronbach’s Alpha coefficient)๕ ใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ ได้ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของ
ความเชื่อมั่นแบบสอบถาม (Try Out) ทั้งฉบับเท่ากับ ๐.๙๘๑๐ 
 ๔) ด าเนินการปรับปรุงแก้ไขเครื่องมือการวิจัยที่วิเคราะห์ผลได้จากการทดลองใช้ (Try 
Out) ตามค าแนะน าของอาจารย์ผู้ควบคุมดุษฎีนิพนธ์ 

                                                 

 ๔สุวรีย์ ศิริโภคารภิรมย์, การวิจัยทางการศึกษา, (ลพบุรี : ฝ่ายเอกสารการพิมพ์ สถาบันราชภัฎเทพ
สตรี, ๒๕๕๖), หน้า ๑๒๙-๑๓๐. 
  ๕สิน  พันธุ์พินิจ, เทคนิคการวิจัยทางสังคมศาสตร์, (กรุงเทพมหานคร : บริษัทจูนพับลิชซิ่ง จ ากัด, 
๒๕๔๗), หน้า ๑๙๑. 



๑๐๗ 
 

 ๕) สร้างเครื่องมือการวิจัยฉบับสมบูรณ์และน าเสนอต่ออาจารย์ผู้ควบคุมดุษฎีนิพนธ์  
เพ่ือขอความเห็นและจัดพิมพ์ใช้เป็นแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ ในการเก็บข้อมูลการวิจัยกับ
กลุ่มตัวอย่างจริงต่อไป 
 
๓.๔  การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ก. เชิงคุณภาพ 
 ๑) ข้อมูลปฐมภู มิ  (Primary Data) โดยการรวบรวมจากหนั งสือ อ้างอิงทาง
พระพุทธศาสนาต่างๆ จากพระไตรปิฎก (ภาษาไทย) ฉบับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตต์พระบรมราชินีนาถ 
 ๒) ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) โดยการรวบรวมจากหนังสือ วารสารบทความ
งานวิจัยเกี่ยวกับหลักการ แนวคิด ทฤษฎีตลอดจนข้อมูลทางสถิติที่รวบรวมโดยหน่วยงานราชการหรือ
สถาบันการศึกษาและแหล่งข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับ ผู้วิจัยได้ด าเนินการรวบรวมข้อมูลตามขั้นตอน
ดังต่อไปนี้ 
  (๑) จัดเตรียมเครื่องมือ คือ แบบสัมภาษณ์เจาะลึก (In-Depth Interview Guide)  กับ
กลุ่มเจ้าอาวาส  ผู้ทรงคุณวุฒิ นักวิชาการ จ านวน ๓๙ รูป/คน  โดยการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth 
interview) โดยเลือกแบบเจาะจง 
  (๒) ติดต่อขอหนังสือจากผู้อ านวยการหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการ
จัดการเชิงพุทธ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เพ่ือขออนุญาตและขอ
ความร่วมมือที่จะเข้าสัมภาษณ์ 
  (๓) ตรวจสอบความสมบูรณ์ครบถ้วนของผลการสัมภาษณ์เพ่ือไปวิเคราะห์ สังเคราะห์
ข้อมูลหาประเด็นความสอดคล้องการบริหารจัดการวัด และด าเนินการวิจัยต่อไป 
 การวิจัยครั้งนี้   ใช้การสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ (Informal interview) ด าเนินการ
สัมภาษณ์กลุ่มผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ซึ่งมีข้ันตอนด าเนินการ ดังนี้ 
 ๑) ขั้นเตรียมการสัมภาษณ์ ได้แก่ ก่อนลงสนามเพ่ือรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ 
ผู้วิจัยได้เริ่มต้นด้วยการนัดหมายวันเวลาที่จะสัมภาษณ์กับกลุ่มตัวอย่างพร้อมกับขอเอกสารต่างๆ 
พร้อมกันนั้น ผู้วิจัยจะต้องศึกษาประเด็นค าถามที่ใช้ในการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ เตรียมและ
ศึกษาวิธีใช้เครื่องบันทึกเสียง กล้องถ่ายรูป  เตรียมสมุดจดบันทึกและอุปกรณ์ต่างๆ ให้พร้อมก่อน
ด าเนินการสัมภาษณ์ 
 ๒) ขั้นด าเนินการสัมภาษณ์ ได้แก่ ก่อนการสัมภาษณ์ผู้วิจัยจะสนทนาสร้างความคุ้นเคย
กับผู้ให้สัมภาษณ์ แจ้งวัตถุประสงค์ของการสัมภาษณ์ อธิบายเหตุผลและขออนุญาตใช้เครื่อง
บันทึกเสียงในขณะที่สัมภาษณ์ ขออนุญาตใช้กล้องถ่ายรูปเพื่อใช้อ้างอิงในการสัมภาษณ์ รวมทั้งแจ้งให้
ทราบว่าข้อมูลต่างๆ ที่บันทึกเสียงไว้ผู้วิจัยจะเก็บไว้เป็นความลับ  
 ข. เชิงปริมาณ 
 ผู้วิจัยได้ก าหนดกลุ่มประชากรจากเจ้าอาวาสในเขตจังหวัดชัยนาทที่มีต่อการบริหาร
จัดการวัด จ านวนประชากร  ๒๘๐ รูป วิเคราะห์ค านวณขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางส าเร็จรูป



๑๐๘ 
 

ของเครจซี่และมอร์แกน (Krejcie and Morgan)๖ จ านวนกลุ่มตัวอย่าง จ านวน ๑๖๒ รูป แล้ว
ด าเนินการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random sampling) ผู้วิจัยด าเนินการแจกจ่ายด้วยตนเอง
กับกลุ่มตัวอย่างในจังหวัดชัยนาท มีการนัดหมายให้มีผู้รับผิดชอบเก็บรวบรวมส่งคืนภายใน ๓ สัปดาห์  
ได้แบบสอบถามกลับคืนมา ๑๖๒ ชุด คิดเป็น ๑๐๐ %  ในงานวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยด าเนินการจัดเก็บ
ข้อมูลในเชิงปริมาณตามขั้นตอนดังต่อไปนี้ 
 ๑) จัดเตรียมเครื่องมือตามจ านวนกลุ่มตัวอย่างโดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) 
ตรงตามจ านวนกลุ่มตัวอย่างที่ต้องการแจกแบบสอบถาม 
 ๒) ผู้วิจัยเสนอติดต่อขอหนังสือจากคณะสังคมศาสตร์  สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เพ่ือขออนุญาตและขอความร่วมมือถึงเจ้าอาวาสทุกวัดใน
จังหวัดชัยนาท ที่เป็นกลุ่มตัวอย่างเพ่ือเข้าแจกแบบสอบถาม (Questionnaire)  
 ๓) น าส่งหนังสือขออนุญาตและขอความร่วมมือถึงเจ้าอาวาสทุกวัดในเขตจังหวัดชัยนาท 
เพ่ือขอแจกแบบสอบถาม (Questionnaire) และด าเนินการแจกและรับกลับคืนด้วยตนเอง 
 ๔) ตรวจสอบความสมบูรณ์ครบถ้วนของแบบสอบถาม (Questionnaire) ที่รับกลับ
มาแล้วน าไปวิเคราะห์ข้อมูลตามวิธีการทางสังคมศาสตร์ 
 
๓.๕ การวิเคราะห์ข้อมูล 
 การวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยเรื่อง “รูปแบบการพัฒนาการบริหารจัดการวัดที่ดีในจังหวัด
ชัยนาท” แบ่งออกเป็น ๒ ส่วน คือ ๑. การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ และ ๒. การวิเคราะห์ข้อมูล
เชิงปริมาณ ดังนี้ 
 ๑) การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ 
 ผู้วิจัยด าเนินวิเคราะห์ สังเคราะห์เอกสารที่เก่ียวกับรูปแบบการพัฒนาการบริหารจัดการ
วัดในจังหวัดชัยนาท  รวมทั้งการลงเก็บข้อมูลในพ้ืนที่ด้วยตนเองตามระเบียบวิธีวิจัยและประเด็น
โจทย์วิจัยวิธีด าเนินการวิจัย และการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพโดยการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-
Depth Interview) และการสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion) น าข้อมูลที่ ได้มา
วิเคราะห์เชิงเนื้อหา (Content Analysis) การสังเคราะห์เนื้อหา (Synthesis) ข้อมูลที่สอดคล้องกัน  
เพ่ือแสวงหาความคิดเห็นที่สอดคล้องกันในบางประการเกี่ยวกับรูปแบบการพัฒนาการบริหารจัดการ
วัดที่ดีในจังหวัดชัยนาท และน าเสนอองค์ความรู้ใหม่เกี่ยวกับ “รูปรูปแบบการพัฒนาการบริหาร
จัดการวัดที่ดีในจังหวัดชัยนาท” และน าเสนอเป็นความเรียง ตาราง ซึ่งด าเนินการตามขั้นตอนดังนี้ 
 ๑. จัดหมวดหมู่ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์เป็นแฟ้มข้อมูล 
 ๒. อ่าน ท าความเข้าใจ บันทึก เขียนข้อสังเกตและตั้งประเด็น 
 ๓. พรรณนาความแยกสัดส่วนข้อมูล (Data Reduction) และใส่รหัส (Coding) และ
ตีความข้อมูลจัดหมวดหมู่หาความเหมือนความต่างและความเชื่อมโยงกับบริบท 
 ๔. สรุปผลการวิจัย น าเสนอข้อมูลเป็นความเรียง และรายงานผลการวิจัย 

                                                 

๖ธานินทร์ ศิลป์จารุ , การวิจัยและวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิ ติด้วย SPSS, พิมพ์ครั้งที่  ๑๐ ,
(กรุงเทพมหานคร : บิสซิเนสอาร์แอนด์ดี, ๒๕๕๒), หน้า ๔๘ – ๔๙. 



๑๐๙ 
 

 ๒) การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ 
 ผู้วิจัยจะได้น าข้อมูลที่ได้ทั้งหมดไปท าการตรวจสอบความถูกต้อง การลงรหัส และ
ประมวลผลข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปเพ่ือท าการค านวณค่าสถิติต่างๆ ที่ใช้ในการวิเคราะห์การ
น าเสนอและสรุปผลการวิจัย   
 ๑) สถิติพรรณนา (Descriptive Statistics) ส าหรับอธิบายลักษณะส่วนบุคคลของกลุ่ม
ตัวอย่าง และพรรณนาความเป็นไปได้ของรูปแบบการบริหารจัดการวัดในจังหวัดชัยนาท  ตาม
พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ (ฉบับที่  ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๓๗ ทั้ง ๔ ด้าน๗ คือ (๑) บ ารุงรักษาวัด 
จัดกิจการ และ ศาสนสมบัติ  (๒) ด้านการปกครองบรรพชิตและคฤหัสถ์  (๓) ด้านการศึกษาอบรม
และสั่งสอน  (๔) ด้านการให้ความสะดวกตามสมควรในการบ าเพ็ญกุศล  โดยสถิติดังนี้ 
 ๑. ข้อมูลทั่ วไป เกี่ ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามค่าความถี่ 
(Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) 
 ๒. ระดับการปฏิบัติการบริหารจัดการวัดจากแบบสอบถามของกลุ่มตัวอย่างเกี่ยวกับ
รูปแบบการบริหารจัดการวัดที่ดีในจังหวัดชัยนาท  ใช้สถิติการวิเคราะห์คือ ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) แต่ละหัวข้อค าถามในแบบสอบถาม โดยมีเกณฑ์พิจารณา
ให้ค่าเฉลี่ย๘  ดังนี้ 
 ค่าเฉลี่ยตั้งแต่   ๔.๕๐-๕.๐๐  หมายถึง   ระดับการปฏิบัติ   มากที่สุด  
 ค่าเฉลี่ยตั้งแต่   ๓.๕๐-๔.๔๙  หมายถึง   ระดับการปฏิบัติ   มาก 
 ค่าเฉลี่ยตั้งแต่   ๒.๕๐-๓.๔๙  หมายถึง   ระดับการปฏิบัติ   ปานกลาง  
 ค่าเฉลี่ยตั้งแต่  ๑.๕๐-๒๔๙   หมายถึง   ระดับการปฏิบัติ   น้อย  
 ค่าเฉลี่ยตั้งแต่  ๑.๐๐-๑.๔๙  หมายถึง   ระดับการปฏิบัติ   น้อยที่สุด 
 ๓. ข้อมูลจากแบบสอบถามปลายเปิด ผู้วิจัยท าการรวบรวมจากแบบสอบถามแล้วจัด
กลุ่มตามประเด็นที่ก าหนดไว้  จากนั้นจึงท าการวิเคราะห์โดยใช้การแจกแจงความถี่ (Frequency) 
และค่าร้อยละ (Percentage) 
 ๔. น าข้อมูลที่ได้จากการรวบรวมมาวิเคราะห์และสังเคราะห์ สรุปผล และน าเสนอเขียน
เป็นความเรียง หรือตาราง 
 ๓) สถิติที่ใช้ในการวิจัย 
 ๑. การหาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับเนื้อหาหรือลักษณะเฉพาะกลุ่ม
พฤติกรรม โดยน าเครื่องมือที่สร้างขึ้นไปให้ผู้เชี่ยวชาญในเนื้อหา (อย่างน้อย ๕ ท่าน ) ให้แต่ละท่าน
พิจารณาลงความเห็นและให้คะแนน ดังนี้ 
 + ๑ หมายถึง เมื่อแน่ใจว่าข้อค าถามนั้นเป็นตัวแทนลักษณะเฉพาะกลุ่มพฤติกรรมนั้น  
       ๐ หมายถึง เมื่อไม่แน่ใจว่าข้อค าถามนั้นเป็นตัวแทนลักษณะเฉพาะกลุ่มพฤติกรรมนั้น  

                                                 

 ๗พระวิสุทธิภัทรธาดา (ประสิทธิ์  พฺรหฺมร สี), พระราชบัญญัติคณะสงฆ์และกฎมหาเถรสมาคม, 
(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๗), หน้า ๘๔. 
 ๘สิน  พัธุ์พินิจ, เทดนิคการวิจัยทางสมคมศาสตร์, (กรุงเทพมหานคร : บริษัทจูนพับลิชซิ่ง จ ากัด, 
๒๕๔๗), หน้า ๑๙๒. 



๑๑๐ 
 

    – ๑ หมายถึง เมื่อแน่ใจว่าข้อค าถามนั้นไม่เป็นตัวแทนลักษณะเฉพาะกลุ่มพฤติกรรมนั้น 
แล้วน าคะแนนมาแทนค่าในสูตร๙ 
 การตรวจสอบความตรงตามเนื้อหา (Content validity) โดยอาศัยผู้เชี่ยวชาญทางด้าน
เนื้อหา (Subject matter specialists) อย่างน้อยสามคนแล้วหาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่าง 
ข้อค าถามกับคุณลักษณะตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยที่ต้องการวัด ดังนี้ 

             IOC       = N

R
 

 
 เมื่อ  IOC หมายถึง  ดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item Objective Congruence) 
ระหว่างข้อค าถามกับเนื้อหาหรือวัตถุประสงค ์
 

         R   หมายถึง   ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ
เนื้อหาทั้งหมด          N  หมายถึง   จ านวนผู้เชี่ยวชาญ 
 เกณฑ์การแปลความหมาย มีดังนี้ 

 ถ้าดัชนี  IOC ค านวณได้มากกว่าหรือเท่ ากับ ๐ .๐๕  ข้อค าถามนั้น เป็นตัวแทน
ลักษณะเฉพาะกลุ่มพฤติกรรมนั้น  
 ถ้าข้อค าถามใดมีค่าดัชนี IOC ค านวณได้ต่ ากว่า ๐.๐๕ ข้อค าถามนั้นถูกตัดออกไปหรือ
ต้องปรับปรุงใหม่  
 ๒. ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามโดยวิธีหาสัมประสิทธิ์แอลฟา (α coefficient) 
ของ (Cronbach)๑๐ โดยคะแนนที่ได้จากเครื่องมือวิจัยไม่ใช่เป็นระบบ 0 กับ 1 แต่อาจเป็น 5,4,3,2,1 
จากมาตราส่านประมาณค่า หรือคะแนนจากแบบทดสอบอัตนัย 
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เมื่อ          หมายถึง  สัมประสิทธิ์ของความเชื่อมั่น 
    n     หมายถึง   จ านวนข้อของเครื่องมือวัด 

              
2

is    หมายถึง  คะแนนความแปรปรวนแต่ละข้อ 

              
2

ts    หมายถึง  คะแนนความแปรปรวนของเครื่องมือทั้งฉบับ 
 
 
                                                 

 ๙สุวรีย์ ศิริโภคารภิรมย์, การวิจัยทางการศึกษา, (ลพบุรี : ฝ่ายเอกสารการพิมพ์ สถาบันราชภัฏเทพ
สตรี, ๒๕๕๖), หน้า ๑๒๙-๑๓๐.  
 ๑๐ Lee J. Cronbach, Essentials of psychological testing, 4th ed., (New York : Harper 
& Row, 1971), p. 67. 



๑๑๑ 
 

 ๓. ค่าร้อยละ (%) 
 ร้อยละ (Percentage)   =  f x 100 
      n  

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

 การวิจัยเรื่อง “รูปแบบการพัฒนาการบริหารจัดการวัดที่ดี ในจังหวัดชัยนาท ”  
มีวัตถุประสงค์เพ่ือ ๑) ศึกษาสภาพทั่วไปในการบริหารจัดการวัดในจังหวัดชัยนาท ๒) ศึกษา
องค์ประกอบเกี่ยวกับการบริหารจัดการวัดที่ดีในจังหวัดชัยนาท ๓) น าเสนอรูปแบบการพัฒนาการ
บริหารจัดการวัดที่ดีในจังหวัดชัยนาท  

ผู้วิจัยได้มุ่งศึกษาโดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบผสานวิธี  (Mixed Method Research) 
ระหว่างวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative  Research) ด้วยการวิเคราะห์เอกสาร (Documentary  
Research)  การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) กับผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key  Informants) 
และการสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus  Group  Discussion) กับผู้ เชี่ยวชาญ และวิธีวิจัยปริมาณ 
(Quantitative  Research) ซึ่งเก็บข้อมูลจากแบบสอบถาม (Questionnaire)  ซึ่งผลที่ได้จากการ
วิจัยสามารถแบ่งออกเป็น ๔ หัวข้อ ดังนี้ 
 ๔.๑ ผลการวิเคราะหส์ภาพทั่วไปในการบริหารจัดการวัดในจังหวัดชัยนาท 
 ๔.๒ ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเกี่ยวกับการบริหารจัดการวัดที่ดีในจังหวัดชัยนาท 
 ๔.๓ รูปแบบการพัฒนาการบริหารจัดการวัดที่ดีในจังหวัดชัยนาท 
 ๔.๔ องค์ความรู้จากการวิจัย 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๑๓ 
 

๔.๑ ผลการวิเคราะห์สภาพทั่วไปในการบริหารจัดการวัดในจังหวัดชัยนาท 
ในหัวข้อผลการวิเคราะห์สภาพทั่วไปในการบริหารจัดการวัดในจังหวัดชัยนาทนั้น ผู้วิจัย

ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ ด้วยการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ถึงประเด็นที่เกี่ยวกับสภาพทั่วไปใน
การบริหารจัดการวัดในจังหวัดชัยนาท แล้วน ามาวิเคราะห์ SWOT Analysis เพ่ือตอบวัตถุประสงค์
ของการวิจัยในข้อที่ ๑ ดังนี้ 

๔.๑.๑ ด้านบ ารุงรักษาวัด จัดกิจการ และ ศาสนสมบัติ   
จุดแข็ง Strengths ได้แก่ 
๑)  ในการบริหารกิจการคณะสงฆ์ของจังหวัดชัยนาทมีความเข้มแข็ง มีการบริหาร

จัดการเป็นเอกภาพภายใต้การปกครองคณะสงฆ์ของเจ้าคณะจังหวัด รองเจ้าคณะจังหวัด เจ้าคณะ
อ าเภอ รองเจ้าคณะอ าเภอ เจ้าคณะต าบล รองเจ้าคณะต าบล และเจ้าอาวาส๑ 

๒)  ในการบริหารจัดการวัด ในแต่ละวัดมีเจ้าอาวาสเป็นผู้ปกครองสูงสุด เจ้าอาวาสที่
ได้รับการแต่งตั้งผ่านการคัดเลือกและอบรมถวายความรู้มาเป็นอย่างดี เข้า ใจบริบทของวัดตนเอง 
บริหารจัดการวัดไปตามพระธรรมวินัย พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ กฎหมายบ้านเมือง กฎกติกาของวัด
นั้นๆ เป็นอย่างด๒ี 

๓)  ด้านการบ ารุงรักษาวัด มีการทอดกฐิน ผ้าป่า มาบ ารุงรักษาวัดไม่ให้ช ารุดทรุดโทรม 
มีคณะกรรมการบริหารวัด ไวยาวัจกร ในการช่วยเหลือเจ้าอาวาสในการสอดส่องดูแล ให้การอุปถัมภ์
วัดวาอารามเป็นอย่างดี ตลอดจนพุทธศาสนิกชนให้การอุปถัมภ์วัดอย่างต่อเนื่อง๓ 

๔) ด้ านการจัดกิจการนั้ น  เจ้าอาวาสในฐานะผู้ปกครองสู งสุดของวัดนั้ นๆ มี
คณะกรรมการซึ่งเจ้าอาวาสแต่งตั้ง ตลอดจนพระภิกษุสามเณรช่วยกันดูแล บริหารจัดการกิจการต่างๆ 
ของวัด เช่น งานด้านการศาสนศึกษา งานด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา งานด้านการสาธารณูปการ 
งานด้านการศึกษาสงเคราะห์ งานด้านการสาธารณสงเคราะห์ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย๔ 

๕) ด้านศาสนสมบัติ มีการบริหารจัดการอย่างเรียบร้อย มีแบบแผนในการบริหารจัดการ
ที่ชัดเจน สามารถตรวจสอบได้ โปรงใส๕ 

๖) วัดทุกวัดมีการจัดตั้งส านักงานของเจ้าอาวาส ในกรณีที่วัดนั้นเป็นเจ้าคณะต าบลก็จะ
มีส านักงานเจ้าคณะต าบล หรือวัดนั้นเป็นเจ้าคณะอ าเภอก็จะมีการจัดตั้งส านักงานเจ้าคณะอ าเภอ 
ภายในวัดที่เจ้าคณะผู้ปกครองอยู่ ท าให้วัดทุกวัดมีส านักงานในการบริหารจัดการกิจการของวัดใน
ทุกๆ ด้าน สะดวกในการติดต่อประสานงาน๖ 

จุดอ่อน Weaknesses ได้แก่ 
๑) ด้านบ ารุงรักษาวัด จัดกิจการ และ ศาสนสมบัติ นั้นจุดอ่อนในการบ ารุงรักษาวัด

พบว่าวัดบางวัดในจังหวัดชัยนาทมีพระภิกษุสามเณรจ านวนน้อย บางวัดมีเพียงเจ้าอาวาสเพียงรูป

                                                 
๑สัมภาษณ์ พระราชสุทธิโสภณ, ท่ีปรึกษาเจ้าคณะจังหวดัชัยนาท , ๓ เมษายน ๒๕๕๘. 
๒สัมภาษณ์ พระครูประดิษฐ์ชัยการ,  รองเจ้าคณะอ าเภอหันคา, ๘ เมษายน ๒๕๕๘. 
๓สัมภาษณ์ พระครูพัฒนชัยศีลคณุ, เจ้าคณะต าบลกุดจอก-หนองมะโมง, ๒๓ เมษายน ๒๕๕๘. 
๔สัมภาษณ์ พระครูชัยธรรมาภรณ์, เจ้าคณะต าบลโพนางด าตก, ๑๓ เมษายน ๒๕๕๘. 
๕สัมภาษณ์ พระชัยนาทมุนี, เจ้าคณะจังหวัดชัยนาท, ๔ เมษายน ๒๕๕๘. 
๖สัมภาษณ์ พระครูพิมลธรรมพิทักษ์,  รองเจ้าคณะอ าเภอสรรคบุรี, ๘ เมษายน ๒๕๕๘. 



๑๑๔ 
 

เดียว บางวัดมีแต่พระที่ชราภาพ ท าให้การบ ารุงรักษาวัดไม่เป็นระเบียบ สกปรก รกร้าง โบราณสถาน
เกินการช ารุดทรุดโทรมตามกาลเวลา๗ 

๒) บางวัดเจ้าอาวาสไม่เก่งการบริหาร ท าให้มีฆราวาสญาติโยมเข้ามาปกครองวัด 
ชาวบ้านเสื่อมศรัทธา ปัญหาที่ตามมาคือขาดการท านุบ ารุงรักษาที่ต่อเนื่อง วัดกลายเป็นพุทธพาณิชย์ 
มีการหากินบนศรัทธาของญาติโยม๘ 

๓) ขาดพระภิกษุสามเณรที่มีความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการวัด ขาดศาสน
ทายาทที่พร้อมจะดูแลวัด พระภิกษุสามเณรบางรูปขาดการศึกษาที่ดี หรือมีความประพฤติที่ไม่
เหมาะสมกับสมณสารูป๙ 

๔) ขาดการจัดสรรงบประมาณจากส่วนราชการในการบูรณปฏิสังขรณ์โบราณสถาน
โบราณวัตถุ ท าให้โบราณสถานโบราณวัตถุช ารุดทรุดโทรม ศาสนสมบัติของวัดเกิดความเสียหาย สูญ
หาย บางชิ้นเป็นสมบัติอันล้ าค่าของวัดนั้นๆ ขาดมาตรการในการดูแลรักษาที่ดี๑๐ 

๕) ขาดนโยบายในการบ ารุงรักษาวัด จัดกิจการ และศาสนสมบัติ ท าให้บางวัดมีการ
วางแผนบริหารจัดการวัดที่ดี ขณะเดียวกันก็มีอีกหลายวัดที่บริหารจัดการโดยไม่มีเป้าหมายที่ชัดเจน 
ปฏิบัติตามความต้องการของเจ้าอาวาสหรือกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องหรือได้รับผลประโยชน์๑๑ 

๖) มีการหากินกับทางวัด บางวัดเจ้าอาวาสไม่เข้มแข็งปล่อยให้กลุ่มบุคคลทีแสวงหา
ผลประโยชน์กับวัดเข้ามาบริหารจัดการ แล้วแบ่งส่วนแบ่งให้กับทางวัดบ้างเพียงเล็กน้อย หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องยังขาดมาตรการในการควบคุมและดูแลดังกล่าว๑๒ 

โอกาส Opportunities ได้แก่ 
๑) ด้านสังคมและวัฒนธรรม จังหวัดชัยนาทเป็นจังหวัดที่มีพุทธศาสนิกชนจ านวนมาก 

เป็นเมืองพระพุทธศาสนาที่มีประวัติความเป็นมาอันยาวนาน๑๓ มีพระเกจิ พระเถระที่มีคนนับถือ
จ านวนมาก มีศิลปวัฒนธรรมที่สอดคล้องกับพระพุทธศาสนา และประชาชนมีวิถีการด าเนินชีวิตตาม
แนวทางพระพุทธศาสนา๑๔ 

๒) ด้านเศรษฐกิจ จังหวัดชัยนาทเป็นจังหวัดเกษตรกรรม รายได้ส่วนใหญ่ของจังหวัดเกิด
จากการท าการเกษตร ประชาชนจึงมีเวลาในการเข้าวัดบ ารุงรักษาวัด โดยเฉพาะเมื่อถึงคราวหน้า
เทศกาลต่างๆท่ีส าคัญ เช่น วันเข้าพรรษา วันออกพรรษา วันสารท เป็นต้น๑๕ 

                                                 
๗สัมภาษณ์ พระครูชยพัฒนาทร , เจ้าคณะต าบลหนองแซง เขต ๑, ๒๔ เมษายน ๒๕๕๘. 
๘สัมภาษณ์ พระมหา ดร.สุทธิชัย  ฐติชโย ป.ธ.๙,  เลขานุการรองเจ้าคณะภาค ๓  , ๑๓ เมษายน 

๒๕๕๘. 
๙สัมภาษณ์ พระมหาสุวัฒน์  สุวฑฒฺโน ป.ธ.๗, รองเจ้าคณะจังหวัดชัยนาท, ๔ เมษายน ๒๕๕๘. 
๑๐สัมภาษณ์ พระปลัดธานินท์  สริิปญฺโญ, เจา้คณะต าบลท่าชัย ,๑๗ เมษายน ๒๕๕๘. 
๑๑สมัภาษณ์ พระครูพิพัฒน์ชยากร,  เจ้าคณะต าบลหนองแซง เขต ๒ , ๒๔ เมษายน ๒๕๕๘. 
๑๒สัมภาษณ์ นายอัครชัย  ไดผ้ลธัญญา,  ผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชัยนาท, ๙ 

เมษายน ๒๕๕๘. 
๑๓สัมภาษณ์ พระครูศรีชโยดม, เจ้าคณะอ าเภอวัดสิงห์, ๕ เมษายน ๒๕๕๘. 
๑๔สัมภาษณ์ พระสุธีวราภรณ์,  เจ้าคณะอ าเภอเมืองชัยนาท, ๕ เมษายน ๒๕๕๘. 
๑๕สัมภาษณ์ พระมหาสมเกียรติ  กิตตฺิโสภี ป.ธ.๖, รองเจ้าคณะอ าเภอสรรพยา, ๘ เมษายน ๒๕๕๘. 



๑๑๕ 
 

๓) ด้านการเมือง จังหวัดชัยนาทเป็นจังหวัดหนึ่งที่มีนักการเมืองที่มีชื่อเสียง นักการเมือง
ท้องถิ่นที่ใกล้ชิดวัดและพระพุทธศาสนา๑๖ มีหน่วยงานที่ช่วยเหลือและคอยสนับสนุนกิจการของคณะ
สงฆ์ มีส านักงานพระพุทธสาสนาจังหวัดชัยนาทเป็นหน่วยงานที่คอยสนับสนุนคณะสงฆ์เป็นอย่างดี๑๗ 

๔) ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การกระจายของเทคโนโลยีของจังหวัดชัยนาทครอบคลุม
ทุกอ าเภอ ทุกต าบล การสื่อสารสามารถท าได้โดยสะดวก การคมนาคมสะดวกสบาย เนื่องจากจังหวัด
ไม่ใหญ่มาก๑๘ 

๕) ด้านคู่แข่ง มีการประสานความร่วมมือกันระหว่างเพ่ือนต่างศาสนิก  ปัญหาข้อ
ร้องเรียนต่างๆมีน้อย มีหน่วยงานที่ประสานความร่วมมือกันระหว่างบ้าน วัด โรงเรียน ชุมชน 
หน่วยงานราชการ๑๙ 

๖) ด้านประชากรกลุ่มเป้าหมายประชาชนส่วนใหญ่มีความสัมพันธ์กับทางวัดเป็นอย่างดี 
มีประชาชนเข้าวัดเพ่ิมมากขึ้น๒๐ โดยเฉพาะในวันส าคัญทางพระพุทธศาสนาต่างๆ มีการส่งเสริมให้
เด็กและเยาวชนรักษ์วัดและพระพุทธศาสนา มีโครงการในการสร้างศาสนทายาท เช่น โครงการ
บรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน โครงการบวชศีลจาริณี เป็นต้น๒๑ 

อุปสรรค Threats ได้แก่ 
๑) ด้านสังคมและวัฒนธรรม จังหวัดชัยนาทมีความหลากหลายทางด้านวัฒนธรรม 

กระแสความนิยมของต่างประเทศเริ่มเข้ามาท าลายวัฒนธรรมอันดีงามของจังหวัด เด็กและเยาวชน
ขาดความรู้ความเข้าใจในวัฒนธรรมเดิมๆที่ปู่ย่าตายายเคยท าเอาไว้เป็นแบบอย่าง มักเปลี่ยนแปลง
วัฒนธรรมใหม่จนกลายเป็นเทรนที่ผิดๆ๒๒ 

๒) ด้านเศรษฐกิจ จังหวัดชัยนาทแม้จะเป็นจังหวัดเกษตรกรรมกรรม แต่ก็ยังมีปัญหา
เรื่องเศรษฐกิจที่ซบเซาตามเศรษฐกิจของประเทศ ของโลก ปัญหาการว่างงาน ปัญหาอาชญากรรม 
ฯลฯ ก็ส่งผลต่อเศรษฐกิจของจังหวัดในภาพรวม๒๓ 

๓) ด้านการเมือง จังหวัดชัยนาทแบ่งเขตการปกครองออกเป็น ๘ อ าเภอ มีประชากร
เพียงสามแสนกว่าคน แต่นโยบายของภาครัฐส่งผลกระทบต่อการบริหารจัดการของทางวัดโดยตรง 
เช่น การตัดงบประมาณขององค์การบริหารส่วนจังหวัดในการอุดหนุนวัด รวมถึงการแทรกแซงทาง
การเมือง การแก้ไขกฎหมาย กฎระเบียบที่เอ้ือต่อนักการเมืองท้องถิ่นล้วนส่งผลต่อคณะสงฆ์๒๔ 

                                                 
๑๖สัมภาษณ์ นายศภุกิตติ์  เขียวน้อย,  นักวิชาการศาสนาช านาญการ, ๖ เมษายน ๒๕๕๘. 
๑๗สัมภาษณ์ พระครูโกศลชัยพัฒน์,   เจ้าคณะต าบลเนินขาม , ๒๔ เมษายน ๒๕๕๘. 
๑๘สัมภาษณ์ พระครูวิจิตรชัยวัฒน์,  เจ้าคณะอ าเภอมโนรมย์, ๕ เมษายน ๒๕๕๘. 
๑๙สัมภาษณ์ นายวีระศักดิ์  แสนนาม , นักวิชาการศาสนาช านาญการ, ๖ เมษายน ๒๕๕๘. 
๒๐สัมภาษณ์ พระครูปทุมกันทรากร , เจ้าคณะต าบลห้วยกรดพัฒนา , ๒๔ เมษายน ๒๕๕๘. 
๒๑สัมภาษณ์ พระครูโสภติชัยการ,   เจ้าคณะต าบลคุ้งส าเภา, ๑๗ เมษายน ๒๕๕๘.   
๒๒สัมภาษณ์ พระครูชัยพัฒนาการ,   เจ้าคณะต าบลหางน้ าสาคร, ๑๔ เมษายน ๒๕๕๘. 
๒๓สัมภาษณ์ พระครูรตันวิสุทธิธรรม, เจ้าคณะต าบลโพงาม เขต ๑ , ๒๕ เมษายน ๒๕๕๘. 
๒๔สัมภาษณ์ นางสาววรยา  ฤทธิ์กลา้,  นักวิชาการศาสนาช านาญการ, ๖ เมษายน ๒๕๕๘. 



๑๑๖ 
 

๔) ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  จังหวัดชัยนาทอาจมีผลกระทบในเรื่องของเทคโนโลยี
สารสนเทศบางโดยเฉพาะบางพ้ืนที่ ขาดการส่งเสริมและสนับสนุนในการพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศที่ดีและเพียงพอ๒๕ 

๕) ด้านคู่แข่ง  จังหวัดชัยนาทมีการกระจายของศาสนิกต่างศาสนาเพ่ิมขึ้น การก่อสร้าง
สถานที่ส าคัญของแต่ละศาสนาเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด๒๖ 

๖) ด้านประชากรกลุ่มเป้าหมาย จังหวัดชัยนาทมีการย้ายถิ่นของประชาชนเพิ่มขึ้น๒๗ 
๔.๑.๒ ด้านการปกครองบรรพชิตและคฤหัสถ์   
จุดแข็ง Strengths ได้แก่ 
๑) มีความเคร่งครัดในการปกครองคณะสงฆ์ให้เป็นไปตามหลักพระธรรมวินัย มี

มาตรการในการป้องกันและปราบปรามผู้ละเมิดและฝ่าฝืนพระธรรมวินัยอย่างชัดเจน โดยมอบหมาย
ให้เจ้าคณะพระสังฆาธิการ พระวินยาธิการ ช่วยกันสอดส่องดูแลพฤติกรรมของพระภิกษุสามเณรให้
เกิดความเรียบร้อยดีงาม หากพบปัญหาก็ให้รับด าเนินการโดยเร่งด่วน และให้อ านาจสิทธิ์ขาดในการ
ตัดสินใจแก่เจ้าอาวาส เจ้าคณะผู้ปกครองในการวินิจฉัย ให้ถือค าวินิจฉัยของเจ้าอาวาส เจ้าคณะ
ผู้ปกครองเป็นอันสิ้นสุด และรายงานให้เจ้าคณะระดับสูงทราบตามล าดับ๒๘ 

๒) มีการประชุมวางแผน และมอบนโยบายในการด าเนินงานตามกรอบของพระธรรม
วินัย กฎหมาย กฎมหาเถรสมาคม ข้อบังคับ ระเบียบ ค าสั่ง มติ ประกาศ พระบัญชาสมเด็จ
พระสังฆราช อยู่เนื่องนิตย์ เพ่ือสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องให้แก่เจ้าคณะผู้ปกครอง เป็นการถ่ายทอด
แผนงานลงไปสู่วิธีการปฏิบัติ และสามารถน าไปปฏิบัติได้จริง มีการแต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบ
งานต่างๆ อย่างชัดเจน มีค าสั่งเจ้าคณะจังหวัด ค าสั่งเจ้าคณะอ าเภอ ค าสั่งเจ้าคณะต าบล หรือค าสั่ง
เจ้าอาวาส ในการสั่งการให้พระภิกษุสามเณรรับผิดชอบด าเนินงานด้านใดด้านหนึ่งอย่างต่อเนื่อง และ
เป็นรูปธรรมก่อนลงมือปฏิบัติทุกครั้ง๒๙ 

๓) มีการร่างนโยบายและแนวทางในการปฏิบัติ กฎระเบียบต่างๆ เพ่ิมเติมขึ้นมาเพ่ือ
รองรับการเปลี่ยนแปลงของสังคม ยุคสมัย ตลอดถึงการรองรับประชาคมอาเซียนอีกด้วย เนื่องจากใน
ปัจจุบันและอนาคตมีแนวโน้มที่พระภิกษุสามเณรจากประเทศเพ่ือนบ้าน ต่างนิกาย หลั่งไหลเข้ามา
พ านักอาศัยอยู่ในวัดต่างๆ อาจก่อความเสียหายได้ในระยะยาว จึงออกประกาศ กฎระเบียบ เพ่ิมเติม
จากกฎต่างๆ ของคณะสงฆ์ เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติต่อไป๓๐ 
 ๔) คณะสงฆ์จังหวัดชัยนาทใช้กระบวนการในการบริหารงานด้านระงับอธิกรณ์โดยเน้น
พระธรรมวินัยเป็นหลักในการตัดสินคดีความต่างๆ๓๑ ทุกครั้งที่มีการประชุมพระสังฆาธิการระดับสูง 

                                                 
๒๕สัมภาษณ์ พระครูพิพัฒน์ชัยคุณ, เจ้าคณะอ าเภอหนองมะโมง, ๖ เมษายน ๒๕๕๘. 
๒๖สัมภาษณ์ พระปลัดก าพล  ปญฺญาวุฑฺโฒ,  เจ้าคณะต าบลท่าฉนวน, ๑๘ เมษายน ๒๕๕๘. 
๒๗สัมภาษณ์ พระปลัดณัฐวัฒน์  กนฺตธมฺโม, เจ้าคณะต าบลโพงาม เขต ๒ , ๒๗ เมษายน ๒๕๕๘. 
๒๘สัมภาษณ์ นางสาวอัจฉรา ปั้นมลู , นักวิชาการศาสนาช านาญการ, ๖ เมษายน ๒๕๕๘. 
๒๙สัมภาษณ์ พระราชปริยตัิสุธี, รองเจ้าคณะภาค ๓, ๓ เมษายน ๒๕๕๘. 
๓๐สัมภาษณ์ พระครูวิมลชยาทร, เจา้คณะอ าเภอเนินขาม, ๖ เมษายน ๒๕๕๘. 
๓๑สัมภาษณ์ พระมหาจ านงค์  ปภสสฺโร ป.ธ.๓, เจ้าคณะต าบลบ่อแร-่หนองขุ่น เขต ๑ , ๒๐ เมษายน 

๒๕๕๘. 



๑๑๗ 
 

เจ้าคณะจังหวัดชัยนาทจะเน้นย้ าให้เจ้าคณะผู้ปกครองช่วยกันสอดส่องดูแล หากพบว่าวัดใด หรือ
พระภิกษุสามเณรรูปใด มีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม ก็จะขอให้เจ้าคณะนั้นๆ ช่วยกันป้องกันและ
ปราบปรามพฤติกรรมของวัดและพระภิกษุสามเณรให้เกิดความเรียบร้อยเฉพาะในกรณีที่เป็นเรื่อง
เล็กน้อยสามารถแก้ไขได้ หรือเป็นในกรณีที่มีความผิดร้ายแรงถึงขั้นผิดพระธรรมวินัยและกฎหมาย
บ้านเมือง ก็จะให้เจ้าคณะผู้ปกครองร่วมกับเจ้าหน้าที่บ้านเมืองด าเนินการ๓๒ ทั้งนี้ทั้งนั้นจะต้องแจ้งให้
เจ้าอาวาสวัดต้นสังกัดทราบด้วย และท ารายงานเสนอเจ้าคณะผู้ปกครองไปตามล าดับชั้น  
 ๕) กรณีที่เป็นหนังสือร้องเรียนต่างๆ ทางเจ้าคณะจังหวัดชัยนาทจะพิจารณาก่อนว่า ข้อ
ร้องเรียนนั้นมีมูลเหตุหรือไม่ พิจารณาความเป็นไปได้ของหนังสือร้องเรียนว่ามีแหล่งที่มาหรือไม่ หาก
เป็นการกล่าวร้ายเพ่ือใส่ร้ายป้ายสี ไม่มีมูลเหตุอันน่าเชื่อถือก็จะไม่รับพิจารณา เป็นต้น ในส่วนของ
การร้องเรียนผ่านหน่วยงานราชการ สื่อต่างๆ ที่ปรากฏทางโลกออนไลน์ ทางหน้าโทรทัศน์ สื่อสิ่งพิมพ์ 
เป็นต้น เจ้าคณะจังหวัดชัยนาทจะตั้งคณะกรรมการในการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยไม่ได้นิ่งนอนใจ 
ทั้งนี้ได้มีการแต่งตั้งคณะท างานที่เรียกกันว่า “พระวินยาธิการ” หรือที่คุ้นหูกันว่า “ต ารวจพระ” ใน
การสอดส่องดูแลพฤติกรรมของพระภิกษุนอกรีตอยู่แล้ว๓๓ 
 ๖) คณะสงฆ์จังหวัดชัยนาทใช้กระบวนการในการบริหารงานแบบบ าบัดทุกข์บ ารุงสุข เป็น
หลักภายใต้วิธีการ ๓ วิธี คือ ๑.นิคคหวิธี ข่มคนที่ควรข่ม หรือต าหนิคนที่ควรต าหนิ  ๒.ปัคคหวิธี ยก
ย่องคนที่ควรยกย่อง ๓.ปวารณาวิธี เปิดโอกาสให้ผู้อ่ืนว่ากล่าวตักเตือน สั่งสอนตนได้ คือ ให้ตักเตือน
ซึ่งกันและกัน ทั้งนี้โดยอาศัยเครื่องมือ  ๓ ประการ คือ ๑. พระธรรมวินัยที่พระพุทธองค์ทรงแสดงไว้
แล้ว และบัญญัติไว้แล้ว  ๒. กฎหมายบ้านเมืองที่พระมหาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดฯ 
ให้อ านาจทางรัฐบาลให้ตรงขึ้นไว้ตามกระบวนการนิติบัญญัติ เพ่ือจัดระเบียบและข้อบังคับการ
ปกครองคณะสงฆ์ให้เป็นไปตามพระธรรมวินัย และ ๓. ขนบธรรมเนียมจารีตประเพณีดีงามที่บรรพ
บุรุษบูรพาจารย์ยอมรับนับถือ และน าปฏิบัติสืบๆ กันมา มีระเบียบที่ว่าด้วยการปกครองที่เอ้ือ
ประโยชน์ในการบริหารจัดการของเจ้าคณะต่างๆ ในพ้ืนที่อย่างครอบคลุมและเหมาะสม   มีการ
กระจายอ านาจไปยังเขตการปกครองในแต่ละเขตอย่างชัดเจน มีระเบียบแบบแผนในการปกครองที่
สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้อง มีการกระจายอ านาจไปยังพระสังฆาธิการ ผู้มีหน้าที่ในการ
ปกครองคณะสงฆ์ เพ่ือจะได้ปฏิบัติหน้าที่โดยสมบูรณ์แบบ ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของหลักพุทธธรรม 
เอ้ือเฟ้ือต่อพระธรรมวินัย เมื่อเจ้าคณะอ าเภอ เจ้าคณะต าบลมีปัญหาก็จะรีบเข้าไปช่วยเหลือแก้ไข
อย่างทันท่วงที มิได้นิ่งนอนใจแต่อย่างใด ท าให้คณะสงฆ์จังหวัดชัยนาทในปัจจุบันมีความเข้มแข็ง
มาก๓๔ 
 ๗) คณะสงฆ์จังหวัดชัยนาทมีการประชุมพระสังฆาธิการอยู่เนื่องนิตย์ มีการจัดฝึกอบรม
พระภิกษุสามเณรอยู่เป็นประจ า ทั้งนี้เจ้าคณะจังหวัดชัยนาทยังได้เน้นย้ าและมอบหมายให้เจ้าอาวาส
ทุกวัดจัดอบรมพระภิกษุสามเณรและศิษย์วัดเป็นประจ า บางวัดมีการอบรมพระภิกษุ สามเณรและ
ศิษย์วัดเป็นประจ าทุกวันหลังท าวัตรเช้าเย็น บางวัดจัดอบรมทุกวันพระ และวันพระปาฏิโมกข์๓๕   
                                                 

๓๒สัมภาษณ์ พระอธิการอนุสรณ์  อคฺคธมฺโม, เจ้าอาวาสวดัมะเห-ยงณ์, ๓๐ เมษายน ๒๕๕๘. 
๓๓สัมภาษณ์ นายศลิป์ชัย  มีฤทธ์ิ , นักวิชาการวัฒนธรรมช านาญการ, ๖ เมษายน ๒๕๕๘. 
๓๔สัมภาษณ์ นางนภาพร  หงษา , นักวิชาการวัฒนธรรมช านาญการ, ๖ เมษายน ๒๕๕๘. 
๓๕สัมภาษณ์ พระครูวิธูรชัยกิจ, เจ้าคณะอ าเภอสรรพยา, ๗ เมษายน ๒๕๕๘. 



๑๑๘ 
 

 ๘)  คณะสงฆ์จังหวัดชัยนาทใช้กระบวนการในการบริหารงานการตรวจการคณะสงฆ์และ
ประชุมพระสังฆาธิการในเขตปกครอง ดังนี้ 
  ๘.๑ ด้านการตรวจการคณะสงฆ์นั้น น าหลักทฤษฎี PDCA มาใช้ ประกอบด้วย
กระบวนการ ๔ ขั้นตอนคือ ขั้นตอนแรกจัดให้มีการประชุมพระสังฆาธิการทุกระดับเพ่ือก าหนด
นโยบายและวางแผนการปฏิบัติงาน โดยก าหนดครั้ง เรื่อง วัตถุประสงค์ของการเข้าตรวจ และการ
แจ้งให้เจ้าอาวาสวัดนั้นๆ ทราบ ขั้นตอนที่สองคือการเข้าไปตรวจตราวัดในเขตปกครองของตนทั้งเจ้า
คณะต าบล เจ้าคณะอ าเภอ และเจ้าคณะจังหวัดชัยนาท ตามเรื่องและวัตถุประสงค์ของการตรวจไว้ 
ขั้นตอนที่สามคือ การประเมินผลการด าเนินงานของวัดนั้นๆ ที่เข้าไปตรวจ พร้อมทั้งให้ค าแนะน าใน
การแก้ปัญหาต่างๆแก่เจ้าอาวาส และรายงานผลการตรวจการคณะสงฆ์ให้เจ้าคณะทราบตามล าดับ 
ขั้นตอนสุดท้าย คือ การน าค าแนะน าของเจ้าคณะไปปรับปรุงแก้ไข ให้เกิดความเรียบร้อยและรายงาน
ให้เจ้าคณะทราบตามล าดับ หรืออาจมีการเข้าไปตรวจซ้ าส าหรับบางวัดที่มีปัญหามา๓๖ 
  ๘.๒ ด้านการประชุมพระสังฆาธิการ คณะสงฆ์จังหวัดชัยนาทก าหนดการประชุม
คณะสงฆ์ไว้ ดังนี้๓๗ 
   ๘.๒.๑ การประชุมพระสังฆาธิการระดับเจ้าคณะอ าเภอ เจ้าคณะต าบล 
และพระเลขานุการทุกระดับ ปีละ ๒ ครั้ง 
   ๘.๒.๒ การประชุมพระสังฆาธิการระดับเจ้าอาวาส รองเจ้าอาวาส และ
ผู้ช่วยเจ้าอาวาส ปีละ ๒ ครั้ง 
   ๘.๒.๓ การประชุมเจ้าคณะอ าเภอและเลขานุการเจ้าคณะอ าเภอ เดือน
ละครั้ง 

ส าหรับกระบวนการประชุมพระสังฆาธิการนั้น คณะสงฆ์จังหวัดชัยนาทใช้กระบวนการ
ในการด าเนินการดังนี้๓๘ 

๑) ก าหนดปฏิทินการประชุมตลอดท้ังปี 
๒) ก าหนดวาระการประชุมในแต่ละครั้ง 
๓) ท าหนังสือเชิญพระสังฆาธิการเข้าร่วมประชุม ณ วัน/เวลา/สถานที่ที่ก าหนด พร้อม

วาระการประชุมให้ทราบล่วงหน้า 
๔) ด าเนินการประชุมตามวาระที่ก าหนด 
๕) มีมติหรือรับรองรายงานการประชุมต่างๆ 
๖) สรุปผลการประชุม จัดท ารายงานการประชุม และแจ้งให้พระสังฆาธิการทราบ 
๗) ก าหนดการประชุมครั้งต่อไป 
จุดอ่อน Weaknesses ได้แก่ 
๑) พระภิกษุสามเณรมีความหลากหลายทางด้านความรู้ และพฤติกรรมที่แสดงออก 

พระภิกษุสามเณรจากต่างประเทศมีจ านวนเพิ่มมากข้ึน๓๙  
                                                 

๓๖สัมภาษณ์ พระครสูถิตชยานุรักษ์,  เจ้าอาวาสวัดหนองแก, ๒๓ เมษายน ๒๕๕๘. 
๓๗สัมภาษณ์ พระครูชัยสตุาภรณ,์  เจ้าอาวาสวัดโพธิ์งาม, ๓๐ เมษายน ๒๕๕๘. 
๓๘สัมภาษณ์ พระมหานคร  จรณธมฺโม ป.ธ.๙,  รองเจ้าคณะอ าเภอเมืองชัยนาท, ๗ เมษายน ๒๕๕๘. 
๓๙สัมภาษณ์ พระสุธีวราภรณ์,  เจ้าคณะอ าเภอเมืองชัยนาท, ๕ เมษายน ๒๕๕๘. 



