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บทคัดย่อ 
 

การศึกษาวิจัยครั้งน้ี มีวัตถุประสงค์ ๓ ประการ คือ ๑) เพ่ือศึกษาสภาพทั่วไปเก่ียวกับการ
พัฒนาการบริหารจัดการศาสนสมบัติของวัดในจังหวัดชลบุรี ๒) เพ่ือศึกษากระบวนพัฒนาการบริหารการ
จัดการศาสนสมบัติของวัดในจังหวัดชลบุรี ๓) เพ่ือนําเสนอแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการศาสน
สมบัติฃองวัดในจังหวัดชลบุรี 

ระเบียบวิธีการวิจัยแบบผสม คือ การศึกษาวิจัยแบบผสานวิธี ได้แก่ การวิจัยเชิงปริมาณ 
ด้วยการแจกแบบสอบถามกับกลุ่มตัวอย่างจํานวน ๓๑๗ ชุด ดําเนินการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรม
สําเร็จรูปทางสังคมศาสตร์ สถิติที่ใช้ คือ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการวิจัย
เชิงคุณภาพ โดยการสัมภาษณ์เจาะลึก จากผู้ให้ข้อมูลสําคัญ จํานวน ๑๗ รูป/คน รวมทั้งการสนทนากลุ่ม
ผู้ทรงคุณวุฒิ จํานวน ๑๒ รูป/คน ดําเนินการวิเคราะห์และนําเสนอข้อมูลโดยการพรรณนาความ 
ตามลําดับดังต่อไปนี้ 

ผลการวิจัย พบว่า 
๑. ระดับความคิดเห็นของพระสังฆาธิการมีความคิดเห็นต่อสภาพทั่วไปในการพัฒนาการ

บริหารจัดการศาสนสมบัติของวัดในจังหวัดชลบุรี สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่พระสังฆาธิการ
ในจังหวัดชลบุรีจําแนกตามสถานภาพ พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นต่อการพัฒนาการบริหารจัดการศา
สนสมบัติของวัดในจังหวัดชลบุรีตามหลักการจัดการด้านการวางแผนโดยภาพรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก  
( =๓.๘๗) และเป็นความคิดเห็นที่สอดคล้องกันมาก (S.D.=๐.๖๖๙) เมื่อพิจารณาแต่ละข้อ พบว่า กลุ่ม
ตัวอย่างมีความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วยมากทุกข้อและเป็นความคิดเห็นที่สอดคล้องกันในระดับมาก  
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๒.ด้านกระบวนการพัฒนาการบริหารจัดการศาสนสมบัติของวัดในจังหวัดชลบุรี พบว่า กลุ่ม
ตัวอย่างมีความคิดเห็นต่อการพัฒนาการบริหารจัดการศาสนสมบัติของวัดในจังหวัดชลบุรี ตามหลักการ
จัดการด้านการควบคุม โดยภาพรวม อยู่ในระดับเห็นด้วยมาก ( =๔.๐๗) และเป็นความคิดเห็นที่
สอดคล้องกันมาก (S.D.=๐.๖๕๓) เมื่อพิจารณาแต่ละข้อพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็น
ด้วยมากทุกข้อและเป็นความคิดเห็นที่สอดคล้องกันในระดับมาก ดังรายละเอียดดังต่อไปน้ี ๑). ด้านการ
วางแผน พระภิกษุ สามเณร และประชาชนเป็นนโยบายหลักในการส่งเสริมและพัฒนาการที่อย่างย่ังยืนน้ัน 
๒). ด้านการจัดองค์กร ต้องคํานึงถึงศักยภาพความสามารถ ในการรองรับของพ้ืนที่ และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
พระสังฆาธิการควรยึดเอาหลักเกณฑ์ ขั้นตอน วิธีการ ที่สํานักงานศาสนสมบัติได้ถวายคําแนะนําไว้  
๓).ด้านการจัดคนเข้าทํางาน พระสังฆาธิการต้องมีความรู้และความเข้าใจดูคนว่ามีประสบการณ์มากน้อย
หรือเข้าใจเฉพาะด้าน ๔). ด้านการสั่งการ นับว่ามีความสําคัญอย่างยิ่ง ลําพังอาศัยพระสังฆาธิการเพียงรูป
เดียวไม่สามารถขับเคลื่อนภารกิจการดูแลรักษาศาสนสมบัติของวัดไปได้ ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกฝ่าย   
๕). ด้านการควบคุม ใช้หลักการมีส่วนร่วมของประชาชนและชุมชนท้องถ่ินให้มากที่สุด โดยองค์กรของรัฐ
เป็นผู้สนับสนุนการปฏิบัติงาน  

๓. นําเสนอแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการศาสนสมบัติฃองวัดในจังหวัดชลบุรี ดังน้ี พระ
สังฆาธิการเป็นผู้มีบทบาทสําคัญที่จะประยุกต์ใช้หลักอิทธิบาท ๔ เพ่ือเป็นเครื่องมือในการที่จะทํางานให้
ประสบความสําเร็จ ในคณะสงฆ์เป็นแนวทางการสร้างความสุข ความเจริญ เป็นการพัฒนาการดูแล
รักษาศาสนสมบัติของวัด เมื่อวิเคราะห์ข้อมูลเชิงการบูรณาการด้วยการพิจารณา เพ่ือหาแนวทางออกที่ดี
และเหมาะสมกับการพัฒนาการดูแลรักษาศาสนสมบัติของวัด ในสถานการณ์ปัจจุบันน้ีให้มีรูปแบบ
สอดคล้องตามหลักอิทธิบาท ๔ ประกอบด้วย ฉันทะ วิริยะ จิตตะ และวิมังสา ดังน้ี พบว่า พระสังฆาธิการ
กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นต่อสภาพการพัฒนาการบริหารจัดการศาสนสมบัติของวัดในจังหวัดชลบุรีตาม
หลักอิทธิบาท ๔  ในด้านฉันทะ  ความพึงพอใจโดยผลรวมอยู่ในระดับเห็นด้วย มาก ( = ๔.๐๒) และเป็น
ความคิดเห็นท่ีสอดคล้องกันมาก (S.D.= ๐.๖๓๒) เมื่อพิจารณาแต่ละข้อ พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็น
อยู่ในระดับเห็นด้วยมากทุกข้อ และเป็นความคิดเห็นที่สอดคล้องกันในระดับมาก คือ ด้านฉันทะ ความมี
ใจรักใคร่สิ่งที่ทํา และ พอใจใฝ่รักในจุดหมายของสิ่งท่ีทําน้ันอยากทําสิ่งน้ันๆ ให้สําเร็จอยากให้งานน้ันหรือ
สิ่งน้ันบรรลุ พูดง่ายๆ ว่ารักงานและรักจุดหมายของงานพูดให้ลึกลงไปในทางธรรมว่าความรักความใฝ่ใจ
ปรารถนาต่อภาวะดีงาม เต็มเป่ียมสมบูรณ์ของส่ิงน้ันๆ มีงานเมื่อไร ก็จะทําด้วยความเต็มอกเต็มใจด้วย
ความสุขใจ เต็มใจทํา พบว่า พระสังฆาธิการกลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นต่อสภาพการพัฒนาการบริหาร
จัดการศาสนสมบัติของวัดในจังหวัดชลบุรีตามหลักอิทธิบาท ๔  ในด้านวิริยะ  ความพึงพอใจโดยผล
รวมอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก ( = ๓.๙๔) และเป็นความคิดเห็นที่สอดคล้องกันมาก (S.D.= ๐.๖๗๓) เมื่อ
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พิจารณาแต่ละข้อ พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วยมากทุกข้อ และเป็นความคิดเห็น
ท่ีสอดคล้องกันในระดับมาก คือ ด้านวิริยะ วีระ แปลว่า กล้า ก็คือ มีความกล้าท่ีจะผจญกับ อุปสรรคทุก
ชนิด เห็นอุปสรรคแล้วมีความรู้สึกเหมือนทารกเห็นขนม พบว่า พระสังฆาธิการกลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็น
ต่อสภาพการพัฒนาการบริหารจัดการศาสนสมบัติของวัดในจังหวัดชลบุรีตามหลักอิทธิบาท ๔ ในด้านจิต
ตะ  ความพึงพอใจโดยผลรวมอยู่ในระดับเห็นด้วย มาก ( = ๓.๘๑) และเป็นความคิดเห็นท่ีสอดคล้องกัน
มาก (S.D.= ๐.๗๑๙) เมื่อพิจารณาแต่ละข้อ พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วยมากทุก
ข้อ และเป็นความคิดเห็นที่สอดคล้องกันในระดับมาก คือ ด้านจิตตะ ความเข้าใจงานหมายถึง มีใจจดจ่อ ไม่
วอกแวก เรียกว่าตั้งใจทํา คนที่ขาดจิตตะ เปรียบเหมือนนํ้าประปาที่ ไหลๆ หยุดๆ ใช้เวลาเท่ากันแต่
ประสิทธิภาพอาจแตกต่างกัน พบว่า พระสังฆาธิการกลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นต่อสภาพการพัฒนาการ
บริหารจัดการศาสนสมบัติของวัดในจังหวัดชลบุรีตามหลักอิทธิบาท ๔  ในด้านวิมังสา  ความพึงพอใจโดย
ผลรวมอยู่ในระดับเห็นด้วย มาก ( = ๓.๘๘) และเป็นความคิดเห็นท่ีสอดคล้องกันมาก (S.D.= ๐.๗๑๐) 
เมื่อพิจารณาแต่ละข้อ พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วยมากทุกข้อ และเป็นความ
คิดเห็นที่สอดคล้องกันในระดับมาก คือ ด้านวิมังสา ความตริตรองพิจารณาเหตุผลในสิ่งน้ันๆ หมายความ
ว่า ใช้ปัญญาสอดส่อง เทียบเคียงเปรียบเทียบ ทั้งเหตุทั้งผลในความการงานต่างๆ ที่ตนกระทําแล้ว คือ 
ย้อนกลับไปดูว่าตนได้ทําเหตุปลูก ฉันทะ ใช้วิริยะ ได้ตั้งจิตตะในการนั้นๆ ไว้มากน้อยเท่าไรแล้วได้ผลเท่าไร 
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Abstract 

 The objectives of this research were : (1) to study the general state about 
development towards religious assets management of temple in Chonburi province,  
(2) to study the process of development towards religious assets management of temple in 
Chonburi province, (3) to present the quideline for development towards religious assets 
management of temple in Chonburi province. This research was the mixed method research 
between the quantitative research is used the sample for 317 sets and data analysis is used 
by ready programme of social science though questionnaire and the data analysis used the 
statistic description , percentage, mean, standard deviation and the qualitative research by 
the in-depth interview from 17 key informants and process focus group discussion and then 
to analyze and present the data through descriptive as following :  
 
The findings of this research as follows : 

1. The opinion level of Sangha administrators had the opinion to the general 
state about development towards religious assets management of temple in Chonburi 
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province that status of questionnaire correspondents are Sangha administrators such as 
Sangha administrators in Chonburi province that classified by status, found that the sample  
had the opinion to the development towards religious assets management of temple in 
Chonburi proince according to planning management in overall , was at high  level  
( =4.87) and  had the opinion along with agreement at high level (S.D.= 0.669). When 
considered in each aspect found that the sampling group had the opinion was at high 
level in all aspects and had the opinion  along with agreement at high level. 

2. The process of development towards religious assets management of temple 
in Chonburi province,  1) The planning ; the monks , novices , people are the policy to 
promote and develop sustainably.  2) The organization management ; realized the 
potential and ability accept the place and rule about Sangha administrators should have 
the principle , stage at office of religious assets  to offer the advise.  3) Personnel 
management; Sangha administrators should have knowledge and understanding the to see 
the high or low experience.  4) The Command ; it is important but only Sangha 
administrator can not move ahead for activity for looking after the religious asset of temple 
must have the cooperation.  5) The controlling ; use the principle of people participation  
and local community through the support of government.  

3. To present the guideline for development towards religious assets 
management of temple in Chonburi province such as Sangha administrator have the major 
role for applying the Iddhibaha IV for the tool to work successfully. The Sangha 
organization should have happiness, development, to take care of religious assets of 
temple. When analyze the integrated data through consideration for  the way to find out 
properly for assets of temple. At the present , it has the form along with Iddhibatha IV 
such as Chanta, Viriya, Citta, Vimangsa.  For the Chanta, has the love to work , satisfied 
with objective that to get the success  or attain the objectives and has the love , good 
wish  , be happy to work.   The Viriya, Vira means brave , has the adventure , obstacle , to 
see the obstacle is like a piece of cake. Viriya happens with other people  will work hard 
in each year. Viriya  has importance for working hard that will get the success.  The Citta, 
means understanding , quiet mind , no change the mind, mind is important to work 
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effectively.  4) Vimangsa means to consider many reasons that it means to use wisdom , 
it will be good to think twice , Viriya like to work hard, to consider the cause and reason, 
should check , analysis, examination , improvement and then will work efficiently. 
 
Keywords: development, management, religious assets 
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ดร.ยุทธนา ปราณีต, ผศ.ดร.เติมศักด์ิ ทองอินทร์, ผศ.ดร.ธัชนันท์ อิศรเดช  ที่กรุณาเป็นผู้เช่ียวชาญในการ
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ต่างๆ ทุกภาคทุกส่วน ที่ช่วยให้กําลังใจและผลักดันเป็นอย่างดี และผู้ที่เอ้ือเฟ้ือข้อมูลทางวิชาการในด้านการ
ทําดุษฎีนิพนธ์เอกสารแนวคิดและทฤษฎี บทความ ตําราที่นํามาอ้างอิง 
 สุดท้ายน้ีด้วยคุณความดีและประโยชน์ใดๆอันจะพึงได้พึงมีจากดุษฎีนิพนธ์ฉบับน้ี ผู้ศึกษาวิจัย
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อาจารย์พร้อมทั้งญาติพ่ีน้องและรวมไปถึงคณะญาติโยมผู้มีอุปการคุณทุกๆท่าน รวมถึงท่านซึ่งไม่สามารถจะ
เอ่ยนามได้ทั้งหมดซึ่งได้ให้ทั้งกําลังทรัพย์กําลังใจกําลังสนับสนุนและข้าวก้นบาตรตลอดหลายสิบปีที่ผ่านมา
โปรดทราบว่าอาตมาไม่เคยลืมจึงได้เป็นปลื้มทุกวันน้ีจึงเป็นที่มาของการเรียนรู้และศึกษาวิจัยจนได้ 
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บริหารจัดการศาสนสมบัติของวัดในจังหวัดชลบุรี ตามหลักอิทธิบาท ๔  จําแนก
ตามอายุ ๑๒๔ 

๔.๑๐ การเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของพระสังฆาธิการที่มีต่อการพัฒนาการ
บริหารจัดการศาสนสมบัติของวัดในจังหวัดชลบุรี ตามหลักอิทธิบาท ๔  จําแนก
ตามวุฒิการศึกษาสามญั ๑๒๕ 

๔.๑๑ การเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยสําคัญน้อยที่สุดของการ
พัฒนาการบริหารจัดการศาสนสมบัติของวัดในจังหวัดชลบุรี ตามหลักอิทธิบาท ๔ 
จําแนกตามวุฒิการศึกษาสามญัโดยภาพรวม ๑๒๖ 

๔.๑๒ การเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยสําคัญน้อยที่สุดของการ
พัฒนาการบริหารจัดการศาสนสมบัติของวัดในจังหวัดชลบุรี ตามหลักอิทธิบาท ๔ 
จําแนกตามวุฒิการศึกษาสามญั ด้านฉนัทะ ๑๒๖ 

๔.๑๓ การเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยสําคัญน้อยที่สุดของการ
พัฒนาการบริหารจัดการศาสนสมบัติของวัดในจังหวัดชลบุรี ตามหลักอิทธิบาท ๔ 
จําแนกตามวุฒิการศึกษาสามญั ด้านวิริยะ ๑๒๗ 

๔.๑๔ การเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของพระสังฆาธิการที่มีต่อการพัฒนาการบริหาร
จัดการศาสนสมบัติของวัดในจังหวัดชลบุรี ตามหลักอิทธิบาท ๔  จําแนกตามวุฒิ
การศึกษาทางธรรม ๑๒๘ 

๔.๑๕ ผลสรุปโดยรวมการเปรียบเทียบความคิดเห็นของพระสังฆาธิการที่มีต่อการ
พัฒนาการบริหารจัดการศาสนสมบัติของวัดในจังหวัดชลบุรี ตามหลักอิทธิบาท ๔ 
จําแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลตามสมมติฐานที ่๑ – ๔ ๑๒๙ 

๔.๑๖ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและระดับความคิดเห็นของพระสังฆาธิการ 
พระภิกษุที่มีต่อการพัฒนาการบริหารจัดการศาสนสมบัติของวัดในจังหวัดชลบุรี 
โดยภาพรวม ๑๒๐ 

 



(๑๐) 

สารบญัตาราง (ต่อ) 
 

ตารางที ่ หน้า 
 

๔.๑๗ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและระดับความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อ
การพัฒนาการบริหารจัดการศาสนสมบัติของวัดในจังหวัดชลบุรี ตามหลักการ
จัดการด้านการวิเคราะหส์ภาพแวดล้อม ๑๓๑ 

๔.๑๘ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและระดับความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อ
การพัฒนาการบริหารจัดการศาสนสมบัติของวัดในจังหวัดชลบุรี ตามหลักการ
จัดการด้านการสร้างทศิทางขององค์การ ๑๓๒ 

๔.๑๙ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและระดับความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อ
การพัฒนาการบริหารจัดการศาสนสมบัติของวัดในจังหวัดชลบุรี ตามหลักการ
จัดการด้านการกําหนดการพัฒนา ๑๓๓ 

๔.๒๐ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและระดับความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อ
การพัฒนาการบริหารจัดการศาสนสมบัติของวัดในจังหวัดชลบุรี ตามหลักการ
จัดการด้านการใช้การพัฒนาในองค์การ ๑๓๔ 

๔.๒๑ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและระดับความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อ
การพัฒนาการบริหารจัดการศาสนสมบัติของวัดในจังหวัดชลบุรี ตามหลักการ
จัดการด้านการควบคมุการพัฒนา ๑๓๕ 

๔.๒๒ การเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของพระสังฆาธิการที่มีต่อการพัฒนาการ
บริหารจัดการศาสนสมบัติของวัดในจังหวัดชลบุรีตามหลักการจัดการ จําแนกตาม
หลักการบริหาร ๑๓๖ 



(๑๑) 

สารบญัแผนภาพ 
 

แผนภาพที ่ หน้า 
 

๒.๑ โครงสร้างและระบบการทํางานขององค์การ ๓๑ 
๒.๒ โครงสร้างและทฤษฎีระบบ ๓๒ 
๒.๓ กรอบแนวคิดในการวิจัย ๑๑๔ 
๔.๒ แสดงองค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัย ๑๗๘ 



(๑๒) 
 

คําอธิบายสญัลักษณ์และคําย่อ 
 
คําย่อชื่อคัมภีร์พระไตรปฎิก 

 อักษรย่อในวิทยานิพนธ์ฉบับน้ี ได้ใช้พระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย ๒๕๓๙ เป็นหลักในการอ้างอิง ซึ่งจะระบุ เล่ม/ข้อ/หน้า หลังอักษรย่อช่ือคัมภีร์ เช่น ที.ม. 
(ไทย) ๑๐/๒๑๖/๑๖๕หมายความว่า ระบุถึง สุตตันตปิฎก มหาวรรค ฉบับภาษาไทย เล่มที่ ๑๐ ข้อที่ 
๒๑๖ หน้าที่ ๑๖๕ เป็นต้น ทั้งน้ี โดยใช้ระบบคําย่อ ดังต่อไปน้ี 

พระวินัยปิฎก 

วิ.จู. (ไทย)  = วินัยปิฎก จูฬวรรค  (ภาษาไทย) 
วิ.มหา. (ไทย)   = วินัยปิฎก ภิกขุวิภังค์  (ภาษาไทย) 
วิ.มหา.อ. (บาลี)  = วินัยปิฏก ภิกฺขุนีวิภงฺคปาลิ  (ภาษบาลี) 
วิ.จู. (ไทย)  = วินัยปิฎก จูฬวรรค  (ภาษาไทย)  
วิ.ม. (ไทย)  = วินัยปิฎก มหาวรรค  (ภาษาไทย) 
วิ.มหา. (ไทย) =  วินัยปิฎก ภิกขุวิภังค์  (ภาษาไทย) 
วิ.มหา. (บาลี) =  วินัยปิฏก ภิกฺขุวิภงฺคปาลิ  (ภาษบาลี) 
วิ.จู. (ไทย)  = วินัยปิฎก จูฬวรรค  (ภาษาไทย) 

 
พระสตุตันตปิฎก 

 
ที.ปา. (ไทย) = สุตตันตปิฎก ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค  (ภาษาไทย) 
ที.ม. (ไทย)  = สุตตันตปิฎก ทีฆนิกาย มหาวรรค  (ภาษาไทย) 
องฺ.ปฌฺจก. (ไทย)   = สุตตันตปิฎก อังคุตตรนิกาย  (ภาษาไทย) 
ขุ. ชา.ปญฺจก. (ไทย)  = สุตตันตปิฎก  ขุททกนิกาย ปญฺจกนิบาตชาดก (ภาษาไทย) 
ขุ.ชา.จตฺตาลีส. (บาลี)  = สุตฺตนฺตปิฎก ขุทฺทกนิกาย จตฺตาลีสนิปาตชาตกปาลิ (ภาษาบาลี) 
ขุ.ชา.จตฺตาลีส. (ไทย)  = สุตตันตปิฎก  ขุททกนิกาย จตฺตาลีสนิบาตชาดก  (ภาษาไทย) 
ขุ.ธ. (ไทย)  = สุตตันตปิฎก  ขุททกนิกาย ธัมมบท  (ภาษาไทย) 
ขุ.ธ. (บาลี)  = สุตฺตนฺตปิฎก ขุทฺทกนิกาย ธมมฺปทปาลิ  (ภาษาบาลี) 



 
บทที่ ๑ 
บทนํา 

 
๑.๑ ความเป็นมาและความสําคญัของปัญหา 
 

สมัยครั้งพุทธกาลน้ันยังไม่มีการสร้างเสนาสนะและอาคารสถานที่ให้เป็นที่อยู่อาศัยของ
พระภิกษุสงฆ์โดยเฉพาะเจาะจง เน่ืองจากพระพุทธองค์ไม่ทรงอนุญาตให้พระภิกษุมีที่อยู่อาศัยเป็น 
หลักแหล่งถาวรด้วยจะทําให้เกิดความยึดติดในทรัพย์ทางโลก อันจะมีผลกระทบต่อเป้าหมายของการ
บวชที่มุ่งการบรรลุถึงโมกขธรรม ซึ่งเป็นหนทางเข้าสู่การนิพพานที่ถือเป็นเป้าหมายสูงสุดแห่งชีวิต 
ตามแนวทางวิถีปฏิบัติของพุทธศาสนา เสนาสนะที่จะใช้อยู่อาศัยน้ัน ทรงกําหนดสถานที่สําหรับใช้ 
เป็นที่อยู่อาศัยพ้ืนฐานสุด คือ "รุกขมูลเสนาสนะ"๑ อันหมายถึงการอยู่รอบโคนต้นไม้ แล้วให้จาริกไป 
เรื่อยๆ ทั้งน้ีเพ่ือมิให้จิตมีสิ่งผูกพัน พระพุทธศาสนาเป็นสถาบันที่สําคัญสถาบันหน่ึงของประเทศไทย มี 
ความผูกพันกับประชาชนประเทศชาติอย่างแนบแน่น แนวคิดในเร่ืองต่าง ๆ ทุกด้านในสังคมไทย มี 
ความสัมพันธ์มีรากเหง้ามาจากความคิดทางพระพุทธศาสนาเกือบทั้งสิ้น๒ 

วัด เป็นสิ่งที่สถาบันสงฆ์คู่สังคมไทยเป็นเวลาช้านาน มีบทบาทท้ังในด้านการเผยแผ่ 
หลักธรรมคําสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทั้งเป็นแหล่งศึกษาวิชาความรู้ เป็นโรงเรียนของชาวไทย 
มาโบราณกาล เป็นโรงพยาบาล เป็นที่พํานักพักใจ และเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรม พระเดชพระคุณ 
พระธรรมกิตติวงศ์ (ทองดี สุรเตโช ป.ธ. ๙, ราชบัณฑิต) ได้ให้นิยามคําว่า "วัด" ไว้ในหนังสือ คําวัด ว่า 
"เป็นคําที่ใช้เรียกสถานที่ทางพระพุทธศาสนามาแต่โบราณ เป็นคําเรียกรวมท่ีดินและอาคาร เซ่น 
อุโบสถ วิหาร ศาลา กุฏิ ที่ต้ังอยู่บนที่ดินน้ันด้วย" ที่ดินวัดและที่ซึ้งขึ้นต่อวัดตามกฎหมายของสงฆ์มี ๓ 
ประเภท ๑. ที่วัด หมายถึง ที่ดินที่ตัววัดต้ังอยู่มีอาณาเขตเห็นชัด ๒. ที่ธรณีสงฆ์ หมายถึง ที่อันเป็น 
สมบัติของวัดจะอยู่ที่ไหนก็ตาม ๓. ที่กัลปนา ที่ดินน้ีไม่ถวายตัวพ้ืนดินถวายแต่ผลประโยชน์ให้วัดหรือ 
พระศาสนา 

วัดเป็นนิติบุคคลตามกฎหมาย เจ้าอาวาสเป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา 
ดังน้ันท่านย่อมมีสิทธิในการหาประโยชน์จากท่ีดินของวัดได้ แต่มิใช่ว่าพระคุณท่านจะสามารถจัด 
ผลประโยชน์ในที่ดินวัดได้อย่างอิสรเสรี ทั้งน้ีเพราะคณะสงฆ์โดยมหาเถรสมาคมมีมาตรการป้องกันผล 
เสียหายอันจักเกิดขึ้นแก่พระศาสนาตามมาภายหลัง เจ้าอาวาสจงต้องดําเนินการให้เป็นไปตามกฎ 
ข้อบังคับของคณะสงฆ์ และต้องเพ่ือการสงเคราะห์กับประชาชนทั่วไปเพ่ือประโยชน์กับพระศาสนา 

ที่ดินของวัดจะทําการซื้อขายไม่ได้ และหรือจะนําความขึ้นฟ้องร้องให้บังคับที่ดินของวัด
มาเป็นของตนเองก็กระทําไม่ได้ แต่วัดสามารถจัดให้เช่าได้ทั้งที่ธรณีสงฆ์ ในระยะเวลาการเช่า ไม่เกิน 
๓ ปี ถ้าเกินกว่าน้ีจะต้องได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ซึ่งการเช่าที่ดิน
                                                            

๑วิ.ม. (ไทย) ๔/๘๗/๑๐๖. 
๒สมบูรณ์ สุขสําราญ, พุทธศาสนาการเปล่ียนแปลงทางการเมืองและสังคม, (กรุงเทพมหานคร : 

สํานักพิมพ์จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ๒๕๒๗), หน้า ๑๕. 



    ๒

 

จะต้องไม่ใช้การเช่าเพ่ือการแสวงหาผลประโยชน์ของผู้เช่า และไม่ว่าใครขอเช่าที่ดินวัดก็ต้อง เก็บ
ค่าตอบแทนทุกราย การให้เช่าที่ดินวัดโดยไม่มีค่าตอบแทน ไม่ชอบด้วยพระธรรมวินัย (เพราะอาจมี
ผลประโยชน์ทับซ้อนซ่อนไว้) 

ปัญหาอันเกิดกับที่ดินวัดมีมากมาย บางเรื่องยังหาข้อยุติไม่ได้ เช่น บอกว่าจะยกที่ให้วัด 
แต่ไม่มีการโอนให้วัด ฝ่ายหน่ึงเห็นว่าถ้ามีเจตนาก็ถือว่าที่ดินน้ันเป็นของวัดแล้ว อีกฝ่ายบอกว่าถึงมี 
เจตนาแต่ถ้าหากไม่เป็นพินัยกรรมหรือยังไม่โอนที่ ดินถวาย วัดก็ถือว่าที่ ดินน้ันยังไม่ใช่ที่ ดินวัด 
ลูกหลานก็เลยนําไปจําหน่ายจ่ายโอนหรือบุคคลท่ีไปอยู่อาศัยในท่ีดินวัดอยู่ไปนาน ๆ กลับฟ้องร้องต่อ 
ศาลขอออกโฉนดนําที่วัดมาเป็นของตนเอง 

ในปัจจุบันวิถีชีวิตของคนในสังคมไทยได้เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมมาก วัดวาอารามที่มีอยู่ 
ก็พลอยเปลี่ยนไปตามวิถีการดําเนินชีวิตของคนในชุมชนด้วย การสร้างวัดจึงมีการเปลี่ยนแปลงไปจาก 
วิธีการเดิมๆ ตามท่ีเคยปฏิบัติสืบต่อกันมา ในพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ได้กําหนดถึงหลักการและ วิธีการ
ในการบริหารพระศาสนา รวมถึงการบริหารวัดไว้ให้พระสังฆาธิการ พระสงฆ์ในสังฆมณฑล ยึดถือปฏิบัติ
อย่างชัดเจน และเป็นระเบียบเรียบร้อยขึ้นโดยเฉพาะอย่างย่ิงงานเก่ียวกับศาสนสมบัติ ของวัด
 ศาสนสมบัติของวัด คือ ทรัพย์สินของวัดใดวัดหน่ึงและเนื่องจากวัดเป็นนิติบุคคล ตาม 
พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ การดูแลรักษาและจัดการก็เป็นอํานาจหน้าที่ของ 
เจ้าอาวาสซึ่งเป็นผู้แทนของนิติบุคคล คือ วัดแต่แม้ว่าการดูแลรักษาและจัดการทรัพย์สินของวัดใดๆ 
จะเป็นอํานาจหน้าที่ของเจ้าอาวาสวัดน้ันๆ ก็ตามการดูแลรักษาและจัดการศาสนสมบัติของวัดที่เจ้า 
อาวาสจะกระทําได้น้ันจะต้องไม่ขัดต่อกฎหมาย และจะต้องเป็นไปตามวิธีการที่ กําหนด ใน
กฎกระทรวง ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๑๑) ออกตามความในพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๐๕ ซึ่ง 
กําหนดวิธีการปฏิบัติในการดูแลรักษาและจัดการศาสนสมบัติของวัดไว้เป็นแม่บทให้เจ้าอาวาสถือ 
ปฏิบัติซึ่งการจัดการทรัพย์สินของวัด ในด้านการลงทะเบียนทรัพย์สิน การจําหน่ายออกจากทะเบียน 
การทําทะเบียนที่จัดประโยชน์ทะเบียนผู้เช่าวัดสามารถกระทําได้โดยเรียบร้อย เพราะมีขั้นตอนการ 
ดําเนินงานที่ ชัดเจนประกอบกับแบบทะเบียน  แบบบัญ ชี  และแบบพิมพ์ อ่ืนๆ  สํานักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติได้กําหนดไว้ให้แล้วแต่อย่างไรก็ตาม การบริหารจัดการดูแลและจัดประโยชน์
ในอสังหาริมทรัพย์ของวัดให้เกิดประโยชน์สูงสุดทั้งด้านพระศาสนาเอง และการจัดหารายได้เพ่ือทํานุ
บํารุงรักษาวัดก็ยังประสบปัญหา ในการดําเนินการหลายประการ๓ 

ศาสนสมบัติ คือ สมบัติของพระศาสนา เป็นอุปกรณ์อันสําคัญย่ิงในการดําเนินกิจการ 
คณะสงฆ์และการพระศาสนา ซึ่งอ้างถึงเงินผลประโยชน์ของวัดต่างๆ ตามระเบียบที่ทางกระทรวงได้ 
วางรูปการให้สํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเป็นเจ้าหน้าที่จัดการอยู่แล้ว กล่าวคือ วัดที่มี
ไวยาวัจกรหรือมรรคนายกก็ได้จัดการให้เป็นไปตามข้อบังคับเรื่องเงินกัลปนาสงฆ์ ถ้าวัดใดไม่มี
ไวยาวัจกรหรือมรรคนายก สํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้ช่วยเหลือเจ้าอาวาสเก็บเงิน
ผลประโยชน์ส่งต่อกระทรวงอยู่แล้ว ซึ่งยังคงเกิดข้อบกพร่องอยู่บ้าง และถ้าจะต้ังกอง รักษาให้เป็น
หลักฐานมั่นคง ตลอดถึงการที่จะให้กู้ยืมเพ่ือหาผลค่าดอกเบ้ียเพ่ิมทุนน้ัน ควรจะวางรูปแบบดังต่อไปน้ี 
ข้อ ๑. สํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเป็นเจ้าหน้าที่ประจํา และต้องคัดเลือกผู้ที่มีความสามารถ 
                                                            

 ๓กรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ, หนังสือคู่มือพระสังฆาธิการ ว่าด้วยพระราชบัญญัติ กฎ 
ระเบียบ และคําสั่งของคณะสงฆ์, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์การศาสนา, ๒๕๔๒), หน้า ๑๖. 
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ปฏิบัติหน้าที่ได้ ต้ังขึ้นเป็นกรรมการกองรักษาเงินผลประโยชน์ รวมทั้งผู้อํานวยการสํานักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติด้วยเป็น ๔ นาย กรรมการคณะน้ี ขึ้นอยู่กับเถรสมาคมและสํานัก
นายกรัฐมนตรีจะเป็นสมควร และจัดต้ังขึ้นบรรดากิจการทั้งปวงเป็นหน้าที่ของกรรมการจะถึงทําโดย
ได้รับอนุมัติจากคณะสงฆ์และสํานักงานนายกรัฐมนตรี ซึ่งมีอํานาจเด็ดขาด ข้อ ๒. ในเรื่องของการ
บัญชีรักษาเงิน ผลประโยชน์ทางกองบัญชีกระทรวง ได้ต้ังรูปแบบไว้เป็นที่แน่นอนแล้ว คือ (๑) บัญชี
รายวันรับจ่ายเงิน (๒) บัญชีแยกประเภท เพ่ือให้ทราบว่าเงินของวัดมีจํานวนเท่าไร (๓) บัญชีรักษาตัว
เงินที่ฝากไว้กับ ธนาคาร ตลอดถึงรายการท่ีให้กู้ยืม ก็ให้คงรูปแบบเดิมไว้ก่อน ข้อ ๓. ควรจัดบัญชีการ
รักษาเงิน ให้ เป็นรูปแบบที่เหมาะสมและเก็บไว้ที่วัดอีกชุดหนึ่ง เพ่ือจะได้เป็นการสอบสวนกันได้ง่าย 
คือ (๑) สมุด ใบนําส่งเงิน (๒) ฎีกาเบิกเงิน (๓) สมุดคู่มือสําหรับตรวจสอบเงินรายได้ที่นําส่งและเบิก
แล้วคงเหลือในบัญชีทั้ง ๓ อย่างน้ี ถ้าวัดใดได้นําเงินส่งต่อกรรมการ กรรมการจะลงนามไว้และให้วัด
เก็บเป็นหลักฐานต่อไป ข้อ ๔. กรรมการต้องเป็นผู้เก็บเงินผลประโยชน์ที่วัดทั้งหลายหรือเจ้าพนักงาน
สํานักพระพุทธศาสนา นําส่งรวมฝากไว้ในที่ที่ปลอดภัย เมื่อวัดมีความจําเป็นต้องใช้เมื่อใดก็สามารถ
เบิกออกมาใช้ได้ แต่ผู้เบิก ต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าอาวาสทุกครั้ง ข้อ ๕. ถ้ามีความต้องการจะกู้ยืม
เงินกันระหว่างวัด เจ้าหน้าที่ ของกรมการศาสนา มรรคนายกหรือไวยาวัจกรวัด จะเป็นผู้จัดการ แต่
ต้องได้รับการอนุมัติจากเจ้าอาวาสทั้ง ๒ ฝ่ายก่อน ซึ่งต้องผ่านการพิจารณาจากกรรมการว่าเป็นการใช้
จ่าย ที่ก่อให้เกิดผลประโยชน์ ไม่ใช้ไปในทางใช้จ่ายแล้วหมดไป เช่น การปฏิสังขรณ์วัด เป็นต้น และ
การกู้ยืมน้ีต้องได้รับอนุมัติจากสํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติก่อน จึงจะสามารถทําการกู้ยืมได้ 
ข้อ ๖. ในการเก็บรักษาเงิน รายรับรายจ่ายน้ี เมื่อครบ ๖ เดือนแล้ว ไม่เกินวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป 
กรรมการจะต้องตรวจบัญชี เงินรายรับรายจ่ายและคงเหลือของทุกวัด เพ่ือส่งบัญชียืนยันยอดคงเหลือ
ให้เจ้าอาวาสทราบ เพ่ือมรรคนายกหรือไวยาวัจกรตรวจสอบให้ถูกต้องตรงกับบัญชีของวัดต่อไป ข้อ 
๗. การทํารายงาน ประจําปี เมื่อถึงเวลาสิ้นปี วัดต้องรวบรวมรายงานการรับและจ่ายเงินผลประโยชน์
ของวัดส่งต่อกระทรวง โดยต้องส่งทั้งรายรับ รายจ่าย ตลอดถึงการก่อสร้างและปฏิสังขรณ์ โดยทุน 
ของวัดหรือจากการที่มีผู้มีจิตศรัทธาบริจาค วัดที่มีไวยาวัจกรหรือมรรคนายกจะเป็นผู้ทําแต่ถ้าไม่มี
กรมการศาสนาจะเป็นผู้รวบรวมรายงานขึ้นมา เพ่ือให้กรรการนําเสนอรัฐมนตรีว่าการต่อไป๔ 

จากสถานะทางกฎหมายของ "วัด" ทางพระพุทธศาสนาดังกล่าว ย่อมส่งผลไปถึงปัญหา 
ในการดําเนินงานและและภาระหน้าที่ของวัด ที่ว่าวัดจะมีสิทธิดําเนินการในเรื่องใดได้บ้าง เน่ืองจาก
นิติบุคคลน้ันการดําเนินการต่างๆ ต้องทําภายในวัตถุประสงค์ของตน แต่อย่างไรก็ตามหลักเกณฑ์ใน
การพิจารณาขอบวัตถุประสงค์ของนิติบุคคลตามกฎหมายมหาชน แตกต่างจากขอบวัตถุประสงค์ของ
นิติบุคคลตามกฎหมายเอกชน ซึ่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ได้บัญญัติให้ระบุวัตถุประสงค์
ของนิติบุคคลน้ันไว้ในเอกสารการจัดต้ังนิติบุคคลน้ัน อาทิ มาตรา ๑๐๙๘ หมวด ๔ ว่าด้วยบริษัท 
จํากัด บัญญัติให้มีหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทต้องมีรายการกําหนดเก่ียวด้วยวัตถุประสงค์ทั้งหลาย 
ของบริษัทไว้ด้วยในการพิจารณาถึงวัตถุประสงค์ของนิติบุคคลตามกฎหมายเอกชนจึงอาจพิจารณา ได้
จากหนังสือจัดต้ังนิติบุคคลน้ันเองได้ 

                                                            
๔พระธรรมปริยัติโสภณ (วรวิทย์ คงฺคปญฺโญ), วิทยาพระสังฆาธิการ, เล่ม ๒, (กรุงเทพมหานคร : 

บริษัท สหธรรมิก จํากัด, ๒๕๕๓), หน้า ๔๑๗. 
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เน่ืองจากประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ได้กําหนดถึงรายละเอียดอันจะต้องกําหนด 
ไว้สําหรับการจัดต้ังนิติบุคคลตามกฎหมายเอกชน ซึ่งรายละเอียดประการหน่ึงที่กฎหมายกําหนดไว้ ก็
คือวัตถุประสงค์ของนิติบุคคลในการจัดต้ังเพ่ือดําเนินกิจการใด ส่วนนิติบุคคลตามกฎหมายมหาชน 
ตามปกติการพิจารณาวัตถุประสงค์ได้จากตัวบทกฎหมายที่จัดต้ังนิติบุคคลน้ันเอง โดยที่จะมีมาตรา
หน่ึงกําหนดวัตถุประสงค์ของนิติบุคคลที่จัดต้ังขึ้นไว้อย่างชัดเจนแต่หากได้พิจารณาพระราชบัญญัติ 
คณะสงฆ์ทั้งฉบับแล้ว จะไม่พบมาตราใดกําหนดเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของวัดไว้โดยชัดเจนเหมือน 
ดังเช่นนิติบุคคลตามกฎหมายมหาชนอ่ืน แต่การพิจารณาวัตถุประสงค์ของวัดซึ่งจัดเป็นนิติบุคคลตาม
กฎหมายมหาชนน้ัน อาจพิจารณาได้จากหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ซึ่งถือได้ว่าเป็นหลักจารีต
ประเพณีที่ยึดถือกันมาต้ังแต่โบราณกาล๕ 

นอกจากน้ัน ปัญหาบริหารการจัดประโยชน์ที่ดินวัดร้าง และศาสนสมบัติกลางของ
สํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ซึ่งได้มีการแก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อปี 
๒๕๓๕ โดยมิได้มีการแก้ไขจนถึงปัจจุบัน ยังไม่ครอบคลุมกับสภาวการณ์ในการบริหารจัดการศาสน
สมบัติให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและความเป็นจริงในปัจจุบัน จึงควรมีการปรับปรุงแก้ไข 
พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ให้สอดคล้องและครอบคลุมกับสภาพเศรษฐกิจที่สามารถดําเนินการเกี่ยวกับ 
ทรัพย์สินของพระศาสนาให้มีประสิทธิผล ดังน้ัน หากได้มีการศึกษาวิจัยในเร่ืองน้ีแล้วจะเป็นประโยชน์
แก่ทุกฝ่าย ที่จะเข้าทํานิติกรรมเก่ียวกับทรัพย์สินของวัดและศาสนสมบัติกลาง ทั้งในด้านวิขาการ 
ความชัดเจนในการปฏิบัติงานของเจ้าพนักงานของรัฐที่เข้าเก่ียวข้องในการทํานิติกรรม และที่สําคัญ
อีกประการหน่ึงคือ ที่ดินซึ่งเป็นสมบัติของพระศาสนาถือได้ว่าเป็นทรัพย์ทางเศรษฐกิจประเภทหน่ึง 
หากได้มีการบริหารจัดการที่ถูกต้อง และเหมาะสมตามกฎหมายกําหนดไว้จะก่อให้เกิดประโยชน์ ต่อ
เศรษฐกิจของประเทศโดยส่วนรวมอีกทางหน่ึงด้วย 

จังหวัดชลบุรีเป็นจังหวัดหน่ึงที่มีวัดมากแห่งหน่ึงในประกาศมีวัดร้างและวัดที่มีพระภิกษุ
จําพรรษาอยู่ในวัด สถานที่แสวงบุญและท่องเที่ยวของผู้คนจํานวนมาก ดังน้ันผู้วิจัยจึงมีความสนใจ 
ศึกษาสภาพท่ัวไปในการบริหารจัดการศาสนสมบัติของวัด ในจังหวัดชลบุรี ว่ามีความเป็นมาอย่างไร 
ประการที่สองเพ่ือศึกษาแนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการบริหารจัดการศาสนสมบัติของวัด ในจังหวัด
ชลบุรี ประการสุดท้ายผู้วิจัยจะได้นําเสนอการพัฒนาการบริหารจัดการศาสนสมบัติของวัดในจังหวัด
ชลบุรีแก่คณะสงฆ์ต่อไป 
  

                                                            
๕สมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาววชิรญาณวโรรส, บันทึกเรื่องพระราชบัญญัติลักษณะ

ปกครอง คณะสงฆ์ ร.ศ.๑๒๑, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์สํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ, ๒๕๕๐), หน้า ๕๙. 
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๑.๒ คําถามการวิจัย 
 ๑.๒.๑ สภาพทั่วไปเก่ียวกับการพัฒนาการบริหารจัดการศาสนสมบัติของวัดในจังหวัดชลบุรี เป็น
อย่างไร  
 ๑.๒.๒ กระบวนการพัฒนาบริหารจัดการศาสนสมบัติของวัดในจังหวัดชลบุรี มีอะไรบ้าง 
 ๑.๒.๓ นําเสนอแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการศาสนสมบัติของวัดในจังหวัดชลบุรี ควร
เป็นอย่างไร 
 
๑.๓ วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 ๑.๓.๑ เพ่ือศึกษาสภาพทั่วไปเก่ียวกับการพัฒนาการบริหารจัดการศาสนสมบัติของวัดใน
จังหวัดชลบุรี 
 ๑.๓.๒ เพ่ือศึกษากระบวนการพัฒนาการบริหารการจัดการศาสนสมบัติของวัดในจังหวัด
ชลบุรี 
 ๑.๓.๓ เพ่ือนําเสนอแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการศาสนสมบัติฃองวัดในจังหวัดชลบุรี 
 
๑.๔ ขอบเขตของการวิจัย 
 ๑.๔.๑ ขอบเขตด้านเนื้อหา 

งานวิจัยเรื่อง "การพัฒนาการบริหารจัดการศาสนสมบัติของวัดในจังหวัดชลบุรี" ผู้วิจัยได้
กําหนดขอบเขตการวิจัยดังน้ี ทั้ง ๕ ด้าน คือ ๑) ด้านการวางแผนตามแนวอิทธิบาท ๔ ๒) ด้านการจัด
องค์กรตามแนวอิทธิบาท ๔ ๓) ด้านการจัดคนเข้าทํางานตามแนวอิทธิบาท ๔ ๔) ด้านการสั่งการตาม
แนวอิทธิบาท  ๔  และ๕) ด้านการควบคุมตามแนวอิทธิบาท  ๔๖  และใช้หลักอิทธิบาทธรรม 
ประกอบด้วย ฉันทะ ความพอใจ,วิริยะ ความพากเพียร,จิตตะ ความเอาใจใส่ และวิมังสา ความไตร่ตรองมา
เป็นกรอบกํากับอีกช้ันหน่ึง การศึกษาเน้ือหาทั้งหมดเพ่ือที่จะหาการพัฒนาการบริหารจัดการศาสนสมบัติ
ของวัด ๒ ส่วน คือ ศาสนสมบัติของวัดในส่วนที่เคลื่อนไหวได้ และศาสนสมบัติของวัดในส่วนที่เคลื่อนที่
ไม่ได้  
 ๑.๔.๒ ขอบเขตด้านตัวแปร 

ตัวแปรที่ศึกษา (Independent Variables) ได้แก่ ๑) หลักการบริหารจัดการ ๒)พุทธธรรม
ได้แก่ อิทธิบาท ๔ หมายถึง หลักธรรมคําสอนทางพระพุทธศาสนาที่เป็นฐานแห่งความสําเร็จ ประกอบไป
ด้วยหัวข้อธรรม ๔ ข้อ คือ ฉันทะวิริยะจิตตะและวิมังสา 

กลุ่มตัวอย่างได้แก่ พระสังฆาธิการและประชาชนในจังหวัดชลบุรีจํานวน ๓๑๗ รูป/คน 
และผู้ให้ข้อมูลสําคัญ แบ่งออกเป็น ๒ กลุ่ม ได้แก่ 

กลุ่มที่ ๑ ได้แก่ พระสังฆาธิการ ประกอบด้วย เจ้าคณะจังหวัด รองเจ้าคณะจังหวัด เจ้า
คณะอําเภอ รองเจ้าคณะอําเภอ เจ้าคณะตําบล และเจ้าอาวาส จํานวน ๑๒ รูป 

กลุ่มที่ ๒ ได้แก่ ข้าราชการ บุคคลที่เก่ียวข้อง จํานวน ๕ คน รวมเป็น ๑๗ รูป/คน 
                                                            

๖Certo, S.C. & Peter J.P., strategic Management : Concept and Applications, (New 
York : McGraw-Hill, 1991), p. 5. 
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 ๑.๔.๓ ขอบเขตด้านประชากร/ผู้ให้ข้อมูลสําคัญ  
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่พระสังฆาธิการ จํานวน ๑,๕๓๐ รูป๗ 
 ๑.๔.๔ ขอบเขตด้านพื้นที่ 
 พ้ืนที่การศึกษาวิจัย ได้แก่ วัดในจังหวัดชลบุรี 
 ๑.๔.๕ ขอบเขตด้านระยะเวลา 

ผู้ศึกษาทําการศึกษาวิจัยต้ังแต่เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ ถึงเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 
๒๕๖๐ รวมเป็นระยะเวลา ๑๐ เดือน 

 
๑.๕ นิยามศัพท์เฉพาะที่ใช้ในการวิจัย 

การพัฒนา หมายถึง การเปล่ียนแปลง การพัฒนาการบริหารจัดการศาสนสมบัติของวัด
ในจังหวัดชลบุรีที่มีการกระทําให้เกิดขึ้น หรือมีการวางแผนกําหนดทิศทางไว้ล่วงหน้าการรกระทําให้
เกิดขึ้น ซึ่งเปลี่ยนจากสภาพหน่ึงไปสู่อีกสภาพหน่ึงที่ดีกว่า๘ 

การบริหารจัดการ หมายถึง การบริหารกิจการของบุคคลเป็นการดําเนินงาน การ
พัฒนาการบริหารจัดการศาสนสมบัติของวัดในจังหวัดชลบุรี เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ต้ังเอาไว้ โดย
คํานึงถึงการจัดสรรทรัพยากรท่ีมีอยู่ให้มากที่สุดและมีองค์ประกอบคือ เป้าหมายที่ชัดเจน ทรัพยากร
ในการบริหารที่มีจํากัด การประสานงานระหว่างกับการแบ่งงานกันทําซึ่งการจัดการน้ันเป็น
ภาระหน้าที่ของผู้บริหารที่จะนําทรัพยากรน้ันมาบริหารกิจการของตนให้เกิดผลประโยชน์ต่อกิจเพ่ือให้
ได้ผลผลิตมากที่สุด 

ศาสนสมบัติ หมายถึง ๑) ทรัพย์สินที่เคลื่อนที่ได้ ประกอบด้วย เงิน ทอง เอกสาร 
พระพุทธรูป โต๊ะ ตู้ เก้าอ้ี อุปกรณ์เครื่องครัว อุปกรณ์เครื่องใช้ ๒) ทรัพย์สินที่ เคลื่อนที่ ไม่ได้ 
ประกอบด้วย โบสถ์ วิหาร เจดีย์ กุฏิพระสงฆ์ ศาลาการเปรียญ ห้องนํ้า ต่อการพัฒนาการบริหาร
จัดการศาสนสมบัติของวัดในจังหวัดชลบุรี 
  
๑.๖ ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย 
 ๑.๖.๑ ได้ทราบสภาพทั่วไปเก่ียวกับการพัฒนาการบริหารจัดการศาสนสมบัติของวัดในจังหวัดชลบุรี 
 ๑.๖.๒ ได้รู้และเข้าใจกระบวนการพัฒนาการบริหารจัดการศาสนสมบัติของวัดในจังหวัดชลบุรี 
 ๑.๖.๓ ได้นําเสนอแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการศาสนสมบัติของวัดในจังหวัดชลบุรี  
 ๑.๖.๔ ผลการวิจัยน้ีสามารถนําไปเป็นข้อมูลหรือประยุกต์ใช้ในการพัฒนาการบริหารจัดการ 
ศาสนสมบัติของวัดในจังหวัดชลบุรีและจังหวัดอ่ืนๆ ต่อไป 

                                                            
๗สํานักงานเจ้าคณะจังหวัดชลบุรี, สถิติพระภิกษุสามเณรจําพรรษา พ.ศ. ๒๕๕๔, (จังหวัดชลบุรี : วัด 

บางพระวรวิหาร, ๒๕๕๖), หน้า ๒๖. 
๘สัญญาสัญญาวิวัฒน์, การพัฒนาชุมชน(พิมพ์คร้ังท่ี๓, กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพ์ไทยวัฒนา

พานิช, ๒๕๒๖), หน้า ๕.  



 
บทที่ ๒ 

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 

การศึกษาวิจัยเรื่อง "การพัฒนาการบริหารจัดการศาสนสมบัติของวัดในจังหวัดชลบุรี" 
ผู้วิจัยได้ศึกษา ค้นคว้าเอกสารแนวคิด ที่เก่ียวข้องกับการวิจัยประกอบด้วยแนวคิดดังต่อไปน้ี  
 ๒.๑ แนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวกับการพัฒนา 
 ๒.๒ แนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวกับการบริหารจัดการ  
 ๒.๓ แนวคิดเก่ียวกับศาสนสมบัติของวัด  
 ๒.๔ หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา  
 ๒.๕พ้ืนที่การวิจัย  
 ๒.๖ งานวิจัยที่เก่ียวข้อง  
 ๒.๗ กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

๒.๑ แนวคดิและทฤษฎทีี่เก่ียวกับการพัฒนา 
ในการศึกษาและค้นคว้าแนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาน้ัน มีนักวิชาการ 

หลากหลายท่านที่ได้ทําการศึกษาและค้นคว้าไว้หลายท่าน ผู้วิจัยจึงได้ทําการนําเสนอไว้ดังน้ี  

 ๒.๑.๑ความหมายของการพฒันา 
ผู้ วิจัยได้ศึกษาจากเอกสารที่ เก่ียวข้องกับคําว่า"การพัฒนา" ได้มีหน่วยงานและ

นักวิชาการได้ให้ความหมายไว้หลายลักษณะ โดยมีผู้ศึกษาค้นคว้าไว้ไว้พอที่จะยกมากล่าวไว้เป็น
สังเขปพอจะประมวลได้ดังน้ี 

การพัฒนา เป็นความเปล่ียนแปลงของสังคมเป็นสิ่งจําเป็นที่จะต้องมีการเกิดขึ้นอยู่
ตลอดเวลา เพ่ือสนองความต้องการและศักยภาพของมนุษย์ กระบวนการพัฒนาจึงจําเป็นต้องมี
รูปแบบและเป็นไปอย่างมีระบบ มีผู้ให้ความหมายไว้มาก เช่น ราชบัณฑิตสถานกล่าวไว้ คือ ความ
เจริญ ทําให้เจริญ การเปล่ียงแปลงในทางเจริญขึ้น๑ เป็นการกระทําให้ดีขึ้น เปลี่ยนจากสภาพหน่ึงไปสู่
อีกสภาพหน่ึงที่ดีกว่า๒ และเป็นการที่คนในชุมชนและสังคมในส่วนรวม ได้ร่วมกันดําเนินกิจกรรมเพ่ือ
ปรับปรุงความรู้และความสามารถของตนเอง ได้ร่วมกันเปล่ียนแปลงคุณภาพชีวิตของตน ชุมชนและ
สังคมให้ดีขึ้น๓ การพัฒนามาจากคําบาลีว่า วัฒนะ แปลว่า เจริญ ซึ่งแบ่งออกเป็น ๒ ส่วน คือ การ

                                                            
๑ราชบัณฑิตสถาน, พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒, (กรุงเทพมหานคร : บริษัท 

นานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่น จํากัด, ๒๕๔๖), หน้า ๗๗๙. 
๒ยุวัฒน์ วุฒิเมธี, หลักการพัฒนาชุมชนและการพัฒนาชนบท, (กรุงเทพมหานคร : ไทยอนุเคราะห์

ไทย, ๒๕๓๖), หน้า ๒. 
๓สมศักด์ิ ศรีสันติสุข, สังคมไทย : แนวทางวิจัยและการพัฒนา, (กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัย

พฤติกรรมศาสตร์, ๒๕๓๕), หน้า ๑๙๗. 



  ๘

 
พัฒนาคน เรียกว่า ภาวนา กับการพัฒนาสิ่งอ่ืนๆ ที่ไม่ใช่คน เช่น วัตถุและสิ่งแวดล้อมต่างๆ๔ 
ความหมายของการพัฒนาไว้ในหนังสือเรื่อง “ทฤษฎีและหลักการพัฒนาชุมชน” ว่าการพัฒนาเพิ่งถูก
นํามาใช้ในคริสต์ศตวรรษที่ ๑๙แต่มนุษย์รู้จักพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของตนเองมาต้ังแต่มนุษย์เริ่มมี
ขึ้นในโลก จะเห็นได้จากวิวัฒนาการในด้านต่างๆ ที่ ดีขึ้นเป็นลําดับ ดังเช่นเครื่องมือเครื่องใช้ 
สิ่งก่อสร้างภาพวาดและเอกสารที่ปรากฏอยู่และตกทอดมาถึงปัจจุบันโดยเฉพาะอย่างย่ิงคําสอนของ
ศาสนาและแนวความคิดของนักปราชญ์โบราณชาวกรีกโรมันอาหรับจีนอินเดียคําว่า “การพัฒนา” 
เกิดขึ้นเป็นครั้งแรกโดยนักเศรษฐศาสตร์ซึ่งนํามาใช้เรียกวิธีการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในยุโรปตะวันตก
ซึ่งเป็นผลมาจากการปฏิวัติอุตสาหกรรมในคริสต์ศตวรรษที่ ๑๘และได้รับความนิยมทั่วไปจนกระทั่ง
องค์การสหประชาชาตินําไปใช้ในการพัฒนาประเทศที่เป็นสมาชิกอีกด้วยปัจจุบันการพัฒนาจึงถูก
นําไปใช้แพร่หลายทั่วทุกประเทศในโลกและมีความหมายแตกต่างกันออกไปแต่อาจสรุปได้ว่า การ
พัฒนา เป็นกระบวนการเปลี่ยนแปลงของสิ่งใดสิ่งหน่ึงให้ดีขึ้นทั้งในด้านคุณภาพ ปริมาณ และ
สิ่งแวดล้อมด้วยการวางแผนโครงการและการดําเนินงานโดยมนุษย์ให้ประโยชน์แก่มนุษย์ไม่ใช่เป็นการ
เกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติการพัฒนามีความหมายและเก่ียวข้องสัมพันธ์กับคําอ่ืนๆ อยู่หลายคํา คือการ
เปลี่ยนแปลงวิวัฒนาการการปฏิรูปการปฏิวัติความเจริญเติบโตความก้าวหน้าการค้นพบการประดิษฐ์
นวัตกรรมและความทันสมัยเป็นต้น๕โดยมีความหมายของการพัฒนาองค์การไว้ในหนังสือเรื่อง “การ
พัฒนาองค์การ” ว่าการพัฒนาองค์การ (Organization Development) หรือที่เรียกว่า O.D. เป็น
เครื่องมือที่ใช้ในการแก้ปัญหาในองค์การที่มีประสิทธิภาพการพัฒนาองค์การเป็นการทําให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงให้เจริญก้าวหน้า หรือดีขึ้นกว่าเดิมเพ่ือทําให้องค์การมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลโดย
การสร้างปัจจัยต่างๆ เพ่ือสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาให้สอดคล้องตามเป้าหมาย หรือวัตถุประสงค์ของ
องค์การ๖และได้กล่าวถึงความสําคัญของการพัฒนาองค์การไว้อีกว่าควรมุ่งเพ่ือพัฒนาการทํางานเป็น
ทีมให้มีประสิทธิภาพ เน่ืองจากวัตถุประสงค์ของกลุ่มย่อยและกระบวนการ หรือวิธีการดําเนินงานให้
บรรลุตามวัตถุประสงค์ของกลุ่มย่อยน้ัน หากมีความขัดแย้งกันระหว่างกลุ่ม หรือขัดแย้งกับ
วัตถุประสงค์ขององค์การเอง จะเป็นหนทางสู่ความล้มเหลวขององค์การโดยส่วนรวมได้ ดังน้ันการ
พัฒนาองค์การจึงควรมุ่งความสนใจไปท่ีการวางเป้าหมาย และการวางแผนในการสร้างวัตถุประสงค์
ขององค์การอย่างมีระบบ ทั้งน้ีต้องหมายรวมถึงการมีส่วนร่วมของผู้นําการเปลี่ยนแปลงต้องเข้ามามี
บทบาทและหน้าที่ ในการกระตุ้นให้องค์การสามารถสร้างวัตถุประสงค์ขึ้น๗และการพัฒนา หรือการ
พัฒนาองค์การ เป็นการทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงให้เจริญก้าวหน้า หรือดีกว่าเดิม เพ่ือทําให้องค์การ
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยการสร้างปัจจัยต่างๆ เพ่ือสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาให้สอดคล้อง

                                                            
๔พระราชวรมุนี (ประยุทธ์ ปยุตฺโต), ทางสายกลางของการศึกษาไทย, พิมพ์คร้ังท่ี ๒, (กรุงเทพมหานคร : 

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ๒๕๒๗), หน้า ๑๖ – ๑๘. 
๕สนธยา พลศรี, ทฤษฎีและหลักการพัฒนาชุมชน, [ออนไลน์] แหล่งท่ีมา http ://www.images. 

patternfly.multiply.multiplycon tent.com [๑๓ มีนาคม ๒๕๕๘]. 
๖วรพ งศ์  มหาโพ ธ์ิ , การพั ฒ นาองค์ ก าร , [ออน ไลน์ ] แหล่ ง ท่ี ม า  http ://www.thai.net/ 

weeraphong.html [๑๒ มีนาคม ๒๕๕๘]. 
๗เร่ืองเดียวกัน, หน้า ๑๓. 



  ๙

 
ตามเป้าหมาย หรือวัตถุประสงค์ขององค์การได้มีนักวิชาการหลายท่านได้เคยให้ความหมายเก่ียวกับ
การพัฒนาองค์การไว้หลายแนวความคิดด้วยกัน๘ตัวอย่าง เช่น  

๑. การพัฒนาองค์การ คือ ความพยายามอย่างมีแผน ที่มุ่งให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
วัฒนธรรมขององค์การ เป็นความพยายามท่ีจะทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงระบบขององค์การ ทั้งที่เป็น
ทางการและไม่เป็นทางการ ควรมุ่งเน้นที่การเปล่ียนแปลงวัฒนธรรมขององค์การเป็นหลัก ไม่ใช่การ
มุ่งเน้นที่การเปลี่ยนแปลงของบุคคล แต่การเปลี่ยนแปลงของบุคคลที่เกิดขึ้นเป็นผลพลอยได้ของการ
เปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมขององค์การ  

๒ . การพัฒนาองค์การ คือ กระบวนการปรับปรุงองค์การให้กลับสู่สภาวะใหม่ที่
เหมือนเดิมหรือดีกว่าเดิมโดยมุ่งที่ความกล้าในการยอมรับการเปลี่ยนแปลง เน้นให้องค์การมีความคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์ ที่จะนําเอาความใหม่และแปลกทั้งทางด้านเทคนิค วิทยาการ และทรัพยากรมนุษย์ที่
มีค่ามาสู่องค์การ  

๓. การพัฒนาองค์การ คือ กระบวนการปรับปรุงประสิทธิภาพขององค์การ โดยใช้การ
วิจัยเชิงแก้ปัญหา ซึ่งมีลักษณะเป็นกระบวนการการแก้ปัญหาอย่างมีระบบเชิงวิทยาศาสตร์ ซึ่งมี
ขั้นตอนดังน้ี  

 ๑. การวิเคราะห์ปัญหาเบ้ืองต้นขององค์การ  
 ๒. การเก็บรวบรวมข้อมูลจากองค์การ  
 ๓. การป้อนข้อมูลย้อนกลับให้แก่องค์การ  
 ๔. สํารวจปัญหาขององค์การจากข้อมูลที่ได้รับทั้งหมด  
 ๕. วางแผนปฏิบัติการ  
 ๖. ลงมือปฏิบัติการ 
จากความหมายที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาพอสรุปได้ว่า การพัฒนามีความหมายและ

เก่ียวข้องสัมพันธ์กับคําอ่ืนๆ อยู่หลายคํา คือ การเปล่ียนแปลง วิวัฒนาการ การปฏิรูป การปฏิวัติ 
ความเจริญเติบโต ความก้าวหน้า การค้นพบ การประดิษฐ์ นวัตกรรม และความทันสมัยการพัฒนา
องค์กรศาสนศึกษา จึงควรมุ่งความสนใจไปที่การวางเป้าหมาย และการวางแผนในการสร้าง
วัตถุประสงค์ของสํานักศาสนศึกษาแผนกธรรมศึกษาอย่างมีระบบที่ดี 

ดังน้ัน อาจพอสรุปความหมายที่เก่ียวข้องกับการพัฒนา ซึ่งจากการศึกษาเอกสาร
เก่ียวกับการพัฒนาและผลการศึกษาของนักวิชาการต่างๆ ผู้วิจัยได้ประมวลแนวคิดหลักของการ
พัฒนา โดยมีแนวคิดหลักที่เก่ียวข้องซึ่งสามารถพอสรุปได้ตามตารางที่ ๒.๑ ดังต่อไปน้ี 

  

                                                            
๘อ้างแล้ว, หน้า ๑๓. 



  ๑๐

 
ตารางที่ ๒.๑แสดงสาระสําคัญของความหมายที่เก่ียวกับการพัฒนา 

ชื่อนกัวิชาการ/แหล่งข้อมูล แนวคดิหลัก 
ราชบัณฑิตสถาน  
(๒๕๔๖, หน้า ๗๗๙) 

ความเจริญ ทําให้เจริญ การเปลี่ยงแปลงในทางเจริญขึ้น 

ยุวัฒน์ วุฒิเมธี  
(๒๕๒๖, หน้า ๒) 

๑. เป็นการกระทําให้ดีขึ้น  
๒. เปลี่ยนจากสภาพหน่ึงไปสู่อีกสภาพหน่ึงที่ดีกว่า 

สมศักด์ิ ศรีสันติสุข  
(๒๕๒๕, หน้า ๑๙๗) 

๑. การที่คนในชุมชนและสังคมในส่วนรวม ได้ร่วมกันดําเนิน
กิจกรรมเพ่ือปรับปรุงความรู้และความสามารถของตนเอง  
๒. ได้ร่วมกันเปลี่ยนแปลงคุณภาพชีวิตของตน ชุมชนและ
สังคมให้ดีขึ้น 

พระราชวรมุนี (ประยุทธ์ ปยุตฺโต) 
(๒๕๒๗, หน้า ๑๖–๑๘) 

การพัฒนามาจากคําบาลีว่า วัฒนะ แปลว่า เจริญ  แบ่ง
ออกเป็น ๒ ส่วน คือ การพัฒนาคน เรียกว่า ภาวนา การ
พัฒนาสิ่งอ่ืนๆ ที่ไม่ใช่คน เช่น วัตถุและสิ่งแวดล้อมต่างๆ 

สนธยา พลศรี  
(ออนไลน์, ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๘) 

๑. วิวัฒนาการในด้านต่างๆ ที่ดีขึ้นเป็นลําดับ 
๒. เป็นกระบวนการเปลี่ยนแปลงของสิ่งใดส่ิงหน่ึงให้ดีขึ้นทั้ง
ในด้านคุณภาพ ปริมาณ และสิ่งแวดล้อม 
๓. การวางแผนโครงการและการดําเนินงานโดยมนุษย์ให้
ประโยชน์แก่มนุษย์ไม่ใช่เป็นการเกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติ 
๔. การเปลี่ยนแปลงวิวัฒนาการการปฏิรูปการปฏิวัติความ
เจริญเติบโตความก้าวหน้าการค้นพบการประดิษฐ์นวัตกรรม
และความทันสมัย 

วรพงศ์ มหาโพธ์ิ  
(ออนไลน์, ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๘) 

๑. เครื่องมือที่ใช้ในการแก้ปัญหาในองค์การที่มีประสิทธิภาพ 
๒. การทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงให้เจริญก้าวหน้า หรือดีขึ้น
กว่าเดิม 
๓. ประสิทธิผลโดยการสร้างปัจจัยต่างๆ เพ่ือสนับสนุนให้เกิด
การพัฒนา 

 
๒.๑.๒ แนวคดิและทฤษฎีทีเ่กี่ยวกบัการพฒันา 
ผู้วิจัยได้ศึกษาจากแนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวข้องกับคําว่า"การพัฒนา" ได้มีหน่วยงาน

และนักวิชาการได้ให้ความหมายไว้หลายลักษณะ โดยมีผู้ศึกษาค้นคว้าไว้ไว้พอที่จะยกมากล่าวไว้เป็น
สังเขปซึ่งพอจะประมวลได้ดังน้ี 

การพัฒนาของมนุษย์ที่สําคัญ ต้องมีเป้าหมายทั้งด้านร่างกายและจิตใจ มีเครื่องมือใน
การพัฒนา เรียกว่า ภาวนา มี ๔ ประการ คือ 

๑) กายภาวนา คือ การเจริญกาย, พัฒนากาย, การฝึกอบรมกาย ให้รู้จักติดต่อเก่ียวข้อง
กับสิ่งทั้งหลายภายนอกทางอินทรีย์ทั้งห้าด้วยดี และปฏิบัติต่อสิ่งเหล่าน้ันในทางที่เป็นคุณ มิให้เกิด



  ๑๑

 
โทษ ให้กุศลธรรมงอกงาม ให้อกุศลธรรมเส่ือมสูญ, การพัฒนาความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมทาง
กายภาพ (Physical development) 

๒) ศีลภาวนา คือ การเจริญศีล, พัฒนาความประพฤติ, การฝึกอบรมศีล ให้ต้ังอยู่ใน
ระเบียบวินัย ไม่เบียดเบียนหรือก่อความเดือดร้อนเสียหาย อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้ด้วยดี เก้ือกูลแก่กัน 
(Moral development) 

๓) จิตภาวนา คือ การเจริญจิต, พัฒนาจิต, การฝึกอบรมจิตใจ ให้เข้มแข็งมั่นคงเจริญงอก
งามด้วยคุณธรรมทั้งหลาย เช่น มีเมตตากรุณา ขยันหมั่นเพียร อดทนมีสมาธิ และสดชื่น เบิกบาน 
เป็นสุขผ่องใส เป็นต้น (Cultivation of the heart; Emotional development) 

๔) ปัญญาภาวนา คือ การเจริญปัญญา, พัฒนาปัญญา, การฝึกอบรมปัญญา ให้รู้เข้าใจสิ่ง
ทั้งหลายตามเป็นจริง รู้เท่าทันเห็นโลกและชีวิตตามสภาวะ สามารถทําจิตใจให้เป็นอิสระ ทําตนให้
บริสุทธ์ิจากกิเลสและปลอดพ้นจากความทุกข์ แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ด้วยปัญญา (Cultivation of 
wisdom: Intellectual development)๙ 
แนวคิดของการพัฒนาในระบบการศึกษาของพระพุทธศาสนากล่าวไว้อีกว่าการพัฒนาที่แท้จริงในทาง
พุทธธรรม จะต้องเอ้ืออํานวยให้แต่ละคนตระหนักถึงสายสัมพันธ์ที่ตนมีต่อสังคมและธรรมชาติ อันตน
จะต้องเกื้อกูลปัจจัยแวดล้อมดังกล่าวให้เป็นไปด้วยดี โดยไม่เอาผลประโยชน์ส่วนตนเป็นเกณฑ์ พร้อม
กันนั้น การพัฒนาต้องมีธรรมะเป็นพ้ืนฐาน อํานวยให้เกิดคุณค่าในมนุษยธรรม เมตตา กรุณา ความ
เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ และความยุติธรรม๑๐สาระสําคัญของการพัฒนาในพุทธศาสนิกชน โดยมีพระสงฆ์ที่
ช่วยเหลือเพ่ือนมนุษย์และสัตว์อ่ืนๆ ให้พ้นจากความทุกข์ทั้งทางด้านวัตถุและจิตใจ ทั้งในปัจจุบันและ
อนาคต ดังน้ันการช่วยเหลือซึ่งกันและกันให้พ้นจากสภาพความด้อยพัฒนา ด้อยการศึกษา โดยการ
ช่วยเหลือกันทั้งทางด้านการอบรมในศาสนธรรม และประสบการณ์ที่มีอิทธิพลสําคัญต่อการก่อ
รูปแบบแนวคิดเก่ียวกับการพัฒนาของพระสงฆ์๑๑การพัฒนา เป็นเครื่องมือที่สําคัญในการพัฒนา
บุคลากรเพราะตราบใดท่ีบุคลากรน้ันยังไม่บรรลุเป็นพระอรหันต์เขาผู้น้ันก็ต้องได้รับการศึกษาอบรม
ตลอดไป เรียกว่าเป็น เสขะ คือ ผู้ยังต้องศึกษาต่อเมื่อสําเร็จการศึกษาเป็นพระอรหันต์แล้ว จึงเรียกว่า
เป็น อเสขะ คือ ผู้ไม่ต้องศึกษา “กระบวนการจัดการศึกษาในทางพระพุทธศาสนายึดหลักไตรสิกขา 
คือ ศีล สมาธิปัญญา ซึ่งเป็นการฝึกอบรม (Training) ที่เน้นภาคปฏิบัติมากกว่าจะเป็นการเรียนการ
สอนในทางทฤษฏี (Teaching) เมื่อกล่าวในเชิงการจัดการเราต้องยอมรับว่าพระพุทธศาสนา ให้
ความสําคัญแก่การจัดการศึกษาอบรม เพ่ือพัฒนาบุคลากรเป็นอย่างย่ิง”๑๒นักวิชาการมองบุคคล ๔ 
ฝ่าย ที่มีส่วนสําคัญในโครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมชนบทประกอบด้วย ประชาชนในท้องถิ่นผู้นําท้องถิ่น

                                                            
๙พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), การพัฒนาที่ยั่งยืน,พิมพ์คร้ังท่ี ๕, (กรุงเทพมหานคร : มูลนิธิพุทธ

ธรรม, ๒๕๔๓), หน้า ๘๑–๘๒. 
๑๐พระไพศาล วิสาโล, พุทธธรรมกับการพัฒนาสังคม, (กรุงเทพมหานคร : มูลนิธิโกมลคีมทอง, 

๒๕๓๓), หน้า ๑๘-๑๙. 
๑๑สมบูรณ์ สุขสําราญ, การพัฒนาชนบทตามแนววิถีพุทธ, (กรุงเทพมหานคร : บริษัท พิมพ์สวย 

จํากัด, ๒๕๓๐), หน้า ๕๓. 
๑๒กระทรวงศึกษาธิการ, คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, ปฏิรูปการเรียนรู้ผู้เรียนสําคัญท่ีสุด,

(กรุงเทพมหานคร : สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, ๒๕๔๓), หน้า ๒๐.  



  ๑๒

 
เจ้าหน้าที่ของรัฐและบุคคลภายนอกสําหรับการมีส่วนร่วมของประชาชนนั้นยังมีปัจจัย หลายอย่างที่
เก่ียวข้องกับการมีส่วนร่วมได้แก่อายุ และเพศสถานภาพในครอบครัวระดับการศึกษาสถานภาพทาง
สังคม อาชีพรายได้และทรัพย์สินระยะเวลาในท้องถิ่นและระยะเวลาที่อยู่ในโครงการพ้ืนที่ดินถือครอง
และสภาพการทํางาน๑๓เมื่อกล่าวถึงแนวคิดการพัฒนานั้นในการที่จะสามารถปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักการ
พัฒนาได้จําเป็นจะต้องเข้าใจในหลักการเสียก่อนว่า การพัฒนากับการอนุรักษ์น้ันไม่ใช่สิ่งตรงกันข้ามอันแยก
ออกจากกัน แต่จะต้องถือว่าการพัฒนากับการอนุรักษ์ เป็นส่วนอันสอดประสานกันดังกล่าว “เป็นอันหน่ึงอัน
เดียวดังเกลียวเชือก” ซึ่งหากยอมรับในข้อตกลงดังกล่าวน้ีย่อมสรุปเป็นหลักการได้ คือ๑๔ 

๑. พึงขจัดความเช่ืออย่างผิวเผิน ที่ว่าการพัฒนากับการอนุรักษ์เป็นสิ่งขัดกัน 
๒.พึงเข้าใจให้ถูกต้องว่า แท้ที่จริงการพัฒนากับการอนุรักษ์น้ันเป็นส่วนประกอบต่อกัน

และกัน 
๓. พึงกําหนดว่าไม่มีขบวนการพัฒนาอันใด ที่ถือได้ว่าสมบูรณ์หากขาดข้อพิจารณาใน

ด้านการอนุรักษ์รวมอยู่ด้วยกันอย่างได้ดุลยภาพ 
ซึ่งแนวคิดและกลวิธีในการพัฒนานั้นมีกระบวนการพัฒนา เป็นการสนับสนุนช่วยเหลือ

จากรัฐบาลและภาคเอกชนการจัดการนักพัฒนาชุมชน การประสานงานและผลงานท่ีเกิดขึ้น โดยมี
เป้าหมายสูงสุดก็คือการพัฒนาคนให้มีคุณภาพคุณธรรมชุมชนมีความเข้มแข็งและมีการพัฒนาอย่าง
ย่ังยืน รวมท้ังเพ่ือให้คนในชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีแต่การพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของคนให้มีคุณภาพ
ชิวิตที่ดีน้ันไม่ได้มีแต่การพัฒนาชุมชนเท่าน้ันยังมีอีกหลายวิธี เช่นการพัฒนาสังคมการพัฒนาชนบท 
การพัฒนาเมือง การพัฒนาเศรษฐกิจซึ่งการพัฒนาเหล่าน้ีต่างก็มีวัตถุประสงค์เป้าหมาย และวิธีการ
พัฒนาเป็นของตนเองที่แตกต่างออกไป๑๕อน่ึงเมื่อได้กล่าวถึง สภาธุรกิจโลกเพ่ือการพัฒนาอย่างย่ังยืน 
(World Business Council for Sustainable Development) (CSR: Meeting Changing Expectations, 
๑๙๙๙)ได้กล่าวว่าการพัฒนานั้นเป็นความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร คือ ความมุ่งมั่นหรือพันธะ
สัญญาที่ธุรกิจมีอยู่อย่างต่อเน่ืองในการท่ีจะประพฤติปฏิบัติอย่างมีจริยธรรมและมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาเศรษฐกิจ ด้วยการปรับปรุงคุณภาพชีวิตของผู้ใช้แรงงานตลอดจนครอบครัวของเขาเหล่าน้ัน 
ตลอดจนมีส่วนร่วมในการพัฒนาเศรษฐกิจในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นและสังคมในวงกว้าง๑๖และ
ปัจจัยสําคัญอย่างย่ิงในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีศักยภาพ มีความสามารถในการพัฒนาตนเอง 
สังคม และประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าในปัจจุบันมีความเปลี่ยนแปลงด้านข้อมูล ข่าวสาร ความรู้
อย่างรวดเร็ว อีกทั้งมีความรู้เกิดขึ้นเป็นจํานวนมาก จึงเรียกได้ว่าเป็นสังคมฐานความรู้ (knowledge-
based society)จึงต้องใช้ความรู้ในการขับเคลื่อนองค์กรและพัฒนาอย่างต่อเน่ืองเพ่ือสร้างศักยภาพ

                                                            
๑๓Cohen, John M. Uphoff, Norman T., “RuralDevelopmentParticipation : Concepts and 

Measures for Project Design Implementation and Evaluation”, Rural Development Monograph No. 2, Rural 
Development Committee Center for International Studies, (Cornell University, January, 1977), p. 6. 

๑๔นิจ หิญชีระนันท์ , เอกสารการสอนชุดวิชากฎหมายสิ่งแวดล้อม , (กรุงเทพมหานคร : 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๕๓), หน้า ๓๑๙. 

๑๕สนธยา พลศรี, ทฤษฎีและหลักการพัฒนาชุมชน, [ออนไลน์] แหล่งท่ีมา http://www.images. 
patternfly.multiply.multiplycontent.com., [๑๓ มีนาคม ๒๕๕๘]. 

๑๖เร่ืองเดียวกัน, หน้า ๒๔. 



  ๑๓

 
ในการแข่งขันให้องค์กรอยู่รอด๑๗เป็นกลุ่มทางสังคมที่มีการประสานงานกันภายในขอบเขตเฉพาะใน
ลักษณะต่อเน่ือง เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายร่วมกัน๑๘ยังได้มีการนําเสนอการพัฒนาสมาชิกในองค์การให้
เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ (Total Person) ซึ่งมีอยู่ ๖ ด้าน คือ๑๙ 

๑. ด้านร่างกาย มีสมรรถนะพร้อมต่อการทํางานหรือไม่ หรือจัดบรรยากาศให้เอ้ือต่อ
การทํางานอย่างปกติราบรื่นหรือไม่ โดยเน้นที่ตัวบุคคลในการมีส่วนร่วมที่จะพัฒนาบรรยากาศ
ดังกล่าวด้วย อาจใช้กิจกรรม ๕ ส. เป็นฐานก็ได้ 

๒. ด้านจิตใจ การปฏิบัติงานของสมาชิกในองค์การอาจมีความเครียดเกิดขึ้นได้จึงต้อง
จัดระบบการความเครียดให้กับพนักงาน เช่น การฝึกคลายกล้ามเนื้อโดยการออกกําลังกาย การจัดที่
ปรึกษาด้านจิตหรือรับฟังความวิตกทุกข์ร้อนของสมาชิก 

๓. ด้านสติปัญญา ประเมินจากการเรียนรู้ในระหว่างการปฏิบัติงานก็ได้ว่า พนักงาน
สร้างแนวทางใหม่ๆที่จะปฏิบัติงานให้ดีขึ้น ประหยัดขึ้นหรือสร้างสรรค์แนวคิดแปลกๆ ที่เป็นประโยชน์
ต่อองค์การหรือไม่ หากไม่มีทั้งนวัตกรรมใหม่ๆ และความคิดสร้างสรรค์ใดๆ เลย อาจตีความได้ว่า
ผู้บริหารยังไม่จัดบรรยากาศ หรือเปิดโอกาสให้เขาแสดงบทบาทได้อย่างเต็มที่ 

๔. ด้านความรู้และคุณธรรม ประเมินจากผลงานท่ีเกิดขึ้นว่าได้เข้าไปพัฒนาความรู้จน
เกิดความเช่ียวชาญ แก่พนักงานหรือไม่ โดยตรวจวัดจากปริมาณ และคุณภาพของผลผลิตหรือบริการ 
ในขณะเดียวกันการพัฒนาแต่ความรู้โดยไม่ผนวกความรับผิดชอบต่อตนเองและส่วนรวม มุ่งแต่จะ
พัฒนาผลผลิตโดยไม่สนใจผลกระทบใดๆ ต่อบุคคลหรือสิ่งแวดล้อมก็คงเป็นการลําบากอย่างย่ิงที่จะ
เป็นมุนษย์ที่สมบูรณ์ ทั้งความรู้และคุณธรรมต้องพัฒนาไปด้วยกัน แยกส่วนไม่ได้ 

๕. ด้านจริยธรรม และวัฒนธรรมในการปฏิบัติงาน จิตเป็นนายและกายเป็นบ่าว หากจิต
มีลักษณะอย่างไรก็จะกํากับหรือสั่งกายให้มีพฤติกรรมไปในทิศทางน้ัน ดังน้ันการพัฒนาคุณธรรมของ
สมาชิกในองค์การจะมีส่วนในการน้ันพฤติกรรมได้ เช่น การรับผิดชอบต่อตนเอง ต่อผู้อ่ืน ต่อเพ่ือน
ร่วมงาน ต่อลูกค้า ต่อองค์การ 

๖. สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข สมาชิกในองค์การที่ตัดสินปัญหาด้วย
เหตุผล แทนการตัดสินปัญหาด้วยอารมณ์จะสามารถอยู่รวมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข การจัดระบบ
ให้มีการตรวจประเมินสัมพันธภาพระหว่างสมาชิกในองค์การอยู่เนืองๆ จึงเป็นสิ่งจําเป็นกล่าวโดยสรุป
ตัวช้ีวัดที่ไวที่สุดที่จะวัดว่าสมาชิกในองค์การ ปฏิบัติงานอย่างมีความสุขหรือไม่ คือ "อาการทน" หรือ 
"ความรู้สึกทน" ถ้าหากต้องปฏิบัติงานอย่างทนทํา สักวันหน่ึงความเครียดสะสมก็จะถึงจุดที่เรียกว่า 
"ทนไม่ได้" หรือ "ทนไม่ไหว" สมาชิกก็จะต้องออกจากองค์การไป หากเขาเป็นกําลังสําคัญขององค์การ 
องค์การก็จะต้องสูญเสียสิ่งที่เรียกว่าเป็นอวัยวะที่ดีไป การจัดหาอวัยวะใหม่มาทดแทนก็อาจจะทําให้
การดําเนินงานขององค์การได้รับผลกระทบถึงขั้นหยุดชะงักได้ 
                                                            

๑๗สุวัชรา จุ่นพิจารณ์, “การบริหารจัดการความรู้”, [ออนไลน์] แหล่งท่ีมา http://www.pharmacy. 
cmu.ac.th/team/knowledge.pdf [๑๒ มีนาคม ๒๕๕๘]. 

๑๘Robbins, S. P., Organization behavior : Concepts, controversies and application, (New 
Jersey : Prentice-Hall, 1996), p. 143. 

๑๙สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม, องค์กรและการบริหารองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ, 
[ออนไลน์ ] แหล่ ง ท่ี มาhttp://www.ismed.or.th/knowledge/alpha/body2/chapter15.html, [๑๓  มี น าคม 
๒๕๕๘]. 



  ๑๔

 
จากการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีการพัฒนาดังกล่าว พอสรุปได้ว่า การพัฒนา คือ การ

ทําให้ดีขึ้น ให้มีคุณภาพและคุณธรรมมากขึ้นกลุ่มชุมชนมีความเข้มแข็ง และมีการพัฒนาอย่างย่ังยืน 
รวมท้ังเพ่ือให้คนในชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีแต่การพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของคนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี
ของคณะสงฆ์ดังกล่าว ต้องมุ่งการเกื้อกูลแก่การจัดการศาสนศึกษาสํานักเรียนสถาบันการศึกษาหรือ
บุคคลผู้กําลังศึกษาธรรมศึกษาอีกด้วย 

ดังน้ัน จึงพอสรุปแนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวข้องกับการพัฒนา ซึ่งจากการศึกษาแนวคิด
และทฤษฎีเก่ียวกับการพัฒนาและผลการศึกษาของนักวิชาการต่างๆ ผู้วิจัยได้ประมวลแนวคิดและ
ทฤษฎีของการพัฒนา โดยมีแนวคิดหลักที่เก่ียวข้อง ซึ่งสามารถพอสรุปได้ตามตารางที่ ๒.๒ดังต่อไปน้ี 

 

ตารางที่ ๒.๒ แสดงสาระสําคัญของแนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวกับการพัฒนา 
ชื่อนกัวิชาการ/แหล่งข้อมูล แนวคดิหลัก 

พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต),  
(๒๕๔๓, หน้า ๘๑–๘๒) 

การพัฒนาของมนุษย์ที่สําคัญ ภาวนา ๔ประการ 
๑)กายภาวนา คือ การเจริญกายพัฒนากาย 
๒) สีลภาวนา คือ การเจริญศีลพัฒนาความประพฤติ 
๓)จิตภาวนา คือ การเจริญจิตพัฒนาจิต 
๔)ปัญญาภาวนา คือ การเจริญปัญญาพัฒนาปัญญา 

พระไพศาล วิสาโล 
(๒๕๓๓, หน้า ๑๘–๑๙) 

๑. พัฒนาที่แท้จริงในทางพุทธธรรม จะต้องเอ้ือตนมีต่อสังคม
และธรรมชาติ  
๒. ต้องเก้ือกูลปัจจัยแวดล้อม ให้เป็นไปด้วยดี โดยไม่เอา
ผลประโยชน์ส่วนตนเป็นเกณฑ์  
๓ . ต้องมี ธรรมะเป็น พ้ืนฐาน  อํ านวยให้ เกิดคุณค่ าใน
มนุษยธรรม เมตตา กรุณา และความยุติธรรม 

สมบูรณ์ สุขสําราญ (๒๕๓๐, หน้า 
๕๓) 

๑. พัฒนาในพุทธศาสนิกชน โดยมีพระสงฆ์ที่ช่วยเหลือเพ่ือน
มนุษย์และสัตว์อ่ืนๆ ให้พ้นจากความทุกข์ทั้งทางด้านวัตถุ
และจิตใจ ทั้งในปัจจุบันและอนาคต  
๒. การช่วยเหลือซึ่งกันและกันให้พ้นจากสภาพความด้อย
พัฒนา ด้อยการศึกษา  
๓. การช่วยเหลือกันทั้งทางด้านการอบรมในศาสนธรรม และ
ประสบการณ์ที่มีอิทธิพลสําคัญต่อการก่อรูปแบบแนวคิด
เก่ียวกับการพัฒนาของพระสงฆ์ 

 
  



  ๑๕

 
ตารางที่ ๒.๒ แสดงสาระสําคัญของแนวคดิและทฤษฎีที่เก่ียวกับการพัฒนา (ต่อ) 

ชื่อนกัวิชาการ แนวคดิหลัก 
คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ  
(๒๕๔๓), หน้า ๒๐) 

๑. พัฒนาระบบการศึกษาในพระพุทธศาสนา 
๒. เครื่องมือที่สําคัญในการพัฒนาบุคลากรยังไม่บรรลุเป็น
พระอรหันต์ 
๓. กระบวนการจัดการศึกษาในทางพระพุทธศาสนายึดหลัก
ไตรสิกขา 
๔. พระพุทธศาสนาให้ความสําคัญแก่การจัดการศึกษาอบรม
เพ่ือพัฒนาบุคลากรเป็นอย่างย่ิง 

Cohen and Uphoff 
(1977, p. 6) 

บุคคลที่มีส่วนสําคัญในโครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อม 
๑. ประชาชนในท้องถิ่น ๒. ผู้นําท้องถิ่น 
๓. เจ้าหน้าที่ของรัฐ ๔. และบุคคลภายนอก 

นิจหิญชีระนันท์ 
(๒๕๕๓, หน้า ๓๑๙) 

การพัฒนากับการอนุรักษ์ เป็นส่วนอันสอดประสานกัน 
๑ . พึงขจัดความเช่ืออย่างผิวเผิน ที่ ว่าการพัฒนากับการ
อนุรักษ์เป็นสิ่งขัดกัน 
๒. พึงเข้าใจให้ถูกต้องว่า แท้ที่จริงการพัฒนากับการอนุรักษ์
น้ันเป็นส่วนประกอบต่อกันและกัน 
๓. ไม่มีขบวนการพัฒนาอันใดที่ถือได้ว่าสมบูรณ์หากขาดการ
อนุรักษ์รวมอยู่ด้วยกันอย่างได้ดุลยภาพ 

สนธยา พลศรี  
(ออนไลน์, ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๘) 

๑. การพัฒนาคนให้มีคุณภาพคุณธรรมชุมชนมีความเข้มแข็ง
และมีการพัฒนาอย่างย่ังยืน 
๒. การพัฒนาสังคม ชนบท เมือง เศรษฐกิจซึ่งการพัฒนา
เหล่าน้ีต่างก็มีวัตถุประสงค์เป้าหมาย และวิธีการพัฒนาเป็น
ของตนเองที่แตกต่างออกไป 

สุวัชรา จุ่นพิจารณ์  
(ออนไลน์, ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๘) 

ปัจจัยสําคัญย่ิงในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีศักยภาพ 
๑. ความเปลี่ยนแปลงด้านข้อมูล ข่าวสาร ความรู้ 
๒. สังคมฐานความรู้ขับเคลื่อนองค์กรและพัฒนา 

สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม  
(ออนไลน์, ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๘) 

การพัฒนาสมาชิกองค์การให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ๖ ด้าน 
๑. ด้านร่างกาย มีสมรรถนะพร้อมต่อการทํางาน 
๒. ด้านจิตใจ ต้องมีการจัดระบบการความเครียด 
๓. ด้านสติปัญญา การเรียนรู้ในระหว่างการปฏิบัติงาน 
๔. ด้านความรู้และคุณธรรม ประเมินจากผลงานที่เกิดขึ้น 
๕. ด้านจริยธรรม และวัฒนธรรมในการปฏิบัติงาน 
๖. สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข 

 
 



  ๑๖

 
๒.๒ แนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวกับการบริหารจัดการ 

จากการทบทวนแนวคิดที่เก่ียวข้องกับการบริหารจัดการ ผู้วิจัยจะได้เก่ียวข้องตามลําดับ ซึ่ง
มีรายละเอียดดังต่อไปน้ี 
 ๒.๒.๑ความหมายของการบริหารจัดการ 

การบริหารการจัดการที่เก่ียวกับการบริหาร (Administration) เป็นการจัดการ (Management) 
อย่างมีระบบแบบแผนเกี่ยวกับการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดและทําให้งานดําเนินไปอย่างราบร่ืน
บรรลุวัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้๒๐ โดยท่ีสมยศนาวีการได้กล่าวถึงการบริหารจัดการ หมายถึงกระบวนการ
ของการวางแผนการจัดองค์การและส่ังการควบคุมกํากับ ความพยายามของสมาชิกขององค์การและใช้
ทรัพยากรอ่ืนๆ เพ่ือความสําเร็จในเป้าหมายขององค์การที่กําหนดไว้ลักษณะที่สําคัญของการบริหาร ซึ่ง
การบริหารน้ันมีลักษณะสําคัญ ๘ ประการดังน้ี๒๑ 
 ๑) การบริหารเป็นกิจกรรมอย่างหน่ึง  
 ๒) การบริหารเป็นงานที่จุดหมาย 
 ๓) การบริหารเป็นแนวทางสําคัญที่มีอิทธิพลต่อสังคมภายในและภายนอกองค์กร  
 ๔) การบริหารเป็นเรื่องเก่ียวกับความสามารถของกลุ่มคน  
 ๕) การบริหารจะได้รับผลสําเร็จด้วยดีก็แต่โดยการร่วมแรงร่วมใจของบุคคลอ่ืนๆ  
 ๖) การบริหารจะดําเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพได้ก็แต่โดยการใช้ความรู้ความชํานาญ  
 ๗) การบริหารเป็นสิ่งที่ไม่มีตัวตนไม่สามารถมองเห็นได้  
 ๘) เจ้าของธุรกิจไม่จําเป็นต้องทําหน้าที่ผู้บริหารเสียเอง 

การบริหารจัดการน้ันต้องใช้ความรู้ในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ต่อการบริหารงานซึ่งต้อง
อาศัยบุคคล (Man) เงินทุน (Money) อุปกรณ์ต่างๆ (Material) การจัดการ(Management) และควรนํา
หลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาเป็นเคร่ืองมือในการสร้างความม่ันคงทางจิตใจ๒๒ ประเด็นต่อมาคือ
การบริหารต้องมีภารกิจที่สําคัญมีส่วนประกอบกล่าวคือในการการบริหารไว้ ๗ ประการดังน้ี๒๓ 
  ๑) การวางแผน (Planning) 
  ๒) การจัดองค์การ (Organizing) 
  ๓) การจัดคนเข้าทํางาน (Staffing) 
  ๔) การสั่งการ (Directing) 
  ๕) การประสานงาน (Coordinating) 
  ๖) การรายงาน (Reporting) 
  ๗) การงบประมาณ (Budgeting) 
  

                                                            
๒๐รุจิร์ ภู่สาระ และคณะ, การบริหารการจัดการ, (กรุงเทพมหานคร : บุ๊คพอยท์, ๒๕๕๐), หน้า ๔. 
๒๑สมยศ นาวีการ, การปริหารเชิงกลยุทร, (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ์บรรณกิจ, ๒๕๕๒), หน้า ๗๙. 
๒๒วีระ อําพันสุข, พุทธธรรมกับการบริหารบุคคล, (กรุงเทพมหานคร : เอราวัณการพิมพ์, ๒๕๕๑), หน้า 

๒๔. 
๒๓ติณ ปรัชญพฤทธิ์, การบริหารการพัฒนา : ความหมาย เนื้อหา แนวทางและปัญหา, (กรุงเทพมหานคร : 

สํานักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๕๑), หน้า ๔๐. 



  ๑๗

 
การบริหารจึงเป็นการดําเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้โดยอาศัยปัจจัยต่างๆ 

อันได้แก่ คน เงิน วัสดุ สิ่งของ และวิธีการปฎิบัติงาน (Method) เป็นอุปกรณ์ในการดําเนินงาน หรือ
อีกนัยหน่ึง การบริหาร คือ การทํางานให้สําเร็จโดยอาศัยบุคคลอ่ืนอาจกล่าวได้ว่าการบริหารคือการใช้
ศาสตร์ และศิลปะนําเอาทรัพยากรทางการบริหาร (AdministrationResources) มาประกอบการ
ตามกระบวนการบริหาร (Process of Administration CEO.) 

การจัดการแบบบูรณาการมุ่งเน้นการให้ความรู้และความเข้าใจ เพ่ือส่งผลสําเร็จแก่
องค์กร โดยเน้นให้ครอบคลุมสําหรับมาตรฐานทางด้านคุณภาพ ISO.9001 มาตรฐานทางด้าน
สิ่งแวดล้อม ISO.14001 Environment และมาตรฐานทางด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
มอก. ๑๘๐๐๑ ซึ่งนํามาใช้หลากหลายธุรกิจและมีองค์กรจํานวนมากนํามาประยุกต์ใช้ และได้รับการ
รับรองโดยหน่วยงานออกใบรับรอง ซึ่งต่อไปก็สามารถที่จะนํามาตรฐานหรือข้อกําหนดอ่ืนๆ มา
ประยุกต์ใช้ โดยต้ังอยู่บนพ้ืนฐาน ระบบบริหารแบบบูรณาการทั้งหมดให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่กําหนด
ไว้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ส่วนความหมายของการบูรณาการน้ัน พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๒๕ 
ให้ความหมายว่า คือ การนําหน่วยที่แยก ๆ กัน มารวมเข้าเป็นอันหน่ึงอันเดียว การทําให้หน่วยงาน
ย่อยๆ ทั้งหลายที่สัมพันธ์อิงอาศัยซึ่งกันและกัน เข้ามารวมทําหน้าที่ประสานกลมกลืนเป็นองค์รวม
หน่ึงเดียวที่มีความความครบถ้วนสมบูรณ์ในตัวการจัดสรรทรัพยากร ความรู้ ความสามารถเทคโนโลยี 
การประสานงานและวิธีการบริหารจัดการ เพ่ือให้งานบรรลุวัตฤประสงค์ โดยรวมกันทําหน้าที่อย่าง
กลมกลืนเป็นหน่ึงเดียว หรืออาจเรียกว่า เป็นการบริหารงานแบบ CEO. 

การจัดระบบการบริหารต่าง ๆ  รวมเข้าด้วยกันเป็นเน้ือเดียวกันองค์กรนํามาตรฐานการ จัดการ
ต่าง ๆ มาใช้ประยุกต์ใช้ในการบริหารธุรกิจ เช่น ด้านคุณภาพ ISO.9001 ด้านสิ่งแวดล้อม ISO.14001 ด้าน
อาขีวอนามัย และความปลอดภัย มอก. 18001 โดยการนํามาใช้รวมกันเป็นระบบการบริหารเดียวขององค์กร 
โดยทุกกระบวนการ ทุกหน่วยงานต้องทําหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

สรุปได้ว่า คณะสงฆ์ต้องมีความพร้อมในส่วนของวิทยากรด้านการบริหารและการจัดการ 
ต้องก้าวหน้าไปมากทันโลกทันเหตุการณ์ คณะสงฆ์ควรจะได้ใช้วิทยากรเหล่าน้ันมาช่วยเสริมการ
บริหาร และการปกครองคณะสงฆ์ เพราะกิจการคณะสงฆ์บางอย่างอาจอาศัยการบริหารแบบราขการ
ของฝ่ายบ้านเมือง กิจการคณะสงฆ์บางอย่างอาจอาศัยการบริหารที่คล่องตัวแบบภาคเอกชน และ
กิจการบางอย่าง ต้องบริหารตามหลักพระธรรมวินัย จะเห็นว่ากฎหมายคณะสงฆ์ฉบับปัจจุบัน ได้ทํา
ให้การบริหารคณะสงฆ์ บางอย่างล่าช้าเพราะยึดติดขั้นตอนตามระบบราชการมากเกินไป ฉะน้ัน คณะ
สงฆ์ควรมีระบบการบริหาร และการปกครองของตนเองที่ผสมผสานส่วนดีของระบบราชการและ
เอกชนเข้ากับหลักพระธรรมวินัยให้ทันกับเหตุการณ์พัฒนาไปตามยุคสมัย 
 



  ๑๘

 
ตารางที่ ๒.๓ สรุปการความหมายของการบริหารจัดการ 

นักวิชาการหรอืแหล่งข้อมูล แนวคดิหลัก 

รุจิร ภู่สาระ และคณะ (๒๕๕๐, หน้า ๔) บ ริ ห า ร ก า ร จั ด ก า รที่ เ ก่ี ย ว กั บ ก า รบ ริ ห า ร 
(Administration)เป็ นการจัดการ  (Management) 
อย่างมีระบบแบบแผนเก่ียวกับการใช้ทรัพยากรให้
เกิดประโยชน์สูงสุดและทําให้งานดําเนินไปอย่าง
ราบรื่นบรรลุวัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้ 

สมยศ นาวีการ (๒๕๕๒, หน้า ๗๙) กระบวนการของการวางแผนการจัดองค์การและสั่งการ
ควบคุม กํากับ ความพยายามของสมาชิกขององค์การและ
ใช้ทรัพยากรอ่ืนๆ เพ่ือความสําเร็จในเป้าหมายของ
องค์การที่กําหนดไว้ลักษณะ ที่สําคัญของการบริหาร 

วีระ อําพันสุข (๒๕๕๑, หน้า ๒๔) การบริหารจัดการต้องใข้ความรู้ในภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบัติ ในการบริหารงานต้องอาศัยบุคคล (Man) 
เงินทุน  (Money) อุปกรณ์  ต่างๆ  (Material) การ
จัดการ(Management) และควรนําหลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนามาเป็นเครื่องมือในการสร้างความ
มั่นคงทางจิตใจ 

ติณ ปรัชญพฤทธ์ิ (๒๕๕๑, หน้า ๔๐) ภารกิจสําคัญในการการบริหารไว้ ๗ ประการคือการ
วางแผนการจัดองค์การการจัดคนเข้าทํางานการสั่ง
การ การประสานงาน การ รายงาน การงบประมาณ 

บุญทัน ดอกไธสง (๒๕๕๒, หน้า ๔) การจัดการทรัพยากรมนุษย์ได้กลายเป็นตัวแปรหลักที่
จะก้าวออก จากมิติเดิม คือ ทางออกเพ่ืออนาคตให้
สามารถปรับตัวและ แก้ปัญหาในโลกปัจจุบัน 

 
 ๒.๒.๒ วัตถุประสงค์การบริหารจัดการ 

วัตถุประสงค์การบริหารจัดการ เป็นแนวคิดทางการบริหารเชิงรุกที่มุ่งเน้นให้องค์การ
เตรียมความพร้อมเพ่ือนําไปสู่การเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นระบบและมีการปรับปรุงอย่างต่อเน่ือง 
สามารถก้าวหน้า ทันการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วในยุคโลกาภิวัตน์ หลักการพัฒนาการ
บริหารจัดการได้มีนักวิชาการได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ ดังต่อไปน้ี 

วัตถุประสงค์การบริหารจัดการ คือ การพัฒนาองค์การไมใช่ทิพยโอสถที่สามารถรักษา
อาการต่างๆ ของบุคคลหรือองค์การได้หายขาด แต่สามารถช้ีแนวทางที่เป็นระบบก่อให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลง อย่างมีแผนและมุ่งตอบสนองวัตถุประสงค์หลัก ๒ ด้าน คือวัตถุประสงค์ด้าน
กระบวนการ (Process Goats) และวัตถุประสงค์ด้านผลผลิต (Outcome Goals) ในวัตถุประสงค์
ด้านกระบวนการ หมายถึง เป้าหมายที่จะปรับปรุงกระบวนการต่างๆ ที่ส่งเสริมและเอ้ืออํานวยให้
สมาชิกปฏิบัติงานร่วมกันได้ดีขึ้น เช่น การปรับปรุงใบเร่ืองการติดต่อสื่อสาร การมีปฏิสัมพันธ์ต่อกัน
ระหว่างสมาชิกและการตัดสินใจของสมาชิก เป็นต้น ส่วนวัตถุด้านการผลิต หมายถึงการปรับปรุงผล



  ๑๙

 
การปฏิบัติงานของสมาชิก เป้าหมายจะเน้นว่าผลงานที่ทําสําเร็จโดยสมาชิกและทีมงานมีอะไรบ้าง 
โดยนัยของกรอบแนวคิด ๒ ด้านจึงพบว่า การพัฒนาองค์การจะมีวัตถุประสงค์มุ่งช่วยเหลือองค์การ
และสมาชิกซี่งมีรายละเอียดดังต่อไปน้ี๒๔ 

๑. เพ่ือพัฒนาการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงองค์การให้ทันสมัย ให้องค์การมีระบบที่
สามารถยืดหยุ่นให้เหมาะสมกับสภาพงานในทุกลักษณะ และหลุดพ้นจากระเบียบการปฏิบัติต่างๆ ซึ่ง
เป็นอุปสรรค ต่อการตัดสินใจที่ดี มุ่งส่งเสริมให้องค์ปฏิบัติงานโดยยึดแนวความคิดที่ว่ารูปแบบเกิดที่หลัง
หน้าที่ (Forms follow functions) แทนที่จะทํางานในลักษณะหน้าที่มาที่หลังรูปแบบ (Functions follow 
forms) ซึ่งหมายถึงรูปแบบทางด้านโครงสร้างของการทํางานจะขึ้นอยู่กับหน้าที่เมื่อมีหน้าที่แตกต่าง
กัน รูปแบบจึงอาจแตกต่างกัน และรูปแบบจะต้องเกิดขึ้นภายหลังที่ต้องมีหน้าที่กระทํา 

๒ .เพ่ื อเพ่ิ มการทํ างานให้ มี ประสิท ธิภาพ  โดยส่ งเสริมให้ มี การรวมพลั ง (High 
collaboration) คิดค้นหาเทคนิคกลไกในการปรับปรุงองค์การอย่างต่อเน่ือง โดยการวางกฎระเบียบในการ
วิเคราะห์การทํางาน การจัดทรัพยากร ตลอดจนสร้างวิธีการท่ีจะป้อนข้อมูลย้อนกลับในขณะที่องค์การ
และหน่วยต่างๆ กําลังปฏิบัติงาน 

๓ . เพ่ือมุ่งช่วยองค์การให้สามารถต้ังเป้าหมายในการปฏิบัติงานไว้สูง และบรรลุ
เป้าหมาย ที่ต้ังไว้น้ันได้อย่างดีที่สุดตามมาตรฐาน 

๔. เพ่ือส่งเสริมให้มีทัศนคติแบบร่วมมีอร่วมใจต่อการแก้ไขปัญหาต่างๆ ขององค์การร่วมกัน 
ในขณะเดียวกันก็มุ่งลดทัศนคติแบบแข่งขันชิงดีชิงเด่นในระหว่างหน่วยงานที่ต้องพ่ึงพาอาศัยกัน 

๕. เพ่ือประสานเป้าหมายส่วนบุคคลและเป้าหมายขององค์การเข้าด้วยกัน โดยส่งเสริม
ให้ บุคคลในทุกระดับขั้นขององค์การได้วางแผนการปฏิบัติงานโดยมุ่งยึดถือเอาเป้าหมายหลักหรือ 
วัตถุประสงค์ร่วมขององค์การเป็นแนวทาง 

๖. เพ่ือเพ่ิมสัมพันธภาพให้ดีย่ิงขึ้นระหว่างหน่วยงานต่างๆ ภายในองค์การ รวมตลอดถึง 
ระหว่างผู้บังคับบัญชากับผู้ใต้บังคับบัญชาในทุกๆ ระดับขององค์การด้วย 

๗. เพ่ือขจัดอุปสรรคข้อขัดแย้งเก่ียวกับการติดต่อสื่อสารข้อความระหว่างบุคคลและ
กลุ่ม บุคคลทั้งในแนวราบและแนวตั้ง 

๘ . เพ่ือมุ่งช่วยให้บุคคลในองค์การเผซิญหน้าและแก้ปัญหาความขัดแย้งในทาง
สร้างสรรค์โดยยึดถือว่า ความขัดแย้งเป็นสิ่งธรรมดาที่องค์การจะหลีกเลี่ยงไมใด้ 

๙. เพ่ือนําองค์การไปสู่การจัดองค์การที่มีการตัดสินใจที่มีพ้ืนฐานมาจากฐานข้อมูล
มากกว่า คํานึงถึงอํานาจตามบทบาทในตําแหน่ง 

๑๐. เพ่ือมุ่งเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมที่ล้าสมัยและเป็นตัวถ่วงความเจริญขององค์การให้
เป็น แรงผลักดันหรือตัวเสริมสร้างวิธีการแก้ไขปัญหาที่ดี 

วัตถุประสงค์ย่อยของการพัฒนาองค์การ โดยท่ัวไป เมื่อองค์การจัดโปรแกรมการพัฒนา 
องค์การขึ้น องค์การจะกําหนดวัตถุประสงค์ย่อยของแต่ละโปรแกรม เพ่ือให้สามารถมองเห็นความ
ชัดเจนย่ิงขึ้น วัตถุประสงค์ย่อยที่พบในโปรแกรมการพัฒนาองค์การแต่ละโปรแกรม มีดังน้ี 

 
                                                            

๒๔สุนันทา เลาหนันท์, การพัฒนาองค์การ, (กรุงเทพมหานคร : บริษัท วิรัตน์ เอ็ดดูเคชั่น จํากัด, 
๒๕๕๓), หน้า ๕๗. 



  ๒๐

 
๑. เพ่ือเพ่ิมความไว้เน้ือเช่ือใจให้การสนับสบุนเป็นกําลังใจต่อกันในหมู่สมาชิกของ

องค์การ  
๒. เพ่ือกระตุ้นให้สมาชิกในองค์การกล้าเผชิญกับปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นมากขึ้น  
๓. เพ่ือเพ่ิมสมรรถนะด้านการติดต่อสื่อสารอย่างเปิดเผยทั้ง ๔ ทาง ได้แก่จากบนลงล่าง 

จากล่างขึ้นบน ตามแนวเดียวกันและตามแนวทแยง 
๔. เพ่ือบํารุงขวัญและกําลังใจของพนักงานและเพ่ิมความพอใจในการทํางานของ

พนักงาน  
๕. เพ่ือพัฒนากระบวนการทํางานแบบมีส่วนร่วมของผู้นํา เพ่ือให้เกิดความร่วมมือร่วม

ใจทั่วทั้งองค์การ 
๖. เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการบริหารความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในองค์การ  
๗. เพ่ือขจัดความขัดแย้งระหว่างกลุ่มที่มุ่งในทางทําลาย  
๘. เพ่ือเพ่ิมแรงจูงใจพนักงานที่ปฏิบัตงานในระดับต่างๆ  
๙. เพ่ือลดพฤติกรรมที่นําไปสู่การสร้างอิทธิพลภายในกลุ่ม 
๑๐. เพ่ีอให้สามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอกองค์การได้มากขึ้น  
สภาพการณ์ในองค์การที่ก่อให้เกิดการพัฒนาองค์การ เง่ือนที่สําคัญย่ิงที่จะทําให้การ 

เปลี่ยนแปลงในองค์การได้ผลจริงก็คือ บุคคลในองค์การที่มีบทบาทในการกําหนดแนวยุทธศาสตร์ของ 
องค์การ ได้มีความตระหนักและรับรู้ถึงความจําเป็นต้องมีการเปลี่ยนแปลงอย่างจริงจัง ซึ่งอาจเกิดขึ้น
จากการมองเป็นปัญหา ข้อบกพร่องหรือความจําเป็นต่างๆ ที่ต้องการเปล่ียนแปลงโดยการวางแผนไว้
ล่วงหน้า สภาพการณ์หรือความจําต่อไปน้ี เป็นเครื่องมือช้ีให้ฝ่ายบริหารตระหนักถึงการนําเอา
หลักการพัฒนา องค์การมาปฎิบัติใช้ในองค์การของตน ดังต่อไปน้ี 

๑.ความจําเป็นต้องเปลี่ยนแปลงแนวยุทธศาสตร์ด้านการจัดการ เช่น ปรับปรุงแก้ไขเรื่อง 
เทคนิคและกรรมวิธีในการปฏิบัติงาน ระบบการวินิจฉัยสั่งการ การจูงใจ การส่ือสารข้อความ และระบบ
การให้รางวัลเป็นต้น ดังน้ัน องค์การจึงจําเป็นต้องมีการวางแผนการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวอย่างเป็นระบบ 

๒. ความจําเป็นที่จะต้องสร้างบรรยากาศขององค์การ ที่สามารถสนองทั้งความต้องการ
ของบุคคลและองค์การ และความจําเป็นที่จะต้องเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมในองค์การให้เหมาะสม
ย่ิงขึ้น ถ้าผู้บริหารระดับสูงที่มีบทบาทในการกําหนดยุทธศาสตร์การดําเนินงานขององค์การให้
ตระหนักถึงความต้องการน้ีอย่างแท้จริงแล้ว องค์การก็อยู่ในสภาพพร้อมสําหรับการพัฒนาองค์การ 

๓. ความจําเป็นต้องการเปล่ียนแปลงวัฒนธรรมขององค์การ เช่น กรรมการบริษัทมี
ความเห็นว่า การบริหารงานแบบระบบครอบครัวของบริษัทไม่เหมาะสมกับสภาวะของการแข่งขันใน
ปัจจุบัน แม้จะประสบความสําเร็จอย่างดีมาจากอดีต จึงมองเห็นว่า มีความจําเป็นที่จะต้อง
เปลี่ยนแปลงวัฒนธรรม ทางการบริหารขององค์การทั้งหมด ซึ่งจะต้องเปลี่ยนแปลงสิ่งต่างๆ หลาย
อย่างด้วยกัน เช่น การ เปลี่ยนแปลงทัศนคติ ปทัสถาน ค่านิยม และหลักเกณฑ์ในการบริหารเป็นต้น 

๔. ความจําเป็นต้องการเปลี่ยนโครงสร้างและบทบาทต่างๆ ขององค์การเป็นการรับรู้ว่า
การจัดโครงสร้างและการกําหนดบทบาทต่างๆ ขององค์การน้ียังไม่เหมาะสมหรือขาดความชัดเจน 
เช่น ยังมีความสับสนว่า ควรจะแยกแผนกพัฒนาออกจากกัน หรือรวมกัน หรือควรจะมอบหน้าที่ดูแล
ทางด้านการบริหารธุรกิจ การบริหารงานบุคคลให้กับรองประธานบริษัทคนไหนดี ผู้จัดการสาขา



  ๒๑

 
สมควรจะได้รับมอบอํานาจให้คุมงานด้านวิชาการด้วยหรือไม่ เรื่องเหล่าน้ีจะเป็นความต้องการที่
เกิดขึ้นเองขององค์การ ซึ่งจะนําไปสู่การพัฒนาองค์การ 

๕. ความจําเป็นต้องปรับปรุงความร่วมมือร่วมใจระหว่างกลุ่ม ทั้งน้ีเน่ืองจากพบว่า
องค์การ ต้องสูญเสียพลังหลายสิ่งหลายอย่างไปโดยเปล่าประโยชน์จากการแก่งแย่ง ชิงดีชิงเด่นกัน
ระหว่างกลุ่ม ภายในองค์การ ถ้าองค์การตระหนักและยอมรับว่าข้อขัดแย้งเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้แต่
สามารถควบคุมได้ โดยอาศัยความร่วมมือของกลุ่ม จุดน้ีจะเป็นจุดเริ่มต้นที่จะนําไปสู่ความพยายาม
ของการจัดโครงการเพ่ือ เพ่ิมความร่วมมือร่วมใจระหว่างกลุ่ม 

๖. ความจําเป็นต้องการที่จะทําให้ระบบการสื่อสารเป็นโปอย่างเปิดกว้างย่ิงขึ้น เรื่อง
ช่องว่างของการติดต่อสื่อสารและการมีข้อมูลที่ทันสมัยที่เช่ือถือได้อย่างเพียงพอในการตัดสินใจเป็นเรื่อง
สําคัญ ทางการบริหาร องค์การส่วนใหญ่จะมีปัญหาทั้งด้านโครงสร้างของการติดต่อสื่อสารและคุณภาพ 

ความแตกต่างระหว่างการเปลี่ยนแปลงโดยการพัฒนาองค์การกับการเปลี่ยนแปลงอ่ืนๆ 
เมื่อมีกล่าวว่า การพัฒนาองค์การเป็นยุทธศาสตร์การเปลี่ยนแปลงองค์การอย่างหน่ึง จึงมีผู้สงสัยว่า
การพัฒนาองค์การแตกต่างไปจากการเปลี่ยนแปลงอ่ืนๆ อย่างไร เพ่ือเป็นการเสริมสร้างความเข้าใจ
ในเรื่องน้ี จะขอยกเอาข้อแตกต่างระหว่างความพยายามในการพัฒนาองค์การกับความพยายามใน
การเปล่ียนแปลงอย่างอ่ืนๆ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพ่ือการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมบุคคลมาเปรียบเทียบ
สําหรับในที่น้ีฃอเปรียบเทียบ การพัฒนาองค์การการบริหารและการฝึกอบรม ความแตกต่างระหว่าง
การพัฒนาองค์การกับการพัฒนาการบริหาร (Management Development) เป็นความพยายามใน
การเปล่ียนแปลงทั้งสองวิธี แต่นักบริหารส่วนมากจะคุ้นเคยกับการพัฒนาการบริหาร เมื่อพิจารณา
อย่างถ่องแท้พบว่า มีความแตกต่างกันในสาระสําคัญดังน้ี๒๕ 
 ๑.วัตถุประสงค์ การพัฒนาการบริหารมุ่งจะใช้เพ่ือฝึกอบรมคนให้เกิดความรู้ เพ่ิมขีด 
ความสามารถและมีความชํานาญในการปฏิบัติงานมากขึ้น อีกทั้งช่วยพัฒนาทัศนคติในการทํางานให้ 
เหมาะสม ทั้งน้ีเพ่ือเป็นการพัฒนาคนให้เหมาะสมกับงานในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ส่วนการพัฒนา 
องค์การมุ่งให้มีการเปล่ียนแปลง ปรับปรุงทุกระบบในองค์การซึ่งประกอบกันเป็นองค์การ เพ่ือสร้าง 
บรรยากาศและสภาวะท่ีจะช่วยเอื้ออํานวยให้ทุกฝ่ายได้ใช้ความพยายามร่วมกัน เพ่ือประสิทธิภาพ
และความเข้มแข็งขององค์การโดยส่วนรวม 
 ๒. กลุ่มเป้าหมายหรือผู้ที่ได้รับการเปลี่ยนแปลง ความแตกต่างประการสําคัญของการ 
เปลี่ยนแปลงองค์การทั้งสองอยู่ที่ลูกค้า กล่าวคือการพัฒนาการบริหารมุ่งการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นใน
ตัวผู้บริหาร เพราะว่าเป้าหมายโดยทั่วไปของการพัฒนาการบริหารก็เพ่ือทักษะ ความรู้ ความสามารถ
และสมรรถนะของผู้บริหารในองค์การที่จะให้สามารถบริหารงานได้ดีขึ้นส่วนการพัฒนาองค์การมุ่งไป
ที่องค์การทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงการพัฒนาการบริหารเข้าไว้ด้วย ความพยายามในการพัฒนาองค์การจึง
มุ่งที่กลุ่มปฎิบัตงานร่วมกันทุกกลุ่ม 
 ๓. สาเหตุหรือความจําเป็นของการพัฒนา โครงการเพ่ือการพัฒนาการบริหารจัดทําขึ้น 
เพราะมีข้อบกพร่อง ขาดความรู้ที่จําเป็นต่อการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ จําเป็นต้องได้รับการ 
พัฒนาให้ดีขึ้น ส่วนโครงการพัฒนาองค์การจัดทําขึ้นเน่ืองจากมีปัญหาเก่ียวกับโครงสร้าง และบทบาท
                                                            

๒๕สุนันทา เลาหนันท์, การพัฒนาองค์การ, (กรุงเทพมหานคร : บริษัท วิรัตน์ เอ็ดดูเคชั่น จํากัด, 
๒๕๕๓), หน้า ๗๑. 



  ๒๒

 
ขององค์การเป็นอยู่ไม่มีประสิทธิภาพ ในองค์การมีการแข่งขันชิงดีชิงเด่น ก่อให้เกิดความขัดแย้งกัน
ส่งผลในทางลบแก่การปฏิบัติงานขององค์การ ตลอดจนขาดความร่วมมือระหว่างบุคคล และ
หน่วยงานต่างๆ ที่ เก่ียวข้อง 
 ๔. กลวิธีในการดําเนินการเปลี่ยนแปลง การพัฒนาการบริหารทําได้โดยส่งผู้บริหารที่ 
เก่ียวข้องเข้ารับการฝึกอบรมและสัมมนา แลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็น ปัญหาและประสบการณ์ใน 
ระหว่างผู้บริหาร หรือทําการสับเปลี่ยนหน้าที่การงานและความรับผิดขอบของผู้บริหาร แต่กลวิธีใน
การ พัฒนาองค์การมุ่งเน้นการเรียนรู้ที่เกิดจากประสบการณ์การปฏิบัติงานหรือแก้ปัญหามีการใช้
เทคนิคหรือวิธีการต่างๆ ทางด้านพฤติกรรมศาสตร์เพ่ือเร่งรัดให้มีการเปลี่ยนแปลง โดยใช้วิธีวิจัยเขิง
ปฏิบัติการ และการดําเนินการมุ่งเน้นวิธีการสร้างทีมงานด้วยการส่งเสริมให้มีการแก้ไขปัญหา 
 ๕. ผู้ดําเนินการ การพัฒนาการบริหารดําเนินการโดยเจ้าหน้าที่เช่น วิทยากร ผู้ฝึกอบรม
และเจ้าหน้าที่บริหารโครงการเป็นต้น ส่วนการพัฒนาองค์การจะต้องให้ผู้ที่มีความรู้ ความเช่ืยวชาญ
ทางด้านพฤติกรรมศาสตร์มาทําหน้าที่ให้คําปรึกษา นอกจากน้ีต้องเป็นผู้มีความชํานาญเกี่ยวกับการ
ตรวจวินิจฉัย ปัญหาขององค์การ สามารถให้คําช้ีแจงแนะนําในการวางแผนการเปลี่ยนแปลงภายใน
องค์การและมี ประสบการถทนทางการพัฒนาองค์การมาก่อน 
 ๖. ระยะเวลาดําเนินการ การพัฒนาบริหารดําเนินการ ได้สําเร็จภายในระยะเวลาอันไม่ 
ยาวนานนัก แต่การพัฒนาองค์การต้องใช้เวลายาวนานมาก อาจเป็น ๓-๕ ปี เป็นต้น 
 ความแตกต่างระหว่างการพัฒนาองค์การกับการฝึกอบรม เน่ืองจากการพัฒนาองค์การแล้ว 
การฝึกอบรมได้มาเป็นส่วนหน่ึงของการพัฒนาองค์การ นอกจากน้ียังพบว่า องค์การพยายามจัดโปรแกรม 
ฝึกอบรมต่างๆ ขึ้นมาท้ังระยะสั้น และระยะยาวเพ่ือปรับปรุงและพัฒนาตนเองอยู่เสมอๆ จึงทําให้หลายคน
สงสัยว่า การพัฒนาองค์การกับการฝึกอบรมเป็นเรื่องเดียวกัน หรือแตกต่างกับอย่างไรหากได้พิจารณา 
และศึกษาโดยถ่องแท้จะพบว่าการพัฒนาองค์การกับการฝึกอบรมแตกต่างกันในเรื่องต่างๆ ได้แก่ 
 ๑. วัตถุประสงค์ การฝึกอบรมเป็นการให้ความรู้ เพ่ือเพ่ิมพูนทักษะและประสบการณ์
เฉพาะ เรื่อง ในขณะที่การพัฒนาองค์การมุ่งเน้นการเปลี่ยนแปลงอย่างครอบคลุมไม่ว่าจะเป็นเรื่อง
โครงสร้าง พฤติกรรม ค่านิยม และวัฒนธรรมของกลุ่ม ระหว่างกลุ่มหรือขององค์การ 
 ๒. กลุ่มเป้าหมาย การฝึกอบรมจะเน้นการพัฒนาบุคคลในด้านความรู้ ทักษะหรือเพ่ือ
แก้ไขปัญหาบางอย่างของผู้เข้ารับการอบรมเท่าน้ัน นับว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงจุดเล็กๆ ซึ่งอาจจะไม่
ต่อเน่ือง และไม่เกิดขึ้นตลอดเวลาทั่วทั้งองค์การ ในทางตรงกันข้ามการพัฒนาองค์การมุ่งเน้นไปยัง
ระบบซึ่งครอบคลุมกว้างทั่วทั้งองค์การ ไม่จํากัดเฉพาะกลุ่มใดกลุ่มหน่ืง แต่มุ่งผลที่เกิดขึ้นในระดับที่
กว้างกว่า ต่อเน่ืองและถาวรกว่า 
 ๓. กลวิธีในการดําเนินงาน การดําเนินงานของการฝึกอบรมไม่ยุ่งยากและสลับซับซ้อน
ภายใต้การนําของวิทยาการด้านน้ันๆ แต่การดําเนินงานของโครงการพัฒนาองค์การยุ่งยากต้องอาศัย
ความรู้ ความชํานาญทางด้านพฤติกรรมศาสตร์เป็นสําคัญ และมีที่ปรึกษาด้านการพัฒนาองค์การมา
เป็นตัวเร่งทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลง 
 ๔. ระยะเวลา การฝึกอบรมเป็นโครงการระยะสั้น ส่วนโครงการพัฒนาองค์การจะเป็น 
โครงการต่อเน่ืองยาวนับปี 
  



  ๒๓

 
สรุปได้ว่าวัตถุประสงค์การบริหารจัดการ หมายถึงผู้บริหารมีความเพียรพยายามใน 

ระยะเวลายาวนานที่จะปรับปรุงสมรรถนะในการแก้ไขปัญหาและฟ้ืนฟูองค์การ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของ
องค์การ โดยทําการวินิจฉัยวัฒนธรรมการปฏิบ้ติงานของกลุ่มต่างๆ ในองค์การ ที่ได้รับความช่วยเหลือจาก
ผู้นําการเปลี่ยนแปลงและมีการใช้ทฤษฎีและเทคนิคด้านพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์และการวิจัยเชิง
ปฏิบัติการเป็นแม่แบบ เง่ือนไขที่สําคัญที่จะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในองค์การก็คือบุคคลระดับสูงใน
องค์การ จะต้องรับรู้ถึงความจําเป็นต้องมีการเปลี่ยนแปลงอย่างจริงจังความจําเป็นดังกล่าวอาจมาจาก ความ
ต้องการหลายๆ ด้านขององค์การ เช่น ความต้องการเปลี่ยนแปลง แนวทางการจัดการวัฒนธรรมโครงสร้าง
ขององค์การหรือเทคนิคที่ใช้ในองค์การ ความต้องการเหล่าน้ีจึงเป็นแรงผลักดันทําให้องค์การ แสวงหากลไก
ในการเปล่ียนแปลงในลักษณะเพ่ือป้องกันปัญหา ไม่ใช่การตามแก้ไขปัญหา อย่างไรก็ดี การพัฒนาองค์การ
เป็นกระบวนการที่ต้องใช้เวลานาน ต้องใช้ความเพียรพยายามและความรู้ความสามารถต่างๆ ทั้งยังต้องได้รับ
การยอมรับว่าเป็นภารกิจขององค์การ ซึ่งสมาชิกทุกคนต้องให้ความร่วมมือจึงจะ ดําเนินการพัฒนาองค์การ
ได้ ถึงแม้ว่าประเด็นน้ีอาจเป็นข้อจํากัดในตัวเองของการพัฒนาองค์การ แต่การยอมรับข้อจํากัดจะช่วยให้การ
วางแผนเพ่ือการเปลี่ยนแปลงองค์การอย่างเป็นระบบทําได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
ตารางที่ ๒.๔ สรุปวัตถุประสงค์ของการบริหารจัดการ 

นักวิชาการหรอืแหล่งข้อมูล แนวคดิหลัก 

พระธรรมโกศาจารย์ (ประยูร ธมฺมจิตโต) (๒๕๕๐, 
หน้า ๕) 

การศึกษาพุทธวิธีบริหารในครั้งน้ีขอใช้หน้าที่ของนัก
บริหารเป็นกรอบในการพิจารณาหน้าที่ของนักบริหาร
มีอยู่ ๕ ประการการวางแผนการจัดองค์กรการจัดคน
เข้าทํางานการสั่งการการ ควบคุม 

พิภพ การญจนะ (๒๕๕๐, หน้า ๓๐) วัดมีเจ้าอาวาสเป็นผู้แทนของวัดในกิจกรรมทั่วไป 
เจ้าอาวาสต้อง มีทั้งศาสตร์และศิลป๋ในการบริหาร
และการจัดการวัด 

พระปลัดมนต์ดก สุวโจ (ตันหลง ขจร) (๒๕๕๔, 
หน้า ๓๑๒) 

การบริหารวัด ผู้จัดการมุ่งการดําเนินกิจกรรมท่ีให้
ประโยชน์สูงสุดแก่บรรพชิต ได้แก่ การปฏิบัติตาม
ไตรสิกขาเพ่ืออบรมกาย วาจา ใจ ของตนและหมู่คณะ 

  
  
 
 
 
 
 

 
 
 



  ๒๔

 
๒.๒.๓ แนวคิดที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการ  
จากการทบทวนแนวคิดที่เก่ียวข้องกับการบริหารจัดการ ผู้วิจัยจะได้นําเสนอข้อมูลที่ 

เก่ียวข้องตามลําดับ ซึ่งมีรายละเอียดคือ การศึกษาพุทธวิธีบริหารในครั้งน้ีขอใช้ หน้าที่ของนักบริหารเป็น
กรอบในการพิจารณาหน้าที่ (Function) ของนักบริหารมีอยู่ ๕ ประการตามคํา ย่อในภาษาอังกฤษว่า 
POSDC คือ๒๖ 
 ๑) การวางแผน (Planning) 
 ๒) การจัดองค์กร (Organizing) 
 ๓) การจัดคนเข้าทํางาน (Staffing) 
 ๔) การสั่งการ (Directing) 
 ๕) การควบคุม (Controlling) 

การบริหารและการจัดการวัด ในครั้งพุทธกาล กับพระสงฆ์สาวก ไม่ได้เป็นผู้สร้างวัด 
การบริหารและการจัดการวัดเป็นหน้าที่ของคนสร้างวัดให้  พระพุทธองค์และสาวกไม่ได้เป็นเจ้าของ
วัดและไม่อยู่ติดวัด เพราะจารึกสั่งสอนตามเทคนิคต่างๆ ในปัจจุบันการบริหารและการจัดการวัดเป็น
อํานาจหน้าที่ของเจ้าอาวาส ซึ่งตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๐๕ได้บัญญัติไว้ว่า๒๗ วัดมีเจ้า
อาวาสเป็นผู้แทนของวัด ในกิจกรรมท่ัวไป เจ้าอาวาสต้องมีทั้งศาสตร์และศิลป์ในการบริหารและการ
จัดการวัด ในการบริหารและการจัดการวัดจะต้องประกอบด้วย การวางแผน การจัดองค์การ การ
บริหารงานบุคคล การอํานวยการ การประสานงาน การประเมินผลงาน และงบประมาณ นอกจาก
การบริหารดังกล่าวยังมีพัฒนาการจัดการเชิงพุทธ๒๘ซึ่งหมายถถึงการบริหารวัด ผู้จัดการมุ่งการดําเนิน
กิจกรรมที่ให้ประโยชน์สูงสุดแก่บรรพชิต ได้แก่ การปฏิบัติตามไตรสิกขาเพ่ืออบรมกาย วาจา ใจ ของ
ตนและหมู่คณะ กล่าวคือ พระภิกษุ สามเณรภายในวัดให้บริสุทธ์ิ ให้ห่างไกลจากกิเลสเครื่องเศร้า
หมองให้ถึงความสันติสุข คือ มรรค ผล นิพพาน อันเป็นเป้าหมายสูงสุดของพระศาสนา ตามระดับภูมิ
ธรรมของแต่ละท่านจะปฏิบัติได้ และดําเนินกิจกรรมรองลงมาคือ ช่วยแนะนะ สั่งสอน สาธุชน ไม่ไป
ในแนวทางแห่งความเสื่อมที่จะเป็นโทษหรือความทุกข์เดือดร้อน โดยมิได้มุ่งประโยชน์หรือ ลาภ
สักการะอันไม่เป็นธรรม และมิได้มุ่งประโยชน์สุขส่วนตนที่เกินจําเป็นเกินฐานะของบรรพชิต และการ
สงเคราะห์ประชาชนหรือสังคมตามกําลัง โดยมีพระธรรมวินัยเป็นธรรมนูญการปกครอง การบริหาร
ตนและหมู่คณะ เป็นเคร่ืองกลั่นกรองกาย วาจา ใจ ที่ละเอียดประณีตให้บริสุทธ์ิและให้สงบ เพ่ิมพิเศษ
จากกฎหมายของบ้านเมือง กฎ ระเบียบ ข้อบังคับของมหาเถรสมาคม 

สรุปได้ว่า แนวคิดการพัฒนาการบริหารจัดการ หมายถึง การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
น้ัน เป็นเรื่องที่พระพุทธศาสนาให้ความสําคัญ เพราะว่าพระพุทธศาสนาถือว่าการพัฒนาที่แท้จริงต้อง
เริ่มต้นด้วยการพัฒนามนุษย์ มนุษย์เป็นแกนกลางของการพัฒนา มนุษย์มีศักยภาพที่จะพัฒนาตนเอง

                                                            
๒๖พระธรรมโกศาจารย์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต), พุทธวิธีการบริหาร, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลง 

กรณราฃวิทยาลัย, ๒๕๕๐), หน้า ๕. 
๒๗พิภพ การญจนะ, คู่มือการบริหารและการจัดการวัดฉบับย่อ, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์การ

ศาสนา, ๒๕๕๐), หน้า ๓๐. 
๒๘พระปลัดมนต์ดก สุวโจ (ตันหลงขจร), รวมบทความวิชาการ, โครงการสัมมนาวิทยานิพนธ์ดีเด่น 

ประจําปี ๒๕๕๔, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๔), หน้า ๓๑๒. 



