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บทคัดยอ

การศึกษาวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค ๑) เพ่ือศึกษาสภาพท่ัวไปในการจัดการเศรษฐกิจ
ชุมชนวิถีพุทธของพระสังฆาธิการในจังหวัดชลบุรี ๒) เพ่ือศึกษากระบวนการการจัดการเศรษฐกิจ
ชุมชนวิถีพุทธของพระสังฆิการในจังหวัดชลบุรี และ ๓) เพ่ือนําเสนอการพัฒนาการจัดการเศรษฐกิจ
ชุมชนวิถีพุทธของพระสังฆาธิการในจังหวัดชลบุรีตามหลักพุทธธรรม

การดําเนินการวิจัยครั้งนี้ เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ การสัมภาษณเชิงลึก การสนทนากลุม
จากผูใหขอมูลสําคัญ ๑) ผูใหขอมูลสําคัญ จํานวน ๑๘ รูป/คน โดยผูวิจัยคัดเลือกแบบเจาะจง และ
๒) ผูใหขอมูลหลักการสนทนากลุมเฉพาะผูเชี่ยวชาญ จํานวน ๑๐ รูป/คน วิเคราะหขอมูลดวย
การพรรณาความ

ผลการวิจัยพบวา
๑. สภาพท่ัวไปในการจัดการเศรษฐกิจชุมชนวิถีพุทธของพระสังฆาธิการในจังหวัดชลบุรี

ไดแก ๑) สภาพท่ัวไปของการจัดการเศรษฐกิจในเขตชุมชนของพระสังฆาธิการในจังหวัดชลบุรี
มีการจัดการตั้งเปนศูนยฝกอาชีพใหกับชุมชนเปนการเพ่ิมรายไดใหกับชุมชนโดยการนําสินคาไป
จําหนาย ๒) การจัดการสินคาในเขตชุมชนเนื่องมาจากคนในชุมชนมีความรูความชํานาญเก่ียวกับการ
ผลิตสินคา สามารถท่ีจะนําไปพัฒนาเปนงานฝมือสงจําหนายไดเปนเพ่ิมรายไดใหกับชุมชน มีรายได
เสริมนอกจากการทําอาชีพหลัก ๓) วิธีการจัดการสินคาชุมชนอยางมีระบบปลุกฝงใหคนในชุมชน
ตื่นตัวเห็นความสําคัญจัดเปนกลุมชุมชน และคุณธรรมใหเกิดข้ึน

๒. กระบวนการการจัดการเศรษฐกิจชุมชนวิถีพุทธของพระสังฆาธิการในจังหวัดชลบุรี
ไดแก ๑) การทําสินคาชุมชนของพระสังฆาธิการไดมีการไดมีการประชุมกลุมกําหนดเปาหมายของ
การทํางานหรือทํากิจกรรมเพ่ือเปนการชวยเหลือชุมชนมีสินคาของชุมชนแตละพ้ืนท่ีเปนเอกลักษณ
สงเคราะหชุมชนและเพ่ิมมูลคาของสินคาในชุมชน ๒) กระบวนการจัดการสินคาชุมชนเกิดจากการท่ี
ไดมีการรวมกลุมโดยมีวัดเปนศูนยกลางจัดตั้งเปนกลุม ประชุม มีแผนงานทํางาน มีเปาหมายท่ีชัดเจน
มีระบบมีแบบแผน
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๓. เสนอการพัฒนาการจัดการเศรษฐกิจชุมชนวิถีพุทธของพระสังฆาธิการในจังหวัดชลบุรี
ตามหลักพุทธธรรม พบวา

การบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชนมาบูรณาการกับหลักธรรมในทางพระพุทธศาสนา คือ
หลักทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน ๔ จึงสรุปไดดังนี้

๑. ดานการวางแผนตามหลักทิฏฐธัมมิกัตถะประโยชน ไดแก ๑) วางแผนปลูกฝงให
สมาชิกมีความขยันหม่ันเพียรในการทํางาน ๒) กําหนดเปาหมายในการรักษาคุณภาพสินคาใหได
มาตรฐาน ๓) เลือกสมาชิกท่ี มีศักยภาพมีคุณภาพในการทํางาน ๔) การใชจายท่ีเหมาะสม
๕) วางแนวทางของกลุมและสินคาเพ่ือรองรับความเจริญในอนาคต ๖) ศึกษาพัฒนานวัตกรรมรูปแบบ
ใหมรองรับตลาดในอนาคต

๒. ดานการจัดองคกรตามหลักทิฏฐธัมมิกัตถะประโยชน ไดแก ๑) ประชุมปรึกษาหารือ
กันเปนประจํา ๒) สมาชิกหม่ันรักษาตรวจตราดูแลเอาใจในองคกร ๓) ยกยองสมาชิกท่ีมีคุณธรรม
๔) กําหนดหนาท่ีของสมาชิกตามความเหมาะสม ๕) ปลูกฝงจิตสํานึกความรับผิดชอบในภาระงานของ
สมาชิกในกลุม ๖) เพ่ิมปริมาณและความหลากหลายของเนื้องานในตําแหนงหนาท่ีตางๆ

๓. ดานการบริหารงานบุคคลตามหลักทิฏฐธัมมิกัตถะประโยชน ไดแก ๑) กิจกรรม
สงเสริมความขยันในการทํางาน ๒) รักษาคุณภาพของสินคา รักษาหนาท่ีในการทํางานใหดี
๓) สมาชิกทํางานเปนกลุมเพ่ือเกิดความสามัคคีในหมูคณะ ชวยเหลือกันในการทํางาน ๔) ดูแลการ
ทํางานของสมาชิกใหมีความพอเหมาะพอดี ๕) รักษาสมาชิกท่ีมีความสามารถโดยการสงเสริมเลื่อน
ตําแหนง ๖) จัดสวัสดิการและกองทุนประกันสังคมเพ่ือสรางขวัญและกําลังใจแกสมาชิก

๔. ดานการอํานวยการสั่งการตามหลักทิฏฐธัมมิกัตถะประโยชน ไดแก ๑) เอาใจใสใน
สมาชิกในสินคาใหมีมาตรฐาน ติดตามการผลิตสินคาสูชุมชน ๒) ดูแลเรื่องคุณภาพสินคาตลอดจนดูแล
รักษาสวัสดิการของสมาชิก ๓) ดําเนินงานในเรื่องการจัดวิทยากรท่ีมีคุณภาพแนะนําอบรมพัฒนา
สมาชิกและสินคา ๔) จําหนายสินในราคาท่ีพอเหมาะพอดีไมเอารัดเอาเปรียบผูบริโภค ๕) กําหนด
หนาท่ีของงานใหแกสมาชิก สรางความรับผิดชอบใหกับสมาชิก ๖) ฝกฝนสมาชิกใหมีความรูในเรื่องของ
เทคโนโลยีท่ีทันสมัย

๕. ดานการกํากับดูแลตามหลักทิฏฐธัมมิกัตถะประโยชน ไดแก ๑) ดูแลในเรื่องของ
คุณภาพของสินคาและสุขภาพของสมาชิกในกลุม ๒) ดูแลการทํางานของสมาชิกใหรางวัลกับสมาชิก
ท่ีมาทํางานอยางสมํ่าเสมอเปนการรักษาคน รักษาน้ําใจใหมีความตั้งใจทํางานมากยิ่งข้ึน ๓) มีความ
เสมอตนเสมอปลายตอลูกคาและในหมูคณะ ๔) กํากับดูแลการทํางานของสมาชิกตามกําลัง
ความสามารถของสมาชิกในกลุม ๕) สรางความไววางใจของให กับสมาชิกในกลุม โปรงใส
ตรวจสอบได ๖) เปดโอกาสใหมีสวนรวมในการรับรู เสนอความคิดเห็นในตัดสินใจปญหาสําคัญ
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Abstract

Objectives of this research were: 1. To study general context of Buddhist
community economy management of administrative monks in Chonburi Province,
2. To study the process of Buddhist community economy management of Sangha
Administrartors in Chonburi Province and 3. To propose the development of
Buddhist community economy management according to Buddhadhamma of Sangha
Administrartors in Chonburi Province.

Methodology was the qualitative research collected data from: 1) 18 key
informants and 2) 10 participants in focus group discussion, purposefully selected
from experts and analyzed data by descriptive interpretation.

Findings were as follows:
1. General condition of Buddhist community Economy  management of

Sangha Administrartors in Chonburi Province were: 1) general conditions of Buddhist
community economy management was that Monasteries established Career Training
Centers to train people in communities to produce local goods and monasteries
helped distribution, 2) community product management, people in communities
were skillful to produce products and developed the product to higher quality for
sale to generate additional incomes in adition to primary income, 3) there were
systematic community product management to awake local people to be aware of
the importance of community grouping and community virtues.

2. Management process of Buddhist community economy of Sangha
Administrartors in Chonburi Province were: 1) formal meeting to set gargets and
unique  identity of community products by administrative monks, helping



ง

communities to create products value for value adding, 2) the process of community
product management by group-networking using monasteries as centers. Groups had
regular meetings to formulate working plan with clear targets systematically.

3. Recommendations for Buddhist community economy management of
Sangha Administrartors in Chonburi Province according to Buddhadhamma could be
concluded according Titthadhammikakatthapayochana, virtues leading to temporal
welfares, as follows:

1) Planning according to virtue; (1) planning for implanting the diligence
among members of communities to work diligently, (2) set target for products
standardization, (3) select qualified persons to work, (4) allowing members to spend
money properly with book-keeping, (5) group planning to product development to
meet the future progress, (6) study and develop new form of product to  meet the
future market.

2) Organizing according to the virtues for temporal welfares; (1) regular
meeting, (2) members paid attention to Organization, (3) honoring virtuous members,
(4) assigning proper duties for each members, (5) nourishing responsibility
consciences for all members in the group and (6) adding more quantity of works for
each positions.

3) Personnel management according Ditthadhammigatthapayachana;
(1) activities to promote working diligently, (2) maintain product qualities and
maintain working standard, (3) promoting working as groups to create harmony and
group helping, (4) division of work for each member appropriately.

4) Directing according to Ditthadhammigatthapayachana; (1) regular follow-
up production and quality of community products, (2) maintain product standard
and welfares of personnel, (3) monitoring activities, inviting qualified resource persons
to train members and develop the products, (4) selling products with fair prices, not
taking advantages of consumers, (5) fixing duties and responsibilities for members,
(6) training members in new and modern  technologies.

5) Controlling according to Ditthadhammigatthapayachana; (1) maintain
products quality and members welfares, (2) supporting working conditions of
members, rewarding diligent members, creating morale and maintain good working
members to promote good performance, (3) proper behavior to customers and
members, (4) controlling members performances according to ones abilities,
(5) creating trust, transparency and check ability  among members (6) opening
opportunity for participation in information access and decision-making in important
problems.
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กิตติกรรมประกาศ
ดุษฎีนิพนธฉบับนี้สําเร็จลงดวยดีเพราะอาศัยความเมตตาอนุเคราะหของอาจารยท่ีปรึกษา

พระอุดมสิทธินายก,ดร., ประธานกรรการ รศ.ดร.สมาน งามสนิท กรรมการท่ีปรึกษา ท่ีไดสละเวลา
อันมีคาชี้แนะแนวทางและตรวจสอบปรับปรุงแกไขขอบกพรองตั้งแตเริ่มดําเนินการจนสําเร็จสมบูรณ
ผูวิจัยขอขอบพระคุณอาจารยทุกทานไว ณ โอกาสนี้

ขอขอบพระคุณคณาอาจารย ทุกทานท่ีไดประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู และใหคําแนะนํา
โดยเฉพาะ รศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม ผู อํานวยการ หลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ท่ีไดใหความรู คําแนะนําและอํานวยความสะดวก
ดานตางๆ แกผูวิจัยโดยตลอด

ขอขอบพระคุณ พระมหาสุนันท สุนนฺโท,ดร., พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ,ดร.,
ผูชวยศาสตราจารย ดร.อนุวัต กระสังข, ดร.ประเสริฐ ทิลาว, ดร.ดร. พงศพัฒน  จิตตานุรักษ
ท่ีกรุณาเปนผูเชี่ยวชาญในการตรวจเครื่องมือวิจัยและปรับปรุงแกไขใหสมบูรณและรัดกุมยิ่งข้ึน และ
ผูทรงคุณวุฒิทุกทานท่ีไดใหคําแนะนําเพ่ิมเติมท่ีเปนประโยชนในการวิจัย

กราบขอบพระคุณพระเถรานุเถระทุกทาน ท่ีใหขอมูลสัมภาษณเชิงลึก ประกอบดวย
พระครูพิพิธกิจจารักษ เจาคณะอําเภอบางละมุง, พระครูพิศาลชโรปมคุณ รองเจาคณะอําเภอเมือง
ชลบุรี, พระครูพิมลกิจจานุวัตร รองเจาคณะอําเภอบานบึง, พระมหาบุญนภัสร ถิรปุญโญ ดร.,
รองเจาคณะอําเภอพนัสนิคม รูปท่ี ๒, พระครูประทีปวรรัตน  เจาคณะตําบลไรหลักทอง ,
พระครูไพบูลธรรมคุณ เจาคณะตําบลคลองพลู, พระครูเกษมกิตติโสภณ เจาอาวาสวัดสามัคคีบรรพต,
พระครูธรรมจริยานุกูล เจาอาวาสวัดหนองฆอ, พระปลัดศรีชล ชินธมฺโม เจาอาวาสวัดหนองงูเหลือม,
พระนิพนธ นิภาธโร หัวหนาท่ีพักสงฆบานขุนชํานาญ

ขอเจริญพรขอบคุณ นางสงบ คชรัตน ประธานชุมชนเอ้ืออารียสัมพันธ, นางสมจิต
ทรงโฉม ประธานศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบลหนองใหญ, นางลักขณา
ปนมา ผูใหญบานหมู ๔ ตําบลบางเสร, นายมารุต พิพัฒน ผูใหญบานตําบลหวยกะป, นายคงฤทธิ์
บุญทา ผูใหญบานตําบลทาบุญมี, อาจารยปริญสญา  สิงหทอง ผูอํานวยการโรงเรียนอนุบาล
พิมลกิจจานุวัตร, อาจารยวารินทร พุกวรรณะ อาจารยโรงเรียนชุมชนวัดหนองฆอ, อาจารยรักดา
บุญมา อาจารยโรงเรียนบานขุนชํานาญ

ขอขอบคุณเพ่ือน ๆ ทุกรูปทุกทาน ท่ีคอยใหคําปรึกษาและใหกําลังใจตลอดมา ตลอดจน
ทานท่ีมีสวนชวยใหดุษฎีนิพนธเลมนี้เสร็จสมบูรณลงไดดวยดี ประโยชน คุณคา และความดีของ
ดุษฎีนิพนธเลมนี้ ผูวิจัยขอมอบเปนพุทธบูชาแดองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา บิดามารดา
ครูอาจารย ท่ีเคารพและมีพระคุณอยางสูง หากมีขอผิดพลาดใดๆ ผูวิจัยขอนอมรับแตเพียงผูเดียว

พระครูวินัยธรประเสริฐ  อาสโภ (รักษวงคณา)
๑๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑



ฉ

สารบัญ

เรื่อง หนา

บทคัดยอภาษาไทย (ก)
บทคัดยอภาษาอังกฤษ (ค)
กิตติกรรมประกาศ (จ)
สารบัญ (ฉ)
สารบัญตาราง (ซ)
สารบัญแผนภาพ (ฎ)
คําอธิบายสัญลักษณและคํายอ (ฏ)
บทท่ี ๑ บทนํา ๑

๑.๑ ความเปนมาและความสําคัญของปญหา ๑
๑.๒ คําถามการวิจัย ๔
๑.๓ วัตถุประสงคของการวิจัย ๕
๑.๔ ขอบเขตการวิจัย ๕
๑.๕ นิยามศัพทเฉพาะท่ีใชในการวิจัย ๖
๑.๖ ประโยชนท่ีไดรับจากการวิจัย ๖

บทท่ี ๒ แนวคิดและทฤษฎีท่ีเกี่ยวของ ๗
๒.๑ แนวคิดเก่ียวกับการจัดการ ๗
๒.๒ แนวคิดเก่ียวกับเศรษฐกิจชุมชน ๓๙
๒.๓ แนวคิดเก่ียวกับพระสังฆาธิการ ๔๙
๒.๔ หลักพุทธธรรมท่ีเก่ียวของกับการจัดการเศรษฐกิจชุมชน ๖๓
๒.๕ ขอมูลบริบทวิจัย ๗๗
๒.๖ งานวิจัยท่ีเก่ียวของ ๘๐
๒.๗ กรอบแนวคิดการวิจัย ๑๑๔

บทท่ี ๓ วิธีดําเนินการวิจัย ๑๑๕
๓.๑ รูปแบบการวิจัย ๑๑๕
๓.๒ ผูใหขอมูลสําคัญ ๑๑๕
๓.๓ เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย ๑๑๗
๓.๔ การเก็บรวบรวมขอมูล ๑๑๙



ช

สารบัญ(ตอ)

เรื่อง หนา

๓.๕ การวิเคราะหขอมูล ๑๒๐

บทท่ี ๔ ผลการวิจัย ๑๒๑

๔.๑ สภาพท่ัวไปของการจัดการเศรษฐกิจชุมชนวิถีพุทธของพระสังฆาธิการ ๑๒๑
ในจังหวัดชลบุรี

๔.๒ กระบวนการการจัดการเศรษฐกิจชุมชนวิถีพุทธของพระสังฆิการ ๑๓๑
ในจังหวัดชลบุรี

๔.๓ การพัฒนาการจัดการเศรษฐกิจชุมชนวิถีพุทธของพระสังฆาธิการ ๑๓๗
ในจังหวัดชลบุรีตามหลักพุทธธรรม

๔.๔ สรุปการวิเคราะหขอมูลจากการสัมภาษณเชิงลึก ๑๕๕
๔.๕ สรุปผลการสนทนากลุมเฉพาะ ๑๕๘
๔.๖ องคความรูท่ีไดจากการวิจัย ๑๖๑

บทท่ี ๕ สรุป อภิปรายผลและขอเสนอแนะ ๑๖๘

๕.๑ สรุปผลการวิจัย ๑๖๘
๕.๒ อภิปรายผลการวิจัย ๑๗๐
๕.๓ ขอเสนอแนะ ๑๗๙

๕.๓.๑ เชิงนโยบาย ๑๗๙
๕.๓.๒ เชิงปฏิบัติการ ๑๗๙
๕.๓.๓ สําหรับงานวิจัยครั้งใหม ๑๘๐

บรรณานุกรม ๑๘๑
ภาคผนวก ๑๙๒

ภาคผนวก ก. รายนามผูเชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวิจัย ๑๙๓
ภาคผนวก ข. รายนามผูใหขอมูลเพ่ือการวิจัย (สัมภาษณ) ๒๐๐
ภาคผนวก ค. รายชื่อผูเชี่ยวชาญสนทนากลุมเฉพาะ ๒๒๐
ภาคผนวก ง. รูปสัมภาษณผูใหขอมูลสําคัญ ๒๓๓
ภาคผนวก จ. รูปสนทนากลุมเฉพาะ ๒๔๘
ภาคผนวก ช. แบบสัมภาษณเพ่ือการวิจัย ๒๕๑

ประวัติผูวิจัย ๒๕๖



ซ

สารบัญตาราง

ตารางที่ หนา

๒.๑ แนวคิดเก่ียวกับการจัดการ ๑๓
๒.๒ ความหมายเก่ียวกับกระบวนการบริหาร ๒๐
๒.๓ แนวคิดเก่ียวกับกับการจัดการ ๒๓
๒.๔ ความหมายเก่ียวกับชุมชน ๔๓
๒.๕ แนวคิดเก่ียวกับเศรษฐกิจชุมชน ๔๗
๒.๖ ความหมายของพระสังฆาธิการ ๕๓
๒.๗ สรุปหนาท่ีของพระสังฆาธิการ ๖๐
๒.๘ ความสําคัญของพระสังฆาธิการ ๖๒
๒.๙ สรุปการประยุกตใชหลักทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน ๗๗
๒.๑๐ งานวิจัยท่ีเก่ียวของกับการจัดการ ๘๗
๒.๑๑ งานวิจัยท่ีเก่ียวของกับเศรษฐกิจชุมชน ๙๕
๒.๑๒ งานวิจัยท่ีเก่ียวของกับพระสังฆาธิการ ๑๐๒
๒.๑๓ งานวิจัยท่ีเก่ียวของกับหลักพุทธธรรม ๑๑๒
๒.๑๔ สรุปวิเคราะหสภาพท่ัวไปของการจัดการเศรษฐกิจในเขตชุมชนวิถีพุทธ ๑๒๕

ของพระสังฆาธิการในจังหวัดชลบุรี
๒.๑๕ สรุปวิเคราะหสาเหตุท่ีการจัดการเศรษฐกิจชุมชนวิถีพุทธ ๑๒๘

ของพระสังฆาธิการในจังหวัดชลบุรี
๒.๑๖ สรุปวิเคราะหวิธีการจัดการเศรษฐกิจชุมชนวิถีพุทธ ๑๓๑

ของพระสังฆาธิการในจังหวัดชลบุรี
๒.๑๗ สรุปวิเคราะหกระบวนการจัดการสินคาชุมชนวิถีพุทธ ๑๓๔

ของพระสังฆาธิการในจังหวัดชลบุรี
๒.๑๘ สรุปวิเคราะหการไดกระบวนการจัดการสินคาชุมชนวิถีพุทธ ๑๓๗

ของพระสังฆาธิการในจังหวัดชลบุรี
๒.๑๙ สรุปวิเคราะหการจัดการเศรษฐกิจชุมชนวิถีพุทธ ๑๔๐

ของพระสังฆาธิการในจังหวัดชลบุรี ดานการวางแผน
๒.๒๐ สรุปวิเคราะหการจัดการเศรษฐกิจชุมชนวิถีพุทธของพระสังฆาธิการ ๑๔๓

ในจังหวัดชลบุรี ดานการจัดองคกรการจัดการ



ฌ

สารบัญตาราง(ตอ)

ตารางที่ หนา

๒.๒๑ สรุปวิเคราะหการจัดการเศรษฐกิจชุมชนวิถีพุทธของพระสังฆาธิการ ๑๔๖
ในจังหวัดชลบุรี ดานการบริหารงานสมาชิก

๒.๒๒ สรุปวิเคราะหการจัดการเศรษฐกิจชุมชนวิถีพุทธของพระสังฆาธิการ ๑๔๙
ในจังหวัดชลบุรี ดานการอํานวยการสั่งการ

๒.๒๓ สรุปวิเคราะหการจัดการเศรษฐกิจชุมชนวิถีพุทธของพระสังฆาธิการ ๑๕๑
ในจังหวัดชลบุรี ดานการกํากับดูแลสมาชิก

๒.๒๔ สรุปวิเคราะหการจัดการเศรษฐกิจชุมชนวิถีพุทธของพระสังฆาธิการ ๑๕๔
ในจังหวัดชลบุรีในดานการบริหารงานสมาชิก



ญ

สารบัญแผนภาพ

แผนภาพที่ หนา

๒.๑ กรอบแนวคิดการวิจัย ๑๑๔
๒.๒ องคความรูท่ีไดจากการวิจัย ๑๖๒



ฎ

คําอธิบายสัญลักษณและคํายอ

อักษรยอในดุษฎีนิพนธฉบับนี้ ใชอางอิงจากพระไตรปฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย ฉลองราชสมบัติ ๕๐ ป พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ภูมิพลอดุยเดชมหาราช
พุทธศักราช ๒๕๓๙ และอรรถกถาภาษาไทย ใชฉบับมหามงกุฏราชวิทยาลัย โดยเรียงตามลําดับคัมภีร
ดังนี้

พระสุตตันตปฎก

ม.มู.(บาลี) สุตฺตนฺตปฎก มชฺฌิมนิกาย มูลปณฺณาสกปาลิ

ม.มู.(ไทย) สุตตนฺตปฎก มชฺฌิมนิกาย มูลปณณาสก(ไทย)

อง.อฏฐก.(บาลี) สุตฺตนฺปฎก องฺคุตตรนิกาย อฏฐกนิปาตปาลิ

สําหรับการอางอิงเลขท่ีอยูหลังชื่อยอของคัมภีรใชแบบ ๓ ตอนและ ๒ ตอน คือ เลม/ขอ/
หนา/ และเลม/หนา

สวนการอางอิงเลขท่ีอยูหลังชื่อยอ เชน วิ.มหา. ๑/๒. หมายถึง วินัยปฎก มหาวิภังค
เลม ๑ ขอ ๒ เปนตน



บทที่ ๑

บทนํา

๑.๑ ความเปนมาและความสําคัญของปญหา

พระพุทธศาสนาเปนสถาบันท่ีสําคัญท่ีสุดสถาบันหนึ่ง ในการใหความชวยเหลือตอ
สังคมไทยตลอดมา วิถีชีวิตของคนไทยมีความเก่ียวของสัมพันธกันและกันมาอยางแนบแนนทุกยุคทุก
สมัย พระพุทธศาสนามีบทบาทในการอบรมสั่งสอนศีลธรรมปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรมพัฒนากลอม
เกลาจิตใจ สรางทัศนคติและคานิยมท่ีดีตอวัฒนธรรมไทยใหเกิดแกประชาชนพลเมืองดวยดีตลอดมา
มีหลักธรรมท่ีมุงเนนสอนใหผูประพฤติปฏิบัติตามเปนคนดี สามารถควบคุม กาย วาจาใจ ไดอยางดี
งาม๑ พระสงฆมีความเก่ียวของกับงานพัฒนาชุมชนในอดีตนั้นมีมากมายวัดเปนศูนยกลางในการ
ประกอบกิจกรรมแทบทุกดานของหมูบาน มีภิกษุเปนผูนําท่ีสําคัญของชุมชน กิจกรรมใดท่ีเปนเพ่ือ
สรางความเจริญกาวหนาใหแกหมูบาน พระสงฆก็มักเขาไปเก่ียวของดวยเสมอโดยยึดหลักวาเปนการ
ใหความชวยเหลือโดยเมตตากรุณาโดยพ้ืนฐานความจริงท่ีวาทานเปนสวนหนึ่งในชุมชนแหงนั้น และ
จําเปนตองพ่ึงพาอาศัยปจจัยการดํารงชีพจากชาวบาน ซึ่งความเปนอยูท่ีสุขสมบูรณของหมูบานก็ยอม
มีผลตอความเปนอยูของตัวทานเองดวยการนําหลักพุทธธรรมอันไดแกหลักคําสอน หรือแนวคิดทาง
พระพุทธศาสนามาใชเปนหลักในการดําเนินชีวิต เพราะหลักการดําเนินชีวิตในทางพระพุทธศาสนา
มีหลักคําสอนท่ีเหมาะสม ในแตละชวงวัยของบุคคล๒ เพ่ือใหบรรลุเปาหมายในชีวิตพระสงฆนอกจาก
จะมีบทบาทเปนผูนําทางกิจกรรม เปนผูนําทางดานจิตใจของคนในสังคมแลวพระสงฆยังมีบทบาทตอ
สังคมสวนรวมในดานตาง ๆ มากมายเชน การพัฒนาสังคม การสังคมสงเคราะห สงเคราะหผูตกทุกข
ไดยาก ผูท่ีไดรับความลําบากหรือกระท่ังการชวยแกปญหาตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึนในสังคม๓ วัดและพระสงฆ
มีอิทธิพลตอความเจริญรุงเรืองของพระพุทธศาสนา ซึ่งจะชวยสรางสังคมใหอยูรวมกันอยางสันติสุข
สงผลตอการพัฒนาประเทศไดเปนอยางดี

ลักษณะชุมชนชนบทของไทย สวนใหญจะประกอบอาชีพเกษตรกรรม มีรายไดนอยแต
ลักษณะเฉพาะของชาวชนบทไทย คือ การมีความสัมพันธกันในชุมชนอยางแนบแนน เนื่องจาก
ครอบครัวในชุมชนชนบทนั้นเปนครอบครัวขยายท่ีผูกพันกันอยางใกลชิดพลังสวนนี้จึงเปนกลุมพลังท่ี

๑ ม.มู. (บาลี) ๑๒/๖๔/๔๓, ม.มู. (ไทย) ๑๒/๖๔/๕๖
๒ พระครูใบฎีกาโสภา กิจฺจสาโร (จันทรเพ็ง), “การประยุกตหลักพุทธธรรมทางพระพุทธศาสนามาใช

ในชีวิตประจําวันของกลุมผูสูงวัยในตําบลบานหวาอําเภอเมืองจังหวัดขอนแกน”, วิทยานิพนธพุทธศาสตร
มหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๓), หนา ๒

๓ พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตโต), การศึกษาเคร่ืองมือพัฒนาท่ียังตองพัฒนา , พิมพครั้งท่ี ๒,
(กรุงเทพมหานคร : สหธรรมิก, ๒๕๔๑), หนา ๑๗.



๒

ควรใหความสนใจและมีความสําคัญอยางยิ่งตอการพัฒนาชุมชนในทุกชุมชน๔ ปจจุบันการ
เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจสังคมและการเมืองท่ีเกิดข้ึนในกระแสโลกาภิวัฒนสวนใหญเปนผลมาจาก
ความเจริญกาวหนาของความรู ทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเปนสําคัญสอดคลองกับทัศนะท่ี
เชื่อวาในสังคมท่ีแรงงานมีความรู และประสบการณสูง อีกท้ังมีความพรอมท่ีจะเรียนรู เพ่ือท่ีจะเพ่ิม
คุณวุฒิอยูตลอดเวลานั้น จะชวยยกระดับความสามารถในการแขงขัน และความกาวหนาทาง
เศรษฐกิจท้ังนี้เพราะสังคมซึ่งประกอบไปดวยบุคคลท่ีมีความรู จะสามารถนําความรูมาใชคิดวิเคราะห
และสรางสรรคนวัตกรรม เพ่ือเปนพลังขับเคลื่อนใหสังคมมีสภาพความเปนอยูท่ีดีข้ึน๕

นับตั้งแตประเทศไทยประกาศใชแผนพัฒนาประเทศฉบับแรกเปนตนมา พระสงฆไทยได
เขามามีสวนรวมในกระบวนการพัฒนา ในชวงทศวรรษแรกของการพัฒนารัฐบาลไทยโดยเฉพาะ
ภายใตการนําของจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต และจอมพลถนอม กิตติขจร ไดพยายามสรางเสถียรภาพใน
การปกครอง จึงไดเรงรัดพัฒนาประเทศเพ่ือสนองความตองการของประชาชนทางดานวัตถุ โดยการ
สรางความเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน เพ่ือเสถียรภาพของรัฐบาลและเพ่ือความม่ันคงของประเทศชาติ
พระสงฆจึงไดมีสวนมาชวยงานพัฒนาชนบท โดยมีความคิดพ้ืนฐานท่ีวาเม่ือประชาชนไดรับการ
ชวยเหลือทางดานวัตถุแลวประชาชนจะไมศรัทธาตอลัทธิตรงกันขาม

บทบาทของพระสงฆในโครงการพัฒนาชนบทจึงเนนหนักในการแนะนําประชาชนในการ
พัฒนาท้ังทางดานอาชีพ การศึกษาอนามัยและการกอสรางถาวรวัตถุอีกโครงการหนึ่งคือโครงการ
ยกระดับศีลธรรมประชาชนโดยเฉพาะโครงการพระธรรมทูต จะอบรมใหประชาชนเขาใจและศรัทธา
ในพุทธศาสนาพรอมกับแนะนําแนวทางการพัฒนาทางดานวัตถุไปดวย๖ ความเปนจริงของสังคมไทย
โดยเฉพาะอยางยิ่งในพ้ืนท่ีชนบทซึ่งมีวิถีชีวิตท่ีเศรษฐกิจผสมผสานกับวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียม
ประเพณี การครอบเศรษฐกิจทุนนิยมลงไปในสังคมชนบทไทย จึงไมสามารถท่ีจะแกปญหาเศรษฐกิจ
ได แตกลับทําใหเสียสมดุลระหวางรายไดกับรายจายในครัวเรือนมีความรุนแรงยิ่งข้ึน๗ ประกอบกับ
รูปแบบการประกอบอาชีพท่ีเปลี่ยนแปลงไปจากการทําการเกษตรแบบเพ่ืออยูเพ่ือกิน มาเปน
การเกษตรแผนใหมท่ีมุงเพ่ือการคาขายเปนหลักไมไดตั้งอยูบนฐานรากของความเปนไทยและภูมิ
ปญญาไทย เดินตามแนวทางเกษตรกรรมเพ่ือการพาณิชยนําเอาเทคโนโลยีตะวันตกท่ีเนนผลผลิตสูง
มาใชโดยละเลยการใชความหลากหลายทางชีวภาพ๘ จากยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศไปสูความ

๔ วิรัช วิรัชนิภาวรรณ, การพัฒนาเมืองและชนบทประยุกต, (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพฟอรเพซ,
๒๕๔๙), หนา ๒๒๓.

๕ ที. เมเยอร, อนาคตของสังคมประชาธิปไตย, แปลโดยสมบัติ เบญจศิริมงคล, (กรุงเทพมหานคร :
สํานักพิมพ เอส. บี. คอนซัลติ้ง, ๒๕๕๐), หนา ๑๗๗.

๖ สมบูรณ สุขสําราญ, “บทบาทของพุทธศาสนากับการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองและสังคม”,
งานวิจัย, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ๒๕๒๗), หนา ๓๕.

๗ พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตโต) และคนอ่ืนๆ, วิถีชุมชน, (กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยศรีนครินทร
วิโรฒ. ๒๕๕๒), หนา ๑๒๒-๑๒๓.

๘ วิฑูรย เลี่ยนจํารูญ, ปฏิรูปเกษตรกรรมเพ่ือความมั่นคงทางอาหาร : บทวิเคราะหและการปฏิรูป
ทางนโยบาย, (สมุทรสาคร : พิมพดี. ๒๕๕๔), หนา ๑๔๙-๑๕๐.



๓

ทันสมัย สงผลกระทบตอการพ่ึงตนเองของชุมชนในชนบทไทย ทําใหการดําเนินชีวิตของคนในชนบทท่ี
เคยพ่ึงตนเองไดอยางมีศักดิ์ศรีถูกทําลาย เปลี่ยนแปลงเปนสังคมวัตถุนิยม บริโภคนิยมคนวัยแรงงาน
ตางอพยพเดินทางไปทํางานภาคอุตสาหกรรม สถาบันครอบครัวและชุมชนออนแอเกิดปญหาสังคม
ตามมา๙นโยบายของรัฐบาลหลายๆ เรื่องเนนไปท่ีการเขาถึงแหลงเงินทุน เชน นโยบายแปลงสินทรัพย
ใหเปนทุน เดิมมีวัตถุประสงคใหชาวบานเขาถึงแหลงเงินทุนไดเทานั้น แตเม่ือมีเงินแลวจะใชเงินนั้น
อยางไร จะลงทุนอยางไร ชาวบานทําธุรกิจไมเปน วางแผนการผลิต วางแผนการตลาดไมได๑๐ การเขา
ไปของกองทุนหมูบานในลักษณะกระตุนใหประชาชนรากหญากูหนี้ยืมสิน ทําใหเสียวินัยการออม
ทําลายระบบการออมของครัวเรือนและชุมชนท่ีมีอยูแตเดิม อยางเชนการออมทรัพยของชุมชน หลัก
คือจะใหสมาชิกเก็บออมจนถึงเกณฑท่ีกําหนดจึงจะยอมปลอยกูให ซึ่งคนท่ีมีคุณสมบัติเชนนี้เม่ือผาน
การพิจารณาใหกูจากกลุมออมทรัพยแลวก็เชื่อม่ันไดวาเปนคนท่ีมีวินัยการออมสูง สามารถใชคืนเงินกู
ไดแน๑๑

การเขาถึงแหลงเงินทุนท่ีงายข้ึนอาจนําไปสูความเขาใจผิดท่ีทําใหลูกหนี้เขาใจวาเปน
หนาท่ีของรัฐบาลท่ีตองใหความชวยเหลือหากหนี้มีปญหา จึงขาดความรับผิดชอบและนําไปสูการกอ
หนี้ดอยคุณภาพ ซึ่งเปนการสะสมความเสี่ยงตอฐานะความม่ันคงของครัวเรือนและตัวสถาบันการเงิน
เฉพาะกิจเอง รวมถึงเสถียรภาพของระบบการเงิน๑๒ ทางออกคือควรจะตองหาวิธีแกไขวงจรนี้ เพราะ
ถาปลอยใหทําตอไปเรื่อยๆ จะทําใหประเทศเสียหายการท่ีรัฐบาลแจกเงินมากเกินไปสงผลเสียกับ
ประชาชน เพราะทําใหประชาชนไมรูสึกวามีสวนรวม และเปนการสรางความหวังวารัฐบาลจะใหทุก
เรื่อง หากสังคมไทยเปนเชนนั้นจะทําใหเศรษฐกิจมีปญหา๑๓ สิ่งท่ีพระสงฆจะทําไดโดยตรงก็คือ
การสงเคราะหทางจิตใจ สวนสงเคราะหทางวัตถุจะทําไดโดยทางออมดวยการแนะนําชักจูงผูอ่ืนให
กระทําหรือนําสิ่งของบริจาคท่ีไดรับจากผูอ่ืนมาเฉลี่ยแบงปนใหเปนประโยชนกวางขวางออกไป
โดยการสงเคราะหนั้นตองคํานึงถึงความเหมาะสมตามกาลเทศะพระพุทธศาสนาในประเทศไทย ไดทํา
หนาท่ีแบงเบาภาระใหกับรัฐบาลเปนอันมาก ท้ังยังเปนฐานใหเกิดความสงบสุขม่ันคงและชวยเสริมใน
ดานการสวัสดิการทางสังคมแกรัฐอีกทางหนึ่งดวยจึงเห็นไดวา วัดมีความสําคัญตอชาวพุทธในดาน

๙ กังสดาล อยูเย็น, พลวัตชุมชนบานเปร็ดในภายใตแนวความคิดเศรษฐกิจพอเพียง, วิทยานิพนธ
พัฒนาชุมชนมหาบัณฑิต คณะสังคมสงเคราะหศาสตร,(บัณฑิตวิทยาลัย:มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร.๒๕๔๔), หนา ๑.

๑๐ “จับตาโครงการประชานิยม ทองถ่ินขาดพ่ีเลี้ยงจัดการเงิน”, ประชาชาติธุรกิจ, วันท่ี ๑๐ สิงหาคม
๒๕๔๙, หนา ๔๓.

๑๑ “กองทุนหมูบาน ฝนรายประชานิยม”, หนังสือพิมพผูจัดการออนไลน, วันท่ี ๑๘ มกราคม ๒๕๔๙
[http://www.manager.co.th/Home/ViewNews.aspx?NewsID=9490000007238 ดูขอมูลวันท่ี ๑๒ สิงหาคม
๒๕๔๙]

๑๒ “แบงกชาติตีแผ กองทุนหมูบาน-พักหน้ีเกษตร”, หนังสือพิมพมติชนรายวัน, วันท่ี ๑๑ กรกฎาคม
๒๕๔๘, หนา ๑.

๑๓ ฉลองภพ สุสังกรกาญจน, บทสัมภาษณใน “ทีดีอารไอ ซัดนโยบายแกจน ทําชาวบานหน้ีบาน ปท.
พังแน”, หนังสือพิมพมติชนรายวัน, วันท่ี ๗ กรกฎาคม ๒๕๔๙, หนา ๑.



๔

ตางๆ อยางมาก ซึ่งแสดงใหเห็นถึงอิทธิพลของพระพุทธศาสนาท่ีอยูเหนือจิตใจของประชาชนคนไทย
และความรูสึกนึกคิดของคนไทยสวนใหญดวย๑๔

จังหวัดชลบุรี เศรษฐกิจสวนใหญเก่ียวกับการเกษตร มีผลิตผลทางการเกษตรออกมาเปน
จํานวนมาก นอกจากนําไปขายเปนการเพ่ิมรายไดใหกับครอบครัวแลวยังรวมกลุมเปนกลุมเศรษฐกิจ
ชุมชนในแตละพ้ืนท่ี ไดมีการแปรรูปสินคาทางการเกษตรในรูปแบบของสินคาของชุมชน ในแตละ
พ้ืนท่ีของแตละอําเภอนั้น พระสังฆาธิการโดยเฉพาะเจาอาวาสไดมีสวนใหการสนับสนุนชุมชนนั้นๆ
โดยการใหการอนุเคราะหสงเคราะหชุมชน รวมถึงการจัดทําสินคาในนามของวัดเพ่ือเปนการเพ่ิม
รายไดใหกับชุมชน มีบทบาทในการชวยเหลือประชาชนในดานการสงเสริมเศรษฐกิจของชุมชนโดย
การจัดการเก่ียวกับสินคาของชุมชนโดยอาศัยโดยการนําหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาใชในการ
บริหารจัดการ ในแตละอําเภอนั้นมีการบริหารจัดการตางกัน ทําใหมีรูปแบบในการบริหารจัดการท่ี
แตกตางกัน สงผลถึงกระบวนการในการจัดการเศรษฐกิจชุมชนไมเปนระบบหรือไมมีแบบแผน
อันสงผลกระทบตอกระบวนการในการจัดการเศรษฐกิจชุมชนของพระสังฆาธิการไดจัดทํา เปนเหตุทํา
ใหไมสามารถทําเปนกระบวนการท่ีมีความม่ันคงได

จากปญหาท่ีไดกลาวมานี้ผูวิจัยจึงสนใจท่ีจะศึกษาเรื่องการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน
วิถีพุทธของพระสังฆาธิการในจังหวัดชลบุรี โดยการนําหลักพุทธธรรมมาใชในการบริหารจัดการ
เศรษฐกิจชุมชนทําใหเกิดผลการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน ปญหาอุปสรรคและขอเสนอแนะท่ีสามารถ
นํามาแกไขปรับปรุงเพ่ือพัฒนาการจัดการเศรษฐกิจชุมชนใหมีความเปนกระบวนการท่ียั่งยืน อันเปน
ประโยชนกับผูท่ีสนใจศึกษาขอมูลในการวิจัย หรือผูมีสวนเก่ียวของเพ่ือนําไปเปนแนวทางในการวาง
แผนการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชนวิถีพุทธตอไป

๑.๒ คําถามการวิจัย

๑.๒.๑ สภาพท่ัวไปในการจัดการเศรษฐกิจชุมชนวิถีพุทธของพระสังฆาธิการในจังหวัด
ชลบุรี เปนอยางไร

๑.๒.๒ กระบวนการจัดการเศรษฐกิจชุมชนวิถีพุทธของพระสังหาธิการในจังหวัดชลบุรี
มีอะไรบาง

๑.๒.๓ การพัฒนาการจัดการเศรษฐกิจชุมชนวิถีพุทธของพระสังฆาธิการในจังหวัดชลบุรี
ควรเปนอยางไร

๑๔ พระครูสาครกิจจานุกูล (วิศิษฐ จนฺทโน), ความคิดเห็นของพุทธศาสนิกชนท่ีมีตอบทบาทในการ
พัฒนาชุมชนของพระสงฆ : กรณีศึกษาพระสงฆอําเภอบานแพว จังหวัดสมุทรสาคร, รายงานการวิจัย (สาขาวิชา
การจัดการเชิงพุทธ), (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๔), หนา ๒.
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๑.๓ วัตถุประสงคของการวิจัย

๑.๓.๑ เพ่ือศึกษาสภาพท่ัวไปในการจัดการเศรษฐกิจชุมชนวิถีพุทธของพระสังฆาธิการใน
จังหวัดชลบุรี

๑.๓.๒ เพ่ือศึกษากระบวนการการจัดการเศรษฐกิจชุมชนวิถีพุทธของพระสังฆาธิการ
ในจังหวัดชลบุรี

๑.๓.๓ เพ่ือนําเสนอการพัฒนาการจัดการเศรษฐกิจชุมชนวิถีพุทธของพระสังฆาธิการ
ในจังหวัดชลบุรีตามหลักพุทธธรรม

๑.๔. ขอบเขตการวิจัย

งานวิจัยเรื่อง “การจัดการเศรษฐกิจชุมชนวิถีพุทธของพระสังฆาธิการ ในจังหวัดชลบุรี”
ผูวิจัยไดกําหนดขอบเขตของการศึกษาดังนี้

๑.๔.๑ ขอบเขตดานเนื้อหา

ในการวิจัยในครั้งนี้ ผูวิจัยได กําหนดขอบเขตดานเนื้อหาโดยการทบทวนเอกสาร ผลงานวิจัย
ท่ีเก่ียวของโดยศึกษาเฉพาะประเด็นท่ีเก่ียวกับแนวคิดเก่ียวกับการจัดการ แนวคิดเก่ียวกับเศรษฐกิจ
ชุมชน แนวคิดเก่ียวกับพระสังฆาธิการ แนวคิดเก่ียวกับหลักพุทธธรรมท่ีเก่ียวของกับการจัดการ
เศรษฐกิจชุมชน ไดแก หลักทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน ๔

๑.๔.๒ ขอบเขตดานประชากร/ผูใหขอมูลสําคัญ

งานวิจัยฉบับนี้เปนงานวิจัยการจัดการเศรษฐกิจชุมชนวิถีพุทธของพระสังฆาธิการใน
จังหวัดชลบุรี โดยใชวิธีการสัมภาษณเชิงลึก

ประชากร/กลุมผูใหขอมูลสําคัญ ผูใหขอมูลโดยการสัมภาษณเชิงลึก ผูวิจัยไดทําการ
แบงกลุมของผูใหสัมภาษณ ออกเปน ๒ กลุม ไดแก ๑) ผูใหขอมูลสําคัญ จํานวน ๑๘ รูป/คน โดย
ผูวิจัยคัดเลือกแบบเจาะจง และ ๒) การสนทนากลุมเฉพาะผูเชี่ยวชาญ จํานวน ๑๐ รูป/คน

๑.๔.๓ ขอบเขตดานพื้นท่ี

ในการศึกษาวิจัยเรื่องนี้ผูวิจัยไดศึกษาจากวัดตัวอยางท่ีกําหนดไว จํานวน ๙ วัด
๑ สํานักสงฆ ไดแก ๑.วัดหนองปรือ ๒.วัดราษฎรศรัทธา ๓.วัดกุณฑีธาร ๔.วัดหนองไกเถ่ือน
๕.วั ด เกาะแกวคลองหลวง ๖.วัดคลองพลู ( เก า ) ๗ .วัดหนองฆอ ๘.วัดสา มัค คีบรรพต
๙.วัดหนองงูเหลือม ๑๐.สํานักสงฆบานขุนชํานาญ
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๑.๔.๔ ขอบเขตดานระยะเวลา

ในการศึกษาวิจัยเรื่องนี้ผูวิจัยจะดําเนินการวิจัยตั้งแตเดือนพฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๐ ถึง
เดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๖๑ รวมระยะเวลา ๑๐ เดือน

๑.๕. นิยามศัพทเฉพาะที่ใชในการวิจัย

การจัดการ หมายถึง กระบวนจัดการเศรษฐกิจชุมชน ๕ ดาน ๑) การวางแผน ๒) การจัด
องคกร ๓) การบริหารงานบุคคล ๔) การอํานวยการ ๕) การกํากับดูแล เพ่ือสนับสนุนใหสอดคลอง
กับหลักทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน ๔

เศรษฐกิจชุมชน หมายถึง สินคาท่ีผลิตในชุมชนโดยมีวัดหรือพระสงฆไดมีสวนรวมและใหการ
สนับสนุน

วิถีพุทธ หมายถึง การใชหลักทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน ๔ ในกระบวนการการบริหาร
จัดการเศรษฐกิจชุมชน

พระสังฆาธิการ หมายถึง พระสงฆผู ท่ีมีบทบาทสําคัญตอชุมชนทองถ่ินและสังคม
เปนผูประกอบพิธีกรรมทางศาสนาและมีสวนรวมในการบริหารจัดการเศรษฐกิจของชุมชน
ในท่ีนี้หมายถึงเจาอาวาสในเขตการปกครองคณะสงฆจังหวัดชลบุรี

๑.๖. ประโยชนที่ไดรับจากการวิจัย

๑.๖.๑ ทําใหทราบสภาพท่ัวไปในการจัดการเศรษฐกิจชุมชนวิถีพุทธพระสังฆาธิการ
ในจังหวัดชลบุรี

๑.๖.๒ ทําใหทราบถึงกระบวนการการจัดการเศรษฐกิจชุมชนวิถีพุทธของพระสังฆาธิการ
ในจังหวัดชลบุรี

๑.๖.๓ ไดการพัฒนาการจัดการเศรษฐกิจชุมชนวิถีพุทธของพระสังฆาธิการในจังหวัด
ชลบุรี อยางมีประสิทธิภาพ

๑.๖.๔ นําผลงานวิจัยการจัดการเศรษฐกิจชุมชนวิถีพุทธของพระสังฆาธิการใน
จังหวัดชลบุรี ท่ีมีประสิทธิภาพนี้ เพ่ือนําเสนอไปใชปรับปรุงการจัดการเศรษฐกิจชุมชนวิถีพุทธของ
พระสังฆาธิการในจังหวัดชลบุรี ใหเกิดความเจริญกาวหนาตอไป



บทที่ ๒
เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของ

การศึกษาวิจัยเรื่อง “การจัดการเศรษฐกิจชุมชนวิถีพุทธของพระสังฆาธิการในจังหวัด
ชลบุรี” เปนการศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี หลักพุทธธรรม และงานวิจัยท่ีมีความสัมพันธและ
เหมาะสม ซึ่งประกอบดวย

๒.๑. แนวคิดเก่ียวกับการจัดการ
๒.๒ แนวคิดเก่ียวกับเศรษฐกิจชุมชน
๒.๓ แนวคิดเก่ียวกับพระสังฆาธิการ
๒.๔ หลักพุทธธรรมท่ีเก่ียวของกับการจัดการเศรษฐกิจชุมชน
๒.๕ ขอมูลบริบทการวิจัย
๒.๖ งานวิจัยท่ีเก่ียวของ
๒.๗ กรอบแนวคิด

๒.๑. แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการ

๒.๑.๑ ความหมายของการจัดการ

จากการศึกษามีนักวิชาการไดใหความหมายของคําวาการบริหารจัดการไวหลายแนวคิด
ดังนี้ คําวา “การบริหาร” นั้น นอกจากใชคําภาษาอังกฤษวา“Administration” ยังมีคําอีกคําหนึ่งท่ี
ใชแทนกันได คือ คําวา“Management” ซึ่งเปนคําท่ีมีความหมายเหมือนกันแตทางวิชาการจะ
เลือกใชคําวา“Administration” ก็ดวยเหตุผล ๒ ประการ คือ เหตุผลประการแรก เม่ือไมตองการใช
คําวา “ผูจัดการ” ซึ่งมีความหมายแคบจํากัดลงไปวาเปนผูบริหารงานขององคการแหงใดแหงหนึ่ง
หรือหนวยงานในหนวยงานหนึ่งเทานั้น ดังนั้น เม่ือพูดถึงการบริหารงานโดยท่ัว ๆ ไป หรือการบริหาร
ราชการ จึงนิยมใชคําวา “Administration”๑ “การบริหาร” คือ การใชศาสตรและศิลปะการนําเอา
ทรัพยากรการบริหาร (Administrative Resource) มาประกอบกันตามกระบวนการบริหาร

๑ สัมฤทธ์ิ  ทาเหล็กเจริญ, “ปญหาในการปฏิบัติงานของผูบริหารองคการบริหารสวนตําบล : กรณีศึกษา
องคการบริหารสวนตําบลในเขตจังหวัดปทุมธานี”, รายงานการวิจัย, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยรามคําแหง,
๒๕๔๖), หนา ๑๐.
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(Process of Administration) ใหบรรลุวัตถุประสงคท่ีกําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพและเห็นวาการ
บริหารมีลักษณะเดนเปนสากลอยูหลายประการ คือ๒

๑. การบริหารยอมมีวัตถุประสงค
๒. การบริหารอาศัยปจจัยบุคคลเปนองคประกอบท่ีสําคัญ
๓. การบริหารตองใชทรัพยากรการบริหารเปนองคกอบพ้ืนฐาน
๔. การบริหารมีลักษณะการดําเนินการเปนกระบวนการ
๕. การบริหารเปนการดําเนินการรวมกันของกลุมบุคคล
๖. การบริหารอาศัยความรวมมือ รวมใจของบุคคล ฉะนั้น จึงตองอาศัยความรวมใจ

(Collective Mind) เพ่ือใหเกิดความรวมมือของกลุม (Group Cooperation) อันจะนําไปสูพลัง
รวมกลุม (Group Effort) ในอันท่ีจะทําใหภารกิจบรรลุวัตถุประสงค

๗. การบริหารมีลักษณะการรวมมือกันดําเนินการอยางมีเหตุผล
๘. การบริหารมีลักษณะเปนการตรวจสอบผลการปฏิบัติงานกับวัตถุประสงคท่ีตั้งไว
๙. การบริหารไมมีตัวตน (Intangible) แตมีอิทธิพลตอความเปนอยูของมนุษย
การบริหาร (Administration) เปนเรื่องท่ีมีความสําคัญอยางยิ่ง ตอการดําเนินงานของ

องคการเพราะเปนเครื่องมือสําคัญ ท่ีจะชี้ใหเห็นความสําเร็จ หรือความลมเหลวความมีประสิทธิภาพ
หรือความไรประสิทธิภาพของหนวยงานการบริหารเปนเครื่องชี้ใหทราบถึงความเจริญกาวหนาของ
สังคมความกาวหนาของวิทยาการตางๆ การบริหารเปนมรรคท่ีสําคัญนําไปสูความกาวหนาการบริหาร
เปนลักษณะการทํางานรวมกันของกลุมบุคคลในองคการ ซึ่งมีการวินิจฉัยสั่งการนักบริหารจะตองคํานึงถึง
ปจจัยสิ่งแวดลอมตางๆ การวินิจฉัยสั่งการเปนเครื่องแสดงใหทราบถึงความสามารถ ของนักบริหาร
และความเจริญเติบโตของการบริหารชีวิตประจําวัน ของมนุษยไมวาในครอบครัวหรือองคการใดยอม
เก่ียวของกับการบริหารอยูเสมอ การบริหารจึงเปนเรื่องท่ีนาสนใจ และจําเปนตอการท่ีจะดํารงชีวิต
ของมนุษยในสังคมมีนักบริหารนักวิชาการและนักการศึกษามากมายหลายทานไดใหคําจํากัด
ความหมายของการบริหารไวหลายทัศนะซึ่งพอสรุปไดดังนี้ ศิลปะในการทํางานใหบรรลุเปาหมาย
รวมกับผู อ่ืน๓ “การบริหาร” เปนการดําเนินงานตามลําดับข้ันอันประกอบดวยการวางแผน

๒ สมพงษ เกษมสิน, การบริหาร, พิมพครั้งท่ี ๘, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพไทยวัฒาพานิช,
๒๕๒๖), หนา ๔๑.

๓ Don Hellriegel, Management, third edition, (Addison-Wesley : Publishing Company .lmc.,
1982), p. 6.



๙

(Planning) กา รจั ดองค ก า ร (Organizing) ก า ร อํ านวยการ (Actuating) และการควบ คุม
(Controlling) เพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคโดยอาศัยคนและทรัพยากรอ่ืน๔

นอกจากนี้ “การบริหาร” ยังหมายถึง ศิลปะแหงการทํางานใหสําเร็จโดยอาศัยคนอ่ืน ซึ่งนักบริหารมี
หนาท่ีในการวางแผน จัดองคกรอํานวยการและควบคุมทรัพยากรบุคคลและทรัพยากรอ่ืนๆ
ใหดําเนินงานไปในทิศทางเดียวกันเพ่ือบรรลุเปาหมายท่ีวางไว หนาท่ี (Function) ของนักบริหารมีอยู
๕ ประการตามคํายอในภาษาอังกฤษวา POSDC

P คือ Planning หมายถึง การวางแผน เปนการกําหนดแนวทางดําเนินงานในปจจุบันเพ่ือ
ความสําเร็จท่ีจะตามมาในอนาคต ผูบริหารท่ีดีตองมีวิสัยทัศนเพ่ือกําหนดทิศทางขององคกร

O คือ Organization หมายถึง การจัดองคกร เปนการกําหนดโครงสรางความสัมพันธของ
สมาชิกและสายบังคับบัญชาภายในองคกร มีการแบงงานกันทําและการกระจายอํานาจภายในองคกร
มีการแบงงานกันทําและการกระจายอํานาจ

S คือ Staffing หมายถึง งานบุคลากร เปนการสรรหาบุคลากรใหม การพัฒนาบุคคลากร
และการใชคนใหเหมาะกับงาน

D คือ Directing หมายถึง การอํานวยการ เปนการสื่อสารเพ่ือใหเกิดการดําเนินการตาม
แผน ผูบริหารตองมีมนุษยสัมพันธท่ีดีและมีภาวะผูนํา

C คือ Controlling หมายถึง การกํากับดูแล เปนการควบคุมคุณภาพของการปฏิบัติงาน
ภายในองคกรรวมท้ังกระบวนการแกปญหาภายในองคกร แมวาหนาท่ีของนักบริหารท้ัง ๕ ประการ
จะถูกกําหนดโดยวิชาการสมัยใหมก็ตาม แตเม่ือวากันทางปฏิบัติแลว คนไทยเราก็บริหารบานเมือง
แบบนี้มานานแลวหนาท่ีของนักบริหารปรากฏชัดเจนในการปฏิบัติขององคการตั้งแตสมัยโบราณ๕

การบริหารถือเปนกระบวนการของการมุงสูเปาหมายขององคการ จากการทํางานรวมกัน
โดยใชบุคคลและทรัพยากรอ่ืนๆ หรือกระบวนการออกแบบ และรักษาสภาพแวดลอม ท่ีบุคคลทํางาน
รวมกันในกลุมใหบรรลุเปาหมายท่ีกําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพ ทรัพยากรทางการบริหารจัดการ ๖ M
(Management Resources) ประกอบดวย

๑. คน (Man)
๒. เงิน (Money)
๓. วัตถุดิบ (Material)
๔. เครื่องจักร (Machine)

๔ ธณจรส  พูนสิทธ์ิ, การจัดการองคการและการบริหาร, (กรุงเทพมหานคร : สหธรรมิก, ๒๕๔๑),
หนา ๒๐.

๕ พระธรรมโกศาจารย (ประยูร ธมฺมจิตฺ โต), พุทธวิธีบริหาร, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๙), หนา ๔.



๑๐

๕. วิธีการจัดการ (Method)
๖. ตลาด (Market)๖
“การบริหาร” เปนกระบวนการของการวางแผนการจัดองคการและสั่งการควบคุมกํากับ

ความพยายามของสมาชิก ขององคการและใชทรัพยากรอ่ืนๆ เพ่ือความสําเร็จในเปาหมายของ
องคการท่ีกําหนดไวลักษณะท่ีสําคัญของการบริหารมี ๘ ประการ ดังนี๗้

๑. การบริหารเปนกิจกรรมอยางหนึ่งมิใชบุคคลหนึ่งบุคคลใด หรือกลุมใดกลุมหนึ่ง
ถาจะกลาวถึงบุคคลผูทําหนาท่ีบริหารนั้นก็เรียกวาผูบริหาร

๒. การบริหารเปนงานท่ีจุดหมายท้ังนี้หมายความวาในการบริหารงานนั้นจําเปนตองมี
การกําหนดวัตถุประสงค หรือจุดมุงหมายไวกอนไมวาจะกําหนดไวอยางชัดเจนหรือไมตามสวน
การบริหารนั้น จะเปนแนวทางในการดําเนินงานใหสําเร็จตามจุดมุงหมาย

๓. การบริหารเปนแนวทางสําคัญท่ีมีอิทธิพลตอสังคมภายในและภายนอกองคกร ดังเชนถา
ผูบริหารตองการจะปรับปรุงวิธีปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึนก็อาจไดโดยการจัดหาเครื่องจักร
เครื่องมืออันทันสมัยมาใชจัดการฝกอบรมคนงานใหมีความสามารถยิ่งข้ึน ซึ่งจะเปนผลดีตอองคกรและ
ผูปฏิบัติงานดวยตัวอยางผลกระทบตอสังคมภายนอกเปนตนวาถาองคกรนั้นๆ มีนโยบายท่ีจะทํา
ประโยชนตอสังคมเชนสงเสริมการศึกษาในชุมชนโดยใหทุนการศึกษาหรือบริจาคเงินกอสรางโรงเรียน
ก็นับวาองคกรนั้นมีสวนชวยพัฒนาสังคม ภายนอกองคกรหรือองคกรบางแหงอาจไมนําพาตอความ
เดือดรอนรําคาญซึ่งองคกรของตนกอข้ึนเชนสิ่งเหลานี้ยอมเปนผลของการบริหารอันมีอิทธิพลตอชีวิต
มนุษยและสิ่งแวดลอม

๔. การบริหารเปนเรื่องเก่ียวกับความสามารถของกลุมคนธุรกิจกอตั้งข้ึนเพ่ือดําเนินการ
ใหบรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงคโดยกลุมคนมิใชเปนความสามารถของบุคคลใดบุคคลหนึ่งเพียง
บุคคลเดียวเทานั้น ท้ังนี้เพราะวาคนเรายอมมีขอบเขตความสามารถกําจัดท้ังดานกําลังกายกําลังสมอง
และเวลาจึงจําตองไดรับความรวมมือรวมใจจากบุคคลมาชวยกัน

๕. การบริหารจะได รับผลสํ าเร็จด วยดีด วยการร วมแรงร วมใจของบุคคลอ่ืนๆ
นอกเหนือไปจากเจาของธุรกิจท้ังนี้เนื่องจากบรรดาเจาของเชนผูถือหุนอาจไมมีเวลาหรือความ

๖ ศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ, องคการและการจัดการ, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพบริษัทธรรม
สารจํากัด, ๒๕๔๕), หนา ๑๘.

๗ สมยศ นาวีการ, การบริหารเชิงกลยุทธ, พิมพครั้งท่ี ๒, (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพบรรณกิจ,
๒๕๔๔), หนา ๗๘.