๑๑๙ 
 

๒) การจัดสรรงบประมาณกระจายไปไม่ทั่วถึงระดับล่าง การใช้จ่ายงบประมาณยังไม่
คุ้มค่าเท่าที่ควร ๔๐ 

๓) ความล่าช้าในการจัดส่งเอกสาร ค าสั่ง การตีความกฎหมายผิด หรือคลาดเคลื่อน 
พ้ืนที่การปกครองขนาดใหญ่ ยากต่อการควบคุม๔๑  

๔) พระสังฆาธิการบางรูปมีอายุกาลพรรษามาก บางรูปไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้เต็ม
ศักยภาพ  เปิดช่องทางให้พระภิกษุสามเณรบางรูปกระท าผิดกฎหมาย เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อน
เกี่ยวกับตัวบทกฎหมาย และมีการตีความกฎหมายไปต่างๆ นานา๔๒ 

โอกาส Opportunities ได้แก่ 
๑) ประเทศไทยเป็นดินแดนพระพุทธศาสนา ประชาชนให้การสนับสุนนกิจกรรมของ

คณะสงฆ์เป็นอย่างดี๔๓ 
๒) จังหวัดชัยนาทมีความเจริญรุ่งเรืองเป็นอย่างมาก มีนักท่องเที่ยวเดินทางมาชม

โบราณสถานโบราณวัตถุจ านวนมาก  มี เศรษฐกิจที่ ดี  มีการคมนาคมสะดวก มีส านักงาน
พระพุทธศาสนาจังหวัดคอบก ากับดูแล มีการส่งเสริมให้ข้าราชการเข้าวัดเพ่ิมมากข้ึน๔๔  

๓) มีเทคโนโลยีที่ทันสมัย สามารถเผยแผ่ข้อมูลทางด้านศาสนาได้อย่างรวดเร็วและ
ถูกต้อง มีการอาศัยอยู่ร่วมกันอย่างสันติ และมีการขยายโอกาสทางการศึกษาให้แก่เด็กและเยาวชน
เพ่ิมมากข้ึน๔๕ 

อุปสรรค Weaknesses ได้แก่ 
๑) ชุมชนแออัดจ านวนมากขึ้น  มีลัทธิความเชื่อเพ่ิมมากขึ้น ท าให้เกิดลาภสักการะ

จ านวนมาก ๔๖ 
๒) ไม่มีการบัญญัติพระพุทธศาสนาไว้ในรัฐธรรมนูญ  มีการสนับสนุนกิจกรรมของศาสนา

อ่ืนเพิ่มมากขึ้น๔๗    
๓) เทคโนโลยีที่ทันสมัย ท าให้เกิดปัจจัยเสี่ยง และเกิดสิ่งล่อแหลมต่อพฤติกรรมของ

พระภิกษุสามเณร  มีการโจมตีจากศาสนาอ่ืน  มีการขยายตัวของศาสนิกของศาสนาอ่ืนอย่างต่อเนื่อง 
เกิดความขัดแย้งระหว่างพุทธบริษัทกันเอง และเด็กและเยาวชนขาดความสนใจในศาสนา๔๘ 

 
 
 

                                                 
๔๐สัมภาษณ์ พระมหาสุวัฒน์  สุวฑฒฺโน ป.ธ.๗, รองเจ้าคณะจังหวัดชัยนาท, ๔ เมษายน ๒๕๕๘. 
๔๑สัมภาษณ์ พระราชสุทธิโสภณ, ท่ีปรึกษาเจ้าคณะจังหวดัชัยนาท , ๓ เมษายน ๒๕๕๘. 
๔๒สัมภาษณ์ พระชัยนาทมุนี, เจ้าคณะจังหวดัชัยนาท, ๔ เมษายน ๒๕๕๘. 
๔๓สัมภาษณ์ พระครูวิจิตรชัยวัฒน์,  เจ้าคณะอ าเภอมโนรมย์, ๕ เมษายน ๒๕๕๘. 
๔๔สัมภาษณ์ พระครูศรีชโยดม, เจ้าคณะอ าเภอวัดสิงห์, ๕ เมษายน ๒๕๕๘. 
๔๕สัมภาษณ์ พระครูพิพัฒน์ชัยคุณ, เจ้าคณะอ าเภอหนองมะโมง, ๖ เมษายน ๒๕๕๘. 
๔๖สัมภาษณ์ พระครูชัยคณาทร, เจา้คณะอ าเภอหันคา, ๖ เมษายน ๒๕๕๘. 
๔๗สัมภาษณ์ พระครูวิมลชยาทร, เจา้คณะอ าเภอเนินขาม, ๖ เมษายน ๒๕๕๘. 
๔๘สัมภาษณ์ พระครูวิสิฐชัยคณุ, เจ้าคณะอ าเภอสรรคบรุี, ๗ เมษายน ๒๕๕๘. 



๑๒๐ 
 

๔.๑.๓ ด้านการศึกษาอบรมและสั่งสอน  
จุดแข็ง Strengths ได้แก่ 
๑) ส านักเรียน ส านักศาสนศึกษา บริหารจัดการตนเอง มีการแต่งตั้ งผู้บริหาร 

คณะท างาน และรายงานผลการด าเนินงานให้เจ้าคณะทราบ เมื่อมีการติดขัดประการใดก็จะเข้าไป
ช่วยแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นได้ทันท่วงที เนื่องจากนี้ยังพบว่า คณะสงฆ์จังหวัดชัยนาทยังช่วยสนับสนุนและ
ส่งเสริมการศึกษาของส านักเรียนต่างๆ ทั้ งด้านงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรมาจากส านักงาน
พระพุทธศาสนาจังหวัด ตลอดจนมีการอบรมพระสอนปริยัติธรรมทั้งแผนกธรรม และแผนกบาลี และ
ยังพบอีกว่า การศึกษาของคณะสงฆ์จังหวัดชัยนาทมีความเข้มแข็งมาก เพราะเป็นที่รวมของบุคลากร
ที่มีคุณภาพ การสนับสนุนของคณะสงฆ์และส านักเรียน ท าให้คณะสงฆ์จังหวัดชัยนาทเป็นแบบอย่างที่
ดีในการจัดการเรียนการสอนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม และแผนกบาลีด้วย๔๙ 
 ๒) มีการมอบนโยบายให้พระภิกษุผู้ด ารงต าแหน่งตั้งแต่ผู้ช่วยเจ้าอาวาส รองเจ้าอาวาส 
เจ้าอาวาส เจ้าคณะต าบล เจ้าคณะอ าเภอ รวมถึงเจ้าคณะจังหวัดชัยนาท ตั้งทุน เพ่ิมทุน และแจก
ทุนการศึกษา ให้แก่นักเรียนระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอุดมศึกษา เป็นประจ าทุกปี๕๐ และ
มีการรายงานผลการด าเนินงานให้เจ้าคณะทราบเมื่อพิจารณาความดีความชอบในอนาคต นอกจากนี้
ยังพบว่าการบริหารจัดการด้านการศึกษาสงเคราะห์ของคณะสงฆ์จังหวัดชัยนาทมีหลากหลายรูปแบบ 
บางวัดมีการจัดตั้งโรงเรียนการกุศลของวัดซึ่งได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก บางวัดมีการจัดตั้งศูนย์
ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ ศูนย์เด็กเล็กภายในวัด หน่วยอบรมประชาชนประจ าต าบล ฯลฯ 
โดยด าเนินการในรูปแบบของคณะกรรมการของแต่ละโรงเรียน แต่ละศูนย์ มีการรายงานผลการ
ด าเนินงานให้เจ้าคณะทราบ มีการประเมินผลการด าเนินงานโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในกรณีเช่นนี้
เจ้าคณะจังหวัดชัยนาทจะมอบนโยบายให้เจ้าคณะที่เกี่ยวข้องเข้าไปตรวจการคณะสงฆ์เพ่ือให้
ค าแนะน า และช่วยเหลือแก้ไขปรับปรุงผลการด าเนินงานต่อไป เป็นการอบรมพระภิกษุสามเณรและ
ศิษย์วัด เพ่ือเตรียมความพร้อมในการออกไปสั่งสอนประชาชนด้วย๕๑ 
 ๓) มีการเผยแผ่ทั้งเชิงรุกและเชิงรับ๕๒  ในส่วนของการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเชิงรุกนั้น 
คณะสงฆ์จังหวัดชัยนาทมีบทบาทส าคัญในการอบรมพระภิกษุสามเณรเกี่ยวกับทักษะในการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาร่วมกับหน่วยงานราชการ เช่น ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กรมการศาสนา 
กรมประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นต้น เพื่อผลิตพระภิกษุสามเณรที่มี
ความรู้ความสามารถในการถ่ายทอดองค์ธรรมของพระสัมมาสุมพุทธเจ้าให้พุทธศาสนิกชนได้รับฟัง 
เข้าใจ และเข้าถึงธรรม๕๓ ในแต่ละปีพบว่าคณะสงฆ์จังหวัดชัยนาทสามารถผลิตพระภิกษุสามเณรผู้มี
ความสามารถในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาได้เป็นจ านวนมาก  นอกจากนี้คณะสงฆ์จังหวัดชัยนาทยัง
สนับสนุนให้วัดต่างๆ ในเขตปกครองจัดตั้งเป็นส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัด เป็นอุทยานการศึกษา
ในวัด เป็นวัดพัฒนาตัวอย่าง เพื่อเป็นแหล่งการเรียนรู้ด้านพระพุทธศาสนาอย่างเป็นรูปธรรม และการ

                                                 
๔๙สัมภาษณ์ พระครูวิสิฐชัยคณุ, เจ้าคณะอ าเภอสรรคบรุี, ๗ เมษายน ๒๕๕๘. 
๕๐สัมภาษณ์ พระมหานคร  จรณธมฺโม ป.ธ.๙,  รองเจ้าคณะอ าเภอเมืองชัยนาท, ๗ เมษายน ๒๕๕๘. 
๕๑สัมภาษณ์ พระครูประดิษฐ์ชัยการ,  รองเจ้าคณะอ าเภอหันคา, ๘ เมษายน ๒๕๕๘. 
๕๒สัมภาษณ์ พระครูพิมลธรรมพิทักษ์,  รองเจ้าคณะอ าเภอสรรคบุรี, ๘ เมษายน ๒๕๕๘. 
๕๓สัมภาษณ์ พระปลัดธานินท์  สริิปญฺโญ, เจา้คณะต าบลท่าชัย ,๑๗ เมษายน ๒๕๕๘. 



๑๒๑ 
 

ด าเนินกิจกรรมต่างๆ ที่ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา วันส าคัญทางด้านพระพุทธศาสนา 
กิจกรรมการสวดมนต์ข้ามปี การท าบุญในวันธรรมสวนะ เป็นต้น เพ่ือเป็นการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
เชิงรุกและเชิงรับ โดยให้แต่ละวัดจัดท ารายงานผลการด าเนินงานมายังเจ้าคณะจังหวัดชัยนาท เมื่อ
พิจารณาความดีความชอบ และการรวบรวมผลงานต่างๆ วางเป็นกรอบนโยบายในการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาในอนาคตด้วย๕๔ 
 ๔) พระภิกษุสามเณรมีความรู้ความสามารถสูง  มีครูพระสอนพระปริยัติธรรมทั้งแผนก
ธรรมและแผนกบาลี มีพระนักเทศน์ที่มีชื่อเสียง มีพระนักพัฒนาที่มีความช านาญงาน ผู้บริหารให้
ความส าคัญและเอาใจใส่เป็นอย่างดี๕๕ 
 ๕) มีงบประมาณจากรายได้ของทางวัด ได้รับการอุดหนุนจากรัฐบาล มีผู้มีจิตศรัทธา
บริจาค  มีการจัดท าบัญชีรับจ่ายรายวัน รายเดือน และรายปี  มีโรงเรียนพระปริยัติธรรมทั้งแผนก
ธรรมและแผนกบาลีจ านวนมาก  มีห้องเรียน ห้องสมุด และแหล่งค้นคว้าทางพระพุทธศาสนา๕๖ 
 ๖) มีหนังสือต าราเรียนมาก   มีส านักงานเจ้าอาวาส และส านักงานจัดผลประโยชน์ของวัด  
มีการแต่งตั้งผู้รับผิดชอบในการดูแลงานคณะสงฆ์ทั้ง ๖ ด้าน๕๗  มีการให้รายงานผลการด าเนินงาน
ตลอดทั้งปี ให้ผู้บริหารทราบ  มีการพิจารณาความดีความชอบตามผลงานที่ปรากฏ   มีการวาง
นโยบายและแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน  มีการประชุมพระสังฆาธิการเป็นประจ า  มีการตรวจตราคณะ
สงฆ์เพ่ือให้ค าปรึกษาแก่เจ้าอาวาส หรือผู้ปฏิบัติงาน  เป็นศูนย์กลางทางด้านการศึกษาทั้งแผนกธรรม
และแผนกบาลี  เป็นแหล่งรวมนักปราชญ์ราชบัณฑิตทีมีความรู้ความสามารถมาก  วัดวาอารามมี
ความสวยงาม มั่นคง และ เป็นที่เจริญศรัทธาแก่บรรดาพุทธศาสนิกชน๕๘ 
 จุดอ่อน Weaknesses ได้แก่ 
 ๑) จ านวนพระภิกษุสามเณรที่มาก การสอดส่องดูแลอาจไม่ทั่วถึง การประพฤตินอกรีต
ของพระภิกษุสามเณรบางพวก๕๙ 
 ๒) ขาดทุนการศึกษาให้แก่พระภิกษุสามเณรในระดับที่สูงขึ้น  ขาดงบประมาณในการดูแล
พระภิกษุสามเณรจ านวนมากๆ ทั้งด้านภัตตาหาร ที่อยู่อาศัย เป็นต้น๖๐   
 ๓) การสืบค้นประวัติความเป็นมาของวัด พระภิกษุสามเณร ล้าช้า  ความสิ้นเปลืองในการ
ใช้วัสดุอุปกรณ์สูง  ขาดการสร้างขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ เช่น การถวายค่านิตยภัต เป็น
ต้น  ขาดแผนปฏิบัติการที่ครอบคลุมและเข้าใจง่าย และขาดการน าเสนอผลงานให้เป็นที่ประจักษ์แก่
สายตาประชาชนและสังคมโลก๖๑ 
 

                                                 
๕๔สัมภาษณ์ พระครูโกศลชัยพัฒน์,   เจ้าคณะต าบลเนินขาม , ๒๔ เมษายน ๒๕๕๘. 
๕๕สัมภาษณ์ นางสาววรยา  ฤทธิ์กลา้,  นักวิชาการศาสนาช านาญการ, ๖ เมษายน ๒๕๕๘. 
๕๖สัมภาษณ์ พระปลัดณัฐวัฒน์  กนฺตธมฺโม, เจ้าคณะต าบลโพงาม เขต ๒ , ๒๗ เมษายน ๒๕๕๘. 
๕๗สัมภาษณ์ พระครูวิชาญธรรมภาณี, เจ้าคณะต าบลบ่อแร-่หนองขุ่น เขต ๒, ๒๓ เมษายน ๒๕๕๘. 
๕๘สัมภาษณ์ พระครูภาวนานุศาสก์ ,  เจ้าคณะต าบลดงคอน เขต ๒  , ๒๗ เมษายน ๒๕๕๘. 
๕๙สัมภาษณ์ พระครูพัฒนชัยศีลคณุ, เจ้าคณะต าบลกุดจอก-หนองมะโมง, ๒๓ เมษายน ๒๕๕๘. 
๖๐สัมภาษณ์ นายศภุกิตติ์  เขียวน้อย,  นักวิชาการศาสนาช านาญการ, ๖ เมษายน ๒๕๕๘. 
๖๑สัมภาษณ์ พระครสูถิตชยานุรักษ์,  เจ้าอาวาสวัดหนองแก, ๒๓ เมษายน ๒๕๕๘. 



๑๒๒ 
 

โอกาส Opportunities ได้แก่ 
๑) มีมหาวิทยาลัยสงฆ์ ๒ แห่ง เพื่อรองรับการศึกษาของคณะสงฆ์ ๖๒  
๒) มีผู้ให้ความส าคัญกับการปฏิบัติธรรมเพ่ิมมากขึ้น เป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจของ

ประเทศ  รายได้จากการท่องเที่ยว  มีนักลงทุนเพ่ิมมากข้ึน  การคมนาคมสะดวก๖๓  
๓) มีพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ กฎมหาเถรสมาคม  มีหน่วยงานราชการที่รับผิดชอบ เช่น 

ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ   เทคโนโลยีมีความทันสมัย  การเข้าถึงข่าวสารรวดเร็ว  มี
หน่วยงานที่ท างานร่วมกันกับคณะสงฆ์  มีผู้สนใจการปฏิบัติธรรมเพ่ิมมากขึ้น และพระภิกษุสามเณรมี
จ านวนเพิ่มมากขึ้น๖๔ 

อุปสรรค Weaknesses ได้แก่ 
๑) การศึกษาของทางโลกมีความเข้มแข็งและมีช่องทางเพ่ิมมากขึ้น   สิ่งยั่วยุมีเพ่ิมมากขึ้น  

ประชาชนต้องท างานแข่งกับเวลา ไม่มีเวลาเข้าวัด  ข่าวสารเกี่ยวกับภาพลบของคณะสงฆ์๖๕ 
๒) การเปิดประเทศเพ่ือรองรับประชาคมอาเซียน  เน้นสร้างวัตถุมากกว่าจิตใจ  มีการ

แทรกแซงทางการเมือง  ปัญหาเรื่องอ านาจหน้าที่ของกรมศิลปากรกับวัด  ทางโลกติเตียนในการใช้สื่อ
ออนไลน์ของพระสงฆ ์ความช านาญการในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย  ราคาสูง๖๖   

๓) มีลัทธิเพ่ิมมากขึ้น มีการตีความพระพุทธศาสนาไปหลากหลายรูปแบบ  เด็กและ
เยาวชนเข้าวัดน้อยลง และการเปลี่ยนศาสนาของประชาชนบางกลุ่ม๖๗ 

๔.๑.๔ ด้านการให้ความสะดวกตามสมควรในการบ าเพ็ญกุศล 
จุดแข็ง Strengths ได้แก่ 
๑) มีการมอบนโยบายในการบริหารจัดการด้านสาธารณูปการแก่เจ้าอาวาส ไวยาวัจกร 

หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องด าเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล เน้นความโปรงใส ความคุ้มค่า และสามารถ
ตรวจสอบได้ เน้นให้เจ้าอาวาสจัดท าบัญชีรับจ่ายประจ าวัน ประจ าเดือน และประจ าปีให้ถูกต้องและ
ชัดเจน๖๘  

๒) มอบนโยบายในการสร้างระบบการท างานอย่างมีประสิทธิภาพให้แก่เจ้าอาวาสน าไป
ปฏิบัติ เพ่ือเป็นการป้องกันการร้องเรียนของประชาชนและสังคม นอกจากนี้ยังพบว่า คณะสงฆ์
จังหวัดชัยนาทมีนโยบายในการป้องกันและปราบปรามปัญหาการเรี่ยไรของพระภิกษุสามเณร ตอนจน
ปัญหาเรื่องการออกบิณฑบาตที่ไม่ถูกต้องตามพระธรรมวินัย ที่เป็นโลกวัชชะ โดยมอบหมายให้พระ
วินยาธิการ เจ้าอาวาส เจ้าคณะผู้ปกครองช่วยกันสอดส่องดูแล๖๙ 

                                                 
๖๒สัมภาษณ์ พระครูวิจิตรชยาทร,  เจ้าอาวาสวัดพระแก้ว, ๓๐ เมษายน ๒๕๕๘. 
๖๓สัมภาษณ์ พระครูพิมลธรรมพิทักษ์,  รองเจ้าคณะอ าเภอสรรคบุรี, ๘ เมษายน ๒๕๕๘. 
๖๔สัมภาษณ์ พระครสูุธรรมพินิต ,  เจ้าคณะต าบลสะพานหิน  , ๒๓ เมษายน ๒๕๕๘. 
๖๕สัมภาษณ์ พระครูชัยธรรมาภรณ์, เจ้าคณะต าบลโพนางด าตก, ๑๓ เมษายน ๒๕๕๘. 
๖๖สัมภาษณ์ นายอัครชัย  ไดผ้ลธัญญา,  ผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชัยนาท, ๙ 

เมษายน ๒๕๕๘. 
๖๗สัมภาษณ์ พระครูชัยคณาทร, เจา้คณะอ าเภอหันคา, ๖ เมษายน ๒๕๕๘. 
๖๘สัมภาษณ์ พระมหานคร  จรณธมฺโม ป.ธ.๙,  รองเจ้าคณะอ าเภอเมืองชัยนาท, ๗ เมษายน ๒๕๕๘. 
๖๙สัมภาษณ์ พระครูวิธูรชัยกิจ, เจ้าคณะอ าเภอสรรพยา, ๗ เมษายน ๒๕๕๘. 



๑๒๓ 
 

๓) คณะสงฆ์จังหวัดชัยนาทยังมีมาตรการในการบริหารจัดการเรื่องทรัพย์สินภายในวัด 
โดยให้ทุกวัดรายงานผลการบูรณปฏิสังขรณ์ การก่อสร้างต่างๆ ให้เจ้าคณะทราบตามล าดับ เพื่อความ
โปรงใสในการด าเนินการของเจ้าอาวาสวัดนั้นๆด้วย๗๐ 

๔) มอบหมายให้เจ้าคณะผู้ปกครองร่วมกับเจ้าอาวาสในเขตปกครองของตนรายงาน
กิจกรรมต่างๆที่เก่ียวข้องกับสาธารณสงเคราะห์ การช่วยเหลือประชาชนและสังคม ให้เจ้าคณะจังหวัด
ชัยนาททราบ เมื่อพิจารณาความดีความชอบในอนาคต๗๑ 

๕) สถานที่ในการให้การต้อนรับญาติโยมในการบ าเพ็ญกุศลมีความพร้อม มีศาลาการ
เปรียญ มีสถานที่ส าหรับการไหว้พระท าบุญ มีศาลาธรรมสังเวชในการบ าเพ็ญกุศลศพ มีฌาปนสถานที่
มั่นคงและปลอดภัย๗๒ 

๖) มีเจ้าหน้าที่คอยอ านวยความสะดวกท้ังด้านศาสนพิธี และศาสนสถาน๗๓ 
๗) เจ้าอาวาสให้ความส าคัญและคอยอ านวยความสะดวกด้วยตนเอง๗๔ 
จุดอ่อน Weaknesses ได้แก่ 
๑)  คณะสงฆ์ขาดมาตรการในการควบคุมวัดในการบริหารจัดการวัดในเชิงพุทธพาณิชย์

ท าให้เกิดความเสียหายในส่วนรวม บางวัดด าเนินเป็นธุรกิจมีการแสวงหาผลประโยชน์ เช่น เปิดให้
ประชาชนเข้ามีค้าขายแสวงหาผลก าไรกับผู้มาบ าเพ็ญกุศล๗๕ 

๒) การรุกล้ าพ้ืนที่วัดของประชาชนที่เข้ามาประกอบธุรกิจภายในวัด๗๖ 
๓) ขาดบุคลากรที่มีความรู้ความเข้าใจในศาสนพิธีอย่างแท้จริง บางวัดไม่มีไวยาวัจกร 

หรือมัคทายกวัดในการน าอาราธนาศีล อาราธนาธรรม เป็นต้น๗๗ 
๔) ปัญหาการเข้ามายืมของวัด ของกลุ่มมิจฉาชีพ ขาดการระมัดระวังหรือการป้องกัน

ปัญหาที่ดี๗๘ 
โอกาส Opportunities ได้แก่ 
๑) การอบรมขัดเกลาจิตใจของผู้เข้ามาบวช ด้วยพระธรรมวินัย และวัฒนธรรมประเพณี

ดั่งเดิมที่ดีงาม ชุมชนให้ความร่วมมือในการควบคุมพฤติกรรมของพระสงฆ์อีกชั้นหนึ่ง  บ้านเมือง
เจริญรุ่งเรือง การคมนาคมสะดวกสบาย  การสนับสนุนจากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง  การ
สนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานราชการ๗๙    

                                                 
๗๐สัมภาษณ์ พระครูวิสิฐชัยคณุ, เจ้าคณะอ าเภอสรรคบรุี, ๗ เมษายน ๒๕๕๘. 
๗๑สัมภาษณ์ พระครูชัยคณาทร, เจา้คณะอ าเภอหันคา, ๖ เมษายน ๒๕๕๘. 
๗๒สัมภาษณ์ พระครูประดิษฐ์ชัยการ,  รองเจ้าคณะอ าเภอหันคา, ๘ เมษายน ๒๕๕๘. 
๗๓สัมภาษณ์ พระครูพิมลธรรมพิทักษ์,  รองเจ้าคณะอ าเภอสรรคบุรี, ๘ เมษายน ๒๕๕๘. 
๗๔สัมภาษณ์ พระปลัดธานินท์  สริิปญฺโญ, เจา้คณะต าบลท่าชัย ,๑๗ เมษายน ๒๕๕๘. 
๗๕สัมภาษณ์ พระมหาสมเกียรติ  กิตตฺิโสภี ป.ธ.๖, รองเจ้าคณะอ าเภอสรรพยา, ๘ เมษายน ๒๕๕๘. 
๗๖สัมภาษณ์ พระครูชัยพัฒนาการ,   เจ้าคณะต าบลหางน้ าสาคร, ๑๔ เมษายน ๒๕๕๘. 
๗๗สัมภาษณ์ พระครูโสภติชัยการ,   เจ้าคณะต าบลคุ้งส าเภา, ๑๗ เมษายน ๒๕๕๘.   
๗๘สัมภาษณ์ พระปลัดก าพล  ปญฺญาวุฑฺโฒ,  เจ้าคณะต าบลท่าฉนวน, ๑๘ เมษายน ๒๕๕๘. 
๗๙สัมภาษณ์ พระใบฎีกาประเสริฐ  ปญฺญาธโร, เจ้าคณะต าบลอูต่ะเภา, ๒๐ เมษายน ๒๕๕๘. 



๑๒๔ 
 

๒) เครื่องมือสื่อสารมีความทันสมัย การติดต่อประสานสามารถท าได้อย่างรวดเร็วและ
ถูกต้อง  มีการท างานเชิงรุกร่วมกับส่วนงานที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง  มีการพัฒนาศักยภาพพระ
สังฆาธิการตลอด และจ านวนพระภิกษุสามเณรเพิ่มปริมาณมากข้ึน๘๐ 

อุปสรรค Weaknesses ได้แก่ 
๑) อิทธิพลของโลกตะวันตก ท าให้พฤติกรรมของประชาชนเปลี่ยนแปลงปอย่างรวดเร็ว 

ส่งผลกระทบต่อพฤติกรรมของผู้เข้ามาบวชในพระพุทธศาสนาด้วย  การเพ่ิมขึ้นของจ านวนประชากร  
ลาภและสักการะท่ีเพ่ิมมากขึ้น ท าให้เกิดปัญหาแก่คณะสงฆ์  การท างานล้ าเส้น หรือการไม่ปรึกษาเจ้า
คณะพระสังฆาธิการก่อนด าเนินการใดๆ ของเจ้าหน้าที่บ้านเมือง๘๑   

๒) การใช้เทคโนโลยีผิดประเภท  ต้นทุนราคาสูง  ส่วนใหญ่เกิดปัญหาขัดแย้งภายในคณะ
สงฆ์กันเอง  ปัญหาการท าลายล้างพระพุทธศาสนา และความรู้พ้ืนฐานของพระภิกษุสามเณร และ
พระสังฆาธิการที่แตกต่างกัน๘๒ 

๔.๑.๕ สรุปวิเคราะห์ 
จากการศึกษาสภาพทั่วไปในการบริหารจัดการวัดในจังหวัดชัยนาท พบว่า จุดแข็ง 

Strengths ได้แก่ ในการบริหารกิจการคณะสงฆ์ของจังหวัดชัยนาทมีความเข้มแข็ ง มีการบริหาร
จัดการเป็นเอกภาพภายใต้การปกครองคณะสงฆ์ของเจ้าคณะระดับต่างๆ  เจ้าอาวาสเป็นผู้ปกครอง
สูงสุด เจ้าอาวาสที่ได้รับการแต่งตั้งผ่านการคัดเลือกและอบรมถวายความรู้มาเป็นอย่างดี เข้าใจบริบท
ของวัดตนเอง บริหารจัดการวัดไปตามพระธรรมวินัย พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ กฎหมายเป็นอย่างดี 
มีการทอดกฐิน ผ้าป่า มาบ ารุงรักษาวัดไม่ให้ช ารุดทรุดโทรม มีคณะกรรมการบริหารวัด ไวยาวัจกร ใน
การช่วยเหลือเจ้าอาวาสในการสอดส่องดูแล ให้การอุปถัมภ์วัดวาอารามเป็นอย่างดี ตลอดจน
พุทธศาสนิกชนให้การอุปถัมภ์วัดอย่างต่อเนื่อง มีความเคร่งครัดในการปกครองคณะสงฆ์ให้เป็นไปตาม
หลักพระธรรมวินัย มีมาตรการในการป้องกันและปราบปรามผู้ละเมิดและฝ่าฝืนพระธรรมวินัยอย่าง
ชัดเจน โดยมอบหมายให้เจ้าคณะพระสังฆาธิการ พระวินยาธิการ ช่วยกันสอดส่องดูแลพฤติกรรมของ
พระภิกษุสามเณรให้เกิดความเรียบร้อยดีงาม หากพบปัญหาก็ให้รับด าเนินการโดยเร่งด่วน และให้
อ านาจสิทธิ์ขาดในการตัดสินใจแก่เจ้าอาวาส เจ้าคณะผู้ปกครองในการวินิจฉัย ให้ถือค าวินิจฉัยของ
เจ้าอาวาส เจ้าคณะผู้ปกครองเป็นอันสิ้นสุด และรายงานให้เจ้าคณะระดับสูงทราบตามล าดับ  มีการ
ส่งเสริมการศึกษาแก่พระภิกษุสามเณร และศิษย์วัด นอกจากนี้ยังจัดการศึกษาให้แก่ประชาชนด้วย มี
การประชุมคณะสงฆ์อย่างต่อเนื่อง มีการจัดโครงการฝึกอบรมเจ้าอาวาส เจ้าคณะพระสังฆาธิการ และ
พระภิกษุนวกะ  มีการประชุมวางแผน และมอบนโยบายในการด าเนินงานตามกรอบของพระธรรม
วินัย กฎหมาย กฎมหาเถรสมาคม ข้อบังคับ ระเบียบ ค าสั่ง มติ ประกาศ พระบัญช าสมเด็จ
พระสังฆราช อยู่เนื่องนิตย์ เพ่ือสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องให้แก่เจ้าคณะผู้ปกครอง เป็นการถ่ายทอด
แผนงานลงไปสู่วิธีการปฏิบัติ และสามารถน าไปปฏิบัติได้จริง มีการแต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบ
งานต่างๆ อย่างชัดเจน มีค าสั่งเจ้าคณะจังหวัด ค าสั่งเจ้าคณะอ าเภอ ค าสั่ งเจ้าคณะต าบล หรือค าสั่ง
                                                 

๘๐สัมภาษณ์ พระมหาจ านงค์  ปภสสฺโร ป.ธ.๓, เจ้าคณะต าบลบ่อแร-่หนองขุ่น เขต ๑ , ๒๐ เมษายน 
๒๕๕๘. 

๘๑สัมภาษณ์ พระครูวิชาญธรรมภาณี, เจ้าคณะต าบลบ่อแร-่หนองขุน่ เขต ๒, ๒๓ เมษายน ๒๕๕๘. 
๘๒สัมภาษณ์ พระครสูถิตชยานุรักษ์,  เจ้าอาวาสวัดหนองแก, ๒๓ เมษายน ๒๕๕๘. 



๑๒๕ 
 

เจ้าอาวาส ในการสั่งการให้พระภิกษุสามเณรรับผิดชอบด าเนินงานด้านใดด้านหนึ่งอย่างต่อเนื่อง และ
เป็นรูปธรรมก่อนลงมือปฏิบัติทุกครั้ง มีการมอบนโยบายในการบริหารจัดการด้านสาธารณูปการแก่
เจ้าอาวาส ไวยาวัจกร หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องด าเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล เน้นความโปรงใส ความ
คุ้มค่า และสามารถตรวจสอบได้ เน้นให้เจ้าอาวาสจัดท าบัญชีรับจ่ายประจ าวัน ประจ าเดือน และ
ประจ าปีให้ถูกต้องและชัดเจน มอบนโยบายในการสร้างระบบการท างานอย่างมีประสิทธิภาพให้แก่
เจ้าอาวาสน าไปปฏิบัติ เพ่ือเป็นการป้องกันการร้องเรียนของประชาชนและสังคม นอกจากนี้ยังพบว่า 
คณะสงฆ์จังหวัดชัยนาทมีนโยบายในการป้องกันและปราบปรามปัญหาการเรี่ยไรของพระภิกษุ
สามเณร ตอนจนปัญหาเรื่องการออกบิณฑบาตที่ไม่ถูกต้องตามพระธรรมวินัย ที่เป็นโลกวัชชะ โดย
มอบหมายให้พระวินยาธิการ เจ้าอาวาส เจ้าคณะผู้ปกครองช่วยกันสอดส่องดูแล  คณะสงฆ์จังหวัด
ชัยนาทยังมีมาตรการในการบริหารจัดการเรื่องทรัพย์สินภายในวัด โดยให้ทุกวัดรายงานผลการ
บูรณปฏิสังขรณ์ การก่อสร้างต่างๆ ให้เจ้าคณะทราบตามล าดับ เพ่ือความโปรงใสในการด าเนินการ
ของเจ้าอาวาสวัดนั้นๆด้วย มีสถานที่ในการให้การต้อนรับญาติโยมในการบ าเพ็ญกุศลมีความพร้อม มี
ศาลาการเปรียญ มีสถานที่ส าหรับการไหว้พระท าบุญ มีศาลาธรรมสังเวชในการบ าเพ็ญกุศลศพ มีฌา
ปนสถานที่มั่นคงและปลอดภัย มีเจ้าหน้าที่คอยอ านวยความสะดวกทั้งด้านศาสนพิธี  และศาสนสถาน
และเจ้าอาวาสให้ความส าคัญและคอยอ านวยความสะดวกด้วยตนเอง 

จุดอ่อน Weaknesses ได้แก่ วัดบางวัดในจังหวัดชัยนาทมีพระภิกษุสามเณรจ านวน
น้อย บางวัดมีเพียงเจ้าอาวาสเพียงรูปเดียว บางวัดมีแต่พระที่ชราภาพ ท าให้การบ ารุงรักษาวัดไม่เป็น
ระเบียบ สกปรก รกร้าง โบราณสถานเกินการช ารุดทรุดโทรมตามกาลเวลา บางวัดเจ้าอาวาสไม่เก่ง
การบริหาร ท าให้มีฆราวาสญาติโยมเข้ามาปกครองวัด ชาวบ้านเสื่อมศรัทธา ปัญหาที่ตามมาคือขาด
การท านุบ ารุงรักษาที่ต่อเนื่อง วัดกลายเป็นพุทธพาณิชย์ มีการหากินบนศรัทธาของญาติโยม ขาด
พระภิกษุสามเณรที่มีความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการวัด ขาดศาสนทายาทที่พร้อมจะดูแล
วัด พระภิกษุสามเณรบางรูปขาดการศึกษาที่ดี หรือมีความประพฤติที่ไม่เหมาะสมกับสมณสารูป  ขาด
การจัดสรรงบประมาณจากส่วนราชการในการบูรณปฏิสังขรณ์โบราณสถานโบราณวัตถุ ท าให้
โบราณสถานโบราณวัตถุช ารุดทรุดโทรม ศาสนสมบัติของวัดเกิดความเสียหาย สูญหาย บางชิ้นเป็น
สมบัติอันล้ าค่าของวัดนั้นๆ ขาดมาตรการในการดูแลรักษาที่ดี ขาดนโยบายในการบ ารุงรักษาวัด จัด
กิจการ และศาสนสมบัติ ท าให้บางวัดมีการวางแผนบริหารจัดการวัดที่ดี ขณะเดียวกันก็มีอีกหลายวัด
ที่บริหารจัดการโดยไม่มีเป้าหมายที่ชัดเจน ปฏิบัติตามความต้องการของเจ้าอาวาสหรือกลุ่มบุคคลที่
เกี่ยวข้องหรือได้รับผลประโยชน์  มีการหากินกับทางวัด บางวัดเจ้าอาวาสไม่เข้มแข็งปล่อยให้กลุ่ม
บุคคลทีแสวงหาผลประโยชน์กับวัดเข้ามาบริหารจัดการ แล้วแบ่งส่วนแบ่งให้กับทางวัดบ้างเพียง
เล็กน้อย หน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังขาดมาตรการในการควบคุมและดูแลดังกล่าว  คณะสงฆ์ขาด
มาตรการในการควบคุมวัดในการบริหารจัดการวัดในเชิงพุทธพาณิชย์ท าให้เกิดความเสียหายใน
ส่วนรวม บางวัดด าเนินเป็นธุรกิจมีการแสวงหาผลประโยชน์ เช่น เปิดให้ประชาชนเข้ามีค้าขาย
แสวงหาผลก าไรกับผู้มาบ าเพ็ญกุศล การรุกล้ าพ้ืนที่วัดของประชาชนที่เข้ามาประกอบธุรกิจภายในวัด 
ขาดบุคลากรที่มีความรู้ความเข้าใจในศาสนพิธีอย่างแท้จริง บางวัดไม่มีไวยาวัจกร หรือมัคทายกวัดใน
การน าอาราธนาศีล อาราธนาธรรม เป็นต้น และปัญหาการเข้ามายืมของวัด ของกลุ่มมิจฉาชีพ ขาด
การระมัดระวังหรือการป้องกันปัญหาที่ดี 



๑๒๖ 
 

โอกาส Opportunities ได้แก่ ด้านสังคมและวัฒนธรรม จังหวัดชัยนาทเป็นจังหวัดที่มี
พุทธศาสนิกชนจ านวนมาก เป็นเมืองพระพุทธศาสนาที่มีประวัติความเป็นมาอันยาวนาน มีพระเกจิ 
พระเถระที่มีคนนับถือจ านวนมาก มีศิลปวัฒนธรรมที่สอดคล้องกับพระพุทธศาสนา และประชาชนมี
วิถีการด าเนินชีวิตตามแนวทางพระพุทธศาสนา ด้านเศรษฐกิจ จังหวัดชัยนาทเป็นจังหวัดเกษตรกรรม 
รายได้ส่วนใหญ่ของจังหวัดเกิดจากการท าการเกษตร ประชาชนจึงมีเวลาในการเข้าวัดบ ารุงรักษาวัด 
โดยเฉพาะเมื่อถึงคราวหน้าเทศกาลต่างๆที่ส าคัญ เช่น วันเข้าพรรษา วันออกพรรษา วันสารท เป็นต้น 
ด้านการเมือง จังหวัดชัยนาทเป็นจังหวัดหนึ่งที่มีนักการเมืองที่มีชื่อเสียง นักการเมืองท้องถิ่นที่ใกล้ชิด
วัดและพระพุทธศาสนา มีหน่วยงานที่ช่วยเหลือและคอยสนับสนุนกิจการของคณะสงฆ์ มีส านักงาน
พระพุทธสาสนาจังหวัดชัยนาทเป็นหน่วยงานที่คอยสนับสนุนคณะสงฆ์เป็นอย่างดี ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ การกระจายของเทคโนโลยีของจังหวัดชัยนาทครอบคลุมทุกอ าเภอ ทุกต าบล การสื่อสาร
สามารถท าได้โดยสะดวก การคมนาคมสะดวกสบาย เนื่องจากจังหวัดไม่ใหญ่มาก ด้านคู่แข่ง มีการ
ประสานความร่วมมือกันระหว่างเพ่ือนต่างศาสนิก ปัญหาข้อร้องเรียนต่างๆมีน้อย มีหน่วยงานที่
ประสานความร่วมมือกันระหว่างบ้าน วัด โรงเรียน ชุมชน หน่วยงานราชการ ด้านประชากร
กลุ่มเป้าหมายประชาชนส่วนใหญ่มีความสัมพันธ์กับทางวัดเป็นอย่างดี มีประชาชนเข้าวัดเพ่ิมมากขึ้น 
โดยเฉพาะในวันส าคัญทางพระพุทธศาสนาต่างๆ มีการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนรักษ์วัดและ
พระพุทธศาสนา มีโครงการในการสร้างศาสนทายาท เช่น โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน 
โครงการบวชศีลจาริณี เป็นต้น 

อุปสรรค Threats ได้แก่ ด้านสังคมและวัฒนธรรม จังหวัดชัยนาทมีความหลากหลาย
ทางด้านวัฒนธรรม กระแสความนิยมของต่างประเทศเริ่มเข้ามาท าลายวัฒนธรรมอันดีงามของจังหวัด 
เด็กและเยาวชนขาดความรู้ความเข้าใจในวัฒนธรรมเดิมๆท่ีปู่ย่าตายายเคยท าเอาไว้เป็นแบบอย่าง มัก
เปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมใหม่จนกลายเป็นเทรนที่ผิดๆ ด้านเศรษฐกิจ จังหวัดชัยนาทแม้จะเป็นจังหวัด
เกษตรกรรมกรรม แต่ก็ยังมีปัญหาเรื่องเศรษฐกิจที่ซบเซาตามเศรษฐกิจของประเทศ ของโลก ปัญหา
การว่างงาน ปัญหาอาชญากรรม ฯลฯ ก็ส่งผลต่อเศรษฐกิจของจังหวัดในภาพรวม ด้านการเมื อง 
จังหวัดชัยนาทแบ่งเขตการปกครองออกเป็น ๘ อ าเภอ มีประชากรเพียงสามแสนกว่าคน แต่นโยบาย
ของภาครัฐส่งผลกระทบต่อการบริหารจัดการของทางวัดโดยตรง เช่น การตัดงบประมาณขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดในการอุดหนุนวัด รวมถึงการแทรกแซงทางการเมือง การแก้ไขกฎหมาย 
กฎระเบียบที่เอ้ือต่อนักการเมืองท้องถิ่นล้วนส่งผลต่อคณะสงฆ์ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  จังหวัด
ชัยนาทอาจมีผลกระทบในเรื่องของเทคโนโลยีสารสนเทศบางโดยเฉพาะบางพ้ืนที่ ขาดการส่งเสริม
และสนับสนุนในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ดีและเพียงพอ ด้านคู่แข่ง  จังหวัดชัยนาทมี
การกระจายของศาสนิกต่างศาสนาเพ่ิมขึ้น การก่อสร้างสถานที่ส าคัญของแต่ละศาสนาเพ่ิมขึ้นอย่าง
เห็นได้ชัด และด้านประชากรกลุ่มเป้าหมาย จังหวัดชัยนาทมีการย้ายถิ่นของประชาชนเพิ่มขึ้น 

 
 
 
 
 



๑๒๗ 
 

๔.๒ ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเกี่ยวกับการบริหารจัดการวัดที่ดีในจังหวัดชัยนาท 
 ในหัวข้อผลการวิเคราะห์องค์ประกอบในการบริหารจัดการวัดที่ดีในจังหวัดชัยนาทนั้น 
ผู้วิจัยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ ด้วยการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ถึงประเด็นที่เกี่ยวกับ
องค์ประกอบในการบริหารจัดการวัดที่ดีในจังหวัดชัยนาท ที่เกี่ยวกับหลักการบริหารจัดการวัด ทั้ง ๔ 
ด้านตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ (ฉบับที่  ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๓๗  คือ (๑) บ ารุงรักษาวัด จัด
กิจการ และ ศาสนสมบัติ  (๒) ด้านการปกครองบรรพชิตและคฤหัสถ์  (๓) ด้านการศึกษาอบรมและ
สั่งสอน (๔) ด้านการให้ความสะดวกตามสมควรในการบ าเพ็ญกุศล เพ่ือสังเคราะห์องค์ประกอบแต่ละ
ด้าน หลักการ ตัวชี้วัด แผนงานหรือโครงการ และผู้รับผิดชอบ ดังนี้ 
 
๔.๒.๑ ผลการสังเคราะห์องค์ประกอบแต่ละด้าน หลักการ ตัวชี้วัด แผนงานหรือ
โครงการ และผู้รับผิดชอบ 
 ผู้วิจัยได้ท าการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญเพ่ือค้นหาองค์ประกอบในการบริหารจัดการ
วัดที่ดี พร้อมทั้งหลักการ ตัวชี้วัด แผนงานหรือโครงการ และผู้รับผิดชอบ เพ่ือน าไปใช้ในการบริหาร
จัดการวัดในภาพรวมของจังหวัดชัยนาทต่อไป ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๒๘ 
 

ตารางท่ี ๔.๑  องค์ประกอบในการบริหารจัดการวัดที่ดีในจังหวัดชัยนาท : หลักการ ตัวชี้วัด 
แผนงานหรือโครงการ และผู้รับผิดชอบ 

 

องค์ประกอบใน
การบริหาร

จัดการวัดที่ดี 
หลักการ ตัวช้ีวัด 

แผนงาน/ 
โครงการ 

ผู้รับผิดชอบ 

ด้านบ ารุงรักษา
วัด จัดกิจการ 
และ ศาสน
สมบัติ   

หลักการที่ ๑ 
จัดท าแผน
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาวัด 

จ านวนแผน
ยุทธศาสตร์ 
จ านวน ๑ แผน 
พร้อมทั้งตัวชี้วัด 
แผนงาน
โครงการ และ
ผู้รับผิดชอบ 

๑. ระดมความ
คิดเห็นของ
พระภิกษุสามเณร 
และประชาชนใน
ท้องถิ่นเพ่ือจัดท า
ยุทธศาสตร์ของวัด 
ทั้งแผนพัฒนาระยะ
สั้นและระยะยาว 
๒. จัดประชุมเชิง
ปฏิบัติการในการ
จัดท าแผนพัฒนา
ยุทธศาสตร์ 
๓. จัดประชุมเพ่ือ
ประชาพิจารณ์แผน
โดยการมีส่วนร่วม
ของผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องทุกฝ่าย 
เช่น ชุมชน 
๔. ประกาศแผนฯ
ฉบับสมบูรณ์ให้ผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องทราบ 
 

๑. เจ้าอาวาส 
๒. ไวยาวัจกรวัด 
๓. คณะกรรมการ
วัด 

หลักการที่ ๒ 
พัฒนาวัด
ต้นแบบ อุทยาน
การศึกษาภายใน
วัด วัดพัฒนา
ตัวอย่าง 

ได้รับการ
คัดเลือกให้เป็น
อุทยานฯ 
ภายหลังจากการ
ใช้แผนฯ แล้ว
อย่างน้อย ๒ ปี 
และได้รับการ
คัดเลือกเป็นวัด

๑. พัฒนาโรงเรียน
พระปริยัติธรรม
แผนกธรรมและ
แผนกบาลีภายใน
วัด 
๒. จัดสร้าง
ห้องสมุดส าหรับ
ประชาชนภายใน

๑. เจ้าอาวาส 
๒. ไวยาวัจกรวัด 
๓. คณะกรรมการ
วัด 
๔. ชุมชน 
๕. โรงเรียนรอบวัด 



๑๒๙ 
 

ตารางท่ี ๔.๑  องค์ประกอบในการบริหารจัดการวัดที่ดีในจังหวัดชัยนาท : หลักการ ตัวชี้วัด 
แผนงานหรือโครงการ และผู้รับผิดชอบ 

 

องค์ประกอบใน
การบริหาร

จัดการวัดที่ดี 
หลักการ ตัวช้ีวัด 

แผนงาน/ 
โครงการ 

ผู้รับผิดชอบ 

พัฒนาตัวอย่าง 
หลังจากได้รับ
การคัดเลือกให้
เป็นอุทยานฯ 
อย่างน้อย ๒ ปี 
ต่อเนื่อง 

วัด 
๓. จัดสร้าง
พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น 
พิพิธภัณฑ์ภายใน
วัด 
๔. จัดหอกระจาย
เสียง สื่อธรรมะ 
ป้ายธรรมะ ต้นไม้
พูดได ้กิจกรรม
ธรรมะ 
๕. จัดการศึกษา
ให้แก่พระภิกษุ
สามเณรและ
เยาวชน 

หลักการที่ ๓ 
จัดท าเครื่องมือ
ในการเก็บรักษา 
ศาสนสมบัติของ
วัดที่มี
ประสิทธิภาพ 

ร้อยละ ๘๐ 
ของศาสนสมบัติ
ได้รับการจัดเก็บ
ที่ดีและมี
ประสิทธิภาพ 

๑. ส ารวจศาสน
สมบัติของวัดที่มีอยู่ 
๒. ประยุกต์สถานที่
จัดเก็บที่ดีและ
ปลอดภัย 
๓. จัดท าโปรแกรม
สืบค้นที่ดี 

๑. เจ้าอาวาส 
๒. ไวยาวัจกรวัด 
๓. คณะกรรมการ
วัด 
๔. กรมศิลปากร 
๕. ส านักงาน
พระพุทธศาสนา 

ด้านการ
ปกครอง
บรรพชิตและ
คฤหัสถ์   

หลักการที่ ๑  
จัดตั้งส านักงาน
เจ้าอาวาสแบบ
ครบวงจร 

ร้อยละ ๘๐ ของ
ความพึงพอใจต่อ
การรับบริการ
ของส านักงาน
เจ้าอาวาส 

๑. ส ารวจสถานที่ 
อุปกรณ์ และบุคคล 
๒. จัดตั้งส านักงาน
เจ้าอาวาส 

๑. เจ้าอาวาส 
๒. ไวยาวัจกรวัด 
๓. คณะกรรมการ
วัด 
 

 
 
 
 



๑๓๐ 
 

ตารางท่ี ๔.๑  องค์ประกอบในการบริหารจัดการวัดที่ดีในจังหวัดชัยนาท : หลักการ ตัวชี้วัด 
แผนงานหรือโครงการ และผู้รับผิดชอบ 

 

องค์ประกอบใน
การบริหาร

จัดการวัดที่ดี 
หลักการ ตัวช้ีวัด 

แผนงาน/ 
โครงการ 

ผู้รับผิดชอบ 

   ๓. มอบหมายหรือ
แต่งตั้งผู้ดูแล
รับผิดชอบประจ า
ส านักงานของเจ้า
อาวาส 
๔. ปรับปรุงแก้ไข
ตามค าแนะน าของ
ผู้เข้ารับบริการ 
 

 

หลักการที่ ๒  
พัฒนาพระสงฆ์
นักปกครอง 

พัฒนาพระสงฆ์
ต้นแบบภายใน
วัดปีละ ๑ รูป 

๑. ส่งเสริมและ
สนับสนุนพระสงฆ์
นักปกครองให้มี
การศึกษาท่ีสูงขึ้น 
๒. แต่งตั้งให้ด ารง
ต าแหน่งทางการ
ปกครองคณะสงฆ์ 
๓. มอบหมายภาระ
งานในการ
ช่วยเหลือเจ้า
อาวาส 
 

๑. เจ้าอาวาส 
๒. คณะสงฆ์ 

หลักการที่ ๓  
สร้างศาสน
ทายาทต้นแบบ 

จ านวนศาสน
ทายาทเพ่ิมข้ึน
ร้อยละ ๕ ต่อปี 

๑. จัดโครงการ
บรรพชาสามเณร
ภาคฤดูร้อน 
๒. ส่งเสริม
การศึกษาท้ังทาง
โลกและทางธรรม 
๓. ปลูกฝั่งคุณธรรม
จริยธรรม สืบทอด
พระพุทธศาสนา 

๑. เจ้าอาวาส 
๒. ไวยาวัจกรวัด 
๓. คณะกรรมการ
วัด 
 



๑๓๑ 
 

ตารางท่ี ๔.๑  องค์ประกอบในการบริหารจัดการวัดที่ดีในจังหวัดชัยนาท : หลักการ ตัวชี้วัด 
แผนงานหรือโครงการ และผู้รับผิดชอบ 

 

องค์ประกอบใน
การบริหาร

จัดการวัดที่ดี 
หลักการ ตัวช้ีวัด 

แผนงาน/ 
โครงการ 

ผู้รับผิดชอบ 

ด้านการศึกษา
อบรมและสั่ง
สอน 

หลักการที่ ๑  
จัดตั้งโรงเรียน
พระปริยัติธรรม
แผนกธรรมและ
บาลี 

จ านวนนักเรียน
สอบผ่านเพิ่มขึ้น
ร้อยละ ๕ ต่อปี 

๑. จัดตั้งโรงเรียน
พระปริยัติธรรมทั้ง
แผนกธรรมและ
แผนกบาลี 
๒. สรรหาครูผู้สอน
ที่เชี่ยวชาญ 
๓. สรรหานักเรียน
เข้าศึกษา 
๔. จัดบรรยากาศ
แห่งการเรียนรู้ 
๕. จัดทุน มอบทุน
ให้แก่นักเรียน 
๖. สร้างแรงจูงใจ
ในการเรียน 

๑. เจ้าอาวาส 
๒. ไวยาวัจกรวัด 
๓. คณะกรรมการ
วัด 
 

หลักการที่ ๒ 
ส่งเสริมและ
สนับสนุน
การศึกษาตลอด
ชีวิต 

จ านวนนักเรียน
สอบผ่านความรู้
ทางโลก ร้อยละ 
๕ ต่อปี 

๑. ส่งเสริมและ
สนับสนุนให้
พระภิกษุสามเณร
ได้ศึกษาต่อ
ระดับอุดมศึกษา 
๒. สร้างศูนย์การ
เรียนรู้ภายในวัด 

๑. เจ้าอาวาส 
๒. ไวยาวัจกรวัด 
๓. คณะกรรมการ
วัด 
 

 
 
 
 
 
 
 



๑๓๒ 
 

ตารางท่ี ๔.๑  องค์ประกอบในการบริหารจัดการวัดที่ดีในจังหวัดชัยนาท : หลักการ ตัวชี้วัด 
แผนงานหรือโครงการ และผู้รับผิดชอบ 

 