  ๒๕

 
ได้ดีที่นําไปสู่การเรียนรู้และบรรลุผลสําเร็จได้ การบริหารวัดน้ัน ผู้จัดการมุ่งการดําเนินกิจกรรมท่ีให้
ประโยชน์สูงสุดแก่บรรพชิต ได้แก่การช่วยแนะนํา สั่งสอนสาธุชน ผู้สนใจในการศึกษาสัมมาปฏิบัติให้
ดําเนินไปในแนวทางความเจริญ การบริหารตนและหมู่คณะ เป็นเครื่องกล่ันกรองกาย วาจา ใจ ที่
ละเอียดประณีตให้บริสุทธ์ิและให้สงบเพ่ิมพิเศษจากกฎหมายของบ้านเมือง กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ
ของมหาเถรสมาคม  

๒.๒.๔ ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการ 
การบริหารจัดการ เป็นผลมาจากการศึกษาค้นคว้า ทดลองของนักวิช าการหลาย

สาขาวิชา การดําเนินการพัฒนาการบริหารจัดการ นอกจากจะยึดถือแนวคิด หลักการ วิธีการและ
กระบวนการ บริหารจัดการต่างๆ แล้วจําเป็นต้องนําทฤษฎีต่างๆ มาเป็นแนวทางในการดําเนินงาน
ด้วย จึงจะประสบความสําเร็จ ผู้วิจัยจะได้นําเสนอทฤษฎีที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาการบริหารจัดการ
มาประกอบการศึกษา ดังต่อไปน้ี 

เฮนรี ฟาโยล์(Henry Fayol) ได้เสนอแนวทางการบริหารโดยมีความเช่ือว่า เป็นไปได้ที่
จะหาทางศึกษาถึงศาสตร์ที่เก่ียวกับการบริหาร (Administrative) ซึ่งสามารถใช้ได้กับการบริหารทุก
ชนิด ไม่ว่าจะเป็นการบริหารงานอุตสาหกรรมหรืองานรัฐบาล โดยมีสาระสําคัญเก่ียวกับการบริหาร 
ซึ่งประกอบด้วยหน้าที่ทางการบริหาร (Management Functions)๕ ประการคือ๒๙ 
 ๑) การวางแผน (Planning) หมายถึงภาระหน้าที่ของผู้บริหารที่จะต้องทํา การคาดล่วงหน้า
ถึงเหตุการณ์ต่างๆ ที่จะมีผลกระทบต่อธุรกิจ ปฏิบัติเอาไว้เพ่ือเป็นแนวทางของการทํางานในอนาคต 
 ๒) การจัดองค์การ (Organizing) หมายถึง ภาระหน้าที่ ที่ผู้บริหารจะต้องจัดให้มีโครงการ
ของงานต่างๆ และอํานาจหน้าที่ ทั้งน้ีเพ่ือให้เครื่องจักร สิ่งของ จะช่วยให้งานขององค์การบรรลุผล
สําเร็จได้๓๐ 
 ๓) การบังคับบัญชาสั่งการ (Commanding) หมายถึงหน้าที่ในการสั่งการงานต่างๆ ต่อผู้
อยู่ใต้บังคับบัญชา ซี่งจะกระทําให้ผลสําเร็จด้วยดี โดยที่ผู้บริหารจะต้องกระทําตนเป็นตัวอย่างที่ดี 
จะต้องเข้าใจคนงานของตน จะต้องเข้าใจถึงข้อตกลงในการทํางานของคนงานและองค์การที่มีอยู่ 
รวมถึงจะต้องมีการติดต่อสื่อสารกับผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างใกล้ชิดทั้งขึ้นและล่อง นอกจากน้ียังต้องทํา
การประเมินโครงสร้างขององค์การและผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาของตนเป็นประจําอีกด้วย หากโครงสร้าง
ขององค์การที่เป็นอยู่ไม่เหมาะสมก็จําเป็นต้องปรับปรุงเช่นเดียวกัน ถ้าผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาคนใด
หย่อนประสิทธิภาพ การไล่ออกเพ่ือปรับปรุงกําลังคนที่มีอยู่ให้เหมาะสมย่ิงขึ้น ก็เป็นสิ่งจําเป็นต้องทํา 
 ๔) การประสานงาน (Coordinating) หมายถึงภาระหน้าที่จะต้องเขื่อมโยงงานของทุกคน
ให้เข้ากันได้ และกํากับให้ไปสู่จุดมุ่งหมายเดียวกัน 
 ๕) การควบคุม (Controlling) หมายถึงภาระหน้าที่ในการที่จะต้องกํากับให้สามารถ
ประกัน ได้ว่ากิจกรรมต่างๆ ที่ทําไปน้ันสามารถเข้ากันได้กับแผนที่ได้วางไว้แล้ว 
  
                                                            

๒๙Price, Alan, Human Resource Management,  in a Business Context, 2 Edition, 
(London : Thomson Learning, 2004), p. 110. 

๓๐ศิริพงษ์ ลดาวัลย์ ณ อยุธยา, แนวคิดและทฤษฎีรัฐประศาสนศาสตร์, (คณะรัฐประศาสนศาสตร์ :
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ๒๕๕๑), หน้า ๑๑๖. 



  ๒๖

 
 เฮนรี ฟาโยล์(Henry Fayol) ได้กําหนดหลักการในการบริหารจัดการขึ้น ๑๔ ประการ
เป็นส่วนประกอบสําคัญในการเพ่ิมประสิทธิภาพของกระบวนการบริหารจัดการ ดังน้ี๓๑ 
 ๑) การแบ่งงานกันทํา (DivisionofLabor) เฮนรี ฟาโยล ได้เสนอว่า คนงานควรจะได้รับ
การมอบหมายหน้าที่ให้ปฏิบัติมากขึ้น หรือได้รับการกระตุ้นให้มีความรับผิดขอบในผลลัพธ์ของงาน
มากขึ้น ซึ่งหลักการน้ีจะสามารถนําไปประยุกต์ใช้ในองค์การยุคปัจจุบันได้ 
 ๒) อํานาจหน้าที่และความรับผิดชอบ (AuthorityandResponsibility)แวปเบอร์และเฮน
รี่ฟาโยล์ ได้ให้ความสําคัญของอํานาจหน้าที่และความรับผิดชอบ อํานาจหน้าที่แบบเป็นทางการของ
แวปเบอร์ จะได้มาจากตําแหน่งหน้าที่ของผู้บริหารในสายการบังคับบัญขา ส่วนอํานาจหน้าที่แบบไม่
เป็นทางการจะได้รับจากความชํานาญงานของบุคคล (Expertise) ความรู้ทางด้านเทคนิค (Technical 
Knowledge) ความมีคุณค่าทางศีลธรรม (Moral Worth) และความสามารถในการนํา (Leading) 
และสร้างความผูกพัน กับผู้ใต้บังคับบัญชา ตลอดจนเน้นว่าอํานาจหน้าที่และความรับผิดชอบ 
 ๓) การมีผู้บังคับบัญชาคนเดียว (UnityofCommand) ฟาโยล์ ได้กล่าวว่าคําสั่งสองคําสั่ง 
(Dual Command) อาจก่อให้เกิดปัญหาในการทํางาน เช่น การรายงานจะมีความเก่ียวข้อง ในเมื่อผู้ 
ควบคุมสองคนได้ให้คําสัง่กับผู้ใต้บังคับบัญชาเพียงคนเดียว ทําให้เกิดการสับสนในบางสถานการณ์ คําสั่ง 
สองคําสั่งน้ีทําให้เกิดความยุ่งยากแก่ผู้บังคับบัญชา และทําให้เกิดการลบัสนในลาํดับขั้นของอํานาจหน้าที่ 
แบบเป็นทางการ (Formal Hierarchy of Authority) การประเมินอํานาจหน้าที่และความรับผิดขอบ
ของผู้บริหารในระบบผู้บังคับบัญชาสองคนจะเป็นการยาก และผู้บริหารจะไม่สนใจในความรู้สึกของ
ผู้ใต้บังคับบัญชา มักจะโกรธและอาจไม่ให้ความร่วมมือในอนาคตถ้าผู้ใต้บังคับบัญชาไม่เช่ือฟัง 
 ๔) สายการบังคับบัญชาตามอํานาจหน้าที่ (LineofAuthority) เป็นสายการบังคับบัญชา
จาก ผู้บริหารในระดับบนสู่ผู้ปฏิบัติงานในระดับล่างขององค์การ ความสัมพันธ์ของการจํากัดความยาว
ของสายการบังคับบัญชา โดยการควบคุมจํานวนของระดับในลําดับขั้นของการบริหารจัดการ จํานวน
ที่ดีที่สุดของ สําดับขั้นการบังคับบัญชา (Hierarchy) คือความยาวของการติดต่อสื่อสารระหว่าง
ผู้บริหารระดับสูงและ พนักงานระดับล่าง รวมถึงความล่าช้าในการวางแผน (Planning) และการ
จัดการองค์การ (Organizing) ซึ่งการจํากัดจํานวนของระดับขั้นการบังคับบัญชาให้น้อยลงจะทําให้
ปัญหาในการติดต่อสื่อสารลดลง และองค์การจะมีการปฏิบัติงานที่รวดเร็วและมีความยืดหยุ่นมากขึ้น 
ภายในองค์การได้มีการแบ่งแยกแผนก ต่างๆ ซึ่งแต่ละแผนกจะมีระดับขั้นการบังคับบัญชาโดย
ผู้บริหารในระดับกลางและระดับต้นของสายการบังคับบัญชาแต่ละแผนก ต้องมีปฏิสัมพันธ์กับ
ผู้จัดการในระดับเดียวกันในแผนกอ่ืนๆ ซึ่งปฏิสัมพันธ์น้ีช่วย ในการตัดสินใจให้เร็วขึ้น เน่ืองจาก
ผู้บริหารจะรู้จักบุคคลอ่ืน และรู้วิธีการในการแก้ปัญหาเพ่ิมมากขึ้น สําหรับการทํางานข้ามแผนกหรือ
การทํางานข้ามสายนั้นเป็นการสร้างทีมงานข้ามสาย ซึ่งสามารถควบคุม โดยผู้นําของแต่ละทีม 
 ๕) การรวมอํานาจ (Centralization) เป็นการรวมอํานาจของการบังคับบัญชาไว้ที่
ผู้บริหารระดับสูงขององค์การ ซึ่งอํานาจหน้าที่จะไม่ได้รวมไว้ที่ผู้บริหารระดับสูงของสายการบังคับ
บัญชา แต่เป็นการกําหนดว่า ควรมีการรวมอํานาจไว้ที่ผู้บริหารระดับสูงเท่าไร อย่างไร และมีการ
กระจายอํานาจให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาและคนงานในระดับล่างอย่างไร สิ่งน้ีถือว่ามีความสําคัญ 
เน่ืองจากว่าจะมีผลกระทบต่อพฤติกรรมของพนักงานในทุกระดับขององค์การ 
                                                            

๓๑ศิริวรรณ เสรีรัตน์, ทฤษฎีองค์การ : ฉบับมาตรฐาน, (กรุงเทพมหานคร : ธรรมสาร, ๒๕๕๔), หน้า ๖๙. 



  ๒๗

 
 ๖) การมีเป้าหมายเดียวกัน (Unity of Direction) เป็นการออกแบบหรือกําหนดแผนใน
การปฏิบัติงานของผู้บริหารและคนงานที่ใช้ทรัพยากรขององค์การ องค์การใดที่ไม่มีการวางแผนจะทํา
ให้ขาดประสิทธิภาพและขาดประสิทธิผล ซึ่งจะไม่มีการมุ่งไปสู่กิจกรรมของกลุ่มหรือกิจกรรมของ
บุคคล แต่การวางแผนจะเริ่มที่ผู้บริหารระดับสูงทํางานเป็นทีมร่วมกับการพัฒนาขององค์การ ซึ่ง
จะต้องมีการติดต่อกับผู้บริหารในระดับกลางที่มีส่วนในการตัดสินใจว่า จะใข้ทรัพยากรขององค์การ
อย่างไรเพ่ือให้บรรลุ วัตลุประสงค์ตามการพัฒนา หลักการใบข้อน้ี ยึดหลักว่า กิจกรรมของแต่ละกลุ่ม
ต้องมีจุดหมายและแผนเดียวกัน 
 ๗) หลักความเสมอภาค (Equity) ความเสมอภาคคือ ความเป็นธรรม (Justice) ความ 
ยุติธรรม (Impartiality) และความเหมาะสม (Fairness) สําหรับสมาชิกทุกคนภายในองค์การซึ่งใน 
ปัจจุบันพนักงานมีความต้องการความเสมอภาคมากข้ึนเป็นการจัดการที่ใข้หลักความเท่าเทียมกัน 
 ๘) การออกคําสั่ง (Order) วิธีการจัดการซึ่งอยู่ในตําแหน่งน้ันในการจัดหาเพ่ือให้องค์การ 
ได้รับประโยชน์สูงสุด และเป็นการจัดหางานให้แก่พนักงานโดยใช้ผังองค์การ (OrganizationChart) 
เพ่ือแสดงให้เห็นถึงตําแหน่งและหน้าที่ของพนักงานแต่ละคน และเป็นการช้ีวัดว่าตําแหน่งของ
พนักงานแต่ละคนอาจจะมีการเลื่อนขั้นได้ในอนาคต การวางแผนเก่ียวกับอาชีพได้รับความสนใจมาก
ขึ้นในองค์การยุคปัจจุบัน เน่ืองจากทรัพยากรมนุษย์ถือว่า มีความจําเป็นที่จะต้องให้การฝึกอบรม 
(Training) และการพัฒนากําลังแรงงาน (Developing) โดยองค์การจะกําหนดตําแหน่งหน้าที่สําหรับ
คนทุกคน และทุกคนจะเข้าใจตําแหน่งหน้าที่ของตน 
 ๙) ความคิดริเริ่ม (Initiative) เป็นความสามารถของบุคคลในการกระทําสิ่งต่างๆ โดย 
ปราศจากการสั่งการจากผู้บังคับบัญชา ผู้บริหารจะต้องกระตุ้นให้พนักงานมีความคิดริเริ่มซึ่งความคิด
ริเริ่มน้ีนับถือว่าเป็นจุดแข็งขององค์การ เน่ืองจากจะสามารถสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ได้ผู้บริหารมีความ
ต้องการ ทักษะ (Skill) และไหวพริบ (Tact) เพ่ือให้เกิดความสมดุลระหว่างองค์การและความต้องการ
ของพนักงาน และความสามารถ (Ability) จะทําให้เกิดความสมดุล ซึ่งเป็นสิ่งที่ช้ีวัดความสามารถของ
ผู้บริหารระดับสูง ในการพัฒนาและการบริหารงาน 
 ๑๐) ความมีระเบียบวินัย (Discipline) เป็นการมุ่งให้ความสําคัญเก่ียวกับเร่ืองการเช่ือฟัง 
(Obedience) อํานาจ (Power) การใช้กฎบังคับ (Application) และลักษณะของการแสดงความนับ
ถือออกมา สําหรับอํานาจของผู้บังคับบัญชา ความมีระเบียบวินัยเป็นบุคลิกลักษณะ ที่เก่ียวข้องกับ
ผู้บริหารหลายๆ คนที่สามารถสร้างความน่าเช่ือถือให้แก่ผู้ปฏิบัติงานทั้งหมด และทํางานอย่างเข้มแข็ง 
เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายขององค์การ ความมีระเบียบวินัยจะเป็นความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกภายใน
องค์การกับคุณสมบัติของผู้นําภายในองค์การ และเป็นความสามารถของผู้บริหารในการที่จะปฏิบัติ
ตามอย่างยุติธรรม อีกด้วย 
 ๑๑) ค่าตอบแทน (Remuneration of Personnel) การให้รางวัลประกอบด้วยโบนัส 
และแผนการแบ่งกําไร เป็นการช่วยกระตุ้นการทํางานของพนักงานได้ การให้หรือการจ่าย
ค่าตอบแทนให้แก่พนักงานมีความสําคัญอย่างมากต่อความสําเร็จขององค์การ ระบบรางวัลที่มี
ประสิทธิภาพสามารถให้ความยุติธรรมทั้งพนักงานและองค์การ รวมท้ังสามารถกระตุ้นผลผลิตเพ่ิม
โดยการให้รางวัล เพ่ือเป็นการสนับสนุนให้มีผลผลิตเพ่ิมขี้นโดยยืดหลักว่าการจ่ายค่าตอบแทนควร
ยุติธรรมและตอบสนองความพึงพอใจ สูงสุดทั้งนายจ้างและลูกจ้างเท่าที่จะทําได้ 



  ๒๘

 
 ๑๒) ความมั่นคงในงาน (Stability of Tenure of Personnel) ความมั่นคงในงานมี 
ความสําคัญต่อการจ้างงานระยะยาว เมื่อพนักงานอยู่ในองค์การซึ่งมีแนวโน้มจะทํางานเป็นทีมเป็น
ระยะเวลานาน โดยพยายามพัฒนาทักษะ และปรับปรุงความสามารถในการใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรขององค์การ การจ้างงานระยะยาวเป็นปัจจัยสําคัญที่ใช้อธิบายการประสบความสําเร็จของ
บริษัทขนาดใหญ่ในญี่ปุ่น 
 ๑๓) ผลประโยชน์ส่วนตัวมีความสําคัญน้อยกว่าผลประโยชน์ขององค์การ (Subordination of 
individual interests to the common interest) ผลประโยชน์ฃององค์การถือว่าเป็นประโยชน์
ของทุกๆ คน หรือของทุกกลุ่มในองค์การ ในขณะที่องค์การยังดําเนินกิจการอยู่จะต้องมีการกําหนด
ผลประโยชน์เพ่ือให้เกิดความยุติธรรมระหว่างองค์การและสมาชิกภายในองค์การ 
 ๑๔) ความสามัคคี (Esprit de corps) เป็นความรู้สึกร่วมกันของสมาขิกภายในองค์การท่ี 
ข่วยสนับสนุนการทํางานของสมาชิกในกลุ่ม ในการออกแบบประยุกต์ของอํานาจหน้าที่ตามลําดับขั้น 
ภายในองค์การ และสิทธิในการส่ังการ หรือการบริโภค และความร่วมมือกันถือว่าเป็นส่วนประกอบ 
สําคัญในการที่ทําให้องค์การบรรลุผลสําเร็จและมีการพัฒนา ความสามัคคีจะสามารถบรรลุผลสําเร็จ
ได้ หากมีการติดต่อกันระหว่างผู้บริหารและคนงาน โดยการติดต่อเพ่ือแก้ไขปัญหาในสถานการณ์ที่
สําคัญ เพราะความสามัคคีคือพลัง เมื่อสมาชิกมีความสามัคคีกันสูงก็จะทําให้องค์การมีความแข็งแกร่ง  
 ทฤษฎีการพัฒนาการบริหาร 

Elton Mayo เป็นบิดาคนหน่ึงในขบวนการมนุษย์สัมพันธ์เขาให้ความสําคัญกับ
ความสัมพันธ์ระหว่างคนงานด้วยกันเองหรือระหว่างกลุ่มของคนงานในอันที่จะเพ่ิมผลผลิตในองค์การ
การมีการติดต่ออย่างเปิดกว้างระหว่างหัวหน้ากับลูกน้องการให้โอกาสกับผู้ใต้บังคับบัญชาเข้ามาร่วม
ตัดสินใจอย่างเป็นประชาธิปไตยการให้ความสําคัญกับผู้ปฎบัติงานทุกระดับและเอาใจใส่ดูแลเขาให้
ความเป็นกันเองกับเขา มากกว่าคนงาน ย่อมทําให้มีผลงานเพ่ิมขึ้น 

แนวความคิดของ Mayo จากการทดลองที่ Hawthorn ใกล้เมือง Chicago U.S.A.สรุป
ได้๕ ประการ คือปทัสถานสังคม (ข้อตกลงเบื้องต้นในการทํางาน)คนงานที่สามารถปรับตัวเข้ากับ
กฎเกณฑ์ อย่างไม่เป็นทางการของกลุ่มคนงานด้วยกันจะมีความสบายใจและเพ่ิมผลผลิตมากกว่า
คนงานท่ีไม่พยายามปฏิบัติหรือปรับตัวเข้ากับกฎเกณฑ์ที่กลุ่มปฏิบัติกันกฎเกณฑ์เหล่าน้ีตกลงกันเอง
และยึดถือกันภายในกลุ่มและยังผลให้คนงานมีความรู้สึกว่าตนเป็นส่วนหน่ึงของพรรคพวก 

กลุ่มพฤติกรรมของกลุ่มมีอิทธพลจูงใจและสามารถเปล่ียนพฤติกรรมของแต่ละบุคคลได้
และกลุ่มย่อมมีอํานาจต่อรองกับฝ่ายบริหารโดยอาจจะเพิ่มผลผลิตหรือลดผลผลิตก็ได้ (๑) การให้
รางวัล และการลงโทษของสังคมในหมู่คนงานด้วยกัน เช่นการให้ความนับถือและความจงรักภักดีต่อ
กลุ่ม และกลุ่มต่อแต่ละบุคคลมีอิทธิพลต่อคนงานมากกว่าการที่ฝ่ายบริหารจะให้รางวัลเป็นตัวเงินต่อ
คนงานเหล่าน้ี (๒) การควบคุมบังคับบัญชา การบังคับบัญชาจะมีประสิทธิภาพมากที่สุดถ้าฝ่ายบริหาร
ปรึกษากลุ่มและหัวหน้าของกลุ่มที่ไม่เป็นทางการนี้ในอันที่ปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายขบวนการ
มนุษย์สัมพันธ์ต้องการให้ผู้บังคับบัญชาเป็นคนท่ีน่ารักเป็นนักฟังที่ดี เป็นมนุษย์ไม่ใช่เป็นนาย ต้องให้
ข้อคิดแล้วให้คนงานตัดสินใจอย่าเป็นผู้ตัดสินใจปัญหาเสียเอง ขบวนการมนุษย์สัมพันธ์จึงเช่ือว่า การ
สื่อข้อความอย่างมีประสิทธิภาพประกอบกับการแก้ปัญหาเป็นหนทางที่ดีที่สุดที่จะได้มาซึ่งการควบคุม
บังคับบัญชาที่มีประสิทธิภาพ (๓) การบริหารแบบประชาธิปไตย พนักงานทํางานได้ผลงานดีมาก ถ้า



  ๒๙

 
เขาได้จัดการงานที่เขารับผิดชอบเอง โดยมีการควบคุมน้อยที่สุดจากผู้บริหารหลังจากที่ได้มีการ
ปรึกษาร่วมกัน 

Mayo เช่ือว่าหากได้นําวิธีการทางมนุษย์สัมพันธ์ไปใช้ให้ถูกต้องแล้วจะทําให้บรรยากาศ
ใน องค์ การอํานวยให้ทุกฝ่ายเข้าใจกันได้อย่างดีที่สุดคนงานจะได้รับความพอใจสูงขึ้น และกําลัง
ความสามารถทางการผลิตก็จะเพ่ิมมากขึ้นด้วยผลการทดลองนี้ได้ช้ีให้เห็นถึงอิทธิพลสําคัญของกลุ่ม
ทางสังคมภายใน องค์การที่เกิดขึ้นอย่างไม่เป็นทางการซึ่งมีพ้ืนฐานมาจาก"ความรู้สึก" (sentiments) 
ที่เป็นเรื่องราวทางจิตใจของคนงานและความสัมพันธ์ทางสังคมระหว่างคนงานด้วยกัน 

แนวความคิดที่เป็นข้อเท็จจริงที่ได้จากการค้นพบสองประการ คือพฤติกรรมของคนงานมี
การปฏิบัติตอบต่อสภาพแวดล้อมทั้งสองทางด้วยกันคือทั้งต่อสภาพทางกายภาพที่เป็นสภาพแวดล้อม
รอบตัว(physical environment) :ซึ่ งเป็นสภาพแวดล้อมของงานและยังมี การปฏิ บั ติตอบต่อ
สภาพแวดล้อมของเรื่องราวทางจิตวิทยาและสังคมของที่ทํางานด้วย สภาพเหล่าน้ีก็คืออิทธิพลของกลุ่มไม่
เป็นทางการ (Informal group)การยอมรับในฐานะของตัวบุคคล และการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 

การบริการองค์การภาครัฐช่วงปัจจุบันจะมีลักษณะของการบริหารงานเชิงรุกที่
ดําเนินการในรูปแบบการบริหารเชิงการพัฒนาหรือการบริหารมุ่งผลสัมฤทธ์ิที่หน่วยงานมีการวาง
แผนการพัฒนาเพ่ือกําหนดทิศทางในเชิงของผลสัมฤทธ์ิ ตัวช้ีวัดผลงานและการพัฒนา แนวทางในการ
ปฏิบัติงานภารกิจขององค์กรในอนาคตอย่างเป็นรูปธรรมนอกจากน้ีหลังจากที่หน่วยงานได้กําหนด
ทิศทางและการพัฒนาการดําเนินงานที่ชัดเจนแล้วหน่วยงานยังจะต้องผลักดันให้มีการดําเนินงานตาม
การพัฒนาที่กําหนดไว้ทั้งน้ีในการพัฒนาหรือปรับปรุงเปลี่ยนแปลงองค์การให้เกิดประสิทธิผลและมี
ความย้ังยืนน้ันองค์การจําเป็นต้องดําเนินการสร้างการเปล่ียนแปลงอย่างเป็นระบบให้ครอบคลุมและ
ทั่วถ้วนทุกระบบงานย่อยขององค์การซ่ึงในปัจจุบันน้ี องค์การต่าง ๆ นิยมที่จะดําเนินการโดยประยุกต์
กรอบความคิด เทคนิควิธีทางการบริหารที่จัดได้ว่าเป็นวิธีการบริหารงานที่ เป็นเลิศ(business 
excellence model) มาเป็นกรอบแนวทางการดําเนินงาน อาทิ กรอบแนวคิด seven S's 

ปัจจุบันในการจัดระบบบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ที่มีประสิทธิผลเพ่ือรองรับการ 
เปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึ้นในช่วงปัจจุบันทั้งองค์การภาคธุรกิจเอกชนและภาครัฐจะมีจุดเน้นที่การพัฒนา
ระบบการจัดการทรัพยากรมนุษย์ที่มุ่งเน้นผลงานในเชิงยุทธศาสตร์ซึ่งในการดําเนินงานมักจะ
ประกอบด้วย กรอบแนวคิดที่สําคัญ ๓ ส่วนคือ๑) การออกแบบระบบการบริหารผลการปฏิบัติงาน ที่
จะต้องมี ๒) การวิเคราะห์และกําหนดขีดสมรรถนะการปฏิบัติงาน   และ๓) การพัฒนาระบบการ
วัดผลการปฏิบัติงาน 

หลายองค์การได้สนใจแนวความคิดเก่ียวกับขีดสมรรถนะในการปฏิบัติงานcompetency 
โดยมีการศึกษาค้นคว้า แลกเปลี่ยนประสบการณ์กันในเร่ืองขีดสมรรถนะในการปฏิบัติงานเพ่ือจะได้ 
นํามาใช้ในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ภายในองค์การ ด้วยหลาย ๆ ฝ่ายมีความเป็นว่าการพัฒนาขีด
สมรรถนะในการปฏิบัติงานอาจจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อองค์การและการบริหารทรัพยากรบุคคลซึ่ง 
ประโยชน์ของการประยุกตฺใช้ขีดสมรรถนะในการปฏิบัติงาน ได้แก่  



  ๓๐

 
 ๑) การสรรหาและการคัดเลือกบุคลากร หมายถึงการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรตาม 
คุณสมบัติและ competency ของตําแหน่งที่ต้องการไม่ว่าจะเป็นการสรรหาบุคลากรจากภายในหรือ 
ภายนอกองค์การเองก็ตาม 
 ๒) การวิเคราะห์ความจําเป็นในการจัดฝึกอบรมและจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรหมายถึง
การวิเคราะห์ศักยภาพขีดความสามารถท่ีขาดหายไปการวางแผน ฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรเพ่ือให้
มีความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงาน 
 ๓) การวางแผนอาชีพและสืบทอดตําแหน่งหมายถึงการสนับสนุนให้บุคลากรวางแผน 
ความก้าวหน้าในอาชีพของพนักงานและการวางแผนทดแทนตําแหน่งในระดับบริหาร  
 ๔) การจัดการผลการปฏิบัติงานหมายถึงการประเมินผลการปฎิบัติงานของบุคลากร การ
จ่ายเงินเดือนและค่าตอบแทนหมายถึงการใช้เป็นข้อมูลประกอบในการกําหนดอัตราเงินเดือนการช้ืน
เงินเดือน และค่าตอบแทน๓๒ 

ทฤษฎีขององค์การ จากการศึกษาในตําราของผู้รู้ต่างๆ ซึ่งสามารถสรุปรายละเอียด 
ดังต่อไปน้ี ทฤษฎีองค์การของลาวเรนซ์และโลสจ์(Lawrence and Lorsch) เป็นทฤษฎีองค์การท่ีให้
แนวการออกแบบโครงสร้างขององค์การตามสถานการณ์ (Contigency Organization Design) 
เน่ืองจากแรงกดดันของการเปล่ียนแปลงต่างๆ จะเกิดขึ้นจากสภาพแวดล้อมภายนอกโครงสร้างใหม่ๆ 
ขององค์การจึงเกิดขี้นเมื่อไม่นานมาน้ี การออกแบบองค์การใหม่ๆ เช่น โครงสร้างแมททริก โครงสร้าง
แบบโครงการและ โครงสร้างแบบอิสระซึ่งนํามาใช้แทนโครงสร้างสมัยเดิมและโครงสร้างมนุษย
สัมพันธ์ การออกแบบองค์การ แบบโครงการจะมีความเหมาะสมมากที่สุดในสถานการณ์ที่มีความ
ซับซ้อนทางด้านเทคนิคสูงมาก เมื่อพิจารณาในแง่ของความสัมพันธ์ตามสถานการณ์ ถ้าหากว่า
เทคโนโลยีมีความซับซ้อนแล้ว โครงสร้างแบบ โครงการจะมีความเหมาะสมกับสถานการณ์ดังกล่าวน้ี
   การออกแบบโครงสร้างองค์การสมัยใหม่ดังกล่าวจะใช้ประโยชน์จากทั้งโครงสร้างสมัย
เดิม และโครงสร้างแบบโครงการรวมเข้าด้วยกัน บุคคลต่างๆ ที่อยู่ในโครงสร้างแบบเมททริกจะมีทั้ง 
ผู้บังคับบัญชาตามหน้าที่และผู้บังคับบัญชาตามโครงการ ในกรณีน้ีจะมีความขัดแย้งกับหลักเอกภาพ
ในการบังคับบัญชา (หลักมีผู้บังคับบัญชาเพียงคนเดียว) อย่างเห็นได้ชัด 

การศึกษาของลาวเรนซ์และโลสจ์(Lawrence and Lorsch) เป็นที่ รู้จักกันอย่าง
แพร่หลาย ว่ามีส่วนช่วยต่อการพัฒนาแนวความคิดของการบริหารตามสถานการณ์เป็นอย่างมาก น่ัน
คือ โครงสร้างขององค์การย่อมมีความสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อมว่า องค์การที่แตกต่างกันที่
อยู่ภายในสภาพแวดล้อมไม่ เหมือนกันย่อมต้องการโครงสร้างขององค์การแตกต่างกันตาม
แผนภาพที่ ๒.๑ โครงสร้างและระบบการทํางานขององค์การ ดังต่อไปน้ี 
 
 
 
 
 
                                                            

๓๒สุนันทา เลาหนันท์, การพัฒนาองค์การ, (กรุงเทพมหานคร : บริษัท วิรัตน์ เอ็ดดูเคชั่น จํากัด, 
๒๕๕๓), หน้า ๖๑. 
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 แผนภาพที่ ๒.๑โครงสร้างและระบบการทํางานขององค์การ 

 
จากแผนภาพ โครงสร้างและระบบการทํางานขององค์การลาวเรนซ์และโลสจ์

(Lawrence and Lorsch) สรุปได้ว่า 
 ๑) ถ้าองค์การอยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีความไม่แน่นอนแล้ว องค์การควรจะมีการจัด 
โครงสร้างขององค์การให้อยู่ในสภาพคล่องตัว 
 ๒) ถ้าองค์การอยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีความแน่นอนแล้ว โครงสร้างขององค์การที่แน่นอน 
ตายตัวจะมีความเหมาะสมมากกว่า 
 ๓) ถ้าองค์การมีสภาพแวดล้อมภายนอกที่มีความแตกต่างกันมากและสภาพแวดล้อม
ภายในท่ีแตกต่างกันมาก และสภาพแวดล้อมภายในท่ีแตกต่างกันมากด้วยแล้ว ดังน้ัน จะต้องมีกลไก
ของการประสานงานที่ดีภายในโครงสร้างขององค์การ 
 โดยทั่วไปแล้ว ถ้าหากว่าสภาพแวดล้อมภายในองค์การเข้ากันได้กับสภาพแวดล้อม
ภายนอกแล้ว องค์การดังกล่าวน้ีจะเป็นองค์การที่มีประสิทธิภาพ ข้อดีของทฤษฎีน้ีคือ 
 ๑) ทําให้องค์การมีความคล่องตัวและปรับให้เข้ากับสภาพแวดล้อมได้  
 ๒) ยอมรับความขัดแย้งว่ามีในองค์การ  
 ๓) องค์การจะมีความยืดหยุ่นมาก  

 ข้อเสียของทฤษฎีน้ีคือทฤษฏีน้ีท้าทายความคิดหลักการของการบริหารในเรื่อง
เอกภาพในการบังคับบัญชาและความข้านาญพิเศษ 

ทฤษฎีองค์การสมัยใหม่ที่มีการปรับปรุงพัฒนาและสังเคราะห์แนวความคิดเก่ียวกับการ 
จัดการอย่างกว้างขว้างย่ิงขึ้น .แต่ถึงอย่างไรการบริหารงานสมัยใหม่น้ีมุ่งเน้นทั้งคนงาน และผลผลิต 
จึงต้องมีการผสมผสานแนวคิดต่างๆ ทุกยุคทุกสมัย เพ่ือนํามาประยุกต์ใข้ให้เหมาะสมกับสภาพการณ์
และสิ่งแวดล้อมที่เป็นจริงในปัจจุบันในที่น้ีจะขอนําเสนอทฤษฎีทางการบริหารจัดการพ้ืนฐานที่ควร
ทราบ ดังต่อไปน้ี 

ทฤษฎีระบบ (System Theory) ของเดวิด อีสตัน (DavidEaston) ทฤษฎีระบบเป็น
ทฤษฎีที่มีคุณค่าในการตรวจสอบ หาข้อบกพร่องของกระบวนการบริหารทั้งปวงรวมทั้งการบริหาร
จัดการ โดยการวิเคราะห์สิ่งนําเข้า วิเคราะห์กระบวนการ และวิเคราะห์ผลผลิตว่าสิ่งที่ลงทุนไปคุ้มค่า
หรือไม่แล้วรวบรวม ข้อมูลหาจุดบกพร้องแล้วปรับปรุงแก้ไขต่อไป ดังน้ี 

 
 

โครงสร้างของ
องค์การ 

ที่เหมาะสม 

ประเภทของงาน 

ลักษณะของกําลังคน 

ความแน่นนอนของ
สภาพแวดล้อม

วิธีการบริหาร 
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สภาพแวดล้อม  
(environment) 

 
 

 
 
 
 

 
 

แผนภาพที่ ๒.๒ โครงสร้างและทฤษฎีระบบ 
 

พระธรรมโกศาจารย์ ศ.ดร. (ประยูร ธมฺมจิต.โต) ให้ความหมายกับคําว่า การบริหาร 
หมายถึง การทํางานให้สําเร็จโดยอาศัยคนอ่ืน (Getting Things Done Through other People) 
เมื่อว่าตามคํานิยามน้ี การบริหารในพระพุทธศาสนาเร่ิมมีขึ้นเป็นรูปธรรมสองเดือนนับจากวันที่
พระพุทธเจ้า ทรงแสดงพระธรรมเทศนาเป็นครั้งแรกแก่พระปัญจวัคคีย์ซี่งทําให้เกิดพระสังฆรัตนะขึ้น 
เมื่อมีพระสังฆรัตนะเป็นสมาชิกใหม่เกิดขึ้นในพระพุทธศาสนาอย่างน้ี พระพุทธเจ้าก็ต้องบริหารคณะ
สงฆ์ และวิธีการท่ีพระพุทธเจ้าทรงใช้ในการบริหารกิจการคณะสงฆ์ซึ่งดํารงสืบต่อมาจนถึงปัจจุบัน
เป็นเวลากว่า๒,๕๐๐ปี เป็นข้อมูลให้เราได้ศึกษาเรื่องพุทธวิธีบริหารนอกจากน้ียังมีพุทธพจน์ที่
เก่ียวเน่ืองกับการบริหารกระจายอยู่ ในพระไตรปิฎกการศึกษาพุทธพจน์เหล่าน้ันก็จะทําให้ทราบถึง
พุทธวิธีบริหาร๓๓ 

ดังน้ันการบริหารจึงหมายถึง การปกครอง (Govemment) การดูแลรักษาหมู่คณะและการ
ดําเนินงานหรือการจัดการ (Management) กิจกรรมต่างๆ ของหมู่คณะหรือองค์การต่างๆ ให้สําเร็จลุล่วง
ไปตามนโยบาย (Policy) และวัตถุประสงค์  (Purposes/Objectives) ขององค์การน้ันๆ ด้วยดีมี
ประสิทธิภาพ (Efficiency)๓๔การบริหารจัดการดังกล่าวมีลักษณะของงานบริหารจัดการไว้ ๓ด้าน คือ 
 ๑.ในด้านที่เป็นผู้นําหรือหัวหน้างาน งานบริหารจัดการ หมายถึง ภาระหน้าที่ของบุคคล
ใดบุคคลหน่ึงที่ปฎิบัติเป็นผู้นําภายในองค์การ 
 ๒. ในด้านของภารกิจหรือสิ่งที่ต้องทํา งานบริหารจัดการ หมายถึง การจัดระเบียบ 
ทรัพยากรต่างๆ ในองค์การ และการประสานกิจกรรมต่างๆ เข้าด้วยกัน 
  
 
 
                                                            

๓๓พระธรรมโกศาจารย์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต), พุทธวิธีบริหาร, พิมพ์คร้ังท่ี ๔, (กรุงเทพมหานคร : โรง
พิมพ์ มหาจุฬาลงกรณราขวิทยาลัย, ๒๕๔๙), หน้า ๓. 

๓๔พระราชญาณวิสิฐ วิ. (เสริมชัย ชยมงฺคโล), การบริหารวัด, พิมพ์คร้ังท่ี ๑๐, (นครปฐม : เพชร
เกษม การพิมพ์, ๒๕๕๑), หน้า ๒๖. 

สิ่งนาํเข้า  
Input 

กระบวนการ
Process

ผลผลิต 
Output 

ข้อมูลย้อนกลบั
Feed back
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 ๓. ในด้านของความรับผิดชอบ งานบริหารจัดการ หมายถึง การต้องทําให้งานต่างๆ 
สําเร็จ ลุล่วงไปด้วยดีด้วยการอาศัยบุคคลต่างๆ เข้าด้วยกัน๓๕ 

การบริหารจัดการน้ันครอบคลุมไปถึงการดําเนินงานหรือการปฏิบัติงานใดๆของ
หน่วยงานของรัฐและ/หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ (ถ้าเป็นหน่วยงานภาคเอกชนหมายถึงของหน่วยงานและบุคคลที่
เก่ียวข้องกับคนสิ่งของและหน่วยงานโดยครอบคลุมเรื่องต่างๆเช่น (๑) การบริหารนโยบาย (Policy) (๒) การ
บริหารอํานาจหน้าที่ (Authority) (๓) การบริหารคุณธรรม (Morality) (๔) การบริหารที่เก่ียวข้องกับสังคม 
(Society) (๕) การวางแผน (Planning) (๖) การจัดองค์การ (Organizing) (๗) การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
(Staffing) (๘) การอํานวยการ(Directing) (๙) การประสานงาน(Coordinating) (๑๐) การรายงาน (Reporting) 
และ (๑๑) การงบประมาณ (Budgeting) เช่นน้ีเป็นการนํา "กระบวนการบริหาร" หรือปัจจัยที่มีส่วนสําคัญต่อ
การบริหาร ที่ เรียกว่า แพ็มส์ -โพสคอร์บ (PAMS-POSDCIoRB) แต่ละตัวมาเป็นแนวทางในการให้
ความหมาย๓๖ 

ลู เธอร์กูลิคและไลน์ดาล เออวิค(Luther H. Gulick and LyndallUrwick)เป็นผู้คิด
รูปแบบการบริหารจัดการโดยมีการดําเนินกิจกรรม ๗ ประการ มาใข้ในการบริหารจัดการในวงการบริหารจะ
รู้จัก การดําเนินการทั้ง ๗ ประการน้ีเป็นอย่างดี โดยมีคําย่อว่า POSDCoRB (Co คือคําเดียวกัน) มีการนํา
รูปแบบการจัดการของทั้งสองไปใช้ในการจัดการองค์การสมัยใหม่อย่างกว้างขวาง 

ก าร ดํ า เนิ น งาน กิ จ ก รรม ใน ก ารจั ด ก ารข อ งกู ลิ ค แ ล ะ เอ อ ร วิ ค (Luther H. 
GulickandLyndallurwick) ซึ่งได้เสนอกิจกรรมสําหรับการจัดการไว้๗ประการซึ่งเรียกย่อๆ ว่าPOSDCoRB
กิจกรรมสําหรับการจัดการน้ีได้สรุปไว้ในหนังสือ "Papers onThe Science of Administration" ในปีค.ศ. 
๑๙๓๖ โดยมีวิธีการดําเนินกิจกรรมสําหรับการบริหารจัดการ ด้งน้ี 
 ๑. การวางแผน (Planning) หมายถึงการกําหนดงานวัตถุประสงค์ในการปฏิบัติงานและ
วิธีการปฏิบัติงานก่อนที่จะมีการปฏิบ้ติจริง 
 ๒. การจัดองค์การ (Organizing) หมายถึงการกําหนดหน้าที่ของบุคคลหรือหน่วยงาน
ต่างๆ รวมถึงวิธีติดต่อประสานงานระหว่างกัน 
 ๓. การจัดคนเข้าทํางาน (Staffing) หมายถึงการบริหารงานด้านบุคคลการสรรหาการ
พัฒนา บุคคลและการเสริมสร้างบรรยากาศการทํางานที่ดี 
 ๔. การวินิจฉัยสั่งการ (Directing) หมายถึงการสั่งการหลังจากการพิจารณางานและ
ติดตามผลการปฏิบัติ 
 ๕. การประสานงาน (Coordinating) หมายถึงการสร้างความร่วมมือกันระหว่างบุคคลใน
ตําแหน่งต่างๆ หรือหน่วยงานต่างๆเพ่ือให้เกิดความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
 ๖ . การรายงาน (Reporting) หมายถึงการแจ้งให้ผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบต่างๆ ทั้ ง
ผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชาทราบความเคลื่อนไหวความก้าวหน้าในการดําเนินงานภายใน
หน่วยงาน  
                                                            

๓๕ธงชัย สันติวงษ์, องค์การและการบริหาร, พิมพ์คร้ังท่ี ๑๑, (กรุงเทพมหานคร : ไทยวัฒนาพานิซ, 
๒๕๔๓), หน้า ๒๑-๒๒. 

๓๖วิรัช นิภาวรรณ,"แนวคิดและความหมายของการบริหารและการบริหารจัดการ", (กรุงเทพมหานคร : 
ไทยวัฒนาพานิซ, ๒๕๔๘), หน้า ๔. 
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 ๗. การจัดทํางบประมาณ (Budgeting) หมายถึงการทําโครงการจัดสรรงบประมาณการ
ทําบัญชีและการควบคุมการใช้จ่ายให้รัดกุม๓๗ 

สรุปได้ว่า จากการทบทวนทฤษฎีเก่ียวกับการบริหารที่กล่าวมาน้ัน การบริหาร คือ 
ความสามารถในการนําทรัพยากรบุคคลและทรัพยากรอื่นๆ เช่นเคร่ืองมือ ทุน อุปกรณ์ ข้อมูลสื่อสาร 
มาใช้ในการดําเนินกิจกรรมบางอย่างให้สําเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ และทฤษฎี
เก่ียวกับการบริหารน้ัน เป็นทฤษฎีที่ครอบคลุมการปฏิบัติงานหรือการดําเนินงานในทุกส่วนของ
หน่วยงานในองค์การ เพ่ือให้แต่ละส่วนงานมีขั้นตอนและแบบแผนท่ีเป็นระบบ เพ่ือสะดวกในการต่อ
ติดและดําเนินงาน โดยมีองค์ประกอบคือ การวางแผน การจัดองค์การ การบริหารบุคคล การสั่งการ 
การประสานงาน การรายงานผล และการงบประมาณเป็นต้น กระบวนการบริหารงานเหล่าน้ีเป็น
หลักการที่ทุกๆ องค์การควรจะมี เพ่ือให้การดําเนินงานเกิดความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพมาก
ย่ิงขึ้น 

                                                            
๓๗พรนพ พุกกะพันธุ, ภาวะผู้นําและการจูงใจ, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์จามจุรีโปรดักท์, 

๒๕๔๔), หน้า ๓-๔. 
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ตารางที่ ๒.๕ สรุปแนวคิดและทฤษฎีของการบริหารจัดการ 

นักวิชาการหรอืแหล่งข้อมูล แนวคดิหลัก 

ศิริพงษ์ ลดาวัลย์ ณ อยุธยา (๒๕๕๑, หน้า ๑๑๖) หากได้นําวิธีการทางมนุษย์สัมพันธ์ไปใช้ให้
ถูกต้องแล้วจะทําให้บรรยากาศในองค์การอํานวย
ให้ทุกฝ่ายเข้ากันได้อย่างดีที่สุด คนงานจะได้รับ
ความพอใจสูงขึ้น  และกําลั งความสามารถ
ทางการ ผลิตก็จะเพ่ิมมากขึ้นด้วย 

สุนันทา เลาหนันท์ (๒๕๔๓, หน้า ๖๑) หลายองค์การได้สนใจแนวความคิดเก่ียวกับขีด
สมรรถนะในการปฏิบัติงานcompetency โดยมี
การศึกษาค้นคว้า แลกเปลี่ยน ประสบการณ์กัน
ในเรื่องขีดสมรรถนะในการปฏิบัติงานเพ่ือจะได้
นํามาใช้ในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ภายใน 

พระธรรม โกศาจารย์  (ประยูร  ธมฺ มจิ ตฺ โต ) 
(๒๕๔๙, หน้า ๓) 

การบริหาร หมายถึง การทํางานให้สําเร็จโดย
อาศัยคนอ่ืน (Getting Things Done Through 
other People) เมื่ อ ว่ าตามคํ า นิ ยาม น้ี  การ
บริหารในพระพุทธศาสนาเร่ิมมีขึ้นเป็นรูปธรรม 
สองเดือนนับจากวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงพระ
ธรรมเทศนาเป็นครั้งแรกแก่พระปัญจวัคคีย์ซึ่งทํา
ให้เกิดพระสังฆรัตนะขึ้น 

พระราชญาณ วิสิฐ  วิ . (เสริมขัย  ชยมงฺคโล ) 
(๒๕๔๑, หน้า ๒๖) 

ก า ร บ ริ ห า ร  ห ม า ย ถึ ง  ก า ร ป ก ค ร อ ง
(Government) การดูแลรักษา หมู่คณะและการ
ดํ า เนิน งานหรือการจั ดการ (Management) 
กิจกรรมต่างๆ ของหมู,คณะหรือองค์การต่างๆ ให้
สําเร็จลุล่วงไป ตามนโยบาย 

ธงขัย สันติวงษ์ (๒๕๔๓, หน้า ๒๑- ๒๒) ลักษณะของงานบริหารจัดการไว้ ๓ด้าน คือด้าน
ที่เป็นผู้นําหรือหัวหน้างานด้านของภารกิจหรือสิ่ง
ที่ต้องทํา และด้านความรับผิดชอบ 

วิรัชนิภาวรรณ (๒๕๔๘, หน้า ๔) การบริหารจัดการ หมายถึง การดําเนินงานหรือ
การปฏิบัติงานใดๆ ของหน่วยงานของรัฐและ/
หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ 

พรนพพุกกะพันธุ (๒๕๔๔, หน้า ๓-๔) รูปแบบการบริหารจัดการโดยมีการดําเนิน
กิจกรรม ๗ ประการ มาใฃ้ในการบริหารจัดการ
ในวงการบริหาร 

  



  ๓๖

 
๒.๓ แนวคิดเก่ียวกับศาสนสมบัติของวัด 

สํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติมีภารกิจเก่ียวกับการสนองงานคณะสงฆ์และสนอง
งานของรัฐทางด้านพระพุทธศาสนา โดยสํานักงานศาสนสมบัติ เป็นหน่วยงานหน่ึงภายในสํานักงาน 
พระพุทธศาสนาแห่งขาติที่ต้องปฏิบัติงานเพ่ือให้บรรลุตามภารกิจและหน้าที่ดังกล่าว สํานักงานศาสน
สมบัติ มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปน้ี 
 ก) ศึกษาวิเคราะห์ วางระบบ กําหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการปฏิบัติในการจัดประโยชน์
และพัฒนารายได้ให้เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม  
 ข) ดูแล รักษา และจัดการวัดร้างและศาสนสมบัติกลาง  
 ค) ควบคุม แนะนํา และให้ความช่วยเหลือในการจัดการศาสนสมบัติของวัด  
 ง) ดําเนินการจัดเก็บรายได้ รักษาผลประโยชน์ของศาสนสมบัติตามท่ีได้รับมอบหมาย  
 จ) รวบรวมข้อมูลในการจัดทํางบประมาณและจัดหารายได้ให้เป็นไปตามงบประมาณ
ศาสน สมบัติกลางประจําปี 
 ฉ) เป็นสํานักงานนายทะเบียนทรัพย์สินของวัดร้างและศาสนสมบัติกลาง 
 ช) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้องหรือที่
ได้รับมอบหมาย๓๘  
 พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๐๕ มีบทบัญญัติเก่ียวกับศาสนสมบัติไว้ดังน้ี๓๙ 
 มาตรา ๔๐ ศาสนสมบัติแบ่งออกเป็น ๒ ประเภท คือ  
 ๑.ศาสนสมบัติกลาง ได้แก่ ทรัพย์สินของพระศาสนาข่ึงมิใช่ของวัดใดวัดหน่ึง  
 ๒. ศาสนสมบัติของวัด ได้แก่ ทรัพย์สินของวัดใดวัดหน่ึง 

การดูแลรักษาและจัดการศาสนสมบัติกลางให้เป็นอํานาจหน้าที่ของสํานักงาน พระพุทธศาสนา
แห่งชาติ เพ่ือการน้ีให้ถือว่าสํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเป็นเจ้าของศาสนสมบัติ น้ันด้วย ผู้วิจัยได้
ศึกษาวิเคราะห์และและรวบรวมแนวความคิดเก่ียวกับศาสนบัติกลางและ ศาสนสมบัติ วัดไว้ดังน้ี 
 ๒.๓.๑ ศาสนสมบัติกลาง 

มาตรา๔๑ ให้สํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติจัดทํางบประมาณประจําปีของศาสน
สมบัติกลาง ด้วยความเห็นชอบของมหาเถรสมาคม และเมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วใช้
งบประมาณ น้ันได้ 

ดังน้ัน พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๐๕ มาตรา ๔๐ (๑) เป็นการให้คําจํากัดความ 
ของศาสนสมบัติกลางว่า ได้แก่ ทรัพย์สินของพระศาสนา ซึ่งมิใช่ของวัดใดวัดหน่ึง คือ เป็นทรัพย์สิน 
ส่วนกลางของพระพุทธศาสนาตามพระธรรมวินัย ทรัพย์สินที่จัดเป็นศาสนสมบัติกลาง ได้แก่  
 ๑. วัดร้างที่ได้ประกาศยุบเลิกวัดตามกฎหมายแล้ว  
 ๒. ทรัพย์สินที่มีผู้ถวายให้แก่พระพุทธศาสนา  
 ๓. ทรัพย์สินที่คณะสงฆ์จัดซื้อด้วยทุนศาสนสมบัติกลาง  
                                                            

๓๘คู่มือกระบวนงานการจัดการศาสนสมบัติสํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ, พ.ศ. ๒๕๕๔, 
(๒๑ กันยายน ๒๕๕๔), หน้า ๑-๒. 

๓๙พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ.๒๕๐๕. (๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๕), ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม ๗๙ 
(ตอนท่ี ๑๑๕ ฉบับพิเศษ), หน้า ๒๙-๔๔. 



  ๓๗

 
 ๔. ดอกผลอันเกิดจากทรัพย์สินเหล่าน้ี (ข้อ ๑ ข้อ ๒ และข้อ ๓)  
 ๔. ผลประโยชน์อันเกิดจากทรัพย์สินและการจัดการทรัพย์สินเหล่าน้ี  

พระพุทธศาสนาเป็นสถาบันสําคัญของประเทศไทย ในสามสถาบันหลัก คือ ชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตริย์ แต่ศาสนาหรือพุทธศาสนาไม่มีฐานะเป็นนิติบุคคลเหมือนวัดมีพระสงฆ์ 
ดังน้ัน ทรัพย์สิน ที่เป็นศาสนสมบัติกลางไม่มีกฎหมายใดคุ้มครองไว้โดยชัดแจ้ง ด้วยเหตุน้ี มารตรา 
๔๐ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๐๕ จึงบัญญัติไว้ว่า "การดูแลรักษาและจัดการ 
ศาสนสมบัติกลางให้เป็นอํานาจหน้าที่ของสํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เพ่ือการน้ี (ซึ่งหมายถึง
การดูแลรักษาและจัดการศาสนสมบัติกลาง) ให้ถือว่า สํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเป็น
เจ้าของศาสนสมบัติกลางนั้น ด้วยสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะกรรมการร่างกฎหมาย 
กอง ๕) ได้พิจารณาถึงปัญหาการ ดูแลรักษาและจัดการศาสนสมบัติกลาง ตามมาตรา ๔๐ วรรคสอง 
แห่งพระราชบัญญัติ คณะสงฆ์พ.ศ. ๒๕๐๕ ตามบันทึกเรื่องอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดิน ในการตรวจสอบบัญชีโรงพิมพ์ การศาสนาในขณะน้ัน ปัจจุบัน คือโรงพิมพ์สํานักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ ตามหนังสือสํานัก เลขาธิการคณะรัฐมนตรีว่า 

"...เมื่อได้พิจารณามาตรา ๔๐ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๐๕ ที่ 
บัญญัติว่า "การดูแลรักษาและการจัดการศาสนสมบัติกลางให้เป็นอํานาจหน้าที่ชองสํานักงาน 
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ (เดิมกรมการศาสนา) เพ่ือการน้ีให้ถือว่าสํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
เป็นเจ้าของศาสนสมบัติกลางน้ันด้วย" ได้พิจารณาอย่างถี่ถ้วนแล้ว ย่อมเห็นได้ว่า กฎหมายมีหลักการ
ให้สํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเป็นผู้มีอํานาจหน้าที่ดูแลรักษาและจัดการศาสนสมบัติกลาง แต่ 
เน่ืองจาก ศาสนสมบัติกลางไม่เป็นนิติบุคคลตามกฎหมาย บทบัญญัติมาตรา ๔๐ วรรคสองดังกล่าว 
จึงให้ถือว่า สํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเป็นเจ้าของศาสนสมบัติกลางเสียด้วย ในฐานะที่เป็น
ผู้จัดการ ดูแลรักษาและจัดการศาสนสมบัติกลาง ทั้งน้ีเพ่ือเป็นการตัดปัญหาเก่ียวกับสิทธิในการทํา
นิติกรรม และการดําเนินคดีทางศาลเก่ียวกับศาสนสมบัติกลาง แต่ก็หาได้มุ่งหมายที่จะให้สํานักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติเป็นเจ้าของศาสนสมบัติกลางอย่างแท้จริงไม่ ดังเห็นได้จากการที่กฎหมายใช้
ถ้อยคําว่า"เพ่ือการ น้ี ให้ถือว่าสํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเป็นเจ้าของศาสนสมบัติกลางนั้น
ด้วย" ฉะน้ัน จึงเห็นว่า ศาสนสมบัติกลางไม่ตกเป็นกรรมสิทธ์ิของสํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
หรือของกรมการศาสนาใน ขณะนั้นๆ 

มาตรา๔๑ ให้สํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติจัดทํางบประมาณประจําปีของศาสน
สมบัติกลางไม่ใช่งบประมาณรายจ่ายประจําปีอย่างเดียว แต่เป็นทั้งงบประมาณรายรับรายจ่ายและ
งบประมาณ รายจ่ายรวมอยู่ในฉบับเดียวกัน ซึ่งหมายถึงหลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในการดูแล
รักษาและ จัดการศาสนสมบัติกลางประจําปีน้ัน ๆ 

เน่ืองจากตามมาตรา ๔๖ (๓) แห่งพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 
๒๕๕๔ ได้กําหนดให้สํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติมีอํานาจหน้าที่เก่ียวกับกิจการพระพุทธศาสนา 
ส่งเสริมพัฒนาพระพุทธศาสนา และดูแลรักษา ศาสนสมบัติตามกฎหมายว่าด้วยคณะสงฆ์ และอํานาจ 
หน้าที่ตามท่ีกําหนดไว้ในกฎหมาย ประกอบกับพระราชกฤษฎีกาแก้ไขบทบัญญัติให้สอดคล้องกับการ
โอน อํานาจหน้าที่ของส่วนราชการ ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวงทบวง กรม พ.ศ. 
๒๕๔๕   ในมาตรา ๔๒  กําหนดว่าในพระราชบัญญั ติคณะสงฆ์พ .ศ . ๒๕๐๕  ให้แก้ไขคําว่า 



  ๓๘

 
"กระทรวงศึกษาธิการ" และ "กรมการศาสนา" เป็น "สํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ"จึงเป็น
ผู้จัดทํางบประมาณประจําปีของศาสนสมบัติกลางในนามของสํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
เจ้าของที่แท้จริงของศาสนสมบัติกลาง คือพระพุทธศาสนาอันได้แก่สถาบันคณะสงฆ์ซึ่งมีมหาเถร
สมาคมเป็นผู้ปกครองและดําเนินกิจการของคณะสงฆ์ตาม มาตรา ๑๘ แห่งพระราชบัญญัตคณะสงฆ์ 
พ.ศ. ๒๕๐๕ ซึ่งบัญญัติว่า มหาเถรสมาคมมีอํานาจหน้าที่ปกครองคณะสงฆ์ ให้เป็นไปโดยเรียบร้อย 
เพ่ือการน้ีให้มีอํานาจตรากฎมหาเถรสมาคมออกบังคับ วางระเบียบหรือออกคําสั่ง โดยไม่ขัดหรือแย้ง
กับกฎหมายและพระธรรมวินัยใข้บังคับได้" การดูแลรักษาและจัดการศาสนสมบัติอันเป็นอํานาจ
หน้าที่ของสํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติตามกฎหมาย จึงควรปรึกษาหารือและรับความเห็นชอบ
จากมหาเถรสมาคมด้วย และการที่กฎหมายกําหนดให้สํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติจัดทํา 
งบประมาณประจําปีของศาสนสมบัติกลางด้วยความเห็นชอบของมหาเถรสมาคม ก็เป็นการให้
เจ้าของศาสนสมบัติกลางที่แท้จริง ท่านได้ให้ความเห็นชอบในหลักเกณฑ์วิธีดําเนินการดูแลรักษา
บริการศาสนสมบัติ ควบคุมศาสนสมบัติวัด ทําบัญชีรักษาศาสนสมบัติวัดและเงินผลประโยชน์ของวัด
แต่งต้ังบุคลากรที่ดูแล รักษาและดําเนินการ จัดทําบัญขืให้เป็นรูปแบบที่เหมาะสม และจัดการศาสน
สมบัติกลางประจําปีน้ันเอง 
 

 ๒.๓.๒ ศาสนสมบัติวัด 
กฎกระทรวงฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๑๑) ออกตามความในพระราฃบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ.

๒๕๐๕อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๖ และมาตรา ๔๐ แห่งพระราชบัญญติคณะสงฆ์ พ.ศ. 
๒๕๐๕ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปน้ี 

ข้อ ๑ การได้ทรัพย์สินมาเป็นศาสนสมบัติของวัด ให้ลงทะเบียนทรัพย์สินของวัดไว้เป็น 
หลักฐานและเมื่อต้องจําหน่ายทรัพย์สินน้ันไม่ว่าด้วยเหตุใด ให้จําหน่ายออกจากทะเบียนน้ัน โดยระบุ 
เหตุแห่งการจําหน่ายไว้ด้วยการได้มาซึ่งที่ดินหรือสิทธิอันเก่ียวกับที่ดิน เมื่อได้จดทะเบียนการได้มาตาม
กฎหมายแล้ว สําหรับวัดในเขตจังหวัดพระนคร และจังหวัดธนบุรี ให้ส่งหลักฐานการได้ไปเก็บรักษาไว้ที่
กรมการศาสนา สําหรับวัดในเขตจังหวัดอ่ืน ให้ส่งไปเก็บรักษาไว้ ณ ที่ทําการศึกษาธิการจังหวัดน้ัน 

ข้อ ๒ การกันที่ดินซึ่งเป็นที่วัดให้เป็นที่จัดประโยชน์ จะกระทําได้ก็ต่อเมื่อกรมการ
ศาสนา เห็นชอบและได้รับอบุมตจากมหาเถรสมาคม 

ข้อ ๓ การให้เข่าที่ดินหรืออาคาร ให้เจ้าอาวาสจัดให้ไวยาวัจกร หรือผู้จัดประโยชน์ของ
วัด ซึ่งเจ้าอาวาสแต่งต้ัง ทําทะเบียนทรัพย์สินที่จัดประโยชน์ ทะเบียนผู้เช่าหรือผู้อาศัยไว้ให้ถูกต้อง
และให้เก็บรักษาทะเบียนและหนังสือ สัญญาเช่าไว้เป็นหลักฐานที่วัดหรือจะฝากกรมการศาสนาให้
เก็บรักษาไว้ก็ได้ 

ข้อ ๔ การให้เช่าที่ธรณีสงฆ์ ที่กัลปนาหรือที่วัดที่กันไว้เป็นที่จัดประโยชน์ ที่มีกําหนด 
ระยะเวลาการเช่าเกินสามปี จะกระทําได้ก็ต่อเมื่อได้รับความเห็นขอบจากกรมการศาสนา 

ข้อ ๕ การเก็บรักษาเงินของวัดในส่วนที่เกินสามพับบาทขึ้นไปให้เก็บรักษาโดยฝากการ 
การศาสนาจังหวัด อําเภอ หรือธนาคาร หรือนิติบุคคลที่กรมการศาสนาให้ความเห็นขอบทั้งน้ีให้ฝากใน
นามของวัดการดูแลรักษาและจัดการเงินการกุศลที่มีผู้บริจาค ให้เป็นไปตามความประสงค์ของผู้บริจาค 

ข้อ ๖ ให้เจ้าอาวาสจัดให้ไวยาวัจกรหรือผู้จัดประโยชน์ของวัดซึ่งเจ้าอาวาสแต่งต้ัง ทํา
บัญชี รับจ่ายเงินของวัด และเมื่อสิ้นปีปฎิทินให้ทําบัญชีเงินรับ-จ่ายและคงเหลือทั้งให้เจ้าอาวาส 



  ๓๙

 
ตรวจตราดูแลให้เป็นไปโดยเรียบร้อยและถูกต้อง 

ข้อ ๗ ในกรณีที่วัด เจ้าอาวาส ไวยาวัจกร หรือผู้จัดประโยชน์ของวัดถูกฟ้องร้องหรือถูก 
หมายเรียกเข้าเป็นโจทย์ร่วมหรือ จําเลยร่วมในเรื่องที่เก่ียวกับการดูแลรักษา และจัดการศาสนสมบัติ
ของวัด ให้เจ้าอาวาสแจ้งต่อกรมการศาสนาหรือศึกษาธิการจังหวัด ที่วัดต้ังอยู่ทราบไม่ช้ากว่า ๕ วัน
นับแต่วันรับหมาย 

ข้อ ๘ ให้กรมการศาสนากําหนดแบบทะเบียน บัญชี แบบสัญญา และแบบพิมพ์อ่ืนๆ 
และให้คําแนะนําการปฏิบัติแก่วัดเก่ียวกับการดูแลรักษา และจัดการศาสนสมบัติของวัด ทั้งน้ีเพ่ือให้
เป็นไปตามกฎกระทรวงนี้ ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๑๑ 
 

ตารางที่ ๒.๖ ศาสนสมบัติวัด 

นักวิชาการหรอืแหล่งข้อมูล แนวคดิหลัก 

พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๐๕ (๒๕๕๕, 
หน้า ๒๙-๔๔) 

ศาสนสมบัติแบ่งออกเป็น ๒ ประเภท คือ 
 ๑. ศาสนสมบัติกลาง 
 ๒. ศาสนสมบัติของวัด 

 

 ๒.๓.๓ ปัญหาข้อกฎหมายการจัดการศาสนสมบัติ 
จากการทบทวนวัตถุประสงค์ที่เก่ียวกับการจัดการศาสนสมบัติ พบว่า ทรัพย์สินที่เป็น

ของพระศาสนาเรียกว่าศาสนสมบัติ กฎหมายสงฆ์แบ่งศาสนสมบัติเป็นสองประเภทคือ ศาสนสมบัติ
กลาง ได้แก่ทรัพย์สินของพระศาสนาซึ่งมิใช่ของวัดใดวัดหน่ึง อีกประเภทคือศาสนสมบัติของวัดได้แก่
ทรัพย์สินของวัดใดวัดหน่ึง เช่นโฉนดที่ดินของวัด อาคารเสนาสนะของวัด ฯลฯ สําหรับผู้มีอํานาจดูแล
จัดการศาสนสมบัติของวัดก็คือเจ้าอาวาส ส่วนการดูแลรักษาและจัดการศาสนสมบัติกลางเป็นอํานาจ
หน้าที่ของสํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งขาติ 

ศาสนสมบัติของวัด คือ ทรัพย์สินของวัดใดวัดหน่ึง และเนื่องจากวัดเป็นนิติบุคคลตาม 
พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ การดูแลรักษาและจัดการก็เป็นอํานาจหน้าที่ของ
เจ้าอาวาส ซึ่งเป็นผู้แทนของนิติบุคคล คือ วัด แต่แม้ว่าการดูแลรักษาและจัดการทรัพย์สินของวัดใดๆ 
จะเป็นอํานาจหน้าที่ของเจ้าอาวาสวัดน้ันๆ ก็ตามการดูแลรักษาและจัดการศาสนสมบัติของวัดที่เจ้า
อาวาสจะกระทําได้น้ัน จะต้องไม่ขัดต่อกฎหมาย และจําต้องเป็นไปตามวิธีการที่ กําหนดใน
กฎกระทรวง ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๑๑) ออกตามความในพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๐๕ ซึ่ง
กําหนดวิธีการปฏิบัติในการดูแล รักษาและจัดการศาสนสมบัติของวัดไว้เป็นแม่บทให้เจ้าอาวาสถือ
ปฏิบัติ ซึ่งการจัดการทรัพย์สินของวัดในด้านการลงทะเบียนทรัพย์สิน การจําหน่ายออกจากทะเบียน 
การทําทะเบียนที่จัดประโยชน์ ทะเบียนผู้เช่าวัดสามารถกระทําได้โดยเรียบร้อย เพราะมีขั้นตอนการ
ดําเนินงานท่ีชัดเจน ประกอบกับแบบทะเบียน แบบบัญชี และแบบพิมพ์อ่ืนๆ กรมศาสนาก็ได้กําหนด
ไว้ให้แล้ว แต่อย่างไรก็ตาม การบริหารจัดการดูแล และจัดประโยชน์ในอสังหาริมทรัพย์ของวัด ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดทั้งด้านพระศาสนาเอง และการจัดหารายได้เพ่ือทํานุบํารุงรักษาวัด ก็ยังประสบปัญหา



  ๔๐

 
ในการดําเนินการหลายประการ อาทิปัญหาอันเน่ืองด้วยกฎหมายที่เก่ียวข้อง๔๐ 

พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๐๕ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ 
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ กฎกระทรวงที่ออกตามความในพระราขบัญญัติคณะสงฆ์ และกฎหมายเถร
สมาคม บางส่วนไม่เหมาะสมกับสภาพการณ์ในปัจจุบัน เน่ืองจากกฎหมายต่างๆ เหล่าน้ีมีพ้ืนฐานมา
จาก พระราชบัญญัติลักษณะการปกครองคณะสงฆ์ ร.ศ. ๑๒๑ และพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. 
๑๔๘๔ แม้จะมีการแก้ไขปรับปรุงมาตามลําดับก็ตาม ก็ยังคงมีลักษณะบางประการไม่เหมาะสมกับ
สภาพการณ์ในปัจจุบัน ซึ่งจะได้กล่าวต่อไป คือ๔๑ 
  ๑. การเป็นผู้แทนของวัดของเจ้าอาวาสในการจัดการศาสนสมบัติของวัดวัดมีฐานะ
เป็นนิติบุคคล ตามความในมาตรา ๓๑ แห่งพระราขบัญญัติคณะสงฆ์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ ดังน้ัน 
จึงต้องตกอยู่ภายใต้บทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์และกฎหมายอ่ืนๆ ด้วย วัด
ทั้งหลายย่อมมีสิทธิและหน้าที่ต่างๆ ตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายเช่น เรื่องสถานะนิติบุคคลของวัด 
เว้นแต่สิทธิและหน้าที่ ที่จะพึงมีได้เฉพาะบุคคลธรรมดา การแสดงเจตนาในการใช้สิทธิและหน้าที่จึง
จําเป็นต้องมีผู้แทน ซึ่งพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ ได้บัญญัติไว้ในมาตรา ๓๑ 
วรรคสามว่า "เจ้าอาวาส เป็นผู้แทนของวัดในกิจการทั่วไป" ดังน้ันเจ้าอาวาสจึงเป็นทั้งผู้ปกครองของ
วัด ตามมาตรา ๓๗ (๒) และ เป็นผู้แทนวัดตามมาตรา ๓๑ วรรคสาม ทั้งมีฐานะเป็นเจ้าพนักงานตาม
ความในประมวลกฎหมายอาญา ตามมาตรา ๔๕ ตําแหน่งเจ้าอาวาส จึงเป็นตําแหน่งที่มีความสําคัญ
ย่ิง หน้าที่ที่สําคัญอย่างหน่ึงของเจ้าอาวาส คือ บํารุงรักษาวัด จัดกิจการและศาสนสมบัติของวัดให้
เป็นไปด้วยดี ตามมาตรา ๓๗ (๑) การจัดการศาสนสมบัติของวัดในปัจจุบันจําเป็นต้องใข้ความรู้
ความสามารถสูงในการบริหารจัดการเพ่ือให้เกิดประโยชน์ทั้งด้านศาสนาและด้านรายได้ของวัด เจ้า
อาวาสในฐานะผู้แทนของวัดมีทั้งบทบาทของสงฆ์ที่จะต้องจรรโลงพระพุทธศาสนา รวมไปถึงการ
ปกครองสงฆ์ ซึ่งเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาในวัดและปกครอง สอดส่องคฤหัสถ์ที่มีที่อยู่หรือพํานักพักอาศัย
อยู่ในวัดอีกทั้งยังทําหน้าที่ในการจัดการกิจการต่างๆ อันเก่ียวเนื่องกับวัดทั้งสิ้น โดยเฉพาะในฐานะ
ผู้แทนของวัดในการบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นศาสนสมบัติของวัด เจ้าอาวาสต้องมีผล
ผูกพันทางกฎหมายตามประมวลกฎหมายอาญา ประมวลกฎหมายแพ่ง และพาณิชย์ และกฎหมาย
อ่ืนๆ แต่การกําหนดคุณสมบัติของเจ้าอาวาส ตามกฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ ๑๖ (พ.ศ. ๒๕๓๕) ว่า
ด้วยการแต่งต้ังถอดถอนพระลังฆาธิการ เป็นการให้ความสําคัญในการปกครองคณะ สงฆ์เท่าน้ันไม่ได้
กําหนดคุณสมบัติด้านการศึกษาในทางโลกเอาไว้ด้วย การจัดประโยชน์ในอสังหาริมทรัพย์ อันเป็นศา
สนสมบัติของวัด กรณีน้ีผู้เขียนเห็นว่ามีประเด็นที่ต้องเก่ียวข้องกับกฎหมาย เช่น นิติกรรมสัญญา เป็น
ต้น รวมไปถึงศาสตร์ใบการบริหาร ซึ่งหากขาดความรู้ความเข้าใจการศึกษาทางโลกแล้ว อาจเป็น
ผลเสียและส่งผลไปถึงการมอบอํานาจให้บุคคลอ่ืนที่จะเข้ามารองรับอํานาจ ของเจ้าอาวาสในฐานะ
ผู้รับมอบอํานาจ รวมไปถึงการวางมาตรการหรือการมอบอํานาจให้บุคคล คณะกรรมการ หรือคณะ
บุคคล ดําเนินการบริหารจัดการฯ แทนเจ้าอาวาส ก็อาจเกิดผลเสีย และไม่มีประสิทธิภาพในการ 
บริหารและจัดการได้ นอกจากน้ีตําแหน่งเจ้าอาวาส มาตรา ๔๕ ถือว่าเป็นเจ้าพนักงาน ตามประมวล 
                                                            

๔๐กรมการศาสนา, พ.ร.บ. คณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๐๒ แก้ไขเพ่ิมเดิม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ , 
(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์กรมการศาสนา, ๒๕๕๐), หน้า ๒๑๐. 

๔๑สํานักพระพุทธศาสนาแห่งชาติ, วัดพัฒนาตัวอย่าง, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์สํานักงาน 
พระพุทธศาสนา, ๒๕๕๒), หน้า ๔๘. 



  ๔๑

 
กฎหมายอาญา (๒) ถ้าเจ้าอาวาสหรือผู้แทนเจ้าอาวาสหรือผู้จัดประโยชน์ฝ่ายใดฝ่ายหน่ีงดําเนิน การ
จัดประโยชน์แทนวัดโดยมิชอบ โดยหลักปฏบัติดังกล่าวทั้งรู้และไม่รู้เท่าถึงการณ์ ถือว่ามีความผิดทาง
กฎหมาย เมื่อเป็นเช่นน้ีแล้ว หากชาดการบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์ของวัดที่เหมาะสม เจ้า
อาวาส อาจจะมีความผิดในฐานะเจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบได้ 
  ๒. การแต่งต้ังไวยาวัจกรหรือผู้จัดประโยชน์ของวัดเป็นผู้จัดการศาสนสมบัติของวัด
การ แต่งต้ังถอดถอนไวยาวัจกร อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๕ ตรี แห่งพระราชบัญญัติคณะ
สงฆ์ พ.ศ. ๒๕๐๕ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ และมาตรา 
๒๓ แห่งพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๐๕ มหาเถรสมาคมตรากฎมหาเถรสมาคม ว่าด้วยการ
แต่งต้ังและถอดถอนไวยาวัจกร ทั้งน้ี คําว่า"ไวยาจักร" หมายถึง คฤหัสถ์ผู้ได้รับการแต่งต้ังให้มีหน้าที่
เบิกความจ่าย "นิตยภัต" และมีอํานาจดูแลรักษาจัดการทรัพย์สินของวัดได้ตามที่ เจ้าอาวาส
มอบหมายเป็นหนังสือ นิตยภัต ตามระเบียบกรมการศาสนาว่าด้วยการเบิกจ่ายนิตยภัต พ.ศ. ๒๕๑๔ 
หมายถึง เงินงบประมาณท่ีกรมการศาสนาได้รับเป็นประจําปีเพ่ือจ่ายถวายอุปถัมภ์ ให้แก่พระภิกษุผู้
ได้รับแต่งต้ัง หรือพระภิกษุผู้ปฏิบัติหน้าที่พิเศษตามที่กําหนดไว้ในบัญชีอัตรานิตยภัต พระภิกษุผู้มี
ตําแหน่งหลายตําแหน่ง ทางราชการจะถวายนิตยภัตในตําแหน่งที่สูงกว่าเพียงตําแหน่งเดียว 
พระภิกษุผู้ได้รับแจ้งการถวายนิตยภัต ในเขตจังหวัดพระนคร ธนบุรี นนทบุรี และสมุทรปราการ ให้
ไวยาวัจกร ไปขอเบิกนิตยภัตที่กรมการศาสนา ในเขตจังหวัดอ่ืนให้ไวยาวัจกรไปขอเบิกนิตยภัตที่
จังหวัดช่ึงพระภิกษุรูปน้ัน สังกัดอยู่ภายในเดือนกันยายนของปี 

การจัดหาประโยชน์จากศาสนสมบัติวัด ในกรณีที่ วัดมีที่ ดินมากพอจะนํามาหา
ประโยชน์ได้ ก็ให้วัดเหล่าน้ันจัดหาประโยชน์เข้าวัดจากที่ดินเหล่าน้ันได้ โดยการต้ังไวยาวัจกรเป็น
ตัวแทนของเจ้าอาวาส หรือแต่งต้ังผู้จัดหาประโยชน์ของวัดขึ้นดําเนินการ เหตุที่ต้องแต่งต้ังไวยาวัจกร 
ก็เพราะว่าการจัดประโยชน์ในศาสนสมบัติวัด โดยเฉพาะอสังหาริมทรัพย์เป็นเรื่องธุรกิจการค้าเชิง
พาณิชย์ และการเงิน ซึ่งไม่เหมาะสมที่จะให้เจ้าอาวาสเข้ามาจัดการด้วยตนเอง กฎหมายจึงต้ังให้
ไวยาวัจกรเป็นตัวแทนเจ้าอาวาส และเป็นตัวแทนของวัด ซึ่งวัดต้องรับผิดชอบในการกระทําน้ัน ถ้าได้
กระทําภายในของเขตอํานาจทีได้รับมอบหมาย ดังน้ัน ตําแหน่งไวยาวัจกร จึงเป็นตําแหน่งที่สําคัญ
สําหรับกิจการของคณะสงฆ์ตําแหน่งหน่ึง ตามบทบัญญัติกําหนดให้ช่วยงานเจ้าอาวาส หรือแทนเจ้า
อาวาสเม่ือได้รับมอบหมายหน้าที่จากเจ้าอาวาส จึงจะมีอํานาจโดยสมบูรณ์ในการดูแลรักษาและ
จัดการทรัพย์สินของวัดตามที่ได้รับมอบหมาย จากคุณสมบัติของคฤหัสถ์ ผู้ที่จะได้รับการแต่งต้ังเป็น
ไวยาวัจกร กรณีน้ีผู้เขียนเห็นว่ายังไม่ได้กําหนดคุณสมบัติ บางประการของไวยาวัจกรที่เหมาะสมกับ
สภาพปัจจุบัน เช่น ไม่ได้กําหนดคุณสมบัติทางการศึกษาของไวยาวัจกร อีกทั้งวาระในการดํารง
ตําแหน่ง และการสรรหาตัวบุคคลท่ีเหมาะสมกับกิจการที่ได้รับมอบอํานาจเฉพาะเรื่อง อํานาจในการ
แต่งต้ังไวยาวัจกรน้ัน คือ เจ้าอาวาสของวัดน้ันปรึกษาสงฆ์ในวัด พิจารณาคัดเลือกคฤหัสถ์ผู้มี
คุณสมบัติ ตามที่กําหนดไว้ และโดยทั่วไปแล้วเจ้าอาวาสมักจะแต่งต้ังบุคคลที่มีความคุ้นเคย หรือ
ญาติ พ่ี น้อง ให้ เป็นผู้ จัดการประโยชน์ในศาสนสมบั ติของวัด  และในการจัดประโยชน์ใน
อสังหาริมทรัพย์บางประการจะต้องเกี่ยวข้องกับตัวบท กฎหมาย เช่น การทํานิติกรรมสัญญาต่างๆ 
ซึ่งจะต้องรู้เรื่องกฎหมายอย่างถ่องแท้ ดังน้ันหากไวยาวัจกร ไม่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมย่อมทําให้
เกิดผลเสีย ในการบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งเป็นศาลนสมบติของวัดได้ 

 



  ๔๒

 
  ๓. การควบคุมตรวจสอบและการถ่วงดุลอํานาจของผู้เก่ียวข้องจากกรณีผู้มอบอํานาจ
และผู้รับมอบอํานาจ ในฐานะที่ วัดเป็นนิติบุคคลตามกฎหมาย ตามความในมาตรา ๓๑ แห่ง
พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ และตามความในมาตรา ๓๗ (๑) เจ้าอาวาสมี
หน้าที่ดําเนินการดูแล รักษาประโยชน์ในศาสนสมบัติของวัด และเจ้าอาวาสมีอํานาจในการแต่งต้ัง
ไวยาวัจกรได้ตามกฎมหาเถร สมาคม ฉบับที่ ๑๘ (พ.ศ. ๒๕ :๓๖) ว่าด้วยการแต่งต้ังถอดถอน
ไวยาวัจกร ซึ่งอาศัยอํานาจตามความใน มาตรา ๑๕ ตรี แห่งพรราขบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๐๕ 
แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราขบัญญัติคณะสงฆ์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 

ผู้แทนและตัวแทนในการจัดการดูแลรักษาศาสนสมบัติในอสังหาริมทรัพย์ซึ่งเป็นศาสน สมบัติ
ของวัด คือ เจ้าอาวาส และไวยาวัจกร หรือผู้จัดประโยชน์ต้องดูแลรักษาและจัดการศาสนสมบัติของวัดให้
เป็นไปตามกฎกระทรวง ฉบับที่ ๒ (๒๕๑๑) ซึ่งข้อ ๓ กําหนดให้การเช่าที่ดินหรืออาคาร เจ้าอาวาส ต้องจัดให้
ไวยาวัจกร หรือผู้จัดประโยชน์ของวัด ซึ่งเจ้าอาวาสแต่งต้ัง ทําทะเบียนทรัพย์สินที่จัดประโยชน์ ทะเบียนผู้เช่า
หรือผู้อาศัยไว้ให้ถูกต้อง และเก็บรักษาทะเบียนและหนังสือสัญญาเช่าไว้เป็นหลักฐาน โดยที่กฎกระทรวง 
ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๑๑) ข้อ ๓ น้ี ไม่ได้บัญญัติการควบคุมตรวจสอบของเจ้าอาวาสไว้ และ ในข้อ ๖ กําหนดให้
เจ้าอาวาสจัดให้ไวยาวัจกรหรือผู้จัดประโยชน์ของวัดซึ่งเจ้าอาวาส แต่งต้ังทําบัญขีรับ จ่ายเงินของวัด และเมื่อ
สิ้นปีปฏิทิน ให้ทําบัญชีเงินรับจ่ายและคงเหลือ ทั้งน้ีให้เจ้าอาวาสตรวจตราดูแลให้เป็นไปโดยเรียบร้อยและ
ถูกต้อง โดยตรวจได้เสมอในเมื่อมีความประสงค์จะตรวจ แต่ไม่ควรทิ้งระยะ เวลานานเกินไป และอาจ
มอบหมายให้ภิกษุรูปอ่ืนที่มีความรู้ทางบัญขีทําการตรวจแทนได้ อันเป็นการตรวจสอบเบ้ืองต้นของเจ้าอาวาส 
ซึ่งถ้าพบว่าไวยาวัจกรทุจริตต่อหน้าที่ หรือไม่ปฏิบัติหน้าที่จนเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรง หรือ
ประมาทเลินเล่อในหน้าที่เป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่วัดอย่างร้ายแรง เจ้าอาวาสอาจส่ังถอดถอนไวยาวัจกร
ผู้น้ันออกจากหน้าที่ได้โดยอบุมัติของเจ้าคณะอําเภอตามกฎ มหาเถรสมาคม ฉบับที่ ๑๘ (พ.ศ. ๒๕๓๖) ว่าด้วย
การแต่งต้ังถอดถอนไวยาวัจกรสําหรับผู้จัดประโยชน์ เป็นอํานาจในการแต่ง ต้ังของเจ้าอาวาส จึงอาจถอนคืน
การจัดประโยชน์จากผู้น้ันได้ โดยแจ้งการถอนคืน แก่ผู้น้ันเป็นหนังสือไว้เป็นหลักฐาน อันเป็นการควบคุม
ตรวจสอบของเจ้าอาวาสได้อย่างสมบูรณ์ แต่สําหรับเจ้าอาวาสซึ่งมีหน้าที่บํารุงรักษาวัด จัดกิจการและศาสน
สมบัติของวัดให้เป็นไปด้วยดี ตามมาตรา ๓๗ (๑) แห่งพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๐๕ น้ัน ในบท
กําหนดโทษ หมวด ๗ กรณี ,น้ีผู้เขียนเห็นว่าไม่ได้บัญญัติไว้ จึงไม่อาจควบคุมตรวจสอบได้โดยตรง อีกทั้ง
กฎกระทรวง ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๑๑) ในการดูแลรักษาจัดการศาสนสมบัติของวัด ก็ไม่ได้กําหนดอํานาจให้ผู้ใด
ในการตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าอาวาส ดังน้ันถ้าเจ้าอาวาสฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ
คณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๐๕ และ กฎกระทรวง ย่อมเกิดปัญหาในทางปฏิบัติในการควบคุมตรวจสอบ แต่
ผู้บังคับบัญชาตามลําดับช้ันอาจใช้กฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ ๑๖ (พ.ศ. ๒๕๓๕) ว่าด้วยการแต่งต้ังถอดถอน
พระสังฆาธิการ ในหมวด ๔ จริยาพระสังฆาธิการ ในข้อ ๔๓ ซึ่งบัญญัติไว้ว่า "พระสังฆาธิการต้องเอ้ือเฟ้ือต่อ
พระราชบัญญั ติคณะสงฆ์  กฎกระทรวง กฎมหาเถรสมาคม ข้อบั งคับ ระเบียบ คํ าสั่ ง ประกาศ  
พระราขบัญญัติสมเด็จพระสังฆราชสังวร และปฏิบัติตามหลักพระธรรมวินัยโดยเคร่งครัด " ในการควบคุมดูแล 
แนะนําช้ีแจง หรือสั่งให้เจ้าอาวาสผู้อยู่ในบังคับบัญชาปฏิบัติตามจริยาพระสังฆาธิการได้ เน่ืองจากการดูแล
รักษาจัดการศาสนสมบัติ ของเจ้าอาวาสน้ัน ต้องปฏิบติตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ และกฎกระทรวง๔๒ 
                                                            

๔๒พระธรรมโกศาจารย์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต), พุทธวิธีการบริหาร, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๓), หน้า ๕. 



  ๔๓

 
  ๔. การจัดการศาสนสมบัติของวัดตามวิธีการท่ีกําหนดไว้ในกฎกระทรวงมาตรา ๔๐ 
วรรค สามแห่งพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๐๕ ได้บัญญัติไว้ว่า "การดูแลรักษาและจัดการศาสน
สมบัติ ของวัดให้เป็นไปตามวิธีการที่กําหนดในกฎ กระทรวง" ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้
อาศัยอํานาจตามความในพระราขบัญญัติน้ี ออกกฎกระทรวง ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๑๑) ว่าด้วยการดูแล
รักษา และจัดการศาสนสมบัติของวัด ซึ่งผูกพันให้วัดต้องปฏิบัติตามวิธีการที่กําหนด และบางกรณีการ
ดําเนินการจัดการศาสนสมบัติของวัดต้องได้รับความเห็นชอบ จากกรมการศาสนาก่อน ได้แก่ 
กฎกระทรวง ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๑๑) ข้อ ๒ กําหนดว่า "การกันที่ดินซึ่งเป็นที่วัด ให้เป็นที่จัดประโยชน์ 
จะกระทําได้ก็ต่อเมื่อกรมการศาสนาเห็นชอบและได้รับอนุมติจากมหาเถรสมาคม" ในข้อ ๔ "การให้เช่า
ที่ ธรณีสงฆ์ ที่กัลปนา หรือที่วัดที่กันไว้เป็นที่จัดประโยชน์ ที่มีกําหนดระยะเวลาการเช่าเกินสามปี จะ
กระทําได้ก็ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากกรมการศาสนา" และในข้อ ๕ "การเก็บรักษาเงินของวัดใน
ส่วนที่เกิน สามพันบาทขึ้นไปให้เก็บรักษาโดย ฝากกรมการศาสนา จังหวัด อําเภอ หรือ ธนาคาร หรือ
นิติบุคคลท่ี กรมการศาสนาให้ความเห็นชอบ ทั้งน้ีให้ฝากในนามของวัด" ข้อกําหนดดังกล่าวน้ี ผู้เขียน
เห็นว่า ไม่เอ้ือประโยชน์ในการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นศาสนสมบัติของวัด เกิดความล่าข้าและไม่
สะดวกในการลงทุนเพ่ือประโยชน์ตอบแทนของวัด อีกทั้งไม่มีข้อบัญญัติใดทั้งในพระราขบัญญัติคณะ
สงฆ์ และ กฎกระทรวง เป็นบทลงโทษ ถ้าไม่ปฏิบัติ ดังน้ันถ้าเจ้าอาวาสฝ่าฝืน กรมการศาสนาก็ไม่มี
อํานาจบังคับ แต่วัดอาจมีปัญหาทางกฎหมายในสัญญาเช่าเกินสามปีในที่ธรณีสงฆ์ ที่กัลปนา หรือที่จัด
ประโยขน่กับผู้เช่าได้ 

นอกจากน้ันกฎกระทรวงก็ไม่ได้บัญญัติถึงรายละเอียด และวิธีการจัดหาประโยชน์ ใน
อสังหาริมทรัพย์ของวัดอย่างชัดแจ้ง ให้เป็นอํานาจฃองเจ้าอาวาสหรือตัวแทนที่จะจัดการหา
ประโยชน์ ในที่ดินของวัดไปโดยลําพัง ไม่ต้องอยู่ในความควบคุมของหน่วยงานทางราชการ ซึ่งถ้าเจ้า
อาวาสไม่ สอดส่องดูแลไวยาวัจกร ผู้จัดประโยชน์อย่างทั่วถึง หรือตัวแทนที่แต่งต้ังทําหน้าที่ได้ไม่ดีพอ 
เป็นบุคคลที่ไม่เหมาะสม หรือไม่มีความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการวัด อาจสูญเสีย
ผลประโยชน์เป็นจํานวนมากได้ 
  ๕. ลักษณะของการผูกพันในนิติกรรมสัญญาต่างๆ และผลผูกพันตามกฎกระทรวง 
ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๑๑) ออกตามความในพระราขบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๐๕ ต่อผู้มอบอํานาจ
และผู้รับมอบอํานาจเจ้าอาวาสซึ่งเป็นผู้แทนโดยชอบด้วยกฎหมายของวัดในฐานะที่วัดมีสถานภาพ
เป็นนิติบุคคลตามความในพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ค. ๒๕๓๕ มีความชอบธรรมที่จะบริหาร
จัดการศาสนสมบัติของวัด โดยเฉพาะอสังหาริมทรัพย์ของวัด กิจการบางอย่างที่ต้องอาศัยรูปการ
บริหารจัดการในเชิงพาณิชย์อันเก่ียวเน่ืองด้วยอสังหาริมทรัพย์ของวัดตามกฎหมาย มีรูปแบบการ
จัดการตามกฎหมายในเรื่องของนิติกรรมสัญญาเช่าต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการให้เช่าที่ดิน หรืออาคาร ซึ่ง
เป็นศาสนสมบัติของวัด ดังน้ันเจ้าอาวาส ซึ่งเป็นผู้แทนของวัดจึงมีผลผูกพันตามกฎมายในอันที่จะลง
นาม ในฐานะคู่สัญญาที่เข้าผูกพันในนิติกรรม สัญญาต่างๆ ของวัด จากความไม่เหมาะสม รวมถึง
ข้อจํากัดในด้านวัฒนธรรมประเพณีสังคมไทยที่เคารพ เทิดทูนพระภิกษุสงฆ์ จึงให้อํานาจเจ้าอาวาสที่
จะมอบอํานาจให้กับบุคคลภายนอกเข้ามาดําเนินการแทนเจ้าอาวาสได้ กฎกระทรวงฉบับที่ ๒ (พ.ศ. 
๒๕๑๑) ออกตามความในพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๐๕ แต่เน่ืองจากเจ้าอาวาสในฐานะ
ตัวการผู้มอบอํานาจเฉพาะ ซึ่งได้กระทําไปในขอบเขตของอํานาจ ตามกฎหมายอันจะต้องรับผิดต่อ



  ๔๔

 
บุคคลภายนอก ซึ่งเข้ามาเป็นคู่สัญญากับวัดผลผูกพันดังกล่าวระหว่างผู้มอบอํานาจ และผู้รับมอบ
อํานาจ กรณีน้ีผู้เขียนเห็นว่า ยังมิได้มีการกําหนดไว้อย่างเด่นชัดใน พระราชบัญญัติพระสงฆ์ พ.ศ. 
๒๕๐๕ และกฎหมายท่ีเก่ียวข้องอันเป็นอุปสรรคอย่างอ่ืนในการบริหารจัดการศาสนสมบัติ ของวัด 
โดยเฉพาะอสังหาริมทรัพย์ให้ เหมาะสมกับสภาพปัจจุบัน ในการจัดการดูแล รักษา และหา
ประโยชน์นศาสนสมบัติ เน่ืองจากวัดเป็นเจ้าของอสังหาริมทรัพย์เช่นที่ดิน ซึ่งตามกฎกระทรวงฉบับที่ 
๒ ได้กําหนดให้ผู้มีหน้าที่ในการดูแลรักษาและจัดประโยชน์ในศาสนสมบัติของวัด หลายฝ่ายด้วยกัน 
ซึ่งอาจจะอยู่โนฐานะ "ผู้แทน" ของวัด หรือ "ตัวแทน" ของวัด ถ้าได้กระทํากิจการใดๆ ในหน้าที่ที่
ได้รับมอบหมายโดยชอบด้วยกฎกระทรวง ฉบับที่ ๒ แล้ว ก็ถือว่าได้กระทําภายในกิจการเพ่ือ
ประโยชน์แก่วัด โดยชอบด้วยกฎหมาย วัดจึงมีหน้าที่ต้องผูกพันในกิจการ เพ่ือประโยชน์แก่วัดโดย
ชอบด้วยกฎหมาย วัดจึงมีหน้าที่ต้องผูกพันในกิจการน้ันๆ 
  ๖. อํานาจหน้าที่ของผู้บังคับบัญชาในคณะสงฆ์ในการควบคุมดูแลการจัดประโยชน์
ในศาสนสมบัติของวัดการปกครองคณะสงฆ์ตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๔ 
ได้กําหนดไว้ ในมาตรา ๒ "คณะสงฆ์ต้องอยู่ภายใต้การปกครองของมหาเถรสมาคม การจัดระเบียบ
การปกครองคณะสงฆ์ให้เป็นไปตามที่กําหนดในกฎหาเถรสมาคม" และมาตรา ๒๐ ทวิ ได้บัญญัติไว้
ว่า "เพ่ือประโยชน์แก่การปกครองคณะสงฆ์ส่วนกลางและส่วนภูมิภาคให้มีเจ้าคณะใหญ่ปฏิบัติหน้าที่
ในเขตปกครองคณะสงฆ์" สําหรับการปกครองคณะสงฆ์ส่วนภูมิภาค ได้จัดแบ่งเขตปกครองเป็นภาค 
จังหวัด อําเภอ และตําบล โดย มีเจ้าคณะภาค เจ้าคณะจังหวัด เจ้าคณะอําเภอ และเจ้าคณะตําบล 
เป็นผู้ปกครองตามลําดับขั้น การปกครองคณะสงฆ์มีขั้นตอนที่ต้องใช้ระยะเวลาในการดําเนินการ
ค่อนข้างยาวนาน อาจจะก่อให้เกิดปัญหา ในการควบคุมดูแลในปกครองของสงฆ์ได้โดยเฉพาะการ
บริหารจัดการผลประโยชน์ในอสังหาริมทรัพย์ซึ่งเป็นศาสนสมบัติของวัด อีกทั้งไม่มีข้อบัญญัติถึง
อํานาจและหน้าที่ของพระสังฆาธิการที่เป็นผู้บังคับบัญชา ของเจ้าอาวาส ในการควบคุมดูแลการจัด
ประโยชน์ในศาสนสมบัติของวัดกฎกระทรวงกําหนดไว้เป็นเพียงการเสนอเรื่องตามลําดับขั้นถึง
กรมการศาสนา 
  ๗. วัด สํานักสงฆ์ และที่พักสงฆ์วัดในประเทศไทย ตามสถิติข้อมูลของกรมการศาสนา
มีวัดซึ่งได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา และยังไม่ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา จํานวนทั้งสิ้น 
๓๒,๗๑๐ วัด โดยไม่ได้กล่าวถึงจํานวนสํานักสงฆ์ ซึ่งวัดตามมาตรา ๓๑ แห่งพระบัญญัติคณะสงฆ์ 
พ.ศ. ๒๕๐๔ มีสองอย่างคือ วัดที่ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาและสํานักสงฆ์ โดยมาตรา ๓๒ กล่าว
ว่า "การสร้าง การต้ัง การรวม การย้าย การยุบเลิกวัด และการขอรับพระราชทานวิสุงคามสีมา ให้
เป็นตามวิธีการที่กําหนดใน กฎกระทรวง" ซึ่งกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑ (พ.ศ.๒๕๐๗) ที่อาศัยอํานาจ
ตามความในมาตรา ๖ และมาตรา ๓๒ แห่งพระราขบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๐๔ ได้บัญญัตถึงการ
สร้างวัด การต้ังวัด การรวมวัด การย้าย วัด การยุบเลิกวัด และการขอรับพระราชทานวิสุงคามสีมา 
โดยไม่ได้กล่าวถึงการสร้างสํานักสงฆ์ ดังน้ัน สํานักสงฆ์ที่กระจายอยู่ทั่วประเทศไทย ย่อมเป็นการใช้
เรียกช่ือพ้องเป็นเพียงที่พักสงฆ์ คือ เป็นที่พํานัก ของพระภิกษุที่ไม่ได้ขออนุญาตสร้างวัดและต้ังวัด
เพราะสํานักสงฆ์ ตามมาตรา ๓๑ น้ัน อาจแปลตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย คือ วัดที่ยังไม่ได้รับพระ
ราขทานวิสุงคามสีมา ซึ่งถ้าเกิดคดีความขึ้น ซึ่งกรณีน้ี ผู้เขียนเห็นว่า ที่พักสงฆ์ที่ไม่ได้ขออนุญาติใน
การสร้างวัดและการต้ังวัดย่อมไม่อยู่ในความคุ้มครองหรือในบังคับของพระราขบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. 



  ๔๕

 
๒๕๐๔  ดังเช่นมาตรา ๓๔  บัญญั ติ ว่า "ที่ วัด และที่ ธรณีสงฆ์ จะโอนกรรมสิท ธ์ิได้ ก็แต่โดย
พระราชบัญญัติ และห้ามมิให้บุคคลใดยกอายุความขึ้นต่อสู้กับวัดในเรื่อง ทรัพย์สินอันเป็นที่ วัด และ
ที่ธรณีสงฆ์" มาตรา ๓๔ บัญญัติว่า "ที่วัดและที่ธรณีสงฆ์เป็นทรัพย์สินซึ่งไม่อยู่ในความรับผิดชอบแห่ง
การบังคับคดี" เมื่อที่พักสงฆ์ไมไช่วัด ย่อมไม่อยู่ในสายการปกครองของคณะสงฆ์ ทั้งฝ่ายสงฆ์ และ
ฝ่ายบ้านเมืองจึงควบคุมได้ยาก อีกทั้งการจัดประโยชน์ในอสังหาริมทรัพย์ ก็อาจไม่ถูกต้องตาม
กฎหมาย อาจก่อให้เกิดกรณีพิพาทข้ึนได้ ซึ่งอาจเป็นที่เสีอมเสียแก่พระศาสนาได้เหมือนกัน 

สรุปได้ว่า เจ้าอาวาสมีอํานาจหน้าที่จัดการดูแลศาสนสมบัติของวัด และมาตรา ๕๗ 
แห่ง พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๔๘๔ ที่ว่า "พระภิกษุซึ่งได้รับแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งตาม 
พระราชบัญญัติน้ีให้ถือว่า เป็นเจ้าพนักงานตามกฎหมายลักษณะอาญา" ซึ่งจําเลยโต้แย้งว่าเป็นเพียง
การให้อํานาจไว้ เพ่ือควบคุมและคุ้มครองวัดอย่างเดียวกับเจ้าพนักงานเท่าน้ัน มิได้มีผลบังคับว่า ถ้า
ทําผิด จะต้องเป็นเรื่องเจ้าพนักงานกระทําผิดด้วยโดยตรง ดังที่กฎหมายลักษณะอาญาบัญญัติไว้ ใน
เรื่องเจ้า พนักงานกระทําผิดน้ัน ฯลฯ คําว่า "ให้ถือว่าเป็นเจ้าพนักงานตามกฎหมายลักษณะอาญา" 
น้ัน บ่งชัดว่า อํานาจและหน้าที่ พร้อมมูลทั้ง ๒ ประการ กล่าวคือ เมื่อมีอํานาจในวัดเหมือนเจ้า
พนักงานแล้ว หากกระทําผิดในหน้าที่ก็ต้องผิดฐานเจ้าพนักงานกระทําผิดด้วยโดยนัยเช่นเดียวกัน  
 ๒.๓.๔ แนวทางการจัดการทรัพย์สินในคัมภีร์พระพุทธศาสนา 

ในหัวข้อน้ี จะได้ศึกษาถึงแนวทางการจัดการทรัพย์สินที่ปรากฏในคัมภีร์ทางพุทธศาสนา
ซึ่งเก่ียวข้องกับตัวบุคคล และวิธีการจัดการ ตลอดถึงเมื่อเกิดปัญหาหรือเกิดคดีความเก่ียวกับเร่ือง
ทรัพย์สินของสงฆ์ แล้วสงฆ์มีแนวทางในการจัดการเพ่ือให้เกิดความเรียบร้อยตามพระธรรมวินัยอย่างไร 
  ๒.๓.๔.๑ ผู้ดูแลและจัดการทรัพย์สิบของสงฆ์ พระพุทธเจ้าได้ทรงแต่งต้ังภิกษุเป็น
เจ้าหน้าที่ต่างๆ เช่น 
   ๑)เสนาสนคาหาปกภิกษุ (ภิกษุผู้มีหน้าที่จัดภิกษุให้จับจองที่พักอาศัย) 
   ๒) ภัตตุทเทสกภิกษุ (ภิกษุผู้มีหน้าที่จัดภิกษุไปกิจนิมนต์) 
   ๓) เสนาสนปัญญาปกภิกษุ (ภิกษุผู้มีหน้าที่จัดที่พักอาศัย) 
   ๔) ภัณฑาคาริกภิกษุ (ภิกษุผู้มีหน้าที่ดูแลรักษาเรือนคลัง) 
   ๕)จีวรปฎิคคาหกภิกษุ (ภิกษุผู้มีหน้าที่รับจีวรที่ทายกถวายแล้วเก็บรักษา) 
   ๖) จีวรภาชกภิกษุ (ภิกษุผู้มีหน้าแจกจีวรแก,สงฆ์) 
   ๗) ยาคุภาชกภิกษุ (ภิกษุผู้มีหน้าที่แจกข้าวต้ม) 
   ๘) ผลภาชกภิกษุ (ภิกษุผู้มีหน้าที่แจกผลไม้) 
   ๙) ขัชชกภาชกภิกษุ (ภิกษุผู้มีหน้าที่แจกของขบเคี้ยว) และเจ้าหน้าที่อ่ืนอีก๔๓ 
 จะเห็นว่า เมื่อมีพระสาวกมากขึ้นมีผู้ศรัทธาถวายสิ่งของต่างๆ มากขึ้น แต่พระสงฆ์มิได้มี
การสะสมปัจจัย ๔ ไว้เป็นของตนเอง ดังน้ันจึงต้องมีสถานที่กลางเพี่อเป็นที่สําหรับเก็บรักษาดูแล 
และจัดวางโครงสร้างด้านบุคคลที่จะทําหน้าที่ดูแลจัดการ แต่เป็นที่สังเกตได้ว่าในคัมภีร์ไม่มีกล่าวถึง
เจ้าหน้าที่จัดการเรื่องที่ดิน และการจัดทําบัญชี เพราะท่ีดินของวัดไม่มีการนําไปหาผลประโยชน์ใดๆ 
ทั้งสิ้น และไม่มีภิกษุ เจ้าที่บริหารจัดการเรื่องเงิน การบริหารจัดการจึงเป็นหน้าที่ของกัปปิยการก  

                                                            
๔๓วิ.จู. (ไทย) ๗/๓๒๗/๑๔๖. 



  ๔๖

 
ตารางที่ ๒.๗ผู้ดูแลและจัดการทรัพย์สินของสงฆ์ 

นักวิชาการหรอืแหล่งข้อมูล แนวคดิหลัก 

วิจู. (ไทย) ๗/๓๒๗/๑๔๖. พระพุทธเจ้าได้ทรงแต่งต้ังภิกษุเป็นเจ้าหน้าที่ เช่น 
 ๑) เสนาสนคาหาปกภิกษุ 
 ๒)ภัตตุทเทสกภิกษุ 
 ๓) เสนาสนป้ญญาปกภิกษุ 
 ๔) ภัณฑาคาริกภิกษุ 
 ๔) จีวรปฏิคคาหกภิกษุ 
 ๖) จีวรภาชกภิกษุ 
 ๗) ยาคุภาชกภิกษุ 
 ๘) ผลภาชกภิกษุ 
 ๙) ขัชชกภาชกภิกษุ 

 
 ๒.๓.๔.๒ การบรหิารจดัการทรัพย์สินของสงฆ ์

เรื่องการบริหารจัดการทรัพย์สินของสงฆ์น้ัน ส่วนใหญ่เป็นการบริหารจัดการทรัพย์ที่จัด
อยู่ในปัจจัย ๔คือ จีวร บิณฑบาต เสนาสนะ เภสัช ซึ่งทายกถวายแก่สงฆ์ โดยภิกษุผู้รับหน้าที่บริหาร
จัดการทรัพย์สินของสงฆ์ ต้องได้รับแต่งต้ังจากสงฆ์ โดยต้องคัดเลือกภิกษุที่มีความรู้ความสามารถใน
หน้าที่น้ันๆ ตําแหน่งหน้าที่บริหารจัดการทุกหน้าที่ ผู้ที่จะได้รับแต่งต้ัง ต้องเป็นภิกษุที่มีคุณสมบัติ ๔ 
ประการ คือ (๑) ไม่ลําเอียงเพราะความชอบพอ (๒) ไม่ลําเอียงเพราะความเกลียดชัง (๓) ไม่ลําเอียง
เพราะความเขลา (๔) ไม่ลําเอียงเพราะความกลัว (๕) ต้องรู้วิธีบริหารจัดการในเรื่องน้ันๆ จะเห็นได้ว่า 
คุณสมบัติ ๔ ข้อแรกเป็นคุณภาพ หรือคุณธรรมภายในตัวของผู้บริหาร ส่วนความสามารถและเข้าใจ
ถึงการจัดการเป็นคุณภาพ ภายนอก เช่น ทรัพย์สินส่วนเสนาสนะก็ต้องรู้ว่าเสนาสนะให้จับจองแล้ว
และยังไม่ให้จับจอง ภิกษุสงฆ์กับผู้ที่จะได้รับการแต่งต้ังต้องไปประชุมกันในเขตสีมาภิกษุผู้ฉลาดใน
วิธีการแต่งต้ังสวดประกาศแต่งต้ังด้วยกรรมวาจาในการบริหารจัดการที่พักอาศัย ภิกษุผู้มีหน้าที่ให้
ภิกษุทั้งหลายจับจองเสนาสนะเป็นที่พัก อาศัย ต้องนับจํานวนภิกษุก่อนแล้วนับที่นอน คือ ที่ต้ังเตียง 
ให้จับจองตามจํานวนที่นอน เมื่อที่นอนเหลือมาก ให้จับจองตามจํานวนวิหาร เมื่อวิหารเหลือมาก ก็
ให้จับจองตามจํานวนบริเวณ เมื่อบริเวณเหลือมาก ก็ให้จับจองซ้ํา มีภิกษุรูปอ่ืนมาไม่ปรารถนาจะให้ก็
ไม่ต้องให้ ไม่พึงให้ภิกษุผู้อยู่นอกสีมาจับจองเสนาสนะ ภิกษุจับจองอยู่ในเสนาสนะ ไม่พึงหวงกันไว้
ตลอดทุกเวลา ไม่พึงหวงกันไว้ได้ตลอดพรรษา ๓ เดือน ไม่พึงหวงกันไว้ตลอดฤดูกาล๔๔ 

 
 
 
 

 
                                                            

๔๔วิ.จู. (ไทย) ๗/๓๑๘/๑๓๕-๑๓๖. 



  ๔๗

 
ตารางที่ ๒.๘การบริหารจัดการทรัพย์สินของสงฆ์ 

นักวิชาการหรอืแหล่งข้อมูล แนวคดิหลัก 

วิ.จู. (ไทย) ๗/๓๑๘/๑๓๔-๑๓๖. ผู้ที่จะได้รับแต่งต้ัง ต้องเป็นภิกษุที่มีคุณสมบัติ ๕ 
ประการ คือ 
 (๑) ไม่ลําเอียงเพราะความชอบพอ 
 (๒) ไม่ลําเอียงเพราะความเกลียดชัง 
 (๓) ไม่ลําเอียงเพราะความเขลา 
 (๔) ไม่ลําเอียงเพราะความกลัว 
 (๕) ต้องรู้วิธีบริหารจัดการในเรื่องน้ันๆ 

  

 ๒.๓.๔.๓ ปัญหาเกี่ยวกับที่ดิน 
มีเรื่องกรณีตัวอย่างที่ภิกษุเก่ียวข้องกับที่ดินที่ได้รับการวินิจฉัยโทษไว้ มีทั้งที่ดินพ้ืนที่

สวน พ้ืนที่นําของชาวบ้านและที่ดินวัดของสงฆ์ คือ ภิกษุกล่าวคําเท็จตู่เอาพื้นที่สวนหรือที่นําของผู้อ่ืน
(ของ ชาวบ้าน)ว่า สวนหรือนานี้เป็นของเรา เป็นการพยายามจะเอาของที่เจ้าของไม่ได้ให้ภิกษุต้อง
อาบัติทุกกฎ ภิกษุฉลาดในการดําเนินคดีและมีพรรคพวกทําให้เจ้าของสวนหรือเจ้าของที่นําซึ่งเห็น
ภิกษุดําเนินการฟ้องร้องแล้วคิดว่า ตนสามารถที่จะต่อสู้เอาสวนหรือที่นําคืนได้หรือไม่ ต้องอาบัติ
ถุลลัจจัยหากเจ้าของทอดธุระคิดว่าตนหมดกรรมสิทธ์ิในที่สวนหรือที่นําภิกษุต้องอาบัติปาราชิก เมื่อมี
การโจทก์ฟ้อง ดําเนินการตัดสินคดีความในท่ามกลางสงฆ์หรือในราชตระกูล ภิกษุให้สินบนผู้ตัดสินทั้ง
พยานโกงชนะความเจ้าของที่สวนหรือเจ้าของที่นํา ต้องอาบัติปาราชิก แพ้ความเจ้าของที่สวนหรือ
เจ้าของที่นํา เหตุที่ภิกษุเบียดเบียน เจ้าของที่สวนหรือเจ้าของที่นํา ด้วยเร่ืองเท็จ ต้องอาบัติถุลลัจจัย 
ในกรณีที่ตัดสินในท่ามกลางสงฆ์ มิใช่แต่ภิกษุที่ตู่เอาที่สวนหรือที่นําเท่าน้ันที่ต้องอาบัติปาราชิก ภิกษุ
ทั้งหลายที่ตัดสินโกงและภิกษุทั้งหลายที่เป็นพยานโกง ซึ่งร่วมดําเนินคดีทุกรูป ต้องอาบัติปาราชิก 
ภิกษุปักหลัก ขึงเชือก ล้อมรั้ว หรือถมคันนําให้รุกล้า ที่นําต้องอาบัติทุกกฎ เมื่อความพยายามรุกล้าอีก
ครั้งเดียวจะสําเร็จต้องอาบัติถุลลัจจัย เมื่อความพยายามครั้งสุดท้ายสําเร็จ ภิกษุต้องอาบัติปาราชิก 
ภิกษุกล่าวตู่เอาพ้ืนที่ ต้องอาบัติทุกกฎ ทําให้เจ้าของเกิดความสงสัย ต้องอาบัติถุลลัจจัย หากเจ้าของ
ทอดธุระคิดว่าเราหมดกรรมสิทธ์ิในพ้ืนที่ ภิกษุต้องอาบัติปาราชิก เมื่อมีการดําเนินคดี ภิกษุชนะความ
เจ้าของพ้ืนที่ ต้องอาบัติปาราชิก แพ้ความเจ้าของพ้ืนที่ ต้องอาบัติถุลลัจจัย ภิกษุปักหลัก ขึงเชือก 
ล้อมร้ัว หรือถมคันดินให้รุกล้าพ้ืนที่สวน ต้องอาบัติทุกกฎ เมื่อพยายามรุกล้าอีกครั้งเดียวจะสําเร็จ 
ภิกษุต้องอาบัติถุลลัจจัย เมื่อพยายามครั้งสุดท้ายสําเร็จ ภิกษุต้องอาบัติปาราชิกการตู่เอาที่ดินทั้ง ๓ 
เรื่องน้ี เป็นการตู่เอาที่ดินของประชาชน ในความรู้สึกของประชาชน เข้าใจกันว่า ภิกษุผิดชัดเจน มี
โทษทางบ้านเมืองด้วย๔๕ 

มีเรื่องที่ภิกษุตู่เอาที่ดินที่ตนมีกรรมสิทธ์ิร่วมด้วย ดังเรื่องต่อไปน้ี ภิกษุกล่าวตู่เอาวิหาร 
ต้องอาบัติทุกกฎ ทําให้เจ้าของ(ภิกษุสงฆ์)เกิดความสงสัย ต้องอาบัติถุลลัจจัย หากเจ้าของ(ภิกษุสงฆ์)
ทอดธุระ คิดว่าเราหมดกรรมสิทธิในวิหาร ภิกษุต้องอาบัติปาราชิก เมื่อมีการดําเนินคดี ภิกษุชนะ

                                                            
๔๕วิ.มหา. (ไทย) ๑/๑๐๓-๑๐๕/๘๖-๘๘. 



  ๔๘

 
ความเจ้าของวิหาร ต้องอาบัติปาราชิก แพ้ความเจ้าของวิหาร ต้องอาบัติถุลลัจจัย การตู่เอาวิหารอัน
เป็นที่พักอาศัยในท่ีน้ี รวมเอาท่ีดินด้วย เพราะวิหารต้ังอยู่บนพ้ืนดิน กรณีตัวอย่างน้ี เป็นถ้อยคําที่
เป็นไปตามถ้อยคําที่ใช้ในกรณีภิกษุ ตู่เอาที่สวนที่นําของชาวบ้าน พระอรรถกถากถาจารย์และพระ
ฎีกาจารย์ได้อธิบายไว้ว่า ภิกษุตู่เอาวัด หมายถึงภิกษุตู่เอาวิหาร บริเวณ อาวาส ทั้งใหญ่(กว้าง)และ
เล็ก(แคบ) ซึ่งเป็นสถานท่ีที่ทายกถวายภิกษุทั้งหลายเจาะจงสงฆ์ในทิศทั้ง ๔ การตู่เอาไม่ขึ้น ภิกษุไม่
สามารถแยก(แบ่ง)ถือกรรมสิทธ์ิเพราะภิกษุทั้งปวงที่อยู่ในทิศทั้ง ๔ ยังไม่ทอดกรรมสิทธิ ์๔๖ สาเหตุที่
ภิกษุสงฆ์เกิดคดีความในเรื่องทรัพย์สินประเภทท่ีดินขึ้นมา ก็เพราะภิกษุสงฆ์มีทรัพย์สินประเภทท่ีดิน
อยู่แล้วมีที่ดินของคฤหัสถ์อยู่ติดกับที่ดินอันเป็นที่ต้ังวัด 
 
ตารางที่ ๒.๙ ปัญหาเกี่ยวกับที่ดิน 

นักวิชาการหรอืแหล่งข้อมูล แนวคดิหลัก 

วิ.มหา. (ไทย) ๑/๑๐๓-๑๐๕/๘๖-๘๘. มีเรื่องกรณีตัวอย่างที่ภิกษุเก่ียวข้องกับที่ดินที่ได้รับ
การวินิจฉัยโทษไว้ มีทั้งที่ดินพ้ืนที่สวนพ้ีนที่นําของ
ชาวบ้านและที่ดินวัดของสงฆ์ คือ ภิกษุ กล่าวคํา
เท็จตู่เอาพ้ืนที่สวนหรือที่นําของผู้อ่ืน(ของชาวบ้าน)
ว่า สวน หรือนําน้ีเป็นของเราเป็นการพยายามจะ
เอาของที่เจ้าของไม่ได้ให้ภิกษุต้องอาบัติทุกกฎ 

วิ.มหา.อ. (ไทย) ๑/๓๖/๔๓-๔๕. ภิกษุกล่าวตู่เอาวิหาร ต้องอาบัติทุกกฎ ทําให้
เจ้าของ (ภิกษุสงฆ์) เกิดความสงสัย ต้องอาบัติ
ถุลลัจจัย หากเจ้าของ (ภิกษุสงฆ์) ทอดธุระคิดว่า
เราหมดกรรมสิทธ์ิในวิหาร ภิกษุต้องอาบัติปาราชิก 

  
 ๒.๓.๔.๔ ปัญหาเรี่องทรัพย์สิน 

มีเรี่องที่ภิกษุไปถือเอาทรัพย์สินที่มีเจ้าของเป็นเหตุให้พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติสิกขาบท 
กําหนดโทษเก่ียวกับทรัพย์สินที่ปรากฏในพระไตรปิฎกน้ัน เวลาเกิดมีพระภิกษุกระทําความผิดก่อเรื่อง 
เสียหายขึ้นมา ประชาชนท่ีรู้เห็นเหตุการณ์ก็จะพากันโจษขาน จนเรื่องทราบไปถึงพุทธสํานัก เช่น เรื่อง 
ของท่านพระธนิยะใช้เล่ห์ลวงลักไม้ที่แปรรูปแล้วซี่งเก็บไว้ซ่อมแซมเมืองในมคธรัฐ ท่านพระธนิยะได้อ้าง
ว่า เมื่อคราวที่พระเจ้าพิมพิสาร ขึ้นครองราชย์พระองค์ได้ประกาศว่า หญ้าไม้และนา ข้าพเจ้าขอถวาย
แก่สมณพราหมณ์ทั้งหลาย ขอให้ใช้สอยตามสบายเถิด พระเจ้าพิมพิสารตรัสว่า ''โยมจําได้ แต่ที่โยม
ประกาศไปน้ันหมายถึงสมณพราหมณ์ที่มียางอายมีความยําเกรงความเสียหาย และโยมหมายถึงหญ้า
ไม้ที่ไม่มีเจ้าของในป่า ไม่ไช่ไม้ที่ตัดเก็บไว้ซ่อมแซมพระนคร ความผิดครั้งน้ี มีโทษถึงถูกจับประหาร
หรือถูกจับขังคุก แต่พระเจ้าพิมพิสารมิได้ทรงเอาผิด รับสั่งว่า "พระองค์จะสั่งประหารสั่งจองจําหรือสั่ง
ขับไล่บรรพชิตได้อย่างไร ท่านรอดตัวเพราะเพศของท่าน แต่ท่านอย่ากระทําอย่างน้ีอีกเด็ดขาด๔๗ 

                                                            
๔๖วิ.มหา.อ. (ไทย) ๑/๓๖/๔๓-๔๕. 
๔๗วิ.มหา. (ไทย) ๑/๘๔-๘๘/๗๔-๗๘. 



  ๔๙

 
ในเรื่องที่เกิดขึ้นน้ี ท่านพระธนิยะมีความผิดต้องได้รับโทษทางบ้านเมือง ส่วนทางพระ

วินัย ท่านไม่ผิดเพราะยังไม่มีการบัญญัตห้ามลักสิ่งของของผู้อ่ืน แต่ท่านเป็นอาทิกัมมิกะ คือเป็นผู้ก่อ
เหตุให้ทรงบัญญัติสิกขาบทก่อนใครอ่ืน ภิกษุสงฆ์ซึ่งแม้เป็นผู้มีสิทธิและถือกรรมสิทธิในทรัพย์สินของ
สงฆ์ แต่ก็ไม่อาจจะนําของสงฆ์ ซึ่งเป็นของส่วนรวมไปทําการใดๆ ที่มิชอบ ถ้ากระทําย่อมมีความผิด
ทางพระวินัยบัญญัติซึ่งเป็นความผิดที่พ้นได้ด้วยการแสดงอาบัติ แต่อาจมีโทษทางบ้านเมืองหนักเบา
ตามโทษานุโทษไม่ต้องพูดถึงคฤหัสถ์ที่จะมาจัดการดําเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สิน เช่นที่ดินของวัด พวก
เขาไม่มีสีทธ์ิ ผู้ที่พยายามกระทําการเพ่ือให้ได้มาซึ่งทรัพย์สินของสงฆ์ถือว่าเป็นพวกมหาโจรปล้น
ศาสนา การที่พระสงฆ์ไปต่อสู้เพ่ือปกปัองทรัพย์สินของวัด อันเป็นของสงฆ์ทั้ง ๔ ทิศ ถือว่าท่าน
ปกป้องดูแลรักษาสมบัติของสงฆ์ ซึ่งถ้าท่านพากันวางเฉยก็จะมีความผิดทางพระวินัยบัญญัติ ในฐานะ
ไม่ปกป้องรักษาทรัพย์สินของสงฆ์ที่ไม่พึง สละและไม่พึงแจก ในคัมภีร์พระวินัยปิฎก มหาวิภังค์ ตอน
ว่าด้วยเรื่องปัญหาเก่ียวกับทรัพย์สินที่พระภิกษุ ต้องระวังการละเมิดเรื่องทรัพย์สิน โดยพระพุทธเจ้า
ทรงต้ังมาติกา คือหัวข้อแห่งทรัพย์ ซึ่งกําหนดแบ่งเป็น ๓๐ ประเภท๔๘ ได้แก่ (๑) ภุมมัฏฐ ทรัพย์ที่อยู่
ในแผ่นดิน (๒) ถลัฏฺฐ ทรัพย์ที่อยู่บนบก (๓) อากาสัฏฺฐ ทรัพย์ที่อยู่ในอากาศ (๔) เวหาสัฎฺฐ ทรัพย์ที่
อยู่ในที่แจ้ง (๕) อุทกัฏฺฐ ทรัพย์ที่อยู่ในน้ํา (๖) นาวัฎฐ ทรัพย์ที่อยู่ในเรือ (๗) ยานัฎฐ ทรัพย์ที่อยู่ใน
ยาน (๘) ภารัฎฐ ทรัพย์ที่นําติดตัวไปได้ (๙) อารามัฏฺฐ ทรัพย์ที่อยู่ในสวน (๑๐)วิหารัฎฐ ทรัพย์ที่อยู่ใน
วัด(หมายถึงสมบัติของวัด) (๑๑) เขตตัฎฺฐ ทรัพย์ที่อยู่ในนา (๑๒) วัตฺถุฎฐ ทรัพย์,ที่อยู่ในพ้ืนที่ (๑๓) 
คามัฎฐ ทรัพย์ที่อยู่ในหมู่บ้าน (๑๔) อรัญญัฎฐ ทรัพย์ที่อยู่ในป่า (๑๔) อุทก น้ํา (๑๖) ทันตโปณไม้ขา
ระฟัน (๑๗) วนัปปติ ต้นไม้เจ้าป่า (๑๘) หรณก ทรัพย์ที่มีผู้นําไป (๑๙) อุปนิธิ ทรัพย์ที่เขาฝากไว้ (๒๐) 
สุงกฆาต ด่านภาษี (๒๑) ปาโณ สัตว์มีชีวิต (๒๒) อปท สัตว์ไม่มีเท้า (๒๓) ทฺวิปท สัตว์ ๒ เท้า (๒๔) 
จตุปฺปท สัตว์ ๔ เท้า (๒๕) พหุปฺปท สัตว์มีเท้ามาก (๒๖) โอจรโก ภิกษุผู้สัง (๒๗) โอณิรักโข ภิกษุผู้รับ
ของฝาก (๒๘) สังวิธาวหาโร การชักชวนกันไปลัก (๒๙) สังเกตกัมม การนัดหมาย (๓๐) นิมิตตกัมม 
การทํานิมิต 

บรรดาทรัพย์สินทั้งหมดน้ัน ทรัพย์สินที่อยู่ในที่แจ้ง พอใช้เป็นเกณฑ์กําหนดปรับโทษ
ภิกษุ ถือเอาทรัพย์ของสงฆ์ คือ ภิกษุมีไถยจิตคิดจะลักทรัพย์ที่คล้องไว้บนเตียงหรือต่ัง ห้อยไว้บนราว
จีวร สาย ระเดียง ที่เดือยฝา ที่เครื่องแขวนรูปงาข้างหรือที่ต้นไม้โดยที่สุดแม้บนเชิงรองบาตร ต้องอาบ
ติทุกกฎ จับต้องต้องอาบัติทุกกฎ ทําให้ไหวต้องอาบัติถุลลัจจัย ทําให้เคลื่อนที่ ต้องอาบัติปาราชิก มี
ประเด็นที่ใช้เป็นเกณฑ์กําหนดปรับโทษภิกษุที่ถือเอาทรัพย์ที่เขาเก็บไว้ในวัดโดยฐานะ ๔ คือ ฝังอยู่ใน
แผ่นดิน ต้ังอยู่บนพ้ืนดิน ลอยอยู่ในอากาศ แขวนอยู่ในที่แจ้ง ภิกษุมีไถยจิตคิดจะลักทรัพย์ดังกล่าว 
ต้องอาบัติทุกกฎ จับต้อง ต้องอาบัติทุกกฎ ทําให้ไหว ต้องอาบัติลุลลัจจัย ทําให้เคลื่อนที่ ต้องอาบัติ
ปาราชิก ภิกษุกล่าวตู่เอาที่วัด ต้องอาบัติทุกกฎ ทําให้(สงฆ์ผู้เป็น)เจ้าของเกิดความสงสัย ต้องอาบัติ
ถุลลัจจัย หาก (สงฆ์ผู้เป็น) เจ้าของ ทอดธุระว่า จะไม่เป็นของเรา ต้องอาบัติปาราชิก ภิกษุเมื่อ
ดําเนินคดี ขนะความเจ้าของต้องอาบัติปาราขิก เมื่อดําเนินคดีแพ้ความ ต้องอาบ้ติถุลลัจจัย 

มีประเด็นเก่ียวกับทรัพย์สินของสงฆ์ คือพ้ืนที่วัดที่มีทรัพย์ที่เขาเก็บไว้ โดยฐานะ ๔ คือ 
ฝังอยู่ในแผ่นดิน ต้ังอยู่บนพ้ืนดิน ลอยอยู่ในอากาศ แขวนอยู่ในที่แจ้ง ภิกษุมีไถยจิตคิดจะลักทรัพย์น้ัน 
หาเพ่ือนไปด้วยหรือไปแต่ผู้เดียว ต้องอาบัติทุกกฎ จับต้องต้องอาบัติทุกกฎ ทําให้ไหว ต้องอาบัติ
                                                            

๔๘วิ.มหา. (ไทย) ๑/๙๓/๘๒. 



  ๕๐

 
ถุลลัจจัย ทําให้เคลื่อนที่ ต้องอาบัติปาราชิก มีประเด็นเก่ียวกับทรัพย์ที่ภิกษุรับฝากของ เป็นสิ่งของที่
ผู้ อ่ืนให้เก็บภิกษุไว้ภิกษุรับฝากของ เมื่อเจ้าของทวงว่า "จงคืนทรัพย์ให้แก่ข้าพเจ้า'' ปฏิเสธว่า 
"ข้าพเจ้าไม่ได้รับไว้" ต้อง อาบัติทุกกฏ ทําให้เจ้าของเกิดความสงสัย ต้องอาบัติ ถุลลัจจัย หากเจ้าของ
ทอดธุระว่า จะไม่คืนให้เรา ต้องอาบัติปาราชิกภิกษุเมื่อดําเนินคดี ชนะความเจ้าของ ต้องอาบัติ
ปาราชิก เมื่อดําเนินคดี แพ้ความ ต้องอาบัติถุลลัจจัย๔๙ พระพุทธเจ้ามิได้ทรงแต่งต้ังภิกษุเป็นจัดการ
เรื่องการเงิน มีแต่ทรงบัญญัติสิกขาบทห้าม เรื่องเงินน้ัน พิจารณาตามสิกขาบทท่ีทรงบัญญัติ เป็น
หน้าที่ของอารามิกชน คือ คนวัด ในปัจจุบันเรียกว่า ไวยาวัจกร 
 
ตารางที่ ๒.๑๐ปัญหาเรื่องทรัพย์สิน  

นักวิชาการหรอืแหล่งข้อมูล แนวคดิหลัก 

วิ.มหา. (ไทย) ๑/๘๔-๘๘/๗๔-๗๘. มีเรื่องที่ภิกษุไปถือเอาทรัพย์สินที่มีเจ้าของ เป็น
เหตุให้พระพุทธเจ้า ทรงบัญญัติสิกขาบทกําหนด
โทษเก่ียวกับทรัพย์สินที่ปรากฏในพระไตรปิฎก
น้ัน เวลาเกิดมีพระภิกษุกระทําความผิดก่อเรื่อง
เสียหายขึ้นมา ประชาชนท่ีรู้เห็นเหตุการณ์ก็จะ
พากับโจษขาน จนเรื่องทราบไป ถึงพุทธสํานัก 

วิ.มหา. (ไทย) ๑/๙๓/๘๒. พระพุทธเจ้าทรงต้ังมาติกา คือหัวข้อแห่งทรัพย์ 
ซึ่งกําหนดแบ่งเป็น ๓๐ ประเภท 

วิ.มหา. (ไทย) ๑/๑๐๓/๘๖-๘๗. พ ื้นที่วัดที่มีทรัพย์ที่เขาเก็บไว้โดยฐานะ ๔ คือ ฝัง
อยู่ในแผ่นดิน ต้ังอยู่ บนพ้ืนดิน ลอยอยู่ในอากาศ 
แขวนอยู่ในที่แจ้ง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

                                                            
๔๙วิ.มหา. (ไทย) ๑/๑๐๓/๘๖-๘๗. 