๑๑

สามารถในการบริหารจึงตองจัดหาผู อ่ืนท่ีมีความสามารถในการบริหาร จึงตองจัดหาผู อ่ืนท่ีมี
ความสามารถในการบริหารใหมาบริหารในองคกร

๖. การบริหารจะดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพได โดยการใชความรูความชํานาญและ
การฝกฝนอบรมทางดานบริหารมาโดยเฉพาะจึงเปนท่ียอมรับกันโดยท่ัวไป วาการบริหารเปนวิชาชีพ
อยางหนึ่งผูบริหารโดยเฉพาะผูบริหารสูงสุดไมจําเปนตองมีความรูทางเทคนิค ในการปฏิบัติโดยตรงแต
ผูบริหารจะตองมีความรูความชํานาญในการบริหารอันไดแกการวางแผนการจัดองคการ

๗. การบริหารเปนสิ่งท่ีไมมีตัวตนไมสามารถมองเห็นไดแตสิ่งท่ีจะแสดงใหเห็นวาการ
บริหารดําเนินไปอยางไรไดผลดีหรือไมเพียงใด นั้นก็คือผลงานเพราะวา ผลงานจะเปนเครื่องวัด
ความสามารถทางการบริหาร

๘. เจาของธุรกิจไมจําเปนตองทําหนาท่ีผูบริหารเสียเองโดยท่ัวไปแลว (ยกเวนองคกร
ขนาดเล็ก) คณะผูบริหารมักจะเปนกลุมบุคคลอ่ืนท่ีมีความสามารถทางการบริหารทําหนาท่ีในนามของ
เจาของธุรกิจ

การจะบริหารงานใหมีประสิทธิภาพจําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองมีวงจรควบคุมการบริหาร
และวงจรควบคุมการบริหารแบบมีคุณภาพ PDCA มีภารกิจหลักของการควบคุมอยู ๔ ข้ัน ดังนี้ ๘

๑. การวางแผน (Plan) คือ การวางแผนชวยพัฒนาความคิดตางๆ เพ่ือนําไปสูรูปแบบท่ี
เปนจริงข้ึนมาเริ่มลงมือปฏิบัติ (DO) ในแผนงานท่ีดีมี ไดแก

๑) กําหนดขอบเขตของปญหาใหชัดเจน

๒) กําหนดวัตถุประสงคและเปาหมาย

๓) กําหนดวิธีการท่ีจะบรรลุถึงวัตถุประสงค และเปาหมายใหชัดเจนและถูกตอง
แมนยําท่ีสุดเทาท่ีเปนไปได

๒. การปฏิบัติตามแผน (DO) ประกอบดวยการทํางาน ๓ ลักษณะ ดังนี้

๑) การวางแผนกําหนดการ ไดแก การแยกกิจกรรมตางๆ ท่ีตองกระทําการ
กําหนดเวลาท่ีคาดวาท่ีตองใชในกิจกรรมแตละอยาง

๘ สมศักดิ์  สินธุระเวชญ, มุงสูคุณภาพการศึกษา, (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพวัฒนาพานิช
สําราญราษฏร, ๒๕๔๗), หนา ๑๘๘ – ๑๙๐.



๑๒

๒) การจัดทําแบบเมทริกซ การจัดแบบนี้สามารถชวยดึงเอาผูเชี่ยวชาญหลายแขนง
แหลงตางๆ มาไดเพ่ือชวยประสานงานระหวางฝายตางๆ

๓) การพัฒนาขีดความสามารถในการทํางานของผูรวมงาน

๓. การตรวจสอบ (CHECK) การตรวจสอบ ทําใหรับรูสภาพการณของงานท่ีเปนอยู
เปรียบเทียบกับสิ่งท่ีวางแผน ซึ่งมีกระบวนการ ดังนี้

๑) กําหนดวัตถุประสงคของการตรวจสอบ

๒) การรวบรวมขอมูลและการพิจารณากระบวนการทํางาน

๓) การรายงาน เสนอผลการประเมินท้ังมาตรการการปองกันความผิดพลาดหรือ
ความลมเหลวเชน รายงานเปนทางการแบบสมบูรณและแบบไมเปนทางการ

๔. การแกปญหา (ACT) หาผลของการตรวจสอบหากพบวาเกิดขอผิดพลาดข้ึนจะ
ทํางานไดไมตรงเปาหมายหรือผลงานไมไดมาตรฐาน ใหปฏิบัติการแกไขปญหาตามลักษณะปญหาท่ี
เคาพบ เชน ผลงานเบี่ยงเบนไปจากเปาหมาย ตองแกท่ีตนเหตุ

นอกจากวงจรควบคุมการบริหารแลว ปจจัยท่ีมีความสําคัญท่ีสุดคงหนีไมพนตัวผูบริหาร
ซึง่ผูบริหารงานท่ีดีจะตองมีวิธีการบริหารงานท่ีจะทําใหชนะใจลูกนอง ธรรมะสําหรับผูบริหารงาน คือ
จะตองมีความหนักแนนม่ันคงและสามารถเปนเสาหลักในการสรางความเชื่อม่ันใหแกลูกนองได
มีความสามารถในการแบงงานใหลูกนองทําตามความชํานาญของแตละบุคคลและรูจักกระจายอํานาจ
ใหแกลูกนองไดชวยแบงเบาภาระของตนเอง ดังนั้น ผูบริหารงานท่ีดีจึงเปนผูท่ีคอยดูแลภาพรวมใน
การทํางานของบุคคลในองคการ๙

คําวา “การจัดการ” (Management) เนนการปฏิบัติการใหเปนไปตามนโยบาย (แผนท่ี
วางไว) ซึ่งนิยมใชในการจัดการธุรกิจ (Business management) สวนคําวา “ผูจัดการ” (Manager)
จะหมายถึง บุคคลในองคกรซึ่งทําหนาท่ีรับผิดชอบตอกิจกรรมในการบริหารทรัพยากรและกิจการงาน
อ่ืนๆ เพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคท่ีกําหนดไวขององคกร๑๐ งานบริหารจัดการ ยังหมายถึง ภาระหนาท่ี
ของบุคคลใดบุคคลหนึ่งท่ีปฏิบัติตนเปนผูนําภายในองคกรในดานของภารกิจหรือสิ่งท่ีตองทํางาน
การจัดระเบียบทรัพยากรตางๆ ในองคการและการประสานกิจกรรมตางๆ เขาดวยกันในดานของ

๙ พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี, คนสําราญงานสําเร็จ, พิมพครั้งท่ี ๓, (กรุงเทพมหานคร : บริษัท อมรินทร
พริ้นติ้งแอนดพลับลิชช่ิง จํากัด (มหาชน), ๒๕๕๐), หนา ๒๕-๓๒.

๑๐ ศิริวรรณ เสรีรัตนและคณะ, องคการและการจัดการ, หนา ๑๘-๑๙.



๑๓

ความรับผิดชอบ งานบริหารจัดการ หมายถึง การตองทําใหงานตางๆ สําเร็จลุลวงไปดวยดี ดวยการ
อาศัยบุคคลตางๆ เขาดวยกัน๑๑

สรุปไดวา การบริหารเปนท้ังศาสตรและศิลปท่ีมีความสําคัญอยางยิ่ง การบริหารงาน
จะประสบความสําเร็จหรือลมเหลวยอมข้ึนอยู กับการบริหารงานของผูบริหารเปนสําคัญ
การขับเคลื่อนองคกรจําเปนท่ีจะตองมีผูบริหาร ในการบริหารสั่งการ การวางแผน การจัดองคกร
การดําเนินงานและการควบคุม เพ่ือใหองคกรบรรลุวัตถุประสงคท่ีไดตั้งเปาหมายเอาไว

จากแนวคิดและผลการศึกษาของนักวิชาการตางๆ ผูศึกษาไดสังเคราะหและประมวล
ความหมายของการบริหารจัดการได ดงัรายละเอียดปรากฏตามตารางท่ี ๒.๑

ตารางท่ี ๒.๑ แนวคิดเก่ียวกับการจัดการ

นักวิชาการหรือแหลงขอมูล แนวคิดหลัก

สัมฤทธิ์ ทาเหล็กเจริญ (๒๕๔๖, หนา
๑๐)

การบริหารงานโดยท่ัวๆ ไป หรือการบริหารราชการ
จะใชคําวา “Administration”

สมพงษ เกษมสิน (๒๕๒๖, หนา ๔๑) “การบริหาร” คือ การใชศาสตรและศิลปะ ซึ่ งมี
ลักษณะเดนเปนสากลดังนี้
๑. การบริหารยอมมีวัตถุประสงค
๒. การบริหารอาศัยปจจัยบุคคลเปนองคประกอบท่ี
สําคัญ
๓. การบริหารตองใชทรัพยากรการบริหารเปนองค
กอบพ้ืนฐาน
๔ . ก ารบ ริ ห า ร มี ลั กษณะกา รดํ า เ นิ น กา ร เ ป น
กระบวนการทํางาน
๕. การบริหารเปนการดําเนินการรวมกันของกลุม
บุคคล
๖. การบริหารอาศัยความรวมมือ รวมใจของบุคคล

Don Hellriegel (1982, p. 6) การวินิ จ ฉัยสั่ งการ เปน เครื่ องแสดงใหทราบถึง
ความสามารถ ของนักบริหาร

๑๑ ธงชัย สันติวงษ, องคการและการบริหาร, พิมพครั้งท่ี ๑๑, (กรุงเทพมหานคร : ไทยวัฒนาพานิช,
๒๕๔๓), หนา ๒๑-๒๒.



๑๔

ตารางท่ี ๒๑ แนวคิดเก่ียวกับการจัดการ(ตอ)

นักวิชาการหรือแหลงขอมูล แนวคิดหลัก

ธณจรส  พูนสิทธิ์ (๒๕๔๑, หนา ๒๐) “การบริหาร” ประกอบดวยการวางแผน (Planning)
ก า ร จั ด อ ง ค ก า ร (Organizing) ก า ร อํ าน ว ย กา ร
(Actuating) และการควบคุม

พระธรรมโกศาจารย

(ประยูร ธมฺมจิตฺโต)(๒๕๔๙, หนา ๔.)

หนาท่ีของนักบริหารมีอยู ๕ ประการ คือ การวางแผน
(PIanning) การจัดองคการ (Organizing) การแตงตั้ง
บุคลากร (Staffing) การอํานวยการ (Directing) และ
การควบคุม (ControIIing)

สมยศ นาวีการ

(๒๕๔๔, หนา ๗๘)

“การบริหาร” เปนกระบวนการของการวางแผนการ
จัดองคการและสั่งการควบคุมกํากับ เพ่ือใหบรรลุ
เปาหมาย

ศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ

(๒๕๔๕, หนา ๑๘)

- “การบริหาร” เปนกระบวนการของการมุงสูเปาหมาย
ขององคการ
-“การจัดการ” เนนการปฏิบัติการใหเปนไปตาม
นโยบาย

สมศักดิ์  สินธุระเวชญ

(๒๕๔๗, หนา ๑๘๘ – ๑๙๐)

วงจรควบคุมการบริหาร มีภารกิจหลักของการควบคุม
อยู ๔ ข้ัน คือ
๑. การวางแผน(Plan)
๒. การปฏิบัติตามแผน (DO)
๓. การตรวจสอบ (CHECK)
๔. การแกปญหา (ACT)

พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี
(๒๕๕๐, หนา ๒๕-๓๒)

ผูบริหารงานท่ีดีจึงเปนผู ท่ีคอยดูแลภาพรวมในการ
ทํางานของบุคคลในองคการ

ธงชัย สันติวงษ

(๒๕๔๓, หนา ๒๑-๒๒)

งานบริหารจัดการ หมายถึง การตองทําใหงานตางๆ
สําเร็จลุลวงไปดวยดี ดวยการอาศัยบุคคลตางๆ เขา
ดวยกัน

๒.๑.๒ กระบวนการบริหาร

การบริหารเปนกระบวนการท่ีมีการกําหนดข้ันตอนในการปฏิบัติงาน มีการจัดลําดับ
กอนหลัง ซึ่งถือวาเปนหลักเกณฑวิธีการทางวิทยาศาสตร (Scientific Management) ซึ่งกระบวนการ



๑๕

บริหารจะกําหนดขอบเขต และหนาท่ีตามข้ันตอนตางๆ ไวอยางชัดเจน ซึ่งกระบวนการบริหารไดมี
นักวิชาการแสดงทัศนะไว ดังนี้

การบริหาร (Management Functions) ประกอบดวยข้ันตอน ๕ ประการ คือ๑๒

๑. การวางแผน (Planning) หมายถึง ภาระหนาท่ีของผูบริหารท่ีจะตองทําการ
คาดการณลวงหนาถึงเหตุการณตางๆ ท่ีจะมีผลกระทบตอธุรกิจ และกําหนดข้ึนเปนแผนปฏิบัติงาน
หรือวิถีทางท่ีจะปฏิบัติเอาไวเพ่ือเปนแนวทางของการทํางานในอนาคต

๒. การจัดองคการ (Organizing) หมายถึง ภาระหนาท่ีท่ีผูบริหารจําตองจัดใหมี
โครงการของงานตางๆ และอํานาจหนาท่ี ท้ังนี้ เ พ่ือใหเครื่องจักร สิ่งของ และตัวคน อยู ใน
สวนประกอบท่ีเหมาะสมในอันท่ีจะชวยใหงานขององคการบรรลุผลสําเร็จได

๓. การบังคับบัญชาสั่งการ (Commanding) หมายถึง หนาท่ีในการสั่งการงานตางๆ ของ
ผูอยูใตบังคับบัญชา ซึ่งจะกระทําใหผลสําเร็จดวยดี โดยท่ีผูบริหารจะตองกระทําตนเปนตัวอยางท่ีดี
จะตองเขาใจคนงานของตน จะตองเขาใจถึงขอตกลงในการทํางานของคนงานและองคการท่ีมีอยู
รวมถึงจะตองมีการติดตอสื่อสารกับผูใตบังคับบัญชาอยางใกลชิดท้ังข้ึนและลอง นอกจากนี้ยังตองทํา
การประเมินโครงสรางขององคการและผูอยูใตบังคับบัญชาของตนเปนประจําอีกดวย หากโครงสราง
ขององคการท่ีเปนอยูไมเหมาะสมก็จําเปนตองปรับปรุงเชนเดียวกัน ถาผูอยูใตบังคับบัญชาคนใด
หยอนประสิทธิภาพ การไลออกเพ่ือปรับปรุงกําลังคนท่ีมีอยูใหเหมาะสมยิ่งข้ึนก็เปนสิ่งจําเปนตองทํา

๔. การประสานงาน (Coordinating) หมายถึง ภาระหนาท่ีจะตองเชื่อมโยงงานของทุก
คนใหเขากันได และกํากับใหไปสูจุดมุงหมายเดียวกัน

๕. การควบคุม (Controlling) หมายถึง ภาระหนาท่ีในการท่ีจะตองกํากับใหสามารถ
ประกันไดวากิจกรรมตางๆ ท่ีทําไปนั้นสามารถเขากันไดกับแผนท่ีไดวางไวแลว

นอกจากกระบวนการบริหารใน ๕ ข้ันตอนดังกลาวขางตนแลว กระบวนการบริหารยัง
อาจเพ่ิมข้ันตอนหรือกระบวนการใหมากข้ึน ดังเชนกระบวนการบริหารท่ีมีตัวยอวา “POSDCORB”
เปนกระบวนการบริหารงานท่ีนําเสนอไวในหนังสือ “Papers on the Science of Administration”
ในป พ.ศ. ๒๔๗๙ โดยมีกระบวนการบริหารงาน ๗ ประการ ดังนี๑้๓

๑๒Price, Alan, Human Resourec Management, In a Business Context,  2 edition,
(London : Thomson Learning, 2004), p. 110.

๑๓Luther GuIick and LyndaII Urwick, Papers on the Science of Administration, ( New
York : Institute of PubIic Administration, 1937), pp. 37-38.



๑๖

๑. การวางแผน (PIanning) หมายถึง การวางแนวทางในการปฏิบัติงาน ตลอดจนวิธีการ
ปฏิบัติงานท่ีมีประสิทธิภาพ เพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายท่ีวางไว

๒. การจัดหนวยงาน (Organizing) หมายถึง การจัดโครงสราง อํานาจหนาท่ีและการ
แบงสวนของงานใหเหมาะสมและลงตัว

๓. การจัดสายงานและการจัดตัวบุคคล (Staffing) หมายถึง การบริหารงานดานบุคลากร
อันไดแก การจัดอัตรากําลัง การสรรหา การรักษาสภาพการทํางานและการควบคุมการปฏิบัติงานของ
บุคลากร

๔. การอํานวยการ (Direction) หมายถึง การดําเนินการตัดสินใจและสั่งการในการ
ปฏิบัติงานของสวนตางๆ ใหดําเนินไปอยางมีระเบียบแบบแผน ท้ังในลักษณะงานท่ัวไปและในลักษณะ
งานเฉพาะ ตลอดจนการใหคําแนะนําและควบคุมการปฏิบัติงานในทุกภาคสวน

๕. การประสานงาน (Coordinating) หมายถึง การรวมมือกันของบุคลากรในการ
ปฏิบัติงานตามสวนตางๆ ใหประสานสอดคลองกันอยางกลมกลืน

๖. การรายงาน (Reporting) หมายถึง การรายงานผลการปฏิบัติงานของหนวยงานให
ผูบริหารงานและสมาชิกของหนวยงานไดทราบถึงความเคลื่อนไหวและความกาวหนาของกิจการตางๆ
ภายในหนวยงาน

๗. งบประมาณ (Budgeting) หมายถึง การควบคุมการใชจายใหรอบคอบและรัดกุม
รวมถึงการจัดสรรงบประมาณและการจัดทําบัญชี และเพ่ือใหการบริหารมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึนไป
เฮนรี่ ฟาโยล (Henry Fayol) ไดกําหนดหลักการบริหารจัดการซึ่งเปนสวนประกอบท่ีมีความสําคัญ
อยางมากในการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหาร ข้ึน ๑๔ ประการ ดังนี๑้๔

๑. การแบงงานกันทํา (Division of Labor) ฟาโยไดเสนอวาคนงานควรจะไดรับการ
มอบหมายหนาท่ีใหปฏิบัติมากข้ึนหรือไดรับการกระตุนใหมีความรับผิดชอบในผลลัพธของงานมากข้ึน
ซึ่งหลักการนี้จะสามารถนําไปประยุกตใชในองคการยุคปจจุบันได

๒. อํานาจหนาท่ีและความรับผิดชอบ (Authority and Responsibility) แวปเบอร
และฟาโยลไดใหความสําคัญของอํานาจหนาท่ีและความรับผิดชอบอํานาจหนาท่ีแบบเปนทางการของ
แวปเบอรจะไดมาจากตําแหนงหนาท่ี ของผูบริหารในสายการบังคับบัญชาสวนอํานาจหนาท่ีแบบไม
เปนทางการจะไดรับจากความชํานาญงานของบุคคล (Expertise) ความรูทางดานเทคนิค (Technical

๑๔ ศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ, ทฤษฎีองคการ : ฉบับมาตรฐาน, (กรุงเทพมหานคร: ธรรมสาร,
๒๕๔๕), หนา ๖๘-๖๙.



๑๗

Knowledge) ความมีคุณคาทางศีลธรรม (Moral Worth) และความสามารถในการนํา (Leading) และ
สรางความผูกพันกับผูใตบังคับบัญชาตลอดจนเนนวาอํานาจหนาท่ี และความรับผิดชอบควรอยูคูกัน

๓. การมีผูบังคับบัญชาคนเดียว (Unity of Command) ฟาโยไดกลาววา คําสั่งสองคําสั่ง
(Dual Command) อาจกอใหเกิดปญหาในการทํางานเชนการรายงานจะมีความเก่ียวของในเม่ือผู
ควบคุมสองคนไดใหคําสั่งกับผูใตบังคับบัญชาเพียงคนเดียวทําใหเกิดการสับสนในบางสถานการณคําสั่ง
สองคําสั่งนี้ทําใหเกิดความยุงยากแกผูบังคับบัญชาและทําใหเกิดการสับสนในลําดับข้ันของอํานาจหนาท่ี
แบบเปนทางการ (Formal Hierarchy of Authority) การประเมินอํานาจหนาท่ี และความรับผิดชอบ
ของผูบริหารในระบบผูบังคับบัญชาสองคนจะเปนการยากและผูบริหารจะไมสนใจในความรูสึกของ
ผูใตบังคับบัญชามักจะโกรธ และอาจไมใหความรวมมือในอนาคต ถาผูใตบังคับบัญชาไมเชื่อฟง

๔. สายการบังคับบัญชาตามอํานาจหนาท่ี (Line of Authority) เปนสายการบังคับ
บัญชาจากผูบริหารในระดับบนสูผูปฏิบัติงานในระดับลางขององคการความสัมพันธของการจํากัด
ความยาวของสายการบังคับบัญชาโดยการควบคุมจํานวนของระดับในลําดับข้ันของการบริหารจัดการ
จํานวนท่ีดีท่ีสุดในลําดับข้ันการบังคับบัญชา (Hierarchy) คือความยาวของการติดตอสื่อสารระหวาง
ผูบริหารระดับสูง และพนักงานระดับลางรวมถึงความลาชาในการวางแผน (Planning) และการ
จัดการ (Organizing) ซึ่งการจํากัดจํานวนของระดับข้ันการบังคับบัญชาใหนอยลงจะทําใหปญหาใน
การติดตอสื่อสารลดลงและองคการจะมีการปฏิบัติงานท่ีรวดเร็ว และมีความยืดหยุนมากข้ึนภายใน
องคการไดมีการแบงแยกแผนกตางๆซึ่งแตละแผนกจะมี ระดับข้ันการบังคับบัญชาโดยผูบริหารใน
ระดับกลาง และระดับตนของสายการบังคับบัญชาแตละแผนกตองมีปฏิสัมพันธกับผูจัดการในระดับ
เดียวกันในแผนกอ่ืนๆ ซึ่งปฏิสัมพันธนี้ชวยในการตัดสินใจใหเร็วข้ึนเนื่องจากผูบริหารจะรูจักบุคคลอ่ืน
และรูวิธีการในการแกปญหาเพ่ิมมากข้ึนสําหรับการทํางานขามแผนกหรือการทํางานขามสายนั้นเปน
การสรางทีมงานขามสายซึ่งสามารถควบคุมโดยผูนําของแตละทีม

๕. การรวมอํานาจ (Centralization) เปนการรวมอํานาจของการบังคับบัญชาไวท่ีผู
บริหารระดับสูงขององคการซึ่งอํานาจหนาท่ีจะไมไดรวมไวท่ีผูบริหารระดับสูงของสายการบังคับ
บัญชาแตเปนการกําหนดวา ควรมีการรวมอํานาจไวท่ีผูบริหารระดับสูงเทาไรอยางไร และมีการ
กระจายอํานาจใหกับผูใตบังคับบัญชา และคนงานในระดับลางอยางไรสิ่งนี้ถือวามีความสําคัญ
เนื่องจากวา จะมีผลกระทบตอพฤติกรรมของพนักงานในทุกระดับขององคการ

๖. การมีเปาหมายเดียวกัน (Unity of Direction) เปนการออกแบบหรือกําหนดแผนใน
การปฏิบัติงานของผูบริหาร และคนงานท่ีใชทรัพยากรขององคการองคการใดท่ีไมมีการวางแผนจะทํา
ใหขาดประสิทธิภาพ และขาดประสิทธิผลซึ่งจะไมมีการมุงไปสู กิจกรรมของกลุมหรือกิจกรรมของ
บุคคลแตการวางแผนจะเริ่มท่ีผูบริหารระดับสูงทํางานเปนทีมรวมกับกลยุทธขององคการซึ่งจะตองมี



๑๘

การติดตอกับผูบริหารในระดับกลางท่ีมีสวนในการตัดสินใจวาจะใชทรัพยากรขององคการอยางไร
เพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคตามกลยุทธหลักการในขอนี้ยึดหลักวากิจกรรมของแตละกลุมตองมีจุดหมาย
และแผนเดียวกัน

๗. หลักความเสมอภาค (Equity) ความเสมอภาคคือความเปนธรรม (Justice)
ความยุติธรรม (Impartiality) และความเหมาะสม (Fairness) สําหรับสมาชิกทุกคนภายในองคการซึ่ง
ในปจจุบันพนักงานมีความตองการความเสมอภาคมากข้ึน เปนการจัดการท่ีใชหลักความเทาเทียมกัน

๘. การออกคําสั่ง (Order) วิธีการจัดการซึ่งอยูในตําแหนงนั้น ในการจัดหาเพ่ือใหองคการ
ไดรับประโยชนสูงสุดและเปนการจัดหางานใหแกพนักงานโดยใชผังองคการ (Organization Chart)
เพ่ือแสดงใหเห็นถึงตําแหนงและหนาท่ีของพนักงานแตละคนและเปนการชี้วัดวาตําแหนงของ
พนักงานแตละคนอาจจะมีการเลื่อนข้ันไดในอนาคตการวางแผนเก่ียวกับอาชีพไดรับความสนใจมาก
ข้ึนในองคการยุคปจจุบันเนื่องจากทรัพยากรมนุษยถือวา มีความจําเปนท่ีจะตองใหการฝกอบรม
(Training) และการพัฒนากําลังแรงงาน (Developing) โดยองคการจะกําหนดตําแหนงหนาท่ีสําหรับ
คนทุกคน และทุกคนจะเขาใจตําแหนงหนาท่ีของตน

๙. ความคิดริเริ่ม (Initiative) เปนความสามารถของบุคคลในการกระทําสิ่งตางๆ
โดยปราศจากการสั่งการจากผูบังคับบัญชาผูบริหารจะตองกระตุนใหพนักงานมีความคิดริเริ่ม
ซึ่งความคิดริเริ่มนี้นับถือวาเปนจุดแข็งขององคการเนื่องจากจะสามารถสรางนวัตกรรมใหมๆ
ไดผูบริหารมีความตองการทักษะ (Skill) และไหวพริบ (Tact) เพ่ือใหเกิดความสมดุลระหวางองคการ
และความตองการของพนักงานและความสามารถ (Ability) จะทําใหเกิดความสมดุลซึ่งเปนสิ่งท่ีชี้วัด
ผูบริหารระดับสูงในการพัฒนาและการบริหารงาน

๑๐. ความมีระเบียบวินัย (Discipline) เปนการมุงใหความสําคัญเก่ียวกับเรื่องการเชื่อฟง
(Obedience) อํานาจ (Energy) คําขอรอง (Application) และลักษณะของการแสดงความนับถือ
ออกมาสําหรับอํานาจของผูบังคับบัญชาความมีระเบียบวินัยเปนบุคลิกลักษณะท่ีเก่ียวของกับผูบริหาร
หลายๆคนท่ีสามารถสรางความนาเชื่อถือ ใหกับผูปฏิบัติงานท้ังหมดและทํางานอยางเขมแข็งเพ่ือให
บรรลุเปาหมายขององคการ ความมีระเบียบวินัยจะเปนความสัมพันธระหวางสมาชิกภายในองคการ
กับคุณสมบัติของผูนําภายในองคการและเปนความสามารถของผูบริหารในการท่ีจะปฏิบัติตามอยาง
ยุติธรรมอีกดวย

๑๑. คาตอบแทน (Remuneration of Personnel) การใหรางวัลประกอบดวยโบนัส
และแผนการแบงกําไรเปนการชวยกระตุนการทํางานของพนักงาน ไดการใหหรือการจายคาตอบแทน
ใหแกพนักงานมีความสําคัญอยางมากตอความสําเร็จขององคการ ระบบรางวัลท่ีมีประสิทธิภาพ
สามารถใหความยุติธรรมท้ังพนักงานและองคการ รวมท้ังสามารถกระตุนผลผลิตเพ่ิมโดยการใหรางวัล



๑๙

เพ่ือเปนการสนับสนุนใหมีผลผลิตเพ่ิมข้ึน โดยยึดหลักวาการจายคาตอบแทนควรยุติธรรม และตอบสนอง
ความพึงพอใจสูงสุดท้ังนายจาง และลูกจางเทาท่ีจะทําได

๑๒. ความม่ันคงในงาน (Stability of Tenure of Personnel) ความม่ันคงในงานมี
ความสําคัญตอการจางงานระยะยาว เม่ือพนักงานอยูในองคการซึ่งมีแนวโนมจะทํางานเปนทีมเปนระยะ
เวลานาน โดยพยายามพัฒนาทักษะและปรับปรุงความสามารถในการใชประโยชน จากทรัพยากรของ
องคการการจางงานระยะยาว เปนปจจัยสําคัญท่ีใชอธิบายการประสบความสําเร็จ ของบริษัทขนาด
ใหญในญี่ปุน

๑๓. ผลประโยชนสวนตัวมีความสําคัญนอยกวา ผลประโยชนขององคการ (Subordination
of individual interests to the common interest) ผลประโยชนขององคการถือวาเปนประโยชน
ของทุกๆคนหรือของทุกกลุมในองคการ ในขณะท่ีองคการยังดําเนินกิจการอยูจะตองมีการกําหนด
ผลประโยชน เพ่ือใหเกิดความยุติธรรมระหวางองคการ และสมาชิกภายในองคการ

๑๔. ความสามัคคี (Sprit de corps) เปนความรูสึกรวมกันของสมาชิกภายในองคการ
ท่ีชวยสนับสนุนการทํางานของสมาชิกในกลุมในการออกแบบประยุกตของอํานาจหนาท่ี ตามลําดับข้ัน
ภายในองคการและสิทธิในการสั่งการหรือการบริโภคและความรวมมือกันถือวาเปนสวนประกอบสําคัญ
ในการท่ีทําใหองคการบรรลุผลสําเร็จ และมีการพัฒนาความสามัคคีจะสามารถบรรลุผลสําเร็จได
หากมีการติดตอกันระหวางผูบริหาร และคนงานโดยการติดตอเพ่ือแกไขปญหาในสถานการณท่ีสําคัญ
เพราะความสามัคคีคือพลังเม่ือสมาชิกมีความสามัคคีกันสูง ก็จะทําใหองคการมีความแข็งแกรง

สรุปไดวา การบริหารจะมีประสิทธิภาพหรือไมนั้น นอกจากผูนําซึ่งถือวาเปนปจจัยหลัก
ท่ีมีความสําคัญเปนอันดับตนๆ แลว ข้ันตอนหรือกระบวนการในการบริหารยังคงมีความสําคัญ
ไมตางกัน เพราะการบริหารท่ีขาดกระบวนการบริหารท่ีมีคุณภาพยอมไมอาจทําใหงานบรรลเุปาหมาย
ท่ีวางไวได หรือถาสามารถบรรลุเปาหมายไดก็อาจไมมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะสงผลกระทบตอความม่ันคง
และความอยูรอดขององคกรในท่ีสุด

จากแนวคิดและผลการศึกษาของนักวิชาการตางๆ ผูศึกษาไดสังเคราะหและประมวล
กระบวนการบริหารได ดังรายละเอียดปรากฏตามตารางท่ี ๒.๒
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ตารางท่ี ๒.๒ แสดงความหมายเก่ียวกับกระบวนการบริหาร

นักวิชาการหรือแหลงขอมูล แนวคิดหลัก

Price, Alan

(2004, p. 110)

การบริหาร มี ๕ ข้ัน คือ การวางแผน การจัดองคการ
การบังคับบัญชาสั่งการ การประสานงานและการ
ควบคุม

Luther GuIick and LyndaII Urwick

(1937, pp. 37-38)

“POSDCORB” ไดแก การวางแผน การจัดองคการ
การจัดคนเขาทํางาน การสั่งการ การประสานงาน การ
รายงานและงบประมาณ

ศิริวรรณ  เสรีรัตน และคณะ
(๒๕๔๕, หนา ๖๘-๖๙)

ข้ันตอนการบริหารงานใหมีประสิทธิภาพ ๑๔ ข้ันไดแก
๑. การแบงงานกันทํา (Division of Labor)
๒. อํานาจหนาท่ีและความรับผิดชอบ (Authority and
Responsibility)
๓. การมีผูบังคับบัญชาคนเดียว (Unity of Command)
๔ . สายการบังคับบัญชาตามอํานาจหนาท่ี (Line of
Authority)
๕. การรวมอํานาจ (Centralization)
๖. การมีเปาหมายเดียวกัน (Unity of Direction)
๗. หลักความเสมอภาค (Equity)
๘. การออกคําสั่ง (Order)
๙. ความคิดริเริ่ม (Initiative)
๑๐. ความมีระเบียบวินัย (Discipline)
๑๑. คาตอบแทน (Remuneration of Personnel)
๑๒ . ความ ม่ั นค ง ใน ง าน (Stability of Tenure of
Personnel)
๑๓ . ผลประโยชนส วนตั วมีความสํ าคัญน อยกว า
ผลประโยชนขององคการ (Subordination of individual
interests to the common interest)
๑๔. ความสามัคคี (Sprit de corps)



๒๑

๒.๑.๓ ทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารจัดการ
สําหรับการจัดการและการบริหารท่ีไดนํานิยามและความหมายมาแสดงไวแลวนั้น

มีนักวิชาการไดแสดงแนวคิด ทฤษฎีตางๆ ไวมากมาย โดยสามารถแบงแนวคิด ทฤษฎีทางการจัดการ
ไดตามยุคสมัยท่ีนักวิชาการสรางข้ึน โดยในงานวิจัยนี้จะนํามาแสดงเฉพาะแนวคิด ทฤษฎีท่ีเก่ียวของ
กับงานวิจัยเปนหลัก

๑) แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการ
การจัดระบบแนวความคิด ทางดานการจัดการนั้นเริ่มตนในชวงท่ีมีการปฏิวัติทาง

อุตสาหกรรมในประเทศอังกฤษ ระหวางศตวรรษท่ี ๑๘ และ ๑๙ และไดมีการปรับปรุงพัฒนาเรื่อยๆ
มาจนกระท่ังปจจุบัน ซึ่งสามารถแบง แนวความคิดออกเปน ๖ กลุมดวยกัน คือ

๑. ทฤษฎีการจัดการแบบวิทยาศาสตร (Scientific Management School)
๒. ทฤษฎีการจัดการเปนกระบวนการ (Management Process School)
๓. ทฤษฎีดานมนุษยสัมพันธ (Human Relations School)
๔. ทฤษฎีดานระบบสังคม (Social System School)
๕. ทฤษฎีดานคณิตศาสตร (Mathematical School)
๖. ทฤษฎีดานระบบ (Systems School)
การจัดการโดยท่ัวไปในปจจุบัน มักจัดระบบแนวความคิด เปนสองแนว คือเปน

วิทยาศาสตรหรือเปนศิลปะ (Management : Science or Art) การจัดการโดยท่ัวๆ ไป จะมีลักษณะ
เปนกระบวนวิธี หรือเปนการกําหนดข้ันตอนในการปฏิบัติงาน หรือเปนลําดับรายการในการจัดการ
ซึ่งในการจัดการนั้น จะตองมีลําดับรายการกอนหลังวาจะตองทําสิ่งใดกอน และตอๆ ไป จะทําอะไร
ซึ่งจัดวา เปนหลักเกณฑวิธีการทางวิทยาศาสตร (Scientific Management) กระบวนการจัดการ
จะกําหนดขอบเขต และหนาท่ีตามข้ันตอนตางๆ ไวอยางชัดเจน มีนักวิชาการดานการบริหารหลาย
ทานไดใหแนวคิดดังนี้ การจัดการเปนท้ังศาสตรและศิลปะดวยเหตุผลตอไปนี้ คือ การท่ีกลาววา
การจัดการเปนศาสตร หรือวิทยาศาสตร (Management is Science) ก็ เพราะองคความรู
(Body of Knowledge) ท่ีไดมามีลักษณะเปนระบบและหลักการตางๆ ไดผานกระบวนการศึกษา
อยางตอเนื่องจากผูจัดการ และนักวิจัยจํานวนมาก และความรูเหลานี้ยังไดมีการศึกษาพัฒนาปรับปรุง
จากหลักฐานการสังเกตและการทดลองอยูเรื่อยมา แตอยางไรก็ตามความรูท่ีไดมาไมไดมีลักษณะ
เท่ียงตรงเหมือนกับวิทยาศาสตรบริสุทธิ์ เชน เคมี ฟสิกส และการท่ีกลาววา การจัดการเปนศิลปะดวย
นั้น (Management is Also an Art) เนื่องมาจากการจัดการเปนวิธีการ นําความรูท่ีผูเชี่ยวชาญศึกษา
ไปประยุกตใหองคการบรรลุผลดังท่ีปรารถนา จนมีผูกลาววา การจัดการเปนศิลปะของศิลปะ
(Management is The Art of Arts) ก็เพราะการจัดการจะตองใชเทคนิค วิธีการจัดองคการและนํา
ความสามารถพิเศษของสมาชิกในองคการ มาใชใหเกิดประโยชนแกองคการ

ดังนั้น ผูจัดการจึงไดรับสมญานามวานักศิลปะ (Artist) เพราะจะเปนผูนําความรูท่ีไดรับ
จากศาสตรของการจัดการมาดําเนินการจัดการทรัพยากรมนุษยและทรัพยากรวัตถุเพ่ือใหเอ้ืออํานวย
ประโยชนตอองคการใหมากท่ีสุด พัฒนาการของศาสตร ทางดานการบริหารจัดการ จึงเปนการ



๒๒

รวบรวมความรูเก่ียวกับ หลักการของการบริหารจัดการ และวิธีการประยุกตความรูเหลานี้ มาใชกับ
องคการลักษณะตางๆ ในการนําหลักการบางหลักการไปประยุกตใชอาจไมเกิดผลดังท่ีปรารถนา ท้ังนี้
เนื่องจากเหตุผลท่ีสําคัญท่ีวาการบริหารจัดการเปนงานท่ีเก่ียวของกับมนุษย มนุษยมีความซับซอน
และแปรเปลี่ยนไปตามสภาพแวดลอมท่ีตนอยูจึงเปนการยากยิ่งท่ีจะทํานายพฤติกรรมมนุษยไดอยาง
เท่ียงตรงจึงจําเปนท่ีจะตองทําการฝกปฏิบัติอยางตอเนื่องเก่ียวกับหลักการบริหารจัดการนั้นๆ เพ่ือให
ไดซึ่งวิธีการและเทคนิคตางๆ ท่ีคนพบระหวางขณะท่ีดําเนินการปฏิบัติ ผูจัดการท่ีมีความรู เก่ียวกับ
ศาสตรของการบริหารจัดการจึงจําเปนตองมีศิลปะในการประยุกตความรูเหลานี้ กลาวในลักษณะ
งายๆ ก็คือ วิทยาศาสตรสอนใหเรามีความรู มีวิชาการ แตศิลปะสอนวิธีการปฏิบัตินั่นเองฉะนั้น
วิทยาศาสตรและศิลปะ จึงเปนสิ่งท่ีประกอบซึ่งกันและกัน ใหเกิดภาพท่ีสมบูรณข้ึนเปรียบเหมือน
เหรียญท่ีมีดานหัวและดานกอย ตองมีความสมดุลระหวางดาน ๒ ดาน จึงจะทําใหงานนั้นประสบ
ความสําเร็จอยางดียิ่ง ดังนั้น บุคคลท่ีมีความรูทางดานการจัดการ และมีความสามารถ ในการจัดการ
จะเปนบุคคลท่ีนําใหองคการ ดําเนินไปในทิศทาง ท่ีประสบความสําเร็จสูงสุด ผูจัดการท่ีประสบ
ความสําเร็จ จึงตองเปนท้ังนักวิทยาศาสตร และนักศิลปะท่ีเปนนักวิทยาศาสตร ก็เพราะมีความรูและ
พัฒนาความรูใหมๆ หลักการตางๆ อยูเสมอ และท่ีเปนนักศิลปะก็เพราะจะตองรูจักประยุกตความรูท่ี
ไดมาแกปญหาในการจัดการบุคคล วัสดุ เครื่องจักร วิธีดําเนินการและการเงินในองคการใหดําเนินไป
ไดดวยดี๑๕ การบริหารจัดการนั้น เปนท้ังศาสตรและศิลป กลาวคือ ศาสตรนั้นตองรู (To Know)
ในเนื้อหาทางการบริหารจัดการ สวนศิลปเปนการนําความรูไปปฏิบัติหรือทํา (To Do) ดังนั้น
การจัดการจึงเปนท้ังสองอยางคูกัน ผูบริหารจัดการท่ีประสบความสําเร็จ จึงมักเปนผูท่ีมีท้ังศาสตร
และศิลปะในการบริหารจัดการอยูในตัวเอง๑๖ ผูจัดการท่ีดีควรยึดถือวาการจัดการเปนท้ังศาสตรและ
ศิลป กลาวคือ ผูจัดการควรหม่ันศึกษาหาความรูในดานการจัดการเพ่ิมเติมอยูเสมอ ติดตามผลงาน
การวิจัย ทฤษฎีและหลักการใหมๆ ตลอดจนพยายามใชความสามารถของตนเอง ปรับปรุงบุคลิกภาพ
ของตนใหเหมาะสมท่ีจะเปนผูนําอีกดวย ซึ่งจะเห็นวานักวิชาการชาวไทยสวนใหญจะประยุกต
แนวความคิดท้ังสองแนวเขาดวยกัน โดยมีนําเสนอความคิดเห็นเปนประเด็นใหเห็น ไดอยางเดนชัด๑๗

ดังเชนท่ีไดแสดงทัศนะไว ไดแก
๑. แตกอนถือวา การจัดการใหไดรับผลสําเร็จนั้น เปนศิลปะ หรือ ศิลป (Art) ในปจจุบันนี้

การจัดการท่ีจะใหไดรับความสําเร็จนั้น จะเปนศิลปะการใชความสามารถหรือทักษะในการดําเนินงาน
ใหไดรับความสําเร็จมากกวาอยางอ่ืน

๑๕ พยอม วงศสารศรี, องคการและการจัดการ, พิมพครั้งท่ี ๗, (กรุงเทพมหานคร : สุภา, ๒๕๔๒),
หนา ๓๕-๓๖.

๑๖ สุพจน บุญวิเศษ, ความรู เบื้องตนเกี่ยวกับการบริหาร , (ชลบุรี : คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา, ๒๕๔๒), หนา ๙.

๑๗ สมคิด บางโม, องคการและการจัดการ, พิมพครั้งท่ี ๓, (กรุงเทพมหานคร : วิทยพัฒน, ๒๕๔๕),
หนา ๖๑.



๒๓

๒. ในเชิงศิลปนี้ถือวา การจัดการจะสําเร็จหรือไมแคไหนข้ึนอยูกับความสามารถและ
ทักษะในการจัดการของผูจัดการเปนสําคัญ

๓. ตอมาเรื่องของการจัดการนั้น ไดมีการศึกษาอยางมีระบบและไดมีการคิดคนหลักการ
ตางๆ ในการจัดการ และมีความจําเปนในการปรับปรุงหลักการ ใหสอดคลองกับความรูใหมๆ
การจัดการจึงกลายเปนศาสตร (Science) หรือวิทยาการ หรือเทคโนโลยี (Technology) สาขาหนึ่ง

๔. ในปจจุบันนี้การจัดการเปนศาสตรท่ีมีความกาวหนา มีการคิดคน มีการวิจัยและพัฒนา
ไปอยางกวางไกลมาก

๕. แตอยางไรก็ตามทุกวันนี้มีการยอมรับอยูวา แมวาการจัดการหรือการบริหารนั้นเปน
ศาสตรสาขาหนึ่งซึ่งมีการศึกษากันอยางมีระบบก็ตามและผูซึ่งไดรับความสําเร็จในการจัดการหรือ
การบริหารนั้นตองอาศัยศิลปะอยูมาก สมัยกอนยอมรับวาเปนศิลปเพราะเปนเรื่องของความสามารถ
สวนบุคคล สมัยนี้ถือวาเปนศิลปเพราะเปนเรื่องของความสามารถ และทักษะในการดําเนินงาน
มากกวาอยางอ่ืน ขณะเดียวกันปจจุบันยอมรับวาเปนศาสตรดวยเพราะสามารถศึกษาไดอยางมีระบบ
และ มีการคิดคนเปนหลักการตางๆ และนําไปปฏิบัติไดผลจากการศึกษาแนวคิดท่ีผานมาขางตน๑๘

สรุปไดวา การจัดการนั้นเปนท้ังวิทยาศาสตรและศิลปศาสตร โดยข้ันตอนกระบวนการใน
การศึกษาหาความรูอยางมีระบบและไดมีการคิดคนหลักการตางๆ ในการจัดการและ มีการปรับปรุง
หลักการใหสอดคลองกับความรูใหมๆ อยูเสมอจัดเปนวิทยาศาสตร สวนความสามารถและทักษะใน
การประยุกต เอาความรู หลักการและทฤษฎี ไปปรับใชในการดําเนินงาน เพ่ือใหเหมาะสมกับ
สถานการณ สิ่งแวดลอม และใหสําเร็จตามวัตถุประสงคจากความรูท่ีไดศึกษามานั้นจัดเปนศิลป
ศาสตร สามารถสรุปเปนตาราง ๒.๓. ดังนี้

ตารางท่ี ๒.๓ แสดงแนวคิดเก่ียวกับกับการจัดการ

นักวิชาการหรือแหลงขอมูล แนวคิดหลัก
พยอม วงศสารศรี , (๒๕๔๒, หน า
๓๕- ๓๖).

ระบบและหลักการตางๆ ไดผานกระบวนการพัฒนา

ปรับปรุงจากหลักฐานการสังเกตและการทดลองอยูการ

จัดการจะตองใชเทคนิค วิธีการจัดองคการ การจัดการมา

ดําเนินการจัดการทรัพยากรมนุษยและทรัพยากรวัตถุ

๑๘ บรรยงค โตจินดา, องคการและการจัดการ, (กรุงเทพมหานคร : บริษัทรวมสาสน (๑๙๗๗) จํากัด,
๒๕๔๒), หนา ๒๕.



๒๔

ตารางท่ี ๒.๓ แสดงแนวคิดเก่ียวกับกับการจัดการ(ตอ)

นักวิชาการหรือแหลงขอมูล แนวคิดหลัก
สมคิด บางโม, (๒๕๔๕, หนา ๖๑). ผูจัดการควรหม่ันศึกษาหาความรู ในดานการจัดการ

หลักการใหมๆ ตลอดจนพยายามใชความสามารถ

ปรับปรุงบุคลิกภาพของตนใหเหมาะสม

สุพจน บุญวิเศษ, (๒๕๔๒, หนา ๙). การบริหารจัดการนั้น เปนท้ังศาสตรและศิลป ศาสตรนั้น
ตองรูในเนื้อหาทางการบริหารจัดการ สวนศิลปเปนการนํา
ความรูไปปฏิบัติ การจัดการจึงเปนท้ังสองอยางคูกัน
ผูบริหารจัดการท่ีประสบความสําเร็จ จึงมักเปนผูท่ีมีท้ัง

ศาสตรและศิลปะการบริหารจัดการอยูในตัวเอง
บรรยงค โตจินดา, (๒๕๔๒, หนา ๒๕). การจัดการใหไดรับผลสําเร็จนั้น เปนศิลปะ การจัดการจะ

สําเร็จหรือไมแคไหนข้ึนอยูกับความสามารถ         การ
จัดการนั้น ไดมีการศึกษาอยางมีระบบ การจัดการเปน
ศาสตร ท่ีมีความกาวหนา ระบบและมีการคิดคนเปน
หลักการตางๆ

๒) ทฤษฎีท่ีเกี่ยวกับการจัดการ

ทฤษฎี หมายถึง แนวความคิดหรือความเชื่อท่ีเกิดข้ึนอยางมีหลักเกณฑมีการทดสอบ และ
การสังเกตจนเปนท่ีแนใจ ทฤษฎีเปนกลุม หรือหมวดหมูของมโนทัศนท่ีเชื่อมโยงซึ่งกันและกัน
เปนขอสรุปอยางกวางๆ ท่ีพรรณนาและอธิบายพฤติกรรมในการจัดการองคการทางการศึกษาอยาง
เปนระบบ ถาทฤษฎี ไดรับการพิสูจนบอยๆ ก็จะกลายเปนกฎเกณฑ ทฤษฎีเปนแนวความคิดท่ีมี
เหตุผล และสามารถนาไปประยุกตใชและปฏิบัติได ทฤษฎีมีบทบาทในการใหคําอธิบายเก่ียวกับ
ปรากฏการณท่ัวไปและชี้แนะสําหรับการวิจัย ผูวิจัยไดนําทฤษฎีการจัดการองคการท่ีนักวิชาการหลาย
ทานไดเสนอไว โดยแสดงสรุปทฤษฎีตามชวงระยะเวลา๑๙ ไดดังนี้

๑๙ ภาวิดา ธาราศรีสุทธิ  และวิบูลย โตวณะบุตร , หลักและทฤษฎีการบริหารการศึกษา ,
(กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพมหาวิทยาลัยรามคําแหง, ๒๕๔๒), หนา ๑๐-๒๕.



๒๕

ก) ทฤษฎีองคการสมัยดั้งเดิม
๑) แนวคิดของเฟรดริก ดับบลิว เทยเลอร (The One Best Way)
๒) แนวคิดของอองรี ฟาโยล (การบริหารงานตามหนาท่ี โดยกระบวนการจัดการ ๕ อยาง

หรือ POCCC)
๓) แนวคิดของไลนดาล เออวิคและลูเธอร กูลิค (POSDCoRB MODEL)
๔) แนวคิดของแมกซ เวเบอร (องคการแบบระบบราชการ)

ข) ทฤษฎีองคการสมัยดั้งเดิมใหมหรือแบบมนุษยสัมพันธ
๑) แนวคิดของเอลตัน เมโย บิดาแหงการบริหารงานแบบมนุษยสัมพันธ
๒) แนวคิดของอับราฮัม มาสโลว
๓) แนวคิดของดักลาส แมคเกรเกอร ทฤษฎี X และ Y
๔) แนวความคิดของเฟดเดอริก เฮิรซเบิรก ทฤษฎี ๒ ป๎จจัย (แรงจูงใจ)

ค) ทฤษฎีองคการสมัยใหม
๑) ทฤษฎีระบบ IPOFE Input-Process-Output-Feedback-Environment
๒) ทฤษฎีการจัดการตามสถานการณ
ง) ทฤษฎีองคการยุคหลังใหมหรือยุคไรระเบียบ

ก) ทฤษฎีองคการสมัยดั้งเดิม (The Classical Organization Theory)๒๐

๑) ทฤษฎีการจัดการตามหลักวิทยาศาสตรของเฟรดริก ดับบลิว เทยเลอร จายคาจาง
ตอหนวยแบบสองระดับ (Different Rate System) ซึ่งเปนคนแรกท่ีจายคาจางเปนรายชิ้น เพ่ือเปน
แรงจูงใจใหคนทํางานปรัชญาการจัดการของเทยเลอร๒๑ ไดแก

๑. ทําการศึกษางานแตละสวนดวยวิธีการทางวิทยาศาสตรและพัฒนาวิธีการท่ีดีท่ีสุด
สําหรับการทํางานแตละอยาง

๒. ใชหลักการทางวิทยาศาสตรในการคัดเลือกและการฝกอบรมพนักงานและมอบหมาย
ความรับผิดชอบให เทยเลอร กลาววา ความมุงหมายสูงสุดของแนวคิดเชิงวิทยาศาสตร คือ จัดการ
บริหาร ธุรกิจ หรือ โรงงาน ใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด เทยเลอร มองคนงานแตละคน
เปรียบเสมือนเครื่องจักร ท่ีสามารถปรับปรุง เพ่ือเพ่ิมผลผลิตขององคการได แนวความคิดท่ีวา
“The One Best Way” คือ ประสิทธิภาพของการทางานสูงสุดจะเกิดข้ึนไดนั้นตองข้ึนอยูกับสิ่งสําคัญ
๓ อยาง๒๒ คือ

๒๐ เรื่องเดียวกัน, หนา ๑๐.
๒๑ กิตติ์สุนทร เตียวัฒนาตระกูล วาท่ี ร.ต., ทฤษฎีการบริหารการศึกษา, http://portal.in.th/

kitsuntorn/pages/1288/ (๑๐ เมษายน ๒๕๕๔.)
๒๒ เรื่องเดียว, หนา ๑๐-๑๖.



๒๖

๑. เลือกคนท่ีมีความสามารถสูงสุด (Selection)
๒. ฝกอบบรมคนงานใหถูกวิธี (Training)
๓. หาสิ่งจูงใจใหเกิดกาลังใจในการทางาน (Motivation)
ในงานวิจัยเรื่อง “เวลาและการเคลื่อนไหว” (Time and Motion Studies) เทยเลอร

เชื่อวามีวิธีการทางวิทยาศาสตรท่ีจะบรรลุวัตถุประสงคเพียงวิธีเดียวท่ีดีท่ีสุด เขาเชื่อในวิธีการแบงงาน
กันทํา ผูปฏิบัติระดับลางตองรับผิดชอบตอระดับบน เทยเลอร เสนอระบบการจางงาน (จายเงิน)
บนพ้ืนฐานการสรางแรงจูงใจ

จากการศึกษาสามารถสรุปหลักทฤษฎีการจัดการตามหลักวิทยาศาสตร (Scientific
Management) ของเทยเลอรไดวาประกอบดวยหลักการสําคัญ ๓ หลักการ คือ ๑. การแบงงาน
(Division of Labors) ๒. การควบคุมดูแลบังคับบัญชาตามสายงาน (Hierarchy) ๓. การจายคาจาง
เพ่ือสรางแรงจูงใจ (Incentive Payment)

๒) ทฤษฎีการจัดการการปฏิบัติการของ อองรี ฟาโยล
ทํางานท่ีเหมาะสมท่ีสุดสาหรับแตละคน
๓. มีการประสานงานกันอยางใกลชิดระหวางผูบริหารและพนักงาน
๔. แบงงานและความรับผิดชอบในงานเปนสวนตางๆ

เฟรดริก ดับบลิว เทยเลอร (Frederick W. Taylor) วิศวกรชาวอเมริกัน เปนผูท่ีเสนอ
ทฤษฎีการจัดการตามหลักวิทยาศาสตร (Scientific Management) และไดชื่อวาเปนบิดาแหงการ
จัดการ ตามหลักวิทยาศาสตร โดยนาแนวความคิดเชิงวิทยาศาสตรมาใชกับการจัดการเปนคนแรก
ซึ่งแนวความคิดท่ีสําคัญ คือ แนวความคิดท่ีวา คนหาหนทางท่ีดีท่ีสุดในการปฏิบัติงาน (The One
Best Way) โดยมองวาการทํางานทุกอยางในองคการจะมีวิธีการท่ีดีท่ีสุดเพียงวิธีเดียว นอกเหนือจาก
นี้ เทยเลอร ไดพัฒนาวิธีการ

อองรี ฟาโยล (Henri Fayol) ไดชื่อวาเปนบิดาของทฤษฎีการจัดการการปฏิบัติการ
(Operational Management Theory) หรือนักวิชาการบางทานถือวาเปนบิดาของการบริหาร
จั ด ก า ร ส มั ย ให ม ด ว ย ร ว ม ท้ั ง เ ป น ผู เ ส นอ ทฤ ษฎี บ ริ ห า ร อ ง ค ก า ร อ ย า ง เ ป น ท า งก า ร
(Formal Organization Theory) อองรี ฟาโยล เชื่อวาการบริหารนั้นเปนเรื่องของทักษะและสนใจท่ี
จะศึกษาองคการโดยรวมและมุงเนนท่ีกิจกรรมการจัดการ (Managerial Activities) การบริหารงาน
ตามหนาท่ีโดยกระบวนการจัดการ ๕ อยาง หรือ POCCC ซึ่งประกอบดวย

๑. การวางแผน (Planning)
๒. การจัดองคการ (Organizing)
๓. การบังคับบัญชา หรือการสั่งการ (Commanding)
๔. การประสานงาน (Coordinating)
๕. การควบคุม (Controlling)



๒๗

โดยท้ัง ฟาโยล และ เทยเลอร จะเนนท่ีตัวบุคคลผูปฏิบัติงานและวิธีการทํางานวาได
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล แตจะไมมองดาน “จิตวิทยา”๒๓

อองรี ฟาโยล (Henri Fayol) เปนนักอุตสาหกรรมชาวฝรั่ ง เศส มีประสบการณ
ดานการบริหารองคการของรัฐขนาดใหญ ไดนําเสนอหลักการท่ีเขาเรียกวา หลักการจัดการ
๑๔ ประการ (Fayol's Fourteen Principles of Management) ซึ่งมีรายละเอียดดังนี๒้๔ คือ

๑. การจัดแบงงาน (Division of Work) หลักการก็คือ การทําใหคนจํานวนมากท่ีตองมา
ทํางานรวมกัน ไดมีการจัดแบงหนาท่ีตามความสามารถ หรือความเชี่ยวชาญพิเศษของแตละคน
เพ่ือใหสามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพมากข้ึน

๒. การมีอํานาจหนาท่ีและความรับผิดชอบ (Authority and Responsibility)๒๕ ผูจัดการ
ตองสามารถออกคําสั่งไดสอดคลองกับ อํานาจหนาท่ี ท่ีไดรับมอบหมาย ทําใหคําสั่งท่ีออกไปนั้นมี
ความถูกตองและเกิดความรับผิดชอบควบคูกันไป เม่ือใดท่ีมีการใชอํานาจหนาท่ี เม่ือนั้นความ
รับผิดชอบก็จะตองติดตามไปดวย

๓. ความมีวินัย (Discipline) ผู ใตบังคับบัญชาหรือพนักงานตองเชื่อฟงและเคารพ
กฎเกณฑขององคการ การท่ีคนจะมีวินัยท่ีดีนั้นเกิดจากความเปนผูนําท่ีมีประสิทธิภาพ มีความเขาใจท่ี
ชัดเจนระหวางฝายจัดการและคนทํางาน ท้ังนี้ เม่ือมีการทําผิดกฎระเบียบขององคการ ก็จะมีผลทําให
ไดรับโทษ

๔. เอกภาพของสายบังคับบัญชา (Unity of Command) พนักงานหรือลูกจางทุกคน
จะไดรับคําสั่งจากผูบังคับบัญชาเพียงคนเดียว สายบังคับบัญชาจะมีลักษณะเปนทอดๆ ไป แตละคน
จะรูวาใครคือเจานายของตน

๕. เอกภาพในทิศทาง (Unity of Direction) แตละคนในกลุมกิจกรรมขององคการจะมี
จุดมุงหมายเดียวกัน รับแผนเดียว และจากหัวหนาคนเดียว

๖. ผลประโยชนของหมูคณะจะตองเหนือผลประโยชนสวนตน (Subordination of
Individual Interests to the General Interests) คนท่ีเขามาทํางานในองคการนั้นจะตองยอมรับ
วาผลประโยชนขององคการจะตองมาเหนือผลประโยชนสวนตน

๗. มีระบบคาตอบแทนท่ียุติธรรม (Remuneration) คนทํางานแมจะตองเห็นแก
ผลประโยชนขององคการเหนือผลประโยชนสวนตน แตองคการก็จะตองทาหนาท่ีจัดระบบ
คาตอบแทนใหเหมาะสมแกความสามารถและเปนไปอยางยุติธรรม

๘. ระบบการรวมศูนย (Centralization) การรวมศูนยในท่ีนี้ หมายถึง ระดับของการท่ี
ผูใตบังคับบัญชาจะมีสวนในการตัดสินใจอยางไร การจะกระจายอํานาจ หรือรวมอํานาจเพียงใดนั้น

๒๓ เรื่องเดียวกัน, หนา ๑๗.
๒๔ กิตติ์สุนทร เตียวัฒนาตระกูล วาท่ี ร.ต., ทฤษฎีการบริหารการศึกษา , http://portal.in.th/

kitsuntorn/pages/1288 (๑๐ เมษายน ๒๕๕๔.)
๒๕ เรื่องเดียวกัน, หนา ๑๘.