องค์ประกอบใน
การบริหาร

จัดการวัดที่ดี 
หลักการ ตัวช้ีวัด 

แผนงาน/ 
โครงการ 

ผู้รับผิดชอบ 

 หลักการที่ ๓  
พัฒนาอาจารย์
รักท้องถิ่น 

จ านวนอาจารย์
เพ่ิมข้ึนร้อยละ ๕ 
ต่อปี 

๑. มอบ
ทุนการศึกษาให้
อาจารย์ได้ศึกษา
ต่อในระดับที่สูงขึ้น 
๒. สร้างแรงจูงใจ
ในการปฏิบัติหน้าที่
ของอาจารย์ 
๓. สร้างขวัญและ
ก าลังใจในการ
ปฏิบัติหน้าที่ของ
อาจารย์ 
๔. อ านวยความ
สะดวกในการ
จัดการเรียนการ
สอน 
๕. ส่งเสริมและ
สนับสนุนให้
อาจารย์ได้รับ
ต าแหน่งทางการ
ปกครองคณะสงฆ์ 

๑. เจ้าอาวาส 
๒. ไวยาวัจกรวัด 
๓. คณะกรรมการ
วัด 
๔. คณะสงฆ์ 
 

ด้านการให้
ความสะดวก
ตามสมควรใน
การบ าเพ็ญกุศล 

หลักการที่ ๑  
พัฒนาศาสน
สถานให้สวยงาม
และม่ันคง 

ร้อยละ ๘๐ ของ
ความพึงพอใจต่อ
การรับบริการ
ของประชาชน 

๑. ส ารวจพื้นที่วัด
ในการให้บริการ 
๒. จัดสถานที่เพ่ือ
รองรับ
พุทธศาสนิกชน 
๓. จัดท าโครงการ
หน้าวัดหน้ามอง 
๔. สร้างห้องน้ าให้
เพียงพอ 

๑. เจ้าอาวาส 
๒. ไวยาวัจกรวัด 
๓. คณะกรรมการ
วัด 
 

 



๑๓๓ 
 

ตารางท่ี ๔.๑  องค์ประกอบในการบริหารจัดการวัดที่ดีในจังหวัดชัยนาท : หลักการ ตัวชี้วัด 
แผนงานหรือโครงการ และผู้รับผิดชอบ 

 

องค์ประกอบใน
การบริหาร

จัดการวัดที่ดี 
หลักการ ตัวช้ีวัด 

แผนงาน/ 
โครงการ 

ผู้รับผิดชอบ 

ด้านการให้
ความสะดวก
ตามสมควรใน
การบ าเพ็ญ
กุศล 

หลักการที่ ๒  
พัฒนาบุคลากร
ให้มีความพร้อม
ในการบริการ 

ร้อยละ ๘๐ ของ
ความพึงพอใจต่อ
การรับบริการ
ของประชาชน 

๑. ส่งเสริม
การศึกษาแก่
พระภิกษุสามเณร 
ศิษย์วัดและ
ผู้เกี่ยวข้อง 
๒. จัดท าคู่มือการ
ปฏิบัติงาน ศาสน
พิธี 
๓. จัดอบรมศาสน
พิธีกรรมแก่
ผู้เกี่ยวข้อง 
๔. จัดโครงการนัก
พูดชุมชน 

๑. เจ้าอาวาส 
๒. ไวยาวัจกรวัด 
๓. คณะกรรมการ
วัด 
 

หลักการที่ ๓  
สร้างมัคทายก
น้อย 

มัคทายกน้อย
เพ่ิมข้ึนร้อยละ ๕ 
ต่อปี 

๑. คัดเลือก
นักเรียนหรือ
เยาวชน 
๒. จัดอบรม
โครงการสร้างมัค
ทายกน้อย 
๓.สร้างเวทีในการ
ลงมือปฏิบัติส าหรับ
ผู้ที่ผ่านการ
ฝึกอบรม 

๑. เจ้าอาวาส 
๒. ไวยาวัจกรวัด 
๓. คณะกรรมการ
วัด 
 

 
 
 
 
 
 



๑๓๔ 
 

จากตารางที่ ๔.๑ พบว่า องค์ประกอบในการบริหารจัดการวัดที่ดีในจังหวัดชัยนาทนั้น
ประกอบด้วย ๔ องค์ประกอบ ๑๒ หลักการ ดังนี้ 

องค์ประกอบที่ ๑ ด้านบ ารุงรักษาวัด จัดกิจการ และ ศาสนสมบัติ  ประกอบด้วย ๓ 
หลักการส าคัญ คือ หลักการที่ ๑ การจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาวัด เหตุผลประกอบ คือ วัดทุก
วัดในจังหวัดชัยนาทจ าเป็นจ าต้องมีการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ของวัด ระดับต าบล ระดับอ าเภอ และ
ระดับจังหวัด เพ่ือให้ง่ายต่อการวางแผนและพัฒนาทั้ งในระยะสั้นและระยะยาว เมื่อมีการ
เปลี่ยนแปลงต าแหน่งผู้บริหารก็สามารถด าเนินการวางแผนและพัฒนาต่อได้ ไม่สะดุดและติดขัดเชิง
การบริหาร ตัวชี้วัดของหลักการนี้คือ จ านวนแผนยุทธศาสตร์ จ านวน ๑ แผน พร้อมทั้งตัวชี้วัด 
แผนงานโครงการ และผู้รับผิดชอบ โดยมีรายละเอียดของแผนงานและโครงการ ประกอบด้วย  
๑. ระดมความคิดเห็นของพระภิกษุสามเณร และประชาชนในท้องถิ่นเพ่ือจัดท ายุทธศาสตร์ของวัด ทั้ง
แผนพัฒนาระยะสั้นและระยะยาว ๒. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการในการจัดท าแผนพัฒนายุทธศาสตร์ ๓. 
จัดประชุมเพ่ือประชาพิจารณ์แผนโดยการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย เช่น ชุมชน ๔. 
ประกาศแผนฯฉบับสมบูรณ์ให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทราบ ส่วนผู้รับผิดชอบโครงการ ได้แก่ ๑. เจ้าอาวาส 
๒. ไวยาวัจกรวัด และ ๓. คณะกรรมการวัด  

หลักการที่ ๒ พัฒนาวัดต้นแบบ อุทยานการศึกษาภายในวัด วัดพัฒนาตัวอย่าง  เหตุผล
ประกอบคือ ในปัจจุบันส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติได้ออกประกาศว่าด้วยเกณฑ์การพัฒนาวัด
เพ่ือขอเป็นอุทยานการศึกษาภายในวัด วัดพัฒนาตัวอย่าง และวัดพัฒนาตัวอย่างที่มีผลงานดีเด่น 
เพ่ือให้วัดทุดวัดในประเทศไทยด าเนินการพัฒนาวัดของตนแล้วส่งผลงานเข้าประกวด หากวัดใดได้รับ
การคัดเลือกก็จะได้รับรางวัลและเงินอุดหนุนในการพัฒนาวัดต่อไป จังหวัดชั ยนาทจึงจ าเป็นต้อง
รณรงค์ให้วัดทุกวัดได้พัฒนาวัดของตนตามเกณฑ์ที่ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติก าหนด เพ่ือ
สร้างขวัญและก าลังใจให้แก่ผู้ปฏิบัติงานต่อไป ส าหรับตัวชี้วัดของหลักการนี้ คือ การที่วัดในจังหวัด
ชัยนาทได้รับการคัดเลือกให้เป็นอุทยานการศึกษาภายในวัด หลังจากการใช้แผนยุทธศาสตร์ แล้ว
อย่างน้อย ๒ ปี จ านวน ๑ วัด ต่อเนื่อง และได้รับการคัดเลือกเป็นวัดพัฒนาตัวอย่าง หลังจากได้รับ
การคัดเลือกให้เป็นอุทยานการศึกษาแล้ว อย่างน้อย ๒ ปี ต่อเนื่อง และได้รับคัดเลือกเป็นวัดพัฒนา
ตัวอย่างที่มีผลงานดีเด่น หลักจากได้รับคดเลือกให้เป็นวัดพัฒนาตัวอย่างแล้ว อย่างน้อย ๒ ปี ต่อเนื่อง 
ในระยะเวลา ๖ ปี หลังจากใช้แผนยุทธศาสตร์แล้วจังหวัดชัยนาทจะมีวัดที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็น
อุทยานการศึกษาภายในวัด จ านวน ๓ วัด วัดพัฒนาตัวอย่าง จ านวน ๒ วัด และวัดพัฒนาตัวอย่างที่มี
ผลงานดีเด่น จ านวน ๑ วัด ส าหรับโครงการหรือแผนงาน ประกอบด้วย ๑. พัฒนาโรงเรียนพระปริยัติ
ธรรมแผนกธรรมและแผนกบาลีภายในวัด ๒. จัดสร้างห้องสมุดส าหรับประชาชนภายในวัด ๓. 
จัดสร้างพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น พิพิธภัณฑ์ภายในวัด ๔. จัดหอกระจายเสียง สื่อธรรมะ ป้ายธรรมะ ต้นไม้
พูดได้ กิจกรรมธรรมะ ๕. จัดการศึกษาให้แก่พระภิกษุสามเณรและเยาวชน ผู้รับผิดชอบโครงการ
ประกอบด้วย ๑. เจ้าอาวาส ๒. ไวยาวัจกรวัด ๓. คณะกรรมการวัด ๔. ชุมชน ๕. โรงเรียนรอบวัด  

หลักการที่ ๓ จัดท าเครื่องมือในการเก็บรักษาศาสนสมบัติของวัดที่มีประสิทธิภาพ 
เหตุผลประกอบคือ วัดหนึ่งๆจะมีศาสนสมบัติที่มีค่าจ านวนมาก หากการเก็บรักษาไม่ถูกต้องและไม่มี
ประสิทธิภาพผลที่ตามมาก็คือการสูญหาย หรือการช ารุดทรุดโทรมไปตามกาลเวลา การพัฒนา
เครื่องมือในการเก็บรักษาศาสนสมบัติจึงมีความส าคัญและความจ าเป็นในการจะต้องพัฒนาขึ้นมา



๑๓๕ 
 

เพ่ือให้ใช้งานได้ง่ายและสามารถน าไปใช้ได้กับทุกๆวัด ก็จะเกิดประโยชน์อย่างมาก ส าหรับตัวชี้วัดของ
หลักการนี้คือ ร้อยละ ๘๐ ของศาสนสมบัติได้รับการจัดเก็บที่ดีและมีประสิทธิภาพสามารถสืบค้นได้
ง่าย โครงการหรือแผนงานประกอบด้วย ๑. ส ารวจศาสนสมบัติของวัดที่มีอยู่ ๒. ประยุกต์สถานที่
จัดเก็บที่ดีและปลอดภัย ๓. จัดท าโปรแกรมสืบค้นที่ดี ส าหรับผู้รับผิดชอบคือ ๑. เจ้าอาวาส ๒. 
ไวยาวัจกรวัด ๓. คณะกรรมการวัด ๔. กรมศิลปากร และ ๕. ส านักงานพระพุทธศาสนา  

องค์ประกอบที่ ๒ ด้านการปกครองบรรพชิตและคฤหัสถ์ ประกอบด้วย ๓ หลักการ
ส าคัญ คือ หลักการที่ ๑ จัดตั้งส านักงานเจ้าอาวาสแบบครบวงจร เหตุผลประกอบคือ ในการบริหาร
จัดการวัดที่ดีนั้นจ าเป็นจะต้องมีส านักงานของเจ้าอาวาส เพ่ือใช้เป็นสถานที่ในการให้บริการและการ
บริหารงาน มีวัสดุอุปกรณ์ที่ครบครัน สะดวกในการติดต่อประสานงาน อีกทั้งมีผู้ดูแลรับผิดชอบที่
ชัดเจน ตัวชี้วัดของหลักการนี้คือ ร้อยละ ๘๐ ของความพึงพอใจต่อการรับบริการของส านักงานเจ้า
อาวาส โครงการและแผนงาน ได้แก่ ๑. ส ารวจสถานที่ อุปกรณ์ และบุคคล ๒. จัดตั้งส านักงานเจ้า
อาวาส ๓. มอบหมายหรือแต่งตั้งผู้ดูแลรับผิดชอบประจ าส านักงานของเจ้าอาวาส ๔. ปรับปรุงแก้ไข
ตามค าแนะน าของผู้ เข้ารับบริการ ผู้ รับผิดชอบได้แก่  ๑ . เจ้าอาวาส ๒. ไวยาวัจกรวัด  ๓ . 
คณะกรรมการวัด 

หลักการที่ ๒ พัฒนาพระสงฆ์นักปกครอง เหตุผลประกอบคือ ในการบริหารวัดจ าเป็น
จะต้องมีผู้ช่วยเจ้าอาวาสในการบริหารจัดการวัดแทนเจ้าอาวาส เนื่องจากเจ้าอาวาสอาจมีภาระงาน
เยอะ การดูแลวัดอาจไม่ทั่วถึงท าให้ภาระงานบางอย่างติดขัด การส่งเสริมและพัฒนาพระสงฆ์ให้ขึ้นมา
รับผิดชอบและเป็นหูเป็นตาแทนเจ้าอาวาสก็จะช่วยให้การบริหารงานภายในวัดสามารถด าเนินไปได้ 
การคัดเลือกพระสงฆ์ที่มีความรู้ความสามารถสูงมาช่วยงานวัดจะท าให้วัดพัฒนาเจริญขึ้น ตัวชี้วัดของ
แผนงานนี้คือ พัฒนาพระสงฆ์ต้นแบบภายในวัดปีละ ๑ รูป แผนงานและโครงการ ได้แก่ ๑. ส่งเสริม
และสนับสนุนพระสงฆ์นักปกครองให้มีการศึกษาที่สูงขึ้น ๒. แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งทางการปกครอง
คณะสงฆ์ ๓. มอบหมายภาระงานในการช่วยเหลือเจ้าอาวาส ผู้รับผิดชอบคือ ๑. เจ้าอาวาส ๒. คณะ
สงฆ์  

หลักการที่ ๓ คือ สร้างศาสนทายาทต้นแบบ เหตุผลประกอบคือ ในปัจจุบันศาสน
ทายาทมีน้อย การจะพัฒนาศาสนทายาทที่ดีและมีคุณภาพจ าเป็นต้องสร้างตั้งแต่กระบวนการแรก มี
การคัดเลือกพระภิกษุสามเณรที่มีคุณภาพเข้ามาบวช มีการอบรมสั่งสอนให้ความรู้แก่พระภิกษุ
สามเณร ปลูกฝั่งค่านิยมที่ดีในการรักษาพระพุทธศาสนา พัฒนาทั้งกายและใจ ให้เจริญเติบโตสมวัย 
ประพฤติวัตรปฏิบัติธรรม หล่อหลอมให้เป็นนักบวชที่ดี ช่วยกันจรรโลงพระพุทธสาสนาได้ การ
สร้างศาสนทายาทที่ดีนั้นจะช่วยให้วัดเจริญรุ่งเรือง การมีศาสนทายาทที่ดีจะช่วยให้พระพุทธศาสนา
เจริญรุ่งเรือง ตัวชี้วัดของหลักการนี้คือ  จ านวนศาสนทายาทเพ่ิมขึ้นร้อยละ ๕ ต่อปี แผนงานหรือ
โครงการประกอบด้วย ๑. จัดโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ๒. ส่งเสริมการศึกษาทั้งทางโลก
และทางธรรม ๓. ปลูกฝั่งคุณธรรมจริยธรรม สืบทอดพระพุทธศาสนา ผู้รับผิดชอบคือ ๑. เจ้าอาวาส 
๒. ไวยาวัจกรวัด และ ๓. คณะกรรมการวัด  

องค์ประกอบท่ี ๓ ได้แก่ ด้านการศึกษาอบรมและสั่งสอน  ประกอบด้วยหลักการส าคัญๆ 
๓ ด้านคือ หลักการที่ ๑ จัดตั้งโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรมและบาลี  เหตุผลประกอบคือ 
โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรมและแผนกบาลีในปัจจุบันมีจ านวนลดน้อยลง เหตุผลเนื่องจาก



๑๓๖ 
 

ครูผู้สอนและนักเรียนมีจ านวนลดน้อยลง ท าให้โรงเรียนต้องปิดตัวลง คุณภาพการจัดการเรียนการ
สอนก็ลดน้อยลงไปด้วย คุณภาพของนักเรียนก็ลดลงไปด้วย ดังนั้นการพัฒนาโรงเรียนพระปริยัติธรรม
ทั้งแผนกธรรมและแผนกบาลีขึ้นมาใหม่จะช่วยให้มีโรงเรียนที่ดีและมีคุณภาพเพ่ิมมากขึ้น ตัวชี้วัดของ
หลักการนี้คือ จ านวนนักเรียนสอบผ่านเพ่ิมขึ้นร้อยละ ๕ ต่อปี แผนงานหรือโครงการ ได้แก่ ๑. จัดตั้ง
โรงเรียนพระปริยัติธรรมทั้งแผนกธรรมและแผนกบาลี ๒. สรรหาครูผู้สอนที่เชี่ยวชาญ ๓. สรรหา
นักเรียนเข้าศึกษา ๔. จัดบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ ๕. จัดทุน มอบทุนให้แก่นักเรียน และ ๖. สร้าง
แรงจูงใจในการเรียน ผู้รับผิดชอบได้แก่ ๑. เจ้าอาวาส ๒. ไวยาวัจกรวัด และ ๓. คณะกรรมการวัด  

หลักการที่ ๒ คือ ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาตลอดชีวิต  เหตุผลประกอบคือ 
การศึกษาตลอดชีวิตจะช่วยให้ผู้เรียนมีการพัฒนาตนเองทั้งร่างกายและจิตใจ การที่วัดส่งเสริมให้
พระภิกษุสามเณรและศิษย์วัดได้รับการศึกษาในลักษณะนี้จะช่วยเพ่ิมศักยภาพให้แก่พระภิกษุสามเณร
และศิษย์วัด วัดจะต้องจัดการศึกษาลักษณะดังกล่าว ไม่ว่าจะเป็นการศึกษาทางธรรมและทางโลก 
หรือการศึกษาทั้งสองลักษณะดังกล่าวควบคู่กัน การสร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ภายในวัดจะช่วย
เสริมสร้างลักษณะแห่งการเรียนรู้ให้แก่พระภิกษุสามเณรและศิษย์วัด เช่น การสร้างอุทยานการศึกษา
ภายในวัด การสร้างห้องสมุดภายในวัด การส่งเสริมให้พระภิกษุสามเณรศิษย์วัดได้ศึกษาต่อทางโลก 
เช่น การศึกษาในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา แม้กระทั่งการศึกษาในระดับอุดมศึกษา เป็นต้น 
ตัวชี้วัดของแผนงาน คือ จ านวนนักเรียนสอบผ่านความรู้ทางโลก ร้อยละ ๕ ต่อปี แผนงานหรือ
โครงการ ได้แก่ ๑. ส่งเสริมและสนับสนุนให้พระภิกษุสามเณรได้ศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา ๒. สร้าง
ศูนย์การเรียนรู้ภายในวัด ผู้รับผิดชอบได้แก่ ๑. เจ้าอาวาส ๒. ไวยาวัจกรวัด และ ๓. คณะกรรมการ
วัด  

หลักการที่ ๓ คือ พัฒนาอาจารย์รักท้องถิ่น เหตุผลประกอบคือ ในปัจจุบันวัดและส านัก
เรียนมีปัญหาเรื่องไม่มีอาจารย์ผู้สอน หรือปัญหาเรื่องคุณภาพของอาจารย์ผู้สอน การที่วัดจะพัฒนา
อาจารย์ผู้สอนหรือส่งเสริมให้อาจารย์ผู้สอนได้รับการศึกษาที่สูงขึ้น เช่น การส่งอาจารย์ไปเรียน หรือ
ไปพัฒนาศักยภาพของตนเอง เป็นต้น แล้วกลับมาช่วยงานที่วัดหรือส านักเรียน จะช่วยให้วัดและ
ส านักเรียนเกิดการพัฒนา การสร้างแรงจูงใจให้เกิดกับอาจารย์ผู้สอน หรือการสร้างแรงบันดาลใจให้
เกิดกับอาจารย์ผู้สอน ก็จะช่วยให้อาจารย์เกิดกลับมาช่วยเหลืองานของวัดและส านักเรียนอย่างจริงจัง 
การที่วัดหรือส านักเรียนสามารถผลิตครูผู้สอนที่มีคุณภาพและกลับมาช่วยงานของวัดและส านักเรียน
ได้จะช่วยให้วัดและส านักเรียนเกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป ตัวชี้วัดของแผนงานนี้คือ  จ านวนอาจารย์
เพ่ิมขึ้นร้อยละ ๕ ต่อปี แผนงานและโครงการ คือ ๑. มอบทุนการศึกษาให้อาจารย์ได้ศึกษาต่อใน
ระดับที่สูงขึ้น ๒. สร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติหน้าที่ของอาจารย์  ๓. สร้างขวัญและก าลังใจในการ
ปฏิบัติหน้าที่ของอาจารย์ ๔. อ านวยความสะดวกในการจัดการเรียนการสอน ๕. ส่งเสริมและ
สนับสนุนให้อาจารย์ได้รับต าแหน่งทางการปกครองคณะสงฆ์ ผู้รับผิดชอบคือ ๑. เจ้าอาวาส ๒. 
ไวยาวัจกรวัด ๓. คณะกรรมการวัด และ ๔. คณะสงฆ์ 

องค์ประกอบที่  ๔  คือ ด้านการให้ความสะดวกตามสมควรในการบ าเพ็ญกุศล 
ประกอบด้วยหลักการส าคัญๆ ๓ หลักการ คือ  หลักการที่ ๑ ได้แก่ การพัฒนาศาสนสถานให้สวยงาม
และมั่นคง เหตุผลประกอบคือ การพัฒนาศาสนสถานให้สวยงามและมั่นคง เป็นหลักการส าคัญในการ
พัฒนาวัด การปลูกสร้างศาสนสถานให้เป็นระเบียบเรียบร้อย สวยงาม เหมาะสมกับการใช้ประโยชน์



๑๓๗ 
 

สูงสุดในปัจจุบันจะช่วยให้เกิดความคุ้มค่าและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหารจัดการ
วัด วัดบางวัดมีศาสนสถานอยู่แล้วแต่การใช้ประโยชน์อาจจะไม่คุ้มค่า หรือการจัดสรรศาสนสถานไม่
เหมาะสม จะท าให้วัดไม่ได้รับการพัฒนา ดังนั้นจึงควรมีการวางแผนและพัฒนาศาสนสถานให้เกิด
ความเหมาะสมทั้งกาใช้ประโยชน์ ความคุ้มค่า และความสวยงาม นับเป็นการสร้างศรัทธาให้เกิดขึ้น
แก่พุทธศาสนิกชนต่อไป ตัวชี้วัดของแผนงานนี้คือ ร้อยละ ๘๐ ของความพึงพอใจต่อการรับบริการ
ของประชาชน แผนงานและโครงการ ได้แก่ ๑. ส ารวจพ้ืนที่วัดในการให้บริการ ๒. จัดสถานที่เพ่ือ
รองรับ พุทธศาสนิกชน ๓. จัดท าโครงการหน้าวัดหน้ามอง ๔. สร้างห้องน้ าให้เพียงพอ ผู้รับผิดชอบคือ 
๑. เจ้าอาวาส ๒. ไวยาวัจกรวัด และ ๓. คณะกรรมการวัด  

หลักการที่ ๒ คือ พัฒนาบุคลากรให้มีความพร้อมในการบริการ เหตุผลประกอบคือ 
หัวใจส าคัญของการบริการคือการมีความรู้ความสามารถ เข้าใจหลักของศาสนพิธีกรรม และช่วยเหลือ
ผู้ที่มารับบริการให้เกิดความพึงพอใจในการรับบริการ ดังนั้นการพัฒนาบุคคลให้มีความพร้อมในการ
ให้บริการจะช่วยให้วัดมีความพร้อมในการดูแลพุทธศาสนิกชนที่มาบ าเพ็ญกุศลที่วัด ตัวชี้วัดของ
แผนงานคือ  ร้อยละ ๘๐ ของความพึงพอใจต่อการรับบริการของประชาชน แผนงานหรือโครงการ
คือ ๑. ส่งเสริมการศึกษาแก่พระภิกษุสามเณร ศิษย์วัดและผู้เกี่ยวข้อง ๒. จัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน 
ศาสนพิธี ๓. จัดอบรมศาสนพิธีกรรมแก่ผู้เกี่ยวข้อง ๔. จัดโครงการนักพูดชุมชน ผู้รับผิดชอบคือ ๑. 
เจ้าอาวาส ๒. ไวยาวัจกรวัด และ ๓. คณะกรรมการวัด 

หลักการที่ ๓ คือ สร้างมัคทายกน้อย เหตุผลประกอบคือ การสร้างและปลูกฝั่งให้เด็ก
และเยาวชนรักพระพุทธศาสนาและช่วยเหลืองานของวัด เก่งและมีความสามารถในศาสนพิธีกรรมจะ
ช่วยให้เกิดแรงศรัทธาและเป็นการปลูกฝั่งค่านิยมที่ดีให้แก่เด็กและเยาวชน ตัวชี้วัดของหลักการนี้คือ 
 มัคทายกน้อยเพิ่มข้ึนร้อยละ ๕ ต่อปี แผนงานหรือโครงการคือ ๑. คัดเลือกนักเรียนหรือ
เยาวชน ๒. จัดอบรมโครงการสร้างมัคทายกน้อย ๓.สร้างเวทีในการลงมือปฏิบัติส าหรับผู้ที่ผ่านการ
ฝึกอบรม ผู้รับผิดชอบคือ ๑. เจ้าอาวาส ๒. ไวยาวัจกรวัด และ๓. คณะกรรมการวัด  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๓๘ 
 

๔.๓ รูปแบบการพัฒนาการบริหารจัดการวัดที่ดีในจังหวัดชัยนาท 
 ในหัวข้อนี้ผู้วิจัยได้วิเคราะห์รูปแบบการพัฒนาการบริหารจัดการวัดที่ดีในจังหวัดชัยนาท

โดยท าการวิเคราะห์จากองค์ประกอบน าไปสู่หลักการบริหารจัดการวัดที่ดี จากประเด็นหลักการ
บริหารจัดการวัดที่ดีน าไปสู่การวิเคราะห์สภาพปัญหาและประเด็นที่ต้องการ จากประเด็นการ
วิเคราะห์สภาพปัญหาและประเด็นที่ต้องการน าไปสู่การสร้างพันธกิจและผลที่มุ่งหวัง และน าไปสู่การ
ก าหนดรูปแบบเบื้องต้น หลังจากได้รูปแบบเบื้องต้น ผู้วิจัยจึงท าการสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus 
Group Discussion) เพ่ือให้ผู้เชี่ยวชาญจ านวน ๑๒ รูป/คน ท าการยืนยันรูปแบบก่อนจะสรุปเป็นองค์
ความรู้ในการวิจัยต่อไป ทั้งนี้รูปแบบที่ได้จากการวิจัยเป็นการตอบวัตถุประสงค์การวิจัยในข้อที่ ๓ 
ตามล าดับ ดังนี้ ๑. จากองค์ประกอบน าไปสู่หลักการบริหารจัดการวัดที่ดี ๒. จากประเด็นหลักการ
บริหารจัดการวัดที่ดีน าไปสู่การวิเคราะห์สภาพปัญหาและประเด็นที่ต้องการ  ๓. จากประเด็นการ
วิเคราะห์สภาพปัญหาและประเด็นที่ต้องการน าไปสู่การสร้างพันธกิจและผลที่มุ่งหวัง และน าไปสู่การ
ก าหนดรูปแบบเบื้องต้น ดังนี้ 

 
๔.๓.๑ จากองค์ประกอบน าไปสู่หลักการบริหารจัดการวัดที่ดี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
แผนภาพที่ ๔.๑ จากองค์ประกอบน าไปสู่หลักการบริหารจัดการวัดที่ดี  

ที่มา : จากการสังเคราะห์ของผู้วิจัย 

องค์ประกอบในการ
บริหารจัดการวัด 

(๑) บ ารุงรักษาวัด จัด
กิจการ และ ศาสนสมบัติ  
 
  
(๒) ด้านการปกครอง
บรรพชิตและคฤหัสถ์   
 
(๓) ด้านการศึกษาอบรม
และสั่งสอน  
 
 
(๔) ด้านการให้ความ
สะดวกตามสมควรในการ
บ าเพ็ญกุศล 

หลักการบริหารจัดการวัดที่ดี 
หลักการที่ ๑ คือ  การจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาวัด 
หลักการที่ ๒ คือ  พัฒนาวัดต้นแบบ อุทยานการศึกษาภายใน

วัด วัดพัฒนาตัวอย่าง   
หลักการที่ ๓ คือ  จัดท าเครื่องมือในการเก็บรักษาศาสนสมบัติ

ของวัดที่มีประสิทธิภาพ 
หลักการที่ ๔ คือ  จัดตั้งส านักงานเจ้าอาวาสแบบครบวงจร 
หลักการที่ ๕ คือ  พัฒนาพระสงฆ์นักปกครอง 
หลักการที่ ๖ คือ  สร้างศาสนทายาทต้นแบบ 
หลักการที่ ๗ คือ  จัดตั้งโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม

และบาลี 
หลักการที่ ๘ คือ  ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาตลอดชีวิต 
หลักการที่ ๙ คือ  พัฒนาอาจารย์รักท้องถิ่น 
หลักการที่ ๑๐ คือ การพัฒนาศาสนสถานให้สวยงามและ

มั่นคง 
หลักการที่ ๑๑ คือ พัฒนาบุคลากรให้มีความพร้อมในการ

บริการ 
หลักการที่ ๑๒ คือ สร้างมัคทายกน้อย 



๑๓๙ 
 

 
 จากแผ่นภาพที่ ๔.๑ พบว่า องค์ประกอบในการบริหารจัดการวัดตามพระราชบัญญัติ
คณะสงฆ์ สงฆ์ (ฉบับที่  ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๓๗  คือ (๑) บ ารุงรักษาวัด จัดกิจการ และ ศาสน
สมบัติ  (๒) ด้านการปกครองบรรพชิตและคฤหัสถ์  (๓) ด้านการศึกษาอบรมและสั่งสอน (๔) ด้านการ
ให้ความสะดวกตามสมควรในการบ าเพ็ญกุศล ซึ่งผู้วิจัยก าหนดมาเป็นองค์ประกอบส าคัญของงานวิจัย
ฉบับนี้ จากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญและการวิเคราะห์องค์ประกอบน าไปสู่การก าหนดหลักการ
ทั้ง ๑๒ หลักการคือ  

หลักการที่ ๑ คือ การจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาวัด 
หลักการที่ ๒ คือ พัฒนาวัดต้นแบบ อุทยานการศึกษาภายในวัด วัดพัฒนาตัวอย่าง   
หลักการที่ ๓ คือ จัดท าเครื่องมือในการเก็บรักษาศาสนสมบัติของวัดที่มีประสิทธิภาพ 
หลักการที่ ๔ คือ จัดตั้งส านักงานเจ้าอาวาสแบบครบวงจร 
หลักการที่ ๕ คือ พัฒนาพระสงฆ์นักปกครอง 
หลักการที่ ๖ คือ สร้างศาสนทายาทต้นแบบ 
หลักการที่ ๗ คือ จัดตั้งโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรมและบาลี 
หลักการที่ ๘ คือ ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาตลอดชีวิต 
หลักการที่ ๙ คือ พัฒนาอาจารย์รักท้องถิ่น 
หลักการที่ ๑๐ คือ การพัฒนาศาสนสถานให้สวยงามและมั่นคง 
หลักการที่ ๑๑ คือ พัฒนาบุคลากรให้มีความพร้อมในการบริการ 
หลักการที่ ๑๒ คือ สร้างมัคทายกน้อย 

 จากการวิเคราะห์หลักการทั้ง ๑๒ หลักการน าไปสู่การวิเคราะห์สภาพปัญหาของการ
บริหารจัดการวัดในจังหวัดชัยนาท แล้วจึงก าหนดประเด็นที่ต้องการอย่างแท้จริงในการพัฒนาวัดของ
เจ้าอาวาสเพ่ือเป็นแนวทางในการบริหารจัดการวัดที่ดี ท าให้วัดมีรูปแบบในการด าเนินการพัฒนา
ต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 



๑๔๐ 
 

 
 ๔.๓.๒ จากประเด็นหลักการบริหารจัดการวัดที่ดีน าไปสู่การวิเคราะห์สภาพปัญหาและ
ประเด็นที่ต้องการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพที่ ๔.๒ จากประเด็นหลักการบริหารจัดการวัดที่ดีน าไปสู่การวิเคราะห์สภาพปัญหาและ
ประเด็นที่ต้องการ 

ที่มา : จากการสังเคราะห์ของผู้วิจัย 
  
 จากแผนภาพที่ ๔.๒ พบว่า จากการพิจารณาหลักการบริหารจัดการวัดที่ดีทั้ง ๔ ด้าน 
คือ ๑) การจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาวัด  พัฒนาวัดต้นแบบ อุทยานการศึกษาภายในวัด วัด
พัฒนาตัวอย่าง  จัดท าเครื่องมือในการเก็บรักษาศาสนสมบัติของวัดที่มีประสิทธิภาพ ๒) จัดตั้ง
ส านักงานเจ้าอาวาสแบบครบวงจร พัฒนาพระสงฆ์นักปกครอง สร้างศาสนทายาทต้นแบบ ๓) จัดตั้ง

หลักการบริหารจัดการวัดที่ดี 
๑) การจัดท าแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาวัด  พัฒนาวัดต้นแบบ อุทยาน
การศึกษาภายในวัด วัดพัฒนาตัวอย่าง  
จัดท าเครื่องมือในการเก็บรักษาศาสน
สมบัติของวัดที่มีประสิทธิภาพ 
 
๒) จัดตั้งส านักงานเจ้าอาวาสแบบครบ
วงจร พัฒนาพระสงฆ์นักปกครอง 
สร้างศาสนทายาทต้นแบบ 
 
 
๓) จัดตั้ งโรงเรียนพระปริยัติธรรม
แผนกธรรมและบาลี  ส่ งเสริมและ
สนับสนุนการศึกษาตลอดชีวิต พัฒนา
อาจารย์รักท้องถิ่น 
 
๔) การพัฒนาศาสนสถานให้สวยงาม
และมั่นคง พัฒนาบุคลากรให้มีความ
พร้อมในการบริการ  สร้างมัคทายก
น้อย 

สภาพปัญหาและประเด็นที่ต้องการ 
๑) พัฒนาวัดสู่องค์กรที่มีสมรรถนะ 
     - แผนพัฒนาวัด 
     - พัฒนาวัดสู่เป้าหมาย 
     - มีเครื่องมือบริหารจัดการที่ดีและมี
ประสิทธิภาพ 
 
๒) พัฒนาศาสนบุคคลที่ดีมีคุณภาพ 
     - จัดตั้งส านักงานภายในวัด 
     - สร้างบุคลากรที่มีคุณภาพ 
     - สร้างศาสนทายาทท่ีดี 
 
๓) พัฒนาการเรียนรู้คู่คุณธรรม 
     - จัดตั้งโรงเรียนพระปริยัติธรรม 
     - สร้างแหล่งการเรียนรู้ 
     - ส่งเสริมคุณภาพการศึกษา 
 
๔) พัฒนาศาสนสถานให้ม่ันคง สวยงาม 
     - พัฒนาศาสนสถาน 
     - ให้ความรู้แก่บุคลากร 
     - สร้างเด็กและเยาวชนต้นแบบ 



๑๔๑ 
 

โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรมและบาลี ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาตลอดชีวิต พัฒนา
อาจารย์รักท้องถิ่น และ ๔) การพัฒนาศาสนสถานให้สวยงามและมั่นคง พัฒนาบุคลากรให้มีความ
พร้อมในการบริการ  สร้างมัคทายกน้อย น าไปสู่การวิเคราะห์สภาพปัญหาและประเด็นที่ต้องการได้
ดังนี้ 
 ประเด็นที่ ๑ ได้แก่ พัฒนาวัดสู่องค์กรที่มีสมรรถนะ จากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ
พบว่า ประเด็นแรกในการบริหารจัดการวัดที่ดีก็คือ การพัฒนาวัดสู่องค์กรที่มีสรรถนะ๘๓ กล่าวคือ 
เป็นองค์กรที่มีความพร้อมในทุกๆ ด้าน เมื่อวัดได้รับการพัฒนาแล้วจะน าไปสู่องค์กรที่สามารถ
ช่วยเหลือตนเองได้ในอนาคต หลักการพัฒนาวัดสู่องค์กรที่มีสมรรถนะนั้น ประกอบด้วยหลักการ
ส าคัญๆ ๓ ประเด็นคือ 
 ๑) จัดท าแผนพัฒนาวัด ตามโครงสร้างในการบริหารจัดการวัดที่ดี วัดทุกวัดจะต้อง
จัดท าแผนพัฒนาวัด แผนยุทธศาสตร์ในการบริหารจัดการวัดที่ดี ระยะสั้น ๑ ปี และระยะยาว ๕ ปี๘๔ 
โดยการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายในการจัดท าแผน แผนพัฒนาวัดจะเป็นแผนที่น าทางในการบริหาร
จัดการวัดของเจ้าอาวาสและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ในการจัดท าแผนพัฒนาและแผนยุทธศาสตร์นั้น เริ่มต้น
จากการระดมความคิดของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นวัดซึ่งมีเจ้าอาวาสเป็นผู้ปกครองสูงสุด 
พระภิกษุสามเณรภายในวัด รวมถึงไวยาวัจกร คณะกรรมการวัด ประชาชน หน่วยงานราชการ ผู้น า
ท้องถิ่น ซึ่งอยู่บริเวณรอบวัดนั้นๆ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการบริหารจัดการวัดนั้นเอง๘๕  เมื่อระดม
ความคิดเห็นจากทุกฝ่ายเสีย ก็จัดให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาชุดหนึ่งเพ่ือยกร่างแผนพัฒนา
และแผนยุทธศาสตร์นั้นๆ ก่อนน าไปจัดประชาพิจารณ์เพ่ือให้ผู้มีส่วนได้เสียท าการวิเคราะห์เหตุผลใน
การจัดท าแผนดังกล่าว แล้วน าผลการท าประชาพิจารณ์นั้นมาสรุปและปรับปรุงแก้ไขแผนพัฒนาและ
แผนยุทธศาสตร์๘๖ ก่อนจัดท าแผนและออกเผยแพร่ให้ทุกภาคส่วนรับทราบ รวมถึงจัดประชุมผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียเพ่ือถ่ายทอดแผนปฏิบัติการให้ทุกภาคส่วนทราบ หลังจากนั้นจึงมีการติดตามและ
ประเมินผลการด าเนินการตามแผนนั้นๆ เป็นระยะๆ และท าการสรุปผลการด าเนินการเพ่ือจัดท า
แผนพัฒนาในระยะต่อไป๘๗ 

 ๒) พัฒนาวัดสู่เป้าหมาย เป้าหมายของการพัฒนาวัดก็คือ การสร้างวัดให้เป็นรมณีย
สถาน เป็นที่เจริญตาและเจริญใจของพุทธศานิกชน เป็นแหล่งเรียนรู้พัฒนาทั้งกาย จิต ปัญญา และ
การสร้างสรรค์สังคม๘๘ หลักส าคัญในการพัฒนาวัดสู่เป้าหมาของการเป็นอุทยานการศึกษา และวัด
พัฒนาตัวอย่างนั้น วัดจะต้องด าเนินการ คือ จัดตั้งพิพิธภัณฑ์สถาน หรือ พิพิธภัณฑ์พ้ืนบ้านในวัด จัด
กิจกรรมทางการศึกษาและการเผยแพร่ความรู้แก่พระภิกษุ สามเณร และประชาชน  จัดสถานที่
เผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร ป้ายคติธรรม  พุทธภาษิต หรือความรู้ทางวิชาการในวัด บริเวณวัดมีความ
สะอาด  สงบ  ร่มรื่น สวยงาม จัดท าแผนงานหรือโครงการ  เพ่ือพัฒนาวัดอย่างต่อเนื่อง มีการจัดท า
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๑๔๒ 
 

แผนผังวัดแสดงพ้ืนที่บริเวณวัด  และอาคารเสนาสนะต่างๆ ในวัด  และติดตั้งไว้บริเวณด้านหน้าวัด  
เป็นวัดที่ถูกต้องตามกฎหมาย มีชื่อในทะเบียนวัดของส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  และเจ้า
อาวาสของวัดนั้น ได้รับการแต่งตั้งอย่างถูกต้องตามกฎมหาเถรสมาคม  ทั้งต้องปฏิบัติตาม พระธรรม
วินัย  กฎ ระเบียบ และค าสั่งของมหาเถรสมาคม กฎหมาย กับได้ปฏิบัติตามแบบธรรมเนียมของทาง
ราชการมาด้วยดี เป็นวัดที่ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาแล้ว  มีพระภิกษุ  สามเณร  อยู่ประจ า
ตลอดทั้งปี ไม่น้อยกว่า  ๕ รูป  เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า ๕  ปี และไม่เคยได้รับการคัดเลือกเป็น
อุทยานการศึกษาในวัด วัดพัฒนาตัวอย่าง วัดพัฒนาตัวอย่างที่มีผลงานดีเด่น  และไม่เป็นพระอาราม
หลวงมาก่อน๘๙  

ส่วนการจะพัฒนาวัดให้เป็นวัดพัฒนาตัวอย่างนั้น วัดจะต้องด าเนินการตามเกณฑ์ คือ มี
การจัดบริเวณวัดเป็นสัดส่วน สะอาด สงบ ร่มรื่น สวยงาม อาคารเสนาสนะมั่นคง เป็นระเบียบ มีการ
จัดการศึกษาแก่พระภิกษุ สามเณร และประชาชน มีการจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมศีลธรรม กิจกรรมวัน
ส าคัญต่างๆ และกิจกรรมที่เอ้ืออ านวยประโยชน์ต่อชุมชน จัดการปกครองพระภิกษุ สามเณร และ
ศิษย์วัดอย่างมีระเบียบ และปฏิบัติตามกฎ  ระเบียบ  ค าสั่ง ของมหาเถรสมาคม จัดท าแผนงานหรือ
โครงการเพื่อพัฒนาวัดอย่างเนื่อง เป็นวัดที่ถูกต้องตามกฎหมาย มีชื่อในทะเบียนวัดของส านักงานพระ
พุทธ ศาสนาแห่งชาติ และเจ้าอาวาสของวัดนั้นได้รับการแต่งตั้งอย่างถูกต้องตามกฎหมายมหาเถร
สมาคม  ทั้งต้องปฏิบัติตามพระธรรมวินัย กฎ ระเบียบ และค าสั่งของมหาเถรสมาคม กฎหมายกับได้
ปฏิบัติตามแบบธรรมเนียมของทางราชการมาด้วยดี เป็นวัดที่ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาแล้ว มี
พระภิกษุสามเณรอยู่ประจ าตลอดทั้งปี  ไม่น้อยกว่า ๗ รูป เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า ๕ ปี ได้รับ
การคัดเลือกเป็นอุทยานการศึกษาในวัดมาไม่น้อยกว่า ๒ ปี และไม่เคยได้รับการคัดเลือกเป็นวัด
พัฒนาตัวอย่าง  วัดพัฒนาตัวอย่างที่มีผลงานดีเด่น และไม่เป็นพระอารามหลวงมาก่อน๙๐  

การพัฒนาวัดสู่การเป็นวัดพัฒนาตัวอย่างที่มีผลงานดีเด่น ประกอบด้วย จัดการศึกษาพระ
ปริยัติธรมอย่างต่อเนื่อง จัดกิจกรรมที่เอ้ือประโยชน์ต่อชุมชน เพ่ือส่งเสริมประชาชนให้มีความเป็นอยู่
ที่ดีขึ้น จัดท าแผนงานหรือโครงการเพ่ือพัฒนาวัดอย่างต่อเนื่อง ได้รับการคัดเลือกเป็นวัดพัฒนา
ตัวอย่างมาแล้วไม่น้อยกว่า ๒ ปี และมีการพัฒนาวัดอย่างต่อเนื่อง ในกรณีทีมีการเปลี่ยนแปลงเจ้า
อาวาสแห่งวัดพัฒนาตัวอย่างที่มีผลงานดีเด่น ผู้ซึ่งได้รับพัดพัฒนา ย่าม  โล่ประกาศเกียรติคุณจาก
สมเด็จพระสังฆราช แล้วมรณภาพหรือย้ายไปด ารงต าแหน่ง  เจ้าอาวาสแห่งวัดอ่ืน  เจ้าอาวาสรูป
ปัจจุบันซึ่งมาด ารงต าแหน่งแทน  ต้องมีผลงานการพัฒนาวัดดีเด่นไม่ต่ ากว่า  ๓ ปี (เป็นผลงานที่
ปฏิบัติอยู่ในวัดปัจจุบัน) จึงสามารถขอรับพัดพัฒนา  ย่าม  และโล่ประกาศเกียรติคุณจากสมเด็จ
พระสังฆราชได้ตามระเบียบของส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  เป็นวัดที่ถูกต้องตามกฎหมาย  มี
ชื่อในทะเบียนวัดของส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  และเจ้าอาวาสของวัดนั้นได้รับการแต่งตั้ง
อย่างถูกต้องตามกฎหมายมหาเถรสมาคม  ทั้งต้องปฏิบัติตาม  พระธรรมวินัย  กฎ ระเบียบ และค าสั่ง
ของมหาเถรสมาคม กฎหมาย  กับได้ปฏิบัติตามแบบธรรมเนียมของทางราชการมาด้วยดี เป็นวัดที่
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๑๔๓ 
 

ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาแล้ว มีพระภิกษุสามเณรอยู่ประจ าตลอดทั้งปี  ไม่น้อยกว่า  ๑๐  รูป 
เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า ๕ ปี และไม่เป็นพระอารามหลวงมาก่อน๙๑ 

๓) มีเครื่องมือบริหารจัดการที่ดีและมีประสิทธิภาพ เครื่องมือที่ว่าก็คือเครื่องมือในการ
บริหารจัดการศาสนสมบัติของวัดที่ดีนั้นเอง การจัดการศาสนาสมบัติวัดเป็นศิลปะเจ้าอาวาสการ
จัดการศาสนสมบัติวัดให้ส าเร็จโดยอาศัยคนอ่ืน ร่วมด าเนินการจัดการศาสนสมบัติวัดในการวางแผน 
จัดการความสัมพันธ์บุคคล ในองค์กร อ านวยการและควบคุมทรัพยากรบุคคลและทรัพยากรอื่น ๆ ให้
ด าเนินงานจัดการศาสนสมบัติวัดไปในทิศทางเดียวกันเพ่ือบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ หน้าที่ของเจ้า
อาวาสมี ๕ ประการ คือ๙๒ การวางแผน การจัดองค์การ การแต่งตั้งบุคลากร การอ านวยการ และการ
ควบคุมแม้ว่าหน้าที่ของ  เจ้าอาวาสทั้ง ๕ ประการจะถูกก าหนดโดยวิชาการสมัยใหม่ก็ตาม แต่เมื่อว่า
กันทางปฏิบัติแล้วต้องท าบัญชีรักษาศาสนสมบัติวัดและเงินผลประโยชน์ของวัด๙๓  และการจัดท า
บัญชีต้องเป็นรูปแบบที่เหมาะสม๙๔   เจ้าอาวาสจัดการศาสนสมบัติวัดที่ดี  อาศัยวิธีการบริหารงาน
การจัดการศาสนสมบัติวัด  ที่จะท าให้ชนะใจผู้เช่าและผู้รับค าสั่ง  บูรณาการหลักการบริหารกับ
ธรรมะ คือ มีความหนักแน่นมั่นคงและสามารถเป็นเสาหลักในการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ร่วมงานได้ 
และสามารถในการแบ่งงาน ให้ผู้รับค าสั่งท าตามความช านาญของแต่ละบุคคล และรู้จักกระจาย
อ านาจให้แก่บุคคลอ่ืนได้ช่วย แบ่งเบาภาระของตนเอง ดังนั้นเจ้าอาวาสจัดการศาสนสมบัติวัดที่ดีจึง
เป็นผู้ที่คอยดูแลภาพรวมในการเจ้าอาวาสจัดการศาสนสมบัติวัดของบุคคลในองค์การ๙๕ 
 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการจัดการศาสนสมบัติวัด ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์  โดยอาศัยความร่วม
แรงร่วมใจของสมาชิกในองค์การ  การตระหนัก  ความสามารถ  ความต้องการ  ความถนัด  เพ่ือให้
กลุ่มต่าง ๆ  ที่มีคนหมู่มากมาอยู่รวมกัน และร่วมกันท างานเพ่ือวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้จนส าเร็จผลโดยได้
ประสิทธิภาพ๙๖   โดยเจ้าอาวาสค านึงถึงต้องปัจจัยที่ส่งผลต่อการจัดการศาสนสมบัติวัด ๕  ประการ  
ได้แก๙่๗  พระพุทธศาสนาแห่งชาติจัดท างบประมาณประจ าปีของศาสนสมบัติกลางด้วยความเห็นชอบ
ของมหาเถรสมาคม ให้ความเห็นชอบในหลักเกณฑ์วิธีด าเนินการดูแลรักษา  บริการศาสนสมบัติ  
ควบคุมศาสนสมบัติวัด  ท าบัญชีรักษาศาสนสมบัติวัดและเงินผลประโยชน์ของวัดแต่งตั้งบุคลากรที่
ดูแลรักษาและด าเนินการ จัดท าบัญชีให้เป็นรูปแบบที่เหมาะสม และผู้วิจัยน ามาใช้เป็นปัจจัยหลักที่
ส่งผลต่อจัดการศาสนสมบัติวัด  ๕  ปัจจัย  ดังนี้๙๘  
 ๑. ปัจจัยด้านการบริการศาสนสมบัติวัด   
 ๒. ปัจจัยด้านการควบคุมศาสนสมบัติวัด  

                                                 
๙๑สัมภาษณ์ นางสาวอัจฉรา ปั้นมลู , นักวิชาการศาสนาช านาญการ, ๖ เมษายน ๒๕๕๘. 
๙๒สัมภาษณ์ พระครูโกศลชัยพัฒน์,   เจ้าคณะต าบลเนินขาม , ๒๔ เมษายน ๒๕๕๘. 
๙๓สัมภาษณ์ พระครูปทุมกันทรากร , เจ้าคณะต าบลห้วยกรดพัฒนา , ๒๔ เมษายน ๒๕๕๘. 
๙๔สัมภาษณ์ พระครูชัยธรรมาภรณ์, เจ้าคณะต าบลโพนางด าตก, ๑๓ เมษายน ๒๕๕๘. 
๙๕สัมภาษณ์ พระครูพิพัฒน์ชยากร,  เจ้าคณะต าบลหนองแซง เขต ๒ , ๒๔ เมษายน ๒๕๕๘. 
๙๖สัมภาษณ์ พระครูโสภติชัยการ,   เจ้าคณะต าบลคุ้งส าเภา, ๑๗ เมษายน ๒๕๕๘.   
๙๗สัมภาษณ์ พระมหาจ านงค์  ปภสสฺโร ป.ธ.๓, เจ้าคณะต าบลบ่อแร-่หนองขุ่น เขต ๑ , ๒๐ เมษายน 

๒๕๕๘. 
๙๘สัมภาษณ์ พระครูวิธูรชัยกิจ, เจ้าคณะอ าเภอสรรพยา, ๗ เมษายน ๒๕๕๘. 