  ๕๑

 
๒.๔ หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาสําหรับการจัดการศาสนสมบัติวัด 

หลักธรรมของพระพุทธศาสนาย่อมทําให้เข้าใจแจ่มแจ้งในเรื่องที่เป็นไปในลักษณะของ 
ประโยชน์สุขในปัจจุบัน ที่มีแง่มุมทางลึกซึ้งทางเศรษฐศาสตร์มีมิติที่ครอบคลุมการดําเนินชีวิตทั้งการ
อยู่ การกิน รวมถึงความสัมพันธ์ทางกิจกรรมของเศรษฐกิจในทุกๆ เรื่องเลยที่เดียว นําพามาซึ่งความ
มั่นคงและสมบูรณ์ ช่ึงหลักธรรมที่นําพาสู่ความสําเร็จน้ัน ผู้วิจัยจะนําเสนอได้ ดังน้ี 

คําว่า อิทธิบาท แปลว่า บาทฐานแห่งความสําเร็จ หมายถึง สิ่งซึ่งมีคุณธรรมเครื่องให้
บรรลุถึงความสําเร็จตามที่ตนประสงค์ ผู้หวังความสําเร็จในสิ่งใด ต้องทําตนให้สมบูรณ์ด้วยสิ่งที่
เรียกว่า อิทธิบาท ซึ่งจําแนกไว้เป็น ๔ คือ๕๐ 
 ๑. ฉันทะ ความพอใจรักใครในสิ่งน้ัน  
 ๒. วิริยะ ความพากเพียรในสิ่งน้ัน 
 ๓. จิตตะ ความเอาใจใส่ฝักใฝ่ในสิ่ง่น้ัน 
 ๔. วิมังสา ความหมั่นสอดส่องในเหตุผลของสิ่งน้ัน 
 ธรรม ๔ อย่างน้ี ย่อมเน่ืองกัน แต่ละอย่างๆ มีหน้าที่เฉพาะของตน  
 ฉันทะ คือความพอใจ ในฐานะเป็นสิ่งที่ตนถือว่าดีที่สุด ที่มนุษย์เราควรจะได้ ข้อน้ีเป็น 
กําลังใจ อันแรก ที่ทําให้เกิดคุณธรรม ข้อต่อไป ทุกข้อ 
 วิริยะ คือความพากเพียร หมายถึง การการะทําที่ติดต่อ ไม่ขาดตอน เป็นระยะยาวจน 
ประสบความสําเร็จ คําน้ี มีความหมายของ ความกล้าหาญ เจืออยู่ด้วย ส่วนหน่ึง 
 จิตตะ หมายถึงความไม่ทอดทิ้ง สิ่งน้ัน ไปจากความรู้สึกของตัว ทําสิ่งซึ่งเป็นวัตถุประสงค์ 
น้ันให้เด่นขัด อยู่ในใจเสมอ คําน้ี รวมความหมาย ของคําว่า สมาธิอยู่ด้วยอย่างเต็มที่ 
 วิมังสา หมายถึงความสอดส่องในเหตุและผล แห่งความสําเร็จ เก่ียวกับเรื่องน้ันๆให้ลึกซึ้ง 
ย่ิงๆ ขึ้นไปตลอดเวลา คําน้ี รวมความหมาย ของคําว่า ปัญญา ไว้อย่างเต็มที่ 
 พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุต.โต) ได้กล่าวว่า๕๑ "พ่ึงเข้าใจระลึกไว้เสมอว่าการที่เพียร 
พยายามแสวงหา รักษาและครอบครองโภคทรัพย์ไว้น้ันก็เพ่ือจะใข้ให้เป็นประโยชน์ทั้งแก่ตนและ
คนอ่ึนถ้าไม่ใช้ทรัพย์สมบัติให้เกิดคุณประโยชน์แล้วการหาและการมีทรัพย์สมบัติก็ปราศจากคุณค่าหา
ความหมาย ใดๆมิได้ดังน้ันเมื่อมีทรัพย์หรือหาทรัพย์มาได้แล้วต้องรู้จักสรรทรัพย์น้ันโดยถือหลักการ
แบ่งทรัพย์เป็น ๔ ส่วนที่เรียกว่าโภควิภาค" คือหน่ึงส่วนใข้จ่ายเลี้ยงตนเล้ียงคนท่ีควรบํารุงเลี้ยงได้แก่
บิดามารดาบุตรภรรยา และคนในปกครองมิตรสหายผู้ร่วมกิจการงานทําบุญตลอดจนบํารุงราขการ
ด้วยการเสียภาษีอากรเป็นต้น สองส่วนใข้เป็นทุนประกอบการงานสามส่วนเก็บไว้ใซ้ในยามจําเป็น 

อิทธิบาท ๔ เป็นแนวทางการเรียน การทํางาน ให้ประสบความสําเร็จที่พระพุทธองค์ได้
ทรงสดับไว้อย่างแยบคลาย อันประกอบด้วยแนวปฏิบัติ ๔ ข้อ คือ ฉันทะ วิริยะ จิตตะ วิมังสา ซึ่ง
ใครๆก็ท่องได้ จําได้ แต่จะมีสักก่ีคนที่ปฏิบัติได้ครบกระบวนความท้ัง ๔ ข้อ อันเป็น ๔ ขั้นตอนที่
ต่อเน่ืองหนุนเสริมกัน จะขาดข้อใดข้อหน่ึงไม่ได้ ด้วยว่ามันเป็นกระบวนการที่เขี่อมโยงกันทั้ง ๔ ข้อ จึง
จะทําให้เราประสบ ผลสําเร็จในขีวิตและการงานได้ตามความมุ่งหวัง ขออธิบายดังต่อไปน้ี 
                                                            

๕๐พระมหาสมขาย ฐานวุฑฺโฒ, "อิทธิบาท ๔", ไม่ระบุ วัน เดือน, (เทปตลับ), ๒ ตลับ.  
๕๑พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), ธรรมนูญชีวิต, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณ

ราชวิทยาลัย, ๒๕๔๔), หน้า ๓๙. 



  ๕๒

 
 ๑) ฉันทะคือ การมีใจรักในสิ่งที่ทําใจที่รักอันเกิดจากความศรัทธาและเข่ือมั่นต่อสิ่งที่ทํา 
จึงจะเกิดผลจริงตามควร เราคงเคยได้ยินคําว่า "ขอฉันทามติจากประชุม" บ่อยๆ หรือ ''มีฉันทะ
ร่วมกัน" ก่อน เลิกการประชุมบางอันเป็นเสมือนสัญญาระหว่างกันว่าเราจะทําสิ่งน้ันสิ่งน้ีร่วมกันหรอ
ละเว้นบางสิ่ง ร่วมกัน ซึ่งความเข้าใจในข้อน้ีคิดว่าถูกเพียงคร่ึงเดียว เพราะความหมายของ "ฉันทะ" 
น้ัน ไม่ไช่แปลว่าเป็น สัญญาภาษากระดาษหรือสัญญาที่ให้ไว้กับมวลหมู่สมาชิกเท่าน้ัน หากแต่เป็น
สัญญาใจและเป็นใจที่ผูกพัน เป็นใจที่ศรัทธาและเช่ือมั่นต่อสิ่งน้ันอยู่เต็มเป่ียม จึงจะเกิดความเพียร
ตามมา เปรียบได้กับนักวิจัยที่ศรัทธา และเช่ือมั่นในแนวคิดแนวปฏิบัติของงานวิจัยเพ่ือท้องถิ่นซึ่งอาจ
มีมากน้อยต่างกัน คงไม่มีใครบอกได้ นอกจากตัวนักวิจัยเองและผลของงานที่เกิดขึ้นจริงเป็นที่
ประจักษ์ต่อสาธารณะชน 

หลายคนคงเคยได้ยินประโยคที่ว่า Where there is the will, there is the way. ที่ใดมี
ความปรารถนาอับแรงกล้า ที่น่ันย่อมมีหนทางเสมอ ขอเพียงแต่ให้มีความต้ังใจแน่วแน่ ที่จะประสบ
ความสําเร็จในเรื่องน้ันๆให้ได้ ด้วยความมุ่งมั่น ไม่ท้อถอย ย่อมมีหนทางนําเราไปสู่ความสําเร็จได้เสมอ 

การมีใจรัก ถือว่าสําคัญมาก ไม่ใช่ทําใจให้รักเพ่ืออะไรสักอย่าง หรือ ห้ามใจไม่ให้รัก มัน
ก็ยากยิ่งพอๆ กัน เพราะรักดังกล่าวไม่ได้เกิดจากความรักความศรัทธาของเราจริงๆ ขืนทําไปก็มีแต่จะ
ทุกข์ ทรมานแม้จะได้บางสิ่งที่มุ่งหวังแล้วก็ตาม ประการสําคัญเป็นการแอบแฝงมาจากความคิดอ่ืน
ศรัทธาอ่ืน หรือความเป็นอ่ืนที่เราพยายามหาเหตุและผลมาอธิบายว่า มันคือสิ่งเดียวกันเพ่ือให้
สามารถดําเนินไปได้ หรือเพ่ือให้ตัวเองสบายใจที่สุด แต่ถ้าเรามีใจศรัทธาอันแรงกล้าแล้ว พลัง
สร้างสรรค์ก็จะบังเกิดขึ้นกับเรา อย่างมหัศจรรย์ทีเดียว 

ทีน้ีมาพูดถึงว่า "เราจะสร้างฉันทะให้เกิดขึ้นได้อย่างไร" พระพุทธองค์เคยสอนไว้ว่า 
มนุษย์เรา ต้องเลือกที่จะศรัทธาบางอย่างและหมั่นตรวจสอบศรัทธาของตัวเองว่าดีต่อตัวเองและดีต่อ
ผู้อ่ืนอันรวมถึง สังคมโดยรวมหรือไม่ เมื่อดีทั้งสองอย่างก็จงมุ่งมั่นที่จะทําด้วยความต้ังใจ และหากไม่ดี
ก็จงเปล่ียนแปลง ศรัทธาเสีย'ใหม่ ซึ่งเราต้องเสือก ไม่เช่นน้ันเราจะกลายเป็นคนที่สับสนไม่มีแก่นสาร
และเป็นคนไร้รากในที่สุด เมื่อเป็นคนไม่มีแก่นสารก็จะถูกชักชวนไปในทางที่ไม่ดีได้ง่ายน่ันเอง 

หากจะฝึกฝนตนเอง อาจเริ่มจากการตั้งคําถามกับตัวเองว่าเราศรัทธาอะไรอยู่ เพราะ
คนเรา เมื่อศรัทธาอะไรก็จะได้พบกับสิ่งน้ันเข้าถึงสิ่งน้ัน ศรัทธาในเทคโนโลยีเราก็จะเข้าถึงเทคโนโลยี 
ศรัทธาต่อ ชาวบ้านเราก็จะเข้าถึงชาวบ้าน ศรัทธาต่อวัตถุก็จะเข้าถึงวัตถุ ศรัทธาต่อลาภยศสรรเสริญก็
จะเข้าถึงลาภ ถึงยศเข้าถึงตําแหน่ง ศรัทธาต่อความเก็จะเข้าถึงความรู้ หรือศรัทธาต่อหลักธรรมก็จะ
เข้าถึงธรรม หรือไม่ศรัทธาอะไรเลยก็ไม่เข้าถึงก็ไม่เข้าถึงอะไรเลย เพราะความศรัทธานําามาซึ่งมุ่งมั่น
ทุ่มเทเพ่ือทําทุกอย่างให้ ได้มาซึ่งสิ่งที่เราศรัทธาน่ันเอง ขณะเดียวกันก็ลองตรวจสอบตัวเองดูว่าสิ่งที่
เราศรัทธากับสิ่งที่องค์กรของเราศรัทธาน้ันตรงกันหรือไม่ หากตรงกันก็เรียนรู้ที่จะเปลี่ยนแปลงตน
หรือหากไม่ตรงกันก็เรียนรู้ที่จะให้โอกาสตัวเองไปสู่แห่งที่ที่เหมาะสมกว่า๕๒ 
 ๒) วิริยะคือ ความมุ่งมั่นทุ่มเทเป็นความมุ่งมั่นทุ่มเททั้งกายและใจ ที่จะเรียนรู้และทําให้
เข้าถึงแก่นแท้ของสิ่งน้ันเรื่องน้ัน ถ้าหากกระทําก็จะทําจนเช่ียวชาญจนเป็นผู้รู้ ถ้าหากศึกษาก็จะศึกษา
ให้รู้ จนถึงรากเหง้าของเร่ืองราวน้ันๆ ดังน้ัน คําว่า "วิริยะ" จึงหมายถึงความเพียรพยายามอย่างสูงที่
                                                            

๕๒คณาจารย์โรงพิมพ์เลี่ยงเชียง, แบบประกอบนักธรรมตรีอธิบายธรรมวิภาค ปริเฉทท่ี ๑ , 
(กรุงเทพมหานคร : เลี่ยงเชียง, ๒๕๓๖), หน้า ๙๕-๙๖. 



  ๕๓

 
จะทําตามฉันทะหรือศรัทธาของตัวเอง หากเราไม่มีความเพียรแล้วก็อนุมานได้ว่าเรามีฉันทะหลอกๆ 
หรือศรัทธา หลอกๆ ทั้งโกหกตัวเองและหลอกผู้อ่ืน เพ่ืออะไรน้ัน ผลงานที่เขาทําจะช้ีชัดออกมาเองว่า
ทําเพ่ืออะไร ดังน้ัน นักวิจัยท้องถิ่น จึงต้องมีใจที่รักต่อคนท้องถิ่นและรักต่อการทํางานวิจัยเพ่ือ
แก้ปัญหาคนท้องถิ่น อันเป็นศรัทธาสูงสุด หากไม่เป็นเช่นน้ัน ก็ได้แต่เพียงศรัทธาปากเปล่าที่ไร้แม้เงา
ของความมุ่งมั่นและทุ่มเท หากแต่มีศรัทธาอ่ืนให้ครุ่นคิดและกระทําอยู่ 

วิริยะน้ีมาคู่กับความอดทนอดกลั้น เป็นความรู้สีกไม่ย่อท้อต่อปัญหาและมีความหวังที่
จะเอาชนะอุปสรรคทั้งปวง โดยมีศรัทธาเป็นเครื่องยึดเหน่ียวจิตใจ นําใจ และเตือนใจ ความอดทน
เป็น เคร่ืองมือสําหรับคนใจเย็นและใจงามด้วย ไม่ใช่มุทะลุดุดันรบเร้าและรุ่มร้อน เพราะมันจะทําให้มี
โอกาส ผิดพลาดได้ง่าย หรือสูญเสียความอดทนในที่สุด ดังน้ัน ความวิริยะอุสาหะ จึงเป็นวิถีทางของ
บุคคลที่หาญกล้าและทายท้าต่ออุปสรรคใดๆท้ังมวล 

ถามว่า "ความวิริยะมันเกิดจากอะไร" คําตอบก็คือ "เกิดจากศรัทธาหรือฉันทะนั่นเอง" 
และ เป็นศรัทธาที่มั่นคงด้วยไม่ว่าจะมีอุปสรรคใดๆ มากระทบก็ตามก็จะไม่เปลี่ยนแปลง แต่อาจปล่อย
วางหรือ วางเฉยในบางเวลาบางสถานการณ์บ้าง เพ่ือรอสภาวะที่เหมาะสมกว่า ความวิริยะไม่ใช่ความ
ดุดันอย่างเอา เป็นเอาตายหรือต้องให้ได้เสมอ แต่มันคือความแยบยลและเลือกที่จะทําบางอย่างเพื่อ
รักษาศรัทธาไว้หรือ เพ่ือรอวาระที่เหมาะสมอันหมายถึงการบรรลุผลแห่งศรัทธา 

ถ้าจะฝึกฝนเร่ืองความวิริยะแล้วคงต้องเริ่มจากความคิดที่ว่า ต้องหมั่นฝึกฝนตนเอง
บ่อยๆ หมั่นทําหมั่นคิดหมั่นเขียนหม่ันนําเสนอและอย่าขี้เกียจ อย่ากลัวความผิดพลาดและจงกล้า
แสดงออกซึ่งความรับผิดขอบต่อความล้มเหลวของตัวเอง อย่าท้อต่องานหนักและงานมากให้คิดว่าทํา
มากรู้มากเก่งมากขึ้น อย่าบ่นว่าไม่มีเวลาเพราะเวลามีเท่าเดิม ฯลฯ 
 ๓) จิตตะ คือ ใจที่จดจ่อและรับผิดชอบ เมื่อมีใจที่จดจ่อแล้วก็จะเกิดความรอบคอบตาม
คํา น้ีย่ิงใหญ่มากปัจจุบัน สังคมซับซ้อน มีสิ่งใหม่ๆ เกิดขึ้นมากมาย แต่ละคนมีภาระหน้าที่ ที่ต้องทํา
มากมาย ไม่รู้จะทําอะไรก่อน เวลาอ่านหนังสือก็คิดถึงงานท่ีรับผิดขอบ เวลาอ่านทํางานก็คิดว่าต้อง
อ่านหนังสือเพ่ือเตรียมตัวสอบ ไม่สามารถมีจิตจดจ่ออยู่กับสิ่งใดส่ิงหน่ึงได้นาน ผลคือ ทําอะไรก็ไม่ดี
สักอย่างทําผิดๆถูกๆ อยู่อย่างน้ัน 

แต่ถ้าเรามีใจที่จดจ่อต่อสิ่งที่เราคิดเราทําและรับผิดชอบแล้ว ไม่ว่าจะเป็นการเรียนหรือ
การงานก็ตาม ทุกอย่างก็จะดีฃึ้นไปเอง เราก็จะมีความรอบรู้มากข้ึนเรื่อยๆ ด้วยใจที่จดจ่อต้ังมั่นและ
ใฝ่เรียนรู้ของเรา เมื่อมีความรอบรู้มากฃื้บก็จะเกิดความรอบคอบตามมา เมื่อมีความรอบคอบแล้วการ
ตัดสินใจทํา อะไรก็จะเกิดความผิดพลาดน้อยตามไปด้วยความรอบคอบจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยหากไม่รอบ
รู้ ดังน้ัน การที่คนจะรอบรู้ได้น้ัน ต้องหม่ัน ศึกษาเรียนรู้อยู่เป็นเน่ืองนิจ ติดตามข่าวสารบ้านเมืองสม่ํา
เสมอ ต้องอ่านหนังสืออย่าให้ขาดและ หลากหลายโดยไม่ยึดติดกับเรื่องใดเร่ืองหน่ึง ประการสําคัญ
ต้องฝึกต้ังคําถามกับตัวเองกับเรื่องราวต่างๆที่ เกิดขึ้นรอบตัวเราพร้อมกับค้นหาคําตอบให้ได้ การฝึก
สนทนากับผู้รู้บ่อยๆ ก็เป็นสิ่งจําเป็น ซึ่งเมื่อเราทําได้อย่างน้ีแล้ว เราก็จะเป็นผู้ที่เข้าใกล้ความรอบรู้ไป
โดยปริยาย 

เมื่อเราเข้าใกล้ความรอบรู้แล้ว ก็ไม่ใช่เรื่องยากที่จะวิเคราะห์สังเคราะห์เน้ีอแท้ของ
เรื่องราว น้ันๆ ออกมาสู่การตัดสินใจของหมู่คณะหรือแม้แต่เรื่องส่วนตัวของเราเอง ดังน้ัน ความ
รอบคอบจึงแฝงไป ด้วยความรอบรู้ตามสภาพจริงของมัน อันเป็นแนวปฏิบัติที่คนรุ่นใหม่ต้องสร้างให้



  ๕๔

 
เกิดเป็นนิสัยแก่ตนเองความรอบคอบนอกจากจะดํารงอยู่คู่กับความรอบรู้แล้ว ยังต้องอาคัยความดี
งามเป็นเครื่องเตือนสติด้วย ถึงจะสามารถใช้จิตของเราพินิจพิจารณาและตรึกตรองในเน้ือแท้ของสิ่ง
ต่างๆน้ันได้อย่างเหมาะสม เพราะความดีงามตามแบบอย่างของคุณธรรมตามหลักศาสนาและ
จริยธรรมของสังคมน้ันเป็น สิ่งเดียวที่จะทําให้มนุษย์อยู่ร่วมกันอย่างปรกติสุข 
 ๔) วิมังสา คือ การทบทวนในสิ่งที่ได้คิดได้ทํามาอันเกิดจาก การมีใจรัก (ฉันทะ) แล้วทํา
ด้วยความมุ่งมั่น (วิริยะ) อย่างใจจดใจจ่อและรับผิดขอบ (จิตตะ) โดยใช้วิจารณญาณอย่างรอบรู้และ 
รอบคอบ จึงนําไปสู่การทบทวนตัวเอง และทบทวนองค์กรหรือทบทวนขบวนการ ทบทวนในส่ิงที่ได้
คิดสิ่ง ได้ทําผ่านมาว่าเกิดผลดีผลเสียอย่างไร ทั้งที่เป็นเรื่องส่วนตัวของเราเองและเป็นเรื่องที่ร่วมคิด
ร่วมทํากับคนอ่ืน เพ่ีอปรับปรุงปรับแก้Iขให้ดีย่ิงขึ้น 

การทบทวนเรื่องราวจากภายในของตัวเองเป็นสิ่งสําคัญมากในยุคปัจจุบันที่ผู้คนเริ่มสับสน 
วุ่นวายอย่างเข้มข้น ทบทวนความคิดเพ่ือตรวจสอบความคิดและการกระทําของเราว่าเราคิดหรือทําจาก 
ความคิดอะไรพร้อมกับถามตัวเองว่าเราคิดอย่างน้ันเพ่ืออะไรเราทําสิ่งน้ีเพ่ืออะไรเพ่ือความสุขของ ตัวเอง
หรือเพ่ือความสงบสุขของสังคมฯลฯ ซึ่งจะทําให้เรารู้ว่าเราควรจะอยู่ ณ จุดไหนของสังคมหรือ เปลี่ยนแปลง
ตนอย่างไรไปสู่การสร้างสรรค์ตนเองและสังคมที่งดงาม๕๓ 

ผู้ปฏิบัติงานหรือคนทํางาน คือ ผู้ที่ถูกมอบหมายให้ทํางานจากผู้บริหารหรือผู้บังคับบัญชา 
ซึ่งผู้ปฏิบัติงานหรือคนทํางานทุกคนต่างก็ปรารถนาท่ีจะประสบความสําเร็จในการทํางานด้วยกันทุกคน 
ดังน้ัน ชุดธรรมะที่เหมาะสมสําหรับผู้ปฏิบัติงาน คือ อิทธิบาท ๔ ซึ่งหมายถึง ธรรมแห่งความสําเร็จ โดย 
หลักธรรมในอิทธิบาท ๔ ประกอบด้วย 
 ๑. ฉันทะ ความพอใจ หมายถึง ความรักงาน พอใจกับงานที่ทําอยู่ ผู้ปฏิบัติงานจะต้องชอบ 
หรือ ศรัทธางานที่ทําอยู่ จะต้องพอใจที่จะทําและมีความสุขที่ได้ทํางานที่ได้รับมอบหมาย 
 ๒. วิริยะ ความพรากเพียร หมายถึง ฃยันมั่นเพียรกับงาน ผู้ปฏิบัติงานจะต้องนีความ
ขยันหมั่นเพียร ในการทํางานที่ได้รับมอบหมาย รวมทั้ง หมั่นฝึกฝนตนเองอย่างต่อเน่ืองเพ่ีอให้การทํางานมี
ประสิทธิภาพ มากย่ิงขึ้น 
 ๓. จิตตะ ความเอาใจใส่ หมายถึง ความเอาใจรับผิดชอบงาน ผู้ปฏิบัติงานจะต้องมีจิตใจ หรือ 
สมาธิจดจ่อกับงานที่ทํา รวมถึง มีความรอบคอบและความรับผิดขอบในงานที่ทําอย่างเต็มสติกําลัง 
 ๔. วิมังสา ความสอดส่องในเหตุและผล หมายถึง การพินิจพิเคราะห์และใช้ปัญญา ตรวจสอบ
งานผู้ปฏิบัติงานจะต้องทํางานด้วยปัญญา ด้วยสมองคิด รวมถึง การมีความเข้าใจในงานอย่าง ลึกซึ้งทั้งในแง่
ขั้นตอนและผลสําเร็จ/ผลสัมฤทธ์ิของงาน๕๔ 

ศูนย์สารสนเทศสิ่งแวดล้อม กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวง ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม ได้กล่าวว่า นอกจากเราจะใช้สติปัญญาในการทํางาน เพ่ือแก้ปัญหาและหาหนทาง
เจริญก้าวหน้าอยู่น้ัน มีทฤษฎีมากมายท่ีหวังให้เราปฏิบัติตาม ลองย้อนกลับมาใช้ ธรรมะง่ายๆ ที่ให้คุณ
ประสบความสําเร็จในการทํางานสูงสุดธรรมะท่ีเราควรจะหยิบยกมาใช้ในการทํางาน ทุกวันน้ี คงหนีไม่พ้น
อิทธิบาท ๔ เพราะความหมายของอิทธิบาท ๔ คือธรรมให้ถึงความสําเร็จ หรือ หนทางแห่งความสําเร็จ

                                                            
๕๓คณาจารย์โรงพิมพ์เลี่ยงเชียง, แบบประกอบนักธรรมตรี อรบายธรรมวิภาค ปริเฉทท่ี ๑, 

(กรุงเทพมหานคร : เลี่ยงเชียง, ๒๕๓๖), หน้า ๙๗-๙๙. 
๕๔เร่ืองเดียวกัน, หน้า ๑๐๐-๑๐๒. 



  ๕๕

 
น่ันเอง โดยหลักอิทธิบาท ๔ น้ันเป็นหลักธรรมสําคัญที่ทําให้เกิดสมาธิในการ ทํางาน ไม่ฟุ้งซ่านไปกับสังคม
และกระแสต่างๆ พร้อมทั้งตีกรอบให้เราทํางานอย่างคงเส้นคงวาอีกด้วย 

ฉันทะ = ฉันพอใจกับงาบที่ทําอยู่ มีใครบ้างไหมไม่ชอบงานที่ทําอยู่ ให้คุณลองตรวจสอบ 
ตัวเองดูว่าคุณน้ันมีความชอบหรือศรัทธากับงานแบบใด หรือพอใจกับงานแบบใดอยู่ เหมือนกับคุณเป็น 
นักศึกษาที่เพ่ิงจบใหม่กําลังใช้ความคิดไตร่ตรองว่าคุณต้องการเดินไปเส้นทางใด เรื่องเหล่าน้ีไม่มีใครให้
คําตอบคุณได้เพราะเป็นความชอบความศรัทธาที่ก่อเกิดจากตัวของคุณเองจริงอยู่ที่งานแต่ละอย่างไม่มีทาง
ที่คุณจะช่ืนชอบไปทั้งหมดทุกกระบวนการ แต่ถ้าคุณพอใจที่จะทําให้ดี สบายใจที่จะต้องเจอมันทุกวัน เรา
เรียกว่าความศรัทธา เป็นสิ่งแรกที่มนุษย์ต้องการและเป็นพ้ืนฐานของความสําเร็จ อย่างเช่น คุณมีความ
ศรัทธาและใจรักที่จะเป็นพนักงานขายที่ดีและซื่อสัตย์ สิ่งน้ีจะเป็นพลังให้คุณเดินไปหาความสําเร็จได้แบบ
เป็นเส้นตรง และเข้าถึงจิตใจเน้ือแท้ในการทํางานมากกว่าคนที่ไม่ได้มีความศรัทธาใดๆ กับงานที่ทําคุณอาจ
เริ่มต้นง่ายๆ ด้วยการต้ังคําถามกับตัวเอง ฉันทํางานเพ่ืออะไร ฉันมีความสุขหรือไม่ เพียงแค่น้ีคุณก็จะ 
ทราบตัวเองว่ามีความลึกซึ้งกับงานที่ทําอยู่เพียงใด เผื่อเราจะได้มีเวลาค้นหาและปรับเปลี่ยนตัวเอง หรือ
ปรับศรัทธาของตัวเองให้เข้ากับงานที่ทําอยู่ 

วิริยะ = ฉันขยันหม่ันเพียรกับงานที่มีคงไม่มีคนไหนประสบความสําเร็จโดยปราศจาก ความ
เพียร เป็นคําคมที่แปลง่ายแต่ความหมายเหน็ดเหน่ือยย่ิงนัก เพราะความวิริยะน้ันเป็นเครื่องมืออีกอย่าง
หน่ึงที่จะนําคุณไปสู่ความสําเร็จ ได้ ย่ิงคุณขยันเท่าไรผลตอบแทนท่ีคุณจะได้รับมันก็มีมากเท่าน้ัน 
ยกตัวอย่างต่อจากหัวข้อฉันทะ คุณเป็นพนักงานขายท่ีมีความศรัทธากับงานที่ทํา มีความสุขในการทํางาน 
เป็นเครื่องยึดเหน่ียวจิตใจ ร่วมกับความขยันหมั่นเพียร ไม่เฉยชาที่จะต้อนรับลูกค้า กระตือรือร้นหาลูกค้า
ใหม่ๆ อยู่เสมอ มีวินัยในการทํางาน ไม่ท้อกับปัญหาและอุปสรรคที่เข้ามา มีความทุ่มเทอย่างน้ี ตําแหน่งที่
สูงขึ้นไปอยู่ไม่ไกลเกินเอ้ือมแน่นอน ที่สําคัญความวิริยะจะเกิดขึ้นได้ก็ด้วยความศรัทธาของฉันทะนั่นเอง 
และความวิริยะไมใช่การทํางานแบบเอาเป็นเอาตาย แต่เป็นการหมั่นแกฝนตนเองต่างหาก 

จิตตะ = ฉันเอาใจใส่รับผิดชอบกับงานที่ทํา จิตใจที่จดจ่อกับงานไม่วอกแวกไปเที่ยวเล่น 
ล้วนเกิดผลดีต่องานที่ทํา จิตตะเป็นธรรมแสดงถึงสติและจิตใจท่ีรอบคอบและความรับผิดขอบที่จะตามมา 
ซี่งในสังคมการทํางานปัจจุบันน้ีมุ่งเน้นแย่งชิงตําแหน่งกัน และขัดขาจนลืมคิดไปว่า งานที่ตนเองต้องรับผิด
ขอบน้ันคือสิงใดกันแน่ จิตตะจึงมีความสําคัญในการทํางานโดยไม่วอกแวกออกไปนอกลู่นอกทาง ดังน้ัน 
เมื่อคุณมีทั้งฉันทะและวิริยะแล้ว จิตตะจะเป็นเสมือนรั้วของเส้นทางที่ ไมให้ไขว้เขวออกนอกทางสู่
ความสําเร็จได้ รวมทั้งเป็นสติที่สื่อออกมาถึงความมุ่งมั่นที่สูงกว่าความพอใจและความขยับ หมั่นเพียร 

วิมังสา = ฉันใคร่ครวญและใช้ปัญญาตรวจสอบงาน สิ่งสุดท้ายในการทํางาน คือการใช้ 
ปัญญา ที่เป็นกุญแจสูงสุดของอิทธิบาท ๔ เมื่อคุณมีความรักในงานท่ีทํา มีความขยันหมั่นเพียร มีสติ รับผิด
ขอบ การมีปัญญาคือการทบทวนตนเองและปัญหา ว่าสิ่งที่เราได้ทํามานั้นมีผลดีผลเสียอย่างไร มีสิ่ง ใดที่เข้า
มากระทบใจเราหรือคนอ่ืนหรือไม่ เราจะได้รู้จุดยืนของเราว่าทํางานและอยู่ในด้านทุกข์หรือสุข ล้มเหลว
หรือประสบความสําเร็จ อย่างเช่น ทบทวนตัวเองน่ิงๆ ว่าวันน้ีทั้งวันเราทําอะไรบ้าง สรุปกับตัวเองว่าทําเพ่ือ
อะไร เราจะได้มีกําลังใจต่อในวันต่อๆ ไป และไม่ทําผิดซํ้าซากอีกเช่นเดิม พร้อมกันน้ันเรา จะสามารถเห็น
หนทางได้ว่า เส้นทางไหนที่จะนําเราสู่ความสําเร็จได้จริงๆ๕๕ 
                                                            

๕๕ศูนย์สารสนเทศส่ิงแวดล้อม กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม, (กรุงเทพมหานคร : ๒๕๕๕). 



  ๕๖

 
พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต)ได้กล่าวว่า๕๖ "เมื่อได้ใช้โภคทรัพย์ทําประโยชน์อย่างน้ี 

แล้วถึงโภคะจะหมดสิ้นไปก็สบายใจได้ว่าได้ใช้โภคะน้ันให้เป็นประโยชน์ถูกต้องตามเหตุผลแล้วถึงโภคะ 
เพ่ิมขึ้นก็สบายใจเช่นเดียวกันเป็นอันไม่ต้องเดือดร้อนใจในทั้งสองกรณี" การทําประโยชน์ปัจจุบันหรือการ
ปฏิบัติตามหลักธรรม "อิทธิบาท ๔" เป็นเร่ืองเก่ียวกับปากท้องการกินการอยู่ปัจจัยการดํารงของคนถ้า
บ้านเมืองมีเศรษฐกิจดีคนมีความอยู่ดีกินดีต่างคนต่างประกอบอาชีพที่สุจริตไม่เบียดเบียนกันรัฐบาลก็ไม่
ต้องวุ้นวายอยู่กับการปราบปรามเร่ืองทุจริตสามารถพัฒนาประเทศขาติให้เจริญก้าวหน้าไปและเศรษฐกิจ
ของขาติจะดีขึ้นจําเป็นต้องมีการพัฒนาคือการดําเนินกิจการเพื่อเพ่ิมรายได้ของคนให้สูงขึ้นต่อเน่ืองกัน เป็น
ระยะยาวนานปัจจัยขั้นมูลฐานที่สําคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจคือประชากรซึ่งเป็นทรัพยากรธรรมชาติ ที่มี
ค่าสูงสุดและเป็นปัจจัยมูลฐานเป็นต้นทุนเบ้ืองต้นถ้าคนทุกคนที่เป็นประชากรของชาติมีหลักธรรม ตามที่
กล่าวมาก็ถือได้ว่าประเทศขาติมีประชากรที่มีคุณภาพมีความสามารถในการประกอบอาฃีพและเป็นอาขี
พที่สุจริตรัฐบาลก็สามารถพัฒนาส่งเสริมอาชีพทางด้านเทคโนโลยีเพ่ือคุณภาพและปริมาณของ ผลผลิตมี
การศึกษาวิจัยค้นคว้านวัตกรรมให้ประชากรเกิดความชํานาญในวิชาชีพการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศก็
ย่อมบรรลุตามเป้าหมาย 

สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ได้พูดถึงวิธีการต่างๆ มามาก ต่อแต่น้ีไปจะพูดถึงกฎบังคับ 
ตายตัวในพระพุทธศาสนา อีกอย่างหน่ึง ที่นักปฏิบัติไม่ว่าระดับใดต้องยึดถือเป็นกฎบังคับสําหรับการ 
ปฏิบัติ ถ้าทิ้งอิทธิบาท ๔ น้ี เสียแล้ว ไม่ว่าจะทําอะไรก็ไม่มีทางสําเร็จผลสมความปรารถนา แต่ถ้าท่านผู้ใด 
ทรงการปฏิบัติตามในอิทธิบาท ๔ น้ีแล้ว สมเด็จพระผู้มีพระภาคตรัสรับรองผลว่า ต้องสําเร็จสมความมุ่ง
หมาย ทุกประการ แม้ท่านหวังพระนิพพานในชาติน้ี ก็หวังได้แน่นอนใจความในอิทธิบาท ๔ มีดังน้ี  

๑. ฉันทะ มีความพอใจในปฏิปทาที่ปฏิบัติโดยสมํ่าเสมอ  
๒. วิริยะ มีความพากเพียรพยายามไม่ท้อถอย  
๓. จิตตะ สนใจในข้อวัตรปฏิบัติน้ันเนืองนิตย์  
๔. วิมังสา ใคร่ครวญพิจารณา ในข้อวัตรปฏิบัติน้ันโดยถูกต้อง๕๗ 
ท่านพุทธทาสภิกขุ๕๘ ได้ให้ความหมายของอิทธิบาทแปลว่าบาทฐานแห่งความสําเร็จ หมายถึง 

สิ่งซึ่งมีคุณธรรมเครื่องให้ลุถึงความสําเร็จตามที่ตนประสงค์ ผู้หวังความสําเร็จในสิ่งใดต้องทําตนให้สมบูรณ์ 
ด้วยสิ่งที่เรียกว่า อิทธิบาท ซึ่งจําแนกไว้เป็น ๔ คือ ๑. ฉันทะ ความพอใจรักใครในสิ่งน้ัน ๒. วิริยะ ความ
พากเพียรในสิ่งน้ัน ๓. จิตตะ ความเอาใจใส่ฝืกใฝ่ในสิ่งน้ัน ๔. วิมังสา ความหมั่นสอดส่องในเหตุผลของสิ่งน้ัน  

ธรรม ๔ อย่างน้ี ย่อมเน่ืองกัน แต่ละอย่างๆมีหน้าที่เอพาะของตน 
ฉันทะคือ ความพอใจในฐานะเป็นสิ่งที่ตนถือว่า ดีที่สุดที่มนุษย์เราควรจะได้ข้อน้ี เป็น 

กําลังใจอันแรก ที่ทําให้เกิด คุณธรรม ข้อต่อไป ทุกข้อ 
วิริยะคือ ความพากเพียร หมายถึงการการะทําที่ติดต่อไม่ขาดตอนเป็นระยะยาวจนประสบ

ความสําเร็จ คําน้ีมีความหมายของความกล้าหาญเจืออยู่ด้วยส่วนหนึ่ง 

                                                            
๕๖เร่ืองเดียวกัน, หน้า ๔๐. 
๕๗สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์, คู่มือพระสังฆาธิการว่าด้วยเรื่องการคณะสงฆ์และการพระศาสนา, 

(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์กรมการศาสนา, ๒๕๕๑), หน้า ๑๔๔. 
๕๘พุทธทาสภิกขุ, ศึกษาธรรมะอย่างถูกวิธี หรือ ธรรมวิภาค นวกภูมิ, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์ 

กรมการศาสนา, ๒๕๕๐), หน้า ๗๔. 



  ๕๗

 
จิตตะ หมายถึงความไม่ทอดทิ้งสิ่งน้ัน ไปจากความรู้สึกของตัว ทําสิ่งซึ่งเป็นวัตถุประสงค์ น้ัน 

ให้เด่นชัด อยู่ในใจเสมอ คําน้ี รวมความหมาย ของคําว่า สมาธิอยู่ด้วยอย่างเต็มที่ 
วิมังสา หมายถึงความสอดส่องในเหตุและผลแห่งความสําเร็จ เก่ียวกับเรื่องน้ันๆให้ลึกซึ้งย่ิงๆ 

ขึ้นไปตลอดเวลา คําน้ีรวมความหมายของคําว่าปัญญาไว้อย่างเต็มที่บุคคลเมื่อประกอบด้วย คุณธรรม ๔ 
อย่างน้ีแล้วย่อมประสบความสําเร็จ ในสิ่งที่ไม่เหลือวิสัยของมนุษย์ ซึ่งโดยตรงทางหมายถึงความดับทุกข์ 
โดยสิ้นเชิง ที่เรียกว่า นิพพาน ส่วนเรื่องอ่ืน นอกน้ันไม่ถือว่าเป็นเรื่องพิเศษ และไม่มีขอบขีดจํากัดเพราะ มี
ปัญหาเก่ียวกับ เรื่องนอกเหนือวิสัยธรรมดา อยู่มาก เช่นเรื่องที่ว่า คนเราอาจมีอายุยืน ถึงกัลป์ด้วย อํานาจ
แห่งอิทธิบาททิ้ง ๔ น้ี ซึ่งข้อน้ีมีได้มีความหมายขัดกัน ในข้อที่ว่าอิทธิบาท ๔ น้ีจะเป็นสิ่งที่ทําให้ อายุยืนถึง
ปานน้ันได้หรือไม่แต่มีปัญหาอยู่ที่ว่า คนเราจะสามารถเจริญอิทธิบาทให้มากถึงเท่าน้ันได้หรือไม่ต่างหาก 
เพราะฉะน้ัน ท่านจึงถือว่า หลักเก่ียวกับอิทธิบาท น้ี คงมีความหมายไปตามตัวหนังสือ โดยไม่ต้องมีขอบ
ขีดจํากัดว่าอะไรบ้าง สรุปความส้ันๆว่าวิสัยของใครทําให้เขาเจริญอิทธิบาทได้มากเท่าใด เขาย่อมได้รับผล
เต็มกําลังของอิทธิบาทน้ันแม่ในสิ่งที่บางคน ถือว่าเป็นของเหลือวิสัย โดยเฉพาะเช่นการบรรลุนิพพานในท่ี
บางแห่ง ท่านเติมคําว่าอธิปเตยฺยเข้าข้างท้ายคําเหล่าน้ี เป็นฉันทาธิปไตยวิริยาธิปไตย วิมังสาธิปไตยไปดังน้ี
ก็มี แปลว่าความมีฉันทะเป็นใหญ่เป็นต้นซึ่งที่แท้ ก็ได้แก่ อิทธิบาท อย่างเดียวกันน้ันเอง แต่ ใข้คําว่า ที่มีค'
วามหมาย ที่เห็นได้ชัดย่ิงขึ้นว่า ในการทํากิจใดๆ ก็ดีย่อมมีฉันทะ เป็นต้น เหล่าน้ีเป็นใหญ่ หรือเป็นประธาน
ในความสําเร็จ เป็นการชวนให้สนใจในสิ่งที่เรืยกว่า อิทธิบาทน้ีย่ิงขึ้น มีพระพุทธภาษิต ยืนยัน อยู่ในที่
หลายแห่ง ว่า การตรัสรู้ อนุตรสัมมาสัมโพธิญาณ ของพระองค์เอง สําเร็จได้โดยมีอิทธิบาท๔ น้ี เป็น
ประธาน แห่งการกระทํา ในลําดับน้ันๆ ฉะน้ัน จึงถือว่าเป็น อุปกรณ์อันขาดเสียไม่ได้ในความสําเร็จทุก
ชนิด ผู้ปฏิบัติ เพ่ือความความดับทุกข์จึงต้องสนใจเป็นพิเศษ แม้การประกอบ ประโยชน์ ในทางโลก ก็ใช้
หลักเกณฑ์อันเดียวกันน้ีได้เป็นอย่างดี โดยเท่าเทียมกับ แม้ที่สุด แต่ในกรณีที่เป็นการทําช่ัว ทําบาป ก็ยัง
อาจนําไปใช้ ให้บรรลุผลได้ตามท่ีตนประสงค์ ฉะน้ันท่านจึงจัดเป็นหลักธรรม ที่สําคัญหมวดหน่ึง ในบรรดา 
โพธิปักขิยธรรม ทิ้งหลายน้ีนับว่า เป็นอุปกรณ์ในฐานะเป็นเครื่องช่วยให้เกิดการปฏิบัติ ดําเนินไปได้ โดย
ปราศจากอุปสรรค ต้ังแต่ต้นจนถึงจุดหมายปลายทาง 
 อิทธิบาท ๔๕๙ 

๑ ฉันทะ แปลว่า ความพอใจรักใคร่ หมายความว่า พอใจ รักใคร่ที่จะทําความดี ด้วยความ 
เต็มใจและต้ังใจอย่างแรงกล้า ซึ่งความดีที่ควรทําน้ันมีประการต่างๆ ตัวอย่างเช่น การศึกษาศิลปวิทยาทาง
โลกและทางธรรม การประกอบกิจเครื่องเลี้ยงชีวิต การปฏิบัติพระธรรมพระวินัยคุ้มครองจิตใจให้สงบ แช่ม
ช่ืน จนกระทั่งการทําจิตให้หมดจดจากกิเลส 
  ๑.๑ฉันทะในการทํางาน ฉันทะ ความรักความพอใจ ที่จะทํางาน คือ มีงานเมื่อไหร่ ก็จะทํา
ด้วยความเต็มอกเต็มใจด้วยความสุขใจ เต็มใจทํา ฉันทะนี้มีความสําคัญอย่างมากๆ ต่อการทํางานทุกๆ 
อย่าง ลองนึกถึงตัวเราเอง ถ้าเราทํางานช้ินไหนด้วยความรัก สนุกกับงาน งานน้ันย่อมประสบความสําเร็จ ได้
ง่าย ในทางกลับกัน ถ้ามีงานช้ินไหนทําด้วยความฝืนใจ ไม่อยากทําเลยจริงๆ ถูกบังคับให้ทํา ถูกสั่งให้ทํา 
ต้องจําใจทํา ผลที่ได้จะไม่เท่ากัน ค่าที่เกิดขึ้นจะไม่เท่ากัน ความสําเร็จก็ไม่เท่ากัน เหมือนพวกทหารอาสา 
กับทหารเกณฑ์ไปสู้รบแล้ว ประสิทธิภาพไม่เท่ากัน พวกทหารอาสาจะทําด้วยใจ และทําได้ดีกว่า เป็นต้น  
  ๑.๒ ฉันทะในแนวทางการปฏิบัติสมาธิ พระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีได้ให้ความหมาย 
โดยสรุปไว้ คือ“ปักใจ” ท่านได้ขยายความว่า “ต้องปักใจรักการน้ีจริงๆ ประหน่ึงชายหนุ่มรักหญิงสาว ใจจด
                                                            

๕๙วิ.มหา., (ไทย), ๑/๓๕/๒๙๒. 



  ๕๘

 
จ่อ ต่อหญิงคู่รัก ฉะน้ัน” การรักสมาธิต้องมีใจเฝ้าคะนึงถึงด้วยความรักอย่างจริงๆ 

แนวทางการวัดฉันทะในใจเราว่า มีมาก แค่ไหนด้วยการให้ถามตัวเองว่า “เรารักในการเข้าถึง 
พระธรรมกายมากแค่ไหน” เป็นการให้ทบทวน ถึงฉันทะในตัวเราและประเมินตัวเองบ่อยๆ เมื่อเราได้ 
ตระหนักถึงความรักในการเข้าถึงพระธรรมกาย เราก็จะเกิดวิริยะมีความเพียรขึ้น แล้วเราจะเริ่มปฏิบัติ 
เพ่ือให้เข้าถึงพระธรรมกายอย่างจริงจัง การปฏิบัติธรรมต้องระวังเรื่องของความอยาก เพราะถ้าความรักมี 
มากเกินไป จนกลายเป็นความอยาก ความสุขในการทําสมาธิก็จะไม่เกิด จะได้ความเครียดมาแทน ฉะน้ัน 
ผู้ทําสมาธิจึงพึงสังวรและระวัง อย่าให้ฉันทะกลายเป็นตัณหา คือ ความอยาก 

“ฉันทะคือความรักในการปฏิบัติธรรม อยากเข้าถึงธรรมได้อย่างเย็นๆ มีความผูกสมัคร รัก 
ใครในธรรม อยากให้เข้าถึงดวงธรรม อยากถึงธรรมกาย อยากเข้ากลางได้ อยากได้สุฃที่เกิดจาก การหยุด 
การน่ึงภายใน มีแค่ฉันทะพอ อย่าให้ฉันทะมีมากจบกระทั่งไปเป็นความอยาก ถ้าอยากมากเกินไปแล้วกลุ้ม 
ถ้าน่ังไม่ได้ผลแล้วเบ่ือ พอเบ่ือแล้วก็โทษนั่นโทษน่ี น้อยอกน้อยใจกันไป เพราะฉะนั้นให้มีฉันทะแค่น้ันพอ มี
ความรักมีความขอบมีความพึงพอใจท่ีจะเข้าถึงธรรมอย่างเย็นๆ เบาๆ สบาย พอฉันทะซึ่งเป็นหัวเรือใหญ่ 
เป็นหัวหน้าทีมต้ังขึ้นได้ เด่ียววิริยะความเพียรจะมาเอง” 
  ๑.๓ เหตุให้เกิดฉันทะบางประการการกระทําให้เกิดฉันทะมีอยู่หลายประการอย่างเช่น การ
มองให้เห็นคุณค่าของการปฏิบัติธรรม การมองให้เห็นคุณของการออกจากภพและการมองให้เห็นภัยที่มีอยู่
ในภพ เหมือนพระโพธิสัตว์ของเราที่ท่านมองเห็นโทษของความแก่ ความเจ็บ และความตายว่าเป็นภัยท่าน
จึงไม่อยากกลับมาเกิดอีก และมองเห็นว่าเพศสมณะมีคุณที่จะทําให้เราออกไปจากภพท่ีมีความเกิด ความ
แก่ความเจ็บ และความตายน้ี พระโมคคัลลานะและพระสารีบุตรเมื่อครั้งที่ท่านเป็นคฤหัสถ์ ขณะที่กําลังดู
การแสดงบนเวที ซึ่งทุกคนกําลังสนุกสนานกับการแสดงอยู่ แต่ท่านทั้งสองกลับมองว่าไม่นานคน แสดงก็
ต้องตาย แม้ตัวท่านทั้งสองก็ต้องตายจีงออกบวช ต้ังใจปฏิบัติธรรม ในเรื่องของการมองให้เห็นคุณ ของการ
ออกจากภพและโทษของการอยู่ในภพน้ี เพ่ือให้เข้าใจได้ชัดเจนขึ้น จะขอนําตัวอย่างของพระมิลลกะ ที่ท่าน
ได้กัลยาณมิตรจึงทําให้ท่านเกิดฉันทะในการทําความเพียร เล่ากันมาว่า ในเวลาเป็นคฤหัสถ์ พระเถระน้ัน
เลี้ยงชีพด้วยการกระทําปาณาติบาต เป็นนายพรานอยูในป่า วันหน่ึง กําลังเคี้ยวกินเน้ือที่ป้ิงไว้ บนถ่าน 
เที่ยวไปในที่ใกล้บ่วงถูกความกระหายครอบงําจึงไปสู่วิหารของพระเถระผู้อยู่ป่ารูปหน่ึง เปิดหม้อนํ้าด่ืม
ที่ต้ังอยูในที่ไม่ไกลของพระเถระผู้กําลังจงกรมอยู่ ไม่ได้เห็นน้ําติดก้นโอ่ง เกิดอารมณ์โกรธ กล่าวว่า " ภิกษุ 
พวกท่านฉันโภขนะท่ีคฤหบดึให้แล้วก็หลับไป ไม่จัดต้ังน้ําไว้แม้เพียงน้ิวมือหน่ึงในหม้อน้ํา น่ันเป็นสิ่ง ไม่
ถูกต้อง" 

พระเถระกล่าวว่า "ผมได้ต้ังหม้อน้ําด่ึมไว้เต็มแล้ว แล้วจึงไปตรวจดู เห็นหม้อน้ํายังเต็มจึง 
บรรจุสังข์สําหรับใส่น้ําด่ืมจนเต็มได้ให้แล้ว ท่านด่ืมน้ําที่เต็มสังข์ที่สอง คิดว่า หม้อเต็มน้ําอย่างน้ี อาศัยการ
กระทําของเราเกิดเป็นเหมือนกระเบ้ืองร้อน ในอนาคต ตัวของเราจะเป็นอย่างไร เมื่อนายพรานฟังแล้ว มีจิต
สลด ทิ้งธนูแล้วกล่าวว่าขอท่านโปรดบวขให้กระผมเถิดครับ" พระเถระให้ท่านบรรพชา๖๐ 

เมื่อท่านทําสมณธรรมอยู่ สถานที่ที่ฆ่าเน้ือและสุกรเป็นอันมาก และสถานท่ีดักบ่วง และฟ้า 
ทับเหว ย่อมปรากฏ เมื่อท่านกําลังระลึกถึงสถานที่น้ันอยู่ เกิดความเร่าร้อนในร่างกาย ใจท่านไม่ดําเนินไป
ตามแนว พระกัมมัฏฐาน เป็นเหมือนโคโกง ฉะน้ัน ท่านคิดว่า โดยภาวะเป็นภิกษุเราจะทําอย่างไร ถูกความ
ไม่ยินดีย่ิงบีบคั้น ไปหาพระเถระ ไหว้แล้วกล่าวว่า " ท่านครับ ผมไม่อาจทําสมณธรรมได้" ลําดับน้ัน พระ

                                                            
๖๐วิ.มหา. (ไทย), ๑/๓๕/๒๙๓. 
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เถระกล่าว กับท่านว่า "ท่านจงทําการฝีมือ" ท่านรับว่า "ครับ" แล้วตัดไม้สดมีไม้มะเด่ือ เป็นต้น ทําเป็นกอง
ใหญ่ แล้วถามว่า "ผมจะทําอย่างไรต่อ" "จงเผามัน" ท่านก่อไฟในทิศทั้ง ๔ ก็ไม่สามารถ จะเผาได้ จึงกล่าวว่า" 
ผมทําไม่ได้ครับ" พระเถระกล่าวว่า" ถ้าเช่นน้ัน จงหลีกไป" แล้วใข้ฤทธ์ิ เอามือแหวก แผ่นดิน หยิบเศษไฟ 
จากมหานรก ทิ้งไปบนกองไม้สด ช่ัวพริบตาเดียวกองไม้ใหญ่เพียงน้ันก็ไหม้วูบ หายไปเหมือนไม้แห้ง พระ
เถระแสดงเปลวไฟแก่ท่านแล้วกล่าวว่า" ถ้าท่านจะสึก ท่านจะไหม้ในที่น้ี" ท่านเกิดความลังเวชปนกับความ
กลัวมหานรกอย่างจับใจ ต้ังแต่ท่านได้เห็นเปลวไฟ ท่านตัวสั่นถามว่า "ท่านครับ พระพุทธศาสนาเป็นเหตุนํา
ออกจากทุกข์แน่หรือครับ" พระเถระกล่าวว่า" อย่างน้ัน" พระมิลลกะกล่าวว่า "ท่านครับ เมื่ อ
พระพุทธศาสนาเป็นเหตุนําออกจากทุกข์ มิลลกภิกษุ จะทําตนให้พ้นทุกข์ ท่านอย่าคิดไปเลย" ต้ังแต่น้ันมา 
ท่านมิลลกะเพียรพยายามทําสมณธรรม บําเพ็ญวัตรปฏิบัติ ได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันตในขณะที่วางฟาง
ที่ชุ่มน้ําไว้บนศีรษะนั่งหย่อนเท้าทั้งสองลงในแอ่งน้ําน่ันเอง 

เราจะเห็นแล้วว่า เมื่อเรามองให้เห็นคุณของการออกจากภพ และโทษภัยของวัฏฏะ จะทําให้
เรา เกิดฉันทะในการทําความเพียรขึ้นได้ มีกําลังใจท่ีจะปฏิบัติ ดังน้ัน เราจึงควรหมั่นทําให้ฉันทะของเรา 
เกิดขึ้นบ่อยๆ ให้น้อมไปในการปฏิบัติธรรมให้มาก เมื่อเริ่มต้นด้วยฉันทะอันดีงามแล้ว น่ันย่อมแสดง ถึง
ความสําเร็จที่จะมาถึง เหมือนอาทิตย์อุทัย เป็นที่มาของแสงสว่างฉันน้ัน 
 ๒. วิริยะโดยคําศัพท์แล้วมาจากคําว่า วีระ แปลว่า กล้า ก็คือ มีความกล้าที่จะผจญกับ อุปสรรค 
ทุกชนิด เห็บอุปสรรคแล้วมีความรู้สึกเหมือนทารกเห็นขนม หรือเห็นอุปสรรคต่างๆ แล้วมีความรู้สึกเหมือน
ทารกเห็นไอศกรีมเห็นช็อคโกแลต เห็นแล้วก็อยากจะกิน อยากจะลิ้มลอง อยากจะพิสูจน์ วิริยะเมื่อเกิดขึ้นกับ
ใครแล้ว จะทําให้มีความขยันหมั่นเพียรและความพากเพียรบากบ่ันในการทํางานน้ัน  ๆไม่ยอมแพ้ต่อความเกียจ
คร้าน ความขี้เกียจ ความเฉื่อยชา ซึมเซา คือบางทีขี้เกียจ อยากจะพัก อยากจะนอน อยากจะเล่น แต่ก็ไม่ยอม
แพ้ต่อความอยากเหล่าน้ัน ไม่ขี้เกียจแข็งใจสู้ ต้องทําไปไม่ยอมแพ้ น่ีคือ วิริยะ 

วิริยะมีความสําคัญต่อการทํางานทางใจ คือ จะให้สําเร็จได้ต้องมีวิริยะความพากเพียร น่ังนึก
อย่างเดียวไม่สําเร็จ ต้องลงมือทําถึงจะสําเร็จ ถ้าคิดแล้วไม่ทําก็เป็นการสร้างวิมานในอากาศ คิดแล้วต้อง 
ทํางานทางใจ ถึงจะสําเร็จได้ ถ้าเรามีวิริยะความสําเร็จที่เกิดขึ้นจะเกิดขึ้นอย่างเราคาดไม่ถึงเลยทีเดียว 
  ๒.๑ วิริยะในการปฏิบัติสมาธิวิริยะ ในการทําสมาธิน้ัน บากบ่ันท่านได้ขยายความไว้ว่า " 
ต้องบากบ่ันพากเพียรเอาจริงเอาจัง" "ขยันน่ังขยันทําใจหยุดน่ิง ไม่ว่าเวลาซัก ๑ หรือ ๒ นาทีก็ฝึกไปเรื่อย ทํา
ยังไงจะปลํ้าใจ ให้มันหยุดน่ิงอยู่ภายใน ไม่ว่าจะมีเวลา ๑ นาที ๒ นาที ๕ นาที ๑๐ นาที ในรถในเรือ ที่ไหนก็
แล้วแต่ บนเครื่องบิน ห้องนํ้าห้องท่า ทําหมดฝึกไปเรื่อยๆ ฝึกต้ังแต่ยังคุ่มๆ ค่ําๆ นึกอะไรไม่ออก ใจ ยัง
ฟุ้งซ่านอยู่ ก็จะค่อยๆ ฝึกไปเรื่อยๆ น่ีความขยันมาแล้ว พอความขยันมาใจก็จรดจ่อ ขบวนที่ ๓ ก็ ตามมา" 
  ๒.๒ วิริยะ ๓ ระดับเราสามารถจัดแบ่งวิริยะได้เป็น ๓ ระดับดังน้ี คือ 

  วิริยะระดับเบ้ืองต้น คือ การเริ่มต้นทําสมาธิต้ังแต่เริ่มน่ังบ้างไม่น่ังบ้าง แต่เริ่มต้นด้วย
การกล้าเปลี่ยนแปลงตัวเองด้วยการน่ังทีละน้อย และกล้าที่จะทําให้ตัวเองก้าวหน้าในการทําความดี ด้วย
การทําสมาธิ 

วิริยะระดับกลาง เป็นการน่ังสมาธิทุกวันไม่ขาด น่ังเรื่อยๆ แต่จะเข้าถึงเมื่อไหร่น้ันก็เป็นเรื่อง
ของใจ แต่มีความเพียรทําอย่างสมั่าเสมอ เป็นความกล้าที่เพ่ิมขึ้นในการทํา จะทําความดีอย่างต่อเน่ือง และ
จริงจัง ผู้ที่ทําได้อย่างน้ีไม่วันใดก็วันหน่ีง ต้องได้บรรลุแน่นอน 

วิริยะระดับสูง คือ การทําสมาธิอย่างเอาชีวิตเป็นเดิมพัน ต้ังมั่นว่าเมื่อน่ังลงไปแล้วไม่ได้ยอม 
ตายกันทีเดียว ในทางพระพุทธศาสนาจัดว่าเป็นปรมัตถบารมี ถ้าไม่ได้ยอมตาย เป็นการน่ังทําความเพียร 



  ๖๐

 
แบบเด็ดขาด เรียกว่าไม่ได้ตายเถิด การน่ังแบบน้ีจะขึ้นอยู่กับบารมี บางคนก็ตายจริง บางคนก็ไม่ตาย แต่
ถึงแม้จะตายแต่ยังทําไม่ได้ในภพน้ี ก็จะไปได้ในชาติหน้า ตัวอย่างของบุคคลผู้มีความเพียรอย่างเอาชีวิตเป็น
เดิมพัน ในพระไตรปีฎกก็มีกล่าวไว้ ในที่น้ีจะขอ ยกกลุ่มบุคคลที่มีลักษณะดังกล่าวน้ี ดังต่อไปน้ี 

เรื่องของภิกษุ ๗ รูป๖๑ในอดีตเล่ากันมาว่า ในภัทรกัปน้ี พระพุทธเจ้าทรงพระนามว่า กัสสปะ 
ได้เสด็จอุบัติขึ้นแล้ว พระองค์ทรงยังศาสนธรรมให้รุ่งโรจน์ ข่มขี่เดียรถีย์ผู้หลอกลวง ทรงแนะนําเวไนยสัตว์ 
แล้วเสด็จปรินิพพานพร้อมทั้งพระสาวก ครั้นเมื่อพระโลกนาถพร้อมทั้งพระสาวกปรินิพพานแล้ว เมื่อศาสน
ธรรม กําลังจะสูญสิ้นอันตรธาน ทวยเทพและมนุษย์พากันสลดใจ สยายผม มีหน้าเศร้าครํ่าครวญว่า ดวงตา คือ 
พระธรรมจะดับแล้ว เราจะไม่ได้เห็นท่านผู้มีวัตรดีงามท้ังหลาย เราจะไม่ได้ฟังพระ สัทธรรม โอหนอ พวกเรา
เป็นคนมีบุญน้อย ครั้งน้ัน พ้ืนปฐพีทั้งหมดน้ี ทั้งใหญ่ทั้งหนา ได้ไหวสั่นสะเทือน สาครสมุทร ดุจเหือดแห้ง 
แม่น้ําครวญครางน่าสงสาร อมนุษย์ตีกลองดังทั่ว ๔ ทิศ อสนีบาตอันน่ากลัว ตกลงโดยรอบ อุกกาบาตตกจาก
ท้องฟ้า ดาวหางปรากฏ เกลียวแห่งเปลวไฟ มีควันพวยพุ่ง หมู่สัตว์ร้องครวญคราง อย่างน่าสงสาร 

ในขณะน้ันมีภิกษุ ๗ รูป เห็นเหตุการณ์เหล่าน้ัน เกิดความสลดใจ คิดว่าความอันตรธานแห่ง
พระศาสนายังไม่มีเพียงใด พวกเราจะกระทําที่พ่ึงแก่ตนเพียงน้ัน ไหว้พระเจดีย์ทองคํา แล้วเข้าไปสู่ป่า เห็น
ภูเขาลูกหน่ึง จึงกล่าวว่า" ผู้มีอาลัยในชีวิตจงกลับไป ผู้ไม่มีอาลัยจงขึ้นภูเขาลูกน้ี" พาดบันไดแล้ว แม้ทั้งหมด
ขึ้นสู่ภูเขานั้น ผลักบันไดทิ้งแล้วกระทําสมณธรรม 

บรรดาภิกษุเหล่าน้ัน พระสังฆเถระบรรลุพระอรหัตโดยล่วงไปราตรีเดียวเท่าน้ัน พระเถระนั้น 
เคี้ยวไม้ชําระฟันช่ือนาคลดาในสระอโนดาต นําบิณฑบาตมาแต่อุตตรกุรุทวีป แล้วกล่าวกับภิกษุเหล่าน้ัน ว่า" ผู้
มีอายุทั้งหลาย พวกท่านเคี้ยวไม้ชําระฟันน้ี บ้วนปากแล้ว จงฉันบิณฑบาตนี้"ภิกษุ ท่านผู้เจริญก็พวกเราทํากติกา
กันไว้อย่างน้ีว่า" ภิกษุใดบรรลุพระอรหัตก่อน ภิกษุทั้งหลายที่เหลือ จะฉันบิณฑบาตที่ภิกษุน้ันนํามาหรือ" 

พระเถระกล่าวว่า ผู้มีอายุ " ข้อน้ันไม่มีเลย" 
ภิกษุทั้งหลายกล่าวว่า" ถ้าเช่นน้ัน แม้พวกเราจะยังคุณวิเศษให้เกิดเหมือนท่าน แล้วจะนํา 

อาหารมาบริโภคเอง" ดังน้ีแล้วก็ไม่รับ ในวันที่ ๒ พระเถระองค์ที่ ๒ บรรลุอนาคามิผล พระเถระนั้นนํา
บิณฑบาตมาแล้วก็นิมนต์ภิกษุรูปอ่ืนให้ฉันอย่างน้ันเหมือนกัน ภิกษุเหล่าน้ันกล่าวอย่างน้ีว่า" ท่านผู้เจริญ ก็
พวกเราทํากติกากันไว้อย่างน้ีว่าพวกเราจะไม่บริโภคบิณฑบาตที่พระมหาเถระนํามาแต่จะบริโภค บิณฑบาต
ที่พระอนุเถระนํามาหรือ"  

พระเถระองค์ที่ ๒ กล่าวว่า "ผู้มีอายุข้อน้ันไม่มีเลย" 
ภิกษุเหล่าน้ันกล่าวว่า" เมื่อเป็นเช่นน้ัน แม้พวกเรายังคุณวิเศษให้เกิดเหมือนท่านแล้ว อาจ

เพ่ือบริโภคด้วยความเพียรแห่งบุรุษของตนได้ จึงจะบริโภค" ดังน้ีแล้วก็ไม่รับบรรดาภิกษุเหล่าน้ัน ภิกษุผู้
บรรลุพระอรหัตปรินิพพานแล้ว ภิกษุผู้เป็นอนาคามีบังเกิดในพรหมโลก ภิกษุอีก ๕ รูปไม่อาจยังคุณวิเศษ
ให้บังเกิดได้ ผ่ายผอมแล้ว มรณภาพ ในวันที่ ๗ บังเกิดในเทวโลก ในสมัยของพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันน้ี จุติ
(ตาย) แปลว่า เคลื่อนจากเทวโลกน้ันแล้ว เกิดในตระกูลต่างๆ 

เมื่อได้มาเกิดในภพสุดท้าย ภิกษุรูปหน่ึงได้เป็นพระราชา พระนามว่า ปุกกุสาติ ฟ้งธรรมจาก
พระสัมมาสัมพุทธเจ้า โดยการพบกินครั้งแรกก็ได้เป็นพระอนาคามี มรณภาพแล้วได้ไปสู่พรหมโลก ท่านที่
เหลือ ได้เกิดมาเป็นพระกุมารกัสสปะ พระทารุจีริยะ พระทัพพมัลลบุตร พระสภิยะ ทั้ง ๔ องค์ ได้เป็น พระ
อรหันต์ โดยการฟังธรรมจากพระสัมมาส้มพุทธเจ้าเพียงคร้ังเดียวเท่าน้ัน 
                                                            

๖๑วิ.มหา. (ไทย) ๑/๓๕/๒๙๒. 



  ๖๑

 
จากข้างต้นเราจะเห็นได้ว่า การทําความเพียรแบบเอาชีวิตเป็นเดิมพันน้ันได้ผลเร็วเห็นทันตา 

แต่ต้องใช้ความเพียรอย่างสูงจึงจะทําได้ ดังน้ันในประวัติศาสตร์จีงมีเพียงไม่ก่ีคนเท่าน้ันที่ทําได้ ในยุคของ 
เราก็มีพระเดขพระคุณพระมงคลเทพมุนีที่เป็นตัวอย่างแก่เรา 
  ๒.๓ วิธีการสร้างให้มีความวิริยะเราจะต้องปัองกันศัตรูตัวร้ายที่มาทําร้ายวิริยะ คือ 
อบายมุข ทั้งการสูบบุหรี่ ด่ืมเหล้า การเที่ยวเตร่เฮฮา การสูบบุหรี่ต่างๆ ความเจ้าชู้ คบคนไม่ดีความเกียจ
คร้านต่างๆ ใครเคยด่ืมเหล้าหัวราน้ํา ต้องเพลา ต้องเลิกต้องงด ฯลฯ เพราะสิ่งเหล่าน้ีทําให้เสียสุขภาพ เมื่อ
สุขภาพไม่ดีพอถึงคราวจะทํางาน ก็ไม่อยากทํา ด่ืมเหล้าเมามาต่ืนเข้าก็ยังมึนอยู่ ยังไม่สร่าง ทําให้ขยันไม่
ออกเพราะสภาพร่างกายไม่พร้อม พักผ่อนไม่พอ ร่างกายไม่แข็งแรง ต้องเว้นอบายมุขเสียก่อน เมื่อสุขภาพดี 
จึงจะทํา การงานได้ 

ในการคิดจะทําสมาธิ ต้องลงมือทําทันที ส่วนใหญ่เสียเวลาตรงต้ังท่าเยอะ พอคิด ใข้เวลาต้ัง 
ท่า หลายวับ พอเร่ิมจะทําก็เหน่ือยเสียก่อน คิดจนเหน่ือย มีลูกเล่นมาก ทําได้หน่อยเดียวเลยเลิก พอคิดป้ับ 
ต้องทําเลย จะรู้สึกสนุกและอยากจะทําต่อ เหมือนเด็กเรียนหนังสือเด็กที่ขยันเรียนหนังสือ เรียนเสร็จ 
กลับมาบ้านทบทวนแบบฝึกหัดทบทวนแบบเรียน การบ้านมีทํา พอถึงคราวไปเรียบใหม่จะอยากเรียนต่อ 
เพราะความรู้เก่าก็แน่น ความรู้ใหม่ก็ดูมาล่วงหน้า อยากจะเรียน ถึงคราวเรียนสบตาครู่อย่างเดียว กลัวครู 
จะไม่ถาม อยากให้ถามพร้อมจะตอบ คนที่ทําสมาธิบ่อยๆ จะรู้สีกมีความสุขกับการทําสมาธิ และอยากน่ัง 
ให้ย่ิงๆ ขึ้นไป เช่นน้ี 
 ๓. จิตตะหมายถึง มีใจจดจ่อ ไม่วอกแวก เรียกว่าต้ังใจทํา ไม่ใช่ว่าขยันแต่ไม่ต้ังใจทํา ไมใช่ ว่า
ขยัน ไปอย่างน้ัน ใจคิดโน่นคิดน่ี งานก็ไม่เกิด เกิดก็ไม่เต็มที่ คนที่ขาดจิตตะ เปรียบเหมือนน้ําประปาที่
ไหลๆ หยุดๆ เปิดน้ําไหลกะปริบกะปรอย รองนํ้าต้ังนานกว่าจะเต็มโอ่ง เพราะความที่มันคอยฟ้งซ่าน บาง
ตอนมันก็คิด ซักพักก็ไปฟุ้งถึงเรื่องอ่ืน กว่าจะได้ผลงานนํ้าสักโอ่งรอต้ังนาน แต่ความคิดของคน มีจิตตะ 
ความคิดของเขาจะไหล เห็นโล่งโปร่ง เปรียบเหมือนน้ําก็ไหลโจ๊ก พักเดียว เต็มโอ่งเลย ไม่มีขาด ไม่มีหยุด 
เต็มกําลังเต็มแรงใช้เวลาเท่ากันแต่ประสิทธิภาพอาจแตกต่างกันหลายเท่าตัว๖๒ 

การทํางานของจิตตะเป็นการทํางานอย่างต่อเน่ืองในกิจกรรมใดกิจกรรมหน่ึง ซึ่งคนที่มีจิตตะ
อย่างสมบูรณ ไม่ว่าจะกระทํากิจใด ก็จะพัฒนาแนวทางการทํากิจกรรมน้ันๆ อย่างต่อเน่ือง ไปจนกว่า จะ
สําเร็จ ลักษณะการทําซํ้าๆ บ่อยๆ เป็นลักษณะที่สําคัญของจิตตะ การทําสมาธิซํ้าๆ จนเกิดเป็นนิสัยขาด
ไม่ได้ ซึ่งเป็นการแสดงว่าคนๆ น้ัน มีจิตตะที่สมบูรณ์ ซึ่งจะแตกต่างจากวิริยะที่เป็นความกล้าในการ
เปลี่ยนแปลง แต่จิตตะเป็นการตอกย้ําซํ้าๆ ในงานนั้นๆ เหมือนกับการตีทําลายหินที่ขวางทางน้ํา ซึ่งกว่า จะ
ได้น้ําก็ต้องเอาค้อนตีซํ้าๆ ลงไป การตีก้อนหินใหญ่ ในแต่ละคร้ังน่ันเองหมายถึงความสําเร็จที่รออยู่ จนใน
ที่สุดการตีบ่อยๆ น้ัน ก็ทําหินแตกได้น้ํามากิน การทําสมาธิก็เช่นกัน เมื่อทําซํ้าๆ ไป ย่อมใกล้ความสําเร็จ
และเมื่อประกอบกับวิมังสาในการพัฒนา การปฏิบัติอย่างต่อเน่ือง ก็จะเป็นเหตุให้การทํา สมาธิประสบ
ผลสําเร็จได้ 

ในเรื่องน้ีมีตัวอย่างในพระไตรปิฎกว่าในสมัยที่พระพุทธองค์ทรงเป็นพระโพธิสัตว์น้ันได้เกิด
เป็นพ่อค้า ครั้งหน่ึงได้เดินทางไปผ่านไปทางทะเลทราย ในวันน้ันเป็นวันสุดท้ายที่ดูจากระยะทางแล้วต้อง
พ้นจาก ทะเลทรายในวันน้ีแน่นอน ทุกคนต่างก็มีความมั่นใจว่า ต้องผ่านไปได้ เพราะเหลืออีกไม่ไกล ปกติ
การเดินทางในทะเลทรายมักจะเดินทางกันตอนกลางคืน เพราะอากาศกลางวันร้อนมากจึงต้องหลบ พักผ่อน
                                                            

๖๒วิ.มหา. (ไทย) ๑/๓๕/๓๐๓. 



  ๖๒

 
อยู่ ในเต็นท์คืนน้ันเป็นคืนสุดท้ายที่ทุกคนกะว่าอย่างไรก็คงพ้นทะเลทราย จึงต่างพากันพักผ่อน และปล่อย 
ให้โคทํางานพาเดินไปโดยมีคนทําหน้าที่ดูควบคุมเส้นทางเอาไว้ ๑ คน 

เน่ืองจากความประมาท คนที่ทําหน้าที่คุมเส้นทางก็พลอยผล็อยหลับไปด้วย โคซึ่งปัญญาก็
น้อย จึงเดินไป ตามใจตัวเอง หมุนเกวียนให้เดินทางย้อนกลับเส้นทางเดิม กว่าจะรู้ตัวต่ืนก็ปรากฏว่า 
ย้อนกลับมาที่เดิมเรียบร้อย ก็เช้าพอดี คนส่วนใหญ่พากันเข่าอ่อนคิดว่า ตายแน่คราวน้ี เน่ืองจากน้ําที่
เตรียมมาหมดพอดี เมื่อขาดน้ําก็ไม่สามารถจะหุงหาอาหารได้ พากันนอนรอความตายอยู่ มีแต่เพียงพระ
โพธิสัตว์เท่าน้ัน ที่คิดว่าจะแก้ปัญหาอย่างไร ท่านเดินไปเดินมาอยู่แถวน้ันก็เหลือบไปเห็นกอหญ้าอยู่กอหนึ่ง 
พลันความคิดก็กระจ่าง ท่านจึงให้ช่วยกันขุดทราย เอาน้ําจากใต้ดินมาใช้ แต่ว่าเมื่อขุดไปจนจะถึงนํ้าปรากฎ
ว่ามีก้อนหิน ก้อนใหญ่ขวางทางอยู่จึงเป็นเหตุให้ทุกคนสิ้นหวังกลับไปนอนหมด แต่พระโพธิสัตว์ไม่ยอมแพ้ 
ด้วยจิตตะ ที่ฝึกมาดีแล้ว ท่านพิจารณาเห็นก้อนหินมีลักษณะที่จะกระทําอะไรได้สักอย่าง จึงเรียกคนใช้คน
สําคัญมา สั่งว่า จงทุบหินน้ี คนใช้น้ัน เป็นคนที่ไม่มีข้อแม้ แม้ตนเองจะรู้ว่า แทบไม่มีทางเลย ก็ทุ่มทุบลงไป
ในที่สุด หินน้ันก็แตกจริงๆ และทุกคนก็รอดตายเพราะน้ําน้ัน เราจะเห็นว่า จิตตะนั้นเป็นตัว ทําให้เกิดความ
เพียรมี ความสมํ่าเสมอในการทําการงาน ความเพียรที่สมํ่าเสมอ มีความสําคัญ ในการ เปลี่ยนแปลง ให้
หลายสิ่ง หลายอย่างเป็นไปอย่างที่หวังได้ 
  ๓.๑ จิตตะในแนวการปฏิบัติสมาธิจิตตะน้ันความหมายโดยสรุปไว้คือ "วิจารณ์" ท่านได้ 
ขยายความว่า "วิจารณ์ตรวจดูการปฏิบัติให้ถูกต้อง ตามแนวสอนของอาจารย์ให้ดีที่สุด" คือต้องตรวจดู การ
ปฏิบัติ ทําตามคําที่ครูสอน ครูสอนไว้อย่างไร ก็ดําเนินตามแนวนั้นไม่ปฏิบัติผิดจากกัน 
  ๓.๒ วิธีการสร้างจิตตะจิตตะจะเกิดขึ้นได้ต้องอาศัยบรรยากาศรอบตัวเป็นส่วนช่วย ลอง
สังเกตดู ถ้าเรามาวัด ก็เป็นบรรยากาศของการปฏิบัติธรรม การน่ังสมาธิการฟังเทศน์ สิ่งน้ีก็ถือเป็นเรื่องปกติ 
เพราะบรรยากาศ ทุกอย่างเอ้ือให้นึกถึงเรื่องบุญ เรื่องธรรมะ เรื่องบุญเรื่องกุศล แต่ถ้าใครไปชายทะเล 
บรรยากาศ ความรู้สึก ก็จะไปอึกแบบ ใจก็จะคิดไปอีกเรื่อง ฉะน้ัน บรรยากาศรอบตัวจะมีผล ต่อความรู้สี
กนึกคิด ของตัวเราเอง 

เพราะฉะน้ันในการสร้างจิตตะ ถ้าเราต้องการจะทําสิ่งใด ต้องสร้างบรรยากาศรอบตัวให้เอ้ือ
ต่อ สิ่งน้ัน เช่น จะน่ังสมาธิ ก็ต้องสร้างบรรยากาศการปฏิบัติธรรม จัดสถานท่ีให้อํานวยต่อการปฏิบัติ 
พูดคุยกันเรื่องธรรมะ และสิ่งสําคัญประการหน่ึงของบรรยากาศ ก็คือ บรรยากาศพื้นฐานให้ใจสบาย ใจ สงบ 
ซึ่งจะเป็นพ้ืนฐานในการทํากิจกรรมทางโลกทุกอย่าง ก็ต้องเริ่มจากการรักษาความสะอาด ความเป็น 
ระเบียบเรียบร้อย อย่ามองเป็นเรื่องเล็กน้อยว่าการรักษาความสะอาดไม่เห็นจะมีอะไร ความสะอาดสําคัญ
มาก เพราะสิ่งที่เราเห็น จะส่งผลต่อตัวเราทั้งความคิด คําพูด และการกระทําได้ 
 ๔.วิมังสา แปลว่า ความตริตรองพิจารณาเหตุผลในสิ่งน้ันๆ หมายความว่า ใช้ปัญญา สอดส่อง
เทียบเคียงเปรียบเทียบ ทั้งเหตุ ทั้งผลในความดีต่างๆ ที่ตนกระทําแลว้ คือ ย้อนกลับไปดูว่าตนได้ ทําเหตุปลูก
ฉันทะ ใช้วิริยะ ได้ต้ังจิตตะในการนั้นๆ ไว้มากน้อยเท่าไรแล้วได้ผลเท่าไร แม้ในปัจจุบันกําลัง ทําเหตุ คือ 
ปลูกฉันทะเป็นต้นไว้เท่าไร ต่อไปคงจะได้ผลเท่าไรถ้าได้ทําเหตุ คือ ฉันทะ วิริยะ จิตตะ ไว้ดีในเบื้องต้น ก็
ย่อมได้รับผล คือ ความสําเร็จในช้ัน น้ันๆ เป็นสําดับมาและถ้าไม่ละเหตุดังกล่าวน้ันเสียในปัจจุบัน ก็ย่อม
ได้ผลคือความสําเร็จในขั้นสูงต่อไปในอนาคต แม้ในการปฏิบัติธรรมสะสางกิเลส ถ้ามีเหตุคือฉันทะเป็นต้น
บริบูรณ์ ก็ย่อมจะได้รับผลดีเป็นช้ันๆ  ถ้ามีเหตุไม่บริบูรณ์ ก็ย่อมได้รับผลไม่ดี คือละกิเลสไม่ได้ 

อีกประการหน่ึง กิจกรรมใดๆ จะสําเร็จมากน้อยเพียงใด หรือไม่สําเร็จ เพราะเหตุใด ตนเอง 



  ๖๓

 
จะต้องสอบสวน เปรียบเทียบด้วยตนเองเป็นดีที่สุด พระพุทธเจ้าตรัสเตือนไว้ว่า ปฏิมํเสตมตฺตนา จง
พิจารณาสอบสวนด้วยตนเองเมื่อบุคคลพิจารณาสอบสวนการกระทําของตนด้วยตน ก็ย่อมเข้าใจตนเอง 
สามารถปรับตนเอง ให้ถูกต้อง ทํางานให้ถูกต้อง ทั้งคดีโลกคดีธรรม ก็ย่อมสําเร็จกิจตามวัตถุประสงค์
ที่ไม่เหลือวิสัยทุกประการ๖๓ 
  ๔.๑ วิมังสาในแนวทางการปฏิบัติสมาธิในแนวทางการปฏิบัติของพระสัมมาส้มพุทธเจ้า 
พระองค์ทรงใคร่ครวญถึงแนวทางการปฏิบัติของพระองค์อยู่เสมอ กว่าการตรัสรู้ธรรมของพระองค์จะเกิดขี้
นได้ทรงใช้วิจารณญาณ ในการใคร่ครวญ ทําการทดลองอยู่ถึง ๖ ปี ในที่สุด ก็บรรลุพระสัพพญณุตญาณ 
วิมังสาน้ัน ความหมายโดยสรุปไว้คือ "ทดลอง" ท่านได้ขยายความว่า "ทดลองในที่น้ีได้แก่ หมั่นใคร่ครวญ
สอดส่องดูว่า วิธีการท่ีทําไปน้ันมีอะไรขาดตกบกพร่องบ้าง รีบแก้ไข อย่างน้ันไม่ดีเปลี่ยนอย่างน้ี ลองดูใหม่ 
เช่น น่ังภาวนาในที่นอนมักจะง่วง ก็เปลี่ยนมานั่งเสียที่อ่ืน เป็นต้น" 

วิมังสาในแนวการปฏิบัติ ได้ขยายความคําว่า วิมังสา ไว้ดังน้ี "วิมังสามาแล้ว ตรวจตรา 
ปรับปรุงวิธีการ ปรับปรุงใจว่า ทําไมเราถึงน่ังแล้วไม่หยุด ทําไมเมื่อวานน่ังดี วันน้ีทําไมน่ังไม่ดี หรือวันน้ีน่ัง 
ดีทําอย่างไรถึงจะดีตลอดไป หรือเราได้ยินได้ฟังคนน้ันเขาหยุด เขาน่ิง เขามีความสุข เขาเข้าถึงดวงธรรม
ภายใน ทําอย่างไรเราถึงจะเข้าถึง เราตึงเกินไป เราหย่อนเกินไปไหม วิมังสามันก็จะมาตอนน้ี" 

ธรรมทั้ง ๓ ประการข้างต้น คือ ฉันทะ วิริยะ จิตตะ ต้องมีวิมังสาเป็นตัวช่วย เพราะถ้ามี 
ฉันทะ ไม่พอดี คือ หย่อนเกินไป ไม่ค่อยจะรักในการปฏิบัติธรรมเท่าที่ควร หรือมีฉันทะมากเกินไปจน
กลายเป็นความอยาก การปฏิบัติจะผิดวิธี และไม่สําเร็จผล เช่นเดียวกันหากมีความเพียรย่อหย่อน ไม่ค่อย
ได้ทํา หรือมีความเพียรจัดเกินไปจนร่างกายบอบซ้ํา การปฏิบัติจะสัมฤทธิผลได้ยาก 

อีกประการหน่ึง ถ้าหากทําไปเรื่อยๆ มีจิตตะ แต่ถ้าไม่ได้พัฒนาแนวทางการปฏิบัติ การ
ปฏิบัติก็จะไม่ก้าวหน้า 

ท่านโสณะเป็นพระสาวกผู้เลิศทางด้านการทําความเพียร แต่ในช่วงต้น ท่านทําความเพียรจัด
เกินไป จนร่างกายบอบซ้ํา จึงไม่สามารถบรรลุธรรมได้ การปฏิบัติของท่านน้ัน ว่ากันว่า ถึงขั้นเลือดตกยาง
ออกกันทีเดียว มีเรื่องเล่าว่า ในช่วงต้นท่านได้ทําความเพียร ทั้งกลางวันและกลางคืน เป็นเหตุให้เกิดความ
ง่วงอย่างมาก เมื่อเกิดความง่วงขึ้น ท่านจึงเริ่มเดินจงกรม และการเดินจงกรมของท่าน ก็เดินเท้าเปล่า 
เน่ืองจากพระสมัยน้ันไม่ใส่รองเท้า เป็นเหตุให้เท้าของท่านแตก เมื่อเท้าของท่านแตก จนเดินไม่ได้ ท่านก็ไม่
ละความเพียรยังคงเดินต่อไปด้วยเข่า และในที่สุดก็ต้องคลาน สถานที่ท่านทําความเพียรจนพ้ืนที่ ที่ทําความ
เพียรเป็นสีแดงด้วยเลือดของท่าน สถานที่น้ันเป็นเหมือนลานเขือดโค ท่านพิจารณาเห็นว่า ท่านทําความ
เพียรอย่างหนักประกอบด้วยฉันทะ วิริยะ จิตตะอย่างย่ิง แต่ก็ไม่ทําให้ท่านบรรลุได้ ด้วย วิมังสาที่ยังไม่
สมบูรณ์ของท่าน ท่านจึงคิดว่า สงสัยเราน้ันจะไม่มีบุญได้บรรลุเป็นแน่ เพราะเราถึงทําความเพียรอย่างน้ี
แล้ว ก็ยังไม่บรรลุ เกิดความท้อใจ จึงคิดสึกไปเป็นคฤหัสถ์ พระสัมมาส้มพุทธเจ้าทรงเห็นด้วย พระมหา
กรุณาธิคุณ จึงทรงเสด็จมาเพ่ือเป็นกัลยาณมิตรให้แก่ท่าน ด้วยการมาเติมวิมังสาให้สมบูรณ์ โดยใช้อุปมา
ของพิณ ๓ สาย ดังเน้ือเรื่อง ที่จะยกมาเป็นตัวอย่าง 

ครั้งน้ัน พระผู้มีฬระภาคเจ้าทรงทราบปริวิตกแห่งใจของท่านพระโสณะด้วยพระทัย แล้วทรง
หายตัวจากภูเขาคิชฌกูฏไปปรากฏตรงหน้าของท่านพระโสณะที่ป่าสีตวัน ทรงประทับน่ังบนอาสนะท่ี ได้ปู
แล้ว แม้ท่านพระโสณะถวายบังคมพระผู้มีพระภาคเจ้า แล้วได้น่ังอยู่ ณ ที่ควรส่วนข้างหน่ึง ครั้นแล้วพระผู้มี
                                                            

๖๓วิ.มหา. (ไทย) ๑/๓๕/๓๐๗. 



  ๖๔

 
พระภาคเจ้าได้ตรัสถามท่านพระโสณะว่า "ดูก่อนโสณะ ท่านหลีกออกเร้นอยู่ในที่ลับ เกิดปริวิตก แห่งใจ
อย่างน้ี หรือว่าสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าเหล่าใดเหล่าหน่ึง เป็นผู้ปรารภความเพียร เราก็เป็นผู้หน่ึงใน 
จํานวนสาวกเหล่าน้ัน ก็แต่ว่าจิตของเรายังไม่หลุดพ้นจากอาสวะ เพราะไม่ยึดมั่นถือมั่น ก็โภคทรัพย์มีอยู่ใน
สกุลของเรา เราอาจเพ่ือใช้สอยโภคทรัพย์และทําบุญได้ หรือมิฉะน้ัน เราควรบอกคืนสิกขา สึกมาเป็น
คฤหัสถ์ ใช้สอยโภคทรัพย์และทําบุญดีกว่า"๖๔ 

สรุปได้ว่า "อิทธิบาท ๔" จึงมีความหมายกับคนรุ่นใหม่ที่ ต้องการจะเดินทางไปในสู่
ความสําเร็จในชีวิตและการงานเพราะหากทําได้ตามกระบวนความแล้ว สังคมความรู้ ชุมขนความรู้ และ 
ปัจเจกชนความรู้คงอยู่ไม่ไกลเกินฝัน ประการสําคัญ "อิทธิบาท ๔" ไม่ได้เกิดขึ้นอย่างโดดเดียวจาก 
หลักธรรมข้ออ่ืนๆอันเป็นองค์รวมและเช่ือมโยงถึงกัน เพียงแต่อธิบายคนละบทบาทเท่าน้ัน สิ่งสําคัญ เรา ได้
ใคร่ครวญในเรื่องเหล่าน้ีมากน้อยเพียงใด เพราะในโลกปัจจุบัน โลกที่สั่งสม อวิชชามามากจนเกินล้น จึง
กลายเป็นโลกที่ฉาบฉวยและวุ่นว่ายสูงสุด น่ันแปลว่าเราต้องฝึกฝนตนเองหลายเท่าตัวเพ่ือจะเข้าใจและ 
เข้าถึงหลักธรรมที่ก่อกําเกิดการพัฒนาที่จุดเริ่มต้นของตนเองอย่างแท้จริง  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            
๖๔ว ิ.มหา. (ไทย) ๑/๓๕/๓๑๕. 
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ตารางที่ ๒.๑๑สรุปการประยุกต์ใช้อิทธิบาท ๔ 

นักวิชาการหรอืแหล่งข้อมูล แนวคดิหลัก 

พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต),(๒๕๔๔, 
หน้า ๓๙) 
 

การที่เพียรพยายามแสวงหารักษาและครอบครองโภค
ทรัพย์ไว้น้ัน ก็เพ่ือจะใช้ให้เป็นประโยชน์ทั้งแก่ตนและคน
อ่ืนถ้าไม่ใช้ทรัพย์สมบัติให้เกิดคุณประโยชน์ แล้วการหา
และการมีทรัพย์สมบัติก็ ปราศจากคุณค่าหาความหมาย
ใดๆ มิได้ดังน้ันเมื่อมีทรัพย์หรือหาทรัพย์มาได้แล้วต้อง
รู้จักสรรทรัพย์น้ันโดยถือหลักการแบ่งทรัพย์ เป็น๔ส่วนที่
เรียกว่าโภควิภาค 

สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์, (๒๕๕๑, 
หน้า ๑๔๔) 

นักปฏิบัติไม่ว่าระดับใดต้องยึดถือเป็นกฎบังคับสําหรับ
การปฏิบัติ ถ้าทิ้งอิทธิบาท ๔ น้ี เสียแล้ว ไม่ว่าจะทําอะไร
ก็ไม่มีทางสําเร็จผล สมความปรารถนา แต่ถ้าท่านผู้ใดทรง
การปฏิบัติตาม ในอิทธิบาท ๔ น้ีแล้ว สมเด็จพระผู้มีพระ
ภาคตรัสรับรองผลว่า ต้องสําเร็จสมความมุ่งหมาย ทุก
ประการ แม้ท่านหวังพระนิพพานในชาติน้ี ก็ หวังได้
แน่นอน ใจความในอิทธิบาท ๔ 

ท่านพุทธทาสภิกขุ, (๒๕๕๐, หน้า ๗๔) บาทฐานแห่งความสําเร็จหมายถึง สิ่งซี่งมีคุณธรรมเครื่อง
ให้ลุถึงความสําเร็จตามที่ตนประสงค์ ผู้หวังความสําเร็จใน
สิ่งใดต้องทําตน ให้สมบูรณ์ ด้วยสิ่งที่เรียกว่า อิทธิบาท 

 



  ๖๖

 
๒.๕ พื้นที่การวิจัย 

จังหวัดชลบุรีน้ัน ประกอบด้วยวัดวาอารามหลายแห่ง ทั้งที่สร้างมานานหลายร้อยปี และที่ 
สร้างขึ้นใหม่ในยุคปัจจุบัน จากการศึกษาการจัดการด้านศาสนสมบัติของวัด จังหวัดชลบุรี 

ตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๐๕ วัดในพระพุทธศาสนาเป็นนิติบุคคลตามกฎหมาย 
ดังน้ัน กิจการและทรัพย์สินของนิติบุคคล ซึ่งผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในการปกครองดูแลก็คือ เจ้าอาวาส 
จะต้องดําเนินการให้เป็นไปตามข้อกฎหมายคณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๐๕ และกฎกระทรวง ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. 
๒๕๑๑) ข้อ ๖ "ให้เจ้าอาวาสจัดให้ไวยาวัจกรหรือผู้จัดประโยชน์ของวัดซึ่งเจ้าอาวาสแต่งต้ังทําบัญชี จ่ายเงิน
ของวัด และเมื่อสิ้นปีปฏิทินให้ทําบัญชีเงินรับจ่ายและคงเหสือ ทั้งน้ีให้เจ้าอาวาสตรวจตราดูแลให้เป็นไปโดย
เรียบร้อยและถูกต้อง" และข้อ ๘ ให้สํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กําหนดแบบทะเบียน บัญชี แบบ
สัญญา และแบบพิมพ์อ่ืนๆ และให้คําแนะนําการปฏิบัติแก่วัด เก่ียวกับการดูแลรักษาและการ จัดการศาสน
สมบัติของวัด ทั้งน้ีเพ่ือให้เป็นไปตามกฎกระทรวงน้ี'' โดยกฎกระทรวงข้อน้ี สํานักงานพระพุทธศาสนา
แห่งชาติ ได้กําหนดแบบพิมพ์ต่างๆ ขึ้นเพ่ือให้วัดใช้ดังต่อไปน้ี"๖๕ 
 ๑. ทะเบียนทรัพย์สินของวัด  
 ๒. ทะเบียนทรัพย์สินจัดประโยชน์  
 ๓. ทะเบียนผู้เช่าหรือผู้อาศัย  
 ๔. แบบสัญญาต่างๆ  
 ๕. บัญชีรับจ่ายเงิน  
 ๖. บัญชีงบปี  
 ๗. ใบเสร็จรับเงิน  
 ๘. กระดาษเซียนแผนผังวัด 
 การให้เช่าที่ธรณีสงฆ์ที่กัลปนาหรือที่ดินที่กับไว้เป็นที่จัดประโยชน์ 

ตามความในพระราชบัญญัติคณะสงฆ์มาตรา ๓๓ กําหนดที่ดินซึ่งเป็นสมบัติของวัดและที่วัด 
จะได้เฉพาะผลประโยชน์ไว้ ๓ ประเภท ดังบทบัญญัติว่า มาตรา ๓๓ ที่วัดและที่ซึ่งขึ้นต่อวัด มีดังน้ี  
 (๑) ที่วัดคือที่ซึ่งต้ังวัดตลอดจนเขตของวัดน้ัน  
 (๒) ที่ธรณีสงฆ์ คือที่ซึ่งเป็นสมบัติของวัด  
 (๓) ที่กัลปนา คือที่ซึ่งมีผู้อุทิศแต่ผลประโยชน์ให้วัดหรือพระศาสนา เฉพาะที่วัดต้องกันไว้เป็น
ที่จัดประโยชน่ก่อนจึงจะให้เช่าได้ ส่วนที่ธรณีสงฆ์และที่กัลปนา ให้เช่าได้ตามปกติ แต่การให้เช่าที่ธรณีสงฆ์ 
ที่กัลปนาหรือที่วัดที่กันไว้จัดประโยชน์ วัดจะกระทําได้ภายในเง่ือนไขตามกฎกระทรวงข้อ ๔ ซึ่งมีความว่า 
"การให้เช่าที่ธรณีสงฆ์ ที่กัลปนา หรือที่วัดที่กันไว้จัดประโยชน์ที่มีกําหนดระยะเวลาเกิน ๓ ปี จะกระทําได้ก็
ต่อเมื่อได้รับความเห็นขอบจากกรมการศาสนา" 

วิธีการให้เช่าที่ธรณีสงฆ์ที่กัลปนาหรือที่วัดที่กันไว้เป็นที่จัดประโยชน์น้ัน วัดจะต้องทําสัญญา 
เป็นข้อผูกพันกับผู้เช่าอย่างมั่นคง และสัญญาน้ันมี ๒ อย่าง คือ 
 (๑) สัญญานานปี หมายถึง สัญญาที่มีข้อผูกพันต่อกันเกิน ๓ ปี 
 (๒) สัญญาธรรมดา หมายถึง สัญญาที่มีข้อผูกพันระยะสั้นคือไม่เกิน ๓ ปี  
 ในการทําสัญญาธรรมดา วัดอาจทําได้เอง แต่ในทางปฏิบัติควรให้ผู้มีความรู้ทางกฎหมายเป็น  

                                                            
๖๕พระธรรมปริยัติโสภณ (วรวิทย์คงฺคปญฺโญ), วิทยาพระสังฆารการ เล่ม ๒, หน้า ๔๑๗-๔๒๖. 



  ๖๗

 
ที่ปรึกษาตรวจสอบร่างสัญญาก่อน เมื่อเห็นว่าไม่เสียเปรียบผู้เช่าแล้ว จึงลงนามในสัญญา 

สําหรับสัญญานานปี วัดจะต้องส่งร่างสัญญาพร้อมทั้งเอกสารการเช่าอ่ืน ให้กรมการศาสนา 
ตรวจสอบและให้ความเห็นชอบ โดยให้ปฏิบัติดังน้ี 
 ๑) ให้จัดทํารายงานขอรับความเห็นชอบในการทําสัญญาเช่านานปี เสนอต่อเจ้าคณะ 
ตามลําดับและผ่านทางราชการจนถึงกรมการศาสนา เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ  
 ๒) ให้จัดส่งเอกสารเกี่ยวกับการน้ีไปประกอบการพิจารณา คือ  
  (๑) หนังสือแสดงเหตุผลในการให้เช่าที่ดิน  
  (๒) แผนผังวัดฉบับสําเนา ๒ แผ่นแสดงที่ที่จะให้เช่า  
  (๓) ร่างสัญญาเช่าพร้อมด้วยเอกสารแนบท้ายสัญญา  
 ๓) เมื่อได้รับความเห็นชอบแล้ว จึงลงนามในสัญญาได้  
 ๔) เมื่อได้ทําสัญญาเช่าแล้วให้นําสัญญาเช่าน้ันไปขอจดทะเบียน  
  (ก) ถ้าที่ดินแปลงนั้นมีโฉนด ไปจด ณ สํานักงานศึกษาธิการจังหวัด  
  (ข) ถ้าที่ดินแปลงนั้นไม่มีโฉนด ไปจด ณ สํานักงานศึกษาธิการอําเภอ  
  (ค)ให้นําหลักฐานการให้ความเห็นขอบไปแสดงด้วย  
 ๕) ในระหว่างรอทําสัญญา 
  (ก) ห้ามมิให้วัดรับเงินหรือสิ่งตอบแทนใดๆ จากผู้ขอเช่า  
  (ข) ห้ามมิให้ผู้ฃอเช่าเข้าไปปลูกสร้างสิ่งใดๆ โดยเด็ดขาด  

และตามข้อ ๘. ดังกล่าวตามท่ีกําหนดไว้ยังขาดบัญขีที่จําเป็นต้องใช้คือ สมุดเงินสดและบัญชี
แยกประเภท เพราะกฎกระทรวง ฉบับที่ ๒ ข้อ ๕. "การเก็บรักษาเงินของวัดในส่วนที่เกินสามพันบาทขึ้นไป 
ให้เก็บรักษาโดยฝากสํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งขาติ หรือฝากธนาคาร ทั้งน้ีให้ฝากในนาม ของวัด" ต่อมา
สํานักงาพระพุทธศาสนาแห่งขาติได้กําหนดแบบบัญชีขึ้นอีก ๒ เล่ม คือ ๑. สมุดเงินสด ๒. บัญชีแยก
ประเภท  

ดังน้ัน แบบบัญชีที่วัดจําเป็นต้องมี๑) สมุดเงินสด๒) บัญชีแยกประเภท๓) บัญชีรับจ่ายของ
วัด๔) งบปีแสดงรายรับรายจ่ายและเงินคงเหลือสําหรับปี  

ทะเบียนที่วัดจําเป็นจะต้องมี๑) ทะเบียนทรัพย์สินของวัด ๒) ทะเบียนทรัพย์สินจัดประโยชน์ 
๓) ทะเบียนผู้เช่าหรือผู้อาศัย  

การจัดทําบัญชีวัดน้ัน๖๖ 
 ๑. วัดจะต้องแยกเงินของวัดออกเป็น ๒ ประเภท คือ 
  ๑.๑ เงินผลประโยชน์ ได้แก่เงินที่ได้มาจากการจัดประโยชน์ของวัดเช่น เงินค่าเช่า ค่าผาติ
กรรม ดอกเบ้ีย ส่วนลด เงินค่าบํารุง เงินค่าขายสิ่งของ เงินค่าชดเชยเงินค่าปรับและเงินใดๆ ที่เป็น ส่วนที่
งอกเงยขึ้นจากศาสนสมบัติของวัด 
  ๑.๒ เงินการกุศล ได้แก่เงินที่มีผู้บริจาคเจาะจงการกุศลอย่างใดอย่างหน่ึง เช่น บริจาค เป็นค่า
ภัตตาหาร ค่าน้ํา ค่าไฟ ค่าก่อสร้างถาวรของเจ้าภาพเงินบํารุงพระอาพาธ และเงินอ่ืน  ๆในลักษณะ เช่นน้ี 

ส่วนเงินงบใดที่มีผู้บริจาคให้แก่วัดเพ่ือให้ตนได้มาซึ่งสิทธิในการแสวงหาประโยชน์จากวัด จะ
โดยทางตรงหรือทางอ้อมก็ตาม ต้องนับว่าเป็นเงินผลประโยชน์ของวัดทั้งสั้นและผู้ใดจะอ้างเอาจํานวนเงิน ที่
                                                            

๖๖เร่ืองเดียวกัน, หน้า ๔๒๗-๔๓๑. 



  ๖๘

 
ตนบริจาคทําบุญกับวัดมาเป็นสิ่งแลกเปลี่ยนหรือเป็นส่วนหน่ึงของสิ่งแลกเปลี่ยน เพ่ือให้ตนได้มาซึ่งสิทธ์ิ ใน
การแสวงหาผลประโยชน์จากวัดหาได้ไม่ เช่น การขอลดค่าเช่า ค่าบํารุงจากการเช่าที่วัด เพราะอ้างว่าผู้น้ัน
เคยทําบุญกับวัดมามาก 

การรับเงินผลประโยชน์และเงินการกุศลวัดจะต้องออกใบเสร็จรับเงินทุกครั้ง ทุกรายการ เมื่อ 
ออกใบเสร็จรับเงินให้แก่ผู้ชําาระเงินแล้ว วัดจะออกใบอนุโมทนาอีกต่างหากหรือไม่ก็แล้วแต่ทางวัดจะ 
เห็นสมควรใบเสร็จรับเงินให้ใช้ตามแบบของสํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 
 ๒. เงินผลประโยชน์ของวัด ให้วัดเก็บไว้ได้ ๓,๐๐๐ บาท เป็นอย่างมาก ส่วนที่เกิน ๓,๐๐๐ 
บาท ไปเท่าไร ให้ฝากไว้กับธนาคาร ในการเปิดบัญชีเงินฝาก ในการทําใบนําส่งฝากแต่ละคราวก็ดี ให้ระบุช่ือ
บัญชีว่า "เงินของวัด.ห้ามฝากในนามบุคคล หรือระบุซื่อบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ในกรณีที่ฝากเงินไว้กับธนาคาร
ให้ระบุช่ือผู้มีอํานาจถอนเงินไว้อย่างน้อย ๓ รูป/คน คือ ๑) เจ้าอาวาส๒)ไวยาวัจกรหรือผู้จัดประโยชน์ที่เจ้า
อาวาสแต่งต้ัง ๓) ผู้ที่เจ้าอาวาสเห็นสมควร แต่การสั่งจ่ายให้ลงนามในเช็คสั่งจ่ายพร้อมกัน โดยมีเจ้าอาวาส
ลงนามด้วยทุกครั้งจึงจะถอนเงินได้ 
 ๓. เงินการกุศล การดูแลรักษาตลอดจนการใช้จ่ายเงิน ให้เป็นไปตามความประสงค์ไว้อย่าง ชัดเจน
ว่า จะให้เก็บรักษาที่ไหน อย่างไร วัดก็อาจปฏิบัติเช่นเดียวกับการเก็บรักษาเงินผลประโยชน์โดย อนุโลม 
 ๔. การจัดทําบัญชีวัด จะต้องปฏิบัติดังน้ี 
  ๔.๑ การทําบัญชี จะต้องเป็นรอบระยะเวลา ๑ ปี ปฏิทิน โดยเริ่มจาก ๑ มกราคม ถึง ๓๑ 
ธันวาคม ของทุกปี 
  ๔.๒ บัญชีวัดที่ให้จัดทําน้ัน มีสมุดเงินสดและบัญชีแยกประเภทเพียง ๒ เล่ม  
  ๔.๓ สมุดเงินสดจะใช้บัญชี ๓ ช่อง โดยมีช่องรายรับรายจ่ายและคงเหลือ วัดจะต้องยก 
ยอดเงินสด ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ของปีที่แล้ว ยกมาเป็นเงินสดคงเหลือยกมา ณ วันที่ ๑ มกราคม ของปี ที่
ทําบัญชี และการลงบัญชีเงินสดจะต้องลงทุกวัน ในวันที่มีการรับจ่ายเงิน จนถึงสิ้นเดือนแต่ละเดือน ก็ให้ 
รวมยอดทุกสิ้นเดือนและบวกเลขรวมยอดทุกเดือนเป็นช่องรวมแต่ต้นปีการที่ลงบัญชีสมุดเงินสดเพื่อให้ 
ทราบว่ามีเงินสดคงเหลือในเมือเท่าไร 
  ๔.๔ หลังจากลงบัญชีในสมุดเงินสดแล้ว จะต้องทํารายการรับและจ่ายทุกรายการ ไป 
ลงบัญชีในบัญชีแยกประเภท โดยแยกประเภทของเงินที่รับ และเงินที่จ่ายไปด้วยว่ามีรายรับ รายจ่าย แต่ละ
ประเภทเท่าไร และรวมยอดแต่ละเดือนของรายรับและรายจ่ายแต่ละประเภทว่ามีเท่าไรและให้รวม ยอดแต่
ละเดือนเป็นยอดรวมแต่ต้นปี เพ่ือประโยชน์ในการจัดทํารายงานบัญชีรับจ่ายในทุกเดือน เดือนละ ๑ ครั้ง 
  ๔.๕ เมื่อจัดทําบัญชีโดยสมุดบัญชีเงินสด บัญชีแยกประเภทให้เป็นปัจจุบันแล้ว ให้วัด เก็บ
รักษาไว้ที่วัด เพ่ือประโยชน์ในการตรวจสอบในการขอเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ ขอเป็นวัดพัฒนา และ เมื่อมี
ชาวบ้านมาร้องเรียนเรื่องการเงินของวัด 
  ๔.๖ เมื่อวัดทําบัญชีวัดทั้ง ๒ เล่มแล้ว ให้วัดนําตัวเลขรายละเอียดของรายรับแต่ละ 
ประเภท รายจ่ายแต่ละประเภท ในแต่ละเดือนจัดทํารายงานบัญชีรายรับ รายจ่ายของวัด เพ่ือส่ง สํานักงาน
พระพุทธศาสนาจังหวัดในทุก ๑ เดือน 
  ๔.๗ หน้าบัญชีในสมุดเงินสด ให้ใช้หน้าบัญชีในบัญชีแยกประเภท เช่น รายรับเงินบริจาค ที่
ใส่สมุดเงินสดหน้า ๑ ก็ให้ใส่ตัวย่อเป็นหน้าบัญชี ย.๑ ในสมุดเงินสดและในบัญชีแยกประเภท หน้าบัญชี ให้
ใส่ ง.ส.๑ คือยกมากจากสมุดเงินหน้า ๑ 
  ๔.๘ การลงบัญชีในสมุดเงินสดและบัญชีแยกประเภท จะต้องนําเลขที่ใบเสร็จรับเงินและ 



  ๖๙

 
จ่ายเงินมาลงบัญชีทุกครั้ง 

เมื่อเจ้าอาวาสได้มอบหมายให้ไวยาวัจกร หรือผู้จัดประโยชน์ชองวัดทําบัญชีแล้ว ความ 
รับผิดชอบของเจ้าอาวาสยังไม่สิ้นสุด เจ้าอาวาสจะต้องตรวจตราดูการปฏบัติงานชองผู้ทําบัญชีด้วยว่าได้ 
ปฏิบัติโดยเรียบร้อยและถูกต้องหรือไม่ ถ้าไม่ถูกต้องก็สั่งให้แก้ไขให้ถูกต้องระยะเวลาท่ีเจ้าอาวาสจะ 
ตรวจสอบ ควรตรวจทุกเดือนไม่ควรทิ้งระยะเวลานานเกินไป นอกจากน้ียังตรวจได้เสมอ ในเมื่อมีความ 
ประสงค์จะตรวจ เมื่อเจ้าอาวาสได้ตรวจบัญชีถึงหน้าใดแล้ว ก็ให้ลงบันทึกไว้ที่มุมใดมุมหน่ึงของหน้าบัญชี 
น้ันว่า "ตรวจแล้ว" พร้อมกับลงนามและวันที่ตรวจสอบกํากับไว้ด้วย ในการตรวจตราดูแลบัญชี เจ้าอาวาส
อาจมอบหมายให้ภิกษุรูปอ่ืนที่มีความรู้ทางบัญชีทําการตรวจแทนก็ได้ 

การตรวจบัญชีน้ัน จะต้องตรวจสอบหลักฐานในการลงบัญชี เช่น ใบเสร็จรับเงิน โดยเอาเลขที่
ของใบเสร็จรับเงินมาลงบัญชีด้วย แต่บางครั้งวัดจะจ่ายเงินค่าจ้างคนงานซี่งยากที่จะเรียกได้ วัด จะต้องทํา
หลักฐานให้เซ็นหรือใช้ใบสําคัญรับเงินก็ได้บางครั้ง เช่น วัดจ่ายค่าเช่ารถยนต์ หรือค่าใฃ้จ่าย เบ็ดเตล็ด ซึ่ง
ไม่สามารถเรียกใบเสร็จรับเงินได้ ก็ต้องใช้ใบสําคัญรับเงินแทน 
 ๕. การจัดทําทะเบียนทรัพย์สิน การลงทะเบียนทรัพย์สินของวัด เช่น วัดซื้อครุภัณฑ์มาใช้ใน 
วัด หรือมีผู้บริจาคให้วัด ก็ต้องแยกประเภททรัพย์สินแต่ละอย่าง เช่น โต๊ะขนาดต่างๆ ก็ต้องแยกตามขนาด
ด้วย และเก้าอ้ีก็ต้องแยกขนาดเก้าอ้ี และให้รหัสของทรัพย์สินแต่ละประเภทไว้และพ่นรหัสของทรัพย์สินแต่
ละประเภท เพ่ือสะดวกในการบันทึกบัญชีทรัพย์สินของวัด และเมื่อมีการจําหน่ายทรัพย์สินก็ต้องนํามาลง
ในบัญชีที่บันทึกไว้ว่าได้มีการจําหน่ายเพราะสาเหตุใด 

จังหวัดชลบุรี เคยเป็นชุมชนโบราณท่ีเคยมีมนุษย์ยุคหินใหม่อาศัยอยู่มาต้ังแต่สมัยก่อน 
ประวัติศาสตร์ เพราะว่าเคยมีการขุดค้นด้านโบราณคดีแล้วพบร่องรอยของชุมชนโบราณก่อน 
ประวัติศาสตร์บริเวณที่ราบลุ่มแม่น้ําพานทองช่ีงอยูในบริเวณวัดโคกพนมดี ตําบลท่าข้าม อําเภอพนัสนิคม 
พบร่องรอยของชุมชนโบราณก่อนประวัติศาสตร์โคกพนมดี ทําให้สันนิษฐานได้ว่าในอดีตพ้ืนที่บริเวณ 
จังหวัดชลบุรีเคยเป็นที่ต้ังเมืองโบราณท่ีมีความรุ่งเรืองถึง ๓ เมือง ได้แก่ เมืองพระรถ, เมืองศรีพโล และ 
เมืองพญาแร่ โดยอาณาเขตของ ๓ เมืองน้ีรวมกันเป็นจังหวัดชลบุรีในปัจจุบันช่ีงแหล่งโบราณคดีที่ค้นพบใน
ครั้งน้ันได้พบสิ่งมีคุณค่าทางโบราณคดีหลายอย่าง เช่น ขวาน หินขัด, เครื่องประดับจําพวกกําไล, ลูกปัด 
เครื่องป้ันดินเผาแบบใช้เชือกทาบ และได้พบซากของอาหาร ทะเลอีกด้วย จึงทําให้ทราบว่าบริเวณน้ีอยู่ใกล้
ชายฝ่ังทะเลมากกว่าปัจจุบันน้ีมาก แหล่งโบราณคดีที่กล่าว อ้างทั้งหมดข้างต้นน้ันจึงเป็นหลักฐานยืนยัน
ส่วนหน่ึงที่แสดงให้เห็นถึงความเป็นมาอันแสนยาวนานของ จังหวัดชลบุรี 

ในสมัยกรุงศรีอยุธยาเมืองชลบุรีปรากฏเป็นหลักฐานในทําเนียบศักดินาหัวเมือง ตราเมื่อ 
พ.ศ. ๑๙๑๙มีฐานะเป็นเมืองจัตวาผู้รักษาเมืองคือ "ออกเมืองชลบุรีศรีมหาสมุทร" ศักดินา๒,๔๐๐ ไร่ ส่ง
ส่วยไม้แดง จนกระทั่งกรุงศรีอยุธยาเสียแก่พม่าเมื่อ พ.ศ. ๒๓๑๐ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชได้เสด็จยก
ทัพผ่านมาทางบริเวณจังหวัดชลบุรีในปัจจุบัน ก่อนที่จะเข้าตีเมืองจันทบุรี และยกทัพกลับไปกู้ กรุงศรี
อยุธยาได้สําเร็จ 

ต่อมาในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น  ยังไม่มีการจัดต้ังจังหวัดชลบุรีขึ้นเป็นทางการบริเวณ
จังหวัดชลบุรี ประกอบไปด้วยเมืองใหญ่ ๓ เมือง คือ เมืองบางปลาสร้อย, เมืองพนัสนิคม และเมืองบางละมุง 

ในสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงเปลี่ยนแปลงระบบการปกครอง 
ราชอาณาจักร โดยการจัดต้ังมณฑลเทศาภิบาล ให้อยู่ภายใต้บังคับบัญชาของกระทรวงมหาดไทย หน่วยงาน



  ๗๐

 
เดียว เมืองในจังหวัดชลบุรีจึงเข้าอยู่ในมณฑลปราจีนบุรี ดังมีบันทึกว่า 

"รวมหัวเมืองทางลําน้ําบางปะกง คือ เมืองปราจีนบุรี ๑, เมืองนครนายก ๑, เมืองพนมสาร
คาม ๑ และเมืองฉะเชิงเทรา ๑ รวม ๔ หัวเมือง เป็นเมืองมณฑล ๑ เรียกว่า มณฑลปราจีน ต้ังที่ว่าการ 
มณฑล ณ เมืองปราจีน ต่อเมื่อโอนหัวเมืองในกรมท่ามาขึ้นกระทรวงมหาดไทย จึงย้ายที่ทําการมณฑลลงมา
ต้ังที่เมืองฉะเชิงเทรา เพราะขยายอาณาเขตมณฑลต่อลงไปทางชายทะเล รวมเมืองพนัสนิคม, เมืองชลบุรี 
และเมืองบางละมุง เพ่ิมให้อีก ๓ รวมเป็น ๗ เมืองด้วยกัน แต่คงเรียกช่ือว่ามณฑลปราจีนอยู่ตามเดิม " 

ต่อมาในสมัยหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองปี พ.ศ. ๒๔๗๕ มีการเปลี่ยนแปลงรูปการ 
ปกครองประเทศคร้ังใหญ่ จากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชเป็นระบอบประชาธิปไตย โดยพระราชบัญญัติ 
ระเบียบราชการบริหารแห่งราชอาณาจักรสยาม พ.ศ. ๒๔๗๖ ได้ยกเลิกเขตการปกครองแบบ "เมือง" ทั่ว 
ราชอาณาจักร แล้วต้ังขึ้นเป็น "จังหวัด" แทน เมืองบางปลาสร้อย, เมืองพนัสนิคม และเมืองบางละมุง จึง 
รวมกันกลายเป็นจังหวัดชลบุรี โดยใช้บริเวณเมืองบางปลาสร้อยเดิมจัดต้ังเป็นอําเภอบางปลาสร้อย ก่อนที่ 
จะเปลี่ยนเป็นอําเภอเมืองชลบุรี ในปี พ.ศ. ๒๔๘๑ 

เมืองพนัสนิคมยุบเป็นอําเภอพนัสนิคมก่อนที่จะแยกออกเป็นอําเภอบ้านบึง, อําเภอหนอง 
ใหญ่อําเภอพานทอง, อําเภอบ่อทอง และอําเภอเกาะจันทร์ เมืองบางละมุงยุบเป็นอําเภอบางละมุง ก่อนที่
จะแยกออกเป็นอําเภอศรีราชา, อําเภอสัตหีบ และเปลี่ยนข้าหลวงประจําจังหวัดเป็นผู้ว่าราชการจังหวัด
อย่างในปัจจุบัน๖๗ 

การแบ่งเขตการปกครองในปัจจุบันจังหวัดชลบุรีประกอบด้วย ๑๐ อําเภอ ได้แก่  
 ๑. อําเภอบ้านบึง ๒. อําเภอหนองใหญ่ ๓. อําเภอพานทอง ๔. อําเภอเกาะจันทร์ ๕. อําเภอ
พนัสนิคม ๖.อําเภอเมืองชลบุรี ๗. อําเภอสัตหีบ ๘. อําเภอบางละมุง ๙. อําเภอศรีราชา ๑๐. อําเภอบ่อทอง 

สัญลักษณ์ประจําจังหวัด คือ ตราประจําจังหวัด ภูเขา หมายถึง เขาสามมุข ช่ีงเป็นที่ต้ังศาล 
เจ้าแม่สามมุขอันศักด้ิสิทธ์ิของชาวชลบุรี ตลอดถึงประชาชนทั่วไป ที่เคยเดินทางไปมาแถบน้ัน เช่ือถือว่า 
ศาลเจ้าแม่สามมุข สามารถให้ความคุ้มครองชาวชลบุรี และผู้ที่เคารพกราบไหว้ให้พ้นจากภยันตรายต่างๆ 
ได้ โดยเฉพาะการออกไปประกอบอาชีพจับปลาในท้องทะเล เขาสามมุขจึงเป็นสถานที่สําคัญและเป็น 
สัญลักษณ์ของชลบุรี 

ดอกไม้ประจําจังหวัด : ดอกประดู่ป่า 
ต้นไม้ประจําจังหวัด: ประดู่ป่าช่ือวิทยาศาสตร์ (PterocarpusmacrocarpusKurz) พรรณไม้

ชนิดน้ีจัดอยู่ในวงศ์ถั่ว (Papilionoideae) 
คําขวัญประจําจังหวัด: ทะเลงาม ข้าวหลามอร่อย อ้อยหวาน จักสานดี ประเพณีว่ิงควาย 

เศรษฐกิจ จังหวัดชลบุรีมีผลิตภัณฑ์มวลรวม ๕๓๒,๙๖๕ ล้านบาท แบ่งเป็นภาค เกษตรกรรม ประกอบด้วย
สาขาเกษตรกรรม การล่าสัตว์และ การป่าไม้ ๒๒,๑๘๓ ล้านบาท สาขาประมง ๑,๐๖๘ ล้านบาท นอกภาค 
เกษตรกรรม ๕๑๐,๗๑๓ ล้านบาท ประกอบด้วย สาขาทําเหมืองแร่และย่อยหิน ๒,๕๙๑ ล้านบาท สาขา
อุตสาหกรรม (การผลิต) ๓๐๕,๖๐๕ ล้านบาท สาขาการไฟฟ้า ก๊าช การประปา ๓๕,๓๙๗ ล้านบาท สาขา
การก่อสร้าง ๑๒,๗๖๑ ล้านบาท สาขาการค้าส่ง ค้าปลีกๆ ๓๘,๐๔๓ ล้านบาท สาขาการโรงแรมและ 
ภัตตาคาร ๒๓,๙๐๔ ล้านบาท สาขาการขนส่ง สถานที่เก็บสินค้าและการ คมนาคม ๕๕,๕๔๖ ล้านบาท 
                                                            

๖๗พระครูวินัยธรอารยพงศ์ อารยธมโม, วัดบางพระวรวิหาร ชลบุรี, (กรุงเทพมหานคร : บริษัท อมรินทร์ 
พร้ินต้ิงแอนด์พลับลิซชิ่ง จํากัด (มหาขน), ๒๕๕๓), หน้า ๗๙. 
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สาขาตัวกลางทางการเงิน ๘,๔๑๑ ล้านบาท สาขาบริการด้าน อสังหารมทรัพย์ฯ ๖,๙๑๒ ล้านบาท สาขาการ
บริหารราชการๆ ๘,๔๐๕ ล้านบาท สาขาการศึกษา ๖,๙๑๒ ล้านบาท สาขาบริการด้านสุขภาพฯ ๔,๔๔๗ 
ล้านบาท สาขาให้บริการชุมชน สังคม และบริการ ส่วนบุคคลอ่ืนๆ ๑,๘๘๒ ล้านบาท และสาขาลูกจ้างใน
ครัวเรือนส่วนบุคคล ๒๐๒ ล้านบาท อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ ร้อยละ ๑๒ ประขากรมีรายได้
เฉลี่ยต่อหัว จํานวน ๔๔๑,๐๖๒ บาท เป็นลําดับที่ ๕ ของประเทศ รองจากจังหวัดระยอง สมุทรสาคร 
สมุทรปราการ และพระนครศรีอยุธยา อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ เฉลี่ยร้อยละ ๑๒ 

การคมนาคม จุดเด่นของจังหวัด คือ เป็นจังหวัดที่มีเส้นทางคมนาคมดีที่สุดจังหวัดหน่ึงของ. 
ประเทศ และมีระบบการคมนาคมขนส่งที่ทั่วถึงและสะดวกในทุกด้านทั้งการขนส่งทางบก ทางเรือและทาง
อากาศ รวมท้ังมีการขนส่งทางท่อสําหรับสินค้าเหลว ได้แก่ น้ํามันและสารเคมี การคมนาคมและขนส่งของ
จังหวัดขลบุรีในปัจจุบันจะอาศัยการขนส่งทางบกเป็นหลัก นอกจากน้ันยังมีการขนส่งทางเรือ และการ
ขนส่งทางอากาศ ซี่งจะมีศักยภาพสูงมากในอนาคต 

ป่าไม้ จังหวัดชลบุรี มีพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติ จํานวน ๙ ป่า เน้ือที่รวมทั้งสิ้น ๙๐๖,๓๙๖ ไร่ 
ได้แก่ ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าบางละมุง เน้ือที่ ๑๐๓,๐๗๕ ไร่ ป่าเขาเขียว เน้ือที่ ๕๕,๖๒๕ ไร่ ป่าท่าบุญมีบ่อ
ทอง เน้ือที่ ๑๗๐,๖๒๕ ไร่ ป่าคลองตะเคียนเน้ือที่ ๓๗๘,๗๕๐ ไร่ ป่าแดงและชุมชนกลาง เน้ือที่ ๑๖๐,๖๒๕ 
ไร่ ป่าเขาชมพู่ เน้ือที่๒๘,๕๘๙ไร่ป่าเขาพุ เน้ือที่๕,๔๘๒ ไร่ป่าเขาหินดาดและเขาไผ่ เน้ือที่ ๒,๑๒๕ ไร่ และ
ป่าเขาเรือแตก เน้ือที่ ๑,๕๐๐ ไร่ 

มีเขตรักษาพันธุสัตว์ป่า จํานวน ๒แห่ง เน้ือที่รวมท้ังสิ้น ๑๒๘,๘๑๒ ไร่ ดังน้ี เขตรักษาพันธุ 
สัตว์ป่าเขาเขียว-เขาชมพู่ เน้ือที่ ๙๐,๔๓๗ ไร่ ป่าเขาอ่างฤาไน เน้ือที่ ๓๘,๓๗๕ ไร่ และมีเขตห้ามล่าสัตว์ป่า 
จํานวน ๒ แห่ง เน้ือที่รวมทั้งสิ้น ๑๓,๘๙๙ ไร่ ดังน้ี เขตห้ามล่าสัตว์ป่าอ่างเก็บน้ําบางพระ เน้ือที่ ๑๑,๖๐๐ 
ไร่ ป่าเขาชีโอน เน้ือที่ ๒,๒๙๙ ไร่ 

นอกจากน้ียังมีวนอุทยาน จํานวน ๑ แห่ง ได้แก่ วนอุทยานน้ําตกเขาเจ้าบ่อทอง เน้ือที่ 
๑๙,๔๗๕ ไร่ พ้ืนที่ป่าในเขตช้ันคุณภาพลุ่มน้ํา ช้ัน ๑,๒ เน้ือที่ ๗๕,๒๓๕ ไร่ และพ้ืนที่อนุรักษ์และป่าชาย 
เลน เน้ือที่รวมทั้งสิ้น ๔,๕๑๐ ไร่ 

การอุตสาหกรรม จังหวัดชลบุรี เป็นพ้ืนที่เป้าหมายโครงการพัฒนาพ้ืนที่ซายฝั่งทะเล ภาค
ตะวันออก ปี ๒๕๕๓ มีโรงงานอุตสาหกรรม จํานวนทั้งสิ้น ๓,๘๕๓ แห่ง แบ่งเป็นนอกนิคมอุตสาหกรรม 
จํานวน ๒,๙๔๗ แห่ง และในนิคมอุตสาหกรรม ๕ แห่ง (นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี, นิคมอุตสาหกรรม
อมตะนคร, นิคมอุตสาหกรรมป่ินทอง, นิคมอุตสาหกรรมป่ินทอง (แหลมฉบัง) และนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง) 
จํานวน ๑,๒๓๑ แห่ง คนงาน จํานวนทั้งสิ้น ๓๔๙,๒๖๔ คน เงินลงทุน จํานวนทั้งสิ้น ๘๙๖,๒๕๑ ล้านบาท 
 อุตสาหกรรมที่มีการผลิตมากที่สุด ๕ อันดับ ได้แก่ 
 ๑. โรงงานที่ประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์โลหะ เซ่น การกลึง เจาะ คว้าง กัด ไส เจียน ตัด 
พับ ม้วน โลหะ ขึ้นรูปผลิตภัณฑ์โลหะ 
 ๒. โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับหิน กรวด ทราย หรือดิน สําหรับใช้ในการก่อสร้าง  
 ๓. คัดแยกสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นของเสียอันตราย  
 ๔. โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์โลหะ เช่น การนําคอนกรีต คอนกรีตผสม การทํา
ผลิตภัณฑ์การหิน 
 ๕. โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับไม้ เช่น เลื่อย ไส ซอย เซาะร่อง ทําวงกบประตู หน้าต่าง 
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การทําไม้ การบด หรือย่อยไม๖้๘ 

สถานที่สําคัญ ได้แก่ วัดใหญ่อินทาราม วัดหน้าพระธาตุ วัดโบสถ์ เมืองพระรถ เมืองศรีพโล 
เมืองพญาเร่ หาดบางแสน เขาสามมุข สวนสัตว์เปิดเขาเขียว พัทยา สวนเสือศรีราซา เกาะสีชัง อันเดอร์ วอ
เตอร์ เวิลด์ พัทยา ปราสาทสัจธรรม สวนนงนุข จักสานที่ใหญ่ที่สุดในโลก (พนัสนิคม) หอพนัสบดี 

ชาวจังหวัดชลบุรีที่มีชื่อเสียง การพระศาสนาคนเมืองชลในปัจจุบันนับถือศาสนาพุทธมาก 
ถึง ๙๗ เปอร์เซ็นต์ ส่วนที่เหลือนับถือศานาคริสต์ อิสลาม และอื่นๆ โดยผสมผสานความเช่ือความศรัทธาใน
สิ่งศักด์ิสิทธ์ิเข้าไว้ในศาสนาที่ตนนับถือด้วย เช่น เมื่อถึงช่วงเทศกาลกินเจประมาณเดือน ตุลาคมของทุกปี 
ผู้คนที่ศรัทธาก็จะพากันนุ่งขาวห่มขาว งดการบริโภคเนื้อสัตว์ แล้วเดินทางไปร่วมสวดมนต์บําเพ็ญทานยัง
โรงเจต่างๆท่ัวจังหวัดขลบุรี หรืออีกตัวอย่างหน่ึงที่เห็นได้ชัดเจนก็คือ คนเมืองชลมักเดินทางไปที่เขาสามมุข 
เพ่ือสักการะและขอพรจากเจ้าแม่สามมุข บริเวณเขาสามมุขซึ่งไม่ห่างจากหาดบางแสนและอ่างศิลา สอง
ตัวอย่างน้ีคือความเขื่อของชาวจีนที่ผสานรวมเป็นเน้ือเดียวกับความศรัทธา ท้องถิ่น จนไม่สามารถแยกออก
จากกันได้ 

ชลบุรีเป็นย่านชุมชนจีนที่ใหญ่ที่สุดในภาคตะวันออก คนจีนในชลบุรีส่วนใหญ่เป็นเช้ือสาย 
แต้จิ๋ว ซึ่งเช่ียวชาญการค้าและมีบทบาทสําคัญในเรื่องเศรษฐกิจ ประมง อุตสาหกรรม เกษตรกรรม และเข้า
มาต้ังถิ่นฐานในช่วงต้นรัตนโกสินทร์ (รัชกาลที่ ๒-๓) อยู่แถบชายทะเลเมืองบางปลาสร้อย ทําการค้า และ
ประมงอย่างกว้างขวางจนมีเหลือส่งออกไปยังต่างประเทศ อีกทั้งเป็นผู้นําอ้อยเข้ามาปลูก และริเริ่ม
อุตสาหกรรมน้ําตาลทรายแถบอําเภอบ้านบึง อําเภอพานทอง และอําเภอพนัสนิคม ส่วนคนจีนที่อพยพ เข้า
มาในสมัยรัชกาลที่ ๕ มักทําอาชีพปลูกผักและเลี้ยงเป็ดอยู่ในบริเวณเดียวกัน สําหรับชนชาวลาวนั้น อพยพ
เข้ามาช่วงรัชกาลที่ ๓ มีอาชีพทําไร่ ทํานา และมีความสามารถพิเศษในการทําหัตถกรรมจักร ส่วนชาว
มุสลิมอพยพเข้ามาตั้งแต่สมัยอยุธยา ปัจจุบันมีอาชีพทําสวนผลไม้ ไร่มันสําปะหลัง และค้าขาย ในตลาด
เป็นกลุ่มที่เคร่งครัดในประเพณีและศาสนา 
 
๒.๖ งานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

๒.๖.๑ งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา 
จากการทบทวนงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาแล้ว พบว่า ได้มีผู้ทําการศึกษาวิจัยไว้

พอประมวลโดยสังเขปได้ ดังต่อไปน้ี 

พระครูสั งวรสุตกิจ  (อนันต์  ญาณสํวโร) ได้ วิจั ยเรื่อง “การพัฒนาองค์การ
พระพุทธศาสนาในเขตจังหวัดภาคเหนือตอนบน” ผลการวิจัย สภาพทั่วไปและสภาพปัญหาอุปสรรคของ
การบริหารจัดการองค์การพระพุทธศาสนาในเขตจังหวัดภาคเหนือตอนบน พบว่า ด้านการปกครอง มี
การใช้หลักการปกครองตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ ภายใต้กรอบของกฎมหาเถรสมาคม แต่พบ
ข้อจํากัดในการทํางานของพระสงฆ์บางรูปยังไม่เป็นระบบด้านการศาสนศึกษา มีการให้การศึกษาทางโลก
และทางธรรม ซึ่งโดยทั่วไปอยู่ในระดับพอใจ แต่ยังมีข้อจํากัดอยู่ที่ประสิทธิภาพของครูผู้สอนด้าน
การศึกษาสงเคราะห์ อยู่ในรูปแบบของการมอบทุนการศึกษา แก่พระภิกษุสามเณรที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ 
                                                            

๖๘สํานักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก, แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดและแผนปฏิบัตราชการ/ 
แผนพัฒนาจังหวัดชลบุรี, (พ.ศ. ๒๕๕๘), หน้า ๔-๕. 
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แ ล ะ 
พบว่า คณะสงฆ์ขาดทักษะในการบริหารจัดการการศึกษาสงเคราะห์ ด้านการเผยแผ่ มีการเผยแผ่แบบ
ทีมงานโดยทํางานเชิงรุก และใช้สื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัยทันต่อการเปลี่ยนแปลง แต่ยังมีข้อจํากัดถึงแม้จะ
มีพระภิกษุที่มีความรู้มาก แต่ยังขาดความเชี่ยวชาญในการทํางานเผยแผ่ ด้านการสาธารณูปการ มีความ
โดดเด่นทางด้านสถาปัตยกรรมที่ดํารงไว้ ซึ่งรูปแบบอันเป็นล้านนา ธํารงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ของภาคเหนือ 
แต่เป็นการสร้างเสนาสนะมากเกินความจําเป็น โดยบางแห่งขาดการซ่อมแซมบูรณปฏิสังขรณ์ ด้านการ
สาธารณสงเคราะห์ มีการช่วยเหลือสังคมในมิติต่างๆ เพ่ือการช่วยเหลือเก้ือกูลเพ่ือนมนุษย์ แต่ยังมี
ข้อจํากัดสําหรับงานด้านน้ี ผู้บริหารควรมีการสร้างจิตสํานึกของคณะสงฆ์บนฐานความคิดที่ว่ามีชีวิตอยู่
เพ่ือสังคมและอยู่ได้ด้วยการให้ สําหรับข้อเสนอแนะผู้วิจัยเห็นว่า การพัฒนาองค์การพระพุทธศาสนา
ต้องพัฒนาตั้งแต่ตัวบุคคลให้มีศักยภาพสู่การเป็นผู้นํา เพ่ือที่จะผลักดันให้สมาชิกในองค์การปฏิบัติงาน
ร่วมกันเป็นทีมงานอย่างเต็มความสามารถอันก่อให้เกิดประสิทธิภาพ ในการทํางานขององค์การบน
พ้ืนฐานของการปฏิบัติงานที่มีหลักพุทธธรรมเป็นแนวทางสู่ความสําเร็จน้ัน๖๙ 

พระมหาธฤติ วิโรจโน (รุ่งชัยวิทูร) ได้วิจัยเรื่อง “รูปแบบการพัฒนาพระสังฆาธิการ
เพ่ือประสิทธิภาพการบริหารกิจการคณะสงฆ์” ผลการศึกษาพบว่า รูปแบบการพัฒนาพระสังฆาธิการ
เพ่ือประสิทธิภาพการบริหารกิจการคณะสงฆ์ ประกอบด้วยหลักการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทั่วไปท่ี
สําคัญ มี ๔ ด้าน สรุปคําย่อภาษาอังกฤษว่า VETS ได้แก่ ๑) V; Vision การสร้างวิสัยทัศน์ ๒) E; 
Education การให้การศึกษา ๓) T; Training การฝึกอบรม และ ๔) S; Study tour การไปดูงาน 
ส่วนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามแนวพระพุทธศาสนา ได้แก่ การพัฒนาตามหลักสิกขา ๓ พรหม
วิหาร ๔ สังคหวัตถุ ๔ ภาวนา ๔ อิทธิบาท ๔ และสัปปุริสธรรม ๗ ผลการประเมินรูปแบบการพัฒนา
พระสังฆาธิการตามแนวทั่วไปและตามแนวพระพุทธศาสนาที่จะให้มีประสิทธิภาพในการบริหาร
กิจการคณะสงฆ์ทั้ง ๖ ด้าน ควรมีการบูรณาการการพัฒนาพระสังฆาธิการตามแนวสากลและแนว
พระพุทธศาสนาเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพในการบริหารกิจการคณะสงฆ์มากขึ้น และพบว่า ด้วยการ
ประยุกต์หลักการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามองค์ประกอบ  VETS เข้ ากับหลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนา แต่ละหัวข้อสามารถยังการบริหารกิจการคณะสงฆ์ของพระสังฆาธิการให้ดําเนินไปได้
อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดน้ัน๗๐ 

พระมหาศรณชัย มหาปุญฺโญ (การะเวก) ได้วิจัยเรื่อง “การพัฒนาการบริหารกิจการ
คณะสงฆ์ของพระสังฆาธิการในยุคโลกาภิวัตน์” ผลการวิจัยพบว่า การพัฒนาการบริหารกิจการคณะ
สงฆ์ของพระสังฆาธิการในยุคโลกาภิวัตน์ จํานวน ๖ ด้าน โดยเฉพาะด้านการศึกษาสงเคราะห์ มีการ
บริหารจัดการทางด้านการศึกษาโดยมุ่งเน้นการสงเคราะห์ประชาชนให้ได้รับการศึกษาทางพระธรรม

                                                            
๖๙พระครูสังวรสุตกิจ (อนันต์ ญาณสํวโร), “การพัฒนาองค์การพระพุทธศาสนาในเขตจังหวัด

ภาคเหนือตอนบน”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย, ๒๕๕๖). 