๒๘

ข้ึนอยูกับความเหมาะสม ประเด็นจะอยูท่ีวา ทําอยางไรจึงจะรวมศูนยไดในแตละกรณี แนวคิดนี้
มองเห็นความจําเปนขององคการท่ีตองมีศูนยรวมอํานาจ

๙. สายบังคับบัญชา (Scalar Chain) หมายถึง สายการบังคับบัญชาจากระดับสูงลงมาสู
ระดับต่ําสุด สายการสื่อสารติดตอก็จะเปนไปตามนี้ คือจะเปนไปตามระดับข้ัน อยางไรก็ตามถาสาย
การบังคับบัญชากอใหเกิดการเสียเวลาลาชา ก็ใหมีการขามข้ันตอนได และท้ังนี้ตองเปนขอตกลง
ระหวางสวนงานท่ีเก่ียวของ

๑๐. ความเปนระบบระเบียบ (Order) หมายถึง คนก็ดี หรือวัสดุอุปกรณท้ังหลายก็ดี
จะอยูในท่ีอันเหมาะสมในเวลาอันเหมาะสม ความเปนระบบระเบียบนี้ในสวนหนึ่งหมายความวา
ถาเกิดการเปลี่ยนแปลง เชน คนงานปวย ลางาน งานก็สามารถมีคนทดแทนได เพราะมีความเปน
ระบบทําใหรูงานกัน

๑๑. ความเทาเทียมกัน (Equity) ในท่ีนี้ ผู เปนหัวหนาจะตองมีการตอบสนองตอ
ผูใตบังคับบัญชาอยางมีเมตตา และยุติธรรม การใชอํานาจของผูบริหารจะเปนไปดวยหลักการ มิใชจะ
ทําอะไรไดตามใจ

๑๒. ความม่ันคง และสามัญฐานะของบุคลากร (Stability of Tenure of Personnel)
ท้ังนี้โดยมองวา การท่ีมีคนเปลี่ยนงานบอยๆ นั้นจะทําใหงานไมมีประสิทธิภาพ ฝายบริหารควร
วางแผนงานใหสามารถมีการทดแทนกําลังคนกันได เม่ือมีตําแหนงวางลง

๑๓. การริเริ่มสรางสรรค (Initiative) ผู ใตบังคับบัญชาจะสามารถมีความคิดริเริ่ม
สรางสรรค ท่ีจะทํางานออกมาไดในระดับท่ีสูง

๑๔. วิญญาณแหงหมูคณะ (Esprit de Corps) การสรางขวัญและกําลังใจในการทํางาน
มีความราบรื่น และความเปนปกแผนในหมูคณะ

จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎีของ อองรี ฟาโยล (Henri Fayol) ท่ีผานมาขางตนสามารถ
สรุปลักษณะสาระสําคัญหลักๆ ไดดังนี้ หลักการทํางานเฉพาะทาง (Specialization) คือ การแบงงาน
ใหเกิดความชํานาญเฉพาะทาง สวนหลักสายบังคับบัญชา เริ่มจากบังคับบัญชาสูงสุดสูระดับต่ําสุด
โดยอาศัยหลักความเปนเอกภาพของการบังคับบัญชา (Unity of Command) หลักขอบขายของการ
ควบคุมดูแล (Span of Control) ผูดูแลหนึ่งคนตอ ๖ คนท่ีจะอยูใตการดูแลจึงจะเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพท่ีสุด ใชการสื่อสารแนวดิ่ง (Vertical Communication) การสื่อสารโดยตรงจากเบื้อง
บนสูเบื้องลาง ใชหลักการแบงระดับการบังคับบัญชาใหนอยท่ีสุด คือ ไมควรมีสายบังคับบัญชายืดยาว
หลายระดับมากเกินไป และใชหลักการแบงความรับผิดชอบ ระหวางสายบังคับบัญชา และ
สายเสนาธิการ (Line and Staff Division)

๓) แนวคิดของไลนดาล เออวิคและลูเธอร กูลิค (POSDCoRB MODEL)
Luther H. Gulick and Lyndall Urwick เปนผูคิดรูปแบบการบริหารจัดการโดยมีการ

ดําเนินกิจกรรม ๗ ประการ มาใชในการบริหารจัดการในวงการบริหารจะรูจักการดําเนินการท้ัง
๗ ประการนี้ เปนอยางดี โดยมีคํายอวา POSDCoRB (Co คือคําเดียวกัน มีการนํารูปแบบการจัดการ
ของท้ังสองไปใชในการจัดการองคการสมัยใหมอยางกวางขวาง แนวความคิดนี้สอดคลองกับทฤษฎี



๒๙

การจั ดการของ ท้ั ง ฟาโยล (Henri Fayol) เทย เลอร (Frederick W. Taylor) และ เว เบอร
(Max Weber)๒๖ การดําเนินงานกิจกรรมในการจัดการของกูลิค และ เออรวิค (Luther H. Gulick
and Lyndall Urwick) ซึ่งไดเสนอกิจกรรมสาหรับการจัดการไว ๗ ประการ ซึ่งเรียกยอๆ วา
POSDCORB กิจกรรมสําหรับการจัดการนี้ ไดสรุปไว ในหนังสือ “Papers on The Science of
Administration” ในป ค.ศ. 1936 โดยมีวิธีการดําเนินกิจกรรมสําหรับการบริหารจัดการ ดังนี้

๑. การวางแผน (Planning) หมายถึง การกําหนดงาน วัตถุประสงคในการปฏิบัติงานและ
วิธีการปฏิบัติงาน กอนท่ีจะมีการปฏิบัติจริง

๒ . การจั ดองค การ (Organizing) หมาย ถึ ง การ กํ าหนดหน า ท่ี ของบุ คคลหรื อ
หนวยงานตางๆ รวมถึงวิธีติดตอประสานงานระหวางกัน

๓. การจัดคนเขาทํางาน (Staffing) หมายถึง การบริหารงานดานบุคคล การสรรหา
การพัฒนาบุคคล และการเสริมสรางบรรยากาศการทางานท่ีดี

๔. การวินิจฉัยสั่งการ (Directing) หมายถึง การสั่งการหลังจากการพิจารณางานและ
ติดตามผลการปฏิบัติ

๕. การประสานงาน (Coordinating) หมายถึง การสรางความรวมมือกันระหวางบุคคลใน
ตําแหนงตางๆ หรือหนวยงานตางๆ เพ่ือใหเกิดความคลองตัวและมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

๖. การรายงาน (Reporting) หมาย ถึง การแจ ง ใหผู ท่ี มีหน า ท่ีรับผิดชอบต างๆ
ท้ังผูบังคับบัญชา และผูใตบังคับบัญชาทราบความเคลื่อนไหว ความกาวหนาในการดําเนินงานภายใน
หนวยงาน

๗. การจัดทํางบประมาณ (Budgeting) หมายถึง การทําโครงการจัดสรรงบประมาณ
การทําบัญชี และการควบคุมการใชจายใหรัดกุม๒๗

จากการศึกษาแนวคิดของ ไลนดาล เออวิคและลูเธอร กูลิค (Luther H. Gulick and
Lyndall Urwick) สรุปไดวาท้ังสองนั้นวางแนวทางการดําเนินงานตั้งแตกอนกอเกิดองคการจนกระท่ัง
เปนองคการท่ีสมบูรณโดยใหความสําคัญกับ การควบคุม การสั่งการ การประสานงานและการติดตาม
รายงานผล โดยมีการจัดงบประมาณเปนสวนสนับสนุน แตหัวใจหลักของแนวคิดนี้นาจะข้ึนกับ
การประสานงานระหวางหนวยงานยอยตางๆ และภาวะผูนําของผูนําเปนหลัก

๔) ทฤษฎีการจัดการแบบระบบราชการของแมกซ เวเบอร
นักสังคมวิทยา ชาวเยอรมัน ไดนํา เสนอทฤษฎี การจัดการแบบระบบราชการ

(Bureaucratic Management) แมกซ เวเบอร เห็นวาเปนลักษณะองคการท่ีเปนอุดมคติ ท่ีองคการ

๒๖ กิตติ์สุนทร เตียวัฒนาตระกูล วาท่ี ร.ต., ทฤษฎีการบริหารการศึกษา http://portal.in.th/
kitsuntorn/pages/1288/ (๑๐ เมษายน ๒๕๕๔.)

๒๗ พรนพ พุกกะพันธุ, ภาวะผูนําและการจูงใจ, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพจามจุรีโปรดักท, ๒๕๔๔),
หนา ๓-๔.



๓๐

ท้ังหลายควรจะเปน หากไดรับการพัฒนาในระดับท่ีเหมาะสม โดยสรุปแลวแนวคิดการจัดองคการของ
แมกซ เวเบอร มี ๖ ประการดังนี๒้๘ คือ

๑. องคการตองมีการจัดแบงงานออกเปนสวนๆ เพ่ือใหแตละสวนงาน ไดมีโอกาสทํางาน
ในสวนท่ีงายพอ และมีการกําหนดงานนั้นๆ ใหชัดเจน และไมสับสน (Division of Labor)

๒ . อ งค ก า รนั้ น ต อ ง มี ส า ยบั ง คั บ บัญช าต ามลํ า ดั บ ชั้ น (Authority Hierarchy)
โดยสํานักงานหรือตําแหนงตางๆ ถูกจัดใหเปนลําดับชั้น โดยสํานักงานและตําแหนงงานท่ีอยูใต
หนวยงานหรือตําแหนงงานนั้นจะอยูภายใตการดูแลในระดับสูงข้ึนไป

๓. ระบบการคัดเลือกคนนั้นตองกระทําอยางเปนทางการ (Formal Selection) ทุกคน
ท่ีเขารวมในหนวยงานนั้น จะถูกคัดเลือกมาตามความสามารถและคุณสมบัติซึ่งแสดงใหเห็นไดดวยการ
ฝกอบรม การศึกษาท่ีไดรับ และการจัดใหมีระบบการคัดเลือกหรือสอบคัดเลือกอยางเปนทางการ

๔. องคการตองมีระเบียบ และกฎเกณฑ (Formal Rules and Regulations) ท้ังนี้เพ่ือให
สามารถประกันความเปนเอกภาพในการดําเนินการ และการกํากับการทํางานของพนักงาน
ผูทําหนาท่ีดานการจัดการจึงตองมีกฎเกณฑเอาไวเพ่ือเปนการกํากับพฤติกรรมของท้ังสองฝาย

๕. ความไมเลือกท่ีรักมักท่ีชัง (Impersonality) ความจริงคําวา Impersonality หมายถึง
การไมมีอะไรเปนพิเศษเปนการสวนตัว ไมมีการถือเอาสายสัมพันธในครอบครัวเปนใหญ ไมมีการให
สิทธิพิเศษแกบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ถาจะทําอะไรก็ตองใหเปนไปตามกฎเกณฑท่ีไดมีการกําหนดเอาไว

๖. การแยกระบบการทํางานออกเปนสายอาชีพ (Career Orientation) โดยฝายบริหาร
เองก็ไมใชเจาขององคการ แตเปนนักบริหารหรือนักจัดการท่ีเขาสูตําแหนงตามความสามารถของตน
โดยแยกความผูกพันและความเปนเจาของออกจากกัน คนทํางานแตละระดับก็ไดรับอัตราคาตอบแทน
อยางเปนระบบ มีการเลื่อนข้ัน และการเติบโตภายในหนวยงานไดตามลําดับ

อยางไรก็ตามระบบราชการก็มีท้ังขอดีและขอเสีย ซึ่งในดาน ขอเสีย คือ สายบังคับบัญชา
ยืดยาวการทํางานตองอางอิงกฎระเบียบ จึงชักชาไมทันตอการแกไขปญหาในปจจุบัน เรียกวา ระบบ
“Red Tape”๒๙ ในดานขอดี คือ ยึดประโยชนสาธารณะเปนหลัก การบังคับบัญชา การเลื่อนข้ัน
ตําแหนงท่ีมีระบบระเบียบ แตในปจจุบันระบบราชการกําลังถูกแทรกแซงทางการเมืองและ
ทางเศรษฐกิจ ทําใหเริ่มมีปญหา

ข) ทฤษฎีองคการแบบดั้งเดิมใหม (Neo-Classic)๓๐

๑) แนวคิดของเอลตัน เมโย บิดาแหงการบริหารงานแบบมนุษยสัมพันธ เอลตัน เมโย
(Elton Mayo) บิดาแหงการบริหารงานแบบมนุษยสัมพันธ เอลตัน เมโยพยายามทดลองวามีปจจัย
อะไรบางท่ีจะทําใหคนทํางานอยางเต็มท่ี และกลาววามนุษยสัมพันธมีสวนในการท่ีจะทําใหคนทํางาน

๒๘ กิตติ์สุนทร เตียวัฒนาตระกูล วาท่ี ร.ต., ทฤษฎีการบริหารการศึกษา, http://portal.in.th/
kitsuntorn/pages/1288/ (๑๐ เมษายน ๒๕๕๔).

๒๙ ภาวิดา ธาราศรีสุทธิ และ วิบูลย โตวณะบุตร, หลักและทฤษฎีการบริหารการศึกษา,หนา ๑๙.
๓๐ เรื่องเดียวกัน, หนา ๑๐.



๓๑

มากหรือนอย เปนตัวกําหนดมาตรฐานในการทํางาน มนุษยสัมพันธ (Human Relation) การวิจัย
หรือการทดลองฮอรทอรน (Hawthon Experiment) ท่ี เอลตัน เมโย กับคณะทําการวิจัยเริ่มท่ีขอ
สมมติฐานวาสิ่งแวดลอมมีผลตอประสิทธิภาพการทํางานของคนงาน มีการคนพบจากการทดลองคือ
มีการสรางกลุม แบบไมเปนทางการในองคการ ทําใหเกิดแนวความคิดใหมท่ีวา ความสัมพันธของ
มนุษย มีความสําคัญมาก ซึ่งผลการศึกษาทดลองของเอลตัน เมโยและคณะ พอสรุปไดดังนี้

๑. คนเปนสิ่งมีชีวิต จิตใจ ขวัญ กําลังใจ และความพึงพอใจ เปนเรื่องสําคัญในการทํางาน
๒. เงินไมใชสิ่งลอใจท่ีสําคัญแตเพียงอยางเดียว รางวัลทางจิตใจมีผลตอการจูงใจในการ

ทํางานไมนอยกวาเงิน
๓. การทํางานข้ึนอยูกับสภาพแวดลอมทางสังคม มากกวาสภาพแวดลอมทางกายภาพ

คับท่ีอยูไดคับใจอยูยาก ขอคิดท่ีสําคัญ การตอบสนองคนดานความตองการศักดิ์ศรีการยกยอง
จะสงผลตอประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทํางานจากแนวคิด “มนุษยสัมพันธ”

๒) ทฤษฎีลําดับข้ันความตองการ ๕ ข้ันของอับราฮัม มาสโลว
Abraham Harold Maslow เปนผูเสนอทฤษฎีลําดับความตองการ ๕ ข้ัน (Hierarchy

of Needs) มาสโลว เปนผูวางรากฐานจิตวิทยามนุษยนิยม ไดพัฒนาทฤษฎีแรงจูงใจ ซึ่งมีอิทธิพลตอ
ระบบการศึกษาของอเมริกาเปนอยางมากทฤษฎีของมาสโลวมี พ้ืนฐานอยูบนความคิดท่ีวา
การตอบสนองแรงขับเปนหลักการเพียงอันเดียวท่ีมีความสําคัญท่ีสุด ซึ่งอยูเบื้องหลังพฤติกรรมของ
มนุษย มาสโลว มีความเชื่อวา มนุษยมีแนวโนมท่ีจะมีความตองการอันใหมท่ีสูงข้ึน แรงจูงใจของ
คนเรามาจากความตองการ พฤติกรรมของคนเรามุงไปสูการตอบสนองความพอใจ มาสโลว แบงความ
ตองการพ้ืนฐานของมนุษยออกเปน ๕ ระดับดวยกัน๓๑ ไดแก

๑. ความตองการทางกายภาพ (Physiological Needs) หมายถึง ความตองการพ้ืนฐาน
ของรางกายซึ่งจําเปนในการดํารงชีวิต ไดแก ความตองการอาหาร น้ํา อากาศ เสื้อผา

๒. ความตองการความปลอดภัย (Safety or Security Needs) หมายถึง ความตองการ
ความม่ันคงปลอดภัย ท้ังทางดานรางกายและจิตใจ

๓. ความตองการทางสังคม (Social Needs or The Love and Belonging) หมายถึง
ความตองการท่ีจะเปนท่ีรักของผูอ่ืน และตองการมีสัมพันธภาพท่ีดีกับบุคคลอ่ืน

๔. ความตองการการยกยองมีชื่อเสียง (Esteem Needs) หมายถึง ความปรารถนาท่ีจะ
มองตนเองวามีคุณคาสูง เปนท่ีนาเคารพยกยองจากท้ังตนเองและผูอ่ืน ตองการท่ีจะใหผูอ่ืนเห็นตนมี
ความสามารถ มีคุณคา มีเกียรติ มีตําแหนงฐานะ บุคคลท่ีมีความตองการประเภทนี้จะเปนผูท่ีมีความ
ม่ันใจในตนเอง

๕. ความตองการท่ีจะรูจักตนเอง ตามสถานภาพท่ีแทจริง และความสําเร็จของชีวิต
(Self Actualization Needs) หมายถึง ความตองการท่ีจะรูจักและเขาใจตนเองตามสภาพท่ีแทจริง
เพ่ือพัฒนาชีวิตของตนเองใหสมบูรณ (Self-Fulfillment) รูจักคานิยม มาสโลวตั้งสมมติฐานเก่ียวกับ

๓๑ กิตติ์สุนทร เตียวัฒนาตระกูล วาท่ี ร.ต., ทฤษฎีการบริหารการศึกษา, (๑๐ เมษายน ๒๕๕๔).



๓๒

ความตองการมนุษยไวดังนี้ ๑. มนุษยมีความตองการอยูเสมอ ๒. ความตองการท่ีไดรับการตอบสนอง
แลวจะไมเปนสิ่งจูงใจของพฤติกรรมนั้นๆ อีกตอไป ๓. ความตองการของมนุษยจะเรียงกันเปนลําดับ
ข้ันตามความสําคัญ

จากการศึกษาทฤษฎีลําดับข้ันความตองการของมาสโลว จะเห็นไดวาเปนแนวทฤษฎี
ท่ีจําเปนสําหรับการจัดการองคการท้ังขนาดเล็กและขนาดใหญ ความเขาใจในความตองการของ
มนุษยอยางลึกซึ้งเปนเรื่องท่ีสําคัญ ในการจัดการองคการจะประสบความสําเร็จหรือลมเหลวนั้นก็
ข้ึนอยูกับคนหรือพนักงานขององคการ ผูบริหารและผูนําองคการ ซึ่งตองมีความเขาใจในจิตใจมนุษย
เพ่ือท่ีจะบริหารพนักงานและองคการไปสูความสําเร็จอยางมีประสิทธิภาพ โดยผลลัพธท่ีไดจากความ
เขาใจนี้ จะทําใหเราสามารถสรางแรงจูงใจและกระตุนใหพนักงานแสดงออกถึงความคิดสรางสรรค
ซึ่งจะทําใหเกิดการสรางผลงานทางบวกใหกับองคการนั่นเอง

๓) ทฤษฎี X และ Y แนวคิดของดักลาส แมคเกรเกอร
Douglas McGregor เปนผูซึ่งนําเสนอแนวคิด ทฤษฎี X และทฤษฎี Y ซึ่งทฤษฎีนี้อาจจะ

เรียกไดว า เปนทฤษฎีการมองตางมุม แนวคิดของ แมคเกรเกอรทฤษฎี X และ Y มองว า
คนตางกัน X มองคนในแงราย มองวาคนข้ีเกียจ คนเกียจครานชอบหลบหนีงานเม่ือมีโอกาส สวน Y
มองคนในดานดี ชอบท่ีจะทํางานโดยธรรมชาติ ในความเปนจริงของคนทุกคน ไมมีใครท่ีจะรายอยาง
ไมมีขอดีเลย และในทางกลับกันก็คงจะไมมีใครท่ีดีจนกระท่ังไมมีขอดางพรอยเลย

ทฤษฎี X (Theory X) เปนปรัชญาการบริหารจัดการแบบดั้งเดิม โดยมองวาพนักงาน
เกียจคราน ไมกระตือรือรน ไมชอบงานและพยายามหลีกเลี่ยงงาน

ทฤษฎี Y (Theory Y) เปนปรัชญาการบริหารจัดการ โดยมองวาพนักงานมีความ
รับผิดชอบ มีความคิดริเริ่มในการแกปญหาในการทํางานและไมมีความเบื่อหนายในการทํางาน๓๒

แมคเกรเกอร ไดเรียกรองใหผูบริหารเปลี่ยนแปลงมุมมองมนุษยจากมุมมองตามทฤษฎี X
ไปเปนมุมมองตามทฤษฎี Y แตผูบริหารตองปรับสภาพการทํางานใหเหมาะสมกับการทํางาน
การบริหารงานตามแนวความคิดนี้ ข้ึนอยูกับผูบริหารวามองคนในดานไหนเพ่ือความสอดคลองของ
การบริหาร เชน หากผูบริหารมองคนในดาน X ก็จะบริหารงานแบบเผด็จการ ควบคุมอยางใกลชิด
ลงโทษอยางรุนแรง แตถาหากผูบริหารมองคนในดาน Y ผูบริหารก็จะใชวิธีการบริหารแบบมีสวนรวม
หรือแบบประชาธิปไตย เปดโอกาสใหพนักงานแสดงความคิดเห็น ซึ่งปจจัยท้ัง ๒ อยางสามารถ
ปรับเปลี่ยนไดตามสภาพ คือ X อาจจะเปลี่ยนเปน Y หรือ Y อาจจะเปลี่ยนเปน X ก็ได ทฤษฎี X และ
Y ยังใชไดกับการมองผูบริหารไดดวย คือ มองผูบริหารเปน ๔ แบบ๓๓ ดังนี้ คือ

แบบท่ี ๑ Poor Manager ไมสนใจท้ังคนไมสนใจท้ังงาน งานก็ไมสนคนก็ไมสราง

๓๒ ภาวิดา ธาราศรีสุทธิ และ วิบูลย โตวณะบุตร, เร่ืองเดียวกัน, หนา ๓๒.
๓๓ กิตติ์สุนทร เตียวัฒนาตระกูล วาท่ี ร.ต., ทฤษฎีการบริหารการศึกษา, (๑๐ เมษายน ๒๕๕๔).
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แบบท่ี ๒ Dictate Manager เนนงานมาก เอาจริงเอาจังกับงาน งานตองเสร็จ ไมสนเรื่อง
ของคน

แบบท่ี ๓ Playboy Manager ใจดี ใหความสนใจกับลูกนองมาก ใหความสนใจกับคน
แตไมใหความสนใจกับงาน ผูบริหารประเภทนี้จะเปนท่ีรักของลูกนอง

แบบท่ี ๔ Professional Manager คือ ใหความสนใจท้ังคนท้ังงาน
นอกเหนือจากการมองผูบริหารแลวยังสามารถมองผูปฏิบัติงาน ได ๔ แบบเหมือนกัน

โดยเอาความรับผิดชอบ และความรูเขามาจับ หรือท่ีเรียกวา วุฒิภาวะ (Maturity) ซึ่งมีองคประกอบ
สองสวน คือ ความรูในงานท่ีทําและความรับผิดชอบในงานท่ีทํา เราสามารถแบงผูปฏิบัติงานออกได
เปน ๔ แบบ คือ

๑. ลูกนองท่ีไมมีความรู ความรับผิดชอบเลย (โง-ข้ีเกียจ)
๒. ลูกนองท่ีมีความรับผิดชอบมาก แตไมมีความรู (โง-ขยัน)
๓. มีความรู แตไมมีความรับผิดชอบ (ฉลาด-ข้ีเกียจ)
๔. มีท้ังความรูและความรับผิดชอบ (ฉลาด-ขยัน)
ซึ่งท้ัง ๔ แบบสามารถเปลี่ยนแปลงได ข้ึนอยู กับหัวหนา วารูจักพัฒนาเขาหรือไม

นอกจากนี้ยังมีนักวิชาการชื่อ วิลเลียม อูชิ (William G. Ouchi) ชาวญี่ปุนซึ่งไดเสนอ ทฤษฎี Z
(Z Theory) อูชิ ศาสตราจารยแหงมหาวิทยาลัย UCLA (University of California at Los Angeles)
ทฤษฎีนี้รวมเอาหลักการของทฤษฎี X และ Y เขาดวยกัน แนวความคิดนี้ ก็คือ องคการตองมี
หลักเกณฑท่ีควบคุมมนุษย แตมนุษยก็รักความเปนอิสระ และมีความตองการ หนาท่ีของผูบริหารจึง
จําเปนตองปรับเปาหมายขององคการ ใหสอดคลองกับเปาหมายของบุคคลในองคการเปนบทสรุปเพ่ือ
ผสานสองทฤษฎีเขาดวยกันมีองคประกอบ ท่ีสําคัญ ๔ ประการ คือ ๑. การทําใหปรัชญาท่ีกําหนดไว
บรรลุ ๒. การพัฒนาผูใตบังคับบัญชาใหทํางานอยางมีประสิทธิภาพ ๓. การใหความไววางใจแก
ผูใตบังคับบัญชา ๔. การใหผูใตบังคับบัญชามีสวนรวมในการตัดสินใจ

๔) ทฤษฎี ๒ ปจจัยแนวความคิดของเฟดเดอริก เฮิรซเบิรก
Frederick Herzberg ทฤษฎี ๒ ปจจัย (Two Factors Theory) คือ ปจจัยสุขวิทยาหรือ

ปจจัยจูงใจ หรือเรียกอีกอยางหนึ่งวาทฤษฎีเก่ียวกับแรงจูงใจโดย เฮิรซเบิรก ไดศึกษาเรื่องเก่ียวกับ
แรงจูงใจของคน ศึกษาโดยการสัมภาษณพนักงานในเรื่องของความพึงพอใจท่ีไดรับจากการทํางาน ซึ่ง
ทําใหไดผลสรุปวา แรงจูงใจของมนุษยจะประกอบดวย ๒ ปจจัย๓๔ คือ

๑. ปจจัยสุขวิทยา (Hygiene Factors) หรือปจจัยภายนอก เปนปจจัยท่ีใชบํารุงรักษา
จิตใจของผูปฏิบัติงาน ท่ีจะทําใหมีกําลังใจในการทํางาน เชน เงินเดือน สวัสดิการ สภาพแวดลอมใน
การทํางาน ความสัมพันธกับเพ่ือนรวมงาน การบังคับบัญชา นโยบายและการบริหารงานขององคการ
เปนตน

๓๔ กิตติ์สุนทร เตียวัฒนาตระกูล วาท่ี ร.ต., ทฤษฎีการบริหารการศึกษา, (๑๐ เมษายน ๒๕๕๔).
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๒. ปจจัยจูงใจ (Motivation Factors) หรือปจจัยภายใน เปนปจจัยท่ีเก่ียวของในเรื่อง
ของการกระตุน ใหผูปฏิบัติงานดีข้ึน เชน การทํางานไดดวยตนเอง การทํางานบรรลุผลสําเร็จการ
ไดรับคําชมเชยการไดรับการยอมรับนับถือจากคนอ่ืน ความกาวหนาในตําแหนงหนาท่ีการงาน มีความ
รับผิดชอบ เปนตน

ปจจัยสุขวิทยานั้นจะเปนแรงจูงใจท่ีสนองตอบตอความตองการภายนอกของคน
สวนปจจัยจูงใจ จะเปนแรงจูงใจท่ีสําคัญตอคน มากกวาปจจัยสุขวิทยา หรือพูดใหงายๆ ก็ตองกลาววา
ปจจัยสุขวิทยาจะทําใหคนพึงพอใจไดในเบื้องตนและจะมีผลตอคนอยูไมนานนัก สวนปจจัยจูงใจจะ
กอใหเกิดแรงจูงใจกับคนอยูไดนานกวาปจจัยสุขวิทยา ปจจัยจูงใจท่ีประกอบดวย การท่ีคนทํางานจน
บรรลุผลสําเร็จตามเปาหมายท่ีวางไว การไดรับการยอมรับจากหัวหนางานหรือคนรอบขาง การท่ีได
ทํางานอยางเปนตัวของตัวเอง การท่ีจะตองมีความรับผิดชอบตองาน ท่ีตนเองทําอยู การไดรับการ
เลื่อนข้ันเลื่อนตําแหนง หรือการเจริญเติบโตในวุฒิภาวะสวนตัวข้ึนไปเรื่อยๆ นั้นจะทําให คนเกิด
แรงจูงใจท่ีจะทํางานใหดียิ่งข้ึนไปเรื่อยๆ เพราะสิ่งตางๆ เหลานี้จะตอบสนองความตองการในจิตใจ
ของคน และเปนแรงจูงใจคนใหทํางานไดดีกวาปจจัยสุขวิทยา นอกจากนี้ เฮิรซเบิรก ยังกลาวไวอีกวา
๑. องคการควรจะใหคนทํางานท่ีทาทาย อยางเต็มความสามารถ ๒. พนักงานท่ีทํางานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ และเต็มความสามารถจะ ตองไดรับการเพ่ิมความรับผิดชอบใหสูงข้ึน ๓. หากงานไมมี
ความทาทาย และไมทําใหคนทํางานไดอยางเต็มความสามารถแลวจะเกิดปญหาในเรื่องของแรงจูงใจ
ในการทํางาน

ค) ทฤษฎีองคการสมัยใหม (Modern Management)๓๕

แนวความคิดการจัดการองคการสมัยใหมนี้ ยังคงตั้งอยูบนพ้ืนฐานแนวความคิดของทฤษฎี
๒ ยุคแรก โดยจะเปนแนวความคิดท่ีเปนการเพ่ิมเติมข้ึนมาจากพ้ืนฐานเดิม เพ่ืออธิบายทฤษฎีท่ียุคเดิม
ไมสามารถอธิบายได แตอยูบนพ้ืนฐานของทฤษฎีสมัยเดิมท้ัง ๒ ยุค ทฤษฎีสมัยใหมจะมีสิ่งท่ีเพ่ิมเติม
ข้ึนมาใหมก็คือ ใหความสนใจกับสาขาวิชาการตางๆ หลายๆ สาขาวิชา เพ่ือนามาอธิบายปรากฏการณ
ขององคการ เชน เอาวิชาเศรษฐศาสตร คอมพิวเตอร วิทยาศาสตร มาผสมผสานกัน หรือท่ีเรียกวา
สหวิทยาการ ในทฤษฎีองคการสมัยใหมจะมีลักษณะการจัดการองคการยอยๆ อยู ๒ ทฤษฎี คือ

๑) ทฤษฎีเชิงระบบ IPOFE Input-Process-Output-Feedback-Environment ทฤษฎี
เชิงระบบ (System Theory) เสนอโดย ริชารด จอหนสัน ฟรีมอนต แคสต และ เจมส โรเซนสไวก
(Richard Johnson, Fremont Kast and James Rosenzweig) ซึ่งมองวาองคการเปนระบบๆ หนึ่ง
ท่ีมีสวนประกอบ ๕ สวนดวยกัน ไดแก

๑. Input สิ่งนําเขาหรือทรัพยากรท่ีใชในการบริหารงานขององคการ
๒. Process กระบวนการท่ีใชในการแปลงสิ่งนําเขาหรือทรัพยากรท่ีใชในการบริหารงาน

ขององคการ ใหออกมาเปนสิ่งสงออก หรือ ผลผลิต หรือ การบริการ

๓๕ กิตติ์สุนทร เตียวัฒนาตระกูล วาท่ี ร.ต., ทฤษฎีการบริหารการศึกษา, (๑๐ เมษายน ๒๕๕๔).
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๓. Output สิ่งสงออก หรือ ผลผลิต หรือ การบริการ
๔. Feedback ขอมูลยอนกลับ แสดงถึงวาผลผลิต หรือการบริการไดรับความพึงพอใจ

หรือไม ซึ่งจะเปนขอมูลท่ีกลับมาสูกระบวนการของการนําเขา (Input)
๕. Environment สภาพแวดลอมท่ีมีผลกระทบตอการบริหารจัดการ เชน เศรษฐกิจ

การเมือง วัฒนธรรม สังคม ชุมชน วัด โรงเรียน หรือสวนราชการ เปนตน

๒) ทฤษฎีการบริหารตามสถานการณ
ทฤษฎีการบริหารตามสถานการณ (Contingency Theory of Management)๓๖ พัฒนา

มาจากความอิสระ ท่ีวาองคการท่ีเหมาะสมท่ีสุดควรจะเปนองคการท่ีมีโครงสราง มีระบบท่ีสอดคลอง
กับสภาพแวดลอมและสภาพความเปนจริง

ง) ทฤษฎีองคการยุคหลังใหมหรือยุคไรระเบียบ เนื่องจากปจจุบัน ปญหาทุกปญหามี
ความสลับซับซอน มีตัวแปรมากมายท้ังตัวแปรท่ีควบคุมไดและควบคุมไมได เพราะฉะนั้นเราจะ
ทํางานตามระเบียบตามกฎเกณฑไมได เราตองใชการบริหารแบบนอกกรอบ หรือ เปนการสราง
ระเบียบใหมข้ึนมาใชในการบริหาร เพ่ือใหองคการมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

๑) การประยุกตสวนประกอบขององคการ
Henry Mintzberg ไดกลาวถึงการแบงรูปแบบขององคการไววาสามารถแบงออกได

หลายวิธี เชน แบงตามลักษณะหนาท่ีขององคการ แบงตามภูมิศาสตร แบงตามการจัดระเบียบภายใน
แบงตามลักษณะกฎหมายท่ีจัดตั้งองคการ แตในความเห็นของ เฮนรี่ มินทซ เบิรก องคการ
ประกอบดวยสวนประกอบพ้ืนฐานสําคัญอยู ๕ สวน๓๗ คือ

๑. ฝายปฏิบัติงานหลัก คือ สมาชิกองคการ ท่ีทําหนาท่ีเปนผูปฏิบัติงานหลัก เชน
การผลิตสินคาและบริการ ซึ่งถือไดวาเปนปจจัยสําคัญ

๒. นักบริหารระดับสูง คือ ทําหนาท่ีบัญชาการสูงสุด มีหนาท่ีสําคัญคือ การดูแลให
องคการทําหนาท่ีของตนไดอยางมีประสิทธิผล เชน จัดสรรทรัพยากร แกไขปญหาความขัดแยง
ประเมินผลการทํางาน บริหารความสัมพันธระหวาง องคการกับสิ่งแวดลอม กําหนดนโยบาย

๓. นักบริหารระดับกลาง ทําหนาท่ีเปนตัวเชื่อมความสัมพันธ ระหวางผูบริหารระดับสูง
กับฝายปฏิบัติงานหลัก

๔. ฝายท่ีปรึกษา ทําหนาท่ีวิเคราะห ปรับปรุงและกําหนดมาตรฐานงาน เชน ฝายวิจัยและ
พัฒนา ฝายใหคําปรึกษา

๕. ฝายสนับสนุน ทําหนาท่ีชวยเหลือ

๓๖ กิตติ์สุนทร เตียวัฒนาตระกูล วาท่ี ร.ต., ทฤษฎีการบริหารการศึกษา, (๑๐ เมษายน ๒๕๕๔).
๓๗ อางแลว.
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๒) รูปแบบขององคการ
Henry Mintzberg ไดแบงรูปแบบขององคการ โดยใชหลักการพิจารณาวา องคการมี

ลักษณะและสวนประกอบขององคการเปนหลัก ซึ่งแบงได ๕ แบบ๓๘ คือ
๑. องคการแบบเรียบงาย มีสวนประกอบสําคัญ ๒ สวน คือ ๑. นักบริหารระดับสูง และ

๒. ฝายปฏิบัติงานหลัก เชน ธุรกิจขนาดยอม รานคาตางๆ รานขายวัสดุกอสราง
๒. องคการแบบระบบราชการ แบบเครื่องจักรกล เปนไปตามแนวความคิดของ

แมกซ เวเบอร คือ องคการแบบระบบราชการ ท่ีมีโครงสราง ๗ ขอ ซึ่งมีท้ังหนวยงานท่ีเปน
บริษัทเอกชนและภาครัฐบาล เชน กระทรวง ทบวง กรม กอง โดยจะพิจารณาไดจากการนําโครงสราง
ท้ัง ๗ ขอ มาจับและมีสวนประกอบขององคการครบถวนท้ัง ๕ สวน

๓. องคการระบบราชการแบบวิชาชีพ รูปแบบคลายกับองคการระบบราชการแตมีเงื่อนไข
ตรงท่ีวา ฝายปฏิบัติงานหลัก จะตองเปนผู ท่ีไดรับการอบรม มีความรู มีความเชี่ยวชาญ เชน
มหาวิทยาลัย โรงพยาบาล โรงเรียน ซึ่งอาจจะเปนหนวยงานของรฐัหรือเอกชนก็ได

๔. องคการแบบสาขามีการแบงโครงสรางระดับกลางเปนองคการยอยๆ องคการรูปแบบ
นี้ผูบริหารระดับกลาง จะมีความสําคัญมาก เพราะจะตองเปนผูประสานงานระหวางสาขากับองคการ
แม เชน ธนาคารท่ีเปนสาขา การไฟฟา องคการโทรศัพท หรือหนวยงานท่ีเปนบริษัทขามชาติ ฯลฯ

๕. องคการแบบโครงการ เปนโครงการท่ีจัดตั้ง ข้ึนมาและยืมตัวบุคคลท่ีมีความรู
ความสามารถ จากหลากหลายสาขาอาชีพมาทํางานรวมกัน พอโครงการจบก็สงตัวกลับไป เชน
องคการนาซา โครงการพระราชดําริ เปนตน

สมาคมผูบริหารการศึกษาแหงสหรัฐอเมริกา (American Association of School
Administration) เสนอแนวคิดเก่ียวกับกระบวนการบริหารไว ๕ ประการ๓๙ คือ

๑. การวางแผน (Planning) หมายถึง การวางแผนหรือโครงการสําหรับการปฏิบัติงานใน
อนาคตใหตรงเปาหมายท่ีตองการ โดยกําหนดงานท่ีจะทําวิธีการ และวัตถุประสงคของงานนั้นๆ
ไวลวงหนา

๒. การแสวงหา และกําหนดตัวบุคคลและอุปกรณ (Allocation) หมายถึง การแสวงหา
กําหนดตัวบุคคล และวัสดุทุกชนิดท่ีจําเปนในการปฏิบัติงานตามแผน เพ่ือใหงานนั้นสําเร็จลุลวงไปได
ดวยดี มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

๓. การเสริมกําลังบํารุง (Stimulation) หมายถึง การบํารุงขวัญ กระตุน และสงเสริมให
บุคลากร ปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ เพ่ือใหผลงานดีท้ังปริมาณและคุณภาพ

๓๘ สุนทร โคตรบรรเทา, รศ.ดร., หลักการและทฤษฎีการบริหารการศึกษา , พิมพครั้งท่ี ๒,
(กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพปญญาชน, ๒๕๕๒), หนา ๑๑๕-๑๑๘.

๓๙ ธีระรัตน กิจจารักษ, เอกสารคําสอนวิชาการบริหารการศึกษา, (เพชรบูรณ : บัณฑิตวิทยาลัย
คณะครุศาสตร สถาบันราชภัฏเพชรบูรณ, ๒๕๔๒), (ถายเอกสารเย็บเลม), หนา ๖๗.
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๔. การประสานงาน (Co–ordination) หมายถึง การจัดใหผูแทนของหนวยงานยอยทุก
หนวยงานพบปะปรึกษาหารือกัน เพ่ือใหมีโอกาสแสดงความคิดเห็นหรือทราบเรื่องการปฏิบัติงานของ
ผูอ่ืนและเพ่ือใหงานสัมพันธไมขัดแยงกันโดยยึดเปาหมายขององคการเปนหลัก

๕. การประเมินผลงาน (Evaluation) หมายถึง การตรวจสอบการปฏิบัติงานทุกระยะให
ทราบผลการปฏิบัติงานและปญหาท่ีเกิดข้ึน เพ่ือหาแนวทางแกไขทุกระยะและประเมินผลข้ันสุดทาย
เพ่ือใหทราบผลการปฏิบัติงานและปญหาท่ีเกิดข้ึน เพ่ือการเปรียบเทียบผลงานท่ีเกิดข้ึนกับผลงานท่ี
ควรจะไดตามเปาหมายท่ีตั้งไวตั้งแตตน เพ่ือวางแผนใหมสําหรับการปฏิบัติงานในอนาคต

๓. ปจจัยหรือทรัพยากรในการจัดการ (Management Resources)
ปจจัยทางการจัดการพ้ืนฐานเปนท่ีทราบกันมานานแลววามีอยู ๔ ประการ ท่ีเรียกวา ๔

M’s ไดแก คน (Man) เงิน (Money) วัสดุอุปกรณ (Material) และ วิธีการดําเนินงาน (Method)
การท่ีจัดใหปจจัยท้ัง ๔ นี้เปนปจจัยพ้ืนฐานของการจัดการเนื่องจากการจัดการเกือบทุกอยาง
จําเปนตองอาศัย คน เงิน วัสดุอุปกรณ และวิธีการดําเนินงาน เปนสวนสําคัญท่ีจะขาดเสียมิได ไมวา
จะเปนการบริหารงานของระบบราชการหรือการจัดการในระบบธุรกิจของเอกชนก็ตองอาศัยพ้ืนฐาน
เหลานี้๔๐ แมวาในปจจุบัน ไดมีนักวิชาการบางทาน พยายามจะเพ่ิมปจจัยใน การจัดการเปน ๖ หรือ
๗ ประการบาง โดยในสวนท่ีเสนอวามีปจจัยทางการจัดการ ๖ ประการหรือ ๖ M’s๔๑ ประกอบดวย
คน (Man) เงิน (Money) วัสดุอุปกรณ (Material) วิธีการดําเนินงาน (Method) การตลาด (Market)
และ เครื่องจักร (Machine) สวนนักวิชาการท่ีเสนอปจจัยทางการจัดการ ๗ ประการ๔๒ ประกอบดวย
คน (Man) เ งิ น (Money) วั ส ดุ อุ ป กรณ (Material) อํ า นา จหน า ท่ี (Authority) เ ว ล า (Time)
ความตั้งใจในการทํางาน (Will) และสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ (Facilities) โดยมองเห็นวาอํานาจ
หนาท่ีและเวลาเปนสิ่งสําคัญและจําเปนตอการจัดการ เพราะหากบริหารจัดการเวลาไมเหมาะสม
ตามประเภทของงานก็จะทําใหไมไดรับประสิทธิภาพและประสิทธิผลท่ีดีตามความตองการมี
นักวิชาการบางทานเพ่ิมปจจัยไปถึง ๙ ประการก็มี แตปจจัยทางการจัดการเดิม ๔ ประการนั้นก็ยัง
เปนปจจัยท่ีไดรับการยอมรับกันมากท่ีสุด

๔๐ สุพจน บุญวิเศษ, ความรู เบื้องตนเกี่ยวกับการบริหาร , (ชลบุรี  : คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา, ๒๕๔๒), หนา ๗.

๔๑ สมาน รังสิโยกฤษฎ และ สุธี สุทธิสมบูรณ, หลักการบริหารเบื้องตน, (กรุงเทพมหานคร : สวัสดิการ
สํานักพิมพ ก.พ., ๒๕๓๖), หนา ๒๓.

๔๒ เอกวิทย มณีธร, ผศ., วาท่ี ร.ต., ดร., ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการบริหารและการจัดการ ,
(กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพเอ็ม.ที.เพรส, ๒๕๔๐), หนา ๘.
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๔. ทักษะดานการจัดการ (Management Skills)
งานของฝายจัดการหรือฝายบริหารจําเปนตองอาศัยทักษะในการดําเนินการเปนอยางยิ่ง

ไมวาจะเปนการจัดการงานทางธุรกิจ สถานศึกษา โรงพยาบาลก็ตามลวนแลวตองการการจัดการท่ีดี
ฝายจัดการมักจะกลาววา เขาจะประสบความสําเร็จเม่ือเขาสามารถทําใหบุคคลท่ีรวมงานซึ่งมีความ
ชํานาญหรือความสามารถในเรื่องตางๆ กันนั้นรวมแรงรวมใจกันทํางานในองคการดวยความราบรื่น
หนาท่ีสําคัญของฝายจัดการ คือ ความสามารถในการสรางสัมพันธไมตรีการประสานงาน
การประนีประนอม การประเมินความคิดเห็นตางๆ และนําความสามารถพิเศษของสมาชิกในองคการ
เพ่ือใหทํางานบรรลุเปาหมายขององคการได ซึ่งหนาท่ีดังกลาวฝายจัดการสามารถพัฒนาและสรางข้ึน
ได ทักษะท่ีจําเปนท่ีควรปลูกฝงและพัฒนาแกฝายจัดการ๔๓ คือ

๑. ทักษะดานเทคนิค (Technical Skill) เปนการมุงหมายใหฝายจัดการมีความรูความ
เขาใจและความสามารถในการทํางานท่ีใชฝมือ๔๔ หรือท่ี อองรี ฟาโยล (Henri Fayol) ไดกลาววา
เปนเรื่องของการผลิตเปนเรื่องของความเชี่ยวชาญเฉพาะสาขาอาชีพ การจัดการระดับตน
(Lower Management) จําเปนตองมีความสามารถดานนี้มาก เพ่ือสามารถเปนท่ีปรึกษาและสาธิต
วิธีการตางๆ ใหคนงานในกลุมท่ีตนรับผิดชอบไดเรียนรู ท้ังนี้เพราะ คนงานท่ีอยูในระดับนี้ จะทํางาน
เก่ียวกับการใชฝมือ สําหรับการจัดการระดับกลาง (Middle Management) และการจัดการระดับสูง
(Top Management) ตองการทักษะดานเทคนิคนอยลงตามลําดับ ท้ังนี้เพราะพนักงานท่ีตนตอง
เก่ียวของดวยจะตองทํางานระดับสูงข้ึน

๒. ทักษะดานมนุษยสัมพันธ (Human Skill) งานดานการจัดการทํากับมนุษยโดยตรง
ฉะนั้น การท่ีจะทําใหบุคคลท่ีรวมงานกันอยูรวมมือในการทํางานจําเปนตองเขาใจเรื่องราวมนุษยเปน
อยางดี เขาใจถึงสาเหตุตางๆ ท่ีผลักดันใหแสดงพฤติกรรมในรูปตางๆ มีความสามารถในการใชวิธีการ
ตางๆ จูงใจใหสมาชิกในองคการอยากทํางาน มีวิธีการท่ีสามารถโนมนาวเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของ
บุคคลท่ีรวมงานใหมีทิศทางท่ีพึงประสงค๔๕ ฉะนั้น ทักษะดานมนุษย จึงเปนสิ่งสําคัญ ท่ีฝายจัดการทุก
ระดับ จําเปนตองปลูกฝงและพัฒนาข้ึนเพ่ือใหเกิดความรวมแรงรวมใจอยางดีจากสมาชิกในองคการท่ี
ตนรับผิดชอบ

๓. ทักษะดานความคิด (Conceptual Skill) ทักษะดานนี้เก่ียวกับความสามารถในการ
มององคการในภาพรวมเปนการพิจารณาหนาท่ีตางๆ ในองคการและผลกระทบจากสิ่งแวดลอม
ภายในและภายนอกท่ีมีตอองคการ ไมวาจะเปนการแปรเปลี่ยนทางดานเศรษฐกิจสังคมและการเมือง
เพราะสิ่งเหลานี้เปนปจจัยสําคัญตอกระบวนการตัดสินใจของฝายจัดการเปนอยางยิ่ง ท้ังนี้เพราะ
ขายงานขององคการมีความสัมพันธเก่ียวของซึ่งกันและกัน อาทิ นโยบายการตลาดเปลี่ยนแปลงไปจะ

๔๓ พยอม วงศสารศรี, องคการและการจัดการ, พิมพครั้งท่ี ๗, (กรุงเทพมหานคร : สุภา, ๒๕๔๒),
หนา ๓๗-๕๘.

๔๔ ภาวิดา ธาราศรีสุทธิ และ วิบูลย โตวณะบุตร, หลักและทฤษฎีการบริหารการศึกษา ,
(กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพมหาวิทยาลัยรามคําแหง, ๒๕๔๒), หนา ๕๘.

๔๕ เรื่องเดียวกัน, หนา ๕๗-๕๘.



๓๙

สงผลกระทบตอฝายผลิต ฝายบุคคลและฝายการเงินตามมาดวยทักษะดานความคิดนี้จําเปนตองอาศัย
ความสามารถในการคิดวิเคราะหคิดวิจารณญาณ และคิดริเริ่มสรางสรรค ฉะนั้น ผูจัดการระดับสูง
(Top Management) จําเปนตองพัฒนาทักษะนี้ในระดับสูง คือ ทักษะดานความคิดและลดหลั่น
นอยลงมาตามลําดับ

สรุปไดวา ทฤษฎีการจัดการ เปนภารกิจและกระบวนการของผูบริหารในการใชศิลปะและ
กลยุทธตางๆ จัดการองคการและการใชทรัพยากรตางๆ ประสานใหเกิดความรวมแรงรวมใจ
ของสมาชิกในองคการ ดําเนินงานใหบรรลุวัตถุประสงคท่ีกําหนดไว อยางไรก็ตาม แนวคิด ทฤษฎี
ทางการจัดการมีสาระสําคัญ และข้ันตอนคลายคลึงกัน ผูนําองคการควรตัดสินใจเลือกแนวคิดท่ีเห็น
วาดีท่ีสุดไปประยุกตใหเกิดประโยชนตอองคการของตนหรือตอการทํางานของตนเปนสําคัญ

๒.๒ แนวคิดเกี่ยวกับเศรษฐกิจชุมชน

จากการตรวจสอบเอกสารท่ีเก่ียวของกับเศรษฐกิจชุมชนมีนักวิชาการใหความหมาย
เก่ียวกับเศรษฐกิจชุมชนไวหลายทาน ดังนี้

๒.๒.๑ ความหมายของชุมชน
การศึกษาเรื่องการจัดการชุมชนตามแนววิถีพุทธ เปนสิ่งท่ีตองทําความเขาใจกอน

การศึกษา คือ เรื่องของความหมายของชุมชน เพ่ือใหเขาใจกรอบแนวคิดเชิงความหมายของชุมชนวา
กวางแคบหรือมีผูนิยามความหมายของชุมชน เพ่ือกําหนดกรอบความคิดของผูศึกษาท่ีมีตอชุมชนให
กระจางชัดนั่นเอง คําวา ชุมชน ในสังคมไทยนั้นไดถูกใชในความหมายท่ีแตกตางกันไปอยาง
หลากหลาย ตามแตทัศนะของนักวิชาการและผูรูแตละคน ไดแก ความหมาย ตามพจนานุกรมใน
พจนานุกรม Webster‘s New Dictionary of the American Language ไดใหความหมายสรุปไดวา
“ชุมชน” หมายถึง กลุมชนท่ีอยูในทองท่ีหรือในเมืองเดียวกัน มีอาณาบริเวณหรือเมืองท่ี มีกลุมคนอยู
รวมกัน และกลุมคนท่ีอยูรวมกันนี้มีความสนใจในเรื่องตางๆ คลายกัน ความหมายในพจนานุกรมศัพท
สังคมวิทยาฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.๒๕๔๒ ใหความหมายวา ชุมชนหรือประชาคม๔๖ คือ

๑) กลุมยอยท่ีมีลักษณะหลายประการเหมือนกันลักษณะสังคม แตมีขนาดเล็กกวาและมี
ความสนใจรวมทีประสานงานในวงแคบกวา ชุมชน หมายถึง เขตพ้ืนท่ีระดับของความคุนเคย และการ
ติดตอระหวางบุคคล ตลอดจนพ้ืนฐานความยึดเหนี่ยว เฉพาะบางอยางท่ีทําใหชุมชนตางไปจากกลุม
เพ่ือนบาน ชุมชนมีลักษณะเศรษฐกิจเปนแบบเลี้ยงตัวเองท่ีจํากัดมากกวาสังคม แตภายในวงจํากัด
เหลานั้นยอมมีการสังสรรคใกลชิดกวา และความเห็นอกเห็นใจลึกซึ้งกวา อาจจะมีสิ่งเฉพาะบาง
ประการท่ีผูกพันเอกภาพ เชนเชื้อชาติ ตนกําเนิดเดิมของชาติหรือศาสนา

๔๖ ไพรัตน  เตชะรินทร , นโยบายและกลวิธีการมีสวนรวมของชุมชนในยุทธศาสตรการพัฒนา
ปจจุบันการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนา, (กรุงเทพมหานคร: ศักดิ์โสภาการพิมพ, ๒๕๔๔), หนา ๑–๒.



๔๐

๒) ความรูสึกและทัศนคติท้ังมวลท่ีผูกพันปจเจกบุคคลใหรวมเขาเปนกลุม ความหมายท่ี
นักสังคมวิทยาตางประเทศใหไวทีควรนํามากลาวถึง ความหมายท่ีนักสังคมวิทยาตางประเทศใหไวท่ี
ควรนํามากลาวถึง Robert M. Maclver (โรเบิต เอ็ม.แม็คไอเวอร) ใหความหมายไวในหนังสือ
Society, Its Structure and  changes วา ชุมชน คือ กลุมชนท่ีอยูรวมกัน และสมาชิกทุกคน ไดให
ความสนใจ ในเรื่องราวตางๆ ท่ีเกิดข้ึนในชุมชนนั้นรวมกัน มิเพียงแตใหความสนใจอยางใดอยางหนึ่ง
เฉพาะ แตใหความสนใจโดยท่ัวไป ซึ่งมีขอบเขตมากพอท่ีจะอยูรวมกันในชีวิตประจําวัน นอกจากนี้
แลวชุมชนนั้นอาจหมายถึง การอยูรวมกันอยางงายๆ เชน หมูบานหนึ่ง ชนเผาหนึ่ง หรือการอยู
รวมกันขนาดใหญ เชน เมืองหนึ่งๆ หรือประเทศหนึ่ง๔๗ Roland Warran (โรแลนด วอรแรน)
ใหความหมายไววา “ชุมชน ” หมายถึง กลุมบุคคลหลายๆ กลุมมารวมกันอยูในอาณาเขตและภายใต
กฎหมายหรือขอบังคับอันเดียวกัน มีการสังสรรคกัน มีความสนใจรวมกัน มีผลประโยชนคลายๆ กัน
มีแนวพฤติกรรมเปนอยางเดียวกัน เชน ภาษาพูด  ขนบธรรมเนียม ประเพณี  หรือพูดอีกอยางหนึ่งก็
คือ มีวัฒนธรรมรวมกันนั่นเอง๔๘ Cristient T.Onussen (คริสเตียน ที. โอนัสเซน) อธิบายวา “ชุมชน”
ไดแกคนท่ีอยูรวมกันในขอบเขตทางภูมิศาสตรท่ีแนนอน และมีความสัมพันธและโครงสรางทาง
วัฒนธรรมท่ีเก่ียวของและพ่ึงพาอาศัยกัน ความสัมพันธและโครงสรางดังกลาวมีวิวัฒนาการข้ึนมาจาก
กระบวนการกลุมท่ีปรับตัวใหเขากับสถานการณทางสิ่งแวดลอมของชุมชนจึงถือไดวาเปนกลุมทาง
ดินแดน ท้ังนี้เพราะการพ่ึงพาอาศัยกัน และการอยูรวมกันเปนปกแผนภายในกลุมเกิดข้ึนไดเนื่องจาก
ความสามารถของชุมชนอันเพียงพอในการควบคุมกระบวนการทางสังคมและวัฒนธรรม ซึ่งเกิดข้ึนใน
ขอบเขตทางดินแดน๔๙ “ชุมชน ” คือกลุมมนุษยกลุมหนึ่ง ตั้งภูมิลําเนาอยูในอาณาเขตภูมิศาสตร
คอนขางท่ีแนนอนและติดตอกัน ตลอดท้ังมีสวนสําคัญของชีวิตท่ัวไปอยางเดียวกัน เชน มารยาท
ขนบธรรมเนียมประเพณี และแบบแหงการพูด”๕๐ สําหรับความหมายของชุมชนตามท่ีนักวิชาการ
ของไทยไดไหไว ท่ีควรนํามากลาวถึงมี ดังนี้

นอกจากนี้แลว การท่ีจะมองดูวาความเปนชุมชนเกิดข้ึนนั้นจะพบเห็นไดจากสิ่งท่ีเกิดข้ึน
ภายในชุมชนคือ หนึ่ง เกิดความสุข ซึ่งเปนความสุขของคนท่ีมารวมกันเพราะมีความเอ้ืออาทรตอกันมี
การสนับสนุนซึ่งกันและกัน สอง มีประสิทธิภาพท่ีจะทําใหงานประสบความสําเร็จ มีศักยภาพในการ
แกไขปญหาตางๆ ไดโดยงาย อีกท้ังเปนเครื่องพัฒนาวัฒนธรรม และการเมืองพรอมกันในตัวดวย
นอกจากนี้ยังใหความสําคัญกับทุกคนท่ีอยูในระบบ และสนับสนุนการเรียนรูรวมกันในทางปฏิบัติโดย
ตองเปนการเรียนรูอยางมีปฏิสัมพันธกันโดยผานทางการปฏิบัติ ( Interactive learning through

๔๗ เรื่องเดียวกัน, หนา ๒๓.
๔๘ จีรพรรณ กาญจนะจิตรา, การพัฒนาชุมชน, (กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยรามคําแหง,

๒๕๓๐), หนา ๑๑.
๔๙ สมนึก ปญญาสิงห , การพัฒนาชุมชน, (ขอนแกน: ภาควิชาสังคมศาสตร คณะมนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน, ๒๕๓๒), หนา ๒.
๕๐ สนธยา  พลศรี, ทฤษฎีและหลักการพัฒนาชุมชน, (กรุงเทพมหานคร: โอเดียนสโตร, ๒๕๓๓),

หนา ๑๑.



๔๑

action) ซึ่งเปนหัวใจสําคัญเพราะทําใหเกิดปญญา และการเรียนรูรวมกันในทางปฏิบัติ สาม มีการ
จัดการ ซึ่งการจัดการเปนปญญาท่ีทรงพลัง ถึงขนาดมีคนกลาวไววา การจัดการทําใหสิ่งท่ีเปนไปไมได
ใหเปนไปได ( Management makes the impossible possible) เรื่องการจัดการนี้ตองมีความ
เขาใจเชิงระบบ และองคประกอบท่ีมีความเชื่อมโยงกัน วาควรจัดการเชื่อมโยงอยางไรจึงจะสามารถ
บรรลุวัตถุประสงค ดังนั้นการจัดการตองไปสรางความรูท่ีจุดตางๆ ใหเขามาเชื่อมโยงกันเพ่ือบรรลุ
วัตถุประสงค๕๑

Community มีความหมายในภาษาไทยวา “ชุมชน ” ซึ่งบางครั้งชวยใหเขาใจในเรื่อง
เก่ียวกับ “การรวมตัวของคน” เทานั้น ถาพิจารณาในภาษาอังกฤษคําวา “com” มีความหมายลึกซึ้ง
ท่ีหมายถึง together คือการ (เดินทาง) รวมกัน และจะเห็นวามีคําท่ีเก่ียวของใกลเคียงอีกหลายคํา๕๒

Communal = ของชุมชน, เพ่ือชุมชน
Common = รวมเปนสมาชิกอยูดวย
Commune = ความรูสึกผูกพันใกลชิด
จากคําในภาษาอังกฤษดังกลาว จะเห็นไดวา ความหมายของชุมชนนั้นไมจํากัดแนนอน

ตายตัวอาจพิจารณาไดหลายแงมุม อาทิ ปรัชญากายภาพ สังคมวิทยาจิตวิทยาในบางครั้งความหมาย
ของชุมชนไมไดจํากัดอยูกับความหมายท่ีใหความสําคัญกับอาณาบริเวณทางภูมิศาสตร หรืบริเวณ
เล็กๆ  ท่ีเรานึกถึงของหมูบานเทานั้น แตบางครั้งความหมายของชุมชนอาจจะมีท้ังสิ่งเปนรูปธรรมและ
นามธรรม “ชุมชน” เปนคําท่ีมีการนําไปใชกันอยางกวางขวางและใชในลักษณะแตกตางกันออกไปจึง
มิอาจกลาวไดวา “ชุมชน ” เปนคําท่ีมีความหมายแนนอนตายตัวเพียงประการเดียว ดังนั้น
ถาเราปฏิเสธ ท่ีจะยึดติดกับความหมายแคบๆ ของสิ่งหนึ่งสิ่งใดแลว ก็ชวยใหทัศนะอันกวางในการ
พิจารณาสิ่งตาง ๆ ไดหลายแงมุมมากข้ึน แตอยางไรก็ตาม การศึกษาแนวคิดและความหมายของ
ชุมชนในทัศนะของการพัฒนาชุมชน ก็ควรจะศึกษาถึงความหมายท่ีเปนรากฐานและเอ้ือตอ
การปฏิบัติงานรวมกันสมาชิกของชุมชนตอไปดวย ชุมชน อาจมีความหมายเหมือนคําวา “สังฆะ”
คือชุมชน เปนการรวมกันของบุคคลเพ่ือประกอบกิจกรรมในสิ่งท่ีจะเปนประโยชนเพ่ือใหมีชีวิตและหมู
คณะท่ีดีงามเปนชุมชนแหงกัลยาณมิตร เพ่ือการจัดการและคุมครองชีวิตท่ีดีรวมกัน อันจะนําไปสูการ
พัฒนาหรือความเปลี่ยนแปลงท่ีดี๕๓ ชุมชนแหงกัลยาณมิตร คือการท่ีบุคคลมาอยูดวยกันเริ่มตั้งแต
ผูนํา “พระศาสดา”เปนกัลยาณมิตร คือ ผูท่ีจะชวยเก้ือหนุนผูอ่ืนในการพัฒนาชีวิตไดดี ใหเปนชีวิตท่ี
เจริญงอกงาม และผูท่ีมาอยูดวย (พระภิกษุ) ก็มาชวยกัน เอ้ืออาทรตอกัน ใหแตละบุคคลพัฒนาให
เขาถึงชีวิตท่ีดีงามข้ึน เม่ือแตละบุคคลไดรับประโยชนจากสังฆะ หรือชุมชน แตละบุคคลนั้นก็ตองเปน

๕๑ ชูชัย  ศุภวงศ, ประชาสังคม : ทรรศนะนักคิดในสังคมไทย, (กรุงเทพมหานคร: มติชน, ๒๕๔๐),
หนา ๑๕.

๕๒ ปาริชาติ วลัยเสถียรและคณะ, กระบวนการและเทคนิคการทํางานของนักพัฒนา, พิมพครั้งท่ี ๒,
(กรุงเทพมหานคร: โครงการเสริมสรางการเรียนรูเพ่ือชุมชนเปนสุข (สรส.), ๒๕๔๖), หนา ๑๑.

๕๓ พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตฺโต) , การพัฒนาท่ีย่ังยืน, (กรุงเทพมหานคร: มูลนิธิพุทธธรรม , ๒๕๓๙),
หนา ๗๒.