๑๔๔ 
 

 ๓. ปัจจัยด้านการแต่งตั้งบุคลากรที่ดูแลรักษาและด าเนินการ  
 ๔. ปัจจัยด้านการท าบัญชีรักษาศาสนสมบัติวัดและเงินผลประโยชน์ของวัด  
 ๕. ปัจจัยจัดท าบัญชีให้เป็นรูปแบบที่เหมาะสม  
 ปัจจัยด้านการบริการศาสนสมบัติวัดเป็นงานที่เจ้าอาวาสต้องปฏิบัติบริการประชาชนมี   
๔ ประเภท คือ๙๙ ๑. งานศาสนวัตถุท่ีดินวัด ๒. งานศาสนธรรมหลักการของวัด  ๓. งานศาสนพิธีแบบ
ปฏิบัติของวัด ๔. งานศาสนบุคคลเกี่ยวกับการจัดการศาสนสมบัติวัด  ปัจจัยด้านการบริการศาสน
สมบัติวัดเน้นงานศาสนวัตถุท่ีดินวัด 
 ประเด็นที่ ๒ คือ พัฒนาศาสนบุคคลที่ดีมีคุณภาพ จากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
พบว่า การพัฒนาศาสนบุคคลที่ดีและมีคุณภาพนั้น เป็นปัจจัยส าคัญในการบริหารจัดการวัดที่ดี เมื่อ
วัดมีบุคลากรที่ดีและมีคุณภาพแล้วจะส่งผลให้การพัฒนาวัดดีไปด้วย หลักส าคัญในการพัฒนาคนก็
คือ๑๐๐ 

๑) จัดตั้งส านักงานภายในวัด ในการจัดตั้งส านักงานภายในวัดจะช่วยอ านวยความ
สะดวกในการติดต่อประสานงานระหว่างเจ้าอาวาสกับญาติโยม ระหว่างวัดกับหน่วยงาน เป็นสถานที่
ที่ใช้ในการติดต่อประสานระหว่างกันและกัน๑๐๑ เพราะว่าในปัจจุบันส านักงานเจ้าคณะต่างๆ จะตั้งอยู่
ในวัดหรือพ้ืนที่ที่เจ้าคณะอาศัยอยู่ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงตัวบุคคลหรือเจ้าคณะใหม่ส านักงานเจ้า
คณะก็จะถูกเปลี่ยนไปตามตัวเจ้าคณะด้วย เอกสารส าคัญทางคณะสงฆ์ก็จะเกิดความสูญหายไปกับเจ้า
คณะรูปเดิม ปัญหาต่างๆก็จะตามมา กว่าเจ้าคณะรูปใหม่จะบริหารงานได้ก็ใช้เวลานานพอสมควร 
และอาจส่งผลเสียให้แก่คณะสงฆ์ได้๑๐๒  ดังนั้นจึงเห็นว่า การมีส านักงานบริหารกลางจึงมีความจ าเป็น
สูงสุดในขณะนี้ เมื่อเจ้าคณะรูปเดิมลาออก หรือหมดวาระ งานคณะสงฆ์ก็จะสามารถบริหารจัดการได้
อย่างต่อเนื่อง ไม่ตัดขัดต่อไป และเป็นระบบศูนย์รวม มีอ านาจเบ็ดเสร็จเด็ดขาด ๑๐๓ เจ้าคณะ
ผู้ปกครองสามารถบริหารจัดการได้อย่างรวดเร็ว ทั้งนี้ควรพัฒนาร่วมกันทั้งระบบตั้งแต่เจ้าคณะหนลง
ไปถึงเจ้าคณะภาค และเจ้าคณะจังหวัดลงไปถึงเจ้าคณะอ าเภอ สู่เจ้าคณะต าบล และสั่งการมาถึง
ส านักงานเจ้าอาวาสได้อย่างรวดเร็ว นับเป็นหลักการส าคัญในการบริหารงานคณะสงฆ์อีกด้วย๑๐๔ 

๒) สร้างบุคลากรที่มีคุณภาพ เริ่มจากการอบรมเจ้าอาวาส เจ้าคณะผู้ปกครองใหม่ ผู้
ด ารงต าแหน่งทางการปกครองคณะสงฆ์๑๐๕ จ าเป็นต้องพัฒนาศักยภาพของตนเอง เพ่ือให้พร้อมต่อ
การบริหารงานคณะสงฆ์ ทั้งนี้คณะสงฆ์เองต้องจัดการอบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพของพระสังฆาธิการ 
ไม่ว่าจะเป็นการเข้ารับการอบรมโครงการอบรมพระสังฆาธิการ หลักสูตรประกาศนียบัตรการบริหาร
กิจการคณะสงฆ์ (ป.บส.) หลักสูตรระดับปริญญาตรี โท เอก (สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ) ของคณะ

                                                 
๙๙สัมภาษณ์ พระอธิการอนุสรณ์  อคฺคธมฺโม, เจ้าอาวาสวดัมะเห-ยงณ์, ๓๐ เมษายน ๒๕๕๘. 
๑๐๐สัมภาษณ์ พระครูวิจิตรชยาทร,  เจ้าอาวาสวัดพระแก้ว, ๓๐ เมษายน ๒๕๕๘. 
๑๐๑สัมภาษณ์ พระใบฎีกาประเสริฐ  ปญฺญาธโร, เจ้าคณะต าบลอูต่ะเภา, ๒๐ เมษายน ๒๕๕๘. 
๑๐๒สัมภาษณ์ พระชัยนาทมุนี, เจ้าคณะจังหวัดชัยนาท, ๔ เมษายน ๒๕๕๘. 
๑๐๓สัมภาษณ์ พระมหาสุวัฒน์  สุวฑฒฺโน ป.ธ.๗, รองเจ้าคณะจังหวัดชัยนาท, ๔ เมษายน ๒๕๕๘. 
๑๐๔สัมภาษณ์ พระสุธีวราภรณ์,  เจ้าคณะอ าเภอเมืองชัยนาท, ๕ เมษายน ๒๕๕๘. 
๑๐๕สัมภาษณ์ พระครูวิจิตรชัยวัฒน์,  เจ้าคณะอ าเภอมโนรมย์, ๕ เมษายน ๒๕๕๘. 



๑๔๕ 
 

สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นต้น๑๐๖ นอกจากนี้ยังรวมไปถึงการ
พระอุปัชฌาย์ ผู้ท าหน้าที่คัดกรองกุลบุตรเพ่ือสืบต่อพระพุทธศาสนา ด้วยการอบรมและเสริมสร้าง
หลักการและวิธีการในการคัดกรอกบุคลากรที่ดีด้วย รวมถึงการสร้างพระสงฆ์นักการศึกษา สร้างพระ
สอนพระปริยัติธรรมทั้งแผนกธรรม แผนกบาลี ธรรมศึกษา และบาลีศึกษา ด้วย๑๐๗ และการส่งเสริม
ให้พระภิกษุสามเณรภายในวัดได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง๑๐๘ 

๓) สร้างศาสนทายาทที่ดี การสร้างและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถและ
สนองงานคณะสงฆ์ได้ เช่น ด้านอธิกรณ์ ด้วยการสร้างพระสงฆ์นักกฎหมายที่มีความรู้และเชี่ยวชาญ
ทั้งคดีทางโลกและคดีทางธรรม สามารถให้ความช่วยเหลือและปรึกษาปัญหาทางด้านกฎหมายให้แก่
คณะสงฆ์ได้ ซึ่งในปัจจุบันมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยได้เปิดหลักสูตรนิติศาสตร
บัณฑิต๑๐๙ ขึ้นเพ่ือสร้างและพัฒนาบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถทางด้านกฎหมาย ด้านการตรวจ
ตรากิจการ ด้วยการสร้างพระสงฆ์ที่มีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี หรือวิทยากรความรู้
ต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อคณะสงฆ์ สามารถสนองงานคณะสงฆ์ได้ ตลอดจนการพัฒนาพระวินยาธิการ
ที่มีประสิทธิภาพ และมีกฎหมายรับรองและด้านการช่วยเหลือ ด้วยการสร้างและแต่งตั้งพระสงฆ์
ขึ้นมาท าหน้าที่ในการช่วยเหลืองานคณะสงฆ์ของเขต และแขวงต่างๆ เพ่ือให้งานคณะสงฆ์สามารถ
ขับเคลื่อนได้อย่างรวดเร็ว เพราะเป็นบุคลากรที่เข้าถึงปัญหาและแก้ไขปัญหาได้เร็วกว่าพระสังฆาธิการ
ชั้นเจ้าคณะผู้ปกครอง๑๑๐ 

ประเด็นที่ ๓ คือ พัฒนาการเรียนรู้คู่คุณธรรม จากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
พบว่า การจัดการศึกษาที่ดีให้แก่พระภิกษุสามเณรและศิษย์วัด ตลอดจนประชาชนทั่วไปนั้น จะช่วย
ให้การพัฒนาวัดเจริญรุ่งเรือง ดังค ากล่าวที่ พัฒนาศาสนสถานควบคู่ศาสนบุคคล พัฒนาคน สังคม 
และจิตใจ ไปพร้อมๆ กัน ดังนี้๑๑๑  

๑) จัดตั้งโรงเรียนพระปริยัติธรรม การจัดการเรียนการสอนพระปริยัติธรรมนั้น ผู้บริหาร
ควรน าเอาหลักการบริหาร ๕ ประการ มาใช้๑๑๒ คือ ๑) การวางแผน (Planning) หมายถึง การ
ก าหนดนโยบายและมาตรการอันเป็นแนวทางปฏิบัติเพ่ือบรรลุเป้าหมายที่วางไว้  ๒) การจัดองค์การ 
(Organizing) คือ การก าหนดต าแหน่งสายบังคับบัญชาใน องค์การ ๓) การแต่งตั้งบุคลากร (Staffing) 
หมายถึงการสรรหาบุคลากรมาบรรจุแต่งตั้งในต าแหน่งที่ก าหนดไว้  ๔) การอ านวยการ (Directing) 
คือ ก ากับ สั่งการและมอบหมายให้แต่ละฝ่ายได้ปฏิบัติงานตามแผนที่วางไว้  และ ๕) การควบคุม 
(Controlling) คือ การติดตามดูว่าแต่ละฝ่ายปฏิบัติงานไปถึงไหน มีปัญหาและอุปสรรคเกิดขึ้นที่ใด 
ควบคู่กับการบริหารจัดการ ด้านทรัพยากรมนุษย์ ด้วยการสร้างและพัฒนาบุคลากรให้มีสุขภาพและ

                                                 
๑๐๖สัมภาษณ์ พระครูชัยพัฒนาการ,   เจ้าคณะต าบลหางน้ าสาคร, ๑๔ เมษายน ๒๕๕๘. 
๑๐๗สัมภาษณ์ พระครูชยพัฒนาทร , เจ้าคณะต าบลหนองแซง เขต ๑, ๒๔ เมษายน ๒๕๕๘. 
๑๐๘สัมภาษณ์ นายศลิป์ชัย  มีฤทธ์ิ , นักวิชาการวัฒนธรรมช านาญการ, ๖ เมษายน ๒๕๕๘. 
๑๐๙สัมภาษณ์ พระครูชัยธรรมาภรณ์, เจ้าคณะต าบลโพนางด าตก, ๑๓ เมษายน ๒๕๕๘. 
๑๑๐สัมภาษณ์ พระครูชยพัฒนาทร , เจ้าคณะต าบลหนองแซง เขต ๑, ๒๔ เมษายน ๒๕๕๘. 
๑๑๑สัมภาษณ์ พระมหานคร  จรณธมฺโม ป.ธ.๙,  รองเจ้าคณะอ าเภอเมืองชัยนาท, ๗ เมษายน 

๒๕๕๘. 
๑๑๒สัมภาษณ์ พระครสูุธรรมพินิต ,  เจ้าคณะต าบลสะพานหิน  , ๒๓ เมษายน ๒๕๕๘. 



๑๔๖ 
 

คุณภาพ เพ่ือให้ผู้บริหาร ครู และนักเรียนมีสุขภาพกายและจิตที่ดี ด้ วยการสนับสนุนให้บุคลากรมี
ความรู้ในระดับที่สูงขึ้น และพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนส่งผลให้ปริมาณจ านวนนักเรียนมี
มากขึ้น มีการประชาสัมพันธ์การจัดการเรียนการสอนพระปริยัติธรรมให้ชุมชนได้รับรู้ และประสาน
ขอความร่วมมือกับผู้ปกครอง ชุมชน สถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีเพ่ิมจ านวนบุคลากรและ
สร้างแรงจูงใจในการศึกษาของนักเรียน เช่น การแจกทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนที่เรียนดี เป็นต้น๑๑๓  

สนับสนุนให้นักเรียนได้ศึกษาต่อยังส านักศาสนศึกษาที่มีความพร้อม ในกรณีที่ส านักศา
สนศึกษาของตนยังขาดพร้อมพร้อมในการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ ด้านองค์การ ต้อง
พัฒนามาตรฐานส านักศาสนศึกษาที่เข้มแข็งและมีคุณภาพ๑๑๔ ด้วยการพัฒนาผู้บริหารและครูมือ
อาชีพ ความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ เพ่ือพัฒนาระบบการศึกษาที่มีเอกลักษณ์ และมีคุณภาพเป็น
ที่ยอมรับของสังคมต่อไป ด้วยวิธีประชุมคณะกรรมการเพ่ือจัดท าแผนปฏิบัติการและมีการถ่ายทอด
ให้แก่บุคลากรและร่วมกันพัฒนาส านักศาสนศึกษาต้นแบบให้ได้มาตรฐาน๑๑๕ ด้านความรู้ นวัตกรรม 
และเทคโนโลยี  ต้องพัฒนาวัดให้ เป็น เป็นแหล่ งเรียนรู้และศึกษาค้นคว้าศาสตร์ทางด้ าน
พระพุทธศาสนาแบบครบวงจร เช่น การสร้างห้องสมุดทางพระพุทธศาสนา สื่อการเรียนการสอนที่
ทันสมัย เป็นต้น๑๑๖  มีการพัฒนาสภาพแวดล้อมภายในวัดให้เป็นแหล่งเรียนรู้ทางพระพุทธศาสนา มี
การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนให้ทันสมัยและเข้าถึงง่าย  

การพัฒนาวัดและบุคลากรให้เป็นสื่อการเรียนรู้แบบปราชญ์ชาวบ้าน ให้สอดรับกันอย่าง
เป็นระบบทุกด้าน ด้านระบบการบริหารและการจัดการ ต้องพัฒนาส านักศาสนศึกษาให้เป็นต้นแบบ
ด้านคุณธรรมจริยธรรม และการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเชิงรุก ควบคู่กับการพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี
มีคุณธรรม เป็นแบบอย่างที่ดีของสังคม โดยเน้นการประชาสัมพันธ์โครงการใช้ประชาชนรับรู้และ
ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องในการขอสนับสนุนงบประมาณและพัฒนาบุคลากร 
และเน้นการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล๑๑๗ 

๒) สร้างแหล่งการเรียนรู้ ศูนย์กลางการเรียนรู้ของวัด ประกอบด้วย ศูนย์กลางการ
เรียนรู้ด้านการพัฒนาร่างกาย (กายภาวนา)  การสนับสนุนและส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพร่างกาย
ที่สมบูรณ์แข็งแรงตามหลักวิถีพุทธ เช่น โครงการลานวัด ลานกีฬา โครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระ
เกียรติ  กิจกรรมบริหารกายบริหารจิตเชิงพุทธ (โยคะ, อบสมุนไพร, เต้นเอโรบิค, นั่งสมาธิ เป็นต้น)  
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาวัดและชุมชน เป็นต้น๑๑๘ ศูนย์กลางการเรียนรู้ด้านการพัฒนาศีลธรรม และ
สังคม (สีลภาวนา) ด้วยการสนับสนุนและส่งเสริมให้ประชาชนได้ศึกษาเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นตาม
หลักวิถีพุทธ สนับสนุนและส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณธรรมจริยธรรมประจ าใจตามหลักวิถีพุทธ  เช่น 
โครงการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นภายในวัด กิจกรรมปราชญ์ชาวบ้านสืบสานภูมิปัญญา
ท้องถิ่น กิจกรรมวิถีธรรม วิถีไทย วิถีพุทธ โครงการพัฒนาสัมมาอาชีพ ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

                                                 
๑๑๓สัมภาษณ์ พระปลัดทะนงค์  ชยนฺโต , เจ้าคณะต าบลบางหลวง, ๑๓ เมษายน ๒๕๕๘. 
๑๑๔สัมภาษณ์ พระครูชัยธรรมาภรณ์, เจ้าคณะต าบลโพนางด าตก, ๑๓ เมษายน ๒๕๕๘. 
๑๑๕สัมภาษณ์ พระครูพัฒนชัยศีลคณุ, เจ้าคณะต าบลกุดจอก-หนองมะโมง, ๒๓ เมษายน ๒๕๕๘. 
๑๑๖สัมภาษณ์ พระครูประดิษฐ์ชัยการ,  รองเจ้าคณะอ าเภอหันคา, ๘ เมษายน ๒๕๕๘. 
๑๑๗สัมภาษณ์ พระราชสุทธิโสภณ, ท่ีปรึกษาเจ้าคณะจังหวดัชัยนาท , ๓ เมษายน ๒๕๕๘. 
๑๑๘สัมภาษณ์ พระชัยนาทมุนี, เจ้าคณะจังหวัดชัยนาท, ๔ เมษายน ๒๕๕๘. 



๑๔๗ 
 

โครงการจัดตั้งศูนย์วิสาหกิจชุมชนภายในวัด กิจกรรมผักสวนครัวรั้วกินได้ และ กิจกรรมการจัด
สวัสดิการผู้ด้อยโอกาส จัดตั้งศูนย์ประสานงานโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ โครงการหมู่บ้านสีขาว 
กิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ โดยมีวัดเป็นศูนย์กลาง โครงการจัดตั้งหน่วยอบรมประชาชนประจ าต าบล เป็น
ต้น๑๑๙    

ศูนย์กลางการเรียนรู้ด้านการพัฒนาจิตใจ (จิตตภาวนา) ด้วยการสนับสนุนและส่งเสริม
ให้ประชาชนได้ปฏิบัติธรรมตามหลักวิถีพุทธ เช่น โครงการจัดตั้งส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัด 
โครงการค่ายคุณธรรมจริยธรรม กิจกรรมเรียนรู้วิถีความเป็นชาวพุทธ (โฮมสเตย์ประจ าวัด) กิจกรรม
ท าวัตร สวดมนต์ปฏิบัติธรรมวันพระ หรือวันเสาร์ วันอาทิตย์ กิจกรรมสร้างส านึกถึงผู้มีพระคุณ 
กิจกรรมลานวัดลานใจ กิจกรรมพ่อแม่พาลูกเข้าวัด เป็นต้น๑๒๐  ศูนย์กลางการเรียนรู้ด้านการพัฒนา
ปัญญา (ปัญญาภาวนา) ด้วยการสนับสนุนและส่งเสริมให้ประชาชนได้ศึกษาค้นคว้างานวิจัยทางด้าน
พระพุทธศาสนาแบบครบวงจรตามหลักวิถีพุทธ เช่น  โครงการจัดตั้งห้องสมุดทางพระพุทธศาสนาที่
สามารศึกษาค้นคว้างานวิจัยทางพระพุทธศาสนาแบบครบวงจร โครงการจัดตั้งห้องนิทรรศการ 
ประวัติความเป็นมาของพระพุทธศาสนา โครงการห้องเรียนในโลกกว้าง โครงการจัดสภาพแวดล้อม
ภายในวัดที่เอ้ือต่อกิจกรรมการเรียนรู้พระพุทธศาสนาและชุมชน โครงการหอกระจายข่าว วิทยุ
สื่อสารทางด้านพระพุทธศาสนา โครงการมัคคุเทศก์น้อย กิจกรรมอุทยานการศึกษาภายในวัด เป็น
ต้น๑๒๑ 

๓) ส่งเสริมคุณภาพการศึกษา ด้านทรัพยากรมนุษย์ ได้แก่ การสร้างและพัฒนาบุคลากร
ให้มีสุขภาพและคุณภาพ ผู้บริหารและครูมีคุณวุฒิและคุณธรรมสูงขึ้น นักเรียนจบการศึกษาทางธรรม
เพ่ิมมากขึ้น เช่น สร้างความเป็นธรรมในการให้รางวัลและการลงโทษ  การชี้แจงและให้ทราบการ
พัฒนาหรือปรับปรุง การส่งเสริมการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น  การจัดฝึกอบรมโครงการปฏิบัติ
วิปัสสนากรรมฐาน การติดตามความก้าวหน้าของนักเรียนอย่างสม่ าเสมอ การจัดอบรมนักธรรมธรรม
ศึกษาก่อนสอบ การมอบทุนการศึกษาและส่งเสริมให้เรียนต่อในระดับที่สูงขึ้น  เป็นต้น๑๒๒ ด้าน
องค์การ คือ การพัฒนามาตรฐานส านักศาสนศึกษาที่เข้มแข็งและมีคุณภาพ  เช่น การก าหนด
วัตถุประสงค์ขององค์การ และการบริหารเชิงรุก  

การสร้างทีมงานบริหารของส านักศาสนศึกษา การมีส่วนร่วมขอครูในการบริหาร
ส านักศาสนศึกษา การสร้างครูให้เป็นผู้น าทางด้านวิชาการ การสร้างวิสัยทัศน์และเป้าหมายร่วมกัน 
การพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ เพ่ิมคุณวุฒิและประสบการณ์ การสร้างทีมงานในการพัฒนาส านักศา
สนศึกษา การสร้างความร่วมมือระหว่าง ส านักศาสนศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชน ในการพัฒนาผู้เรียน  
การวางแผนกิจกรรมการเรียนการสอนและการพัฒนาทักษะผู้เรียน  การเป็นศูนย์กลางการเรียนการ
สอนระดับต าบล, อ าเภอ เป็นต้น ๑๒๓  ด้านความรู้ นวัตกรรม และเทคโนโลยี ด้วยการสร้างนวัตกรรม

                                                 
๑๑๙สัมภาษณ์ พระครูพิมลธรรมพิทักษ์,  รองเจ้าคณะอ าเภอสรรคบุรี, ๘ เมษายน ๒๕๕๘. 
๑๒๐สัมภาษณ์ พระครูชยพัฒนาทร , เจ้าคณะต าบลหนองแซง เขต ๑, ๒๔ เมษายน ๒๕๕๘. 
๑๒๑สัมภาษณ์ พระมหา ดร.สุทธิชัย  ฐติชโย ป.ธ.๙,  เลขานุการรองเจ้าคณะภาค ๓  , ๑๓ เมษายน 

๒๕๕๘. 
๑๒๒สัมภาษณ์ พระมหาสุวัฒน์  สุวฑฒฺโน ป.ธ.๗, รองเจ้าคณะจังหวัดชัยนาท, ๔ เมษายน ๒๕๕๘. 
๑๒๓สัมภาษณ์ พระปลัดธานินท์  สริิปญฺโญ, เจา้คณะต าบลท่าชัย ,๑๗ เมษายน ๒๕๕๘. 



๑๔๘ 
 

และเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่มีประสิทธิภาพ  เช่น สร้างสภาพแวดล้อมที่เป็นระบบระเบียบ  สร้าง
สภาพแวดล้อมที่ดึงดูดความสนใจต่อการเรียนการสอน สร้างห้องเรียนอัจฉริยะ การผลิตต าราเรียน
อิเล็กทรอนิกส์ การผลิตสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัย ห้องสมุดทางพระพุทธศาสนา ห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ การจัดท าเว็บไซด์ประชาสัมพันธ์ เป็นต้น๑๒๔    

ด้านระบบการบริหารและการจัดการ ด้วยการพัฒนาระบบการบริหารที่เสริมสร้าง
คุณธรรมจริยธรรม เช่น  การจัดเวลาเรียนและกิจกรรมที่เหมาะสม เน้นความเป็นเลิศทางวิชาการ 
และการปฏิบัติ มีแผนการเรียนการสอนที่มีวัตถุประสงค์ชัดเจน ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมแก่ผู้เรียน 
การบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม การบริหารจัดการที่มีความคุ้มค่าและมีประสิทธิผลสูง มีระบบการ
ประกันคุณภาพการศึกษา โดยการมีส่วนร่วมของบ้าน วัด ชุมชน และราชการ ในการสนับสนุนและ
ส่งเสริมส านักศาสนศึกษาในการบริหารจัดการที่เป็นเลิศ เป็นต้น๑๒๕ 

ประเด็นที่ ๔ คือ พัฒนาศาสนสถานให้มั่นคง สวยงาม จากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูล
ส าคัญ พบว่า การพัฒนาศาสนสถานให้มีความม่ันคง สวยงาม พร้อมใช้ประโยชน์ และเกิดความคุ่มค่า 
นับเป็นหลักการส าคัญในการบบริหารจัดการวัดให้เจริญรุ่งเรือง ดังนี้๑๒๖ 

๑) พัฒนาศาสนสถาน ประกอบด้วย  การอนุรักษ์โบราณสถาน และโบราณวัตถุให้มี
ความมั่นคง แข็งแรง และคงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ความเป็นไทยอย่างแท้จริง  โบราณสถาน และ
โบราณวัตถุเก่าได้รับการบูรณะฏิสังขรณ์ให้มีความมั่นคง แข็งแรง และพร้อมใช้งาน ศาสนสถานที่
สร้างใหม่มีเอกลักษณ์ความเป็นไทย และวิถีชีวิตชุมชน๑๒๗ เช่น  โครงการซ่อมแซมโบราณสถาน
ร่วมกับกรมศิลปากร โครงการปรับภูมิทัศน์บริเวณโบราณสถานให้มีความสวยสดงดงาม  โครงการ
อนุรักษ์ภาพจิตรกรรมฝาผนัง โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม การ
สร้างวัดโดยแบ่งเขตพุทธาวาส และสังฆาวาสโดยการแยกออกจากกันอย่างชัดเจนเพ่ือให้เกิดความ
สวยงาม๑๒๘   

การน าภูมิปัญญาในชุมชนมาสร้างศาสนสถานของวัดให้เกิดความสวยงาม  การก่อสร้าง
จิตรกรรมฝาผนังโดยใช้วัสดุในท้องถิ่น การก่อสร้างศาลาปฏิบัติธรรมเพื่อรองรับพุทธศาสนิกชนที่สนใจ 
การปรับภูมิทัศน์รอบ ๆ ศาสนสถาน การก่อสร้างลานธรรม ลานวิถีไทยโดยการขจัดสิ่งปฏิกูล ขยะมูล
ฝอย ให้เกิดความสะอาด สวยงาม การสร้างห้องน้ าที่ เป็นเอกลักษณ์ให้สะอาด ปลอดภัย ถูก
สุขลักษณะ โดยไม่ท าลายสิ่งแวดล้อม การก่อสร้างศาสนสถานที่เน้นความพอเพียงและประโยชน์ใช้
สอย เป็นต้น๑๒๙  จัดวัดเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงปฏิบัติธรรม บูรณาการกับการอนุรักษ์  โบราณสถาน 
และประวัติศาสตร์ความเป็นมา๑๓๐ เช่น  สร้างส านักปฏิบัติธรรม โครงการอบรมพระวิปัสสนาจารย์ 

                                                 
๑๒๔สัมภาษณ์ พระครูพิพัฒน์ชยากร,  เจ้าคณะต าบลหนองแซง เขต ๒ , ๒๔ เมษายน ๒๕๕๘. 
๑๒๕สัมภาษณ์ นายอัครชัย  ไดผ้ลธัญญา,  ผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชัยนาท, ๙ 

เมษายน ๒๕๕๘. 
๑๒๖สัมภาษณ์ พระสุธีวราภรณ์,  เจ้าคณะอ าเภอเมืองชัยนาท, ๕ เมษายน ๒๕๕๘. 
๑๒๗สัมภาษณ์ พระมหาสมเกียรติ  กิตตฺิโสภี ป.ธ.๖, รองเจ้าคณะอ าเภอสรรพยา, ๘ เมษายน ๒๕๕๘. 
๑๒๘สัมภาษณ์ พระครูโกศลชัยพัฒน์,   เจ้าคณะต าบลเนินขาม , ๒๔ เมษายน ๒๕๕๘. 
๑๒๙สัมภาษณ์ นายวีระศักดิ์  แสนนาม , นักวิชาการศาสนาช านาญการ, ๖ เมษายน ๒๕๕๘. 
๑๓๐สัมภาษณ์ พระครูวิจิตรชัยวัฒน์,  เจ้าคณะอ าเภอมโนรมย์, ๕ เมษายน ๒๕๕๘. 



๑๔๙ 
 

บวชเนมขัมมภาวนา โครงการบวชสามเณรภาคฤดูร้อน   โครงการประชุมสัมมนาปฏิบัติการด้านการ
อนุรักษ์โบราณสถาน และประวัติศาสตร์ ร่วมกับภาคเอกชน โครงการจัดตั้งชมรมด้านการอนุรักษ์
โบราณสถานและประวัติศาสตร์ โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์โบราณสถานและ
ประวัติศาสตร์ โครงการแรลลี่สัญจรตามรอยประวัติศาสตร์ชาติไทย เป็นต้น๑๓๑ บูรณาการวิถีชีวิต
ความเป็นไทย ร่วมกับศาสนอื่นอย่างสันติสุข เป็นต้น๑๓๒ 

๒) ให้ความรู้แก่บุคลากร  การพัฒนาทักษะทางด้านภาษาและวัฒนธรรมท้องถิ่นของ
บุคลากรอย่างมีประสิทธิภาพ    บุคลากรภายในวัดสามารถพูดภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษา
อาเซียนได้อย่างคล่องแคล่ว  และเข้าใจวัฒนธรรมท้องถิ่นอย่างแท้จริง   บุคลากรภายในวัดสามารถ
อธิบายเรื่องราวต่าง ๆ ภายในวัดด้วยภาษาของตนและภาษาอ่ืนๆ ได้   

การพัฒนาทักษะทางด้านภาษาแก่บุคลากรอย่างมีประสิทธิภาพ  วัดเป็นศูนย์กลางการ
เรียนรู้ทางด้านศิลปวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ของท้องถิ่น๑๓๓ เช่น  การส่งพระภิกษุ สามเณร และ
บุคลากรไปศึกษาต่อทางด้านภาษาในสถาบัน หรือหน่วยงานที่จัด  ๑๓๔ การจัดอบรมให้ความรู้แก่
พระภิกษุ สามาเณร และบุคลากรภายในวัด ให้มีความเข้าใจด้านภาษา๑๓๕   การศึกษาดูงาน
ต่างประเทศเพ่ือให้เกิดความช านาญมาก   โครงการมัคคุเทศก์น้อย๑๓๖ การเรียนรู้แลกเปลี่ยนภาษา
และวัฒนธรรม๑๓๗ การจัดท าหนังสือคู่มือ ประวัติวัด โบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปกรรม ห้อง
นิทรรศการการเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น    การผลิตสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัย  การส่งเสริม
การศึกษาพระปริยัติธรรมให้แก่พระภิกษุ สามเณร และบุคลากรภายในวัดให้ตั้งอยู่ในหลักธรรม   
สร้างสภาพแวดล้อมที่ดึงดูดความสนใจต่อการเรียนการสอน๑๓๘  

๓) สร้างเด็กและเยาวชนต้นแบบ สร้างภูมิคุ้มกันด้วยการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม
อย่างจริงจัง ประกอบด้วยกิจกรรม ๔ ส. คือ สะอาด สว่าง สงบ และสั่งสอน  โดยสามารถน าไป
ส่งเสริมกับนักเรียนได้ทุกกลุ่ม   ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของนักเรียนกลุ่มเสี่ยงให้เป็นคนดีมีคุณธรรม 
ประกอบด้วยกิจกรรมการให้ค าปรึกษา สนทนาธรรม การอบรม และจัดค่ายคุณธรรม  โดยสามารถ
น าไปส่งเสริมกับนักเรียนกลุ่มเสี่ยงที่มีพฤติกรรมไม่ดีให้กลายเป็นคนดีได้   

ส่งเสริมให้นักเรียนกลุ่มเป้าหมาย มีคุณธรรมจริยธรรม ประกอบด้วยกิจกรรมสร้างจิต
อาสา คลินิกคุณธรรม เยาวชนต้นแบบ โดยสามารถน าไปส่งเสริมกับนักเรียนกลุ่มเป้าหมาย เพ่ือ
พัฒนาให้เป็นนักเรียนต้นแบบด้านคุณธรรมจริยธรรม และเสริมสร้างกิจกรรมการพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรมของนักเรียนร่วมกับ หน่วยงาน สถานศึกษา และชุมชน ประกอบด้วยกิจกรรมการท าแผน 
จัดกิจกรรมวันส าคัญ สร้างบรรยากาศ เครือข่าย และประเมินผล  โดยสามารถน าไปส่งเสริมกับ

                                                 
๑๓๑สัมภาษณ์ พระครูโสภติชัยการ,   เจ้าคณะต าบลคุ้งส าเภา, ๑๗ เมษายน ๒๕๕๘.   
๑๓๒สัมภาษณ์ พระครูปทุมกันทรากร , เจ้าคณะต าบลห้วยกรดพัฒนา , ๒๔ เมษายน ๒๕๕๘. 
๑๓๓สัมภาษณ์ พระครูรตันวิสุทธิธรรม, เจ้าคณะต าบลโพงาม เขต ๑ , ๒๕ เมษายน ๒๕๕๘. 
๑๓๔สัมภาษณ์ นายศภุกิตติ์  เขียวน้อย,  นักวิชาการศาสนาช านาญการ, ๖ เมษายน ๒๕๕๘. 
๑๓๕สัมภาษณ์ พระครูศรีชโยดม, เจ้าคณะอ าเภอวัดสิงห์, ๕ เมษายน ๒๕๕๘. 
๑๓๖สัมภาษณ์ พระครูชัยพัฒนาการ,   เจ้าคณะต าบลหางน้ าสาคร, ๑๔ เมษายน ๒๕๕๘. 
๑๓๗สัมภาษณ์ นางสาววรยา  ฤทธิ์กลา้,  นักวิชาการศาสนาช านาญการ, ๖ เมษายน ๒๕๕๘. 
๑๓๘สัมภาษณ์ พระครูพิพัฒน์ชัยคุณ, เจ้าคณะอ าเภอหนองมะโมง, ๖ เมษายน ๒๕๕๘. 



๑๕๐ 
 

นักเรียนได้ทุกกลุ่มร่วมกันกับสถานศึกษา ผู้ปกครอง และชุมชน ทั้งนี้เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งใน
การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษาของพระธรรมวิทยากรต่อไป๑๓๙ 
 ๔.๓.๓ จากประเด็นการวิเคราะห์สภาพปัญหาและประเด็นที่ต้องการน าไปสู่การสร้าง
พันธกิจและผลที่มุ่งหวัง และน าไปสู่การก าหนดรูปแบบเบื้องต้น 
 รูปแบบท่ี ๑ พัฒนาวัดสู่องค์กรที่มีสมรรถนะ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพที่ ๔.๓ รูปแบบที่ ๑ พัฒนาวัดสู่องค์กรที่มีสมรรถนะ 
ที่มา : จากการสังเคราะห์ของผู้วิจัย 

 

จากแผนภาพที่ ๔.๓ พบว่า รูปแบบที่หนึ่ง ได้แก่ การพัฒนาวัดสู่องค์กรที่มีสมรรถนะ 
ประกอบด้วย ๓ กิจกรรม คือ จัดท าแผนพัฒนาวัด ด้วยการระดมความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนในการ
จัดท าแผนพัฒนาวัด แผนยุทธศาสตร์ จัดประชาพิจารณ์ และการถ่ายทอดแผนสู่ภาคปฏิบัติ พัฒนาวัด
สู่เป้าหมาย ด้วยการพัฒนาวัดเป็นอุทยานการศึกษาภายในวัด วัดพัฒนาตัวอย่าง และพัฒนาวัดเป็น
                                                 

๑๓๙สัมภาษณ์ พระปลัดก าพล  ปญฺญาวุฑฺโฒ,  เจ้าคณะต าบลท่าฉนวน, ๑๘ เมษายน ๒๕๕๘. 

รูปแบบท่ี ๑ 
พัฒนาวัดสู่องค์กรที่มี

สมรรถนะ 

แผนพัฒนาวัด 
-ระดมความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนในการจัดท า
แผน 
-จัดท าแผนพัฒนาวัด แผนยุทธศาสตร์ของวัด 
-จัดประชาพิจารณ์แผน 
-ถ่ายทอดแผนสู่ภาคปฏิบัติ 

พัฒนาวัดสู่เป้าหมาย 
-พัฒนาวัดเป็นอุทยานการศึกษาภายในวัด เช่น จัด
พิพิธภัณฑ์ ห้องสมุด มุมอ่านหนังสือ เป็นต้น 
-พัฒนาวัดเป็นวัดพัฒนาตัวอย่าง เช่น พัฒนาศาสน
สถานให้สวยงามและมั่นคง เป็นต้น 
-พัฒนาวัดเป็นวัดพัฒนาตัวอย่างดีเด่น 

พัฒนาเครื่องมือบริหารจัดการที่ดีและมี
ประสิทธิภาพ 

-สร้างเครื่องมือในการบริหารจัดการศาสนสมบัติ
ของวัดอย่างมีประสิทธิภาพ ใช้งานได้จริง 
-จัดเก็บศาสนสมบัติของวัดอย่างเป็นระบบ 
-สามารถสืบค้นศาสนสมบัติได้อย่างรวดเร็ว 



๑๕๑ 
 

วัดพัฒนาตัวอย่างดีเด่น และการพัฒนาเครื่องมือบริหารจัดการที่ดีและมีประสิทธิภาพ ด้วยการสร้าง
เครื่องมือจัดเก็บศาสนสมบัติของวัดอย่างเป็นระบบ และสามารถสืบค้นศาสนสมบัติได้อย่างรวดเร็ว 

 
รูปแบบท่ี ๒ การพัฒนาศาสนบุคคลที่ดีมีคุณภาพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพที่ ๔.๔ รูปแบบที่ ๒ พัฒนาศาสนบุคคลที่ดีและมีคุณภาพ 
ที่มา : จากการสังเคราะห์ของผู้วิจัย 

 

จากแผนภาพที่ ๔.๔ พบว่า รูปแบบที่สอง ได้แก่ การพัฒนาศาสนบุคคลที่ดีและมี
คุณภาพ  ประกอบด้วย ๓ กิจกรรม คือ จัดตั้งส านักงานภายในวัด ด้วยการเตรียมสถานที่จัดตั้ง
ส านักงาน เตรียมวัสดุอุปกรณ์ประจ าส านักงานให้ครบครัน แต่งตั้งบุคคลประจ าส านักงาน ดูแล
ส านักงาน ปรับปรุงส านักงานตามค าแนะน าของผู้รับบริการ สร้างบุคลากรที่มีคุณภาพ ด้วยการ
คัดเลือกพระภิกษุสามเณรที่มีความรู้ความสามารถ พัฒนาพระภิกษุสามเณรให้ได้รับการศึกษาใน
ระดับที่สูงขึ้น ส่งเสริมและสนับสนุนให้พระภิกษุผู้มีคุณสมบัติด ารงต าแหน่งทางการปกครองคณะสงฆ์ 
และสร้างศาสนทายาทที่ดี ด้วยการคัดเลือกศาสนทายาท อบรมศาสนาทายาท ให้การศึกษาที่ดี และ

รูปแบบท่ี ๒ 
พัฒนาศาสนบุคคลที่ดีมี

คุณภาพ 

จัดตั้งส านักงานภายในวัด 
-เตรียมสถานที่จัดตั้งส านักงาน 
-เตรียมวัสดุอุปกรณ์ประจ าส านักงานให้ครบครัน 
-แต่งตั้งบุคคลประจ าส านักงาน ดูแลส านักงาน 
-ปรับปรุงส านักงานตามค าแนะน าของผู้รับบริการ 

สร้างบุคลากรที่มีคุณภาพ 
-คัดเลือกพระภิกษุสามเณรที่มีความรู้ความสามารถ 
-พัฒนาพระภิกษุสามเณรให้ได้รับการศึกษาในระดับ
ที่สูงขึ้น 
-ส่งเสริมและสนับสนุนให้พระภิกษุผู้มีคุณสมบัติ
ด ารงต าแหน่งทางการปกครองคณะสงฆ์ 

สร้างศาสนทายาทท่ีดี 
-คัดเลือกศาสนทายาท 
-อบรมศาสนาทายาท ให้การศึกษาที่ดี และ
สนับสนุนทุนการศึกษา 
-พัฒนาศาสนทายาทให้มีความพร้อมในทุกๆ ด้าน 
-ส่งเสริมและสนับสนุนให้สนองงานคณะสงฆ์ 



๑๕๒ 
 

สนับสนุนทุนการศึกษา พัฒนาศาสนทายาทให้มีความพร้อมในทุกๆ ด้าน และส่งเสริมและสนับสนุน
ให้สนองงานคณะสงฆ์ 
 

รูปแบบท่ี ๓ พัฒนาการเรียนรู้คู่คุณธรรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

แผนภาพที่ ๔.๕ รูปแบบที่ ๓ พัฒนาการเรียนรู้คู่คุณธรรม 
ที่มา : จากการสังเคราะห์ของผู้วิจัย 

 

จากแผนภาพที่ ๔.๕ พบว่า รูปแบบที่สาม ได้แก่ การพัฒนาการเรียนรู้คู่คุณธรรม  
ประกอบด้วย ๓ กิจกรรม คือ จัดตั้งโรงเรียนพระปริยัติธรรม ด้วยการสร้างและพัฒนาบุคลากรให้มี
สุขภาพและคุณภาพ พัฒนามาตรฐาน พัฒนาวัดให้เป็นเป็นแหล่งเรียนรู้และศึกษาค้นคว้าศาสตร์
ทางด้านพระพุทธศาสนาแบบครบวงจร พัฒนาส านักศาสนศึกษาต้นแบบ สร้างแหล่งการเรียนรู้ เช่น 
ศูนย์กลางการเรียนรู้ด้านการพัฒนาร่างกาย ศีลธรรม สังคม จิตใจ และปัญญา ส่งเสริมคุณภาพ
การศึกษา ด้วยการพัฒนาผู้บริหารและครูมีคุณวุฒิและคุณธรรม การสร้างครูให้เป็นผู้น าทางด้าน
วิชาการ สร้างสภาพแวดล้อมที่เป็นระบบระเบียบ  และสร้างสภาพแวดล้อมที่ดึงดูดความสนใจต่อการ

รูปแบบท่ี ๓ 
พัฒนาการเรียนรู้ 

คู่คุณธรรม 

จัดตั้งโรงเรียนพระปริยัติธรรม 
-สร้างและพัฒนาบุคลากรให้มีสุขภาพและคุณภาพ 
-พัฒนามาตรฐานส านักศาสนศึกษาที่เข้มแข็ง 
-พัฒนาวัดให้เป็นเป็นแหล่งเรียนรู้และศึกษาค้นคว้า
ศาสตร์ทางด้านพระพุทธศาสนาแบบครบวงจร 
-พัฒนาส านักศาสนศึกษาให้เป็นต้นแบบ 
 

สร้างแหล่งการเรียนรู้ 
-ศูนย์กลางการเรียนรู้ด้านการพัฒนาร่างกาย (กาย
ภาวนา) ด้านการพัฒนาศีลธรรม และสังคม (สีล
ภาวนา) ด้านการพัฒนาจิตใจ (จิตตภาวนา) และ 
ด้านการพัฒนาปัญญา (ปัญญาภาวนา) 
 

ส่งเสริมคุณภาพการศึกษา 
-ผู้บริหารและครูมีคุณวุฒิและคุณธรรม 
-การสร้างครูให้เป็นผู้น าทางด้านวิชาการ 
-สร้างสภาพแวดล้อมที่เป็นระบบระเบียบ  
-สร้างสภาพแวดล้อมที่ดึงดูดความสนใจต่อการเรียน
การสอน 
-การมีส่วนร่วมของบ้าน วัด ชุมชน และราชการ ใน
การสนับสนุนและส่งเสริมส านักศาสนศึกษา 
 



๑๕๓ 
 

เรียนการสอน การมีส่วนร่วมของบ้าน วัด ชุมชน และราชการ ในการสนับสนุนและส่งเสริมส านักศา
สนศึกษา 
 

รปูแบบที่ ๔ พัฒนาศาสนสถานให้ม่ันคง สวยงาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพที่ ๔.๖ รูปแบบที่ ๔ พัฒนาศาสนสถานให้ม่ันคง สวยงาม พร้อมใช้งาน 

ที่มา : จากการสังเคราะห์ของผู้วิจัย 

จากแผนภาพที่ ๔.๖ พบว่า รูปแบบที่สี่ ได้แก่ การพัฒนาศาสนสถานให้มั่นคง สวยงาม 
พร้อมใช้งาน ประกอบด้วย ๓ กิจกรรม คือ การพัฒนาศาสนสถาน ด้วยการอนุรักษ์ศาสนสถานให้มี
ความมั่นคง แข็งแรง และคงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ความเป็นไทย การน าภูมิปัญญาในชุมชนมาสร้างศาสน
สถาน จัดวัดเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เชิงวัฒนธรรม และเชิงปฏิบัติธรรม ให้ความรู้แก่บุคลากร 
ด้วยการการพัฒนาทักษะทางด้านภาษาและวัฒนธรรมท้องถิ่น การจัดท าหนังสือคู่มือ ประวัติวัด 
ศาสนพิธีกรรม ส่งเสริมการศึกษาพระปริยัติธรรม สร้างสภาพแวดล้อมที่ดึงดูดการเรียนการสอน และ
การสร้างเด็กและเยาวชนต้นแบบ ด้วยการสร้างภูมิคุ้มกันด้วยการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมอย่าง
จริงจัง ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของนักเรียนกลุ่มเสี่ยง ส่งเสริมให้นักเรียนกลุ่มเป้าหมาย  และการ

รูปแบบท่ี ๔ 
พัฒนาศาสนสถานให้

ม่ันคง สวยงาม  
พร้อมใช้งาน 

พัฒนาศาสนสถาน 
-การอนุรักษ์ศาสนสถานให้มีความม่ันคง แข็งแรง 
และคงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ความเป็นไทย  
-การน าภูมิปัญญาในชุมชนมาสร้างศาสนสถานของวัด
ให้เกิดความสวยงาม   
-จัดวัดเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เชิงวัฒนธรรม 
และเชิงปฏิบัติธรรม  
 

ให้ความรู้แก่บุคลากร 
-การพัฒนาทักษะทางด้านภาษาและวัฒนธรรม
ท้องถิ่นแก่บุคลากรอย่างมีประสิทธิภาพ 
-การจัดท าหนังสือคู่มือ ประวัติวัด ศาสนพิธีกรรม 
-การส่งเสริมการศึกษาพระปริยัติธรรม 
-สร้างสภาพแวดล้อมที่ดึงดูดต่อการเรียนการสอน 

 

สร้างเด็กและเยาวชนต้นแบบ 
-สร้างภูมิคุ้มกันด้วยการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม 
-ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของนักเรียนกลุ่มเสี่ยง 
-ส่งเสริมให้นักเรียนกลุ่มเป้าหมาย 
-เสริมสร้างกิจกรรมร่วมกับ หน่วยงาน สถานศึกษา 
และชุมชน 

 



๑๕๔ 
 

เสริมสร้างกิจกรรมการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนร่วมกับ หน่วยงาน สถานศึกษา และ
ชุมชน 

รูปแบบการพัฒนาการบริหารจัดการวัดที่ดีในจังหวัดชัยนาทเบื้องต้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพที่ ๔.๗ รูปแบบการพัฒนาการบริหารจัดการวัดที่ดีในจังหวัดชัยนาท 
ที่มา : จากการสังเคราะห์ของผู้วิจัย 

รูปแบบท่ี ๑ 
พัฒนาวัดสู่องค์กรที่มี

สมรรถนะ 

แผนพัฒนาวัด 
 

พัฒนาวัดสู่เป้าหมาย 
 

พัฒนาเครื่องมือบริหาร
จัดการที่ดีและมี
ประสิทธิภาพ 

 

รูปแบบท่ี ๒ 
พัฒนาศาสนบุคคลที่

ดีมีคุณภาพ 

จัดตั้งส านักงาน 
ภายในวัด 

 

สร้างบุคลากรที่มี
คุณภาพ 

 

สร้างศาสนทายาทท่ีดี 

จัดตั้งโรงเรียนพระ
ปริยัติธรรม 

 

สร้างแหล่งการเรียนรู้ 
 

ส่งเสริมคุณภาพ
การศึกษา 

พัฒนาศาสนสถาน 
 

ให้ความรู้แก่บุคลากร 

สร้างเด็กและเยาวชน
ต้นแบบ 

 

รูปแบบท่ี ๓ 
พัฒนาการเรียนรู้ 

คู่คุณธรรม 

 

รูปแบบที่ ๔ 
พัฒนาศาสนสถานให้
มั่นคง สวยงาม พร้อม

ใช้งาน 
 

รูปแบบการ
พัฒนาการบริหาร

จัดการวัดที่ดี 
 

ชุมชน / หน่วยงาน
ราชการ 

 

บ้าน / ประชาชน 

 

สังคม 

 

ประเทศชาติ 
 



๑๕๕ 
 

 จากแผนภาพที่ ๔.๗  การสังเคราะห์รูปแบบการพัฒนาการบริหารจัดการวัดที่ดีใน
จังหวัดชัยนาทโดยภาพรวมสรุปอธิบายได้ว่า 

 รูปแบบการพัฒนาการบริหารจัดการวัดที่ในจังหวัดชัยนาทนั้นต้องได้รับความร่วมมือ
จากหลายภาคส่วน  เช่น  บ้าน  วัด โรงเรียน  ชุมชน สังคม หน่วยงานต่าง ๆ และประเทศชาติสิ่ง
ทั้งหลายที่กล่าวมานี้ต้องมีการบูรณาการร่วมกันในการที่จะให้วัดมีรูปแบบในการพัฒนาการบริหาร
จัดการวัดไปในทิศทางที่ดีนั้นจะต้องมาระดมความคิดจากทุกภาคส่วนเพ่ือที่จะน าวัดไปสู่องค์ที่มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลต้องประกอบไปด้วยการพัฒนาบริหารจัดการวัด ๔ องค์ประกอบ  ๑๒  
หลักการ  ดังต่อไปนี้ 
 รูปแบบที่ ๑  ได้แก่ การพัฒนาวัดสู่องค์กรที่มีสมรรถนะ คือองค์กรที่มีประสิทธิภาพใน
การบริหารจัดการ การจะเป็นองค์กรสมรรถนะนั้นต้อประกอบด้วย ๓ กิจกรรม คือ  

 ประการที่ ๑ จัดท าแผนพัฒนาวัด ระยะสั้นและระยะยาว ด้วยการระดมความคิดเห็น
จากทุกภาคส่วนในการจัดท าแผนพัฒนาวัด แผนยุทธศาสตร์ จัดประชาพิจารณ์ และการถ่ายทอดแผน
สู่ภาคปฏิบัติ  

 ประการที่ ๒ คือ การพัฒนาเครื่องมือบริหารจัดการที่ดีและมีประสิทธิภาพ ด้วยการ
สร้างเครื่องมือจัดเก็บศาสนสมบัติของวัดอย่างเป็นระบบ และสามารถสืบค้นศาสนสมบัติได้อย่าง
รวดเร็ว 

 ประการที่ ๓ คือพัฒนาวัดสู่เป้าหมาย ด้วยการพัฒนาวัดเป็นอุทยานการศึกษาภายในวัด 
วัดพัฒนาตัวอย่าง และพัฒนาวัดเป็นวัดพัฒนาตัวอย่างดีเด่น การได้รับการคัดเลือกให้เป็นอุทยาน
การศึกษาภายในวัด วัดพัฒนาตัวอย่าง และพัฒนาวัดเป็นวัดพัฒนาตัวอย่างดีเด่นนั้น ในปัจจุบันวัดใน
จังหวัดชัยนาทยังมีอยู่น้อยวัดที่ได้รับการคัดเลือก ส่วนใหญ่จะเป็นวัดขนาดใหญ่และมีศักยภาพมาก
พอจึงจะสามารถพัฒนาวัดให้เป็นอุทยานการศึกษา วัดพัฒนาตัวอย่างได้ จึงควรเริ่มจากการจัดมุม
หนังสือ ห้องเรียนขนาดเล็ก หรือแหล่งการเรียนรู้ภายในวัดในเกิดขึ้นก่อน ส าหรับวัดขนาดเล็ก แต่
การวางเป้าหมายที่จะพัฒนาวัดให้เจริญรุ่งเรืองนั้นก็เป็นแนวปฏิบัติที่ดี  ที่ต้องสนับสนุนและส่งเสริม 
ทั้ง ๓ ประการนี้เป็นแนวทางท่ีจะน าไปสู่การพัฒนาวัดสู่องค์กรที่มีสมรรถนะได้ 

 รูปแบบท่ี ๒ ได้แก่ การพัฒนาศาสนบุคคลที่ดีและมีคุณภาพ  ประกอบด้วย ๓ กิจกรรม 
คือ  

ประการที่ ๑ จัดตั้งส านักงานภายในวัด ด้วยการเตรียมสถานที่จัดตั้งส านักงาน เตรียม
วัสดุอุปกรณ์ประจ าส านักงานให้ครบครัน แต่งตั้งบุคคลประจ าส านักงาน ดูแลส านักงาน ปรับปรุง
ส านักงานตามค าแนะน าของผู้รับบริการและเพ่ิมช่องทางการติดต่อประสานงานกับชาวบ้านให้มากข้ึน 
การจัดตั้งส านักงานภายในวัดเป็นสิ่งที่มีความจ าเป็นและสมควรจัดให้มีทุกวัด  