๗๐พระมหาธฤติ วิโรจโน (รุ่งชัยวิทูร), “รูปแบบการพัฒนาพระสังฆาธิการเพื่อประสิทธิภาพการ
บริหารกิจการคณะสงฆ์”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย, ๒๕๕๖). 



  ๗๔

 
วินัย ควบคู่ไปกับการปฏิบัติ จึงควรสนับสนุนให้มีการศึกษาทางธรรมแก่เยาวชนและประชาชนท่ัวไป 
ให้มีความรู้ในทางธรรมเพื่อปลูกฝังคุณธรรมให้แก่เยาวชนและประชาชนทั่วไป และควรให้มีการระดม
ความคิดในเบ้ืองต้นในระดับจังหวัด เพ่ือศึกษาปัญหา อุปสรรค จุดเด่น จุดด้อย ของแต่ละจังหวัด และ
เป็นมติของจังหวัดแล้วนํามารวมความคิดเป็นระดับภาคต่อไป และองค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัยเป็น
การพัฒนาการบริหารกิจการคณะสงฆ์ของพระสังฆาธิการในยุคโลกาภิวัตน์ มี ๖ ด้าน โดยเฉพาะด้าน
การศึกษาสงเคราะห์ การพัฒนาการบริหารกิจการคณะสงฆ์ของพระสังฆาธิการในยุคโลกาภิวัตน์ 
ได้แก่ (๑) การพัฒนาพระสังฆาธิการให้รู้จักการเป็นครู ด้วยการให้การศึกษา และควรอุปถัมภ์
การศึกษาสงเคราะห์ระดับช้ัน (๒) ต้องมีความรู้คู่ความสามารถด้วย และต้องมีการวางแผนในการ
ทํางาน ในรูปแบบ POSDCoRB ซึ่งจะต้องเน้นหลักการมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี รวมถึงจะต้องมีการ
เสียสละ ซึ่งจะทําให้เป็นที่ยอมรับของสังคม จะทําให้การทํางานเป็นไปอย่างราบรื่น (๓) จะต้อง
ตระหนักถึงความสําคัญของเด็กและเยาวชน ปลูกฝังให้เด็กรู้จักธรรมและรู้จักวิธีการนําไปใช้ใน
ชีวิตประจําวัน จะต้องสนับสนุนส่งเสริมความเข้าใจของแต่ละคน เป็นต้น๗๑ 

จิดาภา เร่งมีศรีสุข ได้วิจัยเรื่อง “ยุทธศาสตร์การพัฒนาจริยธรรมาภิบาลขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตภาคกลาง” ผลการวิจัยพบว่า๑) สภาพท่ัวไปของพัฒนาจริยธรรมาภิบาล 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตภาคกลาง ขององค์การบริหารส่วนตําบล ในภาพรวม อยู่ใน
ระดับมาก ๒) รูปแบบพัฒนาจริยธรรมาภิบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตภาคกลาง 
ประกอบด้วยคุณลักษณะหลักธรรมาภิบาล ๓ ด้าน เพ่ือการพัฒนาในงานบริหาร งานบริการ และงาน
สนับสนุนทําให้เกิดรูปแบบเชิงบูรณาการของจริยธรรมาภิบาลในด้านความโปร่งใส ด้านการมีส่วนร่วม 
ด้านความรับผิดชอบ ๓) การกําหนดการพัฒนาจริยธรรมาภิบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
เขตภาคกลาง สาระสําคัญ คือ การพัฒนาการสร้างความโปร่งใสงานบริหาร การพัฒนาการสร้างความ
โปร่งใสงานบริการประชาชน การพัฒนาการสร้างความโปร่งใสงานสนับสนุน การพัฒนาการสร้างการ
มีส่วนร่วมงานบริหาร การพัฒนาการสร้างการมีส่วนร่วมงานบริการประชาชน การพัฒนาการสร้าง
การมีส่วนร่วมงานสนับสนุน การพัฒนาการสร้างความรับผิดชอบงานบริหาร การพัฒนาการสร้าง
ความรับผิดชอบงานบริการประชาชน การพัฒนาการสร้างความรับผิดชอบงานสนับสนุน และองค์
ความรู้ที่ได้จากการวิจัยมีปัจจัยสําคัญ มีคุณลักษณะของจริยธรรมาภิบาล ประกอบด้วย ความรู้ ความ
เช่ือ และแนวทางการประพฤติ การปฏิบัติอันดีงาม ในการบริหารงาน เป็นต้น๗๒ 

พระจิณณวัตร กิ่งแก้ว ได้วิจัย “การพัฒนารูปแบบการบริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม
แผนกสามัญศึกษาเพ่ือความเป็นเลิศ” ผลการวิจัยพบว่า การพัฒนารูปแบบเป็นการสร้างรูปแบบการ
ดําเนินงานขององค์การ หน่วยงาน สาระหรือองค์ประกอบที่สําคัญในเรื่องที่ต้องการศึกษาที่แสดงถึง
แนวความคิด วัตถุประสงค์ เป้าหมาย และวิธีการนําไปสู่การเปลี่ยนแปลงในทางที่ ดีขึ้น ด้วย
กระบวนการศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎี การสังเคราะห์ การสร้างรูปแบบ การศึกษาความเหมาะสม

                                                            
๗๑พระมหาศรณชัย มหาปุญฺโญ (การะเวก), “การบริหารกิจการคณะสงฆ์ของพระสังฆาธิการในยุคโลกาภิ

วัตน์”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๖). 
๗๒จิดาภา เร่งมีศรีสุข, “ยุทธศาสตร์การพัฒนาจริยธรรมาภิบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตภาค

กลาง”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๖). 



  ๗๕

 
และความเป็นไปได้ หรือการตรวจสอบรูปแบบนอกจากน้ี การวิเคราะห์แนวคิดเก่ียวกับขั้นตอนการ
พัฒนารูปแบบ พบว่า ไม่สามารถกําหนดแน่นอนตายตัวได้ แต่ขึ้นกับรายละเอียดกับปรากฏการณ์ 
หรือสิ่งที่เราจะพัฒนารูปแบบน้ันๆ ดังน้ัน ผู้วิจัยจึงได้วิเคราะห์และสังเคราะห์ความสอดคล้องของ
ขั้นตอนการพัฒนารูปแบบโดยใช้ตารางประกอบการวิเคราะห์เพ่ือใช้เป็นกรอบในการกําหนดขั้นตอน
การพัฒนานั้น๗๓ 

นาคม ธีรสุวรรณจักร ได้วิจัยเรื่อง “รูปแบบการบริหารงานตามหลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองและสังคมที่ดี ขององค์การบริหารส่วนตําบลจังหวัดราชบุรี” พบว่า รูปแบบการบริหารงาน
ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ขององค์การบริหารส่วนตําบล จังหวัดราชบุรี ประกอบด้วย
หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักการมีส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบ และหลัก
ความคุ้มค่า ผลการประเมินการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตําบลในจังหวัดราชบุรี ตามรูปแบบ
การบริหารงานตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พบว่า สมาชิกองค์การบริหารส่วนตําบล มีการ
ประเมินการปฏิบัติงาน ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมากทุกด้าน ตามลําดับ ได้แก่ หลักนิติธรรม หลัก
ความโปร่งใส หลักคุณธรรม หลักความคุ้มค่า หลักการมีส่วนร่วม และหลักความรับผิดชอบ๗๔ 

ณันศภรณ์ นิลอรุณ ได้วิจัยเรื่อง “การพัฒนาระบบการจัดการความรู้ของสํานักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา” การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์หลัก เพ่ือพัฒนาระบบการจัดการความรู้ของสํานักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา และวัตถุประสงค์ย่อย ๓ ประการ ได้แก่ ๑) เพ่ือศึกษาวิเคราะห์ระบบการจัดการ
ความรู้ของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ๒) เพ่ือสงเคราะห์และออกแบบระบบการจัดการความรู้ของ
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ๓) เพ่ือทดลอง ประเมินผลและนําเสนอระบบการจัดการความรู้ของ
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา โดยใช้รูปแบบวิจัยและพัฒนา ๕ ขั้นตอน คือ ๑) การศึกษาเอกสาร 
กําหนดกรอบแนวคิด ๒) การศึกษาสภาพการปฏิบัติงานตามระบบการจัดการความรู้ โดยการ
สอบถามผู้เก่ียวข้องกับการจัดการความรู้ของเขตพ้ืนที่การศึกษา ๑๗๘ แห่ง และสัมภาษณ์ผู้บริหาร
ระดับสูง ผู้บริหารระดับกลาง และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน การจัดการความรู้ของเขตพ้ืนที่การศึกษานํา
ร่องการจัดการความรู้ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ๘ แห่ง ประกอบกับการ
วิเคราะห์ สังเคราะห์รูปแบบ และระบบการจัดการความรู้ตามบทบาทภารกิจของเขตพ้ืนที่การศึกษา 
๓) ออกแบบและตรวจสอบคุณภาพและระบบการจัดการความรู้ โดยผู้เช่ียวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ  
๔) นําไปใช้ทดลองกับเขตพ้ืนที่การศึกษาที่สมัครใจ ๑ แห่ง เป็นระยะเวลา ๖ เดือน ๕) ประเมินผล
การดําเนินงานตามระบบการจัดการความรู้ของเขตพ้ืนที่การศึกษา และนําเสนอระบบการจัดการ
ความรู้ของเขตพ้ืนที่การศึกษาที่สมบูรณ์ ผลการวิจัยสรุปได้ว่า 

                                                            
๗๓พระจิณณวัตร กิ่งแก้ว, “การพัฒนารูปแบบการบริหารโรงเรียนพระปริญัติธรรมแผนกสามัญศึกษาเพ่ือ

ความเป็นเลิศ”, วิทยานิพนธ์คุรุศาสตรดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลอลงกรณ์, ๒๕๕๕). 
๗๔นาคม ธีรสุวรรณจักร, “รูปแบบการบริหารงานตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี 

ขององค์การบริหารส่วนตําบลจังหวัดราชบุรี”, วิทยานิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต, (สาขาวิชาพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยรามคําแหง, ๒๕๕๔). 



  ๗๖

 
ระบบการจัดการความรู้ของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประกอบด้วย ระบบที่สําคัญ 

๒ ระบบหลัก คือ ๑) ระบบทั่วไปของการจัดการความรู้ ๒) ระบบเฉพาะของการจัดการความรู้โดย
ระบบที่ออกแบบความเป็นมาและความสําคัญ ความหมาย วัตถุประสงค์ หลักการ วิธีการดําเนินการ 
คําอธิบายประกอบ แนวทางและเง่ือนไขของการนําระบบไปใช้ได้รับการตรวจรับรองจากผู้เช่ียวชาญ
และผู้ทรงคุณวุฒิ มีค่าเฉลี่ยความคิดเห็นอยู่ในเกณฑ์เหมาะสมที่สุด จากการทดลองมีผลการ
ดําเนินการจัดการความรู้ในภาพรวมระดับมาก ค่าเฉลี่ยของผลการดําเนินการจัดการความรู้ระดับบุ
คลอยู่ระหว่าง ๓.๓๓–๔.๐๐ และมีค่าเฉลี่ยผลการจัดการความรู้ระดับกลุ่มและองค์กรอยู่ระหว่าง 
๓.๓๓-๓.๗๐ จากการเปรียบเทียบ พบว่า ค่าเฉลี่ยการดําเนินงานตามระบบการจัดการความรู้ 
หลักการทดลองที่มีค่าสูงกว่าก่อนการทดลอง มีความแตกต่างกัน๗๕ 

จากการศึกษางานวิจัยเก่ียวข้องกับการพัฒนา พอสรุปได้ว่า การพัฒนารูปแบบทั่วไปน้ัน 
มุ่ งเน้นด้านวัตถุ และบุคลากรมากกว่า ส่วนที่พระสังฆาธิการหรือเจ้าอาวาส ได้ใช้ความรู้ 
ความสามารถ และประสบการณ์ในการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการในกิจการคณะสงฆ์ในด้าน
ต่างๆ เพ่ือดําเนินงานตามภารกิจหลักของคณะสงฆ์ โดยเฉพาะการศาสนศึกษาแผนกธรรมศึกษา ให้
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ย่อมเกิดจากความร่วมมือเพ่ือทําให้บรรลุตามเป้าหมายท่ีคณะสงฆ์กําหนด
ไว้ได้อย่างดี ดังน้ันผู้วิจัยได้สังเคราะห์ประมวลแนวคิดหลักของงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับการพัฒนา โดย
มีแนวคิดหลักที่เก่ียวข้องสามารถสรุปได้ตามตารางที่ ๒.๑๒ ดังต่อไปน้ี 

ตารางที่ ๒.๑๒ แสดงสาระสําคัญของงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับการพัฒนา 
ชื่อผู้วิจัย/แหล่งข้อมูล ผลการวิจัย 

พระครูสังวรสุตกิจ  
(อนันต์ ญาณสํวโร) (๒๕๕๖) 

“การพัฒนาองค์การพระพุทธศาสนาในเขตจังหวัด
ภาคเหนือตอนบน” พบว่า ๑.สภาพปัญหาอุปสรรค
ของการบริหารจัดการองค์การพระพุทธศาสนาในเขต
จังหวัดภาคเหนือตอนบนท้ัง ๖ ด้าน คือ ด้านการ
ปกครองด้ านการศาสนศึ กษ าด้ านการศึ กษ า
สงเคราะห์ ด้านการเผยแผ่ ด้านการสาธารณูปการ ๒. 
การพัฒนารูปแบบ พบว่า ด้านการศาสนศึกษา มีการ
ให้การศึกษาทางโลกและทางธรรม ซึ่งโดยทั่วไปอยู่ใน
ระดับพอใจ แต่ยังมีข้อจํากัดอยู่ที่ประสิทธิภาพของ
ครูผู้ สอน๓ . ข้อ เสนอแนะ  การพัฒนาองค์การ
พระพุทธศาสนาต้องพัฒนาต้ังแต่ตัวบุคคลให้มี
ศักยภาพสู่การเป็นผู้นํา เพ่ือที่จะผลักดันให้สมาชิกใน
องค์การปฏิบัติงานร่วมกันเป็นทีมงานอย่างเต็ม
ความสามารถอันก่อให้ เกิดประสิทธิภาพในการ
ทํางานขององค์การ 

                                                            
๗๕ณันศภรณ์ นิลอรุณ, “การพัฒนาระบบการจัดการความรู้ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา”,

ปริญญาครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต, (สาขาวิชาบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๕๒). 



  ๗๗

 
 
 
ตารางที่ ๒.๑๒ แสดงสาระสําคัญของงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับการพัฒนา (ต่อ) 

ชื่อผู้วิจัย/แหล่งข้อมูล ผลการวิจัย 
พ ระมห าธฤ ติ  วิ โรจ โน  (รุ่ ง ชั ย วิทู ร ) 
(๒๕๕๖) 

“รูปแบบการพัฒนาพระสังฆาธิการเพ่ือประสิทธิภาพ
การบริหารกิจการคณะสงฆ์” พบว่า  
๑. หลักการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทั่วไปที่สําคัญมี ๔ 
ด้าน สรุปคําย่อภาษาอังกฤษว่า VETS ได้แก่ ๑) V; Vision 
การสร้างวิสัยทัศน์ ๒) E; Education การให้การศึกษา ๓) 
T; Training การฝึกอบรม และ ๔) S; Study tour การไปดู
งาน 
๒ .  ก า ร พั ฒ น า ท รั พ ย า ก ร ม นุ ษ ย์ ต า ม แ น ว
พระพุทธศาสนา ได้แก่ การพัฒนาตามหลักสิกขา ๓ 
พรหมวิหาร ๔ สังคหวัตถุ ๔ ภาวนา ๔ อิทธิบาท ๔ 
และสัปปุริสธรรม ๗ 
๓. การประยุกต์หลักการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตาม
อ ง ค์ ป ร ะ ก อ บ  VETS เข้ า กั บ ห ลั ก ธ ร ร ม ท า ง
พระพุทธศาสนา แต่ละหัวข้อสามารถยังการบริหาร
กิจการคณะสงฆ์ของพระสังฆาธิการให้ดําเนินไปได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

พระมหาศรณชัย มหาปุญฺโญ (การะเวก) 
(๒๕๕๖) 

“การพัฒนาการบริหารกิจการคณะสงฆ์ของพระสังฆาธิการ
ในยุคโลกาภิวัตน์” พบว่า ด้านการศึกษาสงเคราะห์มีการ
รบริหารจัดการทางด้านการศึกษาโดยมุ่งเน้นการสงเคราะห์
ประชาชนให้ได้รับการศกึษาทางพระธรรมวินัย ควบคู่ไปกับ
การปฏิบัติและองค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัย โดยเฉพาะด้าน
การศึกษาสงเคราะห์ การพัฒนาการบริหารกิจการคณะสงฆ์
ของพระสังฆาธิการในยุคโลกาภิวัตน์ ได้แก่ (๑) การพัฒนา
พระสังฆาธิการให้รู้จักการเป็นครู ด้วยการให้การศึกษา 
และควรอุปถัมภ์การศึกษาสงเคราะห์ระดับช้ัน (๒) ต้องมี
ความรู้คู่ความสามารถด้วย และต้องมีการวางแผนในการ
ทํางาน ในรูปแบบ POSDCoRB ซึ่งจะต้องเน้นหลักการมี
มนุษย์สัมพันธ์ที่ดี รวมถึงจะต้องมีการเสียสละ ซึ่งจะทําให้
เป็นที่ยอมรับของสังคม จะทําให้การทํางานเป็นไปอย่าง
ราบร่ืน (๓) ปลูกฝังให้เด็กรู้จักธรรมและรู้จักวิธีการนําไปใช้
ในชีวิตประจําวัน จะต้องสนับสนุนส่งเสริมความเข้าใจของ
แต่ละคน 



  ๗๘

 
 
  



  ๗๙

 
ตารางที่ ๒.๑๒ แสดงสาระสําคัญของงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับการพัฒนา (ต่อ) 

ชื่อผู้วิจัย/แหล่งข้อมูล ผลการวิจัย 
นางสาวจิดาภา เร่งมีศรีสุข (๒๕๕๖) “ยุทธศาสตร์การพัฒนาจริยธรรมาภิบาลขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตภาคกลาง” พบว่า  
๑. สภาพทั่วไปของพัฒนาจริยธรรมาภิบาลของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตภาคกลาง ของ
องค์การบริหารส่วนตําบลในภาพรวม อยู่ในระดับ
มาก 
๒. รูปแบบพัฒนาจริยธรรมาภิบาลขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตภาคกลาง ประกอบด้วย
คุณลักษณะหลักธรรมาภิบาล ๓ ด้าน เพ่ือการพัฒนา
ในงานบริหาร งานบริการ และงานสนับสนุนทําให้
เกิดรูปแบบเชิงบูรณาการของจริยธรรมาภิบาลใน
ด้านความโปร่งใส ด้านการมีส่วนร่วม ด้านความ
รับผิดชอบ 
๓. การกําหนดการพัฒนาการพัฒนาพัฒนาจริยธรร
มาภิบาลการพัฒนาการสร้างความโปร่งใสงานบริหาร 
การพัฒนาการสร้ างความโปร่งใสงานบริการ
ประชาชน 
๓. ปัจจัยสําคัญ มีคุณลักษณะของจริยธรรมาภิบาล 
ประกอบด้วย ความรู้ ความเช่ือ และแนวทางการ
ประพฤติ การปฏิบัติอันดีงาม ในการบริหารงาน 

พระจิณณวัตร ก่ิงแก้ว (๒๕๕๕) “การพัฒนารูปแบบการบริหารโรงเรียนพระปริยัติ
ธรรมแผนกสามัญศึกษาเพ่ือความเป็นเลิศ” พบว่า 
๑. การพัฒนารูปแบบเป็นการสร้างรูปแบบการ
ดําเนินงานขององค์การ หน่วยงานสาระหรือ
องค์ประกอบที่สําคัญในเรื่องที่ต้องการศึกษาที่
แสดงถึงแนวความคิด วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
และวิธีการนําไปสู่การเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น 
๒. การพัฒนารูปแบบ พบว่า ไม่สามารถกําหนด
แน่นอนตายตัวได้  แต่ขึ้น กับรายละเอียดกับ
ปรากฏการณ์ หรือสิ่งที่เราจะพัฒนารูปแบบน้ันๆ 

 



  ๘๐

 
ตารางที่ ๒.๑๒ แสดงสาระสําคัญของงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับการพัฒนา (ต่อ) 

ชื่อผู้วิจัย/แหล่งข้อมูล ผลการวิจัย 
นาคม ธีรสุวรรณจักร (๒๕๕๔) “รูปแบบการบริหารงานตามหลักการบริหารกิจการ

บ้านเมืองที่ดีขององค์การบริหารส่วนตําบล จังหวัด
ราชบุรี” พบว่า 
๑. รูปแบบการบริหารงานตามหลักการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดีขององค์การบริหารส่วนตําบล
ประกอบด้วย หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลัก
ความโปร่งใส  หลักการมีส่วนร่วม  หลักความ
รับผิดชอบ และหลักความคุ้มค่า  
๒. ผลการประเมินการปฏิบัติงานตามรูปแบบการ
บริหารงานตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตําบลมีการประเมินการ
ปฏิบัติงานตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
โดยรวมอยู่ในระดับมาก 
๓. พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า มีการปฏิบัติอยู่ใน
ระดับมากทุกด้านตามลําดับ ได้แก่ หลักนิติธรรม 
หลักความโปร่งใส หลักคุณธรรม หลักความคุ้มค่า 
หลักการมีส่วนร่วม และหลักความรับผิดชอบ 

ณันศภรณ์ นิลอรุณ (๒๕๕๓) “การพัฒนาระบบการจัดการความรู้ของสํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษา” พบว่า  
๒.ประกอบด้วยระบบท่ีสําคัญ ๒ ระบบหลักคือ ๑) 
ระบบทั่วไปของการจัดการความรู้ ๒)ระบบเฉพาะ
ของการจัดการความรู้ 
๓ . จากการทดลอง พบว่า มีผลการดําเนินการ
จัดการความรู้ ในภาพรวมระดับมาก ค่าเฉลี่ยของ
ผลการดําเนินการจัดการความรู้ระดับบุคลอยู่
ระหว่าง ๓ .๓๓ – ๔ .๐๐ และมีค่าเฉลี่ยผลการ
จัดการความรู้ระดับกลุ่มและองค์กรอยู่ระหว่าง 
๓.๓๓ - ๓.๗๐ 
๔ . จากการเปรียบเทียบ  พบว่า ค่าเฉลี่ยการ
ดําเนินงานตามระบบการจัดการความรู้หลักการ
ทดลองที่มีค่าสูงกว่าก่อนการทดลอง มีความ
แตกต่างกัน 

 
 



  ๘๑

 
 ๒.๖.๒ งานวิจัยที่เกี่ยวกบัการบรหิาร 

จากการทบทวนงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับการบริหารที่มีนักวิจัยหลายท่านได้ทําการวิจัยและได้ 
ผลการวิจัยตามที่ผู้วิจัยได้พบและผู้วิจัยได้นําเสนอดังน้ี 

กนกวรรณ โกมสิทธิพงค์ได้วิจัยเรื่อง "การบริหารกิจการของคณะสงฆ์จีนนิกายในประเทศ 
ไทย"ผลการวิจัยพบว่า การบริหารกิจการด้านการสาธารณูปการ พบว่า การบูรณปฏิสังขรณ์และการ
สงเคราะห์มีแนวทางแตกต่างกัน เป็นกิจกรรมที่ไม่เป็นทางการ และไม่มีกําหนดการเป็นที่แน่นอน แต่
กําหนดเป็นละครั้งโดยเจ้าอาวาสสั่งการให้ผู้ใต้บังคับบัญชาไปดําเนินการ เมื่อเสร็จงานก็เป็นอันจบ๗๖ 

ประมวล ตันยะ และคณะ ได้วิจัยเรื่อง “การศึกษาแนวทางการเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ให้แก่ สถาบันพระพุทธศาสนาในจังหวัดนครราชสีมา” ผลการวิจัยพบว่า ด้านพุทธศาสนิกชนท่ีดูแลและ
สนับสนุนงานของวัด สิ่งที่ควรทําการเสริมสร้าง ได้แก่ การส่งเสริมให้มีการแต่งต้ังไวยาวัจกร องค์กร กลุ่ม 
หรือชมรมพระพุทธศาสนาในท้องถิ่น และการจัดต้ังหรือพัฒนากองทุนเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่สถาบัน
พระพุทธศาสนาในทุกอําเภอ พุทธศาสนิกขนที่เป็นประชาชนทั่วไป สิ่งที่ควรทําการเสริมสร้าง ได้แก่ การ
ส่งเสริมให้ประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาในวัด การฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม และการ
ปฏิบัติธรรม พุทธศาสนิกชนท่ีเป็นนักเรียนนักศึกษา สิ่งที่ควรทําการส่งเสริมได้แก่ การเรียนการสอนธรรม
ศึกษา การฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรม และการเข้าร่วมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา๗๗ 

แสงวาท วงศ์ใหญ่และคณะ ได้วิจัยเรื่อง “การศึกษาบทบาทและศักยภาพขององค์กรทาง 
พุทธศาสนากับการส่งเสริมระบบเศรษฐกิจแบบพ่ึงตนเองและการพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา” ผลการวิจัย 
พบว่า ในภาพรวมองค์กรพุทธศาสนา มีบทบาทและศักยภาพในการส่งเสริมระบบเศรษฐกิจแบบพ่ึงตนเอง 
และพัฒนาชุมชนในจังหวัดพะเยา โดยให้ความร่วมมือกับทางชุมชนในการส่งเสริมพัฒนาระบบเศรษฐกิจ 
และการศึกษาเป็นอย่างดีด้านผลผลิต ประชาชนมีความเห็นว่า วัดเป็นสถานที่พบที่ประชุมในการรวมตัว 
เพ่ือทํากิจกรรมร่วมกัน๗๘ 

พระครูสุจิตตานันท์ (พระมหาจํานงค์ ทินโพธิ์วงศ์ (หิตจิตฺโต))ได้วิจัยเรื่อง “หลักธรรม 
พรหมวิหาร ๔ ของเจ้าอาวาสมาใช้ในการบริหารงาน” ผลการวิจัยพบว่า การนําหลักธรรมพรหมวิหาร ๔ มา
ใช้ในการบริหารงาน โดยรวมค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ค่าเฉล่ีย มาก
ที่สุด ได้แก่ ด้านเมตตา (ความปรารถนาให้ผู้อ่ืนได้รับสุข) รองลงมาด้าน มุทิตา (ความยินดีเมื่อผู้อ่ืนได้ดี) 
และตํ่าสุดด้านกรุณา (ความปรารถนาให้ผู้อ่ืนพ้นทุกข์) ความคิดเห็นของข้อเสนอแนะที่มีค่าความถี่มากที่สุด
ด้านเมตตา (ความปรารถนาให้ผู้อ่ืนได้รับสุข)๗๙ 

                                                            
๗๖กนกวรรณโกมลิทธิพงศ์, "การบริหารกิจการคณะสงฆ์จีนนิกายในประเทศไทย", พุทธศาสดรดุษฎีบัณฑิต

, (สาขาวิชาพระพุทธศาสนาบัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๐). 
๗๗ประมวล ตันยะ และคณะ, "การศึกษาแนวทางการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่สถาบันพระพุทธศาสนาใน

จังหวัดนครราชสีมา", รายงานวิจัย, (นครราชสีมา : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา, ๒๕๔๗). 
๗๘แสงวาท วงศ์ใหญ่ และคณะ, "การศึกษาบทบาทและศักยภาพขององค์กรทางพุทธศาสนากับการส่งเสริม

ระบบเศรษฐกิจแบบพ่ึงตนเองและการพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา", รายงานวิจัย, (พะเยา : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา, ๒๕๔๖). 

๗๙พระครูสุจิตฺตานันท์ (พระมหาจํานงค์ ทินโพธ์ิวงศ์ (หิตจิตฺโต), "หลักธรรมพรหมวิหาร ๔ ของเจ้าอาวาส 
มาใช้ในการบริหารงาน", รายงานวิจัย, (นครปฐม : วัดวังเย็น, ๒๕๕๕). 



  ๘๒

 
มณี ไชยธีรานุวัฒสิริ ได้วิจัยเรื่อง “บทบาทพระสงฆ์ในยุคโลกาภิวัตน์เก่ียวกับทัศนะของ 

พระสงฆ์ที่ชาวพุทธให้ความเคารพศรัทธา และความนิยมของพุทธศาสนิกชนต่อบทบาทของพระสงฆ์” 
ผลการวิจัยพบว่า บทบาทด้านการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยการร่วมโครงการพัฒนาชุมชนกับ องค์กร
ต่าง ๆ  และชาวบ้านใช้วิธีการด้านการสงเคราะห์วัตถุสิ่งของใช้อย่างสร้างสรรค์ไม่ทําลายผู้อ่ืน บทบาทด้านการ
พัฒนาวัด การพัฒนาสิ่งก่อสร้างเพื่อให้ประขาชนได้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน เป็นต้นว่าจัด ห้องสมุดให้ทั้งพระสงฆ์
และประชาชนทั่วไปได้เข้าไปอ่านหนังสือ รวมทั้งดูแลบริเวณวัดให้สะอาดร่มรื่นเป็นธรรมชาติ๘๐ 

นิวัติ จันทราช ได้วิจัยเรื่อง "คุณสมบัติของพระนักบริหารที่ดีที่ส่งผลต่อสภาพการบริหาร 
จัดการวัดในเขตกรุงเทพมหานคร" ในครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาคุณสมบัติของพระนักบริหารที่ดีที่ 
ส่งผลต่อสภาพการบริหารจัดการวัด ในกรุงเทพมหานคร กรณีศึกษาเจ้าอาวาสหรือเลขาเจ้าอาวาส และเพื่อ
เปรียบเทียบคุณสมบัติของพระนักบริหารที่ดีที่ส่งผลต่อการบริหารจัดการวัด ในเขตกรุงเทพมหานคร โดย
กลุ่มตัวอย่างที่ใข้โนการวิจัย คือ พระภิกษุที่ดํารงตําแหน่งเจ้าอาวาสหรือเลขาเจ้าอาวาส จํานวน ๒๐๕ รูป 
ในเขตกรุงเทพมหานคร ส่วนเครื่องมือที่ใข้ในการเก็บข้อมูลเป็นแบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูล คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยเบ่ียงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์การถดถอย ที่ระดับความเช่ือมั่น ร้อยละ ๙๕ 
และคลาดเคล่ือนได้ไม่เกินร้อยละ ๕ โดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูปสถิติเพ่ือการวิจัยทางสังคมศาสตร์ 
ผลการวิจัยพบว่า สถานภาพปัจจุบันของผู้ตอบแบบสอบถาม คือ เป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาส มากกว่ารองเจ้า
อาวาส ซึ่งส่วนใหญ่อายุ ๕๙ ปีขึ้นไป และมีอายุพรรษา ๓๔ พรรษาขึ้นไป ด้านวุฒิการศึกษา คือ นักธรรม
ช้ันเอก และวุฒิการศึกษาทางโลก คือ ปริญญาตรี คุณสมบัติของพระนักบริหารที่ดี โดยเฉล่ียอยู่ในระดับ
มาก สภาพการบริหารงานการจัดการวัดของคณะสงฆ์ในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านการวิเคราะห์นโยบาย 
ด้านการจัดการการเงินและการคลัง ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ ด้านการจัดการสารสนเทศ 
ด้านการสัมพันธ์กับองค์กรอ่ืนๆ โดยเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก การทดสอบสมมุติฐาน พบว่าคุณสมบัติของพระ
นักบริหารที่ดีการบริหารจัดการวัดในด้านการวิเคราะห์นโยบาย ด้านการเงินการคลัง ด้านการจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์ ด้านการสารสนเทศ และความสัมพันธ์กับองค์กรอ่ืน ๆ ที่ระดับนัยสําคัญ ที่ ๐.๐๕๘๑ 

สุรสิทธิ์ ไกรสิน ได้วิจัยเรื่อง "วัดร้างในภาคอีสาน : การศึกษาวิกฤติ แนวทางการฟ้ืนฟูเและ 
พัฒนาวัดร้าง โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน" ผลจากการวิจัยพบว่า ประวัติความเป็นมาของวัดร้างในภาค 
อีสาน ในแต่ละพ้ืนที่ที่ทําการวิจัย แต่ละวัดล้วนต้ังขึ้นพร้อมกับการต้ังบ้านเรือนและการสร้างขุมชนบาง 
แห่งเมื่อชุมชนขยายเพ่ิมมากขึ้น ทําให้เน้ือที่ภายในวัดคับแคบลง ซึ่งชุมชนถือว่าวัดเป็นสถานที่อันศักด์ิสิทธ์ิ
เป็นศูนย์รวมทางจิตใจของประชาชนในชุมชนมาทุกยุคทุกสมัย ถ้าสถานที่ไม่เหมาะสมก็ต้องย้าย หรือไป
สร้างวัดใหม่จึงทําให้วัดเก่าร้างไป ส่วนวัดที่มีสถานที่เหมาะสมอยู่แล้วแต่เน่ืองจากสภาพเศรษฐกิจ ของชุมชน
ไม่ดี รวมไปถึงข้อวัตรปฏิบัติของพระสงฆ์ไม่เหมาะสม ทําให้วัดไม่มีพระจําพรรษาเป็นเหตุให้วัดร้างไปในที่สุด 
ด้านวิกฤติที่นําไปสู่การเกิดวัดร้างในภาคอีสาน เกิดจากกรณีดังต่อไปน้ีคือ การแตกแยก ขาดความสามัคคี
ของคนในหมู่บ้าน เศรษฐกิจของชุมชนตกต่ํา ไม่มีผู้บวชสืบทอดศาสนทายาททางพุทธศาสนา ความขัดแย้ง

                                                            
๘๐มณี ไชยธรานุวัฒสิริ, "บทบาทพระสงฆ์นยุคโลกาวัตน์เกี่ยวกับทัศนะของพระสงฆ์ท่ีชาวพุทธให้ความ

เคารพศรัทธา และความนิยมของพุทธคาสนิกชนต่อบทบาทของพระสงฆ์", รายงานวิจัย, (นครปฐม : คณะมนุษย์ศาสตร 
มหาวิทยาลัยมหิดล, ๒๕๔๐). 

๘๑นิ วัติ จันทราข, "คุณสมบั ติของพระนักบริหารท่ีดีท่ีส่งผลต่อสภาพการบริหารจัดการวัดในเขต 
กรุงเทพมหานคร", รายงานการวิจัย, (คณะบริหาธุรกิจ : มหาวิทยาลัยศรีปทุม, ๒๕๕๔). 



  ๘๓

 
ระหว่างพระภิกษุด้วยกัน ชาวบ้านขาดความศรัทธาในตัวพระสงฆ์ เน้ือที่ต้ังวัดมีไม่มากพอที่จะพัฒนาในด้าน
เสนาสนะและสิ่งปลูกสร้างต่างๆ และความเช่ือของชาวบ้านในเรื่องอํานาจของสิ่งเหนือธรรมชาติ วัดต้ังอยู่
กลางหมู่บ้านและพ้ืนที่ตํ่ากว่าบ้านของชาวบ้านเวลาฝนตกน้ําในหมู่บ้านจะไหลไป ท่วมวัดซึ่งมีพ้ืนที่ต่ํา
ก่อให้เกิดความเดือนร้อนแก่ชาวบ้านได้ สาเหตุที่นําไปสู่การเกิดวัดร้างภาคอีสาน ได้แก่ การแตกแยกความ
สามัคคีของคนในชุมชนขาดศาสนทายาททางพุทธศาสนา ชาวบ้านขาดความเลื่อมใสในตัวพระสงฆ์ ส่วน
แนวทางในการฟ้ืนฟูและพัฒนาวัดร้างน้ันสามารถทําได้โดยความร่วมมือระหว่างบ้าน วัด และโรงเรียน ด้วย
การมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นสําคัญ เพ่ือทําให้วัดเป็นศูนย์ของกิจกรรมที่เป็นประโยชน์แก่ขุมขน๘๒ 

มนัส ภาคภูมิ และคณะ ได้วิจัยเรื่อง “ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสําเร็จของเจ้าอาวาสในการ
พัฒนาวัดให้เป็นศูนย์กลางของชุมชน” ผลการวิจัยพบว่า กระบวนการบริหารของเจ้าอาวาสทุกรูป มี
กระบวนการ "แบบธรรมาธิปไตย" กล่าวคือ เป็นการบริหารที่ทุกคนมีส่วนร่วมรับฟังความคิดเห็นในลักษณะ
การปรึกษาหารือโดยมุ่งประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ต้ังและปัจจัยที่ส่งผลความสําเร็จของเจ้าอาวาสในการ
พัฒนาวัดให้เป็นศูนย์กลางชุมชน แบ่งเป็น ๒ ปัจจัย คือ ปัจจัยหลักหรือปัจจัยโดยตรง ประกอบด้วย 
ความสามารถพิเศษ หรือคุณลักษณะเฉพาะพิเศษของเจ้าอาวาส บุคลิกภาพ/ภาวะผู้นํา เช่น ความมีมนุษย์
สัมพันธ์ ความซื่อสัตย์ การปฏิบัติตนในพระธรรมวินัย และกระบวนการบริหารและการทํางานอย่างเป็น
ระบบ อาทิ การจัดองค์กรการบริหารบุคลากร การติดตามงาน การบริหารการเงิน เป็นต้น และปัจจัยเสริม
คือ ปัจจัยที่มีส่วนสนับสนุนได้แก่ สภาพแวดล้อมทําเลที่ต้ังบรรยากาศในวัดและการที่วัดมีลักษณะ พิเศษ
เฉพาะเช่น เป็นโบราณสถานมีโบราณวัตถุทางศิลปวัฒนธรรม และอ่ืนๆ๘๓ 

ดร.ประมูล สารพันธ์ ได้วิจัยเรื่อง "การศึกษาแนวทางการพัฒนาการศึกษาของคณะสงฆ์" 
ผลการวิจัยพบว่า ผู้เช่ียวชาญทั้ง ๒๖ รูป/คน (๑๐๐%) เห็นว่า คณะสงฆ์ควรพัฒนาปรับปรุงเปลี่ยนแปลง 
หลักสูตรพระปริยัติธรรมแผนกธรรมและแผนกบาลีให้เป็นไปตามบทบัญญ้ติแห่งกฎหมายการศึกษาที่ให้ 
สิทธิสถาบันพระพุทธศาสนาจัดการศึกษาได้ รูปแบบการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกธรรมและ 
แผนกบาลีที่เหมาะสมในระดับมาก ซึ่งควรจะนํามาใช้ในการพัฒนาการศึกษาของคณะสงฆ์ได้แก่รูปแบบที่ 
เปีดโอกาสให้พระภิกษุสามเณรได้เรียนวิชานักธรรม-บาลี และวิชาสามัญควบคู่กันไปต้ังแต่ช้ันมัธยมศึกษา 
ปีที่ ๑ ถึงระดับปริญญาเอก วิชาสามัญที่พระภิกษุสามเณรควรจะได้ศึกษาในหลักสูตรพระปริยัติธรรม 
แผนกและแผนกบาลีได้แก่วิชาภาษาต่างประเทศ ภาษาไทย สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม คณิตศาสตร์ 
ศิลปะ วิทยาศาสตร์ สุขศึกษาและพลศึกษา และ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ตามลําดับ๘๔ 

ศิริพร ตันติยมาศ ได้วิจัยเรื่อง "การบริหารเครือข่ายโรงเรียนแบบมีส่วนร่วม"
ผลการวิจัย พบว่า ๑. องค์ประกอบชองชองการบริหารเครือข่ายโรงเรียนแบบมีส่วนร่วม สังกัด
กรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย ๘ องค์ประกอบ เรียงตามลําดับน้ําหนักขององค์ประกอบจากมากไป
หาน้อย คือ ๑) กิจกรรมที่ทําร่วมกัน ๒) การใช้เทคโนโลยี ๓) ทักษะด้านภาวะผู้นํา ๔) ผู้นําเปิดโอกาส

                                                            
๘๒สุรสิทธ์ิ ไกรสิน, "วัดร้างในภาคอีสาน: การศึกษาวิกฤติ แนวทางการฟ้ืนฟูและพัฒนาวัดร้างโดยการมีส่วน

ร่วมฃองขุมชน", ปริญญานิพนธ์ดุษฎีบัณฑิต, (สาขาวิชาวัฒนธรรมศาสตร์ : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, ๒๕๕๖). 
๘๓มนัส ภาคภูมิ และคณะ, "ปัจจัยท่ีส่งผลต่อความสําเร็จของเจ้าอาวาสในการพัฒนาวัดให้เป็นศูนย์กลาง 

ชุมชน", รายงานการวิจัย, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์การศาสนา, ๒๕๔๐). 
๘๔ประมูล สารพันธ์, ดร., "การศึกษาแนวทางการพัฒนาการศึกษาของคณะสงฆ์", รายงานการวิจัย, 

(สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราซวิทยาลัย, ๒๕๕๓). 



  ๘๔

 
ให้สมาชิกมีส่วน ร่วม ๕) การติดต่อส์อสาร ๖) การมีส่วนร่วมของสมาชิก ๗) องค์การ (เครือข่ายโรง
เรียบ) แบบมีส่วนร่วม ๘) บรรยากาศการมีส่วนร่วม ๒. ระดับของประสิทธิผลการบริหารเครือข่าย
โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครอยู่ในระดับมาก ๓. รูปแบบการบริหารเครือข่ายโรงเรียนแบบมีส่วน
ร่วมที่มีประสิทธิผล สังกัด กรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย องค์ประสอบด้านการบริหารเครือข่าย
โรงเรียนแบบมีส่วนร่วม ๘ องค์ประกอบ ซึ่งมีความเหมาะสม ถูกต้อง เป็นไปได้ และสามารถนําไปใช้
ประโยชน์ สอดคล้องกับกรอบ แนวคิดทฤษฎีของการวิจัย๘๕ 

พระเมธีรรรมาลังการ และคณะได้วิจัยเรื่อง "การใช้หลักธรรมพรหมวิหาร ๔ในการ 
บริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการโรงเรียนวิถีพุทธสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
แพร่เขต ๑" ผลการวิจัยพบว่า๑. สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามซึ่งเก็บรวบรวมข้อมูลได้ทั้งสิน ๒๔๘ คน
คิดเป็นร้อยละ ๘๐.๕๒ เป็นเพศขายจํานวน ๑๐๘ คนคิดเป็นร้อยละ ๔๓.๕๕ เป็นเพศหญิงจํานวน ๑๔๐ คน
คิดเป็นร้อยละ๕๖.๔๕ มีวุฒิการศึกษาตากว่าปริญญาตรีจํานวน ๔ คนคิดเป็นร้อยละ ๑.๖๑ วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี จํานวน ๒๒๙ คนคิดเป็นร้อยละ ๙๒.๓๔ วุฒิการศึกษาปริญญาโทจํานวน ๑๔ คนคิดเป็นร้อยละ 
๕.๖๔ และวุฒิการศึกษาปริญญาเอกจํานวน ๑ คนคิดเป็นร้อยละ๐.๔๐ มีประสบการณ์การทํางานตํ่ากว่า
๑๐ ปี จํานวน ๑๕ คนคิดเป็นร้อยละ ๖.๐๕ และประสบการณ์การทํางานต้ังแต่ ๑๐ ปีขึ้นไปจํานวน ๒๓๓ 
คนคิดเป็นร้อยละ ๙๓.๙๕ เป็นโรงเรียนประถมศึกษาจํานวน ๑๓๒ คนคิดเป็นร้อยละ๕๓.๒๓ และโรงเรียน 
ประถมศึกษาที่ขยายโอกาสทางการศึกษาจํานวน ๑๑๖ คนคิดเป็นร้อยละ ๔๖.๗๗๒. ความคิดเห็นเก่ียวกับ
การใข้หลักธรรมพรหมวิหาร ๔ ในการบริหารงานของผู้บริหาร สถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการโรงเรียนวิถี
พุทธสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาแพร่เขต ๑ ใน ๔ ด้าน คือเมตตากรุณามุทิตาและอุเบกขาในภาพ
รวมอยู่ในระดับมาก ( x =๔.๐๙) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า มีระดับความคิดเห็นอยูในระดับมากทุก
ด้าน๓. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นเก่ียวกับการใฃ้หลักธรรมพรหมวิหาร ๔ ในการบริหารงานของ
ผู้บริหารสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการโรงเรียนวิถีพุทธสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาแพร่เขต๑จําแนก
ตามประเภทของโรงเรียนพบว่าในภาพรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติ๘๖ 

วัลลภา จันทร์เพ็ญ ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง " การพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนา 
จริยธรรมของนักศึกษาช่างอุตสาหกรรมตามแนวคิดการปรับพฤติกรรมทางปัญญา" ผลการวิจัยสามารถสรุปได้
ดังน้ี ๑. รูปแบบที่พัฒนาขึ้น ได้แก่ รูปแบบการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาจริยธรรมตามแนวคิดการปรับพฤติกรรม
ทางปัญญา มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาจริยธรรมของนักศึกษาช่างอุตสาหกรรมระดับ ประกาคนียบัตรวิชาชีพ 
(ปวช.) การดําเนินกิจกรรมของรูปแบบที่ ๓ ระยะ ได้แก่ ระยะเส้นฐาน ระยะ ทดลอง และระยะติดตามผล การ
ดําเนินกิจกรรมในระยะทดลอง มีการให้ความรู้และแกปฏิบัติเก่ียวกับ เรื่อง การจัดการความคิดความเข้าใจ 
ทักษะการคิดเพ่ือควบคุมตนเองด้วยเทคนิคการปรับพฤติกรรมทาง ปัญญา การเขียนโครงการช่วยเพ่ือน การ
ซักซ้อมซํ้า การให้ข้อมูลป้อนกลับและเสริมแรงทางบวก ๒. ผลของการใข้รูปแบบการจัดกิจกรรมตามแนวคิด
การปรับพฤติกรรมทางปัญญา พบว่า นักศึกษากลุ่มทดลองมีค่าเฉลี่ยของคะแนนพฤติกรรมจริยธรรม แตกต่าง

                                                            
๘๕ศิริพร ตันติยมาศ, "การบริหารเครือข่ายโรงเรียนแบบมีส่วนร่วม", วิทยานิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต, 

(บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๕๐). 
๘๖พระเมธีธรรมาลังการ และคณะ, "การใช้หลักธรรมพรหมวิหาร ๔ ในการบริหารงานของผู้บริหาร 

สถานศึกษาท่ีเช้าร่วมโครงการโรงเรียนวิถีพุทธสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาแพร่ เขต๑", รายงานการวิจัย, 
(สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ : มหาวิทยาลัยมหาจุหาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๙). 



  ๘๕

 
จากนักศึกษากลุ่มควบคุม อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๑๘๗ 

เฉียบ ไทยย่ิง ได้วิจัยเรื่อง “ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสําเร็จของเจ้าอาวาสในการพัฒนาวัดให้
เป็น ศูนย์กลางของชุมชน” ผลการศึกษาพบว่ากระบวนการบริหารของเจ้าอาวาสทุกรูปมีกระบวนการแบบ 
"ธรรมาธิปไตย " กล่าวคือเป็นการบริหารที่ทุกคนมีส่วนร่วมรับฟังความคิดเห็นซึ่งกันและกัน ในลักษณะ 
ของการปรึกษาหารือ โดยมุ่งประโยชน์ส่วนรวมและสังคมเป็นที่ต้ังและปัจจัยที่ส่งผลต่อความสําเร็จของเจ้า
อาวาสในการพัฒนาวัดให้เป็นศูนย์กลางของชุมซนได้เป็นอย่างดี มี ๒ กลุ่มปัจจัย คือ 
 ๑. กลุ่มปัจจัยเสริม แบ่งย่อยออกเป็น ๓ ปัจจัย ได้แก่ ปัจจัยสิ่งแวดล้อมทางวัฒนธรรมและ 
สถานที่สําคัญทางประวัติศาสตร์ ปัจจัยที่เป็นคุณสมบัติเฉพาะของบุคคลที่เกิดขึ้นในตัวบุคคลน้ันจากการ 
อบรมสั่งสอนและการเลี้ยงดูต้ังแต่เล็กและปัจจัยด้านทําเลท่ีต้ังของวัด 
 ๒. กลุ่มปัจจัยหลักหรือปัจจัยด้านการบริหาร ปัจจัยด้านน้ีเกิดจากการเรียนรู้ ฝึกฝนและลงมือ 
ปฏิบัติของกรณีศึกษาแต่ละรูป จําแนกได้ ๗ ปัจจัยย่อยคือ 
  ๑) ปัจจัยความชัดเจนในด้านวัตถุประสงค์ พบว่ากรณีศึกษาทุกรูปมีความชัดเจนในการ 
ปฏิบัตงานของตนเองและรู้ทิศทางการดําเนินงานของตนเอง 
  ๒) ปัจจัยด้านความเข้าใจในการทํางาน ทําให้การมอบหมายงานเป็นไปด้วยดีและมี
ประสิทธิภาพ 
  ๓) ปัจจัยด้านการวางแผนและการปฏิบัติงานอย่างมีระบบ แม้กรณีศึกษาเกือบทุกรูปไม่มี 
ระบบการวางแผนที่เป็นลายลักษณ์อักษร แต่ทุกรูปก็มีความสามารถในการทํางานอย่างเป็นระบบโดยอาศัย
พระธรรมวินัย 
  ๔) ปัจจัยด้านความสามารถในการใช้คน เจ้าอาวาสทุกรูปที่เป็นกรณีศึกษา มีหลักและ
วิธีการใข้คนให้ถูกกับงานได้ทั้งคนและได้ทั้งงาน 
  ๕) ปัจจัยด้านความเป็นผู้นํา เจ้าอาวาสทุกรูปมีภาวะผู้นําสูงมาก ภาวะผู้นําน้ีเป็นผลมาจาก 
ศรัทธาเลื่อมใส 
  ๖) ปัจจัยด้านความสามารถในการติดตามและการควบคุมงาน คือการใข้หลักอิทธิบาท ๔ 
คือ ฉันทะ วิริยะ จิตตะ และวิมังสา จึงทําให้งานดําเนินไปตามเป้าหมาย 
  ๗) ปัจจัยการเอาใจใส่ด้านจารีตประเพณี มารยาทและกิจของสงฆ์ เจ้าอาวาสทุกรูปเป็นผู้ที่ 
รักษากฎระเบียบตามพระธรรมวินัยและกฎมหาเถรสมาคมเคร่งครัดมาก ทุกรูปจึงเป็นพระสุปฏิปันโน 
ปฏิบัติดี ปฏิบัติงามและปฏิบัติชอบ๘๘ 

คูณ โทขันธ์ และเทพพร มังธานี ได้วิจัยเรื่อง "รูปแบบการจัดการศึกษาและเผยแผ่ศาสน
ธรรมของวัดในพระพุทธศาสนา : กรณีศึกษา วัดมหาพุทธาราม อําเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ" ผลการวิจัย
ในการบริหารกิจการคณะสงฆ์ทั้ง ๖ ด้าน พบว่า ด้านการปกครอง มีการวางแผนการบริหารอย่างชัดเจน มี
ระเบียบในการปกครอง มีการกระจายอํานาจและการมอบหมายหน้าที่อย่างเป็นระบบ ด้านการศึกษา 

                                                            
๘๗วัลลภา จันทร์เพ็ญ, "การพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาจริยธรรมของนักศึกษาช่าง

อุตสาหกรรม ตามแนวคิดการปรับพฤติกรรมทางปัญญา", วิทยานิพนธ์ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๔). 

๘๘เฉียบ ไทยยิ่ง, “ปัจัยท่ีส่งผลต่อความสําเร็จของเจ้าอาวาสในการพัฒนาวัดให้เป็นศูนย์กลางของชุมชน กรณี 
ศึกษา : ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ", รายงานการวิจัย, (กรุงเทพมหานคร : กองแผนงานกรมการศาสนา, ๒๕๔๑). 



  ๘๖

 
พบว่า สามารถรักษารูปแบบการศึกษาแบบด้ังเดิมที่มุ่งผดุงพระธรรมวินัยและ พระพุทธศาสนาโดยตรง ด้าน
การศึกษาสงเคราะห์ พบว่า ทางวัดมีโรงเรียนการกุศลอยู่ในเขตของวัด และมีศูนย์การเรียนชุมชนและ
ศูนย์บริการผู้สูงอายุภายในวัด ด้านสาธารณูปการ เน่ืองจากบริเวณวัดไม่กว้าง มาก จึงทําให้จัดศาสนวัตถุ 
และเสนาสนะ ตามสภาพบริเวณวัด ด้านการบริการสาธารณะสงเคราะห์ พบว่า มีการเปีดโอกาสให้ชุมชน
ที่ต้ังของวัดดําเนินกิจกรรมทางสังคมต่างๆ ที่ไม่ขัดต่อพระธรรมวินัย ภายในวัด๘๙ 

ฉันทนา กล่อมจิต ได้วิจัยเรื่อง "รูปแบบการจัดการศึกษาและเผยแผ่ศาสนธรรมของวัดใน 
พระพุทธศาสนา : กรณีศึกษาวัดป่าบ้านค้อ อําเภอเมืองผิง จังหวัดอุดรธานี"ผลการวิจัยในการบริหาร 
กิจการคณะสงฆ์ทั้ง ๖ ด้าน พบว่า ด้านการปกครองเป็นการปกครองแบบพ่อปกครองลูก มีการมอบหมาย 
งานให้เหมาะสมกับความสามารถของแต่ละบุคคล ด้านการศาสนศึกษา มีการสนับสนุนให้การศึกษาพระ 
ปริยัติธรรม สอบนักธรรมและการอบรมปฏิบัติธรรม เป็นการศึกษาตามอัธยาศัย ด้านสาธารณูปการ มี 
ความสะดวกสบายและมีสัปปายะในการปฏิธรรมและมีการสร้างพระมหาธาตุเจดีย์ ด้านการเผยแผ่ศาสน 
ธรรม ได้จัดอบรมปฏิบัติธรรมและกิจนิมนต์ภายในและภายนอกประเทศ จัดการอบรมปฏิบัติธรรมสัญจร มี
การเผยแผ่ธรรมะด้วยสื่อต่างๆ ด้านสาธารณสงเคราะห์ ได้ทําการบําเพ็ญสาธารณสงเคราะห์แก่ชุมชน 
บุคคลและศาสนสถาน รวมท้ังได้ต้ังกองทุนข่วยเหลือแม่บ้านผู้ปฏิบัติธรรม และการเผยแผ่ธรรมให้เด็กและ
เยาวชน ส่วนด้านการศึกษาสงเคราะห์ พบว่า ทางวัดไม่ได้จัดการศึกษาสงเคราะห์สําหรับเด็กและ 
เยาวชน๙๐ 

บุญศรี พานะจิตต์ และคณะ ได้วิจัยเรื่อง “ความสําเร็จในการปฏิบัติภารกิจของวัด :กรณีศึกษา
วัดชลประทานรังสฤษฏ์ อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี” ในด้านการศาสนศึกษาพบว่า วัด ชลประทาน
รังสฤษฏ์ได้จัดการศาสนศึกษาสําหรับพระภิกษุสามเณรตามความเหมาะสมกับภาวะของผู้บวช หลักสูตรพระ
ปริยัติธรรมและหลักสูตรสําหรับผู้บวชระยะสั้นรวมทั้งหลักสูตรอบรมพระภิกษุที่ต้องการเพ่ิมพูนความรู้ใน
หลักธรรมที่ถูกต้องทั้งปริยัติและปฏิบัติ และวิธีการเผยแผ่ธรรมะ โดยเฉพาะการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลี 
เป็นการศึกษาเพื่อสร้างศาสนทายาทซึ่งเป็นการศึกษาตามหลักสูตร ของคณะสงฆ์ที่ถือว่าเป็นการศึกษาตาม
ระบบที่เป็นหลักของคณะสงฆ์ โดยทางวัดชลประทานรังสฤษฏ์ได้ จัดการเรียนการสอนพระปริยัติธรรมต้ังแต่
ระดับ ป.ธ.๑-๒ ถึง ป.ธ.๙ ผู้เรียนมีทั้งพระภิกษุและสามเณรที่อยู่ในวัดและวัดอ่ืน วัดได้จัดต้ังเป็นสํานักศาสน
ศึกษา มีเจ้าอาวาสเป็นเจ้าสํานักศาสนศึกษา การเรียนการสอนใช้วิธีการให้พระภิกษุที่มีความเในระดับเปรียญ
ธรรมที่สูงกว่าเป็นครูสอนระดับเปรียญธรรมช้ันต้น  ๆวัดจัดสร้างอาคารเรียนและกุฏิที่พักให้ผู้เรียนเป็นสัดส่วน
พร้อมทั้งจัดหาอุปกรณ์หนังสือเรียนสําหรับผู้เรียน ในแต่ละปีจะมีนักเรียนสามารถสอบได้ทุกปี๙๑ 

 

                                                            
๘๙คูณ โทขันธ์ และเทพพร มังธานี , "รูปแบบการจัดการศึกษาและเผยแผ่ศาสนธรรมของวัดใน

พระพุทธศาสนา : กรณีศึกษา วัดมหาพุทราราม อําเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ", รายงานการวิจัย, (กรุงเทพมหานคร : 
สํานักงานเลขาธิการการศึกษา, ๒๕๔๖). 

๙๐ฉันทนา กล่อมจิต, "รูปแบบการจัดการศึกษาและเผยแผ่ศาสนธรรมของวัดในพระพุทธศาสนา : กรณีศึกษา
วัดป่าบ้านค้อ อําเภอเมืองผิง จังหวัดอุดรธานี", รายงานการวิจัย, (กรุงเทพมหานคร : สํานักงานเลขาธิการ การศึกษา, ๒๕๔๖). 

๙๑บุญศรี พานะจิตต์และคณะ, “ความสําเร็จในการปฏิบัติภารกิจของวัด : กรณีศึกษาวัดชลประทาน
รังสฤษฏ์ อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี”, รายงานการวิจัย, (กรุงเทพมหานคร : สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ 
สํานักนายกรัฐมนตรี, ๒๕๔๕). 



  ๘๗

 
 

บุญหนา จิมานังและคณะ ได้วิจัยเรื่อง "การประเมินประสิทธิภาพการสอนของพระสอน
ศีลธรรมในสถานศึกษา เขตการปกครองคณะสงฆ์ภาค ๙" มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาประสิทธิภาพการสอนของ
พระสอนศีลธรรมในสถานศึกษาเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๙ ศึกษาความพึงพอใจของสถานศึกษาที่มี ต่อ
พฤติกรรมของนักเรียนหลังจากมีพระสอนศีลธรรมและเปรียบเทียบผลการศึกษาระหว่างตัวแปรกับ 
ประสิทธิภาพการสอนของพระสอนศีลธรรมผลการวิจัยพบว่าพระสอนศีลธรรมในสถานศึกษา เขตการ 
ปกครองคณะสงฆ์ภาค ๙ มีประสิทธิภาพการสอนอยู่ในระดับดี เมื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพการสอน ของ
พระสอนศีลธรรมกับตัวแปรอิสระ พบว่าพระสอนศีลธรรมท่ีมีอายุต่างกัน มีวุฒิการศึกษาแผนกธรรม ต่างกัน 
มีวุฒิการศึกษาแผนกบาลีต่างกัน มีประสิทธิภาพการสอนศีลธรรมแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทาง สถิติที่ 
๐.๐๕ ความพึงพอใจต่อพฤติกรรมของนักเรียนหลังจากมีพระสอนศีลธรรมอยูในระดับดีเพียงร้อยละ ๕๓.๓ 
ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพการสอนศีลธรรม พบว่าระยะเวลาที่สอนระดับความพึงพอใจต่อพฤติกรรมของ
นักเรียน จํานวนช่ัวโมงสอน จํานวนนักเรียนมีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพการสอนในเชิงบวก๙๒ 

ศรินทิพย์ สถีรศิลปิน และคณะ ได้วิจัยเรื่อง “รูปแบบการจัดการศึกษาและการเผยแผ่ศาสน 
ธรรมของวัดในพระพุทธศาสนา : กรณีศึกษาวัดพระธรรมกาย อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี” ในด้าน 
การจัดการศึกษาพบว่า รูปแบบการจัดการศึกษาของวัดพระธรรมกายมีที่มาจากแนวคิดในการสร้างวัด ของ
คณะผู้บุกเบิก รูปแบบดังกล่าวประกอบด้วยองค์ประกอบสําคัญ ๒ ประการ คือ คณะกรรมการ บริหารวัด
และหลักปฏิรูปเทส ๔ และผลลัพธ์ที่ได้ คือ ศาสนทายาทและกัลยาณมิตรที่มีพลังศรัทธามหาศาลในอันที่จะ
อุทิศชีวิตเพ่ือสืบทอดพระพุทธศาสนา คณะผู้บริหารการศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรม วัดพระธรรมกาย
เห็นชอบให้จัดอบรมโครงการเรื่องเทคนิคการสอนพระบาลี ซี่งเป็นแนวทางหน่ึงในการ สนับสนุนเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการจัดการศึกษาและเผยแผ่ศาสนธรรม โดยมีวัตถุประสงค์ในการเพ่ิมศักยภาพครูสอนพระ
บาลีที่มีอยู่เดิมให้มีความสามารถในการจัดระบบการเรียนการสอน การจัดทําหลักสูตรและมีศิลปะในการ
ถ่ายทอดวิชาความรู้ ทั้งน้ีมีพระภิกษุและสามเณรสนใจเข้ารับการอบรมพอสมควร๙๓ 

สุดใจ สะอาดย่ิง ได้วิจัยเรื่อง รูปแบบการพัฒนาวัดเป็นศูนย์กลางการแก้ไขปัญหาของ
ประชาชนในระดับหมู่บ้าน จังหวัดสุรินทร์” ผลการวิจัยพบว่า ๑) สภาพการดําเนินงานของวัดที่เป็นวัดเป็น 
ศูนย์กลางการแก้ไขปัญหาของประชาชนในหมู่บ้านพบว่า ประชาชนต้องการให้วัดเป็นศูนย์กลางการแก้ไข 
ปัญหาของประชาชน วัดยังเป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชน เป็นสถานประกอบพิธีกรรม และงานประเพณี
วัฒนธรรม วัดขาดความพร้อมที่จะเป็นศูนย์กลางการแก้ไขปัญหาของประชาชน เช่น ด้านอาคาร สถานที่
สภาพแวดล้อม สิ่งอํานวยความสะดวก และการคมนาคมมายังวัด พระยังขาดความรู้ความเข้าใจที่จะเป็น
ศูนย์กลางการแก้ไขปัญหาของประชาชน พระกับประชาชนยังห่างเหินขาดความเข้าใจซึ่งกันและ กันในการ
แก้ไขปัญหา ปัจจุบันวัดมีพระเณรที่จําพรรษาที่วัดน้อย และยังขาดการพัฒนาและการให้การศึกษาสําหรับ
ภิกษุ สามเณร ๒) รูปแบบการพัฒนาวัดเป็นศูนย์กลางการแก้ไขปัญหาของประชาชนในหมู่ บ้าน

                                                            
๙๒บุญหนา จิมานังและคณะ, "การประเมินประสิทธิภาพการสอนของพระสอนศีลธรรมในสถานศึกษาเขต 

การปกครองคณะสงฆ์ภาค ๙", รายงานการวิจัย, (กรุงเทพมหานคร : ห้างหุ้นส่วนจําภัตสามลดา, ๒๕๕๑). 
๙๓ศรินทิพย์ สถีรศิลปินและคณะ, “รูปแบบการจัดการศึกษาและการเผยแผ่ศาสนธรรมของวัดใน 

พระพุทธศาสนา : กรณีศึกษาวัดพระธรรมกาย อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี”, รายงานการวิจัย, (กรุงเทพมหานคร : 
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ สํานักนายกรัฐมนตรี, ๒๕๔๕). 



  ๘๘

 
ประกอบด้วย (๑) การจัดต้ังองค์กรพัฒนาวัดเป็นศูนย์กลางการแก้ไขปัญหาของประชาชน รับผิดชอบโดยมี
สํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ พระสังฆาธิการหน่วยงานรัฐ และเอกชน (๒) การจัดต้ังองค์กรพัฒนาวัด
เป็นศูนย์กลางการแก้ไขปัญหาของประชาชนในระดับวัดรับผิดชอบโดยมีวัด ชุมชนและกลุ่มสังคมในระดับ
หมู่บ้าน (๓) การดําเนินการพัฒนาด้านกายภาพ ด้านบุคลากร และด้านกระบวนการแก้ไขปัญหา ให้วัดใน
จังหวัดสุรินทร์ โดยมีวัด ชุมชน และกลุ่มสังคม รับผิดชอบ และมีสถาบันการศึกษาต่างๆ ร่วมรับผิดชอบใน
ด้านการพัฒนาบุคลากร (๔) การประชาสัมพันธ์ และสร้างความตระหนักให้เจ้าอาวาส พระเณร และ
ประชาชนในระดับหมู่บ้าน ให้ร่วมพัฒนาวัดเป็นศูนย์กลางการแก้ไข ปัญหาของประชาชน ๓) การพัฒนา
ด้านกายภาพ ด้านบุคลากร และด้านกระบวนการแก้ไขปัญหา ประกอบด้วย๑. ด้านกายภาพ ประกอบด้วย
การพัฒนา ๑) วัดมีอาคารสถานท่ีเพียงพอ ร่มรื่นสะอาด ๒) มีสิ่งอํานวยความสะดวก เช่น อุปกรณ์ ห้องน้า 
สาธารณูปโภค และ ๓) การดมนาคมมายังวัดสะดวกสบาย และปลอดภัย ๒. ด้านบุคลากร ประกอบด้วยการ
พัฒนา ๑) พัฒนาบุคลากรให้มีความเความสามารถในการบริหารจัดการ ๒) พัฒนาเจ้าอาวาส พระ เณร เป็น
แบบอย่างที่ ดี และเป็นผู้ นําของชุมชน และ ๓) การ ส่งเสริมให้มีพระ เณร ในวัดมากขึ้น ๓. ด้าน
กระบวนการแก้ไขปัญหา ประกอบการพัฒนา ๑) ให้มีคณะทํางานของวัดในการแก้ไขปัญหาของประชาชน 
๒) ให้คณะทํางานมาจากทุกกลุ่มของชุมชนและสังคมและใช้กระบวนการแก้ไขปัญหาให้ใช้หลักทาง
พระพุทธศาสนาและใช้กิจกรรมทางพุทธศาสนา๙๔ 

พระมหาเรืองเดช ถาวรธมฺโม, ดร (ศรีประสม) ได้วิจัยเรื่อง "การบริหารจัดการกิจการคณะ
สงฆ์ ให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ของชุมชนวัดไผ่ล้อม ตําบลจันทนิมิต อําเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี" เป็น
การพัฒนาศูนย์การเรียนรู้เพ่ือบริการชุมชนในวัด เป็นการพัฒนาการเรียนรู้ เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้คู่ 
คุณธรรม เพ่ือความเจริญด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมชุมชน การวิจัยน้ีเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ โดย
มีความมุ่งหมายของการวิจัย ๓ ประการ ๑) เพ่ือศึกษาการบริหารจัดการกิจการคณะสงฆ์ของวัดไผ่ล้อม 
(พระอารามหลวง) วัดไผ่ล้อม ๒) เพ่ือศึกษาระบบการบริหารจัดการกิจการคณะสงฆ์ของวัดไผ่ล้อม (พระ
อารามหลวง) ๓) เพ่ือศึกษาประสิทธิภาพของระบบการบริหารจัดการกิจการคณะสงฆ์ของวัดไผ่ล้อม (พระ
อารามหลวง) ให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ชุมชน เครื่องมือที่ใข้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสํารวจเบ้ืองต้น แบบ 
สัมภาษณ์ แบบสังเกต แบบสนทนากลุ่ม และแบบประชุมเชิงปฏิบัติการ มีการเก็บข้อมูลทั้งข้อมูลเอกสาร 
และข้อมูลภาคสนาม ข้อมูลภาคสนามได้จากการสํารวจเบื้องต้น การสัมภาษณ์ การสังเกต การสนทนา กลุ่ม 
และการประชุมเชิงปฏิบัติการ จากผู้รู้ จํานวน ๑๖ คน ผู้ปฏิบัติ ๒๐ คน และผู้ให้ข้อมูลทั่วไป ๒๐ คน ใน
เขตตําบลจันทนิมิต อําเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี ระหว่างเดือน พฤษภาคม-กันยายน ๒๕๕๔ 
ผลการวิจัยพบว่า๙๕ปัจจัยทั้งภายในและภายนอกที่ส่งผลให้ภารกิจหรือกิจกรรมของวัดบังเกิดผลสําเร็จ เจ้า 
อาวาสสามารถสร้างวัดให้เป็นแหล่งการเรียนรู้เป็นศูนย์กลางพัฒนาคุณภาพชีวิต ประชาชนและพัฒนา
ชุมชน คือ ๑) พระสงฆ์ช้ันปกครองของวัด ได้ประพฤติปฏิบัติตามพระธรรมวินัยอย่างเคร่งครัด เป็น 
แบบอย่างที่ดี สร้างความศรัทธาให้เกิดแก่ประชาชน เมื่อประชาชนเกิดความศรัทธา วัดจึงสามารถปฏิบัติ 

                                                            
๙๔สุดใจ สะอาดย่ิง, “รูปแบบการพัฒนาวัดเป็นศูนย์กลางการแก้ไขปัญหาของประชาชนในระดับหมู่บ้าน 

จังหวัดสุรินทร์", รายงานการวิจัย, (มหาวิทยาลัยราขภัฎสุรินทร์ : กระทรวงศึกษาธิการ, ๒๕๔๖). 
๙๕พระมหาเรืองเดช ถาวรธมโม, ดร (ศรีประสม), "การบริหารจัดการกิจการคณะสงฆ์ให้เป็นศูนย์การเรียนรู้

ของชุมชนวัดไผ่ล้อม ตําบลจันทนิมิต อําเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี", รายงานการวิจัย, (หน่วยวิทยบริการ คณะ
สังคมศาสตร์ วัดไผ่ล้อม (พระอารามหลวง) : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราฃวิทยาลัย, ๒๕๕๔). 



  ๘๙

 
ภารกิจต่างๆ จนบังเกิดผลสําเร็จได้ในที่สุด ๒) มีการจัดระบบการบริหารงานในวัด โดยการวางระเบียบ และ
มอบอํานาจหน้าที่ในการปฏิบัติภารกิจต่างๆ ของวัดให้แก่รองเจ้าอาวาส ผู้ช่วยเจ้าอาวาส และ พระภิกษุ
สงฆ์ในวัด ตามความรู้ความสามารถรวมถึงการตัดสินใจ ได้ตามที่เห็นเหมาะสมทําให้เกิดความคล่องตัวใน
การดําเนินงานต่างๆ ตามภารกิจของวัดอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลย่ิง ๓) การสร้างคติธรรม
ประจําใจของเจ้าอาวาสแต่ละรูป เปรียบเสมือนสัญลักษณ์ในการเตือนใจสําหรับพระภิกษุ สามเณรและ
ประชาชนรอบวัดให้ยึดถือปฏิบัติ ๔) วัดสืบทอดวิธีการระบบและระเบียบปฏิบัติต่างๆ ซี่งเป็นที่ยอมรับของ
ชุมชนและประชาชน ให้คงอยู่เป็นวัฒนธรรมประเพณีคู่กับวัดสืบไป ๕) วัดทําหน้าที่เป็นสื่อกลาง ในการโอน
ถ่ายระหว่างผู้ให้และผู้รับ เพ่ือสร้างโอกาสผู้ด้อยโอกาสในด้านต่างๆ ส่งเสริมให้เกิดความเสมอภาค และ
เก้ือกูลกันในสังคม ๖) การสร้างสายสัมพันธ์ิในระหว่างวัดกับชุมชน และวัดกับประชาชน เป็นการดึงชุมชน
และประชาชนเข้าหาวัด แนะนําวัดสู่ชุมชนและประชาชนเพ่ือสร้างความสัมพันธ์และการ พ่ึงพาซึ่งกันและ
กัน ๗) การสร้างความรู้สึกให้เกิดแก่ประชาชนว่า "วัดเป็นแหล่งชุมชน" โดยประชาชน เข้ามาร่วมใน "ศูนย์
การเรียนรู้ของวัด" 

โดยสรุป วัดเป็นส่วนหน่ึงของชุมชน โดยมีหน้าที่หลักในการให้บริการแก่ชุมชนด้าน
การศึกษา และคุณธรรม ดังน้ันควรมีการส่งเสริมและพัฒนาวัดให้เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ตลอดชีวิต ทั้งใน
ด้านศาสนธรรม และความรู้นอกระบบอ่ืน ตามความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น เพ่ือพัฒนาจิตใจและ
สร้าง ดุลยภาพการดํารงขีวิตของประชาชนจากการทบทวนงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับการบริหารสรุปว่าการ
บริหารของเจ้าอาวาสที่มีประสิทธิภาพตามที่กล่าวมาน้ัน จําเป็นอย่างย่ิงที่จะต้องมีความสอดคล้องกับการ
บริหารกิจการคณะสงฆ์ ที่ทางมหาเถรสมาคมกําหนดขึ้น ทั้งน้ีเจ้าอาวาสจะต้องมีหลักปฏิบ้ติในการบริหาร
ให้มีความสอดคล้องตามหลักพระธรรมวินัยและกฎมหาเถรสมมาคม ระเบียบ คําสั่ง หรือพระบัญชาของ
สมเด็จพระสังฆราฃ เพ่ือความเรียบร้อยดีงามในหมู่สงฆ์และเพื่อให้กิจการคณะสงฆ์ จะก่อให้เกิดประโยซน์
สูงสุดต่อการดํารงไว้ซึ่ง สถาบันศาสนาสืบไป 

สรุปได้ว่าการจัดการเป็นหัวใจสําคัญของการพัฒนาองค์กร ผู้บริหารจําเป็นต้องอาศัยทั้ง 
ประสบการณ์!นการทํางาน และการตัดสินใจท่ีถูกต้อง ในการบริหารจัดการทรัพยากรขององค์กรที่อยู่อย่าง
จํากัด ทั้งทรัพยากรมนุษย์ เงิน วัสดุอุปกรณ์ เป็นต้น เพ่ือใช้ประโยชน์จากทรัพยากรเหล่าน้ันให้เกิด
ประโยชน์อย่างสูงสุด จากแนวคิดของนักวิชาการพอสรุปได้ตามตารางที่ ๒.๑๓ 
 



  ๙๐

 
ตารางที่ ๒.๑๓ สรุปงานวิจัยที่เก่ียวกับการบริหาร 

นักวิจัย ผลการวิจัย 
กนกวรรณ โกลลิทธิพงศ์, (บัณฑิตวิทยาลัย : 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง กรณราชวิทยาลัย, 
๒๕๕๐). 

ได้วิจัยเรื่อง "การบริหารกิจการชองคณะสงฆ์จีนนิกายใน 
ประเทศไทย"ผลการวิจัยพบว่า การบริหารกิจการด้านการ
สาธารณูปการ พบว่า การบูรณปฏิสังขรณ์ และการ
สงเคราะห์ มีแนวทางแตกต่างกัน เป็นกิจกรรมท่ีไม่เป็น
ทางการ และไม่มี กําหนดการเป็นที่แน่นอน แต่กําหนด
เป็นละครั้งโดยเจ้า อาวาสสั่งการให้ผู้ใต้บังคับบัญชาไป
ดําเนินการ เมื่อเสร็จงาน ก็เป็นอันจบ 

ประมวล ตันยะ, (นครราซสีมา : มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลั ยวิทยาเขต
นครราชสีมา, ๒๕๔๗). 

ได้ วิจัยเรื่อง การศึกษาแนวทางการเสริมสร้างความ
เข้มแข็ง ให้แก่สถาบันพระพุทธศาสนา ผลการวิจัยพบว่า 
ด้านพุทธศาสนิกชน ที่ดูแลและสนับสนุนงานของวัด สิ่งที่
ควรทํา การเสริมสร้าง ได้แก่ การส่งเสริมให้มีการแต่งต้ัง
ไวยาวัจกร องค์กร กลุ่มหรือชมรมพระพุทธศาสนาใน
ท้องถิ่น และการจัดต้ังหรือพัฒนากองทุนเสริมสร้างความ
เข้มแข็งให้แก่พุทธศาสนิกชนที่เป็นประชาชนทั่วไป สิ่งที่
ควรทําการเสริมสร้างได้แก่ การส่งเสริมให้ประชาชนเข้า
ร่วมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาในวัด การฝึกอบรม
คุณธรรมจริยธรรม และการปฏิบัติธรรม พุทธศาสนิกชนท่ี
เป็นนักเรียนนักศึกษา สิ่งที่ควรทําการส่งเสริมได้แก่ การ
เรียนการสอนธรรมศึกษา การฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรม  

แสงวาส วงศ์ ใหญ่  และคณะ , (พะเยา : 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช วิทยาลัย 
วิทยาพะเยา, ๒๕๔๖) 

ได้วิจัยเรื่อง “การศึกษาบทบาทและศักยภาพขององค์กร
ทางพุทธศาสนากับการส่งเสริมระบบเศรษฐกิจแบบ
พ่ึ งตนเองและ การพัฒนาชุมชนจั งห วัดพะเยา” 
ผลการวิจัยพบว่า ในภาพรวม องค์กรพุทธศาสนา มี
บทบาทและศักยภาพในการส่งเสริม ระบบเศรษฐกิจแบบ
พ่ึงตนเองและพัฒนาชุมชนในจังหวัด พะเยา โดยให้ความ
ร่วมมือกับทางชุมชนในการส่งเสริม พัฒนาระบบเศรษฐกิจ
และการศึกษาเป็นอย่างดี ด้านผลผลิต ประชาชนมี
ความเห็นว่า วัดเป็นสถานที่พบที่ประชุมในการ รวมตัว
เพ่ือทํากิจกรรมร่วมกัน 

 



  ๙๑

 
ตารางที่ ๒.๑๓ สรุปงานวิจัยที่เก่ียวกับการบริหาร (ต่อ) 

นักวิจัย ผลการวิจัย 
พระครูสุจิตฺตานันท์ (หิตจิตฺโต), (นครปฐม :  
วัดวังเย็น, ๒๕๕๕) 

ได้วิจัยเรื่อง “หลักธรรมพรหมวิหาร ๔ ของเจ้าอาวาสมาใช้
ในการบริหารงาน” ผลการวิจัยพบว่า การนําหลักธรรม
พรหมวิหาร ๔ มาใช้ในการบริหารงาน โดยรวมค่าเฉล่ียอยู่
ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า 
ค่าเฉลี่ยมากที่สุด ได้แก่ ด้านเมตตา (ความปรารถนาให้
ผู้อ่ืนได้รับสุข) รองลงมา ด้าน มุทิตา (ความยินดีเมื่อผู้อ่ืน
ได้ดี) และตรสุดด้านกรุณา (ความปรารถนาให้ผู้ อ่ืนพ้น
ทุกข์) ความคิดเห็นของ ข้อเสนอแนะที่มีค่าความถ่ีมาก
ที่สุดด้าน เมตตา (ความปรารถนาให้ผู้อ่ืนได้รับสุข) 

มณี  ไชยธีรานุวัฒศิริ, (นครปฐม : คณะมนุษย์
ศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล, ๒๕๔๐). 

ได้วิจัยเรื่อง “บทบาทพระสงฆ์ในยุคโลกาภิวัตน์เก่ียวกับ
ทัศนะ ของพระสงฆ์ที่ชาวพุทธให้ความเคารพศรัทธา และ
ความนิยม ของพุทธศาสนิกซนต่อบทบาทของพระสงฆ์” 
ผลการวิจัยพบว่า บทบาทด้านการพัฒนาสังคมและ
สิ่งแวดล้อม โดยการ ร่วมโครงการพัฒนาชุมชนกับองค์กร
ต่าง ๆ และชาวบ้านใช้ วิธีการด้านการสงเคราะห์วัตถุ
สิ่งของใช้อย่างสร้างสรรค์ไม่ ทําลายผู้อ่ืน บทบาทด้านการ
พัฒนาวัด การพัฒนาสิ่งก่อสร้าง เพ่ือให้ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์ร่วมกัน เป็นต้นว่าจัดห้องสมุดให้ทั้งพระสงฆ์
และประขาชนทั่วไปได้เข้าไปอ่านหนังสือ รวมทั้งดูแล
บริเวณวัดให้สะอาดร่มรื่นเป็นธรรมชาติ 

พระครูสุจิตฺตานันท์ (หิตจิตฺโต), (นครปฐม :  
วัดวังเย็น, ๒๕๕๕). 

ได้วิจัยเรื่อง “หลักธรรมพรหมวิหาร ๔ ของเจ้าอาวาสมาใช้
ใน การบริหารงาน ผลการวิจัยพบว่า การนําหลักธรรม
พรหมวิหาร ๔ มาใช้ในการบริหารงาน โดยรวมค่าเฉล่ียอยู่
ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า 
ค่าเฉลี่ยมากที่สุด ได้แก่ ด้านเมตตา (ความปรารถนาให้
ผู้อ่ืนได้รับสุข) รองลงมา ด้านมุทิตา (ความยินดีเมื่อผู้อ่ืน
ได้ดี) และตํ่าสุดด้านกรุณา (ความปรารถนาให้ผู้ อ่ืนพ้น
ทุกข์) ความคิดเห็นของ ข้อเสนอแนะที่มีค่าความถ่ีมาก
ที่สุดด้านเมตตา (ความปรารถนาให้ผู้อ่ืนได้รับสุข) 

 

  



  ๙๒

 
ตารางที่ ๒.๑๓ สรุปงานวิจัยที่เก่ียวกับการบริหาร (ต่อ) 

นักวิจัย ผลการวิจัย 
มณี ไชยธีรานุวัฒศิริ, (นครปฐม : คณะ มนุษย์
ศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล, ๒๕๔๐). 

ได้วิจัยเรื่อง “บทบาทพระสงฆ์ในยุคโลกาภิวัตน์เก่ียวกับ
ทัศนะของพระสงฆ์ที่ชาวพุทธให้ความเคารพศรัทธา และ
ความนิยม ของพุทธศาสนิกชนต่อบทบาทของพระสงฆ์ 
ผลการวิจัย พบว่า บทบาทด้านการพัฒนาสังคมและ
สิ่งแวดล้อม โดยการร่วมโครงการพัฒนาขุมขนกับองค์กร
ต่างๆ และชาวบ้านใช้วิธีการด้านการสงเคราะห์วัตถุสิ่งของ 
ใช้อย่างสร้างสรรค์ไม่ทําลายผู้อ่ืน บทบาทด้านการพัฒนาวัด 
การพัฒนาสิ่งก่อสร้าง เพ่ือให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์
ร่วมกัน เป็นต้นว่าจัดห้องสมุดให้ทั้งพระสงฆ์และประชาชน
ทั่วไปได้เข้าไปอ่าน หนังสือ รวมท้ังดูแลบริเวณวัดให้สะอาด
ร่มรื่นเป็นธรรมชาติ 

นิวัติ จันทราช, (คณะบริหาธุรกิจ, 
มหาวิทยาลัยศรีปทุม, ๒๕๕๔). 

ได้วิจัยเรื่อง "คุณสมบัติของพระนักบริหารที่ดีที่ส่งผลต่อ 
สภาพการบริหารจัดการวัดในเขตกรุงเทพมหานคร" มี
วัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาคุณสมบัติของพระนักบริหารที่ดีที่ 
ส่งผลต่อสภาพการบริหารจัดการวัด ในกรุงเทพมหานคร 
กรณี ศึ กษาเจ้ าอาวาสหรือเลขาเจ้ าอาวาส และเพ่ื อ 
เปรียบเทียบคุณสมบัติของพระนักบริหารที่ดีที่ส่งผลต่อการ
บริหารจัดการวัด ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยกลุ่มตัวอย่าง
ที่ ใช้ในการวิจัยคือ พระภิกษุที่ดํารงตําแหน่งเจ้าอาวาสหรือ
เลขาเจ้าอาวาส จํานวน ๒๐๕ รูป ในเขตกรุงเทพมหานคร 
ส่วนเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลเป็นแบบสอบถาม สถิติที่
ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยเบ่ียงเบน 
มาตรฐาน การวิเคราะห์การถดถอย ที่ระดับความเช่ือมั่น
ร้อย ละ ๙๕ และคลาดเคลื่อนได้ไม่เกินร้อยละ ๕ โดยใช้
โปรแกรมสําเร็จรูปสถิติเพ่ือการวิจัยทางสังคมศาสตร์ 
ผลการวิ จั ยพบว่ า สถานภาพปั จจุ บั นของผู้ ตอบ
แบบสอบถาม คือ เป็นผู้ ช่วยเจ้าอาวาสมากกว่ารองเจ้า
อาวาส ซึ่งส่วนใหญ่ อายุ ๕๙ ปีขึ้นไป และมีอายุพรรษา ๓๔ 
พรรษาขึ้นไป ด้านวุฒิการศึกษา คือ นักธรรมช้ันเอก และ
วุฒิการศึกษาทางโลก คือ ปริญญาตรี คุณสมบัติของพระนัก
บริหารที่ดี โดยเฉล่ียอยู่ ในระดับมาก สภาพการบริหารงาน
การจัดการวัดของคณะสงฆ์ในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านการ
วิเคราะห์นโยบาย 



  ๙๓

 
ตารางที่ ๒.๑๓  สรุปงานวิจัยที่เก่ียวกับการบริหาร (ต่อ)  

นักวิจัย ผลการวิจัย 
นิวัติ จันทราช, (คณะบริหาธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยศรีปทุม, ๒๕๕๔). 

ด้านการจัดการการเงินและการคลัง ด้านการบริหารจัดการ 
ทรัพยากรมนุษย์ ด้านการจัดการสารสนเทศ ด้านการสัมพันธ์ 
กับองค์กรอ่ืนๆ โดยเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก การทดสอบ 
สมมุติฐานพบว่าคุณสมบัติของพระนักบริหารที่ดีการบริหาร 
จัดการวัดในด้านการวิเคราะห์นโยบาย ด้านการเงินการคลัง 
ต้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ด้านการสารสนเทศ และ 
ความสัมพันธ์กับองค์กรอ่ืน  ๆที่ระดับนัยสําคัญ ที่ ๐.๐๕ 

สุรสิทธ์ิ ไกรสิน, (ภาควิชาวัฒนธรรมศาสตร์ : 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, ๒๕๕๒) 
 

ได้วิจัยเรื่อง "วัดร้างในภาคอีสาน : การศึกษาวิกฤติแนว 
ทางการฟ้ืนฟูและพัฒนาวัดร้าง โดยการมีส่วนร่วมของ
ชุมชน" ผลจากการวิจัยพบว่า ประวัติความเป็นมาของวัด
ร้างในภาคอีสานในแต่ละพ้ืนที่ที่ทําการวิจัย แต่ละวัดล้วน
ต้ังขึ้นพร้อมกับการต้ังบ้านเรือนและการสร้างชุมชนบาง
แห่งเมื่อชุมชนขยายเพ่ิมมากขึ้น ทําให้เน้ือที่ภายในวัดคับ
แคบลง ซึ่งชุมชนถือว่าเป็นสถานท่ีอันศักด์ิสิทธ์ิ เป็นศูนย์
รวมทางจิตใจของประชาชนในชุมชนมาทุกยุคทุกสมัย ถ้า
สถานที่ไม่เหมาะสมก็ต้องย้ายหรือไปสร้างวัดใหม่จึงทําให้
วัดเก่าร้างไป ส่วนวัดที่มีสถานที่ เหมาะสมอยู่แล้วแต่
เน่ืองจากสภาพเศรษฐกิจไม่ดี รวมไปถึงข้อวัตรปฏิบัติของ
พระสงฆ์ไม่เหมาะสม ทําให้วัดไม่มีพระจําพรรษาเป็นเหตุ
ให้วัดร้างไปในที่สุด ด้านวิกฤติที่นําไปสู่การเกิดวัดร้าง เกิด
จากการแตกแยกความสามัคคีของคนในหมู่บ้าน เศรษฐกิจ
ตกตํ่า ไม่มีผู้บวชสืบทอดศาสนทายาท ความขัดแย้ง
ระหว่างพระภิกษุด้วยกัน ชาวบ้านขาดความศรัทธาในตัว
พระสงฆ์  เน้ือที่ ต้ั งวัดมี ไม่มากพอที่ จะพัฒนาในด้าน
เสนาสนะและสิ่งปลูกสร้างต่างๆ และความเซื่อของชาวบ้าน
ในเรื่องอํานาจฃองสิ่งเหนือธรรมซาติ วัดต้ังอยู่พ้ืนที่ตํ่ากว่า
บ้านของชาวบ้านเวลาฝนตกน้ําในหมู่บ้านจะไหลไปท่วมวัด
ซึ่งมี พ้ืนที่ ตํ่าเกิดความเดือนร้อนแก่ชาวบ้านได้  โดยมี
แนวทางในการฟ้ืนฟูและพัฒนาวัดร้างน้ันสามารถทําได้โดย
ความร่วมมือระหว่างบ้าน วัด และโรงเรียน ด้วยการมีส่วน
ร่วมของประชาชนเป็นสําคัญ เพ่ือทําให้วัดเป็นศูนย์ของ
กิจกรรมที่เป็นประโยซน์แก่ชุมซน 

 



  ๙๔

 
ตารางที่ ๒.๑๓ สรุปงานวิจัยที่เก่ียวกับการบริหาร (ต่อ)  

นักวิจัย ผลการวิจัย 
เฉี ยบ  ไทยย่ิ ง, (กรุ งเทพมหานคร : กอง 
แผนงาน กรมการศาสนา, ๒๕๔๑) 

ได้วิจัยเรื่อง “ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสําเร็จของเจ้าอาวาส
ในการพัฒนาวัดให้ เป็นศูนย์กลางของชุมชน” ผล
การศึกษาพบว่า กระบวนการบริหารของเจ้าอาวาสทุกรูป
มีกระบวนการแบบ "ธรรมาธิปไตย " กล่าวคือเป็นการ
บริหารที่ทุกคนมีส่วนร่วม รับฟังความคิดเห็นซึ่งกันและ
กัน ในลักษณะของการปรึกษาหารือ โดยมุ่งประโยชน์
ส่วนรวมและสังคมเป็นที่ ต้ั ง และปัจจัยที่ ส่ งผลต่อ
ความสําเร็จของเจ้าอาวาสในการพัฒนา วัดให้ เป็น
ศูนย์กลางของชุมชนได้เป็นอย่างดี มี ๒ กลุ่มปัจจัย คือ 
๑. กลุ่มปัจจัยเสริม แบ่งย่อยออกเป็น ๓ ปัจจัย ได้แก่ 
ปัจจัยสิ่งแวดล้อมทางวัฒนธรรมและสถานที่สําคัญทาง 
ประวัติศาสตร์ ปัจจัยที่เป็นคุณสมบัติเฉพาะของบุคคลที่ 
เกิดขึ้นในตัวบุคคลน้ันจากการอบรมสั่งสอนและการเลี้ยง
ดู ต้ังแต่เล็กและปัจจัยด้านทําเลที่ ต้ังของวัด ๒. กลุ่ม
ปัจจัยหลัก หรือปัจจัยด้านการบริหาร ปัจจัยด้านน้ีเกิด
จากการเรียนรู้ ฝึกฝนและลงมือปฏิบัตของกรณีศึกษาแต่
ละรูป 

คู ณ  โท ขั น ธ์  แ ล ะ เท พ พ ร  มั ง ธ า นี , 
(กรุงเทพมหานคร : สํานักงาน เลขาธิการ
การศึกษา, ๒๕๔๖). 

ได้วิจัยเรื่อง "รูปแบบการจัดการศึกษาและเผยแผ่ศาสน 
ธรรมของวัดในพระพุทธศาสนา" ผลการวิจัยในการบริหาร
กิจการคณะสงฆ์ทั้ง ๖ ด้าน พบว่า ด้านการปกครอง มีการ
วางแผนการบริหารอย่างชัดเจน มีระเบียบในการปกครอง 
มีการกระจายอํานาจและการมอบหมายหน้าที่อย่างเป็น
ระบบ ด้านการศึกษา พบว่า สามารถรักษารูปแบบ
การศึกษาแบบด้ังเดิมที่ มุ่ งผดุงพระธรรมวินัยและ
พระพุทธศาสนาโดยตรง ด้านการศึกษาสงเคราะห์ พบว่า 
ทางวัดมี โรงเรี ยนการกุศลอยู่  ในเขตของวัด ด้ าน
สาธารณูปการ เน่ืองจากบริเวณวัดไม่กว้าง มาก จึงทําให้
จัดศาสนวัตถุ และเสนาสนะ ตามสภาพบริเวณ วัด ด้าน
การบริการสาธารณะสงเคราะห์ พบว่า มีการเปีด โอกาส
ให้ขุมขนที่ต้ังของวัดดําเนินกิจกรรมทางสังคมต่างๆ ที่ ไม่
ขัดต่อพระธรรมวินัยภายในวัด 

 

 



  ๙๕

 
ตารางที่ ๒.๑๓ สรุปงานวิจัยที่เก่ียวกับการบริหาร (ต่อ)  

นักวิจัย ผลการวิจัย 
บุ ญศรี  พานะจิ ตต์ ,(กรุ งเทพมหานคร : 
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ 
สํานักนายกรัฐมนตรี, ๒๕๔๕). 

ได้ วิจัยเรื่อง “ความสําเร็จในการปฏิบัติภารกิจของวัด :
กรณีศึกษาวัดชลประทานรังสฤษฏ์ อําเภอปากเกร็ด จังหวัด
นนทบุรี ในด้านการศาสนศึกษาพบว่า "วัดชลประทานรังสฤษฏ์
ได้จัดการศาสนศึกษาสําหรับพระภิกษุสามเณรตาม ความ
เหมาะสมกับภาวะของผู้บวช หลักสูตรพระปริยัติธรรม สําหรับ
ผู้บวชระยะสั้นรวมทั้งหลักสูตรอบรมพระภิกษุที่ ต้องการ
เพ่ิมพูนความรู้ในหลักธรรมที่ถูกต้องทั้งปริยัติและปฏิบัติ และ
วิธีการเผยแผ่ธรรมะ โดยเฉพาะการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนก
บาลี เป็นการศึกษาเพ่ือสร้างศาสนทายาทซ่ึงเป็นการศึกษาตาม
หลักสูตรของคณะ สงฆ์ที่ถือว่าเป็นการศึกษาตามระบบท่ีเป็น
หลักของคณะสงฆ์ โดยทางวัดชลประทานรังสฤษฏ์ได้จัดการ
เรียนการสอนพระ ปริยัติธรรมต้ังแต่ระดับ ป.ธ.๑-๒ ถึง ป.ธ.๙ 
ผู้เรียนที่อยู่ในวัดและวัดอ่ืน วัดได้จัดต้ังเป็นสํานักศาสนศึกษา 
มีเจ้าอาวาสเป็นเจ้าสํานักศาสนศึกษา การเรียนการสอนใช้
วิธีการให้พระภิกษุที่มีความรู้ในระดับเปรียญธรรมที่สูงกว่าเป็น
ครูสอนระดับเปรียญธรรมช้ันต้น  ๆวัด จัดสร้างอาคารเรียนและ
กุฏิที่พักให้ผู้เรียนเป็นสัดส่วนพร้อม ทั้งจัดหาอุปกรณ์หนังสือ
เรียนสําหรับผู้เรียนในแต่ละปีจะมีนักเรียนสามารถสอบได้ทุกปี

บุญหนา จิมานัง,(กรุงเทพมหานคร :
ห้าง หุ้นส่วนจํากัดสามลดา, ๒๕๕๑). 

ได้วิจัยเรื่อง "การประเมินประสิทธิภาพการสอนของพระสอน
ศีลธรรมในสถานศึกษา เขตการปกครองคณะสงฆ์ภาค๙" ศึกษา
ความพึงพอใจของสถานศึกษาที่มีต่อพฤติกรรมของนักเรียน
หลังจากมีพระสอนศีลธรรมและเปรียบเทียบผล การศึกษา
ระหว่างตัวแปรกับประสิทธิภาพการสอนของพระสอนศีลธรรม
ผลการวิจัยพบว่าพระสอนศีลธรรมใน สถานศึกษา เขตการ
ปกครองคณะสงฆ์ภาค ๙ มีประสิทธิภาพการสอนอยู่ในระดับดี 
เมื่อเปรียบเทียบ ประสิทธิภาพการสอนของพระสอนศีลธรรมกับ
ตัวแปรอิสระ พบว่าพระสอนศีลธรรมที่มีอายุต่างกัน มีวุฒิ
การศึกษาแผนก ธรรมต่างกัน มีวุฒิการศึกษาแผนกบาลีต่างกัน 
มี ประสิทธิภาพการสอนศีลธรรมแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ 
ทางสถิติที่ ๐.๐๕ ความพึงพอใจต่อพฤติกรรมของนักเรียน 
หลังจากมีพระสอนศึลธรรมอยู่ในระดับตีเพียงร้อยละ ๕๓.๓
ปัจจัยทีมผลต่อประสิทธิภาพการสอนศีลธรรม พบว่า ระยะเวลา
ที่สอนระดับความพึงพอใจต่อพฤติกรรมของ นักเรียน จํานวน1
ช่ัว'โมงสอน จํานวนนักเรียนมีความสัมพันธ์ กับประสิทธิภาพการ
สอนในเชิงบวก

 



  ๙๖

 
ตารางที่ ๒.๑๓ สรุปงานวิจัยที่เก่ียวกับการบริหาร (ต่อ) 

นักวิจัย ผลการวิจัย 
ศรินทิพย์ สถีรศิลป ิน,(กรุงเทพมหานคร : 
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ 
สํานักนายกรัฐมนตรี, ๒๕๔๕) 

ได้วิจัยเรื่อง “รูปแบบการจัดการศึกษาและการเผยแผ่ศาสน
ธรรมของวัดในพระพุทธศาสนา: กรณีศึกษาวัดพระธรรมกาย 
อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี” ในด้านการจัดการศึกษา
พบว่า รูปแบบการจัดการศึกษาของวัดพระธรรมกายที่มาจาก
แนวคิดในการสร้างวัดของคณะผู้ บุกเบิก รูปแบบดังกล่าว
ประกอบด้วยองค์ประกอบสําคัญ ๒ ประการ คือคณะกรรมการ
บริหารวัดและหลักปฏิรูปเทส ๔ และผลลัพธ์ที่ได้ คือ ศาสน
ทายาทและกัลยาณมิตรที่มีพลัง ศรัทธามหาศาลในอันที่จะ
อุทิศชี วิตเพ่ือสืบทอด พระพุทธศาสนา คณะผู้บริหาร
การศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดพระธรรมกายเห็นชอบให้
จัดอบรมโครงการเรื่อง เทคนิคการสอนพระบาลี ซึ่งเป็น
แนวทางหนึ่งในการ สนับสนุนเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการจัด
การศึกษาและเผย แผ่ศาสนธรรมโดยมีวัตถุประสงค์ ในการเพ่ิม
ศักยภาพครูสอน พระบาลีที่มีอยู่เดิมให้มีความสามารถในการ
จัดระบบการ เรียนการสอน การจัดทําหลักสูตรและมีศิลปะใน
การถ่ายทอด วิชาความรู้ 

สุดใจ สะอาดยิ่ง, (มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์ 
: กระทรวงศึกษาธิการ, ๒๕๔๖) 

ได้วิจัยเรื่อง รูปแบบการพัฒนาวัดเป็นศูนย์กลางการแก้ไข
ปัญหาของประซาซนในระดับหมู่ บ้าน จังหวัดสุรินทร์
ผลการวิจัยพบว่า ๑) สภาพการดําเนินงานของวัดที่เป็นวัด
เป็นศูนย์กลางการแก้ไขปัญหาของประชาชนในหมู่บ้าน
พบว่า ประชาชนต้องการให้วัดเป็นศูนย์กลางการแก้ไข
ปัญหาของประชาชน วัดยังเป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชน 
เป็นสถานประกอบพิธีกรรม และงานประเพณีวัฒนธรรม๒) 
รูปแบบการพัฒนาวัดเป็นศูนย์กลางการแก้ไขปัญหาของ
ประชาชนในหมู่บ้านประกอบด้วย(๑) การจัดต้ังองค์กร
พัฒนาวัดเป็น ศูนย์กลางการแก้ไขปัญหาของประชาชน (๒) 
การจัดต้ัง องค์กรพัฒนาวัดเป็นศูนย์กลางการแก้ไขปัญหา
ของประชาชน ในระดับวัดรับผิดขอบโดยมีวัด ชุมชน และ
กลุ่มสังคมใน ระดับหมู่บ้าน (๓) การดําเนินการพัฒนาด้าน
กายภาพ ด้าน บุคลากร และด้านกระบวนการแก้ไขปัญหา 
(๔) การประชาสัมพันธ์ และสร้างความตระหนักให้ เจ้า
อาวาส พระ เณร และประชาชนในระดับหมู่บ้าน ให้ร่วม
พัฒนาวัดเป็น ศูนย์กลางการแก้ไขปัญหาของประชาชน ๓) 
การพัฒนาด้านกายภาพ ด้านบุคลากร 

 



  ๙๗

 
ตารางที่ ๒.๑๓ สรุปงานวิจัยที่เก่ียวกับการบริหาร (ต่อ) 

นักวิจัย ผลการวิจัย 
พระมหาเรืองเดช ถาวรธมฺโม, ดร (ศรีประสม), 
(มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 
๒๕๕๔). 

ได้วิจัยเรื่อง "การบริหารจัดการกิจการคณะสงฆ์ให้เป็น
ศูนย์การเรียนรู้ของชุมชนวัดไผ่ล้อมผลวิจัยพบว่า ปัจจัย
ทั้งภายในและภายนอกท่ีส่งผลให้ภารกิจหรือกิจกรรมของ
วัดบังเกิดผลสําเร็จ เจ้าอาวาสสามารถสร้างวัดให้เป็น
แหล่งการเรียนรู้ เป็นศูนย์กลางพัฒนาคุณภาพชีวิต 
ประชาชนและพัฒนาชุมชน คือ ๑) พระสงฆ์ช้ันปกครอง
ของวัด ได้ประพฤติปฏิบั ติตามพระธรรมวินัยอย่าง
เคร่งครัด เป็นแบบอย่างที่ดี สร้างความศรัทธาให้เกิดแก่
ประชาชน เมื่อประชาชนเกิดความ ศรัทธา วัดจึงสามารถ
ปฏิบัติภารกิจต่างๆ จนบังเกิดผลสําเร็จ ได้ในที่สุด ๒) มี
การจัดระบบการบริหารงานในวัด โดยการ วางระเบียบ
และมอบอํานาจหน้าที่ในการปฏิบัติภารกิจต่างๆ ตาม
ภารกิจของวัดอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล 
ย่ิง ๓) การสร้างคติธรรมประจําใจชองเจ้าอาวาสแต่ละรูป 
เปรียบเสมือนสัญลักษณ์ในการเตือนใจสําหรับพระภิกษุ 
สามเณรและประชาซนรอบวัดให้ยึดถือปฏิบัติ ๔) วัดสืบ
ทอด วิธีการระบบและระเบียบปฏิบัติต่างๆ ซี่งเป็นที่
ยอมรับของชุมชนและประชาชนให้คงอยู่เป็นวัฒนธรรม
ประเพณีคู่กับวัดสืบไป ๕) วัดทําหน้าที่เป็นสื่อการในการ
โอนถ่ ายระห ว่ างผู้ ให้ และผู้ รั บ  เพ่ื อสร้ างโอกาส
ผู้ด้อยโอกาสในด้านต่างๆ ส่งเสริม ให้เกิดความเสมอภาค 
และเกื้อคูลกันในสังคม ๖) การสร้างสายสัมพันธ์ใน
ระหว่างวัดกับชุมชน และวัดกับประชาซน เป็น การดึง
ชุมชนและประชาชนเข้าหาวัด แนะนําวัดสู่ชุมซนและ 
ประชาชนเพ่ือสร้างความสัมพันธ์และการพ่ึงพาซึ่งกันและ
กัน ๗) การสร้างความรู้สึกให้เกิดแก่ประซาซนว่า "วัดเป็น
แหล่ง ชุมชน" โดยประซาซนเช้ามาร่วมใน "ศูนย์การเรียนรู้
ของวัด"

 



  ๙๘

 
 ๒.๖.๓ งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศาสนสมบัติ 

งานวิจัยที่เก่ียวข้องกับการจัดการศาสนาสมบัติได้มีผู้ศึกษาวิจัยไว้หลายท่าน ซึ่งผู้วิจัยได้ 
นํามาเป็นแนวทางในการศึกษาและกําหนดกรอบแนวคิดในการวิจัยในครั้งน้ีได้แก่ 

พระมหาวีระชัย ชยวีโร (มิตะสิทธิ์) ได้วิจัยเรื่อง “การพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการศาสน 
สมบัติวัดของคณะสงฆไทย” ผลการวิจัยพบว่า ๑) ในทางคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนามีขอบเขตของการ 
ครอบครองและจัดการทรัพย์สินที่เป็นศาสนสมบัติหรือทรัพย์สินของสงฆ์ที่มีส่วนร่วมและจัดการ ไปตาม
หลักการทางพระธรรมวินัย ๒) พระสงฆ์เองควรตระหนักว่าการบริหาร จัดการศาสนสมบัติ แม้จะอยู่ใน
อํานาจหน้าที่ แต่เป็นลักษณะของทางโลกซึ่งมีปัญหาในข้อกฎหมายหลายประการท่ีเก่ียวข้อง ดังน้ัน 
พระสงฆ์โดยเฉพาะที่เป็นพระสังฆาธิการต้องระมัดระวังและจัดการให้ต้ังอยู่บนฐานของความสุจริตและ 
โปร่งใส ๓) ปัญหาในการจัดการศาสนสมบัติวัดของคณะสงฆ์ไทยน้ัน พบว่าเป็นสิงที่ยากจะหลีกเลี่ยง เพราะ
เป็นลักษณะตามธรรมขาติของกิจการทางโลก ที่มีต้นตอของปัญหาจากคุณภาพ และคุณธรรมของบุคลากร 
ดังน้ันข้อเสนอที่ได้รับจากการประชุมกลุ่ม และการสัมภาษณ์เชิงลึกพบว่าต้อง ยึดหลักการ ทํางานตาม
ความถนัด และคัดเลือกคนให้เหมาะกับงาน ด้วยเหตุน้ีจึงควรให้เจ้าอาวาสจัดหามืออาชีพมา รับงานด้าน 
ศาสนสมบัติไปทําแทน ซึ่งจะทําให้พระสงฆ์ไม่ต้องมีภาระมาทํางานด้านน้ี แต่จะได้รับประโยชน์จากภาระ
งานท่ีต้องรับผิดชอบอยู่ ซึ่งอาจมีผลผลิตดีขึ้นกว่าเดิมก็เป็นได้ วิธีน้ีเป็นระบบเก้ือกูลที่มีคุณภาพที่ใช้อยูใน
วงการต่างๆ ของทางโลก๙๖ 

กนก แสนประเสริฐและคณะ ได้วิจัยเรื่อง "การจัดการดูแลทรัพย์สินและศาสนสมบัติของวัด" 
โดยได้สรุปว่า สภาพเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยว่า ในปัจจุบันเป็นยุคของสังคมทุนนิยม และสังคม
บริโภคนิยม และสถานการณ์ดังกล่าวไม่อาจนะยกเว้นวัดวาอาราม รวมทั้งเข้าไปแทรกอยู่ในสังคมไทย 
โดยเฉพาะพระภิกษุ-สามเณร ซึ่งเป็นนักบวช ย่อมจะต้องเผขิญกับปัญหาการจัดการดูแลทรัพย์สิน และ 
ศาสนสมบัติของวัดที่ตนพักนักอาศัย ในส่วนของคณะสงฆ์ ได้จัดเป็นรูปแบบขององค์การ รูปแบบหน่ึงที่มี
คุณลักษณะการดําเนินงานประกอบด้วย ๑. การวางแผนประสานงาน ๒. คณะสงฆ์ซึ่งเป็น สมาขิก มีกิจวัตร
ร่วมกันอย่างสมรเสมอ ๓. มีโครงสร้างการแบ่งงาน และมอบหมายงาน มีสําดับขั้นในด้านการปกครองเป็นต้น 
๔. มีเป้าหมายในการดําเนินกิจกรรมของสมาชิก หรือคณะสงฆ์๙๗ 

Denison and Spreitzerได้ วิจัยเรื่อง เสนอแนวทางการบริหารจัดการบนฐานของ
วัฒนธรรมองค์กร (Organization Culture) แนวคิดสภาพแวดล้อมทางวัฒนธรรมของ และแนวคิดเก่ียวกับ
ระบบสารสนเทศทางการบัญชี ได้แก่ แนวคิดเก่ียวกับวัฒนธรรมองค์กร เน่ืองจากวัฒนธรรม องค์กร 
(Organization Culture) .ในระบบความเช่ือ (Beliefs) และค่านิยม (Values) ร่วม ที่มีการพัฒนาขึ้นมา
ภายในองค์การและซี้นําพฤติกรรมของสมาซิก เป็นระบบซึ่งมีความหมายร่วมกันภายใน องค์การหน่ึง ซึ่งจะ
กําหนดวิธีการท่ีพนักงานปฏิบัติ เป็นระบบซึ่งกําหนดโดยสมาซิกที่ทาให้องค์การหน่ึง แตกต่างจากองค์กร
หน่ึง ประกอบด้วย ค่านิยม (Values) ความเช่ือ (Beliefs) ความเข้าใจ (Understandings) บรรทัดฐาน 

                                                            
๙๖พระมหาวีระขัย ชยวีโร, "การพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการศาสนสมบัติวัดของคณะสงฆ์ไทย'', 

วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราซวิทยาลัย, ๒๕๕๖). 
๙๗กนก แสนประเสริฐ และคณะ, "การจัดการดูแลทรัพย์สินและศาสนสมบัติของวัด", รายงานวิจัย, 

(สัมมนาเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการจัดการสําหรับนักบริหาร สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์, ๒๕๔๕). 



  ๙๙

 
(Norms) สัญลักษณ์  (Symbol) พิธีต่าง ๆ (Rituals) เรื่องเล่า (Myths) และการปฏิบัติ (Practices) สิ่ง
เหล่าน้ีจะเป็นค่านิยมร่วม (Shared Values) ซึ่งพนักงานรับรู้และ ตอบสนองต่อองค์กรของเฃา โดยสามารถ
จําแนกวัฒนธรรมองค์กรออกเป็น ๔ ลักษณะ คือ ๑. วัฒนธรรม กลุ่ม (Group Culture),๒. วัฒนธรรม
มุ่งเน้นการพัฒนา (Development Culture), ๓. วัฒนธรรมมุ่งเน้นความมีเหตุผล (Rational Culture) และ
๔. วัฒนธรรมมุ่งเน้นความเป็นลําดับ (Hierarchical Culture)๙๘ 

ดนัย ปรีชาเพิ่มประสิทธิ์ได้วิจัยเรื่อง “พระสงฆ์กับทรัพย์สินส่วนตัว โดยมองว่า การบวชของ 
พระสงฆ์น้ันมุ่งจะประพฤติปฏิบัติเพ่ือการหลุดพ้น และไม่สะสมทรัพย์ส่วนตัวได้เน่ืองจากขัดกับวิถิขีวิตของ 
นักบวข โดยสรุปว่าปัจจุบันพระสงฆ์มีทรัพย์สินเงินทองเป็นสมบัติส่วนตัวกันมากซึ่งที่ผ่านมากลับไม่มีการ 
ศึกษาวิจัยว่าการสะสมทรัพย์สินเงินทองดังกล่าวของพระสงฆ์ในปัจจุบันน้ันขัดกับหลักพระธรรมวินัย 
หรือไม่ และมองว่ามีความจําเป็นอะไรที่ทําให้พระสงฆ์ต้องทําเช่นน้ัน เป็นต้น และสรุปประเด็นที่น่าศึกษา 
อีกประการหนึ่งว่า "หากพระสงฆ์ไม่มีทรัพย์สินเงินทองเพราะว่าขัดกับหลักพระธรรมวินัยแล้ว สถาบันสงฆ์
ควรมีวิธีการจัดการอย่างไรในเรื่องน้ีเพ่ือให้พระสงฆ์สามารถดํารงตนอยู่ได้ในบริบทของสังคมไทย ปัจจุบัน
โดยไม่ขัดกับหลักพระธรรมวินัย"๙๙ 

พีรณัฏฐ์ ยาทิพย์ และกรรณิการ์ จะกอ ได้วิจัยเรื่อง “การจัดทําบัญฃีของพระอารามหลวง
ใน เขตพื้นที่ปริมณฑณของกรุงเทพมหานคร” ผลการศึกษาพบว่า หลักเกณฑ์การจัดทําบัญชีของพระอาราม 
หลวงส่วนใหญ่ทําตามกฎระเบียบของพระอารามหลวงเอง ส่วนผู้ที่จัดทําบัญขีและออกรายงานของพระ 
อารามหลวง คือ ไวยาวัจกร ผู้ตรวจสอบความถูกต้องของบัญชีภายในพระอารามหลวงส่วนใหญ่ คือ เจ้า 
อาวาส มีการจัดเก็บเอกสารการรับเงินอย่างเป็นระเบียบ มีการแยกประเภททรัพย์สินออกเป็นหมู่ การ 
จัดสรรที่ดินจะให้การเข่าที่ดินเพ่ือจัดงานต่าง ๆ และเพ่ือสร้างที่อยู่อาสัยฃองซาวบ้าน การเก็บรักษา 
หนังสือสําคัญของที่ดิน๑๐๐ 

เพิ่มศักดิ์ โคตรชมพู ได้วิจัยเรื่อง “บทบาทในการพัฒนาสังคมของวัดในจังหวัด
หนองคาย” ผลการวิจัยพบว่า การบริหารจัดการวัด โดยภาพรวม อยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณา
จําแนกเป็นราย ด้าน พบว่าด้านการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบมหาเถรสมาคม มีค่าเฉลี่ยการปฎิบัต
มากกว่า ด้านการวาง แผนการทํางาน การสนับสบุนทางสังคมของวัด โดยภาพรวม อยู่ในระดับปาน
กลาง เมื่อพิจารณาจําแนก เป็นรายด้าน พบว่าด้านการสนับสบุนจากชุมซน มีค่าเฉล่ียการปฏิบัตมาก
ที่สุด รองลงมา คือ ด้านความ ร่วมมือกับชุมซน และด้านการได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานอ่ืนๆ 
ตามลําดับ บทบาทในการพัฒนา สังคมของวัด โดยภาพรวม อยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณา
จําแนกบทบาทในการปฏิบัติการพัฒนา สังคมของวัด เป็นรายด้าน โดยเรียงตามลําดับค่าเฉลี่ยจาก
มากไปหาน้อย ดังน้ี ด้านการเผยแผ่ พระพุทธศาสนา ด้านการเมีองการปกครอง ด้านการส่งเสริมและ
อนุรักษ์สืลปวัฒนธรรม ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ด้านการสังคมสงเคราะห์ ด้านสาธารณสุขพ้ืนฐาน 

                                                            
๙๘Denison arid spreitzer, Organizational Theory, Mille Bindslev&VentusPublisdhing Aps, 

2006, p. ๒๒-๒๓. 
๙๙ดนัย ปรีชาเพ่ิมประสิทธิ, "พระสงฆ์กับทรัพย์สินส่วนตัว", รายงานวิจัย, (ศูนย์พุทธศาสน์ ศึกษา

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๕๒). 
๑๐๐พีรณัฏฐ์ ยาทิพย์ และกรรณิการ์ จะกอ, "การจัดทําบัญชีของพระอารามหลวงในเฃตพ้ืนท่ีปริมณฑณ 

ของกรุงเทพมหานคร", รายงานวิจัย, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์, ๒๕๕๔). 
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และด้านการศึกษา ทุกด้านมีบทบาทในการปฏิบัติ อยู่ในระดับปานกลาง๑๐๑ 

อุดมพร พลดี ได้วิจัยเรื่อง “การจัดการศาสนสมบั ติของวัด” ผลการวิจัยพบว่า ตาม
พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๐๕ วัดในพระทุทธศาสนาเป็นนิติบุคคลตามกฎหมาย ดังน้ัน กิจการและ
ทรัพย์สินของนิติบุคคล ซึ่งผู้มีหน้าที่รับผิดขอบในการปกครองดูแลก็คือ เจ้าอาวาสจะต้องดําเนินการ ให้เป็นไป
ตามข้อกฎหมายคณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๐๕ และกฎกระทรวง ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๑๑) ข้อ ๖ ให้เจ้าอาวาสจัดให้
ไวยาวัจกรหรือผู้จัดประโยชน์ของวัดซึ่งเจ้าอาวาสแต่งต้ังทําบัญขีจ่ายเงินของวัด และเมื่อสิ้นปี ปฏิทินให้ทํา
บัญขีเงินรับจ่ายและคงเหลือทั้งน้ีให้เจ้าอาวาสตรวจตราดูแลให้เป็นไปโดยเรียบร้อยและถูกต้อง๑๐๒ 

ธัญญวัฌน์ ชาญพินิจ ได้วิจัยเรื่อง "วัด" กับ "ที่สาธารณประโยชน์" ผลการศึกษาพบว่า การ
สร้างวัดให้วัดขออนุญาตใข้ที่ดินตามมาตรา ๙ และเสียค่าตอบแทนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตาม
มาตรา ๙/๑ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน โดยปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กําหนดไว้ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเก่ียวกับการอนุญาตตามมาตรา ๙ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน 
พ.ศ. ๒๕๔๓ ซึ่งกรณีน้ี ขอเรียนว่า หนังสืออนุญาตให้เข้าอยู่อาศัย หรือใช้ประโยชน์ในที่ดินของรัฐเป็นการ
ช่ัวคราวตามมาตรา ๙ มิใช่หนังสือแสดงกรรมสิทธ์ิหรือสิทธิครอบครองตามประมวลกฎหมายท่ีดินแต่อย่างใด
และจะใช้เป็นหลักฐานในการขออนุญาตสร้างวัดไม่ได้ หากจะขอใช้ประโยชน์ในที่ดินของรัฐตามแนวทางน้ี ก็
ควรเป็นการแก้ไขปัญหา กรณีที่ดินบริเวณดังกล่าว ใช้เป็นที่ต้ังถาวรวัตถุที่มีลักษณะไม่มั่นคงถาวร อาจร้ือถอน
ได้ เน่ืองจากการอนุญาตให้ใช้ประโยชน์ตามมาตรา ๙ แห่งประมวล กฎหมายที่ดิน เป็นการอนุญาตให้ใช้
ช่ัวคราว ที่ดินยังคงมีสถานะทางกฎหมายเป็นที่สาธารณสมบัติของแผ่นดินสําหรับพลเมืองใฃ้ร่วมกันอยู่๑๐๓ 

พล อาริยะชาติกุล ได้วิจัยเรื่อง “การบริหารจัดการพ้ืนที่วัดเพ่ือปล่อยเช่า ผลการวิจัยพบว่า 
กิจกรรมการปล่อยเช่าขึ้นอยู่กับลักษณะทางกายภาพของพื้นที่วัด รวมไปถึงกิจกรรมการปล่อยเช่าในเชิง 
สร้างสรรค์ กิจกรรมดังกล่าวเป็นกิจกรรมที่ประชาชนมีส่วนร่วมด้วย การปล่อยเช่าเพ่ือสร้างโรงเรียน ปล่อย
เช่าให้กับหน่วยงานราชการ เพ่ือเป็นประโยชน์กับชุมชน หรือการปล่อยเช่าเพ่ือให้บริเวณวัด ประกอบอาชีพ
เช่าเพ่ือทําการตลาดประกอบการค้าการทําหน้าการทําสวนกิจกรรมที่เกิดขึ้นน้ันขึ้นอยู่กับ ความสามารถใน
การบริหารจัดการของวัดแนวทางการบริหารจัดการพ้ืนที่วัดที่ดีจะ สอดคล้องกับลักษณะทางกายภาพของ
พ้ืนที่วัดที่มีการจัดการพ้ืนที่ ทั้งภายในวัดและพ้ืนที่โดยรอบวัด การแบ่งลักษณะพ้ืนที่ให้ชัดเจน พ้ืนที่เขต
พุทธาวาส เขตสังฆาวาส และเขตธรณีสงฆ์ การจัดทําแผนผังภายในวัด พ้ืนที่วัดที่วัดเป็นอสังหาริมทรัพย์
ลักษณะพิเศษที่ไม่เน้นเรื่องกําไรสูงสุด แต่เน้นเรื่องความมีส่วนร่วมกับ ขุมชนของวัดเป็นสําคัญ๑๐๔ 

พระครูใบฎีกาอภิซาตธมฺมสุทฺโธ ได้วิจัยเรื่อง"ประสิทธิภาพการบริหารงานของเจ้าอาวาส ใน
จังหวัดนนทบุรี" ผลการวิจัยพบว่า เจ้าอาวาสในจังหวัดนนทบุรี มีประสิทธิภาพการบริหารงานด้านการ 

                                                            
๑๐๑เพ่ิมศักด์ิโคตรชมพู, "บทบาทในการพัฒนาสังคมของวัดในจังหวัดหนองคาย", รายงานการวิจัย, 

(บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี, ๒๕๔๙). 
๑๐๒อุดมพร พลดี , "การจัดการศาสนสมบั ติของวัด", รายงานวิจัย, (สุราษฎร์ธานี  : สํ านักงาน

พระพุทธศาสนาจังหวัดสุราษฎร์ธานี, ๒๕๕๔). 
๑๐๓ธัญญวัฒน์ ชาญพินิจ, "วัด" กับ "ท่ีสาธารณประโยชน์'', รายงานวิจัย, (กรุงเทพมหานคร : สํานักงาน 

จัดการท่ีดินของรัฐ, ๒๕๔๗). 
๑๐๔พล อาริยะชาติกุล, "การบริหารจัดการพ้ืนท่ีวัดเพ่ือปล่อยเช่า", รายงานวิจัย, (คณะสถาปัตยกรรม

ศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๕๔). 



  ๑๐๑

 
บํารุงรักษาวัด จัดกิจการและศาสนสมบัติฃองวัด อยู่ในระดับมาก ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความทุ่มเทและเอาใจ ใส่
ของเจ้าอาวาสในการบํารุงรักษาวัด ไม่ว่าจะเป็นการซ่อมแซม ปรับปรุงหรือตกแต่งต่อเติม วิหารโบสถ์ อาคาร
สถานที่ หรือการวางแบบแปลนและแผนผังภายในวัดเพ่ือปรับทัศนียภาพภายในวัดให้สวยงาม และ พัฒนาไป
ได้ด้วยดี ซึ่งการที่วัดมีสถานที่ที่พร้อมจะสามารถรองรับการจัดการงานอ่ืนภายในวัดได้อย่าง สะดวกมาก
ย่ิงขึ้น เข่น การศาสนศึกษา การศึกษาสงเคราะห์ การเผยแผ่พระพุทธศาสนา การ สาธารณูปการ และการสา
ธารณสงเคราะห์ เป็นต้น รวมตลอดไปถึงการจัดการด้านรายรับและรายจ่าย ภายในวัด และการเป็นตัวแทน
ของวัดในเรื่องต่างๆ เซ่น การรับทรัพย์สิน การอรรถคดี ซึ่งสิ่งเหล่าน้ีเป็น หน้าที่เจ้าอาวาสที่จะต้องดูแลรักษา
และปฏิบัติเพ่ือให้งานด้านการบํารุงรักษาวัด จัดกิจการและศาสน สมบัติของวัดดําเนินการไปได้ด้วยดี๑๐๕ 

พระมหามณเฑียร วรธมโม ได้วิจัยเรื่อง "บทบาทของพระลังฆาธิการใบการบริหารกิจการ 
คณะสงฆ์ไนจังหวัดพังงา"ผลการวิจัยพบว่าบทบาทการปฏิบัติงานในการบริหารกิจการคณะสงฆ์จังหวัด 
พังงา ด้านการสาธารณูปการโดยรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อแล้วพบว่า มีการ ก่อสร้าง
อาคารและเสนาสนะโดยยึดแบบอบุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมห้องถิ่นและความเป็นไทยและมีการจัดหา ทุนในการ
บํารุงวัดและซ่อมแซมอาคาร รวมทั้งเคร่ืองสาธารณูปโภคต่างๆ๑๐๖ 

สมจิต ขอบวงค์ และคณะ ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง "ประสิทธิภาพการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
พระพุทธศาสนา ม.๓ จ.แพร่"ผลการวิจัยพบว่า 
 ๑. กิจกรรมการเรียนการสอนของครูกลุ่มสาระการเรียนรู้พระพุทธศาสนา ระดับช้ันมัธยมศึกษา
ปีที่ ๓ ในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาจังหวัดแพร่ พบว่า ครูนํากิจกรรมการเรียนการสอนไป
ใช้ ด้านเนื้อหา ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน ด้านวิธีการสอน ด้านสื่อการสอน ด้านประสิทธิภาพการสอน 
อยู่ในระดับปานกลาง 
 ๒. ประเมินประสิทธิภาพการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้พระพุทธศาสนาระดับมัธยมศึกษา ปีที่ ๓ 
ในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาจังหวัดแพร่ พบว่าประเมินประสิทธิภาพการสอนของครู ด้าน
เน้ือหากิจกรรมการเรียนการสอน วิธีการสอน สื่อการสอน และประสิทธิภาพการสอนอยู่ในระดับ ปานกลาง 
 ๓. เปรียบเทียบตัวแปรและประสิทธิภาพการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้พระพุทธศาสนา 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาจังหวัดแพร่ ระหว่างกลุ่ม ตัวแปร
โดยรวม พบว่า ครูที่มีเพศ อายุ เขตพ้ืนที่การศึกษา ประสบการณ์ วุฒิการศึกษา คณะที่จบการศึกษา เคย
ผ่านการอบรม และลักษณะของโรงเรียนต่างกัน มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ .๐๑ ส่วน
เพศนักเรียนไม่แตกต่างกันในการประเมินประสิทธิภาพการสอนของครูอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ๑๐๗ 

ดนุพล สุนทรัตน์ ได้วิจัยเรื่อง “การพัฒนาหลักสูตรเสริมเพ่ือพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของ 
นักเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษาเอกชน” การศึกษาครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์ เพ่ือพัฒนาและหาประสิทธิภาพของ 
                                                            

๑๐๕พระครูใบฎีกาอภิชาต ธมฺมสุทฺโธ,"ประสิทธิภาพการบริหารงานของเจ้าอาวาสในจังหวัดนนทบุรี", 
วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต, (การจัดการเชิงพุทธ), (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 
๒๕๕๓). 

๑๐๖พระมหามณเฑียร วรธมฺโม,"บทบาทของพระสังฆาธิการในการบริหารกิจการคณะสงฆ์ในจังหวัด พังงา", 
วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต, (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์), (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย, ๒๕๕๓). 

๑๐๗สมจิต ขอนวงศ์ และคณะ, "ประสิทธิภาพการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้พระพุทธศาสนา มจร.แพร่'', 
รายงานการวิจัย, (มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราขวิทยาลัย), ๒๕๕๓. 



  ๑๐๒

 
หลักสูตรเพ่ือพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนศึกษาเอกชน กลุ่มตัวอย่างคือ นักเรียน โรงเรียนว
ชิรานุกูล ขั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๐ จํานวน ๑๒ ห้องเรียน สุ่มกลุ่มตัวอย่างอย่าง ง่าย เป็น
กลุ่มทดลอง ๑ ห้องเรียน จํานวน ๔๐ คน และเป็นกลุ่มควบคุม ๑ ห้องเรียน จํานวน ๔๐ คน ทดสอบนักเรียน
ด้วยแบบประเมินผลการใช้หลักสูตรเสริมที่ประเมินเจตคติ และพฤติกรรมการมีคุณธรรม จริยธรรมของกลุ่ม
ตัวอย่างก่อน และหลังการทดลองทั้งสองกลุ่ม แล้ววิเคราะห์ผลการวิเคราะห์ผลการ ทดลองโดยใช้สถิติการหา
ค่าสหสัมพันธ์ของเพียร์สัน และการวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วม ผลการศึกษา พบว่า 
 ๑. ความสัมพันธ์ระหว่างเจตคติกับพฤติกรรมการมีคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนหลังการ 
ทดลอง มีความสัมพันธ์ต่อกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๑ 
 ๒. ผลการเปรียบเทียบเจตคติการมีคุณธรรมหลักการทดลองระหว่างกลุ่มควบคุมกับกลุ่ม 
ทดลอง พบว่า กลุ่มทดลองมีค่าเฉลี่ยโดยรวมสูงกลุ่มควบคุมแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๕ 
หากพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ความมีวินัย และความประหยัด กลุ่มทดลองสูงกว่ากลุ่มควบคุมแตกต่าง
กันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๑ ส่วนความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย์ และความขยันหมั่นเพียร มี
เจตคติต่อการมีคุณธรรมไม่แตกต่างกัน๑๐๘ 

สบพันธ์ ชิตานนท ์ ได้วิจัยเรึ่อง "การพัฒนาสมรรถนะที่จําเป็นของผู้ตรวจสอบอาคาร" การ วิจัย
น้ีมีวัตถุประสงค์ ๑) ศึกษาสมรรถนะที่จําเป็นของผู้ตรวจสอบอาคาร ๒) สร้างหลักสูตรฝึกอบรม ผู้ตรวจสอบ
เพ่ือพัฒนาสมรรถนะที่จําเป็นของผู้ตรวจสอบอาคาร และ ๓) ประเมินหลักสูตรฝึกอบรมเพ่ือ พัฒนาสมรรถนะที่
จําเป็นของผู้ตรวจสอบอาคาร โดยมีขั้นตอนการวิจัย ๔ ขั้นตอน ผลการวิจัยพบว่าการ ประเมินผล โครงร่าง
หลักสูตรโดยผู้เช่ียวชาญด้านการพัฒนาหลักสูตรพบว่า ความต้องการจําเป็น จุดมุ่งหมายของหลักสูตร หน่วย
การอบรม หน่วยการเรียน เน้ือหาวิชากิจกรรมการเรียนรู้ สื่อประกอบการ อบรม และวิธีวัดและประเมินผล มี
ความเหมาะสม อยู่ในระดับมากและมีความสอดคล้องกันทุกองค์'ประกอบ๑๐๙ 

จากการทบทวนงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับการจัดการศาสนสมบัติสรุปว่า การพัฒนาการจัดการ 
ศาสนสมบัติของวัด จะเน้นในส่วนบํารุงรักษาวัดและศาสนสมบัติของวัดให้เป็นไปด้วยดี เป็นหน้าที่ ของ
ผู้บริหารวัดและคณะสงฆ์โดยตรง ในส่วนของรัฐและพุทธบริษัท จะต้องอุปถัมภ์ด้วยไม่ว่าจะเป็นการ ก่อสร้าง
หรือบูรณะรักษาเสนาสนะของพระสงฆ์ พระสังฆาธิการทุกรูปต้องมองเห็นความสําคัญของการ จัดทําแผน
แม่บทการก่อสร้าง และรู้จักวิธีการบริหารจัดการศาสนสมบัติเป็นอย่างดี มีเทคนิคและวิธีการขอคําปรึกษากับ
หน่วยงานราขการที่รับผิดขอบ การบริหารจัดการศาสนสมบัติที่ดี จะต้องรู้จักวิธี บูรณปฏิสังขรณ์ โดยยึด
หลักการบริหารบูรณปฏิสังขรณ์ การรักษาดูแล ทํานุบํารุง ศาสนวัตถุและศาสน สถานและการจัดทําวัดให้เป็น
วัดพัฒนาตัวอย่างงานจัดการศาสนสมบัติเป็นงานสําคัญ โดยเฉพาะเป็นงาน ประดับบารมีเจ้าอาวาส และเป็น
งานละเอียดอ่อน เป็นงานประดับท้องถิ่นและการพระศาสนา เป็นงานที่ ให้ความสําคัญแก่เจ้าอาวาสและเห็น
ผลงานของเจ้าอาวาสได้เร็วกว่างานด้านอ่ืนๆ การควบคุมส่งเสริมการ จัดการศาสนสมบัติ จึงถือเป็นหน้าที่อัน
สําคัญของเจ้าคณะทุกระดับขั้น จากการคึกษาวิจัยของนักวิชาการ พอสรุปได้ตามตารางที่ ๒.๑๔ 
 

                                                            
๑๐๘ดนุพล สุนทรัตน์, "การพัฒนาหลักสูตรเสริมเพ่ือพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียน

มัธยมศึกษาเอกชน", ดุษฎีนิพนธ์การบริการศึกษา, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยบูรพา, ๒๕๕๐). 
๑๐๙สบพันธ์ ชิตานนท์, "การพัฒนาสมรรถนะท่ีจําเป็นของผู้ตรวจสอบอาคาร", ปริญญาปรัชญาดุษฎี

บัณฑิต, (สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์), (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยรามคําแหง, ๒๕๕๑). 