๔๒

ประกอบหรือสวนรวมท่ีดีเพ่ือชวยใหเอ้ือเฟอเก้ือกูลตอสังฆะหรือชุมชนดวยเชนกัน๕๔ ชุมชน คือกลุม
ชนซึ่งรวมกันโดยความรูสึกผูกพันเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน จะอาศัยหลักผูกพันทางเชื้อชาติ เผาพันธุ
ศาสนาเดียวกันก็ตามท่ีทําใหแตละคนมีความรูสึกเปนสวนหนึ่งของสังคมนั้นในความหมายดังกลาว
เปนการท่ีกลุมชนมีความรูสึกนึกคิด ผลประโยชนและผูกพันตามเชื้อชาติ ศาสนา และวัฒนธรรม
รวมกันโดยอาศัยอยูในบริเวณพ้ืนท่ีทางภูมิศาสตรเดียวกัน ตลอดจนการใชประโยชนและบริการทาง
สังคมรวมกัน๕๕ คําจํากัดความของชุมชน หมายถึง กลุมชนท่ีมีวิถีชีวิตเก่ียวพันกัน และมีการ
ติดตอสื่อสารเก่ียวของกันอยางเปนปกติตอเนื่อง อันเนื่องมาจากการอยูในพ้ืนท่ีรวมกัน หรือการมี
อาชีพรวมกันหรือการประกอบกิจกรรมท่ีมีวัตถุประสงครวมกัน หรือการมีวัฒนธรรม ความเชื่อ
หรือ ความสนใจรวมกัน

กรมการพัฒนาชุมชนใหความหมายวา “ชุมชน” หมายถึง กลุมคนท่ีมีความคิดเห็นไปใน
แนวทางเดียวกัน และสามารถดําเนินงานกิจกรรมใดๆ เพ่ือประโยชนรวมกันได๕๖ รวมกันในท่ีใดท่ี
หนึ่งโดยมีความรูสึกผูกพันเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน มีความรูสึกนึกคิด และสนใจในสิ่งใดสิ่งหนึ่ง หรือสิ่ง
ท่ีคลายๆ กัน มีการปฏิบัติตอกันดวยความรูสึกวาแตละคนเปนสวนหนึ่งของสังคมนั้น๕๗ สรุปไดวา
“ชุมชนประกอบดวยกลุมชนท่ีมีบางสิ่งบางอยางคลายคลึงกัน รวมข้ึนเปนชุมชนหนึ่ง มีความสัมพันธ
ซึ่งกันและกัน ซึ่งเปนความสัมพันธระหวางสมาชิก สถาบัน และกลุมคนท่ีอยูในทองท่ีเดียวกัน
อยูใตกฎหมายหรือขอบังคับเดียวกัน๕๘ ขอสังเกตเก่ียวกับชุมชน เปนคําใหมในภาษาไทยเพราะไมเคย
ปรากฏในพจนานุกรม ฉบับ พ.ศ.๒๔๙๓ และสันนิษฐานวานาจะเริ่มมีการใชหลังจากนั้นเล็กนอย
โดยการแปลมาจากภาษาอังกฤษวา “Community” ในระยะท่ีวิชาการทางดานสังคมศาสตรตะวันตก
ไดเริ่มแพรเขามาสูประเทศไทย เพ่ือศึกษาชนบท และตอมารัฐก็ไดใชคํานี้ หลังจากท่ีไดตื่นตัวในการ
พัฒนาหมูบาน จนมีการตั้งหนวยงานข้ึนใหม คือ กรมการพัฒนาชุมชน ในป พ.ศ.๒๕๐๕๕๙ ดวยเหตุนี้
ในระยะแรกชุมชนมีความหมายใกลเคียงกับคําวา บานหรือหมูบานในภาษาไทยท่ีมีมากอนหนานั้น
ในฐานะเปนหนวยการปกครองท่ีมีขอบเขตแนนอนภายใตการควบคุมของรัฐ

จากความหมายตางๆ ดังท่ีไดกลาวมาแลวพอจะสรุปไดวา ชุมชนหมายถึง กลุมคนท่ีมาอยู
รวมกันในเขตหรือบริเวณเดียวกันท่ีแนนอน มีวิถีการดําเนินชีวิตคลายกัน มีความรูสึกเปนอันหนึ่งอัน

๕๔ เรื่องเดียวกัน, หนา ๗๑–๗๒.
๕๕ สุวิทย ยิ่งวรพันธ, พัฒนาชนบทในประเทศไทย, (กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพอักษรสาสน,

๒๕๔๔), หนา ๕.
๕๖ กรมการพัฒนาชุมชน , คูมือการปฏิบัติงานพัฒนาชุมชนสําหรับนักพัฒนากร , (กรุงเทพมหานคร:

กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย, ๒๕๒๖), หนา ๗๗.
๕๗ ทนงศักดิ์  คุมไข นํ้า และคนอ่ืนๆ , การพัฒนาชุมชนเชิงปฏิบัติการ , (กรุงเทพมหานคร :

บพิธการพิมพ, ๒๕๓๔), หนา ๔.
๕๘ จีรพรรณ กาญจนะจิตรา , การพัฒนาชุมชน , (กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยรามคําแหง ,

๒๕๓๐), หนา ๑๐–๑๑.
๕๙ กรมการพัฒนาชุมชน , คูมือการปฏิบัติงานพัฒนาชุมชนสําหรับนักพัฒนากร, หนา



๔๓

เดียวกัน มีปฏิสัมพันธตอกันและกันอยูภายใตกฎระเบียบกฎเกณฑเดียวกัน ดังนั้นชุมชนจึงมี
องคประกอบดังตอไปนี้

๑) คน (People) คนเปนองคประกอบสําคัญยิ่งของชุมชน หากปราศจากคนเสียแลวจะ
เปนชุมชนไมได

๒) ความสนใจรวมกัน ( Common Interest) คนท่ีอยูในชุมชนนั้นจะตองมีความสนใจ
อยางใดอยางหนึ่งรวมกัน และความสนใจดังกลาวเปนผลมาจากการอยูรวมกันในอาณาเขตบริเวณ
เดียวกัน

๓) อาณาบริเวณ (Area) คนและสถานท่ีเกือบจะแยกกันไมได ตางก็เปนสวนประกอบ
สําคัญและมีสวนสัมพันธกันมีคนก็ตองมีสถานท่ี แตการจะกําหนดขอบเขตและขนาดของสถานท่ีของ
ชุมชนหนึ่งๆเปนเรื่องยาก

๔) ปะทะสังสรรคตอกัน (Interaction) เม่ือมีคนมาอยูรวมชุมชนเดียวกันแตละคนตองมี
จะตองมีการติดตอแลกเปลี่ยน และปฏิบัติตอกัน

๕) ความสัมพันธของสมาชิก ( Relationship) ความสัมพันธตอกันของสมาชิกในชุมชน
เปนสิ่งท่ีผูกพันใหสมาชิกอยูรวมกันในชุมชนนั้น

๖) วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี ( Cultural Traditions) ตลอดจนแบบแผนของ
การดําเนินชีวิตในชุมชน ( Pattern of Community Life) ซึ่งสวนใหญมีลักษณะคลายคลึงและเปน
รูปแบบเดียวกัน

สรุ ป ไ ด ว า ความหมายของ คํ าว า ชุ มชน มีคว ามแตกต า ง กันบ า งคล า ยคลึ ง
กันบาง ตามสภาพทางสังคมนั้น ๆ เปนกลุมคนท่ีอาศัยอยูในพ้ืนท่ีเดียวกันหรือตางพ้ืนท่ีก็ได แตกลุม
บุคคลเหลานั้น จะตองมีความสนใจรวมกัน (Common Interest) มีความสัมพันธกัน (Relationship)
มีการกระทําระหวางกัน (Interaction) มีความรูสึก (Sense) และมีพ้ืนฐานชีวิตอยางเดียวกัน
มีสถาบันสังคม ไดแก สถาบันครอบครัว เครือญาติ การเมืองการปกครอง ศาสนา ศิลปะ
หรือมีวัฒนธรรมท่ีตอบสนองความจําเปนเพ่ือการดํารงอยูของมนุษย เปนตน สามารถสรุปไดดัง
ตารางท่ี ๒.๔ ดังนี้

ตารางท่ี ๒.๔ แสดงความหมายเก่ียวกับชุมชน

นักวิชาการหรือแหลงขอมูล แนวคิดหลัก
ราชบัณฑิตยสถาน, (๒๕๔๖, หนา ๑๑๒) “ชุมชน” คือ กลุมชนท่ีอยูรวมกัน และสมาชิกทุกคนไดให

ความสนใจ ในเรื่องราวตางๆ ท่ีเกิดข้ึนในชุมชนนั้นรวมกัน
พระธรรมปฎก (ป.อ.ปยุตฺโต), (๒๕๓๙,
หนา ๗๑–๗๒)

“สังฆะ ” คือชุมชน เปนการรวมกันของบุคคลเ พ่ือ
ประกอบกิจกรรมในสิ่งท่ีจะเปนประโยชนเพ่ือใหมีชีวิตและ
หมูคณะท่ีดีงามเปนชุมชนแหงกัลยาณมิตร เพ่ือการจัดการ
และคุมครองชีวิตท่ีดีรวมกัน



๔๔

ตารางท่ี ๒.๔ แสดงความหมายเก่ียวกับชุมชน(ตอ)

นักวิชาการหรือแหลงขอมูล แนวคิดหลัก
ก ร ม ก า ร พั ฒ น า ชุ ม ช น , (๒ ๕ ๔ ๖ ,
หนา ๗๗)

“ชุมชน” หมายถึง กลุมคนท่ีมีความคิดเห็นไปใน
แนวทางเดียวกัน

รัชนีกร  เศรษฐโส, (๒๕๔๒, หนา ๙๑) “ชุมชน” หมายถึง กลุมชนท่ีอยู ในทองท่ีหรือในเมือง

เดียวกัน มีอาณาบริเวณหรือเมืองท่ี มีกลุมคนอยูรวมกัน

ไพรัตน  เตชะรินทร, (๒๕๔๔,หนา๑–๒) “ชุมชน” หมายถึง กลุมบุคคลหลายๆกลุมมารวมกันอยูใน
อาณาเขตและภายใตกฎหมายหรือขอบังคับอันเดียวกัน
มีการสังสรรคกัน มีความสนใจรวมกันมีผลประโยชนคลาย
ๆ กันรวมกันอยูในอาณาเขตและภายใตกฎหมายหรือ
ขอบังคับอันเดียวกัน มีการสังสรรคกัน มีความสนใจ
รวมกัน มีผลประโยชนคลาย ๆ กัน

ไพบูลย  วัฒนศิริธรรม, (๒๕๔๒, หนา
๑๖๑)

ชุมชน หมายถึง กลุมชนท่ีมีวิถีชีวิตเก่ียวพันกันและมีการ
ติดตอสื่อสารเก่ียวของกันอยางเปนปกติตอเนื่อง อัน
เนื่องมาจากการอยูในพ้ืนท่ีรวมกัน

ทนงศักดิ์  คุมไขน้ํา และคณะ, (๒๕๓๔,
หนา ๔)

ผูกพันเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน มีความรูสึกนึกคิดและสนใจ
ในสิ่งใดสิ่งหนึ่ง หรือสิ่งท่ีคลายๆ กัน มีการปฏิบัติตอกัน
ดวยความรูสึกวาแตละคนเปนสวนหนึ่งของสังคมนั้น

๒.๒.๒ ความหมายของเศรษฐกิจชุมชน

สวนคําวา “เศรษฐกิจ” เปนเรื่องท่ีเก่ียวของกับการผลิต การบริโภค และการกระจาย
ผลผลิตโดยผานกระบวนการซื้อขายแลกเปลี่ยนผลผลิตซึ่งกันและกัน และมีการใชสื่อกลางในการ
แลกเปลี่ยน

เศรษฐกิจชุมชน หมายถึง กิจกรรมท่ีบุคคลหรือองคกรชุมชน หรือเอกชนรวมกิจการ
และ/หรือชวยกันดําเนินงานดวยตนเองท้ังหมด หรือบางสวนหรือรับชวงงานไปทําจากเอกชนหรือ
กลุมองคกรอ่ืน โดยการประสานทํางานกับพหุภาคีกับหนวยงานหรือเอกชน และผูคนในทองถ่ินมีการ
ใชภูมิปญญาทองถ่ินและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมชวยเหลือการผลิต การตลาด ทุน การจัดการรวมกันใน



๔๕

เรื่องเก่ียวกับการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร การคาขาย การบริการ การทองเท่ียวการพัฒนา
สงเสริมวัฒนธรรมทองถ่ิน เพ่ือมุงใหเกิดรายไดสงผลตอคน ครอบครัว ชุมชน๖๐

เศรษฐกิจชุมชน หมายถึง การสรางคนใหมีความสามารถในการเรียนรู เพ่ือจะไดมี
ความรูความสามารถในการผลิต การแปรรูป การบริหารการจัดการในการประกอบอาชีพในภายภาค
หนา และทําใหชุมชนมีความสามารถ สรางงานแลกเปลี่ยนผลผลิต มีรายไดม่ันคง มีการออม มีการนํา
รายไดและเงินออมไปลงทุนในกิจกรรมตาง ๆ เพ่ือสรางรายไดและการออมเพ่ิมข้ึน๖๑

เศรษฐกิจชุมชน หมายถึง การประกอบสัมมาชีพของชาวบานท่ีเนนการรวมมือกันในรูป
กลุมกิจกรรมการเกษตรตอเนื่อง การเกษตรและนอกภาคการเกษตรในระดับครอบครัว เพ่ือพอกิน
พอใชจากนั้น กิจกรรมลักษณะกลุมอาจขยายตัวสู ระดับชมชน และสู ภูมิภาคในอนาคต ในการนี้
ไดเนนจัดหมายเพ่ือใหคนมีความสุขและชุมขนเขมแข็ง ซึ่งเม่ือพิจาณาภาพรวมของประเทศจะชวยให
สังคมไทยอยูรอดปลอดภัยพรอมจะเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในอนาคต๖๒

เศรษฐกิจชุมชนหรือเศรษฐกิจพ้ืนฐาน หมายถึง เศรษฐกิจท่ีคํานึงถึงการทะนุบํารุงพ้ืนฐาน
ของตัวเองให เขมแข็ง ท้ังทางสังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดลอม และเศรษฐกิจพนฐานของสังคมคือ
ชุมชน๖๓

ดังนั้นคําวา “เศรษฐกิจชุมชน” จึงหมายถึง ระบบเศรษฐกิจระดับทองถ่ิน หรือชุมชนท่ีมี
ลักษณะเปนองครวม ซึ่งไมไดมีแตเพียงมิติทางดานเศรษฐกิจท่ีเปนตัวเลขของรายได รายจาย การผลิต
และการบริโภค เทานั้น แตจะเปนระบบเศรษฐกิจท่ีเปนสวนหนึ่งของสังคม วัฒนธรรม มีความสัมพันธ
กับวิถีชีวิตความเปนอยูของคนในชุมชน และรวมถึงการมีระบบคุณคาเขาไปดวย๖๔

ลักษณะเดนของเศรษฐกิจชุมชนก็คือ เศรษฐกิจชุมชนจะไมมุงเนนการแขงขัน แตจะเนน
ใหความสําคัญกับความรวมมือของคนในชุมชน และจะไมมีการผูกขาดในกิจการใดๆ เกิดข้ึน ท้ังนี้
เพราะชุมชนเปนเจาของรวมกัน ดังนั้นในระบบเศรษฐกิจชุมชนจึงไมกอใหเกิดปญหาความรวยกระจุก
ตัวอยูเฉพาะกลุมใดกลุมหนึ่งเทานั้น อยางไรก็ตามในระบบเศรษฐกิจชุมชนหากเกิดปญหาความ

๖๐ กรมการพัฒนาชุมชน, ยุทธศาสตร เศรษฐกิจชุมชนพ่ึงตนเอง , (กรุ ง เทพมหานคร :
กระทรวงมหาดไทย, ๒๕๔๗), หนา ๒๑.

๖๑ กองฝกอบรม กรมการพัฒนาชุมชน, แนวทางการพัฒนา, (กรุงเทพมหานคร กระทรวงมหาดไทย,
๒๕๔๑), หนา ๒๕.

๖๒ คณะท่ีปรึกษาฝายเศรษฐกิจของรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย, เศรษฐกิจชุมชนพ่ึงตนเอง
และยุทธศาสตร, (กรุงเทพมหานคร : กรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย, ๒๕๔๑), หนา ๖๓.

๖๓ ประเวศ วะสี , เศรษฐกิจพอเพียงและประชาสังคมแนวทางพลิกฟน เศรษฐกิจสังคม ,
(กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพหมอชาวบาน, ๒๕๔๑), หนา ๔๓-๔๔

๖๔ Kemp, Jeremy, “The Dialectics of Village and State in Modern Thailand”, Journal of
Southeast Asian Studies, 22 (2) (1991) : 312-326.
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ยากจนข้ึนในชุมชนเม่ือไหรแลว ความยากจนดังกลาวจะกระจายตัวไปท่ัวท้ังชุมชน ดังนั้นตัวชี้วัด
เศรษฐกิจชุมชนจึงไมอาจจะใชแคการนําเสนอเพียงตัวเลขอยางเดียวเทานั้น แตตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจ
ชุมชนจะเปนการผสมผสานระหวางตัวเลขทางเศรษฐกิจกับตัวชี้วัดทางสังคม และตัวชี้วัดความอยูเย็น
เปนสุขของผูคนในชุมชนนั้นๆ ดวย

ในสภาพความเปนจริงแลวเศรษฐกิจชุมชนมักจะถูกมองวาเปนเศรษฐกิจนอกระบบ
เทานั้นท้ัง ๆ ท่ีควรถือวาเศรษฐกิจชุมชนมีความสําคัญ และเปนพ้ืนฐานของระบบเศรษฐกิจในสวนรวม
ของประเทศ หากพิจารณากันใหดีจะพบวาระบบเศรษฐกิจชุมชนนี้มีสัดสวนแรงงานมากกวาครึ่งหนึ่ง
ของแรงงานท้ังประเทศ แตเม่ือคิดรายไดท่ีเกิดจากระบบเศรษฐกิจชุมชนกลับพบวามีคานอยกวา
เศรษฐกิจในระบบทุนนิยมท่ีกระจุกตัวอยูแตเฉพาะในเมือง หรือศูนยกลางความเจริญเทานั้น ซึ่งระบบ
เศรษฐกิจสวนนี้ไดดึงเอาประชาชนจากชุมชนในชนบทเขาไปเปนแรงงานเพ่ือขับเคลื่อนความเจริญ
ใหกับศูนยกลางความเจริญดังกลาวเปนสําคัญ

เศรษฐกิจชุมชนจึงเปนแนวคิดท่ีมีความสําคัญมากสําหรับประเทศกําลังพัฒนา เพราะถา
หากเศรษฐกิจชุมชนมีความม่ันคง แข็งแรง ก็จะสงผลใหระบบเศรษฐกิจในภาพรวมของท้ังประเทศมี
ความม่ันคง แข็งแรง ตามไปดวย โดยท่ัวไปแลวแนวคิดเศรษฐกิจชุมชนนี้มีท่ีมาสําคัญอยูอยางนอยสอง
แนวคิด ไดแก แนวคิดของมหาตมะคานธีท่ีสนับสนุนใหเกิดเศรษฐกิจชุมชน เศรษฐกิจหมูบานโดยเนน
การผลิตเพ่ือทดแทนการนําเขาหรือทดแทนการซื้อจากตลาด เนนการลดรายจายในครัวเรือนใหเหลือ
นอยลงซึ่งเทากับเปนการเพ่ิมรายไดท่ีมองไมเห็นใหกับครัวเรือนนั่นเอง นอกจากนี้ยังมุงเนนใหชุมชนมี
การพ่ึงพาตนเอง ใหรูจักทํากินและทําข้ึนมาใชเอง และอีกแนวคิดหนึ่งมาจากรัสเซีย ซึ่งเปนขบวนการ
พัฒนาความรวมมือของประชาชนในระดับชุมชนจนกลายมาเปนพรรคการเมืองในท่ีสุด โดยใชชื่อวา
พรรคสังคมปฏิวัติ  (Social Revolutionary) ในแนวคิดนี้ มีนักคิดท่ีสําคัญชื่อ เอ วีชายานอฟ
(1888-1939) ท่ีเห็นวาเศรษฐกิจชุมชนเปนอีกระบบเศรษฐกิจหนึ่งท่ีสามารถจัดระบบใหพ่ึงพาตนเอง
และเปนรากฐานสําคัญใหกับระบบเศรษฐกิจของประเทศโดยรวมได๖๕

Fitzgerald และ Leighกลาวไววาเปาหมายหลักของการพัฒนาเศรษฐกิจไมควรจํากัดอยู
เพียงเฉพาะการสงเสริมความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ (economic growth) เทานั้น หากตอง
รวมถึงการพัฒนาคุณภาพในการดํารงชีวิต (living standard) ของประชาชน คํานึงถึงการกระจาย
ผลประโยชนจากการพัฒนาเศรษฐกิจอยางเปนธรรม (equity distribution of development

๖๕ ธเนศ ศรีวิชัยลําพันธ, การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน, (คณะเศรษฐศาสตร : มหาวิทยาลัยเชียงใหม,
๒๕๕๘), หนา ๒-๓.
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benefits) และคํานึงถึงเปาหมายในการสรางความยั่งยืน (sustainability)๖๖นอกจากนี้ Fitzgerald
และ Leigh ไดนําเสนอถึงแนวทางในการพัฒนาเศรษฐกิจใหบรรลุเปาหมายขางตนไวหลายประการ
เริ่มจาก (๑) กําหนดนโยบายท่ีสงเสริมการลงทุน การประกอบอาชีพและการดําเนินกิจกรรมตางๆ ใน
ชุมชนอยางเปนระบบ นโยบายเหลานี้ควรเปนรูปธรรม และมีการผลักดันใหเกิดการปฏิบัติตาม
นโยบายอยางจริงจัง (๒) ควรสงเสริมใหเกิดเครือขายความรวมมือกันในการดําเนินงาน กิจกรรมทาง
เศรษฐกิจท่ียั่งยืนมิอาจเกิดข้ึนไดในเชิงเดี่ยว หากแตตองเชื่อมโยงกับหนวยกิจกรรมทางเศรษฐกิจอ่ืนๆ
เชน การสงเสริมการผลิตเปนวงจรใหเกิดข้ึนภายในชุมชน ฯลฯ เปนตน (๓) การพัฒนาเศรษฐกิจ
ชุมชนตองพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจท่ีรองรับและเก้ือกูลกัน กลาวคือ จะสงเสริมเฉพาะ
ดานการผลิตโดยไมคํานึงถึงการขาย การตลาด การจัดหาวัตถุดิบ หรือการขนสงผลิตภัณฑมิได
ไมเชนนั้นอาจเกิดปญหาคอขวดในการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน และ (๔) ตองพัฒนาทรัพยากรบุคคลให
มีทักษะและมีฝมือท่ีจําเปนในการดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจระดับชุมชน และควรสงเสริมให
ประชาชนกลุมผูดอยโอกาสมีทักษะท่ีเพียงพอในการประกอบอาชีพเพ่ือดูแลตนเองไดตามอัตภาพ

จากการศึกษาทบทวนเอกสาร ผูศึกษาวิจัยสรุปไดวา เศรษฐกิจชุมชน หมายถึง ระบบ
เศรษฐกิจระดับทองถ่ิน หรือชุมชนท่ีมีลักษณะเปนองครวม ไมมุงเนนการแขงขัน แตจะเนนให
ความสําคัญกับความรวมมือของคนในชุมชน และจะไมมีการผูกขาดในกิจการใดๆ ซึ่งจะทําใหชุมชน
พ่ึงตนเองไดในขณะเดียวกันยังมุงพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
อนุรักษวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ิน ฯลฯ หรืออีกนัยหนึ่งเพ่ือพัฒนาชุมชนทองถ่ินอยางบูรณาการ
ซึ่งสามารถสรุปไดดัง ตารางท่ี ๒.๕ ดังนี้

ตารางท่ี ๒.๕ แสดงแนวคิดเก่ียวกับเศรษฐกิจชุมชน

นักวิชาการหรือแหลงขอมูล แนวคิดหลัก
กองฝกอบรม กรมการพัฒนาชุมชน,
(๒๕๔๑, หนา ๒๕)

เศรษฐกิจชุมชน หมายถึงการสรางคนใหมีความสามารถใน
การเรียนรู เพ่ือจะไดมีความรูความสามารถในการผลิตการ
แปรรูปการบริหารการจัดการในการประกอบอาชีพในภาย
ภาคหนาและทําใหชุมชนมีความสามารถสรางงาน
แลกเปลี่ยนผลผลิตมีรายไดม่ันคงมีการออมมีการนํารายได
และเงินออมไปลงทุนในกิจกรรมตางๆเพ่ือสรางรายไดและ
การออมเพ่ิมข้ึน

๖๖ Fitzgerald, Joan and Nancy G. Leigh, Economic Revitalization: Cases and Strategies
for City and Suburb, (California : SAGE Publications, 2002), p. 224.
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ตารางท่ี ๒.๕ แสดงแนวคิดเก่ียวกับเศรษฐกิจชุมชน(ตอ)

นักวิชาการหรือแหลงขอมูล แนวคิดหลัก
คณะ ท่ีปรึ กษ าฝ า ย เศ รษฐ กิ จขอ ง
รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย,
(๒๕๔๑, หนา ๖๓.)

เศรษฐกิจชุมชน หมายถึง การประกอบสัมมาชีพของ
ชาวบานท่ีเนนการรวมมือกันในรูปกลุมกิจกรรมในทาง
การเกษตรตอเนื่องการเกษตร และนอกภาคการเกษตรใน
ระดับครอบครัว เพ่ือพอกินพอใชจากนั้น กิจกรรมลักษณะ
กลุมอาจขยายตัวสูระดับชุมชน และสูภูมิภาคในอนาคต ใน
การนี้ ไดเนนจัดหมายเพ่ือใหคนมีความสุขและชุมชน
เขมแข็ง ซึ่งเม่ือพิจาณาภาพรวมของประเทศจะชวยให
สั งคมไทย อยู รอดปลอดภัยพรอมจะเผชิญกับการ
เปลี่ยนแปลงใดๆ ในอนาคต

กรมกา ร พัฒนาชุ ม ชน ,  (๒๕๔๗ ,
หนา ๒๑).

เศรษฐกิจชุมชน หมายถึง กิจกรรมท่ีบุคคลหรือองคกร
ชุมชน หรือเอกชนรวมกิจการและ/หรือชวยกันดําเนินงาน
ดวยตนเองท้ังหมดหรือบางสวนหรือรับชวงงานไปทํา

ประเวศ วะสี, (๒๕๔๑, หนา ๔๓-๔๔) เศรษฐกิจชุมชนหรือเศรษฐกิจพ้ืนฐาน หมายถึงเศรษฐกิจท่ี
คํานึงถึงการทะนุบํารุงพ้ืนฐานของตัวเองใหเขมแข็ง ท้ังทาง
สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดลอมและเศรษฐกิจพ้ืนฐาน
ของสังคมคือชุมชน

ธ เ น ศ  ศ รี วิ ชั ย ลํ า พั น ธ , ( ๒ ๕ ๕ ๘ ,
หนา ๒-๓)

เศรษฐกิจชุมชนเปนอีกระบบเศรษฐกิจหนึ่งท่ีสามารถ
จัดระบบใหพ่ึงพาตนเองและเปนรากฐานสําคัญใหกับ
ระบบเศรษฐกิจของประเทศโดยรวมได

Kemp, Jeremy, (1991) : 312-326. เศรษฐกิจชุมชน จึงหมายถึง ระบบเศรษฐกิจระดับทองถ่ิน
หรือชุมชนท่ีมีลักษณะเปนองครวม ซึ่งไมไดมีแตเพียงมิติ
ทางดานเศรษฐกิจท่ีเปนตัวเลขของรายได รายจาย การ
ผลิต และการบริโภคเทานั้น แตจะเปนระบบเศรษฐกิจท่ี
เปนสวนหนึ่งของสังคมวัฒนธรรมมีความสัมพันธกับวิถีชีวิต
ความเปนอยูของคนในชมุชน



๔๙

ตารางท่ี ๒.๕ แสดงแนวคิดเก่ียวกับเศรษฐกิจชุมชน (ตอ)

นักวิชาการหรือแหลงขอมูล แนวคิดหลัก
Fitzgerald, Joan and Nancy G.
Leigh (2002 p 224).

กลาวไววาเปาหมายหลักของการพัฒนาเศรษฐกิจไมควร
จํากัดอยูเพียงเฉพาะการสงเสริมความเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจ (economic growth) เทานั้น หากตองรวมถึง
การพัฒนาคุณภาพในการดํารงชีวิต (living standard)
ของประชาชน คํานึงถึงการกระจายผลประโยชนจากการ
พัฒนาเศรษฐกิจอยางเปนธรรม(equity distribution of
development benefits)
แ ล ะ คํ านึ ง ถึ ง เ ป า ห ม าย ในกา รส ร า ง ค ว าม ยั่ ง ยื น
(sustainability)

๒.๓ แนวคิดเกี่ยวกับพระสังฆาธิการ

จากการทบทวนแนวคิดและหลักการท่ีเก่ียวของกับพระสังฆาธิการจังหวัดชลบุรี ผูวิจัย
จะไดนําเสนอขอมูลท่ีเก่ียวของ พบวา พระสังฆาธการตามโครงสรางพระราชบัญญัติคณะสงฆ
พ.ศ.๒๕๐๕ ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติคณะสงฆ (ฉบับท่ี ๒) พ. ศ. ๒๕๓๕ ไดกลาวถึง
พระสังฆาธิการวา หมายถึงพระภิกษุผูดํารงตําแหนงปกครองคณะสงฆ มีตําแหนงเจาคณะใหญ
เจาคณะภาคและรองเจาคณะภาค เจาคณะจังหวัดและรองเจาคณะจังหวัด เจาคณะอําเภอและรอง
เจาคณะอําเภอ เจาคณะตําบลและรองเจาคณะตําบล เจาอาวาส รองเจาอาวาสและผูชวยเจา อาวาส
มีอํานาจหนาท่ีตามตําแหนงหนาท่ี การงานเพราะได รับการมอบหมายจากพระผูใหญ ในการปกครอง
เขตปกครอง พระสังฆาธิการเปนผูปกครองกํากับดูแลคณะสงฆในเขตปกครองของตนใหเปนไปตาม
พระธรรมวินัย กฎหมาย กฎมหาเถรสมาคม ขอบังคับ กฎระเบียบ คําสั่ง มติ ประกาศ เปนตัน
มีหนาท่ีปกครองคณะสงฆ การจัดการศึกษา การศึกษาสงเคราะห การเผยแผ การสาธารณูปการ และ
การสาธารณสงเคราะห ใหเปนไปดวยดีถูกตองตามกฎระเบียบของมหาเถรสมาคม ซึ่งพระสังฆาธิการ
เปนผูจรรโลงพระพุทธศาสนาใหยั่งยืน ดูแลการประพฤติปฏิบัติของพระภิกษุสามเณรไมใหออกนอก
พระธรรมวินัย พระสังฆาธิการระดับเจาอาวาสจะตองบํารุงรักษาวัด สมบัติของวัดใหเปนไปดวยความ
เรียบรอยถูกตองตามกฎระเบียบ เปนธุระในการอบรมสั่งสอนพระธรรมวินัยแกบรรพชิตและคฤหัสถ
เปนตน ซึ่งไดมีนักวิชาการไดใหความหมาย แนวคิด เปาหมาย ตําแหนงการจัดการสาธารณสงเคราะห
ของพระสังฆาธิการ ดังนี้



๕๐

๒.๓.๑ ความหมายของพระสังฆาธิการ

จากการทบทวนความหมายท่ีเก่ียวกับพระสังฆาธิการจังหวัดชลบุรีพบวา พระสังฆาธิการ
จังหวัดชลบุรี มีหนาท่ีกํากับดูแลบริหารคณะสงฆ จํานวน ๑๐ อําเภอ ในจังหวัดชลบุรี โดยกรมการ
ศาสนา ไดกลาวถึงความสําคัญของพระสังฆาธิการวา พระพุทธศาสนาเปนศาสนาประจําชาติ
จะเจริญรุงเรืองถาวรสืบไป ก็ตองอาศัยพระสังฆาธิการเปนสําคัญเนื่องดวยพระสังฆาธิการเปน
ผูใกลชิดกับประชาชนโดยเฉพาะพระสังฆาธิการระดับเจาอาวาส ซึ่งเปนท่ีเคารพและเลื่อมใสศรัทธา
ของประชาชน ตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ เจาอาวาสจึงมีอํานาจหนาท่ีในการบริหารและจัดการวัด
ใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ๖๗

ราชบัณฑิตยสถาน พจนานกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.๒๕๔๒ ไดกลาวถึง
พระสังฆาธิการ๖๘ หมายถึงพระภิกษุผูดํารงตําแหนงปกครองคณะสงฆนับตั้งแตตําแหนงเจาคณะภาค
มาจนถึงตําแหนงผูชวยเจาอาวาส เรียกวาพระสังฆาธิการ

พระสังฆาธการ๖๙ หมายถึงผูควบคุมและสงเสริมการรักษาความเรียบรอยดีงาม
เปนภาระหนาท่ีของพระสังฆาธิการในการปกครองดูแลพระภิกษุสามเณรในเขตปกครองของตน
ใหเปนไปดวยความเรียบรอยถูกตองตามหลักพระธรรมวินัย และตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ

พระสังฆาธิการ๗๐ หมายถึงหนาท่ีในการเผยแผหลักธรรมของวัดหรือพระสงฆ สวนมาก
เปนการจัดการเทศนาอบรมสั่งสอนประชาชนใหเกิดศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา และตั้งอยูใน
สัมมาปฏิบัติเพ่ือเปนพลเมืองดีของประเทศชาติ ซึ่งเปนหนาท่ีของเจาอาวาสวัดตางๆเจาคณะตําบล
เจาคณะอําเภอ และเจาคณะจังหวัด จะตองทําหนาท่ีเผยแผพระศาสนาดังนี้

๑. อบรมพระภิกษุสามเณรใหมีสมณสัญญา
๒. อบรมการทําวัตรสวดมนตใหเปนไปโดยมีระเบียบเรียบรอย
๓. หาอุบายวิธีใหไดยินไดฟงโอวาท คําสั่งสอนหรือแนะนําท่ีเปนประโยชน
๔. แนะนําสั่งสอนธรรมประชาชนใหเขาใจศาสนพิธีและการปฏิบัติ
๕. เทศนาสั่งสอนประชาชนใหตั้งอยูในศีลธรรม
๖. หาอุบายวิธีสกัดก้ันสัทธรรมปฏิรูปมิใหเกิดข้ึน

๖๗ กรมการศาสนา, คูมือพระสังฆาธิการ , (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพการศาสนา, ๒๕๔๐),
หนาคํานํา.

๖๘ ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.๒๕๔๒, (กรุงเทพมหานคร :
บริษัทนานมีบุคสพับลิเคช่ันส จํากัด, ๒๕๕๒), หนา ๑๑๖๐.

๖๙ พระธรรมปริยัติโสภณ (วรวิทย คงฺคปฺโญ), เอกสารประกอบการบรรยายเร่ืองการกคณะสงฆ
และการศาสนา, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๐), หนา ๘๗.

๗๐ สมเด็ จพระมหารั ชมั งคลาจารย , คู มื อพระสั งฆาธิ การว าด วย เ ร่ื องการคณะสงฆ
และการศาสนา, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพการศาสนา, ๒๕๔๐).



๕๑

๗. ขวนขวายเพ่ือใหศิษยวัดมีความรูในเรื่องพระศาสนา
๘. ขวนขวายจัดตั้งหองสมุด
๙. ขวนขวายจัดหาเครื่องอปกรณการเรียนภาษาไทย
พระพุทธวรญาณ ( ทองยอย กิตฺติทินฺโน) ไดกลาว พระสังฆาธิการ๗๑ หมายถึงผูปกครอง

วัดก็คือ เจาอาวาส ซึ่งเปนพระสังฆาธิการอันดับท่ี ๙ เปนผูมีความรับผิดชอบตอการพระศาสนาอยาง
ยิ่งใหญ เพราะตองปกครองวัด คําวาวัด มีความหมาย ๒ ประการคือ หมายถึงศูนยกลางแหงการ
พระศาสนาท้ังปวง และหมายถึงแหลงรวมของสวนประกอบท่ีสําคัญของพระศาสนา ๕ ประการ คือ

๑. ศาสนสถาน
๒. ศาสนวัตถุ
๓. ศาสนบุคคล
๔ ศาสนธรรม
๕. ศาสนกิจ
พระสังฆาธิการ๗๒ หมายถึงพระสังฆาธิการระดับเจาอาวาสตองชวยพัฒนาวัดใหเปน

ศูนยกลางชองชุมชน ท้ังนี้ วัดกับบาน พระกับชาวบาน เปนของคูกันมาชานานแลว โดยท่ีวัดตองเปน
แหลงใหวิทยาการแกชาวบานทุกๆ ดานไดแก ดานการศึกษา ดานอาชีพ ดานศีลธรรมวัฒนธรรม และ
ประเพณี ประชาชนท่ีจะหันหนาเขามาสูวัดวาอารามกันมากข้ึน ซึ่งในผลิตผลท่ีผานมาบทบาทและ
กิจกรรมตางๆ ท่ีวัดจัดทําพบวาวัดมีความสําคัญอยู ๕ ประการดังนี้

๑. วัดเปนท่ีพํานักอาศัยของพระภิกษุสามเณร
๒. วัดเปนท่ีบวชเรียนของลูกหลานชาวบาน
๓. วัดเปนท่ีทําบุญบําเพ็ญกุศลของชาวบานรอบวัด
๔. วัดและพระสงฆเปนท่ีพ่ึงทางใจของประชาชน
๕. วัดเปนศูนยกลางกิจกรรมของชุมชน
พระสังฆาธิการ๗๓ หมายถึงกฎหมายคณะสงฆไดบัญญัติอํานาจหนาท่ีของเจาอาวาสไวใน

มาตรา ๓๗ และมาตรา ๓๘
พระสังฆาธิการ๗๔ หมายถึง พระราชานุเคราะห และพระราชอํานาจเปนปจจัยสําคัญใน

การจรรโลงองคการคณะสงฆ คณะสงฆไทยไมมีกฎระเบียบ ธรรมเนียมปฏิบัติหรือการจัดการองคกร

๗๑ พระพุทธวรญาณ (ทองยอย กิตฺติทินฺโน), ธรรมญาณนิพนธ : ๑๐๐ ป พระพุทธวรญาณ,
(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, ๒๕๕๓), หนา ๓๒.

๗๒ ชําเลือง วุฒิจันทร, การพัฒนาวัดเปนศูนยกลางชุมชน, การแสวงหาเสนทางการพัฒนาชนบท
ของพระสงฆไทย, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพกรมการศาสนา,๒๕๕๓), หนา ๑๒.

๗๓ กนก แสนประเสริฐ, ประมวลพระราชบัญญัติคณะสงฆ, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพสํานักงาน
พระพุทธศาสนาแหงชาต,ิ ๒๕๕๓) หนา ๑๑.

๗๔ นิธิ เอ่ียวศรีวงศ, พุทธศาสนากับการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทย , (กรุงเทพมหานคร : มูลนิธิโกมล
คีมทอง, ๒๕๕๓), หนา ๘๙.



๕๒

ภายในของตนเองท่ีจะรักษาองคกรของตนใหเปนอิสระได โจรผูรายแอบแฝงเรนเปนภิกษุ ฯลฯ ก็ลวน
ตองอาศัยพระราชอํานาจชําระอลัชชีเหลานี้ออกจากพระภิกษุสงฆ เพ่ือบํารุงศาสนาวงศใหบริสุทธิ์สืบ
มา พระมหากษัตริยจึงทรงเปนพระราชธุระสําคัญเกือบทุกรัชกาล การท่ีทรงบริหารคณะสงฆจึงเปน
คุณประโยชนแกองคกรคณะสงฆเอง เพราะทําใหรักษาศรัทธาของผูคนไดสืบมาในรัชสมัยสมเด็จ
พระนารายณมหาราช โปรดใหขุนนางรวมกับพระราชาคณะ ชําระพระภิกษุท่ีบวชโดยไมเลาเรียนบาลี
ออกจากภิกษุสงฆ เสียหลายรอย เพราะพระสงฆยอมอาศัยอุปถัมภของชาวบานเลี้ยงชีพ
ความมัวหมองในวัตรปฏิบัติท่ีแมไมถึงข้ันปาราชิกแตเปนท่ีนารังเกียจแกสังคม ยอมเปนอันตรายตอ
พระสงฆ

พระสังฆาธิการ หมายถึง ผูทําหนาท่ีดําเนินการปกครองคณะสงฆใหเปนไปดวยความ
เรียบรอยถูกตองตามพระธรรมวินัย กฎหมาย กฎมหาเถรสมาคม ขอบังคับ ระเบียบ คําสั่ง มติ
ประกาศ๗๕

การบริหารจัดการถือวา พระสงฆมีบทบาทสําคัญตอสังคมไทยตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบันไม
วาพระสงฆ จะทําอะไรเก่ียวกับการบริหารจัดการภายในวัดหรือนําพาพุทธศาสนิกชนทําตาม
ขนบธรรมเนียมประเพณีตางๆพระสงฆมีบทบาทเปนอยางยิ่ง เหตุท่ีเปนเชนนี้เพราะพระสงฆมีปฏิปทา
นาเลื่อมใส ใฝรูใฝคิด สามารถใหความรูท่ีตนเองไดศึกษามาเพ่ือบําเพ็ญประโยชนแกพระพุทธศาสนา
และสังคมประเทศชาติยิ่ง เหตุท่ีเปนเชนนี้เพราะพระสงฆมีปฏิปทานาเลื่อมใส ใฝรู ใฝคิด สามารถให
ความรูท่ีตนเองไดศึกษามาเพ่ือบําเพ็ญประโยชนแกพระพุทธศาสนาและสังคมประเทศชาต๗ิ๖

พระสังฆาธิการ หมายถึงเปนผูมีบทบาททําหนาท่ีในการปกครองและบริหารกิจการ
คณะสงฆใหเปนไปดวยความเรียบรอย จึงเปนเงื่อนไขสําคัญท่ีจะบงชี้ความสําเร็จหรือความลมเหลวใน
การสงเสริมกิจการพระศาสนาใหยั่งยืนถาวรสืบไป ก็ดวยจะตองอาศัยพระสังฆาธิการเปนสําคัญ
เนื่องจากพระสังฆาธิการเปนผูใกลชิดประชาชนโดยเฉพาะพระสังฆาธิการทุกระดับเปนท่ีเลื่อมใส
ศรัทธาของประชาชน และมีบทบาทในการบริหารกิจการคณะสงฆดวยแลว จึงจะตองปรับบทบาทใน
ดานตางๆใหทันตอการเปลี่ยนแปลงของสังคมใหได๗๗

สรุปไดวา ความหมายของพระสังฆาธิการ หมายถึงภิกษุผูไดรับการแตงตั้งใหดํารง
ตําแหนงทางการปกครองคณะสงฆ (เจาพนักงาน) ในตําแหนงตางๆ เชน เจาคณะจังหวัด
เจาคณะอําเภอ และรองเจาคณะอําเภอ เจาคณะตําบลและรองเจาคณะตําบล เจาอาวาส
รองเจาอาวาส และผูชวยเจาอาวาสตางๆ ภายในจังหวดชลบุรี ทําหนาท่ีดําเนินการปกครองคณะสงฆ
ใหเปนไปดวยความเรียบรอย ถูกตองตามพระธรรมวินัย กฎหมาย กฎมหาเถรสมาคม นอกจากนั้น

๗๕ เรื่องเดียวกัน, หนา ๙๐.
๗๖ สิริวัฒน ศรีเรืองคง, พระสงฆกับภาวะผูนํา , สารนิพนธพุทธศาสตรมหาบัณฑิต ประจําป

พ.ศ.๒๕๕๑,(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,๒๕๕๑) หนา ๒๐๖
๗๗ พระครูสันติธรรมาภิรัต (นาควิไล), รวมบทความวิชาการ, โครงการสัมมนาวิทยานิพนธดีเดน

ประจําป พ.ศ.๒๕๕๔, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๔) หนา ๒๓๙.



๕๓

พระสังฆาธิการยังจะตองทําหนาท่ีระงับอธิกรณ วินิจฉัยการลงนิคหกรรม วินิจฉัยขออุทธรณคําสั่ง
รวมตลอดท้ังควบคุมบังคับบัญชาพระภิกษุสามเณรผูอยูในเขตปกครองของตน ตามท่ีไดรับมอบหมาย
จากผูบังคับบัญชา ตามลําดับชั้นการปกครองจํานวน ๑๐ อําเภอ ในจังหวัดชลบุรีซึ่งสามารถสรุปไดดัง
ตารางท่ี ๒.๖ ดังนี้

ตาราง ๒.๖ ความหมายของพระสังฆาธิการ

นักวิชาการหรือแหลงขอมูล แนวคิดหลัก
ราชบัณฑิตยสถาน พจนานกรมฉบับ
ราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.๒๕๔๒

พระสังฆาธิการ หมายถึงพระภิกษุผูดํารงตําแหนงปกครอง
คณะสงฆนับตั้งแตตําแหนงเจาคณะภาคมาจนถึงตําแหนง
ผูชวยเจาอาวาส

สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย,(๒๕๔๐) พระสังฆาธิการ หมายถึงหนาท่ีในการเผยแผหลักธรรมของ
วัดหรือพระสงฆ สวนมากเปนการจัดการเทศนาอบรมสั่ง
สอนประชาชนใหเกิดศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา
และตั้ ง อยู ใ นสั มมาปฏิ บั ติ เ พ่ื อ เป นพล เ มือ งดี ขอ ง
ประเทศชาติ

พระพุทธวรญาณ(ทองยอย กิตฺติทินฺโน),
(๒๕๕๓, หนา ๓๒.)

พระสังฆาธิการ หมายถึงผูปกครองวัดก็คือ เจาอาวาส ซึ่ง
เปนพระสังฆาธิการอันดับท่ี ๙ เปนผูมีความรับผิดชอบตอ
การพระศาสนาอยางยิ่งใหญ เพราะตองปกครองวัด

พระพุทธวรญาณ(ทองยอย กิตฺติทินฺโน),
(๒๕๕๓, หนา ๓๒.)

พระสังฆาธิการ หมายถึงผูปกครองวัดก็คือ เจาอาวาส ซึ่ง
เปนพระสังฆาธิการอันดับท่ี ๙ เปนผูมีความรับผิดชอบตอ
การพระศาสนาอยางยิ่งใหญ เพราะตองปกครองวัด

พระครูสันติธรรมาภิรัต (นาควิ ไล ),
(๒๕๕๔ หนา ๒๓๙.)

พระสังฆาธิการ หมายถึงพระภิกษุผูดํารงตําแหนงปกครอง
คณะสงฆนับตั้งแตตําแหนงเจาคณะภาคมาจนถึงตําแหนง
ผูชวยเจาอาวาส

ชําเลือง วุฒิจันทร,(๒๕๕๓, หนา ๑๒.) พระสังฆาธิการ หมายถึงพระสังฆาธิการระดับเจาอาวาส
ตองชวยพัฒนาวัดใหเปนศูนยกลางชองชุมชน เปนแหลงให
วิทยาการแกชาวบานทุกๆ ดาน

กนก แสนประเสริฐ, (๒๕๕๓ หนา ๑๑.) พระสังฆาธิการ หมายถึง กฎหมายคณะสงฆไดบัญญัติ
อํานาจหนาท่ีของเจาอาวาสไวในมาตรา๓๗และมาตรา ๓๘



๕๔

ตาราง ๒.๖ ความหมายของพระสังฆาธิการ(ตอ)

นักวิชาการหรือแหลงขอมูล แนวคิดหลัก
นิธิ เอ่ียวศรีวงศ, (๒๕๕๓, หนา ๘๙.) พระสังฆาธิการ หมายถึง ผูทําหนาท่ีดําเนินการปกครอง

คณะสงฆใหเปนไปดวยความเรียบรอยถูกตองตามพระ
ธรรมวินัย กฎหมาย กฎมหาเถรสมาคม ขอบังคับ ระเบียบ
คําสั่ง มติประกาศ

๒.๓.๒ แนวคิดท่ีเกี่ยวกับพระสังฆาธิการ

จากการทบทวนแนวคิดท่ีเก่ียวกับพระสังฆาธิการจังหวัดชลบุรี พบวา พระสังฆาธิการ
จังหวัดชลบุรี มีหนาท่ีกํากับดูแลบริหารคณะสงฆ จํานวน ๑๐ อําเภอ ไดมีนักวิชาการไดใหแนวคิดท่ี
เก่ียวของดังตอไปนี้

การปกครองคณะสงฆจึงถือวาเปนหัวใจหลักในงานบริหารจัดการกิจการของคณะสงฆคือ
ดานการปกครอง การศึกษา การศึกษาสงเคราะห การเผยแผ สาธารณูปการและสาธารณสงเคราะห
ใหดําเนินไปตามพระธรรมวินัย กฎหมาย กฎระเบียบ มหาเถรสมาคมขอบังคับ มติ พระบัญชาสมเด็จ
พระสังฆราชหรือคําสั่งของผูบังคับบัญชาเหนือตน การระงับอธิกรณ การวินิจฉัย การลงนิคหกรรม
การวินิจฉัยขออุทธรณตางๆ ตลอดถึงการแตงตั้งถอดถอนเจาคณะพระสังฆาธิการควบคุมดูแลใหไป
ตามขอวัตรปฏิบัติของจริยาพระสังฆาธิการและสถาบันคณะสงฆไทยตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบันได
ตระหนักถึงความสําคัญในระบบการปกครองคณะสงฆในดานตางๆ โดยเฉพาะปจจุบันนี้ วิทยาการ
ดานการบริหารและการจัดการกาวหนาไปมากคณะสงฆควรจะไดใชวิทยาการเหลานั้นมาชวยเสริม
การบริหารและการปกครองคณะสงฆกิจการคณะสงฆบางอยางอาจอาศัยการบริหารแบบราชการของ
ฝายบานเมืองกิจการคณะสงฆบางอยางอาจอาศัยการบริหารท่ีคลองตัวแบบภาคเอกชนและกิจการ
บางอยางตองบริหารตามหลักพระธรรมวินัย๗๘

แนวคิดเก่ียวกับพระสังฆาธิการ วาการท่ีพระสงฆตองเก่ียวของสัมพันธกับประชาชนมาก
ข้ึน ก็ยิ่งควรตองตระหนักในสมณภาวะ และภาระหนาท่ีเก้ือกูลตอพระพุทธศาสนาใหเจริญรุงเรอืง

โดยมีการศึกษาปฏิบัติตามพระธรรมวินัยอยางถูกตองไมสรางความเสื่อมทรามหรือสิ่งท่ีไม
ดีงามแกพระพุทธศาสนา๗๙

๗๘ พระธร รมวรนายก (โอก าส นิ รุ ตติ เ ม ธี ) , ธรรมป ริ ทั ศน ๔๖ , (ก รุ ง เ ทพมหานคร :
โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๖), หนา ๕๙

๗๙ พระเมธีธรรมมาภรณ (ประยูร ธมฺมจิตโต), การปกครองคณะสงฆไทย, (กรุงเทพมหานคร :
บริษัท สหมิกธรรม จํากัด,๒๕๓๙), หนา ๗๘.



๕๕

ปจจุบันการปกครองคณะสงฆจึงถือวาเปนปจจัยท่ีสําคัญ เพราะถามีระบบปกครองดี
ศาสนาก็มีความเจริญม่ันคง การปกครองหรือการบริหารท่ีดีนั้นจะตองมีรูปแบบและวิธีการจัดการหรือ
มีแนวคิดซึ่งข้ึนอยูกับการแบงงาน มอบอํานาจ กระจายงานใหผูอยูฝายบริหารระดับตางๆ รับผิดชอบ
ตามความรูความสามารถของตน และพัฒนาการในดานตางๆ เพราะการปกครองคณะสงฆ ปจจุบันนี้
มีอํานาจรัฐและจารีตประเพณีเขามาเก่ียวของ เม่ือมีอธิกรณเกิดข้ึนตองอาศัยพระราชบัญญัติคณะสงฆ
เปนเกณฑจัดระเบียบการปกครองคณะสงฆ

พระพุทธศาสนา มีหลักศาสนธรรมท่ีสามารถนอมนําไปปฏิบัติ มีศาสนสถานไวสําหรับ
ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา และมีศาสนบุคคลคือ พระสงฆเปนผูสืบทอดเจตนารมณปฏิบัติตามคํา
สอนของพระพุทธเจา แลวเผยแผพุทธธรรม ในสังคมไทยใหความสําคัญกับพระสงฆ เนื่องจากเห็นวา
เปนบุคคลท่ีมีฐานะพิเศษทางสังคมไดรับการยอมรับนับถือ สังคมไทยใหความเอ้ือเฟอและแสดงความ
เคารพนอบนอมตอพระสงฆ เม่ือไดพบเห็นยิ่งพระสงฆท่ีมีวัตรปฏิบัติเครงครัดตามพระธรรมวินัยดวย
แลว มักจะไดรับการยอมรับนับถือจากพุทธศาสนิกชนอยางมาก เม่ือพระสงฆเปนแบบอยางท่ีดีของ
พุทธศาสนิกชนยิ่งทําให พระศาสนาเจริญรุงเรืองยิ่งข้ึนไป หากพระสงฆประพฤติในทางเสียหาย
ก็จะทําใหศาสนามีความเศราหมอง และประชาชนเสื่อมความศรัทธา เม่ือพระสงฆประพฤติดี ปฏิบัติ
ชอบ คุณานุประโยชนก็จะเกิดแกสังคมสงฆนั้น๘๐

พระสังฆาธิการจะตองอาศัยพระธรรมวินัยตัวบทกฎหมาย ระเบียบกฎ และขอบังคับ
ตลอดท้ังแนวนโยบายและระเบียบประเพณีท่ีเคยปฏิบัติมา ฉะนั้นการตัดสินใจ หมายถึงการ
อํานวยการเลือกตั้ง การชี้แนะงานใหผู ใตบังคับบัญชาปฏิบัติตามเปาหมายท่ีกําหนดไวอยางมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตลอดท้ังติดตามคําสั่งชี้แนะนั้นและในการสั่งงานซึ่งติดสินใจสั่งการ
ลงไป พระสังฆาธิการจะตองอาศัยขอมูลขอเท็จจริงตลอดจนความคิดเห็นของบุคคลหลายฝายท่ี
เก่ียวของมาเปนแนวทางในการพิจารณาการสั่งการจะดําเนินไปในทิศทางอันเปนจุดหมายของ
หนวยงานนั้นๆ ตองใชเทคนิคกลวิธีใหเกิดแรงจูงใจ การติดตอสื่อสาร ความคิด และการทํางานให
เกิดข้ึนนั้น จึงจะทําใหการปฏิบัติงานของผูอยูใตบังคับบัญชาเกิดแรงจูงใจท่ีจะปฏิบัติตามคําสั่งการ
ของคณะสงฆหรือพระพุทธศาสนา เปนกิจการของวัดตามหนาท่ีของเจาอาวาสสวนเจาคณะทุกสวน
ทุกชั้น ควรใหการชวยเหลือเก้ือกูลสถาบันการศึกษา หรือบุคคลผูศึกษาไดโดยไมขัดตอพระธรรมวินัย
และระเบียบแบบแผนของพระสงฆ เชนชวยขวนขวายในการสรางอาคารเรียนชวยจัดหาอุปกรณ
การศึกษาจัดตั้งกองทุนสงเคราะหนักเรียนชนประถมศึกษามัธยมและอุดมศึกษาตามหลักการประกาศ
ของมหาเถรสามคมชวยแกไขขอขัดของของเจาอาวาสใหเปนไปโดยชอบและพิจารณาใหกําลังใจและ
บํารุงขวัญแกเจาอาวาสตามสมควรแกการปฏิบัติหนาท่ี๘๑

การกํากับดูแลเปนการควบคุมสมาชิกภายในองคการ ใหปฏิบัติหนาท่ีเพ่ือใหบรรลุตาม

๘๐ กรมการศาสนา , คู มือพระสั งฆาธิ การวาดวยการคณะสงฆและการพระศาสนา ,
(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพการศาสนา), ๒๕๔๐) หนา ๑.

๘๑ พระธรรมวรนายก (โอภาส นิรุตฺติเมธี), ธรรมปริทัศน ๔๖, หนา ๕๙.



๕๖

วัตถุประสงคท่ีวางไว พระพุทธเจาทรงใหความสําคัญแกการกํากับดูแลคณะสงฆเปน
อยางดียิ่ง ดังท่ีพระพุทธเจาบัญญัติพระวินัยเพ่ือให พระสงฆ ใชมาตรฐานการควบคุมความประพฤติ
ใหเปนแบบเดียวกัน พระพุทธเจาทรงใหเหตุผลในการบัญญัติพระวินัยไว ๑๐ ประการ เชน เพ่ือความ
ผาสุกแหงคณะสงฆ เพ่ือขมบุคคลผูไมมีความละอาย เพ่ือปองกันไมใหเกิดความเสื่อมเสียท้ังในปจจุบัน
และอนาคต เพ่ือความม่ันคงแหงพระศาสนา๘๒

สรุปไดวา การบริหารกิจการคณะสงฆ จึงถือวามีความสําคัญตอความม่ันคงของพุทธ
ศาสนา เปนการสรางความเขมแข็งของสถาบันสงฆ การดํารงอยูของคณะสงฆคือเปนตัวแทนท่ีเปน
สาวกของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา ทําหนาท่ีในการปฏิบัติภารกิจเผยแผ สืบสาน และถายทอด
พระธรรมคําสอนของพระพุทธองค นอกจากนั้นการปฏิบัติและการดํารงชีวิตของพระสงฆตามพระ
ธรรมวินัย สามารถสรางศรัทธาความเลื่อมใสใหเกิดแก พุทธศาสนิกชนท่ัวไป ท้ังยังเปนการสราง
แรงจูงใจ ใหพุทธศาสนิกชนไดตระหนักถึงบทบาท หนาท่ีของตนในฐานะพุทธบริษัทอีกดวย ดังนั้นการ
จัดระเบียบการปกครองคณะสงฆจึงมีความจําเปน เพราะนั่นคือการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาให
ม่ันคงถาวรตลอดไป โดยเฉพาะอยางยิ่งการจัดระเบียบการปกครองคณะสงฆไทย ยอมมีเอกลักษณ
เปนการเฉพาะ นอกจากจะเปนไปตามพระธรรมวินัยแลว ยังไดมี แบบแผนตามท่ีไดกําหนดข้ึนมาใน
ประเทศไทยเปนการเฉพาะอีกดวย

๒.๓.๓ หนาท่ีของพระสังฆาธิการ

จากการทบทวนหนาท่ีท่ีเก่ียวของกับพระสังฆาธิการจังหวัดชลบุรี พบวาหนาท่ีของ
พระสังฆาธิการ หมายถึงพระภิกษุผูไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงทางการปกครองคณะสงฆ
(เจาพนักงาน) ในตําแหนงตางๆ เชน เจาคณะจังหวัด เจาคณะอําเภอและรองเจาคณะอําเภอ
เจาคณะตําบลและรองเจาคณะตําบล เจาอาวาสรองเจาอาวาสและผูชวยเจาอาวาสตางๆ ภายใน
จังหวัดชลบุรี ทําหนาท่ีดําเนินการปกครองคณะสงฆใหเปนไปดวยความเรียบรอย ถูกตองตามพระ
ธรรมวินัย กฎหมาย กฎมหาเถรสมาคม นอกจากนั้นพระสังฆาธิการยังจะตองทําหนาท่ีระงับอธิกรณ
วินิจฉัยการลงนิคหกรรม วินิจฉัย ขออุทธรณคําสั่ง รวมตลอดท้ังควบคุมบังคับบัญชาพระภิกษุสามเณร
ผูอยูในเขตปกครองของตน ตามท่ีไดรับมอบหมายจากผูบังคับบัญชา ตามลําดับชั้นการปกครอง
จํานวน ๑๐ อําเภอ ในจังหวัดชลบุรี ตามกฎของมหาเถรสมาคม ฉบับท่ี ๒๔ (พ.ศ. ๒๕๔๑) วาดวยการ
แตงตั้งถอดถอนพระสังฆาธิการไดกําหนดจริยาพระสังฆาธิการ ไวดังตอไปนี้

"พระสังฆาธิการ"เปนนามบัญญัติตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ. ๒๕๐๕ ซึ่งแกไข
เพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติคณะสงฆ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๓๕ มีอํานาจหนาท่ีในการปกครองคณะสงฆ
ในเขตปกครองของตนคือ บริหารการคณะสงฆและการพระศาสนาตามท่ีกําหนดใน ๔ องคการเดิม

๘๒ สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอํานาจเจริญ, การปฏิบัติงานพระพุทธศาสนาโครงการประชุม
พระสังฆาธิการเจาคณะจังหวัดและเจาคณะอําเภอ, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพการศาสนา, ๒๕๔๗), หนา ๘.



๕๗

แตมิไดจัดเปนองคการซึ่งเปนตัวองคกรบริหาร คงยึดเอาเฉพาะลักษณะงานในองคการนั้นๆ เปลี่ยน
เรียกวา "การ" กลาวคือ๘๓

๑. การรักษาความเรียบรอยดีงาม (เดิมคืองานในองคการปกครอง)
๒. การศาสนศึกษา (เดิมคืองานในองคการศึกษา)
๓. การเผยแผพระพุทธศาสนา (เดิมคืองานในองคการเผยแผ)
๔. การสาธารณูปการและ
๕. เพ่ิมการศึกษาสงเคราะหและการสาธารสงเคราะหเขา พรอมท้ังเอาการ

นิคหกรรม
(เดิมคือการวินิจฉัยอธิกรณ) รวมเขาอยูในอํานาจหนาท่ีเจาคณะชั้นนั้นๆ เพ่ือมิใหเกิด

ความถวงดุลแหงอํานาจดังเชนกฎหมายฉบับเดิม เพ่ือใหการปฏิบัติเปนไปโดยถูกตองสะดวก รวดเร็ว
และเปนธรรม ไดกําหนดใหมีรองเจาคณะ เปนผูชวยเจาคณะในชั้นนั้นๆ อีกสวนหนึ่ง แมในสวนวัด
ก็ใหมีรองเจาอาวาส ผูชวยเจาอาวาส เพ่ือเปนผูชวยเจาอาวาสวัดนั้นๆ

๒.๓.๔ คุณสมบัติพระสังฆาธิการ

คุณความดีเฉพาะตัวของผูจะไดรับแตงตั้งใหเปนพระสังฆาธิการก็ดี ของผูจะดํารงตําแหนง
พระสังฆาธกิารตอไปก็ดี เรียกวา "คุณสมบัติพระสังฆาธิการ" แยกเปน ๒ คือ๘๔

๑. คุณสมบัติท่ัวไปกําหนดไว ๗ ไดแก
๑) มีพรรษาสมควรแกตําแหนง
๒) มีความรูสมควรแกตําแหนง
๓) มีความประพฤติเรียบรอยตามพระธรรมวินัย
๔) เปนผูฉลาดสามารถในการปกครองคณะสงฆ
๕) ไมเปนผูมีรางกายทุพพลภาพ ไรความสามารถ หรือมีจิตฟนเฟอน ไม

สมประกอบ หรือเปนโรคเรื้อน หรือเปนวัณโรคในระยะอันตรายจนเปนท่ีนารังเกียจ
๖) ไมเคยตองคําวินิจฉัยลงโทษในอธิกรณท่ีพึงรังเกียจมากอน
๗) ไมเคยถูกถอดถอนหรือถูกปลดจากตําแหนงใด เพราะความผิดมากอน

๒. คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง มีรายละเอียดแตกตางกัน ดังความในกฎมหาเถรสมาคม
ฉบับท่ี ๒๔ (พ.ศ.๒๕๔๑) วาดวยการแตงตั้งถอดถอนพระสังฆาธิการ ขอ ๗, ๑๐, ๑๔, ๑๘, ๒๒,
๒๖,๒๙, และ ๓๐ คุณสมบัติดังกลาวนี้ คงกําหนดมาตรฐานข้ันต่ําสูงไปกวาท่ีกําหนดไวเปนการดียิ่ง
และกําหนดตายตัวเฉพาะพรรษา นอกนั้นหากมีความจําเปนผอนผันไดเฉพาะกรณี

๘๓ พระธรรมวรนายก (โอภาส นิรุตฺติเมธี), ธรรมปริทัศน ๔๖, หนา ๖๐.
๘๔ สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอํานาจเจริญ, การปฏิบัติงานพระพุทธศาสนาโครงการประชุม

พระสังฆาธิการเจาคณะจังหวัดและเจาคณะอําเภอ, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพการศาสนา, ๒๕๔๗), หนา ๑๐.