ประการที่ ๒ คือ สร้างบุคลากรที่มีคุณภาพ ด้วยการคัดเลือกพระภิกษุสามเณรที่มีความรู้
ความสามารถ พัฒนาพระภิกษุสามเณรให้ได้รับการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น ส่งเสริมและสนับสนุนให้
พระภิกษุผู้มีคุณสมบัติด ารงต าแหน่งทางการปกครองคณะสงฆ์ การสร้างบุคลากรที่มีคุณภาพด้วยการ
คัดเลือกพระภิกษุสามเณรที่มีความรู้ความสามารถมาพัฒนาวัดนั้นมีน้อย ท าได้ยาก เนื่องจาก
พระภิกษุสามเณรมีน้อย และที่มีอยู่ก็หาบุคคลที่พร้อมจะพัฒนาตนเองยาก ดังนั้นจึงควรเน้นไปที่กลุ่ม



๑๕๖ 
 

พระสังฆาธิการที่มีอยู่เป็นหลัก ให้ท่านได้ศึกษาหาความรู้เพ่ิมเติม และพัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลา จะ
ช่วยให้วัดมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องนั้นเอง 

ประการที่ ๓  คือการสร้างศาสนทายาทที่ดี ด้วยการคัดเลือกศาสนทายาท อบรมศาสนา
ทายาท ให้การศึกษาท่ีดี และสนับสนุนทุนการศึกษา พัฒนาศาสนทายาทให้มีความพร้อมในทุกๆ ด้าน 
และส่งเสริมและสนับสนุนให้สนองงานคณะสงฆ์ นอกจากนี้ยั งพบว่า เน้นการปกครองพระภิกษุ 
สามเณร ที่อยู่ในวัดให้ปฏิบัติตามพระธรรมวินัย  กฎ  ระเบียบ  มติ  ประกาศ ค าสั่ง ของมหาเถร
สมาคม  ออกกฎ ระเบียบปฏิบัติกิจวัตรพระภิกษุ สามเณร ในวัด  ออกกฎ ระเบียบปฏิบัติของศิษย์วัด
และผู้อยู่อาศัยในวัด เช่น การห้ามเล่นการพนัน ห้ามดื่มสุราภายบริเวณในวัด เป็นต้น  ทั้ง ๓ ประการ
นี้เป็นแนวทางท่ีจะน าไปสู่การพัฒนาศาสนบุคคลที่ดีมีคุณภาพได้ 

รูปแบบท่ี ๓ ได้แก่ การพัฒนาการเรียนรู้คู่คุณธรรม  ประกอบด้วย ๓ กิจกรรม คือ  
ประการที่ ๑  การจัดตั้งเครือข่ายโรงเรียนพระปริยัติธรรม ด้วยการเรียนร่วมที่ศูนย์ต าบล

หรืออ าเภอ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเครือข่าย สร้างและพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพ พัฒนา
ส านักศาสนศึกษาให้เป็นต้นแบบ และส่งเสริมพระปริยัติธรรม แผนกบาลี  

ประการที่ ๒  คือ  การสร้างแหล่งการเรียนรู้ เช่น ศูนย์กลางการเรียนรู้ด้านการพัฒนา
ร่างกาย ศีลธรรม สังคม จิตใจ และปัญญา ส่งเสริมคุณภาพการศึกษา ด้วยการพัฒนาผู้บริหารและครู
มีคุณวุฒิและคุณธรรม การสร้างครูให้เป็นผู้น าทางด้านวิชาการ สร้างสภาพแวดล้อมที่เป็นระบบ
ระเบียบ  และสร้างสภาพแวดล้อมที่ดึงดูดความสนใจต่อการเรียนการสอน การมีส่วนร่วมของบ้าน วัด 
ชุมชน และราชการ ในการสนับสนุนและส่งเสริมส านักศาสนศึกษา  

ประการที่ ๓  คือ การส่งเสริมคุณภาพการศึกษา  ควรเน้นการศึกษาพระปริยัติธรรม
แผนกบาลีให้มากขึ้น จากหลายปีที่ผ่านมาคณะสงฆ์จังหวัดชัยนาทปรากฏจ านวนพระภิกษุสามเณรที่
สอบผ่านบาลีจ านวนน้อย ดังนั้นการบริหารจัดการวัดที่ดีจึงต้องเริ่มจากการส่งเสริมการศึกษาพระ
ปริยัติธรรมแผนกบาลีด้วย ส่วนกลางสร้างแหล่งเรียนรู้ภายในวัดนั้น ต้องส่งเสริมให้ทุกวัดพัฒนาให้
เป็นแหล่งเรียนรู้ภายในวัด และการสร้างเด็กและเยาวชนต้นแบบ ด้วยการสร้างภูมิคุ้มกันด้วยการ
เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมอย่างจริงจัง ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของนักเรียนกลุ่มเสี่ยง ส่งเสริมให้
นักเรียนกลุ่มเป้าหมาย  และการเสริมสร้างกิจกรรมการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนร่วมกับ 
หน่วยงาน สถานศึกษา และชุมชน  ทั้ง ๓ ประการนี้เป็นแนวทางที่จะน าไปสู่การพัฒนาการเรียนรู้คู่
คุณธรรมได ้

รูปแบบที่ ๔ ได้แก่  การพัฒนาศาสนสถานควบคู่กับการสร้างศาสนบุคคลและศาสน
ธรรม ซึ่งประกอบด้วย ๓ กิจกรรม คือ   

ประการที่ ๑  การพัฒนาศาสนสถาน ด้วยการอนุรักษ์ศาสนสถานให้มีความมั่นคง 
แข็งแรง และคงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ความเป็นไทย การน าภูมิปัญญาในชุมชนมาสร้างศาสนสถาน จัดวัด
เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เชิงวัฒนธรรม และเชิงปฏิบัติธรรม การพัฒนาศาสนบุคคล ด้วยการ
การพัฒนาทักษะทางด้านภาษาและวัฒนธรรมท้องถิ่น  การจัดท าหนังสือคู่มือประวัติวัด ศาสน
พิธีกรรม ส่งเสริมการศึกษาพระปริยัติธรรม สร้างสภาพแวดล้อมที่ดึงดูดการเรียนการสอน และการ
พัฒนาศาสนพิธีกรรม ด้วยการอบรมให้ความรู้เรื่องศาสนพิธีกรรมที่ถูกต้อง  



๑๕๗ 
 

ประการที่ ๒  การให้ความรู้กับบุคคลากร เช่น การอบรมคนในวัดให้สามารถให้บริการ
แก่ผู้มาใช้บริการ คือ พุทธศาสนิกชน ได้อย่างดี มีการอบรมฝึกฝนทั้งภาษา วัฒนธรรม ประเพณี 
ศาสนพิธีกรรมที่ดีงามและถูกต้องตามโบราณราชประเพณี สอดคล้องกับหลักในทางพระพุทธศาสนา 
ไมผ่ิดเพ้ียนไปจากเดิม อนุรักษ์ไว้ให้ลูกหลานต่อไป ทั้งนี้ยังรวมถึงอ านวยความสะดวก ส าหรับงานการ
กุศลประจ าปีหรือ ส าหรับผู้มาขอใช้อาคารสถานที่ของวัดจัดบ าเพ็ญกุศลต่างๆ อ านวยความสะดวก
และให้ค าปรึกษาส าหรับผู้มาขอเพ่ือจะจัดการบ าเพ็ญกุศลในที่อ่ืน   

ประการที่ ๓  สร้างเด็กและเยาวชนต้นแบบ เช่น  มีพิธีกรหรือมัคคนายกในการอ านวย
ความสะดวก ด้วยการอบรมให้ความรู้เรื่องศาสนพิธีกรรมที่ถูกต้อง จัดท าคู่มือศาสนพิธีกรรมออกเผย
แผ่ จัดกิจกรรมส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณีท้องถิ่น และจัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาอย่าง
สม่ าเสมอทั้ง ๓ ประการนี้เป็นแนวทางท่ีจะน าไปสู่การพัฒนาศาสนถานให้มั่นคงได้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๕๘ 
 

 ๔.๓.๔  ผลการวิเคราะห์ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ผลการวิเคราะห์สถานภาพทั่วไปของเจ้าอาวาสในเขตปกครองคณะสงฆ์จังหวัดชัยนาท
ผู้ตอบแบบสอบถามที่เกี่ยวกับรูปแบบการพัฒนาการบริหารจัดการวัด  จ าแนกตามสภาพวัด  อายุ  
พรรษา  ระดับการศึกษานักธรรม  ระดับการศึกษาเปรียญธรรม  และระดับการศึกษาสามัญ  มี
รายละเอียดดังต่อไปนี้ 
ตารางท่ี ๔.๒  แสดงจ านวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม          (n=๑๖๒) 

ที ่ สถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน ร้อยละ 
๑. สถานภาพวัด   
  พระอารามหลวง ๐ ๐.๐ 
  วัดราษฎร์ ๑๖๒ ๑๐๐.๐ 
 รวม ๑๖๒ ๑๐๐.๐ 

๒. อาย ุ   
  ๒๐ – ๓๐  ปี ๒๔ ๑๔.๘ 
  ๓๑ – ๔๐  ปี ๔๐ ๒๔.๗ 
  ๔๑ – ๕๐  ปี ๕๖ ๓๔.๖ 
  ๕๑  ปีขึ้นไป ๔๒ ๒๕.๙ 
 รวม ๑๖๒ ๑๐๐.๐ 

๓. พรรษา   
  ๖ – ๑๐  พรรษา ๕๖ ๓๔.๖ 
  ๑๑ – ๑๕  พรรษา ๗๒ ๔๔.๔ 
  ๑๖ – ๒๐  พรรษา ๒๕ ๑๕.๔ 
  ๒๑  พรรษาขึ้นไป ๙ ๕.๖ 
 รวม ๑๖๒ ๑๐๐.๐ 

๔. การศึกษานักธรรม   
  นักธรรมชั้นตรี ๒๔ ๑๔.๘ 
  นักธรรมชั้นโท ๒๕ ๑๕.๔ 
  นักธรรมชั้นเอก ๑๑๓ ๖๙.๘ 
  ไม่มีวุฒินักธรรม ๐ ๐.๐ 
 รวม ๑๖๒ ๑๐๐.๐ 

๕. การศึกษาเปรียญธรรม   
  ประโยค ๑-๒ – ป.ธ.๓ ๑๖ ๙.๙ 
  ป.ธ.๔ – ป.ธ.๖  ๐ ๐.๐ 
  ป.ธ.๗ – ป.ธ.๙ ๐ ๐.๐ 
  ไม่มีวุฒิเปรียญธรรม ๑๔๖ ๙๐.๑ 
  รวม ๑๖๒ ๑๐๐.๐ 



๑๕๙ 
 

ตารางท่ี ๔.๒  แสดงจ านวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม (ต่อ)       
    (n=๑๖๒) 

ที ่ สถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน รอ้ยละ 
๖. การศึกษาสามัญ   
  ต่ ากว่าปริญญาตรี ๔๙ ๓๐.๓ 
  ปริญญาตรี ๑๐๕ ๖๔.๘ 
  ปริญญาโทข้ึนไป ๘ ๔.๙ 
  อ่ืนๆ ๐ ๐.๐ 
  รวม ๑๖๒ ๑๐๐.๐ 

 จากตารางที่ ๔.๒  พบว่า  ผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมดเป็นเจ้าอาวาสวัดราษฎร์  
จ านวน ๑๖๒ รูป  คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐  
 อายุของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่อยู่ในช่วง ๔๑-๕๐ ปี  จ านวน ๕๖ รูป  คิดเป็น
ร้อยละ ๓๔.๖ รองลงมามีอายุอยู่ในช่วง ๕๑ ปีขึ้นไป จ านวน ๔๒ รูป คิดเป็นร้อยละ ๒๕.๙ ถัดมาคือ
อายุอยู่ในช่วง ๓๑-๔๐ ปี จ านวน ๔๐ รูป คิดเป็นร้อยละ ๒๔.๗ สุดท้ายอยู่ในช่วง ๒๐-๓๐ ปี คิดเป็น
ร้อยละ ๑๔.๘ ตามล าดับ  
 พรรษาส่วนใหญ่ระหว่าง ๑๑-๑๕ พรรษา  จ านวน ๗๒ รูป  คิดเป็นร้อยละ ๔๔.๔ 
รองลงมาผู้ตอบแบบสอบถามมีพรรษาอยู่ในช่วง ๖-๑๐ พรรษา จ านวน ๕๖ รูป คิดเป็นร้อยละ ๓๔.๖ 
ถัดมาคืออยู่ในช่วง ๑๖-๒๐ พรรษา จ านวน ๒๕ รูป คิดเป็นร้อยละ ๑๕.๔ สุดท้ายอยู่ในช่วง ๒๑ 
พรรษาขึ้นไป จ านวน ๙ รูป คิดเป็นร้อยละ ๕.๖ ตามล าดับ  
 การศึกษานักธรรมของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่จบนักธรรมชั้นเอกแล้ว จ านวน 
๑๑๓ รูป  คิดเป็นร้อยละ ๖๙.๘  รองลงมาคือมีการศึกษานักธรรมชั้นโท จ านวน ๒๕ รูป คิดเป็นร้อย
ละ ๑๕.๔ สุดท้ายคือมีการศึกษาระดับนักธรรมชั้นตรี จ านวน ๒๔ รูป คิดเป็นร้อยละ ๑๔.๘ 
ตามล าดับ 
 การศึกษาเปรียญธรรมของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ไม่มีวุฒิการศึกษาเปรียญธรรม 
จ านวน ๑๔๖ รูป  คิดเป็นร้อยละ ๙๐.๑ สุดท้ายระดับประโยค ๑-๒ – ป.ธ.๓ จ านวน ๑๖ รูป คิดเป็น
ร้อยละ ๙.๙ ตามล าดับ 
 การศึกษาสามัญส่วนใหญ่อยู่ในระดับปริญญาตรี  จ านวน ๑๐๕ รูป  คิดเป็นร้อยละ 
๖๔.๘ รองลงมามีการศึกษาสามัญอยู่ในระดับต่ ากว่าปริญญาตรี จ านวน ๔๙ รูป คิดเป็นร้อยละ ๓๐.๓ 
สุดท้ายคือ ปริญญาโทข้ึนไป จ านวน ๘ รูป คิดเป็นร้อยละ ๔.๙ ตามล าดับ 
 
 
 
 



๑๖๐ 
 

 ๔.๓.๕  ผลการวิเคราะห์การบริหารจัดการวัดตามความคิดเห็นของเจ้าอาวาสที่เป็น
กลุ่มตัวอย่าง 
 ผลวิเคราะห์การบริหารจัดการวัดตามความคิดเห็นของเจ้าอาวาสที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง 
แบ่งตามปัจจัยดังต่อไปนี้ คือ (๑) การบริหารจัดการวัดด้านการบ ารุงรักษาวัด จัดกิจการและศาสน
สมบัติ (๒) การบริหารจัดการวัดด้านการปกครองบรรพชิตและคฤหัสถ์ (๓) การบริหารจัดการวัดด้าน
การศกึษาอบรมสั่งสอนพระธรรมวินัยบรรพชิตและคฤหัสถ์ (๔) การบริหารจัดการวัดด้านการให้ความ
สะดวกในการบ าเพ็ญกุศล ผลการวิเคราะห์ดังแสดงในตารางที่ ๔.๓  
 
ตารางท่ี ๔.๓  ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และระดับการปฏิบัติการบริหารจัดการวัดของ

กลุ่มตัวอย่างท่ีมีต่อการบริหารจัดการวัดในจังหวัดชัยนาท  โดยภาพรวม           
(n=๑๖๒) 

ที ่
การบริหารจัดการวัดในจังหวัดชัยนาท 

ทั้ง  ๔  ด้าน  โดยภาพรวม 

ระดับการปฏิบัติ 
การบริหารจัดการวัด 

( X ) (S.D.) แปลผล 
๑ ด้านการบ ารุงรักษาวัด จัดกิจการและศาสนสมบัติ ๔.๒๒ ๐.๒๔ มาก 
๒ ด้านการปกครองบรรพชิตและคฤหัสถ์ ๔.๒๕ ๐.๒๐ มาก 
๓ ด้านการศึกษาอบรม สั่งสอนพระธรรมวินัยบรรพชิตและ

คฤหัสถ ์ ๓.๙๖ ๐.๓๑ มาก 
๔ ด้านการให้ความสะดวกตามสมควรในการบ าเพ็ญกุศล ๔.๓๗ ๐.๑๘ มาก 
 รวมผลทุกด้าน ๔.๒๐ ๐.๒๓ มาก 

 
 จากตารางที่ ๔.๓ พบว่า  ระดับการปฏิบัติการบริหารจัดการวัดของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อ
การบริหารจัดการวัดในจังหวัดชัยนาท  โดยภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
๔.๒๐ และมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ ๐.๒๓ เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมาก
ทุกด้าน คือ ด้านการให้ความสะดวกในการบ าเพ็ญกุศลอยู่ ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ย ๔.๓๗ 
และมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ๐.๑๘ ด้านการปกครองบรรพชิตและคฤหัสถ์อยู่ในระดับมากที่สุด มี
ค่าเฉลี่ย ๔.๒๕ และมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ๐.๒๐ และด้านการบ ารุงรักษาวัด จัดกิจการและศาสน
สมบัติอยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ย ๔.๒๒ และมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ๐.๒๔ และด้าน
การศึกษาอบรมสั่งสอนพระธรรมวินัยบรรพชิตและคฤหัสถ์อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย ๓.๙๖ และมี
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ๐.๓๑ ตามล าดับ 
 
 
 
 
 



๑๖๑ 
 

ตารางท่ี ๔.๔   ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และระดับการปฏิบัติการบริหารจัดการวัดของกลุ่ม
ตัวอย่างที่มีต่อการบริหารจัดการวัดในจังหวัดชัยนาท  ด้านการบ ารุงรักษาวัด จัด
กิจการและศาสนสมบัติ                    

    (n=๑๖๒) 

ที ่
การบริหารจัดการวัด 

ด้านบ ารุงรักษาวัด จัดกิจการและศาสนสมบัติ 

ระดับการปฏิบัติ 
การบริหารจัดการวัด 

( X ) (S.D.) แปลผล 
๑ การแบ่งเขตพุทธาวาส   เขตสังฆาวาส  เขตสาธารณ

สงเคราะห์   ๓.๙๖ ๐.๓๘ มาก 
๒ การจัดท าแผนผังวัด  ป้ายชื่อวัด  ป้ายประวัติวัดโดยย่อ  

ป้ายเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทั่วไป  ป้ายนิเทศข้อมูล  ป้ายคติ
ธรรม  พุทธสุภาษิต  เป็นต้น ๓.๙๔ ๐.๓๘ มาก 

๓ การสร้างก าแพงแสดงแนวเขตของวัดและที่ดินข้างเคียง ๔.๓๐ ๐.๗๑ มาก 
๔ การสร้างถนนและทางเท้าภายในวัด มีความสะอาดอยู่

เสมอ ๔.๒๕ ๐.๕๔ มาก 
๕ การจัดการสาธารณูปโภคภายในวัด ไฟฟ้า น้ าประปามี

ความสะอาดและห้องสุขาเพียงพอต่อการใช้งานในวัด ๔.๓๕ ๐.๖๕ มาก 
๖ การดูแลรักษาความสะอาด  มีที่ร่มรื่น  มีที่นั่งพักผ่อน  มี

พ้ืนที่ปลูกไม้ดอกไม้ประดับเพ่ือความสวยงาม  มีภาชนะ
รองรับขยะมูลฝอย ๔.๑๔ ๐.๗๓ มาก 

๗ การควบคุมดูแลการก่อสร้างและปฏิสังขรณ์ถาวรวัตถุ
ภายในวัดอย่างเป็นระบบ ๔.๔๒ ๐.๘๐ มาก 

๘ การก่อสร้างเสนาสนะถาวรวัตถุให้สอดคล้องกับวัฒนธรรม
ท้องถิ่นอนุรักษ์ความเป็นไทยไว้ ๔.๒๐ ๐.๕๑ มาก 

๙ การดูแลและรักษาสภาพอาคารเสนาสนะภายในวัดมีความ
มั่นคงแข็งแรง สะอาด เหมาะแก่การประกอบศาสนกิจ ๔.๓๕ ๐.๔๘ มาก 

๑๐ การวางแผนการด าเนินงานและจัดท าโครงการเพ่ือพัฒนา
วัดอย่างต่อเนื่อง ๔.๐๕ ๐.๒๒ มาก 

๑๑ การแต่ งตั้ งคณ ะกรรมการวัด เพ่ื อจั ดการงานด้ าน
สาธารณูปการ ๔.๒๕ ๐.๕๔ มาก 

๑๒ การแต่งตั้งไวยาวัจกรของวัด ๔.๒๐ ๐.๔๐ มาก 
๑๓ การจัดท าบัญชีการเงินของวัด (รายรับ-รายจ่าย) ๔.๓๕ ๐.๖๕ มาก 
๑๔ การเปิดเผยรายงานทางการเงินของวัดให้แก่สาธารณะชน

ได้รับทราบ (รายรับ – รายจ่าย) ๔.๑๕ ๐.๗๙ มาก 
 



๑๖๒ 
 

 
ตารางท่ี ๔.๔   ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และระดับการปฏิบัติการบริหารจัดการวัดของกลุ่ม

ตัวอย่างที่มีต่อการบริหารจัดการวัดในจังหวัดชัยนาท  ด้านการบ ารุงรักษาวัด จัด
กิจการและศาสนสมบัติ (ต่อ)                   

    (n=๑๖๒) 

ที ่
การบริหารจัดการวัด 

ด้านบ ารุงรักษาวัด จัดกิจการและศาสนสมบัติ 

ระดับการปฏิบัติ 
การบริหารจัดการวัด 

( X ) (S.D.) แปลผล 
๑๕ การจั ดท าทะ เบี ยนครุภัณ ฑ์  เช่ น  ตู้  โต๊ ะ  ตั่ ง  เก้ า อ้ี 

พระพุทธรูป เป็นต้น ๔.๔๐ ๐.๖๖ มาก 
 ผลรวมทุกข้อ ๔.๒๒ ๐.๕๖ มาก 

 
จากตารางที่ ๔.๔ พบว่า ระดับการปฏิบัติการบริหารจัดการวัดของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อ

การบริหารจัดการวัดในจังหวัดชัยนาท  ด้านการบ ารุงรักษาวัด จัดกิจการและศาสนสมบัติ โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๒๒ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ ๐.๕๖ เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๖๓ 
 

ตารางท่ี ๔.๕  ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และระดับการปฏิบัติการบริหารจัดการวัดของ
กลุ่มตัวอย่างที่มีต่อการบริหารจัดการวัดในจังหวัดชัยนาท ด้านการปกครอง
บรรพชิตและคฤหัสถ์                       

(n=๑๖๒) 

ที ่
การบริหารจัดการวัด 

ด้านการปกครองบรรพชิตและคฤหัสถ์ 

ระดับการปฏิบัติ 
การบริหารจัดการวัด 

( X ) (S.D.) แปลผล 
๑ ท่านปกครองพระภิกษุ สามเณร ที่อยู่ในวัดให้ปฏิบัติตาม

พระธรรมวินัย  กฎ  ระเบียบ  มติ  ประกาศ ค าสั่ง ของ
มหาเถรสมาคม ๔.๒๐ ๐.๔๐ มาก 

๒ ท่านออกกฎ ระเบียบปฏิบัติกิจวัตรพระภิกษุ สามเณร ใน
วัด ๔.๕๖ ๐.๕๐ มากที่สุด 

๓ ท่านออกกฎ ระเบียบปฏิบัติของศิษย์วัดและผู้อยู่อาศัยใน
วัด เช่น การห้ามเล่นการพนัน ห้ามดื่มสุราภายบริเวณใน
วัดเป็นต้น ๔.๓๕ ๐.๕๗ มาก 

๔ ท่านออกกฎ ระเบียบปฏิบัติส าหรับบุคคลที่เข้ามาร่วมหรือ
จัดกิจกรรมต่าง ๆ ภายในวัด ๔.๔๐ ๐.๔๙ มาก 

๕ ท่านสามารถระงับอธิกรณ์ และวินิจฉัยปัญหาเพ่ือยุติเหตุ
ความขัดแย้งหรือลงนิคหกรรมได้ ๔.๒๕ ๐.๗๐ มาก 

๖ ท่านมอบหมายหน้าที่ให้บุคลากรภายในวัดรับผิดชอบงาน
ต่างๆ ตามความรู้ความสามารถ ๔.๑๕ ๐.๓๖ มาก 

๗ ท่านจัดท าทะเบียนประวัติพระภิกษุ สามเณร และบุคลากร
ภายในวัด ๔.๓๐ ๐.๔๖ มาก 

๘ ท่านจัดท าประวัติวัดไว้เป็นหลักฐาน ๔.๒๐ ๐.๕๑ มาก 
๙ ท่านจัดท าสมุดเยี่ยมวัด ๔.๒๐ ๐.๖๐ มาก 

๑๐ ท่านแต่งตั้งคณะกรรมการวัดด าเนินการบริหารงานให้
เป็นไปตามระเบียบของวัด ๔.๔๑ ๐.๔๙ มาก 

๑๑ ท่านอบรมศีลาจารวัตรของพระภิกษุ  สามเณร และ
บุคลากรภายในวัดทุกวันพระ ๔.๔๐ ๐.๕๘ มาก 

๑๒ ท่านจัดสวัสดิการต่าง ๆ ให้แก่พระภิกษุ สามเณร และ
บุคลากรภายในวัด ๔.๔๐ ๐.๕๘ มาก 

๑๓ ท่านจัดการประชุมคณะกรรมการวัดอย่างสม่ าเสมอ และ
ท ารายงานการประชุมทุกครั้งเมื่อมีการประชุม ๔.๐๙ ๐.๗๗ มาก 

๑๔ ท่านใช้หลักกระจายอ านาจให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการ
บริหารจัดการวัด ๔.๐๖ ๐.๖๗ มาก 

 



๑๖๔ 
 

ตารางท่ี ๔.๕  ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และระดับการปฏิบัติการบริหารจัดการวัดของ
กลุ่มตัวอย่างที่มีต่อการบริหารจัดการวัดในจังหวัดชัยนาท ด้านการปกครอง
บรรพชิตและคฤหัสถ์ (ต่อ)                       

(n=๑๖๒) 

ที ่
การบริหารจัดการวัด 

ด้านการปกครองบรรพชิตและคฤหัสถ์ 

ระดับการปฏิบัติ 
การบริหารจัดการวัด 

( X ) (S.D.) แปลผล 
๑๕ ท่านก าหนดพัฒนาการท างานเป็นทีมภายในวัด ๓.๘๖ ๐.๖๖ มาก 

 ผลรวมทุกข้อ ๔.๒๕ ๐.๕๖ มาก 
 

จากตารางที่ ๔.๕ พบว่า ระดับการปฏิบัติการบริหารจัดการวัดของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อ
การบริหารจัดการวัดในจังหวัดชัยนาท  ด้านการปกครองบรรพชิตและคฤหัสถ์  โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๒๕ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ ๐.๕๖ เมื่อพิจารณาเป็น
รายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ ยกเว้นข้อที่ ๒ ท่านออกกฎ ระเบียบปฏิบัติกิจวัตรพระภิกษุ 
สามเณร ในวัด อยู่ในระดับมากที่สุด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๖๕ 
 

ตารางท่ี ๔.๖  ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และระดับการปฏิบัติการบริหารจัดการวัดของ
กลุ่มตัวอย่างที่มีต่อการบริหารจัดการวัดในจังหวัดชัยนาท ด้านการศึกษาอบรมสั่ง
สอนพระธรรมวินัยบรรพชิตและคฤหัสถ์            

           (n=๑๖๒) 

ที ่
การบริหารจัดการวัด 

ด้านการศึกษาอบรมสั่งสอนพระธรรมวินัยบรรพชิต 
และคฤหัสถ์ 

ระดับการปฏิบัติ 
การบริหารจัดการวัด 

( X ) (S.D.) แปลผล 
๑ ท่านจัดการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลีและนักธรรม

ในวัด ๓.๓๑ ๐.๘๔ ปานกลาง 
๒ ท่านจัดการเรียนการสอนธรรมศึกษาให้แก่นักเรียน  

นักศึกษา  ประชาชนในวัด และมีการมอบทุนการศึกษา
ส าหรับผู้สอบผ่านแต่ละชั้น ๓.๗๐ ๐.๗๘ มาก 

๓ ท่านยกย่องเชิดชูเกียรติผู้สอนพระปริยัติธรรม เปรียญธรรม
ประโยคต่างๆ และครูพระสอนศีลธรรมให้มีขวัญและ
ก าลังใจ ๔.๐๑ ๐.๗๑ มาก 

๔ ท่านจัดโครงการปฏิบัติธรรมแก่พระภิกษุ สามเณร และ
บุคลากรในวัด ๓.๕๖ ๐.๗๕ มาก 

๕ ท่านจัดกิจกรรมท าบุญตักบาตร แสดงธรรมเทศนา ปฏิบัติ
ธรรม  เนื่องในวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา เช่น  วัน
มาฆบู ช า   วัน วิส าขบู ชา   วันอาสาฬบู ชา       วัน
เข้าพรรษา เป็นต้น ๔.๗๐ ๐.๕๖ มากที่สุด 

๖ ท่านจัดกิจกรรมท าบุญตักบาตร แสดงธรรมเทศนา ปฏิบัติ
ธรรมเนื่องในวันส าคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์  เช่น 
วันที่ ๑๒ สิงหา  วันที่ ๕ ธันวา  วันจักรี  เป็นต้น ๔.๕๖ ๐.๖๕ มากที่สุด 

๗ ท่านมีพระภิกษุ สามเณรของวัด ท าหน้าที่อบรมส่งเสริม
ศีลธรรม เช่น ตามโรงเรียน  หน่วยงานราชการ  เอกชน  
หรือ ประชาชนตามชุมชนหมู่บ้านต่าง ๆ  ๔.๔๑ ๑.๐๒ มาก 

๘ ท่านมีบุคลากรของวัดท าหน้าที่ เป็นบุคลากรเผยแผ่
พระพุทธศาสนา เช่น   เป็นพระธรรมทูต  พระนักเทศน์  
พระวิปัสสนาจารย์ พระจริยานิเทศน ์ เป็นต้น ๔.๔๖ ๐.๗๔ มาก 

๙ ท่านเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทางพระพุทธศาสนา เช่น วิทยุ
ชุมชน การแจกหนังสือธรรมะ ซีดีธรรมะ  เว็บไซต์  เป็นต้น ๓.๕๖ ๐.๗๔ มาก 

๑๐ ท่านจัดโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม แก่เยาวชน 
ประชาชนทั่วไป เช่น โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดู
ร้อน บวชเนกขัมมจาริณี ค่ายคุณธรรม  เป็นต้น ๓.๔๐ ๐.๗๓ ปานกลาง 

 



๑๖๖ 
 

ตารางท่ี ๔.๖  ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และระดับการปฏิบัติการบริหารจัดการวัดของ
กลุ่มตัวอย่างที่มีต่อการบริหารจัดการวัดในจังหวัดชัยนาท ด้านการศึกษาอบรมสั่ง
สอนพระธรรมวินัยบรรพชิตและคฤหัสถ์ (ต่อ)            

           (n=๑๖๒) 

ที ่
การบริหารจัดการวัด 

ด้านการศึกษาอบรมสั่งสอนพระธรรมวินัยบรรพชิต 
และคฤหัสถ์ (ต่อ) 

ระดับการปฏิบัติ 
การบริหารจัดการวัด 

( X ) (S.D.) แปลผล 
๑๑ ท่านอบรมพระภิกษุ สามเณร หลังจากท าวัตรเช้า-เย็น ๓.๕๖ ๐.๙๓ มาก 
๑๒ ท่านจัดให้มีการสวดพระปาฏิ โมกข์และการทบทวน

สิกขาบททุกวันพระ ๑๕ ค่ า/ก่ึงเดือน ๓.๘๑ ๐.๙๓ มาก 
๑๓ ท่านเทศนาสั่ งสอนให้ประชาชนเข้าใจหลักธรรมและ

สามารถน าไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในการด าเนินวิถี
ชีวิตปัจจุบัน ๔.๑๐ ๐.๕๔ มาก 

๑๔ ท่านมอบทุนการศึกษาแก่พระภิกษุ สามเณร ที่สอบผ่าน
พระปริยัติธรรมในแต่ละดับชั้น ๔.๑๙ ๐.๖๑ มาก 

๑๕ ท่านส่งเสริมให้พระภิกษุสามเณร ได้ศึกษาพระปริยัติธรรม 
ณ ส านักเรียนอื่น ๔.๐๖ ๐.๗๕ มาก 

 ผลรวมทุกข้อ ๓.๙๗ ๐.๗๕ มาก 
 

จากตารางที่ ๔.๖ พบว่า ระดับการปฏิบัติการบริหารจัดการวัดของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อ
การบริหารจัดการวัดในจังหวัดชัยนาท  ด้านการศึกษาอบรมสั่งสอนพระธรรมวินัยบรรพชิตและ
คฤหัสถ์ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๓.๙๗ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 
๐.๗๕ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากเกือบทุกข้อ ยกเว้นข้อที่ ๕ และ ๖ อยู่ในระดับ
มากที่สุด และข้อที่ ๑ และ ๑๐ อยู่ในระดับปานกลาง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๖๗ 
 

ตารางท่ี ๔.๗      ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และระดับการปฏิบัติการบริหารจัดการวัดของ
กลุ่มตัวอย่างที่มีต่อการบริหารจัดการวัดในจังหวัดชัยนาท ด้านการให้ความ
สะดวกในการบ าเพ็ญกุศล 

 (n=๑๖๒) 

ที ่
การบริหารจัดการวัด 

ด้านการให้ความสะดวกในการบ าเพ็ญกุศล 

ระดับการปฏิบัติ 
การบริหารจัดการวัด 

( X ) (S.D.) แปลผล 
๑ ท่านอ านวยความสะดวก ส าหรับงานการกุศลประจ าปีหรือ 

ส าหรับผู้มาขอใช้อาคารสถานที่ของวัดจัดบ าเพ็ญกุศลต่างๆ ๔.๐๕ ๐.๕๐ มาก 
๒ ท่านอ านวยความสะดวกและให้ค าปรึกษาส าหรับผู้มาขอ

เพ่ือจะจัดการบ าเพ็ญกุศลในที่อ่ืน ๔.๓๐ ๐.๔๖ มาก 
๓ ท่านจัดสร้างอาคารสถานที่ เช่น การสร้างฌาปนสถาน มี

เมรุเผาศพ ศาลาพักศพหรือศาลาบ าเพ็ญกุศลและที่เก็บศพ 
เป็นต้น ๔.๕๕ ๐.๕๐ มากที่สุด 

๔ ท่านมีส านักงานฌาปนสถานภายในวัด  ๔.๒๑ ๐.๔๐ มาก 
๕ ท่านประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ เช่น หน่วยงาน

ราชการ ๔.๑๙ ๐.๕๑ มาก 
๖ ท่านดูแลบ ารุงรักษาวัสดุ ครุภัณฑ์ให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ ๔.๔๐ ๐.๔๙ มาก 
๗ ท่านจัดให้วัดเป็นศูนย์กลางการด าเนินกิจกรรมต่างๆของ

ชุมชน ๔.๓๕ ๐.๕๗ มาก 
๘ ท่านจัดท ากฎระเบียบการใช้วัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ชัดเจน ๔.๑๕ ๐.๓๖ มาก 
๙ ท่านสงเคราะห์ศพผู้ยากไร้ ๔.๑๖ ๐.๙๑ มาก 

๑๐ ท่านมีสถานที่ในการจัดงานประจ าปีหรือกิจกรรมได้ ๔.๒๕ ๐.๖๒ มาก 
๑๑ ท่านมีพิธีกรหรือมัคคนายกในการอ านวยความสะดวก ๔.๓๖ ๐.๕๘ มาก 
๑๒ ท่านช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางธรรมชาติ เช่น อุทกภัย 

อัคคีภัย  ธรณีพิบัติภัย  เป็นต้น ๔.๔๕ ๐.๖๗ มาก 
๑๓ ท่านสนับสนุนการจัดหาทรัพย์เพื่อสาธารณ ประโยชน์ด้วย

การพัฒนา เช่น การสร้างประปาหมู่บ้าน  สร้างถนน  สร้าง
โรงพยาบาล  สถานที่สงเคราะห์พระภิกษุ สามเณรที่
อาพาธ เป็นต้น ๔.๔๕ ๐.๕๙ มาก 



๑๖๘ 
 

ตารางท่ี ๔.๗      ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และระดับการปฏิบัติการบริหารจัดการวัดของ
กลุ่มตัวอย่างที่มีต่อการบริหารจัดการวัดในจังหวัดชัยนาท ด้านการให้ความ
สะดวกในการบ าเพ็ญกุศล (ต่อ)  

 (n=๑๖๒) 

ที ่
การบริหารจัดการวัด 

ด้านการให้ความสะดวกในการบ าเพ็ญกุศล 

ระดับการปฏิบัติ 
การบริหารจัดการวัด 

( X ) (S.D.) แปลผล 
๑๔ ท่านประชาสัมพันธ์ข่าวสารทางราชการให้แก่ประชาชน

ได้รับทราบอยู่เสมอ ๔.๖๐ ๐.๖๖ มากที่สุด 
๑๕ ท่านให้ความสะดวกในการจัดนิมนต์พระภิกษุสงฆ์ไปฉลอง

ศรัทธาชาวบ้าน ๔.๙๕ ๐.๒๒ มากที่สุด 
 ผลรวมทุกข้อ ๔.๓๗ ๐.๕๔ มาก 

 
จากตารางที่ ๔.๗ พบว่า ระดับการปฏิบัติการบริหารจัดการวัดของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อ

การบริหารจัดการวัดในจังหวัดชัยนาท  ด้านการให้ความสะดวกในการบ าเพ็ญกุศล โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๓๗ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ ๐.๕๔ เมื่อพิจารณาเป็น
รายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากเกือบทุกข้อ ยกเว้นข้อท่ี ๓ , ๑๔ และ ๑๕ อยู่ในระดับมากที่สุด 
 
 ๔.๓.๖ บทสรุปวิเคราะห์เชิงปริมาณ 

ผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมดเป็นเจ้าอาวาสวัดราษฎร์  จ านวน ๑๖๒ รูป  คิดเป็นร้อยละ 
๑๐๐ อายุอยู่ในช่วง ๔๑-๕๐ ปี  จ านวน ๕๖ รูป  คิดเป็นร้อยละ ๓๔.๖ มีพรรษาระหว่าง ๑๑-๑๕ 
พรรษา  จ านวน ๗๒ รูป  คิดเป็นร้อยละ ๔๔.๔ จบนักธรรมชั้นเอกแล้ว จ านวน ๑๑๓ รูป  คิดเป็น
ร้อยละ ๖๙.๘  ไม่มีวุฒิการศึกษาเปรียญธรรม จ านวน ๑๔๖ รูป  คิดเป็นร้อยละ ๙๐.๑ การศึกษา
สามัญส่วนใหญ่อยู่ในระดับปริญญาตรี  จ านวน ๑๐๕ รูป  คิดเป็นร้อยละ ๖๔.๘  

ระดับการปฏิบัติการบริหารจัดการวัดของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อการบริหารจัดการวัดใน
จังหวัดชัยนาท  โดยภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๒๐ และมีส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ ๐.๒๓ เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน คือ ด้านการให้
ความสะดวกในการบ าเพ็ญกุศลอยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ย ๔.๓๗ และมีส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ๐.๑๘ ด้านการปกครองบรรพชิตและคฤหัสถ์อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย ๔.๒๕ และมี
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ๐.๒๐ และด้านการบ ารุงรักษาวัด จัดกิจการและศาสนสมบัติอยู่ในระดับมาก
ที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ย ๔.๒๒ และมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ๐.๒๔ และด้านการศึกษาอบรมสั่งสอนพระ
ธรรมวินัยบรรพชิตและคฤหัสถ์อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย ๓.๙๖ และมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ๐.๓๑ 
ตามล าดับ 

 
 



๑๖๙ 
 

ระดับการปฏิบัติการบริหารจัดการวัดของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อการบริหารจัดการวัดใน
จังหวัดชัยนาท  ด้านการบ ารุงรักษาวัด จัดกิจการและศาสนสมบัติ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๒๒ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ ๐.๕๖ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่
ในระดับมากทุกข้อ 

ระดับการปฏิบัติการบริหารจัดการวัดของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อการบริหารจัดการวัดใน
จังหวัดชัยนาท  ด้านการปกครองบรรพชิตและคฤหัสถ์  โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ ๔.๒๕ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ ๐.๕๖ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับ
มากทุกข้อ ยกเว้นข้อที่ ๒ ท่านออกกฎ ระเบียบปฏิบัติกิจวัตรพระภิกษุ สามเณร ในวัด อยู่ในระดับ
มากที่สุด 

ระดับการปฏิบัติการบริหารจัดการวัดของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อการบริหารจัดการวัดใน
จังหวัดชัยนาท  ด้านการศึกษาอบรมสั่งสอนพระธรรมวินัยบรรพชิตและคฤหัสถ์  โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๓.๙๗ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ ๐.๗๕ เมื่อพิจารณาเป็น
รายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากเกือบทุกข้อ ยกเว้นข้อที่ ๕ และ ๖ อยู่ในระดับมากที่สุด และข้อที่ ๑ 
และ ๑๐ อยู่ในระดับปานกลาง 

ระดับการปฏิบัติการบริหารจัดการวัดของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อการบริหารจัดการวัดใน
จังหวัดชัยนาท  ด้านการให้ความสะดวกในการบ าเพ็ญกุศล โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๓๗ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ ๐.๕๔ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่
ในระดับมากเกือบทุกข้อ ยกเว้นข้อท่ี ๓ , ๑๔ และ ๑๕ อยู่ในระดับมากที่สุด 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๗๐ 
 

๔.๓.๗ ผลการยืนยันรูปแบบโดยการสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group 
Discussion) 

ผู้วิจัยได้ด าเนินการสนทนากลุ่มเฉพาะขึ้น เพื่อให้ผู้เชี่ยวชาญด้านศาสนา ด้านการบริหาร
จัดการ จ านวน ๑๑ รูปหรือคน ท าการยืนยันรูปแบบการพัฒนาการบริหารจัดการวัดที่ดี ในจังหวัด
ชัยนาท ณ ห้องประชุมชลบุรี อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ต าบลล า
ไทร อ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในวันเสาร์ ที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๐ ซึ่งสามารถสรุป
ผลการวิจัยได้ดังนี้ 

๑) รูปแบบที่ ๑ ได้แก่ การพัฒนาวัดสู่องค์กรที่มีสมรรถนะ ประกอบด้วย ๓ กิจกรรม 
คือ จัดท าแผนพัฒนาวัด ด้วยการระดมความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนในการจัดท าแผนพัฒนาวัด แผน
ยุทธศาสตร์ จัดประชาพิจารณ์ และการถ่ายทอดแผนสู่ภาคปฏิบัติ พัฒนาวัดสู่เป้าหมาย ด้วยการ
พัฒนาวัดเป็นอุทยานการศึกษาภายในวัด วัดพัฒนาตัวอย่าง และพัฒนาวัดเป็นวัดพัฒนาตัวอย่าง
ดีเด่น และการพัฒนาเครื่องมือบริหารจัดการที่ดีและมีประสิทธิภาพ ด้วยการสร้างเครื่องมือจัดเก็บ  
ศาสนสมบัติของวัดอย่างเป็นระบบ และสามารถสืบค้นศาสนสมบัติได้อย่างรวดเร็ว จากการสนทนา
กลุ่มพบว่า 

การพัฒนาวัดสู่องค์การที่มีสมรรถนะนั้น เป็นสิ่งที่ท าได้ยาก แต่ก็ท าได้จริง วัดในจังหวัด
ชัยนาทส่วนใหญ่ยังต้องพัฒนาให้เจริญอีกเยอะ มีน้อยวัดที่พร้อมจะพัฒนาวัดให้เป็นองค์กรที่มี
สมรรถนะสูงได้ ในรูปแบบที่หนึ่งนี้จะช่วยให้วัดได้รับการพัฒนาในทางที่ดีข้ึน๑๔๐ 

ประการแรกวัดจ าเป็นต้องจัดท าแผนพัฒนาวัด เพ่ือเป็นการก าหนดทิศทางและแนวทาง
ในการพัฒนาวัดในอนาคตอย่างถูกต้อง และประหยัดทั้งเวลา ทั้งคน รวมถึงงบประมาณด้วย การจัด
ประชาพิจารณ์โดยการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย ทั้งพระสงฆ์ ชาวบ้าน และหน่วยงานราชการ เข้ามา
พัฒนาวัดร่วมกันนับว่ามีประโยชน์มาก ประเด็นเสริมที่ส าคัญคือ การให้เจ้าอาวาสแต่ละวัดมาแสดง
นโยบายหรือวิสัยทัศน์ในการพัฒนาวัดของตนเองนับเป็นอีกนโยบายที่ก าลังผลักดันให้เกิดขึ้น เมื่อเจ้า
อาวาสทุกวัดแสดงศักยภาพของตนเองออกมาให้พุทธศาสนิกชนเห็น จะเป็นแรงบันดาลใจให้
พุทธศาสนิกชนสนใจวัดเพ่ิมมากข้ึน๑๔๑ 

ประการที่สอง การพัฒนาวัดสู่เป้าหมาย คือ การได้รับการคัดเลือกให้เป็น อุทยาน
การศึกษาภายในวัด วัดพัฒนาตัวอย่าง และพัฒนาวัดเป็นวัดพัฒนาตัวอย่างดีเด่นนั้น ในปัจจุบันวัดใน
จังหวัดชัยนาทยังมีอยู่น้อยวัดที่ได้รับการคัดเลือก ส่วนใหญ่จะเป็นวัดขนาดใหญ่และมีศักยภาพมาก
พอจึงจะสามารถพัฒนาวัดให้เป็นอุทยานการศึกษา วัดพัฒนาตัวอย่างได้ จึงควรเริ่มจากการจัดมุม
หนังสือ ห้องเรียนขนาดเล็ก หรือแหล่งการเรียนรู้ภายในวัดในเกิดขึ้นก่อน ส าหรับวัดขนาดเล็ก แต่
การวางเป้าหมายที่จะพัฒนาวัดให้ เจริญรุ่งเรืองนั้นก็เป็นแนวปฏิบัติที่ดี ที่ต้องสนับสนุนและ
ส่งเสริม๑๔๒ 

 
                                                 

๑๔๐สนทนากลุ่มเฉพาะ พระราชปัญญาโสภณ, เลขานุการเจ้าคณะภาค ๓, ๑๔ มกราคม ๒๕๖๐. 
๑๔๑สนทนากลุ่มเฉพาะ พระสุธีวราภรณ์, รักษาการเจ้าคณะจังหวัดชัยนาท, ๑๔ มกราคม ๒๕๖๐. 
๑๔๒สนทนากลุ่มเฉพาะ พระอุดมสิทธินายก, ดร., รองเจ้าคณะจังหวัดนนทบุรี อาจารย์ประจ า

หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ, ๑๔ มกราคม ๒๕๖๐. 



๑๗๑ 
 

ประการที่สาม การสร้างเครื่องมือจัดเก็บศาสนสมบัติของวัดอย่างเป็นระบบนั้น วัดมี
พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ และกฎมหาเถรสมาคมระบุชัดอยู่แล้วถึงระเบียบวิธีปฏิบัติด้านศาสนสมบัติ 
ดังนั้นการสร้างเครื่องมือฉบับดังกล่าวจึงต้องมุ่งไปถึงวิธีการหรือกลวิธีในการจัดเก็บให้มีประสิทธิของ
แต่ละวัดมากกว่า๑๔๓ 

อีกประการหนึ่งพบว่า รูปแบบที่หนึ่ง การพัฒนาวัดสู่องค์กรที่มีสมรรถนะนั้น ควรสลับ
กิจกรรมใหม่ให้สอดคล้องกันดังนี้๑๔๔ 

๑) จัดท าแผนพัฒนาวัด ด้วยการระดมความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนในการจัดท า
แผนพัฒนาวัด แผนยุทธศาสตร์ จัดประชาพิจารณ์ และการถ่ายทอดแผนสู่ภาคปฏิบัติ  

๒) มีประสิทธิภาพ ด้วยการสร้างเครื่องมือจัดเก็บศาสนสมบัติของวัดอย่างเป็นระบบ 
และสามารถสืบค้นศาสนสมบัติได้อย่างรวดเร็ว 

๓) พัฒนาวัดสู่เป้าหมาย ด้วยการพัฒนาวัดเป็นอุทยานการศึกษาภายในวัด วัดพัฒนา
ตัวอย่าง และพัฒนาวัดเป็นวัดพัฒนาตัวอย่างดีเด่น และการพัฒนาเครื่องมือบริหารจัดการที่ดี 

โดยผู้เชี่ยวชาญทั้ง ๑๑ รูปหรือคน ยืนยันรูปแบบที่หนึ่งตามที่เสนอมา และสรุปใหม่ได้
ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
๑๔๓สนทนากลุ่มเฉพาะ พระครูสังฆรักษ์เกียรติศักดิ์ กิตฺติปญฺโญ, ดร., ผู้อ านวยการหลักสูตรพุทธ

ศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์, ๑๔ มกราคม ๒๕๖๐. 
๑๔๔สนทนากลุ่มเฉพาะ พระมหาสุนันท์ สุนนฺโท, ดร., อาจารย์ประจ าหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎี

บัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ, ๑๔ มกราคม ๒๕๖๐. 



๑๗๒ 
 

รูปแบบท่ี ๑ พัฒนาวัดสู่องค์กรที่มีสมรรถนะ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพที่ ๔.๘ รูปแบบที่ ๑ พัฒนาวัดสู่องค์กรที่มีสมรรถนะ 
ที่มา : จากการสังเคราะห์ของผู้วิจัย 

 

จากแผนภาพที่ ๔.๘ พบว่า รูปแบบที่หนึ่ง ได้แก่ การพัฒนาวัดสู่องค์กรที่มีสมรรถนะ 
ประกอบด้วย ๓ กิจกรรม คือ จัดท าแผนพัฒนาวัด ด้วยการระดมความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนในการ
จัดท าแผนพัฒนาวัด แผนยุทธศาสตร์ จัดประชาพิจารณ์ และการถ่ายทอดแผนสู่ภาคปฏิบัติ  การ
พัฒนาเครื่องมือบริหารจัดการที่ดีและมีประสิทธิภาพ ด้วยการสร้างเครื่องมือจัดเก็บศาสนสมบัติของ
วัดอย่างเป็นระบบ และสามารถสืบค้นศาสนสมบัติได้อย่างรวดเร็ว และพัฒนาวัดสู่เป้าหมาย ด้วยการ
พัฒนาวัดเป็นอุทยานการศึกษาภายในวัด วัดพัฒนาตัวอย่าง และพัฒนาวัดเป็นวัดพัฒนาตัวอย่าง
ดีเด่น  

 
 

รูปแบบท่ี ๑ 
พัฒนาวัดสู่องค์กรที่มี

สมรรถนะ 

แผนพัฒนาวัด 
-ระดมความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนในการจัดท า
แผน 
-จัดท าแผนพัฒนาวัด แผนยุทธศาสตร์ของวัด 
-จัดประชาพิจารณ์แผน 
-ถ่ายทอดแผนสู่ภาคปฏิบัติ 

พัฒนาวัดสู่เป้าหมาย 
-พัฒนาวัดเป็นอุทยานการศึกษาภายในวัด เช่น จัด
พิพิธภัณฑ์ ห้องสมุด มุมอ่านหนังสือ เป็นต้น 
-พัฒนาวัดเป็นวัดพัฒนาตัวอย่าง เช่น พัฒนาศาสน
สถานให้สวยงามและมั่นคง เป็นต้น 
-พัฒนาวัดเป็นวัดพัฒนาตัวอย่างดีเด่น 

พัฒนาเครื่องมือบริหารจัดการที่ดีและมี
ประสิทธิภาพ 

-สร้างเครื่องมือในการบริหารจัดการศาสนสมบัติ
ของวัดอย่างมีประสิทธิภาพ ใช้งานได้จริง 
-จัดเก็บศาสนสมบัติของวัดอย่างเป็นระบบ 
-สามารถสืบค้นศาสนสมบัติได้อย่างรวดเร็ว 



๑๗๓ 
 

๒) รูปแบบที่ ๒ ได้แก่ การพัฒนาศาสนบุคคลที่ดีและมีคุณภาพ  ประกอบด้วย ๓ 
กิจกรรม คือ จัดตั้งส านักงานภายในวัด ด้วยการเตรียมสถานที่จัดตั้งส านักงาน เตรียมวัสดุอุปกรณ์
ประจ าส านักงานให้ครบครัน แต่งตั้งบุคคลประจ าส านักงาน ดูแลส านักงาน ปรับปรุงส านักงานตาม
ค าแนะน าของผู้รับบริการ สร้างบุคลากรที่มีคุณภาพ ด้วยการคัดเลือกพระภิกษุสามเณรที่มีความรู้
ความสามารถ พัฒนาพระภิกษุสามเณรให้ได้รับการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น ส่งเสริมและสนับสนุนให้
พระภิกษุผู้มีคุณสมบัติด ารงต าแหน่งทางการปกครองคณะสงฆ์ และสร้างศาสนทายาทที่ดี ด้วยการ
คัดเลือกศาสนทายาท อบรมศาสนาทายาท ให้การศึกษาที่ดี และสนับสนุนทุนการศึกษา พัฒนาศาสน
ทายาทให้มีความพร้อมในทุกๆ ด้าน และส่งเสริมและสนับสนุนให้สนองงานคณะสงฆ์ จากการสนทนา
กลุ่มเฉพาะพบว่า 

รูปแบบที่ ๒ ตามที่ผู้วิจัยเสนอนั้นนับว่าดี มีความเหมาะสม การจัดตั้งส านักงานภายใน
วัดเป็นสิ่งที่มีความจ าเป็นและสมควรจัดให้มีทุกวัน การมีส านักงานกลางจะช่วยให้การติดต่อสื่อสาร
กันระหว่างเจ้าอาวาสกับชาวบ้านเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ทั้งนี้วัดต้องจัดให้มีพระภิกษุหรือสามเณร
อยู่ประจ าส านักงานอย่างน้อยหนึ่งรูปเพื่อคอยอ านวยความสะดวกให้แก่ญาติโยมที่มาติดต่องาน๑๔๕ 

การสร้างบุคลากรที่มีคุณภาพด้วยการคัดเลือกพระภิกษุสามเณรที่มีความรู้ความสามารถ
มาพัฒนาวัดนั้นมีน้อย ท าได้ยาก เนื่องจากพระภิกษุสามเณรมีน้อย และที่มีอยู่ก็หาบุคคลที่พร้อมจะ
พัฒนาตนเองยาก ดังนั้นจึงควรเน้นไปที่กลุ่มพระสังฆาธิการที่มีอยู่เป็นหลัก ให้ท่านได้ศึกษาหาความรู้
เพ่ิมเติม และพัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลา จะช่วยให้วัดมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องนั้นเอง๑๔๖ 

โดยผู้เชี่ยวชาญทั้ง ๑๑ รูปหรือคน ยืนยันรูปแบบที่สองตามที่เสนอมา และสรุปใหม่ได้
ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
๑๔๕สนทนากลุ่มเฉพาะ รองศาสตราจารย์ ดร. สุรพล สุยะพรหม, ผู้อ านวยการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา 

สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธและสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์, ๑๔ มกราคม ๒๕๖๐. 
๑๔๖สนทนากลุ่มเฉพาะ นายวีระศักดิ์ แสนนาม, รักษาการผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนา

จังหวัดชัยนาท, ๑๔ มกราคม ๒๕๖๐. 