  ๑๐๓

 
ตารางที่ ๒.๑๔ สรุปงานวิจัยที่เก่ียวกับการจัดการศาสนสมบัติ 

นักวิจัย ผลการวิจัย 
พระมหาวีระชัย ชยวโร (มิตะสิทธ์ิ), (บัณฑิต
วิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย, ๒๕๕๖). 

ได้วิจัยเรื่อง “การพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการศาสน
สมบัติวัดของคณะสงฆ์ไทย ผลการวิจัยพบว่า ๑) การ 
ครอบครองและจัดการทรัพย์สินที่เป็นศาสนสมบัติหรือ
ทรัพย์สินของสงฆ์ที่เป็น ส่วนรวมและจัดการ ไปตาม
หลักการทางพระธรรมวินัย ๒) พระสงฆ์เองควรตระหนัก
ว่าการบริหาร จัดการศาลนสมบัติ แม้จะอยู่ในอํานาจ
หน้าที่ แต่เป็นลักษณะของทางโลกซึ่งมี ปัญหาในข้อ
กฎหมายหลายประการที่เก่ียวข้อง ๓) ปัญหา ในการ
จัดการศาสนสมบัติวัดของคณะสงฆ์ไทยน้ัน พบว่าเป็น 
สิ่งที่ยากจะหลีกเลี่ยง เพราะเป็นลักษณะตามธรรมซาติ
ของ กิจการทางโลก ที่มีต้นตอของ ปัญหาจากคุณภาพ 
และ คุณธรรมของบุคลากร ดังน้ันข้อเสนอที่ได้รับจาก
การประขุม กลุ่ม และการสัมภาษณ์เขิงลึกพบว่าต้อง ยึด
หลักการทํางาน ตามความถนัด และคัดเสือกคนให้
เหมาะกับงานด้วยเหตุน้ี จึงควรให้เจ้าอาวาสจัดหามือ
อาขีพมารับงานด้านศาสนสมบัติ ไปทําแทน ซึ่งจะทําให้
พระสงฆ์ไม่ต้องมีภาระมาทํางานด้านน้ี แต่จะได้รับ
ประโยชน์จากภาระงานที่ต้องรับผิดขอบอยู่ ซึ่ง อาจมี
ผลผลิตดีขึ้นกว่าเดิมก็เป็นได้ วิธีน้ีเป็นระบบเกื้อกลที่มี
คุณภาพ 

กนก แสนประเสริฐ และคณะ, (สถาบันบัณฑิตพัฒ
นบริหารศาสตร, ๒๕๔๕). 

ได้วิจัยเรื่อง "การจัดการดูแล ทรัพย์สินและศาสน
สมบัติขอวัด" โดยสรุปว่า สภาพ เศรษฐกิจและสังคม
ของประเทศไทยว่า ในปัจจุบันเป็นยุคของสังคมทุน
นิยม และสังคมบริโภคนิยม และสถานการณ์ ดังกล่าว
ไม่อาจนะยกเว้นวัดวาอาราม รวมทั้งเข้าไปแทรกอยู่ใน
สังคมไทย โดยเฉพาะพระภิกษุ - สามเณร ซึ่งเป็น
นักบวช ย่อมจะต้องเผขิญกับปัญหาการจัดการดูแล
ทรัพย์สิน และศาสนสมบัติของวัดที่ตนพักนักอาศัย ใน
ส่วนของคณะสงฆ์ ได้จัดเป็นรูปแบบขององค์การ
รู ปแบบห น่ึ งที่ มี คุ ณ ลั กษณ ะการดํ าเนิ น งาน
ประกอบด้วย ๑. การวางแผนประสานงาน ๒. คณะ
สงฆ์ซึ่งเป็นสมาชิก มีกิจวัตรร่วมกันอย่างสมํ่าเสมอ 
๓. มี โครงสร้างการแบ่งงาน และมอบหมายงาน มี
ลําดับช้ันในด้านการปกครอง เป็นต้น ๔. มีเป้าหมายใน
การดําเนินกิจกรรมของสมาซิก หรือคณะสงฆ์ 



  ๑๐๔

 
ตารางที่ ๒.๑๔ สรุปงานวิจัยที่เก่ียวกับการจัดการศาสนสมบัติ (ต่อ) 

นักวิจัย ผลการวิจัย 
ดนัย ปรีชาเพ่ิมประสิทธ์ิ, .(ศูนย์พุทธศาสน์ศึกษา 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๕๒). 

ได้วิจัยเรื่อง “พระสงฆ์กับทรัพย์สินส่วนตัว โดยมองว่า 
การบวชของพระสงฆ์น้ัน มุ่งจะประพฤติปฏิบัติเพ่ือการ
หลุดพ้น และไม่สะสมทรัพย์ส่วนตัวได้เน่ืองจากขัดกับ
วิถีชีวิตของนักบวช โดยสรุปว่าปัจจุบันพระสงฆ์มี
ทรัพย์สินเงินทองเป็นสมบัติส่วนตัวกันมากซี่งที่ผ่านมา
กลับไม่มีการศึกษาวิจัยว่า การสะสมทรัพย์สินเงินทอง
ดังกล่าวของพระสงฆ์ในปัจจุบันน้ัน ขัดกับหลักพระ
ธรรมวินัยหรือไม่ และมองว่ามีความจําเป็นอะไรที่ทํา
ให้พระสงฆ์ต้องทําเช่นน้ัน เป็นต้น และสรุปประเด็นที่
น่ าศึกษาอีกประการหน่ึงว่า "หากพระสงฆ์ ไม่มี
ทรัพย์สินเงินทองเพราะว่าขัดกับหลักพระธรรมวินัย
แล้ว สถาบันสงฆ์ควรมีวิธีการจัดการอย่างไรในเรื่องน้ี
เพ่ือให้พระสงฆ์สามารถดํารงตนอยู่ได้ในบริบทของ
สังคมไทยปัจจุบันโดยไม่ขัดกับหลักพระธรรมวินัย "

พีรณัฏฐ์ ยาทิพย์ และกรรณิการ์ จะกอ ,(วิทยาลัย
ราชพฤกษ์, ๒๕๕๔). 

ได้วิจัยรื่อง “การจัดทําบัญชีของพระอารามหลวงในเขต
พ้ืนที่ ปริมณมฑลของกรุงเทพมหานคร” ผลการศึกษา
พบว่า หลักเกณฑ์การจัดทําบัญชีของพระอารามหลวง
ส่วนใหญ่ทําตามกฎระเบียบของพระอารามหลวงเอง ส่วน
ผู้ที่จัดทําบัญชี และออกรายงานของพระอารามหลวง คือ 
ไวยาวัจกร ผู้ตรวจสอบความถูกต้องของบัญชีภายในพระ
อารามหลวงส่วนใหญ่ คือ เจ้าอาวาส มีการจัดเก็บเอกสาร
การรับเงินอย่างเป็น ระเบียบ มีการแยกประเภท
ทรัพย์สินออกเป็นหมู่ การจัดสรร ที่ดินจะให้การเช่าที่ดิน
เพ่ือจัดงานต่าง ๆ  และเพ่ือสร้างที่อยู่ อาศัยชองชาวบ้าน 
การเก็บรักษาหนังสือสําคัญของที่ดิน 

พล  อารยะชาติ กุ ล , (บั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย  : 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, ๒๕๕๔). 

ได้วิจัยเรื่อง “การบริหารจัดการพ้ืนที่วัดเพ่ือปล่อยเช่า” 
ผลการวิจัยพบว่า กิจกรรมการปล่อยเช่าขึ้นอยู่กับ
ลักษณะทางกายภาพของพ้ืนที่วัดรวมไปถึงกิจกรรมการ
ปล่อยเช่าในเชิงสร้างสรรค์กิจกรรมดังกล่าวเป็นกิจกรรม
ที่ประชาชนมีส่วนร่วมด้วยการปล่อยเช่าเพ่ือสร้าง
โรงเรียนหรือวิทยาลัย การปล่อยเช่าให้กับหน่วยราชการ
เพ่ือเป็นประโยชน์กับชุมชน หรือการปล่อยเช่าเพ่ีอให้
บริ เวณ วัดประกอบอาชีพเช่ าเพ่ื อทํ าการตลาด
ประกอบการค้าการทํานาการทําสวนกิจกรรมที่เกิดขึ้น
น้ันขึ้นอยู่กับความสามารถในการบริหารจัดการของวัด

 



  ๑๐๕

 
ตารางที่ ๒.๑๔ สรุปงานวิจัยที่เก่ียวกับการจัดการศาสนสมบัติ (ต่อ) 

นักวิจัย ผลการวิจัย 
เพ่ิ มศั ก ด์ิ  โคตรชมพู , (บั ณ ฑิ ตวิทยาลั ย  : 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี, ๒๕๔๙) 

ได้วิจัยเรื่อง “บทบาทในการพัฒนาสังคมของวัดใน
จังหวัด หนองคาย” ผลการวิจัยพบว่า การบริหาร
จัดการวัด โดยภาพรวม อยู่ในระดับปานกลาง เมื่อ
พิจารณาจําแนกเป็นรายด้าน พบว่าด้านการปฏิบัติ
ตามกฎ ระเบียบมหาเถรสมาคม มีค่าเฉลี่ยการปฏิบัติ
มากกว่า ด้านการวางแผนการทํางาน การสนับสนุน
ทางสังคมของวัด โดยภาพรวม อยู่ในระดับปานกลาง 
เมื่อพิจารณาจําแนกเป็นรายด้าน พบว่าด้านการ
สนับสนุนจากชุมขน มีค่าเฉลี่ยการปฏิบัติมากที่สุด 
รองลงมา คือ ด้านความร่วมมือกับชุมชน และด้านการ
ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานอ่ืนๆ ตามลําดับ 
บทบาทในการพัฒนาสังคมของวัด โดยภาพรวม อยู่โน
ระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาจําแนกบทบาทในการ
ปฏิบัติการพัฒนาสังคมของวัด เป็นรายด้าน โดยเรียง
ตามลําดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังน้ี ด้านการ
เผยแผ่พระพุทธศาสนา ด้านการเมืองการ ปกครอง 
ด้านการส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ด้านการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ด้านการสังคมสงเคราะห์ ด้าน
สาธารณสุขพ้ืนฐาน และด้านการศึกษา ทุกด้านมี
บทบาทใน การปฏิบัติอยู่ในระดับปานกลาง 

อุ ดมพร พลดี  .(สุ ราษฎร์ ธานี  : สํ านั กงาน
พระพุทธศาสนาจังหวัดสุราษฎร์ธานี, ๒๕๕๔). 

ได้ วิ จั ยเรื่ อง “การจั ดการศาสนสมบั ติ ของวัด” 
ผลการวิจัยพบว่า ตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ.
๒๕๐๕ วัดใน พระพุทธศาสนาเป็นนิติบุคคลตามกฎหมาย 
ดังน้ัน กิจการและทรัพย์สินของนิติบุคคล ซึ่งผู้มีหน้าที่
รับผิดขอบในการ ปกครองดูแลก็คือ เจ้าอาวาสจะต้อง
ดําเนินการให้เป็นไปตาม ข้อกฎหมายคณะสงฆ์ พ.ศ.
๒๕๐๕ และกฎกระทรวง ฉบับที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๑๑) ข้อ ๖ 
ให้เจ้าอาวาสจัดให้ไวยาวัจกรหรือผู้จัดประโยชน์ของวัด
ซึ่งเจ้าอาวาสแต่งต้ังทําบัญชีจ่ายเงินของวัด และเมื่อสิ้นปี
ปฏิทินให้ทําบัญชีเงินรับจ่ายและคงเหลือ ทั้งน้ี ให้เจ้า
อาวาสตรวจตราดูแลให้เป็นไปโดยเรียบร้อยและ ถูกต้อง

 

  



  ๑๐๖

 
ตารางที่ ๒.๑๔ สรุปงานวิจัยที่เก่ียวกับการจัดการศาสนสมบัติ (ต่อ) 

นักวิจัย ผลการวิจัย 
ธัญญวัฒน์  ชาญพิ นิจ, (กรุงเทพมหานคร : 
สํานักงานจัดการที่ดินของรัฐ, ๒๕๔๗). 

ได้ วิจั ยเรื่อง "วัด" กับ "ที่ สาธารณประโยชน์ " ผล
การศึกษา พบว่า การสร้างวัดให้วัดขออนุญาตใซ้ที่ดิน
ตามมาตรา ๙ และเสียค่าตอบแทนให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นตาม มาตรา ๙/๑ แห่งประมวลกฎหมาย
ที่ดิน โดยปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเง่ือนไขที่กําหนดไว้
ตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีการเก่ียวกับ การอนุญาตตามมาตรา ๙ แห่งประมวล
กฎหมายที่ ดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ ซึ่ งกรณี น้ี  ขอเรียนว่า 
หนังสืออนุญาตให้เข้าอยู่อาศัย หรือใช้ประโยชน์ที่ดิน
ของรัฐเป็นการช่ัวคราวตามมาตรา ๙ มิใช่หนังสือแสดง
กรรมสิทธ์ิหรือสิทธิครอบครองตามประมวล กฎหมาย
ที่ดินแต่อย่างใดและจะใช้เป็นหลักฐานในการขออนุญาต
สร้างวัดไม่ได้ หากจะขอใช้ประโยชน์ในที่ดินของรัฐ ตาม
แนวทางน้ี ก็ควรเป็นการแก้ไขปัญหา 

พล อาริยะชาติกุล,(คณะสถาปัตยกรรม ศาตร์และ
การผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาลตร, ๒๕๕๔). 

ได้วิจัยเรื่อง “การบริหารจัดการพ้ืนที่วัดเพ่ือปล่อยเช่า” 
ผลการวิจัยพบว่า กิจกรรมการปล่อยเช่าขึ้นอยู่กับ
ลักษณะ ทางกายภาพของพ้ืนที่วัด รวมไปถึงกิจกรรม
การปล่อยเช่าในเชิงสร้างสรรค์ กิจกรรมดังกล่าวเป็น
กิจกรรมท่ีประชาชนมีส่วนร่วมด้วยการปล่อยเช่าเพ่ือ
สร้างโรงเรียน ปล่อยเช่า ให้กับหน่วยงานราชการ เพ่ือ
เป็นประโยชน์กับชุมชน แนว ทางการบริหารจัดการ
พ้ืนที่วัดที่ดีจะสอดคล้องกับลักษณะ ทางกายภาพชอง
พ้ืนที่ วัดที่มีการจัดการพ้ืนที่ ทั้งภายในวัด และพ้ืนที่
โดยรอบวัด การแบ่งลักษณะพ้ืนที่ให้ชัดเจน พ้ืนที่ เขต
พุทธาวาส เขตสังฆาวาส และเขตธรณีสงฆ์ การจัดทํา
แผนผังภายในวัด พ้ืนที่ วัดที่ วัดเป็นอสังหาริมทรัพย์
ลักษณะพิเศษที่ไม่เน้นเรื่องกําไรสูงสุด แต่เน้นเรื่องความ
มีส่วนร่วมกับชุมชนของวัดเป็นสําคัญ 

 
 
 
 
 
 



  ๑๐๗

 
๒.๗ กรอบแนวคิดการวิจัย 
 งานวิจัยเรื่อง "การพัฒนาการบริหารจัดการศาสนสมบัติฃองวัดในจังหวัดชลบุรี" จากการ
ทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้องผู้วิจัยสามารถนํามากําหนดเป็นกรอบแนวคิดการวิจัยโดยได้แบ่ง
ออกเป็นส่วนได้ดังน้ี คือ ส่วนที่ ๑ จะศึกษาสภาพท่ัวไปในการบริหารจัดการศาสนสมบัติของวัด โดยใช้
หลักการบริหารจัดการ คือ ๑) การวางแผนตามแนวอิทธิบาท ๔ (Planning) ๒) การจัดองค์กรตามแนว
อิทธิบาท ๔ (Organizing) ๓) การจัดคนเข้าทํางานตามแนวอิทธิบาท ๔ (Staffing) ๔) การสั่งการตาม
แนวอิทธิบาท ๔ (Directing) ๕) การควบคุมตามแนวอิทธิบาท ๔ (Controlling) และหลักอิทธิบาท
ธรรม ประกอบด้วย - ฉันทะ ความพอใจ - วิริยะ ความพากเพียร- จิตตะ ความเอาใจใส- วิมังสา 
ความไตร่ตรอง เพ่ือกําหนดการพัฒนาการบริหารจัดการศาสนสมบัติของวัดในจังหวัดชลบุรีใน ๒ 
ชนิดคือ 1) ทรัพย์สินเคลื่อนที่ได้ และ2) ทรัพย์สินเคลื่อนที่ไม่ได้ แสดงดังแผนภาพต่อไปน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
แผนภาพท่ี ๒.๓  กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

 

อิทธิบาทธรรมใน 
การพัฒนาการบริหารจัดการ 

ศาสนสมบัติของวัดในจังหวัดชลบรุ ี
 - ฉันทะ ความพอใจ 
 - วิริยะ ความพากเพียร 
 - จิตตะ ความเอาใจใส 
 - วิมังสา ความไตร่ตรอง 

 

การพัฒนาการบริหารจัดการ
ศาสนสมบัติของวัดในจังหวัดชลบรุ ี

1) การวางแผนตามแนวอิทธิบาท ๔ 
2) การจัดองค์กรตามแนวอิทธิบาท ๔ 
๓) การจัดคนเข้าทํางานตามแนวอิทธิบาท ๔
๔) การสั่งการตามแนวอิทธิบาท ๔ 
๕) การควบคุมตามแนวอิทธิบาท ๔ 



 
บทที่ ๓ 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 

การศึกษาวิจัยเร่ือง "การพัฒนาการบริหารจัดการศาสนสมบัติของวัดในจังหวัดชลบุรี" 
การศึกษาวิจัยครั้งน้ี ผู้วิจัยได้ใช้ระเบียบวิธีการวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Methods Research) 
กล่าวคือ ใช้ระเบียบวิธีการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยทําการวิจัยแบบเลือก
กรณีศึกษา (Case Study) และสนับสนุนผลการวิจัยโดยการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative 
Research) โดยทําการวิจัยเชิงเอกสาร (Documentary Research) กับการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูล
สําคัญ (Key Informants) และ มุ่งศึกษาทฤษฎี แนวคิด ที่เก่ียวกับการบริหารจัดการ ประกอบด้วย
เรื่อง แนวคิดเก่ียวกับการพัฒนาการบริหารจัดการพัฒนาตามหลักพุทธธรรม ผลกระทบของพระ
สังฆาธิการที่มีต่อการพัฒนาการบริหารจัดการ และแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการศาสนสมบัติ
ของวัด ซึ่งผู้วิจัยได้กําหนดแนวทางในการวิจัยไว้เป็น ๒ ส่วน โดยส่วนแรก จะทําการวิจัยเชิงคุณภาพ
เพ่ือให้เกิดความน่าเช่ือถือในเชิงประจักษ์ข้อมูล และวิเคราะห์ให้ทราบถึงเหตุผลที่มีส่วนสัมพันธ์กันกับ
ข้อมูลในเชิงปริมาณ และอุดช่องจุดด้อยของข้อมูลเชิงปริมาณ ส่วนที่สองจะทําการศึกษาวิจัยเชิง
คุณภาพ (Qualitative research) เพ่ือให้ทราบถึงประเด็น ของการศึกษาในรายละเอียดที่สําคัญ และ
มีความครอบคลุมในเน้ือหาสาระสําคัญที่ทําการศึกษาอย่างครบถ้วน พร้อมกันน้ัน ในการวิจัยเชิง
คุณภาพจะทําให้ได้ทราบถึงข้อมูลเชิงลึก (In-depth) ที่มีรายละเอียดชัดเจน สามารถนํามาวิเคราะห์
ในเชิงตรรกะได้ (Analytic Induction) ดังน้ัน เพ่ือให้การวิจัยเป็นไปตามระเบียบวิธีการ ผู้วิจัยจะ
นําเสนอวิธีการวิจัยตามลําดับดังน้ี  

๓.๑ รูปแบบการวิจัย 
๓.๒ ประชากรกลุ่มตัวอย่างและผู้ให้ข้อมูลสําคัญ  
๓.๓ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
๓.๔ การเก็บรวบรวมข้อมูล  
๓.๕ การวิเคราะห์ข้อมูล 

 
๓.๑ รูปแบบการวิจัย 

งานวิจัยเรื่อง "การพัฒนาการบริหารจัดการศาสนสมบัติของวัดในจังหวัดชลบุรี" ผู้วิจัย
ได้ศึกษา โดยใช้การวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed-Method Research) ศึกษาการวิจัยเชิงปริมาณเป็น
งานวิจัยหลัก และศึกษาการวิจัยเชิงคุณภาพเป็นงานวิจัยสนับสนุน ดังต่อไปน้ี 

๑) งานวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) เชิงสํารวจ (Survey Research) ขอ้มูล 
สถิติที่ใช้คือ ค่าความถ่ี (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) และค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) 



    ๑๐๘

 

n =

๒ )  งาน วิจั ย เ ชิ งคุณภาพ  (Qualitative Research) ใ ช้ วิ ธีการ ศึกษา วิจั ย เอกสาร 
(Documentary Research) โดยการสัมภาษณ์บุคคลแบบเจาะลึก (In-depth interview) สนทนา
กลุ่ม (Focus Group) เก่ียวกับการพัฒนาการบริหารจัดการศาสนสมบัติของวัดในจังหวัดชลบุรี 

 
๓.๒ ประชากรกลุ่มตัวอย่างและผู้ให้ข้อมูลสําคัญ 

๑) งานวิจัยเรื่องน้ีใช้งานวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพเป็นงานหลักโดยผู้วิจัยได้สร้าง
แบบเคร่ืองมือวิจัยที่เป็นแบบสัมภาษณ์ครอบคลุมวัตถุประสงค์ของงานวิจัย กล่าวคือมุ่งการเก็บ
รวบรวม ข้อมูลเก่ียวกับลักษณะผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ ซึ่งจัดเป็นการรวบรวมข้อมูลจากแหล่งปฐมภูมิ 
(Primary Sources) โดยผู้วิจัยจะใช้การวิจัยเชิงสํารวจจากกลุ่มประชากร ข้อมูลที่รวบรวมได้จะได้
นํามาวิเคราะห์ด้วยวิธีการทางสถิติเบ้ืองต้น 

ประชากร ได้แก่ พระสังฆาธิการจังหวัดชลบุรี จํานวน ๑,๕๓๐ รูป๑  
กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ กลุ่มตัวอย่างที่ผู้วิจัยสุ่มมาจากพระสงฆ์ของวัดต่างๆในจังหวัดชลบุรี 

โดยการกําหนดหาขนาดกลุ่มตัวอย่าง โดยคัดเลือกจากพระสงฆ์กลุ่มเป้าหมายโดยใช้หลักการกําหนด
ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง จากการคํานวณหาจํานวนขนาดของกลุ่มตัวอย่างใช้สูตรของ ทาโร่ ยามาเน่ 
(Taro Yamane) ที่ระดับความเช่ือมั่น ๐.๙๔๗ และความคลาดเคลื่อนของการสุ่มตัวอย่างที่ระดับ 
๐.๐๕๒ ได้กลุ่มตัวอย่างจํานวน ๓๑๗ คน ดังสูตรต่อไปน้ี 
   

 

 โดยที่  n คือ  ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 
  N คือ  ขนาดของประชากรที่ใช้ในการวิจัย 
  e    คือ  ความคลาดเคลื่อนจากการสุ่มตัวอย่าง มีระดับนัยสําคัญที่ ๐.๐๕ 
 เมื่อ N =     1,530 
  e =         0.05 

ดังน้ัน  n =   
 

   =    317 
 กลุ่มตัวอย่างที่จะต้องเก็บมีจํานวน ๓๑๗ รปู 

จากการใช้สูตรคํานวณของยามาเน่ (Taro Yamane) ที่ระดับความคลาดเคลื่อนที่ ๐.๐๕ 
จากประชากรจํานวน ๑,๕๓๐ คน จึงได้ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง จํานวน ๓๑๗ รูป และการทํากลุ่มตัวอย่าง

                                                            
๑ สํานักงานเจ้าคณะจังหวัดชลบุรี, สถิติพระภิกษุสามเณรจําพรรษาเจ้าคณะจังหวัดชลบุรี พ.ศ. 

๒๕๕๕, (ชลบุรี : สํานักงานเจ้าคณะจังหวัดชลบุรี, ๒๕๕๕), หน้า ๓. 
๒Yamane, Taro, Statistics : An Introductory Analysis, 2nd (Edition Tokyo : John Weather Hills, 

Inc., 1970), p. 887. 

1+1,530 (0.05)2
1,530

N
1+N(e)2 



    ๑๐๙

 

โดยวิธีการสุ่มแบบแบ่งช้ัน (Stratified Sampling) ผู้วิจัยใช้วีสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม (Cluster Sampling) โดย
การแบ่งกลุ่มตัวอย่างออกตามอําเภอ ตามสัดส่วนของประชากร รายละเอียดดังแสดงในตารางที่ ๓.๑ 

ตารางที่ ๓.๑ จํานวนกลุ่มประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 

พระสงฆ์จังหวัดชลบรุ ี ประชากร กลุ่มตัวอย่าง 
 อําเภอเมือง ๒๒๒ ๔๖ 
 อําเภอสัตหีบ ๑๕๔ ๓๒ 
 อําเภอบ่อทอง ๑๔๕ ๓๐ 
 อําเภอบ้านบึง ๑๔๐ ๒๙ 
 อําเภอพนัสนิคม ๒๒๗ ๔๗ 
 อําเภอพานทอง ๑๐๖ ๒๒ 
 อําเภอเกาะจันทร์ ๘๗ ๑๘ 
 อําเภอศรีราชา ๒๐๓ ๔๒ 
 อําเภอบางละมุง ๑๓๐ ๒๗ 
 อําเภอหนองใหญ่ ๑๑๖ ๒๔ 

รวม ๑,๕๓๐ ๓๑๗ 
 

๒ )  งาน วิจั ย เ ชิ งคุณภาพ  (Qualitative Research) ใ ช้ วิ ธีการ ศึกษา วิจั ย เอกสาร 
(Documentary Research) โดยทําการศึกษาค้นคว้าและวิเคราะห์ข้อมูลจากเอกสาร เช่น หนังสือ 
เอกสารทางวิชาการ บทความ งานวิทยานิพนธ์และเอกสารที่เก่ียวข้อง โดยการสัมภาษณ์บุคคลแบบ
เจาะลึก ( In-depth interview) สนทนากลุ่ม (Focus Group) เ ก่ียวกับการพัฒนาการบริหาร
จดัการศาสนสมบัติของวัดในจังหวัดชลบุรี 

๓) บุคคลผู้ให้ข้อมูลสําคัญ บุคคลผู้!ห้สัมภาษณ์ (Key Informants) โดยใช้วิธีการสุ่มแบบ 
เจาะจง (Purposive Selection) เป็นการเลือกกลุ่มตัวอย่างที่ผู้ศึกษาพิจารณาคัดเลือกตัวอย่าง โดย 
ปรึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษา กําหนดกลุ่มตัวอย่าง ๒ กลุ่มได้แก่ พระสังฆาธิการ/ข้าราชการและบุคคล
ที่เก่ียวข้อง จํานวน ๑๗ รูป/คน 

๑. พระสังฆาธิการ จํานวน ๑๒ รูป 
 ๑. พระเทพชลธารมุนี (ประจวบ ปาสาทิโก) ตําแหน่งเจ้าคณะจังหวัดชลบุรี และเจ้า

อาวาสวัดบางพระวรวิหาร  ตําบลบางพระเขต ๒  อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 
 ๒. พระราชสิทธิวิมล (เอนก ฐานิสฺสโร) ตําแหน่งที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดชลบุรี และ

เจ้าอาวาสวัดใหญ่อินทาราม ตําบลบางปลาสร้อย อําเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 
 ๓. พระครูพิศาลประชานุกิจ (ดํารง จกฺกวโร) ตําแหน่งเจ้าคณะอําเภอหนองใหญ่และ

เจ้า อาวาสวัดหนองใหญ่ศิริธรรม ตําบลหนองใหญ่ อําเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี 
 ๔. พระครูวิทยาภินันท์ (ชัยณรงค์ ญาณงฺกโร) ตําแหน่งเจ้าคณะอําเภอพานทองและ

เจ้าอาวาสวัดโป่งตามุข  ตําบลมาบโป่ง อําเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี 
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 ๕. พระครูวิบูลปริยัติกิจ (สังขีด จนฺทปญฺญ) ตําแหน่งเจ้าคณะอําเภอศรีราชาและเจ้า
อาวาสวัดพิบูลสัณหธรรม ตําบลศรีราชา อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 

 ๖. พระมหาคมสันต์ ชินวโร ตําแหน่งเจ้าคณะอําเภอเกาะจันทร์ และเจ้าอาวาสวัดบ่อ
ทอง ราษฎร์บํารุง ตําบลบ่อทอง อําเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี 

 ๗. พระครูอุดมวิสุทธิคุณ (หลุ่ม ฐิตนาโค) ตําแหน่งที่ปรึกษาเจ้าคณะอําเภอบ่อทอง 
และเจ้าอาวาสวัดโคกขี้หนอน ตําบลเกาะลอย อําเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี 

 ๘. พระครูพิมลกิจจานุวัตร(ประทัง ทีปกโร) ตําแหน่งรองเจ้าคณะอําเภอบ้านบึงและ
เจ้าอาวาสวัดกุณฑีธาร ตําบลคลองกิ่ว อําเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี 

 ๙. พระมหาบุรี อธิปญฺโญ ตําแหน่งรองเจ้าคณะอําเภอพนัสนิคมรูปที่ ๑ และเจ้า
อาวาสวัดบ้านในบน ตําบลสระลี่เหลี่ยม อําเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี 

 ๑๐. พระครูปลัด สราวุธ ฐิตปณฺโณ ตําแหน่งเจ้าอาวาสวัดห้วยใหญ่ ตําบลห้วยใหญ่ 
อําเภอบางละมุง  จังหวัดชลบุรี 

 ๑๑. พระครูเกษมกิตติโสภณ (วัลลภ กิตฺติโสภโณ) ตําแหน่งเจ้าอาวาสวัดสามัคคี
บรรพต ตําบลนาจอมเทียน อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 

 ๑๒. พระครูสุธีวราลังการ (อมร อริยเมธี) ตําแหน่งเจ้าคณะตําบลท่าบุญมีและเจ้า
อาวาสวัดเกาะโพธาวาส ตําบลท่าบุญมี อําเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี 

๒. ปราชญ์ชาวบ้าน จํานวน ๕ คน 
 ๑. นางวชิรา น่วมเจริญ ผู้อํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชลบุรี  
 ๒. นายสามารถ เที่ยงพูนวงศ์ ผู้อํานวยการสํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี  
 ๓. นางสาววรวรรณ ทองคิรี นักวิชาการศาสนาชํานาญการ ผู้อํานวยการกลุ่มส่งเสริม 

พระพุทธศาสนาและกิจการพิเศษ 
 ๔. นายจักรกฤษณ์ วิสุทธิศิริ นักวิชาการศาสนาปฎิบัติการ  
 ๕. นางสุชาดา มุ่งงานครู นักวิชาการศาสนาชํานาญการ 
 

๓.๓ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
การศึกษาวิจัยครั้ง น้ี ผู้ วิจัยได้กําหนดเครื่องมือที่ ใ ช้ในการวิจัยเชิงปริมาณ คือ 

แบบสอบถาม (Questionnaire) โดยมีขั้นตอน ลักษณะ และการตรวจสอบเคร่ืองมือ ดังน้ี  
๓.๓.๑ ขั้นตอนการสร้างเครื่องมือ 
๑) ศึกษาหลักการและทฤษฎี ศึกษาเอกสาร ทฤษฏี และงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับการ

พัฒนาการบริหารจัดการศาสนสมบัติของวัดในจังหวัดชลบุรี จากแนวคิด ทฤษฎี เอกสาร และผลงาน
การวิจัยที่เคยมี ผู้ดําเนินการวิจัยเอาไว้ 

๒) กําหนดกรอบแนวคิด ในการสร้างเครื่องมือการวิจัย 
๓) กําหนดวัตถุประสงค์ในการสร้างเครื่องมือการวิจัยโดยขอคําปรึกษาจากอาจารย์ที่

ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ 
๔) สร้างเครื่องมือ 
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๕) นําเสนอร่างเคร่ืองมือการวิจัยต่ออาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ และผู้เช่ียวชาญ เพ่ือ
ตรวจสอบและปรับปรุงแก้ไข 

๖) นําเคร่ืองมือการวิจัยไปทดลองใช้กับประชากรท่ีมีลักษณะคล้ายกับกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร ที่จะดําเนินการวิจัยเพ่ือหาสัมประสิทธ์ิความเที่ยงตรงของเครื่องมือ  

๗) ปรับปรุงแก้ไข 
๘) จัดพิมพ์แบบสอบถามฉบับสมบูรณ์และนําไปใช้จริงเพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูล กับกลุ่มตัวอย่าง 
๓.๓.๒ ลักษณะของเครื่องมือ 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ี เป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น
ตามกรอบของการพัฒนาการบริหารจัดการศาสนสมบัติของวัดในจังหวัดชลบุรี เพ่ือใช้เก็บข้อมูลจาก
กลุ่มตัวอย่าง ที่ใช้ในการวิจัย โดยแบ่งออกเป็น ๓ ตอน ดังน้ี 

ตอนที่ ๑ เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ สถานภาพ 
อายุ วุฒิการศึกษาสามัญ และวุฒิการศึกษาทางธรรม ซึ่งเป็นแบบสอบถามแบบเลือกตอบ (Check List) 

ตอนที่ ๒ เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการศาสนสมบัติของ
วัดในจังหวัดชลบุรี ตามหลักธรรม คือ หลักอิทธิบาท ๔ ได้แก่ ฉันทะ วิริยะ จิตตะ วิมังสา และในด้านต่างๆ 
อีก ๕ ด้าน คือ ๑) ด้านการวางแผน ๒) ด้านการจัดองค์กร ๓) ด้านการจัดคนเข้าทํางาน ๔) ด้านการสั่งการ 
และ๕) ด้านการควบคุม ซึ่งเป็นแบบมาตราส่วน ประเมินค่า (Rating Scale) มีเกณฑ์การให้คะแนน ๕ ระดับ
แบบพุทธสเกล เป็นการแสดงถึงระดับความรู้ ความเข้าใจ และการประยุกต์ใช้การพัฒนาการบริหาร
จัดการศาสนสมบัติของวัดในจังหวัดชลบุรี มีความหมายดังน้ี 

 ๕  หมายถึง  มีความคิดเห็นอยู่ในระดับ มากที่สุด  
 ๔  หมายถึง  มีความคิดเห็นอยู่ในระดับ มาก  
 ๓  หมายถึง  มีความคิดเห็นอยู่ในระดับ ปานกลาง  
 ๒  หมายถึง  มีความคิดเห็นอยู่ในระดับ น้อย  
 ๑  หมายถึง  มีความคิดเห็นอยูในระดับ น้อยที่สุด  

การแปลความหมายของค่าเฉล่ียโดยยึดเกณฑ์๓ ดังน้ี 
ค่าเฉล่ียต้ังแต่ ๔.๕๐ – ๕.๐๐ หมายความว่า มีระดับการพัฒนาการบริหารจัดการวัดมากที่สุด 
ค่าเฉล่ียต้ังแต่ ๓.๕๐ – ๔.๔๙ หมายความว่า มีระดับการพัฒนาการบริหารจัดการวัดมาก 
ค่าเฉล่ียต้ังแต่ ๒.๕๐ – ๓.๔๙ หมายความว่า มีระดับการพัฒนาการบริหารจัดการวัดปานกลาง 
ค่าเฉล่ียต้ังแต่ ๑.๕๐ – ๒.๔๙ หมายความว่า มีระดับการพัฒนาการบริหารจัดการวัดน้อย 
ค่าเฉล่ียต้ังแต่ ๑.๐๐ – ๑.๔๙ หมายความว่า มีระดับการพัฒนาการบริหารจัดการวัดน้อยที่สุด 

 

ตอนที่ ๓ แนวทางในการพัฒนาการบริหารจัดการคาสนสมบัติของวัดในจังหวัดชลบุรี 
ซึ่งเป็นคําถามแบบปลายเปิด (Open Ended Question) 

 
 

                                                            
๓ประกอบ กรรณสูตร, สถิติเพ่ือการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์, พิมพ์คร้ังท่ี ๓, (กรุงเทพมหานคร : 

ด่านสุทธาการพิมพ์, ๒๕๔๒), หน้า ๑๐๘. 
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๓.๓.๓ การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ 
ในการหาคุณภาพของเคร่ืองมือ ผู้วิจัยได้ดําเนินการตามข้ันตอน ดังน้ี 
 ๑) ขอคําแนะนําจากอาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์และผู้เช่ียวชาญ ตรวจสอบเคร่ืองมือที่สร้างไว้ 
 ๒) หาความเที่ยงตรง (Validity) โดยการนําแบบสอบที่สร้างเสร็จ เสนอประธานและ

กรรมการที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ เพ่ือขอความเห็นชอบและนําเสนอต่อผู้เช่ียวชาญ แล้วนํามาปรับปรุง
แก้ไข ให้เหมาะสม จํานวน ๕ ท่าน เพ่ือพิจารณาทั้งในด้านเน้ือหาสาระ และโครงสร้างของคําถาม 
รูปแบบของ แบบสอบถาม ตลอดจนภาษาที่โช้และตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ โดยหาค่าดัชนี
ความสอดคล้องตามวัตถุประสงค์รายข้อ (Index of Item-Objective Congruenu : IOC.) ได้ค่าดัชนี
ความสอดคล้องต้ังแต่ ๐.๕ ถึง ๑.๐ ซึ่งผู้เช่ียวชาญตรวจสอบเครื่องมือ IOC. ดังน้ี 

๑. ผศ. ดร.พิเชฐ ทั่งโต อาจารย์ประจําหัวหน้าภาควิชารัฐศาสตร์ คณะ
สังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย  

๒. ผศ.ดร.เติมศักด์ิ ทองอินทร์  อาจารย์ประจําภาควิขารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  

๓. พระครูสังฆรักษ์เกียรติศักด์ิ กิตติปญฺโญ, ดร., อาจารย์ประจําภาควิชารัฐศาสตร์  
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย 

๔. ผศ.ดร.ธัชชนันท์ อิศรเดช อาจารย์ประจําภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์
 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  

๕. อาจารย์ ดร.ยุทธนา ปราณีต อาจารย์ประจําภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ 
 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  

 ๓) หาความเช่ือมั่นของเครื่องมือ (Reliability) นําแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแก้ไขแล้ว 
ไปทดลองใช้ (Try-out) กับกลุ่มประขาซบที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย จํานวน ๓๐ รูป เพ่ือหา
ความเช่ือมั่นด้วยวิธีการหาค่าส้มประสิทธ์ิแอลฟา (Alpha coefficient) ของครอนบาค (Cronbach) 
(Cronbach, Lee J., ๑๙๗๑) ได้ค่าความเช่ือมั่นชองแบบสอบถามท้ังหมด เท่ากับ ๐.๙๔๗ 

 ๔) นําแบบสอบถามที่ได้รับการปรับปรุงแก้ไขเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์
เพ่ือขอความเห็นชอบ และจัดพิมพ์แบบสอบถามเป็นฉบับสมบูรณ์ เพ่ือใช้ในการวิจัย 
 
๓.๔ การเก็บรวมรวมข้อมูล 

งานวิจัยที่เก่ียวข้องในคร้ังน้ี ผู้วิจัยจะได้ดําเนินการจัดเก็บข้อมูลตามขั้นตอนดังต่อไปน้ี 
๑) จัดเตรียมเครื่องมือตามจํานวนกลุ่มตัวอย่างโดยให้แบบสอบถาม (Questionnaire) 

แยกระหว่างกลุ่มผู้บริหารในแต่ละระดับให้ตรงกับกลุ่มตัวอย่างที่ต้องการ 
๒) ให้ผู้เช่ียวชาญด้านต่างๆ จํานวนอย่างน้อย ๕ ท่าน เช่น ด้านจิตวิทยาด้านการวิจัย ด้าน

การพัฒนาการจัดการเป็นต้นในการตรวจเครื่องมือการวิจัยว่ามีความเที่ยงตรงและสามารถใช้ในการ 
เก็บข้อมูลได้หรือไม่ 
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๓) ติดต่อขอหนังสือจากหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย 
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ขออนุญาตและขอความร่วมมือถึงผู้บริหารหรือหัวหน้าหน่วยงาน 
กลุ่มเป้าหมายและเวียนหนังสือขออนุเคราะห์ผู้บริหารหัวหน้าหน่วยงานต่างๆ ที่จะเช้าแจก
แบบสอบถาม (Questionnaire) 

๔) นําส่งหนังสือขออนุญาตและขอความร่วมมือถึงผู้บริหารหรือหัวหน้าหน่วยงานที่เป็น 
กลุ่มเป้าหมายโดยกําหนดวันที่จะไปขอแจกแบบสอบถาม (Questionnaire) ด้วยตนเอง 

๕) ตรวจสอบความสมบูรณ์ครบถ้วนของแบบสอบถาม (Questionnaire) แล้วนําไป 
วิเคราะห์ข้อมูล 

การวิเคราะห์เชิงเอกสารศึกษาจากเอกสารต่างๆ ดังนี้ 
๑ )  ข้อมูลแบบปฐมภูมิ (Primary Data) โดยการรวบรวมจากหนังสืออ้างอิงทาง 

พระพุทธศาสนาต่างๆ จากพระไตรปิฎก (ภาษาบาลี) ฉบับมหาจุฬาเตปีฎกํ ๒๕๐๐, พระไตรปีฎก 
(ภาษาไทย) ฉบับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริ
กิตต์ พระบรมราชินีนาถ 

๒) ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) โดยการรวบรวมจากหนังสือวารสารบทความ 
งานวิจัยต่างๆ ที่เก่ียวกับหลักการทฤษฎีในการพัฒนาตามหลักทฤษฎีตะวันตกและหลักการพัฒนาการ 
พัฒนาการจัดการศาสนสมบัติของวัดตามหลักพระพุทธศาสนาตลอดจนข้อมูลทางสถิติที่รวบรวมโดย 
หน่วยงานราชการหรือสถาบันการศึกษาและแหล่งข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับ 

อน่ึง ผู้วิจัยได้ทบทวนวรรณกรรม งานวิจัยที่เก่ียวข้อง ตลอดถึงบทความงานวิจัยใน
วารสาร สิ่งพิมพ์ต่างๆ แล้ว ทําให้เห็นกรอบแนวคิด ประเด็นปัญหาของการวิจัย จากเอกสารที่ได้มีการ 
ทบทวนก่อนหน้าน้ี หลังจากที่ได้ทบทวนเอกสารงานวิจัยที่เก่ียวข้องอย่างละเอียดแล้ว ผู้วิจัยได้สร้าง
เป็น กรอบแนวคิดในการวิจัย และจากการทบทวนวรรณกรรม และงานวิจัยที่เก่ียวข้องในคร้ังน้ี ผู้วิจัย
จะได้ ดําเนินการจัดเก็บข้อมูลตามขั้นตอนดังต่อไปน้ี 

(๑) จัดเตรียมเครื่องมือตามจํานวนกลุ่มตัวอย่างโดยให้แบบสัมภาษณ์เจาะลึก (In-depth 
Interview Guide) แยกระหว่างกลุ่มผู้บริหารและผู้ปฏิบัติให้ตรงกับกลุ่มตัวอย่างที่ต้องการ 

(๒) ให้ผู้เช่ียวชาญด้านต่างๆ จํานวนอย่างน้อย ๔ ท่าน เช่น ด้านจิตวิทยา ด้านการวิจัย 
ด้านการบริหารจัดการศาสนสมบัติของวัด เป็นต้นในการตรวจเครื่องมือการวิจัยว่ามีความเที่ยงตรง
และ สามารถใช้ไนการเก็บข้อมูลได้หรือไม่ 

(๓) ติดต่อขอหนังสือจากหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยขออนุญาตและขอความร่วมมือถึงผู้บริหารหรือหัวหน้า หน่วยงาน
กลุ่มเป้าหมายและเวียนหนังสือขออนุเคราะห์ผู้บริหารหัวหน้าหน่วยงานต่างๆ ที่จะเข้า สัมภาษณ์ 

(๔) น่าส่งหนังสือขออนุญาตและขอความร่วมมือถึงผู้บริหารหรือหัวหน้าหน่วยงานท่ีเป็น 
กลุ่มเป้าหมายโดยกําหนดวันที่จะไปขอสัมภาษณ์ด้วยตนเอง 

(๕) ตรวจสอบความสมบูรณ์ครบถ้วนของแบบสัมภาษณ์แล้วนําไปวิเคราะห์ข้อมูล 
 
 
 



    ๑๑๔

 

การสัมภาษณ์ (Interview) 
การวิจัยครั้งน้ีใช้ทั้งการสัมภาษณ์แบบก่ึงทางการ (Semi-formal interview) และการ

สัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ (Informal interview) ดําเนินการสัมภาษณ์กลุ่มประชากรทั้งหมด จึงมี
ขั้นตอนการดําเนินการ ดังน้ี 

๑) ขั้นเตรียมการสัมภาษณ์ ได้แก่ ก่อนลงสนามเพ่ือรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ 
ผู้วิจัยได้เริ่มต้นด้วยการนัดหมายวันเวลาที่จะสัมภาษณ์กับกลุ่มตัวอย่าง พร้อมกับขอเอกสารต่างๆ 
เก่ียวกับการดําเนินการกิจกรรมชุมชน พร้อมกันน้ัน ผู้วิจัยจะต้องศึกษาประเด็นคําถามที่ใช้ในการ 
สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูล เตรียมและศึกษาวิธีใช้เครื่องบันทึกเสียง เตรียมสมุดจดบันทึกและอุปกรณ์ต่างๆ 
ให้ พร้อมก่อนดําเนินการสัมภาษณ์ 

๒) ขั้นดําเนินการสัมภาษณ์ ได้แก่ ก่อนการสัมภาษณ์ผู้วิจัยจะสนทนาสร้างความคุ้นเคย 
กับผู้ให้สัมภาษณ์ แจ้งวัตถุประสงค์ของการสัมภาษณ์ อธิบายเหตุผลและขออนุญาตใช้เครื่อง
บันทึกเสียง ในขณะที่สัมภาษณ์ ขออนุญาตใช้กล้องถ่ายรูปเพ่ือใช้อ้างอิงในการสัมภาษณ์ รวมท้ังแจ้ง
ให้ทราบว่าข้อมูล ต่างๆ ที่บันทึกเสียงไว้ผู้วิจัยจะเก็บไว้เป็นความลับ หากผู้ให้สัมภาษณ์ไม่ประสงค์ที่
จะให้บันทึกเสียงในข่วงใด ผู้วิจัยก็จะไม่บันทกึเสียงเลย 

 

การสนทนากลุ่ม (Focus group) 
วัตถุประสงค์ของการจัดสนทนากลุ่มเพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูลตามประเด็นกรอบแนวคิดที่

ได้ กําหนดไว้ในเบ้ืองต้น เพ่ือศึกษาแนวคิด และทฤษฎีเพ่ือศึกษาแนวคิดเก่ียวกับการพัฒนาการ
บริหารจัดการศาสนสมบัติ ผลกระทบของพระสงฆ์ที่มีต่อการพัฒนาการบริหารจัดการศาสนสมบัติ 
และแนวทางการพัฒนาการ บริหารจัดการ ศาสนสมบัติของวัดเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงของยุค
โลกาภิวัตน์โดยกําหนดจํานวนกลุ่มตัวอย่างประชากร จํานวนทั้งสิ้น ๑๑ รูป/คน ได้แก่  

๑. พระครูสังฆรักษ์เกียรติศักด์ิ กิตติปญฺโญ, ดร., ผู้อํานวยการหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎี 
บัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 

๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พิเซฐ ทั่งโต ผู้อํานวยการหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ 

๓. อาจารย์ ดร.ธิติวุฒิ หมั่นมี เลขานุการหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาฯ  
๔. อาจารย์ ดร.อนุวัต กระสังข์ อาจารย์ประจําหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาฯ  
๕. พระครูภาวนาขันติยากร (เกรียงศักด์ิ ขนฺติโก) เจ้าคณะตําบลนามะตูม เจ้าอาวาสวัด หนองม่วงเก่า 
๖. พระครูวิจิตรกิจจากร (สมวงษ์ โฆสนาโม) เจ้าคณะตําบลโคกเพลาะ เจ้าอาวาสวัดเนิน 

สังข์สฤษฏาราม 
๗. พระครูญาณประยุต (สมชาย ธมฺมทีนฺโน) เจ้าคณะตําบลบ่อวิน เจ้าอาวาสวัดเขาตะแบก 
๘. พระครูสุนทรธรรมวินิจ (มนิด ปภาโส) เจ้าอาวาสวัดระเวิงรังสรรค์ 
๙. นายปรีชา บุญศิริ นักวิชาการศาสนาปฎิบัติการ 
๑๐. นายจิรัฎฐ์ ฐิติกิติกุลภากร นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ 
๑๑. นายสราวุธ สนิทกลาง นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ  
 



    ๑๑๕

 

ซึ่งผู้วิจัยจะได้ทําการสนทนากลุ่ม โดยมีขั้นตอนในการ ดําเนินการตามระเบียนวิธี ดังต่อไปน้ี 
๑) การนัดหมายวันเวลาจดกิจกรรมสนทนากลุ่ม คณะผู้วิจัยจะทําการนัดหมายวันเวลาที่ 

จะจัดกิจกรรมสนทนาดังกล่าว 
๒) หลังจากตกลงดังที่นัดหมายแล้ว คณะผู้วิจัยจะเดินทางไปยังพ้ืนที่กลุ่มเป้าหมายก่อน 

อย่างน้อย ๑ วัน ทั้งน้ีเพ่ือตระเตรียมความพร้อมของการจัดกิจกรรมสนทนากลุ่ม 
๓) ดําเนินการจัดสนทนากลุ่ม โดยที่คณะผู้วิจัยเป็นผู้ดําเนินรายการของกิจกรรม  
๔) ขณะสนทนากลุ่ม มีการบันทึกการดําเนินกิจกรรมด้วยเครื่องบันทึก (Recorder) และ

ภาพ (Camera) 
๕) สรุปผลจากการสนทนากลุ่ม 
 

๓.๕ การวิเคราะห์ข้อมูล 
การวิเคราะห์ข้อมูล แบ่งออกเป็น ๒ ส่วน คือ ๑. การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพและ  

๒. การ วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ ดังน้ี 
๑) การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ 

การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จาก
เอกสาร การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม การสัมภาษณ์เชิงลึก ใช้วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลแบบอรรถาธิบาย
และ พรรณนาความ วิเคราะห์ลักษณะปัญหาจากเอกสาร จากการสัมภาษณ์ และจากงานวิจัยที่
เก่ียวกับ ประกอบด้วย ๑) รวบรวมข้อมูลจากเอกสารที่เก่ียวข้อง ๒) จัดลําดับข้อมูล ๓) จากการ
สัมภาษณ์ ๔) นําข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์เน้ือหาตามประเด็น ๕) สรุปผลการวิจัย  

๒) การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ  
หลังจากได้รับแบบสอบถามแล้วผู้วิจัยจะได้นําข้อมูลที่ได้ทั้งหมดไปทําการตรวจสอบ

ความ ถูกต้อง การลงรหัส และประมวลผลข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูปเพ่ือทําการคํานวณค่าสถิติ
ต่างๆ ที่ใช้ ในการวิเคราะห์การนําเสนอและสรุปผลการวิจัย 

สถิติพรรณนา (Descriptive Statistics) สําหรับอธิบายลักษณะส่วนบุคคลของกลุ่ม
ตัวอย่าง และระดับความคิดเห็นของพระสงฆ์ที่มีต่อการพัฒนาการบริหารจัดการศาสนสมบัติของวัด
ในจังหวัดชลบุรี ตามหลักธรรมคือ หลักอิทธิบาท ๔ ได้แก่ ฉันทะ วิริยะ จิตตะ วิมังสา คือ คาความถี่ 
(Frequency), ค่าร้อยละ (Percentage) สําหรับข้อมูลพ้ืนฐานส่วนบุคคล ค่าเฉล่ีย (Mean) และค่า
เบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) สําหรับความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างแต่ละหัวข้อคําถาม
ในแบบสอบถาม  



 

บทที่ ๔ 
ผลการวิจัย 

 
การวิจัยเรื่อง "การพัฒนาการบริหารจัดการศาสนสมบัติของวัดในจังหวัดชลบุรี" ผู้วิจัย

ได้ ทําการศึกษาวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Methods Research) ได้แก่ การวิจัยเชิงปริมาณ 
(Quantitative Research) ด้วยการแจกแบบสอบถามกับกลุ่มตัวอย่างจํานวน ๓๑๗ ชุด ดําเนินการ
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูปทางสังคมศาสตร์ สถิติที่ใช้คือ ค่าความถ่ี (Frequency) ค่า
ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และการวิจัย
เชิงคุณภาพ (Qualitative research) โดยการสัมภาษณ์เจาะลึก (In-depth interview) จากผู้ให้
ข้อมูลสําคัญ จํานวน ๑๗ รูป/คน รวมทั้งการสนทนากลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิ (Focus Group Discussion) 
จํานวน ๑๒ รูป/คน ดําเนินการวิเคราะห์และนําเสนอข้อมูลโดยการพรรณนาความ ผู้วิจัยแสดง
ผลการวิจัยตามลําดับดังต่อไปน้ี  

๔.๑ สภาพทั่วไปในการพัฒนาการบริหารจัดการศาสนสมบัติของวัดในจังหวัดชลบุรี  
๔.๒ กระบวนการพัฒนาการบริหารจัดการศาสนสมบัติของวัดในจังหวัดชลบุรี  
๔.๓ นําเสนอแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการศาสนสมบัติของวัดในจังหวัดชลบุรี  
๔.๔ ผลการสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion)  
๔.๕ สรุปองค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัย 

 
๔.๑ สภาพทัว่ไปของการพัฒนาการบริหารจดัการศาสนสมบตัขิองวัดในจังหวัดชลบุรี 
โดยการใชแ้บบสอบถาม จากพระสังฆาธิการในจงัหวัดชลบรุี  

๔.๑.๑ ข้อมูลทั่วไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามจําแนกตามสถานภาพ อายุ วุฒิ

การศึกษาสามัญ และวุฒิการศึกษาทางธรรม ได้ปรากฏผลดังรายละเอียดของผู้ตอบแบบสอบถาม
จําแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    ๑๑๗

 
 

ตารางที่ ๔.๑ จํานวนค่าร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จําแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 
(n=๓๑๗) 

ข้อมูลทั่วไปของผูต้อบสอบถาม จํานวน ร้อยละ 
สถานภาพ 
 เจ้าอาวาส 
 รองเจ้าอาวาส 
 ผู้ช่วยเจ้าอาวาส 
 อ่ืนๆ 

 
 ๒๑๘ 
 ๗ 
 ๖๔ 

๒๘

 
 ๖๘.๘ 
 ๒.๒ 
 ๒๐.๒ 

๘.๘ 
รวม ๓๑๗ ๑๐๐.๐ 

อายุ 
 ๒๕ – ๓๐ ปี 
 ๓๑ – ๔๐ ปี 
 ๔๑ – ๕๐ ปี 
 ๕๐ ปีขึ้นไป 

 
 ๑๐ 
 ๔๖ 
 ๗๕

๑๘๖

 
 ๓.๒ 
 ๑๔.๕ 
 ๒๓.๓ 

๕๘.๗ 
รวม ๓๑๗ ๑๐๐.๐ 

วุฒิการศึกษาสามัญ 
 ตํ่ากว่าปริญญาตรี 
 ปริญญาตรี 
 สูงกว่าปริญญาตรี 

 
 ๑๔๑ 
 ๑๐๐ 

๗๖

 
 ๔๔.๕ 
 ๓๑.๕ 

๒๔.๐ 
รวม ๓๑๗ ๑๐๐.๐ 

วุฒิการศึกษาทางธรรม 
 นักธรรมช้ันตรี 
 นักธรรมช้ันโท 
 นักธรรมช้ันเอก 

 
 ๔ 
 ๒๙ 

๒๘๔

 
 ๑.๓ 
 ๙.๑ 

๘๙.๖ 
รวม  ๓๑๗  ๑๐๐.๐ 

 



    ๑๑๘

 
 

 จากตารางที่ ๔.๑ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถามจําแนกตาม 
สถานภาพ ด้านอายุ  วุฒิการศึกษาสามัญ และวุฒิการศึกษาทางธรรม ดังน้ี 

สถานภาพ พระสังฆาธิการผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีสถานภาพเจ้าอาวาส จํานวน ๒๑๘ 
รูป คิดเป็นร้อยละ ๖๘.๘ รองลงมาคือผู้ช่วยเจ้าอาวาสจํานวน ๖๔ รูป คิดเป็นร้อยละ ๒๐.๒ รองลงมาคือ
อ่ืนๆจํานวน ๒๘ รูป คิดเป็นร้อยละ ๘.๘ และรองเจ้าอาวาสจํานวน ๗ รูป คิดเป็นร้อยละ ๒.๒ 

อายุ พระสังฆาธิการผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีอายุ ๔๑ ปีขึ้นไปจํานวน ๑๘๖ รูป 
คิดเป็น ร้อยละ๔๘.๗ รองลงมาคือมีอายุระหว่าง ๔๑ - ๔๐ ปีจํานวน๗๔รูปคิดเป็นร้อยละ ๒๓.๓ 
รองลงมาคือ มีอายุระหว่าง ๓๑ - ๔๐ ปีจํานวน ๔๖ รูปคิดเป็นร้อยละ ๑๔.๔ สุดท้ายคือมีอายุระหว่าง 
๒๔ - ๓๐ ปี จํานวน ๑๐ รูปคิดเป็นร้อยละ ๓.๒ 

วุฒิการศึกษาสามัญ พระสังฆาธิการผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีวุฒิการศึกษา
สามัญต่ํากว่าปริญญาตรี จํานวน ๑๔๑ รูป คิดเป็นร้อยละ ๔๔.๔ รองลงมาคือปริญญาตรีจํานวน ๑๐๐ 
รูป คิดเป็นร้อยละ ๓๑.๔  สุดท้ายคือสูงกว่าปริญญาตรีจํานวน ๗๖ รูปคิดเป็นร้อยละ ๒๔.๐ 

วุฒิการศึกษาทางธรรม พระสังฆาธิการผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่  มีวุฒิการศึกษา 
นักธรรมช้ันเอก  จํานวน ๒๘๔ รูป คิดเป็นร้อยละ ๘๙.๖ นักธรรมช้ันโทจํานวน ๒๙ รูป คิดเป็นร้อย
ละ ๙.๑ และนักธรรมช้ันตรี จํานวน ๔ รูป คิดเป็นร้อยละ ๑.๓ 

๔.๑.๒ สภาพทั่วไปการพัฒนาการบริหารจัดการศาสนสมบัติของวัดในจังหวัดชลบุรี 
ตามความคิดเห็นของพระสังฆาธิการ 

สภาพการพัฒนาการบริหารจัดการศาสนสมบัติของวัดในจังหวัดชลบุรี ตามความ
คิดเห็นของพระสังฆาธิการที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง ผู้วิจัยได้แบ่งการวิเคราะห์การพัฒนาการบริหารจัดการ
ศาลนสมบัติ ของวัดออกเป็น ๒ ส่วน คือ การวิเคราะห์การพัฒนาการบริหารจัดการศาสนสมบัติของ
วัดในจังหวัดชลบุรี ตามหลักอิทธิบาท ๔ และการวิเคราะห์การพัฒนาการบริหารจัดการศาสนสมบัติ
ของวัดในจังหวัด ชลบุรีตามหลักการจัดการดังมีรายละเอียดดังต่อไปน้ี 

๑) การวิเคราะห์การพัฒนาการบริหารจัดการศาสนสมบัติของวัดในจังหวัดชลบุรีตามหลัก
อิทธิบาท ๔ 

ผลการวิเคราะห์สภาพการพัฒนาการบริหารจัดการศาสนสมบัติของวัด ในจังหวัดชลบุรี 
ตามหลักอิทธิบาท ๔ ตามความคิดเห็นของพระสังฆาธิการกลุ่มตัวอย่าง โดยภาพรวมและจําแนกตาม
รายด้าน ได้แก่ ด้านฉันทะ ด้านวิริยะ ด้านจิตตะ และด้านวิมังสา มีรายละเอียดดังแสดงในตารางท่ี 
๔.๒-๔.๖ 
 



    ๑๑๙

 
 

ตารางที่ ๔.๒  ค่าเฉล่ียส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและระดับความคิดเห็นของพระสังฆาธิการที่มีต่อการ
พัฒนาการบริหารจัดการศาสนสมบัติของวัดในจังหวัดชลบุรีตามหลักอิทธิบาท ๔ โดย
ภาพรวม 

(n=๓๑๗) 
ลําดบั การพฒันาการบรหิารจัดการศาสนสมบตัขิอง

วัดตามหลกัอิทธบิาท ๔ โดยภาพรวม 
ระดบัความคดิเห็น 

x S.D. การแปลผล
๑. ด้านฉันทะ : ความพึงพอใจในงาน  ๔.๐๑  ๐.๖๓๒  มาก 
๒. ด้านวิริยะ : ความขยันหมั่นเพียร  ๓.๙๔  ๐.๖๓๗  มาก 
๓. ด้านจิตตะ : ความเข้าใจงาน  ๓.๘๑  ๐.๗๑๙  มาก 
๔. ด้านวิมังสา : ไตร่ตรองหาเหตุผล  ๓.๘๘  ๐.๗๑๐  มาก 

ภาพรวม  ๓.๙๑  ๐.๖๑๙  มาก 
 

จากตารางที่ ๔.๒ พบว่า พระสังฆาธิการกลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นต่อสภาพการ
พัฒนาการบริหารจัดการศาสนสมบัติของวัดในจังหวัดชลบุรีตามหลักอิทธิบาท ๔ โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับเห็นด้วยมาก (x=๓.๙๑) และเป็นความคิดเห็นที่สอดคล้องกันมาก (S.D.=๐.๖๑๙) เมื่อพิจารณา
แต่ละด้านพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วยมากทุกข้อและเป็นความคิดเห็นที่
สอดคล้องกันในระดับมาก  

 
ตารางที่ ๔.๓ ค่าเฉล่ียส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและระดับความคิดเห็นของพระสังฆาธิการท่ีมีต่อ 

การพัฒนาการบริหารจัดการศาสนสมบัติของวัดในจังหวัดชลบุรีตามหลักอิทธิบาท ๔ 
ด้านฉันทะ 

(n=๓๑๗) 
ลําดบั การพฒันาการบรหิารจัดการศาสนสมบตั ิ

ของวัดตามหลักอิทธบิาท ๔ ดา้นฉันทะ 
ระดบัความคดิเห็น 

x S.D. การแปลผล
๑. พระสังฆาธิการได้ทุ่มเทกําลังใจด้วยการดูแล รักษา 

ศาสนสมบัติ ด้วยความรู้ความสามารถ ๔.๒๗ ๐.๖๗๗ มาก 
๒. มีการพัฒนาพระสังฆาธิการให้มีทักษะและประสบการณ์

ในการดูแลรักษาศาสนสมบัติที่ ทันสมัยในยุคโลกาภิวัตน์ ๔.๐๖ ๐.๗๔๖ มาก 
๓. มีการวางแผนการพัฒนาการดูแลรักษาศาสนสมบัติ 

ให้แก่พระสังฆาธิการอย่างเป็นระบบ ๓.๙๗ ๐.๗๔๘ มาก 
๔. มีการผลักดันวัตถุประสงค์ในการดูแลรักษาศาสน 

สมบัติให้เป็นระเบียบและมีคณุภาพ ๔.๐๒ ๐.๗๔๐ มาก 
๕. มีการประเมินผลการดูแลรักษาศาสนสมบัติเพ่ือให้ 

ทราบข้อดีและข้อเสีย ๓.๘๓ ๐.๘๑๐ มาก 
ผลรวมทกุข้อ ๔.๐๒ ๐.๖๓๒ มาก 



    ๑๒๐

 
 

จากตารางที่ ๔.๓ พบว่า พระสังฆาธิการกลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นต่อสภาพการ
พัฒนาการบริหารจัดการศาสนสมบัติของวัดในจังหวัดชลบุรีตามหลักอิทธิบาท ๔ ในด้านฉันทะ  ความ
พึงพอใจโดยผลรวมอยู่ในระดับมาก (x= ๔.๐๒) และเป็นความคิดเห็นที่สอดคล้องกันมาก (S.D.= 
๐.๖๓๒) เมื่อพิจารณาแต่ละข้อ พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากทุกข้อ และเป็น
ความคิดเห็นที่สอดคล้องกันในระดับมาก 
 
ตารางที่ ๔.๔  ค่าเฉล่ียส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและระดับความคิดเห็นของพระสังฆาธิการท่ีมีต่อ 

การพัฒนาการบริหารจัดการศาสนสมบัติของวัดในจังหวัดชลบุรีตามหลักอิทธิบาท ๔ 
ด้านวิริยะ 

(n=๓๑๗) 
ลําดบั การพฒันาการบรหิารจัดการศาสนสมบตั ิ

ของวัดตามหลักอิทธบิาท ๔ ดา้นวิริยะ 
ระดบัความคดิเห็น 

x S.D. การแปลผล
๑. มีการจัดการดูแลรักษาศาสนสมบัติทั้งเชิงรุก และเชิง

รับด้วยความเพียรพยายามตามนโยบายของกรมการ
ศาสนา ๓.๙๕ ๐.๗๗๖ มาก 

๒. มีการพัฒนาระบบการดูแลรักษาศาสนสมบัติ ให้มีความ
ยึดหยุ่นตามสภาพสังคมวัฒนธรรม ที่เปลี่ยนแปลงไป ๓.๘๗ ๐.๗๗๒ มาก 

๓. มีความเพียรพยายามส่งพระสังฆาธิการเข้าอบรมการดูแล
รักษาศาสนสมบัติส่งเสริมตาม ความรู้ความสามารถ ๓.๙๐ ๐.๘๓๔ มาก 

๔. มีการย้ําเตือนพระสังฆาธิการให้เข้าใจในศาสนสมบัติ
ตามกฎเกณฑ์ของกรมการศาสนา อย่างเคร่งครัดตาม
นโยบายของมหาเถร สมาคม ๔.๐๓ ๐.๗๘๑ มาก 

๕. มีการติดตามผลการดูแลรักษาศาสนสมบัติ เพ่ือ
สนับสนุนเรื่องต่างๆที่เป็นประโยขน์แก่พระสังฆาธิการ ๓.๙๖ ๐.๘๐๓ มาก 

ผลรวมทกุข้อ ๓.๙๔ ๐.๖๗๓ มาก 
 

จากตารางที่ ๔.๔ พบว่า พระสังฆาธิการกลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นต่อสภาพการ
พัฒนาการบริหารจัดการศาสนสมบัติของวัดในจังหวัดชลบุรีตามหลักอิทธิบาท ๔ ในด้านวิริยะ ความ
พึงพอใจโดยผลรวมอยู่ในระดับเห็นมาก (x= ๓.๙๔) และเป็นความคิดเห็นที่สอดคล้องกันมาก (S.D.= 
๐.๖๗๓) เมื่อพิจารณาแต่ละข้อ พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากทุกข้อ และเป็น
ความคิดเห็นที่สอดคล้องกันในระดับมาก 
 



    ๑๒๑

 
 

ตารางที่ ๔.๕ ค่าเฉล่ียส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและระดับความคิดเห็นของพระสังฆาธิการที่มีต่อการ
พัฒนาการบริหารจัดการศาสนสมบัติของวัดในจังหวัดชลบุรีตามหลักอิทธิบาท ๔  
ด้านจิตตะ 

(n=๓๑๗) 
ลําดบั การพฒันาการบรหิารจัดการศาสนสมบตั ิ

ของวัดตามหลักอิทธบิาท ๔ ดา้นจิตตะ 
ระดบัความคดิเห็น 

x S.D. การแปลผล
๑. มีการสร้างขวัญและกําลังใจแก่บุคลากรด้วยการ 

สนับสนุนทุนและรางวัล ๓.๖๘ ๐.๘๘๙ มาก 
๒. มีการจัดหาทุนและรางวัลให้แก่พระสังฆาธิการเพ่ือ 

ส่งเสริมเป็นขวัญและกําลังใจ ๓.๕๖ ๐.๙๔๕ มาก 
๓. ได้อธิบายประโยขน์การดูแลรกัษาศาสนสมบัติให้ 

พระสังฆาธิการทราบข้อดีและข้อเสียจะได้เกิดจิต 
ศรัทธาในการดูแลรักษาศาสนสมบัติ ๓.๘๔ ๐.๘๒๖ มาก 

๔. การดูแลรักษาแก่พระสังฆาธิการเพ่ือต้องการให้รู้หลกั 
การจะได้ทําหน้าที่สืบทอดอายุ พระพุทธศาสนาต่อไป ๓.๙๙ ๐.๘๓๘ มาก 

๕. เป้าหมายหลักของการดูแลรักษาศาสนสมบัติคือให้ 
พระสังฆาธิการรู้หลักการด้านปริยัติปฏิบัติและปฏิเวธ ๔.๐๓ ๐.๘๑๙ มาก 

ผลรวมทกุข้อ ๓.๘๑ ๐.๗๑๙ มาก 
 

จากตารางที่ ๔.๕ พบว่า พระสังฆาธิการกลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นต่อสภาพการ
พัฒนาการบริหารจัดการศาสนสมบัติของวัดในจังหวัดชลบุรีตามหลักอิทธิบาท ๔ ในด้านจิตตะ  ความ
พึงพอใจโดยผลรวมอยู่ในระดับมาก (x= ๓.๘๑) และเป็นความคิดเห็นที่สอดคล้องกันมาก (S.D.= 
๐.๗๑๙) เมื่อพิจารณาแต่ละข้อ พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากทุกข้อ และเป็น
ความคิดเห็นที่สอดคล้องกันในระดับมาก 



    ๑๒๒

 
 

ตารางที่ ๔.๖ ค่าเฉล่ียส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและระดับความคิดเห็นของพระสังฆาธิการที่มีต่อกล 
         ยุทธ์การบริหารจัดการศาสนสมบัติของวัดในจังหวัดชลบุรีตามหลักอิทธิบาท ๔     
     ด้านวิมังสา 

(n=๓๑๗) 
ลําดั
บ 

การพฒันาการบรหิารจัดการศาสนสมบตั ิ
ของวัดตามหลักอิทธบิาท ๔ ดา้นวิมังสา 

ระดบัความคดิเห็น 
x S.D. การแปลผล

๑. ตรวจสอบบุคลากรให้ปฏิบัติหน้าที่อย่างถูกต้อง ตาม
กฎระเบียบในยุคโลกาภิวัตน์ ๓.๘๗ ๐.๗๙๓ มาก 

๒. กํากับดูแลระบบการเงินการวางแผนการประสานงานกับ
หน่วยงานต่างๆที่เก่ียวข้องการดูแลรักษาศาสนสมบัติ ๔.๐๕ ๐.๘๕๖ มาก 

๓. มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพระสังฆาธิการ 
ตามแผนการดูแลรักษาศาสนสมบัติ ๓.๘๕ ๐.๘๐๒ มาก 

๔. ตรวจดูสภาพอาคารต่างๆ เพ่ือแก้ไขป้ญหาอุปสรรค ที่
สมควรจะดําเนินการให้ตามความเหมาะสม ๓.๘๔ ๐.๗๗๘ มาก 

๕. ติดตามผลและประเมินผลการดูแลรักษาศาสนสมบัติ
เพ่ือเป็นข้อมูลในอนาคต ๓.๘๔ ๐.๘๔๖ มาก 

ผลรวมทกุข้อ ๓.๘๘ ๐.๗๑๐ มาก 
 

จากตารางที่ ๔.๖ พบว่า พระสังฆาธิการกลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นต่อสภาพการ
พัฒนาการบริหารจัดการศาสนสมบัติของวัดในจังหวัดชลบุรีตามหลักอิทธิบาท ๔ ในด้านวิมังสา  
ความพึงพอใจโดยผลรวมอยู่ในระดับมาก (x= ๓.๘๘) และเป็นความคิดเห็นที่สอดคล้องกันมาก 
(S.D.= ๐.๗๑๐) เมื่อพิจารณาแต่ละข้อ พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วยมากทุก
ข้อ และเป็นความคิดเห็นที่สอดคล้องกันในระดับมาก 



    ๑๒๓

 
 

 ๔.๑.๓ ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของพระสังฆาธิการที่มีต่อการพัฒนาการบริหาร
จัดการศาสนสมบัติของวัด ในจังหวัดชลบุรี ตามหลักอิทธิบาท ๔ จําแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 

ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของพระสังฆาธิการที่มีต่อการพัฒนาการบริหาร
จัดการศาสนสมบัติของวัดในจังหวัดชลบุรี ตามหลักอิทธิบาท ๔ จําแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลได้แก่ 
สถานภาพ อายุ  วุฒิการศึกษาสามัญ วุฒิการศึกษาทางธรรม ตามสมมติฐานที่ ๑ - ๔ ดังน้ี 
 
สมมติฐานที่ ๑ พระสังฆาธิการที่มีสถานภาพต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการพัฒนาการบริหาร
จัดการศาสนสมบัติของวัดในจังหวัดชลบุรี ตามหลักอิทธิบาท ๔ แตกต่างกัน  
 
ตารางที่ ๔.๗ การเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของพระสังฆาธิการที่มีต่อการพัฒนาการบริหาร

จัดการศาสนสมบัติของวัดในจังหวัดชลบุรี ตามหลักอิทธิบาท ๔  จําแนกตาม
สถานภาพ 

(n=๓๑๗) 
การพฒันาการบรหิารจัดการศาสน

สมบตั ิ
ของวัดตามหลักอิทธบิาท ๔  

SS df MS F Sig. 

๑. ด้านฉันทะ :  
ความพึงพอใจในงาน 

ระหว่างกลุ่ม  ๒.๓๙๙ ๔  ๐.๘๐๐  ๒.๐๑๗  ๐.๑๑๑
ภายในกลุ่ม  ๑๒๔.๐๘๒ ๓๑๓  ๐.๓๙๖   
รวม  ๑๒๖.๔๘๑ ๓๑๗     

๒. ด้านวิริยะ :  
ความขยันหมั่นเพียร 

ระหว่างกลุ่ม  ๔.๓๐๘ ๔  ๑.๔๓๖  ๓.๒๒๙  ๐.๐๒๓*
ภายในกลุ่ม  ๑๓๙.๒๐๑ ๓๑๓  ๐.๔๔๕   
รวม  ๑๔๓.๕๐๙ ๓๑๗     

๓. ด้านจิตตะ :  
ความเข้าใจงาน 

ระหว่างกลุ่ม  ๓.๗๑๒ ๔  ๑.๒๓๗  ๒.๔๒๒  ๐.๐๖๖
ภายในกลุ่ม  ๑๕๙.๘๖๙ ๓๑๓  ๐.๕๑๑   
รวม  ๑๖๓.๕๘๑ ๓๑๗     

๔. ด้านวิมังสา : 
ไตร่ตรองหาเหตุผล 

ระหว่างกลุ่ม  ๓.๓๓๘ ๔  ๑.๑๑๓  ๒.๒๒๗  ๐.๐๘๕
ภายในกลุ่ม  ๑๕๖.๓๒๙ ๓๑๓  ๐.๔๙๙   
รวม  ๑๕๙.๖๖๗ ๓๑๗     

รวม 
ระหว่างกลุ่ม  ๒.๙๕๗ ๔  ๐.๙๘๖  ๒.๖๑๐  ๐.๐๕๒
ภายในกลุ่ม  ๑๑๘.๑๗๕ ๓๑๓  ๐.๓๗๘   
รวม  ๑๒๑.๑๓๑ ๓๑๗     

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ ๐.๐๕ 
 
 



    ๑๒๔

 
 

จากตารางที่ ๔.๗ ผลการทดสอบด้วยค่าสถิติ F-test ด้วยวิธีการวิเคราะห์ความ
แปรปรวน ทางเดียว (One Way ANOVA) ที่ระดับนัยสําคัญ ๐.๐๕ พบว่า พระสังฆาธิการท่ีมี
สถานภาพต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการพัฒนาการบริหารจัดการศาสนสมบัติของวัดในจังหวัดชลบุรี
ตามหลักอิทธิบาท ๔ โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย 

เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าพระสังฆาธิการที่มีสถานภาพต่างกัน มีความคิดเห็นต่อ
การพัฒนาการบริหารจัดการศาสนสมบัติของวัดในจังหวัดชลบุรีตามหลักอิทธิบาท ๔ แตกต่างกัน
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ ดังน้ันจึงทําการเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยเป็น
รายคู่ ในมิติ ทางด้านสังคมด้วยวิธีผลต่างนัยสําคัญน้อยที่สุด (Least Significant Difference : LSD.) 
รายละเอียดดัง แสดงในตารางที่ ๔.๘ 
 
ตารางที่ ๔.๘ การเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยสําคัญน้อยที่สุดของการพัฒนาการ

บริหารจัดการศาสนสมบัติของวัดในจังหวัดชลบุรี ตามหลักอิทธิบาท ๔ จําแนกตาม
สถานภาพ ด้านวิริยะ 

(n=๓๑๗) 

สถานภาพ x 
ด้านวิริยะ 

เจ้าอาวาส รองเจ้าอาวาส ผู้ช่วยเจ้าอาวาส อ่ืนๆ 
๔.๐๐ ๓.๕๑ ๓.๗๕ ๓.๙๖ 

เจ้าอาวาส ๔.๐๐  ๐.๔๙ ๐.๒๕ ๐.๐๔ 
รองเจ้าอาวาส ๓.๕๑   -๐.๒๔* -๐.๔๕ 
ผู้ช่วยเจ้าอาวาส ๓.๗๕    -๐.๒๑ 
อ่ืนๆ ๓.๙๖     

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ ๐.๐๕ 
 

จากตารางที่ ๔.๘ พบว่าพระสังฆาธิการที่มีสถานภาพเจ้าอาวาสมีความคิดเห็นต่อการ
พัฒนาการบริหารจัดการศาสนสมบัติของวัดในจังหวัดชลบุรีตามหลักอิทธิบาท ๔ โดยจําแนกตาม
สถานภาพด้านวิริยะ มากกว่าพระสังฆาธิการที่มีสถานภาพรองเจ้าอวาสและผู้ช่วยเจ้าอาวาส      
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ 

ส่วนพระสังฆาธิการที่มีสถานภาพรองเจ้าอาวาสมีความคิดเห็นต่อการพัฒนาการบริหาร
จัดการศาสนสมบัติของวัดในจังหวัดชลบุรีตามหลักอิทธิบาท ๔ โดยจําแนกตามสถานภาพด้านวิริยะ 
น้อยกว่าพระสังฆาธิการที่มีสถานภาพผู้ช่วยเจ้าอาวาส อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ 
 
 



    ๑๒๕

 
 

สมมติฐานที่ ๒ พระสังฆาธกิารที่มีอายุต่างกัน มีความคดิเห็นต่อการพฒันาการบริหารจัดการศา
สนสมบตัิของวัดในจังหวัดชลบุรี ตามหลกัอิทธบิาท ๔ แตกต่างกนั  

ตารางที่ ๔.๙ การเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของพระสังฆาธิการที่มีต่อการพัฒนาการบริหาร
จัดการศาสนสมบัติของวัดในจังหวัดชลบุรี ตามหลักอิทธิบาท ๔  จําแนกตามอายุ 

(n=๓๑๗) 
การพฒันาการบรหิารจัดการศาสน

สมบตั ิ
ของวัดตามหลักอิทธบิาท ๔  

SS df MS F Sig. 

๑. ด้านฉันทะ : ความพึง
พอใจในงาน 

ระหว่างกลุ่ม  ๑.๐๓๕  ๕  ๐.๓๔๕  ๐.๘๕๘  ๐.๔๖๓
ภายในกลุ่ม  ๑๒๕.๔๔๖  ๓๑๒  ๐.๔๐๒   
รวม  ๑๒๖.๔๘๐  ๓๑๗     

๒. ด้านวิริยะ : ความขยัน  
หมั่นเพียร 

ระหว่างกลุ่ม  ๐.๒๓๖  ๕  ๐.๐๗๙  ๐.๑๗๒  ๐.๙๑๕
ภายในกลุ่ม  ๑๔๒.๙๗๘  ๓๑๒  ๐.๔๕๘   
รวม  ๑๔๓.๒๑๕  ๓๑๗     

๓. ด้านจิตตะ : ความ
เข้าใจงาน 

ระหว่างกลุ่ม  ๐.๒๕๑  ๕  ๐.๐๘๔  ๐.๑๖๐ ๐.๙๒๓ 
ภายในกลุ่ม  ๑๖๓.๒๘๓  ๓๑๒  ๐.๕๒๓   
รวม  ๑๖๓.๕๓๔  ๓๑๗     

๔. ด้านวิมังสา : 
ไตร่ตรองหาเหตุผล 

ระหว่างกลุ่ม  ๐.๓๔๕  ๕  ๐.๑๑๕  ๐.๒๒๕  ๐.๘๗๙
ภายในกลุ่ม  ๑๕๙.๒๒๔  ๓๑๒  ๐.๕๑๐   
รวม  ๑๕๙.๕๖๙  ๓๑๗     

รวม 
ระหว่างกลุ่ม  ๐.๐๐๗  ๕  ๐.๐๐๒  ๐.๐๐๖  ๐.๙๙๙
ภายในกลุ่ม  ๑๒๑.๑๑๐  ๓๑๒  ๐.๓๘๘   
รวม  ๑๒๑.๑๑๗  ๓๑๗     

 
จากตารางที่ ๔.๙ ผลการทดสอบด้วยค่าสถิติ F-test ด้วยวิธีการวิเคราะห์ความ

แปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA) ที่ระดับนัยสําคัญ ๐.๐๕ พบว่า พระสังฆาธิการท่ีมีอายุ
ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการพัฒนาการบริหารจัดการศาสนสมบัติของวัดในจังหวัดชลบุรีตามหลัก
อิทธิบาท ๔ จําแนกตามอายุ โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย 

เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า พระสังฆาธิการที่มีอายุต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการ
พัฒนาการบริหารจัดการศาสนสมบัติของวัดในจังหวัดชลบุรีตามหลักอิทธิบาท ๔ โดยจําแนกตามอายุ
ไม่แตกต่างกัน 



    ๑๒๖

 
 

สมมติฐานที่ ๓  พระสังฆาธิการที่มีวุฒกิารศกึษาสามัญตา่งกัน มีความคดิเหน็ต่อการพฒันาการ
บรหิารจดัการศาสนสมบตัิของวัดในจังหวัดชลบรุี ตามหลักอิทธบิาท ๔ แตกต่างกัน  

ตารางที่ ๔.๑๐ การเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของพระสังฆาธิการท่ีมีต่อการพัฒนาการบริหาร
จัดการศาสนสมบัติของวัดในจังหวัดชลบุรี ตามหลักอิทธิบาท ๔  จําแนกตามวุฒิ
การศึกษาสามัญ 

(n=๓๑๗) 
การพฒันาการบรหิารจัดการศาสน

สมบตั ิ
ของวัดตามหลักอิทธบิาท ๔  

SS df MS F Sig. 

๑. ด้านฉันทะ : ความพึง
พอใจในงาน 

ระหว่างกลุ่ม  ๒.๕๙๓  ๓  ๑.๒๙๗  ๓.๒๘๖  ๐.๐๓๙*
ภายในกลุ่ม  ๑๒๓.๘๘๘  ๓๑๔  ๐.๓๙๕   
รวม  ๑๒๖.๔๘๑  ๓๑๗     

๒. ด้านวิริยะ : ความขยัน  
หมั่นเพียร 

ระหว่างกลุ่ม  ๓.๖๕๕  ๓  ๑.๘๒๘  ๔.๑๐๓  ๐.๐๑๗*
ภายในกลุ่ม  ๑๓๙.๘๕๓  ๓๑๔  ๐.๔๔๕   
รวม  ๑๔๓.๕๐๙  ๓๑๗     

๓. ด้านจิตตะ : ความ
เข้าใจงาน 

ระหว่างกลุ่ม  ๑.๙๑๓  ๓  ๐.๙๕๖  ๑.๘๕๘ ๐.๑๕๘ 
ภายในกลุ่ม  ๑๖๑.๖๖๘  ๓๑๔  ๐.๕๑๕   
รวม  ๑๖๓.๕๘๑  ๓๑๗     

๔. ด้านวิมังสา : 
ไตร่ตรองหาเหตุผล 

ระหว่างกลุ่ม  ๒.๙๘๔  ๓  ๑.๔๙๒  ๒.๙๙๐  ๐.๐๕๒
ภายในกลุ่ม  ๑๕๖.๖๘๓  ๓๑๔  ๐.๔๙๙   
รวม  ๑๕๙.๖๖๗  ๓๑๗     

รวม 
ระหว่างกลุ่ม  ๒.๕๘๔  ๓  ๑.๒๙๒  ๓.๔๒๒ ๐.๐๓๔*
ภายในกลุ่ม  ๑๑๘.๕๔๘  ๓๑๔  ๐.๓๗๘   
รวม  ๑๒๑.๑๓๑  ๓๑๗     

 
จากตารางที่ ๔.๑๐ ผลการทดสอบด้วยค่าสถิติ F-test ด้วยวิธีการวิเคราะห์ความ

แปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA) ที่ระดับนัยสําคัญ ๐.๐๕ พบว่า พระสังฆาธิการที่มีวุฒิ
การศึกษาสามัญต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการพัฒนาการบริหารจัดการศาสนสมบัติของวัดในจังหวัด
ชลบุรีตามหลักอิทธิบาท ๔ จําแนกตามวุฒิการศึกษาสามัญ โดยภาพรวมแตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ จึงเป็นไปตามสมมติฐานการวิจัย 

เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า พระสังฆาธิการที่มีวุฒิการศึกษาสามัญต่างกัน มีความ
คิดเห็นต่อการพัฒนาการบริหารจัดการศาสนสมบัติของวัดในจังหวัดชลบุรีตามหลักอิทธิบาท ๔  
แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕   



    ๑๒๗

 
 

ดังน้ันจึงทําการเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ ในมิติ ทางด้านสังคม
ด้วยวิธีผลต่างนัยสําคัญน้อยที่สุด (Least Significant Difference : LSD.) รายละเอียดดัง แสดงใน
ตารางที่ ๔.๑๑ - ๔.๑๓ 

 
ตารางที่ ๔.๑๑ การเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยสําคญัน้อยที่สุดของการพัฒนาการ

บริหารจัดการศาสนสมบัติของวัดในจังหวัดชลบุรี ตามหลักอิทธิบาท ๔ จําแนกตามวุฒิ
การศึกษาสามัญโดยภาพรวม 

(n=๓๑๗) 

วุฒกิารศกึษาสามัญ x 
โดยภาพรวม 

ต่ํากว่าปรญิญาตรี ปรญิญาตรี สูงกว่าปรญิญาตรี
๓.๘๘ ๓.๘๔ ๔.๐๗ 

ตํ่ากว่าปริญญาตรี ๓.๘๘  ๐.๐๔ -๐.๑๙* 
ปริญญาตร ี ๓.๘๔   -๐.๒๓* 
สูงกว่าปริญญาตรี ๔.๐๗    

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ ๐.๐๕ 
 

จากตารางที่ ๔.๑๑ พบว่าพระสังฆาธิการที่มีวุฒิการศึกษาตํ่ากว่าปริญญาตรี และวุฒิ
การศึกษาปริญญาตรี มีความคิดเห็นต่อการพัฒนาการบริหารจัดการศาสนสมบัติของวัดในจังหวัด
ชลบุรีตามหลักอิทธิบาท ๔ จําแนกโดยภาพรวม น้อยกว่าพระสังฆาธิการที่มีวุฒิการศึกษาสามัญสูง
กว่าปริญญาตรีอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ 

 
ตารางที่ ๔.๑๒ การเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยสําคญัน้อยที่สุดของการพัฒนาการ

บริหารจัดการศาสนสมบัติของวัดในจังหวัดชลบุรี ตามหลักอิทธิบาท ๔ จําแนกตามวุฒิ
การศึกษาสามัญ ด้านฉันทะ 

(n=๓๑๗) 

วุฒกิารศกึษาสามัญ x 
ด้านฉันทะ 

ต่ํากว่าปรญิญาตรี ปรญิญาตรี สูงกว่าปรญิญาตรี
๓.๙๙ ๓.๙๖ ๔.๑๘ 

ตํ่ากว่าปริญญาตรี ๓.๙๙  ๐.๐๓ -๐.๑๙* 
ปริญญาตร ี ๓.๙๖   -๐.๒๒* 
สูงกว่าปริญญาตรี ๔.๑๘    

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ ๐.๐๕ 
 



    ๑๒๘

 
 

จากตารางที่ ๔.๑๒ พบว่าพระสังฆาธิการที่มีวุฒิการศึกษาตํ่ากว่าปริญญาตรี และวุฒิ
การศึกษาปริญญาตรี มีความคิดเห็นต่อการพัฒนาการบริหารจัดการศาสนสมบัติของวัดในจังหวัด
ชลบุรีตามหลักอิทธิบาท ๔ จําแนกด้านฉันทะ น้อยกว่าพระสังฆาธิการที่มีวุฒิการศึกษาสามัญสูงกว่า
ปริญญาตรีอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ 

 
ตารางที่ ๔.๑๓ การเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยสําคญัน้อยที่สุดของการพัฒนาการ

บริหารจัดการศาสนสมบัติของวัดในจังหวัดชลบุรี ตามหลักอิทธิบาท ๔ จําแนกตามวุฒิ
การศึกษาสามัญ ด้านวิริยะ 

(n=๓๑๗) 

วุฒกิารศกึษาสามัญ x 
ด้านวิริยะ 

ต่ํากว่าปรญิญาตรี ปรญิญาตรี สูงกว่าปรญิญาตรี
๓.๘๗ ๓.๘๙ ๔.๑๓ 

ตํ่ากว่าปริญญาตรี ๓.๘๗  -๐.๐๒ -๐.๒๖* 
ปริญญาตร ี ๓.๘๙   -๐.๒๔* 
สูงกว่าปริญญาตรี ๔.๑๓    

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ ๐.๐๕ 
 

จากตารางที่ ๔.๑๓ พบว่าพระสังฆาธิการที่มีวุฒิการศึกษาตํ่ากว่าปริญญาตรี มีความ
คิดเห็นต่อการพัฒนาการบริหารจัดการศาสนสมบัติของวัดในจังหวัดชลบุรีตามหลักอิทธิบาท ๔ 
จําแนกด้านวิริยะ น้อยกว่าพระสังฆาธิการที่มีวุฒิการศึกษาสามัญสูงกว่าปริญญาตรีอย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ 

ส่วนพระสังฆาธิการที่มีวุฒิการศึกษาปริญญาตรี มีความคิดเห็นต่อการพัฒนาการบริหาร
จัดการศาสนสมบัติของวัดในจังหวัดชลบุรีตามหลักอิทธิบาท ๔ จําแนกด้านวิริยะ น้อยกว่าพระสังฆาธิ
การที่มีวุฒิการศึกษาสามัญสูงกว่าปริญญาตรีอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ 



    ๑๒๙

 
 

สมมติฐานที ่๔ พระสังฆาธิการทีมี่วุฒิการศึกษาทางธรรมต่างกัน มีความคิดเห็นตอ่การพฒันาการ
บริหารจัดการศาสนสมบัติของวัดในจังหวัดชลบุรี ตามหลักอิทธิบาท ๔ แตกต่าง
กัน  

ตารางที่ ๔.๑๔ การเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของพระสังฆาธิการท่ีมีต่อการพัฒนาการบริหาร
จัดการศาสนสมบัติของวัดในจังหวัดชลบุรี ตามหลักอิทธิบาท ๔ จําแนกตามวุฒิ
การศึกษาทางธรรม 

(n=๓๑๗) 
การพฒันาการบรหิารจัดการศาสน

สมบตั ิ
ของวัดตามหลักอิทธบิาท ๔  

SS df MS F Sig. 

๑. ด้านฉันทะ : ความพึง
พอใจในงาน 

ระหว่างกลุ่ม  ๐.๖๕๘  ๓  ๐.๘๒๑  ๐.๘๒๑  ๐.๔๕๑ 
ภายในกลุ่ม  ๑๒๕.๘๒๓  ๓๑๔  ๐.๔๐๑   
รวม  ๑๒๖.๔๘๑  ๓๑๗     

๒. ด้านวิริยะ : ความขยัน  
หมั่นเพียร 

ระหว่างกลุ่ม  ๐.๔๗๗  ๓  ๐.๒๓๙  ๐.๕๒๔  ๐.๕๙๓ 
ภายในกลุ่ม  ๑๔๓.๐๓๑  ๓๑๔  ๐.๔๕๖   
รวม  ๑๔๓.๕๐๙  ๓๑๗     

๓. ด้านจิตตะ : ความ
เข้าใจงาน 

ระหว่างกลุ่ม  ๐.๕๔๘  ๓  ๐.๒๗๔  ๐.๕๒๗ ๐.๕๙๑ 
ภายในกลุ่ม  ๑๖๓.๐๓๓  ๓๑๔  ๐.๕๑๙   
รวม  ๑๖๓.๕๘๑  ๓๑๗     

๔. ด้านวิมังสา : ไตร่ตรอง
หาเหตุผล 

ระหว่างกลุ่ม  ๑.๙๕๖  ๓  ๐.๙๗๘  ๑.๙๔๗  ๐.๑๔๔ 
ภายในกลุ่ม  ๑๕๗.๗๑๑  ๓๑๔  ๐.๕๐๒   
รวม  ๑๕๙.๖๖๗  ๓๑๗     

รวม 
ระหว่างกลุ่ม  ๐.๘๑๗  ๓  ๐.๔๐๘  ๑.๐๖๖  ๐.๓๔๖
ภายในกลุ่ม  ๑๒๐.๓๑๔  ๓๑๔  ๐.๓๘๓   
รวม  ๑๒๑.๑๓๑  ๓๑๗     

 
จากตารางที่ ๔.๑๔ ผลการทดสอบด้วยค่าสถิติ F-test ด้วยวิธีการวิเคราะห์ความ

แปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA) ที่ระดับนัยสําคัญ ๐.๐๕ พบว่า พระสังฆาธิการที่มีวุฒิ
การศึกษาทางธรรมต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการพัฒนาการบริหารจัดการศาสนสมบัติของวัดใน
จังหวัดชลบุรีตามหลักอิทธิบาท ๔ จําแนกตามวุฒิการศึกษาทางธรรม โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน จึง
ปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย 

เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า พระสังฆาธิการที่มีวุฒิการศึกษาทางธรรมต่างกัน มี
ความคิดเห็นต่อการพัฒนาการบริหารจัดการศาสนสมบัติของวัดในจังหวัดชลบุรีตามหลักอิทธิบาท ๔ 
โดยจําแนกตามวุฒิการศึกษาทางธรรมไม่แตกต่างกัน 
 



    ๑๓๐

 
 

ตารางที่ ๔.๑๕ ผลสรุปโดยรวมการเปรียบเทียบความคิดเห็นของพระสังฆาธิการที่มีต่อการพัฒนาการ
บริหารจัดการศาสนสมบัติของวัดในจังหวัดชลบุรี ตามหลักอิทธิบาท ๔ จําแนกตาม
ปัจจัยส่วนบุคคลตามสมมติฐานที่ ๑–๔ 

 

สมมติฐาน ตัวแปรทดสอบ F Sig. ผลการศกึษา 
ยอมรับ ปฏเิสธ 

๑ สถานภาพ ๒.๖๑๐ ๐.๐๕๒  √ 
๒ อายุ ๐.๐๐๖ ๐.๙๙๙  √ 
๓ วุฒิการศึกษาสามัญ ๓.๔๒๒ ๐.๐๓๔ √  
๔ วุฒิการศึกษาทางธรรม ๑.๐๖๖ ๐.๓๔๖  √ 

 
จากตารางที่ ๔.๑๕ การเปรียบเทียบความคิดเห็นของพระสังฆาธิการท่ีมีต่อการ

พัฒนาการบริหารจัดการศาสนสมบัติของวัดในจังหวัดชลบุรี ตามหลักอิทธิบาท ๔ จําแนกตามปัจจัย
ส่วนบุคคล สรุปได้ว่า 

พระสังฆาธิการที่มีสถานภาพต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการพัฒนาการบริหารจัดการศา
สนสมบัติของวัดในจังหวัดชลบุรี ตามหลักอิทธิบาท ๔ โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน จึงปฏิเสธ
สมมติฐานการวิจัย 

พระสังฆาธิการที่มี อายุต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการพัฒนาการบริหารจัดการศาสน
สมบัติของวัดในจังหวัดชลบุรี ตามหลักอิทธิบาท ๔ โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมมติฐาน
การวิจัย 

พระสังฆาธิการที่มี วุฒิการศึกษาสามัญต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการพัฒนาการบริหาร
จัดการศาสนสมบัติของวัดในจังหวัดชลบุรี ตามหลักอิทธิบาท ๔ โดยภาพรวมแตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕  จึงยอมรับสมมติฐานการวิจัย 

พระสังฆาธิการที่มี วุฒิการศึกษาทางธรรมต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการพัฒนาการ
บริหารจัดการศาสนสมบัติของวัดในจังหวัดชลบุรี ตามหลักอิทธิบาท ๔ โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน จึง
ปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย 

 
๒) การวิเคราะห์การพัฒนาการบริหารจัดการศาสนสมบัติของวัดในจังหวัดชลบรุี ตาม

หลักการจัดการ 
ผลการวิเคราะห์การพัฒนาการบริหารจัดการศาสนสมบัติของวัดในจังหวัดชลบุรีตาม

หลักการจัดการตามความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างโดยภาพรวมและรายด้านได้แก่ คือ ๑) ด้านการ
วางแผนตามแนวอิทธิบาท ๔ ๒) ด้านการจัดองค์กรตามแนวอิทธิบาท ๔ ๓) ด้านการจัดคนเข้าทํางาน
ตามแนวอิทธิบาท ๔ ๔) ด้านการสั่งการตามแนวอิทธิบาท ๔ และ๕) ด้านการควบคุมตามแนวอิทธิบาท 
๔ มีรายละเอียดแสดงในตารางที่ ๔.๑๖ ถึงตารางที่ ๔.๑๘ รายละเอียดดังต่อไปน้ี 



    ๑๓๑

 
 

ตารางที่ ๔.๑๖ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและระดับความคิดเห็นของพระสังฆาธิการ พระภิกษุ
ที่มีต่อการพัฒนาการบริหารจัดการศาสนสมบัติของวัดในจังหวัดชลบุรี โดยภาพรวม  

(n=๓๑๗) 
ลํา
ดบั 

การพฒันาการบรหิารจัดการศาสน 
สมบตัิของวัด 

ระดบัความคดิเห็น 
x S.D. การแปลผล

๑. ด้านการการวางแผนตามแนวอิทธิบาท ๔ ๓.๘๗ ๐.๖๖๙ มาก 
๒. ด้านการจัดองค์กรตามแนวอิทธิบาท ๔ ๓.๙๓ ๐.๖๔๐ มาก 
๓. ด้านการจัดคนเข้าทํางานตามแนวอิทธิบาท ๔ ๓.๙๔ ๐.๖๙๐ มาก 
๔. ด้านการสั่งการตามแนวอิทธิบาท ๔ ๓.๘๗ ๐.๖๕๙ มาก 
๕. ด้านการควบคุมตามแนวอิทธิบาท ๔ ๔.๐๗ ๐.๖๕๓ มาก 

ภาพรวม ๓.๙๔ ๐.๕๘๓ มาก 
 

จากตารางที่ ๔.๑๖ พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นต่อการพัฒนาการบริหาร
จัดการศาสนสมบัติของวัดในจังหวัดชลบุรีตามหลักการจัดการโดยภาพรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก 
(x=๓.๙๔) และเป็นความคิดเห็นที่สอดคล้องกันมาก (S.D.=๐.๔๘๓) เมื่อพิจารณาแต่ละข้อพบว่ากลุ่ม
ตัวอย่างมีความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วยมากทุกข้อและเป็นความคิดเห็นที่สอดคล้องกันในระดับ
มาก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    ๑๓๒

 
 

ตารางที่ ๔.๑๗ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและระดับความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อการ
พัฒนาการบริหารจัดการศาสนสมบัติของวัดในจังหวัดชลบุรี ตามหลักด้านการ
วางแผน 

(n=๓๑๗) 
ลําดบั การพฒันาการบรหิารจัดการศาสนสมบตัขิองวัด

ตามหลกัด้านการวางแผนตามแนวอิทธบิาท ๔
ระดบัความคดิเห็น 

x S.D. การแปลผล 
๑. พระสังฆาธิการถึงพร้อมด้วยความมั่นเพื่อสั่ง

ให้การปรึกษาแนะนําเกี่ยวกับจัดบุคคลากร
เข้าวิเคราะห์ประชุมอบรมสัมมนาศึกษาดูงาน ๓.๙๖ ๐.๘๑๔ มาก 

๒. ถึงพร้อมด้วยความมั่นเพื่อฝึกอบรมบุคคลากร
ให้ทราบกฎระเบียบการทํางานเพ่ือสังคมสงฆ์ ๓.๙๑ ๐.๗๖๒ มาก 

๓. ถ ึง พ ร ้อ ม ด ้ว ย ก า ร ร ัก ษ า สภ าพแ ว ด ล ้อ ม
เก่ียวกับการดูแลรักษาศาสนสมบัติ ๓.๙๒ ๐.๗๕๙ มาก 

๔. ถึงพร้อมด้วยการรักษาบุคลากรเพื่อส่งเสริม
และพัฒนาให้มีความรู ้ความสามารถในการ
ทํางาน ๓.๘๕ ๐.๗๕๒ มาก 

๕. ม ีความ เป ็นอ ยู ่ที ่เ หมาะสม เลื ่อน ตําแหน่ง
บ ุคคลากรให ้เหมาะสมกับว ิทยฐานะของ
บุคคลากร ๓.๗๔ ๐.๘๐๕ มาก 

ภาพรวม ๓.๘๗ ๐.๖๖๙ มาก 
 

จากตารางที่ ๔.๑๗ พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นต่อการพัฒนาการบริหาร
จัดการศาสนสมบัติของวัดในจังหวัดชลบุรีตามหลักการจัดการด้านการวางแผนโดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับเห็นด้วยมาก (x=๓.๘๗) และเป็นความคิดเห็นที่สอดคล้องกันมาก (S.D.=๐.๖๖๙) เมื่อพิจารณา
แต่ละข้อ พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วยมากทุกข้อและเป็นความคิดเห็นที่
สอดคล้องกันในระดับมาก 
 

 

 

 

 



    ๑๓๓

 
 

ตารางที่ ๔.๑๘ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและระดับความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อการ
พัฒนาการบริหารจัดการศาสนสมบัติของวัดในจังหวัดชลบุรี ตามหลักด้านการจัด
องค์กร 

(n=๓๑๗) 
ลําดบั การพฒันาการบรหิารจัดการศาสนสมบตัขิองวัด

ตามหลกัด้านการจัดองคก์รตามแนวอิทธบิาท ๔
ระดบัความคดิเห็น 

x S.D. การแปลผล
๑. พระส ัง ฆ า ธ ิก า ร ก า ร จ ัด อ ง ค ์ก า รที ่ด ีแ ล ะ

เหมาะสมจะทําให้องค์การบรรลุวัตถุประสงค์
และเจริญก้าวหน้าขึ้นไปเรื่อยๆ ๔.๐๒ ๐.๗๖๓ มาก 

๒. ถึงพร้อมด้วยความมั่นดําเนินการเกี่ยวกับการ 
จัดทําแผนงานโครงการ ๓.๘๖ ๐.๘๐๔ มาก 

๓. ถึงพร้อมด้วยการรักษาเข้าใจงานที่รับผิดชอบ ๓.๙๗ ๐.๗๓๙ มาก 
๔. ถึงพร้อมด้วยการรักษาติดตามการใช้จ ่าย 

งบประมาณด้านการดูแลรักษาศาสนสมบัติ ๔.๐๒ ๐.๗๔๐ มาก 
๕. มีความเป็นอยู่ที ่เหมาะสมประเมินผลงานที่

ผ่าน มาเพ่ือเป็นแนวทางการปรับปรุง ๓.๘๑ ๐.๗๒๕ มาก 
ภาพรวม ๓.๙๓ ๐.๖๔๐ มาก 

 
จากตารางที่ ๔.๑๘ พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นต่อการพัฒนาการบริหาร

จัดการศาสนสมบัติของวัดในจังหวัดชลบุรีตามหลักการด้านการจัดองค์การโดยภาพรวมอยู่ในระดับ
เห็นด้วยมาก (x=๓.๙๓) และเป็นความคิดเห็นที่สอดคล้องกันมาก (S.D.=๐.๖๔๐) เมื่อพิจารณาแต่ละ
ข้อพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วยมากทุกข้อและเป็นความคิดเห็นที่สอดคล้อง
กันในระดับมาก 



    ๑๓๔

 
 

ตารางที่ ๔.๑๙ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและระดับความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อการ
พัฒนาการบริหารจัดการศาสนสมบัติของวัดในจังหวัดชลบุรี ตามหลักด้านการจัดคนเข้าทํางาน 

(n=๓๑๗) 
ลําดบั การพฒันาการบริหารจดัการศาสนสมบตัิของวัดตาม

หลกัด้านการจดัคนเข้าทํางานตามแนวอทิธบิาท ๔
ระดบัความคดิเห็น 

x S.D. การแปลผล
๑. พระส ัง ฆ า ธ ิก า ร ถ ึง พ ร ้อ ม ด ้ว ยค ว ามมั ่น ใ น

กลยุทธ์การดูแลรักษา ๔.๐๘ ๐.๗๕๑ มาก 
๒. ถึงพร้อมด้วยความมั่นเพ่ือการการดูแลรักษาศาสน 

สมบติ ๔.๐๐ ๐.๗๑๔ มาก 
๓. ถึงพร้อมด้วยการรักษาการดูแลรักษาศาสน

สมบัติ เพื่อปฏิบัติตามระเบียบตามแผนงานที่
วางกรอบ กําหนดกลยุทธ์ ๓.๙๓ ๐.๗๑๔ มาก 

๔. ถึงพร้อมด้วยการรักษาคือตรวจสอบงานเพื่อ
ความ สะดวกและรวดเร็ว ๓.๘๔ ๐.๗๖๕ มาก 

๕. มีความเป็นอยู ่เหมาะสมเพื ่อวางแผนหาทุน
ทรัพย์ เพ่ือสํารองในการดําเนินการก่อสร้างวัด ๓.๙๒ ๐.๗๙๕ มาก 

ภาพรวม ๓.๙๔ ๐.๖๙๐ มาก 
 

จากตารางที่ ๔.๑๙ พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นต่อการพัฒนาการบริหาร
จัดการศาสนสมบัติของวัดในจังหวัดชลบุรีตามหลักการจัดการด้านการจัดคนเข้าทํางาน โดยภาพรวม
อยู่ในระดับเห็นด้วยมาก (x=๓.๙๔) และเป็นความคิดเห็นที่สอดคล้องกันมาก (S.D.=๐.๖๙๐) เมื่อ
พิจารณาแต่ละข้อพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วยมากทุกข้อและเป็นความ
คิดเห็นที่สอดคล้องกันในระดับมาก 
 

 

 

 

 

 

 



    ๑๓๕

 
 

ตารางที่ ๔.๒๐ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและระดับความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อการ
พัฒนาการบริหารจัดการศาสนสมบัติของวัดในจังหวัดชลบุรี ตามหลักด้านการสั่งการ 

(n=๓๑๗) 
ลําดบั การพฒันาการบริหารจดัการศาสนสมบตั ิ

ของวัดตามหลกัด้านการสั่งการตามแนวอิทธบิาท ๔ 
ระดบัความคดิเห็น 

x S.D. การแปลผล
๑. พระสังฆาธิการถึงพร้อมด้วยความมั่นกําหนด 

บุคคลากรเพื่อการดูแลรักษาศาสนสมบัติใ ห้
ชัดเจน ๓.๙๒ ๐.๗๘๔ มาก 

๒. ถึงพร้อมด้วยความมั่นปฏิบัตินโยบายตามกรอบ 
การดูแลรักษาศาสนสมบติ ๓.๘๘ ๐.๗๖๕ มาก 

๓. ถึงพร้อมด้วยการรักษาความเข้าใจสภาพการ
ดูแล รักษาศาสนสมบัติ ๓.๙๐ ๐.๗๕๙ มาก 

๔. ถึงพร้อมด้วยการรักษาตรวจสอบ  การดูแล
รักษาศาสนสมบัติ ๓.๘๖ ๐.๗๕๓ มาก 

๕. มีความเป็นอยู่เหมาะสมเพื่อประเมินผลงที่ผ่าน 
มาเพ่ือประโยชน์ในการพัฒนาระบบการงานให้ดี ๓.๘๑ ๐.๗๓๙ มาก 

ภาพรวม ๓.๘๗ ๐.๖๕๙ มาก 
 

จากตารางที่ ๔.๒๐ พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นต่อการพัฒนาการบริหาร
จัดการศาสนสมบัติของวัดในจังหวัดชลบุรีตามหลักการจัดการด้านการใช้กลยุทธ์ โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับเห็นด้วยมาก (x=๓.๘๗) และเป็นความคิดเห็นที่สอดคล้องกันมาก (S.D.=๐.๖๕๙) เมื่อพิจารณา
แต่ละข้อพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วยมากทุกข้อและเป็นความคิดเห็นที่
สอดคล้องกันในระดับมาก 
 

 

 

 

 

 

 



    ๑๓๖

 
 

ตารางที่ ๔.๒๑ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและระดับความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อการ
พัฒนาการบริหารจัดการศาสนสมบัติของวัดในจังหวัดชลบุรี ตามหลักด้านการควบคุม 

(n=๓๑๗) 
ลําดบั การพฒันาการบรหิารจัดการศาสนสมบตัขิองวัด

ตามหลกัด้านการควบคุมตามแนวอิทธบิาท ๔ 
ระดบัความคดิเห็น 

x S.D. การแปลผล 
๑. พระสังฆาธิการถึงพร้อมด้วยความมั ่นดูแล

งานตามกําหนดการ ๔.๑๕ ๐.๗๕๘ มาก 
๒. ถึ ง พ ร้ อ ม ด้ ว ย ค ว า ม มั่ น ดํ า เ นิ น ง า น ต า ม

วัตถุประสงค์ ๔.๐๕ ๐.๗๓๔ มาก 
๓. ถึงพร้อมด้วยการรักษาเข้าใจการปฏิบัติงานที่

ได้รับมอบหมาย ๔.๐๗ ๐.๗๓๔ มาก 
๔. ถ ึง พ ร ้อ ม ด ้ว ย ก า ร ร ัก ษ า สภ าพแ ว ด ล ้อ ม

ภายนอกคือ สิ่งที่เป็นปัญหาอุปสรรคในการ
ดําเนินการ ๓.๙๗ ๐.๗๘๑ มาก 

๕. คบคนดีเป็นมิตร ปรึกษาหารือ มีการควบคุม 
โครงสร้างภายในองค์การ ๔.๑๒ ๐.๗๔๗ มาก 

ภาพรวม ๔.๐๗ ๐.๖๕๓ มาก 
 

จากตารางที่ ๔.๒๑ พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นต่อการพัฒนาการบริหาร
จัดการศาสนสมบัติของวัดในจังหวัดชลบุรีตามหลักการจัดการด้านการควบคุม โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับเห็นด้วยมาก (x=๔.๐๗) และเป็นความคิดเห็นที่สอดคล้องกันมาก (S.D.=๐.๖๕๓) เมื่อพิจารณา
แต่ละข้อพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วยมากทุกข้อและเป็นความคิดเห็นที่
สอดคล้องกันในระดับมาก 
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 ๓) ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของพระสังฆาธิการที่มีต่อการพัฒนาการบริหาร
จัดการศาสนสมบัติของวัดในจังหวัดชลบุรีตามหลักการจัดการจําแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 

ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของพระสังฆาธิการที่มีต่อการพัฒนาการบริหาร
จัดการศาสนสมบัติของวัดในจังหวัดชลบุรี ตามหลักการจัดการจําแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลได้แก่ 
สถานภาพ อายุ วุฒิการศึกษาสามัญ วุฒิการศึกษาทางธรรม ตามสมมติฐานที่ ๑-๔ ดังน้ี 
สมมติฐานที่ ๑ พระสังฆาธิการที่มีสถานภาพต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการพัฒนาการบริหาร

จัดการศาสนสมบัติของวัดในจังหวัดชลบุรีตามหลักการจัดการแตกต่างกัน  
 
ตารางที่ ๔.๒๒ การเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของพระสังฆาธิการท่ีมีต่อการพัฒนาการบริหาร

จัดการศาสนสมบัติของวัดในจังหวัดชลบุรีตามหลักการจัดการ จําแนกตามสถานภาพ 
(n=๓๑๗) 

การพฒันาการบรหิารจัดการศาสนสมบตัิ
ของวัดในจังหวัดชลบรุตีามหลกัการ

จัดการ 
SS df MS F Sig. 

๑. ด้านการวางแผน  
ตามแนวอิทธิบาท ๔ 

ระหว่างกลุ่ม  ๒.๔๕๖  ๔  ๐.๘๑๙  ๑.๘๔๐  ๐.๑๔๐
ภายในกลุ่ม  ๑๓๙.๒๗๕  ๓๑๓  ๐.๔๔๕   
รวม  ๑๔๑.๗๓๑  ๓๑๗     

๒. ด้านการจัดองค์กร  
ตามแนวอิทธิบาท ๔ 

ระหว่างกลุ่ม  ๓.๓๙๔  ๔  ๑.๑๓๑  ๒.๘๐๑  ๐.๐๔๐*
ภายในกลุ่ม  ๑๒๖.๔๓๒  ๓๑๓  ๐.๔๐๔   
รวม  ๑๒๙.๘๒๕  ๓๑๗     

๓. ด้านการจัดคนเข้าทํางาน  
ตามแนวอิทธิบาท ๔ 

ระหว่างกลุ่ม  ๒.๗๓๖  ๔  ๐.๙๑๒  ๑.๙๓๒  ๐.๑๒๔
ภายในกลุ่ม  ๑๔๗.๗๑๕  ๓๑๓  ๐.๔๗๒   
รวม  ๑๕๐.๔๕๑  ๓๑๗     

๔. ด้านการสั่งการ 
ตามแนวอิทธิบาท ๔ 

ระหว่างกลุ่ม  ๑.๙๙๕  ๔  ๐.๖๖๕  ๑.๕๓๙  ๐.๒๐๔
ภายในกลุ่ม  ๑๓๕.๒๔๓  ๓๑๓  ๐.๔๓๒   
รวม  ๑๓๗.๒๓๘  ๓๑๗     

๕. ด้านการควบคุม 
ตามแนวอิทธิบาท ๔ 

ระหว่างกลุ่ม  ๑.๓๗๙  ๔  ๐.๔๖๐  ๑.๐๗๗  ๐.๓๕๙
ภายในกลุ่ม  ๑๓๓.๖๑๐  ๓๑๓  ๐.๔๒๗   
รวม  ๑๓๔.๙๘๙  ๓๑๗     

รวม 
ระหว่างกลุ่ม  ๒.๑๘๘  ๔  ๐.๗๒๙  ๒.๑๖๗  ๐.๐๙๒
ภายในกลุ่ม  ๑๐๕.๓๔๓  ๓๑๓  ๐.๓๓๗   
รวม  ๑๐๗.๕๓๑  ๓๑๗     

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ 
จากตารางที่ ๔.๒๒ ผลการทดสอบด้วยค่าสถิติ F-test ด้วยวิธีการวิเคราะห์ความ

แปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA) ที่ระดับนัยสําคัญ ๐ .๐๕ พบว่า พระสังฆาธิการที่มี
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สถานภาพต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการพัฒนาการบริหารจัดการศาสนสมบติของวัดในจังหวัดชลบุรี
ตามหลักการจัดการ โดยภาพรวมไม่แตกต่างกันจึงปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย 

เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าพระสังฆาธิการที่มีสถานภาพต่างกัน มีความคิดเห็นต่อ
การพัฒนาการบริหารจัดการศาสนสมบัติของวัดในจังหวัดชลบุรีตามหลักการจัดการแตกต่างกันอย่าง
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕   

สรุปสาระสําคัญผลการวิจัยเชิงประมาณ 
สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามได้แก่พระสังฆาธิการในจังหวัดชลบุรีจําแนกตาม 

สถานภาพอายุวุฒิการศึกษาสามัญ และวุฒิการศึกษานักธรรมกลุ่มตัวอย่างของผู้ตอบแบบสอบถาม
เป็บ เจ้าอาวาสจํานวน ๒๑๘ รูปคิดเป็นร้อยละ ๖๘.๘ มีอายุ ๕๑ ปีขึ้นไป จํานวน ๑๘๖ รูปคิดเป็น
ร้อยละ ๕๘.๗ มีวุฒิการศึกษาสามัญต่ํากว่าปริญญาตรี จํานวน ๑๔๑ รูปคิดเป็นร้อยละ ๔๔.๕ และมี
วุฒิการศึกษา นักธรรมช้ันเอกจํานวน ๒๘๔ คิดเป็นร้อยละ ๘๙.๖ 

พระสังฆาธิการมีความคิดเห็นต่อการพัฒนาการบริหารจัดการศาสนสมบัติของวัดใน
จังหวัดชลบุรีตามหลักอิทธิบาท ๔ โดยภาพรวมอยู่ในระดับเห็บด้วยมากเมื่อพิจารณาแต่ละด้านพบว่า
พระสังฆาธิการในจังหวัดชลบุรีมีความคิดเห็นต่อการพัฒนาการบริหารจัดการศาสนสมบัติของวัดอยู่
ในระดับเห็นด้วยมาก ดังต่อไปน้ี 

๑) ด้านฉันทะ : ความพึงพอใจในงานโดยภาพรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยด้วยมากเมื่อพิจารณา 
รายละเอียดพบว่าพระสังฆาธิการในเขตจังหวัดชลบุรี มีความคิดเห็นต่อการพัฒนาการบริหารจัดการศาสน
สมบัติของวัดในจังหวัดชลบุรี ด้านฉันทะ : ความพึงพอใจในงานอยู่ในระดับเห็นด้วยมากทุกข้อ 

๒) ด้านวิริยะ : ความขยันหมั่นเพียร ด้านวิริยะ : ความขยันหมั่นเพียรโดยภาพรวมอยู่ในระดับ
เห็นด้วยมากเมื่อพิจารณารายละเอียดพบว่าพระสังฆาธิการมีความคิดเห็นต่อการพัฒนาการบริหาร
จัดการศาสนสมบัติของวัดในจังหวัดชลบุรี ด้านวิริยะ : ความขยันหมั่นเพียรอยู่ในระดับเห็นด้วยมากทุกข้อ 

๓) ด้านจิตตะ : ความเข้าใจงานโดยภาพรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยมากเมื่อพิจารณา 
รายละเอียดพบว่าพระสังฆาธิการมีความคิดเห็นต่อการพัฒนาการบริหารจัดการศาสนสมบัติของวัดใน
จังหวัดชลบุรี ด้านจิตตะ : ความเข้าใจงานอยู่ในระดับเห็นด้วยมากทุกข้อ 

๔) ด้านวิมังสา : ไตร่ตรองหาเหตุผลโดยภาพรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก เมื่อพิจารณา 
รายละเอียดพบว่าพระสังฆาธิการมีความคิดเห็นต่อการพัฒนาการบริหารจัดการศาสนสมบัติของวัด 
ในจังหวัดชลบุรี ด้านวิมังสา : ไตร่ตรองหาเหตุผลอยู่ในระดับเห็นด้วยมากทุกข้อ 

พระสังฆาธิการมีความคิดเห็นต่อการพัฒนาการบริหารจัดการศาสนสมบัติของวัดใน
จังหวัดชลบุรีตามหลักการจัดการโดยภาพรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยมากเมื่อพิจารณาแต่ละด้านพบว่า 
พระสังฆาธิการมีความคิดเห็นต่อการพัฒนาการบริหารจัดการศาสนสมบัติของวัดในจังหวัดชลบุรีอยู่
ในระดับเห็นด้วยมากดังต่อไปน้ี 

๑) ด้านการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมโดยผลรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก เมื่อพิจารณา
รายละเอียดพบว่าพระสังฆาธิการในจังหวัดชลบุรีมีความคิดเห็นต่อการพัฒนาการบริหารจัดการศาสน
สมบัติของวัดในจังหวัดชลบุรี ด้านการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมอยู่ในระดับเห็นด้วยมากทุกข้อ 
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๒) ด้านการสร้างทิศทางขององค์การโดยผลรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก เมื่อพิจารณา
รายละเอียดพบว่าพระสังฆาธิการในจังหวัดชลบุรีมีความคิดเห็นต่อการพัฒนาการบริหารจัดการศาสน
สมบัติของวัด ด้านการสร้างทิศทางขององค์การอยู่ในระดับเห็นด้วยมากทุกข้อ 

๓) ด้านการกําหนดกลยุทธ์โดยผลรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยมากเมื่อพิจารณารายละเอียด 
พบว่าพระสังฆาธิการในจังหวัดชลบุรี มีความคิดเห็นต่อการพัฒนาการบริหารจัดการศาสนสมบติของ
วัด ด้านการกําหนดกลยุทธ์อยู่ในระดับเห็นด้วยมากทุกข้อ 

๔) ด้านการใช้กลยุทธ์ในองค์การโดยผลรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก  เมื่อพิจารณา
รายละเอียดพบว่า พระสังฆาธิการในจังหวัดชลบุรีมีความคิดเห็นต่อการพัฒนาการบริหารจัดการศา
สนสมบัติของวัด ในจังหวัดฃลบุรี ด้านการใช้กลยุทธึIนองค์การอยูในระดับเห็นด้วยมากทุกข้อ 

๔) ด้านการควบคุมกลยุทธ์โดยผลรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยมากเมื่อพิจารณารายละเอียด 
พบว่า พระสังฆาธิการในจังหวัดชลบุรี มีความคิดเห็นต่อการพัฒนาการบริหารจัดการศาสนสมบัติของ
วัดในจังหวัดชลบุรีด้านการควบคุมกลยุทธ์อยู่ในระดับเห็นด้วยมากทุกข้อ 

เมื่อกล่าวโดยผลการวิจัยเชิงปริมาณดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยสามารถสรุปได้ว่าการ
พัฒนาการบริหารจัดการศาสนสมบัติของวัด ตามความคิดเห็นของพระสังฆาธิการในจังหวัดชลบุรีที่
เป็นกลุ่มตัวอย่าง ผู้วิจัยได้วิเคราะห์การบริหารจัดการศาสนสมบัติของวัดในจังหวัดชลบุรี ตามหลัก
อิทธิบาท ๔ ได้พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นโดยภาพรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก ( X =๓.๙๑) 
และเป็นความ คิดเห็นที่สอดคล้องกันมาก (S.D.=๐.๖๑๙) นอกจากน้ีผลการวิจัยยังพบว่าพระสังฆาธิ
การมีความคิดเห็น ต่อการพัฒนาการบริหารจัดการศาสนสมบัติของวัดในจังหวัดชลบุรี ตามหลักอิทธิ
บาท๔ ไม่แตกต่างกัน ตลอดจนพระสังฆาธิการในจังหวัดชลบุรี ก็ยังมีความคิดเห็นต่อการพัฒนาการ
บริหารจัดการศาสนสมบัติของวัดในจังหวัดชลบุรี ไม่แตกต่างกัน เช่นเดียวกัน และผลการวิเคราะห์
การพัฒนาการบริหารจัดการศาสนสมบัติของวัดในจังหวัดชลบุรีตามหลักการจัดการได้พบว่ากลุ่ม
ตัวอย่างมีความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก ( X =๓.๙๔) และเป็นความคิดเห็นที่
สอดคล้องกันมาก (S.D.=๐.๕๘๓) ดังน้ันจึงสมควรมีการพัฒนา การพัฒนาการบริหารจัดการศาสน
สมบัติของวัดในจังหวัดชลบุรี  ในปัจจุบันน้ีให้มีคุณภาพเพ่ือส่งเสริมแนวทางการพัฒนาการบริหาร
จัดการศาสนสมบัติของวัดในจังหวัดชลบุรี ให้พระสังฆาธิการได้ศึกษาถึงวัฒนธรรมอย่างต่อเน่ือง ซึ่ง
เป็นผลการวิจัยที่สนับสนุนถึงความจําเป็นที่จะต้องมีการเปลี่ยนแปลงการพัฒนาการบริหาร จัดการศา
สนสมบัติของวัดในจังหวัดชลบุรีให้มีความเหมาะสมต่อไปนอกจากน้ียังเป็นการสืบทอดอายุ 
พระพุทธศาสนาให้อยู่มั่นคงถาวรในประเทศไทยไปอีกนานแสนนาน 
 
๔.๒ กระบวนการพัฒนาการบริหารจดัการศาสนสมบัตขิองวัดในจังหวดัชลบรุ ี

กระบวนการพัฒนาการบริหารจัดการศาสนสมบัติของวัดในจังหวัดชลบุรี จากการ
สัมภาษณ์เชิงลึก ผู้ให้ข้อมูลสําคัญ ๑๗ รูป/คน เพ่ือให้เห็นถึงสภาพปัญหา และอุปสรรค พร้อมทั้ง
แนวทางสําหรับการพัฒนาเพ่ือการบริหารจัดการศาสนสมบติของวัด ดังต่อไปน้ี 

 
 



    ๑๔๐

 
 

๔.๒.๑ กระบวนการพัฒนาการบริหารจัดการศาสนสมบัติของวัดด้านการวางแผนตาม
แนวอิทธิบาท ๔ 

กระบวนการบริหารที่เริ่มต้นจากการวางแผนถือว่า เป็นการมองไปในอนาคตแล้ว
กําหนด ว่าจะทําอะไร ที่ไหน กับใคร อย่างไร เป็นการเช่ือมทิศทางระหว่างตัวเรากับเป้าหมายที่เรา
ต้องการจะไป กําหนดลู่ทางดําเนินการเป็นขั้นตอนไวัล่วงหน้าเพ่ือให้เฟ้าหมายที่ต้องการน้ันประสบ
ผลสําเร็จ๑ การพิจารณากําหนดเป้าหมายและพัฒนาทางเผื่อเลือกสําหรับการกระทําในอนาคต 
เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าวการวางแผน รวมถึงระเบียบวิธีสําหรับการลดจํานวนทางเผื่อเลือก
หลายๆ ทางให้น้อยลงเพ่ือกําหนดแนวทางปฏิบัติที่ได้รับความเห็นชอบมาแล้วการวางแผน จึงมิใช่เป็น
เพียงการ กําหนดเป้าหมายเท่าน้ันแต่ยังรวมถึงขั้นตอนการปฏิบัติงานการประสานงานและการ
กําหนดมาตรฐานการ ทํางานเพ่ือประโยชน์ทางการควบคุมซึ่งจะเป็นหลักประกันว่ากิจกรรมหรือ
เหตุการณ์จะเป็นไปตามที่การวิเคราะห์วางไว้๒ การวางแผนเป็นหน้าที่อย่างหนึ่งของผู้บริหารและให้
เหตุผลสรุปได้ เช่น การวางแผนเป็นหน้าที่อันดับแรกของผู้บริหาร๓ เป็นตัวกําหนดทิศทางและ
ความรู้สึกในเรื่องของความมุ่งหมาย สําหรับองค์การให้ผู้ปฏิบัติงานทุกคนได้รู้เป็นตัวกําหนดทิศทาง
และความรู้สีก๔ ในเรื่องของความมุ่งหมายสําหรับองค์การให้ผู้ปฏิบัติงานทุกคนได้รู้ เป็นการตัดสินใจ
ที่มี เหตุผล เป็นการวางแผนเป็นเรื่องการเตรียมการไว้ก่อนล่วงหน้า เป็นการวางแผน มีส่วนช่วยให้
มนุษย์ เปลี่ยนแปลงสิ่งต่างๆ ได้มากเป็นการวางแผน เป็นตัวนําในการพัฒนา๕ องค์กรควรจะ
กําหนดการวางแผน งานกิจการ เพ่ือให้หมู่สมาชิก หรือบุคลากรในองค์กรมี ทิศทางในการปฏิบ้ตงาน
หรือทํางานร่วมกันอย่างกลมกลืนไปในทางเดียวกัน ประเทศไทยต้องยอมรับการ เปลี่ยนแปลง ซึ่งถือ
ว่าเป็นประเด็นที่สําคัญของสังคมไทย หรือองค์กร๖ ประชาชนทุกคนควรมีส่วนร่วมในการดูแล รักษา 
เพราะศาสนสมบัติเป็นสมบัติของชาติที่ มีมาเป็บระยะเวลายาวนาน ควรจะมีการวางแผน ปัองกันทั้ง
ระยะสั้นและระยะยาวอย่างต่อเน่ือง๗  

                                                            
๑ สัมภาษณ์ พระครูอุดมวิสุทธิคุณ (หลุ่ม ฐิตนาโค), ท่ีปรึกษาเจ้าคณะอําเภอบ่อทอง, เจ้าอาวาสวัด

โคกข้ีหนอน, ๑๒ กันยายน ๒๕๕๙. 
๒ สัมภาษณ์ พระครูพิมลกิจจานุวัตร (ประทัง ทีปํกโร), รองเจ้าคณะอําเภอบ้านบึง, เจ้าอาวาสวัดกุณฑี

ธาร, ๔ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
๓ สัมภาษณ์ มหาบุรี อธิปญฺโญ ป.ธ. ๔, รองเจ้าคณะอําเภอพนัสนิคมรูปท่ี ๑, เจ้าอาวาสวัดบ้านใน

บน, ๖ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
๔ สัมภาษณ์ พระมหาคมสันต์ ชินวโร ป.ธ.๙, เจ้าคณะอําเภอเกาะจันทร์, เจ้าอาวาสวัดบ่อทอง

ราษฎร์บํารุง, ๔ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
๕ สัมภาษณ์ พระครูอุดมวิสุทธิคุณ (หลุ่ม เตนาโค), ท่ีปรึกษาเจ้าคณะอําเภอบ่อทอง, เจ้าอาวาสวัด

โคก ข้ีหนอน, ๔ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
๖ สัมภาษณ์ พระครูพิมลกิจจานุวัตร (ประทัง ทีปํกโร), รองเจ้าคณะอําเภอบ้านปึง, เจ้าอาวาสวัดกุณฑี

ธาร, ๔ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
๗ สัมภาษณ์ พระมหาบุรี อธิปญฺโญ ป.ธ. ๔, รองเจ้าคณะอําเภอพนัสนิคมรูปท่ี ๑, เจ้าอาวาสวัดบ้านในบน

, ๖ ตุลาคม ๒๕๕๙.  
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ผู้บริหารจะต้องทําการศึกษาสภาพแวดล้อมด้านต่างๆ เพ่ือเตรียมการนําองค์การเข้า
แข่งขันในสภาพแวดล้อมภายนอกที่อาจเกิดขึ้นและเปลี่ยนแปลงไปในลักษณะต่างๆได้อย่างรวดเร็ว๘ 
วิถีทางที่จะทําให้บรรลุผลที่พึงปรารถนาน้ัน แต่เน่ืองจากวิถีทางที่จะทําให้บรรลุผลน้ันมี มากมาย 
ดังน้ันจึงจําเป็นต้องมีการวางแผน เพ่ือตัดสินใจเลือกวิถีหรือวิธีการท่ีดีที่สุด๙ การวางแผนเป็นเรื่อง
เก่ียวกับการใข้ความรู้ในทางวิทยาการและวิจารณญาณวินิจฉัย เหตุการณ์ในอนาคต แล้วกําหนด
วิธีการโดยถูกต้อง และมีเหตุผลเพ่ือให้การดําเนินงานตามการวางแผน เป็นไปโดยเรียบร้อย สมบูรณ์
และมีประสิทธิภาพที่สุด๑๐ เป้าหมายของการกระทําที่ต้องอาศัยขั้นตอนที่สัมพันธ์กันมีการแบ่งเป็น
หมวดหมู่ตาม ความเหมาะสมตามลําดับให้ทราบว่าขั้นตอนใดควรกระทําก่อน และขั้นตอนลําดับ
ถัดไปคืออะไร ทั้งน้ีเพ่ือไม่ให้เกิดความซับซ้อนเสียหายได้๑๑ ทุกฝ่ายให้ความสําคัญกับการวางแผน
เพราะเป็นเสมือนเป็นก้าวแรกที่จะเริ่มเดินทางไปสู่เส้นชัย ที่มีรางวัลหรือเดิมพันรออยู่ถ้าวางแผนดี
ได้รับชัยชนะก็ได้รับรางวัลที่เดิมพันไว้แถม ด้วยช่ือเสียงเกียรติยศเป็นที่น่ายินดี แต่ถ้าพ่ายแพ้ก็ต้อง
สูญเสียเดิมพันสูญเสียช่ือเสียง๑๒ ไม่มีบุคลากรท่ีมีอยู่ก็ไม่สนใจการดูแลรักษาศาสนสมบัติของวัด๑๓ 
พระสังฆาธิการ จะต้องบิณฑบาตตอนเช้าเลี้ยงชีพด้วยตนเอง สวดมนต์ไหว้พระ ทําวัตรเช้า ทําวัตร
เย็น กวาดอาวาสเสนาสนะ ดูแลรักษากุฏิสงฆ์ เก็บกวาดขยะหน้าห้อง ของตนเองให้สะอาด ดูแล 
สุขภาพของตนให้ดี และดูแลบริขารของตนให้ดี เป็นต้น๑๔ 

การวางแผน คือ บุคลากรไม่ประพฤติปฏิบัติตามกฎกติกา ไม่ทําตาม กฎระเบียบของ 
มหาเถรสมาคมและสํานักงานศาสนสมบัติ๑๕ เจ้าหน้าที่คือ ไม่ดูแลงานที่ตนเองรับผิดชอบ ไม่ตรงต่อ
เวลา มาทํางานสาย ไม่มีสมาธิในการทํางาน๑๖ ตามปกติแล้วก็ปฏิบัติตามธรรมเนียมที่ได้ปฏิบัติสืบ
ทอดกันมา ไม่มีการพัฒนารูปแบบเด่นชัดเท่าที่ควร๑๗ เงินงบประมาณที่เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการ
ดําเนินการดูแลรักษาศาสนสมบัติ มีจํานวนไม่มาก คือ ไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่ายในเวลาปัจจุบันน้ี๑๘ 
                                                            

๘ สัมภาษณ์ พระครูปลัดสราวุธ ฐิตปญฺโญ, เจ้าอาวาสวัดห้วยใหญ่, ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙. 
๙ สัมภาษณ์ พระครูเกษมกิตติโสภณ (วัลลภ กิตฺติโสภโณ), เจ้าอาวาสวัดสามัคคีบรรพต, ๓ ตุลาคม 

๒๕๕๙. 
๑๐ สัมภาษณ์ พระครูสุธีวราลังการ (อมร อริยเมธี), เจ้าคณะตําบลท่าบุญมี, เจ้าอาวาสวัดเกาะโพธา

วาส, ๔ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
๑๑ สัมภาษณ์ นางวซิรา น่วมเจริญ, สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด,ชลบุรี, ๖ ตุลาคม ๒๕๕๙.  
๑๒ สัมภาษณ์ นางสุชาดา มุ่งงานครู, นักวิชาการศาสนาชํานาญการ, ๖ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
๑๓ สัมภาษณ์ นายจักกฤษฌ์ วิสุทธิสิริ, นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ, ๖ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
๑๔ สัมภาษณ์ นายสามารถ เท่ียงพูนวงศ์, สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี, ๗ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
๑๕ สัมภาษณ์ พระเทพชลธารมุนี (ประจวบ ปาสาทิโก ป.ธ.๗), เจ้าคณะจังหวัดชลบุรี, เจ้าอาวาสวัด

บางพระวรมหาวิหาร จังหวัดชลบุรี, ๑๕ กันยายน ๒๕๕๙. 
๑๖ สัมภาษณ์ พระราชสิทธิวิมล (เอนก ฐานิสฺสโร ป.ธ.๗), ท่ีปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดชลบุรี, เจ้าอาวาส

วัดใหญ่อินทาราม, ๕ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
๑๗ สัมภาษณ์ พระครูพิศาลประชานุกิจ (ดํารง จกฺกวโร), เจ้าคณะอําเภอหนองใหญ่, เจ้าอาวาสวัด

หนองใหญ่ศิริธรรม, ๓ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
๑๘ สัมภาษณ์ พระครูวิทยาภินันท์ (ขัยณรงค์ ญาณงฺกโร), เจ้าคณะอําเภอพานทอง, เจ้าอาวาสวัดโป่งตา

มุข, ๔ ตุลาคม ๒๕๕๙. 