๕๘

๒.๒.๕ จริยาพระสังฆาธิการ

จริยาพระสังฆาธิการหมายถึง ขอท่ีพระสังฆาธิการตองปฏิบัติตาม บัญญัติไวเพ่ือเปนหลัก
ควบคุมพระสังฆาธิการโดยมีบทบัญญัติดังนี๘้๕

๑. จริยา
ขอ ๔๔ พระสังฆาธิการตองเคารพเอ้ือเฟอตอกฎหมาย พระราชบัญญัติ คณะสงฆ

กฎกระทรวง กฎมหาเถรสมาคม ขอบังคับ ระเบียบ คําสั่ง มติ ประกาศ พระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช
สังวรและปฏิบัติตามพระธรรมวินัยโดยเครงครัด

ขอ ๔๕ พระสังฆาธิการตองเชื่อฟงและปฏิบัติตามคําสั่งของผูบังคับบัญชา ซึ่งสัง่โดยชอบ
ดวยอํานาจหนาท่ี ถาไมเห็นพองดวยคําสั่งนั้น ใหเสนอความเห็นทัดทานเปนลายลักษณอักษรภายใน
๑๕ วัน นับแตวันท่ีไดรับทราบคําสั่ง และเม่ือไดทัดทานดังกลาวมานั้นแลวแตผูสั่งมิไดถอนหรือแก
คําสั่งนั้น ถาคําสั่งนั้นไมผิดพระวินัยตองปฏิบัติตามแลวรายงานจนถึงผูสั่ง

ในกรณีท่ีมีการทัดทานคําสั่งดังกลาว ในวรรคแรกใหผูสั่งรายงานเรื่องท้ังหมดไปยัง
ผูบังคับบัญชาเหนือตนเพ่ือพิจารณาสั่งการในการปฏิบัติหนาท่ี หามทําขามผูบังคับบัญชาเหนือตนเวน
แตจะไดรับอนุญาตพิเศษเปนครั้งคราว

ขอ ๔๖ พระสังฆาธิการตองตั้งใจปฏิบัติหนาท่ีดวยความระมัดระวัง มิใหเกิดความ
เสียหายแกการคณะสงฆและการพระศาสนา และหามมิใหละท้ิงหนาท่ีโดยไมมีเหตุอันควร

ขอ ๔๗ พระสังฆาธิการตองปฏิบัติหนาท่ีโดยชอบ และหามมิใหใชอํานาจหนาท่ีในทางท่ี
ไมสมควร

ขอ ๔๘ พระสังฆาธิการตองสุภาพเรียบรอยตอผูบังคับบัญชาเหนือตนและผูอยูใน
ปกครอง

ขอ ๔๙ พระสังฆาธิการตองรักษาสงเสริมสามัคคีในหมูคณะ และชวยเหลือซึ่งกันและกัน
ในทางท่ีชอบ

ขอ ๕๐ พระสังฆาธิการตองอํานวยความสะดวกในหนาท่ีการคณะสงฆและการพระ
ศาสนา

ขอ ๕๑ พระสังฆาธิการตองรักษาขอความอันเก่ียวกับการคณะสงฆท่ียังไมควรเปดเผย"
ท้ัง ๘ ขอนี้ เปนตัวจริยาอันพระสังฆาธิการตองปฏิบัติตามโดยเครงครัดเพราะละเมิด

แลว ยอมไดรับโทษฐานละเมิดจริยา

๘๕ พระธรรมโกศาจารย (ประยู ร  ธมฺมจิต โต ), พุทธวิธีการบริหาร , (กรุ ง เทพมหานคร :
โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๙), หนา ๕-๖



๕๙

๒. การรักษาจริยา
นอกจากจะบัญญัติใหพระสังฆาธิการตองรับปฏิบัติตามกลาวคือ ตองรักษาจริยาสําหรับ

ตัวเองแลวยังบัญญัติ ใหผูบัง คับบัญชาตามลําดับ คอยควบคุมและพิจารณาลงโทษในเม่ือ
ผูใตบังคับบัญชาละเมิดจริยาดังบทบัญญัติขอ ๕๒ และ ๕๓

ขอ ๕๒ ใหผูบังคับบัญชาตามลําดับชั้น มีหนาท่ีควบคุมดูแลแนะนําชี้แจง หรือสั่งใหผูอยู
ในบังคับบัญชาปฏิบัติตามจริยาโดยเครงครัด

ถาผูบังคับบัญชารูอยูวาผูอยูในบังคับบัญชาละเมิดจริยา ตองพิจารณาวา ความละเมิดของ
ผูอยูในบังคับบัญชานั้นอยูในอํานาจท่ีตนจะสั่งลงโทษไดหรือไม ถาอยูในอํานาจท่ีตนจะสั่งลงโทษไดก็
ใหสั่งลงโทษ แลวรายงานไปยังผู บังคับบัญชาเหนือตน ถาเห็นวาความละเมิดนั้นควรจะลงโทษหนัก
กวาท่ีตนมีอํานาจท่ีจะสั่งลงโทษได ก็ใหรายงานผูบังคับบัญชาเหนือตนข้ึนไปเพ่ือพิจารณาสั่งลงโทษ
ตามควร

ผูบังคับบัญชารูปใดไมจัดการลงโทษผูอยูในบังคับบัญชาท่ีละเมิดจริยาหรือจัดการลงโทษ
โดยไมสุจริตใหถือวาผูบังคับบัญชารูปนั้นละเมิดจริยา

ขอ ๕๓ พระสังฆาธิการรูปใด ถูกผูบังคับบัญชาสั่งลงโทษฐานละเมิดจริยาตองปฏิบัติตาม
ทันทีถาเห็นวาคําสั่งลงโทษไมเปนธรรม ก็มีสิทธิรองทุกขไดตามวิธีการท่ีบัญญัติไวในระเบียบมหาเถร
สมาคมวาดวยการรองทุกขแตถาปรากฏวาเปนการรองทุกขเท็จ ใหถือวาเปนการละเมิดจริยาอยาง
รายแรง"

๓. โทษฐานละเมิดจริยา
โทษท่ีพระสังฆาธิการจะพึงไดรับเพราะละเมิดจริยา มีหนักเบากวากันตามความละเมิด

ตามความในขอ ๕๔ ดังนี้
ขอ ๕๔ พระสังฆาธิการรูปใดประพฤติละเมิดจริยา ตองไดรับโทษฐานละเมิดจริยาอยาง

ใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้
(๑) ถอดถอนจากตําแหนงหนาที
(๒) ปลดจากตําแหนงหนาท่ี
(๓) ตําหนิโทษ
(๔) ภาคทัณฑ

๔. การถอดถอนจากตําแหนงหนาท่ี
การถอดถอนจากตําแหนงหนาท่ี ตองยึดหลักเกณฑและวิธีการตามความในขอ ๕๕ ดังนี้
ขอ ๕๕ การถอดถอนจากตําแหนงหนาท่ีนั้นจะทําไดตอเม่ือพระสังฆาธิการละเมิดจริยา

อยางรายแรงแมขอใดขอหนึ่งดังตอไปนี้
(๑) ทุจริตตอหนาท่ี
(๒) ละท้ิงหนาท่ีโดยไมมีเหตุผลอันสมควรเกินกวา ๓๐ วัน
(๓) ขัดคําสั่งอันชอบดวยการคณะสงฆ และการขัดคําสั่งนัน้เปนเหตุใหเกิดความ

เสียหายอยางรายแรงแกการคณะสงฆ
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(๔) ประมาทเลินเลอในหนาท่ี เปนเหตุใหเกิดความเสียหายอยางรายแรงแกการ
คณะสงฆ

(๕) ประพฤติชั่วอยางรายแรง
ในกรณีเชนนี้ใหผูบังคับบัญชาใกลชิดรายงานตามลําดับจนถึงผูมีอํานาจแตงตั้งเม่ือได

สอบสวนและไดความจริงตามรายงานนั้นแลว ใหผูมีอํานาจแตงตั้งถอดถอนจากตําแหนงหนาท่ีได๘๖

สรุปไดวา การตัดสินใจดานการบริหารของพระสังฆาธิการจะตองอาศัยพระธรรมวินัย
ตัวบทกฎหมายระเบียบกฎและขอบังคับตลอดท้ังแนวนโยบายและระเบียบประเพณีท่ีเคยปฏิบัติมา
ฉะนั้นการตัดสินใจหมายถึง การอํานวยการเลือกตั้ง การชี้แนะงานใหผูใตบังคับบัญชาปฏิบัติตาม
เปาหมายท่ีกําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตลอดท้ังติดตามคําสั่งชี้แนะนั้นและในการ
สั่งงานซึ่งติดสินใจสั่งการลงไปพระสังฆาธิการจะตองอาศัยขอมูลขอเท็จจริงตลอดจนความคิดเห็นของ
บุคคลหลายฝายท่ีเก่ียวของมาเปนแนวทางในการพิจารณา การสั่งการจะดําเนินไปในทิศทางอันเปน
จุดหมายของหนวยงานนั้นๆ ตองใชเทคนิคกลวิธีใหเกิดแรงจูงใจการติดตอสื่อสารความคิดและการ
ทํางานใหเกิดข้ึนนั้นจึงจะทําใหการปฏิบัติงานของผูอยูใตบังคับบัญชาเกิดแรงจูงใจท่ีจะปฏิบัติตาม
คําสั่ง สามารถสรุปไดดัง ตารางท่ี ๒.๗ ดังนี้

ตารางท่ี ๒.๗ สรุปหนาท่ีของพระสังฆาธิการ

นักวิชาการและแหลงขอมูล แนวคิดหลัก

พระธรรมวรนายก (โอภาส นิรุตฺติเมธี)
(๒๕๔๖, หนา ๔๙)

การปกครองคณะสงฆจึงถือวาเปนหัวใจหลักในงานบริหาร
จัดการ กิจการของคณะสงฆ  คือด านการปกครอง
การศึกษา การศึกษาสงเคราะห การเผยแผสาธารณูปการ
และสาธารณสงเคราะห ใหดําเนินไปตามพระธรรมวินัย
กฎหมาย กฎระเบียบ มหาเถรสมาคม ขอบังคับ

พระธรรมวรนายก (โอภาส นิรุตฺติเมธี)
(๒๕๔๖, หนา ๕๙)

หนาท่ีของพระสังฆาธิการ หมายถึงพระภิกษุผูไดรับการ
แตงตั้งใหดํารงตําแหนงทางการปกครองคณะสงฆ (เจา
พนักงาน) ในตําแหนงตางๆ เชน เจาคณะจังหวัด เจาคณะ
อําเภอและรองเจาคณะอําเภอ เจาคณะตําบลและรองเจา
คณะตําบล เจาอาวาสรองเจาอาวาสและผูชวยเจาอาวาส
ตาง ๆ

๘๖ สบพันธ ชิตานนท, “การพัฒนาสมรรถนะท่ีจําเปนของผูตรวจสอบอาคาร”, ปริญญาปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต, สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยรามคําแหง, ๒๕๕๑),หนา ๔.
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ตารางท่ี ๒.๗ สรุปหนาท่ีของพระสังฆาธิการ(ตอ)

นักวิชาการและแหลงขอมูล แนวคิดหลัก

พระเมธีธรรมาภรณ (ประยูร
ธมฺมจิตฺโต) (๒๕๓๙, หนา ๓๘)

การท่ีพระสงฆตองเก่ียวของสัมพันธกับประชาชนมากข้ึนก็
ยิ่งควรตองตระหนักใน สมณะภาวะและภาระหนาท่ี
เก้ือกูลตอพระพุทธศาสนาใหเจริญรุงเรือง

กรมศาสนา (๒๕๔๐, หนา ๘) พระพุทธศาสนา มีหลักศาสนาธรรมท่ีสามารถนอมนําไป
ปฏิบัติ มีศาสนาสถานไวสําหรับประกอบพิธีกรรมทาง
ศาสนาและมีศาสนาบุคคล คือพระสงฆเปนผูสืบทอด
เจตนารมณปฏิบัติตามคําสอนของพระพุทธเจา

สํ านักงานพระพุทธศาสนาจั งหวัด
อํานาจเจริญ (๒๕๔๗, หนา ๘)

“พระสังฆาธิการ” เปนนามบัญญัติตามคณะสงฆ พ.ศ.
๒๕๐๕ ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติคณะสงฆ
(ฉบับท่ี ๒ ) พ.ศ.๒๕๓๕ มีอํานาจหนาท่ีในการปกครอง
คณะสงฆในเขตปกครองของตน

๒.๓.๖ ความสําคัญของพระสังฆาธิการ

พระสังฆาธิการเปนผูปกครองดูแลคณะสงฆในเขตปกครองและในวัดใหเปนไปตาม
พระธรรมวินัย กฎหมาย กฎมหาเถรสมาคม ขอบังคับ ระเบียบ คําสั่ง มติ ประกาศ และพระบัญชา
ของสมเด็จพระสังฆราช มีหนาท่ีควบคุม และสงเสริมรักษาความเรียบรอยดีงามของคณะสงฆ จัดการ
และพัฒนา การศาสนศึกษา การศึกษาสงเคราะห การเผยแผพระพุทธศาสนาการสาธารณูปการ และ
การสาธารณสงเคราะหใหเปนไปดวยดี พระสังฆาธิการจึงมีความสําคัญในการดูแลพระภิกษุและ
สามเณร ดูแลใหเปนระเบียบเรียบรอย ใหภิกษุและสามเณรมีจริยาวัตรงดงาม ประพฤติปฏิบัติตาม
พระธรรมวินัย นับวาพระสังฆาธิการเปนผูจรรโลงพระพุทธศาสนาใหยั้งยืน ดูแลการประพฤติปฏิบัติ
ของพระภิกษุและสามเณรไมใหออกนอกพระธรรมวินัย และพระสังฆาธิการโดยเฉพาะ เจาอาวาส
รองเจาอาวาส และผูชวยเจาอาวาส จะตองบํารุงรักษาจัดการวัด และสมบัติของวัดใหเปนไปดวย
ความเรียบรอย ปกครองและสอดสองใหบรรพชิตและคฤหัสถท่ีพํานักอยูในวัดปฏิบัติตามพระธรรม
วินัย และเปนธุระในการอบรมศึกษาสั่งสอนพระธรรมวินัยแกบรรพชิตและคฤหัสถ ใหสะดวกตาม
สมควรในการบําเพ็ญกุศล

กรมการศาสนาและกระทรวงศึกษาธิการ  ระบุถึงความสําคัญของพระสังฆาธิการวา
พระพุทธศาสนาเปนศาสนาประจําชาติจะเจริญรุงเรืองถาวรสืบไป ก็ดวยจะตองอาศัยพระสังฆาธิการ
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เปนสําคัญเนื่องดวยพระสังฆาธิการเปนผูใกลชิดกับประชาชนโดยเฉพาะพระสังฆาธิการระดับ
เจาอาวาสซึ่งเปนท่ีเคารพและเลื่อมใสศรัทธาของประชาชน ตามพระราชบัญญัติคณะสงฆเจาอาวาส
จึงมีอํานาจหนาท่ีในการบริหารและจัดการวัดใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ๘๗

พระสงฆกับการบริหารจัดการ ถือวาพระสงฆมีบทบาทสําคัญตอสังคมไทยตั้งแตอดีต
จนถึงปจจุบัน ไมวาพระสงฆจะทําอะไรเก่ียวกับการบริหารจัดการภายในวัดหรือนําพาพุทธศาสนิกชน
ทําตามขนมธรรมเนียมประเพณีตางๆพระสงฆมีบทบาทเปนอยางยิ่ง เหตุท่ีเปนเชนนี้เพราะพระสงฆมี
ปฏิปทานาเลื่อมใส ใฝรูใฝคิด สามารถใหความรู ท่ีตนเองไดศึกษามาเพ่ือบําเพ็ญประโยชนแก
พระพุทธศาสนาและสังคมประเทศชาต๘ิ๘

สรุปวา พระสังฆาธิการ เปนผูท่ีมีความสําคัญและมีบทบาทอยางยิ่งในการจรรโลงไวซึ่ง
พระศาสนาและหลักธรรมคําสั่งสอนของพระผูมีพระภาคเจา พระสังฆาธิการนอกจากจะเปนผูนําใน
การปฏิบัติศาสนกิจแลว ยังเปนผูมีสวนชวยสงเสริมทํานุบํารุงพระพุทธศาสนาใหเจริญรุงเรืองและยัง
เปนผูท่ีมีสวนสําคัญอยางยิ่งในการสรางศรัทธาใหเกิดข้ึนในหมูพุทธศาสนิกชนเพ่ือท่ีจะดํารงไวซึ่ง
พระพุทธศาสนาสืบตอไป สามารถสรุปไดดัง ตารางท่ี ๒.๘ ดังนี้

ตารางท่ี ๒.๘ แสดงความสําคัญของพระสังฆาธิการ

นักวิชาการ แนวคิดหลัก

กรมการศาสนากระทรวงศึกษาธิการ
(๒๕๔๐, หนา คํานํา)

พระพุทธศาสนาจะรุงเรืองไดก็แตโดยอาศัยพระสังฆาธิการ
โดยเฉพาะพระสังธิการระดับเจาอาวาส เหตุเพราะเปนผูท่ี
มีความใกลชิดกับประชาชน

สิริวัฒน ศรีเครือดง
(๒๕๕๑, หนา ๒๐๖)

พระสงฆมีความสําคัญตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบันเพราะมี
ปฏิปทานาเลื่อมใสใฝรูใฝคิดสามารถใหความรูท่ีตนเองได
ศึกษามาเพ่ือบําเพ็ญประโยชนแกพระพุทธศาสนาและ
สังคมประเทศชาติ

๘๗ กรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ, คูมือพระสังฆาธิการวาดวยเร่ืองการคณะสงฆและ
การศาสนา, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพการศาสนา, ๒๕๔๐), หนา คํานํา.

๘๘ สิริวัฒน ศรีเครือดง, พระสงฆกับภาวะผูนํา, ในรวบรวมบทความสารนิพนธพุทธศาสตรมหาบัณฑิต
ประจําป พ.ศ. ๒๕๕๑, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๑), หนา ๒๐๖.



๖๓

๒.๔ หลักพุทธธรรมที่เกี่ยวของกับการจัดการเศรษฐกิจชุมชน

จากการศึกษาหลักพุทธธรรมสําหรับการประยุกตใชกับการจัดการเศรษฐกิจชุมชนไดแก
ทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน ๔ ประการ ธรรมท่ีเปนไปเพ่ือใหไดมาซึ่งประโยชนในปจจุบัน อันจะทําใหคน
สามารถอยูดวยกันอยางมีความสุข สามารถนํามาประยุกตใชกับการจัดการเศรษฐกิจชุมชนอยางมี
คุณภาพ ซึ่งหลักพุทธธรรมไมมีการจํากัดกาลเวลา สถานท่ี บุคคลทุกระดับ สามารถนํามาประยุกตใช
ดําเนินชีวิตไดอยางมีหลักการ อันจะนําหนทางไปสูความสําเร็จในหนาท่ีการบริหารบุคคล (Man) การ
บริหารเงิน ( Money) การบริหารวัสดุอุปกรณ ( Materials) การจัดการ ( Management) เปนตน
สําหรับเนื้อหาสาระสําคัญตามหลัก ทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน ๔ ประการ ท่ีเก่ียวของกับการพัฒนาการ
จัดการ ผูวิจัยจะไดนําเสนอขอมูลท่ีเก่ียวของตามลําดับ ซึ่งมีรายละเอียด ดังตอไปนี้

๒.๔.๑. แนวคิดหลักทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน ๔

จากการศึกษาหลักพุทธธรรมการประยุกตใชกับการพัฒนารูปแบบการจัดการ ไดแก
ทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน ๔ ประการ ธรรมท่ีเปนไปเพ่ือใหไดมา ซึ่งประโยชนในปจจุบันตามนักวิชาการ
ระบุ คือ ประโยชนในปจจุบันซึ่งผูวิจัยไดเสนอตามท่ีนักวิชาการไดแสดงทัศนะไว ดังนี้

ทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน ๔ แปลวา ธรรมท่ีเปนไปเพอประโยชนในปจจุบัน หลักธรรมอัน
อํานวยประโยชนสุขข้ันตน๘๙

ทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน ๔ ประการ อุฎฐานสัมปทา คือ ความขยันหม่ันเพียร
อารักขสัมปทา คือ การรูจักรักษาทรัพยและประหยัด กัลยาณมิตตตา คือ คบคนดีเปนมิตร และ
สมชีวิตาคือ เลี้ยงชีพตามสมควรแก กําลังทรัพยท่ีหามาได ผูวิจัยจะไดนําเสนอขอมูลท่ีเก่ียวของซึ่งมี
รายละเอียด ดังตอไปนี้

๑) อุฎฐานสัมปทา ถึงพรอมดวยความม่ัน คือ ขยันหม่ันเพียรในการปฏิบัติหนาท่ี
การงานประกอบอาชีพอันสุจริต มีความชํานาญ รูจักใชปญญาสอดสอง ตรวจตรา หาอุบายวิธี
สามารถจัดดําเนินการใหไดผลดี

๒) อารักขสัมปทา ถึงพรอมดวยการรักษา คือ รูจักคุมครองเก็บรักษาโภคทรัพย
และผลงานอันตนไดทําไวดวยความขยันหม่ันเพียร โดยชอบธรรม ดวยกําลังงานของตน ไมใหเปน
อันตรายหรือเสื่อมเสีย

๓) กัลยาณมิตตตา คบคนดีเปนมิตร คือ รูจักกําหนดบุคคลในถ่ินท่ีอาศัย เลือกเสวนา
สําเหนียกศึกษาเยี่ยงอยางทานผูทรงคุณมีศรัทธา ศีล จาคะ ปญญา

๔) สมชีวิตา มีความเปนอยูเหมาะสม คือ รู จักกําหนดรายไดและรายจายเลี้ยงชีวิตแต
พอดี มิใหฝดเคืองหรือฟุมเฟอย ใหรายไดเหนือรายจาย มีประหยัดเก็บไว

๘๙ พระพรหมคุณาภรณ (ป .อ .  ปยุตฺ โต ) , พจนานุกรมพุทธศาสตรฉบับประมวลธรรม,
(กรุงเทพมหานคร : เพ่ิมทรัพยการพิมพ, ๒๕๕๓), หนา ๑๔๔.



๖๔

ตามหลักทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน ๔ ประการ๙๐ “คนท่ีจะเรียกไดวารูจักรูจักใชทรัพยหรือ
หาเงินเปนใชเงินเปนเปนคนท่ี ทํามาหากินท่ีดี ตั้งตัวสรางหลักฐานได และใชทรัพยสมบัติใหเปน
ประโยชนเปนผูปฏิบัติหนาท่ี ทางเศรษฐกิจอยางถูกตอง เพราะปฏิบัติตามหลักธรรมนี้”และ“เม่ือไดใช
โภคทรัพยทําประโยชนอยางนี้ แลวถึงโภคะจะหมดสิ้นไปก็สบายใจไดวาไดใชโภคะนั้นใหเปน
ประโยชนถูกตองตามเหตุผลแลวถึงโภคะเพ่ิมข้ึนก็สบายใจเชนเดียวกันเปนอันไมตองเดือดรอนใจในท้ัง
สองกรณี”ความสําคัญของทิฏฐธัมมิกัตถประโยชนนั้น มีหลักธรรม ๔ อยางนี้ มีประโยชนมากมาย
หลายประการแกผูประพฤติปฏิบัติตามรวมท้ังสงผลดีไปถึงสังคม

ทิฎฐธัมมิกัตถประโยชน๙๑ เปนหลักธรรมในพุทธศาสนา คือ หลักประโยชนในปจจุบัน ๔
อยางบาง เรียกวา หัวใจเศรษฐี อุ อา กะ สะ อาจเรียกสั้นๆวา ทิฏฐธัมมิกัตถะ ( เนื่องจากอัตถะ
แปลวา ประโยชนอยูแลว จึงไมจําเปนตองมีประโยชน ซ้ําซอนกันสองคําก็ได )หรืออาจเรียกเต็มๆ
วา ทิฏฐธัมมิกัตถสังวัตตนิกธรรม ๔ หมายถึง

ธรรมท่ีเปนไปเพ่ือประโยชนในปจจุบัน หลักธรรมอันอํานวยประโยชนสุขข้ันตน
เพ่ือประโยชนสุขสามัญท่ีมองเห็นกันในชาตินี้ ท่ีคนท่ัวไปปรารถนา มี ทรัพย ยศ เกียรติ ไมตรี เปนตน
อันจะสําเร็จดวยธรรม ๔ ประการ คือ (๑) อฎฐานสัมปทา ถึงพรอมดวยความหม่ัน เชนขยันหม่ันเพียร
เลี้ยงชีพดวย การหม่ันประกอบการงาน เปนผูขยันไมเกียจครานในการงานนั้น ประกอบดวยปญญา
เครื่องสอดสอง อันเปนอุบายในการงานนั้น ใหสามารถทําไดสําเร็จ (๒) อารักขสัมปทา ถึงพรอมดวย
การรักษาโภคทรัพย (ท่ีหามาไดดวยความขยันหม่ันเพียร โดยชอบธรรม) เขารักษาคุมครองโภคทรัพย
เหลานั้นไวไดพรอมมูล ไมใหถูกลัก หรือทําลายไปโดยภัยตางๆ (๓) กัลยาณมิตตตา คบคนดี ไมคบคบ
ชั่ว อยูอาศัยในบานหรือนิคมใด ยอมดํารงตน เจรจา สนทนากับบุคคลในบานหรือนิคมนั้น ซึ่งเปนผูมี
สมาจารบริสุทธิ์ ผูถึงพรอมดวยศรัทธา ศีล จาคะ ปญญา และ (๔) สมชีวิตา อยูอยางพอเพียง รูทาง
เจริญทรัพยและทางเสื่อมแหงโภคทรัพย แลวเลี้ยงชีพพอเหมาะ ไมใหสุรุยสุราย ฟุมเฟอยนัก ไมให
ฝดเคืองนัก ดวยคิดวา รายไดของเราจักตองเหนือรายจาย และรายจายของเราจักตองไมเหนือรายได

สรุปวา ทิฏฐธัมมิกัตถประโยชนท่ี เปนธรรมท่ีเปนไปเพ่ือใหไดมาซึ่งประโยชนในปจจุบัน
หมายถึงประโยชนอันพึงไดรับจากการประกอบกิจการ หรืออาชีพท่ีสุจริตถูกตอง ท้ังทางกฎหมายและ
ศีลธรรมผลประโยชนท่ีไดจากการประกอบกิจนั้นเปนผลท่ีไดทันตาเห็น ไมตองรอถึงภายภาคหนา

๙๐ พระพรหมคุณาภรณ (ป .อ .ปยุ ตฺ โ ต ), ธรรมนูญชี วิ ต , (ก รุ ง เทพมหานคร : โ ร ง พิมพ
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๔), หนา ๓๘

๙๑ พระครูโพธิธรรมานุกูล (บรรเทา ชุดจีน) , ศึกษาแนวทางการนําหลักทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน
เ พ่ื อแก ปญหา ชี วิ ตของ พุทธศาส นิกชนในสงคม ไทยป จจุ บั น , ร ายงานการ วิจั ย , (มหา วิทยาลั ย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๔), หนา ๑



๖๕

๒.๔.๑. หลักทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน ๔ ประการ

จากการศึกษาหลักทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน ๔ ประการ ตามพระไตรปฎกสําหรับการ
ประยุกตใชกับการจัดการเศรษฐกิจชุมชน คือ ธรรมท่ีเปนไปเพ่ือใหไดมาซึ่งประโยชนในปจจุบัน
ผูปฏิบัติสามารถนํามาประยุกตใชกับการจัดการเศรษฐกิจชุมชน อยางมีคุณภาพ คือ ทิฏฐธัมมิกัตถ
ประโยชน แปลวา ธรรมท่ีเปนไปเพ่ือใหไดมาซึ่งประโยชนในปจจุบันหมายถึงประโยชนอันพึงไดรับจาก
การประกอบกิจการหรืออาชีพท่ีสุจริตถูกตอง ท้ังทางกฎหมายและ ศีลธรรมผลประโยชนท่ีไดจากการ
ประกอบกิจนั้น เปนผลท่ีไดทันตาเห็นไมตองรอถึงภายภาคหนา ผลประโยชนท่ีจะไดรับจากการ
ประกอบกิจอาจจะเปนเงินสิ่งของชื่อเสียงเกียรติยศ การยกยองสรรเสริญหรือกลาวอยางงายๆวา
ผลประโยชนอาจเปนวัตถุหรือผลตอบแทนทางดานจิตใจก็ไดอันเปนสิ่งท่ีบุคคลท่ัวๆ ไปปรารถนา
การท่ีบุคคลใดบุคคลหนึ่งจะสามารถได มาซึ่งผลประโยชนนั้นจะตองแสวงหาอยางมีหลักการ และมี
แผนการ ซึ่งหลักการและแผนการนี้เรียกวาธรรมท่ีเปนไปเพ่ือใหไดมาซึ่งประโยชน ธรรมท่ีเปนไป
เพ่ือใหไดมาซึ่งประโยชนในปจจุบันมีอยู ๔ ประการคือ อุฎฐานสัมปทาคือความขยันหม่ันเพียร
อารักขสัมปทา คือการรูจักรักษาทรัพย และประหยัด กัลยาณมิตตตา คือคบคนดีเปนมิตร
และสมชีวิตา คือเลี้ยงชีพตามสมควรแกกําลังทรัพยท่ีหามาได ซึ่งมีรายละเอียดดังตอไปนี้

๑. อุฎฐานสัมปทา (ถึงพรอมดวยความหม่ัน)ความขยันหม่ันเพียร(อุฎฐานสัมปทา) การท่ี
เราจะไดสิ่งของเงินทองและชื่อเสียงเกียรติยศมานั้นเราจะตองขวนขวายขยันหม่ันเพียรตอสูกับความ
ยากลําบากถึงจะประสบความสําเร็จ เชน ขาราชการจะไดเลื่อนข้ันเลื่อนตําแหนงอันนํามาซึ่งเกียรติยศ
แกตนเองและวงศตระกูลก็จะตองขยันหม่ันเพียรในการปฏิบัติหนาท่ีอยางเต็มความสามารถนักเรียน
จะประสบผลสําเร็จดานการเลาเรียนก็ตองขยันหม่ันเพียรในการศึกษาหรือการกระทํามาหาเลี้ยงชีพ
เพ่ือสรางฐานะใหกับตนเองและครอบครัวก็เชนกัน เราก็ตองอาศัยความมานะอุตสาหะและความหม่ัน
เพียรจึงจะไดทรัพยมาตามพระพุทธพจนวา๙๒

“คนหม่ันในการทํางานไมประมาทจัดการงานเหมาะสม เลี้ยงชีพพอเหมาะรักษาทรัพยท่ี
หามาไดมีศรัทธาถึงพรอมดวยศีล รูถอยคําปราศจากความตระหนี่ชาระทางสัมปรายิกัตถประโยชน

เปนนิตยธรรม ๘ ประการดังกลาวนี้ของผูครองเรือนผู มีศรัทธาอันพระพุทธเจาผูมี
พระนามอันแท จริงตรัสวานําสุขมาใหในโลกท้ังสองคือประโยชนในปจจุบันนี้ และความสุขในภาย
หนา บุญคือ จาคะนี้ ยอมเจริญแกคฤหัสถดวยประการฉะนี้”

นอกจากอุฎฐานสัมปทา การถึงพรอมดวยความหม่ันคือขยันหม่ันเพียร ในการปฏิบัติ
หนาท่ีการงานและการประกอบอาชีพอันสุจริต ฝกฝนใหมีความชํานาญ และรูจักใชปญญาสอดสอง
ตรวจตราหาอุบาย วิธีสามารถจัดดําเนินการใหไดผลดี การประกอบอาชีพการงานนั้นตองทําเพ่ือเลี้ยง
ชีพตนเองและครอบครัวมีความขยันในการทํางานตามหนาท่ี หรือตามอาชีพของตนโดยไมเกียจคราน
ไมนั่งคุยหรือทํากิจอันใดท่ีไมเ ก่ียวของกับงานในหนาท่ีจนทําใหเสียเวลาไปโดยไรประโยชน
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แมบางครั้งการทํางานนั้นอาจไมใชการหาทรัพยโดยตรง เชน การเปนนักศึกษามีหนาท่ีตองศึกษาเลา
เรียนก็ตองตั้งใจศึกษาเลาเรียนใหบังเกิดผลดี โดยถือวาเปนหนาท่ี ในปจจุบันแมยังไมไดทรัพยแต
การศึกษาก็เปนเหตุเบื้องตนท่ีจะนําไปสูอาชีพการงานท่ีดีในอนาคต หากนักศึกษาเปนนักกีฬาดวย
นอกจากขยันตั้งใจเรียนแลวนักศึกษาก็ตองขยันหม่ันฝกซอมกีฬาท่ีตนถนัดดวยอีกทางหนึ่ง เพราะกีฬา
กําลังพัฒนาเปนกีฬาอาชีพมีกีฬาหลายประเภทท่ีสามารถทําให หาทรัพยไดโดยสุจริต ดวยแรงกาย
แรงใจของตนเอง เชน อาชีพนักมวยนักฟุตบอลกอลฟลีลาศหรือจากการไดไปแขงขันในโอกาสตางๆ
เชน โอลิมปกเอเชี่ยนเกมสหากมีความขยันหม่ันเพียรฝกซอมจะสงผลใหไดรับเหรียญทองและได
รางวัลเปนทรัพยสินเงินทองจํานวนมากเปนตน       จึงนับวา ความขยันหม่ันเพียรในการงานหนาท่ีท่ี
รับผิดชอบจะทําใหไดรับประโยชนในปจจุบันคือมีทรัพยสินเงินทองสําหรับซื้อหาเครื่องอุปโภคบริโภค
ไวดํารงชีพ

๒. อารักขสัมปทา (ถึงพรอมดวยการรักษา)
การรูจักรักษาทรัพยและประหยัด (อารักขสัมปทา) หมายความวาเม่ือเราขยันหม่ันเพียร

พยายามสรางอนาคตชื่อเสียงหรือหาทรัพยมาไดถาไมรูจักรักษาไวก็จะเสื่อมหรือหมดไปอยางรวดเร็ว
การรักษาชื่อเสียงนั้นหมายถึงการหลีกเลี่ยงการกระทําความชั่วหรือการมัวเมากับอบายมุข เชน
ไมดื่มสุราไมเสพยาเสพติด ไมเลนการพนันทุกประเภท เปนตนสวนการรักษาทรัพยนั้น หมายถึงการ
รูจักใชจายอยางฉลาดไมฟุมเฟอยรูจักเก็บหอมรอมริบ สวนการประหยัดนั้นหมายถึงการรูจักใช
จายเงินทองใหเกิดประโยชนสูงสุดดังพระพุทธพจนวา๙๓

“ดูกรภิกษุท้ังหลายก็อารักขสัมปทาเปนไฉนกุลบุตรในโลก นี้มีโภคะท่ีหามาไดดวยความ
หม่ันเพียรสั่งสมดวยกําลังแขนมีเหงื่อไหลโทรมตัว ชอบธรรมไดมาโดยธรรมเขารักษาคุมครองโภค
ทรัพยเหลานั้นไวไดพรอมมูลดวยทําไวในใจวา ไฉนหนอพระราชาไมพึงบริโภคทรัพยเหลานี้ของเรา
โจรไมพึงลัก ไฟไมพึงไหมน้ําไมพึงพัดไป ทายาทผูไมเปนท่ีรักไมพึงลักไป ดูกรภิกษุท้ังหลายนี้ เรียกวา
อารักขสัมปทา”

นอกจากนี้การรักษาและประหยัดทรัพยนั้น ยังหมายถึงการรูจักเก็บรักษาทรัพยไวในท่ี
ปลอดภัยการใชสอยทรัพย และสิ่งของอยางประหยัดถนอมใชซอมแซม เม่ือชํารุดเสียหายดูแลรักษา
และเก็บไวเม่ือใชเสร็จแลวหรือรูจักดัดแปลง ของท่ีชํารุดใหสามารถนํามาใชประโยชนไดอีก เปนตน
อารักขสัมปทาคือการถึงพรอมดวยการรักษา คือรูจักคุมครองเก็บรักษาโภคทรัพยและผลงานอันตน
ไดทําไวดวยความขยันหม่ันเพียรโดยชอบธรรมดวยกําลังงานของตนไมใหเปนอันตรายหรือเสื่อมเสีย
หลักธรรมขอนี้มีจุดมุงหมายใหเปนคนมัธยัสถรูจักจายทรัพยไปในทางท่ีเกิดประโยชน ไมใชนําไปใช
เพ่ือกามคุณ เพ่ือรูปรสกลิ่นเสียง จนทําใหทรัพยนั้นหมดไปโดยไมทําใหตนเองเจริญข้ึนได ม่ังมีไมก่ี
ชั่วยามก็กลับไปลําบากยากจนเพราะใชทรัพยไปในกามคุณและอบายมุขบางครั้งจนถึงกลับเปนหนี้สิน
เสียทรัพยและเสียเกียรติ มีนักกีฬาหลายคนท่ีไดทรัพยมามากมายจากการแขงขันแตตองพบกับความ
ลําบากในบั้นปลายของชีวิตเหตุเพราะไมมีธรรมในขอนี้นั่นเอง
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๓. กัลยาณมิตตตา (คบคนดีเปนมิตร)
การคบคนดีเปนมิตร (กัลยาณมิตตตา) คนเรานั้นจะอยูในสังคมแตเพียงลําพังไมไดจะตอง

พ่ึงพาอาศัยบุคคลอ่ืน บุคคลท่ีเราสามารถพงพาอาศัยไดและมีความปรารถนาดีตอเราหาไดยาก
ดังนั้นการเลือกคบคนจึงมีความสําคัญมากเพราะถาเราคบคนชั่วเปนมิตรอาจทําใหเราตกไปอยูในทาง
ท่ีชั่วหรือพบกับความหายนะไดตามพระพุทธพจนวา๙๔ “ดูกรภิกษุท้ังหลายก็กัลยาณมิตตตาเปนไฉน
ดูกรภิกษุท้ังหลาย กุลบุตรในโลกนี้อยูอาศัยในบานหรือนิคมใด ยอมดํารงตนเจรจาสั่งสนทนากับบุคคล
ในบานหรือนิคมนั้น ซึ่งเปนคฤหบดีหรือบุตรคฤหบดีเปนคนหนุมหรือคนแกผู มีสมาจารบริสุทธิ์ผูถึง
พรอมดวยศรัทธาศีล จาคะ ปญญา ศึกษาสัทธาสัมปทาตามผูถึงพรอมดวยศรัทธา ศึกษาศีลสัมปทา
ตามผูถึงพรอมดวยศีล ศึกษา จาคะ สัมปทา ตามผู ถึงพรอมดวยจาคะ ศึกษา ปญญา สัมปทา ตามผู
ถึงพรอมดวยปญญา ดูกรภิกษุท้ังหลายนี้เรียกวากัลยาณมิตตตา”

ลักษณะของมิตรท่ีดีมีดังนี้
๑. มิตรอุปการะไดแก เพ่ือนท่ีคอยชวยเหลือเตือนสติมิใหประมาทชวยปองกันมิให

ทําชั่วชวยปองกันรักษาทรัพยและชื่อเสียงของเพ่ือนและสามารถพ่ึงพาอาศัยไดในยามทุกขยาก
๒. มิตรรวมทุกขรวมสุขไดแกมิตรท่ีไมละท้ิงเพ่ือนในยามวิบัติชวยปกปดความลับของ

เพ่ือน
๓. มิตรแนะนําประโยชนไดแกคอยหามมิใหเพ่ือนทําชั่วแตแนะนําหนทางแหงความดี

ความเจริญใหแกเพ่ือน
๔. มิตรมีความรักใคร คือมิตรรวมทุกข รวมสุขทุกขก็ทุกขดวย ไมท้ิงเพ่ือน โตเถียง

คนท่ีติเตียน เพ่ือนรับรองคนท่ีสรรเสริญเพ่ือนการคบคนดีเปนมิตร รูจักเลือกบุคคลท่ีจะคบหาวาจะนํา
ชีวิตของเราไปในทิศทางใด โดยเลือกเสวนาศึกษาแบบอยาง ทานผูทรงคุณมีศรัทธาศีล จาคะ ปญญา
การคบมิตรตามหลักมงคล ๓๘ ประการในหลักคําสอนของพระพุทธศาสนา มงคลแรกท่ีพระพุทธ
องคทรงสอนใหปฏิบัติก็คือ การไมคบคนพาลและมงคลถัดมาก็คือ ตองรูจักคบบัณฑิต คําวาคนพาล
และบัณฑิตเม่ือวิเคราะหใหแจงแลว จะพบวามีท้ังคนพาลและบัณฑิตภายใน คนพาลและบัณฑิต
ภายนอก คนพาลและบัณฑิตภายใน หมายถึงคนท่ีปรากฏอยูในตัวเรา หากนักศึกษาสังเกตตัวเราใหดี
จะพบวาบางครั้ง บางเวลาเราจะเกียจครานไมอยากฝกฝนไม อยากทํางาน ไมอยากไปเรียนไมอยาก
ทําความดี แตอยากเท่ียวเลน อยากนอนตื่นสาย อยากดื่มสุรา อยากเลนไพ เลนหวย เลนการพนัน
ฯลฯ นี่แสดงวาคนพาลภายในตัวเราปรากฏข้ึนแลว แตบางครั้งเราก็ขยันอยากไปเรียนอยากทํา
ความดีไมอยากหนีเรียน ไมอยากเลนการพนันไมอยากรวมวงสุรา ฯลฯ นี่แสดงวาบัณฑิตภายในตัว
เราไดปรากฏข้ึนแลว สวนคนพาลและบัณฑิตภายนอก หมายถึงคนอ่ืนคนท่ีมาชักชวนเราไปทําเรื่องท่ี
ไมดีไมสมควรหรือเรื่องท่ีดีท่ีสมควรตางๆ หากบัณฑิตภายในตัวเราเองเขมแข็ง คนพาลภายนอกก็ไม
อาจจะชักชวนเราไปได ดังนั้นความเปนกัลยาณมิตรตองเริ่มท่ีเราสรางบัณฑิต และมิตรข้ึนภายใน
ตัวเองกอน เม่ือบัณฑิตหรือมิตรภายในตัวปรากฏแลว ก็จะสามารถเลือกเสวนากับบัณฑิตหรือมิตร
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ภายนอกได ดังคํากลาวท่ีเราไดยินไดฟงอยูเสมอวา “คบคนพาลพาลพาไปหาผิดคบบัณฑิตบัณฑิตพา
ไปหาผล” และการสังเกตวาผูท่ี ตนคบหาดวยนั้นเปนคนพาลหรือเปนบัณฑิต คือกัลยาณมิตรพึง
สังเกตวา ชอบชักชวนไปในทางฉิบหายเสียทรัพยเสียเวลาเสียสุขภาพและทําเรื่องท่ีไรประโยชน
หรือไมเพราะหากเราไมรู จักเลือกคบบัณฑิตคือกัลยาณมิตรแลว ยอมเปนเหตุท่ีทําใหเราตองเสีย
ทรัพยท่ีหามาไดนั้นและไมสามารถปฏิบัติธรรมในขออุฐานสัมปทา

๔. สมชีวิตา (เลี้ยงชีพตามสมควรแกกําลังทรัพยท่ีหามาได)
การเลี้ยงชีพตามสมควรแกกําลังทรัพยท่ีหามาได (สมชีวิตา) หมายความวา ในการ

ดํารงชีวิตนั้นไมควรใชจายทรัพยอยางสุรุยสุรายการใชจายทรัพยจะตองพิจารณาถึงความจําเปนหาก
เราตองการใหชีวิตสุขสบายก็ควรจะเดินสายกลางคือไมมากจนฟุมเฟอยและไมนอยจนเปนการตระหนี่
ตามพระพุทธพจนวา๙๕ “ดูกรภิกษุท้ังหลาย ก็สมชีวิตาเปนไฉน ดูกรภิกษุท้ังหลายกุลบุตรในโลกนี้รู
ทางเจริญแหงโภคะ และรูทางเสื่อมแหงโภคะ แลวเลี้ยงชีพพอเหมาะไมใหฟุมเฟอยนัก ไมใหฝดเคือง
นักดวยคิดวารายไดของเราจักตองเหนือรายจายและรายจายของเราจักตองไมเหนือรายได ดูกรภิกษุ
ท้ังหลาย เปรียบเหมือนคนชั่งตาชั่งหรือลูกมือชั่งตาชั่งยกตาชั่งข้ึนแลว ยอมรูวาตองลดออกเทานี้ หรือ
ตองเพ่ิมเขาเทานี้ ฉันใดกุลบุตรก็ฉันนั้นเหมือนกัน รูทางเจริญแหงโภคะและรูทางเสื่อมแหงโภคะแลว
เลี้ยงชีพพอเหมาะ ไมใหฟุมเฟอยนัก ไมใหฝดเคืองนัก ดวยคิดวา รายไดของเราจักตองเหนือรายจาย
และรายจายของเราจักตองไมเหนือรายได ดูกรภิกษุท้ังหลาย ถากุลบุตรผูมีรายไดนอยแตเลี้ยงชีวิต
อยางโอโถงจะมีผูวาเขาไดวากุลบุตรผูนี้ใชโภคะเหมือนคนเค้ียวกินผลมะเดื่อ ฉะนั้น ดูกรภิกษุท้ังหลาย
ก็ถากุลบุตรผูมีรายไดมากแตเลี้ยงชีพอยางฝดเคืองจะมีผูวาเขาวากุลบุตรผูนี้จักตายอยางอนาถาแต
เพราะกุลบุตรผูนี้รูทางเจริญแหงโภคะและรูทางเสื่อมแหงโภคะแลว เลี้ยงชีพพอเหมาะไมใหฟุมเฟอย
นัก ไมใหฝดเคืองนักดวยคิดวารายไดของเราจักตองเหนือรายจายและรายจายของเราจักตองไมเหนือ
รายได ดูกรภิกษุท้ังหลายนี้เรียกวาสมชีวิตา”

๒.๔.๒. ประโยชนของทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน ๔ ประการ

ทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน เปนหลักธรรมในพุทธศาสนา คือ หลักประโยชนในปจจุบัน ๔
อยาง บางเรียกวา หัวใจเศรษฐี อุ อา กะ สะ อาจเรียกสั้นๆ วา ทิฏฐธัมมิกัตถะ (เนื่องจากอัตถะ
แปลวา ประโยชนอยูแลว จึงไมจําเปนตองมีประโยชนซ้ําซอนกันสองคําก็ได) หรืออาจเรียกเต็มๆวา
ทิฏฐธัมมิกัตถสังวตตนิกธรรม ๔ หมายถึง ธรรมท่ีเปนไปเพ่ือประโยชนในปจจุบัน หลักธรรมอัน
อํานวยประโยชนสุขข้ันตน เพ่ือประโยชนสุขสามัญท่ีมองเห็นกันในชาตินี้ ท่ีคนท่ัวไปปรารถนา
มีทรัพย ยศ เกียรติ ไมตรี เปนตน อันจะสําเร็จดวยธรรม ๔ ประการ คือ (๑) อุฎฐานสัมปทา ถึงพรอม
ดวยความหม่ัน เชน ขยันหม่ันเพียร เลี้ยงชีพดวยการหม่ันประกอบการงาน เปนผูขยันไมเกียจครานใน
การงานนั้น ประกอบดวยปญญาเครื่องสอดสอง อันเปนอุบายในการงานนั้น ใหสามารถทําไดสําเร็จ
( ๒) อารักขสัมปทา ถึงพรอมดวยการรักษาโภคทรัพย (ท่ีหามาไดดวยความขยันหม่ันเพียรโดยชอบ

๙๕ อง.อฏฐก. (ไทย) ๒๓/๑๕/๒๙๗.



๖๙

ธรรม) เขารักษาคุมครองโภคทรัพยเหลานั้นไวไดพรอมมูล ไมใหถูกลัก หรือทําลายไปโดยภัยตางๆ
(๓) กัลยาณมิตตตา คบคนดีไมคบคนชั่ว อยูอาศัยในบานหรือนิคมใดยอมดํารงตน เจรจา สนทนากับ
บุคคลในบานหรือนิคมนั้น ซึ่งเปนผูมีสมาจารบริสุทธิ์ ผูถึงพรอมดวยศรัทธา ศีล จาคะ ปญญา และ
(๔) สมชีวิตา อยูอยางพอเพียง รูทางเจริญทรัพยและทางเสื่อมแหงโภคทรัพย แลวเลี้ยงชีพพอเหมาะ
ไมใหสุรุยสุรายฟุมเฟอยนัก ไมใหฝดเคืองนัก ดวยคิดวา รายไดของเราจักตองเหนือรายจาย และ
รายจายของเราจักตองไมเหนือรายได๙๖

ชีวิตตามหลักคําสอนพระพุทธศาสนา มีองคประกอบท่ีสําคัญสองสวน คือ รางกายกับ
จิตใจหรือรูปกับนาม สองอยางนี้ เปนสิ่งท่ีเกิดข้ึนดวยการปรุงของเหตุปจจัยเหมือนกันกับ สิ่งท้ังปวงท่ี
มีชีวิตอยูและไมมีชีวิต ลวนจัดอยูในประเภทของสิ่งท่ีเรียกวา สังขตธรรม ชีวิตคนเราก็เปนสิ่งหนึ่งท่ีมี
อยูในธรรมชาติ ซึ่งเกิดข้ึนและเปนไปตามกฎธรรมชาติ คือ ความเกิด แก เจ็บ และตาย อยูในโลก
เชนเดียวกับสัตวโลกชนิดอ่ืนๆ ฉะนั้น จุดมุงหมายหลักของศาสนาจึงมุงสืบคนและทําความเขาใจ
เก่ียวกับชีวิตของคนเรา และแกปญหาชีวิตโดยตรง ซึ่งถือเปนเรื่องจําเปนอยางยิ่งท่ี จะตองพิจารณาถึง
สภาวะหรือสิ่งท่ีทําใหเกิดข้ึน ความจริงแลวชีวิต คือ กระบวนการของการเกิดข้ึนและดับไปของทุกข
ดังพระสูตรวา “ความจริงทุกขเทานั้นยอมเกิด ทุกขยอมตั้งอยูและเสื่อมสิ้นไป นอกจากทุกขไมมีอะไร
เกิด นอกจากทุกขไมมีอะไรดับ” เปนความสืบตอกันแหงสังขาร ธรรมลวนๆกระบวนการแหงธรรมนี้
เกิดข้ึนและดับลงตามเหตุปจจัย การนําหลักทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน เพ่ือแกไขปญหาชีวิตของ
พุทธศาสนิกชนในสังคมไทยปจจุบัน มีท้ังหมด ๔ ขอ คือ (๑) การนําหลักอุฎฐานสัมปทามาแกปญหา
การขาดความเพียร เม่ือจะหลีกใหพนจากความชั่วนานาประการ สิ่งสําคัญก็คือการระมัด ระวังหรือ
สํารวมรักษากาย วาจา ใจ แม กระท่ังชีวิตของเราไมใหหลงไปตามกระแสวัตถุตางๆ (๒) การนําหลัก
อารักขสัมปทามาแกปญหาชีวิต การไมรูจักรักษาทรัพย อารักขสัมปทา คือการใชเงินตามหลักธรรมะ
คนรูจักทํามาหาเลี้ยงชีพ คนท่ีจะเรียกไดวา รูจักหารูจักใชทรัพย หรือหาเงินเปน ใชเงินเปน เปนคนทํา
มาหากินท่ีดี ตั้งตัวสรางหลักฐานได (๓) การนําหลักกัลยาณมิตตตา มาแกปญหาชีวิต การคบคนพาล
ตองมีกัลยาณมิตรท่ีดี คือ มีผูแนะนําสั่งสอน ท่ีปรึกษาเพ่ือนท่ีคบหาและบุคคล ผูแวดลอมท่ีดี , ความรู
จักเลือกเสวนาบุคคลหรือเขารวมหมูกับทานผู ทรงคุณทรงปญญามีความสามารถซึ่งจะชวยแวดลอม
สนับสนุนชักจูง ชี้ชองทาง เปนแบบอยางตลอดจนเปนเครื่องอดหนุนเก้ือกูลแกกัน ใหดําเนินกาวหนา
ไปดวยดีในการศึกษาอบรม การครองชีวิต การประกอบกิจการและธรรมปฏิบัติ ,สิ่งแวดลอมทางสังคม
ท่ีดี และ (๔) การนําหลักสมชีวิตามาแกปญหาชีวิตการใชจายทรัพยเกินฐานะ คือ การประหยัดเปน
สิ่งจําเปนอยางมาก เราจะมีชีวิตราบรื่นปกติสุขไดก็ตองรูจักใชเงินทองอยางประหยัด ใชแตในสิ่งท่ี
จําเปนแกการครองชีพของเราพยายามใชจายให พอเหมาะกับรายไดของเรา เพราะวาผูใชจาย
สุรุยสุรายใชจายเกินฐานะของตัวเองนั้น ยอมไดรับความเดือดรอนทําใหครอบครัวไดรับความลําบาก
เพราะฉะนั้นจะตองรู จักประหยัดทรัพย พยายามใชจายแตในสิ่งท่ีจําเปนเทานั้นจึงมีความสุขไดตาม
สมควรแกอัตภาพของตัวเองและครอบครัว

๙๖ พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ.ปยุตฺโต), ธรรมนูญชีวิต, หนา ๓๙.



๗๐

หลักการแกจนตามแนวทางพระพุทธศาสนา มีจุดมุงหมายใหเกิดประโยชนสูงและ
ประหยัดสุด มุงเนนประโยชนสุขปจจุบันอันเปนท่ีตองการของบุคคลท่ัวไปเนื่องจากสังคมไทยยุค
ขอมูลขาวสารไรพรมแดนมักจะใหความเคารพยกยองผูท่ีมีทรัพยสินเงินทองและชอบเหยียบย่ําผูท่ีต่ํา
ตอยดอยกวาตัว ตอไปนี้ บุคคลใดตองการร่ํารวยมีทรัพยสินเงินทองและเกียรติยศชื่อเสียงจะตอง
ปฏิบัติตามหลักธรรม ๔ ประการ หรือเรียกวาหัวใจเศรษฐี อุ อา กะ สะ โดยจะตองประพฤติดีปฏิบัติ
ชอบดังตอไปนี้

๑. อุ ยอมาจากคําวา อุฎฐานสัมปทา แปลวาใหถึงพรอมดวยความขยันหม่ันเพียรในการ
แสวงหาความรู หนักเอาเบาสูในหนาท่ี การงานท่ีไดรับมอบหมาย กิจการท้ังหลายตองรูจักรับผิดชอบ
ทํางานทุกชนิดอยางจริงจังตั้งใจ และขอใหถือคติวา งานคือชีวิต ชีวิตคืองานบันดาลสุข ทํางานใหสนุก
เปนสุขเม่ือทํางานมิใชรอความสุขจากความสําเร็จของงานอยางเดียวจะขาดทุน

๒. อา ยอมาจากคําวา อารักขสัมปทา แปลวาใหถึงพรอมดวยการรักษาคุมครองทรัพยสิน
เงินทองท่ี หามาไดดวยความขยัน หม่ันเพียรไมใหเงินทองรั่วไหลมีอันตรายระมัดระวังการจับจายใช
สอยมิใหเปลืองเงินทองโดยใชเหตุ ตลอดจนรักษาหนาท่ีการงานของตัวเองไมใหเสื่อมเสียขอใหยึด
หลักการเก็บเล็กผสมนอยหรือการเก็บหอมรอมริบ ซึ่งลวนเปนขบวนการเก็บรักษาทรัพยสินเงินทองท่ี
ไดผลเปนอยางยิ่ง

๓. กะ ยอมาจากคําวา กัลยาณมิตตตา แปลวา การมีเพ่ือนเปนคนดีไมคบคนชั่ว เพราะคบ
คนพาล พาลพาไปหาผิด คบบัณฑิต บัณฑิตพาไปหาผลคบคนจึงตองดูหนาวาเพ่ือนเปนคนดีท่ีมี
ลักษณะไมเปนคนปอกลอก ไมดีแตพูดไมหัวประจบและไมเปนคนชักชวนไปในทางฉิบหาย มีการดื่ม
น้ําเมา เท่ียวกลางคืนม่ัวเมาในการเลนและผีการพนันเขาสิงจิตใจ

๔. สะ ยอมาจากคําวา สมชีวิตา แปลวา การเลี้ยงชีวิตตามสมควรแกกําลังทรัพยท่ีหามา
ได รูจักกําหนดรายรับและรายจายอยาใหสุรุยสุรายฟุมเฟอยหรืออัตคัด ขัดสนจนเกินไปใหรูจักออม
เงินออมเงินเอาไว ฉุกเฉินเม่ือไรจะไดใชเงินออมและขอใหถือคติวาความปรารถนาท่ีจะเห็นเมืองไทย
ปราศจากความยากจนนั้นเปนไปได เพียงขอใหคนไทยไดประพฤติปฏิบัติตามหลักหัวใจเศรษฐีสี่
ประการ คือขยันหา รูจักเก็บรักษา คบคนดี มีชีวิตพอเพยง ก็เพียงพอท่ีจะเยี่ยวยาแกไขปญหาความ
ยากจนของคนไทยท้ังทางรางกายและจิตใจไดอยางแทจริงสมความปรารถนาทุกประการ

หลักธรรม ๔ อยางนี้ มีประโยชนมากมายหลายประการแกผูประพฤติปฏิบัติตามรวมท้ัง
สงผลดีไปถึงสังคมดวยคือ

๑. ทําใหบุคคลสามารถสรางหลักฐานไดอยางม่ันคง
๒. ทําใหเปนคนท่ีมีเกียรติมีชื่อเสียงมีคนเชื่อฟงนบัถือ
๓. เปนทางเสริมสรางสัมพันธไมตรี
๔. ทําใหมีโอกาสไดบําเพ็ญประโยชนแกสวนรวม

๙๗ วาท่ีรอยตรีวราภูมิ สุวโสภา , “การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนขององคกรปกครองสวนทองถ่ินตามหลัก
พุทธธรรม”,ปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร), (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๘).หนา ๖๗-๖๙.