๑๗๔ 
 

รูปแบบท่ี ๒ การพัฒนาศาสนบุคคลที่ดีมีคุณภาพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพที่ ๔.๙ รูปแบบที่ ๒ พัฒนาศาสนบุคคลที่ดีและมีคุณภาพ 
ที่มา : จากการสังเคราะห์ของผู้วิจัย 

 

จากแผนภาพที่ ๔.๙ พบว่า รูปแบบที่สอง ได้แก่ การพัฒนาศาสนบุคคลที่ดีและมี
คุณภาพ  ประกอบด้วย ๓ กิจกรรม คือ จัดตั้งส านักงานภายในวัด ด้วยการเตรียมสถานที่จัดตั้ง
ส านักงาน เตรียมวัสดุอุปกรณ์ประจ าส านักงานให้ครบครัน แต่งตั้งบุคคลประจ าส านักงาน ดูแล
ส านักงาน ปรับปรุงส านักงานตามค าแนะน าของผู้รับบริการและเพ่ิมช่องทางการติดต่อประสานงาน
กับชาวบ้านให้มากขึ้น สร้างบุคลากรที่มีคุณภาพ ด้วยการคัดเลือกพระภิกษุสามเณรที่มีความรู้
ความสามารถ พัฒนาพระภิกษุสามเณรให้ได้รับการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น ส่งเสริมและสนับสนุนให้
พระภิกษุผู้มีคุณสมบัติด ารงต าแหน่งทางการปกครองคณะสงฆ์  และการพัฒนาศักยภาพของเจ้า
อาวาสอย่างต่อเนื่อง และสร้างศาสนทายาทที่ดี ด้วยการคัดเลือกศาสนทายาท อบรมศาสนาทายาท 

รูปแบบท่ี ๒ 
พัฒนาศาสนบุคคลที่ดีมี

คุณภาพ 

จัดตั้งส านักงานภายในวัด 
-เตรียมสถานที่จัดตั้งส านักงาน 
-เตรียมวัสดุอุปกรณ์ประจ าส านักงานให้ครบครัน 
-แต่งตั้งบุคคลประจ าส านักงาน ดูแลส านักงาน 
-ปรับปรุงส านักงานตามค าแนะน าของผู้รับบริการ 
-เปิดช่องทางให้ชาวบ้านเข้าถึงง่ายขึ้น 

สร้างบุคลากรที่มีคุณภาพ 
-คัดเลือกพระภิกษุสามเณรที่มีความรู้ความสามารถ 
-พัฒนาพระภิกษุสามเณรให้ได้รับการศึกษาในระดับ
ที่สูงขึ้น 
-ส่งเสริมและสนับสนุนให้พระภิกษุผู้มีคุณสมบัติ
ด ารงต าแหน่งทางการปกครองคณะสงฆ์ 
-พัฒนาศักยภาพของเจ้าอาวาส 

สร้างศาสนทายาทท่ีดี 
-คัดเลือกศาสนทายาท 
-อบรมศาสนาทายาท ให้การศึกษาที่ดี และ
สนับสนุนทุนการศึกษา 
-พัฒนาศาสนทายาทให้มีความพร้อมในทุกๆ ด้าน 
-ส่งเสริมและสนับสนุนให้สนองงานคณะสงฆ์ 



๑๗๕ 
 

ให้การศึกษาที่ดี และสนับสนุนทุนการศึกษา พัฒนาศาสนทายาทให้มีความพร้อมในทุกๆ ด้าน และ
ส่งเสริมและสนับสนุนให้สนองงานคณะสงฆ ์

 

๓) รูปแบบที่สาม ได้แก่ การพัฒนาการเรียนรู้คู่คุณธรรม  ประกอบด้วย ๓ กิจกรรม 
คือ จัดตั้งโรงเรียนพระปริยัติธรรม ด้วยการสร้างและพัฒนาบุคลากรให้มีสุขภาพและคุณภาพ พัฒนา
มาตรฐาน พัฒนาวัดให้เป็นเป็นแหล่งเรียนรู้และศึกษาค้นคว้าศาสตร์ทางด้านพระพุทธศาสนาแบบ
ครบวงจร พัฒนาส านักศาสนศึกษาต้นแบบ สร้างแหล่งการเรียนรู้ เช่น ศูนย์กลางการเรียนรู้ด้านการ
พัฒนาร่างกาย ศีลธรรม สังคม จิตใจ และปัญญา ส่งเสริมคุณภาพการศึกษา ด้วยการพัฒนาผู้บริหาร
และครูมีคุณวุฒิและคุณธรรม การสร้างครูให้เป็นผู้น าทางด้านวิชาการ สร้างสภาพแวดล้อมที่เป็น
ระบบระเบียบ  และสร้างสภาพแวดล้อมที่ดึงดูดความสนใจต่อการเรียนการสอน การมีส่วนร่วมของ
บ้าน วัด ชุมชน และราชการ ในการสนับสนุนและส่งเสริมส านักศาสนศึกษา  จากการสนทนากลุ่ม
เฉพาะพบว่า 

รูปแบบที่สาม การพัฒนาการเรียนรู้คู่คุณธรรมนั้น กิจกรรมที่หนึ่งคือจัดตั้งโรงเรียนพระ
ปริยัติธรรมนั้น ในปัจจุบันพบว่า การจัดตั้งโรงเรียนพระปริยัติธรรมนั้นค่อนข้างท าได้ยาก ทางคณะ
สงฆ์จึงริเริ่มให้มีการเรียนแบบรวมศูนย์แทน เช่น จัดการเรียนการสอนที่วัดของเจ้าคณะต าบล หรือ
รวมเรียนที่วัดของเจ้าคณะอ าเภอ หรือวัดที่มีความพร้อมในการจัดการศึกษาเป็นต้น จะช่วยให้การ
เรียนการสอนพระปริยัติธรรมดีขึ้น อีกประการหนึ่งก็คือ ควรเน้นการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลี
ให้มากขึ้น จากหลายปีที่ผ่านมาคณะสงฆ์จังหวัดชัยนาทปรากฏจ านวนพระภิกษุสามเณรที่สอบผ่าน
บาลีจ านวนน้อย ดังนั้นการบริหารจัดการวัดที่ดีจึงต้องเริ่มจากการส่งเสริมการศึกษาพระปริยัติธรรม
แผนกบาลีด้วย ส่วนกลางสร้างแหล่งเรียนรู้ภายในวัดนั้น ต้องส่งเสริมให้ทุกวัดพัฒนาให้เป็นแหล่ง
เรียนรู้ภายในวัด และการสร้างเด็กและเยาวชนต้นแบบ ด้วยการสร้างภูมิคุ้มกันด้วยการเสริมสร้าง
คุณธรรมจริยธรรมอย่างจริงจัง ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของนักเรียนกลุ่มเสี่ยง ส่งเสริมให้นักเรียน
กลุ่มเป้าหมาย  และการเสริมสร้างกิจกรรมการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนร่วมกับ 
หน่วยงาน สถานศึกษา และชุมชน๑๔๗ 

โดยผู้เชี่ยวชาญทั้ง ๑๑ รูปหรือคน ยืนยันรูปแบบที่สามตามที่เสนอมา โดยเปลี่ยน
กิจกรรมจัดตั้งโรงเรียนพระปริยัติธรรม เป็น เครือข่ายโรงเรียนพระปริยัติธรรม และย้ายกิจกรรมใน
รูปแบบที่สี่ การสร้างเด็กและเยาวชนต้นแบบ มาไว้ที่รูปแบบที่สาม จึงสรุปใหม่ได้ดังนี้ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
๑๔๗สนทนากลุ่มเฉพาะ ดร.บุษกร วัฒนบุตร, เลขานุการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการจัดการ

เชิงพุทธและสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์, ๑๔ มกราคม ๒๕๖๐. 



๑๗๖ 
 

รูปแบบท่ี ๓ พัฒนาการเรียนรู้คู่คุณธรรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพที่ ๔.๑๐ รูปแบบที่ ๓ พัฒนาการเรียนรู้คู่คุณธรรม 
ที่มา : จากการสังเคราะห์ของผู้วิจัย 

 

รูปแบบท่ี ๓ 
พัฒนาการเรียนรู้ 

คู่คุณธรรม 

เครือข่ายโรงเรียนพระปริยัติธรรม 
-เรียนรวมที่ศูนย์ต าบลหรืออ าเภอ 
-แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเครือข่าย 
-สร้างและพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพ 
-พัฒนาส านักศาสนศึกษาให้เป็นต้นแบบ 
-ส่งเสริมพระปริยัติธรรม แผนกบาลี 
 

สร้างแหล่งการเรียนรู้ 
-ศูนย์กลางการเรียนรู้ด้านการพัฒนาร่างกาย (กาย
ภาวนา) ด้านการพัฒนาศีลธรรม และสังคม (สีล
ภาวนา) ด้านการพัฒนาจิตใจ (จิตตภาวนา) และ 
ด้านการพัฒนาปัญญา (ปัญญาภาวนา) 
 

ส่งเสริมคุณภาพการศึกษา 
-ผู้บริหารและครูมีคุณวุฒิและคุณธรรม 
-การสร้างครูให้เป็นผู้น าทางด้านวิชาการ 
-สร้างสภาพแวดล้อมที่เป็นระบบระเบียบ  
-สร้างสภาพแวดล้อมที่ดึงดูดความสนใจต่อการเรียน
การสอน 
-การมีส่วนร่วมของบ้าน วัด ชุมชน และราชการ ใน
การสนับสนุนและส่งเสริมส านักศาสนศึกษา 
 

สร้างเด็กและเยาวชนต้นแบบ 
-สร้างภูมิคุ้มกันด้วยการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม 
-ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของนักเรียนกลุ่มเสี่ยง 
-ส่งเสริมให้นักเรียนกลุ่มเป้าหมาย 
-เสริมสร้างกิจกรรมร่วมกับ หน่วยงาน สถานศึกษา 
และชุมชน 

 



๑๗๗ 
 

จากแผนภาพที่ ๔.๑๐ พบว่า รูปแบบที่สาม ได้แก่ การพัฒนาการเรียนรู้คู่คุณธรรม  
ประกอบด้วย ๔ กิจกรรม คือ เครือข่ายโรงเรียนพระปริยัติธรรม ด้วยการเรียนร่วมที่ศูนย์ต าบลหรือ
อ าเภอ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเครือข่าย สร้างและพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพ พัฒนา
ส านักศาสนศึกษาให้เป็นต้นแบบ และส่งเสริมพระปริยัติธรรม แผนกบาลี สร้างแหล่งการเรียนรู้ เช่น 
ศูนย์กลางการเรียนรู้ด้านการพัฒนาร่างกาย ศีลธรรม สังคม จิตใจ และปัญญา ส่งเสริมคุณภาพ
การศึกษา ด้วยการพัฒนาผู้บริหารและครูมีคุณวุฒิและคุณธรรม การสร้างครูให้เป็นผู้น าทางด้าน
วิชาการ สร้างสภาพแวดล้อมที่เป็นระบบระเบียบ  และสร้างสภาพแวดล้อมที่ดึงดูดความสนใจต่อการ
เรียนการสอน การมีส่วนร่วมของบ้าน วัด ชุมชน และราชการ ในการสนับสนุนและส่งเสริมส านัก 
ศาสนศึกษา และการสร้างเด็กและเยาวชนต้นแบบ ด้วยการสร้างภูมิคุ้มกันด้วยการเสริมสร้าง
คุณธรรมจริยธรรมอย่างจริงจัง ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของนักเรียนกลุ่มเสี่ยง ส่งเสริมให้นักเรียน
กลุ่มเป้าหมาย  และการเสริมสร้างกิจกรรมการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนร่วมกับ 
หน่วยงาน สถานศึกษา และชุมชน 

 
๔) รูปแบบที่สี่  ได้แก่ การพัฒนาศาสนสถานให้ ม่ันคง สวยงาม พร้อมใช้งาน 

ประกอบด้วย ๓ กิจกรรม คือ การพัฒนาศาสนสถาน ด้วยการอนุรักษ์ศาสนสถานให้มีความมั่นคง 
แข็งแรง และคงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ความเป็นไทย การน าภูมิปัญญาในชุมชนมาสร้างศาสนสถาน จัดวัด
เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เชิงวัฒนธรรม และเชิงปฏิบัติธรรม ให้ความรู้แก่บุคลากร ด้วยการการ
พัฒนาทักษะทางด้านภาษาและวัฒนธรรมท้องถิ่น การจัดท าหนังสือคู่มือ ประวัติวัด ศาสนพิธีกรรม 
ส่งเสริมการศึกษาพระปริยัติธรรม สร้างสภาพแวดล้อมที่ดึงดูดการเรียนการสอน และการสร้างเด็ก
และเยาวชนต้นแบบ ด้วยการสร้างภูมิคุ้มกันด้วยการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมอย่างจริงจัง 
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของนักเรียนกลุ่มเสี่ยง ส่งเสริมให้นักเรียนกลุ่มเป้าหมาย  และการเสริมสร้าง
กิจกรรมการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนร่วมกับ หน่วยงาน สถานศึกษา และชุมชน  จาก
การสนทนากลุ่มเฉพาะพบว่า 

รูปแบบที่สี่ควรปรับจากการพัฒนาศาสนสถานให้มั่นคง สวยงาม พร้อมใช้งาน เป็นการ
พัฒ นาศาสนสถาน  ศาสนบุ คคล และศาสนพิธีกรรมที่ ดี  ส่ วนกิจกรรมนั้ น เน้ น ไป ในการ
บูรณปฏิสังขรณ์ศาสนสถานให้มั่นคง เรียบร้อยและคงทน พร้อมใช้งานในการรองรับพุทธศาสนิกชน
มาร่วมบ าเพ็ญกุศลและการพัฒนาศาสนบุคคลและศาสนพิธีกรรมไปพร้อมๆ กัน ในการพัฒนาศาสน
บุคคล เช่น การอบรมคนในวัดให้สามารถให้บริการแก่ผู้มาใช้บริการ คือ พุทธศาสนิกชน ได้อย่างดี มี
การอบรมฝึกฝนทั้งภาษา วัฒนธรรม ประเพณี ศาสนพิธีกรรมที่ดีงามและถูกต้องตามโบราณราช
ประเพณี สอดคล้องกับหลักในทางพระพุทธศาสนา ไม่ผิดเพ้ียนไปจากเดิม อนุรักษ์ไว้ให้ลูกหลาน
ต่อไป๑๔๘ 

โดยผู้เชี่ยวชาญทั้ง ๑๑ รูปหรือคน ยืนยันรูปแบบที่สี่ตามที่เสนอมา โดยเปลี่ยนชื่อ
รูปแบบ ย้ายกิจกรรม การสร้างเด็กและเยาวชนต้นแบบ ไปไว้ที่รูปแบบที่สาม และเพ่ิมเติมกิจกรรม
พัฒนาศาสนพิธีกรรมเข้าไป จึงสรุปใหม่ได้ดังนี้ 

                                                 
๑๔๘สนทนากลุ่มเฉพาะ พระราชปัญญาโสภณ, เลขานุการเจ้าคณะภาค ๓, ๑๔ มกราคม ๒๕๖๐. 



๑๗๘ 
 

รูปแบบท่ี ๔ การพัฒนาศาสนสถาน ศาสนบุคคล และศาสนพิธีกรรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพที่ ๔.๑๑ รูปแบบที่ ๔ การพัฒนาศาสนสถาน ศาสนบุคคล และศาสนพิธีกรรม 

ที่มา : จากการสังเคราะห์ของผู้วิจัย 
 

จากแผนภาพที่ ๔.๑๑๐ พบว่า รูปแบบที่สี่ ได้แก่ การพัฒนาศาสนสถาน ศาสนบุคคล 
และศาสนพิธีกรรม ประกอบด้วย ๓ กิจกรรม คือ การพัฒนาศาสนสถาน ด้วยการอนุรักษ์ศาสนสถาน
ให้มีความมั่นคง แข็งแรง และคงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ความเป็นไทย การน าภูมิปัญญาในชุมชนมาสร้าง 
ศาสนสถาน จัดวัดเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เชิงวัฒนธรรม และเชิงปฏิบัติธรรม การพัฒนาศา
สนบุคคล ด้วยการการพัฒนาทักษะทางด้านภาษาและวัฒนธรรมท้องถิ่น การจัดท าหนังสือคู่มือ 
ประวัติวัด ศาสนพิธีกรรม ส่งเสริมการศึกษาพระปรยิัติธรรม สร้างสภาพแวดล้อมที่ดึงดูดการเรียนการ
สอน และการพัฒนาศาสนพิธีกรรม ด้วยการอบรมให้ความรู้เรื่องศาสนพิธีกรรมที่ถูกต้อง จัดท า
คู่มือศาสนพิธีกรรมออกเผยแผ่ จัดกิจกรรมส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณีท้องถิ่น  และจัดกิจกรรม
ส่งเสริมพระพุทธศาสนาอย่างสม่ าเสมอ 

 

รูปแบบท่ี ๔ 
การพัฒนาศาสนสถาน 

ศาสนบุคคล 
ศาสนพิธีกรรม 

การพัฒนาศาสนสถาน 
-การอนุรักษ์ศาสนสถานให้มีความม่ันคง แข็งแรง 
และคงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ความเป็นไทย  
-การน าภูมิปัญญาในชุมชนมาสร้างศาสนสถานของวัด
ให้เกิดความสวยงาม   
-จัดวัดเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เชิงวัฒนธรรม 
และเชิงปฏิบัติธรรม  
 

การพัฒนาศาสนบุคคล 
-การพัฒนาทักษะทางด้านภาษาและวัฒนธรรม
ท้องถิ่นแก่บุคลากรอย่างมีประสิทธิภาพ 
-การจัดท าหนังสือคู่มือ ประวัติวัด ศาสนพิธีกรรม 
-การส่งเสริมการศึกษาพระปริยัติธรรม 
-สร้างสภาพแวดล้อมที่ดึงดูดต่อการเรียนการสอน 

 

การพัฒนาศาสนพิธีกรรม 
-อบรมให้ความรู้เรื่องศาสนพิธีกรรมที่ถูกต้อง 
-จัดท าคู่มือศาสนพิธีกรรมออกเผยแผ่ 
-จัดกิจกรรมส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณีท้องถิ่น 
-จัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา 

 



๑๗๙ 
 

สภาพการบริหารจัดการวัดในจังหวัดชัยนาท 
จดุแข็ง = ภาวะผู้น าของเจ้าอาวาสมีสูง , จุดอ่อน = ศักยภาพของวัดไม่เท่ากัน 

โอกาส = ความร่วมมือจากคณะสงฆ์ หน่วยงาน , อุปสรรค = สภาพเศรษฐกิจและการเมือง 

มีการบ ารุ งรักษาวัด 
อ ย่ า ง ต่ อ เนื่ อ ง  จั ด
กิ จ ก ารและจั ด ก าร 
ศาสนสมบัตดีิ   

มี ก า ร ป ก ค ร อ ง
บรรพชิตและคฤหัสถ์
ภ า ย ใน วั ด ให้ เป็ น
ระเบียบเรียบร้อย  

   

มีการศึกษาอบรมและ
สั่ ง ส อ น พ ร ะ ภิ ก ษุ
สามเณรและชาวบ้าน
อย่างสม่ าเสมอ 

ค อ ย อ า น ว ย ค ว า ม
ส ะด ว ก ทั้ ง ส ถ าน ที่ 
บุคลากรในการบ าเพ็ญ
กุศลให้แก่ญาติโยม 

รูปแบบที่ ๑ 
พัฒนาวัดสู่องค์กร 

ที่มีสมรรถนะ 
โดยวัด เน้นไปที่ การท า
แผน สร้างเครื่องมือ และ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดย
เริ่มจาก 
 จัดท าแผนพัฒนาวัด
ระยะสั้น ระยะยาว แผน
ยุทธศาสตร์ของวัด  และ
แผนปฏิบัติการประจ าปี 
 สร้างเครื่องมือในการ
บริหารจัดการศาสนสมบัติ
ของวัดอย่างมีประสิทธิภาพ 
ใช้งานได้จริงและสืบค้นง่าย 
แบ่ งเป็นหมวดหมู่ อย่าง
ชัดเจน 
 พัฒนาวัดสู่ เป้าหมาย 
อุทยานการศึกษาภายในวัด 
วั ด พั ฒ น าตั ว อ ย่ า ง  วั ด
พัฒนาตัวอย่างดีเด่นและ
เป็นแหล่งการเรียนรู้ 

 

รูปแบบที่ ๒ 
การพัฒนาศาสนบุคคล 

ที่ดีมีคุณภาพ 
โด ย วั ด เน้ น ไป ที่ ก าร มี
ส านั ก งาน วั ด  พั ฒ น า
บุคลากร และสร้างศาสน
ทายาทที่ดี เริ่มจาก 
 การจัดตั้ งส านักงาน
ภายในวัด เปิดช่องทางให้
ชาวบ้านเข้าถึงง่ายขึ้น  มี
เจ้าหน้าที่คอยอ านวยความ
สะดวก ประสานงานกับ
ชาวบ้านและหน่วยงาน 
 ส ร้ า งบุ ค ล าก ร ที่ มี
คุณภาพ ส่งเสริมการศึกษา 
พัฒนาทักษะต่างๆ พัฒนา
ศักยภาพของเจ้าอาวาส 
 สร้างศาสนทายาทที่ดี 
สนับสนุนทุนการศึกษา 
พัฒนาศาสนทายาทให้มี
ความพร้อมในทุกๆ ด้าน
สนองงานคณะสงฆ์ 
 
   

รูปแบบที่ ๓ 
พัฒนาการเรียนรู้ 

คู่คุณธรรม 
โดยวัดเน้นไปที่การสร้าง
เครือข่าย การสร้างแหล่ง
เรียนรู้  พัฒนาคุณภาพ
การศึกษา โดยเริ่มจาก 
 พั ฒ น า เค รื อ ข่ า ย
โรงเรียนพระปริยัติธรรม
เรียนรวมที่ศูนย์ต าบลหรือ
อ าเภอ ส่งเสริมพระปริยัติ
ธ ร รม  แ ผ น ก บ า ลี แ ล ะ
การศึ กษาของเด็ กและ
เยาวชน 
 สร้างแหล่งการเรียนรู้
ภายในวัด ห้องสมุด มุม
ธรรมะ เป็นต้น  ส่งเสริม
คุ ณ ภ าพ ก ารศึ ก ษ าแ ก่
พระสงฆ์และชาวบ้าน 
 สร้างเยาวชนต้นแบบ 
เสริมสร้างกิจกรรมร่วมกับ 
สถานศึกษา และชุมชน 

  

รูปแบบที่ ๔ 
การพัฒนาศาสนสถาน ศาสน
บุคคล และศาสนพิธีกรรม 

โดยวัดเน้นไปที่การสร้าง
สถานที่  ควบคู่ กั บการ
สร้างคน และวิธีการ โดย
เริ่มจาก 

 ก า ร พั ฒ น า ศ า ส น
สถานเป็นแหล่งท่องเที่ยว
เชิงอนุรักษ์ เชิงวัฒนธรรม 
แ ล ะ เชิ งป ฏิ บั ติ ธ ร ร ม 
ส่งเสริมให้ประชาชนเข้า
วัดเพิ่มมากข้ึน 
 ก า ร พั ฒ น า ศ า ส น
บุ ค ค ล พั ฒ น า ทั ก ษ ะ
ท า งด้ า น ภ าษ า ให้ แ ก่
พระภิกษุสามเณร 
 ก า ร พั ฒ น า ศ า ส น
พิธีกรรมอบรมให้ความรู้
เรื่ อ งศ าสน พิ ธี ก รรม ที่
ถูกต้องแก่พระสงฆ์และ
ชาวบ้าน 
 

 

๔.๔  องค์ความรู้จากการวิจัย 
จากการวิจัยเรื่อง “รูปแบบการพัฒนาการบริหารจัดการวัดที่ดีในจังหวัดชัยนาท” ผู้วิจัย

สามารถสรุปองค์ความรู้ได้ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพที่ ๔.๑๒ องค์ความรู้จากการวิจัย 
ที่มา : จากการสังเคราะห์ของผู้วิจัย 



๑๘๐ 
 

 จากแผนภาพที่ ๔.๑๑ พบว่า รูปแบบการพัฒนาการบริหารจัดการวัดที่ดีในจังหวัด
ชัยนาท พบว่า  

ระดับการปฏิบัติการบริหารจัดการวัดของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อการบริหารจัดการวัดใน
จังหวัดชัยนาท  โดยภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๒๐ และมีส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ ๐.๒๓ เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน คือ ด้านการให้
ความสะดวกในการบ าเพ็ญกุศลอยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ย ๔.๓๗ และมีส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ๐.๑๘ ด้านการปกครองบรรพชิตและคฤหัสถ์อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย ๔.๒๕ และมี
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ๐.๒๐ และด้านการบ ารุงรักษาวัด จัดกิจการและศาสนสมบัติอยู่ในระดับมาก
ที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ย ๔.๒๒ และมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ๐.๒๔ และด้านการศึกษาอบรมสั่งสอนพระ
ธรรมวินัยบรรพชิตและคฤหัสถ์อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย ๓.๙๖ และมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ๐.๓๑ 
ตามล าดับ ระดับการปฏิบัติการบริหารจัดการวัดของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อการบริหารจัดการวัดใน
จังหวัดชัยนาท  ด้านการบ ารุงรักษาวัด จัดกิจการและศาสนสมบัติ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๒๒ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ ๐.๕๖ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่
ในระดับมากทุกข้อ ระดับการปฏิบัติการบริหารจัดการวัดของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อการบริหารจัดการวัด
ในจังหวัดชัยนาท  ด้านการปกครองบรรพชิตและคฤหัสถ์ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ ๔.๒๕ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ ๐.๕๖ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับ
มากทุกข้อ ยกเว้นข้อที่ ๒ ท่านออกกฎ ระเบียบปฏิบัติกิจวัตรพระภิกษุ สามเณร ในวัด อยู่ในระดับ
มากที่สุด ระดับการปฏิบัติการบริหารจัดการวัดของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อการบริหารจัดการวัดในจังหวัด
ชัยนาท  ด้านการศึกษาอบรมสั่งสอนพระธรรมวินัยบรรพชิตและคฤหัสถ์ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๓.๙๗ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ ๐.๗๕ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า 
อยู่ในระดับมากเกือบทุกข้อ ยกเว้นข้อที่ ๕ และ ๖ อยู่ในระดับมากที่สุด และข้อที่ ๑ และ ๑๐ อยู่ใน
ระดับปานกลาง ระดับการปฏิบัติการบริหารจัดการวัดของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อการบริหารจัดการวัดใน
จังหวัดชัยนาท  ด้านการให้ความสะดวกในการบ าเพ็ญกุศล โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๓๗ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ ๐.๕๔ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่
ในระดับมากเกือบทุกข้อ ยกเว้นข้อท่ี ๓ , ๑๔ และ ๑๕ อยู่ในระดับมากที่สุด 
 ส่วนรูปแบบการพัฒนาการบริหารจัดการวัดที่ดีในจังหวัดชัยนาท พบว่า มี ๔ รูปแบบ
คือ  
 รูปแบบที่หนึ่ง ได้แก่ การพัฒนาวัดสู่องค์กรที่มีสมรรถนะ คือองค์กรที่มีประสิทธิภาพใน
การบริหารจัดการ การจะเป็นองค์กรสมรรถนะนั้นต้อประกอบด้วย ๓ กิจกรรม คือ จัดท าแผนพัฒนา
วัด ระยะสั้นและระยะยาว ด้วยการระดมความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนในการจัดท าแผนพัฒนาวัด 
แผนยุทธศาสตร์ จัดประชาพิจารณ์ และการถ่ายทอดแผนสู่ภาคปฏิบัติ  จัดท ารูปเล่มและออกเผยแผ่
ให้ประชาชนได้ทราบและมีส่วนร่วมในการด าเนินการตามแผน ประการที่สอง คือ  การพัฒนา
เครื่องมือบริหารจัดการที่ดีและมีประสิทธิภาพ ด้วยการสร้างเครื่องมือจัดเก็บศาสนสมบัติของวัดอย่าง
เป็นระบบ และสามารถสืบค้นศาสนสมบัติได้อย่างรวดเร็ว  และประการสุดท้ายคือพัฒนาวัดสู่
เป้าหมาย ด้วยการพัฒนาวัดเป็นอุทยานการศึกษาภายในวัด วัดพัฒนาตัวอย่าง และพัฒนาวัดเป็นวัด
พัฒนาตัวอย่างดีเด่น การได้รับการคัดเลือกให้เป็นอุทยานการศึกษาภายในวัด วัดพัฒนาตัวอย่าง และ
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พัฒนาวัดเป็นวัดพัฒนาตัวอย่างดีเด่นนั้น ในปัจจุบันวัดในจังหวัดชัยนาทยังมีอยู่น้อยวัดที่ได้รับการ
คัดเลือก ส่วนใหญ่จะเป็นวัดขนาดใหญ่และมีศักยภาพมากพอจึงจะสามารถพัฒนาวัดให้เป็นอุทยาน
การศึกษา วัดพัฒนาตัวอย่างได้ จึงควรเริ่มจากการจัดมุมหนังสือ ห้องเรียนขนาดเล็ก หรือแหล่งการ
เรียนรู้ภายในวัดในเกิดขึ้นก่อน ส าหรับวัดขนาดเล็ก แต่การวางเป้าหมายที่จะพัฒนาวัดให้
เจริญรุ่งเรืองนั้นก็เป็นแนวปฏิบัติที่ดี ที่ต้องสนับสนุนและส่งเสริม 

รูปแบบที่สอง ได้แก่ การพัฒนาศาสนบุคคลที่ดีและมีคุณภาพ  ประกอบด้วย ๓ 
กิจกรรม คือ จัดตั้งส านักงานภายในวัด ด้วยการเตรียมสถานที่จัดตั้งส านักงาน เตรียมวัสดุอุปกรณ์
ประจ าส านักงานให้ครบครัน แต่งตั้งบุคคลประจ าส านักงาน ดูแลส านักงาน ปรับปรุงส านักงานตาม
ค าแนะน าของผู้รับบริการและเพ่ิมช่องทางการติดต่อประสานงานกับชาวบ้านให้มากขึ้น การจัดตั้ง
ส านักงานภายในวัดเป็นสิ่งที่มีความจ าเป็นและสมควรจัดให้มีทุกวัด การมีส านักงานกลางจะช่วยให้
การติดต่อสื่อสารกันระหว่างเจ้าอาวาสกับชาวบ้านเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ทั้งนี้วัดต้องจัดให้มี
พระภิกษุหรือสามเณรอยู่ประจ าส านักงานอย่างน้อยหนึ่งรูปเพ่ือคอยอ านวยความสะดวกให้แก่ญาติ
โยมที่มาติดต่องาน ประการที่สอง คือ สร้างบุคลากรที่มีคุณภาพ ด้วยการคัดเลือกพระภิกษุสามเณรที่
มีความรู้ความสามารถ พัฒนาพระภิกษุสามเณรให้ได้รับการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น ส่งเสริมและ
สนับสนุนให้พระภิกษุผู้มีคุณสมบัติด ารงต าแหน่งทางการปกครองคณะสงฆ์  การสร้างบุคลากรที่มี
คุณภาพด้วยการคัดเลือกพระภิกษุสามเณรที่มีความรู้ความสามารถมาพัฒนาวัดนั้นมีน้อย ท าได้ยาก 
เนื่องจากพระภิกษุสามเณรมีน้อย และที่มีอยู่ก็หาบุคคลที่พร้อมจะพัฒนาตนเองยาก ดังนั้นจึงควรเน้น
ไปที่กลุ่มพระสังฆาธิการที่มีอยู่เป็นหลัก ให้ท่านได้ศึกษาหาความรู้เพ่ิมเติม และพัฒนาตนเองอยู่
ตลอดเวลา จะช่วยให้วัดมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องนั้นเอง และประการสุดท้าย คือการพัฒนา
ศักยภาพของเจ้าอาวาสอย่างต่อเนื่อง และสร้างศาสนทายาทที่ดี ด้วยการคัดเลือกศาสนทายาท อบรม
ศาสนาทายาท ให้การศึกษาที่ดี และสนับสนุนทุนการศึกษา พัฒนาศาสนทายาทให้มีความพร้อมใน
ทุกๆ ด้าน และส่งเสริมและสนับสนุนให้สนองงานคณะสงฆ์  นอกจากนี้ยังพบว่า เน้นการปกครอง
พระภิกษุ สามเณร ที่อยู่ในวัดให้ปฏิบัติตามพระธรรมวินัย  กฎ  ระเบียบ  มติ  ประกาศ ค าสั่ง ของ
มหาเถรสมาคม  ออกกฎ ระเบียบปฏิบัติกิจวัตรพระภิกษุ สามเณร ในวัด  ออกกฎ ระเบียบปฏิบัติ
ของศิษย์วัดและผู้อยู่อาศัยในวัด เช่น การห้ามเล่นการพนัน ห้ามดื่มสุราภายบริเวณในวัดเป็นต้น ออก
กฎ ระเบียบปฏิบัติส าหรับบุคคลที่เข้ามาร่วมหรือจัดกิจกรรมต่าง ๆ ภายในวัด  ระงับอธิกรณ์ และ
วินิจฉัยปัญหาเพ่ือยุติเหตุความขัดแย้งหรือลงนิคหกรรมได้  มอบหมายหน้าที่ให้บุคลากรภายในวัด
รับผิดชอบงานต่างๆ ตามความรู้ความสามารถ จัดท าทะเบียนประวัติพระภิกษุ สามเณร และบุคลากร
ภายในวัด จัดท าประวัติวัดไว้เป็นหลักฐาน จัดท าสมุดเยี่ยมวัด แต่งตั้งคณะกรรมการวัดด าเนินการ
บริหารงานให้เป็นไปตามระเบียบของวัด อบรมศีลาจารวัตรของพระภิกษุ สามเณร และบุคลากร
ภายในวัดทุกวันพระ จัดสวัสดิการต่าง ๆ ให้แก่พระภิกษุ สามเณร และบุคลากรภายในวัด  ประชุม
คณะกรรมการวัดอย่างสม่ าเสมอ และท ารายงานการประชุมทุกครั้งเมื่อมีการประชุม ใช้หลักกระจาย
อ านาจให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการวัด และก าหนดพัฒนาการท างานเป็นทีมภายในวัด 

รูปแบบที่สาม ได้แก่ การพัฒนาการเรียนรู้คู่คุณธรรม  ประกอบด้วย ๓ กิจกรรม คือ 
ประการที่หนึ่ง  เครือข่ายโรงเรียนพระปริยัติธรรม ด้วยการเรียนร่วมที่ศูนย์ต าบลหรืออ าเภอ มีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเครือข่าย สร้างและพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพ พัฒนาส านักศาสนศึกษาให้
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เป็นต้นแบบ และส่งเสริมพระปริยัติธรรม แผนกบาลี ประการที่สอง  คือ  สร้างแหล่งการเรียนรู้ เช่น 
ศูนย์กลางการเรียนรู้ด้านการพัฒนาร่างกาย ศีลธรรม สังคม จิตใจ และปัญญา ส่งเสริมคุณภาพ
การศึกษา ด้วยการพัฒนาผู้บริหารและครูมีคุณวุฒิและคุณธรรม การสร้างครูให้เป็นผู้น าทางด้าน
วิชาการ สร้างสภาพแวดล้อมที่เป็นระบบระเบียบ  และสร้างสภาพแวดล้อมที่ดึงดูดความสนใจต่อการ
เรียนการสอน การมีส่วนร่วมของบ้าน วัด ชุมชน และราชการ ในการสนับสนุนและส่งเสริมส านักศา
สนศึกษา และการสร้างเด็กและเยาวชนต้นแบบ ด้วยการสร้างภูมิคุ้มกันด้วยการเสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรมอย่างจริงจัง ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของนักเรียนกลุ่มเสี่ยง ส่งเสริมให้นักเรียนกลุ่มเป้าหมาย  
และการเสริมสร้างกิจกรรมการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนร่วมกับ หน่วยงาน สถานศึกษา 
และชุมชน การพัฒนาการเรียนรู้คู่คุณธรรมนั้น กิจกรรมที่หนึ่งคือจัดตั้งโรงเรียนพระปริยัติธรรมนั้น 
ในปัจจุบันพบว่า การจัดตั้งโรงเรียนพระปริยัติธรรมนั้นค่อนข้างท าได้ยาก ทางคณะสงฆ์จึงริเริ่มให้มี
การเรียนแบบรวมศูนย์แทน เช่น จัดการเรียนการสอนที่วัดของเจ้าคณะต าบล หรือรวมเรียนที่วัดของ
เจ้าคณะอ าเภอ หรือวัดที่มีความพร้อมในการจัดการศึกษาเป็นต้น จะช่วยให้การเรียนการสอนพระ
ปริยัติธรรมดีขึ้น ประการที่สาม คือ ควรเน้นการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลีให้มากข้ึน จากหลาย
ปีที่ผ่านมาคณะสงฆ์จังหวัดชัยนาทปรากฏจ านวนพระภิกษุสามเณรที่สอบผ่านบาลีจ านวนน้อย ดังนั้น
การบริหารจัดการวัดที่ดีจึงต้องเริ่มจากการส่งเสริมการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลีด้วย 
ส่วนกลางสร้างแหล่งเรียนรู้ภายในวัดนั้น ต้องส่งเสริมให้ทุกวัดพัฒนาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ภายในวัด 
และการสร้างเด็กและเยาวชนต้นแบบ ด้วยการสร้างภูมิคุ้มกันด้วยการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม
อย่างจริงจัง ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของนักเรียนกลุ่มเสี่ยง ส่งเสริมให้นักเรียนกลุ่มเป้าหมาย  และการ
เสริมสร้างกิจกรรมการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนร่วมกับ หน่วยงาน สถานศึกษา และ
ชุมชน 

รูปแบบท่ีสี่ ได้แก่ การพัฒนาศาสนสถาน ศาสนบุคคล และศาสนพิธีกรรม เป็นรูปแบบ
ที่เน้นไปในการสร้างสถานที่ คน และธรรม ควบคู่กัน นับเป็นการบริหารจัดการวัดเพ่ือความมั่นคง 
ดังที่เคยทราบกันดีว่า ปัจจุบันหลายๆ วัด กลายเป็นวัดร้างเนื่องจากเน้นไปที่การสร้างสถานที่ให้
ใหญ่โต แต่ไม่เน้นไปที่การสร้างศาสนทายาทในการดูแลรักษาศาสนสถานเหล่านั้น ดังนั้นรูปแบบนี้จึง
เน้นไปที่การสร้างศาสนสถานควบคู่กับการสร้างศาสนบุคคลและศาสนธรรม ซึ่งประกอบด้วย ๓ 
กิจกรรม คือ การพัฒนาศาสนสถาน ด้วยการอนุรักษ์ศาสนสถานให้มีความมั่นคง แข็งแรง และคงไว้
ซึ่งเอกลักษณ์ความเป็นไทย การน าภูมิปัญญาในชุมชนมาสร้างศาสนสถาน จัดวัดเป็นแหล่งท่องเที่ยว
เชิงอนุรักษ์ เชิงวัฒนธรรม และเชิงปฏิบัติธรรม การพัฒนาศาสนบุคคล ด้วยการการพัฒนาทักษะ
ทางด้านภาษาและวัฒนธรรมท้องถิ่น การจัดท าหนังสือคู่มือ ประวัติวัด ศาสนพิธีกรรม ส่งเสริม
การศึกษาพระปริยัติธรรม สร้างสภาพแวดล้อมที่ดึงดูดการเรียนการสอน และการพัฒนาศาสน
พิธีกรรม ด้วยการอบรมให้ความรู้เรื่องศาสนพิธีกรรมที่ถูกต้อง จัดท าคู่มือศาสนพิธีกรรมออกเผยแผ่ 
จัดกิจกรรมส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณีท้องถิ่น  และจัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาอย่าง
สม่ าเสมอ ส่วนกิจกรรมนั้นเน้นไปในการบูรณปฏิสังขรณ์ศาสนสถานให้มั่นคง เรียบร้อยและคงทน 
พร้อมใช้งานในการรองรับพุทธศาสนิกชนมาร่วมบ าเพ็ญกุศลและการพัฒนาศาสนบุคคลและศาสน
พิธีกรรมไปพร้อมๆ กัน ในการพัฒนาศาสนบุคคล เช่น การอบรมคนในวัดให้สามารถให้บริการแก่ผู้มา
ใช้บริการ คือ พุทธศาสนิกชน ได้อย่างดี มีการอบรมฝึกฝนทั้งภาษา วัฒนธรรม ประเพณี ศาสน
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พิธีกรรมที่ดีงามและถูกต้องตามโบราณราชประเพณี สอดคล้องกับหลักในทางพระพุทธศาสนา ไม่
ผิดเพ้ียนไปจากเดิม อนุรักษ์ไว้ให้ลูกหลานต่อไป ทั้งนี้ยังรวมถึงอ านวยความสะดวก ส าหรับงานการ
กุศลประจ าปีหรือ ส าหรับผู้มาขอใช้อาคารสถานที่ของวัดจัดบ าเพ็ญกุศลต่างๆ อ านวยความสะดวก
และให้ค าปรึกษาส าหรับผู้มาขอเพ่ือจะจัดการบ าเพ็ญกุศลในที่อ่ืน สร้างอาคารสถานที่ เช่น การ
สร้างฌาปนสถาน  มีเมรุเผาศพ ศาลาพักศพหรือศาลาบ าเพ็ญกุศลและที่ เก็บศพ  เป็นต้น มี
ส านักงานฌาปนสถานภายในวัด ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ เช่น หน่วยงานราชการ ดูแล
บ ารุงรักษาวัสดุ ครุภัณฑ์ให้อยู่ในสภาพใช้งานได้  จัดให้วัดเป็นศูนย์กลางการด าเนินกิจกรรมต่างๆของ
ชุมชน ท ากฎระเบียบการใช้วัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ชัดเจน  สงเคราะห์ศพผู้ยากไร้ มีสถานที่ในการจัดงาน
ประจ าปีหรือกิจกรรมได้ มีพิธีกรหรือมัคคนายกในการอ านวยความสะดวก ช่วยเหลือผู้ประสบภัยทาง
ธรรมชาติ  เช่น  อุทกภัย  อัคคีภัย   ธรณี พิบัติภัย   เป็นต้น  สนับสนุนการจัดหาทรัพย์ เพ่ื อ
สาธารณประโยชน์ด้วยการพัฒนา เช่น การสร้างประปาหมู่บ้าน  สร้างถนน  สร้างโรงพยาบาล  
สถานที่สงเคราะห์พระภิกษุ สามเณรที่อาพาธ เป็นต้น ประชาสัมพันธ์ข่าวสารทางราชการให้แก่
ประชาชนได้รับทราบอยู่เสมอ และให้ความสะดวกในการจัดนิมนต์พระภิกษุสงฆ์ไปฉลองศรัทธา
ชาวบ้าน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



บทท่ี ๕ 
 

สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
 

การวิจัยเรื่อง “รูปแบบการพัฒนาการบริหารจัดการวัดที่ ดี ในจังหวัดชัยนาท ”  
มีวัตถุประสงค์เพ่ือ ๑) ศึกษาสภาพทั่วไปในการบริหารจัดการวัดในจังหวัดชัยนาท ๒) ศึกษา
องค์ประกอบเกี่ยวกับการบริหารจัดการวัดที่ดีในจังหวัดชัยนาท ๓) น าเสนอรูปแบบการพัฒนาการ
บริหารจัดการวัดที่ดีในจังหวัดชัยนาท  

ผู้วิจัยได้มุ่งศึกษาโดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบผสานวิธี  (Mixed Method Research) 
ระหว่างวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative  Research) ด้วยการวิเคราะห์เอกสาร (Documentary  
Research)  การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) กับผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key  Informants) 
และการสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus  Group  Discussion) กับผู้ เชี่ยวชาญ และวิธีวิจัยปริมาณ 
(Quantitative  Research) ซึ่งเก็บข้อมูลจากแบบสอบถาม (Questionnaire)  ทั้งนี้จากผลการวิจัย
สามารถสรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และมีข้อเสนอแนะดังนี้ 
 
๕.๑ สรุปผลการวิจัย 
 ผลการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยจะกล่าวถึงประเด็นส าคัญในรูปแบบการพัฒนาการบริหารจัดการ
วัดที่ดีในจังหวัดชัยนาท ตามวัตถุประสงค์ในการวิจัยดังนี้ 

๕.๑.๑ สภาพทั่วไปในการบริหารจัดการวัดในจังหวัดชัยนาท  พบว่า 
จากการศึกษาสภาพทั่วไปในการบริหารจัดการวัดในจังหวัดชัยนาท พบว่า จุดแข็ง 

Strengths ได้แก่ ในการบริหารกิจการคณะสงฆ์ของจังหวัดชัยนาทมีความเข้มแข็ง มีการบริหาร
จัดการเป็นเอกภาพภายใต้การปกครองคณะสงฆ์ของเจ้าคณะระดับต่างๆ  เจ้าอาวาสเป็นผู้ปกครอง
สูงสุด เจ้าอาวาสที่ได้รับการแต่งตั้งผ่านการคัดเลือกและอบรมถวายความรู้มาเป็นอย่างดี เข้าใจบริบท
ของวัดตนเอง บริหารจัดการวัดไปตามพระธรรมวินัย พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ กฎหมายเป็นอย่างดี 
มีการทอดกฐิน ผ้าป่า มาบ ารุงรักษาวัดไม่ให้ช ารุดทรุดโทรม มีคณะกรรมการบริหารวัด ไวยาวัจกร ใน
การช่วยเหลือเจ้าอาวาสในการสอดส่องดูแล ให้การอุปถัมภ์วัดวาอารามเป็นอย่างดี  ตลอดจน
พุทธศาสนิกชนให้การอุปถัมภ์วัดอย่างต่อเนื่อง มีความเคร่งครัดในการปกครองคณะสงฆ์ให้เป็นไปตาม
หลักพระธรรมวินัย มีมาตรการในการป้องกันและปราบปรามผู้ละเมิดและฝ่าฝืนพระธรรมวินัยอย่า ง
ชัดเจน โดยมอบหมายให้เจ้าคณะพระสังฆาธิการ พระวินยาธิการ ช่วยกันสอดส่องดูแลพฤติกรรมของ
พระภิกษุสามเณรให้เกิดความเรียบร้อยดีงาม หากพบปัญหาก็ให้รับด าเนินการโดยเร่งด่วน และให้
อ านาจสิทธิ์ขาดในการตัดสินใจแก่เจ้าอาวาส เจ้าคณะผู้ปกครองในการวินิจฉัย ให้ถือค าวินิจฉัย ของ
เจ้าอาวาส เจ้าคณะผู้ปกครองเป็นอันสิ้นสุด และรายงานให้เจ้าคณะระดับสูงทราบตามล าดับ  มีการ
ส่งเสริมการศึกษาแก่พระภิกษุสามเณร และศิษย์วัด นอกจากนี้ยังจัดการศึกษาให้แก่ประชาชนด้วย มี
การประชุมคณะสงฆ์อย่างต่อเนื่อง มีการจัดโครงการฝึกอบรมเจ้าอาวาส เจ้าคณะพระสังฆาธิการ และ
พระภิกษุนวกะ  มีการประชุมวางแผน และมอบนโยบายในการด าเนินงานตามกรอบของพระธรรม
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วินัย กฎหมาย กฎมหาเถรสมาคม ข้อบังคับ ระเบียบ ค าสั่ง มติ ประกาศ พระบัญชาสมเด็จ
พระสังฆราช อยู่เนื่องนิตย์ เพ่ือสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องให้แก่เจ้าคณะผู้ปกครอง เป็นการถ่ายทอด
แผนงานลงไปสู่วิธีการปฏิบัติ และสามารถน าไปปฏิบัติได้จริง มีการแต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบ
งานต่างๆ อย่างชัดเจน มีค าสั่งเจ้าคณะจังหวัด ค าสั่งเจ้าคณะอ าเภอ ค าสั่งเจ้าคณะต าบล หรือค าสั่ง
เจ้าอาวาส ในการสั่งการให้พระภิกษุสามเณรรับผิดชอบด าเนินงานด้านใดด้านหนึ่งอย่างต่อเนื่อง และ
เป็นรูปธรรมก่อนลงมือปฏิบัติทุกครั้ง มีการมอบนโยบายในการบริหารจัดการด้านสาธารณูปการแก่
เจ้าอาวาส ไวยาวัจกร หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องด าเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล เน้นความโปรงใส ความ
คุ้มค่า และสามารถตรวจสอบได้ เน้นให้เจ้าอาวาสจัดท าบัญชีรับจ่ายประจ าวัน ประจ าเดือน และ
ประจ าปีให้ถูกต้องและชัดเจน มอบนโยบายในการสร้างระบบการท างานอย่างมีประสิทธิภาพให้แก่
เจ้าอาวาสน าไปปฏิบัติ เพ่ือเป็นการป้องกันการร้องเรียนของประชาชนและสังคม นอกจากนี้ยังพบว่า 
คณะสงฆ์จังหวัดชัยนาทมีนโยบายในการป้องกันและปราบปรามปัญหาการเรี่ยไรของพระภิกษุ
สามเณร ตอนจนปัญหาเรื่องการออกบิณฑบาตที่ไม่ถูกต้องตามพระธรรมวินัย ที่เป็นโลกวัชชะ โดย
มอบหมายให้พระวินยาธิการ เจ้าอาวาส เจ้าคณะผู้ปกครองช่วยกันสอดส่องดูแล   คณะสงฆ์จังหวัด
ชัยนาทยังมีมาตรการในการบริหารจัดการเรื่องทรัพย์สินภายในวัด โดยให้ทุกวัดรายงานผลการ
บูรณปฏิสังขรณ์ การก่อสร้างต่างๆ ให้เจ้าคณะทราบตามล าดับ เพ่ือความโปรงใสในการด าเนินการ
ของเจ้าอาวาสวัดนั้นๆด้วย มีสถานที่ในการให้การต้อนรับญาติโยมในการบ าเพ็ญกุศลมีความพร้อม มี
ศาลาการเปรียญ มีสถานที่ส าหรับการไหว้พระท าบุญ มีศาลาธรรมสังเวชในการบ าเพ็ญกุศลศพ มีฌา
ปนสถานที่มั่นคงและปลอดภัย มีเจ้าหน้าที่คอยอ านวยความสะดวกทั้งด้านศาสนพิธี  และศาสนสถาน
และเจ้าอาวาสให้ความส าคัญและคอยอ านวยความสะดวกด้วยตนเอง 