    ๑๔๒

 
 

เมื่อมีการของบประมาณเพ่ิมขึ้นหรือลดลง ที่เก่ียวกับการดูแลรักษาศาสนสมบัติ จะต้องมีการพิจารณา
อย่างรอบคอบ และรอการอนุมัติจากหน่วยงานราขการ๑๙ สํานักงานศาสนสมบัติ จะเป็นผู้กํากับดูแล
การเงินที่เก่ียวข้องกับการดูแลรักษาศาสนสมบัติ ส่วนพระสังฆาธิการไม่สามารถมีส่วนในการดําเนินการ
จึงไม่รู้ถึงแผนการเงินที่ ชัดเจนได้๒๐ จะเป็นผู้ ดําเนินการแทนพระสังฆาธิการ โดยมีการประชุม
ปรึกษาหารือกันภายในเท่าน้ัน แล้วก็ขอมติความเห็นชอบในที่ประชุมสงฆ์ ส่วนจะดําเนินการ ได้ผลมาก
น้อยแค่ไหนก็ขึ้นอยู่กับสํานักงานศาสนสมบัติ และพระสังฆาธิการ ตามการวางแผน การพัฒนาของพระ
สังฆาธิการ ตามปกติแล้วก็ปฏิบัติตามธรรมเนียมที่ได้ปฎิบัติสืบทอดกันมา๒๑ การวางแผน จึงทําได้ใน
ระดับหน่ึงเท่าน้ัน ยังต้องมีการปรับปรุงพัฒนาเปลี่ยนแปลง ตลอดถึงกระบวนการดูแลรักษาศาสนสมบัติ 
ให้มีความชัดเจนกว่าเดิม๒๒ การเปลี่ยนแปลงเป็นไปเพ่ือต้องการให้บุคลากรทุกรูปได้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
และมีส่วนร่วมกับการดูแลรักษาศาสนสมบัติภายในวัด๒๓ ไม่มีเทคนิคการดูแลรักษาที่ถูกวิธี ทําให้
บุคลากรไม่สนใจงาน จุดอ่อนของบุคลากรคือ ไม่มีความรักที่จะดูแลรักษาศาสนสมบัติ๒๔ 

การวางแผน คือ พระสังฆาธิการ และเจ้าหน้าที่ก็จะให้มีการประชุมร่วมกันเดือนละหน่ึง 
ครั้ง เพ่ือจะได้กําหนดแนวทาง๒๕ การวางแผน ทางพระสังฆาธิการจะเรียกประชุมคณะทํางาน มา
ประชุมปรึกษาหารือกัน เพ่ือกําหนดวิธีการทํางานให้เหมาะสมกับงบประมาณ๒๖ การวางแผนการเงิน 
คือ รายรับได้จากการบริจาคทําบุญทั่วไป และผู้มีจิตศรัทธา มาทําบุญ๒๗ โอกาสการวางแผนการเงิน 
คือ คณะสงฆ์มีการประชุมปรึกษาหารือการดูแลรักษาาสนสมบัติ สอนทั้งภายในพรรษาและนอก
พรรษา๒๘ การวางแผนการเงิน คือ คณะสงฆ์มอบหมายให้พระสังฆาธิการเป็นตัวแทนในการ
ดําเนินการ เมื่อมีการของบประมาณ๒๙ สํานักเรียนจะเป็นผู้กํากับดูแลเรื่องการเงินเพ่ืออุดหนุนให้แก่
                                                            

๑๙ สัมภาษณ์ พระครูวิบูลปริยัติกิจ (สังขีด จนฺทปญฺโญ), เจ้าคณะอําเภอศรีราชา, เจ้าอาวาสวัดพิบูล
สัณหธรรม, ๕ ตุลาคม ๒๕๕๙. 

๒๐ สัมภาษณ์ พระมหาคมสันต์ ชินวโร ป.ธ.๙, เจ้าคณะอําเภอเกาะจันทร์, เจ้าอาวาสวัดบ่อทองราษฎร์
บํารุง, ๔ ตุลาคม ๒๕๕๙. 

๒๑ สัมภาษณ์ พระครูอุดมวิสุทธิคุณ (หลุ่ม ฐิตนาโค), ท่ีปรึกษาเจ้าคณะอําเภอบ่อทอง, เจ้าอาวาสวัด
โคกข้ีหนอน, ๔ ตุลาคม ๒๕๕๙. 

๒๒ สัมภาษณ์ นางสาววราวรรณ ทองศิริ, นักวิชาการศาสนาชํานาญการ ผู้อํานวยการกลุ่มส่งเสริมพระ
พุทธ ศาสนาและกิจการพิเศษ, ๕ ตุลาคม ๒๕๕๙. 

๒๓ สัมภาษณ์ พระครูพิมลกิจจานุวัตร (ประทัง ทีปํกโร), รองเจ้าคณะอําเภอบ้านบีง, เจ้าอาวาสวัดกุณฑี
ธาร , ๔ ตุลาคม ๒๕๕๙. 

๒๔ สัมภาษณ์ พระมหาบุรี อธิปญฺโญ ป.ธ. ๔, รองเจ้าคณะอําเภอพนัสนิคมรูปท่ี ๑, เจ้าอาวาสวัดบ้านใน
บน, ๖ ตุลาคม ๒๕๕๙. 

๒๕ สัมภาษณ์ พระครูปลัดสราวุธ ฐิตปญฺโญ, เจ้าอาวาสวัดห้วยใหญ่, ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙. 
๒๖ สัมภาษณ์ พระครูเกษมกิตติโสภณ (วัลลภ กิตฺติโลภโณ), เจ้าอาวาสวัดสามัคคีบรรพต, ๓ ตุลาคม ๒๕๕๙. 

๒๗ สัมภาษณ์ พระครูสุธีวราลังการ (อมร อริยเมธี), เจ้าคณะตําบลท่าบุญมี, เจ้าอาวาสวัดเกาะโพธา
วาส, ๔ ตุลาคม ๒๕๕๙. 

๒๘ สัมภาษณ์ นางวชิรา น่วมเจริญ, ผู้อํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชลบุรี, ๖ ตุลาคม 
๒๕๕๙. 

๒๙ สัมภาษณ์ นางสุชาดา มุ่งงานครู, นักวิชาการศาสนาชํานาญการ, ๖ ตุลาคม ๒๕๕๙. 



    ๑๔๓

 
 

คณะครู อาจารย์ ที่ได้รับมอบหมายให้สอนนักเรียนแต่ละประโยค๓๐ คณะสงฆ์จะเป็นผู้ดําเนินการ
วางแผน ไปตามข้ันตอนในระเบียบปฏิบัติ๓๑ พระสังฆาธิการมีวิสัยทัศน์ คือ ต้องการให้การดูแล
รักษาศาสนสมบัติ ได้ปฏิบัติตามคําสอนของพระพุทธเจ้า มีพันธกิจ คือ ดําเนินการตามกฎระเบียบ
และมหาเถรสมาคม๓๒ การวางแผน คือ ต้องการส่งเสริมให้บุคลากรทุกรูป/คน ได้รับความ
สะดวกสบาย๓๓  

พระสังฆาธิการจะเป็นผู้กําหนดตัวบุคคล เพ่ือให้มาทําหน้าที่การดูแลรักษาศาสนสมบัติ 
ตามแต่ที่ตัวบุคคลถนัด๓๔ การวางแผน คือ สํานักงานศาสนสมบัติ จะเป็นผู้ดําเนินการแทนพระสังฆาธิ
การ การดําเนินการได้ผลมากน้อยแค่ไหนก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ๓๕ วาระการประชุมปรึกษา มีผลการ
ประชุมไม่มีสาระสําคัญ นอกจากจะพูดคุยกันไป ตามเร่ืองราวเท่าน้ันไม่ค่อยจะมีหลักการที่น่าติดตาม
ผล๓๖ บุคลากรที่มีหน้าที่เก่ียวข้องไม่ประพฤติปฏิบัติตามกฎกติกา ไม่รักษาวินัย ตาม กฎระเบียบ๓๗ 
ทางวัดไม่มีบุคลากรมาเพ่ิม บุคลากรที่มีอยู่ก็ไม่สนใจการดูแลรักษาศาสนสมบัติ๓๘  

การดูแลรักษาศาสนสมบัติ คณะสงฆ์มีความพยายามแก้ไขปัญหาอุปสรรคการวางแผน 
ให้มีความเหมาะสมกับจํานวนบุคคล๓๙ การเปลี่ยนแปลงบุคลากร เป็นไปเพ่ือต้องการให้บุคลากรทุก
รูป ได้มีส่วนได้ส่วนเสีย และมีส่วนร่วมกับการดูแลรักษาศาสนสมบัติ๔๐ การวางแผน ไปตามเรื่องราว
ไม่มีการประเมินผล ปัญหาของบุคลากร คือ มีหน้าที่ในการดูแลรักษาศาสนสมบัติ แต่ไม่มีเทคนิคการ

                                                            
๓๐ สัมภาษณ์ นายจักกฤษณ์ วิสุทธิสิริ, นักวิชาการศาสนาปฎิบัติการ, ๖ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
๓๑ สัมภาษณ์ นายสามารถ เท่ียงพูนวงศ์, สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี, ๗ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
๓๒ สัมภาษณ์ พระเทพชลธารมุนี (ประจวบ ปาสาทิโก ป.ธ.๗), เจ้าคณะจังหวัดชลบุรี, เจ้าอาวาสวัด

บางพระวรมหาวิหาร จังหวัดชลบุรี, ๑๕ กันยายน ๒๕๕๙. 
๓๓ สัมภาษณ์ พระราชสิทธิวิมล (เอนก ฐานิสฺสโร ป.ธ.๗), ท่ีปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดชลบุรี, เจ้าอาวาส

วัดใหญ่อินทาราม, ๕ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
๓๔ สัมภาษณ์ พระครูพิศาลประชานุกิจ (ดํารง จกฺกวโร), เจ้าคณะอําเภอหนองใหญ่, เจ้าอาวาสวัด

หนองใหญ่ศิริธรรม, ๓ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
๓๕ สัมภาษณ์ พระครูวิทยาภินันท์ (ขัยณรงค์ ญาณงฺกโร), เจ้าคณะอําเภอพานทอง, เจ้าอาวาสวัดโป่งตา

มุข, ๔ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
๓๖ สัมภาษณ์ พระครูวิบูลปริยัติกิจ (สังขีด จนฺทปญฺโญ), เจ้าคณะอําเภอศรีราชา, เจ้าอาวาสวัดพิบูล

สัณหธรรม, ๕ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
๓๗ สัมภาษณ์ พระมหาคมสันต์ ชินวโร ป.ธ.๙, เจ้าคณะอําเภอเกาะจันทร์, เจ้าอาวาสวัดบ่อทองราษฎร์

บํารุง, ๔ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
๓๘ สัมภาษณ์ พระครูอุดมวิสุทธิคุณ (หลุ่ม ฐิตนาโค), ท่ีปรึกษาเจ้าคณะอําเภอบ่อทอง, เจ้าอาวาสวัด

โคกข้ีหนอน, ๔ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
๓๙ สัมภาษณ์ นางสาววราวรรณ ทองศิริ, นักวิชาการศาสนาชํานาญการ ผู้อํานวยการกลุ่มส่งเสริมพระ

พุทธ ศาสนาและกิจการพิเศษ, ๕ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
๔๐ สัมภาษณ์ พระครูพิมลกิจจานุวัตร (ประทัง ทีปํกโร), รองเจ้าคณะอําเภอบ้านบึง, เจ้าอาวาสวัด

กุณฑีธาร , ๔ ตุลาคม ๒๕๕๙. 



    ๑๔๔

 
 

ดูแลรักษาศาสนสมบัติ๔๑ รายรับไม่แน่นอน และขาดเงินทุนสํารองล่วงหน้า๔๒ สํานักงานศาสนสมบัติ 
เป็นผู้ดําเนินการวางแผนการพัฒนาตามปกติ แล้วก็ปฏิบัติตามธรรมเนียมที่ได้ปฏิบัติสืบทอดกันมา ไม่
มีประสิทธิภาพ๔๓ หน่วยงานราซการดูแลการเงิน มีเงินไม่เพียงพอในการดําเนินการ๔๔ การเงิน 
สํานักงานศาสนสมบัติ จะเป็นผู้ดําเนินการวางแผนทั้งหมด พระสังฆาธิการจะ ไม่มีโอกาสทราบตัว
เลขที่ชัดเจน๔๕ 

สรุปได้ว่า คือการวางแผน (Planning) พระสังฆาธิการ มีการกําหนดทิศทางองค์การ
พร้อมกับเป้าหมายและแผนงานต่างๆ  

๔.๒.๒ กระบวนการพัฒนาการบริหารจัดการศาสนสมบัติของวัดด้านการจัดองค์กร 
ตามแนวอิทธิบาท ๔ 

ผลจากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลสําคัญในจังหวัดชลบุรี จะพบว่ามีรายละเอียดดังต่อไปน้ี  
มีการรวบรวมข้อมูลของปัจจัยที่เก่ียวข้องกับทิศทางทั้งหมดขององค์กร๔๖ พิจารณาความ

เก่ียวข้องกันระหว่างป้จจัยต่างๆ๔๗ พิจารณาผลกระทบของป็จจัยต่างๆ ที่จะส่งผลต่อองค์กรอย่างมี
นัยสําคัญ๔๘ สรุปสถานการณ์ในอนาคตที่คาดว่าน่าจะเกิดขึ้น (Scenario development) ในช้ันน้ี อาจ
ต้องสรุปเป็นหลายทางเลือก (alternative) เน่ืองจากสถานการณ์ภายหน้าเป็นสิ่งไม่แน่นอน๔๙ ทําการ
คาดการณ์ในสิ่งที่จะมีความเป็นไปได้สูงสุด (Forecasting)๕๐ ผู้บริหารก็สามารถพิจารณาโครงสร้าง
องค์การ เพ่ือหาแนวทางในการใช้หน้าที่ต่างๆ แก้ปัญหาแรงกดดันจากปัจจัยภายนอกได้๕๑ ธุรกิจที่

                                                            
๔๑ สัมภาษณ์ พระมหาบุรี อธิปญฺโญ ป.ธ. ๔, รองเจ้าคณะอําเภอพนัสนิคมรูปท่ี ๑, เจ้าอาวาสวัดบ้าน

ในบน, ๖ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
๔๒ สัมภาษณ์ พระครูปลัดสราวุธ ฐิตปญฺโญ, เจ้าอาวาสวัดห้วยใหญ่, ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙. 
๔๓ สัมภาษณ์ พระครูเกษมกิตติโสภณ (วัลลภ กิตฺติโลภโณ), เจ้าอาวาสวัดสามัคคีบรรพต, ๓ ตุลาคม 

๒๕๕๙. 
๔๔ สัมภาษณ์ พระครูสุธีวราลังการ (อมร อริยเมธี), เจ้าคณะตําบลท่าบุญมี, เจ้าอาวาสวัดเกาะโพธา

วาส, ๔ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
๔๕ สัมภาษณ์ นางวชิรา น่วมเจริญ, ผู้อํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชลบุรี, ๖ ตุลาคม 

๒๕๕๙. 
๔๖ สัมภาษณ์ พระเทพชลธารมุนี (ประจวบ ปาสาทิโก ป.ธ.๗), เจ้าคณะจังหวัดชลบุรี, เจ้าอาวาสวัด

บางพระวรมหาวิหาร จังหวัดชลบุรี, ๑๕ กันยายน ๒๕๕๙. 
๔๗ สัมภาษณ์ พระราชสิทธิวิมล (เอนก ฐานิสฺสโร ป.ธ.๗), ท่ีปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดชลบุรี, เจ้าอาวาส

วัดใหญ่อินทาราม, ๕ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
๔๘ สัมภาษณ์ พระครูพิศาลประชานุกิจ (ดํารง จกฺกวโร), เจ้าคณะอําเภอหนองใหญ่, เจ้าอาวาสวัด

หนองใหญ่ศิริธรรม, ๓ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
๔๙ สัมภาษณ์ พระครูวิทยาภินันท์ (ขัยณรงค์ ญาณงฺกโร), เจ้าคณะอําเภอพานทอง, เจ้าอาวาสวัดโป่งตา

มุข, ๔ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
๕๐ สัมภาษณ์ พระครูวิบูลปริยัติกิจ (สังขีด จนฺทปญฺโญ), เจ้าคณะอําเภอศรีราชา, เจ้าอาวาสวัดพิบูล

สัณหธรรม, ๕ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
๕๑ สัมภาษณ์ พระมหาคมสันต์ ชินวโร ป.ธ.๙, เจ้าคณะอําเภอเกาะจันทร์, เจ้าอาวาสวัดบ่อทองราษฎร์

บํารุง, ๔ ตุลาคม ๒๕๕๙. 



    ๑๔๕

 
 

สามารถใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีระดับสูงและอินเตอร์เน็ต จะสามารถเพ่ิมคุณค่าให้กับกิจการของตน
ด้วยต้นทุนที่ตํ่ามาก ไม่ว่าจะเป็นในแง่ของผู้ซื้อวัตถุดิบ ในแง่ของผู้ขายสินค้า จะต้องทําการเผยแพร่สินค้า
ของตนสู่ผู้บริโภค๕๒ การบริหารจัดการโดยสามารถจัดหาแหล่งข้อมูลเพ่ือใช้ในการตัดสินใจทางการบริหาร
ได้ รวดเร็ว และสามารถหาจากแหล่งต่างๆ เพ่ือเปรียบเทียบอีกด้วย๕๓ บุคคลสามารถรักษาไว้ซึ่งข่าวสาร
ข้อมูลหรือเผยแพร่แจกกระจายข่าวสารข้อมูลนับว่าเป็น สิ่งสําคัญ สมาชิกขององค์กรที่มีเล่ห์เหลี่ยมจะ
คอยเก็บรักษาข่าวสารข้อมูลไว้อย่างดี เพ่ือเป็นการเพ่ิมอํานาจให้ตัวเขาเอง๕๔ 

กระบวนการใช้อํานาจและอิทธิพลที่แสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างผู้นําและผู้ตาม 
เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างใดอย่างหน่ึงขององค์กร๕๕ ช่วยประสานความขัดแย้งต่างๆ ภายใน
หน่วยงาน กล่าวคือถ้าผู้บริหารในหน่วยงานมี ภาวะผู้นําที่มีคนยอมรับนับถือแล้ว ก็จะประสานหรือ
ช่วยบรรเทาความขัดแย้งระหว่างบุคคลในหน่วยงาน๕๖ เป็นหลักยึดให้แก่บุคลากรเมื่อหน่วยงานเผฃิญ
สภาวะคับขัน กล่าวคือ เมื่อใดก็ตามท่ี หน่วยงานต้องเผฃิญกับสภาวะคับขันหรือสภาวะที่อาจกระทบ
ถึงความอยู่รอด๕๗ การจัดองค์กร คือ สํานักงานศาสนสมบัติ จะเป็นผู้ดําเนินการแทนพระสังฆาธิการ 
มีการประชุมปรึกษาหารือกันภายในน้อยมาก นานๆ จะมีการขอความเห็นชอบในที่ประชุมสงฆ์๕๘ 
การจัดองค์กร เช่น บุคลากรและเจ้าหน้าที่ ก็ให้ดูแลในวัสดุอุปกรณ์และอ่ืนๆ ที่ เก่ียวกับการดูแล
รักษาศาสนสมบัติ มีการแบ่งเบาภาระหน้าที่กันดูแลรักษาวัสดุสิ่งของ แต่การดูแลรักษา ไม่ทั่วถึงทําให้
วัสดุสิ่งของเสียบ้าง ตกหักบ้าง หายสาบสูญเป็นต้น๕๙ ด้านบุคคลไม่มีทีมงานที่มีความชํานาญ ด้าน
การเงินมีอยู่จํากัดในปริมาณน้อย ไม่เพียงพอกับปริมาณของบุคลากร๖๐ การจัดการของคณะสงฆ์ เป็น
ภาระหน้าที่ของพระสังฆาธิการเพ่ือดูแลรักษา กฎระเบียบ๖๑ การจัดองค์กร คือ คณะสงฆ์ให้มีการ
ประชุมปรึกษาหารือการดูแลรักษาศาสนสมบัติ ทั้งภายในพรรษาและนอกพรรษาน้อยมาก๖๒ นโยบาย
                                                            

๕๒ สัมภาษณ์ พระครูอุดมวิสุทธิคุณ (หลุ่ม ฐิตนาโค), ท่ีปรึกษาเจ้าคณะอําเภอบ่อทอง, เจ้าอาวาสวัด
โคกข้ีหนอน, ๔ ตุลาคม ๒๕๕๙. 

๕๓ สัมภาษณ์ นางสาววราวรรณ ทองศิริ, นักวิชาการศาสนาชํานาญการ ผู้อํานวยการกลุ่มส่งเสริมพระ
พุทธ ศาสนาและกิจการพิเศษ, ๕ ตุลาคม ๒๕๕๙. 

๕๔ สัมภาษณ์ พระครูพิมลกิจจานุวัตร (ประทัง ทีปํกโร), รองเจ้าคณะอําเภอบ้านบึง, เจ้าอาวาสวัดกุณฑี
ธาร , ๔ ตุลาคม ๒๕๕๙. 

๕๕ สัมภาษณ์ พระมหาบุรี อธิปญฺโญ ป.ธ. ๔, รองเจ้าคณะอําเภอพนัสนิคมรูปท่ี ๑, เจ้าอาวาสวัดบ้านใน
บน, ๖ ตุลาคม ๒๕๕๙. 

๕๖ สัมภาษณ์ พระครูปลัดสราวุธ ฐิตปญฺโญ, เจ้าอาวาสวัดห้วยใหญ่, ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙. 
๕๗ สัมภาษณ์ พระครูเกษมกิตติโสภณ (วัลลภ กิตฺติโลภโณ), เจ้าอาวาสวัดสามัคคีบรรพต, ๓ ตุลาคม 

๒๕๕๙. 
๕๘ สัมภาษณ์ พระครูสุธีวราลังการ (อมร อริยเมธี), เจ้าคณะตําบลท่าบุญมี, เจ้าอาวาสวัดเกาะโพธา

วาส, ๔ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
๕๙ สัมภาษณ์ นางวชิรา น่วมเจริญ, ผู้อํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชลบุรี, ๖ ตุลาคม 

๒๕๕๙. 
๖๐ สัมภาษณ์ นางสุชาดา มุ่งงานครู, นักวิชาการศาสนาชํานาญการ, ๖ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
๖๑ สัมภาษณ์ นายจักกฤษณ์ วิสุทธิสิริ, นักวิชาการศาสนาปฎิบัติการ, ๖ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
๖๒ สัมภาษณ์ นายสามารถ เท่ียงพูนวงศ์, สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี, ๗ ตุลาคม ๒๕๕๙. 



    ๑๔๖

 
 

ของสํานักงานศาสนสมบัติดีหมด แต่ว่าการปฏิบัติตามได้น้อย บุคลากรในเขต ปกครองคณะสงฆ์ จะมี
หน้าที่ในการดูแลเฉพาะที่ตนเองรับผิดชอบ๖๓ การจัดองค์กร คือ สํานักงานศาสนสมบัติ และพระ
สังฆาธิการ จะเป็นผู้กําหนดปัจจัย การดูแลรักษาศาสนสมบัติ แต่ไม่ได้มีการพิจารณาถึงทรัพยากรที่มี
อยู่๖๔ งบประมาณให้แก่บุคลากร เจ้าหน้าที่น้อยมาก เรื่องน้ีเป็นที่ทราบกันดีภายในหน่วยงานที่
เก่ียวข้อง๖๕ การจัดหาเจ้าภาพ การกําหนดวิธีการทํางาน การประชุม การติดต่อประสานงาน เป็นต้น 
ที่เก่ียวข้องกับการดูแลรักษาศาสนสมบัติ๖๖ ขาดการควบคุมดูแลให้รัดกุม ขาดการพิจารณาบุคคลให้
รอบคอบ มีอุปกรณ์เสื่อมคุณภาพ เน่ืองจากขาดการบํารุงรักษาวัสดุอุปกรณ์๖๗ 

สํานักงานศาสนสมบัติ และคณะสงฆ์เป็นผู้สนับสนุน ไม่ให้ความร่วมมือ ไม่ให้การ
ช่วยเหลือ ไม่มีมนุษย์สัมพันธ์ ไม่มีจิตวิทยาในการสร้างสรรค์๖๘ ไม่มีกลยุทธ์ในการหาเจ้าภาพ เข้ามา
ทําบุญในเขตปกครองคณะสงฆ์๖๙ สํานักงานศาสนสมบัติ จะเป็นผู้ดําเนินการแทนพระสังฆาธิการ มี
การประชุมปรึกษาหารือกันภายในน้อยมาก นานๆ จะมีการขอความเห็นชอบในที่ประชุมสงฆ์๗๐ 
บุคลากรและเจ้าหน้าที่ ก็ให้ดูแลในวัสดุอุปกรณ์และอ่ืนๆ ที่เก่ียวกับการดูแลรักษาศาสน สมบัติ มีการ
แบ่งเบาภาระหน้าที่กันดูแลรักษาวัสดุสิ่งของ๗๑ กระบวนการจัดการ (Process) เข่น การดําเนินการ
ระยะสั้น ระยะยาว ติดตาม ผลการ ดําเนินการ แก้ไขงานเป็นต้น ปัจจัยนําออก (Output)๗๒ คณะ
สงฆ์มอบหมายให้พระสังฆาธิการ กํากับดูแลทั้งบุคคล การเงิน และวัสดุอุปกรณ์๗๓ การจัดองค์กร เช่น 
ด้านบุคคล ด้านการเงิน ด้านวัสดุอุปกรณ์เป็นต้น พระสังฆาธิการจะมีบทบาทหน้าที่กํากับดูแลรักษา

                                                            
๖๓ สัมภาษณ์ พระเทพชลธารมุนี (ประจวบ ปาสาทิโก ป.ธ.๗), เจ้าคณะจังหวัดชลบุรี, เจ้าอาวาสวัด

บางพระวรมหาวิหาร จังหวัดชลบุรี, ๑๕ กันยายน ๒๕๕๙. 
๖๔ สัมภาษณ์ พระราชสิทธิวิมล (เอนก ฐานิสฺสโร ป.ธ.๗), ท่ีปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดชลบุรี, เจ้าอาวาส

วัดใหญ่อินทาราม, ๕ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
๖๕ สัมภาษณ์ พระครูพิศาลประชานุกิจ (ดํารง จกฺกวโร), เจ้าคณะอําเภอหนองใหญ่, เจ้าอาวาสวัด

หนองใหญ่ศิริธรรม, ๓ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
๖๖ สัมภาษณ์ พระครูวิทยาภินันท์ (ขัยณรงค์ ญาณงฺกโร), เจ้าคณะอําเภอพานทอง, เจ้าอาวาสวัดโป่งตา

มุข, ๔ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
๖๗ สัมภาษณ์ พระครูวิบูลปริยัติกิจ (สังขีด จนฺทปญฺโญ), เจ้าคณะอําเภอศรีราชา, เจ้าอาวาสวัดพิบูลสัณห

ธรรม, ๕ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
๖๘ สัมภาษณ์ พระมหาคมสันต์ ชินวโร ป.ธ.๙, เจ้าคณะอําเภอเกาะจันทร์, เจ้าอาวาสวัดบ่อทองราษฎร์

บํารุง, ๔ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
๖๙ สัมภาษณ์ พระครูอุดมวิสุทธิคุณ (หลุ่ม ฐิตนาโค), ท่ีปรึกษาเจ้าคณะอําเภอบ่อทอง, เจ้าอาวาสวัด

โคกข้ีหนอน, ๔ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
๗๐ สัมภาษณ์ นางสาววราวรรณ ทองศิริ, นักวิชาการศาสนาชํานาญการ ผู้อํานวยการกลุ่มส่งเสริมพระ

พุทธ ศาสนาและกิจการพิเศษ, ๕ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
๗๑ สัมภาษณ์ พระครูพิมลกิจจานุวัตร (ประทัง ทีปํกโร), รองเจ้าคณะอําเภอบ้านบึง, เจ้าอาวาสวัดกุณฑี

ธาร , ๔ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
๗๒ สัมภาษณ์ พระมหาบุรี อธิปญฺโญ ป.ธ. ๔, รองเจ้าคณะอําเภอพนัสนิคมรูปท่ี ๑, เจ้าอาวาสวัดบ้านใน

บน, ๖ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
๗๓ สัมภาษณ์ พระครูปลัดสราวุธ ฐิตปญฺโญ, เจ้าอาวาสวัดห้วยใหญ่, ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙. 



    ๑๔๗

 
 

ตามกฎระเบียบ๗๔ การจัดองค์กรของคณะสงฆ์ เป็นภาระหน้าที่ของพระสังฆาธิการดูแลรักษา
กฎระเบียบ คือ มีหน้าที่ในการดําเนินการสําเร็จตามเวลา๗๕ สํานักงานศาสนสมบัติ และคณะสงฆ์ จะ
เป็นผู้กํากับดูแลการจัดการที่เก่ียวข้องกับการ ดูแลรักษาศาสนสมบัติ เช่น ปัจจัยนําเข้าไป (Input) 
เช่น พระสังฆาธิการรับบุคลากรและเจ้าหน้าที่เพ่ิมเติม ให้ความสนับสนุนเป็นต้น๗๖  

พระสังฆาธิการจะดูแลเร่ืองนโยบายของการดูแลรักษาศาสนสมบัติ สํานักงานศาสน
สมบัติ จะดูแลเรื่องวิธีการดูแลรักษาศาสนสมบัติ สอนเฉพาะส่วนที่ตนเองรับผิดชอบ๗๗ คณะสงฆ์ให้มี
การประชุมปรึกษาหารือการดูแลรักษาศาสนสมบัติ ทั้งภายในพรรษา และนอกพรรษา๗๘ สํานักงานศา
สนสมบัติ และพระสังฆาธิการจะเป็นผู้จัดการทั้งหมด เช่น การจัดหาเจ้าภาพ การกําหนดวิธีการ
ทํางาน การประชุม การติดต่อประสานงาน เป็นต้น ที่เก่ียวข้อง๗๙สํานักงานศาสนสมบัติ จะเป็น
ผู้ดําเนินการแทนพระสังฆาธิการ มีการประชุมปรึกษาหารือกันภายในน้อยมาก นานๆ จะมีการขอ
ความเห็นชอบในที่ประชุมสงฆ์๘๐ บุคลากรและเจ้าหน้าที่ ก็ให้ดูแลในวัสดุอุปกรณ์และอ่ืนๆ ที่เก่ียวกับ
การดูแลรักษาศาสนสมบัติ มีการแบ่งเบาภาระหน้าที่กันดูแลรักษาวัสดุสิ่งของ แต่การดูแลรักษาไม่
ทั่วถึง๘๑ การจัดการของคณะสงฆ์ เป็นภาระหน้าที่ของพระสังฆาธิการเพ่ือดูแลรักษา กฎระเบียบ๘๒ ไม่
มีทีมงานที่มีความชํานาญ ด้านการเงินมีอยู่จํากัดในปริมาณน้อย ไม่เพียงพอต่อสถานภาพในปัจจุบัน๘๓ 
นโยบายดี แต่การปฏิบัติตามได้น้อย บุคลากรในเขตปกครองคณะสงฆ์ จะมีหน้าที่ ในการดูแลเฉพาะที่
ตนเองรับผิดชอบ๘๔ คณะสงฆ์ให้มีการประชุมปรึกษาหารือการดูแลรักษาศาสนสมบัติ ทั้งภายใน

                                                            
๗๔ สัมภาษณ์ พระครูเกษมกิตติโสภณ (วัลลภ กิตฺติโลภโณ), เจ้าอาวาสวัดสามัคคีบรรพต, ๓ ตุลาคม 

๒๕๕๙. 
๗๕ สัมภาษณ์ พระครูสุธีวราลังการ (อมร อริยเมธี), เจ้าคณะตําบลท่าบุญมี, เจ้าอาวาสวัดเกาะโพธาวาส, 

๔ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
๗๖ สัมภาษณ์ นางวชิรา น่วมเจริญ, ผู้อํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชลบุรี, ๖ ตุลาคม 

๒๕๕๙. 
๗๗ สัมภาษณ์ นางสุชาดา มุ่งงานครู, นักวิชาการศาสนาชํานาญการ, ๖ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
๗๘ สัมภาษณ์ นายจักกฤษณ์ วิสุทธิสิริ, นักวิชาการศาสนาปฎิบัติการ, ๖ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
๗๙ สัมภาษณ์ นายสามารถ เท่ียงพูนวงศ์, สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี, ๗ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
๘๐ สัมภาษณ์ พระเทพชลธารมุนี (ประจวบ ปาสาทิโก ป.ธ.๗), เจ้าคณะจังหวัดชลบุรี, เจ้าอาวาสวัด

บางพระวรมหาวิหาร จังหวัดชลบุรี, ๑๕ กันยายน ๒๕๕๙. 
๘๑ สัมภาษณ์ พระราชสิทธิวิมล (เอนก ฐานิสฺสโร ป.ธ.๗), ท่ีปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดชลบุรี, เจ้าอาวาส

วัดใหญ่อินทาราม, ๕ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
๘๒ สัมภาษณ์ พระครูพิศาลประชานุกิจ (ดํารง จกฺกวโร), เจ้าคณะอําเภอหนองใหญ่, เจ้าอาวาสวัด

หนองใหญ่ศิริธรรม, ๓ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
๘๓ สัมภาษณ์ พระครูวิทยาภินันท์ (ขัยณรงค์ ญาณงฺกโร), เจ้าคณะอําเภอพานทอง, เจ้าอาวาสวัดโป่งตา

มุข, ๔ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
๘๔ สัมภาษณ์ พระครูวิบูลปริยัติกิจ (สังขีด จนฺทปญฺโญ), เจ้าคณะอําเภอศรีราชา, เจ้าอาวาสวัดพิบูล

สัณหธรรม, ๕ ตุลาคม ๒๕๕๙. 



    ๑๔๘

 
 

พรรษา และนอกพรรษาน้อยมาก๘๕ งบประมาณให้แก่บุคลากร เจ้าหน้าที่น้อยมาก เรื่องน้ีเป็นที่ทราบ
กันดีภายในหน่วยงานที่เก่ียวข้อง๘๖ ไม่มีการจัดหาเจ้าภาพ การกําหนดวิธีการทํางาน การประชุมการ
ติดต่อประสานงานเป็นต้น ที่เก่ียวข้องกับการดูแลรักษาศาสนสมบัติ๘๗ ขาดการควบคุมดูแลให้รัดกุม 
ขาดการพิจารณาบุคคลให้รอบคอบ มีอุปกรณ์เสื่อมคุณภาพ๘๘ ไม่ให้ความร่วมมือ ไม่ให้การช่วยเหลือ 
ไม่มีมนุษย์สัมพันธ์ ไม่มีจิตวิทยาในการสร้างสรรค์๘๙ ไม่มีกลยุทธ์ในการหาเจ้าภาพเข้าทําบุญในเขต
ปกครองคณะสงฆ๙์๐ 

สรุปได้ว่า คือ การจัดองค์กร (Organizing) พระสังฆาธิการ มีการจัดระเบียบทรัพยากร
ให้ เป็นระบบงานที่มีประสิทธิภาพ เป็นระบบวิธีทํางานที่มีประสิทธิภาพสูงสุด 

๔.๒.๓ กระบวนการพัฒนาการบริหารจัดการศาสนสมบัติของวัดด้านการจัดคนเข้าทํางาน 
ตามแนวอิทธิบาท ๔ 

จากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลสําคัญในจังหวัดชลบุรี จะพบว่ามีรายละเอียดดังต่อไปน้ี  
การเสาะแสวงหาเพ่ือเลือกสรรให้ได้คนที่มีความรู้ ความสามารถ เหมาะสมกับงาน และ

ที่สําคัญที่สุดก็คือ สามารถปรับตนเองเข้ากับวัฒนธรรมของบริษัท หรือขององค์การ๙๑ การรักษาวินัย
นอกเหนือจากการพัฒนาตัวบุคคลแล้ว การที่จะสามารถจัดหาบุคลากรที่ดี ได้หน่วยงานจําเป็นต้องจัด
ให้มีสวัสดิการ และบริการด้านสงเคราะห์ต่างๆ ให้เหมาะสมด้วย เช่น สิทธิการลา การรักษาพยาบาล 
และบําเหน็จบํานาญ๙๒ การธํารงรักษาและพัฒนาบุคลากรและบริหาร การที่บุคลากรในหน่วยงาน
ปฏิบัติงานได้ อย่างมีประสิทธิภาพจําเป็นต้องมีการบํารุงรักษาและพัฒนาอยู่เสมอ๙๓ การกําหนด
ความต้องการด้านบุคลากร เป็นกิจกรรมหลักขั้นต้นของการจัดการทรัพยากร มนุษย์ที่จะต้องทําแผน
กําหนดความต้องการบุคลากรของหน่วยงานเป็นระยะๆ ความต้องการของหน่วยงาน ซึ่งต้องแสดงทั้ง
ปริมาณและคุณภาพของบุคลากรที่ต้องการตามลักษณะงานและตําแหน่ง ที่ จําเป็นต้องกําหนดขึ้น 
รวมทั้งโครงสร้างของค่าตอบแทน เข่น เงินเดือน ค่าจ้าง๙๔  
                                                            

๘๕ สัมภาษณ์ นางวชิรา น่วมเจริญ, ผู้อํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชลบุรี, ๖ ตุลาคม 
๒๕๕๙. 

๘๖ สัมภาษณ์ พระมหาคมสันต์ ชินวโร ป.ธ.๙, เจ้าคณะอําเภอเกาะจันทร์, เจ้าอาวาสวัดบ่อทอง
ราษฎร์บํารุง, ๔ ตุลาคม ๒๕๕๙. 

๘๗ สัมภาษณ์ พระครูอุดมวิสุทธิคุณ (หลุ่ม ฐิตนาโค), ท่ีปรึกษาเจ้าคณะอําเภอบ่อทอง, เจ้าอาวาสวัด
โคกข้ีหนอน, ๔ ตุลาคม ๒๕๕๙. 

๘๘ สัมภาษณ์ พระครูพิมลกิจจานุวัตร (ประทัง ทีปํกโร), รองเจ้าคณะอําเภอบ้านบึง, เจ้าอาวาสวัด
กุณฑีธาร , ๔ ตุลาคม ๒๕๕๙. 

๘๙ สัมภาษณ์ พระมหาบุรี อธิปญฺโญ ป.ธ. ๔, รองเจ้าคณะอําเภอพนัสนิคมรูปท่ี ๑, เจ้าอาวาสวัดบ้าน
ในบน, ๖ ตุลาคม ๒๕๕๙. 

๙๐ สัมภาษณ์ พระครูปลัดสราวุธ ฐิตปญฺโญ, เจ้าอาวาสวัดห้วยใหญ่, ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙. 
๙๑ สัมภาษณ์ นางวชิรา น่วมเจริญ, ผู้อํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชลบุรี, ๖ ตุลาคม 

๒๕๕๙. 
๙๒ สัมภาษณ์ นางสุชาดา มุ่งงานครู, นักวิชาการศาสนาชํานาญการ, ๖ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
๙๓ สัมภาษณ์ นายจักกฤษณ์ วิสุทธิสิริ, นักวิชาการศาสนาปฎิบัติการ, ๖ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
๙๔ สัมภาษณ์ นายสามารถ เท่ียงพูนวงศ์, สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี, ๗ ตุลาคม ๒๕๕๙. 



    ๑๔๙

 
 

การตอบสนองความต้องการของบุคลากร เมื่อกําหนดความต้องการด้านบุคลากรเป็น 
กรอบอัตรากําลังไว้แล้ว การจัดการทรัพยากรมนุษย์จะต้องทําหน้าที่เสาะแสวงหาบุคลากรตามที่
ต้องการ โดยกระบวนการสรรหา การคัดเลือก บรรจุแต่งต้ังที่เหมาะสมตามระบบคุณธรรมรวมทั้งการ
เตรียม บุคลากรใหม่เข้าสู่หน่วยงาน เข่น การจัดปฐมนิเทศ การมอบหมายงาน และการจัดระบบนิเทศ
งานที่จะ ช่วยให้บุคลากรใหม่เข้าส่หน่วยงานด้วยความราบรื่น สามารถปรับตัวได้เร็วและปฏิบัติงานได้
ตามเป้าหมายต้ังแต่แรก๙๕ การรักษาพนักงาน (Retention) หมายถึง ความพยามที่จะทําให้พนักงาน
พึงพอใจในการ ปฏิบัติงาน ด้วยการสร้างบรรยากาศให้ผู้ปฏิบัติงานมีขวัญและกําลังใจในการ
ปฏิบัติงานมีโอกาสเติบโต ก้าวหน้าในหน้าที่การงานด้านตําแหน่ง และมีรายได้พอเพียงกับความ
เป็นอยู่ ทั้งน้ีเป็นความพยายามของ บริษัทในการบริหาร เพ่ือสนองความต้องการของพนักงานให้
ได้มากที่สุดภายใต้กฎระเบียบและหลักเกณฑ์ ที่จะอํานวยให้สิ่งตอบแทนและบริการต่างๆ ที่
หน่วยงานจัดให้พนักงานซึ่งเป็นสิ่งจูงใจในการปฏิบัติงาน อย่างหน่ึง๙๖ 

การพัฒนาเป็นกิจกรรมสําคัญที่อาจทําได้ทั้งรายบุคคลและรายกลุ่ม โดยการศึกษา
อบรม การดูงาน การเข้าร่วมสัมมนา การจัดการทรัพยากรมนุษย์ในขั้นตอนน้ียังจําเป็นต้องจัดให้มีการ 
ประเมินผลการปฏิบัติงานที่ยุติธรรมเพื่อประโยขนในการพิจารณาความตีความชอบ การเลื่อน
ตําแหน่ง๙๗ การพัฒนา หมายถึง การดําเนินการที่จะส่งเสริมให้พนักงานมีความรู้ ความสามารถ 
ทัศนคติและประสบการณ์เพ่ิมขึ้นในรูปแบบของการฝึกอบรม การศึกษาของพนักงาน การพัฒนา
พนักงาน เพ่ือให้พนักงานสามารถปฏิบัติงานในตําแหน่งปัจจุบันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ขณะเดียวกัน
ก็ดําเนินการ พัฒนาอาชีพพนักงาน ให้พร้อมที่จะรับผิดชอบหรือเติบโตในตําแหน่งสูงขึ้นรวมถึงการ
ปรับหรือพัฒนา องค์การให้เป็นองค์การที่ชนะในการแข่งขันได้ในที่สุด๙๘ การสรรหาบุคลากร คณะ
สงฆ์มีหน้าที่กํากับดูแลกฎระเบียบและการสรรหา บุคลากร ภายในเขตปกครอง๙๙การสรรหาบุคลากร 
จะมีการประชุมปรึกษากันภายในคณะสงฆ์ก่อนแล้วนําเสนอการ สรรหาบุคลากรต่อผู้บังคับบัญชา
ทราบก่อน รอการพิจารณาตามข้ันตอน๑๐๐  

                                                            
๙๕ สัมภาษณ์ พระเทพชลธารมุนี (ประจวบ ปาสาทิโก ป.ธ.๗), เจ้าคณะจังหวัดชลบุรี, เจ้าอาวาสวัด

บางพระวรมหาวิหาร จังหวัดชลบุรี, ๑๕ กันยายน ๒๕๕๙. 
๙๖ สัมภาษณ์ พระราชสิทธิวิมล (เอนก ฐานิสฺสโร ป.ธ.๗), ท่ีปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดชลบุรี, เจ้าอาวาส

วัดใหญ่อินทาราม, ๕ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
๙๗ สัมภาษณ์ พระครูพิศาลประชานุกิจ (ดํารง จกฺกวโร), เจ้าคณะอําเภอหนองใหญ่, เจ้าอาวาสวัด

หนองใหญ่ศิริธรรม, ๓ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
๙๘ สัมภาษณ์ พระครูวิทยาภินันท์ (ขัยณรงค์ ญาณงฺกโร), เจ้าคณะอําเภอพานทอง, เจ้าอาวาสวัดโป่งตา

มุข, ๔ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
๙๙ สัมภาษณ์ พระครูวิบูลปริยัติกิจ (สังขีด จนฺทปญฺโญ), เจ้าคณะอําเภอศรีราชา, เจ้าอาวาสวัดพิบูล

สัณหธรรม, ๕ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
๑๐๐ สัมภาษณ์ พระมหาคมสันต์ ชินวโร ป.ธ.๙, เจ้าคณะอําเภอเกาะจันทร์, เจ้าอาวาสวัดบ่อทอง

ราษฎร์บํารุง, ๔ ตุลาคม ๒๕๕๙. 



    ๑๕๐

 
 

การคัดเลือกบุคลากร คือ คณะสงฆ์หรือพระสังฆาธิการจะเป็นผู้คัดเลือกบุคลากร๑๐๑ 
การคัดเลือกบุคลากร จะเป็นหน้าที่ของคณะสงฆ์หรือพระสังฆาธิการ จะเป็นผู้พิจารณา การคัดเลือก
บุคลากร ตามปกติแล้ว จะให้มีการประชุมปรึกษากัน ภายในก่อนแล้ว จึงจะได้มีการขออนุญาต อนุมัติ
การคัดเลือกบุคลากร ตามกฎระเบียบ และตามกฎของมหาเถรสมาคม๑๐๒ การจัดคนเข้าทํางานคือ 
สํานักงานศาสนสมบัติ จะเป็นผู้ดําเนินการแทนพระสังฆาธิการ มีการประชุมปรึกษาหารือกันภายใน
น้อยมากนานๆ จะมีการขอความเห็นชอบในที่ประชุมสงฆ์๑๐๓ การจัดคนเข้าทํางาน เช่น บุคลากรและ
เจ้าหน้าที่ ก็ให้ดูแลในวัสดุอุปกรณ์และอ่ืนๆ ที่ เก่ียวกับการดูแลรักษาศาสนสมบัติของวัด มีการแบ่ง
เบาภาระหน้าที่กันดูแลรักษาวัสดุสิ่งของ แต่การดูแลรักษาไม่ทั่วถึงทําให้วัสดุสิ่งของ เสียบ้าง ตกหัก
บาง หายสาบสูญ เป็นต้น๑๐๔ 

การจัดคนเข้าทํางานและจัดการของคณะสงฆ์ เป็นภาระหน้าที่ของพระสังฆาธิการเพ่ือ
ดูแลรักษากฎระเบียบ๑๐๕ การจัดคนเข้าทํางานคือ คณะสงฆ์ให้มีการประชุม ปรึกษาหารือการดูแล
รักษาศาสนสมบัติ ทั้งภายในพรรษาและนอกพรรษาน้อยมาก๑๐๖ ไม่มีบุคลากรที่มีอยู่ก็ไม่สนใจการ
ดูแลรักษาศาสนสมบัติ๑๐๗ การจัดคนเข้าทํางาน คือ บุคลากรไม่ประพฤติปฏิบัติตามกฎกติกา ไม่ทํา
ตามกฎระเบียบของมหาเถรสมาคม๑๐๘ เจ้าหน้าที่คือไม่ดูแลงานที่ตนเองรับผิดชอบ ไม่ตรงต่อเวลา มา
ทํางานสาย ไม่มีสมาธิในการทํางาน๑๐๙ การจัดคนเข้าทํางานคือ ตามปกติแล้วก็ปฏิบัติตามธรรมเนียม
ที่ได้ปฏิบัติสืบทอดกันมา ไม่มีการพัฒนารูปแบบเด่นชันเท่าที่ควร๑๑๐ การจัดคนเข้าทํางานจึงทําได้ใน
ระดับหน่ึงเท่าน้ัน ยังต้องมีการปรับปรุงพัฒนา เปลี่ยนแปลง ตลอดถึงกระบวนการดูแลรักษาศาสน
สมบัติให้มีความชัดเจนกว่างเดิม๑๑๑ การเปลี่ยนแปลงเป็นไปเพ่ือต้องการให้บุคลากรทุกรูปได้มีส่วนได้ 
ส่วนเสีย และมีส่วนร่วมกับการดูแลรักษาศาลบสมบัติภายในวัด๑๑๒  
                                                            

๑๐๑ สัมภาษณ์ พระครูอุดมวิสุทธิคุณ (หลุ่ม ฐิตนาโค), ท่ีปรึกษาเจ้าคณะอําเภอบ่อทอง, เจ้าอาวาส
วัดโคกข้ีหนอน, ๔ ตุลาคม ๒๕๕๙. 

๑๐๒ สัมภาษณ์ พระครูพิมลกิจจานุวัตร (ประทัง ทีปํกโร), รองเจ้าคณะอําเภอบ้านบึง, เจ้าอาวาสวัดกุณฑีธาร 
, ๔ ตุลาคม ๒๕๕๙. 

๑๐๓ สัมภาษณ์ พระมหาบุรี อธิปญฺโญ ป.ธ. ๔, รองเจ้าคณะอําเภอพนัสนิคมรูปท่ี ๑, เจ้าอาวาสวัดบ้านในบน,   
๖ ตุลาคม ๒๕๕๙. 

๑๐๔ สัมภาษณ์ พระครูปลัดสราวุธ ฐิตปญฺโญ, เจ้าอาวาสวัดห้วยใหญ่, ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙. 
๑๐๕ สัมภาษณ์ นางสาววราวรรณ ทองศิริ, นักวิชาการศาสนาชํานาญการ ผู้อํานวยการกลุ่มส่งเสริมพระ

พุทธ ศาสนาและกิจการพิเศษ, ๕ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
๑๐๖ สัมภาษณ์ พระครูเกษมกิตติโสภณ (วัลลภ กิตฺติโลภโณ), เจ้าอาวาสวัดสามัคคีบรรพต, ๓ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
๑๐๗ สัมภาษณ์ พระครูสุธีวราลังการ (อมร อริยเมธี), เจ้าคณะตําบลท่าบุญมี, เจ้าอาวาสวัดเกาะโพธาวาส,   

๔ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
๑๐๘ สัมภาษณ์ นางวชิรา น่วมเจริญ, ผู้อํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชลบุรี, ๖ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
๑๐๙ สัมภาษณ์ นางสุชาดา มุ่งงานครู, นักวิชาการศาสนาชํานาญการ, ๖ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
๑๑๐ สัมภาษณ์ นายจักกฤษณ์ วิสุทธิสิริ, นักวิชาการศาสนาปฎิบัติการ, ๖ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
๑๑๑ สัมภาษณ์ นายสามารถ เท่ียงพูนวงศ์, สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี, ๗ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
๑๑๒ สัมภาษณ์ พระเทพชลธารมุนี (ประจวบ ปาสาทิโก ป.ธ.๗), เจ้าคณะจังหวัดชลบุรี, เจ้าอาวาสวัด

บางพระวรมหาวิหาร จังหวัดชลบุรี, ๑๕ กันยายน ๒๕๕๙. 



    ๑๕๑

 
 

การจัดคนเข้าทํางาน คือ พระสังฆาธิการ และเจ้าหน้าที่ ก็จะให้มีการประชุมร่วมกัน 
เดือนละ ๑ ครั้ง เพ่ือจะได้กําหนดแนวทาง๑๑๓ การจัดคนเข้าทํางาน คือ สํานักเรียนกําหนดให้มีการ
ประชุมปรึกษาหารือ การดูแลรักษาศาสนสมบัติทั้งภายใน โดยกําหนดให้ครู อาจารย์ทุกรูปมีส่วนร่วม
ในการวางแผนบุคคล๑๑๔ การจัดคนเข้าทํางาน คือ รายรับได้จากการบริจาคทําบุญทั่วไป และผู้มี1จิต
ศรัทธา มาทําบุญ๑๑๕ การจัดคนเข้าทํางานคือ คณะสงฆ์มีการประชุมปรึกษาหารือการดูแลรักษาศาสน
สมบัติ สอนทั้งภายในพรรษาและนอกพรรษา๑๑๖ การจัดคนเข้าทํางานคือ คณะสงฆ์มอบหมายให้พระ
สังฆาธิการเป็นตัวแทนในการ ดําเนินการ เมื่อมีการของบประมาณ๑๑๗ สํานักเรียนจะเป็นผู้กํากับดูแล
เรื่องการเงินเพ่ืออุดหนุนให้แก่คณะครู อาจารย์ ที่ได้รับ มอบหมายให้สอนนักเรียนแต่ละประโยค๑๑๘ 
คณะสงฆ์จะเป็นผู้ดําเนินการจัดคนเข้าทํางานไปตามขั้นตอนในระเบียบปฏิบัติ๑๑๙ พระสังฆาธิการมี
วิสัยทัศน์ คือ ต้องการให้การการกําหนดกลยุทธได้ปฏิบัติตามคําสอน ของ พระพุทธเจ้า มีพันธกิจคือ
ดําเนินการตามกฎระเบียบของและมหาเถรสมาคม๑๒๐ 

การจัดคนเข้าทํางานคือ ต้องการส่งเสริมให้บุคลากรทุกรูป/คน ได้รับความ สะดวกสบาย๑๒๑ 
พระสังฆาธิการจะเป็นผู้กําหนดตัวบุคคล เพ่ือให้มาทําหน้าที่การดูแลรักษาศาสนสมบัติ ตามแต่ที่ตัว
บุคคลถนัด๑๒๒ สํานักงานศาสนสมบัติ จะเป็นผู้ ดําเนินการแทนพระสังฆาธิการ มีการประชุม 
ปรึกษาหารือกันภายในน้อยมาก นานๆ จะมีการขอความเห็นชอบในที่ประชุมสงฆ์๑๒๓ บุคลากรและ
เจ้าหน้าที่ ก็ให้ดูแลใน วัสดุอุปกรณ์และอ่ืนๆ ที่เก่ียวกับการดูแลรักษาศาสนสมบบัติ มีการแบ่งเบา

                                                            
๑๑๓ สัมภาษณ์ พระราชสิทธิวิมล (เอนก ฐานิสฺสโร ป.ธ.๗), ท่ีปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดชลบุรี, เจ้า

อาวาสวัดใหญ่อินทาราม, ๕ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
๑๑๔ สัมภาษณ์ พระครูพิศาลประชานุกิจ (ดํารง จกฺกวโร), เจ้าคณะอําเภอหนองใหญ่, เจ้าอาวาสวัด

หนองใหญ่ศิริธรรม, ๓ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
๑๑๕ สัมภาษณ์ พระครูวิทยาภินันท์ (ขัยณรงค์ ญาณงฺกโร), เจ้าคณะอําเภอพานทอง, เจ้าอาวาสวัดโป่งตา

มุข, ๔ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
๑๑๖ สัมภาษณ์ พระครูวิบูลปริยัติกิจ (สังขีด จนฺทปญฺโญ), เจ้าคณะอําเภอศรีราชา, เจ้าอาวาสวัดพิบูล

สัณหธรรม, ๕ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
๑๑๗ สัมภาษณ์ พระมหาคมสันต์ ชินวโร ป.ธ.๙, เจ้าคณะอําเภอเกาะจันทร์, เจ้าอาวาสวัดบ่อทอง

ราษฎร์บํารุง, ๔ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
๑๑๘ สัมภาษณ์ พระครูอุดมวิสุทธิคุณ (หลุ่ม ฐิตนาโค), ท่ีปรึกษาเจ้าคณะอําเภอบ่อทอง, เจ้าอาวาส

วัดโคกข้ีหนอน, ๔ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
๑๑๙ สัมภาษณ์ พระครูพิมลกิจจานุวัตร (ประทัง ทีปํกโร), รองเจ้าคณะอําเภอบ้านบึง, เจ้าอาวาสวัดกุณฑีธาร 

, ๔ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
๑๒๐ สัมภาษณ์ พระมหาบุรี อธิปญฺโญ ป.ธ. ๔, รองเจ้าคณะอําเภอพนัสนิคมรูปท่ี ๑, เจ้าอาวาสวัดบ้านในบน,   

๖ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
๑๒๑ สัมภาษณ์ พระครูปลัดสราวุธ ฐิตปญฺโญ, เจ้าอาวาสวัดห้วยใหญ่, ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙. 
๑๒๒ สัมภาษณ์ พระครูสุธีวราลังการ (อมร อริยเมธี), เจ้าคณะตําบลท่าบุญมี, เจ้าอาวาสวัดเกาะโพธาวาส,   

๔ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
๑๒๓ สัมภาษณ์ นางสาววราวรรณ ทองศิริ, นักวิชาการศาสนาชํานาญการ ผู้อํานวยการกลุ่มส่งเสริมพระ

พุทธ ศาสนาและกิจการพิเศษ, ๕ ตุลาคม ๒๕๕๙. 



    ๑๕๒

 
 

ภาระหน้าที่กันดูแลรักษาวัสดุสิ่งของ แต่การดูแลรักษาไม่ทั่วถึง๑๒๔ การจัดการของคณะสงฆ์ เป็น
ภาระหน้าที่ของพระสังฆาธิการเพ่ือดูแลรักษา กฎระเบียบ๑๒๕ นโยบายดีแต่การปฏิบัติตามได้น้อย 
บุคลากรในเขตปกครองคณะสงฆ์ จะมีหน้าที่ใน การดูแลเฉพาะที่ตนเองรับผิดชอบ๑๒๖ คณะสงฆให้มี
การประชุม ปรึกษาหารือการดูแลรักษาศาสนสมบัติ ทั้งภายในพรรษา และนอกพรรษาน้อยมาก๑๒๗ 
งบประมาณให้แก่บุคลากร เจ้าหน้าที่น้อยมาก เรื่องน้ีเป็นที่ทราบกันดีภายในหน่วยงาน ที่เก่ียวข้อง๑๒๘ 
ไม่มีทีมงานที่มีความชํานาญ ด้านการเงินมีอยู่จํากัดในปริมาณน้อย ไม่เพียงพอต่อ สถานภาพใน
ปัจจุบัน๑๒๙ ไม่มีการจัดหาเจ้าภาพ การกําหนดวิธีการทํางาน การประชุม การติดต่อประสานงาน เป็น
ต้น ที่เก่ียวข้องกับการดูแลรักษาศาสนสมบัติ๑๓๐ ขาดการควบคุมดูแลให้รัดกุม ขาดการพิจารณา
บุคคลให้รอบคอบ มีอุปกรณ์เสื่อมคุณภาพ๑๓๑ ไม่ให้ความร่วมมือ ไม่ให้การช่วยเหลือ ไม่มีมนุษย์
สัมพันธ์ ไม่มีจิตวิทยาใน การสร้างสรรค์๑๓๒ สํานักงานศาสนสมบัติ และพระสังฆาธิการ จะเป็นผู้
กําหนด ปัจจัยการดูแลรักษาศาสนสมบัติ แต่ไม่ได้มีการพิจารณาถึงทรัพยากรท่ีมีอยู่๑๓๓สํานักงานศา
สนสมบัติ จะเป็นผู้กําหนดแผนการเพ่ีอนํามาบริหารจัดการ โดยจะจัดทํา งบประมาณ ส่วนหน่ีงเสนอ
ต่อพระสังฆาธิการ เมื่อได้รับทราบแล้ว ก็จะพิจารณาอย่างรอบคอบแล้วจีงจะได้อนุมัติงบประมาณที่
เหมาะสม๑๓๔ ไม่มีกลยุทธ์ในการหาเจ้าภาพเข้าทําบุญในเขตปกครองคณะสงฆ์๑๓๕  

สรุปได้ว่า คือ การจัดคนเข้าทํางาน (Staffing) พระสังฆาธิการ มีการธํารงรักษาให้
องค์การมี ทรัพยากรบุคคลท่ีทรงคุณค่าสูงสุด เพ่ือพร้อมที่จะปฏิบัติงานและสร้างสรรค์ความสําเร็จ
ให้กับองค์กรจาก หน้าที่ที่ตนปฏิบัติอยู่ 

 
                                                            

๑๒๔ สัมภาษณ์ พระครูเกษมกิตติโสภณ (วัลลภ กิตฺติโลภโณ), เจ้าอาวาสวัดสามัคคีบรรพต, ๓ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
๑๒๕ สัมภาษณ์ นางวชิรา น่วมเจริญ, ผู้อํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชลบุรี, ๖ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
๑๒๖ สัมภาษณ์ นางสุชาดา มุ่งงานครู, นักวิชาการศาสนาชํานาญการ, ๖ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
๑๒๗ สัมภาษณ์ นายจักกฤษณ์ วิสุทธิสิริ, นักวิชาการศาสนาปฎิบัติการ, ๖ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
๑๒๘ สัมภาษณ์ นายสามารถ เท่ียงพูนวงศ์, สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี, ๗ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
๑๒๙ สัมภาษณ์ พระเทพชลธารมุนี (ประจวบ ปาสาทิโก ป.ธ.๗), เจ้าคณะจังหวัดชลบุรี, เจ้าอาวาสวัด

บางพระวรมหาวิหาร จังหวัดชลบุรี, ๑๕ กันยายน ๒๕๕๙. 
๑๓๐ สัมภาษณ์ พระราชสิทธิวิมล (เอนก ฐานิสฺสโร ป.ธ.๗), ท่ีปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดชลบุรี, เจ้า

อาวาสวัดใหญ่อินทาราม, ๕ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
๑๓๑ สัมภาษณ์ พระครูพิศาลประชานุกิจ (ดํารง จกฺกวโร), เจ้าคณะอําเภอหนองใหญ่, เจ้าอาวาสวัด

หนองใหญ่ศิริธรรม, ๓ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
๑๓๒ สัมภาษณ์ พระครูวิทยาภินันท์ (ขัยณรงค์ ญาณงฺกโร), เจ้าคณะอําเภอพานทอง, เจ้าอาวาสวัดโป่งตา

มุข, ๔ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
๑๓๓ สัมภาษณ์ พระครูวิบูลปริยัติกิจ (สังขีด จนฺทปญฺโญ), เจ้าคณะอําเภอศรีราชา, เจ้าอาวาสวัดพิบูล

สัณหธรรม, ๕ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
๑๓๔ สัมภาษณ์ พระมหาคมสันต์ ชินวโร ป.ธ.๙, เจ้าคณะอําเภอเกาะจันทร์, เจ้าอาวาสวัดบ่อทอง

ราษฎร์บํารุง, ๔ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
๑๓๕ สัมภาษณ์ พระครูอุดมวิสุทธิคุณ (หลุ่ม ฐิตนาโค), ท่ีปรึกษาเจ้าคณะอําเภอบ่อทอง, เจ้าอาวาสวัดโคก

ข้ีหนอน, ๔ ตุลาคม ๒๕๕๙. 



    ๑๕๓

 
 

   ๔.๒.๔ กระบวนการพัฒนาการบริหารจัดการศาสนสมบตัขิองวัดด้านการสัง่การตาม
แนวอิทธิบาท ๔ 

จากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลสําคัญในจังหวัดชลบุรี จะพบว่ามีรายละเอียดดังต่อไปน้ี  
องค์กรต้องมีการวินิจฉัยสั่งการที่รวดเร็ว เที่ยงตรง รวมท้ังข้อมูลข่าวสารท่ีทันสมัย เพ่ือ

เป็น ข้อมูลในการตัดสินใจของผู้บริหารองค์กร เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององค์กร๑๓๖ 
หลักการบริหารสมัยใหม่มากยิ่งขึ้น เพ่ือเป็นการระบุทรัพยากรบุคคลว่ามีความสามารถ และความรู้ที่
หลากหลาย รวมท้ังเป็นผู้มีความสามารถดีที่สุด๑๓๗ หลักการบริหารงานสมัยใหม่กับหลักการ
บริหารงานเชิงพุทธศาสตรในเชิงเปรียบเทียบว่า สามารถบูรณาการ รวมเข้ากันได้ และเป็นแนวทางที่
มีความสอดคล้องกับหลักการบริหารสมัยใหม่ได้อย่าง เหลือเช่ือ๑๓๘ การบริหารงานมีความซับซ้อน 
ต้องใช้กลยุทธ์ด้านต่าง ๆ มาปรับเข้ากับระบบการบริหารงาน เน้นการแข่งขัน และผลกําไรสูงสุด เพ่ือ
สนองระบบบริโภคนิยม๑๓๙ องค์กรสงฆ์ต้องเป็นตัวอย่างที่ดี มุ่งเน้นให้การศึกษาแก่คณะสงฆ์อย่าง
ต่อเน่ืองและจริงจัง พัฒนาบุคลากรและเสริมสร้างความรู้ความสามารถให้แก่บุคลากร ด้วยการจัดทํา
โครงการอบรมบุคลากร เพ่ือการเผยแผ่อย่างต่อเน่ือง๑๔๐ องค์กรจะต้องมีการตรวจสอบข้อมูลผลการ
ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ การรายงาน ข้อมูลอย่างสม่ําเสมอ และเป็นข้อมูลที่เป็นมาตรฐาน 
เที่ยงตรง มีมาตรวัด รวมทั้งการใข้เทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาสนับสนุนข้อมูล จะทําให้การบริหาร
องค์กรได้อย่างแม่นตรง รวดเร็วต่อผู้บริหาร๑๔๑ การมีส่วนร่วมระหว่างผู้บังคับบัญชากับผู้ปฎิบัติการ 
ควรจะมีแนวทางทํางานร่วมกันอย่างชัดเจน วางกรอบนโยบาย การประเมินผลที่ชัดเจน๑๔๒ การ
พัฒนาระบบการบริหารงาน เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงขององค์กรตามโลกาภิวัฒน์ ที่มีการแข่งขัน
สูง จึงมีการสร้างระบบการบริหารงานท่ีเน้นคนมากย่ิงขึ้น รวมท้ังปรับปรุงและพัฒนาระบบ การ
บริหารงานสมัยใหม่ เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงที่หลากหลายขึ้น๑๔๓ วิถีทางที่จะทําให้บรรลุผลที่พึง
ปรารถนาน้ัน แต่เน่ืองจากวิถีทางที่จะทําให้บรรลุผลน้ันมีมากมาย ดังน้ันจึงจําเป็นต้องมีการวางแผน
เพ่ือตัดสินใจเลือกวิถีหรือวิธีการที่ดีที่สุด๑๔๔ 

                                                            
๑๓๖ สัมภาษณ์ พระครูสุธีวราลังการ (อมร อริยเมธี), เจ้าคณะตําบลท่าบุญมี, เจ้าอาวาสวัดเกาะโพธาวาส,   

๔ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
๑๓๗ สัมภาษณ์ พระครูเกษมกิตติโสภณ (วัลลภ กิตฺติโลภโณ), เจ้าอาวาสวัดสามัคคีบรรพต, ๓ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
๑๓๘ สัมภาษณ์ นางวชิรา น่วมเจริญ, ผู้อํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชลบุรี, ๖ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
๑๓๙ สัมภาษณ์ นางสาววราวรรณ ทองศิริ, นักวิชาการศาสนาชํานาญการ ผู้อํานวยการกลุ่มส่งเสริมพระ

พุทธ ศาสนาและกิจการพิเศษ, ๕ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
๑๔๐ สัมภาษณ์ นางสุชาดา มุ่งงานครู, นักวิชาการศาสนาชํานาญการ, ๖ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
๑๔๑ สัมภาษณ์ นายจักกฤษณ์ วิสุทธิสิริ, นักวิชาการศาสนาปฎิบัติการ, ๖ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
๑๔๒ สัมภาษณ์ นายสามารถ เท่ียงพูนวงศ์, สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี, ๗ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
๑๔๓ สัมภาษณ์ พระเทพชลธารมุนี (ประจวบ ปาสาทิโก ป.ธ.๗), เจ้าคณะจังหวัดชลบุรี, เจ้าอาวาสวัด

บางพระวรมหาวิหาร จังหวัดชลบุรี, ๑๕ กันยายน ๒๕๕๙. 
๑๔๔ สัมภาษณ์ พระราชสิทธิวิมล (เอนก ฐานิสฺสโร ป.ธ.๗), ท่ีปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดชลบุรี, เจ้า

อาวาสวัดใหญ่อินทาราม, ๕ ตุลาคม ๒๕๕๙. 



    ๑๕๔

 
 

การสั่งการเป็นเรื่องเก่ียวกับการใช้ความรู้ในทางวิทยาการและวิจารณญาณวินิจฉัย 
เหตุการณ์ในอนาคต แล้วกําหนดวิธีการโดยถูกต้อง และมีเหตุผลเพ่ีอให้การดําเนินงานตามแผนเป็นไป
โดยเรียบร้อย สมบูรณ์และมีประสิทธิภาพที่สุด๑๔๕ เปัาหมายของการกระทําที่ต้องอาศัยขั้นตอนที่
สัมพันธ์กันมีการแบ่งเป็นหมวดหมู่ ตามความเหมาะสม ตามลําดับ ให้ทราบว่าขั้นตอนใดควรกระทํา
ก่อน และขั้นตอนลําดับถัดไปคืออะไร ทั้งน้ีเพ่ือไม่ให้เกิดความซ้ําซ้อนเสียหายได้๑๔๖ ทุกฝ่ายให้
ความสําคัญกับการสั่งการ เพราะเป็นเสมือนเป็นก้าวแรกที่จะเริ่มเดินทางไปสู่เส้นชัย โดยที่มีรางวัล
หรือเดิมพันรออยู่ ถ้าวางแผนดีได้รับชัยชนะก็ได้รับรางวัลที่เดิมพันไว้แถม ด้วยช่ือเสียงเกียรติยศเป็นที่
น่ายินดี แต่ถ้าพ่ายแพ้ก็ต้องสูญเสียเดิมพันสูญเสียช่ือเสียง๑๔๗ ขาดบุคลากรที่มีอยู่ก็ไม่สนใจการดูแล
รักษาศาสนสมบัติของวัด๑๔๘ พระสังฆาธิการจะต้องบิณฑบาตตอนเช้าเลี้ยงชีพด้วยตนเอง สวดมนต์
ไหว้พระ ทําวัตรเช้า ทําวัตรเย็น กวาดอาวาสเสนาสะ ดูแลรักษากุฏิสงฆ์ เก็บกวาดขยะหน้าห้องของ
ตนเองให้สะอาด ดูแล สุขภาพของตนให้ดี และดูแลบริขารของตนให้ดี เป็นต้น๑๔๙  

บุคลากรไม่ประพฤติปฏิบัติตามกฎกติกา ไม่ทําตามกฎระเบียบของมหาเถรสมาคม และ
กรมศิลปากร๑๕๐ เจ้าหน้าที่คือไม่ดูแลงานที่ตนเองรับผิดชอบ ไม่ตรงต่อเวลา มาทํางานสาย ไม่มีสมาธิ 
ในการทํางาน๑๕๑ การปฏิบัติตามธรรมเนียมที่ได้ปฏิบัติสืบทอดกันมา ไม่มีการพัฒนารูปแบบเด่นชัด
เท่าที่ควร๑๕๒ การเงินงบประมาณที่เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการดําเนินการดูแลรักษาศาสนสมบัติของวัด 
มีจํานวนไม่มาก คือ ไม่เพียงพอกับค่าใข้จ่ายในเวลาปัจจุบันน้ี๑๕๓ สํานักงานศาสนสมบัติจะเป็นผู้กํากับ
ดูแลการเงินที่เก่ียวข้องกับการดูแลรักษาศาสนสมบัติของวัด ส่วนพระสังฆาธิการไม่สามารถมีส่วนใน
การดําเนินการจึงไม่รู้ถึงแผนการเงินที่ชัดเจนได้๑๕๔ สํานักงานศาสนสมบัติจะเป็นผู้ดําเนินการแทน
พระสังฆาธิการ โดยมีการประชุมปรึกษาหารือกันภายในเท่าน้ัน แล้วก็ขอมติความเห็นชอบในที่ประ
ขุมสงฆ์ ส่วนจะดําเนินการได้ผลมากน้อยแค่ไหนก็ขึ้นอยู่กับสํานักงานศาสนสมบัติและพระสังฆาธิการ 
                                                            

๑๔๕ สัมภาษณ์ พระครูพิศาลประชานุกิจ (ดํารง จกฺกวโร), เจ้าคณะอําเภอหนองใหญ่, เจ้าอาวาสวัด
หนองใหญ่ศิริธรรม, ๓ ตุลาคม ๒๕๕๙. 

๑๔๖ สัมภาษณ์ พระครูวิทยาภินันท์ (ขัยณรงค์ ญาณงฺกโร), เจ้าคณะอําเภอพานทอง, เจ้าอาวาสวัดโป่งตา
มุข, ๔ ตุลาคม ๒๕๕๙. 

๑๔๗ สัมภาษณ์ พระครูวิบูลปริยัติกิจ (สังขีด จนฺทปญฺโญ), เจ้าคณะอําเภอศรีราชา, เจ้าอาวาสวัดพิบูล
สัณหธรรม, ๕ ตุลาคม ๒๕๕๙. 

๑๔๘ สัมภาษณ์ นางวชิรา น่วมเจริญ, ผู้อํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชลบุรี, ๖ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
๑๔๙ สัมภาษณ์ พระมหาคมสันต์ ชินวโร ป.ธ.๙, เจ้าคณะอําเภอเกาะจันทร์, เจ้าอาวาสวัดบ่อทองราษฎร์บํารุง,  

๔ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
๑๕๐ สัมภาษณ์ พระครูพิมลกิจจานุวัตร (ประทัง ทีปํกโร), รองเจ้าคณะอําเภอบ้านบึง, เจ้าอาวาสวัดกุณฑีธาร 

, ๔ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
๑๕๑ สัมภาษณ์ พระมหาบุรี อธิปญฺโญ ป.ธ. ๔, รองเจ้าคณะอําเภอพนัสนิคมรูปท่ี ๑, เจ้าอาวาสวัดบ้านใน

บน, ๖ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
๑๕๒ สัมภาษณ์ พระครูปลัดสราวุธ ฐิตปญฺโญ, เจ้าอาวาสวัดห้วยใหญ่, ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙. 
๑๕๓ สัมภาษณ์ พระครูสุธีวราลังการ (อมร อริยเมธี), เจ้าคณะตําบลท่าบุญมี, เจ้าอาวาสวัดเกาะโพธาวาส,   

๔ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
๑๕๔ สัมภาษณ์ พระครูเกษมกิตติโสภณ (วัลลภ กิตฺติโลภโณ), เจ้าอาวาสวัดสามัคคีบรรพต, ๓ ตุลาคม ๒๕๕๙. 



    ๑๕๕

 
 

ตามแผนการพัฒนาของพระสังฆาธิการ ตามปกติแล้วก็ปฏิบัติตามธรรมเนียมที่ได้ปฏิบัติสืบทอดกับ
มา๑๕๕ การปรับปรุงพัฒนาเปลี่ยนแปลง ตลอดถึงกระบวนการดูแลรักษาศาสนสมบัติ ให้มีความ
ชัดเจนกว่างเดิม๑๕๖ การเปลี่ยนแปลงเป็นไปเพ่ือต้องการให้บุคลากรทุกรูปได้มีส่วนได้ ส่วนเสีย และมี
ส่วนร่วมกับการดูแลรักษาศาสนสมบตภายในวัด๑๕๗ การสั่งการคือ ไม่มีเทคนิคการดูแลรักษาที่ถูกวิธี 
ทําให้บุคลากรไม่สนใจงาน จุดอ่อนของ บุคลากรคือไม่มีความรักที่จะดูแลรักษาศาสนสมบัติ๑๕๘ พระ
สังฆาธิการ และเจ้าหน้าที่ ก็จะให้มีการประขุม ร่วมกันเดือนละ ๑ ครั้ง เพ่ือจะได้กําหนดแนวทาง๑๕๙ 
สํานักเรียนกําหนดให้มีการประชุมปรึกษาหารือการ เรียนการสอนทั้งภายใน โดยกําหนดให้ครู 
อาจารย์ทุกรูปมีส่วนร่วมในการวางแผนบุคคล๑๖๐ การบริจาคทําบุญทั่วไปหรือการถวายทานของผู้มี
จิตศรัทธามาทําบุญ๑๖๑ 

คณะสงฆ์มีการประชุมปรึกษาหารือการดูแลรักษาศาสนสมบัติ สอบทั้งภายในพรรษา 
และนอกพรรษา๑๖๒ คณะสงฆ์มอบหมายให้พระสังฆาธิการเป็นตัวแทนในการดําเนินการ เมื่อมีการขอ
งบประมาณ๑๖๓ พระสังฆาธิการจะเป็นผู้กํากับดูแลเร่ืองการเงินเพ่ีออุดหนุนให้แก่บุคลากรและ
เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายงาน๑๖๔ คณะสงฆ์จะเป็นผู้ดําเนินการวางแผนไปตามข้ันตอนในระเบียบ
ปฎิบัติ๑๖๕ พระสังฆาธิการมีวิสัยทัศน์ คือ ต้องการให้การดูแลรักษาศาสนสมบัติ ได้ปฏิบัติตามคําสอน
ของพระพุทธเจ้า มีพันธกิจคือดําเนินการตามกฎระเบียบและมหาเถรสมาคม๑๖๖ การส่งเสริมให้

                                                            
๑๕๕ สัมภาษณ์ นางวชิรา น่วมเจริญ, ผู้อํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชลบุรี, ๖ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
๑๕๖ สัมภาษณ์ นางสาววราวรรณ ทองศิริ, นักวิชาการศาสนาชํานาญการ ผู้อํานวยการกลุ่มส่งเสริมพระ

พุทธ ศาสนาและกิจการพิเศษ, ๕ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
๑๕๗ สัมภาษณ์ นางสุชาดา มุ่งงานครู, นักวิชาการศาสนาชํานาญการ, ๖ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
๑๕๘ สัมภาษณ์ นายจักกฤษณ์ วิสุทธิสิริ, นักวิชาการศาสนาปฎิบัติการ, ๖ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
๑๕๙ สัมภาษณ์ นายสามารถ เท่ียงพูนวงศ์, สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี, ๗ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
๑๖๐ สัมภาษณ์ พระเทพชลธารมุนี (ประจวบ ปาสาทิโก ป.ธ.๗), เจ้าคณะจังหวัดชลบุรี, เจ้าอาวาสวัด

บางพระวรมหาวิหาร จังหวัดชลบุรี, ๑๕ กันยายน ๒๕๕๙. 
๑๖๑ สัมภาษณ์ พระราชสิทธิวิมล (เอนก ฐานิสฺสโร ป.ธ.๗), ท่ีปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดชลบุรี, เจ้า

อาวาสวัดใหญ่อินทาราม, ๕ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
๑๖๒ สัมภาษณ์ พระครูพิศาลประชานุกิจ (ดํารง จกฺกวโร), เจ้าคณะอําเภอหนองใหญ่, เจ้าอาวาสวัด

หนองใหญ่ศิริธรรม, ๓ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
๑๖๓ สัมภาษณ์ พระครูวิทยาภินันท์ (ขัยณรงค์ ญาณงฺกโร), เจ้าคณะอําเภอพานทอง, เจ้าอาวาสวัดโป่งตา

มุข, ๔ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
๑๖๔ สัมภาษณ์ พระครูวิบูลปริยัติกิจ (สังขีด จนฺทปญฺโญ), เจ้าคณะอําเภอศรีราชา, เจ้าอาวาสวัดพิบูล

สัณหธรรม, ๕ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
๑๖๕ สัมภาษณ์ พระมหาคมสันต์ ชินวโร ป.ธ.๙, เจ้าคณะอําเภอเกาะจันทร์, เจ้าอาวาสวัดบ่อทอง

ราษฎร์บํารุง, ๔ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
๑๖๖ สัมภาษณ์ พระครูพิมลกิจจานุวัตร (ประทัง ทีปํกโร), รองเจ้าคณะอําเภอบ้านบึง, เจ้าอาวาสวัดกุณฑีธาร 

, ๔ ตุลาคม ๒๕๕๙. 



    ๑๕๖

 
 

บุคลากรทุกรูป/คน ได้รับความสะดวกสบาย๑๖๗ พระสังฆาธิการจะเป็นผู้กําหนดตัวบุคคล เพ่ือให้มา
ทําหน้าที่การดูแลรักษาศาสนสมบัติ ตามแต่ที่ตัวบุคคลถนัด๑๖๘ การสั่งการคือ สํานักงานศาสนสมบัติ
จะเป็นผู้ดําเนินการแทนพระสังฆาธิการ การดําเนินการได้ผลมากน้อยแค่ใหนก็ขึ้นอยู่กับปัจจัย
ต่างๆ๑๖๙ การสั่งการวาระการประชุมปรึกษา มีผลการประชุมไม่มีสาระสําคัญ นอกจากจะพูดคุยกันไป 
ตามเร่ืองราวเท่าน้ัน ไม่ค่อยจะมีหลักการที่น่าติดตามผล๑๗๐ การสั่งการบุคลากรที่มีหน้าที่เก่ียวข้องไม่
ประพฤติปฏิบัติตามกฎกติกา ไม่รักษาวินัยตามกฎระเบียบ๑๗๑ ทางวัดไม่มีบุคลากรมาเพ่ิมบุคลากรที่มี
อยู่ก็ไม่สนใจการดูแลรักษาศาสนสมบัติ๑๗๒ การสั่งการคือการดูแลรักษาศาสนสมบัติ คณะสงฆ์มีความ
พยายามแก้ไขปัญหา อุปสรรคการวางแผนบุคคลให้มีความเหมาะสมกับจํานวนบุคคล๑๗๓ การ
เปลี่ยนแปลงบุคลากร เป็นไปเพ่ือต้องการให้บุคลากรทุกรูป ได้มีส่วนได้ ส่วนเสีย และมีส่วนร่วมกับ
ดูแลรักษาศาสนสมบัติ๑๗๔ การสั่งการเป็นไปตามเรื่องราวไม่มีการประเมินผล ปัญหาของบุคลากร คือ 
มีหน้าที่ใน การดูแลรักษาศาสนสมบัติ แต่ไม่มีเทคนิคการดูแลรักษาศาสนสมบัติ๑๗๕ การสั่งการคือ 
รายรับไม่แน่นอน และขาดเงินทุนสํารองล่วงหน้า๑๗๖ การสั่งการคือ สํานักงานศาสนสมบัติเป็น
ผู้ดําเนินการวางแผนการพัฒนา ตามปกติแล้ว ก็ปฎิบัติตามธรรมเนียมที่ได้ปฎิบัติสืบทอดกันมา ไม่มี
ประสิทธภาพ๑๗๗ 

การสั่งการ คือ หน่วยงานราขการดูแลการเงิน ไม่มีเงินในการดําเนินการ๑๗๘ การสั่งการ 
คือ สํานักงานศาสนสมบัติ จะเป็นผู้ดําเนินการวางแผนทั้งหมด พระสังฆาธิการจะไม่มีโอกาสทราบท่ี

                                                            
๑๖๗ สัมภาษณ์ พระมหาบุรี อธิปญฺโญ ป.ธ. ๔, รองเจ้าคณะอําเภอพนัสนิคมรูปท่ี ๑, เจ้าอาวาสวัดบ้านในบน,   

๖ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
๑๖๘ สัมภาษณ์ พระครูปลัดสราวุธ ฐิตปญฺโญ, เจ้าอาวาสวัดห้วยใหญ่, ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙. 
๑๖๙ สัมภาษณ์ พระครูสุธีวราลังการ (อมร อริยเมธี), เจ้าคณะตําบลท่าบุญมี, เจ้าอาวาสวัดเกาะโพธาวาส,   

๔ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
๑๗๐ สัมภาษณ์ พระครูเกษมกิตติโสภณ (วัลลภ กิตฺติโลภโณ), เจ้าอาวาสวัดสามัคคีบรรพต, ๓ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
๑๗๑ สัมภาษณ์ พระครูอุดมวิสุทธิคุณ (หลุ่ม ฐิตนาโค), ท่ีปรึกษาเจ้าคณะอําเภอบ่อทอง, เจ้าอาวาสวัดโคก

ข้ีหนอน, ๔ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
๑๗๒ สัมภาษณ์ นางวชิรา น่วมเจริญ, ผู้อํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชลบุรี, ๖ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
๑๗๓ สัมภาษณ์ นางสาววราวรรณ ทองศิริ, นักวิชาการศาสนาชํานาญการ ผู้อํานวยการกลุ่มส่งเสริมพระ

พุทธ ศาสนาและกิจการพิเศษ, ๕ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
๑๗๔ สัมภาษณ์ นางสุชาดา มุ่งงานครู, นักวิชาการศาสนาชํานาญการ, ๖ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
๑๗๕ สัมภาษณ์ นายจักกฤษณ์ วิสุทธิสิริ, นักวิชาการศาสนาปฎิบัติการ, ๖ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
๑๗๖ สัมภาษณ์ นายสามารถ เท่ียงพูนวงศ์, สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี, ๗ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
๑๗๗ สัมภาษณ์ พระเทพชลธารมุนี (ประจวบ ปาสาทิโก ป.ธ.๗), เจ้าคณะจังหวัดชลบุรี, เจ้าอาวาสวัด

บางพระวรมหาวิหาร จังหวัดชลบุรี, ๑๕ กันยายน ๒๕๕๙. 
๑๗๘ สัมภาษณ์ พระราชสิทธิวิมล (เอนก ฐานิสฺสโร ป.ธ.๗), ท่ีปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดชลบุรี, เจ้า

อาวาสวัดใหญ่อินทาราม, ๕ ตุลาคม ๒๕๕๙. 



    ๑๕๗

 
 

ชัดเจน๑๗๙ การสั่งการ คือ สํานักงานศาสนสมบัติ จะเป็นผู้กํากับดูแลการเงิน ที่เก่ียวข้องกับการดูแล
รักษาศาสนสมบัติ ไม่สามารถมีส่วนในการดําเนินการจึงไม่รู้ถึงแผนการเงิน ที่ชัดเจนได้๑๘๐  

สรุปได้ว่า คือ การสั่งการ (Directing) พระสังฆาธิการมีศิลปะการสร้างความเข้าใจ การ
รู้จัก จูงใจและกํากับให้ผู้ทํางานทุกคน ทํางานโดยทุ่มเท และเสริมสร้างประสบการณ์ต่อกัน เพ่ือ
ผลสําเร็จของ ส่วนรวมร่วมกัน 

๔.๒.๕ กระบวนการพัฒนาการบริหารจัดการศาสนสมบัติของวัดด้านการควบคุมตาม
แนวอิทธิบาท ๔ 

จากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลสําคัญในจังหวัดชลบุรี จะพบว่ามีรายละเอียดดังต่อไปน้ี  
การใช้ระเบียบและระบบที่จัดวางขึ้น เป็นเคร่ืองมือสร้างโอกาสให้คนหรือสงฆ์ได้พัฒนา

ชีวิตให้ดีย่ิงขึ้น๑๘๑ การบริหารกิจการคณะสงฆ์ จึงถือว่ามีความสําคัญต่อความม่ันคงของพระพุทธ
ศาสนา เป็นการสร้างความเข้มแข็งของสถาบันสงฆ์๑๘๒ การจัดระเบียบการปกครองคณะสงฆ์จีงมี
ความจําเป็น เพราะน่ันคือการสืบทอดอายุ พระพุทธศาสนาให้มั่นคงถาวรตลอดไป๑๘๓ การ
เปลี่ยนแปลงมาตรการการควบคุมสถาบันสงฆ์เกือบทุกครั้ง มักจะยังผลให้การจัดโครงสร้างของ
องค์การและการบริหารกิจการคณะสงฆ์กลายเป็นส่วนขยายของระบบราชการมากขึ้น๑๘๔ ถ้าเรา
พัฒนาค่านิยมที่ดี ช่วยกันเชิดชูคนที่พัฒนาตน ผู้ที่มีการสืกษาที่ถูกต้อง สังคมก็จะดีงามข้ึน มนุษย์ที่
เกิดมาภายหลังก็จะถือตามเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติ ว่าอะไรดี อะไรเป็นที่เชิดชู นิยมกันใน
สังคมแล้วก็จะพยายามทําตาม๑๘๕ จัดองค์กรสงฆ์ไทยให้พระสงฆ์มีจิตสํานึกในการพระศาสนา มี
ความรู้สึกรับผิดชอบต่อพระ ศาสนา หรือมีจิตสํานึกในความมีส่วนร่วมในพระศาสนาอยู่ด้วย เพียง
เท่าน้ีก็จะช่วยพระศาสนาได้มาก๑๘๖ จัดองค์กรสงฆ์ไทยให้ได้ทําหน้าที่ของตนเองอย่างอิสระ คอยสั่ง
สอนแนะนําประขาขนไป ตามหน้าที่ของท่าน ให้ประขาขนรู้จักธรรมะ ร้สิ่งที่ชอบที่ควรประพฤติ
ปฏิบัติชอบธรรมพัฒนาทั้งกาย ศีล จิต ปัญญา๑๘๗ การควบคุมสงฆ์ไทยให้เตรียมพร้อมเพ่ือที่จะได้มาทํา
หน้าที่ในการบริหารกิจการคณะสงฆ์ หรือบริหารการพระศาสนาโดยมีหลักสูตรโรงเรียนพระสังฆาธิการทุก
                                                            

๑๗๙ สัมภาษณ์ พระครูพิศาลประชานุกิจ (ดํารง จกฺกวโร), เจ้าคณะอําเภอหนองใหญ่, เจ้าอาวาสวัด
หนองใหญ่ศิริธรรม, ๓ ตุลาคม ๒๕๕๙. 

๑๘๐ สัมภาษณ์ พระครูวิทยาภินันท์ (ขัยณรงค์ ญาณงฺกโร), เจ้าคณะอําเภอพานทอง, เจ้าอาวาสวัดโป่งตา
มุข, ๔ ตุลาคม ๒๕๕๙. 

๑๘๑ สัมภาษณ์ พระครูอุดมวิสุทธิคุณ (หลุ่ม ฐิตนาโค), ท่ีปรึกษาเจ้าคณะอําเภอบ่อทอง, เจ้าอาวาส
วัดโคกข้ีหนอน, ๔ ตุลาคม ๒๕๕๙. 

๑๘๒ สัมภาษณ์ พระมหาบุรี อธิปญฺโญ ป.ธ. ๔, รองเจ้าคณะอําเภอพนัสนิคมรูปท่ี ๑, เจ้าอาวาสวัดบ้านใน
บน, ๖ ตุลาคม ๒๕๕๙. 

๑๘๓ สัมภาษณ์ พระครูปลัดสราวุธ ฐิตปญฺโญ, เจ้าอาวาสวัดห้วยใหญ่, ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙. 
๑๘๔ สัมภาษณ์ พระครูสุธีวราลังการ (อมร อริยเมธี), เจ้าคณะตําบลท่าบุญมี, เจ้าอาวาสวัดเกาะโพธาวาส,        

๔ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
๑๘๕ สัมภาษณ์ พระครูเกษมกิตติโสภณ (วัลลภ กิตฺติโลภโณ), เจ้าอาวาสวัดสามัคคีบรรพต, ๓ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
๑๘๖ สัมภาษณ์ นางวชิรา น่วมเจริญ, ผู้อํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชลบุรี, ๖ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
๑๘๗ สัมภาษณ์ นางสาววราวรรณ ทองศิริ, นักวิชาการศาสนาชํานาญการ ผู้อํานวยการกลุ่มส่งเสริมพระ

พุทธ ศาสนาและกิจการพิเศษ, ๕ ตุลาคม ๒๕๕๙. 



    ๑๕๘

 
 

ระดับ๑๘๘การควบกิจการคือการรวมบริษัทต้ังแต่ ๒ บริษัทขึ้นไปเป็นบริษัทใหม่ เป็นกลยุทธ์ที่ใช้ เพ่ือลด
ความไม่แน่นอนของสภาพแวดล้อมภายนอก๑๘๙การดํารงอยู่ของคณะสงฆ์คือเป็นตัวแทนที่เป็นสาวกของ
สมเด็จพระสัมมาส้มพุทธเจ้า ทําหน้าที่ในการปฏิบัติภารกิจเผยแผ่ และถ่ายทอดพระธรรมคําสอนของพระ
พุทธองค์๑๙๐ การจัดระเบียบการปกครองคณะสงฆ์ไทย ย่อมมีเอกลักษณ์เป็นการเฉพาะ นอกจากจะ 
เป็นไปตามพระธรรมวินัยแล้ว  ยังได้มีแบบแผนตามท่ีได้กําหนดขื้นมาในประเทศไทยเป็นการเฉพาะ 
อีกด้วย๑๙๑ หรือการชักนําดูแลให้คนใช้ระเบียบและระบบน้ันเป็นเคร่ืองมือที่จะช่วยกับทําให้สังคมดี
ขึ้นและพัฒนาขีวิตของตน๑๙๒ 

การควบคุม คือ สํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติจะเป็นผู้ดําเนินการแทนพระสังฆาธิ 
การ มีการประชุมปรึกษาหารือกันภายในน้อยมาก นานๆ จะมีการขอความเห็นชอบในที่ประขุมสงฆ์๑๙๓ 
การควบคุม เช่น บุคลากรและเจ้าหน้าที่ ก็ให้ดูแลในวัสดุอุปกรณ์และอื่นๆ ที่เก่ียวกับการดูแลรักษาศา
สนสมบัติ มีการแบ่งเบาภาระหน้าที่กันดูแลรักษาวัสดุสิ่งของ แต่การดูแลรักษาไม่ทั่วถึง ทําให้วัสดุ
สิ่งของ เสียบ้าง ตกหักบ้าง หายสาบสูญ เป็นต้น๑๙๔ การควบคุมด้านบุคคลไม่มีทีมงานที่มีความชํานาญ 
ด้านการเงินมีอยู่จํากัดในปริมาณน้อย ไม่เพียงกับปริมาณของบุคลากร๑๙๕ การควบคุมการจัดการของ
คณะสงฆ์ เป็นภาระหน้าที่ของพระสังฆาธิการเพ่ือดูแลรักษา กฎระเบียบ๑๙๖ การควบคุม คือ คณะสงฆ์
ให้มีการประชุมปรึกษาหารือการดูแลรักษาศาสนสมบัติ ทั้งภายในพรรษาและนอกพรรษาน้อยมาก๑๙๗ 
นโยบายของสํานักงานศาสนสมบัติดีหมด แต่ว่าการปฏิบัติตามได้น้อย บุคลากรในเขต ปกครองคณะ
สงฆ์ จะมีหน้าที่ในการดูแลเฉพาะที่ตนเองรับผิดชอบ๑๙๘ การควบคุมของคณะสงฆ์ เป็นภาระหน้าที่ของ

                                                            
๑๘๘ สัมภาษณ์ นางสุชาดา มุ่งงานครู, นักวิชาการศาสนาชํานาญการ, ๖ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
๑๘๙ สัมภาษณ์ นายจักกฤษณ์ วิสุทธิสิริ, นักวิชาการศาสนาปฎิบัติการ, ๖ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
๑๙๐ สัมภาษณ์ นายสามารถ เท่ียงพูนวงศ์, สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี, ๗ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
๑๙๑ สัมภาษณ์ พระเทพชลธารมุนี (ประจวบ ปาสาทิโก ป.ธ.๗), เจ้าคณะจังหวัดชลบุรี, เจ้าอาวาสวัด

บางพระวรมหาวิหาร จังหวัดชลบุรี, ๑๕ กันยายน ๒๕๕๙. 
๑๙๒ สัมภาษณ์ พระราชสิทธิวิมล (เอนก ฐานิสฺสโร ป.ธ.๗), ท่ีปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดชลบุรี, เจ้า

อาวาสวัดใหญ่อินทาราม, ๕ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
๑๙๓ สัมภาษณ์ พระครูพิศาลประชานุกิจ (ดํารง จกฺกวโร), เจ้าคณะอําเภอหนองใหญ่, เจ้าอาวาสวัด

หนองใหญ่ศิริธรรม, ๓ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
๑๙๔ สัมภาษณ์ พระครูวิทยาภินันท์ (ขัยณรงค์ ญาณงฺกโร), เจ้าคณะอําเภอพานทอง, เจ้าอาวาสวัดโป่งตา

มุข, ๔ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
๑๙๕ สัมภาษณ์ พระครูวิบูลปริยัติกิจ (สังขีด จนฺทปญฺโญ), เจ้าคณะอําเภอศรีราชา, เจ้าอาวาสวัดพิบูล

สัณหธรรม, ๕ ตุลาคม ๒๕๕๙.  
๑๙๖ สัมภาษณ์ พระมหาคมสันต์ ชินวโร ป.ธ.๙, เจ้าคณะอําเภอเกาะจันทร์, เจ้าอาวาสวัดบ่อทองราษฎร์บํารุง,  

๔ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
๑๙๗ สัมภาษณ์ พระครูพิมลกิจจานุวัตร (ประทัง ทีปํกโร), รองเจ้าคณะอําเภอบ้านบึง, เจ้าอาวาสวัดกุณฑีธาร 

, ๔ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
๑๙๘ สัมภาษณ์ พระครูอุดมวิสุทธิคุณ (หลุ่ม ฐิตนาโค), ท่ีปรึกษาเจ้าคณะอําเภอบ่อทอง, เจ้าอาวาสวัดโคก

ข้ีหนอน, ๔ ตุลาคม ๒๕๕๙. 



    ๑๕๙

 
 

พระสังฆาธิการดูแลรักษากฎระเบียบ คือ มีหน้าที่ในการดําเนินการสําเร็จตามเวลา๑๙๙ งบประมาณ
ให้แก่บุคลากร เจ้าหน้าที่น้อยมาก เรื่องน้ีเป็นที่ทราบกันดีภายในหน่วยงาน ที่เก่ียวข้อง๒๐๐ การจัดหา
เจ้าภาพ การกําหนดวิธีการทํางาน การประชุม การติดต่อประสานงาน เป็นต้น ที่เก่ียวข้องกับการดูแล
รักษาศาสนสมบัติ๒๐๑ ขาดการควบคุมดูแลให้รัดกุม ขาดการพิจารณาบุคคลให้รอบคอบ มีอุปกรณ์
เสื่อมคุณภาพ เน่ืองจากขาดการบํารุงรักษาวัสดุอุปกรณ์๒๐๒ สํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติและ
คณะสงฆ์เป็นผู้สนับสนุน ไมให้ความร่วมมือ ไม่ให้การช่วยเหลือ ไม่มีมนุษยสัมพันธ ไม่มีจิตวิทยาในการ
สร้างสรรค์๒๐๓ ไม่มีกลยุทธ์ในการควบคุมบุคลากรให้ปฏิบ้ ติหน้าที่ ไ ด้ ดีที่สุด๒๐๔ สํานักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ จะเป็นผู้ดําเนินการแทนพระสังฆาธิการ มีการประชุมปรึกษาหารือกันภายใน
น้อยมาก นานๆ จะมีการขอความเห็นชอบในที่ประชุมสงฆ์๒๐๕ การควบคุมบุคลากรและเจ้าหน้าที่ ก็ให้
ดูแลในวัสดุอุปกรณ์และอ่ืนๆ ที่เก่ียวกับการดูแลรักษาศาสนสมบัติ มีการแบ่งเบาภาระหน้าที่กันดูแล
รักษาวัสดุสิ่งของ๒๐๖ การควบคุม เช่น การดําเนินการระยะสั้น ระยะยาว ติดตามผลการดําเนินการ
แก้ไขงาน เป็นต้น ปัจจัยนําออก (Output)๒๐๗ คณะสงฆ์มอบหมายให้พระสังฆาธิการ กํากับดูแลทั้ง
บุคคล การเงิน และวัสดุอุปกรณ์๒๐๘ การควบคุม เช่น ด้านบุคคล ด้านการเงิน ด้านวัสดุอุปกรณ์ เป็น
ต้น พระสังฆาธิการจะมี บทบาทหน้าที่กํากับดูแลรักษาตามกฎระเบียบของสํานักงานศาสนสมบัติ๒๐๙ 
พระสังฆาธิการจะดูแลเรื่องนโยบายของการดูแลรักษาศาสนสมบัติ สํานักงานศาสนสมบัติ จะดูแลเรื่อง
วิธีการดูแลรักษาศาสนสมบัติ สอนเฉพาะส่วนที่ตนเองรับผิดชอบ๒๑๐ คณะสงฆ์ให้มีการประชุม 
ปรึกษาหารือการดูแลรักษาศาสนสมบัติ ทั้งภายในพรรษา และนอกพรรษา๒๑๑ สํานักงานศาสนสมบัติ

                                                            
๑๙๙ สัมภาษณ์ พระมหาบุรี อธิปญฺโญ ป.ธ. ๔, รองเจ้าคณะอําเภอพนัสนิคมรูปท่ี ๑, เจ้าอาวาสวัดบ้านใน

บน, ๖ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
๒๐๐ สัมภาษณ์ พระครูปลัดสราวุธ ฐิตปญฺโญ, เจ้าอาวาสวัดห้วยใหญ่, ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙. 
๒๐๑ สัมภาษณ์ นางวชิรา น่วมเจริญ, ผู้อํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชลบุรี, ๖ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
๒๐๒ สัมภาษณ์ พระครูเกษมกิตติโสภณ (วัลลภ กิตฺติโลภโณ), เจ้าอาวาสวัดสามัคคีบรรพต, ๓ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
๒๐๓ สัมภาษณ์ นางสาววราวรรณ ทองศิริ, นักวิชาการศาสนาชํานาญการ ผู้อํานวยการกลุ่มส่งเสริมพระ

พุทธ ศาสนาและกิจการพิเศษ, ๕ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
๒๐๔ สัมภาษณ์ นางสุชาดา มุ่งงานครู, นักวิชาการศาสนาชํานาญการ, ๖ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
๒๐๕ สัมภาษณ์ นายจักกฤษณ์ วิสุทธิสิริ, นักวิชาการศาสนาปฎิบัติการ, ๖ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
๒๐๖ สัมภาษณ์ นายสามารถ เท่ียงพูนวงศ์, สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี, ๗ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
๒๐๗ สัมภาษณ์ พระเทพชลธารมุนี (ประจวบ ปาสาทิโก ป.ธ.๗), เจ้าคณะจังหวัดชลบุรี, เจ้าอาวาสวัด

บางพระวรมหาวิหาร จังหวัดชลบุรี, ๑๕ กันยายน ๒๕๕๙. 
๒๐๘ สัมภาษณ์ พระราชสิทธิวิมล (เอนก ฐานิสฺสโร ป.ธ.๗), ท่ีปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดชลบุรี, เจ้า

อาวาสวัดใหญ่อินทาราม, ๕ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
๒๐๙ สัมภาษณ์ พระครูพิศาลประชานุกิจ (ดํารง จกฺกวโร), เจ้าคณะอําเภอหนองใหญ่, เจ้าอาวาสวัด

หนองใหญ่ศิริธรรม, ๓ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
๒๑๐ สัมภาษณ์ พระครูวิทยาภินันท์ (ขัยณรงค์ ญาณงฺกโร), เจ้าคณะอําเภอพานทอง, เจ้าอาวาสวัดโป่งตา

มุข, ๔ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
๒๑๑ สัมภาษณ์ พระครูวิบูลปริยัติกิจ (สังขีด จนฺทปญฺโญ), เจ้าคณะอําเภอศรีราชา, เจ้าอาวาสวัดพิบูล

สัณหธรรม, ๕ ตุลาคม ๒๕๕๙. 



    ๑๖๐

 
 

และพระสังฆาธิการ จะเป็นผู้ดําเนินการวางแผนการจัดการ ทั้งหมดใน สํานักเรียน ทั้งเรื่องบุคคล และ
เรื่องวัสดุอุปกรณ์๒๑๒ สํานักงานศาสนสมบัติและพระสังฆาธิการเป็นผู้ดําเนินการทั้งหมดที่เก่ียวข้องกับ
การจัดการ เช่น การหาเงินทุนสํารอง การบริหารบุคคล การบริหารวัสดุอุปกรณ์๒๑๓ สํานักงานศาสน
สมบัติจะเป็นผู้ดําเนินการแทนพระสังฆาธิการ มีการประชุม ปรึกษาหารือกันภายในน้อยมาก นานๆ จะ
มีการขอความเห็นชอบในที่ประขุมสงฆ์๒๑๔ การควบคุมบุคลากรและเจ้าหน้าที่ ก็ให้ดูแลในวัสดุอุปกรณ์
และอ่ืนๆ ที่เก่ียวกับการดูแลรักษาศาสนสมบัติ มีการแบ่งเบาภาระหน้าที่กันดูแลรักษาวัสดุสิ่งของ แต่
การดูแลรักษาไม่ทั่วถึง๒๑๕ ไม่มีทีมงานที่มีความชํานาญ ด้านการเงินมีอยู่จํากัดในปริมาณน้อย ไม่
เพียงพอ ต่อสถานภาพในปัจจุบัน๒๑๖  

การควบคุมการจัดการของคณะสงฆ์ เป็นภาระหน้าที่ของพระสังฆาธิการเพ่ือดูแลรักษา 
กฎระเบียบ๒๑๗ นโยบายดีแต่การปฏิบัติตามได้น้อย บุคลากรในเขตปกครองคณะสงฆ์ จะมีหน้าที่ใน
การดูแลเฉพาะที่ตนเองรับผดชอบ๒๑๘ คณะสงฆ์ให้มีการประชุม ปรึกษาหารือการดูแลรักษาศาสน
สมบัติ ทั้งภายในพรรษา และนอกพรรษาน้อยมาก๒๑๙ สํานักงานศาสนสมบัติและพระสังฆาธิการ จะ
เป็นผู้กําหนด ปัจจัยการดูแลรักษาศาสนสมบัติ แต่ไม่ใด้มีการพิจารณาถึงทรัพยากรที่มีอยู่๒๒๐ 
งบประมาณให้แก่บุคลากร เจ้าหน้าที่น้อยมาก เรื่องน้ีเป็นที่ทราบกันดีภายใน หน่วยงานที่เก่ียวข้อง๒๒๑ 
ไม่มีการจัดหาเจ้าภาพ การกําหนดวิธีการทํางาน การประชุม การติดต่อประสานงาน เป็นต้นที่
เก่ียวข้องกับการดูแลรักษาศาสนสมบัติ๒๒๒ ขาดการควบคุมดูแลให้รัดกุม ขาดการพิจารณาบุคคลให้

                                                            
๒๑๒ สัมภาษณ์ พระมหาคมสันต์ ชินวโร ป.ธ.๙, เจ้าคณะอําเภอเกาะจันทร์, เจ้าอาวาสวัดบ่อทองราษฎร์บํารุง,  

๔ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
๒๑๓ สัมภาษณ์ พระครูพิมลกิจจานุวัตร (ประทัง ทีปํกโร), รองเจ้าคณะอําเภอบ้านบึง, เจ้าอาวาสวัดกุณฑีธาร 

, ๔ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
๒๑๔ สัมภาษณ์ พระครูอุดมวิสุทธิคุณ (หลุ่ม ฐิตนาโค), ท่ีปรึกษาเจ้าคณะอําเภอบ่อทอง, เจ้าอาวาสวัดโคก

ข้ีหนอน, ๔ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
๒๑๕ สัมภาษณ์ พระมหาบุรี อธิปญฺโญ ป.ธ. ๔, รองเจ้าคณะอําเภอพนัสนิคมรูปท่ี ๑, เจ้าอาวาสวัดบ้านในบน,   

๖ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
๒๑๖ สัมภาษณ์ พระครูปลัดสราวุธ ฐิตปญฺโญ, เจ้าอาวาสวัดห้วยใหญ่, ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙. 
๒๑๗ สัมภาษณ์ นางวชิรา น่วมเจริญ, ผู้อํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชลบุรี, ๖ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
๒๑๘ สัมภาษณ์ พระครูเกษมกิตติโสภณ (วัลลภ กิตฺติโลภโณ), เจ้าอาวาสวัดสามัคคีบรรพต, ๓ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
๒๑๙ สัมภาษณ์ พระครูสุธีวราลังการ (อมร อริยเมธี), เจ้าคณะตําบลท่าบุญมี, เจ้าอาวาสวัดเกาะโพธาวาส,        

๔ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
๒๒๐ สัมภาษณ์ นางสาววราวรรณ ทองศิริ, นักวิชาการศาสนาชํานาญการ ผู้อํานวยการกลุ่มส่งเสริม

พระพุทธ ศาสนาและกิจการพิเศษ, ๕ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
๒๒๑ สัมภาษณ์ นางสุชาดา มุ่งงานครู, นักวิชาการศาสนาชํานาญการ, ๖ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
๒๒๒ สัมภาษณ์ นายจักกฤษณ์ วิสุทธิสิริ, นักวิชาการศาสนาปฎิบัติการ, ๖ ตุลาคม ๒๕๕๙. 



    ๑๖๑

 
 

รอบคอบ มีอุปกรณ์เสื่อมคุณภาพ๒๒๓ ไม่ให้ความร่วมมือ ไม่ให้การช่วยเหลือ ไม่มีมนุษย์สัมพันธ์ ไม่มี
จิตวิทยา ในการสร้างสรรค์๒๒๔ ขาดแผนงานในการควบคุมบุคลากรในการปฎิบัติหน้าที่๒๒๕  

สรุปได้ว่า คือ การควบคุม (Controlling) พระสังฆาธิการ มีการติดตามการปฏิบัติงานที่ 
กําลังดําเนินไปเพ่ือให้ทราบถึงประสิทธิภาพของการทํางานต่างๆ ในระหว่างกระบวนการทํางาน ทั้งน้ีหาก 
ผลงานใดผิดไปจากแผนท่ีวางไว้ พระสังฆาธิการก็จะสามารถแก้ไขและปรับปรุงให้การทํางานกลับเข้าสู่ 
สภาวะที่มีประสิทธิภาพอีกครั้ง และโดยที่การควบคุมน้ีจะอยู่ในขั้นตอนของการปฏิบัติโดยบุคคลฝ่ายต่างๆ 
อยู่ ดังน้ัน การติดตามผลการปฏิบัติงานและการปรับแก้ต่างก็ต้องกระทํากับคน ผู้ทํางานที่กําลังปฏิบัติงาน 
อยู่ในขณะนั้น และด้วยเหตุดังกล่าวน้ีเองความหมายของการควบคุมที่แท้จริง จีงเป็นการควบคุม 
ผู้ปฏิบัติงานน่ันเอง 

สรุปการพัฒนาการบริหารจัดการศาสนสมบัติของวัดในจังหวัดชลบุรี พบว่า การดูแลรักษา 
ศาสนสมบัติ ทําให้การบูรณปฏิสังขรณ์การดูแลรักษาไม่ดีเท่าที่ควร วัดควรเป็นผู้รับผิดชอบ เพราะวัดเป็น
นิติบุคคลตามกฎหมาย พร้อมทั้งการดูแลรักษาศาสนสมบัติ เป็นหน้าที่ของสํานักงานศาสนสมบัติ จึง
ปล่อยให้ศาสนสมบัติชํารุดทรุดโทรม โดยเฉพาะการปกครองคณะสงฆ์ จึงถือว่าเป็นปัจจัยที่สําคัญ เพราะ
ถ้ามีระบบปกครองดีศาสนาก็มีความเจริญมั่นคง การปกครองหรือการบริหารที่ดีน้ัน จะต้องมี รูปแบบและ
วิธีการจัดการหรือมีแนวคิดซึ่งขึ้นอยู่กับการแบ่งงานมอบอํานาจกระจายงานให้ผู้อยู่ฝ่าย บริหารระดับ
ต่างๆ รับผิดชอบตามความรู้ความสามารถของตน และพัฒนาการในด้านต่าง ๆ ไม่ มอบหมายให้บุคคลที่
ไม่มีความชํานาญหรือประสบการณ์ในการบริหารจัดการศาสนสมบัติของวัด นอกเสียจากว่าจะได้รับ
คําแนะนําอย่างใกล้ขิดจากผู้ทรงคุณวุฒิ อย่างไรก็ตามปัญหาบางประการก็มีลักษณะพิเศษออกไป ซึ่ง
จะต้องเรียนรู้และแก้ไขในระหว่างการดําเนินงาน ในอดีตอุปกรณ์ด้านเทคโนโลยียังไม่ทันสมัยเหมือนสมัย
ปัจจุบันที่มีการนําเทคโนโลยี มาใช้กับงานต่างได้หลากหลาย ซึ่งการดูแลรักษานั้นอาจ นําเทคโนโลยีมา
ใช้ได้บ้าง แต่บางอย่างต้องใช้งาน เมื่อด้านศิลปะ การขาดความรู้ในคุณค่า ขาดปัญญาและ ความรู้ความ
เข้าใจอย่างแท้จริงในศาสนสมบัติน้ันๆ การขาดบุคลากรที่จะช่วยทํางานด้านการบริหาร จัดการศาสน
สมบัติของวัดอย่างจริงจัง ขาดแคลนงบประมาณและขาดบุคลากรในดูแลรักษา และยังไม่มื ข้อมูลด้าน
สารสนเทศที่มีการวิจัยไว้แล้ว องค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการศาสนสมบัติของวัดยังไม่สมบูรณ์และ
บุคลากรเร่ืองน้ียังมีน้อย การวางแผนยุทธศาสตร์ยังไม่มีประสิทธิภาพงบประมาณที่รัฐ สนับสนุนมีไม่
เพียงพอ รัฐไม่เห็นประโยชน์ของศาสนสมบัติ คนไทยขาดความรู้ความเข้าใจเรื่องการใช้ประโยชน์จาก
ของศาสนสมบัติ การบุกรุก ทําลาย เช่น การเกิดสงคราม การเกิดภัยธรรมชาติ การเห็นประโยชน์ส่วนตน 
การบริหารจัดการศาสนสมบัติชองวัดในอดีต เป็นไปตามสมัยของบุคคล ที่ไม่เข้าใจในการดูแลรักษา มัก
ปล่อยให้เป็นไปตามธรรมชาติ โดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ กล่าวได้ว่า พระสังฆาธิการเป็นผู้มีหน้าที่สําคัญในการ
ดูแลรักษาศาสบสมบัติ สอดคล้องตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ กฎระเบียบที่เก่ียวข้อง เป็นการนําความรู้

                                                            
๒๒๓ สัมภาษณ์ นายสามารถ เท่ียงพูนวงศ์, สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี, ๗ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
๒๒๔ สัมภาษณ์ พระเทพชลธารมุนี (ประจวบ ปาสาทิโก ป.ธ.๗), เจ้าคณะจังหวัดชลบุรี, เจ้าอาวาสวัด

บางพระวรมหาวิหาร จังหวัดชลบุรี, ๑๕ กันยายน ๒๕๕๙. 
๒๒๕ สัมภาษณ์ พระราชสิทธิวิมล (เอนก ฐานิสฺสโร ป.ธ.๗), ท่ีปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดชลบุรี, เจ้า

อาวาสวัดใหญ่อินทาราม, ๕ ตุลาคม ๒๕๕๙. 



    ๑๖๒

 
 

ในกานพัฒนาการบริหารจัดการ ให้แก่พระภิกษุ สามเณร ผู้สืบทอดอายุพระพุทธศาสนาในอนาคต สําหรับ
ปัญหาอุปสรรค ในเขตจังหวัดชลบุรี มาจากการ ข้อเสียจากการบริหารปัจจัยไม่เหมาะสมคือ การบริหาร 
การเงิน การบริหารวัสดุอุปกรณ์ การจัดการ รวมถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ กระบวนการจัดการไม่ชัดเจน 
จากปัจจัยที่มีผลดังกล่าว และผลจากการ สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลสําคัญ ในจังหวัดชลบุรี 
 
 



    ๑๖๓

 
 

๔.๓ นําเสนอแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการศาสนสมบัติของวัดในจังหวัดชลบุรี 
จากการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth interview) 

การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative research) ผู้วิจัยได้นําเสนอแนวทางการพัฒนาการ
บริหาร บริหาร จัดการศาสนสมบัติของวัดในจังหวัดชลบุรี ด้วยวิธีการศึกษาเอกสารหลักฐานสําคัญ 
(Documentary research) การสัมภาษณ์บุคคลแบบเจาะลึก (In-depth interview) จากกลุ่มพระ
สังฆาธิการ จํานวน ๑๐ คน กลุ่มผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา จํานวน ๗ คน ร่วมทั้งสิ้น ๑๗ รูป/คน 
โดยการสัมภาษณ์เชิงลึก (In- depth interview) โดยเลือกแบบเจาะจงที่มีบทบาทสําคัญเก่ียวกับเรื่อง 
"การพัฒนาการบริหารจัดการศา สนสมบัติของวัดในจังหวัดชลบุรี"ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย คือ
นําเสนอแนวทางการพัฒนาการบริหาร จัดการศาสนสมบัติของวัดในจังหวัดชลบุรี มีรายละเอียด
ดังต่อไปน้ี 

 
การพัฒนาการบริหารจดัการศาสนสมบัติของวดัในจังหวัดชลบุร ี

 

การพัฒนาการบริหารจัดการศาสนสมบัติของวัดด้านการวางแผน 
การพัฒนาการบริหารจัดการศาลนสมบัติของวัดด้านการจัดองค์กร 

 การพัฒนาการบริหารจัดการศาสนสมบัติของวัดด้านการจัดคนเข้าทํางาน 
 การพัฒนาการบริหารจัดการศาสนสมบัติของวัดด้านการสั่งการ 
 การพัฒนาการบริหารจัดการศาสนสมบัติของวัดด้านการควบคุม 

 
จากการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้เช่ียวชาญท้ังหมด ๑๗ รูป/คน ทําให้เห็นแนวทางต่อการ

บริหาร จัดการศาสนสมบัติของวัดอันเป็นสิ่ งลํ้ าค่า ต่ออารยธรรม และวัฒนธรรมสําหรับ
พระพุทธศาสนาที่หย่ังราก ลึกลงไปในจิตใจของชาวพุทธทั่วทั้งประเทศจึงทําให้มีความจําเป็นอย่าง
เร่งด่วนที่จะศึกษาวิจัยโดยการนําแนวคิดเรื่องการพัฒนาการบริหารจัดการศาสนสมบัติของวัดตาม
แนวพระพุทธศาสนาและการพัฒนาการบริหาร ตาม หลักการบริหารจัดการที่มีประสิทธิผลเพ่ือการ
รักษาไว้ให้คงอยู่ต่อไป ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปน้ี นําเสนอการพัฒนาการบริหารจัดการศาสนสมบัติ
ของวัดโดยหลักอิทธิบาทธรรม จากการศึกษาอิทธิบาท ๔ สําหรับการบูรณาการหรือการประยุกต์ใช้
กับการพัฒนาการบริหาร บริหาร จัดการศาสนสมบัติของวัด คือ ตามหลักอิทธิบาท ๔ เป็นหลักธรรม
ให้เกิดความสําเร็จพระสังฆาธิการ สามารถนํามาประยุกต์ใช้กับการพัฒนาการบริหารจัดการศาสน
สมบัติของวัด อย่างมีคุณภาพช่ึงหลักพุทธธรรมไม่มีการจํากัด กาล เวลา สถานที่ บุคคลทุกระดับ 
สามารถนํามาประยุกต์ใช้ดําเนินชีวิตได้อย่างมีหลักการ อันจะเป็นหนทางนําไปสู่ความสําเร็จ โดยได้
แบ่งรายด้าน ดังน้ี 

๑. ด้านฉันทะ 
ความพอใจ ได้แก่ ความมีใจรักใคร่สิ่งที่ทํา และพอใจใฝ่รักในจุดหมายของสิ่งที่ทําน้ัน

อยากทําสิ่งน้ันๆ ให้สําเร็จอยากให้งานน้ันหรือสิ่งน้ันบรรลุ พูดง่ายๆ ว่ารักงานและรักจุดหมายของงาน
พูดให้ลึกลงไปในทางธรรมว่าความรักความใฝ่ใจปรารถนาต่อภาวะดีงามเต็มเป่ียมสมบูรณ์ของสิ่งน้ันๆ 
เมื่อพิจารณา ดูจุดแข็ง (S=Strengths) ด้านฉันทะของพระสังฆาธิการจะมีความคิดเห็นแตกต่างกัน

 

ตามแนวอทิธ ิบาท ๔ 
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และไม่แตกต่างกัน เมื่อวิเคราะห์ถึงจุดแข็งของการบริหารจัดการศาสนสมบัติของวัดในจังหวัดชลบุรี 
ด้านฉันทะ ผลจากการ สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลสําคัญในจังหวัดชลบุรี จะพบว่ามีรายละเอียดดังต่อไปน้ี 

การกระทําด้วยความเต็มอกเต็มใจด้วยความสุขใจ เต็มใจทํา ฉันทะนี้มีความสําคัญอย่าง
มาก ๆ ต่อการทํางานทุกๆ อย่าง๒๒๖ ด้วยความพอใจ รักใคร่ที่จะทําความดี ด้วยความเต็มใจและต้ังใจ
อย่างแรงกล้า ซึ่งความดีที่ควรทําน้ันมีประการต่างๆ๒๒๗  มีความรักในการปฏิบัติธรรม อยากเข้าถึง
ธรรมได้อย่าง เย็นๆ มีความผูกสมัคร รักใคร่ในธรรม อยากให้เข้าถึงดวงธรรม อยากถึงธรรมกาย 
อยากเข้ากลางได้ อยากได้สุขที่เกิดจาก การหยุดการน่ิงภายใน มีแค่ฉันทะพอ อย่าให้ฉันทะมีมาก
จนกระทั่งไปเป็นความอยาก ถ้าอยากมากเกินไปแล้วกลุ้ม ถ้าน่ังไม่ได้ผลแล้วเบ่ือ พอเบ่ือแล้วก็โทษน่ัน
โทษน่ี น้อยอกน้อยใจกัน ไป เพราะฉะนั้นให้มี ฉันทะแค่น้ันพอ มีความรักมีความชอบมีความพึงพอใจ
ที่จะเข้าถึงธรรมอย่างเย็นๆ เบาๆ สบาย พอฉันทะซึ่งเป็นหัวเรือใหญ่ เป็นหัวหน้าทีมต้ังขึ้นได้ วิริยะ
ความเพียรจะมาเอง๒๒๘ ด้วย เริ่มต้นง่าย ๆ ด้วยการต้ังคําถามกับตัวเอง ฉันทํางานเพ่ืออะไร ฉันมี
ความสุขหรือไม่หากงานที่ทําอยู่ไมใช่งานที่รักเสียทีเดียว เผื่อเราจะได้มีเวลาค้นหาและปรับเปลี่ยน
ตัวเอง หรือปรับศรัทธาของตัวเองให้เข้ากับ งานท่ีทําอยู่๒๒๙ การจะทํางานให้สําเร็จได้น้ัน เราต้อง
วางเป้าหมายไว้ เพราะหากทําไม่สําเร็จ ก็เหมือนเป็นการหยิบโหย่ง ขาดความน่าเช่ือถือ การเป็น
ผู้บริหารต้องทําให้ลูกน้องมั่นใจว่าเราทําสําเร็จ ให้มีความสุข กับการทํางานและเมื่องานน้ันสําเร็จเราก็
จะมีความสุข๒๓๐ จําเป็นจะต้องวางเป้าหมายไว้ เพราะหากทําไม่สําเร็จ ก็เหมือนเป็นการหยิบโหย่ง 
ขาดความน่าเช่ือถือ๒๓๑เพราะการเป็นผู้บริหารต้องทําให้ลูกน้องมั่นใจ ว่าเราทําสําเร็จ ให้มีความสุขกับ
การทํางานและเมื่องานน้ันสําเร็จเราก็จะมีความสุข นอกจากน้ี เมื่อผู้บริหารมีงานมาก ก็จําเป็นต้องหา
ผู้ช่วย และมีสายตาที่ยาวไกลโดยพยายามกระจายงานตามศักยภาพ เมื่อใดที่ลูกน้องทําผิดแล้ว ดุเขา
ต่อหน้าคนอ่ืน เขาจะรู้สึกไม่ดีไปตลอด ในขณะที่การช่ืนชมลูกน้อง ต่อหน้าคนอ่ืน จะทําให้เขารู้สึกดี  
ตรงน้ีถือเป็นเคล็ดลับอีกขั้นหน่ึงที่ผู้บริหารพึงมี๒๓๒  มีความพอใจในสิ่งน้ัน ปรารถนาที่จะทําสิ่งน้ันอยู่
เสมอ ไม่ว่าสิ่งที่เราพอใจ สิ่งที่เราปรารถนาน้ัน จะเป็นสิ่งที่เรากําลังทําอยู่แล้ว กําลังดําเนินการอยู่แล้ว 
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หรือเป็นสิ่งที่เราเพียงแต่คิดอยากจะทําความพอใจ ชอบในสิ่งน้ัน เป็นคุณธรรมข้อแรก ที่จะทําสิ่งน้ัน
ให้สําเร็จได้๒๓๓ เมื่อมีความประสงค์ต้องการและรักในสิ่งที่ต้องการอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งมากกว่าสิ่ง
อ่ืนๆ เลือกสิ่งน้ันไว้ด้วยความพอใจอย่างย่ิงแล้วเห็นคุณค่ามากกว่าอย่างอ่ืนๆ คิดว่าดีมีคุณค่า สูงพอใจ 
โดยสรุปต้องทําสิ่งน้ันให้สําเร็จเป็นเป้าหมายหลัก๒๓๔ ซึ่งความพอใจท่ีจะเป็นศรัทธาต่อสิ่งที่จะทําสิ่งใด
ก็ตามท้ังที่เป็นชีวิต การดําเนินชีวิตและการประกอบอาชีพ ฉันทะสร้างขึ้นได้จากการศึกษาหา ความรู้ 
ประสบการณ์จนได้รับแก่นสาร มีความชอบเกิดขึ้น พึงพอใจต่อสิ่งใดสิ่งหน่ึงขึ้น จนเกิดสิ่งที่เรียกว่า 
ศรัทธา ที่หนุนเน่ืองอยู่ภายในบุคคล ผลักดันให้เกิดความต้องการจะทําสิ่งใดสิ่งหน่ึงขึ้น๒๓๕ มีความ
ภาคภูมิใจในสิ่งที่ตัวเองทําอยู่ น่ันคือการงานในอาชีพของคุณ น่ีคือพ้ืนฐานง่ายๆ ของเคล็ดลับการ
ทํางาน ใดๆ ในประสบความสําเร็จ๒๓๖ ในฐานะเป็นสิ่งที่ตนถือว่าดีที่สุด ที่มนุษย์เราควรจะได้ข้อน้ี 
เป็นกําลังใจ อันแรกที่ทําให้เกิดคุณธรรม ข้อต่อไป ทุกข้อ๒๓๗ 

สรุปได้ว่า การพัฒนาการบริหารจัดการศาสนสมบัติ โดยนําหลักฉันทะ คือ ความรักใน
การปฏิบัติธรรม อยากเข้าถึงธรรมได้อย่างเย็นๆ มีความผูกสมัคร รักใคร่ในธรรม อยากให้เข้าถึงดวง
ธรรม อยากถึงธรรมกาย อยากเข้ากลางได้ อยากได้สุขที่เกิดจาก การหยุด การน่ิงภายใน เพราะการ
เป็นผู้บริหารต้องทําให้ลูกน้องมั่นใจว่าเราทําสําเร็จ ให้มีความสุขกับการทํางาน และเมื่องานน้ันสําเร็จ
เราก็จะมีความสุข นอกจากน้ี เมื่อผู้บริหารมีงานมาก ก็จําเป็นต้องหาผู้ช่วย และมีสายตาที่ยาวไกล
โดยพยายามกระจายงานตามศักยภาพ รวมท้ังการหาบุคลากรที่มีความชํานาญในการ บริหาร
จัดการศาสนสมบัติของวัดน้ัน ยากนักแต่ที่ยากยิ่งกว่าคือ การหาบุคลากรที่มีความรู้ ความชํานาญ 
และความเต็มใจที่จะทํางานน้ัน ๆ การจะทํางานให้สําเร็จได้น้ัน เราต้องวางเป้าหมายไว้ 

๒. ด้านวิริยะ 
คําศัพท์แล้วมาจากคําว่า วีระ แปลว่า กล้า ก็คือ มีความกล้าที่จะผจญกับอุปสรรค ทุก

ชนิด เห็นอุปสรรคแล้วมีความรู้สึกเหมือนทารกเห็นขนม หรือเห็นอุปสรรคต่างๆ แล้วมีความรู้สึก
เหมือนทารก เห็นไอศกรีม เห็นช็อคโกแลต เห็นแล้วก็อยากจะกิน อยากจะลิ้มลอง อยากจะพิสูจน์ 
วิริยะเมื่อเกิดขึ้นกับใครแล้ว จะทําให้มีความขยันหมั่นเพียรและความพากเพียรบากบั่นในการทํางาน
น้ันๆ ไม่ยอมแพ้ต่อความเกียจคร้าน ความขี้เกียจ ความเฉื่อยชา ซึมเซา คือบางทีขี้เกียจ อยากจะพัก 
อยากจะนอน อยากจะเล่น แตกไม่ยอมแพ้ต่อความอยากเหล่าน้ัน ไม่ขี้เกียจแข็งใจสู้ ต้องทําไป       
ไม่ยอมแพ้ น่ีคือ วิริยะ เมื่อพิจารณาดู ด้านวิริยะ ของพระสังฆาธิการจะมีความคิดเห็นแตกต่างกันและ
ไม่แตกต่างกัน เมื่อวิเคราะห์ถึงจุดแข็งของการบริหารจัดการศาสนสมบัติของวัด ในจังหวัดชลบุรี ด้าน
วิริยะ ผลจากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลสําคัญใน แต่ละเขตจังหวัดชลบุรี จะพบว่า ความมีวิริยะมี
ความสําคัญต่อการทํางานทางใจ คือ จะให้สําเร็จได้ต้องมี วิริยะความพากเพียร น่ังนึก อย่างเดียวไม่

                                                            
๒๓๓ สัมภาษณ์ นางวชิรา น่วมเจริญ, ผู้อํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชลบุรี, ๖ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
๒๓๔ สัมภาษณ์ นายสามารถ เท่ียงพูนวงศ์, สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี, ๗ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
๒๓๕ สัมภาษณ์ พระครูเกษมกิตติโสภณ (วัลลภ กิตฺติโลภโณ), เจ้าอาวาสวัดสามัคคีบรรพต, ๓ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
๒๓๖ สัมภาษณ์ พระครูปลัดสราวุธ ฐิตปญฺโญ, เจ้าอาวาสวัดห้วยใหญ่, ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙. 
๒๓๗ สัมภาษณ์ พระมหาบุรี อธิปญฺโญ ป.ธ. ๔, รองเจ้าคณะอําเภอพนัสนิคมรูปท่ี ๑, เจ้าอาวาสวัดบ้านใน

บน, ๖ ตุลาคม ๒๕๕๙. 