๗๑

๕. เปนแบบอยางท่ีดีใหบุคคลอ่ืนไดปฏิบัติตามท้ังในดานการทํางานและการดํารงชีวิต
๖. สรางความเจริญกาวหนาทางเศรษฐกิจใหแกชาติทางออมและชวยลดปญหาสังคมได
การเลี้ยงชีวิตแตพอดี คือรูจักกําหนดรายไดและรายจายเปนอยูแบบพอดี สมรายไดมิให

ฝดเคืองหรือฟุมเฟอย ใหมีรายไดเหนือกวารายจาย มีประหยัดไวสําหรับบั้นปลายชีวิตจะไดไมลําบาก
“พึงเขาใจระลึกไวเสมอวา๙๘ การท่ีเพียรพยายามแสวงหา รักษาและครอบครองโภคทรัพย ไวนั้น
ก็เพ่ือจะใชใหเปนประโยชนท้ังแกตนและคนอ่ืน ถาไมใชทรัพยสมบัติใหเกิดคุณประโยชนแลว การหา
และการมีทรัพยสมบัติก็ปราศจากคุณคาหาความหมายใดๆ มิได ดังนั้นเม่ือมีทรัพยหรือหาทรัพยมาได
แลวตองรูจักจัดสรรทรัพยนั้นโดยถือหลักการแบงทรัพย เปน ๔ สวนท่ีเรียกวาโภควิภาค” คือหนึ่งสวน
ใชจายเลี้ยงตนเลี้ยงคนท่ีควรบํารุงเลี้ยง ไดแก บิดามารดาบุตรภรรยาและคนในปกครองมิตรสหาย
ผูรวมกิจการงานทําบุญตลอดจนบํารุงราชการดวยการเสียภาษีอากร เปนตน สองสวนใชเปนทุน
ประกอบการงานสามสวนเก็บไวใชในยามจําเปน

การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางพระพุทธศาสนา จะตองเริ่มดวยการพัฒนาคนเปน
อันดับแรกเม่ือพัฒนาคนใหมีคุณภาพแลวการพัฒนาวัตถุก็เปนไปไดงายเพราะคนเปนผูหาคนเปนผูใช
ปจจัยในการดํารงชีวิตถาคนรูจักหาและรูจักใชใหเปนเศรษฐกิจยอมจะดีข้ึน

การทําประโยชนปจจุบัน หรือการปฏิบัติตามหลักธรรมทิฏฐธัมมิกัตถประโยชนเปนเรื่อง
เก่ียวกับปากทอง การกินการอยู ปจจัยการดํารงของคน ถาบานเมืองมีเศรษฐกิจดี คนมีความอยูดีกิน
ดี ตางคนตางประกอบอาชีพท่ีสุจริต ไมเบียดเบียนกัน รัฐบาลก็ไมตองวุนวาย อยูกับการปราบปราม
เรื่องทุจริต สามารถพัฒนาประเทศชาติ ใหเจริญกาวหนาไป และเศรษฐกิจของชาติจะดีข้ึน จําเปนตอง
มีการพัฒนา คือการดําเนินกิจการเพ่ือเพ่ิมรายไดของคน ใหสูงข้ึนตอเนื่องกันเปนระยะยาวนานปจจัย
ข้ันมูลฐานท่ีสําคัญ ในการพัฒนาเศรษฐกิจคือ ประชากรซึ่งเปนทรัพยากรธรรมชาติ ท่ีมีคาสูงสุดและ
เปนปจจัยมูลฐาน เปนตนทุนเบื้องตน ถาคนทุกคนท่ีเปนประชากรของชาติ มีหลักธรรมตามท่ีกลาวมา
ก็ถือไดวา ประเทศชาติมีประชากรท่ีมีคุณภาพมีความสามารถในการประกอบอาชีพ และเปนอาชีพท่ี
สุจริต รัฐบาลก็สามารถพัฒนาสงเสริมอาชีพทางดานเทคโนโลยี เพ่ือคุณภาพและปริมาณของผลผลิตมี
การศึกษาวิจัยคนควานวัตกรรมใหประชากรเกิดความชํานาญในวิชาชีพ การพัฒนาเศรษฐกิจของ
ประเทศก็ยอมบรรลุ ตามเปาหมาย

การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางพระพุทธศาสนา จะตองเริ่มดวยการพัฒนาคนเปน
อันดับแรกเม่ือพัฒนาคนใหมีคุณภาพแลว การพัฒนาวัตถุก็เปนไปไดงาย เพราะคนเปนผูหาคนเปน
ผูใช ปจจัยในการดํารงชีวิต ถาคนรูจักหาและรูจักใชใหเปนเศรษฐกิจยอมจะดีข้ึน การพิจารณาดวย
เหตุผลขอเท็จจริงแลวจะพบวา การไดมาซึ่งปจจัย ๔ เพ่ือการดํารงชีพนั้น บุคคลตองประกอบ
สัมมาชีพตามหลักอริยมรรค ซึ่งการประกอบอาชีพจะทําใหมีรายได มาสําหรับซื้อหาเครื่องอุปโภค
บริโภคตางๆ สําหรับการดํารงชีวิตประกอบอาชีพท่ีสุจริตหรือสัมมาชีพไดแกอาชีพตางๆ ท่ีไมผิดตอ
หลักศีลธรรม เชน การคาขายสิ่งเสพติด ผิดกฎหมายไมคอรัปชั่นหลอกลวง เปนตน เม่ือประกอบ

๙๘ พ ร ะ พ ร ห ม คุ ณ า ภ ร ณ (ป .อ . ป ยุ ตฺ โ ต ), ธ ร ร ม นู ญ ชี วิ ต , (ก รุ ง เ ท พ ม ห า น ค ร :
โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๔), หนา ๓๙.
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อาชีพท่ีสุจริตมีรายไดแลวก็ตองรูจักเก็บออม ใชจายใหเหมาะสมกับรายได อันจะไมกอให เกิดความ
เดือดรอน เพราะใชจายมากไปจนเปนหนี้สินหรือใชจายนอยเกินไป จนอัตคัดขัดสน การใชจายอยางไร
จะไมใหเดือดรอนนั้น การคบเพ่ือนเปนปจจัยหนึ่งท่ีทําใหบุคคลหลงทาง เพราะคบเพ่ือนท่ีไมดีเพ่ือน
แนะนําไปในทางฉิบหาย เชน ชักชวนไปเลนการพนันไปเสพสิ่งเสพติดหรือเท่ียวกลางคืนก็จะทําให
สูญเสียทรัพยท่ีหาไดมาดวยความยากลําบากนั้นไปอยางนาเสียดาย

สรุปวา การปฏิบัติเพ่ือประโยชนตนหรือประโยชนในปจจุบัน หากผูใดสามารถปฏิบัติตน
ไดครบท้ัง ๔ ขอ บุคคลนั้นจะสามารถดํารงชีวิตอยูไดอยางดีไมเดือดรอน เปนประโยชนแกตนเองใน
ปจจุบัน ธรรมบทนี้จึงถือวาเปนหัวใจเศรษฐีโดยมีคํายอวา “อุ อา กะ สะ” ซึ่งยอมาจากหลักทิฏฐธัม
มิกัตถประโยชนท่ีปรากฏในพระพุทธศาสนาคือธรรมท่ีเปนไปเพ่ือใหไดมาซึ่งประโยชนในปจจุบัน

๒.๔.๔. การประยุกตใชหลักทิฎฐธัมมิกัตถประโยชน

หลักธรรมของพระพุทธศาสนายอมทําใหเขาใจแจมแจงในเรื่องท่ี เปนไปในลักษณะของ
ประโยชนสุขในปจจุบัน ท่ีมีแงมุมทางลึกซึ้งทางเศรษฐศาสตรมีมิติท่ีครอบคลุมการดําเนินชีวิตท้ังการ
อยู การกิน รวมถึงความสัมพันธทางกิจกรรมของเศรษฐกิจในทุกๆ เรื่องเลยทีเดียว นําพามาซึ่งความ
ม่ันคงและสมบูรณ ซึ่งหลักธรรมท่ีนําพาสูความ “ร่ํารวยและม่ังค่ัง” อยางยั่งยืนนั้นโบราณทานเรียกวา
“หลักธรรมหัวใจเศรษฐี (อุ อา กะ สะ)”๙๙ โดยท่ีมีสาระสําคัญโดยสรุป ๔ ประการ กลาวคือ

ประการท่ีหนึ่ง : ขยันหา (อุฏฐานสัมปทา)หมายถึง ความขยันหม่ันเพียร เสาะแสวงหา
หนทาง วิธีการในการทํามาหากิน รวมถึงกินลึกลงไปในเรื่องของความมีศีลธรรมและคุณธรรมนําทาง
ความขยันนั้น เปนไปในลักษณะของความขยันใน “สัมมาอาชีพ” เปนอาชีพท่ีถูกตองตามครรลอง
คลองธรรม หากเปนความขยันท่ีผิดเพ้ียนจากครรลองคลองธรรมนําไปสู การประกอบอาชีพท่ีไมสุจริต
แลวนั้น ไมใชความหมายของคําวาขยันตามหลักธรรมหัวใจเศรษฐี หากประกอบอาชีพท่ีไมสุจริตแลว
ลวนแตนําพามาซึ่งความเดือดรอนในอนาคต เปรียบเสมือนเปนการไปเบียดเบียนเอาทรัพยสินของ
บุคคลอันมาเปนของตัวเอง ถึงแมวาหากในปจจุบันกฎหมายนั้นยังไมสามารถท่ีจะเอาผิดได แตตัวเราก็
รูอยูแกใจตัวเองวา ทรัพยสินดังกลาวท่ีหามาไดนั้นไมถูกตองตามครรลองคลองธรรม ก็เกิดความทุกข
ใจในความกลัววาสักวันหนึ่งจะถูกจับไดและไดรับผลกรรมนั้น ดังเชนกรณีท่ีเราคงจะเคยไดยินหรือ
เห็นตามขาวสารท่ัวไปท่ีมีแกงตมตุนไปหลอกลวงชาวบานในรูปแบบตางๆ ท้ังแชรลูกโซ การตกทอง
หลอกขายล็อตเตอรี่ เปนตน ซึ่งการกระทําดังกลาวนั้นถือเปนความขยันในชองทางและวิธีการท่ีผิดทํา
ใหผูอ่ืนเดือดรอน ทายท่ีสุดก็นําพาใหชีวิตของตัวเองเดือดรอน (ติดคุก) จากการกระทําดังกลาว

ความขยันมีความสําคัญกับทุกสาขาอาชีพในฐานะท่ีเปนพ้ืนฐานของการนําพาความสําเร็จ
มาสูชีวิต แมแตนักกีฬาฟุตบอลท่ีฮอตฮิตชื่อดังอยางเดวิด เบ็กแฮม (อดีตกัปตันทีมชาติอังกฤษ)

๙๙ อุดมพร อมรธรรม, ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงพระเจาอยูหัว, (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ
แสงดาว, ๒๕๔๙), หนา ๙๙ – ๑๐๓.
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เม่ือครั้งยังคาแขงอยูกับสโมสรแมนเชสเตอรยูไนเต็ดของศึกพรีเมียรลีกแหงอังกฤษ เคยใหสัมภาษณ
เอาไวในทํานองท่ีวา การท่ีเขาประสบความสําเร็จมีชื่อเสียงเปนท่ีรูจักและยอมรับในอาชีพจนไดรับ
ฉายาวา “มิดฟลดเทาชั่งทอง” รวมท้ังเปนจอมปนฟรีคิก ระดับแนวหนาของโลกนั้นเปนเพราะวา
ในเวลาฝกซอมเขาจะทุมเทและจริงจังกับทุกรายละเอียดรวมท้ังเต็มท่ีและสนุกกับมันแตท่ีสําคัญก็คือ
เขามีความขยันเหนือคนอ่ืน เม่ือโคชสั่งใหเลิกซอมแลวแตเขากลับใชเวลาตอจากนั้นอีกกวาชั่วโมงใน
การซอมปนฟรีคิกและการเปดบอลใหแมนยําเปนประจําทุกวัน แมวาเขาจะมีพรสวรรคในดานทักษะ
ดอยไปกวา ซีเนอดีน ซีดาน โรนัลโด (โลนทองคํา) หรือลีโอเนลเมสซี่ ซึ่งนักฟุตบอลเหลานี้ ถือวามี
พรสวรรคท่ีสูงสงในเชิงลูกหนัง แตวาเบ็กแฮมก็มีพรแสวงท่ีเยี่ยมยอดในดานของความขยันนั้นมา
ทดแทน จนไดรับผลตอบแทน นําพามาซึ่งฉายาดังกลาว และสรางความสําเร็จท้ังทางดานชื่อเสียง
และเงินทองใหกับเขา

หากกลาวถึงเรื่องความขยันแลว คนท่ัวไปโดยสวนใหญจะนึกถึงคนจีนซึ่งถือไดวาเปน
เสมือนสัญลักษณหรือเครื่องหมายทางการคาเลยก็วาได ตระกูลเจาสัวใหญๆ ในเมืองไทยลวนแลวแตมี
เชื้อสายชาวจีนเกือบท้ังนั้น ท่ีสําคัญหลายๆ ทานกวาจะมาถึงวันนี้ลวนแลวแตมีชีวิตในวัยเยาวท่ีเต็มไป
ดวยขวากหนามและอุปสรรคยากลําบากมากมายหลายเทานัก อันเปนผลมาจากภาวะบังคับบีบค้ัน
ทางดานความยากจนขนแคน ทําใหตองเริ่มตนชีวิตดวยสองมือเปลาหรือท่ีมีคํากลาวท่ีเขาใจโดยท่ัวไป
วาสรางเนื้อสรางตัวข้ึนมาไดจาก “เสื่อผืนหมอนใบ” จนกระท่ังนําพาไปสูเสนทางของเจาสัวท่ีประสบ
ความสําเร็จในอาชีพการงาน ซึ่งหลายๆ ทานท่ีประสบความสําเร็จตางบอกในทํานองท่ีวาเปนเพราะ
พวกทานมีความขยัน อดทน มุงม่ันและบากบั่นเปนพ้ืนฐาน จึงยืนหยัดตอสูและฟนฝาไมกลัวตอ
อุปสรรคและความยากลําบาก เหลานั้นจึงทําใหพวกทานมีวันนี้

ความขยันท่ีมีในบางอยางแมบางครั้งยังไมใหผลทางดานเงินทองแตก็ตองฝกฝนเอาไวให
เคยชนเปนนิสัย อยางเชน การเปนนักเรียนนักศึกษาถึงแมวาการขยันทําหนาท่ีดังกลาวไมทําใหไดมา
ซึ่งทรัพยสินเงินทองโดยตรง แตก็ถือไดวาเปนรากฐานท่ีสําคัญของการทําใหกาวไปสูอาชีพการงานท่ีดี
ในอนาคต ดังนั้นไมวาจะมีอาชีพอะไรท้ัง คาขาย เจาของธุรกิจ ลูกจาง นักกีฬา นักแสดง นักรอง
นักดนตรี หากวามี ความขยันท่ี ถูกตองถูกทางก็มีโอกาสกาวไปสูประตูแหงความสําเร็จท่ีเปดรอรับ
ตลอดเวลาไดในไมชา

ประการท่ีสอง : รักษาดี (อารักขสัมปทา) หมายถึง การเก็บรักษาทรัพยสิน เปนการตอ
ยอดมาจากเงินทองท่ีเราขยันหามาจากสัมมาอาชีพท่ีสุจริตนั้น กินลึกลงไปในการบริหารจัดการ
ทรัพยสินดังกลาวใหงอกเงยออกดอกออกผลตามมาดวย เปนไปในลักษณะของการเก็บรักษาและใชไป
ในทางท่ีกอใหเกิดประโยชนสูงสุด

- การเก็บเปนการเก็บออมทรัพยสิน เงินทอง เพ่ือเปนหลักประกันใหกับอนาคตในภาย
ภาคหนา หากวาเกิดวิกฤติข้ึนในวิถีของการดําเนินชีวิตก็จะสงผลกระทบไมมากนักสามารถ
ประคับประคองเอาตัวรอดไปไดอยางสบายๆ การเก็บออมเปรียบเสมือน การสรางภูมิคุมกันในการ

ดําเนินชีวิตในระยะยาว เชน ขยันหามาได ๑๐๐ บาท ก็ใชไป ๗๐ บาท ท่ีเหลือก็เก็บออม
สะสมไวอีก ๓๐ บาท เปนตน ทําอยางนี้เรื่อยไปทรัพยสินก็จะเพ่ิมข้ึนในอนาคต ไมใชหามาไดเทาไร
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ก็ใชไปจนหมดหรือกาวกระโดดไปหยิบยืมเอาเงินในอนาคต (หนี้รูปแบบตางๆ ) มาใชกอนในปจจุบัน
ลักษณะเชนนี้ถือวาเปนการสรางนิสัยการใชจายท่ีไมดี

- การใชไปของทรัพยสินเปนการบริหารจัดการตอยอดในสวนของเงินเก็บเพ่ือใหเกิด
ประโยชนสูงสุด ในการนําไปสรางมูลคาเพ่ิม ซึ่งการบริหารจัดการดังกลาวก็จักตองรอบคอบและมีสติ
อยาพึงบริหารจัดการดวย “กิเลสหรือความโลภ” เปนตัวตั้งเก่ียวเนื่องจากสาเหตุท่ีสําคัญในทายท่ีสุด
ของการหมดเนื้อหมดตัวก็มาจากการวิ่งไลกวดความโลภของตัวเองนั่นเอง ดังท่ีเราจะเห็นตามขาวสาร
บอยๆ ท้ังการถูกแกงคตมตุน หลอกเอาเงินไปโดยอางวาจะนําไปลงทุนท่ีใหผลตอบแทนท่ีมากมาย
มหาศาล ซึ่งกลุมมิจฉาชีพพวกนี้รูดีวาตอมความโลภของมนุษยถูกกระตุนไดงาย ดังนั้นจึงควรบริหาร
จัดการการลงทุนโดยใชสติและความรูท่ีเทาทันใหอยูเหนือกิเลสหรือไมใหถูกความโลภครอบงํา

หลักธรรม “อารักขสัมปทา (รักษาดี)” ในขอนี้มีจุดมุงหมายสอนใหประหยัดมัธยัสถรูจัก
เก็บออมรวมความถึงรูจักบริหารการใชจาย ซึ่งนัยก็เปรียบเสมือนเปนการดูแลรักษาคุมครองโภค
ทรัพยท่ีหามาไดดวยสัมมาอาชีพไมใหหมดไปในทางท่ีเสื่อมเสียและเปนอันตรายตอตนเองและผูอ่ืน
หรือใหรู จักในคุณคาของทรัพยสินท่ีหามาไดโดยรู จักเก็บและใชไปในทางท่ีเปนประโยชนตอตนและ
บุคคลอ่ืนอยูในที

ประการท่ีสาม : ผูกไมตรีกับกัลยาณมิตร (กัลยาณมิตตตา) หมายถึง การรูจัก “คบคนดี
มีความเปนเพ่ือนแท” ความเปนเพ่ือนแทจริงนั้นยอมนําพามิตรไปในเสนทางท่ีดีๆ จะพึงสังเกตไดวา
หลักธรรมในขอนี้ตอยอดมาจากการขยันหาและรักษาดี เก่ียวเนื่องจาก มนุษยเปนสัตวสังคมตองมีการ
ปฏิสัมพันธกับบุคคลรอบขาง ดังนั้น หากวาเรามีกัลยาณมิตรแลว ความเจริญกาวหนาก็เกิดข้ึน เชน

- ในการขยันหา หากวาเราขยันหาทรัพยสินเงินทองมาดวย ความถูกตองประกอบสัมมา
อาชีพ แตบังเอิญไปคบกับเพ่ือนท่ีประกอบอาชีพท่ีไมสุจริตก็จะมีโอกาสนําพาใหชีวิตของเราเขาไปยุง
เก่ียวหรือพัวพันกับอาชีพท่ีไมสุจริตนั้นไมมากก็นอย แตถาหากวา เรามีเพ่ือนดี (กัลยาณมิตร)
ก็จะนําพาไปสูเสนทางของการขยันหาทรัพยสินท่ีประเสริฐยิ่งๆ ข้ึนไป ไมนําพาความเดือดรอนให

- ในการรักษาทรัพยสินนั้น หากวาเราคบเพ่ือนท่ีไมดี ก็จะมีแตคําแนะนําไปในแนวทางท่ี
ไมดี เชน ชวนไปเลนการพนัน ชวนไปลงทุนในธรกิจท่ีผิดกฎหมาย เก่ียวเนื่องจากคนท่ีไมดีเหลานี้
มีกิเลสหรือความโลภครอบงํา นําทางในการดําเนินชีวิต แตถาหากวาเรามีเพ่ือนท่ีดี(กัลยาณมิตร)
ก็จะนําพาไปในทางท่ีดี คอยตักเตือนเรา เชน หากวามีคนมาชวนไปลงทุนในธุรกิจท่ีผิดกฎหมายหรือ
มาหลอกลวงตมตุน กัลยาณมิตรก็จะคอยใหคําปรึกษาท่ีเปนประโยชนและคอยตักเตือนเราชวยกันหา
ขอมูลเพ่ือนํามาวิเคราะห ไมใหหลงไปติดกับดักหรือเปนเหยื่อพวกมิจฉาชีพโดยงาย

ในวิถีชีวิตของสังคมเศรษฐกิจท่ีมนุษยถือเปนสัตวสังคมท่ีตองเขาไปมีปฏิสัมพันธระหวาง
มนุษยดวยกันเองอยางหลีกเลี่ยงไมไดนั้น สิ่งสําคัญอีกประการในการดําเนินชีวิตก็คือการเลือกคบมิตร
ซึ่งถือไดวาเปนเปนองคประกอบสําคัญตามหลัก “มงคลชีวิต ๓๘ ประการ” อันเปนหลักคําสอนใน
พระพุทธศาสนาท่ีวาดวยมงคลแรกคือ “ไมคบคนพาล” และตอดวยมงคลประการท่ีสองคือตองรูจัก

๑๐๐ เรื่องเดียวกัน.



๗๕

“คบบัณฑิต” เปนท่ีนาพึงสังเกตวาหลักธรรมมงคลชีวิตในพระพุทธศาสนาท่ีสมเด็จพระสัมมา
สัมพุทธเจาไดยกเอามาวางเปนหลักปฏิบัติในลําดับท่ี ๑ และ ๒ นั้นเปนเรื่องท่ีเก่ียวเนื่องกับคนบง
ชี้ใหเห็นวา ปญหาท่ีสําคัญของการดําเนินชีวิตตามหลักพระพุทธศาสนานั้นสิ่งสําคัญและตองคํานึงถึง
ในเบื้องแรกคือเรื่องคน ดังคงเคยเคยไดยินไดฟงมาบอยๆ ในทํานองท่ีวา “คนนี้เสียคนเพราะคบเพ่ือน
ไมดี สวนคนนี้ไดดีเพราะมีเพ่ือนท่ีดีคอยแนะนําและชวยเหลือเก้ือกูลไมใหเดินทางผิด”

ประการท่ีสี่ : ดํารงชีวิตแบบพอเพียง (สมชีวิตา) หมายถึง การรูจักคุณคาของทรัพยสิน
เงินทองท่ีหามาไดใชจายใหเกิดประโยชนสูงสุด ไมใชจายฟุมเฟอย รวมถึงกินลึกลงไปในความ
พอประมาณ ความสมเหตุสมผล ความสมดุล และสรางภูมิคุมกันใหกับชีวิต เก่ียวเนื่องจาก
ความพอเพียง มีลักษณะ อกาลโิก (ไมเลือกกาลไมเลือกสมัย) คือ สามารถใชไดทุกเวลาและทุกสถานท่ี
เพราะเปนหลักแหงความเปนจริงเสมอ “ความพอเพียง” มีคุณลักษณะท่ีสําคัญคือ๑๐๑

ประการแรก ความพอประมาณคือ เปนความพอดีท่ีไมมากเกนไปและไมนอยเกินไป
หรือไมสุดโตงท้ังสองดานไมวาจะเปนมิติทางสังคม มิติทางการเมือง และมิติทางเศรษฐกิจ และท่ี
สําคัญในความพอดีท่ีมีอยูหรือไดมานั้นตองไมเบียดเบียนตนเองและไมกาวขามไปเบียดเบียนคนอ่ืน
เปนความพอดีท่ีตั้งอยูบนหลักของศีลธรรมและคุณธรรมเปนสําคัญ

ประการท่ีสอง ความสมเหตุสมผลประกอบไปดวย
- ความสมเหตุสมผลในการจัดลําดับความสําคัญเปนการจัดลําดับความสําคัญในการ

ตัดสินของทุกมิติ ท้ังเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม ในประเด็นท่ีมองถึงความสมเหตุสมผลทาง
เศรษฐกิจ การเมือง และสังคม โดยมีผลประโยชนของสวนรวมเปนท่ีตั้ง

- ความสมเหตุสมผลในกระบวนการดําเนินการเปนการคํานึงถึงความเหมาะสมของวิธีการ
และข้ันตอนของการดําเนินการตองโปรงใส ไมเอ้ือผลประโยชนใหกับกลุมตนเองและพวกพองท่ีสําคัญ
ตองยึดหลักธรรมาภิบาล

- ความสมเหตุสมผลในดานผลกระทบหรือตนทุนทางสังคมเปนการคํานึงถึงผลกระทบ
ท่ีมีตอสังคมโดยรวม ตลอดจนสิ่งแวดลอม โดยยึดหลักของความสมดุลและดุลยภาพโดยรวมของ
มนุษยกับมนุษยและมนุษยกับธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเปนท่ีตั้ง

ประการท่ีสาม ความสมดุลของความสัมพันธในมิติดานตางๆ คือ เปนความสมดุลทางหลัก
ความคิด ความสมดุลทางหลักการพูด ความสมดุลทางหลักการปฏิบัติ รวมถึงความสมดุลในมิติอ่ืนๆ
ซึ่งเม่ือความพอเพียงเปนการไมไปเบียดเบียนตัวเองและคนอ่ืน รวมท้ังการไมไปเบียดเบียนธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมดวยแลว ทําใหความสัมพันธระหวางมนุษยดวยกันและความสัมพันธระหวางมนุษยกับ
ธรรมชาติ และสิ่งแวดลอมในลักษณะดังกลาวเปนความสัมพันธในเชิงอุดหนุนสงเสริม เก้ือกูลซึ่งกัน
และกัน เปนการดําเนินความสัมพันธท่ีแสวงหาประโยชนสวนรวม ไมแสวงหาผลประโยชนสวนตัวเปน
เปาหมายหลัก เพ่ือนําไปสูจุดสมดุลทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง แทนการนําไปสูจุดวิกฤติ

๑๐๑ เรื่องเดียวกัน.
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ประการท่ีสี่ การสรางภูมิคุมกันคือ ความสามารถในการรองรับหรือรับมือกับสภาวการณ
ความผันผวน และการเปลี่ยนแปลงในดานตางๆ ท่ีเกิดข้ึน ไดเปนอยางดี เนื่องจาก ความพอเพียง
ทําใหเกิดความสมดุลระหวางมนุษยกับมนุษยและระหวางมนุษยกับธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เม่ือเกิด
การเปลี่ยนแปลงข้ึน จึงไดรับผลกระทบไมมาก และสามารถกลับสูจุดสมดุลและดุลยภาพใหมไดอยาง
รวดเร็ว

การปฏิบัติตามหลักธรรมทิฎฐธัมมิกัตถประโยชนเปนเรื่องเก่ียวกับปากทองการกินการอยู
ปจจัยการดํารงของคน ถาบานเมืองมีเศรษฐกิจดีคนมีความอยูดีกินดี ตางคนตางประกอบอาชีพท่ี
สุจริตไมเบียดเบียนกัน รัฐบาลก็ไมตองวนวายอยูกับการปราบปรามเรื่องทุจริตสามารถพัฒนา
ประเทศชาติใหเจริญกาวหนาไป และเศรษฐกิจของชาติจะดีข้ึนจําเปนตองมีการพัฒนา คือการดําเนิน
กิจการเพ่ือเพ่ิมรายไดของคนใหสูงข้ึน ตอเนื่องกันเปนระยะยาวนาน ปจจัยข้ันมูลฐานท่ีสําคัญในการ
พัฒนาเศรษฐกิจ คือประชากรซึ่งเปนทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีคาสูงสุดและเปนปจจัยมูลฐานเปนตนทุน
เบื้องตนถาคนทุกคนท่ีเปนประชากรของชาติมีหลักธรรมตามท่ีกลาวมา ก็ถือไดวาประเทศชาติมี
ประชากรท่ีมีคุณภาพ มีความสามารถในการประกอบอาชีพ และเปนอาชีพท่ีสุจริต รัฐบาลก็สามารถ
พัฒนาสงเสริมอาชีพทางดานเทคโนโลยี เพ่ือคุณภาพและปริมาณของผลผลิตมีการศึกษาวิจัยคนควา
นวัตกรรมใหประชากร เกิดความชํานาญในวิชาชีพ การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศก็ยอมบรรลุตาม
เปาหมายการพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางพระพุทธศาสนา จะตองเริ่มดวยการพัฒนาคนเปนอันดับ
แรกเม่ือพัฒนาคนใหมีคุณภาพแลวการพัฒนาวัตถุก็เปนไปไดงาย เพราะคนเปนผูหาคนเปนผูใชปจจัย
ในการดํารงชีวิตถาคนรูจักหาและรูจักใชใหเปน เศรษฐกิจยอมจะดีข้ึน๑๐๒

สรุปไดวา การประยุกตใชหลักทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน สําหรับการบูรณาการกับการ
จัดการคือ ผูบริหารควรจะมีความรู ความเขาใจในหลักทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน ท่ีเปนประเด็นสําคัญ
ซึ่งใชกับการจัดการเศรษฐกิจชุมชน คือมีอุฎฐานสัมปทา มีความขยันหม่ันเพียรในการปฏิบัติหนาท่ี
การงาน มีอารักขสัมปทารูจักคุมครองเก็บรักษาโภคทรัพย มีกัลยาณมิตตตาคบคนดีเปนมิตร
รูจักกําหนดบุคคลในถ่ินอาศัย มีสมชีวิตามีความเปนอยูท่ีเหมาะสมรูจักกําหนดรายไดและรายจาย
เลี้ยงชีวิตแตพอดี มิใหฝดเคืองหรือฟูมฟาย ใหรายไดเหนือรายจาย มีประหยัดเก็บไว จากการ
บูรณาการและประยุกตใชหลักหลักทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน ๔ ประการ กับการจัดการเศรษฐกิจชุมชน
และผลการศึกษาของนักวิชาการตางๆ ผูวิจัยประมวลผลไดวา หลักทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน ๔ มีสวน
สําคัญตอการสงเสริมความสําเร็จในการจัดการเศรษฐกิจชุมชน สรุปไดตามตาราง ๒.๙ ดังนี้

๑๐๒ พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ. ปยุตฺโต) , พจนานุกรมพุทธศาสตร ฉบับประมวลธรรม , ๒๕๔๖.
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ตาราง ๒.๙. สรุปการประยุกตใชทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน

นักวิชาการหรือแหลงขอมูล แนวคิดหลัก
พระพรหมคุณภรณ (ป.อ.ปยุตฺโต) หนา
๓๗.

หลักทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน ๔ ประการ “คนท่ีจะเรียกได
วารูจักใชทรัพยหรือหาเงินเปนใชเงินเปน เปนคนท่ี ทํามา
หากินท่ีดี ตั้งตัวสรางหลักฐานไดและใชทรัพยสมบัติใหเปน
ประโยชนเปนผูปฏิบัติหนาท่ีทางเศรษฐกิจอยางถูกตอง
เพราะปฏิบัติตามหลักธรรมนี้”

พระครูโพธิธรรมานุกูล (บรรเทา ชุดจีน)
(๒๕๕๔,บทคัดยอ)

คือ หลักประโยชนในปจจุบัน ๔ อยาง บางเรียกวา หัวใจ
เศรษฐี อุ อา กะ สะ อาจเรียกสั้นๆวา ทิฏฐธัมมิกัตถะ

อุดมพร อมรธรรม, (๒๕๔๙), หนา ๙๙
– ๑๐๓.

ลักษณะของประโยชนสุขในปจจุบัน ท่ีมีแงมุมทางลึกซึ้ง
ทางเศรษฐศาสตรมีมิติท่ีครอบคลุมการดําเนินชีวิตท้ังการ
อยู การกิน รวมถึงความสัมพันธทางกิจกรรมของเศรษฐกิจ
ในทุกๆ เรื่องเลยทีเดียว นําพามาซึ่ งความม่ันคงและ
สมบูรณ ซึ่งหลักธรรมท่ีนําพาสูความ “ร่ํารวยและม่ังค่ัง”
อยางยั่งยืนนั้นโบราณทานเรียกวา“หลักธรรมหัวใจเศรษฐี
(อุ อา กะ สะ)”

๒.๕ ขอมูลบริบทการวิจัย

ขอมูลบริบทจังหวัดชลบุรี
จังหวัดชลบุรี หรือท่ีคนท่ัวไปเรียกกันสั้นๆวา “เมืองชล”เปนจังหวัดทองเท่ียวชายทะเล

ภาคตะวันออกท่ีมีชื่อเสียง มาชานาน อีกท้ังมี ชุมชนอยูอาศัยยอนไปไดถึงยุคทวารวดี กลายเปนแหลง
สั่งสมอารยธรรมและความเจริญ รุงเรืองในหลายๆดาน โดยเฉพาะ การทองเท่ียว ขนบธรรมเนียม
ประเพณี วิถีชีวิตชุมชน และอุตสาหกรรมระดับ นานาชาติ มีอาณาเขตและการปกครอง จังหวัดชลบุรี
แบงการปกครองออกเปน ๑๑ อําเภอ คือ

๑. อําเภอเมืองชลบุรี ๒. อําเภอหนองใหญ
๓. อําเภอพนัสนิคม ๔. อําเภอบานบึง
๕. อําเภอพานทอง ๖. อําเภอบอทอง
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๗. อําเภอศรีราชา ๘. อําเภอบางละมุง
๙. อําเภอสัตหีบ ๑๐.อําเภอจันทร
๑๑.อําเภอเกาะสีชัง

สําหรับเมืองพัทยานั้น เดิมเปนเมืองท่ีอยูในความปกครองของจังหวัดชลบุรี แตปจจุบันพัทยาเปนเมือง
ท่ีบริการเปนเขตปกครองพิเศษ

ในจังหวัดชลบุรี มีวัดท่ีมีสวนในการรวมทําเศรษฐกิจชุมชนหลายวัดซึ่งในแตละวัดมีสวน
ชวยเหลือชุมชนตามพุทธวิธีบริหาร ๕ ประการตามคํายอในภาษาอังกฤษวา POSDC ไดแก

P คือ Planning หมายถึง การวางแผน เปนการกําหนดแนวทางเนินงานในปจจุบัน
เพ่ือความสําเร็จท่ีจะตามมาในอนาคต มีวิสัยทัศนเพ่ือกําหนดทิศทางขององคกร

O คือ Organization หมายถึง การจัดองคกร เปนการกําหนดโครงสรางความสัมพันธของ
สมาชิกและสายบังคับบัญชาภายในองคกร มีการแบงงานกันทําและการกระจายอํานาจภายในองคกร
มีการแบงงานกันทําและการกระจายอํานาจ

S คือ Staffing หมายถึง งานบุคลากร เปนการสรรหาบุคลากรใหม การพัฒนาบุคคลากร
และการใชคนใหเหมาะกับงาน

D คือ Directing หมายถึง การอํานวยการ เปนการสื่อสารเพ่ือใหเกิดการดําเนินการตาม
แผน มีมนุษยสัมพันธท่ีดีและมีภาวะผูนํา

C คือ Controlling หมายถึง การกํากับดูแล เปนการควบคุมคุณภาพของการปฏิบัติงาน
ภายในองคกรรวมท้ังกระบวนการแกปญหาภายในองคกร๑๐๓ ซึ่งแตละวัดมีการผลิตสินคาหลายชนิด
หลายรูปแบบ ไดแก

๑.วัดหนองปรืออําเภอบางละมุง มีการผลิตน้ําดื่มและจําหนายสินคาผลิตภัณฑโครงการ
หลวงสวนจิตรดาภายในวัดโดยมีพระครูพิพิธกิจจารักษ เจาคณะอําเภอบางละมุงเปนประธาน
มีการบริหารจัดการภายในวัด ตั้งแตข้ันตอนของการผลิต การบรรจุภัณฑ มีการจําหนายใหกับ
ประชาชนในชุมชน ในราคาท่ีเหมาะสม

๒.วัดราษฎรศรัทธาอําเภอเมืองชลบุรีรวมกับชุมชนผลิตขนมพ้ืนบานจําหนายใหกับ
ประชาชนในชุมชนโดยมีพระครูพิศาลชโลปมคุณ รองเจาคณะอําเภอเมืองชลบุรีเปนประธาน
มีการบริหารจัดการภายในวัด โดยรวมกับชุมชนจัดตั้งกลุมทําขนมพ้ืนบาน ผลิตในวัดโดยสมาชิกใน
กลุม จําหนายใหกับประชาชนในชุมชน

๓.วัดกุณฑีธารอําเภอบานบึงรวมกับโรงเรียนพิมลกิจจานุวัตรเปนประธาน ซึ่งบริหาร
จัดการรวมกับโรงเรียน โดยวัดเปนผูออกทุนใหกับโรงเรียน มีคณะครูและกลุมนักเรียนเปนผูผลิตโดย
จัดจําหนายใหกับชุมชนและผูปกครองของนักเรียน

๑๐๓ พระธรรมโกศาจารย (ประยูร ธมฺมจิตฺโต), พุทธวิธีบริหาร, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๙), หนา ๔.
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๔.วัดหนองไกเถ่ือน มีการผลิตน้ําไผใหกับประชาชนภายในชุมชน โดยมีพระมหา
บุญณภัสร ถิรปฺุโญ ดร. รองเจาคณะอําเภอพนัสนิคม รูปท่ี ๒ เปนประธาน มีการบริหารจัดการ
ภายในวัด คือ ผลิตภายในวัด การบรรจุอาศัยคนในชุมชน ตลอดถึงจําหนายใหกับประชาชนในชุมชน
ละผูสนใจสั่งซื้อท่ัวไป

๕. เกาะแกวคลองหลวงอําเภอพนัสนิคม มีการผลิตเครื่องจักสานรมกับชุมชน โดยมี
พระครูประทีปวรรัตน เจาคณะตําบลไรหลักทองเปนประธาน บริหารจัดการรวมกับชุมชนจัดการ
ฝกอบรมคนในชุมชน จัดตั้งเปนกลุมจักสานภายในวัด ผลิตภัณฑท่ีไดจากกลุมจัดจําหนายใหกับ
ประชาชนในชุมชนและประชานชท่ัวไปท่ีสนใจ

๖.วัดคลองพลู(เกา)อําเภอหนองใหญ มีการผลิตผลไมแปรรูปรวมกับชุมชนบานคลองพลู
โดยมีพระครูไพบูลธรรมคุณ เจาคณะตําบลคลองพลูเปนประธาน รวมประธานกลุมชุมชนบานคลอง
พลูทําผลไมแปรรูป มีการบริหารจัดการตั้งแตการหาวัตถุดิบ การแปรรูปและจําหนายภายในชุมชน
และนอกชุมชนท่ีสนใจสั่งซื้อ

๗.วัดหนองฆออําเภอศรีราชา มีการผลิตเห็ดและผลิตภัณฑแปรรูปจากเห็ดรวมกับ
โรงเรียนวัดหนองฆอ โดยมีพระครูธรรมจริยานุกูล เจาอาวาสวัดหนองฆอเปนประธาน มีการบริหาร
จัดการรวมกับโรงเรียน มีคณะครูและนัดเรียนเปนผูจัดทํา ตลอดถึงมีการแปรรูปผลิตภัณฑจากเห็ด
จําหนายในชุมชนและนอกชุมชน

๘.วัดสามัคคีบรรพตอําเภอสัตหีบ มีการผลิตผาบาติกรวมกับชุมชน โดยมีพระครูเกษม
กิตติโสภณ เจาอาวาสวัดสามัคคีบรรพตเปนประธาน รวมกับประธานชุมชนและสมาชิก จัดทํา
โครงการผาบาติก มีการข้ันตอนการผลิตการแปรรูปผาบาติกในรูปแบบตางๆ ฝกอบรม จําหนาย
ภายในชุมชนและนอกชุมชนท่ีสั่งซื้อโดยตรงและทางออนไลน

๘.วัดหนองงูเหลือมอําเภอเกาะจันทร มีการผลิตขาวปลอดสารพิษรวมกับชุมชน โดยมี
พระปลัดสีชล ชินฺธมฺโม เจาอาวาสวัดหนองงูเหลือมเปนประธานรวมกับผูใหญบานทาบุญมีจัดตั้งเปน
กลุมชุมชนบริหารจัดการตั้งแตการหาวัตถุดิบ บรรจุภัณฑ และจําหนายภายในชุมชนและนอกชุมชนท่ี
สั่งซื้อรวมถึงนําไปแสดงตามงานตางๆ

๙.สํานักสงฆบานขุนชํานาญอําเภอบอทอง มีการผลิตสบูสมุนไพรรวมกับโรงเรียนบานขุน
ชํานาญ โดยมีพระนิพนธ นิภาธโร หัวหนาท่ีพักสงฆบานขุนชํานาญเปนประธานในการใหความรู
เก่ียวกับเรื่องสมุนไพรท่ีใชเปนสวนผสมของสบูสมุนไพร รวมกับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนบานขุน
ชํานาญ ผลิตสบูเพ่ือจําหนายในชุมชนและประชานท่ีสนใจ

ดังนั้นสรุปวา วัดจึงมีสวนรวมในการจัดการสินคาชุมชน เปนศูนยกลางในการผลิตจัด
จําหนายหรือมีสวนรวมในการบริหารกลุมในแตละพ้ืนท่ีของแตละวัดโดยมีเจาอาวาสเปนประธานรวม
ท้ังใหการสนับสนุนในดานอ่ืนๆ เชน ใหพ้ืนท่ีทําศูนยการผลิต ฝกอบรมสมาชิกใหมีความชํานาญ นํา
วิทยากรมาอบรมใหความรู รวมกับกลุมชุมชนไปศึกษาดูงานในท่ีตางๆท่ีทํากิจกรรมเศรษฐกิจชุมชน
จัดพ้ืนท่ีวัดเปนท่ีจัดจําหนายสินคาของชุมชน รวมท้ังเปนดูแลใหคําแนะนํา ปลูกฝงหลักธรรมใน
หลักทิฎฐธัมมิกัตถประโยชนสูสมาชิกในกลุมชุมชน
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๒.๖ งานวิจัยที่เกี่ยวของ

การศึกษาวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดทําการศึกษางานวิจัยท่ีเก่ียวของกับการจัดการเศรษฐกิจ
ชุมชนวิถีพุทธของพระสังฆาธิการในจังหวัดชลบุรี จากการตรวจสอบเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ
ปรากฏวามีงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับเรื่องท่ีศึกษาดังนี้

๒.๖.๑ งานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับการจัดการ

การศึกษาวิจัยครั้งนี้  ผูวิจัยไดทําการศึกษางานวิจัยท่ีเก่ียวของกับการจัดการ ตรวจสอบ
เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของปรากฏวามีงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับเรื่องท่ีศึกษา ดังนี้

พระมหาเรืองเดช ถาวรธมฺโม, ดร. (ศรีประสม)๑๐๔ ไดวิจัยเรื่อง “การบริหารจัดการ
กิจการคณะสงฆใหเปนศูนยการเรียนรูของชุมชนวัดไผลอม ตําบลจันทนิมิต อําเภอเมืองจันทบุรี
จังหวัดจันทบุรี” เปนการพัฒนาศูนยการเรียนรูเพ่ือบริการชุมชนในวัด เปนการพัฒนาการเรียนรู
เพ่ือใหผู เรียนมีความรู คู คุณธรรม เพ่ือความเจริญดานเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมชุมชน
ผลการวิจัยพบวา ปจจัยท้ังภายในและภายนอกท่ีสงผลใหภารกิจหรือกิจกรรมของวัดบังเกิดผลสําเร็จ
เจาอาวาสสามารถสรางวัดใหเปนแหลงการเรียนรูเปนศูนยกลางพัฒนาคุณภาพชีวิต ประชาชนและ
พัฒนาชุมชน คือ พระสงฆชั้นปกครองของวัด ไดประพฤติปฏิบัติตามพระธรรมวินัยอยางเครงครัดเปน
แบบอยางท่ีดี สรางความศรัทธาใหเกิดแกประชาชน มีการจัดระบบการบริหารงานในวัด โดยการวาง
ระเบียบและมอบอํานาจหนาท่ีในการปฏิบัติภารกิจตางๆ ของวัดใหแกพระภิกษุสงฆในวัด ตามความรู
ความสามารถรวมถึงการตัดสินใจไดตามท่ีเห็นเหมาะสมทําใหเกิดความคลองตัวในการดําเนินงาน
ตางๆ สืบทอดวิธีการระบบและระเบียบปฏิบัติตางๆ ซึ่งเปนท่ียอมรับของชุมชนและประชาชน ใหคง
อยูเปนวัฒนธรรมประเพณีคูกับวัดสืบไป วัดทําหนาท่ีเปนสื่อการในการโอนถายระหวางผูใหและผูรับ
เพ่ือสรางโอกาสผูดอยโอกาสในดานตางๆ สงเสริมใหเกิดความเสมอภาคและเก้ือกูลกันในสังคม
การสรางสายสัมพันธในระหวางวัดกับชุมชน เปนการดึงชุมชนและประชาชนเขาหาวัดเพ่ือสราง
ความสัมพันธและการพ่ึงพาซึ่งกันและกัน  การสรางความรูสึกใหเกิดแกประชาชนวา “วัดเปนแหลง
ชุมชน” โดยประชาชนเขามารวมใน “ศูนยการเรียนรูของวัด”

๑๐๔ พระมหาเรืองเดช ถาวรธมฺโม (ศรีประสม), “การบริหารจัดการกิจการคณะสงฆใหเปนศูนย
การเรียนรูของชุมชนวัดไผลอม ตําบลจันทนิมิต อําเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี ”, รายงานการวิจัย ,
(หนวยวิทยบริการคณะสังคมศาสตร วัดไผลอม (พระอารามหลวง), (มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,
๒๕๕๔). หนา ๑.



๘๑

โชติ บดีรัฐ ไดวิจัยเรื่อง“การบริหารงานของพระสังฆาธิการ ในเขตการปกครองคณะสงฆ
ภาค ๔เพ่ือความม่ันคงแหงพระพุทธศาสนา” พบวา ๑) สภาพการบริหารงานคณะสงฆภาค ๔ ในการ
บริหารคน มีการสรางและพัฒนาภาวะผูนาบุคลากรทางพระพุทธศาสนาใหมีประสิทธิภาพมากข้ึนการ
บริหารงาน มีการออกกฎระเบียบในการปกครองคณะสงฆ ๒) ประสิทธิผลการบริหารงานคณะสงฆ
ภาค ๔ ในการบริหารคน มีการดําเนินไปอยางรวดเร็วสนองตองานท่ีมอบหมายใหทําการบริหารภาระ
งาน มุงบริหารท่ีสนองตอบตอความตองการของผูมาติดตอ และการบริหารองคกร ไดเนนในเรื่อง
สรางศรัทธาเขาวัดและปฏิบัติธรรมมากข้ึน ๓) ศักยภาพการบริหารงานคณะสงฆภาค ๔
การบริหารคน มีการนําจุดเดนของบุคลากรมาใชในการบริหารงาน การบริหารภาระงาน
มีการประยุกตเทคโนโลยีเขามาชวยในการบริหารงาน และการบริหารองคกร มีการจัดทําแผนงาน
หรือโครงการเพ่ือพัฒนาองคกรอยางตอเนื่อง ๔) วิธีการพัฒนาการบริหารงานคณะสงฆภาค ๔ ควรมี
วิธีการพัฒนาคนใหเกง มีความรูความสามารถ มีการพัฒนาสมรรถนะดานการบริหารงาน โดยอบรม
ใหพระสังฆาธิการเปนผูนําในการพัฒนาจิตใจ จริยธรรมคุณธรรมและใหมีความรูและทักษะในเรื่อง
การปูองกันไมใหพุทธศาสนิกชนเสื่อมศรัทธาในพระพุทธศาสนา๑๐๕

วรภาส ประสมสุข และนิพนธ กินาวงศ ไดวิจัยเรื่อง “หลักการบริหารการศึกษาตาม
แนวพุทธธรรม” โดยมีจุดมุงหมายศึกษาอยู ๒ กรณี คือ ๑) วิเคราะหความสอดคลองของหลักพุทธ
ธรรมกับหลักการบริหารการศึกษาท่ีครอบคลุมถึง ๓ หลักการครองตน หลักการครองคน หลักการ
ครองงาน ๒) เพ่ือเสนอหลักการบริหารการศึกษาตามแนวพุทธธรรม วิธีการศึกษานี้ ผูวิจัยไดใช
ระเบียบวิธีวิจัยเชิงพัฒนาใชเทคนิควิเคราะหเอกสาร การสัมภาษณและเทคนิคเดลฟาย ผลการวิจัย
พบวา หลักพุทธธรรมท่ีสอดคลองกับหลักการบริหารการศึกษา มีจํานวน ๒๑ หลักธรรม แยกตาม
หลักการครองตน การครองคน และการครองงาน ไดดังนี้ การครองตน สอดคลองกับ ๑๙ หลักพุทธ
ธรรม ไดแก  กัลยาณมิตตตา โยนิโสมนสิการ ธรรมคุมครองโลก ๒ ธรรมทําใหงาม ๒ ธรรมมีอุปการะ
มาก ๒ กุศลมูล๓ สันโดษ ๓ สุจริต ๓ อธิปไตย ๓ ฆราวาสธรรม ๔ พรหมวิหาร ๔ สังคหะวัตถุ
๔ อธิษฐานธรรม ๔เบญจธรรม พละ ๕ กัลยาณมิตรธรรม ๗ สัปปุริสธรรม ๗ อริยทรัพย ๗ และ
ทศพิธราชธรรม, สวนการครองคน สอดคลองกับ ๑๕ หลักพุทธธรรม ไดแก กัลยาณมิตตตา
โยนิโสมนสิการ ธรรมคุมครองโลก ๒ ธรรมทําใหงาม ๒ กุศลมูล ๓ สุจริต ๓ อธิปไตย ๓
ฆราวาสธรรม ๔ พรหมวิหาร ๔ สั งคหะวัต ถุ ๔ กัลยาณมิตรธรรม ๗ สัปปุริสธรรม ๗
อปริหานิยธรรม ๗ อริยทรัพย ๗ และทศพิธราชธรรม,และ การครองงาน สอดคลองกับ ๑๐
หลักพุทธธรรม ไดแก กัลยาณมิตตตา โยนิโสมนสิการ ธรรมทําใหงาม ๒ ธรรมมีอุปการะมาก ๒

๑๐๕ โชติ บดีรัฐ, “การบริหารงานของพระสังฆาธิการ ในเขตการปกครองคณะสงฆภาค ๔ เพ่ือความ
มั่ นค งแห งพระ พุทธศาสนา”, วิทยานิพนธ รั ฐประศาสนศาสตร ดุษฎีบัณฑิ ต , (บัณฑิ ต วิทยาลั ย  :
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ, ๒๕๕๔). หนา ๑.



๘๒

สุจริต ๓ อิทธิบาท ๔ พละ ๕ ฆราวาสธรรม ๔ สังคหะวัตถุ ๔ และ  สัปปุริสธรรม ๗ นอกจากนี้ยัง
พบวา มีจํานวน ๗ หลักธรรมท่ีสอดคลองกับหลักการบริหารการศึกษาดานการครองตน การครองคน
และการครองงาน ไดแก กัลยาณมิตตตา โยนิโสมนสิการ ธรรมทําใหงาม ๒ สุจริต ๓ ฆราวาสธรรม ๔
สังคหะวัตถุ ๔ และ สัปปุริสธรรม ๗๑๐๖

พระอกนิษฐ  สิริปฺโญ (อาจวิชัย) ไดวิจัยเรื่อง การบริหารจัดการดานสาธารณูปการ
ของพระสังฆาธิการ ในอําเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี พบวา

๑) การบริหารจัดการด านสาธารณูปการของพระสั งฆาธการ ในอําเภอเ มือง
จังหวัดปทุมธานี พบวา พระภิกษุมีความคิดเห็นตอการบริหารจัดการดานสาธารณูปการของ
พระสังฆาธิการในอําเภอเมือง จังหวดปทุมธานี โดยภาพรวมอยูในระดับมาก (x = ๓.๙๓) และเม่ือ
พิจารณารายละเอียดในแตละดาน พบวา พระภิกษุมีความคิดเห็นอยูในระดับมากทุกขอ

๒) ผลการเปรียบเทียบการบริหารจัดการดานสาธารณูปการของพระสังฆาธิการใน
อําเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี ทดสอบสมมติฐานโดยการวิเคราะหความแตกตางตัวแปร พบวา
พระสงฆท่ีมีอายุ พรรษา วุฒิการศึกษาสามัญ วุฒิการศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาบาลีท่ีแตกตางกัน
มีความคิดเห็นตอการบริหารจัดการดานสาธารณูปการของพระสังฆาธิการในอําเภอเมือง จังหวัด
ปทุมธานี  ไมแตกตางกัน  จึงปฏิเสธสมมติฐานท่ีตั้งไว

๓) ผลการศึกษาปญหา อุปสรรค และแนวทางในการแกปญหาการบริหารจัดการดาน
สาธารณูปการของพระสังฆาธิการในอําเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี ไดแก ๑) ปญหาเก่ียวกับ
งบประมาณกอสรางไมเพียงพอ ๒) ปญหาเก่ียวกับการขาดการดูแลเอาใจใส ๓) ปญหาเก่ียวกับการให
ความรูเก่ียวกับการจัดศาสนสมบัติของวัดยังไมเปนระบบแกพระภิกษุสามเณร จึงมีขอเสนอแนะ
ประกอบดวย ๑) จัดหางบประมาณสํารองไวมากๆใหเพียงพอกับการกอสราง ๒) จําเปนตองมีการตั้ง
คณะกรรมการควบคุมดูแล ใหมีผูรับผิดชอบท่ีเปนรูปธรรมและเอาใจใสจริงๆ ๓) การใหความรู
เก่ียวกับการจัดศาสนสมบัติของวัด  ใหเกิดความสํานึกรักศาสนสมบัติของวัด๑๐๗

พูนสุข มาศรังสรรค ไดวิจัยเรื่อง“การจัดการความรุนแรงในครอบครัวเชิงพุทธ
บูรณาการ” ผลการวิจัยพบวา คนในสถาบันครอบครัวและในสถาบันอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ สามารถใช
ประโยชนจากหลักธรรมตางๆ ในพระพุทธศาสนาเถรวาทโดยการนํามาประยุกตรวมกับแนวทางการ
ดําเนินการของประเทศทางตะวันตก ตะวันออก และประเทศไทย ในสังคมยุคโลกาภิวัตนปจจุบันเปน
การจัดการความรุนแรงในครอบครัวเชิงพุทธบูรณาการ เพ่ือใชจัดการกับความรุนแรงในครอบครัวได
อยางเปนรูปธรรมและมีประสิทธิภาพมากข้ึน โดยมีวิธีการและเครื่องมือสําหรับแตละปจเจกบุคคลเริ่ม
ลงมือนําไปจัดการฯ ไดเองอยางรีบดวน และหม่ันนําไปปฏิบัติในระยะยาว และแผขยายไปในองครวม

๑๐๖ วรภาส ประสมสุข และนิพนธ กินาวงศ , “หลักการบริหารการศึกษาตามแนวพุทธธรรม,”
วารสารศึกษาศาสตร ปท่ี ๑๘, ฉบับท่ี ๒ (พฤศจิกายน ๒๕๔๙ - มีนาคม ๒๕๕๐) หนา ๖๓-๖๔.

๑๐๗ พระอกนิษฐ สิริปโญ (อาจวิชัย). “การบริหารจัดการดานสาธารณูปการของพระสังฆาธิการใน
อําเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี”, รายงานการวิจัย, (มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๔), หนา ๑.



๘๓

ของสังคม ในมิติของ (๑) การแปรเปลี่ยนความขัดแยงท่ีเปนความกาวราวรุนแรง ใหเปนความเขาใจ
อันดีตอกัน (Transformation) (๒) การหาทางแกไขปญหาความรุนแรงในระดับตางๆ รวมถึงการ
ป อ ง กั น มิ ใ ห เ กิ ด ซ้ํ า ซ อ น (Solution in Terms of Problem Solving and Prevention)
และการเยียวยา (Healing) รักษาใจตนใหสงบสันติไปพรอมๆ กับคนในครอบครัว

หัวใจสําคัญของการบูรณาการเชิงพุทธเพ่ือใชจัดการความรุนแรงในครอบครัวในงานนี้คือ
การเขาไปจัดการกับฐานของใจในปจเจก ดวยการฝกฝน บมเพาะจิตใจใหตั้งม่ัน แนวแน มีสัมมาสมาธิ
ในการปรับปรุงพัฒนาตนใหมีสัมมาทิฏฐิ มีสติสัมปชัญญะอยูในปจจุบันขณะ ไมตกเปนทาสของ
อารมณรายตางๆ โดยเริ่มจากการปรับเปลี่ยนองคประกอบภายในจิตใจตนเอง ไดแกตัณหา
ทิฏฐิ มานะ เพ่ือลด ละ เลิก ความยึดม่ันในตัวตน ความเห็นแกตัว ความตระหนี่ ความมักไดและความ
ไมเห็นอกเห็นใจผูอ่ืน อันเปนสาเหตุแหงความกาวราวรุนแรงรวมกับการพัฒนารูปแบบของการดําเนิน
ชีวิตครอบครัวของปจเจกใหเศรษฐกิจกับจิตใจไปดวยกันในหลักแหงความสันโดษพอเพียงในทางสาย
กลางอันอุดมดวยศีล สมาธิและปญญา (ไตรสิกขา) จากหลักพุทธธรรมตางๆผสานกับการใชแนวทาง
ดีๆ ของตะวันตกและตะวันออก รวมถึงความกาวหนาทางเทคโนโลยีเพ่ือประโยชนสูงสุด ปลอดภัย
จากความขัดแยงรุนแรงใดๆ เพราะเม่ือใจของปจเจกสงบสันติสุขแลวความวุนวาย ขัดแยง สับสน
ไมลงรอยในรูปตางๆ จากใครหรืออะไรก็ตาม ไมอาจสรางความกดดันในใจเของเขาใหประทุเปนความ
รุนแรงทางวาจาและทางกายไดอีก ท่ีสําคัญอีกสิ่งหนึ่งคือ สังคมโดยองครวมตองรวมสรางคานิยมใน
คุณคาแทมากกวาคุณคาเทียมในทุกสิ่งท่ีเก่ียวพันกับการดําเนินชีวิตครอบครัว ท้ังทางตรงและ
ทางออม๑๐๘

พระมหาสุทิน สุทินฺโน ไดวิจัยเรื่อง “การบริหารจัดการเครือขายเชิงพุทธของกลุม
โรงเรียนพระปริยัติธรรม” ผลการวิจัยพบวา ๑) สภาพท่ัวไปของการบริหารจัดการเครืองขายเชิงพุทธ
ของกลุมโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา กลุม ๑ มีการบริหารงานตามหนาท่ีการบริหาร
POLC มีการวางแผนยุทธศาสตร การจัดองคการ มีการนําและมีการตรวจสอบโดยมีการประยุกตใช
ทฤษฎีหลักอปริหานิยธรรมและนวัตกรรมในการบริหารซึ่งเปนไปตามสภาพและบริบทของ
สถานศึกษามีการแลกเปลี่ยนเรียนรู มีขอตกลงรวมกันและการรวมตัวกันภายใตการบริหารจัดการ
แบบกลุมโรงเรียน เพ่ือประสานความรวมมือดานการบริหารความรูวิชาการ สามารถท่ีจะพัฒนาความ
รวมมือและความสัมพันธไปสูระดับเครือขายท่ีมีการสรางความเขมแข็งในการบริหารงานวิชาการ ๕
ดานอยางเปนระบบได ๒) หลักพุทธธรรมท่ีเหมาะสมในการบริหารจัดการเครือขายเชิงพุทธของกลุม
โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษากลุม ๑ ไดแก อปริหานิยธรรม ๗ มีการบูรณาการหลัก
อปริหานิยธรรมเขาไปในทุกข้ันตอนกระบวนการของการบริหารจัดการ เพ่ือพัฒนาการบริหารจัดการ
เครือขายเชิงพุทธของกลุมโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา กอใหเกิดการบริหารจัดการ

๑๐๘ พูนสุ ข มาศรั งสรรค , “การจั ดการความรุนแรงในครอบครั ว เ ชิ ง พุทธบู รณาการ ” ,
วิทยานิพนธพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต (พระพุทธศาสนา), (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย, ๒๕๕๔), หนา ๑.



๘๔

เครือขายเชิงพุทธ เปนเครือขายมีชีวิต มีการรวมตัวกัน เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู สกัดเอาสวนดีหรือ
จุดแข็งของแตละฝายมาเรียนรูและสนับสนุนกันและกัน ๓) รูปแบบการบริหารจัดการเครือขายเชิง
พุทธของกลุมโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษากลุม ๑ เปนรูปแบบการบริหารจัดการ
เครือขายท่ีมีการ บูรณาการหลักอปริหานิยธรรม อันเปนหลักธรรมท่ีสรางความสามัคคีของบุคคล
องคกร และพัฒนาตอไปอยางยั่งยืน๑๐๙

แมชีเณรัชฌา ศักดิ์ศิริสัมพันธ ไดวิจัยเรื่อง “พุทธวิธีบริหารเพ่ือการพัฒนาสํานัก
ปฏิบัติ” ผลการวิจัยพบวา ๑) หลักพุทธวิธีบริหารเปนแนวคิดหลักการบริหารของพระพุทธเจา
ประกอบดวยพุทธวิธีการวางแผน พุทธวิธีการจัดองคกร พุทธวิธีในการบริหารงานบุคลากร พุทธ
วิธีการอํานวยการและพุทธวิธีการกํากับดูแล แนวคิดในการพัฒนาเปนการพัฒนาองคกรเพ่ือพัฒนา
คุณภาพชีวิตตลอดจนหลักสูตรการปฏิบัติตามหลักสติปฏฐาน ๔ ในสํานักปฏิบัติธรรมฝายสงฆและการ
ปฏิบัติในรูปแบบอ่ืนๆ ของฝายคฤหัสถ ๒) สภาพท่ัวไปของสํานักปฏิบัติธรรมท่ีบริหารโดยคณะสงฆ
และโดยคฤหัสถ มีดังนี้ ฝายคณะสงฆมีการวางแผนงานระยะสั้นและระยะยาว เจาอาวาส/เจาสํานัก
เปนผูบริหารแตผูเดียวในการจัดองคกร การบริหารงานบุคคลดวยหลักใชคนใหเหมาะกับงาน
การอํานวยการผูนําเปนหลักเพ่ือกําหนดการทํางานตามสายงาน พุทธวิธีการกํากับดูแลใชหลักธรรม
คือหลักไตรสิกขาและหลักเมตตา สวนฝายคฤหัสถพบวาการวางแผนมีคณะกรรมการมูลนิธิบริหารใน
องคกรขนาดใหญและขนาดกลาง การจัดองคกรมีสํานักงานเลขานุการเปนฝายอํานวยการและ
ปฏิบัติการตางๆ การบริหารงานบุคคลใชการแบงงานตามหนาท่ี ๓) การวิเคราะหเปรียบเทียบความ
เหมือนความตางไดแกฝายคณะสงฆเปนนิติบุคคลขณะท่ีฝายคฤหัสถมีคณะกรรมการมูลนิธิบริหารใน
องคกรขนาดใหญและขนาดกลาง โดยมีการบริหารจัดการเชิงรุกขณะท่ีฝายคณะสงฆเปนเชิงรับแตมี
เปาหมายเดียวกัน ๔) รูปแบบพุทธวิธีบริหารเพ่ือการพัฒนาสํานักปฏิบัติธรรมฝายคณะสงฆใชหลักใน
การบริหารสอดคลองกับพุทธวิธีบริหารของพระพุทธเจา สวนของคฤหัสถใชการประยุกตหลักบริหาร
ตะวันตกกับผสานกับหลักธรรม๑๑๐

เอ้ือมอร ชลวร ไดวิจัยเรื่อง “การจัดการความรูเชิงพุทธบูรณาการ” ผลการวิจัยพบวา
ความรู มี ๒ ประ เภท คือ ความรู ฝ งลึ ก ในตั วคน (tacit knowledge) และความรู ชั ดแจ ง
(explicit knowledge) ในกระบวนการจัดการความรูมีหลักในการพยายามนําเอาความรูท่ีฝงลึก
ในคนออกมาเปนความรูชัดแจง โดยการแลกเปลี่ยนเรียนรู มีปฏิสัมพันธรวมกัน แมวากระบวนการ

๑๐๙ พระมหาสุทิน สุทิโน, “การบริหารจัดการเครือขายเชิงพุทธของกลุมโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนก
สามัญศึกษากลุม ๑”, วิทยนิพนธพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร), (บัณฑิตวิทยาลัย :
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๖), หนา ๑

๑๑๐ แมชีเณรัชฌา ศักดิ์ศิริสัมพันธ, “พุทธวิธีบริหารเพ่ือการพัฒนาสํานักปฏิบัติธรรม”, ปริญญาพุทธ
ศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,
๒๕๕๖), หนา ๑.