จุดอ่อน Weaknesses ได้แก่ วัดบางวัดในจังหวัดชัยนาทมีพระภิกษุสามเณรจ านวน
น้อย บางวัดมีเพียงเจ้าอาวาสเพียงรูปเดียว บางวัดมีแต่พระที่ชราภาพ ท าให้การบ ารุงรักษาวัดไม่เป็น
ระเบียบ สกปรก รกร้าง โบราณสถานเกินการช ารุดทรุดโทรมตามกาลเวลา บางวัดเจ้าอาวาสไม่เก่ง
การบริหาร ท าให้มีฆราวาสญาติโยมเข้ามาปกครองวัด ชาวบ้านเสื่อมศรัทธา ปัญหาที่ตามมาคือขาด
การท านุบ ารุงรักษาที่ต่อเนื่อง วัดกลายเป็นพุทธพาณิชย์ มีการหากินบนศรัทธาของญาติโยม ขาด
พระภิกษุสามเณรที่มีความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการวัด ขาดศาสนทายาทที่พร้อมจะดูแล
วัด พระภิกษุสามเณรบางรูปขาดการศึกษาที่ดี หรือมีความประพฤติที่ไม่เหมาะสมกับสมณสารูป ขาด
การจัดสรรงบประมาณจากส่วนราชการในการบูรณปฏิสังขรณ์โบราณสถานโบราณวัตถุ  ท าให้
โบราณสถานโบราณวัตถุช ารุดทรุดโทรม ศาสนสมบัติของวัดเกิดความเสียหาย สูญหาย บางชิ้นเป็น
สมบัติอันล้ าค่าของวัดนั้นๆ ขาดมาตรการในการดูแลรักษาที่ดี ขาดนโยบายในการบ ารุงรักษาวัด จัด
กิจการ และศาสนสมบัติ ท าให้บางวัดมีการวางแผนบริหารจัดการวัดที่ดี ขณะเดียวกันก็มีอีกหลายวัด
ที่บริหารจัดการโดยไม่มีเป้าหมายที่ชัดเจน ปฏิบัติตามความต้องการของเจ้าอาวาสหรือกลุ่มบุคคลที่
เกี่ยวข้องหรือได้รับผลประโยชน์  มีการหากินกับทางวัด บางวัดเจ้าอาวาสไม่เข้มแข็งปล่อยให้กลุ่ม
บุคคลทีแสวงหาผลประโยชน์กับวัดเข้ามาบริหารจัดการ แล้วแบ่งส่วนแบ่งให้กับทางวัดบ้างเพียง
เล็กน้อย หน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังขาดมาตรการในการควบคุมและดูแลดังกล่าว  คณะสงฆ์ขาด
มาตรการในการควบคุมวัดในการบริหารจัดการวัดในเชิงพุทธพาณิชย์ท าให้เกิดความเสียหายใน
ส่วนรวม บางวัดด าเนินเป็นธุรกิจมีการแสวงหาผลประโยชน์ เช่น เปิดให้ประชาชนเข้ามีค้าขาย
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แสวงหาผลก าไรกับผู้มาบ าเพ็ญกุศล การรุกล้ าพ้ืนที่วัดของประชาชนที่เข้ามาประกอบธุรกิจภายในวัด 
ขาดบุคลากรที่มีความรู้ความเข้าใจในศาสนพิธีอย่างแท้จริง บางวัดไม่มีไวยาวัจกร หรือมัคทายกวัดใน
การน าอาราธนาศีล อาราธนาธรรม เป็นต้น และปัญหาการเข้ามายืมของวัด ของกลุ่มมิจฉาชีพ ขาด
การระมัดระวังหรือการป้องกันปัญหาที่ดี 

โอกาส Opportunities ได้แก่ ด้านสังคมและวัฒนธรรม จังหวัดชัยนาทเป็นจังหวัดที่มี
พุทธศาสนิกชนจ านวนมาก เป็นเมืองพระพุทธศาสนาที่มีประวัติความเป็นมาอันยาวนาน มีพระเกจิ 
พระเถระที่มีคนนับถือจ านวนมาก มีศิลปวัฒนธรรมที่สอดคล้องกับพระพุทธศาสนา และประชาชนมี
วิถีการด าเนินชีวิตตามแนวทางพระพุทธศาสนา ด้านเศรษฐกิจ จังหวัดชัยนาทเป็นจังหวัดเกษตรกรรม 
รายได้ส่วนใหญ่ของจังหวัดเกิดจากการท าการเกษตร ประชาชนจึงมีเวลาในการเข้าวัดบ ารุงรักษาวัด 
โดยเฉพาะเมื่อถึงคราวหน้าเทศกาลต่างๆที่ส าคัญ เช่น วันเข้าพรรษา วันออกพรรษา วันสารท เป็นต้น 
ด้านการเมือง จังหวัดชัยนาทเป็นจังหวัดหนึ่งที่มีนักการเมืองที่มีชื่อเสียง นักการเมืองท้องถิ่นที่ใกล้ชิด
วัดและพระพุทธศาสนา มีหน่วยงานที่ช่วยเหลือและคอยสนับสนุนกิจการของคณะสงฆ์ มีส านักงาน
พระพุทธสาสนาจังหวัดชัยนาทเป็นหน่วยงานที่คอยสนับสนุนคณะสงฆ์เป็นอย่างดี  ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ การกระจายของเทคโนโลยีของจังหวัดชัยนาทครอบคลุมทุกอ าเภอ ทุกต าบล การสื่อสาร
สามารถท าได้โดยสะดวก การคมนาคมสะดวกสบาย เนื่องจากจังหวัดไม่ใหญ่มาก ด้านคู่แข่ง มีการ
ประสานความร่วมมือกันระหว่างเพ่ือนต่างศาสนิก ปัญหาข้อร้องเรียนต่างๆมีน้อย มีหน่วยงานที่
ประสานความร่วมมือกันระหว่างบ้าน วัด โรงเรียน ชุมชน หน่วยงานราชการ ด้านประชากร
กลุ่มเป้าหมายประชาชนส่วนใหญ่มีความสัมพันธ์กับทางวัดเป็นอย่างดี มีประชาชนเข้าวัดเพ่ิมมากขึ้น 
โดยเฉพาะในวันส าคัญทางพระพุทธศาสนาต่างๆ มีการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนรักษ์วัดและ
พระพุทธศาสนา มีโครงการในการสร้างศาสนทายาท เช่น โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน 
โครงการบวชศีลจาริณี เป็นต้น 

อุปสรรค Threats ได้แก่ ด้านสังคมและวัฒนธรรม จังหวัดชัยนาทมีความหลากหลาย
ทางด้านวัฒนธรรม กระแสความนิยมของต่างประเทศเริ่มเข้ามาท าลายวัฒนธรรมอันดีงามของจังหวัด 
เด็กและเยาวชนขาดความรู้ความเข้าใจในวัฒนธรรมเดิมๆท่ีปู่ย่าตายายเคยท าเอาไว้เป็นแบบอย่าง มัก
เปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมใหม่จนกลายเป็นเทรนที่ผิดๆ ด้านเศรษฐกิจ จังหวัดชัยนาทแม้จะเป็นจังหวัด
เกษตรกรรมกรรม แต่ก็ยังมีปัญหาเรื่องเศรษฐกิจที่ซบเซาตามเศรษฐกิจของประเทศ ของโลก ปัญหา
การว่างงาน ปัญหาอาชญากรรม ฯลฯ ก็ส่งผลต่อเศรษฐกิจของจังหวัดในภาพรวม ด้านการเมือง 
จังหวัดชัยนาทแบ่งเขตการปกครองออกเป็น ๘ อ าเภอ มีประชากรเพียงสามแสนกว่าคน แต่นโยบาย
ของภาครัฐส่งผลกระทบต่อการบริหารจัดการของทางวัดโดยตรง เช่น การตัดงบประมาณขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดในการอุดหนุนวัด  รวมถึงการแทรกแซงทางการเมือง การแก้ไขกฎหมาย 
กฎระเบียบที่เอ้ือต่อนักการเมืองท้องถิ่นล้วนส่งผลต่อคณะสงฆ์  ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  จังหวัด
ชัยนาทอาจมีผลกระทบในเรื่องของเทคโนโลยีสารสนเทศบางโดยเฉพาะบางพ้ืนที่  ขาดการส่งเสริม
และสนับสนุนในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ดีและเพียงพอ ด้านคู่แข่ง  จังหวัดชัยนาทมี
การกระจายของศาสนิกต่างศาสนาเพ่ิมขึ้น การก่อสร้างสถานที่ส าคัญของแต่ละศาสนาเพ่ิมขึ้นอย่าง
เห็นได้ชัด และด้านประชากรกลุ่มเป้าหมาย จังหวัดชัยนาทมีการย้ายถิ่นของประชาชนเพิ่มขึ้น 

 



๑๘๗ 
 

 

๕.๑.๒ องค์ประกอบเกี่ยวกับการบริหารจัดการวัดที่ดีในจังหวัดชัยนาท พบว่า 
องค์ประกอบในการบริหารจัดการวัดที่ดี ในจังหวัดชัยนาท นั้นประกอบด้วย ๔ 

องค์ประกอบ ๑๒ หลักการ ดังนี้ 
องค์ประกอบที่ ๑ ด้านบ ารุงรักษาวัด จัดกิจการ และ ศาสนสมบัติ  ประกอบด้วย ๓ 

หลักการส าคัญ คือ หลักการที่ ๑ การจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาวัด เหตุผลประกอบ คือ วัดทุก
วัดในจังหวัดชัยนาทจ าเป็นจ าต้องมีการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ของวัด ระดับต าบล ระดับอ าเภอ และ
ระดับจังหวัด เพ่ือให้ง่ายต่อการวางแผนและพัฒนาทั้ งในระยะสั้นและระยะยาว เมื่อมีการ
เปลี่ยนแปลงต าแหน่งผู้บริหารก็สามารถด าเนินการวางแผนและพัฒนาต่อได้ ไม่สะดุดและติดขัดเชิง
การบริหาร ตัวชี้วัดของหลักการนี้คือ  จ านวนแผนยุทธศาสตร์ จ านวน ๑ แผน พร้อมทั้งตัวชี้วัด 
แผนงานโครงการ และผู้รับผิดชอบ โดยมีรายละเอียดของแผนงานและโครงการ ประกอบด้วย ๑. 
ระดมความคิดเห็นของพระภิกษุสามเณร และประชาชนในท้องถิ่นเพ่ือจัดท ายุทธศาสตร์ของวัด ทั้ง
แผนพัฒนาระยะสั้นและระยะยาว ๒. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการในการจัดท าแผนพัฒนายุทธศาสตร์ ๓. 
จัดประชุมเพ่ือประชาพิจารณ์แผนโดยการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย เช่น ชุมชน ๔. 
ประกาศแผนฯฉบับสมบูรณ์ให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทราบ ส่วนผู้รับผิดชอบโครงการ ได้แก่ ๑. เจ้าอาวาส 
๒. ไวยาวัจกรวัด และ ๓. คณะกรรมการวัด  

หลักการที่ ๒ พัฒนาวัดต้นแบบ อุทยานการศึกษาภายในวัด วัดพัฒนาตัวอย่าง  เหตุผล
ประกอบคือ ในปัจจุบันส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติได้ออกประกาศว่าด้วยเกณฑ์การพัฒนาวัด
เพ่ือขอเป็นอุทยานการศึกษาภายในวัด วัดพัฒนาตัวอย่าง และวัดพัฒนาตัวอย่างที่มีผลงานดีเด่น 
เพ่ือให้วัดทุดวัดในประเทศไทยด าเนินการพัฒนาวัดของตนแล้วส่งผลงานเข้าประกวด หากวัดใดได้รับ
การคัดเลือกก็จะได้รับรางวัลและเงินอุดหนุนในการพัฒนาวัดต่อไป จังหวัดชัยนาทจึงจ าเป็นต้อง
รณรงค์ให้วัดทุกวัดได้พัฒนาวัดของตนตามเกณฑ์ที่ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติก าหนด เพ่ือ
สร้างขวัญและก าลังใจให้แก่ผู้ปฏิบัติงานต่อไป ส าหรับตัวชี้วัดของหลักการนี้ คือ การที่วัดในจังหวัด
ชัยนาทได้รับการคัดเลือกให้เป็นอุทยานการศึกษาภายในวัด หลังจากการใช้แผนยุทธศาสตร์ แล้ว
อย่างน้อย ๒ ปี จ านวน ๑ วัด ต่อเนื่อง และได้รับการคัดเลือกเป็นวัดพัฒนาตัวอย่าง หลังจากได้รับ
การคัดเลือกให้เป็นอุทยานการศึกษาแล้ว อย่างน้อย ๒ ปี ต่อเนื่อง และได้รับคัดเลือกเป็นวัดพัฒนา
ตัวอย่างที่มีผลงานดีเด่น หลักจากได้รับคดเลือกให้เป็นวัดพัฒนาตัวอย่างแล้ว อย่างน้อย ๒ ปี ต่อเนื่อง 
ในระยะเวลา ๖ ปี หลังจากใช้แผนยุทธศาสตร์แล้วจังหวัดชัยนาทจะมีวัดที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็น
อุทยานการศึกษาภายในวัด จ านวน ๓ วัด วัดพัฒนาตัวอย่าง จ านวน ๒ วัด และวัดพัฒนาตัวอย่างที่มี
ผลงานดีเด่น จ านวน ๑ วัด ส าหรับโครงการหรือแผนงาน ประกอบด้วย ๑. พัฒนาโรงเรียนพระปริยัติ
ธรรมแผนกธรรมและแผนกบาลีภายในวัด ๒. จัดสร้างห้องสมุดส าหรับประชาชนภายในวัด ๓. 
จัดสร้างพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น พิพิธภัณฑ์ภายในวัด ๔. จัดหอกระจายเสียง สื่อธรรมะ ป้ายธรรมะ ต้นไม้
พูดได้ กิจกรรมธรรมะ ๕. จัดการศึกษาให้แก่พระภิกษุสามเณรและเยาวชน ผู้รับผิดชอบโครงการ
ประกอบด้วย ๑. เจ้าอาวาส ๒. ไวยาวัจกรวัด ๓. คณะกรรมการวัด ๔. ชุมชน ๕. โรงเรียนรอบวัด  

หลักการที่ ๓ จัดท าเครื่องมือในการเก็บรักษาศาสนสมบัติของวัดที่มีประสิทธิภาพ 
เหตุผลประกอบคือ วัดหนึ่งๆจะมีศาสนสมบัติที่มีค่าจ านวนมาก หากการเก็บรักษาไม่ถูกต้องและไม่มี
ประสิทธิภาพผลที่ตามมาก็คือการสูญหาย หรือการช ารุดทรุดโทรมไปตามกาลเวลา การพัฒนา
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เครื่องมือในการเก็บรักษาศาสนสมบัติจึงมีความส าคัญและความจ าเป็นในการจะต้องพัฒนาขึ้นมา
เพ่ือให้ใช้งานได้ง่ายและสามารถน าไปใช้ได้กับทุกๆวัด ก็จะเกิดประโยชน์อย่างมาก ส าหรับตัวชี้วัดของ
หลักการนี้คือ ร้อยละ ๘๐ ของศาสนสมบัติได้รับการจัดเก็บที่ดีและมีประสิทธิภาพสามารถสืบค้นได้
ง่าย โครงการหรือแผนงานประกอบด้วย ๑. ส ารวจศาสนสมบัติของวัดที่มีอยู่ ๒. ประยุกต์สถานที่
จัดเก็บที่ดีและปลอดภัย ๓. จัดท าโปรแกรมสืบค้นที่ดี  ส าหรับผู้รับผิดชอบคือ ๑. เจ้าอาวาส ๒. 
ไวยาวัจกรวัด ๓. คณะกรรมการวัด ๔. กรมศิลปากร และ ๕. ส านักงานพระพุทธศาสนา  

องค์ประกอบที่ ๒ ด้านการปกครองบรรพชิตและคฤหัสถ์ ประกอบด้วย ๓ หลักการ
ส าคัญ คือ หลักการที่ ๑ จัดตั้งส านักงานเจ้าอาวาสแบบครบวงจร เหตุผลประกอบคือ ในการบริหาร
จัดการวัดที่ดีนั้นจ าเป็นจะต้องมีส านักงานของเจ้าอาวาส เพ่ือใช้เป็นสถานที่ในการให้บริการและการ
บริหารงาน มีวัสดุอุปกรณ์ที่ครบครัน สะดวกในการติดต่อประสานงาน อีกทั้งมีผู้ดูแลรับผิดชอบที่
ชัดเจน ตัวชี้วัดของหลักการนี้คือ ร้อยละ ๘๐ ของความพึงพอใจต่อการรับบริการของส านักงานเจ้า
อาวาส โครงการและแผนงาน ได้แก่ ๑. ส ารวจสถานที่ อุปกรณ์ และบุคคล ๒. จัดตั้งส านักงานเจ้า
อาวาส ๓. มอบหมายหรือแต่งตั้งผู้ดูแลรับผิดชอบประจ าส านักงานของเจ้าอาวาส ๔. ปรับปรุงแก้ไข
ตามค าแนะน าของผู้ เข้ารับบริการ ผู้ รับผิดชอบได้แก่  ๑ . เจ้าอาวาส ๒. ไวยาวัจกรวัด  ๓ . 
คณะกรรมการวัด 

หลักการที่ ๒ พัฒนาพระสงฆ์นักปกครอง เหตุผลประกอบคือ ในการบริหารวัดจ าเป็น
จะต้องมีผู้ช่วยเจ้าอาวาสในการบริหารจัดการวัดแทนเจ้าอาวาส เนื่องจากเจ้าอาวาสอาจมีภาระงาน
เยอะ การดูแลวัดอาจไม่ทั่วถึงท าให้ภาระงานบางอย่างติดขัด การส่งเสริมและพัฒนาพระสงฆ์ให้ขึ้นมา
รับผิดชอบและเป็นหูเป็นตาแทนเจ้าอาวาสก็จะช่วยให้การบริหารงานภายในวัดสามารถด าเนินไปได้ 
การคัดเลือกพระสงฆ์ที่มีความรู้ความสามารถสูงมาช่วยงานวัดจะท าให้วัดพัฒนาเจริญขึ้น ตัวชี้วัดของ
แผนงานนี้คือ พัฒนาพระสงฆ์ต้นแบบภายในวัดปีละ ๑ รูป แผนงานและโครงการ ได้แก่ ๑. ส่งเสริม
และสนับสนุนพระสงฆ์นักปกครองให้มีการศึกษาที่สูงขึ้น ๒. แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งทางการปกครอง
คณะสงฆ์ ๓. มอบหมายภาระงานในการช่วยเหลือเจ้าอาวาส ผู้รับผิดชอบคือ ๑. เจ้าอาวาส ๒. คณะ
สงฆ์  

หลักการที่ ๓ คือ สร้างศาสนทายาทต้นแบบ เหตุผลประกอบคือ ในปัจจุบันศาสน
ทายาทมีน้อย การจะพัฒนาศาสนทายาทที่ดีและมีคุณภาพจ าเป็นต้องสร้างตั้งแต่กระบวนการแรก มี
การคัดเลือกพระภิกษุสามเณรที่มีคุณภาพเข้ามาบวช มีการอบรมสั่งสอนให้ความรู้แก่พระภิกษุ
สามเณร ปลูกฝั่งค่านิยมที่ดีในการรักษาพระพุทธศาสนา พัฒนาทั้งกายและใจ ให้เจริญเติบโตสมวัย 
ประพฤติวัตรปฏิบัติธรรม หล่อหลอมให้เป็นนักบวชที่ดี ช่วยกันจรรโลงพระพุทธสาสนาได้ การ
สร้างศาสนทายาทที่ดีนั้นจะช่วยให้วัดเจริญรุ่งเรือง การมีศาสนทายาทที่ดีจะช่วยให้พระพุทธศาสนา
เจริญรุ่งเรือง ตัวชี้วัดของหลักการนี้คือ  จ านวนศาสนทายาทเพ่ิมขึ้นร้อยละ ๕ ต่อปี แผนงานหรือ
โครงการประกอบด้วย ๑. จัดโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ๒. ส่งเสริมการศึกษาทั้งทางโลก
และทางธรรม ๓. ปลูกฝั่งคุณธรรมจริยธรรม สืบทอดพระพุทธศาสนา ผู้รับผิดชอบคือ ๑. เจ้าอาวาส 
๒. ไวยาวัจกรวัด และ ๓. คณะกรรมการวัด  

องค์ประกอบท่ี ๓ ได้แก่ ด้านการศึกษาอบรมและสั่งสอน  ประกอบด้วยหลักการส าคัญๆ 
๓ ด้านคือ หลักการที่ ๑ จัดตั้งโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรมและบาลี  เหตุผลประกอบคือ 



๑๘๙ 
 

 

โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรมและแผนกบาลีในปัจจุบันมีจ านวนลดน้อยลง เหตุผลเนื่องจาก
ครูผู้สอนและนักเรียนมีจ านวนลดน้อยลง ท าให้โรงเรียนต้องปิดตัวลง คุณภาพการจัดการเรียนการ
สอนก็ลดน้อยลงไปด้วย คุณภาพของนักเรียนก็ลดลงไปด้วย ดังนั้นการพัฒนาโรงเรียนพระปริยัติธรรม
ทั้งแผนกธรรมและแผนกบาลีขึ้นมาใหม่จะช่วยให้มีโรงเรียนที่ดีและมีคุณภาพเพ่ิมมากขึ้น ตัวชี้วัดของ
หลักการนี้คือ จ านวนนักเรียนสอบผ่านเพ่ิมขึ้นร้อยละ ๕ ต่อปี แผนงานหรือโครงการ ได้แก่ ๑. จัดตั้ง
โรงเรียนพระปริยัติธรรมทั้งแผนกธรรมและแผนกบาลี ๒. สรรหาครูผู้สอนที่เชี่ยวชาญ ๓. สรรหา
นักเรียนเข้าศึกษา ๔. จัดบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ ๕. จัดทุน มอบทุนให้แก่นักเรียน และ ๖. สร้าง
แรงจูงใจในการเรียน ผู้รับผิดชอบได้แก่ ๑. เจ้าอาวาส ๒. ไวยาวัจกรวัด และ ๓. คณะกรรมการวัด  

หลักการที่ ๒ คือ ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาตลอดชีวิต เหตุผลประกอบคือ 
การศึกษาตลอดชีวิตจะช่วยให้ผู้เรียนมีการพัฒนาตนเองทั้งร่างกายและจิตใจ การที่วัดส่งเสริมให้
พระภิกษุสามเณรและศิษย์วัดได้รับการศึกษาในลักษณะนี้จะช่วยเพ่ิมศักยภาพให้แก่พระภิกษุสามเณร
และศิษย์วัด วัดจะต้องจัดการศึกษาลักษณะดังกล่าว ไม่ว่าจะเป็นการศึกษาทางธรรมและทางโลก 
หรือการศึกษาทั้งสองลักษณะดังกล่าวควบคู่กัน การสร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ภายในวัดจะช่วย
เสริมสร้างลักษณะแห่งการเรียนรู้ให้แก่พระภิกษุสามเณรและศิษย์วัด เช่น การสร้างอุทยานการศึกษา
ภายในวัด การสร้างห้องสมุดภายในวัด การส่งเสริมให้พระภิกษุสามเณรศิษย์วัดได้ศึกษาต่อทางโลก 
เช่น การศึกษาในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา แม้กระทั่งการศึกษาในระดับอุดมศึกษา เป็นต้น 
ตัวชี้วัดของแผนงาน คือ จ านวนนักเรียนสอบผ่านความรู้ทางโลก ร้อยละ ๕ ต่อปี แผนงานหรือ
โครงการ ได้แก่ ๑. ส่งเสริมและสนับสนุนให้พระภิกษุสามเณรได้ศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา ๒. สร้าง
ศูนย์การเรียนรู้ภายในวัด ผู้รับผิดชอบได้แก่ ๑. เจ้าอาวาส ๒. ไวยาวัจกรวัด และ ๓. คณะกรรมการ
วัด  

หลักการที่ ๓ คือ พัฒนาอาจารย์รักท้องถิ่น เหตุผลประกอบคือ ในปัจจุบันวัดและส านัก
เรียนมีปัญหาเรื่องไม่มีอาจารย์ผู้สอน หรือปัญหาเรื่องคุณภาพของอาจารย์ผู้สอน การที่วัดจะพัฒนา
อาจารย์ผู้สอนหรือส่งเสริมให้อาจารย์ผู้สอนได้รับการศึกษาที่สูงขึ้น เช่น การส่งอาจารย์ไปเรียน หรือ
ไปพัฒนาศักยภาพของตนเอง เป็นต้น แล้วกลับมาช่วยงานที่วัดหรือส านักเรียน จะช่วยให้วัดและ
ส านักเรียนเกิดการพัฒนา การสร้างแรงจูงใจให้เกิดกับอาจารย์ผู้สอน หรือการสร้างแรงบันดาลใจให้
เกิดกับอาจารย์ผู้สอน ก็จะช่วยให้อาจารย์เกิดกลับมาช่วยเหลืองานของวัดและส านักเรียนอย่างจริงจัง 
การที่วัดหรือส านักเรียนสามารถผลิตครูผู้สอนที่มีคุณภาพและกลับมาช่วยงานของวัดและส านักเรียน
ได้จะช่วยให้วัดและส านักเรียนเกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป ตัวชี้วัดของแผนงานนี้คือ  จ า น ว น
อาจารย์เพ่ิมขึ้นร้อยละ ๕ ต่อปี แผนงานและโครงการ คือ ๑. มอบทุนการศึกษาให้อาจารย์ได้ศึกษา
ต่อในระดับที่สูงขึ้น ๒. สร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติหน้าที่ของอาจารย์ ๓. สร้างขวัญและก าลังใจในการ
ปฏิบัติหน้าที่ของอาจารย์ ๔. อ านวยความสะดวกในการจัดการเรียนการสอน ๕. ส่งเสริมและ
สนับสนุนให้อาจารย์ได้รับต าแหน่งทางการปกครองคณะสงฆ์ ผู้รับผิดชอบคือ ๑. เจ้าอาวาส ๒. 
ไวยาวัจกรวัด ๓. คณะกรรมการวัด และ ๔. คณะสงฆ์ 

องค์ประกอบที่  ๔  คือ ด้านการให้ความสะดวกตามสมควรในการบ า เพ็ญกุศล 
ประกอบด้วยหลักการส าคัญๆ ๓ หลักการ คือ  หลักการที่ ๑ ได้แก่ การพัฒนาศาสนสถานให้สวยงาม
และมั่นคง เหตุผลประกอบคือ การพัฒนาศาสนสถานให้สวยงามและมั่นคง เป็นหลักการส าคัญในการ



๑๙๐ 
 

 

พัฒนาวัด การปลูกสร้างศาสนสถานให้เป็นระเบียบเรียบร้อย สวยงาม เหมาะสมกับการใช้ประโยชน์
สูงสุดในปัจจุบันจะช่วยให้เกิดความคุ้มค่าและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหารจัดการ
วัด วัดบางวัดมีศาสนสถานอยู่แล้วแต่การใช้ประโยชน์อาจจะไม่คุ้มค่า หรือการจัดสรรศาสนสถานไม่
เหมาะสม จะท าให้วัดไม่ได้รับการพัฒนา ดังนั้นจึงควรมีการวางแผนและพัฒนาศาสนสถานให้เกิด
ความเหมาะสมทั้งกาใช้ประโยชน์ ความคุ้มค่า และความสวยงาม นับเป็นการสร้างศรัทธาให้เกิดขึ้น
แก่พุทธศาสนิกชนต่อไป ตัวชี้วัดของแผนงานนี้คือ ร้อยละ ๘๐ ของความพึงพอใจต่อการรับบริการ
ของประชาชน แผนงานและโครงการ ได้แก่ ๑. ส ารวจพ้ืนที่วัดในการให้บริการ ๒. จัดสถานที่เพ่ือ
รองรับ พุทธศาสนิกชน ๓. จัดท าโครงการหน้าวัดหน้ามอง ๔. สร้างห้องน้ าให้เพียงพอ ผู้รับผิดชอบคือ 
๑. เจ้าอาวาส ๒. ไวยาวัจกรวัด และ ๓. คณะกรรมการวัด  

หลักการที่ ๒ คือ พัฒนาบุคลากรให้มีความพร้อมในการบริการ เหตุผลประกอบคือ 
หัวใจส าคัญของการบริการคือการมีความรู้ความสามารถ เข้าใจหลักของศาสนพิธีกรรม และช่วยเหลือ
ผู้ที่มารับบริการให้เกิดความพึงพอใจในการรับบริการ ดังนั้นการพัฒนาบุคคลให้มีความพร้อมในการ
ให้บริการจะช่วยให้วัดมีความพร้อมในการดูแลพุทธศาสนิกชนที่มาบ าเพ็ญกุศลที่วัด ตัวชี้วัดของ
แผนงานคือ  ร้อยละ ๘๐ ของความพึงพอใจต่อการรับบริการของประชาชน แผนงานหรือ
โครงการคือ ๑. ส่งเสริมการศึกษาแก่พระภิกษุสามเณร ศิษย์วัดและผู้เกี่ยวข้อง ๒. จัดท าคู่มือการ
ปฏิบัติงาน ศาสนพิธี ๓. จัดอบรมศาสนพิธีกรรมแก่ผู้ เกี่ยวข้อง ๔. จัดโครงการนักพูดชุมชน 
ผู้รับผิดชอบคือ ๑. เจ้าอาวาส ๒. ไวยาวัจกรวัด และ ๓. คณะกรรมการวัด 

หลักการที่ ๓ คือ สร้างมัคทายกน้อย เหตุผลประกอบคือ การสร้างและปลูกฝั่งให้เด็ก
และเยาวชนรักพระพุทธศาสนาและช่วยเหลืองานของวัด เก่งและมีความสามารถในศาสนพิธีกรรมจะ
ช่วยให้เกิดแรงศรัทธาและเป็นการปลูกฝั่งค่านิยมที่ดีให้แก่เด็กและเยาวชน ตัวชี้วัดของหลักการนี้คือ 
 มัคทายกน้อยเพ่ิมขึ้นร้อยละ ๕ ต่อปี แผนงานหรือโครงการคือ ๑. คัดเลือกนักเรียนหรือ
เยาวชน ๒. จัดอบรมโครงการสร้างมัคทายกน้อย ๓.สร้างเวทีในการลงมือปฏิบัติส าหรับผู้ที่ผ่านการ
ฝึกอบรม ผู้รับผิดชอบคือ ๑. เจ้าอาวาส ๒. ไวยาวัจกรวัด และ๓. คณะกรรมการวัด  

 
๕.๑.๓ รูปแบบการพัฒนาการบริหารจัดการวัดที่ดีในจังหวัดชัยนาท พบว่า 

 รูปแบบการพัฒนาการบริหารจัดการวัดที่ดีในจังหวัดชัยนาท พบว่า มี ๔ รูปแบบ คือ 
รูปแบบที่หนึ่ง ได้แก่ การพัฒนาวัดสู่องค์กรที่มีสมรรถนะ ประกอบด้วย ๓ กิจกรรม คือ 

จัดท าแผนพัฒนาวัด ด้วยการระดมความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนในการจัดท าแผนพัฒนาวัด แผน
ยุทธศาสตร์ จัดประชาพิจารณ์ และการถ่ายทอดแผนสู่ภาคปฏิบัติ การพัฒนาเครื่องมือบริหารจัดการ
ที่ดีและมีประสิทธิภาพ ด้วยการสร้างเครื่องมือจัดเก็บศาสนสมบัติของวัดอย่างเป็นระบบ และสามารถ
สืบค้นศาสนสมบัติได้อย่างรวดเร็ว และพัฒนาวัดสู่เป้าหมาย ด้วยการพัฒนาวัดเป็นอุทยานการศึกษา
ภายในวัด วัดพัฒนาตัวอย่าง และพัฒนาวัดเป็นวัดพัฒนาตัวอย่างดีเด่น 

รูปแบบที่สอง ได้แก่ การพัฒนาศาสนบุคคลที่ดีและมีคุณภาพ  ประกอบด้วย ๓ กิจกรรม 
คือ จัดตั้งส านักงานภายในวัด ด้วยการเตรียมสถานที่จัดตั้งส านักงาน เตรียมวัสดุอุปกรณ์ประจ า
ส านักงานให้ครบครัน แต่งตั้งบุคคลประจ าส านักงาน ดูแลส านักงาน ปรับปรุงส านักงานตามค าแนะน า
ของผู้รับบริการและเพ่ิมช่องทางการติดต่อประสานงานกับชาวบ้านให้มากขึ้น  สร้างบุคลากรที่มี



๑๙๑ 
 

 

คุณภาพ ด้วยการคัดเลือกพระภิกษุสามเณรที่มีความรู้ความสามารถ พัฒนาพระภิกษุสามเณรให้ได้รับ
การศึกษาในระดับที่สูงขึ้น ส่งเสริมและสนับสนุนให้พระภิกษุผู้มีคุณสมบัติด ารงต าแหน่งทางการ
ปกครองคณะสงฆ์ และการพัฒนาศักยภาพของเจ้าอาวาสอย่างต่อเนื่อง และสร้างศาสนทายาทที่ดี 
ด้วยการคัดเลือกศาสนทายาท อบรมศาสนาทายาท ให้การศึกษาที่ดี และสนับสนุนทุนการศึกษา 
พัฒนาศาสนทายาทให้มีความพร้อมในทุกๆ ด้าน และส่งเสริมและสนับสนุนให้สนองงานคณะสงฆ์ 

รูปแบบที่สาม ได้แก่ การพัฒนาการเรียนรู้คู่คุณธรรม  ประกอบด้วย ๔ กิจกรรม คือ 
เครือข่ายโรงเรียนพระปริยัติธรรม ด้วยการเรียนร่วมที่ศูนย์ต าบลหรืออ าเภอ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ระหว่างเครือข่าย สร้างและพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพ พัฒนาส านักศาสนศึกษาให้เป็นต้นแบบ และ
ส่งเสริมพระปริยัติธรรม แผนกบาลี สร้างแหล่งการเรียนรู้ เช่น ศูนย์กลางการเรียนรู้ด้านการพัฒนา
ร่างกาย ศีลธรรม สังคม จิตใจ และปัญญา ส่งเสริมคุณภาพการศึกษา ด้วยการพัฒนาผู้บริหารและครู
มีคุณวุฒิและคุณธรรม การสร้างครูให้เป็นผู้น าทางด้านวิชาการ สร้างสภาพแวดล้อมที่เป็นระบบ
ระเบียบ  และสร้างสภาพแวดล้อมที่ดึงดูดความสนใจต่อการเรียนการสอน การมีส่วนร่วมของบ้าน วัด 
ชุมชน และราชการ ในการสนับสนุนและส่งเสริมส านักศาสนศึกษา และการสร้างเด็กและเยาวชน
ต้นแบบ ด้วยการสร้างภูมิคุ้มกันด้วยการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมอย่างจริงจัง  ปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมของนักเรียนกลุ่มเสี่ยง ส่งเสริมให้นักเรียนกลุ่มเป้าหมาย  และการเสริมสร้างกิจกรรมการ
พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนร่วมกับ หน่วยงาน สถานศึกษา และชุมชน 

รูปแบบที่ สี่  ได้ แก่  การ พัฒนาศาสนสถาน ศาสนบุ คคล และศาสนพิธีกรรม 
ประกอบด้วย ๓ กิจกรรม คือ การพัฒนาศาสนสถาน ด้วยการอนุรักษ์ศาสนสถานให้มีความมั่นคง 
แข็งแรง และคงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ความเป็นไทย การน าภูมิปัญญาในชุมชนมาสร้างศาสนสถาน จัดวัด
เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เชิงวัฒนธรรม และเชิงปฏิบัติธรรม การพัฒนาศาสนบุคคล ด้วยการ
การพัฒนาทักษะทางด้านภาษาและวัฒนธรรมท้องถิ่น การจัดท าหนังสือคู่มือ ประวัติวัด ศาสน
พิธีกรรม ส่งเสริมการศึกษาพระปริยัติธรรม สร้างสภาพแวดล้อมที่ดึงดูดการเรียนการสอน และการ
พัฒนาศาสนพิธีกรรม ด้วยการอบรมให้ความรู้เรื่องศาสนพิธีกรรมที่ถูกต้อง จัดท าคู่มือศาสนพิธีกรรม
ออกเผยแผ่ จัดกิจกรรมส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณีท้องถิ่น และจัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา
อย่างสม่ าเสมอ 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



๑๙๒ 
 

 

๕.๒ อภิปรายผล 
การอภิปรายผลการวิจัยครั้งนี้ จะกล่าวถึงรูปแบบการพัฒนาการบริหารจัดการวัดที่ดีใน

จังหวัดชัยนาท โดยผู้วิจัยจะกล่าวถึงประเด็นส าคัญและน่าสนใจและน ามาอภิปรายดังนี้ 
๕.๒.๑ รูปแบบที่หนึ่ง ได้แก่ การพัฒนาวัดสู่องค์กรที่มีสมรรถนะ ประกอบด้วย ๓ 

กิจกรรม คือ จัดท าแผนพัฒนาวัด ด้วยการระดมความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนในการจัดท าแผนพัฒนา
วัด แผนยุทธศาสตร์ จัดประชาพิจารณ์ และการถ่ายทอดแผนสู่ภาคปฏิบัติ  การพัฒนาเครื่องมือ
บริหารจัดการที่ดีและมีประสิทธิภาพ ด้วยการสร้างเครื่องมือจัดเก็บศาสนสมบัติของวัดอย่างเป็น
ระบบ และสามารถสืบค้นศาสนสมบัติได้อย่างรวดเร็ว และพัฒนาวัดสู่เป้าหมาย ด้วยการพัฒนาวัด
เป็นอุทยานการศึกษาภายในวัด วัดพัฒนาตัวอย่าง และพัฒนาวัดเป็นวัดพัฒนาตัวอย่างดีเด่น แสดงให้
เห็นว่าองค์กรที่มีสมรรถนะสูงจะช่วยให้การบริหารจัดการวัดมีประสิทธิภาพเพ่ิมมากข้ึนกิจกรรมต่างๆ 
จึงช่วยขับเคลื่อนให้องค์การเกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง การจะวัดที่มีสมรรถนะสูงนั้นเจ้าอาวาส
จะต้องมีภาวะความเป็นผู้น าสูง มีวิสัยทัศน์กว้างไกล และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี จึงจะพัฒนาองค์กรได้ใน
ข้อนี้สอดคล้องกับงานวิจัยของ พระมหาสุนันท์ สุนนฺโท (รุจิเวทย์) ได้ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง "การ
พัฒนารูปแบบการจัดการศาสนสมบัติของวัดในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา" ผลการวิจัย การพัฒนา
รูปแบบการจัดการศาสนสมบัติของวัดในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาตามกระบวนการจัดการ  คือ 
กระบวนการที่เจ้าอาวาสและคณะบุคคลจัดการใช้ศิลปะและกลยุทธ์ต่าง ๆ ด าเนินตามขั้นตอนต่าง ๆ 
โดยความร่วมแรงร่วมใจของเจ้าอาวาสกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในองค์การ การตระหนักถึงความสามารถ
ความถนัด ความต้องการและความมุ่งหวังด้านความเจริญก้าวหน้าในการปฏิบัติงาน ๑ อีกทั้ง
ผลการวิจัยนี้ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ พระครูสันติธรรมาภิรัต  (บุญชัย สนฺติกโร)  ได้
ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง "การพัฒนารูปแบบการปกครองคณะสงฆ์ในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค  ๑๕"  
ผลการวิจัย ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อความส าเร็จ ในการปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๕ ประกอบด้วย 
ระบบการปกครองที่ต้องค านึงถึงองค์ประกอบ ๕ ด้าน คือ การพัฒนารูปแบบด้านการวางแผน มีการ
วางแผนในการส่งเสริมคุณภาพของพระสังฆาธิการทุกระดับชั้น ในการปกครองคณะสงฆ์ทุกด้าน เช่น 
ส่งเสริมการศึกษาทั้งด้านปริยัติและปฏิเวธ เพ่ือพัฒนาศักยภาพพระสังฆาธิการ และพระภิกษุสามเณร 
เพ่ือเป็นแบบอย่างที่ดี ก าหนดนโยบายการปฏิบัติงานแต่ละปีให้ชัดเจน  โดยมีแผนการพัฒนา
แผนปฏิบัติการ แผนพัฒนายุทธศาสตร์, การพัฒนารูปแบบด้านการจัดองค์กร มีการแบ่งภาระหน้าที่
ให้คณะสงฆ์ภาค ๑๕ รับผิดชอบที่ชัดเจน๒ อีกทั้งยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ พระครูวิสุทธานันท
คุณ (สุรศักดิ์ วิสุทฺธาจาโร) ได้ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง "การบริหารจัดการวัดเพ่ือความมั่นคงแห่ง
พระพุทธศาสนา" ผลการวิจัยพบว่า การปกครองวัดและคณะสงฆ์ในยุคปัจจุบันนี้ต้องเป็นผู้ที่มี
วิสัยทัศน์ มีความรู้ ความสามารถ ความเสียสละ และยอมรับความคิดเห็นของผู้อ่ืน ตลอดจนเป็นผู้
เพียบพร้อมด้วยจริยาวัตรข้อปฏิบัติ เป็นที่ยอมรับของคณะสงฆ์และสังคมโดยรวม และที่ส าคัญจะต้อง
                                                 

 ๑พระมหาสุนันท์ สุนนฺโท (รุจิเวทย์), “การพัฒนารูปแบบการจัดการศาสนสมบัติของวัดในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา, วิทยานิพนธ์ดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย , 
๒๕๕๗). 
 ๒พระครูสันติธรรมาภริัต (บุญชัย สนฺติกโร), “การพัฒนารูปแบบการปกครองคณะสงฆ์ในเขตปกครองคณะ
สงฆ์ภาค ๑๕”, วิทยานิพนธ์ดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗). 



๑๙๓ 
 

 

เป็นนักปกครองที่มีความซื่อสัตย์ยุติธรรม ต้องเว้นจากความมีอคติทั้งปวง ตั้งมั่นในหลักพรหมวิหาร
ธรรมเป็นแกนหลักของการบริหาร/การปกครองอยู่เสมอ วัดในซึ่งเป็นฐานรากอันส าคัญของคณะสงฆ์
และพระพุทธศาสนาก็จะเกิดความม่ันคง นั่นย่อมส่งผลให้พระพุทธศาสนามีความเจริญมั่นคง๓ 

๕.๒.๒ รูปแบบที่สอง ได้แก่ การพัฒนาศาสนบุคคลที่ดีและมีคุณภาพ  ประกอบด้วย 
๓ กิจกรรม คือ จัดตั้งส านักงานภายในวัด ด้วยการเตรียมสถานที่จัดตั้งส านักงาน เตรียมวัสดุอุปกรณ์
ประจ าส านักงานให้ครบครัน แต่งตั้งบุคคลประจ าส านักงาน ดูแลส านักงาน ปรับปรุงส านักงานตาม
ค าแนะน าของผู้รับบริการและเพ่ิมช่องทางการติดต่อประสานงานกับชาวบ้านให้มากขึ้น  สร้าง
บุคลากรที่มีคุณภาพ ด้วยการคัดเลือกพระภิกษุสามเณรที่มีความรู้ความสามารถ พัฒนาพระภิกษุ
สามเณรให้ได้รับการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น ส่งเสริมและสนับสนุนให้พระภิกษุผู้มีคุณสมบัติด ารง
ต าแหน่งทางการปกครองคณะสงฆ์ และการพัฒนาศักยภาพของเจ้าอาวาสอย่างต่อเนื่อง และสร้างศา
สนทายาทที่ดี ด้วยการคัดเลือกศาสนทายาท อบรมศาสนาทายาท ให้การศึกษาที่ดี และสนับสนุน
ทุนการศึกษา พัฒนาศาสนทายาทให้มีความพร้อมในทุกๆ ด้าน และส่งเสริมและสนับสนุนให้สนอง
งานคณะสงฆ์ แสดงให้เห็นว่าบุคลากรนับเป็นทรัพยากรที่มีความส าคัญที่สุดของการพัฒนาองค์กร 
หากองค์กรใดสามารถพัฒนาบุคลากรได้ดี ก็จะช่วยให้องค์กรมีความเจริญรุ่งเรือง การพัฒนาได้ไกล
และเร็วขึ้น ในการบริหารจัดการนั้นจ าเป็นต้องอาศัยการบริหารจัดการคนที่ดี หากวัดสามารถคัดสรร
บุคลากร หรือศาสนทายาทมาช่วยดูและวัดก็จะช่วยให้วัดเจริญและพัฒนาได้ ในข้อนี้สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ พระมหาธฤติ  รุ่งชัยวิทูร  ได้ท าการวิจัยเรื่อง “รูปแบบการพัฒนาพระสังฆาธิการ เพ่ือ
ประสิทธิภาพการบริหารกิจการคณะสงฆ์" ผลการวิจัยพบว่า  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามแนว
ทั่วไป เป็นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่ส าคัญ ๔ ประการ (VETS) คือ ๑) การสร้างวิสัยทัศน์ (Vision) 
๒) การศึกษา (Education)  ๓) การอบรม (Training) และ ๔) การดูงาน (Study Tour) ส่วนการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามแนวพระพุทธศาสนาในการวิจัย  ครั้งนี้ ได้แก่ สิกขา ๓ พรหมวิหาร ๔ 
สังคหวัตถุ ๔ ภาวนา ๔ อิทธิบาท ๔ และ สัปปุริสธรรม ๗ ส่วนรูปแบบการพัฒนาพระสังฆาธิการตาม
แนวทั่วไปและตามแนว พระพุทธศาสนา ที่จะให้มีประสิทธิภาพในการบริหารกิจการคณะสงฆ์ทั้ง ๖ 
ด้าน ควรมีการบูรณาการ การพัฒนาพระสังฆาธิการ ตามแนวทั่วไปและพระพุทธศาสนา เพ่ือให้เกิด
ประสิทธิภาพในการบริหารกิจการคณะสงฆ์มากยิ่งขึ้น๔ อีกทั้งยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ องปลัด
สิทธิศักดิ์ เถี่ยนยา (แซ่โค้ว) ได้ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง "การบริหารจัดการประสิทธิภาพการสาธารณ
สงเคราะห์ของคณะสงฆ์อนัมนิกายในประเทศไทย"  ผลการวิจัยพบว่า กระบวนการการบริหารจัดการ
ประสิทธิภาพเพ่ือเตรียมบุคคลให้ เหมาะสมกับงานและเวลา  รวมทั้ งพัฒนาก าลังคนให้ เกิด
ประสิทธิภาพ และบรรลุเป้าหมายของคณะสงฆ์อนัมนิกาย๕ 
                                                 

 ๓พระครูวิสุทธานันทคุณ  (สุรศักดิ์  วิสุทฺ ธาจาโร ), “การบริหารจัดการวัด เพื่ อความมั่ นคงแห่ ง
พระพุทธศาสนา, วิทยานิพนธ์ดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗). 
 ๔พระมหาธฤติ  รุ่งชัยวิทูร, “รูปแบบการพัฒนาพระสังฆาธิการ เพื่อประสิทธิภาพการบริหารกิจการคณะ
สงฆ์, วิทยานิพนธ์ดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗). 
 ๕องปลัดสิทธิศักดิ์ เถี่ยนยา (แซ่โค้ว), “การบริหารจัดการประสิทธิภาพการสาธารณสงเคราะห์ของคณะ
สงฆ์อนัมนิกายในประเทศไทย , วิทยานิพนธ์ดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย, ๒๕๕๗). 



๑๙๔ 
 

 

๕.๒.๓ รูปแบบที่สาม ได้แก่ การพัฒนาการเรียนรู้คู่คุณธรรม   ประกอบด้วย ๔ 
กิจกรรม คือ เครือข่ายโรงเรียนพระปริยัติธรรม ด้วยการเรียนร่วมที่ศูนย์ต าบลหรืออ าเภอ มีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเครือข่าย สร้างและพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพ พัฒนาส านักศาสนศึกษาให้
เป็นต้นแบบ และส่งเสริมพระปริยัติธรรม แผนกบาลี สร้างแหล่งการเรียนรู้ เช่น ศูนย์กลางการเรียนรู้
ด้านการพัฒนาร่างกาย ศีลธรรม สังคม จิตใจ และปัญญา ส่งเสริมคุณภาพการศึกษา ด้วยการพัฒนา
ผู้บริหารและครูมีคุณวุฒิและคุณธรรม การสร้างครูให้เป็นผู้น าทางด้านวิชาการ สร้างสภาพแวดล้อมที่
เป็นระบบระเบียบ  และสร้างสภาพแวดล้อมที่ดึงดูดความสนใจต่อการเรียนการสอน การมีส่วนร่วม
ของบ้าน วัด ชุมชน และราชการ ในการสนับสนุนและส่งเสริมส านักศาสนศึกษา  และการสร้างเด็ก
และเยาวชนต้นแบบ ด้วยการสร้างภูมิคุ้มกันด้วยการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมอย่างจริงจัง 
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของนักเรียนกลุ่มเสี่ยง ส่งเสริมให้นักเรียนกลุ่มเป้าหมาย  และการเสริมสร้าง
กิจกรรมการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนร่วมกับ หน่วยงาน สถานศึกษา และชุมชน แสดง
ให้เห็นว่าทุกองค์การจะเน้นเรื่องคุณธรรมจริยธรรม คุณธรรมจริยธรรมที่ดีจะกลายเป็นวัฒนธรรม
องค์กรที่ดี  การพัฒนาองค์กรจึงท าได้ง่ายและมีประสิทธิภาพ  ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ  
พระมหาอ านาจ ปวฑฺฒโน  ได้ท าการวิจัยเรื่อง “การพัฒนารูปแบบการจัดการการศึกษาพระปริยัติ
ธรรม” ผลการวิจัย พบว่า การบูรณาการหลักพุทธธรรมส าหรับการจัดการการศึกษาพระปริยัติธรรม 
ตามหลักการจัดการประกอบด้วย การวางแผน การจัดองค์การ การบริหารบุคคล การอ านวยการ 
และการควบคุม เป็นต้น ตามหลักอิทธิบาท ๔ ประกอบด้วย ฉันทะ วิริยะ จิตตะ และวิมังสา เป็นต้น 
ตามหลักสาราณียธรรม ๖ ประกอบด้วย เมตตากายกรรม เมตตาวจีกรรม เมตตามโนกรรม สาธารณ
โภคี สีลสามัญญตา และทิฏฐิสามัญญตา เป็นต้น๖ อีกทั้งยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ พระครูวิ
สุทธานันทคุณ (สุรศักดิ์ วิสุทฺธาจาโร) ได้ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง "การบริหารจัดการวัดเพ่ือความ
มั่นคงแห่งพระพุทธศาสนา" ผลการวิจัยพบว่า เจ้าอาวาสที่มีความสามารถพิเศษเฉพาะตัวมีภาวะผู้น า 
มีกระบวนการและวิธีปฏิบัติงาน สร้างความสัมพันธ์กับชุมชน รวมทั้งมีการพัฒนาตนเองให้สมบูรณ์
พร้อมในด้านพระธรรมวินัย จะส่งผลโดยตรงต่อศรัทธาความเชื่อถือของพุทธศาสนิกชน ซึ่งจะช่วยให้
การปฏิบัติศาสนกิจทุกอย่างบรรลุตามวัตถุประสงค์โดยง่าย  เจ้าอาวาสจึงต้องมีภารกิจที่ต้อง
รับผิดชอบต่อการบริหารจัดการวัดในทุก ๆ ด้าน โดยให้พระภิกษุสามเณรในวัดทุกรูปได้ศึกษาและ
ปฏิบัติอย่างเต็มความสามารถ ให้เกิดประสิทธิภาพ ๗ อีกทั้งยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ พระครู
สุวรรณวรการ (พิมพ์ทรัพย์ พุทฺธาโณ) ได้ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง "การพัฒนาการจัดการการศาสน
ศึกษาแผนกธรรมของคณะสงฆ์ภาค ๑"  ผลการวิจัยพบว่า กระบวนการเรียนการสอน ที่มีคุณภาพ 
และควรปรับระยะเวลาการสอนให้เพ่ิมมากขึ้น  ควรน าเทคโนโลยีการเรียนการสอนที่ทันสมัยมา

                                                 

 ๖พระมหาอ านาจ ปวฑฺฒโน, “การพัฒนารูปแบบการจัดการการศึกษาพระปริยัติธรรม”, ปริญญาพุทธ
ศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาริขาการจัดการเชิงพุทธ, (บัณฑิตริทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 
๒๔๕๖).   
 ๗พระครูวิสุทธานันทคุณ  (สุรศักดิ์  วิสุทฺ ธาจาโร ), “การบริหารจัดการวัด เพื่ อความมั่ นคงแห่ ง
พระพทุธศาสนา, วิทยานิพนธ์ดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗). 