    ๑๖๖

 
 

สําเร็จ ต้องลงมือทําถึงจะสําเร็จ๒๓๘ จะต้องป็องกันศัตรูตัวร้าย ที่มาทําร้ายวิริยะ คือ อบายมุข ทั้งการ
สูบบุหรี่ ด่ืมเหล้า การเที่ยวเตร่เฮฮา การสูบบุหรี่ต่างๆ ความเจ้าชู้ คบคนไม่ดีความเกียจคร้านต่างๆ 
ใครเคยด่ืมเหล้าหัวราน้ํา ต้องเพลา ต้องเลิกต้องงด ฯลฯ เพราะสิ่งเหล่าน้ีทําให้เสียสุขภาพ เมื่อสุขภาพ
ไม่ดีพอถึงคราวจะทํางาน ก็ไม่อยากทํา ด่ืมเหล้าเมามาต่ืนเช้าก็ยังมีนอยู่ ยังไม่สร่าง ทําให้ขยันไม่ออก
เพราะสภาพร่างกายไม่พร้อม พักผ่อนไม่พอ ร่างกายไม่แข็งแรง ต้องเว้นอบายมุขเสียก่อน เมื่อสุขภาพ
ดี จึงจะทําการงานได้๒๓๙ มีขยันหมั่นประกอบส่ิงน้ันด้วยความพยายาม เข้มแข็ง อดทน เอาธุระไม่
ท้อถอย ทางพระพุทธศาสนา คือ "ภิกษุย่อมเจริญสิทธิบาทอันประกอบด้วย วิริยสมาธิและปธาน
สังขาร๒๔๐ การงานทุกอย่างจะสําเร็จได้ต้องอาศัยความขยันหมั่นเพียร ความวิริยะจึงเป็นเคร่ืองมืออีก
อย่างหน่ึงที่จะนําคุณไปสู่ความสําเร็จได้ ย่ิงคุณขยันเท่าไรผลตอบแทนที่คุณจะได้รับมัน ก็มีมากเท่าน้ัน 
ที่สําคัญความวิริยะจะเกิดขึ้นได้ก็ด้วยความรักในงานจากฉันทะน่ันเอง๒๔๑ เพราะความวิริยะ ไมใช่การ
ทํางานแบบเอาเป็นเอาตาย แต่เป็นการหมั่นฝึกฝนตนเองต่างหาก จะต้องขยันด้วยกันทั้งหัวหน้าและ
ลูกน้อง ย่ิงผู้เป็นหัวหน้าย่ิงสําคัญมาก ถ้าเป็นคนเกียจคร้าน คิดกินแรงอย่างเดียว๒๔๒ ซึ่งการกระทําที่
ติดต่อ ไม่ขาดตอน เป็นระยะยาว จนประสบความสําเร็จ คําน้ีมีความหมายของความกล้าหาญ เจืออยู่
ด้วย๒๔๓ เมื่อเริ่มรักงาน และเห็นความสําคัญของงานที่ทํา ท่านก็จะมีความมานะพยายามที่จะทํางาน
น้ันให้ประสบความสําเร็จอย่างดีที่สุด หรือรับผิดชอบงานน้ันอย่างเต็มกําลังความสามารถที่เรามีอยู่ 
และก็จะพยายามทํางานน้ันให้ดีที่สุดอยู่เสมอๆ๒๔๔ ที่จะทําสิ่งน้ันอย่างไม่ท้อถอย ไม่เลิกล้มความต้ังใจ
เสียก่อน เมื่อเราชอบในสิ่งน้ันแล้ว ถ้าเป็นสิ่งที่เรากําลังทําอยู่ เราต้องทําไปด้วยความขยันหมั่นเพียร 
ใช้ความพยายามทุ่มเททําในสิ่งน้ันให้สําเร็จ หรือถ้าเป็นสิ่งที่เราเพียงแต่คิดอยากจะทํา เราก็ต้องเพียร
พยายามหาหนทางที่จะทําสิ่งที่เราปรารถนาให้เด้เสมอ เป็นคุณธรรมข้อที่สองที่จะทําสิ่งน้ันให้สําเร็จ
ได้๒๔๕ เมื่อตกลงจะทําอะไรแล้วก็วางแผนการดําเนินงานต่างๆ อย่างมีขั้นตอน แล้วดําเนินการทําอย่าง
รอบคอบ เอาใจใส่สม่ําเสมอ อย่างเต็มที่ ติดตามทุกขั้นตอน๒๔๖ มีความมุ่งมั่นที่จะทําสิ่งที่ศรัทธาน้ันให้
                                                            

๒๓๘ สัมภาษณ์ พระครูอุดมวิสุทธิคุณ (หลุ่ม ฐิตนาโค), ท่ีปรึกษาเจ้าคณะอําเภอบ่อทอง, เจ้าอาวาสวัดโคก
ข้ีหนอน, ๔ ตุลาคม ๒๕๕๙. 

๒๓๙ สัมภาษณ์ พระครูพิมลกิจจานุวัตร (ประทัง ทีปํกโร), รองเจ้าคณะอําเภอบ้านบึง, เจ้าอาวาสวัดกุณฑี
ธาร , ๔ ตุลาคม ๒๕๕๙. 

๒๔๐ สัมภาษณ์ นางสาววราวรรณ ทองศิริ, นักวิชาการศาสนาชํานาญการ ผู้อํานวยการกลุ่มส่งเสริมพระ
พุทธ ศาสนาและกิจการพิเศษ, ๕ ตุลาคม ๒๕๕๙. 

๒๔๑ สัมภาษณ์ นางสุชาดา มุ่งงานครู, นักวิชาการศาสนาชํานาญการ, ๖ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
๒๔๒ สัมภาษณ์ นายจักกฤษณ์ วิสุทธิสิริ, นักวิชาการศาสนาปฎิบัติการ, ๖ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
๒๔๓ สัมภาษณ์ พระเทพชลธารมุนี (ประจวบ ปาสาทิโก ป.ธ.๗), เจ้าคณะจังหวัดชลบุรี, เจ้าอาวาสวัด

บางพระวรมหาวิหาร จังหวัดชลบุรี, ๑๕ กันยายน ๒๕๕๙. 
๒๔๔ สัมภาษณ์ พระราชสิทธิวิมล (เอนก ฐานิสฺสโร ป.ธ.๗), ท่ีปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดชลบุรี, เจ้า

อาวาสวัดใหญ่อินทาราม, ๕ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
๒๔๕ สัมภาษณ์ พระครูพิศาลประชานุกิจ (ดํารง จกฺกวโร), เจ้าคณะอําเภอหนองใหญ่, เจ้าอาวาสวัด

หนองใหญ่ศิริธรรม, ๓ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
๒๔๖ สัมภาษณ์ พระครูวิทยาภินันท์ (ขัยณรงค์ ญาณงฺกโร), เจ้าคณะอําเภอพานทอง, เจ้าอาวาสวัดโป่งตา

มุข, ๔ ตุลาคม ๒๕๕๙. 



    ๑๖๗

 
 

สําเร็จ ไม่ย่อท้อต่อปัญหา มีปัญหาก็แก้ไขด้วยความอดทน กล้าหาญ และกล้ารับผิดชอบ ด้วยเหตุและ
ผล สิ่งใดที่เป็นการที่เก่ียวข้องกับวิชาการ ความรู้ก็นําวิชาการองค์ความรู้ หลักการเข้ามาแก้ไขปัญหา 
หากไม่เก่ียวข้องก็ใช้สามัญสํานึกในการแก้ไขปัญหา๒๔๗ ผู้ปฏิบัติงานจะต้องมีความขยันหมั่นเพียร ใน
การทํางานที่ได้รับมอบหมาย รวมทั้งหมั่นฝึกฝนตนเองอย่างต่อเน่ืองเพ่ือให้การทํางานมีประสิทธิภาพ
มากย่ิงขึ้น๒๔๘ 

สรุปได้ว่า การพัฒนาการบริหารจัดการศาสนสมบัติ โดยนําหลักวิริยะ คือ ความมุ่งมั่น
ทุ่มเท เป็นความมุ่งมั่นทุ่มเททั้งกายและใจ ที่จะเรียนรู้และ ทําให้เข้าถึงแก่นแท้ของสิ่งน้ันเรื่องน้ัน ถ้า
หากกระทําก็จะทําจนเช่ียวชาญจนเป็นผู้รู้ ถ้าหากศึกษาก็จะศึกษาให้รู้จนถึงรากเหง้าของเร่ืองราว
น้ันๆ ดังน้ัน คําว่า "วิริยะ” จึงหมายถึงความเพียรพยายามอย่างสูงที่ จะทําตามฉันทะหรือศรัทธาของ
ตัวเอง หากเราไม่มีความเพียรแล้วก็อนุมานได้ว่าเรามีฉันทะหลอกๆ หรือ ศรัทธาหลอกๆ ทั้งโกหก
ตัวเองและหลอกผู้อ่ืน เพ่ืออะไรน้ัน ผลงานที่เขาทําจะซี้ฃัดออกมาเองว่าทําเพ่ืออะไร ดังน้ัน นักวิจัย
ท้องถิ่น จึงต้องมีใจที่รักต่อคนท้องถิ่นและรักต่อการทํางานวิจัยเพ่ือแก้ปัญหาคนท้องถิ่น อันเป็น
ศรัทธาสูงสุด หากไม่เป็นเช่นน้ัน ก็ได้แต่เพียงศรัทธาปากเปล่าที่ไร้แม้เงาของความมุ่งมั่น และทุ่มเท 
หากแต่มีศรัทธาอ่ืนให้ครุ่นคิดและกระทําอยู่ 

๓. ด้านจิตตะ 
ด้านจิตตะ : ความเข้าใจงาน หมายถึง มีใจจดจ่อ ไม่วอกแวก เรียกว่าต้ังใจทํา ไม่ใช่ว่า

ขยันแต่ไม่ต้ังใจทํา ไม่ใช่ว่าขยัน ไปอย่างน้ัน ใจคิดโน่นคิดน่ี งานก็ไม่เกิด เกิดก็ไม่เต็มที่ คนที่ขาดจิตตะ 
เปรียบเหมือนน้ําประปาที่ ไหลๆ หยุดๆ เปิดน้ําไหลกะปริบกะปรอย รองนํ้าต้ังนานกว่าจะเต็มโอ่ง 
เพราะความท่ีมันคอยฟุ้งซ่าน บางตอนมันก็คิด สักพักก็ไปฟังถึงเร่ืองอ่ืน กว่าจะได้ผลงานน้ําสักโอ่งรอ
ต้ังนาน แต่ความคิดของคนมีจิตตะ ความคิดของเขาจะไหล เห็นโล่งโปร่ง เปรียบเหมือนน้ําก็ไหลโจ๊ก 
พักเดียว เต็มโอ่งเลย ไม่มีขาด ไม่มีหยุด เต็มกําลังเต็มแรง ใช้เวลาเท่ากันแต่ประสิทธิภาพอาจแตกต่าง
กันหลายเท่าตัว การบริหารจัดการศาสนสมบัติของวัดในจังหวัดชลบุรี ด้านจิตตะ ผลจากการ
สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลสําคัญในแต่ละเขตอําเภอคณะสงฆ์ จะพบว่า การทํางานของจิตตะเป็นการทํางาน
อย่างต่อเน่ืองในกิจกรรมใดกิจกรรมหน่ึง ซึ่งคนที่มีจิตตะ อย่างสมบูรณ์ไม่ว่าจะกระทํากิจใด ก็จะ
พัฒนาแนวทางการทํากิจกรรมนั้นๆ อย่างต่อเน่ือง ไปจนกว่าจะสําเร็จ ลักษณะการทําซํ้าๆ บ่อยๆ 
เป็นลักษณะที่สําคัญของจิตตะ๒๔๙ การทําสมาธิซ้ําๆ จนเกิดเป็นนิสัยขาดไม่ได้ ซึ่งเป็นการแสดงว่า
คนๆ น้ัน มีจิตตะที่สมบูรณ์ ซึ่งจะแตกต่างจากวิริยะที่เป็นความกล้าในการเปลี่ยนแปลง แต่จิตตะเป็น
การตอกยาช้ําๆ ในงานน้ันๆ๒๕๐ เพราะการสร้างจิตตะที่จะทําสิ่งใด ต้องสร้างบรรยากาศรอบตัวให้เอ้ือ
ต่อสิ่งน้ัน เช่น จะน่ังสมาธิ ก็ต้องสร้างบรรยากาศการปฏิบัติธรรม จัดสถานที่ให้อํานวยต่อการปฏิบัติ 
                                                            

๒๔๗ สัมภาษณ์ พระครูวิบูลปริยัติกิจ (สังขีด จนฺทปญฺโญ), เจ้าคณะอําเภอศรีราชา, เจ้าอาวาสวัดพิบูล
สัณหธรรม, ๕ ตุลาคม ๒๕๕๙. 

๒๔๘ สัมภาษณ์ พระมหาคมสันต์ ชินวโร ป.ธ.๙, เจ้าคณะอําเภอเกาะจันทร์, เจ้าอาวาสวัดบ่อทอง
ราษฎร์บํารุง, ๔ ตุลาคม ๒๕๕๙. 

๒๔๙ สัมภาษณ์ พระครูสุธีวราลังการ (อมร อริยเมธี), เจ้าคณะตําบลท่าบุญมี, เจ้าอาวาสวัดเกาะโพธาวาส,   
๔ ตุลาคม ๒๕๕๙. 

๒๕๐ สัมภาษณ์ นางวชิรา น่วมเจริญ, ผู้อํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชลบุรี, ๖ ตุลาคม ๒๕๕๙. 



    ๑๖๘

 
 

พูดคุยกันเรื่องธรรมะ และสิ่งสําคัญประการหน่ึงของบรรยากาศ ก็คือบรรยากาศพ้ืนฐานให้ใจสบาย ใจ
สงบ ซึ่งจะเป็นพ้ืนฐานในการทํากิจกรรมทางโลกทุกอย่าง ก็ต้องเร่ิมจากการรักษาความสะอาด ความ
เป็นระเบียบเรียบร้อย๒๕๑ ต้องมีจิตใจที่จดจ่อกับงานล้วนเกิดผลดีต่องานที่ทํา จิตตะเป็นธรรมะที่แสดง
ถึงสติ ความรอบคอบและความรับผิดชอบที่จะตามมา ซึ่งในสังคมการทํางาน ปัจจุบันน้ี มุ่งเน้นแย่งชิง
ตําแหน่งกัน และขัดขาจนลืมคิดไปว่า งานที่ตนเองต้องรับผิดชอบน้ันคือสิ่งใดกันแน่ จิตตะจึงมี
ความสําคัญในการทํางานโดยไม่วอกแวกออกไปนอกลู่นอกทาง๒๕๒ จิตตะจะเป็นเสมือนรั้วของเส้นทาง
ที่ไม่ให้ไขว้เขวออกนอกทางสู่ความสําเร็จได้ อย่างไรก็ดี ปกติคนที่โตเป็นผู้ใหญ่รู้ผิดชอบ มักจะใส่ใจกับ
งานอยู่แล้ว เพราะธรรมชาติจะทําให้หยุดคิดยาก แต่เสียอยู่อย่างเดียวคือ ชอบคิดเจ้าก้ีเจ้าการแต่เรื่อง
งานของคนอ่ืน คอยติ คอยสอดแทรก คอยวิพากษ์วิจารณ์ ในขณะที่ธุระของตัวกลับไม่คิดไม่ดู ซึ่งไม่
ส่งผลให้งานของเราดีขึ้น๒๕๓ มีความเอาใจความรับผิดชอบงาน ผู้ปฎิบัติงานจะต้องมีจิตใจ หรือสมาธิ
จดจ่อกับงานที่ทํา รวมถึงมีความรอบคอบและความรับผิดชอบในงานท่ีทําอย่างเต็มสติกําลัง ความคิด
ฝักใฝ่ เอาใจใส่อยู่กับสิ่งที่ทํา หนักแน่น มั่นคง ไม่โลเล๒๕๔  ซี่งในขณะที่เรากําลังทํางานน้ันๆ อยู่ เรา
ต้องดูแลเอาใจใส่จดจ่อ อยู่กับงานที่เราทําน้ันไม่วอกแวก ทํางานด้วยสมาธิ ไม่สะเพร่า หรือถ้าเป็นสิ่ง
ที่เราปรารถนาอยากจะทํา เราก็ต้องมุ่งมั่น เตรียมตัวเราทุกวิถีทางที่จะได้ไปสู่จุดมุ่งหมายนั้นให้จง
ได้๒๕๕ มีความคิดผูกพันจดจ่อสนใจ ในเรื่องใดเรื่องหน่ึง คนผู้น้ันจะไม่สนใจรับรู้เรื่องอ่ืนๆ ย่อมเป็นเหตุ
ให้เกิดสมาธิพร้อมกับความคิดจดจ่อสนใจน้ัน๒๕๖ มีการทํางานแบบมีการติดตาม ตรวจสอบ เอาใจใส่ 
มีการกําหนดระยะเวลาและกิจกรรม อย่างขัดเจน สมํ่าเสมอ ทํางานด้วยความต้ังใจ รู้ความเป็นไป 
ความก้าวหน้า ปัญหาอุปสรรคและ ดําเนินการกับงานน้ันๆ สู่เป้าหมาย๒๕๗ มีความต้ังมั่นในสิ่งที่ทํา
อย่างมีใจจดจ่อเป็นสมาธิ ไม่ล้มเลิก กระทําอย่างต่อเน่ือง อาศัยความเพียร วิระยะ อดทนเข้าประกอบ 
เพ่ือให้สิ่งที่จะทําน้ันสําเร็จลุล่วงได้๒๕๘ จะส่งผลต่อตัวเราทั้งความคิด คําพูด และการกระทําได้ จิตตะ
จะเกิดขี้นได้ต้องอาศัยบรรยากาศรอบตัว เป็นส่วนช่วย ลองสังเกตดู ถ้าเรามาวัด ก็เป็นบรรยากาศของ
การปฏิบัติธรรม การน่ังสมาธิการฟังเทศน์ สิ่งน้ีก็ถือเป็นเรื่องปกติ เพราะบรรยากาศ ทุกอย่างเอ้ือให้
นึกถึงเรื่องบุญ เรื่องธรรมะ เรื่องบุญเรื่องกุศล แต่ถ้าใครไปชายทะเล บรรยากาศ ความรู้สึก ก็จะไปอีก

                                                            
๒๕๑ สัมภาษณ์ นายสามารถ เท่ียงพูนวงศ์, สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี, ๗ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
๒๕๒ สัมภาษณ์ พระครูเกษมกิตติโสภณ (วัลลภ กิตฺติโลภโณ), เจ้าอาวาสวัดสามัคคีบรรพต, ๓ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
๒๕๓ สัมภาษณ์ พระครูปลัดสราวุธ ฐิตปญฺโญ, เจ้าอาวาสวัดห้วยใหญ่, ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙. 
๒๕๔ สัมภาษณ์ พระมหาบุรี อธิปญฺโญ ป.ธ. ๔, รองเจ้าคณะอําเภอพนัสนิคมรูปท่ี ๑, เจ้าอาวาสวัดบ้านใน

บน, ๖ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
๒๕๕ สัมภาษณ์ พระครูอุดมวิสุทธิคุณ (หลุ่ม ฐิตนาโค), ท่ีปรึกษาเจ้าคณะอําเภอบ่อทอง, เจ้าอาวาสวัดโคก

ข้ีหนอน, ๔ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
๒๕๖ สัมภาษณ์ พระครูพิมลกิจจานุวัตร (ประทัง ทีปํกโร), รองเจ้าคณะอําเภอบ้านบึง, เจ้าอาวาสวัดกุณฑีธาร 

, ๔ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
๒๕๗ สัมภาษณ์ นางสาววราวรรณ ทองศิริ, นักวิชาการศาสนาชํานาญการ ผู้อํานวยการกลุ่มส่งเสริมพระ

พุทธ ศาสนาและกิจการพิเศษ, ๕ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
๒๕๘ สัมภาษณ์ นางสุชาดา มุ่งงานครู, นักวิชาการศาสนาชํานาญการ, ๖ ตุลาคม ๒๕๕๙. 



    ๑๖๙

 
 

แบบ ใจก็จะคิดไปอีกเรื่อง ฉะน้ัน บรรยากาศรอบตัว จะมีผลต่อความรู้สึกนึกคิด๒๕๙ ความไม่ทอดทิ้ง
สิ่งน้ัน ไปจากความรู้สึก ของตัว ทําสิ่งซึ่งเป็นวัตถุประสงค์ น้ันให้เด่นชัด อยู่ในใจเสมอ คําน้ี รวม
ความหมาย ของคําว่า สมาธิ อยู่ด้วยอย่างเต็มที่ เมื่อมีความมานะ อยากจะทํางานที่รับผิดชอบให้ดี
ที่สุด เราก็จะมีความใส่ใจในงานที่เรารับผิดชอบ มีความต้ังใจจริง มีความเอาใจใสในงานของเรามาก
ขึ้น และมีความมุ่งมั่นที่จะทําให้งานที่เรารับผิดชอบไปสู่ผลสําเร็จ๒๖๐ 

สรุปด้ว่า การพัฒนาการบริหารจัดการศาสนสมบัติ โดยความเข้าใจงาน มีใจจดจ่อ มี
ความรอบคอบจะเกิดขึ้นไม่ได้เลย หากไม่รอบรู้ ดังน้ันการที่คนจะรอบรู้ได้น้ัน ต้องหมั่นศึกษาเรียน
รู้อยู่เป็นเน่ืองนิจ ติดตามข่าวสารบ้านเมืองสม่ําเสมอ ต้องอ่านหนังสืออย่าให้ขาด และหลากหลายโดย
ไม่ยึดติดกับเรื่องใดเร่ืองหนึ่ง ประการสําคัญต้องฝึกต้ังคําถามกับตัวเองกับเร่ืองราวต่างๆ ที่เกิดขึ้น
รอบตัวเราพร้อมกับค้นหาคําตอบให้ได้ การฝึกสนทนากับผู้รู้บ่อยๆ ก็เป็นสิ่งจําเป็น ซึ่งเมื่อเราทําได้
อย่างน้ีแล้ว เราก็จะเป็นผู้ที่เข้าใกล้ความรอบรู้ไปโดยปริยาย 

๔. ด้านวิมังสา 
ความตริตรองพิจารณาเหตุผลในสิ่งน้ันๆ หมายความว่า ใช้ปัญญาสอดส่องเทียบเคียง 

เปรียบเทียบ ทั้งเหตุทั้งผลในความดีต่างๆ ที่ตนกระทําแล้ว คือ ย้อนกลับไปดูว่าตนได้ทําเหตุปลูก
ฉันทะ ใช้วิริยะ ได้ต้ังจิตตะในการน้ันๆ ไว้มากน้อยเท่าไรแล้วได้ผลเท่าไร แม้ในปัจจุบันกําลังทําเหตุ 
คือ ปลูก ฉันทะเป็นต้นไว้เท่าไร ต่อไปคงจะได้ผลเท่าไร เมื่อพิจารณาดูด้านวิมังสาของพระสังฆาธิการ
จะมีความคิด เห็นแตกต่างกันและไม่แตกต่างกัน เมื่อวิเคราะห์ถึงจุดแข็งของการบริหารจัดการศาสน
สมบัติของวัดในจังหวัดชลบุรี ด้านวิมังสา พบว่า ธรรมทั้ง ๓ ประการช้างต้น คือ ฉันทะ วิริยะ จิตตะ 
ต้องมีวิมังสาเป็นตัวช่วย เพราะถ้ามีฉันทะ ไม่พอดี คือ หย่อนเกินไป ไม่ค่อยจะรักในการปฏิบัติธรรม
เท่าที่ควร หรือมีฉันทะ มากเกินไปจนกลายเป็นความอยาก การปฏิบัติจะผิดวิธี และไม่สําเร็จผล๒๖๑ ควร
หมั่นสอดส่องในเหตุผล ของสิ่งน้ัน หรือความไตร่ตรอง ทบทวน ตรวจสอบน่ันเอง ทั้งข้อดีและข้อผิดพลาด
ในสิ่งที่คุณได้ทําลงไป หรือกําลังทําอยู่ เพ่ือนํามาแก้ไขจุดอ่อน จุดด้อยของตัวเอง และเป็นประสบการณ์ที่
จะเอาไว้ในครั้งต่อไป๒๖๒ หมั่นใช้ปัญญา พิจารณาใคร่ครวญ ตรวจหาเหตุผล และตรวจสอบข้อย่ิง
หย่อน ในสิ่งที่ทําน้ัน มีการวิเคราะห์ วัดผล คิดค้นวิธีแก้ไขปรับปรุง เป็นต้น ตัวอย่างคําสอนทาง
พระพุทธศาสนา คือ "ภิกษุย่อม เจริญอิทธิบาทอันประกอบด้วยวิมังสาสมาธิและปธานสังขาร ดังน้ี ว่า 
วิมังสาของเราจักไม่ย่อหย่อนเกินไป ไม่ต้องประคองเกินไป ไม่หดหูในภายใน ไม่ฟุ้งซ่านไป ภายนอก 
และเธอมีความสําคัญในเบ้ืองหลังและ เบ้ืองหน้าอยู่ว่า เบ้ืองหน้าฉันใด เบ้ืองหลังก็ฉัน น้ัน เบ้ืองหลัง
ฉันใด เบ้ืองหน้าก็ฉันน้ัน เบ้ืองล่างฉันใด เบ้ืองบนก็ฉับน้ัน เบ้ืองบนฉันใด เบ้ืองล่างก็ฉันน้ัน กลางวัน
ฉันใด กลางคืนก็ฉันน้ัน กลางคืนฉันใด กลางวัน ก็ฉันน้ัน เธอมี ใจเปิดเผย ไม่มีอะไรทุ้มห่อ อบรมจิต
                                                            

๒๕๙ สัมภาษณ์ นายจักกฤษณ์ วิสุทธิสิริ, นักวิชาการศาสนาปฎิบัติการ, ๖ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
๒๖๐ สัมภาษณ์ พระเทพชลธารมุนี (ประจวบ ปาสาทิโก ป.ธ.๗), เจ้าคณะจังหวัดชลบุรี, เจ้าอาวาสวัด

บางพระวรมหาวิหาร จังหวัดชลบุรี, ๑๕ กันยายน ๒๕๕๙. 
๒๖๑ สัมภาษณ์ พระราชสิทธิวิมล (เอนก ฐานิสฺสโร ป.ธ.๗), ท่ีปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดชลบุรี, เจ้า

อาวาสวัดใหญ่อินทาราม, ๕ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
๒๖๒ สัมภาษณ์ พระครูพิศาลประชานุกิจ (ดํารง จกฺกวโร), เจ้าคณะอําเภอหนองใหญ่, เจ้าอาวาสวัด

หนองใหญ่ศิริธรรม, ๓ ตุลาคม ๒๕๕๙. 



    ๑๗๐

 
 

ให้สว่างอยู่๒๖๓ เพราะเป็นสุดยอดของวิธีทํางานให้สําเร็จอยู่ในอิทธิบาทข้อสุดท้ายน้ี วิมังสา แปลว่า 
การพินิจพิเคราะห์ หมายความว่า ทํางานด้วยปัญญา ด้วยสมองคิด ไมใช่สักแต่ว่าทํา คนเราแม้จะรัก
งานแค่ไหน บากบ่ันเพียงใด หรือเอาใจจดจ่ออยู่ตลอดเวลา แต่ถ้าขาดการใฃ้ปัญญาพิจารณางานด้วย
แล้ว ผลที่สุดงานก็คั่งค้างและผิดพลาดจนได้๒๖๔ ใช้ในการทํางานเป็นเรื่องง่าย ๆ ใกล้ตัว หากเราน่า
อิทธิบาท ๔ มาปรับใช้ในการทํางาน รักงานที่ทํา ขยันทํางาน รับผิดชอบงาน และรู้จักไตร่ตรองให้ถี่
ถ้วน ทางแห่งความสําเร็จคงไม่เกินเอ้ือม...เขื่อเถอะ คุณก็ทําได้ ทุกอย่างอยู่ที่ใจ๒๖๕ มีการปรับปรุงงาน
ให้ดีขึ้นกว่าเดิม จนอาจนํามาสู่การปรับเปลี่ยนกระบวนการทํางาน หรือวิธีการทํางานใหม่ๆ ที่ทําให้
งานที่เรารับผิดชอบมีความรวดเร็วมากขึ้น มีคุณภาพในงานมากขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้เกิดความ
เปลี่ยนแปลงใหม่ๆ อย่างต่อเน่ือง นําไปสู่ความสําเร็จในขีวิตน่ันเอง๒๖๖ ความไตร่ตรอง หมั่นใช้ปัญญา
พิจารณาใคร่ครวญตรวจตราหาเหตุผลและตรวจสอบข้อย่ิงหย่อน ในสิ่งที่ทําน้ัน มีการวิเคราะห์  วัดผล 
คิดค้นวิธีแก้ไขปรับปรุง ในขณะที่เราทํางานช้ินน้ันๆ นอกจากจะทําด้วยความชอบ ทําอย่างต่อเน่ือง
ด้วยความอุตสาหพยายาม๒๖๗  มีสมาธิอยู่กับสิ่งที่ทํา ดูแลเอาใจใส่งานท่ีเราทําให้ดีแล้ว เรายังต้อง
หมั่นทบทวนดูว่างานที่เราทําอยู่น้ันมีข้อบกพร่องอะไรบ้าง มีปัญหาอะไร เกิดขึ้นสาเหตุของปัญหานั้น
มาจากอะไร จะหาหนทางแก้ไขได้อย่างไร ถ้างานไม่บกพร่องจะไม่มีปัญหาก็ ยังต้องคิดไตร่ตรองให้ดี
ว่า จะมีหนทางปรับปรุงและพัฒนางานให้ดีขึ้นได้ไหม๒๖๘ มีความรู้งาน รู้บริบทงาน กระบวนการต่างๆ 
มีการประเมินผลและปฏิบัติงาน ว่าได้ตามเป้าหมายที่กําหนดไว้ ทุกระยะ มีการบริหารจัดการ
ปรับปรุงงานอย่างมีหลักการ๒๖๙ มีความเข้าใจในงาน มีความรู้ที่เก่ียวกับงานที่รับผิดชอบโดยตรง หมั่น
ให้มีการตรวจสอบการปฏิบัติงานว่าเป็นไปตามแผนท่ีต้ังไว้หรือไม่เพ่ือจะนําไปสู่เปัาหมายของงาน๒๗๐ 
มีการพินจพิเคราะห์และใช้ปัญญาตรวจสอบงานผู้ปฏิบัติงานจะต้องทํางานด้วยปัญญา ด้วยสมองคิด 
รวมถึง การมีความเข้าใจในงานอย่างลึกซึ้งทั้งในแง่ขั้นตอนและผลสําเร็จ/ผลสัมฤทธ์ิของงาน๒๗๑ เลือก
ทางออกที่ดีที่สุดของการทํางานที่ไม่ชอบ คือ ต้ังสติแล้วลองปรับทัศนคติใหม่ อย่ามัวแต่หนีปัญหา

                                                            
๒๖๓ สัมภาษณ์ พระครูวิทยาภินันท์ (ขัยณรงค์ ญาณงฺกโร), เจ้าคณะอําเภอพานทอง, เจ้าอาวาสวัดโป่งตา

มุข, ๔ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
๒๖๔ สัมภาษณ์ พระครูวิบูลปริยัติกิจ (สังขีด จนฺทปญฺโญ), เจ้าคณะอําเภอศรีราชา, เจ้าอาวาสวัดพิบูล

สัณหธรรม, ๕ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
๒๖๕ สัมภาษณ์ พระมหาคมสันต์ ชินวโร ป.ธ.๙, เจ้าคณะอําเภอเกาะจันทร์, เจ้าอาวาสวัดบ่อทอง

ราษฎร์บํารุง, ๔ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
๒๖๖ สัมภาษณ์ พระครูสุธีวราลังการ (อมร อริยเมธี), เจ้าคณะตําบลท่าบุญมี, เจ้าอาวาสวัดเกาะโพธาวาส,   

๔ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
๒๖๗ สัมภาษณ์ นางวชิรา น่วมเจริญ, ผู้อํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชลบุรี, ๖ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
๒๖๘ สัมภาษณ์ นายสามารถ เท่ียงพูนวงศ์, สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี, ๗ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
๒๖๙ สัมภาษณ์ พระครูเกษมกิตติโสภณ (วัลลภ กิตฺติโลภโณ), เจ้าอาวาสวัดสามัคคีบรรพต, ๓ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
๒๗๐ สัมภาษณ์ พระครูปลัดสราวุธ ฐิตปญฺโญ, เจ้าอาวาสวัดห้วยใหญ่, ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙. 
๒๗๑ สัมภาษณ์ พระมหาบุรี อธิปญฺโญ ป.ธ. ๔, รองเจ้าคณะอําเภอพนัสนิคมรูปท่ี ๑, เจ้าอาวาสวัดบ้านใน

บน, ๖ ตุลาคม ๒๕๕๙. 



    ๑๗๑

 
 

เพราะจะทําให้คุณเสียโอกาสหลายๆ อย่างเลยทีเดียว ซึ่งมีแนวทางในการคิดตามหลักอิทธิบาท ๔ 
ตามแนวทางที่พระพุทธองค์ทรงสอนในยุคสองพันกว่าปีที่แล้ว๒๗๒ 

สรุปได้ว่า การหาความรู้ฝึกฝนตนเองเสมอแล้วเราชาวพุทธมีอาวุธลับสําคัญคือ 
"ธรรมะ" ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ซึ่งทันสมัยที่สุดในโลกไม่มีวันเซยเพราะเป็น อกาลิโก คือ ไม่ขึ้นกับ
กาลเวลา น้ันเอง ใครศึกษาธรรมจนกระทั่งเข้าใจ จะมีกรอบความคิดสําเร็จรูปที่ต้ังโดยพระสัพพัญญู 
คือ พระสัมมาลัมพุทธเจ้าที่เรามั่นใจว่าถูกต้องแน่นอนย่ิงกว่าผู้รู้ใดๆ ในโลกน้ี เมื่อเรารู้ธรรมของ
พระพุทธเจ้าแล้ว ไปศึกษาเรื่องอ่ืนๆ เราจะสามารถจัดระบบความคิดของเราได้อย่างเป็นระเบียบและ
จะมองอะไรลึกซึ้งกว่าคนอ่ืน เพราะเรามีหลักธรรมของพระพุทธเจ้าเป็นตัวจับ น่ีคือข้อได้เปรียบของ
เรา เราจึงต้องนํามาใข้ให้คุ้ม กับที่ได้เกิดมาเป็นชาวพุทธ จะเห็นได้ว่า จากสิ่งที่กล่าวทั้งสิ้นสามารถ
กําหนดการพัฒนาการบริหารจัดการศาสนสมบัติของวัด ของพระสังฆาธิการ ตามหลักอิทธิบาทธรรม 
ได้แก่ หลักฉันทะ คือ การปรับศรัทธาของตัวเองให้เข้ากับศาสบสมบัติของวัด ซึ่งมีตัวช้ีวัดความสําเร็จ
ที่ร้อยละของพระสังฆาธิการมีความสามารถใน การสร้างศรัทธาให้เกิดขึ้นต่อการบริหารจัดการศาสน
สมบัติของวัด โดยให้คณะสงฆ์จังหวัดชลบุรี มีบทบาทในการกํากับดูแลและรับผิดชอบ หลักวิริยะ มี
แนวทาง คือ การหาบุคลากรที่มีความรู้ ความชํานาญ และความเต็มใจที่จะทํางาน และแรงจูงใจที่จะ
ทําให้บุคลากรปฏิบัติงานอย่างไม่ย่อท้อ ซึ่งมีตัวขี้วัดความสําเร็จที่ร้อยละของพระสังฆาธิการสามารถ
ดึงผู้ที่มีความรู้ ความชํานาญให้เข้ามาทําการบริหารจัดการศาสนสมบัติของวัดด้วยความเต็มใจ และ
วัดในเขตจังหวัดชลบุรี เป็นผู้ที่มีบทบาทในการจัดการ ด้านจิตตะ มีแนวทางคือสร้างความรู้ รู้บริบท 
กระบวบการต่างๆ มีการประเมินผลและปฏิบัติงาน ต่อการบริหารจัดการศาสนสมบัติของวัดโดยมี
ตัวช้ีวัดความสําเร็จที่จํานวนของพระสังฆาธิการมีการปฏิบัติงานได้อย่างต่อเน่ืองมีความมุ่งมั่น จดจ่อ
อยู่กับการบริหารจัดการศาสนสมบัติของวัด ซึ่งสามารถปฏิบัติได้ทุก ๆ วัน ซึ่งมีคณะสงฆ์จังหวัดชลบุรี 
เป็นผู้มีบทบาทหลัก และหลักวิมังสา มีแนวทาง คือ การสร้างความรู้ รู้บริบท กระบวบการต่างๆ มี
การประเมินผลและปฏิบัติงาน ต่อการดูแลรักษาซึ่งมีตัวช้ีวัด ความสําเร็จ คือ ร้อยละของพระสังฆาธิ
การมีหลักการ วิธีการและองค์ความรู้ในการดูแลรักษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            
๒๗๒ สัมภาษณ์ พระครูอุดมวิสุทธิคุณ (หลุ่ม ฐิตนาโค), ท่ีปรึกษาเจ้าคณะอําเภอบ่อทอง, เจ้าอาวาสวัดโคก

ข้ีหนอน, ๔ ตุลาคม ๒๕๕๙. 



    ๑๗๒

 
 

๔.๔ ผลการสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion) 
๔.๔.๑ การพัฒนาการบริหารจัดการศาสนสมบัติของวัดด้านการวางแผนตามแนวอิทธิ

บาท ๔ 
การวางแผนเป็นหน้าที่อย่างหน่ึงของผู้บริหารและให้เหตุผลสรุปได้ เช่น การวางแผน

เป็นหน้าที่อันดับแรกของผู้บริหาร๒๗๓ เป็นตัวกําหนดทิศทางและความรู้สึกในเร่ืองของความมุ่งหมาย 
สําหรับองค์การให้ผู้ปฏิบัตงานทุกคนได้รู้เป็นตัวกําหนดทิศทางและความรู้สีก๒๗๔ ในเรื่องของความมุ่ง
หมายสําหรับองค์การให้ผู้ปฏิบัติงานทุกคนได้รู้ เป็นการตัดสินใจที่มีเหตุผล เป็นการวางแผนเป็นเร่ือง
การเตรียมการไว้ก่อนล่วงหน้า เป็นการวางแผนมีส่วนช่วยให้มนุษย์เปลี่ยนแปลงสิ่งต่างๆ ได้มากเป็น
การวางแผน เป็นตัวนําในการพัฒนา๒๗๕ องค์กรควรจะกําหนดการวางแผน งานกิจการ เพ่ือให้หมู่
สมาชิก หรือบุคลากรในองค์กรมีทิศทางในการปฏิบัติงานหรือทํางานร่วมกันอย่างกลมกลืนไปในทาง
เดียวกัน ประเทศไทยต้องยอมรับการ เปลี่ยนแปลง ซึ่งถือว่าเป็นประเด็นที่สําคัญของสังคมไทย หรือ
องค์กร๒๗๖ ประชาชนทุกคนควรมีส่วนร่วมในการดูแล รักษา เพราะศาสนสมบัติเป็นสมบัติของชาติที่ 
มีมาเป็บระยะเวลายาวนาน ควรจะมีการวางแผน๒๗๗ 

การวางแผนเป็นเร่ืองเก่ียวกับการใช้ความรู้ในทางวิทยาการและวิจารณญาณวินิจฉัย 
เหตุการณ์ในอนาคต แล้วกําหนดวิธีการโดยถูกต้อง และมีเหตุผลเพ่ือให้การดําเนินงานตามการ
วางแผน เป็นไปโดยเรียบร้อยสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพที่สุด๒๗๘เป้าหมายของการกระทําที่ต้องอาศัย
ขั้นตอนที่สัมพันธ์กันมีการแบ่งเป็นหมวดหมู่ ตามความเหมาะสมตามลําดับให้ทราบว่าขั้นตอนใดควร
กระทําก่อน และขั้นตอนลําดับถัดไปคืออะไร ทั้งน้ีเพ่ือไม่ให้เกิดความซับซ้อนเสียหายได้๒๗๙ทุกฝ่ายให้
ความสําคัญกับการวางแผนเพราะเป็นเสมือนเป็นก้าวแรกที่จะเริ่มเดินทางไปสู่เส้นชัย ที่มีรางวัลหรือ
เดิมพันรออยู่ถ้าวางแผนดีได้รับชัยชนะก็ได้รับรางวัลที่เดิมพันไว้แถม ด้วยช่ือเสียงเกียรติยศเป็นที่
น่ายินดี แต่ถ้าพ่ายแพ้ก็ต้องสูญเสียเดิมพันสูญเสียช่ือเสียง๒๘๐ไม่มีบุคลากรที่มีอยู่ก็ไม่สนใจการดูแล

                                                            
๒๗๓ สนทนากลุ่มเฉพาะ พระครูสังฆรักษ์ เกียรติศักด์ิ  กิตฺติปญฺโญ, ดร., ผู้อํานวยการหลักสูตรพุทธ

ศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขารัฐประศาสนศาสตร์, ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐. 
๒๗๔ สนทนากลุ่มเฉพาะ ผศ.พิเชฐ  ท่ังโต, ผู้อํานวยการหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาการ

จัดการเชิงพุทธ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐. 
๒๗๕ สนทนากลุ่มเฉพาะ ดร.ธิติวุฒิ หม่ันมี, เลขานุการหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา (มจร วังน้อย), 

๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐. 
๒๗๖ สนทนากลุ่มเฉพาะ พระครูญาณประยุต เจ้าคณะตําบลบ่อวิน  เจ้าอาวาสวัดเซาตะแบก, ๒๓ 

กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐. 
๒๗๗ สนทนากลุ่มเฉพาะ พระครูภาวนาขันตยากร  เจ้าคณะตําบลนามะตูม   เจ้าอาวาสวัดม่วงเก่า, 

๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐. 
๒๗๘ สนทนากลุ่มเฉพาะ พระครูวิจิตรกิจจากร เจ้าคณะตําบลโคกเพลาะ เจ้าอาวาสวัดเนินสังข์สฤษฏาราม

, ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐. 
๒๗๙ สนทนากลุ่มเฉพาะ พระครูสุนทรธรรมวินิจ เจ้าอาวาสวัดระเวิงรังสรรค์, ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐. 
๒๘๐ สนทนากลุ่มเฉพาะ นายปรีชา  บุญศิริ นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ สํานักงานพระพุทธศาสนา

จังหวัดชลบุรี, ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐. 



    ๑๗๓

 
 

รักษาศาสนสมบัติของวัด๒๘๑พระสังฆาธิการ จะต้องบิณฑบาตตอนเช้าเลี้ยงชีพด้วยตนเอง สวดมนต์
ไหว้พระ ทําวัตรเช้า ทําวัตรเย็น กวาดอาวาสเสนาสนะ๒๘๒ 

สรุปได้ว่า การวางแผนเป็นเรื่องการเตรียมการไว้ก่อนล่วงหน้า มีส่วนช่วยให้มนุษย์
เปลี่ยนแปลงสิ่งต่างๆ ได้มาก เป็นตัวนําในการพัฒนาให้หมู่สมาชิก หรือบุคลากรในองค์กรมีทิศทางใน
การปฏิบัติงานหรือทํางานร่วมกันอย่างกลมกลืนไปในทางเดียวกัน ทุกฝ่ายให้ความสําคัญกับการ
วางแผนเพราะเป็นเสมือนเป็นก้าวแรกที่จะเริ่มเดินทางไปสู่เส้นชัย 

๔.๔.๒ การพัฒนาการบริหารจัดการศาสนสมบัติของวัดด้านการจัดองค์กร ตามแนว
อิทธิบาท ๔ 

พิจารณาความเก่ียวข้องกันระหว่างป้จจัยต่างๆ๒๘๓พิจารณาผลกระทบของปัจจัยต่างๆ 
ที่จะส่งผลต่อองค์กรอย่างมีนัยสําคัญ๒๘๔สรุปสถานการณ์ในอนาคตที่คาดว่าน่าจะเกิดขึ้น (Scenario 
development) ในช้ันน้ี อาจต้องสรุปเป็นหลายทางเลือก (alternative) เน่ืองจากสถานการณ์ภาย
หน้าเป็นสิ่งไม่แน่นอน๒๘๕ทําการคาดการณ์ในสิ่งที่จะมีความเป็นไปได้สูงสุด (Forecasting)๒๘๖

ผู้บริหารก็สามารถพิจารณาโครงสร้างองค์การ เพ่ือหาแนวทางในการใช้หน้าที่ต่าง ๆ แก้ปัญหาแรง
กดดันจากปัจจัยภายนอกได้๒๘๗ธุรกิจที่สามารถใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีระดับสูงและอินเตอร์เน็ต 
จะสามารถเพ่ิมคุณค่าให้กับกิจการของตนด้วยต้นทุนที่ตํ่ามาก ไม่ว่าจะเป็นในแง่ของผู้ซื้อวัตถุดิบ ในแง่
ของผู้ขายสินค้า จะต้องทําการเผยแพร่สินค้าของตนสู่ผู้บริโภค๒๘๘การบริหารจัดการโดยสามารถ
จัดหาแหล่งข้อมูลเพ่ือใช้ในการตัดสินใจทางการบริหารได้ รวดเร็ว และสามารถหาจากแหล่งต่างๆ 
เพ่ือเปรียบเทียบอีกด้วย๒๘๙บุคคลสามารถรักษาไว้ซึ่งข่าวสารข้อมูลหรือเผยแพร่แจกกระจายข่าวสาร
ข้อมูลนับว่าเป็น สิ่งสําคัญ๒๙๐ กระบวนการใช้อํานาจและอิทธิพลที่แสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างผู้นําและผู้
                                                            

๒๘๑ สนทนากลุ่มเฉพาะ นายจิรัฏฐ์ ฐิติกิตติกุลภากร นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ สํานักงาน
พระพุทธศาสนาจังหวัดชลบุรี, ๒๕๖๐. 

๒๘๒ สนทนากลุ่มเฉพาะ นายสราวุธ  สนิทกลาง นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ สํานักงาน
พระพุทธศาสนาจังหวัดชลบุรี, ๒๕๖๐. 

๒๘๓ สนทนากลุ่มเฉพาะ พระครูสังฆรักษ์ เกียรติศักด์ิ  กิตฺติปญฺโญ, ดร., ผู้อํานวยการหลักสูตรพุทธ
ศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขารัฐประศาสนศาสตร์, ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐. 

๒๘๔ สนทนากลุ่มเฉพาะ นายปรีชา  บุญศิริ นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ สํานักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดชลบุรี, ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐. 

๒๘๕ สนทนากลุ่มเฉพาะ พระครูสุนทรธรรมวินิจ เจ้าอาวาสวัดระเวิงรังสรรค์, ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐. 
๒๘๖ สนทนากลุ่มเฉพาะ ดร.ธิติวุฒิ หม่ันมี, เลขานุการหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา (มจร วังน้อย), 

๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐. 
๒๘๗ สนทนากลุ่มเฉพาะ พระครูญาณประยุต เจ้าคณะตําบลบ่อวิน  เจ้าอาวาสวัดเซาตะแบก, ๒๓ 

กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐. 
๒๘๘ สนทนากลุ่มเฉพาะ พระครูภาวนาขันตยากร  เจ้าคณะตําบลนามะตูม   เจ้าอาวาสวัดม่วงเก่า, 

๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐. 
๒๘๙ สนทนากลุ่มเฉพาะ พระครูวิจิตรกิจจากร เจ้าคณะตําบลโคกเพลาะ เจ้าอาวาสวัดเนินสังข์สฤษฏาราม

, ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐. 
๒๙๐ สนทนากลุ่มเฉพาะ พระครูสุนทรธรรมวินิจ เจ้าอาวาสวัดระเวิงรังสรรค์, ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐. 



    ๑๗๔

 
 

ตาม เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างใดอย่างหน่ึงขององค์กร๒๙๑ ช่วยประสานความขัดแย้งต่างๆ  ภายในหน่วยงาน 
กล่าวคือถ้าผู้บริหารในหน่วยงาน มีภาวะผู้นําที่มีคนยอมรับนับถือแล้ว ก็จะประสานหรือช่วยบรรเทาความขัดแย้ง
ระหว่างบุคคลในหน่วยงาน๒๙๒ เป็นหลักยึดให้แก่บุคลากรเมื่อหน่วยงานเผชิญสภาวะคับขัน กล่าวคือ เมื่อใดก็
ตามท่ี หน่วยงานต้องเผชิญกับสภาวะคับขันหรือสภาวะที่อาจกระทบถึงความอยู่รอด๒๙๓การจัดองค์กร คือ 
สํานักงานศาสนสมบัติ จะเป็นผู้ดําเนินการแทนพระสังฆาธิการ มีการประชุมปรึกษาหารือกันภายในน้อยมาก 
นาน  ๆจะมีการขอความเห็นชอบในที่ประชุมสงฆ์๒๙๔การจัดองค์กร เช่น บุคลากรและเจ้าหน้าที่ ก็ให้ดูแลในวัสดุ
อุปกรณ์และอ่ืน  ๆที่เก่ียวกับการดูแลรักษาศาสนสมบัติ มีการแบ่งเบาภาระหน้าที่กันดูแลรักษาวัสดุสิง่ของ แต่การ
ดูแลรักษา ไม่ทั่วถึงทําให้วัสดุสิ่งของเสียบ้าง ตกหักบ้าง หายสาบสูญเป็นต้น๒๙๕ด้านบุคคลไม่มีทีมงานที่มีความ
ชํานาญ ด้านการเงินมีอยู่จํากัดในปริมาณน้อย ไม่เพียงพอกับปริมาณของบุคลากร๒๙๖การจัดการของคณะสงฆ์ 
เป็นภาระหน้าที่ของพระสังฆาธิการเพ่ือดูแลรักษา กฎระเบียบ๒๙๗การจัดองค์กร คือ คณะสงฆ์ให้มีการประชุม
ปรึกษาหารือการดูแลรักษาศาสนสมบัติ ทั้งภายในพรรษาและนอกพรรษาน้อยมาก๒๙๘ นโยบายของสํานักงานศา
สนสมบัติดีหมด แต่ว่าการปฏิบัติตามได้น้อย บุคลากรในเขต ปกครองคณะสงฆ์ จะมีหน้าที่ในการดูแลเฉพาะที่
ตนเองรับผิดชอบ๒๙๙การจัดองค์กร คือ สํานักงานศาสนสมบัติ และพระสังฆาธิการ จะเป็นผู้กําหนดปัจจัย การ
ดูแลรักษาศาสนสมบัติ แต่ไม่ได้มีการพิจารณาถึงทรัพยากรท่ีมีอยู่๓๐๐ 

สรุปได้ว่า การจัดองค์กร โดยผู้บริหารสามารถกําหนดปัจจัยในการพิจารณาโครงสร้าง
องค์การ เพ่ือหาแนวทางในการใช้หน้าที่ต่าง ๆ แก้ปัญหาแรงกดดันจากปัจจัยภายนอกได้  คณะสงฆ์ให้
มีการประชุมปรึกษาหารือการดูแลรักษาศาสนสมบัติ ทั้งภายในพรรษาและนอกพรรษาให้มาก 
                                                            

๒๙๑ สนทนากลุ่มเฉพาะ นายจิรัฏฐ์ ฐิติกิตติกุลภากร นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ สํานักงานพระ 
พุทธศาสนาจังหวัดชลบุรี, ๒๕๖๐. 

๒๙๒ สนทนากลุ่มเฉพาะ ดร.อนุวัตร กระสังข์ อาจารย์ประจําหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณทิต สาขาวิชา
รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐. 

๒๙๓ สนทนากลุ่มเฉพาะ นายปรีชา  บุญศิริ นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ สํานักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดชลบุรี, ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐. 

๒๙๔ สนทนากลุ่มเฉพาะ ดร.ธิติวุฒิ หม่ันมี, เลขานุการหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา (มจร วังน้อย), 
๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐. 

๒๙๕ สนทนากลุ่มเฉพาะ พระครูภาวนาขันตยากร  เจ้าคณะตําบลนามะตูม เจ้าอาวาสวัดม่วงเก่า, ๒๓ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐. 

๒๙๖ สนทนากลุ่มเฉพาะ พระครูญาณประยุต เจ้าคณะตําบลบ่อวิน  เจ้าอาวาสวัดเซาตะแบก, ๒๓ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐. 

๒๙๗ สนทนากลุ่มเฉพาะ พระครูวิจิตรกิจจากร เจ้าคณะตําบลโคกเพลาะ เจ้าอาวาสวัดเนินสังข์สฤษฏาราม
, ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐. 

๒๙๘ สนทนากลุ่มเฉพาะ นายจิรัฏฐ์ ฐิติกิตติกุลภากร  นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ สํานักงาน
พระพุทธศาสนาจังหวัดชลบุรี, ๒๕๖๐. 

๒๙๙ สนทนากลุ่มเฉพาะ ผศ.พิเชฐ  ท่ังโต, ผู้อํานวยการหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาการ
จัดการเชิงพุทธ  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐. 

๓๐๐ สนทนากลุ่มเฉพาะ พระครูภาวนาขันตยากร  เจ้าคณะตําบลนามะตูม เจ้าอาวาสวัดม่วงเก่า, ๒๓ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐. 



    ๑๗๕

 
 

๔.๔.๓ การพัฒนาการบริหารจัดการศาสนสมบัติของวัดดา้นการจัดคนเข้าทํางาน ตาม
แนวอิทธิบาท ๔ 

การรักษาวินัยนอกเหนือจากการพัฒนาตัวบุคคลแล้ว การที่จะสามารถจัดหาบุคลากรที่
ดี ได้ หน่วยงานจําเป็นต้องจัดให้มีสวัสดิการ และบริการด้านสงเคราะห์ต่างๆ ให้เหมาะสมด้วย เช่น 
สิทธิการลา การรักษาพยาบาล และบําเหน็จบํานาญ๓๐๑การธํารงรักษาและพัฒนาบุคลากรและบริหาร 
การที่บุคลากรในหน่วยงานปฏิบัติงานได้ อย่างมีประสิทธิภาพจําเป็นต้องมีการบํารุงรักษาและพัฒนา
อยู่เสมอ๓๐๒การกําหนดความต้องการด้านบุคลากร เป็นกิจกรรมหลักขั้นต้นของการจัดการทรัพยากร มนุษย์ที่
จะต้องทําแผนกําหนดความต้องการบุคลากรของหน่วยงานเป็นระยะ  ๆความต้องการของหน่วยงาน ซึ่งต้องแสดง
ทั้งปริมาณและคุณภาพของบุคลากรที่ต้องการตามลักษณะงานและตําแหน่ง ที่ จําเป็นต้องกําหนดขึ้น รวมทั้ง
โครงสร้างของค่าตอบแทน เข่น เงินเดือน ค่าจ้าง๓๐๓การตอบสนองความต้องการของบุคลากร เมื่อกําหนดความ
ต้องการด้านบุคลากรเป็น กรอบอัตรากําลังไว้แล้ว การจัดการทรัพยากรมนุษย์จะต้องทําหน้าที่เสาะแสวงหา
บุคลากรตามที่ต้องการ โดยกระบวนการสรรหา การคัดเลือก บรรจุแต่งต้ังที่เหมาะสมตามระบบคุณธรรมรวมทั้ง
การเตรียม บุคลากรใหม่เข้าสู่หน่วยงาน เข่น การจัดปฐมนิเทศ การมอบหมายงาน และการจัดระบบนิเทศงานที่จะ 
ข่วยให้บุคลากรใหม่เข้าส่หน่วยงานด้วยความราบร่ืน สามารถปรับตัวได้เร็วและปฏิบัติงานได้ตามเป้าหมายต้ังแต่
แรก๓๐๔การรักษาพนักงาน (Retention) หมายถึง ความพยามที่จะทําให้พนักงานพึงพอใจในการ ปฏิบัติงาน๓๐๕ 

การจัดการทรัพยากรมนุษย์ในขั้นตอนน้ียังจําเป็นต้องจัดให้มีการ ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานที่ยุติธรรมเพ่ือประโยขนในการพิจารณาความตีความชอบ การเลื่อนตําแหน่ง๓๐๖การพัฒนา 
หมายถึง การดําเนินการที่จะส่งเสริมให้พนักงานมีความรู้ ความสามารถ ทัศนคติและประสบการณ์เพ่ิมขึ้น
ในรูปแบบของการฝึกอบรม การศึกษาของพนักงาน การพัฒนาพนักงาน เพ่ือให้พนักงานสามารถ
ปฏิบัติงานในตําแหน่งปัจจุบันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ขณะเดียวกันก็ดําเนินการ พัฒนาอาชีพพนักงาน ให้
พร้อมที่จะรับผิดชอบหรือเติบโตในตําแหน่งสูงขึ้นรวมถึงการปรับหรือพัฒนา องค์การให้เป็นองค์การที่
ชนะในการแข่งขันได้ในที่สุด๓๐๗ การสรรหาบุคลากร คณะสงฆ์มีหน้าที่กํากับดูแลกฎระเบียบและการสรร

                                                            
๓๐๑ สนทนากลุ่มเฉพาะ พระครูสังฆรักษ์ เกียรติศักด์ิ  กิตฺติปญฺโญ, ดร., ผู้อํานวยการหลักสูตรพุทธ

ศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขารัฐประศาสนศาสตร์, ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐.   
๓๐๒ สนทนากลุ่มเฉพาะ พระครูญาณประยุต เจ้าคณะตําบลบ่อวิน  เจ้าอาวาสวัดเซาตะแบก, ๒๓ 

กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐. 
๓๐๓ สนทนากลุ่มเฉพาะ พระครูภาวนาขันตยากร  เจ้าคณะตําบลนามะตูม   เจ้าอาวาสวัดม่วงเก่า, 

๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐. 
๓๐๔ สนทนากลุ่มเฉพาะ ผศ.พิเชฐ  ท่ังโต, ผู้อํานวยการหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาการ

จัดการเชิงพุทธ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐. 
๓๐๕ สนทนากลุ่มเฉพาะ พระครูวิจิตรกิจจากร เจ้าคณะตําบลโคกเพลาะ เจ้าอาวาสวัดเนินสังข์สฤษฏาราม

, ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐. 
๓๐๖ สนทนากลุ่มเฉพาะ ดร.ธิติวุฒิ หม่ันมี, เลขานุการหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา (มจร วังน้อย), 

๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐. 
๓๐๗ สนทนากลุ่มเฉพาะ พระครูญาณประยุต เจ้าคณะตําบลบ่อวิน  เจ้าอาวาสวัดเซาตะแบก, ๒๓ 

กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐.   



    ๑๗๖

 
 

หา บุคลากร ภายในเขตปกครอง๓๐๘การสรรหาบุคลากร จะมีการประชุมปรึกษากันภายในคณะสงฆ์ก่อน
แล้วนําเสนอการ สรรหาบุคลากรต่อผู้บังคับบัญชาทราบก่อน รอการพิจารณาตามขั้นตอน๓๐๙การคัดเลือก
บุคลากร คือ คณะสงฆ์หรือพระสังฆาธิการจะเป็นผู้คัดเลือกบุคลากร๓๑๐การคัดเลือกบุคลากร จะเป็น
หน้าที่ของคณะสงฆ์หรือพระสังฆาธิการ จะเป็นผู้พิจารณา การคัดเลือกบุคลากร ตามปกติแล้ว จะให้มีการ
ประชุมปรึกษากัน ภายในก่อนแล้ว จึงจะได้มีการขออนุญาต อนุมัติการคัดเลือกบุคลากร ตามกฎระเบียบ 
และตามกฎของมหาเถรสมาคม๓๑๑การจัดคนเข้าทํางานคือ สํานักงานศาสนสมบัติ จะเป็นผู้ดําเนินการ
แทนพระสังฆาธิการ มีการประชุมปรึกษาหารือกันภายในน้อยมากนานๆ จะมีการขอความเห็นชอบในที่
ประชุมสงฆ์๓๑๒การจัดคนเข้าทํางาน๓๑๓ 

สรุปได้ว่า การจัดคนเข้าทํางาน เป็นการกําหนดความต้องการด้านบุคลากร เป็นกิจกรรม
หลักขั้นต้นของการจัดการทรัพยากร มนุษย์ที่จะต้องทําแผนกําหนดความต้องการบุคลากรของหน่วยงาน
เป็นระยะๆ ความต้องการของหน่วยงาน ซึ่งต้องแสดงทั้งปริมาณและคุณภาพของบุคลากรที่ต้องการตาม
ลักษณะงานและตําแหน่ง ที่ จําเป็นต้องกําหนดขึ้น 

๔.๔.๔ การพัฒนาการบริหารจัดการศาสนสมบัติของวัดด้านการสั่งการตามแนวอิทธิ
บาท ๔ 

หลักการบริหารสมัยใหม่มาก การสั่งการเป็นการระบุทรัพยากรบุคคลว่ามีความสามารถ 
และความรู้ที่หลากหลาย รวมท้ังเป็นผู้มีความสามารถดีที่สุด๓๑๔หลักการบริหารงานสมัยใหม่กับ
หลักการบริหารงานเชิงพุทธศาสตรในเชิงเปรียบเทียบว่า สามารถบูรณาการ รวมเข้ากันได้ และเป็น
แนวทางที่มีความสอดคล้องกับหลักการบริหารสมัยใหม่ได้อย่างเหลือเช่ือ๓๑๕การบริหารงานมีความ
ซับซ้อน ต้องใช้กลยุทธ์ด้านต่าง ๆ มาปรับเข้ากับระบบ การบริหารงาน เน้นการแข่งขัน และผลกําไร
สูงสุด เพ่ือสนองระบบบริโภคนิยม๓๑๖องค์กรสงฆ์ ต้องเป็นตัวอย่างที่ดี มุ่งเน้นให้การศึกษาแก่คณะ
                                                            

๓๐๘ สนทนากลุ่มเฉพาะ พระครูภาวนาขันตยากร  เจ้าคณะตําบลนามะตูม   เจ้าอาวาสวัดม่วงเก่า, 
๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐. 

๓๐๙ สนทนากลุ่มเฉพาะ พระครูวิจิตรกิจจากร เจ้าคณะตําบลโคกเพลาะ เจ้าอาวาสวัดเนินสังข์
สฤษฏาราม, ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐.   

๓๑๐ สนทนากลุ่มเฉพาะ พระครูสุนทรธรรมวินิจ เจ้าอาวาสวัดระเวิงรังสรรค์, ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐.    
๓๑๑ สนทนากลุ่มเฉพาะ นายปรีชา  บุญศิริ นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ สํานักงานพระพุทธศาสนา

จังหวัดชลบุรี, ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐. 
๓๑๒ สนทนากลุ่มเฉพาะ นายจิรัฏฐ์ ฐิติกิตติกุลภากร นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ สํานักงานพระ 

พุทธศาสนาจังหวัดชลบุรี, ๒๕๖๐. 
๓๑๓ สนทนากลุ่มเฉพาะ ดร.อนุวัตร กระสังข์ อาจารย์ประจําหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณทิต 

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐. 
๓๑๔ สนทนากลุ่มเฉพาะ พระครูญาณประยุต เจ้าคณะตําบลบ่อวิน  เจ้าอาวาสวัดเซาตะแบก, ๒๓ 

กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐. 
๓๑๕ สนทนากลุ่มเฉพาะ พระครูภาวนาขันตยากร  เจ้าคณะตําบลนามะตูม   เจ้าอาวาสวัดม่วงเก่า, 

๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐. 
๓๑๖ สนทนากลุ่มเฉพาะ พระครูวิจิตรกิจจากร เจ้าคณะตําบลโคกเพลาะ เจ้าอาวาสวัดเนินสังข์สฤษฏาราม

, ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐.   



    ๑๗๗

 
 

สงฆ์อย่างต่อเน่ืองและจริงจัง พัฒนาบุคลากรและเสริมสร้างความรู้ความสามารถให้แก่บุคลากร ด้วย
การจัดทําโครงการอบรมบุคลากร เพ่ือการเผยแผ่อย่างต่อเน่ือง๓๑๗องค์กรจะต้องมีการตรวจสอบ
ข้อมูลผลการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ การรายงาน ข้อมูลอย่างสมํ่าเสมอ และเป็นข้อมูลที่เป็น
มาตรฐาน เที่ยงตรง มีมาตรวัด รวมทั้งการใข้เทคโนโลยีที่ ทันสมัยเข้ามาสนับสนุนข้อมูล จะทําให้การ
บริหารองค์กรได้อย่างแม่นตรง รวดเร็วต่อผู้บริหาร๓๑๘การมีส่วนร่วมระหว่างผู้บังคับบัญชากับผู้ปฎิบัติ
การ ควรจะมีแนวทางทํางาบร่วมกันอย่างชัดเจน วางกรอบนโยบาย การประเมินผลที่ชัดเจน๓๑๙การ
พัฒนาระบบการบริหารงาน เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงขององค์กรตามโลกาภิวัฒน์ ที่มีการแข่งขัน
สูง จึงมีการสร้างระบบการบริหารงานท่ีเน้นคนมากย่ิงขึ้น รวมท้ังปรับปรุงและพัฒนาระบบ การ
บริหารงานสมัยใหม่ เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงที่หลากหลายข้ึน๓๒๐วิถีทางที่จะทําให้บรรลุผลที่พึง
ปรารถนาน้ัน แต่เน่ืองจากวิถีทางที่จะทําให้บรรลุผลน้ันมีมากมาย ดังน้ันจึงจําเป็นต้องมีการวางแผน
เพ่ือตัดสินใจเลือกวิถี หรือวิธีการที่ดีที่สุด๓๒๑ 

การสั่งการเป็นเรื่องเก่ียวกับการใช้ความรู้ในทางวิทยาการและวิจารณญาณวินิจฉัย 
เหตุการณ์ในอนาคต แล้วกําหนดวิธีการโดยถูกต้อง และมีเหตุผลเพ่ีอให้การดําเนินงานตามแผนเป็นไป
โดยเรียบร้อย สมบูรณ์และมีประสิทธิภาพที่สุด๓๒๒เปัาหมายของการกระทําที่ต้องอาศัยขั้นตอนที่
สัมพันธ์กันมีการแบ่งเป็นหมวดหมู่ ตามความเหมาะสม ตามลําดับ ให้ทราบว่าขั้นตอนใดควรกระทํา
ก่อน และขั้นตอนลําดับถัดใปคืออะไร ทั้งน้ีเพ่ือไม่ให้เกิดความซ้ําซ้อนเสียหายได้๓๒๓ทุกฝ่ายให้
ความสําคัญกับการสั่งการ เพราะเป็นเสมือนเป็นก้าวแรกที่จะเริ่มเดินทางไปสู่เส้นชัย โดยที่มีรางวัล
หรือเดิมพันรออยู่ ถ้าวางแผนดีได้รับขัยชนะก็ได้รับรางวัลที่เดิมพันไว้แถม ด้วยช่ือเสียงเกียรติยศเป็นที่
น่ายินดี แต่ถ้าพ่ายแพ้ก็ต้องสูญเสียเดิมพันสูญเสียช่ือเสียง ขาดบุคลากรที่มีอยู่ก็ไม่สนใจการดูแล
รักษาศาสนสมบัติของวัด๓๒๔ 

สรุปได้ว่า การสั่งการเป็นเรื่องเกี่ยวกับการใช้ความรู้ในทางวิทยาการและวิจารณญาณ
วินิจฉัย เหตุการณ์ในอนาคต แล้วกําหนดวิธีการโดยถูกต้อง และมีเหตุผลเพ่ีอให้การดําเนินงานตาม
                                                            

๓๑๗ สนทนากลุ่มเฉพาะ พระครูสุนทรธรรมวินิจ เจ้าอาวาสวัดระเวิงรังสรรค์, ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐.      
๓๑๘ สนทนากลุ่มเฉพาะ นายปรีชา  บุญศิริ นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ สํานักงานพระพุทธศาสนา

จังหวัดชลบุรี, ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐.  
๓๑๙ สนทนากลุ่มเฉพาะ ดร.อนุวัตร กระสังข์ อาจารย์ประจําหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณทิต 

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐.  
๓๒๐ สนทนากลุ่มเฉพาะ นายจิรัฏฐ์ ฐิติกิตติกุลภากร นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ สํานักงานพระ 

พุทธศาสนาจังหวัดชลบุรี, ๒๕๖๐. 
๓๒๑ สนทนากลุ่มเฉพาะ ดร.ธิติวุฒิ หม่ันมี, เลขานุการหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา (มจร วังน้อย), 

๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐.  
๓๒๒ สนทนากลุ่มเฉพาะ พระครูภาวนาขันตยากร  เจ้าคณะตําบลนามะตูม เจ้าอาวาสวัดม่วงเก่า, ๒๓ 

กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐.  
๓๒๓ สนทนากลุ่มเฉพาะ พระครูญาณประยุต เจ้าคณะตําบลบ่อวิน  เจ้าอาวาสวัดเซาตะแบก, ๒๓ 

กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐. 
๓๒๔ สนทนากลุ่มเฉพาะ พระครูวิจิตรกิจจากร เจ้าคณะตําบลโคกเพลาะ เจ้าอาวาสวัดเนินสังข์สฤษฏาราม

, ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐.      



    ๑๗๘

 
 

แผนเป็นไปโดยเรียบร้อย สมบูรณ์และมีประสิทธิภาพที่สุด  รู้จักหลักการพัฒนาบุคลากรและ
เสริมสร้างความรู้ความสามารถโดยใช้กลยุทธ์ด้านต่าง ๆ มาปรับเข้ากับระบบ เพ่ือการเผยแผ่อย่าง
ต่อเน่ือง ต้องใช้กลยุทธ์ด้านต่าง ๆ มาปรับเข้ากับระบบ การบริหารงาน เน้นการแข่งขัน และผลกําไร
สูงสุด องค์กรจะต้องมีการตรวจสอบข้อมูลผลการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ การรายงาน ข้อมูล
อย่างสม่ําเสมอ และเป็นข้อมูลที่เป็นมาตรฐาน เที่ยงตรง มีมาตรวัด รวมทั้งการใข้เทคโนโลยีที่ ทันสมัย
เข้ามาสนับสนุนข้อมูล 

๔.๔.๕ การพัฒนาการบริหารจัดการศาสนสมบัติของวัดด้านการควบคุมตามแนวอิทธิ
บาท ๔ 

การบริหารกิจการคณะสงฆ์ จึงถือว่ามีความสําคัญต่อความม่ันคงของพระพุทธศาสนา 
เป็นการสร้างความเข้มแข็งของสถาบันสงฆ์๓๒๕การจัดระเบียบการปกครองคณะสงฆ์จีงมีความจําเป็น 
เพราะน่ันคือการสืบทอดอายุ พระพุทธศาสนาให้มั่นคงถาวรตลอดไป๓๒๖การเปลี่ยนแปลงมาตรการ
การควบคุมสถาบันสงฆ์เกือบทุกครั้ง มักจะยังผลให้การจัดโครงสร้างขององค์การและการบริหาร
กิจการคณะสงฆ์กลายเป็นส่วนขยายของระบบราชการมากขึ้น๓๒๗ถ้าเราพัฒนาค่านิยมที่ดี ช่วยกันเชิด
ชูคนที่พัฒนาตน ผู้ที่มีการสืกษาที่ถูกต้อง สังคมก็จะดีงามข้ึน มนุษย์ที่เกิดมาภายหลังก็จะถือตามเป็น
แนวทางในการประพฤติปฏิบัติ ว่าอะไรดี อะไรเป็นที่เชิดชู นิยมกันในสังคมแล้วก็จะพยายามทํา
ตาม๓๒๘จัดองค์กรสงฆ์ไทยให้พระสงฆ์มีจิตสํานึกในการพระศาสนา มีความรู้สึกรับผิดชอบต่อพระ 
ศาสนา หรือมีจิตสํานึกในความมีส่วนร่วมในพระศาสนาอยู่ด้วย เพียงเท่าน้ีก็จะช่วยพระศาสนาได้
มาก๓๒๙จัดองค์กรสงฆ์ไทยให้ได้ทําหน้าที่ของตนเองอย่างอิสระ คอยสั่งสอนแนะนําประขาขนไป ตาม
หน้าที่ของท่าน๓๓๐ 

การควบคุมสงฆ์ไทยให้เตรียมพร้อมเพ่ือที่จะได้มาทําหน้าที่ในการบริหารกิจการคณะ
สงฆ์ หรือบริหารการพระศาสนาโดยมีหลักสูตรโรงเรียนพระสังฆาธิการทุกระดับ๓๓๑การควบกิจการคือ
การรวมบริษัทต้ังแต่ ๒ บริษัทขึ้นไปเป็นบริษัทใหม่ เป็นกลยุทธ์ที่ใช้ เพ่ือลดความไม่แน่นอนของ

                                                            
๓๒๕ สนทนากลุ่มเฉพาะ พระครูสุนทรธรรมวินิจ เจ้าอาวาสวัดระเวิงรังสรรค์, ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐.   
๓๒๖ สนทนากลุ่มเฉพาะ พระครูภาวนาขันตยากร  เจ้าคณะตําบลนามะตูม   เจ้าอาวาสวัดม่วงเก่า, 

๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐. 
๓๒๗ สนทนากลุ่มเฉพาะ พระครูสุนทรธรรมวินิจ เจ้าอาวาสวัดระเวิงรังสรรค์, ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐. 
๓๒๘ สนทนากลุ่มเฉพาะ พระครูสังฆรักษ์ เกียรติศักด์ิ  กิตฺติปญฺโญ, ดร., ผู้อํานวยการหลักสูตรพุทธ

ศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขารัฐประศาสนศาสตร์, ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐. 
๓๒๙ สนทนากลุ่มเฉพาะ พระครูภาวนาขันตยากร  เจ้าคณะตําบลนามะตูม   เจ้าอาวาสวัดม่วงเก่า, 

๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐. 
๓๓๐ สนทนากลุ่มเฉพาะ นายปรีชา  บุญศิริ  นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ สํานักงานพระพุทธศาสนา

จังหวัดชลบุรี, ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐. 
๓๓๑ สนทนากลุ่มเฉพาะ พระครูภาวนาขันตยากร  เจ้าคณะตําบลนามะตูม เจ้าอาวาสวัดม่วงเก่า, ๒๓ 

กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐.  



    ๑๗๙

 
 

สภาพแวดล้อมภายนอก๓๓๒การดํารงอยู่ของคณะสงฆ์คือเป็นตัวแทนที่เป็นสาวกของสมเด็จพระสัมมา
ส้มพุทธเจ้า ทําหน้าที่ในการปฏิบัติภารกิจเผยแผ่ สืบสาน และถ่ายทอดพระธรรมคําสอนของพระพุทธ
องค์๓๓๓การจัดระเบียบการปกครองคณะสงฆ์ไทย ย่อมมีเอกลักษณ์เป็นการเฉพาะ นอกจากจะ เป็นไป
ตามพระธรรมวินัยแล้ว ยังได้มีแบบแผนตามที่ได้กําหนดขื้นมาในประเทศไทยเป็นการเฉพาะ อีก
ด้วย๓๓๔ 

สรุปได้ว่า การควบคุมเป็นการจัดระเบียบการปกครองคณะสงฆ์ จึงมีความจําเป็น
เพราะน่ันคือการสืบทอดอายุ พระพุทธศาสนาให้มั่นคงถาวรตลอดไป ซึ่งการดํารงอยู่ของคณะสงฆ์ คือ
เป็นตัวแทนที่เป็นสาวกของสมเด็จพระสัมมาส้มพุทธเจ้า ทําหน้าที่ในการปฏิบัติภารกิจเผยแผ่ สืบสาน 
และถ่ายทอดพระธรรมคําสอนของพระพุทธองค์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                            

๓๓๒ สนทนากลุ่มเฉพาะ พระครูญาณประยุต เจ้าคณะตําบลบ่อวิน  เจ้าอาวาสวัดเซาตะแบก, ๒๓ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐. 

๓๓๓ สนทนากลุ่มเฉพาะ พระครูสังฆรักษ์ เกียรติศักด์ิ  กิตฺติปญฺโญ, ดร., ผู้อํานวยการหลักสูตรพุทธ
ศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขารัฐประศาสนศาสตร์, ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐.   

๓๓๔ สนทนากลุ่มเฉพาะ พระครูวิจิตรกิจจากร เจ้าคณะตําบลโคกเพลาะ เจ้าอาวาสวัดเนินสังข์สฤษฏาราม
, ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐. 



    ๑๘๐

 
 

๔.๕ สรุปองค์ความรูท้ี่ไดจ้ากการวิจัย 
จากการศึกษาวิจัยเรื่อง "การพัฒนาการบริหารจัดการศาสนสมบัติของวัดในจังหวัด

ชลบุรี" ทําให้ผูวิ้จัยค้นพบองค์ความรู้ใหมท่ีเ่กิดจากการได้วิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูล ดังแสดงใน
แผนภาพ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
แผนภาพที่ ๔.๒ สรุปองค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัย 

 
จากแผนภาพที ่๔.๑ สรุปองค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัย เป็นการพัฒนาการบริหารจัดการ 

ศาสนสมบัติของวัดในจังหวัดชลบุรี ซึ่งพระสังฆาธิการจึงเป็นผู้มีหน้าที่สําคัญในการส่งเสริมการ
พัฒนาการบริหารศาสนสมบัติของวัดเมื่อวิเคราะห์ข้อมูลแบบบูรณาการเซิงลึกด้วยการพิจารณาถึง

การวางแผนตามแนว
อิทธิบาท ๔ 

-ได้ถึงพร้อมด้วยความม่ัน 
เพ่ือสั่งให้บุคคลากรเข้า
วิเคราะห์ประ ชุมอบรม 
สัมมนาศึกษาดูงาน 
-ได้ถึงพร้อมด้วยการรักษา
สภาพแวดล้อมท่ีเกี่ยวกับ
การดูแลรักษาศาสนสมบัติ 
-ได้มีการวิเคราะห์ เพ่ือ
ตัด สินใจเลือกวิถี หรือ
วิธีการท่ีดีท่ีสุด  
-ได้มีเทคนิคการดูแลรักษา
ท่ีถูกวิธีทําให้สนใจงาน 
-ได้มีความเป็นอยู่ท่ีเหมาะ 
เลื่อนตําแหน่งบุคคลากร
ให้เหมาะสมกับวิทยฐานะ

การจัดองค์กรตาม
แนวอิทธิบาท ๔ 

-ได้ถึงพร้อมด้วยการกําหนด
ทิศทางการจัดองค์กร การ 
การดูแลรักษาศาสนสมบัติ 
-ได้ถึงพร้อมด้วยการรักษา
ติด ตามการใช้จา่ย 
งบประมาณดา้นการดูแล 
รักษาศาสนสมบัติ 
- ได้เข้า ใจงานหรือผิดชอบ 
-ได้ มี ทีมงานท่ี มี ความ
ชํานาญในการดูแลรักษา 
-ได้มีการควบคุมดูแลให้
รัดคุม 

การจัดคนเข้าทํางานตาม
แนวอิทธิบาท ๔ 

-ได้ฝึกอบรม ให้รู้กฎ ระเบียบ
การทํางานเพื่อสังคมสงฆ์ 
-ได้กําหนดบุคลากรเพ่ือการ
ดูแลรักษาคาสบสมบัติให้
ชัดเจน 
-ได้จัดคนท่ีเหมาะสม เพ่ือ
วางแผนหาทุนทรัพย์ เพ่ือ
สํารองในการดําเนินการ
ก่อสร้างวัด 
-ได้จัดฝึกอบรม สัมมนาเชิง
วิชาการ เพ่ือสร้างทีมงานให้
เกิดความสัมพันธ์ต่อการ 
ปฎิบัติงาน 
-ได้การลนับสนุนทุนทรัพย์
และพัฒนาบุ คลากรให้
ปฏิบัติ งานตามสติปัญญา

การสั่งการตามแนว
อิทธิบาท ๔ 

- ได้กําหนดบุคลากรเพ่ือการ
ดูแลรักษาคาสบสมบัติให้
ชัดเจน 
-ได้ รู้จักการรักษา ความ
เข้าใจสภาพการดูแลรักษา
คาสนสมบัติ 
-ได้ปฎิบั ตินโยบายตาม
กรอบการดูแลรักษาศาสน
สมบัติ 
-ได้มีศิลปะการสร้าง ความ
เข้าใจ การจูงใจและกํากับ
ดูแลบุคคลให้มีทีมงาน 
-ได้มีรายรับแน่นอน มีเงิน 
ทุนสํารองล่วงหน้า 

การควบคุมตามแนว
อิทธิบาท ๔ 

- ไ ด้ ถึ งพ ร้ อม ในการ
ควบคุ มดู แลงานตาม
กําหนดการ 
-ได้คบคนดี เป็นมิตร มี
ปรึกษาหารือการควบคุม
โครงสร้างภายในองค์การ 
-ได้เข้าใจการปฏิบัติงานท่ี
ได้รับมอบหมาย 
-ได้มีการนําเทคโนโลยีการ
สื่อสารทุกชนิดมาใข้ในการ
เผยแพร่ให้ประชาชนได้รับรู้
ถึงความสําคัญของศาสน
สมบติั 
-ได้มีกลยุทธ์ในการควบคุม
บุคลากรในการปฏิบัติหน้า ท่ี

การพัฒนาการบริหารจัดการศาสนสมบัติของวัดในจังหวัดชลบุร ี

ฉันทะ 
- การจะทํางานให้สําเร็จได้นั้น 
เราต้องวางเป้าหมายไว้  
-เต็มอกเต็มใจด้วย ความสุขใจ 
เต็มใจทํา 

วิริยะ
- ต้องลงมือทําจะสําเร็จ 
-การงานทุกอย่างจะสําเร็จได้
ต้องอาศัยความขยันหม่ันเพียร

จิตตะ
- การทํางานโดยไม่วอกแวก
ออกไปนอกลู่นอกทาง 
-การทํางานแบบมีการติดตาม
ตรวจสอบเอาใจใส่

วิมังสา
- ทํางานด้วยปัญญา ด้วยสมองคิด
-มีการบริหารจัดการปรับปรุงงาน
อย่างมีหลักการและวิชาการ 



    ๑๘๑

 
 

การพัฒนาการบริหารศาสนสมบัติของวัด ด้านการวางแผน ด้านการจัดองค์การ ด้านการจัดคนเข้า
ทํางาน ด้านการสั่งการ และด้านการควบคุมเป็นต้น เพ่ือนําเสนอ แนวทางที่เหมาะสมให้มีความ 
สอดคล้องกับการพัฒนาการบริหารศาสนสมบัติของวัดในจังหวัดชลบุรี มีดังน้ี 

๑. การพัฒนาการบริหารจัดการศาสนสมบัติของวัดด้านการวางแผน ได้ถึงพร้อมด้วย
ความมั่นเพ่ือสั่งให้บุคคลากรเข้าวิเคราะห์ประชุมอบรมสัมมนาศึกษาดูงาน ด้วยการรักษา
สภาพแวดล้อมที่เก่ียวกับการดูแลรักษาศาสนสมบัติและความมั่นเพ่ือฝึกอบรมบุคคลากรให้ทราบ
กฎระเบียบการทํางาน ทําให้ประชุมอบรม สัมมนาศึกษาดูงาน ได้ถึงพร้อมด้วยการรักษาสภาพ 
แวดลอ้มที่เก่ียวกับการดูแลรักษาศาสนสมบัติ  ทําให้มีการวิเคราะห์ เพ่ือตัด สินใจเลือกวิถี หรือวิธีการ
ที่ดีที่สุด จนทําให้ได้มีเทคนิคการดูแลรักษาที่ถูกวิธีทําให้บุคลากรสนใจงาน ทั้งน้ีต้องอาศัยผู้เช่ียวชาญ
เข้ามาช่วยสนับสนุนพระสังฆาธิการให้มีองค์ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเก่ียวกับการดูแลรักษาศาสน
สมบัติของวัดก่อนที่จะถ่ายทอดองค์ความรู้น้ันๆ สู่พระภิกษุสามเณร และประชาชนต่อไป 

๒. การพัฒนาการบริหารจัดการศาสนสมบัติของวัดด้านการจัดองค์กร ได้ถึงพร้อมด้วย
การกําหนดทิศทางการจัดองค์กร ส่งผลให้การดูแลรักษาศาสนสมบัติดําเนินไปตามวัตถุประสงค์ที่ได้
วางแผนกําหนดไว้  ได้ถึงพร้อมด้วยการรักษาติดตามการใช้จ่ายงบประมาณด้านการดูแลรักษาศาสน
สมบัติ และได้ถึงพร้อมด้วยการรักษา เข้าใจงานหรือความผิดชอบ ส่งผลให้ทีมงานมีความชํานาญใน
การดูแลรักษา และมีการควบคุมดูแลให้รัดคุม วิธีการดูแลรักษาศาสนสมบัติของวัดภายในวัดต้อง
คํานึงถึงศักยภาพความสามารถในการรองรับของพ้ืนที่ และกฎระเบียบที่เก่ียวข้อง พระสังฆาธิการ
ควรยึดเอาหลักเกณฑ์ ขั้นตอนวิธีการ ที่สํานักงานศาสนสมบัติได้ถวายคําแนะนําไว้ ทั้งน้ีสํานักงานเอง 
ควรเร่งประชาสัมพันธ์ จัดพิมพ์เอกสาร ได้ฝึกอบรมถวายความรู้แก่พระสังฆาธิการ ให้มีความรู้ ความ
เข้าใจที่ถูกต้องตรงกัน เพ่ือให้การดําเนินการ เก่ียวกับการดูแลรักษาศาสนสมบัติของวัดภายในวัด
สามารถพัฒนาไปในทิศทางเดียวกัน มิใช่ต่างคนต่างทํา หรือแย่งกันมีบทบาทสําคัญในการดูแล
รักษาศาสนสมบัติของวัด เพราะผลที่ตามมาคือความเสียหาย ของศาสนสมบัติของชาติน้ันเอง ดังน้ันจึง
ต้องอาศัยความร่วมมือกันทั้งสองฝ่ายในการดูแลรักษาศาสนสมบัติให้มั่นคงถาวรช่ัวลูกช่ัวหลานสืบไป 

๓. การพัฒนาการบริหารจัดการศาสนสมบัติของวัดด้านการจัดคนเข้าทํางาน ได้ทําให้
จัดสรรบุคคลกรที่เหมาะสมเข้ารับการฝึกอบรมให้รู้กฎ ระเบียบการทํางานเพื่อสังคมสงฆ์ เป็นการ
กําหนดบุคลากรเพ่ือการดูแลรักษาศาสบสมบัติให้ชัดเจน ได้ทําให้จัดคนที่เหมาะสม เพ่ือวางแผนหา
ทุนทรัพย์ เพ่ือสํารองในการดําเนินการก่อสร้างวัด  รู้แนวทางการพัฒนาที่ฝึกอบรม สัมมนาเชิง
วิชาการ เพ่ือสร้างทีมงานให้เกิดความสัมพันธ์ต่อการปฎิบัติงาน  มีการสนับสนุนทุนทรัพย์และพัฒนา
บุคลากรให้ปฏิบัติงานตามสติปัญญาความรู้ความสามารถ การดูแลรักษา ซึ่งในปัจจุบันพระสังฆาธิการ
ได้มีส่วนสําคัญในการดูแลรักษาและป้องกันศาสนสมบัติภายในวัดของตน มีความรู้และความเข้าใจใน
การดูแลรักษาและป้องกันเป็นอย่างดี บางรูปมีประสบการณ์มาก เช่น ต้องประสบปัญหาภัยธรรมชาติ
อยู่เป็นประจํา จึงมีความชํานาญในการหาวิธีการ หรือแนวทางในการป้องกันภัยธรรมชาติน้ัน บางรูป
มีประสบการณ์ในการป้องกันการถูกทําลายจากวัชพืช โดยเฉพาะต้นโพธ์ิซึ่งเป็นอันตรายต่อศาสน
สมบัติโดยตรง ปัญหาจากสัตว์ เช่น นกพิราบ เป็นต้น ทั้งน้ีหาก พระสังฆาธิการสามารถดําเนินการ
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ตามคําแนะนาชองหน่วยงานราชการอย่างสํานักงานได้ ก็จะสามารถดูแลรักษาและป้องกันศาสน
สมบัติภายในวัดของตนได้อย่างถูกวิธี อันจะเป็นประโยชน์ต่อศาสนสมบัติด้วย  

๔. การพัฒนาการบริหารจัดการศาสนสมบัติของวัดด้านการสั่งการ  ได้ถึงพร้อมด้วยการ
สั่งการกําหนดบุคลากรเพ่ือการดูแลรักษาศาสนสมบัติให้ชัดเจนด้วยการรักษาความเข้าใจสภาพการ
ดูแลรักษา ด้วยความมั่นปฏิบัตินโยบายตามกรอบการดูแลรักษาศาสนสมบัติ และมีศิลปะการสร้าง
ความเข้าใจ การจูงใจและกํากับ ดูแลบุคคลให้มีทีมงาน  กําหนดบัญชีรายรับ-รายจ่ายที่แน่นอน ทําให้
มีเงินทุนสํารองเก็บไว้ใช้ล่วงหน้า นับว่ามีความสําคัญอย่างย่ิง ลําพังอาศัยพระสังฆาธิการเพียงรูปเดียว
ไม่สามารถขับเคลื่อนภารกิจการดูแลรักษาศาสนสมบัติของวัดไปได้ ต้องอาคัยความร่วมมือจากทุก
ฝ่ายในการช่วยกันติดตามและดูแลศาสนสมบัติอยู่เสมอ เพราะพระสังฆาธิการจึงมีบทบาทสําคัญใน
ฐานะตัวกลางผู้ประสานงานกับทุกๆ ฝ่าย 

๕. การพัฒนาการบริหารจัดการศาสนสมบัติของวัดด้านการควบคุม ได้ถึงพร้อมด้วย
ความมั่นดูแลงานตามกําหนดการคบคนดีเป็นมิตรมี ปรึกษาหารือการควบคุมโครงสร้างภายใน
องค์การด้วยการรักษาเข้าใจการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย มีการนําเทคโนโลยีการสื่อสารทุกชนิด
มาใช้ในการเผยแพร่ให้ประชาชนได้รับรู้ถึงความสําคัญของศาสนสมบัติคือ การใช้แผนพัฒนาในการ
ควบคุมบุคลากรในการปฏิบัติหน้าที่ กระบวนการสืบทอดความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับศิลปะ และ
วัฒนธรรม อย่างถูกต้องเป็นระบบ โดยเฉพาะประชาชนในท้องถิ่นมีความสามารถในการบริหาร
จัดการทรัพยากรอย่างย่ังยืน ตลอดจนเสาะหาผู้รู้ ปราชญ์ท้องถิ่น ด้านศิลปะ และวัฒนธรรม เพ่ือให้มี
บทบาทในการเป็นผู้นําสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นเหล่าน้ันให้เข้มแข็ง แพร่หลายและดํารงอยู่ต่อไป 
โดยใช้หลักการมีส่วนร่วม ของประชาซนและชุมชนท้องถิ่นให้มากที่สุด โดยองค์กรของรัฐ เป็น
ผู้สนับสนุนการปฏิบัติงานอันเน่ืองด้วยศิลปวัฒนธรรม ควรคํานึงถึงความเป็นอดีต ปัจจุบัน และ
อนาคต หมายความว่าอดีตต้องดูแล ปัจจุบันต้องสืบทอดปรับปรุง อนาคตต้องสร้างสรรค์ต่อยอด ให้
ประขาขนสามารถเข้าถึงและได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารอย่างเท่าเทียมกัน รวมท้ังต้องสามารถสร้างคุณค่า
ทั้ง ทางเศรษฐกิจและทางใจให้แก่สมาชิกในสังคมได้ทั้งศิลปวัฒนธรรมที่เป็นรูปธรรมจับต้องได้ และ
ส่วนที่เป็น        ภูมิปัญญา ศิลปะวิทยาการต่าง ๆ ดังน้ันการบูรณาการงานร่วมกันให้เป็นเครือข่าย
ขยายออกไปเป็นวงกว้าง จึงจะเป็นปัจจัยสําคัญในการดูแลสืบทอด และสร้างสรรค์ศิลปวัฒนธรรมให้
เกิดคุณค่า เพ่ือรับใช้ สังคมส่วนรวมได้อย่างยั่งยืน และเป็นความภาคภูมิใจร่วมกันของคนในชาติอย่าง
แท้จริง 

พระสังฆาธิการเปน็ผู้มีบทบาทสาํคญัทีจ่ะใชห้ลักอิทธิบาท ๔ เพ่ือเป็นเคร่ืองมือในการ
ที่จะ ทํางานให้ประสบความสําเร็จ ในคณะสงฆ์ เป็นแนวทางการสร้างความสุข ความเจริญ เป็นการ
พัฒนาการ ดูแลรักษาศาสนสมบัติของวัด เมื่อวิเคราะห์ข้อมูลเชิงการบูรณาการด้วยการพิจารณา เพ่ือ
หาแนวทางออกที่ดีและเหมาะสมกับการพัฒนาการ การดูแลรักษาศาสนสมบัติของวัด ในสถานการณ์
ปัจจุบันน้ีให้มีการพัฒนาการสอดคล้องตามหลักอิทธิบาท ๔ ประกอบด้วย ฉันทะ วิริยะ จิตตะ และ
วิมังสา ดังน้ี 

๑) ด้านฉันทะ : ความพึงพอใจในงาน พระสังฆาธิการ ได้แก่ ความมีใจรักใคร่สิ่งที่ทํา และ 
พอใจใฝ่ รักใน จุดหมายของสิ่งที่ทํา น้ันอยากทํา สิ่งน้ันๆ ให้สําเร็จอยากให้งานน้ันหรือสิ่งน้ันบรรลุ 
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พูดง่ายๆ ว่ารักงานและรักจุดหมายของงานพูดให้ลึกลงไปในทางธรรมว่าความรักความใฝ่ใจปรารถนา
ต่อ ภาวะดีงามเต็มเป่ียมสมบูรณ์ของสิ่งน้ันๆ มีงานเมื่อไหร่ ก็จะทําด้วยความเต็มอกเต็มใจด้วย
ความสุขใจ เต็มใจทํา ฉันทะนี้มีความสําคัญอย่างมากๆ ต่อการทํางานทุกๆ อย่าง รู้สีกพอใจ รักใคร่ที่
จะทําความดี ด้วยความ เต็มใจและต้ังใจอย่างแรงกล้า ซึ่งความดีที่ควรทําน้ันมีประการต่างๆ ฉันทะ
คือความรักในการ ปฏิบัติธรรม อยากเข้าถึงธรรมได้อย่างเย็นๆ มีความผูกสมัคร รักใครในธรรม อยาก
ให้เข้าถึงดวงธรรม อยากถึงธรรมกาย อยากเข้ากลางได้ อยากได้สุขที่เกิดจาก การหยุดการน่ิงภายใน 
มีแค่ฉันทะพอ อย่าให้ ฉันทะมีมากจนกระทั่งไปเป็นความอยาก ถ้าอยากมากเกินไปแล้วกลุ้ม ถ้าน่ังไม่
ได้ผลแล้วเบ่ือ พอเบ่ือแล้ว ก็โทษน่ันโทษน่ี น้อยอกน้อยใจกันไป เพราะฉะน้ันให้มี ฉันทะแค่น้ันพอ มี
ความรักมีความชอบมีความพึงพอใจที่จะเข้าถึงธรรมอย่างเย็นๆ เบาๆ สบาย พอฉันทะซึ่งเป็นหัวเรือ
ใหญ่ เป็นหัวหน้าทีมต้ังขึ้นได้ เด๋ียว วิริยะความเพียรจะมาเอง เริ่มต้นง่าย ๆ ด้วยการต้ังคําถามกับ
ตัวเอง ฉันทํางานเพ่ืออะไร ฉันมีความสุข หรือไม่หากงานที่ทําอยู่ไม่ใช่งานที่รักเสียทีเดียว เผื่อเราจะได้
มีเวลาค้นหาและปรับเปลี่ยนตัวเอง หรือปรับ ศรัทธาของตัวเองให้เข้ากับงานที่ทําอยู่ การจะทํางานให้
สําเร็จได้น้ัน เราต้องวางเป้าหมายไว้ เพราะหาก ทําไม่สําเร็จ ก็เหมือนเป็นการหยิบโหย่ง ขาดความน่า
เฃ่ือถือ การเป็นผู้บริหารต้องทําให้ลูกน้องมั่นใจว่า เราทําสําเร็จ ให้มีความสุขกับการทํางานและเมื่อ
งานน้ันสําเร็จเราก็จะมีความสุข การจะทํางานให้สําเร็จ ได้น้ัน เราต้องวางเป้าหมายไว้ เพราะหากทํา
ไม่สําเร็จ ก็เหมือนเป็นการหยิบโหย่ง ขาดความน่าเขื่อถือ การเป็นผู้บริหารต้องทําให้ลูกน้องมั่นใจว่า
เราทําสําเร็จ ให้มีความสุขกับการทํางานและเมื่องานน้ันสําเร็จ เราก็จะมีความสุข นอกจากน้ี เมื่อ
ผู้บริหารมีงานมาก ก็จําเป็นต้องหาผู้ช่วย และมีสายตาที่ยาวไกลโดย พยายามกระจายงานตาม
ศักยภาพ เมื่อใดที่ลูกน้องทําผิดแล้ว ดุเขาต่อหน้าคนอ่ืน เขาจะรู้สึกไม่ดีไปตลอด ในขณะที่การช่ืนชม
ลูกน้อง ต่อหน้าคนอ่ืน จะทําให้เขารู้สึกดี" ตรงน้ีถือเป็นเคล็ดลับอีกขั้นหน่ึงที่ผู้บริหารพึงมี มีความ
พอใจในฐานะเป็นสิ่งที่ตนถือว่าดีที่สุด ที่มนุษย์เราควรจะได้ ข้อน้ี เป็นกําลังใจอันแรก ที่ทําให้เกิด 
คุณธรรมในข้อต่อไป ทุกข้อ 

๒) ด้านวิริยะ : ความขยันหมั่นเพียร คือ วีระ แปลว่า กล้า ก็คือ มีความกล้าที่จะผจญกับ 
อุปสรรค ทุกขนิด เห็นอุปสรรคแล้วมีความรู้สึกเหมือนทารกเห็นขนม หรือเห็นอุปสรรคต่างๆ แล้วมี 
ความรู้สึกเหมือนทารกเห็นไอศครีม เห็นช็อคโกแลต เห็นแล้วก็อยากจะกิน อยากจะลิ้มลอง อยากจะ 
พิสูจน์ วิริยะเมื่อเกิดขึ้นกับใครแล้ว จะทําให้มีความขยันหมั่นเพียรและความพากเพียรบากบั่นในการ 
ทํางานน้ันๆ ไม่ยอมแพ้ต่อความเกียจคร้าน ความขี้เกียจ ความเฉื่อยชา ซึมเซา คือบางทีขี้เกียจ 
อยากจะพัก อยากจะนอน อยากจะเล่น แต่ก็ไม่ยอมแพ้ต่อความอยากเหล่าน้ัน ไม่ขี้เกียจแข็งใจสู้ ต้อง
ทําไปไม่ยอม แพ้ น่ีคือ วิริยะ มีความสําคัญต่อการทํางานทางใจ คือ จะให้สําเร็จได้ต้องมีวิริยะความ
พากเพียร น่ังนึกอย่างเดียวไม่สําเร็จ ต้องลงมือทําถึงจะสําเร็จ เราจะต้องรู้เองกันศัตรูตัวร้ายที่มาทํา
ร้ายวิริยะคือ อบายมุข ทั้งการสูบบุหรี่ ด่ืมเหล้า การเที่ยวเตร่เฮฮา การสูบบุหรี่ต่างๆ ความเจ้าชู้ คบ
คนไม่ดีความเกียจคร้านต่างๆ ใครเคยด่ืมเหล้าหัวราน้ํา ต้องเพลา ต้องเลิกต้องงด ฯลฯ เพราะสิ่ง
เหล่าน้ีทําให้เสียสุขภาพ เมื่อสุขภาพไม่ดี พอถึงคราวจะทํางาน ก็ไม่อยากทํา ด่ืมเหล้าเมามาต่ืนเช้าก็
ยังมึนอยู่ ยังไม่สร่าง ทําให้ขยันไม่ออกเพราะ สภาพร่างกายไม่พร้อม พักผ่อนไม่พอ ร่างกายไม่แข็งแรง 
ต้องเว้นอบายมุขเสียก่อน เมื่อสุขภาพดี จึงจะทํา การงานได้ ขยันหมั่นประกอบสิ่งน้ันด้วยความ
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พยายาม เข้มแข็ง อดทน เอาธุระไม่ท้อถอย ทางพระพุทธศาสนา คือ "ภิกษุย่อมเจริญอิทธิบาทอัน
ประกอบด้วยวิริยสมาธิและปธานสังขาร งานทุกอย่าง จะสําเร็จได้ต้องอาศัยความขยันหมั่นเพียร 
ความวิริยะจึงเป็นเคร่ืองมืออีกอย่างหน่ึงที่จะนําคุณไปสู่ความสําเร็จได้ ย่ิงคุณขยันเท่าไรผลตอบแทนท่ี
คุณจะได้รับมันก็มีมากเท่าน้ัน ที่สําคัญความวิริยะจะเกิดขึ้น ได้ก็ด้วยความรักในงานจากฉันทะนั่นเอง 
ความวิริยะไม่ใช่การทํางานแบบเอาเป็นเอาตาย แต่เป็นการหมั่น ฝึกฝนตนเองต่างหาก จะต้องขยัน
ด้วยกันทั้งหัวหน้าและลูกน้อง ยิ่งผู้เป็นหัวหน้าย่ิงสําคัญมาก ถ้าเป็นคนเกียจคร้าน คิดกินแรงอย่าง
เดียว ลูกน้องก็มักขยันไปได้ไม่ก่ีน้ํา เมื่อเริ่มรักงาน และเห็นความสําคัญของงานที่ทํา ท่านก็จะมีความ
มานะพยายามที่จะทํางานน้ันให้ประสบความสําเร็จอย่างดีที่สุด หรือรับผิดชอบ งานน้ันอย่างเต็มกําลัง
ความสามารถที่เรามีอยู่ และก็จะพยายามทํางานน้ันให้ดีที่สุดอยู่เสมอๆ ความเพียร พยายาม ที่จะทํา
สิ่งน้ันอย่างไม่ท้อถอย ไม่เลิกล้มความตั้งใจเสียก่อน  เมื่อเราชอบในสิ่งน้ันแล้ว ถ้าเป็นสิ่งที่เรากําลังทํา
อยู่ เราต้องทําไปด้วยความขยันหมั่นเพียร ใช้ความพยายามทุ่มเททําในสิ่งน้ันให้สําเร็จ หรือ ถ้าเป็นสิ่ง
ที่เราเพียงแต่คิดอยากจะทํา เราก็ต้องเพียรพยายามหาหนทางที่จะทําสิ่งที่เราปรารถนาให้ได้เสมอ 
เป็นคุณธรรมข้อที่สองที่จะทําสิ่งน้ันให้สําเร็จได้ เมื่อตกลงจะทําอะไรแล้วก็วางแผนการดําเนินงาน 
ต่างๆ อย่างมีขั้นตอน แล้วดําเนินการทําอย่างรอบคอบ เอาใจใส่ สมํ่าเสมอ อย่างเต็มที่ ติดตามทุก
ขั้นตอน มุ่งมั่นที่จะทําสิ่งที่ศรัทธาน้ันให้สําเร็จ ไม่ย่อท้อต่อปัญหา มีปัญหาก็แก้ไขด้วยความอดทน 
กล้าหาญ และ กล้ารับผิดชอบ ด้วยเหตุและผล สิ่งใดที่เป็นการที่เก่ียวข้องกับวิชาการ ความรู้ก็นํา
วิชาการองค์ความรู้ หลักการเข้ามาแก้ไขปัญหา หากไม่เก่ียวข้องก็ใช้สามัญสํานึกในการแก้ไขปัญหา 
ขยันหมั่นเพียรกับงาน ผู้ปฏิบัติงานจะต้องมีความขยันหมั่นเพียร ในการทํางานที่ได้รับมอบหมาย 
รวมทั้ง หมั่นฝึกฝนตนเองอย่าง ต่อเน่ืองเพ่ือให้การทํางานมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น 

๓) ด้านจิตตะ : ความเข้าใจงานหมายถึง มีใจจดจ่อ ไม่วอกแวก เรียกว่าต้ังใจทํา ไม่ใช่ว่า 
ขยันแต่ไม่ต้ังใจทํา ไม่ใช่ว่าขยัน ไปอย่างน้ัน ใจคิดโน่นคิดน่ี งานก็ไม่เกิด เกิดก็ไม่เต็มที่ คนที่ขาดจิตตะ 
เปรียบเหมือนน้ําประปาที่ ไหลๆ หยุดๆ เปิดนํ้าไหลกะปริบกะปรอย รองนํ้าต้ังนานกว่าจะเต็มโอ่ง 
เพราะ ความที่มันคอยฟุ้งซ่าน บางตอนมันก็คิด ซักพักก็ไปฟุ้งถึงเรื่องอ่ืน กว่าจะได้ผลงานน้ําสักโอ่งรอ
ต้ังนาน แต่ความคิดของคน มีจิตตะ ความคิดของเขาจะไหล เห็นโล่งโปร่ง เปรียบเหมือนน้ําก็ไหลโจ๊ก 
พักเดียว เต็ม โอ่งเลย ไม่มีขาด ไม่มีหยุด เต็มกําลังเต็มแรง ใช้เวลาเท่ากันแต่ประสิทธิภาพอาจ
แตกต่างกันหลายเท่าตัว การทํางานของจิตตะเป็นการทํางานอย่างต่อเน่ืองในกิจกรรมใดกิจกรรมหน่ีง 
ซึ่งคนที่มีจิตตะอย่างสมบูรณ์ ไม่ว่าจะกระทํากิจใด ก็จะพัฒนาแนวทางการทํากิจกรรมน้ันๆ อย่าง
ต่อเน่ือง ไปจนกว่าจะสําเร็จ ลักษณะการทําซํ้าๆ บ่อยๆ เป็นลักษณะที่สําคัญของจิตตะ การทําสมาธิ
ซํ้าๆ จนเกิดเป็นนิสัยขาดไม่ได้ ซึ่งเป็นการแสดงว่าคนๆ น้ัน มีจิตตะที่สมบูรณ์ ซึ่งจะแตกต่างจากวิริยะ
ที่เป็นความกล้าในการเปลี่ยนแปลง แต่จิตตะ เป็นการตอกย้ําซํ้าๆ ในงานน้ันๆ การสร้างจิตตะ ถ้าเรา
ต้องการจะทําสิ่งใด ต้องสร้างบรรยากาศรอบตัวให้ เอ้ือต่อ สิ่งน้ัน เช่น จะน่ังสมาธิ ก็ต้องสร้าง
บรรยากาศการปฏิบัติธรรม จัดสถานที่ให้อํานวยต่อการปฏิบัติ พูดคุยกันเรื่องธรรมะ และสิ่งสําคัญ
ประการหน่ึงของบรรยากาศ ก็คือ บรรยากาศพ้ืนฐานให้ใจสบาย ใจสงบ ซึ่งจะเป็นพ้ืนฐานในการทํา
กิจกรรมทางโลกทุกอย่าง ก็ต้องเร่ิมจากการรักษาความสะอาด ความเป็น ระเบียบเรียบร้อย จิตใจที่
จดจ่อกับงาน ล้วนเกิดผลดีต่องานที่ทํา จิตตะเป็นธรรมะที่แสดงถึงสติ ความรอบคอบและความ
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รับผิดชอบที่จะตามมา ซึ่งในสังคมการทํางานปัจจุบันน๋ี มุ่งเน้นแย่งชิงตําแหน่งกัน และขัดขาจนลืมคิด
ไปว่า งานที่ตนเองต้องรับผิดชอบน้ันคือสิ่งใดกันแน่ จิตตะจึงมีความสําคัญในการทํางาน โดยไม่
วอกแวกออกไปนอกลู่นอกทาง จิตตะจะเป็นเสมือนร้ัวของเส้นทางที่ไม่ให้ไขว้เขวออกนอกทางสู่
ความสําเร็จได้ อย่างไรก็ดี ปกติคนที่โตเป็นผู้ใหญ่รู้ผิดชอบ มักจะใสใจกับงานอยู่แล้ว เพราะธรรมชาติ
จะ ทําให้หยุดคิดยาก แต่เสียอยู่อย่างเดียวคือ ชอบคิดเจ้าก้ีเจ้าการแต่เรื่องงานของคนอ่ืน คอยติ คอย 
สอดแทรก คอยวิพากษ์วิจารณ์ ในขณะที่ธุระของตัวกลับไม่คิดไม่ดู ซึ่งไม่ส่งผลให้งานของเราดีขึ้น 
ความเอาใจใส่ หมายถึง ความเอาใจรับผิดชอบงาน ผู้ปฏิบัติงานจะต้องมีจิตใจ หรือ สมาธิจดจ่อกับ
งานที่ทํา รวมถึง มีความรอบคอบและความรับผิดชอบในงานที่ทําอย่างเต็มสติกําลัง ความคิดฝักใฝ่ 
เอาใจใส่อยู่กับ สิ่งที่ทํา หนักแน่น มั่นคง ไม่โลเล ในขณะที่เรากําลังทํางานน้ันๆอยู่ เราต้องดูแลเอาใจ
ใส่จดจ่ออยู่กับงานที่ เราทําน้ัน ไม่วอกแวก ทํางานด้วยสมาธิ ไม่สะเพร่า หรือถ้าเป็นสิ่งที่เราปรารถนา
อยากจะทํา เราก็ต้อง มุ่งมั่น เตรียมตัวเราทุกวิถีทางที่จะได้ไปส่จุดมุ่งหมายน้ันให้จงได้ 

๔) ด้านวิมังสา : ความตริตรองพิจารณาเหตุผลในสิ่งน้ันๆ หมายความว่า ใช้ปัญญา
สอดส่อง เทียบเคียงเปรียบเทียบ ทั้งเหตุ ทั้งผลในความดีต่างๆ ที่ตนกระทําแล้ว คือ ย้อนกลับไปดูว่า
ตนได้ทําเหตุ ปลูกฉันทะ ใฃ้วิริยะ ได้ต้ังจิตตะในการน้ันๆ ไว้มากน้อยเท่าไรแล้วได้ผลเท่าไร แม้ใน
ปัจจุบันกําลังทําเหตุ คือ ปลูกฉันทะเป็นต้นไว้เท่าไร ต่อไปคงจะได้ผลเท่าไร หมั่นใช้ปัญญา พิจารณา
ใคร่ครวญ ตรวจหาเหตุผล และตรวจสอบข้อย่ิงหย่อนในสิ่งที่ทําน้ัน มีการวิเคราะห์ วัดผล คิดค้น
วิธีแก้ไขปรับปรุง เป็นต้น ตัวอย่าง คําสอนทางพระพุทธศาสนา คือ "ภิกษุย่อมเจริญอิทธิบาทอับ
ประกอบด้วยวิมังสาสมาธิและปธานสังขาร ดังน้ี ว่า วิมังสาของเราจักไม่ย่อหย่อนเกินไป ไม่ต้อง
ประคองเกินไป ไม่หดหู่ในภายใน ไม่ฟุ้งซ่านไป ภายนอก และเธอมีความสําคัญในเบ้ืองหลังและเบ้ือง
หน้าอยู่ว่า เบ้ืองหน้าฉันใด เบ้ืองหลังก็ฉัน น้ัน เบ้ืองหลังฉันใด เบ้ืองหน้าก็ฉันน้ัน เบ้ืองล่างฉันใด เบ้ือง
บนก็ฉันน้ัน เบ้ืองบนฉันใด เบ้ืองล่างก็ฉันน้ัน กลางวันฉันใด กลางคืนก็ฉันน้ัน กลางคืนฉันใด กลางวัน
ก็ฉันน้ัน เธอมี ใจเปิดเผย ไม่มีอะไรหุ้มห่อ อบรม จิตให้สว่างอยู่ สุดยอดของวิธีทํางานให้สําเร็จอยู่ใน
อิทธิบาทข้อสุดท้ายน้ี วิมังสา แปลว่า การพินิจ พิเคราะห์ หมายความว่า ทํางานด้วยปัญญา ด้วย
สมองคิด ไม่ใช่สักแต่ว่าทํา คนเราแม้จะรักงานแค่ไหน บากบ่ันเพียงใด หรือเอาใจจดจ่ออยู่ตลอดเวลา 
แต่ถ้าขาดการใข้ปัญญาพิจารณางานด้วยแล้ว ผลที่สุด งานก็คั่งค้างและผิดพลาดจนได้ หลักธรรมะที่
ใช้ในการทํางาน เป็นเร่ืองง่าย ๆ ใกล้ตัว หากเรานําอิทธิบาท ๔ มาปรับใช้ในการทํางาน รักงานที่ทํา 
ขยันทํางาน รับผิดชอบงาน และรู้จักไตร่ตรองให้ถี่ถ้วน ซึ่งจะส่งผลให้เกิดความเปลี่ยนแปลงใหม่ๆ 
อย่างต่อเน่ือง นําไปสู่ความสําเร็จในชีวิตน่ันเอง ความไตร่ตรอง หมั่นใช้ปัญญาพิจารณาใคร่ครวญ
ตรวจตราหาเหตุผลและตรวจสอบข้อย่ิงหย่อนในสิ่งที่ทําน้ัน มีการวิเคราะห์ วัดผล คิดค้นวิธีแก้ไข
ปรับปรุง -ในขณะที่เราทํางานช้ินน้ันๆ นอกจากจะทําด้วยความชอบ ทําอย่างต่อเน่ืองด้วยความ
อุตสาหะพยายาม มีสมาธิอยู่กับสิ่งที่ทํา ดูแลเอาใจใส่งานที่เราทําให้ดีแล้ว เรายังต้อง หมั่นทบทวนดู
ว่า งานที่เราทําอยู่น้ัน มีข้อบกพร่องอะไรบ้าง มีปัญหาอะไรเกิดขึ้นกับงานของเราบ้าง สาเหตุของ
ปัญหานั้นมาจากอะไร เราจะหาหนทางแก้ไขได้อย่างไร ถ้างานของเรา ไม่บกพร่อง ไม่มีปัญหา เราก็
ยังต้องคิดไตร่ตรองให้ดีว่า เราจะมีหนทางปรับปรุงและพัฒนางานของเราให้ดีขึ้นได้ไหม มีความรู้งาน 
รู้บริบทงาน กระบวนการต่างๆ มีการประเมินผลและปฏิบัติงาน ว่าได้ตามเป้าหมายที่กําหนดไว้ ทุก
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ระยะ มีการบริหารจัดการปรับปรุงงานอย่างมีหลักการและวิชาการ เข้าใจในงาน มีความรู้ที่เก่ียวกับ
งานที่ รับผิดชอบโดยตรง 



 
บทที่ ๕ 

สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
 

การศึกษาวิจัยเรื่อง เรื่อง “การพัฒนาการบริหารจัดการศาสนสมบัติของวัดในจังหวัด
ชลบุรี”การศึกษาวิจัยครั้งน้ี ผู้วิจัยได้ใช้ระเบียบวิธีการวิจัยแบบผสม (Mixed Methods Research) 
กล่าวคือ ใช้ระเบียบวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยทําการวิจัยเชิงเอกสาร 
(Documentary Research) กับการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลสําคัญ (Key Informants) และระเบียบ
วิธีการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยทําการวิจัยแบบเลือกกรณีศึกษา (Case 
Study) มุ่งศึกษาทฤษฎี แนวคิดที่เก่ียวกับการพัฒนาการบริหารจัดการ ประกอบด้วยเร่ือง แนวคิด
เก่ียวกับการพัฒนาการบริหารจัดการศาสนสมบัติของวัด ผลกระทบของพระสังฆาธิการที่มีต่อการ
พัฒนาการบริหารจัดการ และแนวทางการบริหารจัดการศาสนสมบัติของวัดเป็นต้น ซึ่งผู้วิจัยได้
กําหนดแนวทางในการวิจัยไว้เป็น ๒ ส่วน โดยส่วนแรกจะทําการวิจัยเชิงปริมาณ (Empirical 
analysis) เพ่ือให้เกิดความน่าเช่ือถือในเชิงประจักษ์ข้อมูล และวิเคราะห์ให้ทราบถึงเหตุผลที่มีส่วน
สัมพันธ์กับกับข้อมูลในเชิงคุณภาพ และอุดช่องจุดด้อยของข้อมูลเชิงคุณภาพ ส่วนที่สอง จะ
ทําการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative research) เพ่ือให้ทราบถึงประเด็นของการศึกษาใน
รายละเอียดที่สําคัญ และมีความครอบคลุมในเน้ือหาสาระสําคัญที่ทําการศึกษาอย่างครบถ้วน พร้อม
กันน้ันในการวิจัยเชิงคุณภาพจะทําให้ได้ทราบถึงข้อมูลเชิงลึก (In-depth) ที่มีรายละเอียดชัดเจน 
สามารถนํามาวิเคราะห์ในเชิงตรรกะได้ (Analytic induction) ดังน้ัน เพ่ือให้การวิจัยเป็นไปตาม
ระเบียบวิธีการ ผู้วิจัยขอสรุป ผลการวิจัยตามลําดับดังน้ี 
 
๕.๑ สรุปผลการวิจัย 
 ๕.๑.๑ สภาพทั่วไปการพัฒนาการบริหารจัดการศาสนสมบัติของวัดในจังหวัดชลบุรี 
 ๑) ระดับความคิดเห็นของพระสังฆาธิการมีความคิดเห็นต่อสภาพทั่วไปในการพัฒนาการ
บริหารจัดการศาสนสมบัติของวัดในจังหวัดชลบุรี  

สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามได้แก่พระสังฆาธิการในจังหวัดชลบุรีจําแนกตาม
สถานภาพ อายุ วุฒิการศึกษาสามัญ และวุฒิการศึกษานักธรรม กลุ่มตัวอย่างของผู้ตอบแบบสอบถาม 
เป็นเจ้าอาวาส จํานวน ๒๑๘ รูปคิดเป็นร้อยละ ๖๘.๘ มีอายุ ๕๑ ปีขึ้นไป จํานวน ๑๘๖ รูป คิดเป็น
ร้อยละ ๕๘.๗ มีวุฒิการศึกษาสามัญตํ่ากว่าปริญญาตรี จํานวน ๑๔๑ รูป คิดเป็นร้อยละ ๔๔.๕ และมี
วุฒิการศึกษานักธรรมช้ันเอก จํานวน ๒๘๔ รูป คิดเป็นร้อยละ ๘๙.๖ 
 ๒) ระดับความคิดเห็นของพระสังฆาธิการมีความคิดเห็นต่อการพัฒนาการบริหารจัดการ 
ศาสนสมบัติของวัดในจังหวัดชลบุรีตามหลักอิทธิบาท ๔ โดยภาพรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก เมื่อ
พิจารณาแต่ละด้าน พบว่าพระสังฆาธิการในจังหวัดชลบุรี มีความคิดเห็นต่อการพัฒนาการบริหาร
จัดการศาสนสมบัติของวัดอยู่ ในระดับเห็นด้วยมาก ดังต่อไปน้ี 
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  ๑) ด้านฉันทะ : ความพึงพอใจในงาน โดยภาพรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก เมื่อ
พิจารณารายละเอียด พบว่าพระสังฆาธิการในเขตจังหวัดชลบุรี มีความคิดเห็นต่อการพัฒนาการ
บริหารจัดการศาสนสมบัติของวัดในจังหวัดชลบุรี ด้านฉันทะ : ความพึงพอใจในงานอยู่ในระดับเห็น
ด้วยมากทุกข้อ 
  ๒) ด้านวิริยะ : ความขยันหมั่นเพียร โดยภาพรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก เมื่อ
พิจารณารายละเอียด พบว่าพระสังฆาธิการมีความคิดเห็นต่อการพัฒนาการบริหารจัดการศาสน
สมบัติของวัดในจังหวัดชลบุรี ด้านวิริยะ : ความขยันหมั่นเพียรอยู่ในระดับเห็นด้วยด้วยมากทุกข้อ 
  ๓) ด้านจิตตะ : ความเข้าใจงาน โดยภาพรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก เมื่อพิจารณา
รายละเอียด พบว่าพระสังฆาธิการมีความคิดเห็นต่อการพัฒนาการบริหารจัดการศาสนสมบัติของวัด
ในจังหวัดชลบุรี ด้านจิตตะ : ความเข้าใจงานอยู่ในระดับเห็นด้วยมากทุกข้อ 
  ๔) ด้านวิมังสา : ไตร่ตรองหาเหตุผล โดยภาพรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก เมื่อ
พิจารณารายละเอียด พบว่าพระสังฆาธิการมีความคิดเห็นต่อการพัฒนาการบริหารจัดการศาสน
สมบัติของวัดในจังหวัดชลบุรี ด้านวิมังสา : ไตร่ตรองหาเหตุผลอยู่ในระดับเห็นด้วยมากทุกข้อ 

 พระสังฆาธิการมีความคิดเห็นต่อการพัฒนาการบริหารจัดการศาสนสมบัติของวัดใน
จังหวัดชลบุรี ตามหลักการจัดการโดยภาพรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก เมื่อพิจารณาแต่ละด้านพบว่า 
พระสังฆาธิการมีความคิดเห็นต่อการพัฒนาการบริหารจัดการศาสนสมบัติของวัดในจังหวัดชลบุรี อยู่
ในระดับเห็นด้วยมาก ดังต่อโปน้ี 
  ๑) ด้านการวางแผน โดยผลรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก เมื่อพิจารณารายละเอียด 
พบว่าพระสังฆาธิการในจังหวัดชลบุรี มีความคิดเห็นต่อการพัฒนาการบริหารจัดการศาสนสมบัติของ
วัดในจังหวัดชลบุรี ด้านการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมอยู่ในระดับเห็นด้วยมากทุกข้อ 
  ๒) ด้านการจัดองค์กรโดยผลรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยมากเมื่อพิจารณา รายละเอียด 
พบว่าพระสังฆาธิการในจังหวัดชลบุรีมีความคิดเห็นต่อการพัฒนาการบริหารจัดการศาสนสมบัติ ของ
วัดด้านการสร้างทิศทางขององค์การอยู่ในระดับเห็นด้วยมากทุกข้อ 
  ๓) ด้านการจัดคนเข้าทํางาน โดยผลรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยมากเมื่อพิจารณา
รายละเอียด พบว่าพระสังฆาธิการในจังหวัดชลบุรีในจังหวัดชลบุรีมีความคิดเห็นต่อการพัฒนาการ
บริหารจัดการศาสนสมบัติของ วัดด้านการกําหนดการพัฒนาอยู่ในระดับเห็นด้วยมากทุกข้อ 
  ๔) ด้านการสั่งการ โดยผลรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยมากเมื่อพิจารณารายละเอียด 
พบว่าพระสังฆาธิการในจังหวัดชลบุรีมีความคิดเห็นต่อการพัฒนาการบริหารจัดการศาสนสมบัติของ
วัดในจังหวัดชลบุรี ด้านการใช้การพัฒนาในองค์การอยู่ในระดับเห็นด้วยมากทุกข้อ 
  ๕) ด้านการควบคุม โดยผลรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยมากเมื่อพิจารณารายละเอียด 
พบว่าพระสังฆาธิการในจังหวัดชลบุรีมีความคิดเห็นต่อการพัฒนาการบริหารจัดการศาสนสมบัติของ
วัดในจังหวัด ชลบุรีด้านการควบคุมการพัฒนาอยู่ในระดับเห็นด้วยมากทุกข้อ 
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 ๕.๑.๒ กระบวนการพัฒนาการบริหารจัดการศาสนสมบัติของวัดในจังหวัดชลบุรี 
พระสังฆาธิการจึงเป็นผู้มีหน้าที่สําคัญในการกําหนดกระบวนการพัฒนาการดูแล

รักษาศาสนสมบัติของวัด เมื่อวิเคราะห์ข้อมูลแบบบูรณาการเชิงลึกด้วยการพิจารณาถึงกระบวนการ
พัฒนาการดูแลรักษาศาสนสมบัติของวัด เพ่ือนําเสนอแนวทางที่เหมาะสมให้มีความสอดคล้องกับการ
พัฒนาการดูแลรักษาศาสนสมบัติของวัดในจังหวัดชลบุรี มี ๕ ด้าน ดังน้ี 

 ๑. ด้านการวางแผนตามแนวอิทธิบาท ๔ เก่ียวกับการดูแลรักษาศาสนสมบัติของวัดแก่ 
พระภิกษุ สามเณร และประชาชนเป็นนโยบายหลักในการส่งเสริมและพัฒนาการที่อย่างย่ังยืนน้ัน 
พระสังฆาธิการสามารถกระทําได้เพียงส่วนหน่ึง ด้วยข้อจํากัดของสื่อการสอนและวิธีการสอนที่ถูกต้อง 
อาศัยเพียงประสบการณ์ที่ผ่านมายังไม่เพียงพอ ทําให้บทบาทของพระสังฆาธิการไม่ชัดเจน ทั้งน้ีต้อง
อาศัยผู้เช่ียวชาญเข้ามาช่วยสนับสนุนพระสังฆาธิการให้มีองค์ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเก่ียวกับการ
ดูแลรักษาศาสนสมบัติของวัดก่อนที่จะถ่ายทอดองค์ความรู้น้ันๆ สู่พระภิกษุสามเณร และประชาชน
ต่อไป 

 ๒. ด้านการจัดองค์กรตามแนวอิทธิบาท ๔ วิธีการดูแลรักษาศาสนสมบัติของวัดภายใน
วัด ต้องคํานึงถึงศักยภาพความสามารถ ในการรองรับของพ้ืนที่ และกฎระเบียบที่เก่ียวข้อง พระสังฆาธิ
การควรยึดเอาหลักเกณฑ์ ขั้นตอน วิธีการ ที่สํานักงานศาสนสมบัติได้ถวายคําแนะนําไว้ ทั้งน้ีสํานักงาน
เองควรเร่งประชาสัมพันธ์ จัดพิมพ์เอกสาร ฝึกอบรมถวายความรู้แก่พระสังฆาธิการให้มีความรู้ ความ
เข้าใจที่ถูกต้องตรงกัน เพ่ือให้การดําเนินการเก่ียวกับการดูแลรักษาศาสนสมบัติของวัดภายในวัด
สามารถพัฒนาไปในทิศทางเดียวกัน มิใช่ต่างคนต่างทํา หรือแย่งกันมีบทบาทสําคัญในการดูแล
รักษาศาสนสมบัติของวัด เพราะผลท่ีตามมาคือความเสียหายของศาสนสมบัติของชาติน้ันเอง ดังน้ัน
จึงต้องอาศัยความร่วมมือกันทั้งสองฝ่ายในการดูแลรักษาศาสนสมบัติให้มั่นคงถาวรช่ัวลูกช่ัวหลาน
สืบไป 

 ๓. ด้านการจัดคนเข้าทํางานตามแนวอิทธิบาท ๔ การดูแลรักษา ซึ่งในปัจจุบันพระ
สังฆาธิการได้มีส่วนสําคัญในการดูแลรักษาและป้องกันศาสนสมบัติภายในวัดของตน มีความรู้และ
ความเข้าใจในการดูแลรักษาและป้องกันเป็นอย่างดี บางรูปมีประสบการณ์มาก เช่น ต้องประสบ
ปัญหาภัยธรรมชาติอยู่เป็นประจํา จึงมีความชํานาญในการหาวิธีการหรือแนวทางในการป้องกันภัย
ธรรมชาติน้ัน บางรูปมีประสบการณ์ในการป้องกัน การถูกทําลายจากวัชพืช โดยเฉพาะต้นโพธ์ิซึ่งเป็น
อันตรายต่อศาสนสมบัติโดยตรง ปัญหาจากสัตว์ เช่น นกพิราบ เป็นต้น ทั้งน้ีหากพระสังฆาธิการ
สามารถดําเนินการตามคําแนะนาของหน่วยงานราชการอย่างสํานักงานได้ ก็จะสามารถดูแลรักษา
และป้องกันศาสนสมบัติภายในวัดของตนได้อย่างถูกวิธี อันจะเป็นประโยชน์ต่อศาสนสมบัติด้วย 

 ๔. ด้านการสั่งการตามแนวอิทธิบาท ๔ นับว่ามีความสําคัญอย่างย่ิง ลําพังอาศัยพระ
สังฆาธิการเพียงรูปเดียวไม่สามารถขับเคลื่อนภารกิจการดูแลรักษาศาสนสมบัติของวัดไปได้ ต้องอาศัย
ความร่วมมือ จากทุกฝ่ายในการช่วยกันติดตามและดูแลศาสนสมบัติอยู่เสมอ เพราะพระสังฆาธิการจึง
มีบทบาทสําคัญในฐานะตัวกลางผู้ประสานงานกับทุกๆ ฝ่าย 

 ๕. ด้านการควบคุมตามแนวอิทธิบาท ๔ กระบวนการสืบทอดความรู้ความเข้าใจ
เก่ียวกับศิลปะ และวัฒนธรรม อย่างถูกต้องเป็นระบบ โดยเฉพาะประชาซนในท้องถิ่นมีความสามารถ
ในการบริหารจัดการทรัพยากรอย่างย่ังยืน ตลอดจนเสาะหาผู้รู้ ปราชญ์ท้องถิ่น ด้านศิลปะและ
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วัฒนธรรม เพ่ือให้มีบทบาทใน การเป็นผู้นําสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นเหล่าน้ันให้เข้มแข็ง แพร่หลาย
และดํารงอยู่ต่อไป โดยใช้หลักการมีส่วนร่วมของประชาชนและชุมชนท้องถิ่นให้มากท่ีสุด โดยองค์กร
ของรัฐเป็นผู้สนับสนุนการปฏิบัติงาน อันเน่ืองด้วยศิลปวัฒนธรรม ควรคํานึงถึงความเป็นอดีต ปัจจุบัน 
และอนาคต หมายความว่าอดีตต้องดูแล ปัจจุบันต้องสืบทอดปรับปรุง อนาคตต้องสร้างสรรค์ต่อยอด
ให้ประชาชนสามารถเข้าถึง และได้รับรู้ข้อมูล ข่าวสารอย่างเท่าเทียมกัน รวมท้ังต้องสามารถสร้าง
คุณค่าทั้งทางเศรษฐกิจและทางใจให้แก่สมาชิกในสังคม ได้ทั้งศิลปวัฒนธรรมที่เป็นรูปธรรมจับต้องได้ 
และส่วนที่เป็นภูมิปัญญา ศิลปะวิทยาการต่าง ๆ ดังน้ันการบูรณาการงานร่วมกันให้เป็นเครือข่าย
ขยายออกไปเป็นวงกว้าง จึงจะเป็นปัจจัยสําคัญในการดูแลสืบทอด และสร้างสรรค์ศิลปวัฒนธรรมให้
เกิดคุณค่า เพ่ือรับใช้สังคมส่วนรวมได้อย่างย่ังยืน และเป็นความภาคภูมิใจ ร่วมกันของคนในชาติอย่าง
แท้จริง 
 ๕.๑.๓ นําเสนอแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการศาสนสมบัติของวัดในจังหวัด
ชลบุรี ตามหลักอิทธิบาท ๔ 

จากคําถามการวิจัยข้อที่ ๓ นําเสนอแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการศาสนสมบัติ
ของวัดในจังหวัดชลบุรีตามหลักอิทธิบาท ๔ จะมีการขยายผลเป็นอย่างไร ซึ่งการวิจัยนําเสนอแนว
ทางการพัฒนาการบริหารจัดการศาสนสมบัติของวัดในจังหวัดชลบุรีตามหลักอิทธิบาท ๔ พบว่า 

พระสังฆาธิการเป็นผู้มีบทบาทสําคัญที่จะประยุกต์ใช้หลักอิทธิบาท ๔ เพ่ือเป็นเคร่ืองมือ
ในการที่จะทํางานให้ประสบความสําเร็จ ในคณะสงฆ์เป็นแนวทางการสร้างความสุข ความเจริญ เป็น
การพัฒนาการดูแลรักษาศาสนสมบัติของวัด เมื่อวิเคราะห์ข้อมูลเชิงการบูรณาการด้วยการพิจารณา 
เพ่ือหาแนวทางออกท่ีดีและเหมาะสมกับการพัฒนาการดูแลรักษาศาสนสมบัติของวัด ในสถานการณ์
ปัจจุบันน้ีให้มีรูปแบบสอดคล้องตามหลักอิทธิบาท ๔ ประกอบด้วย ฉันทะ วิริยะ จิตตะ และวิมังสา 
ดังน้ี 
 ๑) ด้านฉันทะ : ความพึงพอใจในงาน พระสังฆาธิการ ได้แก่ ความมีใจรักใคร่สิ่งที่ทํา และ 
พอใจใฝ่รักในจุดหมายของสิ่งที่ทําน้ันอยากทําสิ่งน้ันๆ ให้สําเร็จอยากให้งานน้ันหรือสิ่งน้ันบรรลุพูด
ง่ายๆ ว่ารักงานและรักจุดหมายของงานพูดให้ลึกลงไปในทางธรรมว่าความรักความใฝ่ใจปรารถนาต่อ
ภาวะดีงาม เต็มเป่ียมสมบูรณ์ของสิ่งน้ันๆ มีงานเมื่อไหร่ ก็จะทําด้วยความเต็มอกเต็มใจด้วยความสุข
ใจ เต็มใจทํา ฉันทะนี้มีความสําคัญอย่างมากๆ ต่อการทํางานทุกๆ อย่าง รู้สึกพอใจรักใคร่ที่จะทํา
ความดี ด้วยความเต็มใจและต้ังใจอย่างแรงกล้า ซึ่งความดีที่ควรทําน้ันมีประการต่างๆ ฉันทะคือความ
รักในการปฏิบัติธรรม อยากเข้าถึงธรรมได้อย่างเย็นๆ มีความผูกสมัคร รักใคร่ในธรรม อยากให้เข้าถึง
ดวงธรรม อยากถึงธรรมกาย อยากเข้ากลางได้ อยากได้สุขที่เกิดจากการหยุดการน่ิงภายใน 
 ๒) ด้านวิริยะ : ความขยันหมั่นเพียร คือ วีระ แปลว่า กล้า ก็คือ มีความกล้าที่จะผจญกับ 
อุปสรรคทุกชนิด เห็นอุปสรรคแล้วมีความรู้สึกเหมือนทารกเห็นขนม หรือเห็นอุปสรรคต่างๆ แล้วมี 
ความรู้สึกเหมือนทารกเห็นไอศกรีม เห็นแล้วก็อยากจะกิน อยากจะลิ้มลอง อยากจะพิสูจน์ วิริยะเม่ือ
เกิดขึ้นกับใครแล้ว จะทําให้มีความขยันหมั่นเพียรและความพากเพียรบากบ่ันในการทํางานน้ันๆ ไม่
ยอมแพ้ต่อความเกียจคร้าน ความขี้เกียจ ความเฉื่อยชา ซึมเซา คือบางทีขี้เกียจ อยากจะพัก อยากจะ
นอน อยากจะเล่น แต่ก็ไม่ยอมแพ้ต่อความอยากเหล่าน้ัน ไม่ขี้เกียจแข็งใจสู้ ต้องทําไปไม่ยอมแพ้ น่ีคือ 
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วิริยะ มีความสําคัญต่อการทํางานทางใจ คือ จะให้สําเร็จได้ต้องมีวิริยะความพากเพียร น่ังนึกอย่าง
เดียวไม่สําเร็จ ต้องลงมือทําถึงจะสําเร็จ 
 ๓) ด้านจิตตะ : ความเข้าใจงานหมายถึง มีใจจดจ่อ ไม่วอกแวก เรียกว่าต้ังใจทํา ไมใช่ว่าขยัน 
แต่ไม่ต้ังใจทํา ไมใช่ว่าขยัน ไปอย่างน้ัน ใจคิดโน่นคิดน่ี งานก็ไม่เกิด เกิดก็ไม่เต็มที่ คนที่ขาดจิตตะ เปรียบ 
เหมือนนํ้าประปาที่ ไหลๆ หยุดๆ เปิดนํ้าไหลกะปริบกะปรอย รองน้ําต้ังนานกว่าจะเต็มโอ่ง เพราะ
ความที่มันคอยฟังซ่าน บางตอนมันก็คิด ซักพักก็ไปฟังถึงเรื่องอ่ืน กว่าจะได้ผลงานน้ําสักโอ่งรอต้ังนาน 
แต่ความคิดของคนที่มีจิตตะ ความคิดของเขาจะไหล เห็นโล่งโปร่ง เปรียบเหมือนนํ้าก็ไหลโจ๊ก พัก
เดียว เต็มโอ่งเลย ไม่มีขาด ไม่มีหยุด เต็มกําลังเต็มแรง ใช้เวลาเท่ากันแต่ประสิทธิภาพอาจแตกต่างกัน
หลายเท่าตัว การทํางานของจิตตะ เป็นการทํางานอย่างต่อเน่ืองในกิจกรรมใดกิจกรรมหน่ึง ซึ่งคนที่มี
จิตตะอย่างสมบูรณ์ไม่ว่าจะกระทํากิจใด ก็จะพัฒนาแนวทางการทํากิจกรรมน้ันๆ อย่างต่อเน่ือง ไป
จนกว่าจะสําเร็จ 
 ๔) ด้านวิมังสา : ความตริตรองพิจารณาเหตุผลในสิ่งน้ันๆ หมายความว่า ใช้ปัญญา
สอดส่อง เทียบเคียงเปรียบเทียบ ทั้งเหตุ ทั้งผลในความดีต่างๆ ที่ตนกระทําแล้ว คือ ย้อนกลับไปดูว่า
ตนได้ทําเหตุปลูก ฉันทะ ใช้วิริยะ ได้ต้ังจิตตะในการน้ันๆ ไว้มากน้อยเท่าไรแล้วได้ผลเท่าไร แม้ใน
ปัจจุบันกําลังทําเหตุ คือ ปลูกฉันทะเป็นต้นไว้เท่าไร ต่อไปคงจะได้ผลเท่าไร หมั่นใช้ปัญญาพิจารณา
ใคร่ครวญ ตรวจหาเหตุผล และ ตรวจสอบข้อย่ิงหย่อนในสิ่งที่ทําน้ัน มีการวิเคราะห์ วัดผล คิดค้น
วิธีแก้ไขปรับปรุง เป็นต้น ตัวอย่างคําสอนทางพระพุทธศาสนา คือ “ภิกษุย่อมเจริญอิทธิบาทอัน
ประกอบด้วยวิมังสา สมาธิและปธานสังขาร ดังน้ี ว่า วิมังสาของเราจักไม่ย่อหย่อนเกินไป ไม่ต้อง
ประคองเกินไป ไม่หดหู่ในภายใน ไม่ฟุ้งซ่านไปภายนอก และเธอมีความสําคัญในเบ้ืองหลังและเบ้ือง
หน้าอยู่ว่า เบ้ืองหน้าฉันใด เบ้ืองหลังก็ฉันน้ัน เบ้ืองหลังฉันใด เบ้ืองหน้าก็ฉันน้ัน เบ้ืองล่างฉันใด เบ้ือง
บนก็ฉันน้ัน เบ้ืองบนฉันใด เบ้ืองล่างก็ฉันน้ัน กลางวันฉันใด กลางคืนก็ฉันน้ัน กลางคืนฉันใด กลางวัน
ก็ฉันน้ัน เธอมีใจเปิดเผย ไม่มีอะไรหุ้มห่อ อบรมจิตให้สว่างอยู่ สุดยอดของวิธี ทํางานให้สําเร็จอยู่ใน
อิทธิบาทข้อสุดท้ายน้ี 
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๕.๒ อภิปรายผล 
จากการศึกษาวิจัยเร่ือง “การพัฒนาการบริหารจัดการศาสนสมบัติของวัดในจังหวัด

ชลบุรี” ผู้วิจัยได้อภิปรายผลการวิจัยได้ดังน้ี 
 ๕.๒.๑ อภิปรายผลสภาพทั่วไปในการพัฒนาการบริหารจัดการศาสนสมบัติของวัดใน
จังหวัดชลบุรี 

การพัฒนาการบริหารจัดการศาสนสมบัติของวัดในจังหวัดชลบุรีตามหลักอิทธิบาท ๔ 
โดยภาพรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก เมื่อพิจารณาแต่ละด้าน พบว่าพระสังฆาธิการในจังหวัดชลบุรีมี
ความคิดเห็นต่อการพัฒนาการบริหารจัดการศาสนสมบัติของวัดอยู่ในระดับเห็นด้วยมากดังต่อไปน้ี 

 ๑) ความคิดเห็นของพระสังฆาธิการที่มีต่อการพัฒนาการบริหารจัดการศาสนสมบัติของ
วัดในจังหวัดชลบุรี ด้านฉันทะ : ความพึงพอใจในงานโดยภาพรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก เมื่อ
พิจารณารายละเอียดพบว่า พระสังฆาธิการในเขตจังหวัดชลบุรี มีความคิดเห็นต่อการพัฒนาการบริหาร
จัดการศาสนสมบัติของวัดในจังหวัดชลบุรี ด้านฉันทะ : ความพึงพอใจในงานอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก
ทุกข้อซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของมัณฑริกา วิฑูรชาติ ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “การพัฒนาการพัฒนาการ
บริหารสถานศึกษาเพ่ือส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ ของสถานศึกษาเอกชน
ขั้นพ้ืนฐานช่วงช้ันที่ ๑-๒ ในเขตกรุงเทพมหานคร” ผลการวิจัยพบว่า การพัฒนาการพัฒนาการบริหาร
สถานศึกษาเพ่ือส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญของสถานศึกษาเอกชนขั้น
พ้ืนฐานช่วงขั้นที่ ๑-๒ ในเขตกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย ๕ การพัฒนาหลัก คือ ๑. การพัฒนาการ
พัฒนาภาวะผู้นํา ซึ่งมีการพัฒนารอง ๑๖ การพัฒนา ๒. การพัฒนาการพัฒนาครู ซึ่งมีการพัฒนารอง ๗ 
การพัฒนา ๓. การพัฒนาการพัฒนาวิชาการ ซึ่งมีการพัฒนารอง ๕๒ การพัฒนา ๔. การพัฒนาการ
พัฒนาการบริหารจัดการทั่วไป ซึ่งมีการพัฒนารอง ๑๓ การพัฒนา ๕. การพัฒนาการพัฒนาความ
ร่วมมือกับชุมชน และเครือข่ายโรงเรียน ซึ่งมีการพัฒนารอง ๘ การพัฒนา ผลการประเมินการทดลอง
ใช้การพัฒนาในการบริหารสถานศึกษาเพ่ือส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญของ
สถานศึกษาเอกชน พบว่า การพัฒนา ทั้ง ๕ การพัฒนาที่พัฒนาขึ้น มีความเหมาะสมทุกการพัฒนาอยู่
ในระดับมากทั้ง ๔ มาตรฐาน คือ ด้าน อรรถประโยชน์ ด้านความเป็นไปได้ ด้านความเหมาะสม และ
ด้านความถูกต้อง๑ 

 ๒) ความคิดเห็นของพระสังฆาธิการที่มีต่อการพัฒนาการบริหารจัดการศาสนสมบัติ
ของวัดในจังหวัดชลบุรี ด้านวิริยะ : ความขยันหมั่นเพียร โดยภาพรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก เมื่อ
พิจารณารายละเอียดพบว่าพระสังฆาธิการมีความคิดเห็นต่อการพัฒนาการบริหารจัดการศาสนสมบัติ
ของวัดใน จังหวัดชลบุรี ด้านวิริยะ : ความขยันหมั่นเพียรอยู่ในระดับเห็นด้วยมากทุกข้อ ซึ่งสอดคล้อง
กับงานวิจัยของพระครูสุจิตฺตานันท์ (พระมหาจํานงค์ ทินโพธิ์วงศ์ (หิตจิตฺโต) ได้วิจัยเรื่อง “หลักธรรม
พรหมวิหาร ๔ ของเจ้าอาวาสมาใช้ในการบริหารงาน” ผลการวิจัยพบว่า การนําหลักธรรมพรหมวิหาร ๔ 
มาใช้ในการบริหารงาน โดยภาพรวมค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า 
                                                            

๑ มัณฑริกา วิฑูรซาติ, "การพัฒนาการพัฒนาการบริหารสถานศึกษาเพ่ือส่งเสริมการจัดการเรียนการ
สอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ ของสถานศึกษาเอกชนข้ันพ้ืนฐานช่วงชั้นท่ี ๑-๒ ในเขตกรุงเทพมหานคร", วิทยานิพนธ์
ดุษฎีนิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น, 
๒๕๕๑). 