๘๕

จัดการความรูจะมีหลากหลายวิธีการ แตกระนั้นก็ตาม ผูวิจัยเห็นวากระบวนการจัดการความรูมักมี
ขอจํากัด จากหลายเหตุปจจัยซึ่งอาจฉุดใหกระบวนการจัดการความรูไมสามารถทํางานไดเต็มท่ี

ในขณะท่ีเม่ือพิจารณาการจัดการความรูในพระพุทธศาสนานั้นจะเห็นวามีการสืบทอดองค
ความรูผานกาลเวลาท่ียาวนานรวม ๒,๖๐๐ ป ซึ่งนับวายาวนานมากแสดงใหเห็นถึงกระบวนการ
บริหารจัดการความรูในทางพระพุทธศาสนาเปนกระบวนการท่ีมีประสิทธิภาพสูงมากจึงสามารถรักษา
องคความรูท้ังปริยัติ แนวทางปฏิบัติ และปฏิเวธธรรมไวไดอยางดี โดยผูวิจัยเห็นวาหลักธรรมท่ีโดดเดน
ในพระพุทธศาสนาท่ีทําใหเกิดกระบวนการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาไดยาวนานมีอยู ๔ หมวดคือ
(๑) การใชหลักไตรสิกขา ในการจัดสรางสังคมใหเขาใจซึ่งกันและกัน (๒) การสรางกระบวนการเรียนรู
จากภายในดวยหลักสาราณียธรรม (๓) กระบวนการจัดการสังคีติรอยกรองพระธรรมและพระวินัยให
เปนหมวดหมู งายตอการจดจําและนําไปปฏิบัติและ (๔) กระบวนการสรางสังคมแหงสงฆ อันไดแก
การมีพระวินัย และระเบียบวิธีปฏิบัติวาดวยการรวมตัวเปนหมูสงฆ

จากองคความรูในดานการจัดการความรู และองคความรูในพระพุทธศาสนาท่ีผานมา
ผูวิจัยไดนําพุทธธรรม ท้ัง ๔ หมวดเขามาประยุกตสรางรูปแบบจัดการความรูเชิงพุทธบูรณาการ ผูวิจัย
เริ่มจากการประยุกตโมเดลเกลียวความรูของอิคุจิโร โนนากะ (Ikujiro Nonaka) ท่ีเรียกวา เซกิ (SECI)
มาเปนแนวคิดหลักของการปฏิบัติ ซึ่งมีองคประกอบ ๔ แบบดวยกันคือ (๑) การขัดเกลาทางสังคม
(socialization) (๒) การสกัดความรูออกจากตัวคน (Externalization) (๓) การผสมผสานความรู
(Combination) (๔) การผนึกความรูในตน (Internalization) เปนพลวัติ ท่ีมีการหมุนในลักษณะท่ี
เปนเกลียว (spiral) เปนการสรางความรูใหมท่ีไมรูจบ แลวนําหลักพุทธธรรม ๔ หมวดขางตนมา
เสริมแรงผลักดันใหเกิดพลังในการขับเคลื่อน ซึ่งไดเสนอเปนแบบจําลองใหม หลังจากนั้นไดนํา
แบบจําลองดังกลาวมาทําการตรวจสอบองคความรูดวยผูทรงคุณวุฒิดวยกระบวนการสนทนากลุม
(focus group) สรุปผลวาไดแบบจําลองการจัดการความรูเชิงพุทธบูรณาการท่ีพรอมนําไปใชงานไดใน
องคกรท่ัวไป๑๑๑

สุทธิพร สายทอง ไดวิจัยเรื่อง “การจัดการความรูเชิงพุทธสูการพัฒนาองคกรปกครอง
ส ว น ท อ ง ถ่ิ น ใ น ภ า ค เ ห นื อ ต อ น บ น ก า ร วิ จั ย ค รั้ ง นี้ มี วั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค ๓ ป ร ะ ก า ร คื อ
๑. เพ่ือศึกษาสภาพท่ัวไปของการจัดการความรูในองคกรปกครองสวนทองถ่ินในภาคเหนือตอนบน
๒. เพ่ือศึกษาการจัดการความรูเชิงพุทธท่ีเหมาะสมสําหรับการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ินใน
ภาคเหนือตอนบน และ ๓. เพ่ือเสนอรูปแบบการจัดการความรูเชิงพุทธสูการพัฒนาองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินในภาคเหนือตอนบน การศึกษาวิจัยครั้งนี้ใชวิธีวิจัยท่ีใชไดแกวิธีการวิจัยแบบผสมผสาน
(Mixed Methodology) ท้ังเชิงปริมาณ (Quantitative Researchและเชิงคุณภาพ (Qualitative
Research) ในเชิงปริมาณเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยาง ผูบริหาร และพนักงานเทศบาลนคร จํานวน
๒๙๙ คน แบบสอบถามเปนเครื่องมือและนํามาวิเคราะหขอมูลดวยสถิติพรรณนา ไดแก คารอยละ

๑๑๑ เอ้ือมอร ชลวร, “การจัดการความรูเชิงพุทธบูรณาการ”, วิทยานิพนธพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต
(พระพุทธศาสนา), (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๔), หนา ๑.



๘๖

(Frequency) คาเฉลี่ย (mean) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviations) สวนเชิงคุณภาพ
เ ก็ บ ข อ มู ล ด ว ย ก า ร สั ม ภ า ษ ณ เ ชิ ง ลึ ก (In-depth-Interview) จ า ก ผู ใ ห ข อ มู ล สํ า คั ญ
(Key Informants) จํานวน ๑๘ คน ซึ่งเปนนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล ผูทรงคุณวุฒิ และประชาชน
ผูมีสวนไดสวนเสียจาก ๓ เทศบาลนคร และสนทนากลุมเฉพาะ ( Focus Group Discussion )
จากกลุมผูเชี่ยวชาญ และนักวิชาการ จํานวน ๑๐ รูป/ทาน เลือกแบบเฉพาะเจาะจง และนํามา
วิเคราะหขอมูลดวยวิธีอุปนัย และการพรรณนาความ

ผลการวิจัยพบวา ๑. สภาพการจัดการความรูขององคกรปกครองสวนทองถ่ินใน
ภาคเหนือตอนบนเปนการจัดการความรูโดยในลักษณะของการแขงขันเชิงอํานาจ และเชิงการเรียนรู
ดานพัฒนาคน พบวาการจัดการความรูในองคการจําเปนอยางยิ่งในการพัฒนาบุคลากร ใหเขารับการ
อบรม ศึกษาดูงาน ท้ังในประเทศ และตางประเทศ เพ่ือนําความรู หรือประสบการณมาพัฒนาองคกร
สวนดานพัฒนางานพบวา มีการประชุมเพ่ือสรางการเรียนรูรวมกัน และทํางานเปนทีม มีการเรียนรู
จากการศึกษาดูงานจากการทำงาน จากการใชเทคโนโลยีในองคกรเพ่ือสะดวกตอการบริหารจัดการ
ดานขอมูล ในดานพัฒนาองคกร พบวาการจดการความรูในเทศบาลนคร ยึดกฎ ระเบียบ และขอ
บังคับ ของการบริหารราชการ โดยภาพรวม การจัดการความรูของเทศบาลนครจะมีองคความรูการ
บริหารเปนพ้ืนฐานและฝงตัวอยูในองคกร แตไมมีการแลกเปลี่ยนและพัฒนาเปนองคกรแหงการเรียนรู
๒. การจัดการความรูเชิงพุทธสําหรับการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ินในภาคเหนือตอนบน
พบวามีการจัดการความรูโดยการนําหลักสัปปุริสธรรม ๗ และหลักอปริหานิยธรรม ๗ มาบูรณาการ
การจัดการความรูในองคกร เพ่ือนําไปสูการพัฒนาคน พัฒนางาน และพัฒนาองคกร ใหเปนองคกร
แหงการเรียนรู เชน มีการหม่ันประชุมกันเนืองนิตย พรอมเพียงกันประชุม พรอมเพียงกันเลิกประชุม
เปนตน ในขณะเดียวกันการจัดการความรูท่ีเก่ียวของกับองคการจะคํานึงถึงหลักคุณธรรมและ
จริยธรรมในการพัฒนางานองคการ เพ่ือใหมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลตอการพัฒนางานพัฒนาคน
และพัฒนาองคกรอยางยั่งยืนม่ันคง ๓. รูปแบบการจัดการความรูเชิงพุทธสูการพัฒนาองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินในภาคเหนือตอนบน พบวาควรมีการบูรณาการนําหลักธรรม อปริหานิยธรรม ๗ และ
สัปปุริสธรรม ๗ เปนแนวทางในการบริหารจัดการความรู และควรมีการวางแผนเก่ียวกับการบริหาร
จัดการความรู ดวยการกําหนดแผน กลยุทธอยางมีมาตรฐาน มีการสรางกิจกรรมเพ่ือการแลกเปลี่ยน
เรียนรูมีการสรางคลังความรู ในการจัดระบบอยางเปนหมวดหมูเพ่ือใหสามารถเขาถึงไดงายอยางเปน
รูปธรรม มีการประเมินผลการปฏิบัติงานดานการจัดการความรู ท้ังนี้เพ่ือใหบรรลุเปาหมาย ๓
ประการ ไดแก การพัฒนางาน พัฒนาคน และการพัฒนาองคกรไปสูการเปนองคกรแหงการเรียนรู
อยางตอเนื่อง๑๑๒

๑๑๒ สุทธิพร สายทอง, “การจัดการความรูเชิงพุทธสูการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ินใน
ภาคเหนือตอนบน”, วิทยานิพนธพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต, สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร, (บัณฑิตวิทยาลัย :
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗), หนา ๑.



๘๗

สรุปไดวา การจัดการเปนกระบวนการวางแผนการดําเนินงานท่ีตอเนื่องและประสานงาน
กัน เพ่ือชวยใหบรรลุจุดมุงหมายในการดําเนินงานรวมกันโดยอาศัยบุคลากรและทรัพยากรท่ีวัดมีอยู
ใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด โดยอาศัยหลักการวางแผน การจัดองคการ การชี้นํา
การควบคุมและการติดตามประเมินผลแนวคิดการบริหารจัดการแตละแนวคิดมีเปาหมายไปในทิศทาง
เดียวกัน คือ เปนไปเพ่ือใหเกิดความเรียบรอยภายในองคกร และมีประสิทธิภาพสูงสุด มุงเนนการ
ทํางานใหสําเร็จตามวัตถุประสงคขององคกร ซึ่งแตละแนวคิดมีจุดมุงเนนหรือวิธีในการจัดการ เพ่ือให
บรรลุถึงเปาหมายแตกตางกันไป งานวิจัยท่ีเก่ียวของกับการจัดการ สรุปไดตามตาราง ๒.๑๐ ดังนี้

ตาราง ๒.๑๐. สรุปงานวิจัยท่ีเก่ียวกับการจัดการ

นักวิจัย ผลการวิจัย
พระอกนิษฐ สิริปโญ (อาจวิชัย),
(๒๕๕๔).

๑. จัดหางบประมาณสํารองไวมากๆ
๒. ตั้งคณะกรรมการควบคุมดูแล
๓. ใหความรูเก่ียวกับการจัดศาสนสมบัติของวัด

พ ร ะ ม ห า เ รื อ ง เ ด ช  ถ า ว ร ธ มฺ โ ม
(ศรีประสม), (๒๕๕๔).

๑. พระสงฆประพฤติปฏิบัติตามธรรมวินัยอยางเครงครัด
๒. จัดระบบการบริหารงานในวัดตามความรูความสามารถ
๓. การสรางคติธรรมประจําใจ
๔. สืบทอดวิธีการระบบและระเบียบปฏิบัติตางๆ
๕. วัดเปนสื่อกลางในการโอนถายระหวางผูใหและผูรับ
๖. การสรางสายสัมพันธในระหวางวัดกับชุมชน
๗. สรางวัดเปนแหลงชุมชน

โชติ บดีรัฐ, (๒๕๕๔). “การบริหารงานของพระสังฆาธิการในเขตการปกครอง
คณะสงฆภาค ๔ เพ่ือความม่ันคงแหงพระพุทธศาสนา”
ผลการวิจัยพบวา
๑. การบริหารคน มีการสรางและพัฒนาภาวะผูนํ า
บุคลากรทางพระพุทธศาสนาใหมีประสิทธิภาพ
๒. มีการนําจุดเดนของบุคลากรมาใชในการบริหารงาน
และแกปญหาจุดดอยของบุคลากรในการบริหารงาน
๓. มีการประยุกตเทคโนโลยีเขามาชวยในการบริหารงาน
และในการบริหารองคกร มีการจัดทําแผนงานหรือ
โครงการเพ่ือพัฒนาองคกรอยางตอเนื่อง



๘๘

ตาราง ๒.๑๐ สรุปงานวิจัยท่ีเก่ียวกับการจัดการ(ตอ)

นักวิจัย ผลการวิจัย
แมชีเณรัชฌา ศักดิ์ศิริสัมพันธ, (๒๕๕๖). “ พุทธวิธีบริหารเพ่ือการพัฒนาสํานักปฏิบัติ ”ผลการวิจัย

พบวา หลักพุทธวิธีบริหารเปนแนวคิดหลักการบริหารของ
พระพุทธเจาประกอบดวยพุทธวิธีการวางแผน พุทธวิธีการ
จัดองคกร พุทธวิธีในการบริหารงานบุคลากร พุทธวิธีการ
อํานวยการและพุทธวิธีการกํากับดูแล แนวคิดในการ
พัฒนาเปนการพัฒนาองคกรเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต
ตลอดจนหลักสูตรการปฏิบัติตามหลักสติปฏฐาน ๔ ใน
สํานักปฏิบัติธรรมฝายสงฆและการปฏิบัติในรูปแบบอ่ืนๆ
ของฝายคฤหัสถ

วรภาส ประสมสุข และนิพนธ กินาวงศ,
(๒๕๕๐)

หลักพุทธธรรมท่ีสอดคลองกับหลักการบริหารการศึกษา มี
จํานวน ๒๑ หลักธรรม แยกตามหลักการครองตน การ
ครองคน และการครองงาน การครองตน สอดคลองกับ
๑๙ หลักพุทธธรรม ไดแก  กัลยาณมิตตตา โยนิโสมนสิการ
ธรรมคุมครองโลก ๒ ธรรมทําใหงาม ๒ ธรรมมีอุปการะ
มาก ๒ กุศลมูล๓ สันโดษ ๓ สุจริต ๓ อธิปไตย ๓ ฆราวาส
ธรรม ๔ พรหมวิหาร ๔ สังคหะวัตถุ ๔ อธิษฐานธรรม ๔
เบญจธรรม พละ ๕ กัลยาณมิตรธรรม ๗ สัปปุริสธรรม ๗
อริยทรัพย ๗ และ ทศพิธราชธรรม, สวนการครองคน
สอดคลองกับ ๑๕ หลักพุทธธรรม ไดแก กัลยาณมิตตตา
โยนิโสมนสิการ ธรรมคุมครองโลก ๒ ธรรมทําใหงาม ๒
กุศลมูล ๓ สุจริต ๓ อธิปไตย ๓ ฆราวาสธรรม ๔ พรหม
วิหาร ๔ สังคหะวัตถุ ๔ กัลยาณมิตรธรรม ๗ สัปปุริสธรรม
๗ อปริหานิยธรรม ๗ อริยทรัพย ๗ และทศพิธราชธรรม
,และ การครองงาน สอดคลองกับ ๑๐ หลักพุทธธรรม
ไดแก กัลยาณมิตตตา โยนิโสมนสิการ ธรรมทําใหงาม ๒
ธรรมมีอุปการะมาก ๒ สุจริต ๓ อิทธิบาท ๔ พละ ๕
ฆราวาสธรรม ๔ สังคหะวัตถุ ๔ และ  สัปปุริสธรรม ๗
นอกจากนี้พบวา มีจํานวน ๗ หลักธรรมท่ีสอดคลองกับ
หลักการบริหารการศึกษาดานการครองตน การครองคน
และการครองงาน



๘๙

ตาราง ๒.๑๐ สรุปงานวิจัยท่ีเก่ียวกับการจัดการ(ตอ)

นักวิจัย ผลการวิจัย

เอ้ือมอร ชลวร, (๒๕๕๔). “การจัดการความรูเชิงพุทธบูรณาการ”ผลการวิจัยพบวา
ความรู มี ๒ ประเภท คือ
ความรูฝงลึกในตัวคน(tacit knowledge)และความรูชัด
แจ ง (explicit knowledge)มีการแลกเปลี่ ยนเรียนรู มี
ปฏิสัมพันธรวมกันระหวางความรูท้ัง ๒ ประเภท

พูนสุข มาศรังสรรค, (๒๕๕๔). “การจัดการความรุนแรงในครอบครัวเชิงพุทธบูรณาการ”
ผลการวิจัยพบวา หัวใจสําคัญของการบูรณาการเชิงพุทธ
คือการเขาไปจัดการกับฐานของใจในปจเจกดวยการฝกฝน
บมเพาะจิตใจใหตั้ง ม่ัน แนวแน มีสัมมาสมาธิในการ
ปรับปรุงพัฒนาตนใหมีสัมมาทิฏฐิ มีสติสัมปชัญญะอยูใน
ปจจุบันขณะจิต

สุทธิพร สายทอง, (๒๕๕๗). “การจัดการความรูเชิงพุทธสูการพัฒนาองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินในภาคเหนือตอนบน ผลการวิจัยพบวา
๑. สภาพการจัดการความรูขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ินในภาคเหนือตอนบนเปนการจัดการความรูโดยใน
ลักษณะของการแขงขันเชิงอํานาจและเชิงการเรียนรู
๒. การจัดการความรูเชิงพุทธสําหรับการพัฒนาองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินในภาคเหนือตอนบน พบวามีการ
จัดการความรูโดยการนําหลักสัปปุริสธรรม ๗ และหลักอป
ริหานิยธรรม ๗ มาบูรณาการการจัดการความรูในองคกร
เพ่ือนําไปสูการพัฒนาคน พัฒนางาน และพัฒนาองคกร
ใหเปนองคกรแหงการเรียนรู ๓. รูปแบบการจัดการความรู
เชิงพุทธสูการพัฒนาองคกรปกครองสวนทอง ถ่ินใน
ภาคเหนือตอนบน พบวาควรมีการบูรณาการนําหลักธรรม
อปริหานิยธรรม ๗ และสัปปุริสธรรม ๗ เพ่ือใหบรรลุ
เปาหมาย ๓ ประการ ไดแก การพัฒนางาน พัฒนาคน
และการพัฒนาองคกรไปสูการเปนองคกรแหงการเรียนรู
อยางตอเนื่อง



๙๐

๒.๖.๒ งานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับเศรษฐกิจชุมชน

จากการศึกษาควาทบทวนงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับเศรษฐกิจชุมชนปรากฏวามีนักวิชาการ
หลายทาน ไดทําการศึกษางานวิจัยท่ีเก่ียวของกับเศรษฐกิจชุมชนไว ผูวิจัยพอจะนํามาสรุปไดดังนี้

พระครูปริยัติวิสุทธิคุณ และคณะ ไดวิจัย เรื่อง “การใชหลักพุทธศาสนาในการสงเสริม
วิสาหกิจชุมชนพ่ึงตนเองลุมแมน้ํามูล อําเภอทาตูม จังหวัดสุรินทร” พบวา การใชหลักสัปปุริสธรรม
หลักพรหมวิหารธรรม ชวยสงเสริมการบริหารจัดการกลุมและสมาชิก ผลการใชหลักพุทธศาสนาใน
การสงเสริมวิสาหกิจชุมชน คือ ทําใหสมาชิกใหความรวมมือ มีความสามัคคี มีความซื่อสัตย
เท่ียงธรรม มีความไววางใจกัน ปฏิบัติงานอยางทุมเท เสียสละ จริงจัง มีความขยัน อดทน มีความสุข
ม่ันคง เอ้ือเฟอเก้ือกูลตอเพ่ือนมนุษย เกิดความคิดอาน มีมุมมองท่ีกวาง รูจักแยกแยะ ฉลาดรอบรู
มีเปาหมาย มีทักษะการดําเนินกิจกรรมกลุม เชื่อมโยงเครือขาย ลูกคาและสมาชิกของกลุมเชื่อม่ัน
ท้ังหมดสงผลเปนรูปธรรมท่ีชัดเจนคือ ความเขมแข็งม่ันคงของวิสาหกิจชุมชนสามารถพ่ึงตัวเองได๑๑๓

วิทยา จันทรแดง ไดวิจัยเรื่อง “การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการชุมชนเขมแข็งตาม
แนว ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในเขตจังหวัดภาคกลางตอนบน”, ผลการวิจัยพบวา ๑) นโยบายการ
นาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใชเพ่ือสรางชุมชนเขมแข็ง มีการดําเนินการในดานการเพ่ิม
ศักยภาพขององคกรชุมชน การสงเสริมการมีสวนรวม การจัดการความรูและการเรียนรูของคนใน
ชุมชน ๒) ชุมชนมีการประยุกตใชหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการบริหารจัดการชุมชน การ
ประกอบอาชีพ การจัดการทรัพยากรในชุมชน และการพัฒนาองคกรในชุมชน ๓) รูปแบบใหมท่ี
คนพบคือ การบริหารจัดการชุมชนเขมแข็งแบบบูรณาการตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การวิจัย
ในครั้งนี้นาไปสูขอคนพบใหม คือ ๑) การมีสวนรวมท่ีสนับสนุนใหชุมชนเขมแข็งแบบไตรภาคี ไดแก
องคกรชุมชน องคกรภาครัฐ องคกรภาคีสนับสนุน ๒) ระบบสนับสนุนชุมชนเขมแข็ง ไดแก ระบบ
ความรู ระบบขอมูล ระบบความสัมพันธ และมีแนวทางในการนาไปสูการปฏิบัติเพ่ือสรางชุมชน
เขมแข็ง ๓) แนวทางในการสรางชุมชนเขมแข็ง คือ แนวทางดานการฟนฟูชุมชน แนวทางดานการ
ปรับตัวของชุมชน และแนวทางดานการดารงอยูของชุมชน๑๑๔

๑๑๓ พระครูปริยัติวิสุทธิคุณ และคณะ, “การใชหลักพุทธศาสนาในการสงเสริมวิสาหกิจชุมชนพ่ึงตนเอง
ลุมแมนํ้ามูล อําเภอทาตูม จังหวัดสุรินทร”, รายงานการวิจัย, (วิทยาเขตสุรินทร : มหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย, ๒๕๕๑). หนา ๑

๑๑๔ วิทยา จันทรแดง, “การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการชุมชนเขมแข็งตามแนว ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอ เ พี ย ง  ใ น เ ข ต จั ง ห วั ด ภ า ค ก ล า ง ต อน บ น ”, วิ ทย านิ พน ธ รั ฐ ป ร ะ ศ า สนศาสตร ดุษฎี บั ณฑิ ต ,
(คณะรัฐประศาสนศาสตร : มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ, ๒๕๕๔), หนา ๑.



๙๑

ศรนรายณ ศรีเพชร๑๑๕ ไดวิจัยเรื่อง การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน ผลการวิจัยพบวา
ดานการพัฒนาผลิตภัณฑของกลุมอาชีพ การใหความสนใจในการรวมกลุมของคนในชุมชน
เชนเดียวกับการรวมกลุมการทอผา ซึ่งเกิดข้ึนจากอาชีพเสริมท่ีคนในชุมชนดั้งเดิมทําอยูกอนแลว
แตเม่ือไดรับคําแนะนําท่ีดี จากหนวยงานท่ีมีสวนเก่ียวของและชี้ใหเห็นถึงประโยชนท่ีจะไดรับจากการ
รวมกลุมอาชีพกัน และคนในชุมชนมีความเห็นท่ีคลอยตาม จึงไดเกิดการรวมตัวกันเปนกลุมตางๆข้ึน
สามารถสรางอาชีพสรางรายไดใหกับคนในชุมชน แตในปจจุบันพบวา มีกลุมท่ีจดทะเบียนวิสาหกิจ
ชุมชนบางแหง มีการกระจุกตัวของการรวมกลุมอาชีพ เชน กลุมอาชีพผาทอตีนจกแมวังชางท่ีมีการ
รวมตัวกันในเฉพาะหมูบานแมวังชางเทานั้น ท้ังนี้การรวมกลุมอาชีพของตนในชุมชนมีจุดประสงคหลัก
คือ สรางอาชีพและสรางรายได ใหกับสมาชิกในกลุม นอกเหนือจากการประกอบอาชีพหลัก
ซึ่งโดยรวมแลวมักจะประกอบอาชีพทางการ การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและสงผลตอระบบเศรษฐกิจ
ดังนี้ (๑) การสงเสริมจากหนวยงานทางภาครัฐ ซึ่งหนวยงานทางภาครัฐใหการสงเสริมทางเศรษฐกิจ
ของกลุมชุมชน โดยการสงเสริมใหชุมชนไดมีการประกอบอาชีพ ซึ่งมีหนวยงานตางๆ ท่ีเขามาใหการ
สงเสริม เชน สหกรณการเกษตรประจําอําเภอท่ีคอยใหความรูและยังใหคําแนะนําเกษตรกรในการ
สรางรายได ซึ่งเพ่ิมรายไดใหกับเกษตรกรเปนอยางมากทําใหเศรษฐกิจชุมชนดีข้ึน (๒) สภาพพ้ืนท่ีและ
ลักษณะภูมิ อากาศท่ีเอ้ืออํานวยตอการประกอบอาชีพ เนื่องจากมีสภาพพ้ืนท่ีและลักษณะภูมิอากาศท่ี
เหมาะสม ทําใหไดผลผลิตท่ีมีคุณภาพ (๓) การพัฒนาผลิตภัณฑใหม ในการประกอบอาชีพของกลุม
อาชีพตางๆ การท่ีจะตองปรับปรุงสินคาท่ีมี อยูแลวใหมีการพัฒนาคุณภาพยิ่งข้ึน ทําใหมีรูปแบบท่ี
หลากหลายและถูกตาถูกใจลูกคา อีกท้ังยังเปนการเพ่ิมรายไดและเปนการเพ่ิมมูลคาของสินคาดวย
เพราะฝมือการประดิษฐของแตละชุมชนลวนมีเอกลักษณเฉพาะตัว เชื่อไดวาหากมีการพัฒนารูปแบบ
สินคา เชน พัฒนาลวดลายใหมและการทําบรรจุภัณฑท่ีสวยงาม ก็คงสามารถพัฒนาผลิตภัณฑใหมๆ
ข้ึนมาได (๔) ความนิยมในสินคาท่ีมีการผลิตในโครงการหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑเพ่ิมมากข้ึน จากการ
รณรงคของหนวยงาน ตางๆ (๕) การเปลี่ยนแปลงตามกระแสโลกาภิวัฒนทําใหการติดตอสื่อสาร
ประชาสัมพันธสามารถทําไดสะดวกและรวดเร็วข้ึน (๖) การจัดการอบรม ศึกษาดูงานตามพ้ืนท่ีตางๆ
ทําใหสมาชกในกลุมมีแนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑใหนาสนใจมากข้ึน

ขวัญกมล ดอนขวา๑๑๖ ไดวิจัยเรื่อง การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนในภาคตะวนออกเฉียง
เหนือ ผลการวิจัยพบวา งานวิจัยการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนดานบทบาทหนาท่ีขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ินองคกรปกครองสวนทองถ่ินปจจุบันมีบทบาท และเปนปจจัยสําคัญตอการดําเนินกิจกรรม
ในกระบวนการเศรษฐกิจชุมชน ซึ่งทําใหชุมชนสามารถบริหารจัดการในเรื่องของการผลิตการบริโภค

๑๑๕ ศรนรายณ ศรีเพชร , “การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน กรณีศึกษา : อําเภอจุน จังหวัดพะเยา”,
รายงานวิจัย, (คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม, ๒๕๕๒), หนา ๕๔ –๕๕.

๑๑๖ ข วัญกมล ดอนขวา ,“ก า ร พัฒ นา เ ศ รษฐ กิ จชมชน ในภา คตะ วันออก เ ฉี ย ง เ ห นื อ ”,
รายงานวิจัย, (ทุนอุดหนุนการวิจัยจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ – ๒๕๕๕),
หนา ๓๐– ๔๒.



๙๒

การแปรรูป และการขายผลิตภัณฑของกลุมอาชีพไดอยางมีประสิทธิภาพมากข้ึน ดังนั้นจึงควรให
ความสําคัญในการพัฒนาท้ังผูนําเศรษฐกิจชุมชนในพ้ืนท่ี ชาวบานหรือสมาชิกกลุมอาชีพ และ
เจาหนาท่ีผูเก่ียวของใหมีความรูและความสามารถดานการผลิต รูจักบริโภค และมีแนวคิดดานการ
แปรรูปและการขาย โดยสรางเครือขายกับองคกรภาครัฐและเอกชน และสงผลตอการระดมคน
เงินทุน การบริหารการจัดการในกระบวนการผลิตทุกดานอยางมีประสิทธิภาพโดยอาศัยความรูและ
ความสามารถของคนในชุมชนนอกจากนี้ การพัฒนาเจาหนาท่ีผูเก่ียวของก็มี ความสําคัญจึงควร
พัฒนาใหมีความรูอยางลึกซึ้งในอุดมการณ และเทคนิคการกระตุนเชื่อมประสานเพ่ือใหเกิดการพัฒนา
เศรษฐกิจชุมชน แบบมีสวนรวมเพ่ือใหกลุมอาชีพประสบความสําเร็จเนื่องจากการพัฒนาทรัพยากร
มนุษยเปนปจจัยผลักดันสําคัญท่ีทําใหเกิดการพัฒนากิจกรรม ในกระบวนการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน
นอกจากนี้ยังสงผลตอการจัดสรรกําไรสวนเกินคืนสูสังคมภายในชุมชนดังนั้นองคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน และกลุมอาชีพในชุมชน ตลอดจนผูนําชุมชนควรรวมกัน แบงบูรณาการท้ังจังหวัดเพ่ือพัฒนา
อาชีพเศรษฐกิจชุมชนรูปธรรมอยางจริงจัง หรือมีสวนรวมในกลุมอาชีพซึ่งสงผลตอความยั่งยืนของ
กลุมอาชีพ

เดชวิทย นิลวรรณ และคณะ ไดวิจัยเรื่อง “การจัดการความรู เพ่ือพัฒนาธุรกิจชุมชนบน
แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง กลุมตัดเย็บบานดอกแดง ตํ าบลสง าบ าน อําเภอดอยสะเก็ด
จังหวัดเชียงใหม” ผลการวิจัยพบวา ในการดําเนินการวิจัยครั้งนี้ทีมวิจัยมีเปาหมายของการวิจัยโดย
ผานกระบวนการจัดการความรู เพ่ือพัฒนาธุรกิจชุมชน กลุมตัดเย็บบานดอกแดง ตําบลสงาบาน
อําเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม เพ่ือสรางรายไดเสริมใหแกสมาชิกกลุมตัดเย็บในหมูบานใหเปน
ธุรกิจชุมชนท่ียั่งยืน อันจะทําใหชุมชนเกิดความเขมแข็ง สรุปไดดังนี้ ๑) ดานองคความรู

๑. การวิจัยมีการลงพ้ืนท่ีเพ่ือเก็บขอมูลและสํารวจบริบท รวมท้ังศักยภาพชุมชนในการ
ดําเนินธุรกิจชุมชน ของกลุมตัดเย็บบานดอกแดง ทําใหทราบขอมูลพ้ืนฐานของชุมชนในการ
ดําเนินการธุรกิจชุมชน เปนไปตามเปาหมายในระดับ P (preliminary results) สามารถนํามาสรุป
ปญหาในดานตางๆ ท้ัง ๕ ดาน ไมวาจะเปนดานการบริหารจัดการ ดานการผลิต ดานการเงิน
ดานการตลาด และดานการสื่อสารการตลาด ทําใหเห็นถึงเปาหมายในการพัฒนาไดอยางชัดเจน
เปนไปตามเปาหมายในระดับ P (preliminary results) จากการจัดการความรูของทีมวิจัย ทําใหกลุม
ตัดเย็บมีแผนการตลาดท่ีตรงกลุมเปาหมายและเปนแบบอยางได จากการท่ีทีมวิจัยไดมีการเก็บ
รวบรวมขอมูลผูบริโภคและการทดสอบตลาด ทีมวิจัยไดนําขอมูลความตองการของผูบริโภคท่ีไดมา
ประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการโดยใหกลุมตัดเย็บบานดอกแดงรวมกําหนดโครงการในการพัฒนา
รูปแบบผลิตภัณฑใหมใหตรงกับความตองการของตลาดท้ังในชองทางเดิมและชองทางใหม รวมท้ัง
อบรมดานการวางแผนการตลาด ซึ่งสามารถนําเสนอผลิตภัณฑของกลุมใหเปนเอกลักษณและสามารถ
ขยายตลาดไดเพ่ิมมากข้ึน ผลท่ีไดรับเปนไปตามเปาหมาย คือ อยูในระดับผลสําเร็จก่ึงกลาง
(intermediate results) จากผลการดําเนินการวิจัย กลุมตัดเย็บบานดอกแดง ไดมีพัฒนาการในการ
รวมกลุมกันท่ีเหนียวแนนมากข้ึน จนสามารถพัฒนากลุมใหสามารถจัดตั้งเปนศูนยเรียนรู กลุมตัดเย็บ
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บานดอกแดงได ทําใหเกิดความยั่งยืนในการประกอบอาชีพ ผลท่ีไดรับเกินกวาเปาหมายท่ีตั้งไว คือ
อยูในระดับผลสําเร็จก่ึงกลาง (intermediate results)

๒. ดานการพัฒนา ๑. มีการพัฒนา มีโครงสรางการบริหารงานท่ีชัดเจน ทําใหทราบ
ความสัมพันธของกิจกรรมตางๆ ในการดําเนินงาน และสายการบังคับบัญชา ตลอดจนมีการจัดทําคํา
บรรยายลักษณะงานท่ีเหมาะสมกับกลุม เกิดการการบริหารจัดการกลุมท่ีดี เปนไปตามเปาหมายใน
ระดับ P (preliminary results) ๒. กลุมตัดเย็บบานดอกแดงสามารถพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑใหมท่ี
เปนเอกลักษณเฉพาะของกลุมตัดเย็บบานดอกแดงและยังสามารถพัฒนาความหลากหลายของ
ผลิตภัณฑมีมาตรฐานท่ีเหมาะสมกับตลาดในแตละระดับ และสามารถสรางมูลคาเพ่ิมได

๓. กลุมตัดเย็บบานดอกแดงไดรับการพัฒนาวิธีการในการจัดทําบัญชีครัวเรือนและการ
จัดทําบัญชีของกลุมท่ีถูกตอง มีระบบบัญชีและการบริหารการเงินของกลุม ซึ่งเปนระบบท่ีมีความ
โปรงใส ตรวจสอบได และสมาชิกทุกคนมีสวนรวมในการบริหารจัดการกลุม ผลท่ีไดรับเกินกวา
เปาหมายท่ีตั้งไว คือ อยูในระดับผลสําเร็จก่ึงกลาง (intermediate results)

๔. กลุมตัดเย็บบานดอกแดงมีการพัฒนาสื่อการประชาสัมพันธท่ีทันสมัยและท่ัวถึงทุก
กลุมเปาหมาย โดยใชผลิตสื่อท่ีเหมาะสมตอศักยภาพของกลุมและสภาพของตลาดเปาหมาย ท้ังสื่อท่ี
เ ป น สิ่ ง พิ ม พ (ไ ด แ ก  โ บชั ว ร  น ามบั ต ร  แ คตต าล อค  ป า ย ไ วนิ ล ) สื่ อ อิ เ ล คทรอนิ ก ส
(ไดแก VCD Presentation) และสื่อท่ีเปนบุคคล (ไดแก พนักงานขายซึ่งเปนสมาชิกในกลุมตัดเย็บ
บานดอกแดง) ผลท่ีไดรับเปนไปตามเปาหมายท่ีตั้ ง ไว  คือ อยู ในระดับผลสําเร็จ ก่ึงกลาง
(Intermediate results)

๕. จากการวิจัยและการใหความรูแกกลุมสมาชิกกลุมตัดเย็บบานดอกแดง ทําใหสมาชิก
กลุมมีความเขาในในการดําเนินธุรกิจในรูปแบบของธุรกิจชุมชน จนเกิดการรวมกลุมเพ่ือเปนเครือขาย
ท่ีเขมแข็งและมีความยั่งยืนในการประกอบอาชีพ ซึ่งกลุมสามารถระดมทุนจากผลกําไรท่ีไดรับจากการ
ดําเนินงานของกลุม จนกลุมสามารถจัดตั้งศูนยการเรียนรูกลุมตัดเย็บบานดอกแดง เพ่ือเปนศูนยรวม
ในการดําเนินการตัดเย็บและศูนยแสดงสินคารวมถึงเปนสถานท่ีดูงาน สําหรับชุมชนใกลเคียงและกลุม
วิสาหกิจท่ีสนใจ เพ่ือศึกษาระบบการดําเนินธุรกิจชุมชนของกลุมตอไป ผลท่ีไดรับเกินกวาเปาหมาย
ท่ีตั้งไว คือ ผลท่ีไดอยูในระดับ G (goal results)๑๑๗

สมบูรณ ธรรมลังกา ไดวิจัยเรื่อง “รูปแบบการเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนโดยใช
ภูมิปญญาทองถ่ินเปนฐานในจังหวัดเชียงราย ” พบวา ในบริบททางดานสังคมของชุมชนท่ีเขมแข็งใน
จังหวัดเชียงรายเปนสังคมแบบเครือญาติมีโครงสรางทางสังคมเปนท้ังแบบแนวราบและแนวตั้ง
ทางดานการเมืองมีการกระจายอํานาจแบงการปกครองชุมชนเปนหมวดหรือคุมชุมชนตางๆ ทางดาน
วัฒนธรรมชุมชน มีวัฒนธรรม ประเพณี ความเชื่อและพิธีกรรมท่ีสืบทอดมาจากบรรพบุรุษและ

๑๑๗ เดชวิทย นิลวรรณ และคณะ ,“การจัดการความรู เพ่ือพัฒนาธุรกิจชุมชน บนแนวคิดเศรษฐกิจ
พอเพียง กลุมตัดเย็บบานดอกแดง ตําบลสงาบาน อําเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม”,รายงานการวิจัย ,
(คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม, ๒๕๕๓), หนา ๑.
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ทางดานเศรษฐกิจ มีทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ เปนตน ทุนในการผลิตมีการรวมกลุมเพ่ือการ
ผลิต การจําหนายผลผลิตเพ่ือสงเสริมเศรษฐกิจของชุมชน การใชภูมิปญญาทองถ่ินเปนฐานในการ
เสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนในจังหวัดเชียงรายมีอาทิเชน ภูมิปญญาทองถ่ิน ดานผูนําชุมชนการ
เรียนรูและการถายทอดความรูการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ การปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงสวน
ปจจัยท่ีมีผลตอความเขมแข็งของชุมชนมีปจจัยสําคัญคือ กระบวนการเรียนรูของชุมชน ระบบ
เครือขาย ระบบความสัมพันธในชุมชนและภูมิปญญาทองถ่ินในการพัฒนารูปแบบการเสริมสรางความ
เขมแข็งของชุมชนโดยใชภูมิปญญาทองถ่ินเปนฐานไดใชปจจัยตางๆ เหลานี้มากําหนดรูปแบบการ
เสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนและตวัชี้วัดความเขมแข็งของชุมชน๑๑๘

เกรียงศักดิ์ เ อ้ือมเก็บ๑๑๙ ไดวิจัยเรื่อง “งานการวิจัยการศึกษาสถานภาพการผลิต
ผลิต ภัณฑสมุนไพรและอาหารเสริมเพ่ือสุขภาพเพ่ือเศรษฐกิจชุมชนในจังหวัดนครราชสีมา”
ผลการวิจัยพบวา ความคาดหวังและความตองการในบทบัญญัติของกฎหมาย การปฏิบัติในการผลิต
เปาประสงคของการจัดตั้งกลุม ทุน ตลาด การบริหารจัดการ พบวาชาวบานตั้งกลุมผลิตสินคาชุมชน
เพ่ือตองการใหชุมชนสังคมไมตองพ่ึงพาตางประเทศในดาน เงินทุนหวังวาชุมชนจะมีความรวมมือรวม
แรงกัน ดานการตลาดหวังวาชุมชนจะสามารถควบคุมและตรวจสอบระบบคุณภาพเองไดดานวิชาการ
และการถายทอดตองการใหมีนักวิชาการชวยในการตรวจสอบ ใหความรูดานเทคนิคตางๆ
ดานกฎหมายตองการมี ความรูเก่ียวกับกฎหมายการผลิตสินคาชุมชนมากข้ึน ดานนโยบายและการ
สนับสนุนตองการใหรัฐควบคุมราคาสารเคมีหรือปุยเครื่องมือทางการเกษตร เพ่ือใหตนทุนการผลิตมี
ความสมดุลกับราคาวัตถุดิบทางการเกษตรท่ีจําหนายความคาดหวังและความตองการในบทบัญญัติ
ของกฎหมาย การปฏิบัติในการผลิตเปาประสงคของการจัดตั้งกลุม ทุน ตลาด การบริหารการจัดการ
วิชาการและการถายทอดกฎหมาย นโยบายและการสนับสนุน พบวาจุดประสงคของการรวมกลุมผลิต
สมุนไพรคือ ตองการใหชุมชนสังคมไมตองพ่ึงพาตางประเทศดานเงินทุน หวังวาชุมชนจะมีความ
รวมมือรวมแรงกัน ดานการตลาดตองการเพ่ือผลิตสินคาเพ่ือแลกเปลี่ยนบริโภคในชุมชน และตองการ
สงสินคาไปจําหนายยังตางประเทศดานการบริหารจัดการหวังวาชุมชนจะสามารถควบคุมและ
ตรวจสอบระบบคุณภาพเองได ดานวิชาการและการถายทอดตองการใหมีนักวิชาการชวยในการ
ตรวจสอบ ใหความรูดานเทคนิคตางๆ ดานกฎหมายตองการมีความรู เก่ียวกับกฎหมายการผลิตสินคา
ชุมชน ดานนโยบายและการสนับสนุนตองการใหรัฐควบคุมราคาสารเคมี หรือปุยเครื่องมือทาง
การเกษตร เพ่ือใหตนทุนการผลิตมีความสมดุลกับราคาวัตถุดิบทางการเกษตรท่ีจําหนายและมี
ขอเสนอแนะดังนี้ สรางความเขาใจในกระบวนการเรียนรูเศรษฐกิจชุมชน เก่ียวกับผลิตภัณฑสุขภาพ

๑๑๘ สมบูรณ ธรรมลังกา , รูปแบบการเสริมสรางความเข็มแข็งของชุมชนโดยใชภูมิปญญาทองถ่ินเปน
ฐานในจังหวัดเชียงราย , วิทยานิพนธปรัชญาดุษฎีบัณฑิต , (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ,
๒๕๕๔), หนา ๑.

๑๑๙ เกรียงศักดิ์ เอ้ือมเก็บ, “การศึกษาสถานภาพการผลิต ผลิตภัณฑสมุนไพรและอาหารเสริม
เพ่ือสุขภาพ เพ่ือเศรษฐกิจชุมชนในจังหวัดนครราชสีมา”, รายงานวิจัย , (นครราชสีมา : สํานักวิชาวิทยาศาสตร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, ๒๕๔๖), หนา ๔๙.
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ชุมชนในทุกระดับท้ังหนวยสงเสริมและองคกรชุมชน จัดระบบองคความรู และรูปแบบกระบวนการ
เรียนรู ในผลิตภัณฑสุขภาพชุมชน สงเสริมความรูในดานการผลิตภัณฑสุขภาพชุมชนในดานความ
ปลอดภัยตอสุขภาพและเทคนิค การพัฒนาผลิตภัณฑใหไดคุณภาพและลดตนทุนการผลิต ประสาน
การดําเนินงานอยางบูรณาการ เพ่ือใหเกิดโครงสรางและหนาท่ี จะไดลดความซ้ําซอนของงาน

วัฒนาภรณ โชครัตนชัยและคณะ๑๒๐ ไดวิจัยเรื่อง การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม
เพ่ือพัฒนาคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑขนมไทย ผลการวิจัยพบวา ลอดชองท่ีผลิตในทองถ่ินท่ัวไป
สวนมากจะผลิตจากแปงขาวเจาอยางเดียว และกรรมวิธีการผลิตยังเปนการผลิตในครัวเรือนอาศัย
แรงงานมากกวาเครื่องจักรและผูผลิตซึ่งเปนประชาชนในทองถ่ินยังขาดองคความรูเก่ียวกับสุขลักษณะ
การผลิตและการประกอบการท่ีดี และจากการนําประสบการณตรงท่ีเกิดจากการเรียนรู ใน
กระบวนการ ตั้งแตกระบวนการวางแผนการออกราน การเตรียมวัสดุอุปกรณในการผลิต การสาธิต
ผลิตภัณฑ การจําหนาย การจัดทําบัญชีการเงิน การคิดตนทุนการจําหนาย การรวมมือรวมแรงในการ
จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ เครื่องมือตางๆ การแสดงข้ันตอนการสาธิต รวมท้ังมีการสาธิตกระบวนการ
ผลิตยอนยุค อาทิ การใชโมแบบโบราณโดยใชโมแบบโบราณโมแปง การกวนแปงดวยมือ การ
ประชาสัมพันธกิจกรรมของกลุมแสดงใหเห็นวากลุมมีศักยภาพท่ีสามารถดําเนินการเองไดในระดับ
หนึ่งโดยไมตองพ่ึงพามากนัก กลุมสามารถชวยเหลือสมาชิกในกลุมดวยกัน กลุมจะเขมแข็งดวยตนเอง

สรุปไดวา เศรษฐกิจชุมชนจึงเปนเศรษฐกิจทุกสาขาของชุมชนและหมูบานซึ่งดําเนินการ
บนพ้ืนฐานจากการใชประโยชนจากทรัพยากรและสิ่งแวดลอมอยางเหมาะสม คุมคาและยั่งยืน เปน
การผลิตท่ีเลี้ยงชีวิต ครอบครัว และชุมชนไดอยางพอเพียง สวนเกินแหงผลผลิตนี้เปน เศรษฐกิจแหง
การแลกเปลี่ยน ซื้อขายหรือ แปรรูปตามกําลังและวัฒนธรรมของชุมชน เปนการดําเนินกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจในดานตางๆ โดนเนนใหสมาชิกในชุมชนมีสวนรวม งานวิจัยท่ีเก่ียวของกับเศรษฐกิจชุมชน
สรุปไดตามตาราง ๒.๑๑ ดังนี้

ตาราง ๒.๑๑ สรุปงานวิจัยท่ีเก่ียวกับเศรษฐกิจชุมชน

นักวิจัย ผลการวิจัย
พระครูปริ ยั ติ วิ สุทธิ คุณ และคณะ,
(๒๕๕๑).

“การใชหลักพุทธศาสนาในการสงเสริมวิสาหกิจชุมชน
พ่ึงตนเองลุมแมน้ํามูล อําเภอทาตูม จังหวัดสุรินทร”
พบวา การใชหลักพุทธศาสนาในการสงเสริมวิสาหกิจ
ชุมชน คือ ทําใหสมาชิกใหความรวมมือ มีความสามัคคี มี
ความซื่อสัตยเท่ียงธรรม มีความไววางใจกันปฏิบัติงาน
อยางทุมเท เสียสละ จริงจัง มีความขยัน อดทน

๑๒๐ วัฒนาภรณ โชครัตนชัยและคณะ, “การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมเพ่ือพัฒนาคุณภาพ
มาตรฐานผลิตภัณฑ”, รายงานวิจัย , (นครราชสีมา : คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสีมา, ๒๕๔๗), หนา ๗๑.
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ตาราง ๒.๑๑ สรุปงานวิจัยท่ีเก่ียวกับเศรษฐกิจชุมชน(ตอ)

นักวิจัย ผลการวิจัย
ศรนรายณ ศรีเพชร, (๒๕๕๒), งานการวิจัยพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนพบวา การพัฒนา

ผลิตภัณฑชุมชนเปลี่ยนแปลงตามกระแสโลกาภิวัฒน

วิทยา จันทรแดง, (๒๕๕๔). “การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการชุมชนเขมแข็งตาม
แนว ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในเขตจังหวัดภาคกลาง
ตอนบน” พบวา ๑) การมีสวนรวมท่ีสนับสนุนใหชุมชน
เขมแข็งแบบไตรภาคี ๒) ระบบสนับสนุนชุมชนเขมแข็ง ๓)
แนวทางในการสรางชุมชนเขมแข็ง

ขวัญกมล ดอนขวา, (๒๕๕๔ – ๒๕๕๕). ง า น ก า ร วิ จั ย พั ฒ น า เ ศ ร ษ ฐ กิ จ ชุ ม ช น ใ น ภ า ค
ตะวันออกเฉียงเหนือพบวา แบบการมีสวนรวมตองพัฒนา
กิจกรรมแบบมีกระบวนการ

สมบูรณ ธรรมลังกา, (๒๕๕๔). “รูปแบบการเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนโดยใชภูมิ
ปญญาทองถ่ินเปนฐานในจังหวัดเชียงราย” พบวา สังคม
ของชุมชนท่ีเขมแข็งในจังหวัดเชียงรายเปนสังคมแบบเครือ
ญาติมีโครงสรางทางสังคมเปนท้ังแบบแนวราบและแนวตั้ง

เกรียงศักดิ์ เอ้ือมเก็บ, (๒๕๔๖). “การวิจัยการศึกษาสถานภาพการผลิต ผลิต ภัณฑ
สมุนไพรและอาหารเสริมเพ่ือสุขภาพเพ่ือเศรษฐกิจชุมชน
ในจังหวัดนครราชสีมา” พบวา การตั้งกลุมผลิตสินคา
ชุมชน ตองรวมมือรวมแรงกันตรวจสอบคุณภาพทุกดาน

วัฒนาภรณ โชครัตนชัยและคณะ,
(๒๕๔๗).

“งานวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมเพ่ือพัฒนาคุณภาพ
มาตรฐานผลิตภัณฑขนมไทย” พบวาการพัฒนาตองเกิด
จากการเรียนรู และประสบการณ

เดชวิทย นิลวรรณ และคณะ, (๒๕๕๓) “การจัดการความรู เพ่ือพัฒนาธุรกิจชุมชนบนแนวคิด
เศรษฐกิจพอเพียง กลุมตัดเย็บบานดอกแดงจังหวัด
เชียงใหม”สมาชิกกลุมมีความเขาในในการดําเนินธุรกิจใน
รูปแบบของธุรกิจชุมชน จนเกิดการรวมกลุมเพ่ือเปน
เครือขายท่ีเขมแข็งและมีความยั่งยนืในการประกอบอาชีพ
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๒.๖.๓ งานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับพระสังฆาธิการ

จากการศึกษา ค นควาทบทวนงานวิจัยท่ีเ ก่ียวของกับพระสังฆาธิการปรากฏวามี
นักวิชาการหลายทาน ไดทําการศึกษางานวิจัยท่ีเก่ียวของกับพระสังฆาธิการไว ผูวิจัยพอจะนํามาสรุป
ไดดังนี้

พระครูสุตธรรมพิทักษ (น้ําผึ้ง สุธมฺโม) ไดวิจัยเรื่อง “การพัฒนาการปกครองคณะสงฆ
ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ” ผลการวิจัยพบวา ๑. สภาพท่ัวไป ปญหาอุปสรรคในการปกครองคณะ
สงฆ เปนดังนี้ ๑) บุคลากร: ปญหาการขาดแคลนบุคลากร ๒) การเงิน : บุคลากรไมตั้งใจทํางาน
เพราะขาดแรงกระตุน แนวทางการพัฒนาการระดมทุนทรัพย มีการหารายไดเขามา ซึ่งเปนการ
ระดมทนในเทศกาลสําคัญ ๆ ๓) วัสดุอุปกรณ : วัสดุอุปกรณเครื่องใชภายใน เปนสิ่งของสําคัญใน
การทํางานในสํานักงานแตละวัด ถาสิ่งของดังกลาวมาไมเพียงพอ ทางวัดก็ควรจะดําเนินการ
หาเจาภาพในการจัดการวัสดุอุปกรณใหพรอม ๔.) วิธีการจัดการ: ควรจะมีการฝกฝนอบรมพัฒนา
บุคลากรพระสังฆาธิการบอย ๆ ควรจะมีการจัดทุนทรัพยเพ่ือการดําเนินการปกครองใหพรอมจัดหา
สิ่งของเครื่องใชในสํานักงานใหพรอม ถาทางวัดมีปจจัยดําเนินการไดระดับนอยก็ควรจะขอความ
อนุเคราะหจากหนวยงานอ่ืนๆ ท่ีมีปจจัยสามารถใหความอุปถัมภได ๒. หลักพุทธธรรม แนวคิด และ
ทฤษฎีท่ีเหมาะสมกับการปกครองคณะสงฆในจังหวัดประจวบคีรีขันธ คือ หลักอปริหานิยธรรม ๗
ดังนี้ ๑) ดานหม่ันประชมเนืองนิตยพระสังฆาธิการสวนภูมิภาคตั้งแตเจาคณะภาค เจาคณะจังหวัด
จนถึงเจาอาวาส ควรจะมีการประชุมตามมติของเถรสมาคม ถือวาเปนการประชุมรับนโยบาย ปรึกษา
แนะนํา แกไขทุกปญหา ทุกระดับ เปนแนวทางเดียวกันตลอดสาย ควรจะมีการรายงานการประชุม
ในทุกระดับใหผูบังคับบัญชาไดรับทราบดวย ควรจะมีการจัดการประชุมอยางตอเนื่องในหมูผูบริหาร
พระสังฆาธิการ ๒) พรอมเพรียงกันประชุม ตองเคารพกฎระเบียบ มีมารยาทท่ีดีในการประชุมเคารพ
ประธานในการประชุม ๓) ไมบัญญัติสิ่งท่ีพระพุทธเจาไมทรงบัญญัติ ผูปกครองคณะสงฆควรจะปฏิบัติ
ตามหลักพระธรรมวินัย และกฎหมายของบานเมือง ๔) ภิกษุเหลาใดเปนผูใหญเคารพนับถือภิกษุ
เหลานั้น ควรใหความเคารพและใหเกียรติกันตามอาวุโส เพ่ือความสามัคคีกันในหมูคณะสงฆ
๕) ไมลุอํานาจตัณหาคือความอยากท่ีเกิดข้ึน การเสียสละก็ดี การมีใจเมตตาปราณีกับผู อ่ืนก็ดี
เปนคุณธรรมท่ีจะชวยปดก้ันความลุอํานาจ ตัณหาท่ีจะเกิดข้ึนในจิตได จงสมควรอยางยิ่ง ท่ี
พระสังฆาธิการทุกระดับชั้นการปกครองควรประพฤตปฏิบัติอยู ๖) ยินดีในเสนาสนะ ควรดูแล
เสนาสนะท่ีอยูอาศัยใหสะอาดเรียบรอย ๗) สพรหมจารีผูมีศีลดีงามยังไมมาขอใหมา ควรมีนโยบาย
เขมงวดในการรับผูเขามาบวช ตามกฎระเบียบพระอุปชฌาย ๓. แนวทางการพัฒนาการปกครอง
คณะสงฆในจังหวัดประจวบคีรีขันธ ดําเนินการไดดังนี้ ๑) การวางแผน : ผูบริหารควรจะมีการวาง
แผนการปกครองอยางตอเนื่อง มีการประชุมปรึกษาผูบริหารเพ่ือวางแผนใหเปนไปในทิศทางท่ีกําหนด
๒) การจัดองคการ : จัดโครงสรางการ ปกครองคณะสงฆใหมีการปรับเปลี่ยนพัฒนาอยู เสมอ
เปดโอกาสใหบุคลากรท่ีมีความรู ความสามารถเขามาบริหารงาน มีการเปลี่ยนแปลงบุคลากรท่ีมีความ
เหมาะสมเขามาทําหนาท่ี ๓) การสั่งการ: พระสังฆาธิการเปนเจาพนักงานของรัฐมีหนาท่ีในการกํากับ
ดูแลพระภิกษุ สามเณร ใหเปนไปดวยความเรียบรอยดีงาม ๔) การประสานงาน: พระสังฆาธิการ
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ควรจะมีการประสานงานติดตอกับผูชวยเจาอาวาส เจาอาวาส เจาคณะตําบล เจาคณะอําเภอ และ
เจาคณะจังหวัด เปนตน รวมมือรวมใจกันทําหนาท่ีดูแลรักษาความเรียบรอยใหดี ในเขตพ้ืนท่ีนั้น ๆ
๕) การควบคุม: พระสังฆาธิการมีหนาท่ีในการควบคุมทรัพยากรการปกครองคณะสงฆท้ังปวง

ใหเปนไปตามลําดับชั้นการปกครอง การตรวจสอบการเงินภายในแตละวัด ผูปกครองควรจะนําเสนอ
เปนรายงานประจําปแจงใหเจาคณะจังหวัดทราบ๑๒๑

พระครูสันติธรรมาภิรัต ( บุญชัย สนฺติกโร) ไดวิจัยเรื่อง “การพัฒนารูปแบบการ
ปกครองคณะสงฆในเขตปกครองคณะสงฆ ภาค ๑๕” ผลการวิจัยพบวา ๑.สภาพการปกครอง
คณะ สงฆภาค ๑๕ มีการปกครองโดยใชพระธรรมวินัยและพระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ. ๒๕๐๕
และฉบับท่ี ๒ พ.ศ.๒๕๓๕ ประกอบกับกฎระเบียบ คําสั่ง มติมหาเถรสมาคมเปนแบบแผนในการ
ปฏิบัติสืบทอดกันมาตามแบบการปกครองคณะสงฆในภาคอ่ืนๆ ยังไมมีการปรับปรุงใหเหมาะสมกับ
ยุคสมัยจึงทําใหทราบ ๑) จุดแข็ง คือ การปกครองคณะสงฆภาค ๑๕ ท้ัง ๔ จงหวัด แบงภาระหนาท่ี
รับผิดชอบท่ีชัดเจน การปกครองเปนระบบใชกฎเกณฑเดียวกันตามหลักพรหมวิหาร ๔ ยึดม่ัน
ในอปริหานิยธรรม ๗ ยกเวนอคติ ๔ ๒) จุดออน ยังขาดบุคลากรท่ีมีคุณภาพมาชวยกันพัฒนาการ
ปกครองคณะสงฆภาค ๑๕ มีการใชอํานาจในการปกครองขาดความยุติธรรม และขาดความรวมมือ
กันของบุคลากรในคณะสงฆ ๓) ปญหา มีนโยบายท่ีไมสอดคลองกับแผนการปฏิบัติงาน ขาดแรงจูงใจ
ในการปฏิบัติงานทําใหผลของการดําเนินงานเกิดความลาชา ๔) อุปสรรค ผูบริหารขาดความรัดกุมใน
การชวยเหลือซึ่งกันและกัน ขาดงบประมาณเพ่ือสนับสนุนการปกครองคณะสงฆ และขาดความรู
ดานเทคโนโลยีเพ่ือการสื่อสารเพ่ือการพัฒนาคณะสงฆภาค ๑๕ ๒.ปจจัยท่ีสงผลกระทบตอ
ความสําเร็จในการปกครองคณะสงฆภาค ๑๕ ประกอบดวยระบบการปกครองท่ีตองคํานึงถึง
องคประกอบ ๕ ดาน คือ การพัฒนารูปแบบดานการวางแผน มีการวางแผนในการสงเสริมคุณภาพ
ของพระสังฆาธิการทุกระดับชั้น ในการปกครองคณะสงฆทุกดาน เชน สงเสริมการศึกษาท้ังดานปริยัติ
และปฏิเวท เพ่ือพัฒนาศักยภาพพระสังฆาธิการ และพระภิกษุสามเณร เพ่ือเปนแบบอยางทีดี กําหนด
นโยบายการปฏิบัติงานแตละปใหชัดเจน โดยมีแผนการพัฒนา แผนปฏิบัติการ แผนพัฒนายุทธศาสตร
การพัฒนารูปแบบดานการจัดองคกร มีการแบงภาระหนาท่ีใหคณะสงฆภาค ๑๕ รับผิดชอบท่ีชัดเจน
คือ จังหวัดสมุทรสงครามรับผดชอบเรื่องการสอบซอมบาลีสนามหลวง จังหวัดราชบุรีรับผิดชอบเรื่อง
การอบรมบาลีกอนสอบ จั งหวัด เพชรบุรี รับผิดชอบเรื่ องการอบรมพระวิปสสนาจารย
จังหวัดประจวบคีรีขันธรับผิดชอบเรื่องการอบรมพระสังฆาธิการ มีการสงเสริมและสนับสนุน
การศึกษาอยางจริงจัง สรรหาองคกรท่ีจะสนับสนุนเรื่องการศึกษาเพ่ือพัฒนาองคกรและพัฒนา
ระบบงาน, การพัฒนารูปแบบดานงานบุคลากร สงเสริมบุคลากรใหไปศึกษาดูงานในดานท่ีสนใจหรือ
ท่ีเก่ียวของกับงานท่ีไดรับมอบหมาย มีการจัดอบรมประชุมสัมมนาเพ่ือเสริมสรางใหบุคลากร

๑๒๑ พระครูสุตธรรมพิทักษ ( นํ้าผึ้ ง สุธมฺโม ) , “การพัฒนาการปกครองคณะสงฆในจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ”, วิทยานิพนธปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต (สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ), (บัณฑิตวิทยาลัย:
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗).หนา ๑-๒.