๑๙๕ 
 

 

ประยุกต์ให้ผู้เรียนเกิดทักษะในการน าไปใช้ และมีรูปแบบเป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งประเทศเพ่ือให้
เกิดผลที่ชัดเจน๘ 

๕.๒.๔  รูปแบบที่สี่ ได้แก่ การพัฒนาศาสนสถาน ศาสนบุคคล และศาสนพิธีกรรม 
ประกอบด้วย ๓ กิจกรรม คือ การพัฒนาศาสนสถาน ด้วยการอนุรักษ์ศาสนสถานให้มีความมั่นคง 
แข็งแรง และคงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ความเป็นไทย การน าภูมิปัญญาในชุมชนมาสร้างศาสนสถาน จัดวัด
เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เชิงวัฒนธรรม และเชิงปฏิบัติธรรม การพัฒนาศาสนบุคคล ด้วยการ
การพัฒนาทักษะทางด้านภาษาและวัฒนธรรมท้องถิ่น การจัดท าหนังสือคู่มือ ประวัติวัด ศาสน
พิธีกรรม ส่งเสริมการศึกษาพระปริยัติธรรม สร้างสภาพแวดล้อมที่ดึงดูดการเรียนการสอน และการ
พัฒนาศาสนพิธีกรรม ด้วยการอบรมให้ความรู้เรื่องศาสนพิธีกรรมที่ถูกต้อง จัดท าคู่มือศาสนพิธีกรรม
ออกเผยแผ่ จัดกิจกรรมส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณีท้องถิ่น และจัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา
อย่างสม่ าเสมอ แสดงให้เห็นว่าการพัฒนาทุกๆ การพัฒนาจะเน้นไปที่การพัฒนาที่ยั่งยืน การจะพัฒนา
วัดให้ยั่งยืนก็ต้องพัฒนาทั้งศาสนสถาน ศาสนบุคคล และศาสนธรรม ควบคู่กันไปอย่างต่อเนื่องและ
สอดคล้องกันด้วย ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุดใจ สะอาดยิ่ง  ได้ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง  รูปแบบ
การพัฒนาวัดเป็นศูนย์กลางการแก้ไขปัญหาของประชาชนในระดับหมู่บ้าน  จังหวัดสุรินทร์ 
ผลการวิจัยพบว่า  วัดมีอาคารสถานที่เพียงพอ ร่มรื่นสะอาด มีสิ่งอ านวยความสะดวก เช่น อุปกรณ์ 
ห้องน้ า สาธารณูปโภค และ การคมนาคมมายังวัดสะดวกสบาย และปลอดภัย  ด้านบุคลากร 
ประกอบด้วยการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการพัฒนาเจ้าอาวาส พระ 
เณร เป็นแบบอย่างที่ดี และเป็นผู้น าของชุมชน และการส่งเสริมให้มีพระ เณร ในวัดมากขึ้น๙ อีกท้ังยัง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ พระปลัดวรัญญู อคฺควชิโร (ยอดเพ็ชร) ได้ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง "การ
พัฒนาการบริหารจัดการวัดให้เป็นศูนย์กลางชุมชนในยุคโลกาภิวัตน์"  ผลการวิจัยพบว่า  แนวทางการ
พัฒนาการบริหารจัดการวัดให้เป็นศูนย์กลางชุมชนในยุคโลกาภิวัตน์  ประกอบด้วยรูปแบบ GT 
Model ที่เกื้อกูลกัน ๕ ส่วน ประกอบด้วย  ๑) ขยับปัญญาก่อนจึงย้อนเขยื้อนกาย คือ การส ารวจ
รวบรวมความคิดเห็นและข้อมูล เพ่ือประเมินสภาพของวัดและชุมชนก่อนเลือกแนวทางการพัฒนาที่
เหมาะสม ๒) ยิ่งให้ยิ่งได้ คือ การประกาศเจตนารมณ์ของวัดที่จะด าเนินการ เพ่ือเอ้ือประโยชน์ต่อ
ชุมชน ๓) ฝนตกใส่ตุ่ม คือ การส ารวจความรู้พ้ืนฐานของชุมชน การจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
และจัดเก็บบันทึกความรู้นั้นจัดตั้งแหล่งเรียนรู้หรือพิพิธภัณฑ์ ๔) กลุ่มกัลยาณมิตรคิดถูก คือ การ
สร้างภาคีเครือข่าย ในการท างานให้เหมาะสมและเอ้ือประโยชน์ต่อกันระหว่างวัดกับชุมชน และ
ระหว่างวัดกับองค์การต่างๆ ๕) ต้องสุขก่อนจึงส าเร็จ คือการส่งเสริมพฤติกรรมทางด้านจิตใจให้บุคคล
มีปัญญา คิดเป็น แก้ปัญหาเป็น ไม่เสพบริโภควัตถุเกินสมควร และมีความภาคภูมิใจในพ้ืนฐานความ

                                                 

 ๘พระครูสุวรรณวรการ (พิมพ์ทรัพย์ พุทฺธาโณ), “การพัฒนาการจัดการการศาสนศึกษาแผนกธรรมของ
คณะสงฆ์ภาค ๑, วิทยานิพนธ์ดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗). 
 ๙สุดใจ สะอาดยิ่ง, รูปแบบการพัฒนาวัดเป็นศูนย์กลางการแก้ไขปัญหาของประชาชนในระดับหมู่บ้าน  
จังหวัดสุรินทร์”, รายงานการวิจัย (มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์ : กระทรวงศึกษาธิการ, ๒๕๔๖). 



๑๙๖ 
 

 

เป็นมาของชุมชนตนเอง๑๐ อีกทั้งยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ พระมหากังวาล ธีรธมฺโม (ศรชัย) ได้
ท าการวิจัยเรื่อง "การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัด 
ผลการวิจัยพบว่า  ประชาสัมพันธ์กิจกรรมผ่านทางสื่อ เช่น แผ่นป้าย แผ่นพับ วิทยุชุมชน ทาง
อินเทอร์เน็ต เช่น Line และ Facebook เป็นต้น จัดท าสื่อการปฏิบัติธรรม เช่น แผ่นซีดี ดีวีดี หนังสือ
สวดมนต์ และหนังสือ คู่มือการปฏิบัติพระกัมมัฏฐาน๑๑ 

 
๕.๓ ข้อเสนอแนะ 

ผลการวิจัยเรื่อง “รูปแบบการพัฒนาการบริหารจัดการวัดที่ดีในจังหวัดชัยนาท” ผู้วิจัยขอ
เสนอแนะดังนี้ 

๕.๓.๑ ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
๑) คณะสงฆ์จังหวัดควรชัยนาทน าผลการวิจัยไปจัดท าคู่มือการบริหารจัดการวัดที่ดีใน

จังหวัดชัยนาท ปรับปรุงรูปแบบและกิจกรรมให้สอดคล้องกับบริบทของวัดในจังหวัดชัยนาทให้มากขึ้น 
จัดพิมพ์และเผยแผ่ต่อสาธารณชนและวงการวิชาการ 

๒) คณะสงฆ์จังหวัดชัยนาทร่วมกับส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชัยนาท ควร
ขับเคลื่อนรูปแบบและกิจกรรมตามที่ผู้วิจัยเสนอ ไปสู่ภาคการปฏิบัติอย่างจริงจัง มีการก ากับติดตาม
และประเมินผลอย่างต่อเนื่อง 

๕.๓.๒ ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ 
๑) ควรจัดท าแผนพัฒนาวัด ด้วยการระดมความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนในการจัดท า

แผนพัฒนาวัด แผนยุทธศาสตร์ จัดประชาพิจารณ์ และการถ่ายทอดแผนสู่ภาคปฏิบัติ  การพัฒนา
เครื่องมือบริหารจัดการที่ดีและมีประสิทธิภาพ ด้วยการสร้างเครื่องมือจัดเก็บศาสนสมบัติของวัดอย่าง
เป็นระบบ และสามารถสืบค้นศาสนสมบัติได้อย่างรวดเร็ว และพัฒนาวัดสู่เป้าหมาย ด้วยการพัฒนา
วัดเป็นอุทยานการศึกษาภายในวัด วัดพัฒนาตัวอย่าง และพัฒนาวัดเป็นวัดพัฒนาตัวอย่างดีเด่น 

๒) ควรจัดตั้งส านักงานภายในวัด ด้วยการเตรียมสถานที่จัดตั้งส านักงาน เตรียมวัสดุ
อุปกรณ์ประจ าส านักงานให้ครบครัน แต่งตั้งบุคคลประจ าส านักงาน ดูแลส านักงาน ปรับปรุง
ส านักงานตามค าแนะน าของผู้รับบริการและเพ่ิมช่องทางการติดต่อประสานงานกับชาวบ้านให้มากข้ึน 
สร้างบุคลากรที่มีคุณภาพ ด้วยการคัดเลือกพระภิกษุสามเณรที่มีความรู้ความสามารถ พัฒนา
พระภิกษุสามเณรให้ได้รับการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น ส่งเสริมและสนับสนุนให้พระภิกษุผู้มีคุณสมบัติ
ด ารงต าแหน่งทางการปกครองคณะสงฆ์ และการพัฒนาศักยภาพของเจ้าอาวาสอย่างต่อเนื่อง และ
สร้างศาสนทายาทที่ดี ด้วยการคัดเลือกศาสนทายาท อบรมศาสนาทายาท ให้การศึกษาที่ดี และ
สนับสนุนทุนการศึกษา พัฒนาศาสนทายาทให้มีความพร้อมในทุกๆ ด้าน และส่งเสริมและสนับสนุน
ให้สนองงานคณะสงฆ์ 

                                                 

 ๑๐พระปลัดวรัญญู  อคฺควชิโร (ยอดเพ็ชร), “การพัฒนาการบริหารจัดการวัดให้เป็นศูนย์กลางชุมชนในยุค
โลกาภิวัตน์, วิทยานิพนธ์ดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗). 
 ๑๑พระมหากังวาล ธีรธมฺโม (ศรชัย), “การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการส านักปฏิบัติธรรมประจ า
จังหวัด, วิทยานิพนธ์ดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๘). 



๑๙๗ 
 

 

๓) ควรพัฒนาเครือข่ายโรงเรียนพระปริยัติธรรม ด้วยการเรียนร่วมที่ศูนย์ต าบลหรือ
อ าเภอ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเครือข่าย สร้างและพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพ พัฒนา
ส านักศาสนศึกษาให้เป็นต้นแบบ และส่งเสริมพระปริยัติธรรม แผนกบาลี สร้างแหล่งการเรียนรู้ เช่น 
ศูนย์กลางการเรียนรู้ด้านการพัฒนาร่างกาย ศีลธรรม สังคม จิตใจ และปัญญา ส่งเสริมคุณภาพ
การศึกษา ด้วยการพัฒนาผู้บริหารและครูมีคุณวุฒิและคุณธรรม การสร้างครูให้เป็นผู้น าทางด้าน
วิชาการ สร้างสภาพแวดล้อมที่เป็นระบบระเบียบ  และสร้างสภาพแวดล้อมที่ดึงดูดความสนใจต่อการ
เรียนการสอน การมีส่วนร่วมของบ้าน วัด ชุมชน และราชการ ในการสนับสนุนและส่งเสริมส านัก 
ศาสนศึกษา และการสร้างเด็กและเยาวชนต้นแบบ ด้วยการสร้างภูมิคุ้มกันด้วยการเสริมสร้าง
คุณธรรมจริยธรรมอย่างจริงจัง ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของนักเรียนกลุ่มเสี่ยง ส่งเสริมให้นักเรียน
กลุ่มเป้าหมาย  และการเสริมสร้างกิจกรรมการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนร่วมกับ 
หน่วยงาน สถานศึกษา และชุมชน 

๔) ควรอนุรักษ์ศาสนสถานให้มีความม่ันคง แข็งแรง และคงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ความเป็นไทย 
การน าภูมิปัญญาในชุมชนมาสร้างศาสนสถาน จัดวัดเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เชิงวัฒนธรรม 
และเชิงปฏิบัติธรรม การพัฒนาศาสนบุคคล ด้วยการการพัฒนาทักษะทางด้านภาษาและวัฒนธรรม
ท้องถิ่น การจัดท าหนังสือคู่มือ ประวัติวัด ศาสนพิธีกรรม ส่งเสริมการศึกษาพระปริยัติธรรม สร้าง
สภาพแวดล้อมที่ดึงดูดการเรียนการสอน และการพัฒนาศาสนพิธีกรรม ด้วยการอบรมให้ความรู้
เรื่องศาสนพิธีกรรมที่ถูกต้อง จัดท าคู่มือศาสนพิธีกรรมออกเผยแผ่ จัดกิจกรรมส่งเสริมและอนุรักษ์
ประเพณีท้องถิ่น และจัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาอย่างสม่ าเสมอ 

๕.๓.๓ ข้อเสนอเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป 
ผลการวิจัยเรื่อง “รูปแบบการพัฒนาการบริหารจัดการวัดที่ดีในจังหวัดชัยนาท” ผู้วิจัยขอ

เสนอแนะในส่วนที่สามารถต่อยอดจากงานวิจัยฉบับนี้ดังนี้ 
๑. ควรศึกษาเรื่องประสิทธิภาพการบริหารจัดการวัดที่ดี  เน้นไปที่การน าเอาทฤษฎี

ตะวันออกและตะวันตกมาบูรณาการเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการวัดที่ดี 
๒. ควรศึกษาเรื่องแนวทางการพัฒนาวัดในทศวรรษหน้า เพ่ือค้นหาแนวทาง วิธีการ หรือ

หลักการส าคัญที่จะน ามาใช้ในการบริหารจัดการวัดในทศวรรษหน้า เพ่ือรองรับการเปลี่ยนในอนาคต
ที่ส่งผลต่อการพัฒนาวัด 

๓. ควรศึกษาเรื่องนวัตกรรมการสร้างวัดปลอดมลพิษ เน้นการบริหารจัดการที่เป็นเลิศ
ด้านสิ่งแวดล้อม การอนุรักษ์ทรัพยากรต่างๆ ภายในวัด 



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

กรุงเทพมหานคร  :  โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย , ๒๕๓๙. 
       ข.  ข้อมูลทุติยภูมิ        

(๑)  หนังสือ :  
เกื้อ  วงศ์บุญสิน.  "ประชากรกับการพัฒนา".  พิมพ์ครั้งที่ ๓.  กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์แห่ง

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๕๐.   
เยาวดี วิบูลย์ศรี.  การประเมินโครงการ : แนวคิดและแนวปฏิบัติ.  พิมพ์ครั้งที่ ๒.  กรุงเทพมหานคร 

: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๖.   
เศาวนิต  เศาณานนท์.  ภาวะผู้น า Leadership.  พิมพ์ครั้งที่ ๓.  นครราชสีมา : ภาควิชาพ้ืนฐาน

การศึกษา คณะวิชาครุศาสตร์ สถาบันราชภัฏนครราชสีมา, ๒๕๔๑.   
โฆสิต  ปั้นเปี่ยมรัชฎ์.  การพัฒนาประเทศไทย.  กรุงเทพมหานคร : ส านักงานคณะกรรมการพัฒนา

เศรษฐกิจและการศึกษาแห่งชาติ, ๒๕๓๒.   
กนก  แสนประเสริฐ.  ประมวลพระราชบัญญัติคณะสงฆ์.  กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์ส านักงาน

พระพุทธศาสนาแห่งชาติ, ๒๕๔๙.   
กรมการศาสนา.  คู่มือการจัดการศึกษาสงฆ์.  กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์การศาสนา, ๒๕๓๙.   
__________.  คู่มือการบริหารและการจัดการวัดฉบับย่อ.  กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์การศาสนา, 

๒๕๔๒.   
__________.  คู่มือการบริหารจัดการวัดฉบับย่อ.  กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์การศาสนา, ๒๕๔๖.   
__________.  คู่ มื อพ ระสั งฆาธิ การ ว่ าด้ วย เรื่ อ งการคณ ะสงฆ์ และการพระศาสนา . 

กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์การศาสนา, ๒๕๔๐.  
__________.  วัดพัฒนา ๔๖.  กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์การศาสนา, ๒๕๔๖.   
__________.  หลักการบริหารและการจัดการวัดในยุคโลกาภิวัตน์.  กรุงเทพมหานคร : เอพีกราฟิ

คดีไซน์, ๒๕๓๙.   
กองพุทธศาสนสถาน.  คู่มือการพัฒนาวัดสู่ความเป็นมาตรฐาน.  นครปฐม : กองพุทธศาสนสถาน 

ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ, ๒๕๕๓.   
กองอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม .  การพัฒนาวัดเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและ

ศิลปกรรม.  กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์การศาสนา, ๒๕๔๓.   
ขวัญนภา  สุขคร.  ความหมายของการวิจัย.  ล าปาง : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์ล าปาง, 

๒๕๕๔.   
จันทรานี สงวนนาม.  เอกสารประกอบการสอนบรรยายหลักสูตรผู้บริหารสถานศึกษาระดับสูง .  

กรุงเทพมหานคร : ม.ท.ป., ๒๕๓๖.   
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จ านงค์  อดิวัฒนสิทธิ์.  สังคมวิทยาตามแนวพุทธศาสตร์ .  พิมพ์ครั้งที่ ๒.  กรุงเทพมหานคร : 

ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ๒๕๔๘.   
ชัยยงค์ พรหมวงศ์.  การจัดระบบการศึกษา.  กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 

๒๕๔๖.   
ชาญชัย  อาจินสมาจาร.  การบริหารการศึกษา.  กรุงเทพมหานคร : ศูนย์ส่งเสริม, ๒๕๔๐.   
ฑิตยา สุวรรณชฎ.  สังคมวิทยา.  กรุงเทพมหานคร : ไทยวัฒนาพานิช, ๒๕๔๙.   
ติน ปรัชญพฤทธิ์.  หลักการจัดการ.  กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๓๙.   
ถวัลย์รัฐ  วรเทพพุฒิพงษ์.   การก าหนดและวิเคราะห์นโยบายสาธารณะ : ทฤษฎีและการประยุกต์.  

กรุงเทพมหานคร : เสมาธรรม, ๒๕๔๐.   
ถวิล เกื้อกูลวงศ์.  การบริหารการศึกษาสมัยใหม่ : ทฤษฎี วิจัย และปฏิบัติ.  กรุงเทพมหานคร : 

ไทยวัฒนาพานิช, ๒๕๔๐.   
ทิศนา แขมณี . ศาสตร์การสอนองค์ความรู้เพื่อการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ มีประสิทธิภาพ . 

กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๕๔.   
ธงชัย วงศ์ชัยสุวรรณ.  วิทยาการบริหารส าหรับนักบริหารมืออาชีพ .  กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๔๐.   
ธงชัย สันติวงษ์.  องค์การและการบริหาร.  พิมพ์ครั้งที่ ๑๑.  กรุงเทพมหานคร : ไทยวัฒนาพานิช, 

๒๕๔๓.   
ธานินทร์  ศิลป์จารุ .  การวิจัยและวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วย SPSS.  พิมพ์ครั้ งที่  ๑๐ . 

กรุงเทพมหานคร : บิสซิเนสอาร์แอนด์ดี, ๒๕๕๒.   
น้อย ลายครามและสุบรรณ จันทบุตร .  หลักการบริหารและจัดการวัดในยุคโลกาภิ วัตน์ .  

กรุงเทพมหานคร : ส านักงานสภาสถาบันราชภัฏ, ๒๕๔๘.   
บุญชม ศรีสะอาด.  การวิจัยทางการวัดผลและประเมินผล.  มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยศรีนครินท

รวิโรฒมหาสารคาม, ๒๕๔๓.   
บุญชม ศรีสะอาด.  วิจัยเบื้องตน้. พิมพ์ครั้งที่ ๗.  กรุงเทพมหานคร : สุวีริยาสาสน์, ๒๕๔๗.   
ป๋วย อึ้งภากรณ์.  ศาสนธรรมกับการพัฒนา.  กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์โกมลคีมทอง, ๒๕๓๐.   
ฝ่ายอบรม  กองแผนงาน  กรมการศาสนา  กระทรวงศึกษาธิการ.  คู่มือพระสังฆาธิการ  ว่าด้วยเรื่อง

การคณะสงฆ์และการพระศาสนา.  พิมพ์ครั้งที่ ๑.  กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์การ
ศาสนา, ๒๕๔๐.  

พระเทพโสภณ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต).  “ค ากล่าวปาฐกถาบรรยาย”.  ในการประชุมพระสังฆาธิการ
ระดับอ าเภอ รองเจ้าคณะอ าเภอ ในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๒ ณ วัดพระพุทธบาท
ราชวรมหาวิหาร จังหวัดสระบุรี, ๒๕๔๖.   

พระเทพปริยัติสุธี (วรวิทย์ คงฺคปญฺโญ).  การคณะสงฆ์และการศาสนา.  กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์
มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย, ๒๕๔๖.   

 



๒๐๐ 
 

 

บรรณานุกรม (ต่อ) 
 
พระเมธีธรรมาภรณ์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต).  การปกครองคณะสงฆ์ไทย.  กรุงเทพมหานคร : มูลนิธิ

พุทธธรรม, ๒๕๓๙.   
__________.  คุณธรรมส าหรับนักบริหาร.  กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์สหธรรมิก, ๒๕๓๙.   
__________.  พระพุทธศาสนาในยุคโลกาภิวัตน์.  กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยมหา

จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๙.   
พระไพศาล วิสาโล .  พุทธธรรมกับการพัฒนาสังคม .  กรุงเทพมหานคร : มูลนิธิโกมลคีมทอง, 

๒๕๓๓.   
__________.  พุทธศาสนาไทยในอนาคต แนวโน้มและการออกจากวิกฤต . กรุงเทพมหานคร : 

ส านักพิมพ์มูลนิธิสดศรีสฤษดิ์วงศ์, ๒๕๔๖.   
พระธรรมโกศาจารย์ (พุทธทาสภิกขุ).  การสังคมสงเคราะห์ส่วนที่ยังขาดอยู่.  กรุงเทพมหานคร :

บริษัท พิมพ์ดี จ ากัด, ๒๕๓๗.   
พระธรรมกิตติวงศ์ (ทองดี สุรเตโช).  “พระสงฆ์กับกรมการศาสนา” ในกรมการศาสนาสู่ทศวรรษ

แห่งการพัฒนา.  กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์การศาสนา, ๒๕๔๑.   
__________.  “พระสงฆ์กับกรมศาสนา”.  กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์การศาสนา, ๒๕๔๗.   
พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต).  การพัฒนาที่ยั่งยืน.  พิมพ์ครั้งที่ ๕.  กรุงเทพมหานคร : มูลนิธิพุทธ

ธรรม, ๒๕๔๓.   
__________.  พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม.  กรุงเทพมหานคร : บริษัท สื่อตะวัน 

จ ากัด, ๒๕๔๕.   
พระธรรมวโรดม (บุญมา ญาณสมฺปนฺโน).  การปกครองวัด.  กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์การศาสนา, 

๒๕๓๙.  หน้า ๑๑๘. 
พระธรรมวรนายก (โอภาส นิรุตฺติเมธี).  ธรรมปริทัศน์ “๔๖”.  กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬา

ลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๖.   
พระพรหมคุณาภรณ์  (ป .อ . ปยุตฺ โต).  ทางสายกลางของการศึกษาไทย .  พิมพ์ครั้งที่  ๒ .  

กรุงเทพมหานคร : คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ๒๕๔๗.   
__________.  ธรรมาธิปไตยไม่มา จึงหาประชาธิปไตยไม่เจอ.  กรุงเทพมหานคร : บริษัทพิมพ์สวย 

จ ากัด, ๒๕๔๙.   
พระพุทธวรญาณ (ทองย้อย ธมฺมทินฺโน).  ธรรมญาณนิพนธ์: ๑๐๐ ปีพระพุทธวรญาณ.  พิมพ์ครั้งที่ 

๒.  กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๔๘.   
พระมหาเสริมชัย ชยมงฺคโล.  การบริหารวัด.  กรุงเทพมหานคร : วีชั่นอาร์ต คอร์ปอเรชั่น, ๒๕๔๑.   
พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี (ว.วชิรเมธี).  คนส าราญงานส าเร็จ.  พิมพ์ครั้งที่ ๓.  กรุงเทพมหานคร : 

บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พลับลิชชิ่ง จ ากัด มหาชน, ๒๕๕๐.   
พระราชญาณวิสิฐ (เสริมชัย ชยมงฺคโล).  การบริหารวัด.  พิมพ์ครั้งที่ ๗.  นครปฐม : เพชรเกษมการ

พิมพ์, ๒๕๔๘.   
 



๒๐๑ 
 

 

บรรณานุกรม (ต่อ) 
 
__________.  การบริหารวัด.  พิมพ์ครั้งที่ ๙.  นครปฐม : เพชรเกษมการพิมพ์, ๒๕๕๑.   
พระราชวรมุนี (ประยูร  ธมฺมจิตฺโต).  ขอบฟ้าแห่งความรู้.  พิมพ์ครั้งที่ ๒.  กรุงเทพมหานคร : บริษัท 

สหธรรมิก จ ากัด, ๒๕๔๐.   
พระวิบูลธรรมวาที (วิบูล กลยฺาโณ).  “พระสังฆาธิการกับวัด”.  กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬา

ลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๖.   
พระวิสุทธิภัทรธาดา (ประสิทธิ์  พฺรหฺมร สี).  พระราชบัญญัติคณะสงฆ์และกฎมหาเถรสมาคม .  

กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๗.   
ยุวัฒน์ วุฒิเมธี.  หลักการพัฒนาชุมชนและการพัฒนาชนบท.  กรุงเทพมหานคร : ไทยอนุเคราะห์

ไทย, ๒๕๔๘.   
รัตนะ บัวสนธ์.  การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการศึกษา.  กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์ค าสมัย, 

๒๕๕๒.   
ราชบัณฑิตยสถาน.  พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ, ๒๕๔๒.  กรุงเทพมหานคร : นาน

มีบุ๊คส์พับลิเคชั่นส์, ๒๕๔๖.   
วิโรจน์ สารรัตนะ.  การบริหารหลักการทฤษฎี และประเด็นทางการศึกษา.  กรุงเทพมหานคร :  โรง

พิมพ์ทิพย์วิสุทธิ์, ๒๕๔๒.   
ศิริชัย  กาญจนวาสี .  ทฤษฎีการประเมิน .  พิมพ์ครั้งที่  ๔ .  กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๗.   
ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคนอ่ืนๆ.  ทฤษฎีองค์การ : ฉบับมาตรฐาน.  กรุงเทพมหานคร : ธรรมสาร, 

๒๕๔๕. 
ศุภลักษณ์ เศษธะพานิช.  การน าเสนอรูปแบบการบริหารคุณภาพแบบเบ็ดเสร็จในโรงเรียนเอกชน

ประเภทสามัญศึกษา.  พระนครศรีอยุธยา : มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา, 
๒๕๔๔.  

สนธยา พลศรี.  กระบวนการพัฒนาชุมชน.  กรุงเทพมหานคร : ไทยวัฒนาพานิช, ๒๕๔๕.   
สมบูรณ์ สุขสาราญ .  การพัฒนาชนบทตามแนววิธีพุทธ .  กรุงเทพมหานคร : บริษัท พิมพ์สวย 

จ ากัด, ๒๕๓๐.   
สมยศ นาวีการ.  การบริหาร.  พิมพ์ครั้งที่ ๕.  กรุงเทพมหานคร : บรรณกิจ, ๒๕๔๔.   
สมศักดิ์  ศรีสันติสุข.  สังคมไทย : แนวทางวิจัยและการพัฒนา.  กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัย

พฤติกรรมศาสตร์, ๒๕๕๐.   
สมาน อัศวภูมิ .  การศึกษาและการสังเคราะห์รูปแบบการบริหารสถานศึกษาการพัฒนา

คณะกรรมการสถานศึกษาและสถานศึกษาเครือข่ายของผู้ บริหารสถานศึกษา
ต้นแบบ รุ่นที่ ๑.   กรุงเทพมหานคร : ภาพพิมพ์, ๒๕๔๙.   

สัญญา  สัญญาวิวัฒน์.  "ทฤษฎีและกลยุทธ์การพัฒนาสังคม".  พิมพ์ครั้งที่ ๖.  กรุงเทพมหานคร : 
โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๕๑.   

 



๒๐๒ 
 

 

บรรณานุกรม (ต่อ) 
 
สาคร สุขศรีวงศ์. ดร..  การจัดการ : จากมุมมองนักบริหาร.  พิมพ์ครั้งที่ ๖.  กรุงเทพมหานคร : 

บริษัท จี. พี. ไซเบอร์พรินท์ จ ากัด, ๒๕๕๓.   
ส านั ก งานพระพุ ทธศาสนาแห่ งช าติ . แถลงการณ์ คณ ะสงฆ์ .  เล่ มที่  ๙ ๙   ตอนที่  ๕ .  

กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ, ๒๕๕๔.   
__________.  คู่มือพระสังฆาธิการ.  กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์ส านักงานพระพุทธศาสนา

แห่งชาติ, ๒๕๕๔.   
ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอ านาจเจริญ .  การปฏิบัติงานพระพุทธศาสนา โครงการประชุม

พระสังฆาธิการเจ้าคณะจังหวัดและเจ้าคณะอ าเภอ.  กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์การ
ศาสนา, ๒๕๔๗.   

สิน  พัธุ์พินิจ.  เทดนิคการวิจัยทางสมคมศาสตร์.  กรุงเทพมหานคร : บริษัทจูนพับลิชซิ่ง จ ากัด, 
๒๕๔๗.   

สุเมธ แสงนิ่มนวล .  ภาวะผู้น ากับธรรมาภิบาลในการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น .  
กรุงเทพมหานคร : ส เจริญ การพิมพ์, ๒๕๕๒.   

สุดาภรณ์ อรุณด.ี  ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการวิจัย.  เลย : รุ่งแสงธุรกิจการพิมพ์, ๒๕๕๑.   
สุธี สุทธิสมบูรณ์ และสมาน รังสิโยกฤษฎ์.  หลักการบริหารเบื้องต้น.  กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์ 

ก.พ., ๒๕๓๖.   
สุบรรณ์  พันธวิศวาส และชัยวัฒน์ ปัญจพงษ์.  ระเบียบวิธีเชิงปฏิบัติ.  กรุงเทพมหานคร : โอเดียนส

โตร์, ๒๕๔๒.   
สุปรีชา กมลาศน์.  กลยุทธ์การบริหาร.  กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต, ๒๕๔๕.   
สุวรีย์ ศิริโภคารภิรมย์.  การวิจัยทางการศึกษา.  ลพบุรี : ฝ่ายเอกสารการพิมพ์ สถาบันราชภัฎเทพ

สตรี, ๒๕๕๖.   
อัจฉรา ปั้นมูล.  จ านวนพระภิกษุสามเณรและศาสนสถานเป็นรายอ าเภอ ปี ๒๕๕๔-๒๕๕๕.  

ชัยนาท : ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชัยนาท, ๒๕๕๕.   
อ านวย เถาตระกูล.  เอกสารประมวลความรู้ เรื่อง หลักทฤษฎี แนวคิดงานวิจัย ส าหรับใช้เป็น

ฐานความรู้ในการศึกษา ค้นคว้าวิจัย เรื่อง การพัฒนารูปแบบการบริหารความรู้ใน
สถาบันการอาชีวศึกษาไทย.  กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยสยาม, ๒๕๔๘.   

 
(๒)  วิทยานิพนธ์/รายงานการวิจัย  : 
เฉียบ ไทยยิ่ง.  “ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จของเจ้าอาวาสในการพัฒนาวัดให้เป็นศูนย์กลางของ

ชุมชน กรณีศึกษา : ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ”.  รายงานการวิจัย.  
กรุงเทพมหานคร กองแผนงาน กรมการศาสนา, ๒๕๔๑. 

คูณ โทขันธ์ และเทพพร มังธานี .  “รูปแบบการจัดการศึกษาและเผยแผ่ศาสนธรรมของวัดใน
พระพุทธศาสนา : กรณีศึกษา วัดมหาพุทธาราม อ าเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ”.  
รายงานการวิจัย.  กรุงเทพมหานคร : ส านักงานเลขาธิการการศึกษา, ๒๕๔๖. 



๒๐๓ 
 

 

บรรณานุกรม (ต่อ) 
 
จินตนา  ศักดิ์ภู่อร่าม.  “การน าเสนอรูปแบบการบริหารโรงเรียนในก ากับรัฐส าหรับประเทศไทย”.  

วิทยานิพนธ์ครุศาสตรดุษฎีบัณ ฑิต บริหารการศึกษา .   บัณฑิตวิทยาลัย : 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๕. 

ฉันทนา  กล่อมจิต.  “รูปแบบการจัดการศึกษาและเผยแผ่ศาสนธรรมของวัดในพระพุทธศาสนา  : 
กรณีศึกษา วัดป่าบ้านค้อ อ าเภอเมืองผิง จังหวัดอุดรธานี”.  รายงานการวิจัย .  
กรุงเทพมหานคร : ส านักงานเลขาธิการการศึกษา , ๒๕๔๖. 

ดิเรก  วรรณเศียร.  “การพัฒนาแบบจ าลองแบบสมบูรณ์ในการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานส าหรับ
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน”.  วิทยานิพนธ์ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต . บัณฑิตวิทยาลัย : 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๕. 

นิวัติ  จันทราช .  คุณสมบัติของพระนักบริหารที่ดีที่ส่งผลต่อสภาพการบริหารจัดการวัดในเขต
กรุงเทพมหานคร .  รายงานการวิจัย.  คณะบริหาธุรกิจ : มหาวิทยาลัยศรีปทุม , 
๒๕๕๔. 

บุญช่วย  จันทร์เฮ้า.  “พฤติกรรมการบริหารของเจ้าอาวาสที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานวัดในเขตการ
ปกครองคณะสงฆ์คณะจังหวัดกรุงเทพมหานคร”.  วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตร
มหาบัณฑิต.  บัณฑิตวิทยาลัย :  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, ๒๕๔๔.   

บุญศรี พานะจิตต์และคณะ.  “ความส าเร็จในการปฏิบัติภารกิจของวัด : กรณีศึกษาวัดชลประทาน
รังสฤษฎ์ อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี”.  รายงานการวิจัย.  กรุงเทพมหานคร : 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ ส านักนายกรัฐมนตรี, ๒๕๔๕.   

บุญส่ง หาญพานิช .  การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการความรู้ในสถาบันอุดมศึกษาไทย .  
วิทยานิพนธ์ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต .  บัณฑิตวิทยาลัย : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , 
๒๕๔๖. 

พระครูโสภณธรรมวิจารณ์ (ทรงพล อ สุกาโร). “รูปแบบการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระธรรมทูต
ในจังหวัดอ่างทอง. วิทยานิพนธ์ดุษฎีบัณฑิต.  บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๙. 

พระครูใบฎีกาสุรพล อาสโภ (แย้มชุ่ม).  “การพัฒนารูปแบบงานสาธารณสงเคราะห์ตามกระบวนทัศน์
วิถีพุทธ”.  วิทยานิพนธ์ดุษฎีบัณฑิต.  บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗. 

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

พระครูวิสุทธานันทคุณ  (สุรศักดิ์  วิสุทฺธาจาโร).  “การบริหารจัดการวัดเพ่ือความมั่นคงแห่ง
พระพุทธศาสนา.  วิทยานิพนธ์ดุษฎีบัณฑิต.  บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗. 

 
 



๒๐๔ 
 

 

บรรณานุกรม (ต่อ) 
 
พระครูสันติธรรมาภิรัต (บุญชัย สนฺติกโร).  “การพัฒนารูปแบบการปกครองคณะสงฆ์ในเขตปกครอง

คณะสงฆ์ภาค ๑๕”.  วิทยานิพนธ์ดุษฎีบัณฑิต.  บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗. 

พระครูสุวรรณวรการ (พิมพ์ทรัพย์ พุทฺธาโณ).  “การพัฒนาการจัดการการศาสนศึกษาแผนกธรรม
ของคณะสงฆ์ภาค ๑.  วิทยานิพนธ์ดุษฎีบัณฑิต.  บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗. 

พระครูอุทัยกิจจารักษ์ (สุรางค์ สุจิณฺโณ).  “รูปแบบการบริหารจัดการการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของ
องค์กรปกครองคณะสงฆ์ ภาค ๒”.  วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต.  บัณฑิต
วิทยาลัย : มหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๖.   

พระปลัดวรัญญู  อคฺควชิโร (ยอดเพ็ชร).  “การพัฒนาการบริหารจัดการวัดให้เป็นศูนย์กลางชุมชนใน
ยุคโลกาภิวัตน์.  วิทยานิพนธ์ดุษฎีบัณฑิต.  บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗. 

พระมหากังวาล ธีรธมฺโม (ศรชัย).  “การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการส านักปฏิบัติธรรม
ประจ าจังหวัด.  วิทยานิพนธ์ดุษฎีบัณฑิต.  บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๘. 

พระมหาธฤติ  รุ่งชัยวิทูร.  “รูปแบบการพัฒนาพระสังฆาธิการ เพ่ือประสิทธิภาพการบริหารกิจการ
คณะสงฆ์.  วิทยานิพนธ์ดุษฎีบัณฑิต.  บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗. 

พระมหาสุนันท์ สุนนฺโท (รุจิเวทย์).  “การพัฒนารูปแบบการจัดการศาสนสมบัติของวัดในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา.  วิทยานิพนธ์ดุษฎีบัณฑิต.  สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ บัณฑิต
วิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗. 

พระมหาอ านาจ ปวฑฺฒโน.  “การพัฒนารูปแบบการจัดการการศึกษาพระปริยัติธรรม”.  ปริญญา
พุทธศาสตรดุษฎีบัณ ฑิต . สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ .  บัณฑิตริทยาลัย : 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.  ๒๔๕๖.   

มนัส  ภาคภูมิ และคณะ.  “ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จของเจ้าอาวาสในการพัฒนาวัดให้เป็น
ศูนย์กลางชุมชน”.  รายงานการวิจัย.  กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์การศาสนา , 
๒๕๔๐. 

ศิริชัย กาญจนวาสี และคณะ.  รายงานวิจัยโครงการวิจัยรูปแบบของระบบการบริหารจัดการศึกษา
แบบบูรณาการส าหรับเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา.  กรุงเทพมหานคร : 
ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, ๒๕๔๘.   

สุดใจ สะอาดยิ่ง.  รูปแบบการพัฒนาวัดเป็นศูนย์กลางการแก้ไขปัญหาของประชาชนในระดับหมู่บ้าน 
จังหวัดสุรินทร์”.  รายงานการวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์ : กระทรวงศึกษาธิการ
, ๒๕๔๖. 

 



๒๐๕ 
 

 

บรรณานุกรม (ต่อ) 
 
สุรสิทธิ์  ไกรสิน.  “วัดร้างในภาคอีสาน : การศึกษาวิกฤติ แนวทางการฟื้นฟูและพัฒนาวัดร้างโดยการ

มีส่วนร่วมของชุมชน”.  ปริญญานิพนธ์ดุษฎีบัณฑิต.  สาขาวิชาวัฒนธรรมศาสตร์ : 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, ๒๕๕๒. 

องปลัดสิทธิศักดิ์ เถี่ยนยา (แซ่โค้ว).  “การบริหารจัดการประสิทธิภาพการสาธารณสงเคราะห์ของ
คณะสงฆ์อนัมนิกายในประเทศไทย .  วิทยานิพนธ์ดุษฎีบัณฑิต.  บัณฑิตวิทยาลัย : 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗. 

 
 
(๓)  บทความ  : 
สุรศักดิ์ ปาเฮ.  “สู่มิติการเป็นนักบริหารการศึกษามืออาชีพ”.  วารสารวิชาการ.  ปีที่ ๓ ฉบับที่ ๖ 

มิถุนายน, ๒๕๔๓ : ๗๐-๗๕. 
อุทุมพร  จามรมาน.  โมเดลคืออะไร.  วารสารวิชาการ, ๒๕๔๑.   
 
๒. ภาษาอังกฤษ : 
I. Book 
Bardo.  J.W. and Hartman.  J.J..  Urban Society : ASystematic Introduction. U.S.A. : 

F.E. Peacock, 1982.   
Bown.  W.B. and Mobery.  D.J..  Organization Theory and Management : A 

MacroApproach.  New York : John Wiley and Sons, 1980.   
Brown.  W. B..  & Moberg.  D.J..  Organization Theory and Management : Approach. 

New York : John Wiley and Sons, 1980.   
D. Willer.   Scientific Sociology Theory and Method.  New Jersey : Prentice – Hall, 

1967.   
J. W. Bardao and  J. J. Hartman.  Urban Society : A Systemic Introduction.  New 

York : Peacock, 1982.   
Joyce.  B. and Weil.  M..  Model of Teaching.  New York : Prentice-Hall, 1996.   
Keeves P.J..  Educational Research.  Methodology and Measurement :An 

International Handbook. Oxford : Pergamon Press, 1988.   
Kendall.  K.E. and Kendall.  J.E..  Systems Analysis and Design.  New York : Prentice 

Hall, 2005.   
Koontz.  Harold and Heize Weihrich.  Essential of management.   5th.  Singapore : 

McGraw-Hall, 1990.   
Lee J. Cronbach.  Essentials of psychological testing.  4 th ed..  New York : Harper & 

Row, 1971.  



๒๐๖ 
 

 

บรรณานุกรม (ต่อ) 
 
Luther Gulick and Lyndall Urwick.  Papers on the Science of Administration.  New 

York : Institute of Public Administration, 1937.   
M. Joyce and Weil.  Model of Teaching.  New York : Prentice–Hall, 1986.   
Nadler.  L..  Designing Training Programs : The Critical Events Model. Reading.  

Massachusetts : Addison Wesley, 1982.   
Price.  Alan.  Human Resourec Management In a Business Context.  2 edition.  

London : Thomson Learning, 2004.   
Raj.  M.P..  Criteria for a Model for the Integration of Environment Education Into 

the school Curriculum of the Northern Province.  Sout Africa : 
Doctoral dissertatior University of South Africa, 2002.   

Steiner.  E.Z. Edocology.  Sydney : NSW, 1990.   
Tosi.  H.L. and Carroll.  S.J..  Management..  New York : John Wiley & Sons, 1982.   
W. Smith Edward and Others.  The Education Encyclopedia.  New Jersey : Prentic – 

Hall, 1971.  
 
๓. สัมภาษณ์ 
พระใบฎีกาประเสริฐ  ปญฺญาธโร.  เจ้าคณะต าบลอู่ตะเภา.  ๒๐ เมษายน ๒๕๕๘. 
พระครูโกศลชัยพัฒน์.    เจ้าคณะต าบลเนินขาม .  ๒๔ เมษายน ๒๕๕๘. 
พระครูโสภิตชัยการ.    เจ้าคณะต าบลคุ้งส าเภา.  ๑๗ เมษายน ๒๕๕๘.   
พระครูชยพัฒนาทร.  เจ้าคณะต าบลหนองแซง เขต ๑.  ๒๔ เมษายน ๒๕๕๘. 
พระครูชัยคณาทร.  เจ้าคณะอ าเภอหันคา.  ๖ เมษายน ๒๕๕๘. 
พระครูชัยธรรมาภรณ์.  เจ้าคณะต าบลโพนางด าตก.  ๑๓ เมษายน ๒๕๕๘. 
พระครูชัยพัฒนาการ.    เจ้าคณะต าบลหางน้ าสาคร.  ๑๔ เมษายน ๒๕๕๘. 
พระครูชัยสุตาภรณ์.   เจ้าอาวาสวัดโพธิ์งาม.  ๓๐ เมษายน ๒๕๕๘. 
พระครูปทุมกันทรากร .  เจ้าคณะต าบลห้วยกรดพัฒนา.  ๒๔ เมษายน ๒๕๕๘. 
พระครูประดิษฐ์ชัยการ.   รองเจ้าคณะอ าเภอหันคา.  ๘ เมษายน ๒๕๕๘. 
พระครูพัฒนชัยศีลคุณ.  เจ้าคณะต าบลกุดจอก-หนองมะโมง.  ๒๓ เมษายน ๒๕๕๘. 
พระครูพิพัฒน์ชยากร.   เจ้าคณะต าบลหนองแซง เขต ๒.  ๒๔ เมษายน ๒๕๕๘. 
พระครูพิมลธรรมพิทักษ์.   รองเจ้าคณะอ าเภอสรรคบุรี.  ๘ เมษายน ๒๕๕๘. 
พระครูภาวนานุศาสก์.   เจ้าคณะต าบลดงคอน เขต ๒.  ๒๗ เมษายน ๒๕๕๘. 
พระครูรัตนวิสุทธิธรรม.  เจ้าคณะต าบลโพงาม เขต ๑. ๒๕ เมษายน ๒๕๕๘. 
พระครูวิจิตรชยาทร.   เจ้าอาวาสวัดพระแก้ว.  ๓๐ เมษายน ๒๕๕๘. 
พระครูวิจิตรชัยวัฒน์.   เจ้าคณะอ าเภอมโนรมย์.  ๕ เมษายน ๒๕๕๘. 
พระครูวิชาญธรรมภาณี.  เจ้าคณะต าบลบ่อแร่-หนองขุ่น เขต ๒.  ๒๓ เมษายน ๒๕๕๘. 



๒๐๗ 
 

 

บรรณานุกรม (ต่อ) 
 
พระครูวิธูรชัยกิจ.  เจ้าคณะอ าเภอสรรพยา.  ๗ เมษายน ๒๕๕๘. 
พระครูวิมลชยาทร.  เจ้าคณะอ าเภอเนินขาม.  ๖ เมษายน ๒๕๕๘. 
พระครูวิสิฐชัยคุณ.  เจ้าคณะอ าเภอสรรคบุรี.  ๗ เมษายน ๒๕๕๘. 
พระครูศรีชโยดม.  เจ้าคณะอ าเภอวัดสิงห์.  ๕ เมษายน ๒๕๕๘. 
พระครูสถิตชยานุรักษ์.   เจ้าอาวาสวัดหนองแก.  ๒๓ เมษายน ๒๕๕๘. 
พระครูสุธรรมพินิต.   เจ้าคณะต าบลสะพานหิน.  ๒๓ เมษายน ๒๕๕๘. 
พระชัยนาทมุนี.  เจ้าคณะจังหวัดชัยนาท.  ๔ เมษายน ๒๕๕๘. 
พระปลัดก าพล  ปญฺญาวุฑฺโฒ.   เจ้าคณะต าบลท่าฉนวน.  ๑๘ เมษายน ๒๕๕๘. 
พระปลัดณัฐวัฒน์  กนฺตธมฺโม.  เจ้าคณะต าบลโพงาม เขต ๒.  ๒๗ เมษายน ๒๕๕๘. 
พระปลัดทะนงค์  ชยนฺโต.  เจ้าคณะต าบลบางหลวง.  ๑๓ เมษายน ๒๕๕๘. 
พระปลัดธานินท์  สิริปญฺโญ.  เจ้าคณะต าบลท่าชัย. ๑๗ เมษายน ๒๕๕๘. 
พระมหา ดร.สุทธิชัย  ฐิตชโย ป.ธ.๙.   เลขานุการรองเจ้าคณะภาค ๓.  ๑๓ เมษายน ๒๕๕๘. 
พระมหาจ านงค์  ปภสฺสโร ป.ธ.๓.  เจ้าคณะต าบลบ่อแร่-หนองขุ่น เขต ๑.  ๒๐ เมษายน ๒๕๕๘. 
พระมหานคร  จรณธมฺโม ป.ธ.๙.   รองเจ้าคณะอ าเภอเมืองชัยนาท.  ๗ เมษายน ๒๕๕๘. 
พระมหาสมเกียรติ  กิตฺติโสภี ป.ธ.๖.  รองเจ้าคณะอ าเภอสรรพยา.  ๘ เมษายน ๒๕๕๘. 
พระมหาสุวัฒน์  สุวฑฺฒโน ป.ธ.๗.  รองเจ้าคณะจังหวัดชัยนาท.  ๔ เมษายน ๒๕๕๘. 
พระราชปริยัติสุธี.  รองเจ้าคณะภาค ๓.  ๓ เมษายน ๒๕๕๘. 
พระราชสุทธิโสภณ.  ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดชัยนาท.  ๓ เมษายน ๒๕๕๘. 
พระสุธีวราภรณ์.   เจ้าคณะอ าเภอเมืองชัยนาท.  ๕ เมษายน ๒๕๕๘. 
พระอธิการอนุสรณ์  อคฺคธมฺโม.  เจ้าอาวาสวัดมะเห-ยงณ.์  ๓๐ เมษายน ๒๕๕๘. 
นางนภาพร  หงษา.  นักวิชาการวัฒนธรรมช านาญการ.  ๖ เมษายน ๒๕๕๘. 
นางประภัสสร  ตรีศิลา.   วัฒนธรรมจังหวัดชัยนาท.  ๖ เมษายน ๒๕๕๘. 
นางสาววรยา  ฤทธิ์กล้า.   นักวิชาการศาสนาช านาญการ.  ๖ เมษายน ๒๕๕๘. 
นางสาวอัจฉรา ปั้นมูล.  นักวิชาการศาสนาช านาญการ.  ๖ เมษายน ๒๕๕๘. 
นายวีระศักดิ์  แสนนาม.  นักวิชาการศาสนาช านาญการ.  ๖ เมษายน ๒๕๕๘. 
นายศิลป์ชัย  มีฤทธิ์.  นักวิชาการวัฒนธรรมช านาญการ.  ๖ เมษายน ๒๕๕๘. 
นายศุภกิตติ์  เขียวน้อย.   นักวิชาการศาสนาช านาญการ.  ๖ เมษายน ๒๕๕๘. 
นายอัครชัย  ได้ผลธัญญา.   ผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชัยนาท .  ๙ เมษายน 

๒๕๕๘. 
 
 
 
 
 



๒๐๘ 
 

 

บรรณานุกรม (ต่อ) 
 
๔. สนทนากลุ่มเฉพาะ 
พระราชปัญญาโสภณ.  เลขานุการเจ้าคณะภาค ๓.  ๑๔ มกราคม ๒๕๖๐. 
พระสุธีวราภรณ์.  รักษาการเจ้าคณะจังหวัดชัยนาท.  ๑๔ มกราคม ๒๕๖๐. 
พระอุดมสิทธินายก.  ดร.  รองเจ้าคณะจังหวัดนนทบุรี อาจารย์ประจ าหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎี

บัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ.  ๑๔ มกราคม ๒๕๖๐. 
พระมหานคร จรณธมฺโม ป.ธ.๙. รองเจ้าคณะอ าเภอเมืองชัยนาท.  ๑๔ มกราคม ๒๕๖๐. 
พระมหาสมเกียรติ กิตฺติโสภี ป.ธ.๖. รองเจ้าคณะอ าเภอสรรพยา.  ๑๔ มกราคม ๒๕๖๐. 
พระครูวิธูรชัยกิจ ดร. เจ้าคณะอ าเภอสรรพยา.  ๑๔ มกราคม ๒๕๖๐. 
พระครูสังฆรักษ์เกียรติศักดิ์ กิตฺติปญฺโญ .  ดร.  ผู้อ านวยการหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต 

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์.  ๑๔ มกราคม ๒๕๖๐. 
พระมหาสุนันท์ สุนนฺโท.  ดร.  อาจารย์ประจ าหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ

เชิงพุทธ.  ๑๔ มกราคม ๒๕๖๐. 
รองศาสตราจารย์ ดร. สุรพล สุยะพรหม.  ผู้อ านวยการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการจัดการ

เชิงพุทธและสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์.  ๑๔ มกราคม ๒๕๖๐. 
ดร.บุษกร วัฒนบุตร.  เลขานุการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธและสาขาวิชารัฐ

ประศาสนศาสตร์.  ๑๔ มกราคม ๒๕๖๐. 
นายวีระศักดิ์ แสนนาม .  รักษาการผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชัยนาท .  ๑๔ 

มกราคม ๒๕๖๐. 
 