    ๑๙๓

 

ค่าเฉล่ียมากที่สุด ได้แก่ ด้านเมตตา (ความปรารถนาให้ผู้อ่ืนได้รับสุข) รองลงมาด้านมุทิตา (ความยินดี
เมื่อผู้อ่ืนได้ดี) และต่ําสุดด้านกรุณา (ความปรารถนาให้ผู้อ่ืนพ้นทุกข์) ความคิดเห็นของข้อเสนอแนะที่
มีค่าความถ่ีมากที่สุด ด้านเมตตา (ความปรารถนาให้ผู้อ่ืนได้รับสุข)๒ 

 ๓) ความคิดเห็นของพระสังฆาธิการที่มีต่อการพัฒนาการบริหารจัดการศาสนสมบัติ
ของวัดในจังหวัดชลบุรี ด้านจิตตะ : ความเข้าใจงานโดยภาพรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก เมื่อ
พิจารณารายละเอียดพบว่าพระสังฆาธิการมีความคิดเห็นต่อการพัฒนาการบริหารจัดการศาสนสมบัติ
ของวัดในจังหวัดชลบุรีด้านจิตตะ : ความเข้าใจงานอยู่ในระดับเห็นด้วยมากทุกข้อ ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของพระครูใบฎีกาอภิชาต ธมฺมสุทฺโธ ได้วิจัยเรื่อง“ประสิทธิภาพการบริหารงานของเจ้า
อาวาสในจังหวัดนนทบุรี” ผลการวิจัยพบว่า เจ้าอาวาสในจังหวัดนนทบุรี มีประสิทธิภาพการบริหาร
งานด้านการบํารุงรักษาวัด จัดกิจการและศาสนสมบัติของวัด อยู่ในระดับมาก ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความ
ทุ่มเทและเอาใจใส่ของเจ้าอาวาสในการบํารุงรักษาวัด ไม่ว่าจะเป็นการซ่อมแซม ปรับปรุงหรือตกแต่ง
ต่อเติม วิหารโบสถ์ อาคารสถานที่ หรือการวางแบบแปลนและแผนผังภายในวัดเพ่ือปรับทัศนียภาพ
ภายในวัดให้สวยงาม และพัฒนาไปได้ด้วยดี ซึ่งการที่วัดมีสถานที่ ที่พร้อมจะสามารถรองรับการ
จัดการงานอ่ืนภายในวัดได้อย่างสะดวกมากย่ิงขึ้น เช่น การศาสนศึกษา การศึกษาสงเคราะห์ การเผย
แผ่ พระพุทธศาสนา การสาธารณูปการ และการสาธารณสงเคราะห์ เป็นต้น รวมตลอดไปถึงการ
จัดการด้าน รายรับและรายจ่ายภายในวัด และการเป็นตัวแทนของวัดในเร่ืองต่างๆ เช่น การรับ
ทรัพย์สิน การอรรถคดี ซึ่งสิ่งเหล่าน้ีเป็นหน้าที่เจ้าอาวาสที่จะต้องดูแลรักษาและปฏิบัติเพ่ือให้งานด้าน
การบํารุงรักษาวัด จัดกิจการและศาสนสมบัติของวัดดําเนินการไปได้ด้วยดี๓ 

 ๔) ความคิดเห็นของพระสังฆาธิการที่มีต่อการพัฒนาการบริหารจัดการศาสนสมบัติ
ของวัดในจังหวัดชลบุรี ด้านวิมังสา : ไตร่ตรองหาเหตุผล โดยภาพรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก เมื่อ
พิจารณารายละเอียด พบว่าพระสังฆาธิการมีความคิดเห็นต่อการพัฒนาการบริหารจัดการศาสน
สมบัติของวัดในจังหวัดชลบุรี ด้านวิมังสา : ไตร่ตรองหาเหตุผลอยู่ในระดับเห็นด้วยมากทุกข้อ ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของสบพันธ์ ชิตานนท์ ได้วิจัย เรื่อง “การพัฒนาสมรรถนะที่จําเป็นของผู้
ตรวจสอบอาคาร” การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์ ๑) ศึกษาสมรรถนะที่จําเป็นของผู้ตรวจสอบอาคาร ๒) 
สร้างหลักสูตรฝึกอบรมผู้ตรวจสอบเพ่ือพัฒนาสมรรถนะที่จําเป็นของผู้ตรวจสอบอาคาร และ ๓) 
ประเมินหลักสูตรฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาสมรรถนะที่จําเป็นของผู้ตรวจสอบอาคาร โดยมีขั้นตอนการวิจัย 
๔ ขั้นตอน ผลการวิจัยพบว่าการประเมินผล โครงร่างหลักสูตรโดยผู้เช่ียวชาญด้านการพัฒนาหลักสูตร 
พบว่า ความต้องการจําเป็นจุดมุ่งหมายของหลักสูตร หน่วยการอบรม หน่วยการเรียน เน้ือหาวิชา

                                                            
๒ พระครูสุจิตฺตานันท์ (พระมหาจํานงค์  ทินโพธ์ิวงศ์ (หิตจิตฺโต), "หลักธรรมพรหมวิหาร ๔ ของเจ้า

อาวาส มาใช้ในการบริหารงาน", รายงานวิจัย, (นครปฐม : วัดวังเย็น, ๒๕๕๕), หน้า ๑๖๒. 
๓ พระครูใบฎีกาอภิชาต ธมฺมสุทฺโธ,"ประสิทธิภาพการบริหารงานของเจ้าอาวาสในจังหวัดนนทบุรี", 

วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต, (สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๓). 



    ๑๙๔

 

กิจกรรมการเรียนรู้ สื่อประกอบการอบรม และวิธีวัดและประเมินผล มีความเหมาะสม อยู่ในระดับ
มากและมีความสอดคล้องกันทุกองค์ประกอบ๔ 
 ๕.๒.๒ อภิปรายผลกระบวนการพฒันาการบริหารจัดการศาสนสมบัติของวัดในจังหวัดชลบุรี 

พระสังฆาธิการมีความคิดเห็นต่อการพัฒนาการบริหารจัดการศาสนสมบัติของวัดใน
จังหวัดชลบุรี ตามหลักการจัดการโดยภาพรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก เมื่อพิจารณาแต่ละด้านพบว่า
พระสังฆาธิการ มีความคิดเห็นต่อการพัฒนาการบริหารจัดการศาสนสมบัติของวัดในจังหวัดชลบุรีอยู่
ในระดับเห็นด้วยมาก ดังต่อไปน้ี 

 ๑) ความคิดเห็นของพระสังฆาธิการที่มีต่อการพัฒนาการบริหารจัดการศาสนสมบัติ
ของวัดในจังหวัดชลบุรี ด้านการวางแผนตามแนวอิทธิบาท ๔ โดยผลรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก เมื่อ
พิจารณารายละเอียดพบว่าพระสังฆาธิการในจังหวัดชลบุรี มีความคิดเห็นต่อการพัฒนาการบริหาร
จัดการศาสนสมบัติของวัดในจังหวัดชลบุรี ด้านการวางแผนอยู่ในระดับเห็นด้วยมากทุกข้อ ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของนิวัติ จันทราช ได้วิจัยเร่ือง“คุณสมบัติของพระนักบริหารที่ดีที่ส่งผลต่อ
สภาพการบริหารจัดการวัดในเขตกรุงเทพมหานคร” วิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาคุณสมบัติของ
พระนักบริหารที่ดีที่ส่งผลต่อสภาพการบริหารจัดการวัดในกรุงเทพมหานคร กรณีศึกษาเจ้าอาวาสหรือ
เลขาเจ้าอาวาส และเพ่ือเปรียบเทียบคุณสมบัติของพระนักบริหารที่ดีที่ส่งผลต่อการบริหารจัดการวัด 
ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ พระภิกษุที่ดํารงตําแหน่งเจ้าอาวาสหรือ
เลขาเจ้าอาวาส จํานวน ๒๐๔ รูป ในเขตกรุงเทพมหานคร ส่วนเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลเป็น
แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ียเบ่ียงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์
การถดถอย ที่ระดับความเช่ือมั่นร้อยละ ๙๕ และคลาดเคลื่อนได้ไม่เกินร้อยละ๐.๐๕ โดยใช้โปรแกรม
สําเร็จรูปสถิติเพ่ือการวิจัยทางสังคมศาสตร์ ผลการวิจัย พบว่า สถานภาพปัจจุบันของผู้ตอบ
แบบสอบถาม คือ เป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสมากกว่ารองเจ้าอาวาส ซึ่งส่วนใหญ่อายุ ๕๙ ปีขึ้นไป และมีอายุ
พรรษา ๓๔ พรรษาขึ้นไป ด้านวุฒิการศึกษา คือ นักธรรมช้ันเอก และวุฒิการศึกษาทางโลก คือ 
ปริญญาตรี คุณสมบัติของพระนักบริหารที่ดี โดยเฉล่ียอยู่ในระดับมาก สภาพการบริหารงานการ
จัดการวัดของคณะสงฆ์ในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านการวิเคราะห์นโยบาย ด้านการจัดการการเงิน
และการคลัง ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ ด้านการจัดการสารสนเทศ ด้านการสัมพันธ์กับ 
องค์กรอ่ืนๆ โดยเฉล่ียอยู่ในระดับมาก๕ 

 ๒) ความคิดเห็นของพระสังฆาธิการที่มีต่อการพัฒนาการบริหารจัดการศาสนสมบัติ
ของวัดในจังหวัดชลบุรี ด้านการจัดองค์กรตามแนวอิทธิบาท ๔  โดยผลรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก
เมื่อพิจารณารายละเอียดพบว่าพระสังฆาธิการในจังหวัดชลบุรี มีความคิดเห็นต่อการพัฒนาการ
บริหารจัดการศาสนสมบัติของวัดด้านการจัดองค์การอยู่ในระดับเห็นด้วยมากทุกข้อ ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของดร.ประมูล สารพันธ์ ได้วิจัยเร่ือง “การศึกษาแนวทางการพัฒนาการศึกษาของคณะ
สงฆ์”ผลการวิจัยพบว่า ผู้เช่ียวชาญท้ัง ๒๖ รูป/คน (๑๐๐%) เห็นว่า คณะสงฆ์ควรพัฒนาปรับปรุง
                                                            

๔ สบพันธ์ ชิตานนท์, "การพัฒนาสมรรถนะท่ีจําเป็นของผู้ตรวจสอบอาคาร", ปริญญาปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต, (สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยรามคําแหง, ๒๕๕๑). 

๕ นิวัติ จันทราข, "คุณสมบัติของพระนักบริหารท่ีดีท่ีส่งผลต่อสภาพการบริหารจัดการวัดในเขต 
กรุงเทพมหานคร", รายงานการวิจัย, (คณะบริหาธุรกิจ : มหาวิทยาลัยศรีปทุม, ๒๕๕๔), หน้า ๗๖. 



    ๑๙๕

 

เปลี่ยนแปลงหลักสูตรพระปริยัติธรรมแผนกธรรมและแผนกบาลีให้เป็นไปตามบทบัญญัติแห่ง
กฎหมายการศึกษาที่ให้สิทธิสถาบันพระพุทธศาสนาจัดการศึกษาได้ รูปแบบการจัดการศึกษาพระ
ปริยัติธรรมแผนกธรรมและแผนกบาลีที่เหมาะสมในระดับมาก ซึ่งควรจะนํามาใช้ในการพัฒนา
การศึกษาของคณะสงฆ์ได้แก่รูปแบบที่เปิดโอกาสให้พระภิกษุสามเณรได้เรียนวิชา นักธรรม-บาลี และ
วิชาสามัญควบคู่กันไปต้ังแต่ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ถึงระดับปริญญาเอก วิชาสามัญที่พระภิกษุสามเณร
ควรจะได้ศึกษาในหลักสูตรพระปริยัติธรรมแผนกธรรมและแผนกบาลี ได้แก่วิชา ภาษาต่างประเทศ 
ภาษาไทย สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม คณิตศาสตร์ ศิลปะ วิทยาศาสตร์ สุขศึกษาและพล
ศึกษา และการงานอาชีพและเทคโนโลยี ตามลําดับ๖ 

 ๓) ความคิดเห็นของพระสังฆาธิการที่มีต่อการพัฒนาการบริหารจัดการศาสนสมบัติ
ของวัดในจังหวัดชลบุรี ด้านการจัดคนเข้าทํางานตามแนวอิทธิบาท ๔  โดยผลรวมอยู่ในระดับเห็นด้วย
มาก เมื่อพิจารณารายละเอียดพบว่าพระสังฆาธิการในจังหวัดชลบุรี มีความคิดเห็นต่อการพัฒนาการ
บริหารจัดการศาสนสมบัติของวัดด้านการจัดคนเข้าทํางานอยู่ในระดับเห็นด้วยมากทุกข้อ ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของศิริพร ตันติยมาศ ได้วิจัยเรื่อง “การบริหารเครือข่ายโรงเรียนแบบมีส่วนร่วม”
ผลการวิจัยพบว่า  ๑. องค์ประกอบของการบริหารเครือข่ายโรงเรียนแบบมีส่วนร่วม สังกัด
กรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย ๘ องค์ประกอบ เรียงตามลําดับนํ้าหนักขององค์ประกอบจากมากไปหา
น้อย คือ ๑) กิจกรรมที่ทําร่วมกัน ๒) การใช้เทคโนโลยี ๓) ทักษะด้านภาวะผู้นํา ๔) ผู้นําเปิดโอกาสให้
สมาชิกมีส่วนร่วม ๕) การติดต่อสื่อสาร ๖) การมีส่วนร่วมของสมาชิก ๗) องค์การ(เครือข่ายโรงเรียน) 
แบบมีส่วนร่วม ๘) บรรยากาศการมีส่วนร่วม ๒. ระดับของประสิทธิผลการบริหารเครือข่ายโรงเรียน
สังกัดกรุงเทพมหานครอยู่ในระดับมาก ๓. รูปแบบการบริหารเครือข่ายโรงเรียนแบบมีส่วนร่วมที่มี
ประสิทธิผล สังกัดกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วยองค์ประกอบด้านการบริหารเครือข่ายโรงเรียนแบบมี
ส่วนร่วม ๘ องค์ประกอบ ซึ่งมีความ เหมาะสมถูกต้องเป็นไปได้ และสามารถนําไปไช้ประโยชน์ 
สอดคล้องกับกรอบแนวคิดทฤษฎีของการวิจัย๗  
 ๔) ความคิดเห็นของพระสังฆาธิการที่มีต่อการพัฒนาการบริหารจัดการศาสนสมบัติของวัด
ในจังหวัดชลบุรีด้านการสั่งการตามแนวอิทธิบาท๔ โดยผลรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยมากเมื่อพิจารณา
รายละเอียด พบว่าพระสังฆาธิการในจังหวัดชลบุรี มีความคิดเห็นต่อการพัฒนาการบริหารจัดการศาสน
สมบัติของวัดในจังหวัดชลบุรี ด้านการสั่งการ อยู่ในระดับเห็นด้วยมากทุกข้อ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย
ของ พระเมธีธรรมาลังการและคณะ ได้วิจัยเรื่อง “การใช้หลักธรรมพรหมวิหาร ๔ ในการบริหารงาน
ของผู้บริหารสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการโรงเรียนวิถีพุทธสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาแพร่เขต 
๑” ผลการวิจัยพบว่า  
 ๑. สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามซึ่งเก็บรวบรวมข้อมูลได้ทั้งสิ้น ๒๔๘ คน คิดเป็นร้อย
ละ ๘๐.๕๒ เป็นเพศชายจํานวน ๑๐๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๔๓.๕๕ เป็นเพศหญิงจํานวน ๑๔๐ คน คิดเป็น
ร้อยละ ๕๖.๔๕ มีวุฒิการศึกษาต่ํากว่าปริญญาตรี จํานวน ๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๑.๖๑ วุฒิการศึกษา
                                                            

๖ ประมูล สารพันธ์, ดร., "การศึกษาแนวทางการพัฒนาการศึกษาของคณะสงฆ์", รายงานการวิจัย, 
(สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราซวิทยาลัย, ๒๕๕๓), หน้า ๗๐. 

๗ ศิริพร ตันติยมาศ, "การบริหารเครือข่ายโรงเรียนแบบมีส่วนร่วม", วิทยานิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต, 
(บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๕๐). 



    ๑๙๖

 

ปริญญาตรี จํานวน ๒๒๙ คนคิดเป็นร้อยละ ๙๒.๓๔ วุฒิการศึกษาปริญญาโทจํานวน ๑๔ คนคิดเป็นร้อยละ 
๕.๖๕ และวุฒิการศึกษาปริญญาเอก จํานวน ๑ คน คิดเป็นร้อยละ๐.๔๐มีประสบการณ์การทํางานกว่า ๑๐ 
ปี จํานวน ๑๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๖.๐๕ และประสบการณ์การทํางานต้ังแต่ ๑๐ ปีขึ้นไปจํานวน ๒๓๓ คน 
คิดเป็นร้อย ละ ๙๓.๙๕ เป็นโรงเรียนประถมศึกษาจํานวน ๑๓๒ คนคิดเป็นร้อยละ๕๓.๒๓ และโรงเรียน
ประถมศึกษาที่ขยายโอกาสทางการศึกษาจํานวน ๑๑๖ คนคิดเป็นร้อยละ ๔๖.๗๗ 
 ๒. ความคิดเห็นเก่ียวกับการใช้หลักธรรมพรหมวิหาร ๔ ในการบริหารงานของผู้บริหาร
สถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการโรงเรียนวิถีพุทธสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาแพร่เขต ๑ ใน ๔ 
ด้าน คือ เมตตา กรุณา มุทิตา และอุเบกขาในภาพรวม อยู่ในระดับมาก ( x =๔.๐๙) เมื่อพิจารณาเป็น
รายด้านพบว่า มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมากทุกด้าน 
 ๓. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นเก่ียวกับการใช้หลักธรรมพรหมวิหาร ๔ ในการ
บริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการโรงเรียนวิถีพุทธสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาแพร่เขต ๑ จําแนกตามประเภทของโรงเรียน พบว่า ในภาพรวมและรายด้านแตกต่างกัน
อย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติ๘ 
 ๕) ความคิดเห็นของพระสังฆาธิการท่ีมีต่อการบริหารจัดการศาสนสมบัติของวัดในจังหวัด
ชลบุรี ด้านการควบคุมตามแนวอิทธิบาท๔  โดยผลรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก เมื่อพิจารณา
รายละเอียดพบว่าพระสังฆาธิการในจังหวัดชลบุรีมีความคิดเห็นต่อการพัฒนาการบริหารจัดการศาสน
สมนัติของวัดในจังหวัดชลบุรี ด้านการควบคุมการพัฒนาอยู่ในระดับเห็นด้วยมากทุกข้อ ซึ่งสอดคล้อง
กับงานวิจัยของ     พระมหามณเฑียร วรธมฺโม ได้วิจัยเร่ือง “บทบาทของพระสังฆาธิการในการ
บริหารกิจการคณะสงฆ์ในจังหวัดพังงา”ผลการวิจัย พบว่า บทบาทการปฏิบัติงานในการบริหาร
กิจการคณะสงฆ์จังหวัดพังงา ด้านการสาธารณูปการโดยรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็น
รายข้อแล้วพบว่า มีการก่อสร้างอาคารและเสนาสนะโดยยึดแบบอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ท้องถิ่นและ
ความเป็นไทยและมีการจัดหาทุนในการบํารุงวัดและซ่อมแซมอาคาร รวมทั้งเคร่ืองสาธารณูปโภค
ต่างๆ๙ 
 ๕.๒.๓ อภิปรายผลนําเสนอแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการศาสนสมบัติของวัด
ใน จังหวัดชลบุรีตามหลักอิทธิบาท ๔ 

ผู้วิจัยจะได้อภิปรายผลความคิดเห็นของพระสังฆาธิการที่มีต่อการบริหารจัดการศาสน
สมบัติของวัดในจังหวัดชลบุรีตามหลักอิทธิบาท ๔ มีดังน้ี 
 ๑) ความคิดเห็นของพระสังฆาธิการที่มีต่อด้านฉันทะ : ความพึงพอใจในงาน พระสังฆาธิการ 
ได้แก่ ความมีใจรักใคร่สิ่งที่ทํา และพอใจใฝ่รักในจุดหมายของสิ่งที่ทําน้ัน อยากทําสิ่งน้ันๆ ให้สําเร็จอยาก 
ให้งานน้ันหรือสิ่งน้ันบรรลุพูดง่ายๆ ว่ารักงานและรักจุดหมายของงานพูดให้ลึกลงไปในทางธรรมว่าความรัก 

                                                            
๘พระเมธีธรรมาลังการ และคณะ, "การใช้หลักธรรมพรหมวิหาร ๔ ในการบริหารงานของผู้บริหาร 

สถานศึกษาท่ีเช้าร่วมโครงการโรงเรียนวิถีพุทธสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาแพร่ เขต๑", รายงานการวิจัย, 
(สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ : มหาวิทยาลัยมหาจุหาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๙), หน้า ๖๕. 

๙ พระมหามณเฑียร วรธมโม,“บทบาทของพระลังขาธิการในการบริหารกิจการคณะสงฆ์ในจังหวัด
พังงา”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต, รัฐประศาสนศาสตร์, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๓). 



    ๑๙๗

 

ความใฝ่ใจปรารถนาต่อภาวะดีงามเต็มเป่ียมสมบูรณ์ของสิ่งน้ันๆ มีงานเมื่อไหร่ ก็จะทําด้วยความเต็มอกเต็ม 
ใจ ด้วยความสุขใจ เต็มใจทํา ฉันทะนี้มีความสําคัญอย่างมากๆ ต่อการทํางานทุกๆ อย่าง รู้สึกพอใจ 
รักใคร่ที่จะทําความดี ด้วยความเต็มใจและต้ังใจอย่างแรงกล้า ซึ่งความดีที่ควรทําน้ันมีประการต่างๆ
ฉันทะ คือความรักในการปฏิบัติธรรม อยากเข้าถึงธรรมได้อย่างเย็นๆ มีความผูกสมัคร รักใครในธรรม อยาก
ให้เช้าถึงดวงธรรม อยากถึงธรรมกาย อยากเข้ากลางได้ อยากได้สุขที่เกิดจากการหยุดการน่ิงภายในซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของมณี ไชยธีรานุวัฒศิริ ได้วิจัยเรื่อง บทบาทพระสงฆ์ในยุคโลกาภิวัตน์เก่ียวกับ
ทัศนะของพระสงฆ์ที่ชาวพุทธให้ความเคารพศรัทธา และความนิยมของพุทธศาสนิกซนต่อบทบาทของ
พระสงฆ์ ผลการวิจัยพบว่า บทบาทด้านการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยการร่วมโครงการพัฒนา
ขุมชนกับองค์กรต่าง ๆ และชาวบ้านใช้วิธีการด้านการสงเคราะห์วัตถุสิ่งของ ใช้อย่างสร้างสรรค์ไม่
ทําลายผู้อ่ืน บทบาทด้านการพัฒนาวัด การพัฒนาสิ่งก่อสร้างเพ่ือให้ประชาชนได้ใช้ประโยขน์ร่วมกัน 
เป็นต้นว่า จัดห้องสมุดให้ทั้งพระสงฆ์และประชาชนทั่วไปได้เข้าไปอ่านหนังสือ รวมท้ังดูแลบริเวณวัด
ให้สะอาดร่มรื่นเป็นธรรมซาติ๑๐ 
 ๒) ความคิดเห็นของพระสังฆาธิการที่มีต่อด้านวิริยะ : ความขยันหมั่นเพียร คือ วีระ 
แปลว่า กล้า ก็คือ มีความกล้าที่จะผจญกับอุปสรรคทุกซนิด เห็นอุปสรรคแล้วมีความรู้สึกเหมือน
ความรู้สึกเหมือนทารกเห็นขนม หรือเห็นอุปสรรคต่างๆ แล้วมีความรู้สึกเหมือนทารกเห็นไอศกรีม
เห็นช็อคโกแลต เห็นแล้วก็อยากจะกิน อยากจะลิ้มลอง อยากจะพิสูจน์ วิริยะเมื่อเกิดขึ้นกับใครแล้ว 
จะทําให้มีความขยันหมั่นเพียรและความพากเพียรบากบ่ันในการทํางานน้ันๆ ไม่ยอมแพ้ต่อความเกียจ
คร้าน ความขี้เกียจ ความเฉื่อยชา ซึมเซา คือบางทีขี้เกียจ อยากจะพัก อยากจะนอน อยากจะเล่น แต่
ก็ไม่ยอมแพ้ต่อความอยากเหล่าน้ัน ไม่ขี้เกียจแข็งใจสู้ ต้องทําไปไม่ยอมแพ้ น่ีคือวิริยะ มีความสําคัญ
ต่อการทํางานทางใจ คือ จะให้สําเร็จได้ต้องมีวิริยะความพากเพียร น่ังนึกอย่างเดียวไม่สําเร็จ ต้องลง
มือทําถึงจะสําเร็จ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของมนัส ภาคภูมิ และคณะ ได้วิจัยเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อ
ความสําเร็จของเจ้าอาวาสในการพัฒนาวัดให้เป็นศูนย์กลางของชุมชน ผลการวิจัยพบว่า กระบวนการ
บริหารของเจ้าอาวาสทุกรูป มีกระบวนการ “แบบธรรมาธิปไตย" กล่าวคือ เป็นการบริหารที่ทุกคนมี
ส่วนร่วมรับฟังความคิดเห็นในลักษณะการปรึกษาหารือโดยมุ่งประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ต้ังและปัจจัยที่
ส่งผลความสําเร็จของเจ้าอาวาสในการพัฒนาวัดให้เป็นศูนย์กลางชุมชน แบ่งเป็น ๒ ปัจจัย คือ ปัจจัย
หลักหรือปัจจัยโดยตรง ประกอบด้วย ความสามารถพิเศษ หรือคุณลักษณะเฉพาะพิเศษของเจ้า
อาวาส บุคลิกภาพ/ภาวะผู้นํา เช่น ความมีมมุษย์สัมพันธ์ ความซื่อสัตย์ การปฎิบัติตนในพระธรรม
วินัย และกระบวนการบริหารและการทํางานอย่างเป็นระบบ อาทิ การจัดองค์กรการบริหารบุคลากร 
การติดตามงาน การบริหารการเงิน เป็นต้น และปัจจัยเสริม คือ ปัจจัยที่มีส่วนสนับสมุนได้แก่ 
สภาพแวดล้อมทําเลท่ีต้ังบรรยากาศในวัดและการท่ีวัดมีลักษณะพิเศษเฉพาะ เช่น เป็นโบราณสถานมี 
โบราณวัตถุทางศิลปวัฒนธรรม และอ่ืนๆ๑๑ 

                                                            
๑๐ มณี ไชยธีรานุวัฒศิริ, “บทบาทพระสงฆ์ในยุคโลกาภิวัตน์เกี่ยวกับทัศนะของพระสงฆ์ท่ีชาวพุทธให้ความ

เคารพศรัทธา และความนิยมของพุทธศาสนิกชนต่อบทบาทของพระสงฆ์”, รายงานวิจัย, (นครปฐม : คณะมนุษย์ศาสตร 
มหาวิทยาลัยมหิดล, ๒๔๔๐), หน้า ข. 

๑๑ มนัส ภาคภูมิ และคณะ, “ปัจจัยท่ีส่งผลต่อความสําเร็จของเจ้าอาวาสในการพัฒนาวัดให้เป็นศูนย์กลาง
ชุมชน”, รายงานการวิจัย, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์การศาสนา, ๒๔๔๐), หน้า ก-ข. 



    ๑๙๘

 

 ๓) ความคิดเห็นของพระสังฆาธิการที่มีต่อด้านจิตตะ : ความเข้าใจงาน หมายถึง มีใจจดจ่อ 
ไม่วอกแวก เรียกว่า ต้ังใจทํา ไม่ใช่ว่าขยันแต่ไม่ต้ังใจทํา ไม่ใช่ว่าขยันไปอย่างน้ัน ใจคิดโน่นคิดน่ี งานก็ไม่เกิด 
เกิดก็ไม่เต็มที่ คนที่ขาดจิตตะ เปรียบเหมือนนํ้าประปาที่ไหลๆ หยุดๆ เปิดนํ้าไหลกะปริบกะปรอย รองน้ํา 
ต้ังนานกว่าจะเต็มโอ่ง เพราะความท่ีมันคอยฟุ้งซ่าน บางตอนมันก็คิด ซักพักก็ไปคิดถึงเรื่องอ่ืน กว่าจะได้ 
ผลงานนํ้าสักโอ่งรอต้ังนาน แต่ความคิดของคน มีจิตตะ ความคิดของเขาจะไหล เห็นโล่งโปร่ง เปรียบเหมือน 
นํ้าก็ไหลโจ๊ก พักเดียว เต็มโอ่งเลย ไม่มีขาด ไม่มีหยุด เต็มกําลังเต็มแรง ใช้เวลาเท่ากันแต่ประสิทธิภาพอาจ 
แตกต่างกันหลายเท่าตัว การทํางานของจิตตะเป็นการทํางานอย่างต่อเน่ืองในกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่ง ซึ่งคน 
ที่มีจิตตะอย่างสมบูรณ์ไม่ว่าจะกระทํากิจใด ก็จะพัฒนาแนวทางการทํากิจกรรมน้ันๆ อย่างต่อเน่ืองไป 
จนกว่าจะสําเร็จ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ พระมหาวีระชัย ชยวีโร (มิตะสิทธิ์) ได้วิจัยเร่ือง “การ
พัฒนาประสิทธิภาพการจัดการศาสนสมบัติวัดของคณะสงฆ์ไทย” ผลการวิจัยพบว่า ๑) ในทางคัมภีร์
ทางพระพุทธศาสนามีขอบเขตของการครอบครองและจัดการทรัพย์สินที่เป็นศาสนสมบัติหรือ
ทรัพย์สินของสงฆ์ ที่เป็นส่วนรวมและจัดการไปตามหลักการทางพระธรรมวินัย ๒) พระสงฆ์เองควร
ตระหนักว่าการบริหารจัดการศาสนสมบัติ แม้จะอยู่ในอํานาจหน้าที่ แต่เป็นลักษณะของทางโลกซึ่งมี
ปัญหาในข้อกฎหมายหลายประการท่ีเก่ียวข้อง ดังน้ันพระสงฆ์โดยเฉพาะที่เป็นพระสังฆาธิการต้อง
ระมัดระวังและจัดการให้ต้ังอยู่บนฐานของความสุจริตและโปร่งใส ๓) ปัญหาในการจัดการศาสน
สมบัติวัดของคณะสงฆ์ไทยน้ัน พบว่าเป็นสิ่งที่ยากจะหลีกเลี่ยง เพราะเป็นลักษณะตามธรรมชาติของ
กิจการทางโลก ที่มีต้นตอของปัญหาจากคุณภาพ และคุณธรรมของบุคลากร ดังน้ับข้อเสนอที่ได้รับ
จากการประชุมกลุ่ม และการสัมภาษณ์เชิงลึกพบว่า ต้องยึดหลักการทํางานตามความถนัด และ
คัดเลือกคนให้เหมาะกับงาน ด้วยเหตุน้ีจึงควรให้เจ้าอาวาสจัดหามืออาชีพมารับงานด้านศาสนสมบัติ
ไปทําแทน ซึ่งจะทําให้พระสงฆ์ไม่ต้องมีภาระมาทํางานด้านน้ี แต่จะได้รับประโยขน์จากภาระงานที่
ต้องรับผิดชอบอยู่ ซึ่งอาจมีผลผลิตดีฃึ้นกว่าเดิมก็เป็นได้ วิธีน้ีเป็นระบบเก้ือกูลที่มีคุณภาพ ที่ใช้อยู่ใน
วงการต่างๆ ของทางโลก๑๒ 
 ๔) ความคิดเห็นของพระสังฆาธิการท่ีมีต่อด้านวิมังสา : ความตริตรองพิจารณาเหตุผลในสิ่งน้ัน  ๆ
หมายความว่า ใช้ปัญญาสอดส่องเทียบเคียงเปรียบเทียบทั้งเหตุ ทั้งผลในความดีต่างๆ ที่ตนกระทําแล้ว คือ 
ย้อนกลับไปดูว่าตนได้ทําเหตุปลูกฉันทะ ใช้วิริยะ ได้ต้ังจิตตะ ในการน้ันๆ ไว้มากน้อยเท่าไร แล้วได้ผลเท่าไร 
แม้ในปัจจุบันกําลัง ทําเหตุ คือ ปลูกฉันทะเป็นต้นไว้เท่าไร ต่อไปคงจะได้ผลเท่าไร  หมั่นใช้ปัญญา พิจารณา
ใคร่ครวญ ตรวจหาเหตุผล และตรวจสอบข้อย่ิงหย่อนในสิ่งที่ทําน้ัน มีการวิเคราะห์ วัดผล คิดค้นวิธีแกํไข
ปรับปรุง เป็นต้น ตัวอย่างคําสอนทางพระพุทธศาสนา คือ “ภิกษุย่อมเจริญอิทธิบาทอันประกอบด้วยวิมังสา
สมาธิและปธานสังขาร ดังน้ี ว่า วิมังสาของเราจักไม่ย่อหย่อนเกินไป ไม่ต้องประคองเกินไป ไม่หดหูในภายใน ไม่
ฟุ้งซ่านไปภายนอก และเธอมีความสําคัญในเบ้ืองหลังและเบ้ืองหน้าอยู่ว่า เบ้ืองหน้าฉันใด เบ้ืองหลังก็ฉันน้ัน 
เบ้ืองหลังฉันใด เบ้ืองหน้าก็ฉันน้ัน เบ้ืองล่างฉันใด เบ้ืองบนก็ฉันน้ัน เบ้ืองบนฉันใด เบ้ืองล่างก็ฉันน้ัน กลางวัน
ฉันใด กลางคืนก็ฉันน้ัน กลางคืนฉันใด กลางวันก็ฉันน้ัน เธอมีใจเปิดเผย ไม่มีอะไรหุ้มห่อ อบรมจิตให้สว่างอยู่ 
สุดยอดของวิธีทํางานให้สําเร็จอยู่ในอิทธิบาทข้อสุดท้ายน้ีซึ่งสอดคล้อง กับงานวิจัยของพระอํานวย หมอกเมฆ 
ได้วิจัยเรื่อง “การพัฒนาการบริหารวัดในพระพุทธศาสนาสําหรับเจ้าอาวาสวัดราษฎร์ในเขตหนเหนือ ภาค ๔” 
ผลการวิจัยพบว่า โดยเฉล่ียเจ้าอาวาสมีการปฏิบัติหน้าที่ดีมาก ซื่อสัตย์สุจริต บริหารวัดโปร่งใส แต่ยังให้
                                                            

๑๒พระมหาวีระชัย ชยวีโร (มิตะสิทธ์ิ), “การพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการศาสนสมบัติวัดของคณะสงฆ์
ไทย”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๔๔๖). 



    ๑๙๙

 

ความสําคัญกับหลักความประหยัด ความคุ้มค่า และการทํางานเป็นทีมน้อย จึงนําไปสู่การพัฒนาการพัฒนา
สําหรับเจ้าอาวาสวัดราษฎร์ เรียกว่า “ปัญจบริหาร” ประกอบด้วย (๑) การพัฒนาการถือธรรมเป็นใหญ่ (๒) 
การพัฒนาการป้องกันความเสื่อมนําไปสู่ความเจริญรุ่งเรือง (๓) การพัฒนาปฏิบัติหน้าที่ศีลธรรม (๔) การ
พัฒนาการทํางานที่ดีให้สําเร็จความประสงค์ และ (๔) การพัฒนาการสงเคราะห์สิ่งอันเป็นความเอ้ือเฝื้อ
เก้ือกูล๑๓ 
 ๕.๓.๔ ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของพระสังฆาธิการที่มีต่อการพัฒนาบริหาร 
จัดการศาสนสมบัติของวัดในจังหวัดชลบุรี จําแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 

การเปรียบเทียบความคิดเห็นของพระสังฆาธิการที่มีต่อการพัฒนาการบริหารจัดการศา
สนสมบัติของวัดในจังหวัดชลบุรี ตามหลักอิทธิบาท ๔ จําแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล สรุปได้ว่า 

พระสังฆาธิการที่มีสถานภาพต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการพัฒนาการบริหารจัดการศา
สนสมบัติของวัดในจังหวัดชลบุรี ตามหลักอิทธิบาท ๔ โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน จึงปฏิเสธ
สมมติฐานการวิจัยซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของสมจิต ขอนวงค์ และคณะ ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง 
“ประสิทธิภาพการสอนกลุ่มสาระ การเรียนรู้พระพุทธศาสนา ม.๓ จ.แพร่” ผลการวิจัยพบว่า ๑. 
กิจกรรมการเรียนการสอนของครูกลุ่มสาระการเรียนรู้พระพุทธศาสนา ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ใน
โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา จังหวัดแพร่ พบว่า ครูนํากิจกรรมการเรียนการสอนไปใช้
ด้านเน้ือหา ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน ด้านวิธีการสอน ด้านสื่อการสอน ด้านประสิทธิภาพการ
สอน อยู่ในระดับปานกลาง ๒. ประเมินประสิทธิภาพการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้พระพุทธศาสนา
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ในโรงเรียบสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่ การศึกษาจังหวัดแพร่ พบว่าประเมิน
ประสิทธิภาพการสอนของครู ด้านเน้ือหา กิจกรรมการเรียนการสอน วิธีการสอน สื่อการสอน และ
ประสิทธิภาพการสอนอยู่ในระดับปานกลาง ๓. เปรียบเทียบตัวแปรและประสิทธิภาพการสอนกลุ่ม
สาระการเรียนรู้พระพุทธศาสนาระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ในโรงเรียนสังกัด สํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาจังหวัดแพร่ ระหว่างกลุ่มตัวแปรโดยรวม พบว่า ครูที่มีเพศ อายุ เขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประสบการณ์ วุฒิการศึกษา คณะที่จบการศึกษา เคยผ่านการอบรม และลักษณะของโรงเรียนต่างกัน 
มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ ๐.๐๑ ส่วนเพศนักเรียนไม่แตกต่างกันในการประเมิน 
ประสิทธิภาพการสอนของครูอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ๑๔ 

พระสังฆาธิการที่มี อายุ ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการพัฒนาการบริหารจัดการศาสน
สมบัติของวัดในจังหวัดชลบุรี ตามหลักอิทธิบาท ๔ โดยภาพรวมไม่แตกต่างกันจึงปฏิเสธสมมติฐาน
การวิจัยซึ่งสอดคล้องกับ งานวิจัยของดนุพล สุนทรัตน์ ใด้วิจัยเร่ือง “การพัฒนาหลักสูตรเสริมเพ่ือ
พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษาเอกชน การศึกษาคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค์ เพ่ือ
พัฒนาและหาประสิทธิภาพของหลักสูตรเพ่ือพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนศึกษา
เอกชน กลุ่มตัวอย่างคือ นักเรียน โรงเรียนวชิรานุกูล ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๔๔๐ 
จํานวน ๑๒ ห้องเรียน สุ่มกลุ่มตัวอย่างอย่างง่าย เป็นกลุ่มทดลอง ๑ ห้องเรียน จํานวน ๔๐ คน และ
                                                            

๑๓ พระอํานวย หมอกเมฆ, “การพัฒนาการบริหารวัดในพระพุทธศาสนาสําหรับเจ้าอาวาสวัดราษฎร์
ในเขตหนเหนือ ภาค ๔”, วิทยานิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยภาคกลาง, ๒๔๔๓).  

๑๔ สมจิต ขอนวงค์ และคณะ, “ประสิทธิภาพการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้พระพุทธศาสนา ม.๓ จ.แพร่”, 
รายงานการวิจัย, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๔๕๓), หน้า ๓. 



    ๒๐๐

 

เป็นกลุ่มควบคุม ๑ ห้องเรียน จํานวน ๔๐ คน ทดสอบนักเรียนด้วยแบบประเมินผลการใช้หลักสูตร
เสริมที่ประเมินเจตคติ และพฤติกรรมการมีคุณธรรม จริยธรรมของกลุ่มตัวอย่างก่อน และหลังการ
ทดลองทั้งสองกลุ่ม แล้ววิเคราะห์ผลการวิเคราะห์ผลการทดลองโดยใช้สถิติการหาค่าสหสัมพันธ์ของ
เพียร์สัน และการวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วม ผลการศึกษา พบว่า 
 ๑. ความสัมพันธ์ระหว่างเจตคติกับพฤติกรรมการมีคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนหลัง
การทดลอง มีความสัมพันธ์ต่อกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๑ 
 ๒. ผลการเปรียบเทียบเจตคติการมีคุณธรรมหลักการทดลองระหว่างกลุ่มควบคุมกับกลุ่ม 
ทดลอง พบว่า กลุ่มทดลองมีค่าเฉล่ียโดยรวมสูงกลุ่มควบคุมแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ 
หากพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ความมีวินัยและความประหยัด กลุ่มทดลองสูงกว่ากลุ่มควบคุม แตกต่างกัน
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๑ ส่วนความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย์ และความขยันหมั่นเพียร มีเจต
คติต่อการมีคุณธรรมไม่แตกต่างกัน๑๕ 

พระสังฆาธิการที่มี วุฒิการศึกษาสามัญ ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการพัฒนาการบริหารจัดการศา
สนสมบัติของวัดในจังหวัดชลบุรี ตามหลักอิทธิบาท ๔ โดยภาพรวมโดยภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ ทาง
สถิติที่ระดับ ๐.๐๕ จึงเป็นไปตามสมมติฐานการวิจัยซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของบุญหนา จิมานัง และคณะ ได้
วิจัยเรื่อง “การประเมินประสิทธิภาพการสอนของพระสอนศีลธรรมในสถานศึกษาเขตการปกครอง คณะสงฆ์ภาค ๙” 
มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาประสิทธิภาพการสอนของพระสอนศีลธรรมในสถานศึกษาเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๙ 
ศึกษาความพึงพอใจของสถานศึกษาที่มีต่อพฤติกรรมของนักเรียนหลังจากมีพระสอนศีลธรรมและเปรียบเทียบผล
การศึกษาระหว่างตัวแปรกับประสิทธิภาพการสอนของพระสอนศีลธรรม ผลการวิจัยพบว่าพระสอนศีลธรรมใน
สถานศึกษา เขตการปกครองคณะสงฆ์ภาค ๙ มีประสิทธิภาพการสอน อยู่ในระดับดี เมื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพ
การสอนของพระสอนศีลธรรมกับตัวแปรอิสระ พบว่า พระสอนศีลธรรมที่มีอายุต่างกัน มีวุฒิการศึกษาแผนกธรรม
ต่างกัน มีวุฒิการศึกษาแผนกบาลีต่างกัน มีประสิทธิภาพการสอนศีลธรรมแตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิตที่ 
๐.๐๕ ความพึงพอใจต่อพฤติกรรมของนักเรียน หลังจากมีพระสอนศีลธรรมอยู่ในระดับดีเพียงร้อยละ ๕๓.๓ ปัจจัยที่
มีผลต่อประสิทธิภาพการสอนศีลธรรม พบว่าระยะเวลาที่สอนระดับความพึงพอใจต่อพฤติกรรมของนักเรียน จํานวน
ช่ัวโมงสอน จํานวนนักเรียนมีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพการสอนในเชิงบวก๑๖ 

มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาจริยธรรมของนักศึกษาช่างอุตสาหกรรมระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
(ปวช.) การดําเนินกิจกรรมของรูปแบบที่ ๓ ระยะ ได้แก่ ระยะเส้นฐาน ระยะทดลอง และระยะติดตามผล การ
ดําเนินกิจกรรมในระยะทดลอง มีการให้ความรู้และฝึกปฏิบัติเก่ียวกับเรื่อง การจัดการความคิดความเข้าใจ 
ทักษะการคิดเพ่ือควบคุมตนเองด้วยเทคนิคการปรับพฤติกรรมทางปัญญา การเขียนโครงการช่วยเพ่ือน การ
ซักซ้อมซํ้า การให้ข้อมูลป้อนกลับและเสริมแรงทางบวก ๒. ผลของการใช้รูปแบบการจัดกิจกรรมตามแนวคิดการ

                                                            
๑๕ ดนุพล สุนทรัตน์, “การพัฒนาหลักสูตรเสริมเพ่ือพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียน 

มัธยมศึกษาเอกชน”, ดุษฎีนิพนธ์การบริการศึกษา, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยบูรพา, ๒๕๕๐). 
๑๖ บุญหนา จิมานังและคณะ, “การประเมินประสิทธิภาพการสอนของพระสอบศีลธรรมในสถานศึกษา

เขตการปกครองคณะสงฆ์ภาค ๙”, รายงานการวิจัย, (กรุงเทพมหานคร : ห้างหุ้นส่วนจํากัดสามลดา,๒๔๔๑), หน้า ก. 



    ๒๐๑

 

ปรับพฤติกรรมทางปัญญา  พบว่า นักศึกษากลุ่มทดลองมีค่าเฉลี่ยของคะแนนพฤติกรรมจริยธรรม แตกต่างจาก
นักศึกษากลุ่มควบคุม อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๑๑๗ 
๕.๓ ข้อเสนอแนะ 

ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะเพ่ือการดําเนินงานการจัดการและการขยายผลการวิจัยสู่การ
บริหารการ ปฏิบัติหรือการจัดการเชิงวิชาการ ดังน้ี 
 ๕.๓.๑ ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
 ๑) ปรับปรุงองค์กรการจัดประโยชน์ให้เป็นองค์กรอิสระเพ่ือให้เกิดความคล่องตัวในการ
จัดประโยชน์หรือรูปแบบอ่ืนที่เหมาะสมต่อการบริหารจัดการ 
 ๒) ปรับปรุง กฎ ระเบียบ ให้เอ้ือต่อการจัดประโยชน์และเหมาะสมกับสภาพปัจจุบันไม่
ยืดเย้ือ แต่ยืดหยุ่นทันต่อเหตุการณ์ และควรเพ่ิมมาตรการทางกฎหมาย และลงโทษอย่างจริงจังต่อผู้
เช่าที่ผิดกฎระเบียบสัญญาเช่าต่างๆ รวมถึงเจ้าหน้าที่ที่มีพฤติกรรมเอ้ือประโยชน์ต่อผู้เช่า 
 ๓) เพ่ิมอัตรากําลังบุคลากร เจ้าหน้าที่ให้เหมาะสมกับการปฏิบัติงานอย่างเพียงพอและจัด 
ฝึกอบรมและสัมมนาเจ้าหน้าที่ผู้เก่ียวข้องกับการจัดประโยชน์ รวมถึงผู้อํานวยการสํานักงานพุทธศาสนา
จังหวัด ให้มีความรู้ความเข้าใจ กฎ ระเบียบ และทัศนคติที่ดีต่อการจัดประโยชน์สร้างจิตสํานึกแก่ราชการ 
เจ้าหน้าที่จัดประโยชน์ ถือเป็นหน้าที่สําคัญที่จะสร้างความมั่นคงแก่สถาบันพระพุทธศาสนา 
 ๔) ส่วนกลางควรมอบอํานาจหน้าที่บางประการให้ส่วนภูมิภาคมีบทบาทมากขึ้นเพ่ือเอ้ือ
ต่อการจัดประโยชน์ได้ถูกต้อง เป็นธรรม และรวดเร็วย่ิงขึ้น 
 ๕) ต้ังคณะกรรมการหรือคณะทํางานเฉพาะกิจ พิจารณาแก้ปัญหาในเร่ืองต่าง ๆ อย่าง
รวดเร็ว และทันเหตุการณ์ โดยเฉพาะเร่งรัดหน้ีค้างชําระและอ่ืน ๆ รวมท้ังตรวจสอบการรังวัดและ
ปักหลักเขตแสดงแผนผังการเช่าให้ชัดเจน เพ่ือประโยชน์ในการทําสัญญาเช่าอย่างถูกต้องและเป็น
ธรรม 
  ๕.๓.๒ ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ 
 ๑) นําเทคโนโลยีสมัยใหม่ และเทคนิคใหม่มาใช้ในงานจัดประโยชน์ เพ่ือสามารถแก้ปัญหา
ได้รวดเร็วและตรงกับสภาพความเป็นจริง เช่น ใช้ระบบคอมพิวเตอร์จัดเก็บข้อมูล วางระบบจัดเก็บ
ข้อมูล มีฐานข้อมูลที่ถูกต้องทันสมัย ที่สามารถเรียกตรวจสอบ เพ่ือวางแผนพัฒนาติดตามเร่งรัดค่าเช่า
ตลอดจน สัญญาต่าง ๆ ว่าสิ้นสุดสัญญาเวลาใด ให้ได้ทันเหตุการณ์ 
 ๒) จัดให้มีการศึกษาวิจัย วิเคราะห์การจัดประโยชน์ ความพึงพอใจของผู้เช่าหรืออ่ืน ๆ
เพ่ือเป็นข้อมูลในการพัฒนาการจัดประโยชน์ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด และควรเสริมสร้างขวัญและ
กําลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงานจัดประโยชน์ด้วยวิธีการต่าง ๆ อาทิ ให้โบบัส ค่าตอบแทนร้อยละ จากรายได้
หรือสวัสดิการอ่ืน ๆ เช่น ที่พักเจ้าหน้าที่ 
 ๓) ควรจัดกิจกรรม/โครงการประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจแก่ผู้เช่าในเรื่องกฎระเบียบ
การเช่าที่ดิน การปฏิบัติตน เช่น ทําเอกสารแจก หรือจัดโครงการเก็บค่าเช่าแบบสัญจร 

                                                            
๑๗ วัลลภา จันทร์เพ็ญ, “การพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาจริยธรรมของนักศึกษาช่างอุตสาหกรรมตาม

แนวคิดการปรับพฤติกรรมทางปัญญา”, วิทยานิพนธ์ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๔๔๔). 



    ๒๐๒

 

 ๔) ติดตามเร่งรัดสัญญาเช่าต่าง ๆ ที่ไม่เป็นธรรม เช่น การให้เช่าช่วง การต่อเติมอาคาร 
สถานที่ผู้เช่าไม่ทําตามระเบียบการเช่า เป็นต้น 
 ๕) บริการชําระค่าเช่าของผู้เช่า ให้สะดวก รวดเร็วและเป็นธรรมในหลายช่องทาง เช่น 
ผ่านธนาคาร ร้านสะดวกซื้อ หรือบริการนอกสถานที่ 
 
 
 

 ๔.๓.๓ ข้อเสนอแนะสําหรบัการวิจัยครั้งตอ่ไป 
 ๑) ควรศึกษามาตรการทางกฎหมายเก่ียวกับย้ายวัดว่า ที่ดินที่ต้ังวัดเดิมจะเป็นที่ธรณีสงฆ์
หรือเป็นที่วัดร้าง 
 ๒) ควรศึกษามาตรการการต้ังวัดในที่ศาสนสมบัติกลางจะดําเนินการได้หรือไม่อย่างไร  
 ๓) ควรศึกษาว่า เมื่อยกวัดร้างเป็นวัด มีพระสงฆ์ตามกฎกระทรวงแล้ว มีมาตรการอย่างไร 
เก่ียวกับการดําเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินของวัดร้างน้ัน 
 ๔) ควรศึกษาเก่ียวกับพระราชบัญญัติ “อุปถัมภ์และคุ้มครอง”พระพุทธศาสนา
พระราชบัญญัติ จัดต้ังธนาคารพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และพระราชบัญญัติอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องกับ
พระพุทธศาสนา ว่ามีผลดี ต่อพระพุทธศาสนาอย่างไร 
 ๕) ควรศึกษาเรื่องมาตรการทางกฎหมายให้ความคุ้มครองกับที่ดินของวัดอย่างไร  
 ๖) ควรมีการศึกษาว่าควรมีมาตรการอย่างไร หรือเก่ียวกับระบบการตรวจสอบถ่วงดุล
อํานาจของผู้เก่ียวข้องกับวัด ศาสนสมบัติวัดและศาสนสมบัติกลาง 
 
 
 



 
 

 

บรรณานุกรม 
 

๑. ภาษาไทย 
 ก. ข้อมูลปฐมภูมิ  
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. พระไตรปิฏกภาษาไทย. ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.
 กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๙. 
 ข. ข้อมูลทุติยภูมิ 
(๑) หนังสือและเอกสารทั่วไป 
กรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ. หนังสือคู่มือพระสังฆาธิการ ว่าด้วยพระราชบัญญัติ กฎ 

ระเบียบ และคําสั่งของคณะสงฆ์. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์การศาสนา, ๒๕๔๒. 
_________. พ .ร .บ .  คณะสงฆ์  พ .ศ .  ๒๕๐๒  แก้ ไข เพิ่ ม เดิม  ฉบับที่  ๒  พ .ศ .  ๒๕๓๕ . 

กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์กรมการศาสนา, ๒๕๕๐. 
_________. คู่มือกระบวนงานการจัดการศาสนสมบัติสํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ พ.ศ. 

๒๕๕๔. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์กรมการศาสนา, ๒๕๕๔. 
คณาจารย์โรงพิมพ์เลี่ยงเชียง . แบบประกอบนักธรรมตรี อธิบายธรรมวิภาค ปริเฉทที่ ๑ . 

กรุงเทพมหานคร: เลี่ยงเชียง, ๒๕๓๖. 
ชําเลือง วุฒิจันทร์ . การพัฒนากิจการคณะสงฆ์และการศาสนาเพี่อความม่ันคงแห่งชาติ . 

กรุงเทพมหานคร: กระทรวงศึกษาธิการ, ๒๕๒๕.  
ติณ  ปรัชญพฤทธ์ิ . การบริหารการพัฒนา  :  ความหมาย  เนื้ อหา  แนวทางและปัญหา . 

กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๕๑. 
ธงขัย สันติวงษ์. องค์การและการบริหาร. พิมพ์ครั้งที่ ๑๑. กรุงเทพมหานคร: ไทยวัฒนาพานิซ, 

๒๕๔๓. 
ธัญญวัฒน์ ชาญพินิจ. "วัด" กับ "ที่สาธารณประโยชน์''. กรุงเทพมหานคร: สํานักงาน จัดการที่ดิน

ของรัฐ. ๒๕๔๗. 
บรรจง จันทมาศ. การพัฒนางานด้วยระบบบริหารคุณภาพและเพิ่มผลผลิต. กรุงเทพมหานคร: 

สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี ไทย-ญี่ป่น, ๒๕๔๗. 
พรนพ พุกกะพันธุ. ภาวะผู้นําและการจูงใจ. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์จามจุรีโปรดักท์, ๒๕๔๔.  
พระครูวินัยธรอารยพงศ์ อารยธมโม. วัดบางพระวรวิหาร ชลบุรี. กรุงเทพมหานคร: บรษัท 

อมรินทร์พริ้นต้ิงแอนด์พลบัลิซช่ิง จํากัด มหาขน, ๒๕๕๓.  
พระเทพปริยัติสุธี (วรวทย์ คงฺคปญฺโญ). การคณะสงฆ์และการพระศาสนา. กรุงเทพมหานคร: โรง

พิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๐. 



๒๐๔ 
 

 

บรรณานุกรม (ต่อ) 
 

พระธรรมโกศาจารย์ ศ.ดร. (ประยูร ธมฺมจิตฺโต). พุทธวิธีการบริหาร. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหา
จุฬาลง กรณราฃวิทยาลัย, ๒๕๕๐. 

_________. "ยุทธศาสตร์  การ เผยแผ่ เ ชิ งรุ ก” . การศึ กษา เพี่ อสั นติสุ ขของสั งคมไทย . 
กรุงเทพมหานคร: หจก. สามลดา, ๒๕๕๔. 

พระธรรมปริยัติโสภณ (วรวิทย์ คงฺคปญฺโญ). วิทยาพระสังฆาธิการ เล่ม ๒. กรุงเทพมหานคร: บริษัท 
สหธรรมิก จํากัด, ๒๕๕๓. 

พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต). ธรรมนูญชีวิต. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรฌราช
วิทยาลัย, ๒๔๔๔. 

พระราชญาณวิสิฐ วิ. (เสริมชัย ชยมงฺคโล). การบริหารวัด. พิมพ์ครั้งที่ ๑๐. นครปฐม: เพชรเกษม การ
พิมพ์, ๒๕๕๑. 

พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ.๒๕๐๕. ราฃกิจจาบุเบกษา. เล่ม ๗๙ ตอนที่ ๑๑๕ ฉบับพิเศษ. ๓๑ 
ธันวาคม ๒๕๕๕. 

พระราชรัตนมุนี (ชัยวัฒน์ ปญฺญาสิริ). การจัดสาธารณูปการและสาธารณสงเคราะห์ของวัด. 
กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์การศาสนา, ๒๕๓๘. 

พระสุธีวรญาณ (ณรงค์ จิตฺตโสภโณ). พุทธศาสตร์ปริทรรศน์รวมในผลงานทางวิชาการเกี่ยวกับ 
พระพุทธศาสนา. กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพ์สุขภาพใจ, ๒๕๔๘. 

พักตร์ผจง  วัฒนสินรุ  และพสุ  เดชะรินทร์ . การจัดการเ ซิงกลยุทธ์และนโยบายธรกิจ . 
กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๔๔๒. 

พิภพ การญจนะ. คู่มือการบริหารและการจัดการวัดฉบบัย่อ. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์การศาสนา, 
๒๕๕๐. 

พุทธทาสภิกขุ. ศึกษาธรรมะอย่างถูกวิธี หรือ ธรรมวิภาค นวกภูมิ. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์ 
กรมการศาสนา, ๒๔๕๐. 

มาณพ พลไพรินทร์. คู่มือบริหารกิจการคณะสงฆ์. กรุงเทพมหานคร: กรมการศาสนา, ๒๕๔๑. 
รุจิร์ ภู่สาระ และคณะ. การบริหารการจัดการ. กรุงเทพมหานคร: บุ๊คพอยท์, ๒๕๕๐. 
วัฒนา วงศ์เกียรติรัตน์ และคนอ่ืน. การวางแผนกลยุทธ์ ศิลปะกําหนดแผนองค์กรส่ความเป็นเลิศ. 

กรุงเทพมหานคร: บริษัท อินโนกราฟฟิกส์ จํากัด, ๒๕๔๘. 
วิรัช นิภาวรรณ. แนวคิดและความหมายของการบริหารและการบริหารจัดการ. กรุงเทพมหานคร: 

ไทยวัฒนาพานิซ, ๒๔๔๘. 
วีระ อําพันสุข. พุทธธรรมกับการบริหารบุคคล. กรุงเทพมหานคร: เอราวัณการพิมพ์, ๒๕๕๑. 
ศิริพงษ์ ลดาวัลย์ ณ อยุธยา. แนวคิดและทฤษฎีรัฐประศาสนศาสตร์. คณะรัฐประศาสนศาสตร์: 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ๒๕๕๑. 
 
 
 



๒๐๕ 
 

 

บรรณานุกรม (ต่อ) 
 

ศิริวรรณ เสรีรัตน์. ทฤษฎีองค์การ: ฉบับมาตรฐาน. กรุงเทพมหานคร: ธรรมสาร, ๒๔๕๔. 
ศูนย์สารสนเทศสิ่งแวดล้อม กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม. กรุงเทพมหานคร: กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม, ๒๕๕๕. 
สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์. คู่มือพระสังฆาธิการว่าด้วยเร่ืองการคณะสงฆ์และการพระศาสนา. 

กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์กรมการศาสนา, ๒๔๕๑. 
สมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาววชิรญาณวโรรส. พระราชบญัญตัลิกัษณะปกครอง คณะสงฆ์ ร.

ศ.๑๒๑. กรุงเทพมหานคร:  โรงพิมพ์สํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ, ๒๕๕๐.  
สมบูรณ์ สุขสําราญ. พุทธศาสนาการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองและสังคม. กรุงเทพมหานคร: 

สํานักพิมพ์จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ๒๕๒๗. 
สมยศ นาวีการ. การบริหาร Management. พิมพ์ครั้งที่ ๒. กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพ์ดอกหญ้า, 

๒๕๓๗. 
_________. การบริหารเชิงกลยุทร. กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพ์บรรณกิจ, ๒๕๕๒. 
สาโรจน์ โอพิทักษ์ชีวิน. การบริหารเชิงกลยุทธ์. กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพ์เพียรสัน เอ็ดดูเคช่ันอิน 

โดไซน่า, ๒๕๕๐. 
สํานักงานเจ้าคณะจังหวัดชลบุรี. สถิติพระภิกษุสามเณรจําพรรษาเจ้าคณะจังหวัดชลบุรี พ.ศ. 

๒๕๕๕. ชลบุรี: สํานักงานเจ้าคณะจังหวัดชลบุรี, ๒๕๕๕. 
สํานักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก. แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดและแผนปฏิบัต

ราชการ/ แผนพัฒนาจังหวัด. ชลบุรี: ชลบุรีการพิมพ์, ๒๕๕๘ . 
สํานักพระพุทธศาสนาแห่งชาติ . วัดพัฒนาตัวอย่าง . กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์สํานักงาน 

พระพุทธศาสนา, ๒๕๕๒. 
สุนันทา เลาหนันท์. การพัฒนาองค์การ. กรุงเทพมหานคร: บริษัท วิรัตน์ เอ็ดดูเคขัน จํากัด, ๒๕๕๓.  
สุพาน สฤษฏ์วานิซ. การบริหารเชิงกลยุทธ์ แนวคิดและทฤษฎี. กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพ์ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๔๖. 
อุทิศ ขาวเธียร. การวางแผนกลยุทธ์. กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 

๒๕๕๓. 
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(๒) รายงานการวิจัย/วิทยานิพนธ์ : 
กนก แสนประเสริฐ และคณะ. "การจัดการดูแลทรัพย์สินและศาสนสมบัติของวัด". รายงานวิจัย 

สัมมนาเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการจัดการสําหรับนักบริหาร. สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ
หารศาสตร, ๒๕๔๕. 

กนกวรรณ โกมลิทธิพงศ์. "การบริหารกิจการคณะสงฆ์จีนนิกายในประเทศไทย". พุทธศาสดรดุษฎี
บัณฑิต สาขาวิชาพระพทุธศาสนา. บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย, ๒๕๕๐. 

คูณ โทขันธ์ และเทพพร มังธานี. "รูปแบบการจัดการศึกษาและเผยแผ่ศาสนธรรมของวัดใน 
พระพุทธศาสนา: กรณีศึกษา วัดมหาพุทราราม อําเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ". รายงาน
การวิจัย. กรุงเทพมหานคร: สํานักงานเลขาธิการการศึกษา, ๒๕๔๖. 

ฉันทนา กล่อมจิต. "รูปแบบการจัดการศึกษาและเผยแผ่ศาสนธรรมของวัดในพระพุทธศาสนา: 
กรณีศึกษาวัดป่าบ้านค้อ อําเภอเมืองผิง จังหวัดอุดรธานี" . รายงานการวิ จัย . 
กรุงเทพมหานคร: สํานักงานเลขาธิการ การศึกษา, ๒๕๔๖. 

เฉียบ ไทยย่ิง. “ปัจัยที่ส่งผลต่อความสําเร็จของเจ้าอาวาสในการพัฒนาวัดให้เป็นศูนย์กลางของชุมชน 
กรณี  ศึกษา :  ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียง เหนือ " . รายงานการวิ จัย . 
กรุงเทพมหานคร: กองแผนงานกรมการศาสนา, ๒๕๔๑. 

ดนัย ปรีชาเพ่ิมประสิทธิ. "พระสงฆ์กับทรัพย์สินส่วนตัว". รายงานวิจัย. ศูนย์พุทธศาสน์ศึกษา: 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๕๒. 

ดนุพล สุนทรัตน์. "การพัฒนาหลักสูตรเสริมเพ่ือพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียน
มัธยมศึกษาเอกชน". ดุษฎีนิพนธ์การบริการศึกษา. บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยบูรพา
, ๒๕๕๐. 

ทรงวิทย์ แก้วศรี. "การศึกษาวิเคราะห์ยุทธวิธีในการประกาศศาสนาฃองพระพุทธเจ้า". วิทยานิพนธ์
พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา. บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๐. 

นิวัติ จันทราข. "คุณสมบัติของพระนักบริหารที่ดีที่ส่งผลต่อสภาพการบริหารจัดการวัดในเขต 
กรุงเทพมหานคร". รายงานการวิจัย. คณะบริหาธุรกิจ: มหาวิทยาลัยศรีปทุม, ๒๕๕๔. 

บุญศรี พานะจิตต์และคณะ. "ความสําเร็จในการปฏิบัติภารกิจของวัด: กรณีศึกษาวัดชลประทาน
รังสฤษฏ์ อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี". รายงานการวิจัย. กรุงเทพมหานคร: 
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ สํานักนายกรัฐมนตรี, ๒๕๔๕. 
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บุญหนา จิมานังและคณะ. "การประเมินประสิทธิภาพการสอนของพระสอนศีลธรรมในสถานศึกษา
เขต การปกครองคณะสงฆ์ภาค ๙". รายงานการวิจัย. กรุงเทพมหานคร: ห้างหุ้นส่วนจํา
ภัตสามลดา, ๒๕๕๑. 

ประมวล ตันยะ และคณะ . "การศึกษาแนวทางการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่สถาบัน
พระพุทธศาสนาในจังหวัดนครราชสีมา". รายงานวิจัย. นครราชสีมา: มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา, ๒๕๔๗. 

ประมูล สารพันธ์. ดร.. "การศึกษาแนวทางการพัฒนาการศึกษาของคณะสงฆ์". รายงานการวิจัย. 
สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราซวิทยาลัย, ๒๕๕๓. 

พระครูใบฎีกาอภิชาต ธมฺมสุทฺโธ. "ประสิทธิภาพการบริหารงานของเจ้าอาวาสในจังหวัดนนทบุรี". 
วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต  การจัดการเชิงพุทธ . บัณฑิตวิทยาลัย : 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๓. 

พระครูสุจิตฺตานันท์ (พระมหาจํานงค์ ทินโพธ์ิวงศ์ หิตจิตฺโต). "หลักธรรมพรหมวิหาร ๔  ของเจ้า
อาวาส มาใช้ในการบริหารงาน". รายงานวิจัย. นครปฐม: วัดวังเย็น, ๒๕๕๕. 

พระปลัดมนต์ดก สุวโจ (ตันหลงขจร). รวมบทความวิชาการ. โครงการสัมมนาวิทยานิพนธ์ดีเด่น 
ประจําปี ๒๕๕๔. บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราฃวิทยาลัย, ๒๕๕๔.  

พระมหาฐานันดร เขมปญฺโญ. "กลยุทธ์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระบัณฑิตอาสาบนพ้ืนที่สูง
ของ ภาคเหนือตอนบน". วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
เชิงพุทธ. บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗. 

พระมหามณเฑียร วรธมฺโม."บทบาทของพระสังฆาธิการในการบริหารกิจการคณะสงฆ์ในจังหวัด 
พังงา". วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต รัฐประศาสนศาสตร์. บัณฑิตวิทยาลัย: 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๓. 

พระมหาเรืองเดช ถาวรธมโม. ดร, (ศรีประสม). "การบริหารจัดการกิจการคณะสงฆ์ให้เป็นศูนย์การ
เรียนรู้ของชุมชนวัดไผ่ล้อม ตําบลจันทนิมิต อําเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี". 
รายงานการวิจัย. หน่วยวิทยบริการ คณะสังคมศาสตร์ วัดไผ่ล้อม พระอารามหลวง: 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราฃวิทยาลัย, ๒๕๕๔. 

พระมหาวีระชัย ชยวีโร. "การพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการศาสนสมบัติวัดของคณะสงฆ์ไทย''. 
วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราซวิทยาลัย, ๒๕๕๖. 

พระเมธีธรรมาลังการ และคณะ. "การใช้หลักธรรมพรหมวิหาร ๔ ในการบริหารงานของผู้บริหาร 
สถานศึกษาที่เช้าร่วมโครงการโรงเรียนวิถีพุทธสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาแพร่ 
เขต๑". รายงานการวิจัย. สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์: มหาวิทยาลัยมหาจุหาลงกรณราช
วิทยาลัย, ๒๕๔๙. 
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พระอํานวย หมอกเมฆ. "กลยุทธ์การบริหารวัดในพระพุทธศาสนาสําหรับเจ้าอาวาสวัดราษฎร์ใน เขต
หนเหนือ ภาค ๔". วิทยานิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัย
ภาคกลาง, ๒๕๕๓. 

พล อาริยะชาติกุล. "การบริหารจัดการพ้ืนที่วัดเพ่ือปล่อยเช่า". รายงานวิจัย. คณะสถาปัตยกรรม
ศาตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, ๒๕๕๔. 

พีรณัฏฐ์ ยาทิพย์ และกรรณิการ์ จะกอ. "การจัดทําบัญชีของพระอารามหลวงในเฃตพ้ืนที่ปริมณฑณ 
ของกรุงเทพมหานคร". รายงานวิจัย. บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์, ๒๕๕๔. 

เพ่ิมศักด์ิ โคตรชมพู. "บทบาทในการพัฒนาสังคมของวัดในจังหวัดหนองคาย". รายงานการวิจัย. 
บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี, ๒๕๔๙. 

มนัส ภาคภูมิ และคณะ. "ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสําเร็จของเจ้าอาวาสในการพัฒนาวัดให้เป็นศูนย์กลาง 
ชุมชน". รายงานการวิจัย. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์การศาสนา, ๒๕๔๐. 

มัณฑริกา วิฑูรซาติ. "การพัฒนากลยุทธ์การบริหารสถานศึกษาเพ่ือส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนที่
เน้นผู้ เรียนเป็นสําคัญ ของสถานศึกษาเอกชนขั้นพ้ืนฐานช่วงช้ันที่ ๑-๒ ในเขต
กรุงเทพมหานคร". วิทยานิพนธ์ดุษฎีนิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร
การศึกษาและภาวะผู้นํา. บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น, ๒๕๕๑. 

มาณี ไชยธรานุวัฒสิริ. "บทบาทพระสงฆ์ในยุคโลกาวัตน์เก่ียวกับทัศนะของพระสงฆ์ที่ชาวพุทธให้ความ
เคารพศรัทธา และความนิยมของพุทธคาสนิกชนต่อบทบาทของพระสงฆ์". รายงานวิจัย. 
นครปฐม: คณะมนุษย์ศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล, ๒๕๔๐. 

วัลลภา จันทร์เพ็ญ. "การพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาจริยธรรมของนักศึกษาช่าง
อุตสาหกรรม ตามแนวคิดการปรับพฤติกรรมทางปัญญา". วิทยานิพนธ์ครุศาสตรดุษฎี
บัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๔. 

ว่าที่ร้อยตรี ชัยยุทธ ชิโนกุล. "กลยุทธ์การฝึกอบรมและพัฒนาพระภิกษุสามเณรในจังหวัดชายแดน 
ภาคใต้". วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์. บัณฑิต
วิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราขวิทยาลัย, ๒๕๕๗. 

วีรชัย อนันต์เธียร. "กลยุทธ์การพัฒนาจริยธรรมสําหรับเยาวชนไทย". วิทยานิพนธ์ปริญญาพุทธ
ศาสตรดุษฎีบัณฑิต. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์. บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราฃวิทยาลัย, ๒๕๕๗. 

ศรินทิพย์ สถีรศิลปินและคณะ. “รูปแบบการจัดการศึกษาและการเผยแผ่ศาสนธรรมของวัดใน 
พระพุทธศาสนา: กรณีศึกษาวัดพระธรรมกาย อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี”. 
รายงานการวิจัย. กรุงเทพมหานคร: สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ สํานัก
นายกรัฐมนตรี, ๒๕๔๕. 

 
 
 



๒๐๙ 
 

 

บรรณานุกรม (ต่อ) 
 

ศิริพร ตันติยมาศ. "การบริหารเครือข่ายโรงเรียนแบบมีส่วนร่วม". วิทยานิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต. 
บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๕๐. 

เศรษวัฒน์ เอกคณานุวงค์. "การจัดการทรัพยากรมพุย์ที่มีความสามารถพิเศษ". วิทยานิพนธ์ปรัชญา
ดุษฎีบัณฑิต. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์. บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยรามคําแหง, 
๒๕๕๓. 

สบพันธ์ ซิตานนท์. "การพัฒนาสมรรถนะที่จําเป็นของผู้ตรวจสอบอาคาร". ปริญญาปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต . สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ . บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัย
รามคําแหง, ๒๕๕๑. 

สมจิต ขอนวงศ์ และคณะ. "ประสิทธิภาพการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้พระพุทธศาสนา ม.ร จ.แพร่''. 
รายงานการวิจัย. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราขวิทยาลัย, ๒๕๕๓. 

สุดใจ สะอาดย่ิง. “รูปแบบการพัฒนาวัดเป็นศูนย์กลางการแก้ไขปัญหาของประชาชนในระดับหมู่บ้าน 
จังหวัดสุรินทร์". รายงานการวิจัย. มหาวิทยาลัยราขภัฎสุรินทร์: กระทรวงศึกษาธิการ, 
๒๕๔๖. 

สุรสิทธ์ิ ไกรสิน. "วัดร้างในภาคอีสาน: การศึกษาวิกฤติ แนวทางการฟ้ืนฟูและพัฒนาวัดร้างโดยการมี
ส่วนร่วมฃองขุมชน". ปริญญานิพนธ์ดุษฎีบัณฑิต . สาขาวิชาวัฒนธรรมศาสตร์ : 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, ๒๕๕๖. 

แสงวาท วงศ์ใหญ่ และคณะ. "การศึกษาบทบาทและศักยภาพขององค์กรทางพุทธศาสนากับการ
ส่งเสริมระบบเศรษฐกิจแบบพ่ึงตนเองและการพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา". รายงาน
วิจัย. พะเยา: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา, ๒๕๔๖. 

อุดมพร  พลดี . "การจัดการคาสนสมบัติของวัด " . รายงานวิจัย . สุราษฎร์ธานี :  สํานักงาน
พระพุทธศาสนาจังหวัดสุราษฎร์ธานี, ๒๕๕๔. 



๒๑๐ 
 

 

บรรณานุกรม (ต่อ) 
 

(๓) เว็บไซต์ : 
วั ด บ า ง โ ฉ ล ง ใ น .  ฝ่ า ย ง า น ส า ธ า รณู ป ก า ร , ข้ อ มู ล จ า ก   http:// watbangchalhong 

nai.com/index.php?mo=3&art=244005. เข้าถึงข้อมูลเมื่อวันที่  ๑๔ ธ.ค.๒๕๕๔. 
 
 

(๔) สัมภาษณ์ / สนทนากลุ่มเฉพาะ 
สนทนากลุ่มเฉพาะ ดร.ธิติวุฒิ หมั่นมี. เลขานุการหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬา

ลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐. 
สนทนากลุ่มเฉพาะ ดร.อนุวัตร กระสังข์. อาจารย์ประจําหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณทิต สาขาวิชารัฐ

ประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐. 
สนทนากลุ่มเฉพาะ นายจิรัฏฐ์ ฐิ ติกิตติกุลภากร . นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ สํานักงาน

พระพุทธศาสนาจังหวัดชลบุรี, ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐. 
สนทนากลุ่มเฉพาะ นายปรีชา  บุญศิริ  นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ สํานักงานพระพุทธศาสนา

จังหวัดชลบุรี, ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐. 
สนทนากลุ่มเฉพาะ นายสราวุธ  สนิทกลาง นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ สํานักงานพระพุทธศาสนา

จังหวัดชลบุรี, ๒๕๖๐. 
สนทนากลุ่มเฉพาะ ผศ.พิเชฐ ทั่งโต, ผู้อํานวยการหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาการจัดการ

เชิงพุทธ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐. 
สนทนากลุ่มเฉพาะ พระครูญาณประยุต เจ้าคณะตําบลบ่อวิน  เจ้าอาวาสวัดเซาตะแบก, ๒๓ 

กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐. 
สนทนากลุ่มเฉพาะ พระครูภาวนาขันตยากร  เจ้าคณะตําบลนามะตูม   เจ้าอาวาสวัดม่วงเก่า, ๒๓ 

กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐. 
สนทนากลุ่มเฉพาะ พระครูวิจิตรกิจจากร เจ้าคณะตําบลโคกเพลาะ เจ้าอาวาสวัดเนินสังข์สฤษฏาราม, 

๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐. 
สนทนากลุ่มเฉพาะ พระครูสังฆรักษ์ เกียรติศักด์ิ  กิตฺติปญฺโญ, ดร., ผู้อํานวยการหลักสูตรพุทธศาสตร

ดุษฎีบัณฑิต สาขารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๓ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐. 

สนทนากลุ่มเฉพาะ พระครูสุนทรธรรมวินิจ เจ้าอาวาสวัดระเวิงรังสรรค์, ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐. 
สัมภาษณ์ นางวชิรา น่วมเจริญ, ผู้อํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชลบุรี, ๖ ตุลาคม 

๒๕๕๙. 
สัมภาษณ์ นางสาววราวรรณ ทองศิริ, นักวิชาการศาสนาชํานาญการ ผู้อํานวยการกลุ่มส่งเสริมพระ

พุทธ ศาสนาและกิจการพิเศษ สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชลบุรี, ๕ ตุลาคม 
๒๕๕๙. 

 



๒๑๑ 
 

 

บรรณานุกรม (ต่อ) 
 

สัมภาษณ์ นางสุชาดา มุ่งงานครู, นักวิชาการศาสนาชํานาญการ สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด
ชลบุรี, ๖ ตุลาคม ๒๕๕๙. 

สัมภาษณ์ นายจักกฤษณ์ วิสุทธิสิริ นักวิชาการศาสนาปฎิบัติการ สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด
ชลบุรี, ๖ ตุลาคม ๒๕๕๙. 

สัมภาษณ์ นายสามารถ เที่ยงพูนวงศ์  สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี, ๗ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
สัมภาษณ์ พระครูเกษมกิตติโสภณ (วัลลภ กิตฺติโลภโณ) เจ้าอาวาสวัดสามัคคีบรรพต, ๓ ตุลาคม 

๒๕๕๙. 
สัมภาษณ์ พระครูปลัดสราวุธ ฐิตปญฺโญ  เจ้าอาวาสวัดห้วยใหญ่, ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙. 
สัมภาษณ์ พระครูพิมลกิจจานุวัตร (ประทัง ทีปํกโร), รองเจ้าคณะอําเภอบ้านบึง เจ้าอาวาสวัดกุณฑี

ธาร , ๔ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
สัมภาษณ์ พระครูพิศาลประชานุกิจ (ดํารง จกฺกวโร), เจ้าคณะอําเภอหนองใหญ่ เจ้าอาวาสวัดหนอง

ใหญ่ศิริธรรม, ๓ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
สัมภาษณ์ พระครูวิทยาภินันท์ (ขัยณรงค์ ญาณงฺกโร), เจ้าคณะอําเภอพานทอง เจ้าอาวาสวัดโป่งตา

มุข, ๔ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
สัมภาษณ์ พระครูวิบูลปริยัติกิจ (สังขีด จนฺทปญฺโญ), เจ้าคณะอําเภอศรีราชา เจ้าอาวาสวัดพิบูลสัณห

ธรรม, ๕ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
สัมภาษณ์ พระครูสุธีวราลังการ (อมร อริยเมธี), เจ้าคณะตําบลท่าบุญมี  เจ้าอาวาสวัดเกาะโพธาวาส, 

๔ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
สัมภาษณ์ พระครูอุดมวิสุทธิคุณ (หลุ่ม ฐิตนาโค), ที่ปรึกษาเจ้าคณะอําเภอบ่อทอง  เจ้าอาวาสวัดโคก

ขี้หนอน, ๔ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
สัมภาษณ์ พระเทพชลธารมุนี (ประจวบ ปาสาทิโก ป.ธ.๗), เจ้าคณะจังหวัดชลบุรี  เจ้าอาวาสวัด

บางพระวรมหาวิหาร จังหวัดชลบุรี, ๑๕ กันยายน ๒๕๕๙. 
สัมภาษณ์ พระมหาคมสันต์ ชินวโร (ป.ธ.๙), เจ้าคณะอําเภอเกาะจันทร์  เจ้าอาวาสวัดบ่อทองราษฎร์

บํารุง, ๔ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
สัมภาษณ์ พระมหาบุรี อธิปญฺโญ (ป.ธ. ๔), รองเจ้าคณะอําเภอพนัสนิคมรูปที่ ๑  เจ้าอาวาสวัดบ้านใน

บน, ๖ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
สัมภาษณ์ พระราชสิทธิวิมล (เอนก ฐานิสฺสโร ป.ธ.๗), ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดชลบุรี  เจ้าอาวาสวัด

ใหญ่อินทาราม, ๕ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
 



๒๑๒ 
 

 

บรรณานุกรม (ต่อ) 
๒. ภาษาอังกฤษ : 
Certo, S.C. & Peter J.P.. Strategic Management : Concept and Applications. New 

York: McGraw-Hill, 1991. 
Denison arid spreitzer. Organizational Theory. Mille Bindslev & Ventus Publisdhing 

ApS, 2006. 
Erica Olsen. Strategic Planning for Dummies. Indiana: Wiley, 2007. 
Fred R. David. Strategic Management. 11thed. New Jersey: Prentice-Hall, 2007. 
Price, Alan. Human Resource Management in a Business Context. 2 Edition, 

london: Thomson Learning, 2004. 
Robert A. Pitts and David Lei. Strategic Management Building and Sustaining 

Competitive Advantage. Ohio: Thomson South-Western, 2006. 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ก. 
รายนามผู้เช่ียวชาญและหนังสือขอความอนุเคราะห์ตรวจแก้ไข 

เครื่องมือที่ใช้ในการทาํวิทยานิพนธ์ 



 

 

๒๑๔

รายนามผู้เช่ียวชาญท่ีตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวิจัย 
๑. พระครูสังฆรกัษ์เกียรติศักด์ิ  กิตฺติปญฺโญ, ดร. อาจารย์ประจําภาควิชารัฐศาสตร์  คณะสังคมศาสตร์   

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๒. ผศ. ดร.พิเชฐ  ทั่งโต  อาจารย์ประจําภาควิชารัฐศาสตร์  คณะสังคมศาสตร์   
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๓. ผศ.ดร.เติมศักด์ิ ทองอินทร์   อาจารย์ประจําภาควิชารัฐศาสตร์  คณะสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๔. ผศ.ดร.ธัชชนันท์  อิศรเดช อาจารย์ประจําภาควิชารัฐศาสตร์  คณะสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๕. อาจารย์ ดร.ยุทธนา  ปราณีต อาจารย์ประจําภาควิชารัฐศาสตร์  คณะสังคมศาสตร์   
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย    



 

 

๒๑๕



 

 

๒๑๖



 

 

๒๑๗



 

 

๒๑๘



 

 

๒๑๙

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข. 
ผลการหาคา่ผลการหาค่าดัชน ี

ความสอดคล้องของแบบสอบถาม (IOC) 



 

 

๒๒๑

ผลการหาดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ชองแบบสอบถามเก่ียวกับการพัฒนาการ
บริหารจัดการศาสนสมบัติของวัดในจังหวัดชลบุรี 

ที ่ การพฒันาการบรหิารจัดการศาสน
สมบตัิของวัดของจังหวัดชลบุร ี

คะแนนความคิดเห็น
ผู้เช่ียวชาญ

ค่า 
IOC=∑R 
  N

เกณฑ์ ผลประเมิน

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ผ่าน ไม่ผ่าน
 ๑.ด้านการวางแผนตามแนวอิทธบิาท๔          

๑ พระสังฆาธิการได้ทุ่มเทกําลังใจด้วยการ
ดูแล รักษา ศาสนสมบัติ ด้วยความรู้
ความสามารถ 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๑ ≥๐.๗ √ 
 

๒ มีการพัฒนาพระสังฆาธิการให้มีทักษะและ
ประสบการณ์ในการดูแลรักษาศาสนสมบัติที่ 
ทันสมัยในยุคโลกาภิวัตน์ 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๑ ≥๐.๗ √ 
 

๓ มีการวางแผนการพัฒนาการดูแลรักษาศาสน
สมบัติ ให้แก่พระสังฆาธิการอย่างเป็นระบบ +๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๑ ≥๐.๗ √  

๔ มีการผลักดันวัตถุประสงค์ในการดูแล
รักษาศาสน สมบัติให้เป็นระเบียบและมี
คุณภาพ 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๑ ≥๐.๗ √ 
 

๕ มีการประเมินผลการดูแลรักษาศาสน
สมบัติเพ่ือให้ ทราบข้อดีและข้อเสีย +๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๑ ≥๐.๗ √  

 ๒. ด้านการจัดองค์กรตามแนว 
อิทธบิาท ๔         

 

๑ มีการจัดการดูแลรักษาศาสนสมบัติทั้งเชิง
รุก และเชิงรับด้วยความเพียรพยายามตาม
นโยบายของกรมการศาสนา 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๑ ≥๐.๗ √ 
 

๒ มีการพัฒนาระบบการดูแลรักษาศาสนสมบัติ 
ให้มีความยึดหยุ่นตามสภาพสังคมวัฒนธรรม 
ที่เปลี่ยนแปลงไป 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๑ ≥๐.๗ √ 
 

๓ มีความเพียรพยายามส่งพระสังฆาธิการเข้า
อบรมการดูแลรกัษาศาสนสมบัติส่งเสริมตาม 
ความรู้ความสามารถ 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๑ ≥๐.๗ √ 
 

๔ มีการย้ําเตือนพระสังฆาธิการให้เข้าใจในศาสน
สมบัติตามกฎเกณฑ์ของกรมการศาสนา อย่าง
เคร่งครัดตามนโยบายของมหาเถร สมาคม 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๑ ≥๐.๗ √ 
 



 

 

๒๒๒

๕ มีการติดตามผลการดูแลรักษาศาสนสมบัติ 
เพ่ือสนับสนุนเรื่องต่างๆที่เป็นประโยขน์แก่
พระสังฆาธิการ 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๑ ≥๐.๗ √ 
 

 
ที ่

การพฒันาการบรหิารจัดการศาสน
สมบตัิของวัดของจังหวัดชลบุร ี

คะแนนความคิดเห็น
ผู้เช่ียวชาญ

 
ค่า 

IOC=∑R 
  N

 
เกณฑ์ ผลประเมิน 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ผ่าน ไม่ผ่าน
 ๓. ดา้นการจัดคนเข้าทาํงานตามแนว

อิทธบิาท ๔         

๑ ตรวจสอบบุคลากรให้ปฏิบัติหน้าที่อย่าง
ถูกต้อง ตามกฎระเบียบในยุคโลกาภิวัตน์ +๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๑ ≥๐.๗ √ 

๒ กํากับดูแลระบบการเงินการวางแผนการ
ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆที่เก่ียวข้อง
การดูแลรักษาศาสนสมบัติ 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๑ ≥๐.๗ √ 

๓ มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพระ
สังฆาธิการ ตามแผนการดูแลรักษาศาสน
สมบัติ 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๑ ≥๐.๗ √ 

๔ ตรวจดูสภาพอาคารต่างๆ เพ่ือแก้ไขป้ญหา
อุปสรรค ทีส่มควรจะดําเนินการให้ตาม
ความเหมาะสม 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๑ ≥๐.๗ √ 

๕ ติดตามผลและประเมินผลการดูแลรักษาศา
สนสมบัติเพ่ือเป็นข้อมูลในอนาคต +๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๑ ≥๐.๗ √ 

 ๔. ดา้นการสั่งการตามแนวอทิธบิาท ๔         

๑ มีการสร้างขวัญและกําลังใจแก่บุคลากร
ด้วยการ สนับสนุนทุนและรางวัล +๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๑ ≥๐.๗ √ 

๒ มีการจัดหาทุนและรางวัลให้แก่พระ
สังฆาธิการเพ่ือ ส่งเสริมเป็นขวัญและ
กําลังใจ 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๑ ≥๐.๗ √ 

๓ ได้อธิบายประโยขน์การดูแลรักษาศาสน
สมบัติให้ พระสังฆาธิการทราบข้อดีและ
ข้อเสียจะได้เกิดจิต ศรัทธาในการดูแล
รักษาศาสนสมบัติ 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๑ ≥๐.๗ √ 



 

 

๒๒๓

๔ การดูแลรักษาแก่พระสังฆาธิการเพ่ือ
ต้องการให้รู้หลัก การจะได้ทําหน้าที่สืบทอด
อายุ พระพุทธศาสนาต่อไป 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๑ ≥๐.๗ √ 

๕ เป้าหมายหลักของการดูแลรักษาศาสน
สมบัติคือให้ พระสังฆาธิการรู้หลักการด้าน
ปริยัติปฏิบัติและปฏิเวธ 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๑ ≥๐.๗ √ 

 ๕.ด้านการควบคุมตามแนวอิทธบิาท ๔         
๑ พระสังฆาธิการถึงพร้อมด้วยความมั่น

ดูแลงานตามกําหนดการ 
+
๑ 

+
๑ 

+
๑ 

+
๑ 

+
๑ ๑ ≥๐.๗ √ 

๒ ถึงพร้อมด้วยความมั่นดําเนินงานตาม
วัตถุประสงค์ 

+
๑ 

+
๑ 

+
๑ 

+
๑ 

+
๑ ๑ ≥๐.๗ √ 

๓ ถ ึงพ ร ้อมด ้วยก ารร ักษ า เข ้า ใจก าร
ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย 

+
๑ 

+
๑ 

+
๑ 

+
๑ 

+
๑ ๑ ≥๐.๗ √ 

๔ ถึงพร้อมด้วยการรักษาสภาพแวดล้อม
ภายนอกคือ สิ่งที่เป็นปัญหาอุปสรรค
ในการดําเนินการ 

+
๑ 

+
๑ 

+
๑ 

+
๑ 

+
๑ ๑ ≥๐.๗ √ 

๕ คบคนดีเป็นมิตร ปรึกษาหารือ มีการ
ควบคุม โครงสร้างภายในองค์การ +

๑ 
+
๑ 

+
๑ 

+
๑ 

+
๑ ๑ ≥๐.๗ √ 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค. 
หนังสือขอความอนุเคราะห์เก็บข้อมูล 

เพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงของแบบสอบถาม (TRY-OUT) 



 

๒๒๕

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ง. 
ผลการหาคา่ความเช่ือมั่นของเครือ่งมือ  

ค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟ่า (Alpha Coefficient) 



 

 

๒๒๗

 
Reliability 
 
Scale: ALL VARIABLES 

 

Case Processing Summary 

  N % 

Cases Valid 30 100.0

Excludeda 0 .0

Total 30 100.0

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

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.947 45 

 

Item-Total Statistics 

 Scale Mean if Item 

Deleted 

Scale Variance if Item 

Deleted 

Corrected Item-Total 

Correlation 

Cronbach's Alpha if Item 

Deleted 

a1 172.37 188.171 .300 .947 

a2 172.13 185.430 .488 .946 

a3 172.37 187.964 .434 .946 

a4 172.43 180.254 .762 .944 

a5 172.03 184.240 .523 .946 

b1 172.33 188.368 .446 .946 

b2 172.50 176.534 .863 .943 

b3 172.53 193.844 -.071 .949 

b4 172.80 184.993 .498 .946 

b5 172.40 179.766 .828 .944 

c1 172.63 184.447 .573 .946 

c2 172.53 182.809 .598 .945 

c3 172.37 193.895 -.088 .949 

c4 172.40 180.455 .782 .944 

c5 172.13 185.499 .362 .947 



 

 

๒๒๘

 Scale Mean if Item 

Deleted 

Scale Variance if Item 

Deleted

Corrected Item-Total 

Correlation

Cronbach's Alpha if Item 

Deleted 

d1 172.33 188.368 .446 .946 

d2 172.67 184.713 .541 .946 

d3 172.60 183.283 .597 .945 

d4 172.67 184.713 .541 .946 

d5 172.47 187.223 .352 .947 

aa1 172.33 192.437 .024 .949 

aa2 172.43 180.737 .732 .944 

aa3 172.13 179.016 .708 .944 

aa4 172.37 188.171 .415 .946 

aa5 172.53 176.809 .828 .944 

bb1 172.27 194.892 -.193 .949 

bb2 172.00 193.862 -.072 .949 

bb3 172.40 179.766 .828 .944 

bb4 172.37 180.240 .753 .944 

bb5 172.63 184.447 .573 .946 

cc1 172.53 182.809 .598 .945 

cc2 172.43 190.806 .256 .947 

cc3 172.43 180.254 .762 .944 

cc4 172.03 184.240 .523 .946 

cc5 172.37 188.171 .415 .946 

dd1 172.53 176.326 .855 .943 

dd2 172.40 189.628 .220 .948 

dd3 172.77 184.737 .518 .946 

dd4 172.40 179.766 .828 .944 

dd5 172.03 184.240 .523 .946 

ee1 172.37 188.171 .415 .946 

ee2 172.57 176.599 .823 .944 

ee3 172.40 189.628 .220 .948 

ee4 172.80 184.993 .498 .946 

ee5 172.43 180.047 .775 .944 

  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก จ. 
หนังสือขอความอนุเคราะห์แจกแบบสอบถาม 

และขอความอนุเคราะห์สัมภาษณเ์พื่อเก็บข้อมูลการวิจัย  
 
 



 

 

๒๓๐



 

 

๒๓๑



 

 

๒๓๒



 

 

๒๓๓



 

 

๒๓๔



 

 

๒๓๕



 

 

๒๓๖



 

 

๒๓๗



 

 

๒๓๘

 



 

 

๒๓๙

 



 

 

๒๔๐



 

 

๒๔๑



 

 

๒๔๒



 

 

๒๔๓



 

 

๒๔๔



 

 

๒๔๕

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ฉ. 
แบบสอบถาม  

และ 
แบบสอบถาม-แบบสมัภาษณ์เพือ่การวิจัย



 

 

๒๔๗

 
 
 

แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 
เรื่อง 

การพฒันาการบรหิารจัดการศาสนสมบตัขิองวัดในจังหวัดชลบรุี
....................................................................................................... 

คําชี้แจง   
แบบสอบถามเพ่ือการวิจัยน้ี มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการพัฒนาการบริหารจัดการศา

สนสมบัติ ของวัดในจังหวัดฃลบุรี ข้อมลูที่ได้จะแปลผลวิจยัในภาพรวม ผู้วิจัยจะเก็บข้อมูลของท่าน
เป็นความลับ และใช้ประโยชน์เฉพาะการวิจัยเท่าน้ัน ไม่มผีลกระทบต่อท่านหรือหน่วยงานของท่าน
แต่อย่างใด แบบสอบถามน้ี แบ่งเป็น ๔ ตอน คือ 

ตอนที่ ๑ เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับป้จจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม  
ตอนที่ ๒ เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับการพัฒนาการบริหารจัดการศาสนสมบัติของวัดใน

จังหวัด ชลบุรีทั้ง ๕ ด้าน หลกัอิทธิบาท ๔ 
ตอนที่ ๓ เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับป้ญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ เก่ียวกับการ

พัฒนาการบริหารจัดการศาสนสมบัติของวัดในจังหวัดชลบุรี 
 

ผู้วิจัย หวังเป็นอย่างย่ิงว่า คงจะได้รับความอนุเคราะห์ไนการตอบแบบสอบถามเป็น
อย่างดี จึงขอกราบขอบพระคุณมา ณ โอกาสน้ี 

 
 
 พระครูวิชิตกิจจาภิวัฒน์  
 นิสิตปริญญาเอก หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต  
 สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ  
 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 



 

 

๒๔๘

ตอนที ่๑ เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 
คําชีแ้จง โปรดทําเคร่ืองหมาย  ลงในช่อง � หน้าข้อความท่ีตรงกับความเป็นจริงเก่ียวกับท่าน
ผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

๑. สถานภาพ 
 

  เจ้าอาวาส   รองเจ้าอาวาส 

  ผู้ช่วยเจ้าอาวาส   อ่ืนๆ 

๒. อายุ 
 

  ๒๕ – ๓๐ ปี   ๓๑ – ๔๐ ปี 
 

  ๔๑ – ๕๐ ปี   ๕๑ ปีขึ้นไป  
 
๓. วุฒิการศึกษาสามัญ 
 

 � ตํ่ากว่าปริญญาตร ี �  ปรญิญาตรี � สูงกว่าปริญญาตร ี

 
๔. วุฒิการศึกษาทางธรรม 
 

 � นักธรรมช้ันตรี �  นักธรรมช้ันโท �นักธรรมช้ันเอก 

 
 
 
ตอนที่ ๒  เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับการพัฒนาการบริหารจัดการศาสนสมบัติตามหลักการ ๕ ด้าน

ตามแนวอิทธิบาท ๔ 
คําชี้แจง  โปรดอ่านข้อคําถามแต่ละข้อให้เข้าใจ แล้วพิจารณาออกความคิดเห็นเก่ียวกับระดับการ
พัฒนาการบริหารจัดการศาสนสมบัติของวัดในจังหวัดชลบุรี ตามหลักพระพุทธศาสนา หลักอิทธิบาท ๔ 
ที่ตรงกับสภาพความเป็นจริง โดยกําหนดระดับคะแนน  ดังน้ี  
   ๕  หมายถึง มีการพัฒนาด้านศาสนสมบัติตามหลักอิทธิบาท ๔ อยู่ในระดับมากที่สุด 
   ๔  หมายถึง มีการพัฒนาด้านศาสนสมบัติตามหลักอิทธิบาท ๔ อยู่ในระดับมาก  
   ๓  หมายถึง มีการพัฒนาด้านศาสนสมบัติตามหลักอิทธิบาท ๔ อยู่ในระดับปานกลาง  
   ๒  หมายถึง มีการพัฒนาด้านศาสนสมบัติตามหลักอิทธิบาท ๔ อยู่ในระดับน้อย  
   ๑  หมายถึง มีการพัฒนาด้านศาสนสมบัติตามหลักอิทธิบาท ๔ อยู่ในระดับน้อยที่สุด 



 

 

๒๔๙

 

ที ่ การพฒันาการบรหิารจัดการศาสนสมบตั ิ
ของวัดของจังหวัดชลบรุ ี

ระดับความคิดเห็น 
มาก
ทีส่ดุ 
๕ 

มาก 
 
๔ 

ปาน
กลาง 
๓ 

น้อย 
 
๒ 

น้อย
ทีส่ดุ 
๑ 

 ๑.ด้านการวางแผนตามแนวอิทธบิาท ๔  
๑ พระสังฆาธิการได้ทุ่มเทกําลังใจด้วยการดูแล 

รักษา ศาสนสมบัติ ด้วยความรู้ความสามารถ      

๒ มีการพัฒนาพระสังฆาธิการให้มีทักษะและ
ประสบการณ์ในการดูแลรักษาศาสนสมบัติที่ 
ทันสมัยในยุคโลกาภิวัตน์ 

     

๓ มีการวางแผนการพัฒนาการดูแลรักษาศาสนสมบัติ 
ให้แก่พระสังฆาธิการอย่างเป็นระบบ      

๔ มีการผลักดันวัตถุประสงค์ในการดูแลรักษา
ศาสน สมบัติให้เป็นระเบียบและมีคุณภาพ      

๕ มีการประเมินผลการดูแลรักษาศาสนสมบัติ
เพ่ือให้ ทราบขอ้ดีและข้อเสีย      

 ๒. ด้านการจัดองค์กรตามแนวอิทธบิาท      
๑ มีการจัดการดูแลรักษาศาสนสมบัติทั้งเชิงรุก 

และเชิงรับด้วยความเพียรพยายามตามนโยบาย
ของกรมการศาสนา 

     

๒ มีการพัฒนาระบบการดูแลรักษาศาสนสมบัติ ให้มี
ความยึดหยุ่นตามสภาพสังคมวัฒนธรรม ที่
เปลี่ยนแปลงไป 

     

๓ มีความเพียรพยายามส่งพระสังฆาธิการเข้าอบรม
การดูแลรักษาศาสนสมบัติส่งเสริมตาม ความรู้
ความสามารถ 

     

๔ มีการย้ําเตือนพระสังฆาธิการให้เข้าใจในศาสน
สมบัติตามกฎเกณฑ์ของกรมการศาสนา อย่าง
เคร่งครัดตามนโยบายของมหาเถร สมาคม 

     

๕ มีการติดตามผลการดูแลรักษาศาสนสมบัติ เพ่ือ
สนับสนุนเรื่องต่างๆที่เป็นประโยขน์แก่พระ
สังฆาธิการ 

     

 



 

 

๒๕๐
 

ที ่ การพฒันาการบรหิารจัดการศาสนสมบตั ิ
ของวัดของจังหวัดชลบรุ ี

ระดับความคิดเห็น 
มาก
ทีส่ดุ 
๕ 

มาก 
 
๔ 

ปาน
กลาง 
๓ 

น้อย 
 
๒ 

น้อย
ทีส่ดุ 
๑ 

 ๓. ดา้นการจัดคนเข้าทาํงานตาม
แนวอทิธิาท ๔      

๑ ตรวจสอบบุคลากรให้ปฏิบัติหน้าที่อย่าง
ถูกต้อง ตามกฎระเบียบในยุคโลกาภิวัตน์      

๒ กํากับดูแลระบบการเงินการวางแผนการ
ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆที่เก่ียวข้องการดูแล
รักษาศาสนสมบัติ 

     

๓ มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพระ
สังฆาธิการ ตามแผนการดูแลรักษาศาสน
สมบัติ 

     

๔ ตรวจดูสภาพอาคารต่างๆ เพ่ือแก้ไขป้ญหา
อุปสรรค ทีส่มควรจะดําเนินการให้ตามความ
เหมาะสม 

     

๕ ติดตามผลและประเมินผลการดูแลรักษาศาสน
สมบัติเพ่ือเป็นข้อมูลในอนาคต      

 ๔. ดา้นการสั่งการตามแนวอทิธบิาท ๔      
๑ มีการสร้างขวัญและกําลังใจแก่บุคลากรด้วย

การ สนับสนุนทุนและรางวัล      

๒ มีการจัดหาทุนและรางวัลให้แก่พระสังฆาธิ
การเพ่ือ ส่งเสริมเป็นขวัญและกําลังใจ      

๓ ได้อธิบายประโยขน์การดูแลรักษาศาสน
สมบัติให้ พระสังฆาธิการทราบข้อดีและ
ข้อเสียจะได้เกิดจิต ศรัทธาในการดูแล
รักษาศาสนสมบัติ 

     

๔ การดูแลรักษาแก่พระสังฆาธิการเพ่ือต้องการให้รู้
หลัก การจะได้ทําหน้าที่สืบทอดอายุ 
พระพุทธศาสนาต่อไป 

     

๕ เป้าหมายหลักของการดูแลรักษาศาสนสมบัติคือ
ให้ พระสังฆาธิการรู้หลักการด้านปริยัติปฏิบัติ
และปฏิเวธ 

     



 

 

๒๕๑

 ๕.ด้านการควบคุมตามแนวอิทธบิาท ๔      

๑ พระสังฆาธิการถึงพร้อมด้วยความมั่นดูแล
งานตามกําหนดการ      

๒ ถึ งพ ร้อม ด้ วยความมั่ น ดํ า เนิ น งานตาม
วัตถุประสงค์      

๓ ถ ึง พ ร ้อ ม ด ้ว ย ก า ร ร ัก ษ า เ ข ้า ใ จ ก า ร
ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย      

๔ ถึงพร้อมด้วยการรักษาสภาพแวดล้อม
ภายนอกคือ สิ ่งที ่เป็นปัญหาอุปสรรคใน
การดําเนินการ 

     

๕ คบคนดีเป็นมิตร ปรึกษาหารือ มีการควบคุม 
โครงสร้างภายในองค์การ      

 
ตอนที่ ๓  เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับป้ญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ เก่ียวกับการพัฒนาการ

บริหารจัดการศาสนสมบัติของวัดในจังหวัดชลบุรี ตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา คือ 
หลักอิทธิบาท ๔ ดังต่อไปน้ี 

 
๑) ด้านฉันทะ  
 วิธีการใช้หลักธรรมลักษณะไหน............................................................................................. 

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

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

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

 ปัญหาและอุปสรรค ............................................................................................................... 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
 ข้อเสนอแนะ  ...................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 



 

 

๒๕๒

 
๒) ด้านวิริยะ  
 วิธีการใช้หลักธรรมลักษณะไหน............................................................................................. 

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

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

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

 ปัญหาและอุปสรรค ............................................................................................................... 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
 ข้อเสนอแนะ  ...................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
 
๓) ด้านจิตตะ  
 วิธีการใช้หลักธรรมลักษณะไหน............................................................................................. 

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

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

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

 ปัญหาและอุปสรรค ............................................................................................................... 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
 ข้อเสนอแนะ  ...................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
 



 

 

๒๕๓

๔) ด้านวิมังสา  
 วิธีการใช้หลักธรรมลักษณะไหน............................................................................................. 

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

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

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

 ปัญหาและอุปสรรค ............................................................................................................... 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
 ข้อเสนอแนะ  ...................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
 



 

 

๒๕๔

การพฒันาการบรหิารจการศาสนสมบตัิของวัดในจังหวัดชลบรุทีั้ง ๕ ด้าน  
๑.ด้านการวางแผนตามแนวอิทธบิาท๔ 
 ปัญหาและอุปสรรค ............................................................................................................... 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
 ข้อเสนอแนะ  ...................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
 
๒. ด้านการจัดองค์กรตามแนวอิทธบิาท ๔ 
 ปัญหาและอุปสรรค ............................................................................................................... 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
 ข้อเสนอแนะ  ...................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
 
๓. ดา้นการจัดคนเข้าทาํงานตามแนวอิทธบิาท ๔ 
 ปัญหาและอุปสรรค ............................................................................................................... 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
 ข้อเสนอแนะ  ...................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 



 

 

๒๕๕

๔. ดา้นการสั่งการตามแนวอทิธบิาท ๔ 
 ปัญหาและอุปสรรค ............................................................................................................... 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
 ข้อเสนอแนะ  ...................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
๕.ด้านการควบคุมตามแนวอิทธบิาท ๔ ปัญหาและอุปสรรค 
............................................................................................................... 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
 ข้อเสนอแนะ  ...................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
 

ขอขอบคุณทุกท่านที่ตอบแบบสอบถาม



 

 

๒๕๖

 
 

แบบสัมภาษณเ์พื่อการวิจัย  
เรื่อง 

การพฒันาการบรหิารจัดการศาสนสมบตัขิองวัดในจังหวัดชลบรุี
....................................................................................................... 

คําชี้แจง   
แบบสัมภาษณ์เพ่ือการวิจัยฉบับน้ีน้ี มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการพัฒนาการบริหาร

จัดการศาสนสมบัติของวัดในจังหวัดฃลบุรี ตามความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ ซึ่งผลวิจัยครั้ง
น้ีจะเป็นประโยชน์สําหนับเป็นข้อมูลและแนวทางสําหรับผู้วิจัย ผู้บริหารในเขตจังหวัดชลบุรี เพ่ือใช้
ในการวางแผนพัฒนา และปรับปรุงการพัฒนาการบริหารจัดการศาสนสมบัติ ของวัดในจังหวัดฃล
บุรี ให้มีการพัฒนามากย่ิงขึ้น และให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ ตลอดจนเป็นข้อมูลสารสนเทศต่อ
บุคคลที่เก่ียวข้อง เพ่ือประโยชน์ต่อสาธารณชนต่อไป  แบบสัมภาษณ์แบ่งออกเป็น ๔ ตอน ดังน้ี 

ตอนที่ ๑ เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ 
ตอนที่ ๒ เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับสภาพทั่วไปและปัจจัยที่มีผลต่อการบริหารจัดการศาสน

สมบัติของวัดในจังหวัดชลบุรี ในปัจจุบันเป็นอย่างไร ทั้ง ๕ ด้าน  
ตอนที่ ๓ เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับการนําเสนอแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการศาสน

สมบัติของวัดในจังหวัดชลบุรี ตามหลักอิทธิบาท ๔ 
ตอนที่ ๔ เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับการนําเสนอแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการศาสน

สมบัติของวัดในจังหวัดชลบุรี ทั้ง ๕ ด้าน 
 

ผู้วิจัย หวังเป็นอย่างย่ิงว่า คงจะได้รับความอนุเคราะห์ไนการตอบแบบสัมภาษณ์ครั้งน้ี
ด้วยดี จึงขอกราบขอบพระคุณมา ณ โอกาสน้ี 

 
 
 พระครูวิชิตกิจจาภิวัฒน์  
 นิสิตปริญญาเอก หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต  
 สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ  
 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 

 



 

 

๒๕๗

ตอนที่ ๑ เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ 
ซื่อผู้ให้สัมภาษณ์................................................................... ฉายา/นามสกุล .................................... 

ตําแหน่งหน้าที่/การงานปัจจุบัน.......................................................................................................... 

สถานที่สัมภาษณ์ ....................................................................... วัน เดือน ปี  .................................. 

ผู้สัมภาษณ์ (ผู้วิจัย)  ........................................................................................................................... 

 

ตอนที่ ๒ เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับว่ามีทัศนคติอย่างไรกับปัจจัยที่มีผลสภาพทั่วไปและปัจจัยที่มีผล
ต่อการบริหารจัดการศาสนสมบัติของวัดในจังหวัดชลบุรี ในปัจจุบันเป็นอย่างไร ทั้ง ๕ ด้าน 

๑.ด้านการวางแผนตามแนวอิทธิบาท๔…………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

๒ ด้านการจัดองค์กรตามแนวอิทธิบาท๔………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

๓ ด้านการจัดคนเข้าทํางานตามแนวอิทธิบาท ๔…..………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

๔ ด้านการสั่งการตามแนวอิทธบิาท ๔…………………..………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

๕ ด้านการควบคุมตามแนวอิทธิบาท ๔……………..…………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 



 

 

๒๕๘

ตอนที่ ๓  เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับการนําเสนอแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการศาสนสมบัติของ
วัดในจังหวัดชลบุรี ตามหลักอิทธิบาท ๔  มีดังน้ี 

 

ฉันทะ ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

วิริยะ ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

จิตตะ ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
วิมังสา ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
ตอนที่ ๔ เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับความคิดเห็บการนําเสนอแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการ 

ศาสนสมบัติของวัดใน จังหวัดชลบุรี ทั้ง ๕ ด้าน มีดังน้ี 
 

๑.ด้านการวางแผนตามแนวอิทธิบาท๔……………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

๒ ด้านการจัดองค์กรตามแนวอิทธิบาท๔…………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

๓ ด้านการจัดคนเข้าทาํงานตามแนวอิทธิบาท ๔..………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 



 

 

๒๕๙

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

๔ ด้านการสั่งการตามแนวอิทธิบาท ๔……………..………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

๕ ด้านการควบคุมตามแนวอิทธิบาท ๔………..…………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 ท่านคิดว่าแนวโน้มการประยุกต์การบริหารจัดการศาสนสม'บตฃองวัดในจังหวัดชลบุรีในอนาคต 
เป็นอย่างไร 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

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



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ช. 
รูปภาพในการสัมภาษณ์



 

 

๒๖๑
 

 

 

 

 

 

 

 
 

สัมภาษณ ์พระเทพชลธารมุนี (ประจวบ ปาสาทิโก) 
เจ้าอาวาสวัดบางพระวรวิหาร (พระอารามหลวง) 

เจ้าคณะจังหวัดชลบรุ ี
๑๕  กนัยายน ๒๕๕๙ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สัมภาษณ ์พระราชสทิธิวิมล (เอนก ฐานสิสฺโร) 
เจ้าอาวาสวัดใหญ่อินทาราม (พระอารามหลวง) 

ทีป่รกึษาเจ้าคณะจังหวัดชลบรุ ี
๕  ตุลาคม ๒๕๕๙

 
 
 
 

 



 

 

๒๖๒

 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

สัมภาษณ ์พระครูพศิาลประชานกุิจ (ดํารง จกฺกวโร) 
เจ้าอาวาสวัดหนองใหญศ่ิรธิรรม 

เจ้าคณะอําเภอหนองใหญ ่
๓  ตุลาคม ๒๕๕๙ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สัมภาษณ ์พระครูวิบลูปริยัตกิิจ (สังขดี  จนทฺปญฺโญ) 
เจ้าอาวาสวัดพบิลูสัฯหธรรม 

เจ้าคณะอําเภอศรีราชา 
๕  ตุลาคม ๒๕๕๙

 

 
 



 

 

๒๖๓

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สัมภาษณ ์พระครูอุดมวิสทุธคิณุ (หลุ่ม  ฐิตนาโค) 
เจ้าอาวาสวัดโคกข้ีหนอน 

ทีป่รกึษาเจ้าคณะอําเภอบอ่ทอง 
๔  ตุลาคม ๒๕๕๙ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
สัมภาษณ ์พระครูวิทยาภนินัท์ (ชัยณรงค์ ญาณงฺกโร) 

เจ้าอาวาสวัดโปง่ตามุข 
เจ้าคณะอําเภอพานทอง 

๔  ตุลาคม ๒๕๕๙

 

 



 

 

๒๖๔

 
 

 

 

 

 

 

 

 
สัมภาษณ ์พระมหาคมสันต์  ชินวโร 
เจ้าอาวาสวัดบ่อทองราษฎรบ์าํรุง 

เจ้าคณะอําเภอเกาะจันทร ์
๔  ตุลาคม ๒๕๕๙ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

สัมภาษณ ์พระครูพิมลกิจจานุวัตร 
เจ้าอาวาสวัดกณุฑีธาร 

รองเจ้าคณะอําเภอบ้านบึง 
๔  ตุลาคม ๒๕๕๙ 

 

 



 

 

๒๖๕

 
 

 

 

 

 

 

 

 
สัมภาษณ ์พระมหาบุรี  อธปิญฺโญ 

เจ้าอาวาสวัดบา้นในบน 
รองเจ้าคณะอําเภอพนัสนิคมรปูที่ ๑ 

๖  ตุลาคม ๒๕๕๙ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

สัมภาษณ ์พระครูสุธีวราลังการ (อมร  อรยิเมธี) 
เจ้าอาวาสวัดเกาะโพธาวาส 

เจ้าคณะตาํบลทา่บญุมี 
๔  ตุลาคม ๒๕๕๙ 

 

 



 

 

๒๖๖

 
 

 

 

 

 

 

 

 
สัมภาษณ ์พระครูเกษมกติตโิสภณ (วัลลภ  กิตตฺิโสภโณ) 

เจ้าอาวาสวัดสามัคคบีรรพต 
๒๒  ตุลาคม ๒๕๕๙ 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

สัมภาษณ ์พระครูปลดั สราวุธ  ฐิตปญฺโญ 
เจ้าอาวาสวัดห้วยใหญ ่
๓๐  กนัยายน ๒๕๕๙ 

 

 



 

 

๒๖๗

 
 

 

 

 

 

 

 

 
สัมภาษณ ์นายสามารถ  เทีย่งพูนวงศ ์

ผู้อํานวยการสาํนกังานวัฒนธรรมจังหวัดชลบรุ ี
๗  ตุลาคม ๒๕๕๙ 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

สัมภาษณ ์นางวชิรา  น่วมเจรญิ 
ผู้อํานวยการสาํนกังานพระพทุธศาสนาจังหวัดชลบรุ ี

๖  ตุลาคม ๒๕๕๙ 

 

 



 

 

๒๖๘

 
 

 

 

 

 

 

 

 
สัมภาษณ ์นางสาววรวรรณ  ทองศิร ิ

ผู้อํานวยการกลุ่มส่งเสริมพระพทุธศาสนาและกิจการพเิศษ 
สํานักงานพระพทุธศาสนาจังหวัดชลบรุ ี

๕  ตุลาคม ๒๕๕๙ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

สัมภาษณ ์นางสุชาดา  มุ่งงานคร ู
นักวิชาการศาสนาชํานาญการ สํานักงานพระพทุธศาสนาจังหวัดชลบรุ ี

๖  ตุลาคม ๒๕๕๙ 

 

 



 

 

๒๖๙

 
 

 

 

 

 

 

 

 
สัมภาษณ ์นายจักรกฤษณ์  วิสทุธศิิร ิ

นักวิชาการศาสนาปฏบิตักิาร สํานกังานพระพทุธศาสนาจังหวัดชลบรุ ี
๖  ตุลาคม ๒๕๕๙ 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ซ. 
รายนามผู้เขา้ร่วม 

และ 
หนังสือขอเข้าเชิญร่วมการสนทนากลุ่มเฉพาะ  

(Focus Group Discussion) 
 



 
๒๗๑

รายนามผู้เชีย่วชาญที่เปน็พระภิกษุและผู้ทรงคุณวุฒิ  
เข้าร่วมการสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion)  

จํานวน ๑๑ รปู/คน ประกอบด้วย 
 

๑. พระครูสังฆรกัษ์เกียรติศักด์ิ  กิตฺติปญฺโญ, ดร. ผู้อํานวยการหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต  
สาขาการวิชารัฐประศาสนศาสตร์  คณะสังคมศาสตร์   
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิเชฐ  ทั่งโต ผู้อํานวยการหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต  
สาขาการจัดการเชิงพุทธ คณะสังคมศาสตร์   
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๓. อาจารย์ ดร.ธิติวุฒิ หมั่นมี เลขานุการหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา คณะสังคมศาสตร์   
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๔. อาจารย์ ดร.อนุวัตร กระสังข์ อาจารย์ประจําหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา คณะสังคมศาสตร์   
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๕. พระครูญาณประยุต (สมชาย ธมฺมทินฺโน)  เจ้าอาวาสวัดเซาตะแบก  เจา้คณะตําบลบ่อวิน  

๖. พระครูภาวนาขันตยากร (เกรียงศักด์ิ  ขนฺติโก)   เจ้าอาวาสวัดม่วงเก่า  เจ้าคณะตําบลนามะตูม   

๗. พระครูวิจิตรกิจจากร (สมวงษ์  โฆสนาโม) เจ้าอาวาสวัดเนินสังข์สฤษฏาราม   
เจ้าคณะตําบลโคกเพลาะ  

๘.  พระครูสุนทรธรรมวินิจ (มนิด  ปภาโส) เจ้าอาวาสวัดระเวิงรังสรรค์   

๙. นายปรีชา  บุญศิริ  นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ  
สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชลบุรี 

๑๐. นายจิรัฏฐ์ ฐิติกิตติกุลภากร นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ  
สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชลบุรี 

๑๑.  นายสราวุธ  สนิทกลาง นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ สํานักงาน
พระพุทธศาสนาจังหวัดชลบุรี 



 
๒๗๒



 
๒๗๓



 
๒๗๔



 
๒๗๕



 
๒๗๖



 
๒๗๗

 



 
๒๗๘



 
๒๗๙

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ฌ 
รูปภาพประกอบการสนทนากลุ่มเฉพาะ 

(Focus-group Discussion) 



 

 

๒๘๑
 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพการสนทนากลุ่มเฉพาะ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 



 

 

๒๘๒

 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 



๒๘๑ 
 

ประวัติผู้วิจยั 
 

ชื่อ    :  พระครูวิชติกิจจาภิวัฒน์  (ผจญ จนฺทโชโต)  
 

เกิด    :  วันที่  ๑  เดือน มกราคม  พ.ศ. ๒๕๐๗  
 

สถานท่ีเกิด   :  บ้านเลขที่  ๑๖๑ ตําบลนาเริก    อําเภอพนัสนิคม  จังหวัดชลบุรี 
 

การศึกษา   :  พ.ศ. ๒๕๓๒  นักธรรมชั้นเอก 
:  พ.ศ. ๒๕๕๒ สําเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรการบริหารกิจการคณะสงฆ์ (ป.บส.) 
:  พ.ศ. ๒๕๕๕ สําเร็จการศึกษาพุทธศาสตรบัณฑิต พธ.บ. สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ  

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
:  พ.ศ. ๒๕๕๗ สําเร็จการศึกษาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต พธ.ม. สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ  

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 

อุปสมบท   :  วันที่ ๒๕ เดือน พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๒๘ 
 
 

สังกัด    :  วัดโบสถ์ ตาํบลวัดโบสถ์ อําเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี 
 

หน้าที่    :  เจ้าอาวาสวัดโบสถ์ ตําบลวัดโบสถ์ อําเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุร ี
:  เจ้าคณะตําบลหัวถนน  อําเภอพนัสนิคม  จังหวัดชลบุร ี                       
:  ครูสอนพระปริยัติธรรม 
 

ที่อยู่ปัจจุบัน   :  วัดโบสถ์ ตาํบลวัดโบสถ์ อําเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี 
:  โทร. ๐๘๖ ๑๔๔๙-๒๗๐ 
 

ผลงานทางวิชาการ 
 :  พรหมวิหาร : ธรรมแนวทางการแก้ไขความขัดแย้งของสังคมไทย  
   ในวารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์  ปีที่ ๒ ฉบับท่ี ๑  

มกราคม-เมษายน ๒๕๕๗ 
 :  การประยุกต์หลักพุทธธรรมเพ่ือใช้แก้ปัญหายาเสพติดในสังคมไทย  
   ในวารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ ปีที่ ๒ ฉบับท่ี ๓  

กันยายน-ธันวาคม ๒๕๕๗ 
 :  หลักธรรมส่งเสริมความซื่อสัตย์ของครอบครัว  ในวารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ 

วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ ปีที่ ๔ ฉบับที่ ๓ กันยํายน-ธันวําคม ๒๕๕๙ 
 