๙๙

มีวิสัยทัศน และประสบการณในการปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน และจดอบรมบุคลากรใน
ดานเทคโนโลยี บัญชีการเงิน และระเบียบวินัย มารยาทท่ีเก่ียวของกับงานปกครอง,การพัฒนารูปแบบ
ดานอํานวยการ นําระเบียบกฎหมายของคณะสงฆ และของภาครัฐไปสรางกติกาในการปฏิบัติภารกิจ
รวมกัน และใหยอมรับกฎเกณฑเดียวกันเพ่ือปฏิบัติไปในแนวทางเดียวกัน มีการประเมินผลการปฏิบัติ
ทุกโครงการท่ีจัดข้ึน และการพัฒนารูป แบบดานการกํากับดูแลเปนไปในลักษณะท่ีปรึกษารวมคิดรวม
ทํา รวมแกไข มีการบริหาร งานแบบบนลงลาง และมีคณะกรรมการติดตามแตละฝายอยางใกลชิด
อีกท้ังตองดําเนินการใหสอดคลองกับภารกิจของคณะสงฆในภาพรวมท้ัง ๖ ดาน คือ ดานการ
ปกครอง ดานการเผยแผ ดานการศึกษาสงเคราะห ดานการสาธารณสงเคราะห และดานการ
สาธารณูปการ นอกจากนยังมีปจจัยดานอ่ืนๆ คือ ดานการจัดงบประมาณดานการจัดโครงการพัฒนา
บุคลากร และดานการจัดอุปกรณเทคโนโลยี สารสนเทศมาใชในการพัฒนาการปกครองคณะสงฆ
ภาค ๑๕ ๓. รูปแบบการปกครองคณะสงฆภาค๑๕ ท่ีพัฒนาแลว คือมีการวางแผนกระบวนการ
ดําเนินงานท่ีสงเสริมคุณภาพของพระสังฆาธิการทุกระดับชั้นท่ีชัดเจน การจัดองคกรใช กฎ ระเบียบ
ขอบังคับ และกติกาเดียวกัน สงบุคลากรไปศึกษาดูงานดานตางๆ เพ่ือเสริมสรางใหมีวิสัยทัศน
ประสบการณ คุณภาพ และประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน นําระเบียบกฎหมายของคณะสงฆ และ
ของภาครัฐไปสรางกติกาในการปฏิบัติภารกิจรวมกัน และมีคณะกรรมการกํากับดูแลแตละฝายอยาง
ใกลชิด๑๒๒

พระมหาธฤติ วิ โ รจ โน ได วิ จั ย เ รื่ อ ง “รู ปแบบการ พัฒนาพระสั งฆาธิ การ
เพ่ือประสิทธิภาพกาบริหารกิจการคณะสงฆ” พบวา สิกขา ๓ หรือไตรสิกขา เปนหลักธรรมในการ
พัฒนามนุษยใหเปนผูประเสริฐหรือเปนบุคคลผูมีจิตใจดีซึ่งเหมาะสมกบการพัฒนาทรัพยากรมนุษย
หรือการพัฒนาพระสังฆาธิการท่ีมุงเนนดานการศึกษา ประกอบดวย ๑.อธิศีลสิกขา คือ การฝกความ
ประพฤติสุจริตกาย วาจา และ สัมมาอาชีวะ เปนเรื่องของการฝกฝนดานพฤติกรรม ๒.อธิจิตตสิกขา
คือ การฝกฝนในดานคุณภาพและสมรรถนะทางจิตใจเปนสวนของการฝกฝนดานจิตใจ และ
๓.อธิปญญาสิกขา คือ การฝกปรือปญญาใหเกิดความรู ความเขาใจในสิ่งท้ังหลายตามความ

เปนจริง๑๒๓

พระมหาฐณวัฒน ศรีประเสริฐ ไดวิจัยเรื่อง “การบริหารจัดการภารกิจคณะสงฆในเขต
การปกครองจังหวัดสิงหบุรี” ผลการศึกษาพบวาในภาพรวมวัดมีความพรอมไมเทากันในการจัด
การศึกษา สวนการบริหารจัดการภารกิจคณะสงฆในเขตการปกครองเปนหนาท่ีสําคัญของเจาอาวาส

๑๒๒ พระครูสันติธรรมาภิรัต (บุญชัย สนฺติกโร), “การพัฒนารูปแบบการปกครองคณะสงฆในเขต
ปกครองคณะสงฆ ภาค ๑๕”, วิทยานิพนธปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต (สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ),
(บัณฑิตวิทยาลัย:มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗). หนา ๑-๒.

๑๒๓ พระมหาธฤติ วิโรจโน, “รูปแบบการพัฒนาพระสังฆาธิการเพ่ือประสิทธิภาพการบริหารกิจการ
คณะสงฆ”, วิทยานิพนธพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต , (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ,
๒๕๕๖).หนา ๑-๒.



๑๐๐

และปจจัยสวนบุคคลไมมีความสัมพันธกับการบริหารจัดการภารกิจคณะสงฆ คาความสัมพันธการ
บริหารจัดการภารกิจคณะสงฆและผลการวิเคราะหสังเคราะหรูปแบบการบริหารจัดการภารกิจของ
คณะสงฆ พบวา ดานการศึกษานั้น คณะสงฆควรเปนผูกําหนดหลักสูตรการเรียนการสอนในแผนก
สามัญเองสวนดานการปกครอง คณะสงฆควรใหพระในวัดทุกรูปมีสวนรวมในการตัดสินใจทํางานเปน
ทีม ดานสาธารณูปการ คณะสงฆควรจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงในการใชทรัพยากรและอุปกรณ
ตางๆของวัด เพ่ือปองกันการชํารุดสูญหายและควรจัดใหมีการทํารายงานทรัพยสินของวัด๑๒๔

พระมหาศรณชัย มหาปฺุโญ ไดวิจัยเรื่อง “การพัฒนาการบริหารกิจการคณะสงฆของ
พระสังฆาธิการในยุคโลกาภิวัตน” มีวัตถุประสงค (๑) เพ่ือศึกษาแนวคิดการพัฒนาการบริหารกิจการ
คณะสงฆของพระสังฆาธิการในยุคโลกาภิวัตน (๒) เพ่ือศึกษาวิเคราะหสภาพการบริหารกิจการคณะ
สงฆของพระสังฆาธิการในยุคปจจุบัน (๓) เพ่ือศึกษาแนวทางการพัฒนาการบริหารกิจการคณะสงฆ
ของพระสังฆาธิการในยุคโลกาภิวัตนระเบียบวิธีวิจัยเปนการวิจัยเชิงคุณภาพเก็บขอมูลโดยการ
สัมภาษณเชิงลึกจากผูใหขอมูลหลักซึ่งไดมาจากการเลือกแบบเจาะจง จากกลุมพระสังฆาธิการและ
นักวิชาการทมบทบาทในการพัฒนาการบริหารกิจการคณะสงฆ จํานวน ๒๑ รูป และการสนทนากลม
ผูทรงคุณวุฒิ จํานวน ๑๐ รูป/คน วิเคราะหขอมูลเชิงเนื้อ ผลการวิจัยพบวา การบริหารกิจการคณะ
สงฆของพระสังฆาธิการในยุคโลกาภิวัตน ไดแก ดานการปกครอง ในรูปแบบเดิมๆ มีการประชุมเพ่ือ
อบรมพระสังฆาธิการตามมติมหาเถรสมาคม หรอการจัดหลักสูตรในระยะสั่นๆ เทานั้น จึงมีองคกร
หรือสถาบันท่ีเปนหนวยงานรับผิดชอบ เพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพมีการกระจายอํานาจ ประสานสราง
ประโยชนสรางเครือขายใหเกิดความรวมมือทุกภาคสวน๑๒๕

พระฐาณี ฐิตวิริโย (จองเจน) ไดวิจัยเรื่อง “การพัฒนาขีดความสามารถของพระสงฆเพ่ือ
หนุนเสริมการแกไขปญหาความยากจน” ผลการวิจัยพบวา พระสงฆเปนผูนําทางดานจิตวิญญาณมี
บทบาทในดานการปรับทัศนคติ ความเชื่อของชาวบานดวยความศรัทธาเคารพยอมรับนับถือของ
ชาวบานทมตอพระสงฆทําใหพระสงฆมีบทบาทสําคัญในการปรับเปลี่ยนทัศนคติ ความเชื่อ คานิยม
ของชาวบาน การเทศน" การแนะนําสั่งสอน เปนสิ่งท่ีพระสงฆทําเปนประจําเปนกิจของสงฆท่ีตองเผย
แผหลักพุทธธรรมสูประชาชนเปนการพัฒนาคนท้ังกายและจิตใจ เปาหมายของการพัฒนา คือการมี
คุณภาพชีวิตทีดี คนท่ีไดรับการพัฒนาดานรายกาย จิตใจ ความคิด และทักษะในการทํางานใหเปนผูมี
คุณธรรม ศีลธรรม มีทัศนคติท่ีถูกตอง มีคานิยมเหมาะสมดีงามยอมสามารถนําไปพัฒนาตนเอง
ครอบครัว สังคม พัฒนาหนวยงานสังคมท่ีมีคุณภาพในทุกๆ ดานจําเปนตองยึดหลักการพัฒนาจิตใจ

๑๒๔ พระมหาฐณวัฒน ศรีประเสริฐ, “การบริหารจัดการภารกิจคณะสงฆในเขตการปกครองจังหวัด
สิงหบุรี ” วิทยานิพนธดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร , ( บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยอีสเทิรนเอเชีย,
๒๕๕๒) .หนา ๑.

๑๒๕ พระมหาศรณชัย มหาปฺุโญ, “การพัฒนาการบริหารกิจการคณะสงฆของพระสังฆาธิการในยุค
โลกาภิวัตน”, วิทยานิพนธพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร , (บัณฑิตวิทยาลัย :
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๖).หนา ๑



๑๐๑

พระสงฆเปนผูนําทางดานจิตใจ เม่ือไดรับการพัฒนาขีดความสามารถอยางเต็มท่ียอมมีคุณคาตอการ
พัฒนาคน พัฒนาจิตใจ ใหสําเร็จ ชุมชนมีความเข็มแขง ดังนั้นการพัฒนาขีดความสามารถของ
พระสงฆจึงมีความสําคัญและจําเปนอยางยิ่ง ในการทํางานหนุนเสริมการแกไขปญหาความยากจน
ใหพระสงฆมีความรูความสามารถทักษะและการบริหารจัดการแกไขปญหาความยากจนไดอยางมี
ประสิทธิภาพ๑๒๖

พระอํานวย หมอกเมฆ ไดวิจัยเรื่อง “กลยุทธการบริหารวัดในพระพุทธศาสนาสําหรับเจา
อาวาสวัดราษฎรในเขตหนเหนือ ภาค ๔” ผลการวิจัยพบวา  โดยเฉลี่ยเจาอาวาสมีการปฏิบัติหนาท่ีดี
มาก ซื่อสัตยสุจริต บริหารวัดโปรงใส แตยังให ความสําคัญกับหลักความประหยัดความคุมคา และ
การทํางานเปนทีมนอย จึงนําไปสูการพัฒนากลยุทธสําหรับ เจาอาวาสวัดราษฎร เรียกวา
“ปญจบริหาร” ประกอบดวย (๑) กลยุทธการถือธรรมเปนใหญ (๒) กลยุทธการ ปองกันความเสื่อม
นําไปสูความเจริญรุงเรือง (๓) กลยุทธปฏิบัติหนาท่ีศีลธรรม (๔) กลยุทธการทํางานท่ีดีให สําเร็จความ
ประสงค และ (๕) กลยุทธการสงเคราะหอันเปนความเอ้ือเฟอเก้ือกูล๑๒๗

ดร.ธงชัย สิงอุดม ไดวิจัยเรื่อง “การพัฒนาภาวะผูนําของพระสังฆาธิการในเขตปกครอง
คณะสงฆภาค ๘” ผลการวิจัยพบวา การพัฒนาภาวะผูนําของพระสังฆาธิการในเขตปกครองคณะสงฆ
ภาค ๘ ตามทฤษฎีภาวะผูนํา ประกอบไปดวย ๔ ทฤษฎี คอ ๑) ภาวะผูนําดานคุณลักษณะผูนํา
๒) ภาวะผูนําดานพฤติกรรมผูนํา ๓) ผูนําตามสถานการณ ๔) ภาวะผูนําดานความเปนผูนําเชิงปฏิรูป
และ ผูนําแบบพอเพียงจะมีความเหมาะกับสภาพพ้ืนท่ีมากท่ีสุด๑๒๘

จิตติมา พงษไพบูลย ไดศึกษา “ภาวะผูนําของพระเทพปริยัติเมธี (สฤษฏิ์ สิริธโร), ผศ.
ดร.” ผลการศึกษาพบวา แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับภาวะผูนําตามทัศนะของนักวิชาการท่ัวไปและทัศนะ
ของพระพุทธศาสนาเปนบุคคลท่ี มีความรู ความสามารถ มีลักษณะท่ี โดดเดนเหนือบุคคลอ่ืนท้ังใน
ดานความคิดเทคนิควิธีการในการทํางาน ความมีระเบียบวินัยและมีความรับผิดชอบสามารถใหความ
คุมครองดูแลผูรวมงานไดอยางมีความสุข โดยปจจุบันนี้ ไดดํารงตําแหนงเปนเจาคณะจังหวัด
นครสวรรค ในสวนผลงานดานการบริหารคณะสงฆนั้นพบวา ภาวะผูนําของพระเทพปริยัติเมธี
(สฤษฏิ์ สิริธโร),ผศ.ดร.ในภารกิจการบริหารกิจการคณะสงฆท้ัง ๖ ดาน คือ ดานการปกครอง
ดานการศึกษาดานการศึกษาสงเคราะห ดานการเผยแผ ดานสาธารณูปการ และดานการสาธารณะ
สงเคราะห โดยทานพยายามนําเอาหลักธรรมหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาปรับใช ในการบริหาร

๑๒๖ พระฐาณี ฐิตวิริโย (จองเจน), การพัฒนาขีดความสามารถของพระสงฆเพ่ือหนุนเสริมการแกไข
ปญหาความยากจน, วิทยานิพนธปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต,  (สาขาวิชาบริหารศาสตร", สํานักบริหารและ
พัฒนาวิชาการมหาวิทยาลัยแมโจ, ๒๕๕๒).หนา ๑-๒.

๑๒๗ พระอํานวย  หมอกเมฆ, “กลยุทธการบริหารวัดในพระพุทธศาสนาสําหรับเจาอาวาสวัดราษฎรใน
เขตหนเหนือ ภาค ๔”, ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยภาคกลาง, ๒๕๕๖)

๑๒๘ ธงชัย สิงอุดม, “การพัฒนาภาวะผูนําของพระสังฆาธิการในเขตการปกครองคณะสงฆภาค ๘”,
วิทยานิพนธพุทธศาสตรดุษฎีบัญฑิต,(บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั,๒๕๕๖).หนา ๑.



๑๐๒

กิจการคณะสงฆซึ่งภาวะผูนําของพระเทพปริยัติเมธี (สฤษฏิ์ สิริธโร) ,ผศ.ดร.นั้นในบางประเด็น
มีความสอดคลองกับหลักการบริหารและภาวะผูนําของนักวิชาการสมัยใหม อันแสดงใหเห็นวาภาวะ
ผูนําของพระสงฆสมัยปจจุบันท่ีนําเอาพุทธธรรมมาประยุกตใชนั้นสามารถท่ีจะกอใหเกิดประโยชนแก
สังคมไดเปนอยางด๑ี๒๙

สรุปไดวา พระสังฆาธิการ คือบุคคลท่ีเปนกําลังหลักสําคัญท่ีชวยขับเคลื่อนงานท้ัง ๔ ดาน
ตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ อันไดแก ดานการบํารุงรักษาวัดจัดกิจการและศาสนสมบัติ ดานการ
บริหารและการปกครอง ดานการศึกษาอบรมและสั่งสอน และดานการใหความสะดวกตามสมควรใน
การบําเพ็ญกุศล งานท้ัง ๔ ดานนี้ ถือเปนภาระหนาท่ีอันสําคัญในการชวยทําใหพระพุทธศาสนา
สามารถคงอยูตอไปไดอยางยั่งยืน นอกจากนี้พระสังฆาธิการยังมีสวนรวมในการสนับสนุนกิจกรรมของ
ชุมชน ใหความชวยเหลือในดานการจัดการโดยนําหลักธรรมมาบูรณาการกับการจัดการสินคาของ
ชุมชนซึ่งมีวัดเปนศูนยกลางในการบริหารจัดการ กอใหเกิดประโยชนกับประชาชนในชุมชนนั้นๆ
สรุปไดตามตาราง ๒.๑๒ ดังนี้

ตาราง ๒.๑๒ สรุปงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับพระสังฆาธิการ

นักวิจัย ผลการวิจัย
พระครูสุตธรรมพิทักษ ( น้ําผึ้ง สุธมฺโม ),
(๒๕๕๗)..

ไดวิจัยเรื่อง “การพัฒนาการปกครองคณะสงฆในจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ” ผลการวิจัยพบวา ๑. สภาพท่ัวไป ปญหา
อุปสรรคในการปกครองคณะสงฆ เปนดังนี้ ๑) บุคลากร:
ปญหาการขาดแคลนบุคลากร ๒) การเงิน : บุคลากรไม
ตั้งใจทํางาน ๓) วัสดุอุปกรณ : วัสดุอุปกรณเครื่องใชไม
เพียงพอ ๔.) วิธีการจัดการ: ควรจะมีการฝกฝนอบรม
พัฒนาบุคลากรพระสังฆาธิการมีปจจัยสามารถใหความ
อุปถัมภได ๒. หลักพุทธธรรม แนวคิด และทฤษฎี ท่ี
เ ห ม า ะ ส ม กั บ ก า ร ป ก ค ร อ ง ค ณ ะ ส ง ฆ ใ น จั ง ห วั ด
ประจวบคีรีขันธ คือ หลักอปริหานิยธรรม ๗ ๑) การวางแผน
๒ ) การจัดองคการ : ๓) การสั่ งการ : ๔) การประสานงาน
๕) การควบคุม: พระสังฆาธิการมีหนาท่ีในการควบคุมทรัพยากร
การปกครองคณะสงฆท้ังปวง ใหเปนไปตามลําดับช้ันการปกครอง
การตรวจสอบการเงินภายในแตละวัด ผูปกครองควรจะนําเสนอ
เปนรายงานประจําปแจงใหเจาคณะจังหวัดทราบ

๑๒๙ จิตติมา พงษไพบูลย , “ภาวะผูนําของพระเทพปริยัติเมธี (สฤษฏิ์ สิริธโร) ”, วิทยานิพนธปรัญญา
พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๒).หนา ๑-๒.



๑๐๓

ตาราง ๒.๑๒ สรุปงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับพระสังฆาธิการ(ตอ)

ช่ือนักวิชาการ สิ่งท่ีคนพบ
พระครูสันติธรรมาภิรัต (บุญชัย สนฺติก
โร),(๒๕๕๗).

ไดวิจัยเรื่อง “การพัฒนารูปแบบการปกครองคณะสงฆใน
เขตปกครองคณะสงฆ ภาค ๑๕” ผลการวิจัยพบวาแลว
คือมีการวางแผนกระบวนการดําเนินงานท่ีสงเสริมคุณภาพ
ของพระสังฆาธิการทุกระดับชั้นท่ีชัดเจน การจัดองคกรใช
กฎ ระเบียบขอบังคับ และกติกาเดียวกัน สงบุคลากรไป
ศึกษาดูงานดานตางๆ เ พ่ือเสริมสรางให มีวิสัยทัศน
ประสบการณ คุณภาพ และประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
นําระเบียบกฎหมายของคณะสงฆ และของภาครัฐไปสราง
กติกาในการปฏิบัติภารกิจรวมกัน และมีคณะกรรมการ
กํากับดูแลแตละฝายอยางใกลชิด

พระมหาธฤติ วิโรจโน, (๒๕๕๖). ไดวิจัยเรื่อง “รูปแบบการพัฒนาพระสังฆาธิการ เพ่ือ
ประสิทธิภาพกาบริหารกิจการคณะสงฆ” พบวา สิกขา ๓
หรือไตรสิกขา เปนหลักธรรมในการพัฒนามนุษยใหเปนผู
ประเสริฐหรือเปนบุคคลผูมีจิตใจดีซึ่งเหมาะสมกบการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย หรือการพัฒนาพระสังฆาธิการท่ี
มุงเนนดานการศึกษา ประกอบดวย ๑.อธิศีลสิกขา คือ
การฝกความประพฤติสุจริตกาย วาจา และ สัมมาอาชีวะ
เปนเรื่องของการฝกฝนดานพฤติกรรม ๒.อธิจิตตสิกขา
คือ การฝกฝนในดานคุณภาพและสมรรถนะทางจิตใจเปน
สวนของการฝกฝนดานจิตใจ และ๓.อธิปญญาสิกขา คือ
การฝกปรือปญญาใหเกิดความรู ความเขาใจในสิ่งท้ังหลาย
ตามความเปนจริง

พร ะมหาฐณวัฒน ศ รี ป ร ะ เ ส ริ ฐ ,
วิทยานิพนธดุษฎีบัณฑิต(มหาวิทยาลัย
อีสเทิรนเอเชีย, ๒๕๕๒)

“การบริหารจัดการภารกิจคณะสงฆในเขตการปกครอง
จังหวัดสิงหบุรี” พบวา ๑. คณะสงฆควรเปนผู กําหนด
หลักสูตรการเรียนการสอนในแผนกสามัญเอง
๒. คณะสงฆควรใหพระในวัดทุกรูปมีสวนรวมในการ
ตัดสินใจทํางานเปนทีม
๓. คณะสงฆควรจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงในการใช
ทรัพยากรและอุปกรณตางๆ ของวัด



๑๐๔

ตาราง ๒.๑๒ สรุปงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับพระสังฆาธิการ(ตอ)

ช่ือนักวิชาการ สิ่งท่ีคนพบ
พระมหาศรณชัย มหาปฺุโญ, (๒๕๕๖). ไดวิจัยเรื่อง “การพัฒนาการบริหารกิจการคณะสงฆของ

พระสังฆาธิการในยุคโลกาภิวัตน” ผลการวิจัยพบวา การ
บริหารกิจการคณะสงฆของพระสังฆาธิการในยุคโลกาภิ
วัตน ไดแก ดานการปกครอง ในรูปแบบเดิมๆ มีการ
ประชุมเพ่ืออบรมพระสังฆาธิการตามมติมหาเถรสมาคม
หรอการจัดหลักสูตรในระยะสั่นๆ เทานั้น จึงมีองคกร หรือ
ส ถ าบั น ท่ี เ ป น หน ว ย ง าน รั บ ผิ ด ช อบ เ พ่ื อ ใ ห เ กิ ด
ประสิทธิภาพมีการกระจายอํานาจ ประสานสร าง
ประโยชนสรางเครือขายใหเกิดความรวมมือทุกภาคสวน

พระฐาณี ฐิตวิริโย (จองเจน), (๒๕๕๒). ไดวิจัยเรื่อง “การพัฒนาขีดความสามารถของพระสงฆเพ่ือ
หนุนเสริมการแกไขปญหาความยากจน” ผลการวิจัยพบวา
พระสงฆเปนผูนําทางดานจิตวิญญาณมีบทบาทในดานการ
ปรับทัศนคติ ความเชื่อของชาวบานดวยความศรัทธา
เคารพยอมรับนับถือของชาวบานทมตอพระสงฆทําให
พระสงฆมีบทบาทสําคัญในการปรับเปลี่ยนทัศนคติ ความ
เชื่อ คานิยมของชาวบาน การเทศน" การแนะนําสั่งสอน
เปนสิ่งท่ีพระสงฆทําเปนประจําเปนกิจของสงฆท่ีตองเผย
แผหลักพุทธธรรมสูประชาชนเปนการพัฒนาคนท้ังกาย
และจิตใจ เปาหมายของการพัฒนา คือการมีคุณภาพชีวิต
ทีดี คนท่ีไดรับการพัฒนาดานรายกาย จิตใจ ความคิด และ
ทักษะในการทํางานใหเปนผูมีคุณธรรม ศีลธรรม มีทัศนคติ
ท่ีถูกตอง

พระอํานวย หมอกเมฆ, (๒๕๕๖) “กลยุทธการบริหารวัดในพระพุทธศาสนาสําหรับเจา
อาวาสวัดราษฎรในเขตหนเหนือ ภาค ๔” ผลการวิจัย
พบวา  โดยเฉลี่ยเจาอาวาสมีการปฏิบัติหนาท่ีดีมาก
ซื่อสัตยสุจริต บริหารวัดโปรงใส แตยังให ความสําคัญกับ
หลักความประหยัดความคุมคา และการทํางานเปนทีม
นอย จึงนําไปสูการพัฒนากลยุทธสําหรับ เจาอาวาสวัด
ราษฎร เรียกวา“ปญจบริหาร”



๑๐๕

ตาราง ๒.๑๒ สรุปงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับพระสังฆาธิการ(ตอ)

ช่ือนักวิชาการ สิ่งท่ีคนพบ
ธงชัย สิงอุดม, (๒๕๕๖) ไดวิจัยเรื่อง “การพัฒนาภาวะผูนําของพระสังฆาธิการใน

เขตปกครองคณะสงฆภาค ๘” ผลการวิจัยพบวา การ
พัฒนาภาวะผูนําของพระสังฆาธิการในเขตปกครองคณะ
สงฆ ภาค ๘ ตามทฤษฎีภาวะผูนํา ประกอบไปดวย ๔
ทฤษฎี คอ ๑) ภาวะผูนําดานคุณลักษณะผูนํา ๒) ภาวะ
ผูนําดานพฤติกรรมผูนํา ๓) ผูนําตามสถานการณ ๔) ภาวะ
ผูนําดานความเปนผูนําเชิงปฏิรูป และ ผูนําแบบพอเพียง
จะมีความเหมาะกับสภาพพ้ืนท่ีมากท่ีสุด

จิตติมา พงษไพบูลย, , (๒๕๕๒). ได ศึกษา “ภาวะผูนําของพระเทพปริยัติ เมธี (สฤษฏิ์
สิริ ธ โร ), ผศ.ดร.”ผลการศึกษาพบวา แนวคิดทฤษฎี
เก่ียวกับภาวะผูนําตามทัศนะของนักวิชาการท่ัวไปและ
ทัศนะของพระพุทธศาสนาเปนบุคคล ท่ี มีความรู
ความสามารถ มีลักษณะท่ี โดดเดนเหนือบุคคลอ่ืนท้ังใน
ดานความคิดเทคนิควิธีการในการทํางาน ความมีระเบียบ
วินัยและมีความรับผิดชอบสามารถใหความคุมครองดูแล
ผูรวมงานไดอยางมีความสุข โดยปจจุบันนี้  ไดดํารง
ตําแหนงเปนเจาคณะจังหวัดนครสวรรค ในสวนผลงาน
ดานการบริหารคณะสงฆนั้นพบวา ภาวะผูนําของพระเทพ
ปริยัติเมธี(สฤษฏิ์ สิริธโร),ผศ.ดร.ในภารกิจการบริหาร
กิจการคณะสงฆท้ัง ๖ ดาน คือ ดานการปกครอง ดาน
การศึกษาดานการศึกษาสงเคราะห ดานการเผยแผ ดาน
สาธารณูปการ และดานการสาธารณะสงเคราะห โดยทาน
พยายามนําเอาหลักธรรมหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามา
ปรับใช ในการบริหารกิจการคณะสงฆซึ่งภาวะผูนําของ
พระเทพปริยัติเมธี (สฤษฏิ์ สิริธโร) ,ผศ.ดร.นั้นในบาง
ประเด็นมีความสอดคลองกับหลักการบริหารและภาวะ
ผูนําของนักวิชาการสมัยใหม อันแสดงใหเห็นวาภาวะผูนํา
ของพระสงฆสมัยปจจุบันท่ีนําเอาพุทธธรรมมาประยุกตใช
นั้นสามารถท่ีจะกอใหเกิดประโยชนแกสังคมไดเปนอยางดี



๑๐๖

๒.๖.๔ งานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับหลักพุทธธรรม

จากการศึกษาคนควาทบทวนงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับหลักพุทธธรรมปรากฏวามีนักวิชาการ
หลายทาน ไดทําการศึกษางานวิจัยท่ีเก่ียวของกับหลักพุทธธรรมไว ผูวิจัยพอจะนํามาสรุปไดดังนี้

พระครูโพธิธรรมานุกูล (บรรเทา ชุดจีน )๑๓๐ ไดวิจัยเรื่อง ศึกษาแนวทางการนํา
หลักทิฏฐธัมมิกัตถประโยชนเพ่ือแกปญหาชีวิตของพุทธศาสนิกชนในสังคม ผลการวิจัย พบวา
ทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน เปนหลักธรรมในพุทธศาสนา คือ หลักประโยชนในปจจุบัน ๔ อยาง บาง
เรียกวา หัวใจเศรษฐี อุ อา กะ สะ อาจเรียกสั้นๆวา ทิฏฐธัมมิกัตถะ (เนื่องจากอัตถะ แปลวา
ประโยชนอยูแลว จึงไมจําเปนตองมีประโยชน ซ้ําซอนกันสองคําก็ได )หรืออาจเรียกเต็มๆวา
ทิฏฐธัมมิกัตถสังวัตตนิกธรรม ๔ หมายถึง ธรรมท่ีเปนไปเพ่ือประโยชนในปจจุบัน หลักธรรมอันอํานวย
ประโยชนสุขข้ันตน เพ่ือประโยชนสุขสามัญท่ีมองเห็นกันในชาตินี้ ท่ีคนท่ัวไปปรารถนา มี ทรัพย ยศ
เกียรติ ไมตรี เปนตน อันจะสําเร็จดวยธรรม ๔ ประการ คือ (๑) อุฏฐานสัมปทา ถึงพรอมดวยความ
หม่ัน เชนขยันหม่ันเพียร เลี้ยงชีพดวยการหม่ันประกอบการงาน เปนผูขยันไมเกียจครานในการงาน
นั้น ประกอบดวยปญญาเครื่องสอดสอง อันเปนอุบายในการงานนั้น ใหสามารถทําไดสําเร็จ
(๒) อารักขสัมปทา ถึงพรอมดวยการรักษาโภคทรัพย (ท่ีหามาไดดวยความขยันหม่ันเพียรโดยชอบ
ธรรม) เขารักษาคุมครองโภคทรัพยเหลานั้นไวไดพรอมมูล ไมใหถูกลักหรือทําลายไปโดยภัยตางๆ (๓)
กัลยาณมิตตตา คบคนดี ไมคบคบชั่ว อยูอาศัยในบานหรือนิคมใด ยอมดํารงตน เจรจา สนทนากับ
บุคคลในบานหรือนิคมนั้น ซึ่งเปนผูมีสมาจารบริสุทธิ์ ผูถึงพรอมดวยศรัทธา ศีล จาคะ ปญญา และ
(๔) สมชีวิตา อยูอยางพอเพียง รูทางเจริญทรัพยและทางเสื่อมแหงโภคทรัพย แลวเลี้ยงชีพพอเหมาะ
ไมใหสุรุยสุรายฟูมฟายนัก ไมใหฝดเคืองนัก ดวยคิดวา รายไดของเราจักตองเหนือรายจาย และ
รายจายของเราจักตองไมเหนือรายได

การนําหลักทิฏฐธัมมกัตถประโยชนเพ่ือแกไขปญหาชีวิตของพุทธศาสนิกชนในสังคมไทย
ปจจุบัน มีท้ังหมด ๔ ขอ คือ (๑) การนําหลักอุฏฐานสัมปทามาแกปญหาการขาดความเพียร เม่ือจะ
หลีกใหพนจากความชั่วนานาประการ สิ่งสําคัญก็คือการระมัดระวัง หรือสํารวมรักษากาย วาจา ใจ
แมกระท่ังชีวิตของเรา ไมใหหลงไปตามกระแสวัตถุตางๆ (๒) การนําหลักอารักขสัมปทามาแกปญหา
ชีวิตการไมรูจักรักษาทรัพย อารักขสัมปทา คือการใชเงินตามหลักธรรมะคนรูจักทํามาหาเลี้ยงชีพ คน
ท่ีจะเรียกไดวา รูจักหา รูจักใชทรัพย หรือหาเงินเปน ใชเงินเปน เปนคนทํามาหากินท่ีดีตั้งตัวสราง
หลักฐานได (๓) การนําหลักกัลยาณมิตตตามาแกปญหาชีวิตการคบคนพาล ตองมีกัลยาณมิตรท่ีดี คือ
มีผูแนะนําสั่งสอน ท่ีปรึกษาเพ่ือนท่ีคบหา และบุคคลผูแวดลอมท่ีดี ความรู จักเลือกเสวนาบุคคลหรือ
เขารวมหมูกับทานผูทรงคุณทรงปญญามีความสามารถซึ่งจะชวยแวดลอมสนับสนุนชักจูง ชี้ชองทาง

๑๓๐ พระครูโพธิธรรมานุกูล (บรรเทา ชุดจีน), “ศึกษาแนวทางการนําหลักทิฏฐธัมมิกัตถ-ประโยชนเพ่ือ
แกปญหาชีวิตของพุทธศาสนิกชนในสังคม ”, รายงานการวิจัย , (มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,
๒๔๔๓). หนา ๑.



๑๐๗

เปนแบบอยางตลอดจนเปนเครื่องอดหนุนเก้ือกูลแกกัน ใหดําเนินกาวหนาไปดวยดี ในการศึกษาอบรม
การครองชีวิต การประกอบกิจการและธรรมปฏิบัติ สิ่งแวดลอมทางสังคมท่ีดี และ (๔) การนําหลักสม
ชีวิตามาแกปญหาชีวิตการใชจายทรัพยเกินฐานะ คือ การประหยัดเปนสิ่งจําเปนอยางมาก เราจะมี
ชีวิตราบรื่นปกติสุขไดก็ตองรูจักใชเงินทองอยางประหยัด ใชแตในสิ่งท่ีจําเปนแกการครองชีพของเรา
พยายามใชจายให พอเหมาะกับรายได ของเรา เพราะวาผู ใชจายสุรุยสุรายใชจายเกินฐานะของตัวเอง
นั้นยอมไดรับความเดือดรอนทํา ใหครอบครัวไดรับความลําบาก เพราะฉะนั้นจะตองรูจักประหยัด
ทรัพยพยายามใชจายแตในสิ่งท่ี จําเปนเทานั้นจึงมีความสุขไดตามสมควรแกอัตภาพของตัวเองและ
ครอบครัว

สุปรียา ธีรสิ รานนท ไดวิจัยเรื่อง “การศึกษาวิ เคราะหกระบวนการเรียนรู ใน
พระพุทธศาสนาเถรวาท” พบวา พฤติกรรมการเรียนรูของมนุษยตามแนวทางพระพุทธศาสนาเถรวาท
มีข้ันตอนเบื้องตน โดยเริ่มจากศรัทธาหรือความเชื่อม่ันท่ีมีปญญาประกอบ เชน ไดฟงบุคคลใดแสดง
สาระท่ีนาเชื่อถือจนเห็นหรือม่ันใจวาน าไปสูความจริงได ก็เริ่มศึกษาเรียนรูจากแหลงนั้น ศรัทธากับ
ปญญาจึงตองประกอบดวยกันจนกลายเปนสัมมาทิฏฐิท่ีมีคุณภาพ ปจจัยท่ีทําใหเกิดสัมมาทิฏฐิ คือ
กัลยาณมิตร ซึ่งเปนปจจัยภายนอก โดยการแสวงหามิตรท่ีดีเพ่ือขอความรู คําแนะนํา เพ่ือใหไดความรู
จากนั้นจึงนําขอมูลตางๆ ท่ีไดยินไดฟงมากลั่นกรอง วิเคราะห พิจารณาดวยโยนิโสมนสิการ อันเปน
ปจจัยภายในของตัวผูปฏิบัติเอง ในข้ันตอนนี้อาจกลาวไดวา เม่ือบุคคลมีโยนิโสมนสิการแลวสัมมาทิฏฐิ
ก็จะเกิดข้ึนตามมา จากนั้นจึงนําตนเองเขาสูกระบวนการเรียนรูดวยการลงมือปฏิบัติตามอริยมรรคมี
องค ๘ หรือกระบวนการเรียนรูตามหลักไตรสิกขา ปจจัยภายนอกและปจจัยภายในมีความสําคัญ
เทาๆ กัน หรือกลาวไดวามนุษยจะมีความสมบูรณเม่ือชีวิตของมนุษยมีความสัมพันธครบ๓ ดาน คือ
พฤติกรรม จิต และปญญา๑๓๑

พิพัฒน ยอดพฤติการณ ไดทําวิทยานิพนธเรื่อง “การใชการสรางตัวชี้วัดเพ่ือวิเคราะห
เศรษฐกิจพอเพียง โดยเปรียบเทียบกับพุทธเศรษฐศาสตร” โดยผลการวิเคราะหเปรียบเทียบได
ขอสรุปวา หลักพุทธธรรมท่ีนํามาใชในพุทธเศรษฐศาสตร ไดแกมัชฌิมาปฏิปทา โยนิโสมนสิการและ
อัปปมาทธรรม มีความสัมพันธ กับคุณลักษณะดานความพอประมาณ ความมีเหตุผล และการมี
ภูมิคุมกันในตัวท่ีดี ในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยมัชฌิมาปฏิปทากับความพอประมาณเปนวิธีการ
หรือหนทางในการพัฒนาตน โยนิโสมนสิการกับความมีเหตุผลเปนเครื่องอํานวยสนับสนุนการพัฒนา
ตน และอัปปมาทธรรมกับการมีภูมิคุมกันในตัวท่ีดีเปนเครื่องกํากับการพัฒนาตน ผลการศึกษา พบวา

๑๓๑ สุปรียา ธีรสิรานนท, “การศึกษาวิเคราะหกระบวนการเรียนรูในพระพุทธศาสนาเถรวาท”,
วิทยานิพนธพุทธศาสตรดุษฎีบัญฑิต (พระพุทธศาสนา), (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย, ๒๕๕๖). หนา ๑-๒.



๑๐๘

เนื้อหาของเศรษฐศาสตร กระแสหลักมีขอบเขตจํากัดอยูเพียงพุทธเศรษฐศาสตรท่ีมีองคธรรมในระดับ
ศีลเปนประธาน การศึกษาเปรียบเทียบระหวางพุทธเศรษฐศาสตรกับเศรษฐศาสตร กระแสหลักจึง
สามารถใชเฉพาะองคธรรมในระดับศีลเปนเครื่องมือในการศึกษาเปรียบเทียบ โดยองคธรรมในระดับ
ศีลท่ีเก่ียวของกับ ๔ ทฤษฎีหลักทางเศรษฐศาสตรไดแกปาริสุทธิศีล ๔ ท่ีประกอบดวยอาชีวปาริสุทธิ
ศีล ในกิจกรรมการผลิตปจจัยสันนิสิตศีล ในกิจกรรมการบริโภค อินทรียสังวรศีลในเรื่องอรรถประโย
ชน" และปาฏิโมกขสังวรศีล ในการกระจายผลผลิต จากการวิเคราะหเนื้อหาเพ่ือคนหาตัวชี้วัดท่ี
สามารถกําหนดระดับของความเปนเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพุทธเศรษฐศาสตรพรอมท้ังตัวอยาง
และแนวทางในการประยุกตใชตัวชี้วัดสําหรับใชเปนเครื่องมือในการดําเนินชีวิตตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจ พอเพียง ตามกรอบทฤษฎีการผลิต ทฤษฎีการบริโภค ทฤษฎีอรรถประโยชน" และทฤษฎี
การกระจายผลผลิต โดยผลจากการวิเคราะหนํามาซึ่งการสรางตัวชี้วัดเพ่ือกําหนดระดับของความ
พอเพียงภายใตคุณลักษณะความพอประมาณ ความมีเหตุผลและการมีภูมิคุมกันท่ีดีในตัว จํานวน ๑๓
ตัวชี้วัดตัวชี้วัดดานความพอประมาณจํานวน ๗ ตัวแบงเปน ตัวชี้วัดความพอประมาณในกระบวนการ
๔ ตัว (กลุมตัวชี้วัดเชิงเปรียบเทียบ) ประกอบดวยประสิทธิภาพการผลิต ประสิทธิผลการผลิต
ประสิทธิภาพการบริโภค ประสิทธิผลการบริโภค และตัวชี้วัดความพอประมาณระหวางกระบวนการ
๓ ตัว (กลุมตัวชี้วัดเชิงสัมพัทธ) ประกอบดวย ความไมพอเพียง ความพอเพียงข้ันพ้ืนฐานความ
พอเพียงข้ันกาวหนาตัวชี้วัดดานความมีเหตุผล จํานวน ๔ ตัว (กลุมตัวชี้วัดเชิงสมบูรณ)ประกอบดวย
คุณคาของปจจัยการผลิต คุณคาการผลิต คุณคาของปจจัยการบริโภค คุณคาการบริโภคและ ตัวชี้วัด
ดานการมีภูมิคุมกันท่ีดีในตัว จํานวน ๒ ตัว (กลุมตัวชี้วัดเชิงสัมพัทธ) ประกอบดวยสัดสวนปจจัยการ
ผลิต สัดสวนปจจัยการบริโภค๑๓๒

สมิทธิพล เนตรนิมิต ไดวิจัยเรื่อง “ภาพลักษณของพระสงฆในอริยวินัย วิถีชีวิตและ
บทบาทพระสงฆ” ผลการวิจัย พบวา เม่ือพระพุทธเจาทรงตั้งสังคมสงฆ ตองการใหเปนแบบอยางของ
ผูปฏิบัติธรรม ทรงนําชื่อระบบปกครองท่ีทรงคุนเคยเรียกสังคมท่ีตั้ ง ข้ึนวา “สงฆ” (สังฆะ)
ทรงดัดแปลงรูปแบบบริหารองคการสงฆคลายกับระบบของลิจฉวี มุงใหพระสงฆมีความสามัคคี
เปดโอกาสใหทุกวรรณะเขามาพัฒนาตน สมาชิกพระสงฆมีสถานภาพอยางเดียว เปนสมณะศากบุตร
มีความประพฤติและทัศนคติอยางเดียวกัน การดําเนินชีวิตมีเอกลักษณ มีเปาหมาย อยูกันดวย
ระเบียบวินัย พระสงฆมีพระพุทธเจาเปนครูตนแบบ ดําเนินชีวิตตามหลักการท่ีพระพุทธเจาทรง

๑๓๒ พิพัฒน ยอดพฤติการ, “การใชการสรางตัว ช้ีวัดเพ่ือวิเคราะหเศรษฐกิจพอเพียงโดยเปรียบเทียบ
กับพุทธเศรษฐศาสตร”, วิทยานิพนธพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาพุทธศาสนา, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๑). หนา ๑.



๑๐๙

กําหนดข้ึน พัฒนาตนกอนจึงไปพัฒนาผูอ่ืนตามหลักท่ีวา การชวยเหลือคนจมเปอกตม ผูชวยจะตองไม
แปดเปอนโคลนตมเหมือนกับผูจม๑๓๓

มนูญมุกข ประดิษฐ๑๓๔ ไดวิจัยเรื่อง “มัชฌิมาปฏิปทา ” ในพระไตรปฎกกับทางสาย
กลางในแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ผลการวิจัยพบวา การพัฒนาเศรษฐกิจ
ชุมชนตามหลักแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงอันเนื่องมาจากพระราชดําริไวตอน
หนึ่งวา กิจกรรมทางเศรษฐกิจท่ีหลากหลายนั้น หากจะใหมีคุณคาท่ีแทจริงและแกปญหาของมนุษยได
ก็ จะตองใหมีกิจกรรมทางเศรษฐกิจท่ีหลากหลาย ไมวาจะเปนการผลิต การบริโภค การแจกจาย
การสรางงานจะตองเปน“สัมมาเศรษฐกรรม ” คือ เปนเศรษฐศาสตรท่ีถูกตองเปนสัมมาอาชีวะ และมี
เปาหมายเพ่ือการยกระดับคุณภาพชีวิต สังคม ชุมชน ระบบนิเวศ และโลก เปนสวนรวมดวย

ฌาน ตรรกวิจารณ๑๓๕ ไดวิจัยเรื่อง การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเชิงพุทธ ผลการวิจัย
พบวา การพัฒนาทรัพยากรมนุษย เชิงพุทธจะมีพุทธธรรมเปนฐานคิดในการพัฒนา โดยมีพุทธ
เศรษฐศาสตร ทฤษฎีระบบ ทฤษฎีจิตวิทยา การเรียนรูและอริยมรรคมีองค ๘ เปนแนวคิดทฤษฎีท่ีใช
ในการพัฒนา โดยมีเปาหมายในการพัฒนา ๒ ระดับ คือ ระดับโลกิยธรรมและระดับโลกุตรธรรม

สวนปรัชญาในการพัฒนานั้นตั้งอยูบนความเชื่อท่ีวามนุษยสามารถพัฒนาได พุทธธรรมมี
เปาหมายท่ีการพัฒนาปรับปรุงมนุษย ใชปญหาของมนุษย คือ“ทุกข”เปนตัวตั้งใชหลักธรรมอริยสัจ ๔
เปนหลักคิดในการพัฒนา มีการคิดเชิงระบบสําหรับเปาหมายในการพัฒนานั้นจะมีสามประการ คือ
(๑) ทําใหมนุษยมีความรู ความสามารถปฏิบัติหนาท่ีไดดี มีประสิทธิภาพ (๒) มีจริยธรรมคุณธรรมใน
การดํารงชีวิต และ (๓) พัฒนาไปสูระดับสูงสุด คือ การพนทุกขอยางสิ้นเชิง สูภาวะนิพพานหรือนิโรธ
การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเชิงพุทธ มี ๓ องคประกอบการพัฒนา คือ การพัฒนาระดับบุคคล ระดับ
กลุม และการพัฒนาในระดับองคการ เพ่ือใหการพัฒนาทรัพยากรมนุษยตามแนวทางพุทธมี
ปฏิสัมพันธกับบริบทจึงทําใหองคการท่ี เปนระบบใหญตองมีเปาหมายขององคการท่ีเศรษฐกิจแบบ
พอเพียง มีพุทธเศรษฐศาสตรเปนแนวทางของระบบเศรษฐกิจ มีกระบวนทัศนการพัฒนาท่ี
ประกอบดวยกระบวนทัศน การพัฒนาเพ่ือผลงาน กระบวนทัศนการพัฒนาเพ่ือการเรียนรู กระบวน
ทัศนการพัฒนาโลกิยธรรมและกระบวนทัศนการพัฒนาระดับโลกุตรธรรม การพัฒนาทรัพยากรมนุษย
ในระดับบุคคล และระดับองคการจะมีตัวแบบในการพัฒนา ซึ่งสามารถใชเปนกระบวนการในการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษยเชิงพุทธไดดวย

๑๓๓ สมิทธิพล เนตรนิมิต, “ภาพลักษณของพระสงฆในอริยวินัย วิถีชีวิตและบทบาทของพระสงฆ”,
รายงานวิจัย, (สถาบันวิจัยพุทธศาสตร : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๓). หนา ๑.

๑๓๔ มนูญมุกข ประดิษฐ , “มัชฌิมาปฏิปทา” ในพระไตรปฎกกับทางสายกลางในแนวคิดเศรษฐกิจ
พอเพียงอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ, วิทยานิพนธพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต , (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๕), หนา ๓๑.

๑๓๕ ฌ า น  ต ร ร ก วิ จ า ร ณ ,“ก า ร พั ฒ น า ท รั พ ย า ก ร ม นุ ษ ย เ ชิ ง พุ ท ธ ”, วิ ท ย า นิ พ น ธ
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต,(บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยรามคําแหง, ๒๕๕๐). หนา ๑.



๑๑๐

จาอากาศโทสุธา ทองบุตร ไดวิจัยเรื่อง “การประยุกตใชหลักทิฏฐธัมมิกัตถประโยชนกับ
การแกไขปญหาสังคมไทย” พบวา ทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน หมายถึง ธรรมท่ีเปนไปเพ่ือใหไดมาซึ่ง
ประโยชนในปจจุบัน ประโยชนอันพึงไดรับจากการประกอบกิจการ หรือมีอาชีพท่ีสุจริตถูกตองท้ังทาง
กฎหมายและศีลธรรม ผลประโยชนท่ีไดจากการประกอบกิจนั้นเปนผลท่ีไดทันตาเห็นไมตองรอถึงภาย
ภาคหนาผลประโยชนท่ีไดรับจากการประกอบกิจการท่ีบุคคลใดบุคคลหนึ่งจะไดมาซึ่งประโยชนนั้น
จะตองแสวงหาอยางมีหลักการและมีแผนการ ซึ่งหลักการและแผนการนี้ เรียกวา ธรรมท่ีเปนไป
เพ่ือใหไดมาซึ่งประโยชนในปจจุบัน อันมีอยู ๔ ประการ คือ ๑) อุฏฐานสัมปทา ถึงพรอมดวยความ
หม่ัน เลี้ยงชีพดวยการหม่ันประกอบการงาน ๒) อารักขสัมปทา ถึงพรอมดวยการรักษาโภคทรัพยท่ีหา
มาไดดวยความขยันหม่ันเพียรโดยชอบธรรม ๓) กัลยาณมิตตตา คบคนดีไมคบคนชั่ว ๔) สมชีวิตา
อยูอยางพอเพียง รูทางเจริญทรัพยและทางเสื่อมแหงโภคทรัพยจากการศึกษาการขาดหลักทิฏฐธัม
มิกัตถประโยชนในสังคมไทยพบวา คนในสังคมไทยขาดความเพียรและถาปจจัยท่ีแวดลอมอยูรอบตัว
ไมไดสรางความม่ันใจเพียงพอก็จะเกิดความรู สึกอยากประวิงเวลาท่ีจะลงมือทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งใหนาน
ออกไปและหากการทํากิจกรรมใดเปนการเหลือวิสัยเราจะหลีกเลี่ยงไมทําสิ่งเหลานั้น หรือ ผลัดวันปะ
กันพรุง เพียงเพ่ือยื้อระยะเวลาแหงความสุขใหยาวออกไป จนติดเปนนิสัยของความเกียจคราน ซึ่งเปน
การขาดความเพียรในการดําเนินกิจตางๆ ในชีวิตตน การไมรูจักประหยัดทรัพยในสังคมไทยมีผลมา
จากคนในสังคมเสพติดในวัตถุนิยมจึงใชจายทรัพยสิน เงินทองนั้นใหสูญเปลาไปอันมาจากการไมรูจัก
ประหยัดทรัพยนั้น นับวาเปนสิ่งท่ีประมาทยิ่งเกิดปญหาใชจายเกินรายไดหาเงินไมพอใชจายเกิด
ปญหา คอรรัปชั่น คดโกง ปลนจี้ ซึ่งเปนผลกระทบตอคนท่ีอยูรวมในสังคมตามมา ปญหาการคบคน
พาลไมรูจักการคบคนดีเปนมิตรไมรูจักเลือกบุคคลท่ีจะคบหาวาจะสามารถเก้ือหนุนชีวิตไปในทางท่ีดี
ชกชวนเราไปทําเรื่องท่ีไมดีไมสมควรจึงทําใหเสียประโยชนในชีวิตทาใหพบกับความเสื่อมเสียของชีวิต
ไมมีความพรอม คือการดําเนินชีวิตและการพัฒนาท่ีเปนไปโดยไมถูกตองตามหลักศีลธรรมของ
พระพุทธศาสนา ปญหาการใชจายทรัพยเกิดฐานะเปนผูดําเนินชีวิตไมสมควรดําเนินชีวิตไมเหมาะสม
ไมสมควรแกฐานะไมวาจะมีทรัพยสินเงินทองมากหรือนอย คือใชจายเกินตัวสุรุยสุรายกอหนี้สินไมรูจัก
ประมาณตนในการใชจายทรัพย อีกท้ังไมรูจักกําหนดรายไดและรายจายใหพอดี สมรายไดเพ่ือ
ประโยชนไวสําหรับบั้นปลายของชีวิตตน การประยุกตใชหลักทิฎฐธัมมิกัตถประโยชนในการแกไข
ปญหาในสังคมไทย มีท้ังหมด ๔ ขอ คือ ๑) การนําหลักอุฏฐานสัมปทามาประยุกตใชกับการแกปญหา
ชีวิตการขาดความเพียร เม่ือจะหลีกใหพนจากความเกียจครานนานาประการ ท่ีเปนหนทางนําพาให
ชีวิตมีความเสื่อมลง ๒) การนําหลักอารักขสัมปทามาประยุกตใชกับการแกปญหาชีวิตการไมรูจักรักษา
ทรัพย คือการใชเงินตามหลักธรรมะคนรูจักทํามาหาเลี้ยงชีพ การตั้งตนไวอยางเหมาะสมกับการรูจัก
หาทรัพยและรูจักรักษาทรัพยนั้น ๓) การนําหลักกัลยาณมิตตตา มาประยุกตใชกับการแกปญหาชีวิต
การคบคน รูจักเลือกเสวนาบุคคลผูทรงคุณทรงปญญา มีความสามารถซึ่งจะชวยสนับสนุนใหดําเนิน
กาวหนาไปดวยดี และ ๔) การนําหลักสมชีวิตามาประยุกตใชกับการแกปญหาชีวิตการใชจายทรัพย



๑๑๑

เกินฐาน พยายามใชจายใหพอเหมาะกับรายไดของเรา เพราะวาผูใชจายสุรุยสุรายใชจายเกินฐานะ
ของตัวเองจะตองรูจักประหยัดทรัพยพยายามใชจายแต ในสิ่งท่ีจําเปนเทานั้นจึงมีความสุขได๑๓๖

ตวงพร สมสมัย และคณะ ไดศึกษาวิจัยเรื่อง “การพัฒนาคุณภาพชีวิตอยางยั่งยืนตาม
หลักธรรมทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน ๔ : กรณีศึกษาอําเภอมวงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี”จุดมุงหมาย
ของการวิจัยนี้เพ่ือ ๑) พัฒนารูปแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตอยางยั่งยืนตามหลักธรรมทิฏฐธัมมิกัตถ
ประโยชน ๔ ๒) ศึกษาภูมิหลังของชมชนกลุมตัวอยาง และ ๓) ศึกษาผลกระทบในการนํารูปแบบการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตอยางยั่งยืนตามหลักธรรมทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน ๔ ไปใช ประชาชนกลุมตัวอยาง
ประกอบดวย ประชาชนจํานวน ๓๔๒ คน จากชุมชน ๓ หมูบาน ไดแก หมูบานดอนแดงใหญ หมูบาน
หนองไขนก และหมูบานดอนแดงนอย อําเภอมวงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี ข้ันตอนดําเนินการวิจัย
ประกอบดวย ๔ ข้ันตอน คือ ๑) สํารวจขอมูลเบื้องตนของชุมชน ๒) รวบรวมขอมูลพ้ืนฐานของชุมชน
เพ่ือพัฒนารูปแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ๓) แนะนํารูปแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต และ
๔) ศึกษาผลกระทบจากการนํารูปแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตไปใช จากผลการวิจัยนี้ไดรูปแบบการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตอยางยั่งยืนตามหลักธรรมทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน ๔ โดยการนําหลักธรรมและ
ทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการเขาดวยกัน รูปแบบนี้ประกอบดวยหลักสูตร และกิจกรรมพัฒนา
ชมชนเขมแข็ง ๗ ดาน คือ ๑) ดานความรู ๒ ) ดานท่ี พักอาศัยถูกสุขลักษณะอนามัยท่ีดี
๓) ดานสงเสริมความดี ๔) ดานการพัฒนาแบบผสมผสานบาน วัด โรงเรียน(บวร) ๕) ดานศีลธรรม
คุณธรรม ๖) ดานประเพณีและวัฒนธรรม และ ๗) ดานการสื่อสารขอมูล ผลการวิจัยพบวา
กลุมตัวอยางมีความขยันมาก แตไมสามารถรักษาทรัพยและใชจายอยางเหมาะสมประชาชนรอยละ
๔๙.๗๐ มีรายไดไมพอกับรายจายและตองกูเงิน ประชาชนไมนิยมจดบันทึกรายรับรายจาย หลังจาก
การนํารูปแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตไปใช ประชาชนมีหลักธรรม ๔ ดานเพ่ิมข้ึนคือ ขยันหา รักษา
ทรัพย คบคนดีเปนมิตร๑๓๗

สรุปไดวา สถาบันศาสนาท่ีเปนแกนของชุมชนปจจุบันไมไดทําหนาท่ีเปนศูนยกลางของ
ชุมชน สังคมดั้งเดิมมีรูปแบบชิงสาระท่ีเปนคุณคาเก่ียวกับความไววางใจ ความสามัคคี การใหและ
แบงปน การตางตอบแทนการเอ้ืออาทร คานิยม การแลกเปลี่ยนและบรรทัดฐานทางสังคม ปจจุบัน
เปลี่ยนแปลงไปตามบริบทของสังคมหากผูบริหาร ผูนําองคกร หนวยงานตางๆ นําหลักคําสอนในทาง
พุทธศาสนาเขามาประยุกตใชในการพัฒนาบุคลากรในหนวยงานจะตองมีการพัฒนาไมมากก็นอย
และสามารถนําพาองคกรไปสูจุดหมายปลายทางตามเจตนารมณตามวัตถุประสงค ทําใหเกิด

๑๓๖ จาอากาศโทสุธา ทองบุตร , “การประยุกตใชหลักทิฏฐธัมมิกัตถประโยชนกับการแกไขปญหา
สังคมไทย” รายงานการวิจัย, (มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย) ,๒๕๕๖, หนา ๑.

๑๓๗ ตว งพ ร ส มส มั ย แล ะค ณะ ,“ก า ร พั ฒน าคุ ณ ภา พ ชี วิ ต อย า ง ยั่ ง ยื น ต า มห ลั ก ธ ร ร ม
ทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน ๔: กรณีศึกษาอําเภอมวงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี”, รายงานการวิจัย, (มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนดุสิต, ๒๕๕๔) , หนา ๑.



๑๑๒

ประสิทธิภาพประสิทธิผล และคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึนอยางยั่งยืน งานวิจัยท่ีเก่ียวกับหลักพุทธธรรม
สรุปไดตามตาราง ๒.๑๓ ดังนี้

ตาราง ๒.๑๓ สรุปงานวิจัยท่ีเก่ียวกับหลักพุทธธรรม

นักวิจัย ผลการวิจัย
พระครูโพธิธรรมานุกูล(บรรเทาชุดจีน),
(๒๕๕๓).

การนําหลักทิฏฐธัมมิกัตถประโยชนเพ่ือแกไขปญหาชีวิต
ของพุทธศาสนิกชนในสังคมไทยปจจุบัน มีท้ังหมด ๔ ขอ
คือ ๑. การนําหลักอุฏฐานสัมปทามาแกปญหาการขาด
ความเพียร

๒. การนําหลักอารักขสัมปทามาแกปญหาชีวิตการไม
รูจักรักษาทรัพย

๓. การนําหลักกัลยาณมิตตตามาแกปญหาชีวิตการคบ
คนพาล ตองมีกัลยาณมิตรท่ีดี

๔. การนําหลักสมชีวิตามาแกปญหาชีวิตการใชจาย
ทรัพยเกินฐานะ

สุปรียา ธีรสิรานนท, (๒๕๕๒) การวิเคราะหกระบวนการเรียนรู ในพระพุทธศาสนา
เถรวาท ๑. การเรียนรูเกิดจากอายตนะภายใน

๒. การเรียนรูเกิดจากอายตนะภายนอก
๓. การเรียนรูเริ่มข้ึนจากความศรัทธา เชื่อม่ัน
๔. การเรียนรูเกิดจากปรโตโฆสะ
๕. การเรียนรูเกิดจากโยนิโสมนสิการ

พิพัฒน ยอดพฤติการณ, (๒๕๕๑). หลักพุทธธรรมท่ีนํามาใชในพุทธเศรษฐศาสตร ไดแก
มัชฌิมาปฏิปทา โยนิโสมนสิการและอัปปมาทธรรมมี
ความสัมพันธกับคุณลักษณะ ดานความพอประมาณความ
มีเหตุผล และการมีภูมิคุมกันในตัวท่ีดี ในปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงโดยมัชฌิมาปฏิปทากับความพอประมาณเปน
วิธีการหรือหนทางในการพัฒนาตน โยนิโสมนสิการกับ
ความมีเหตุผลเปนเครื่องอํานวยสนับสนุนการพัฒนาตน

สมิทธิพล เนตรนิมิต, (๒๕๕๓). พระพุทธเจาทรงตั้งสังคมสงฆ ตองการใหเปนแบบอยาง
ของผูปฏิบัติธรรมสมาชิกพระสงฆมีสถานภาพอยางเดียว
เปนสมณะศากยบุตร มีความประพฤติและทัศนคติอยาง
เดียวกัน การดําเนินชีวิตมีเอกลักษณ มีเปาหมาย อยูกัน
ดวยระเบียบวินัย ตนแบบดําเนินชีวิตตามหลักการท่ี
พระพุทธเจาทรงกําหนดข้ึน



๑๑๓

ตาราง ๒.๑๓ สรุปงานวิจัยท่ีเก่ียวกับหลักพุทธธรรม(ตอ)

นักวิจัย ผลการวิจัย
มนูญมุกข ประดิษฐ, (๒๕๔๕), การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนตามหลักแนวคิดเศรษฐกิจ

พอเพียงแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ หากจะใหมีคุณคาท่ีแทจริงและแกปญหาของ
มนุษยไดก็ จะตองใหมีกิจกรรมทางเศรษฐกิจท่ีหลากหลาย
จะตองเปน“สัมมาเศรษฐกรรม” คือ เปนเศรษฐศาสตรท่ี
ถูกตองเปนสัมมาอาชีวะ และมีเปาหมายเพ่ือการยกระดับ
คุณภาพชีวิต สังคม ชุมชน ระบบนิเวศ และโลก เปนสวน
รวมดวย

ฌาน ตรรกวิจารณ, (๒๕๕๐) การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเชิงพุทธ พบวา
๑. พัฒนาใหกาวไปสูระดับสูงสุด หรือการพนทุกขอยาง

สิ้นเชิง
๒. พัฒนาใหมีคุณธรรม จริยธรรมในการดํารงชีวิต

จาอากาศโทสุธา ทองบุตร , (๒๕๕๖) ๑. การนําหลักอุฏฐานสัมปทามาประยุกตใช กับการ
แกปญหาชีวิตการขาดความเพียร
๒. การนําหลักอารักขสัมปทามาประยุกต ใช กับการ
แกปญหาชีวิตการไมรูจักรักษาทรัพย
๓. การนําหลักกัลยาณมิตตตามาประยุกตใช กับการ
แกปญหาชีวิตการคบคน รูจักเลือกเสวนาบุคคล
๔. การนําหลักสมชีวิตามาประยุกตใชกับการแกปญหา

ชีวิตการใชจายทรัพยเกินฐานะ
ตวงพร สมสมัย และคณะ, (๒๕๕๔ ,
หนา ๑.)

รูปแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตอยางยั่งยืนตามหลักธรรม
ทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน ๔ โดยการนําหลักธรรมและทฤษฎี
เศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการเขาดวยกันประกอบดวย
หลักสูตร ๗ ดาน คือ ๑. ดานความรู

๒. ดานท่ีพักอาศัยถูกสุขลักษณะอนามัยท่ีดี
๓. ดานสงเสริมความดี
๔. ดานการพัฒนาแบบผสมผสานบาน วัด โรงเรียน(บวร)
๕. ดานศีลธรรม คุณธรรม
๖. ดานประเพณีและวัฒนธรรม
๗. ดานการสื่อสารขอมูล



๑๑๔

๒.๗. กรอบแนวคิดการวิจัย

จากการทบทวนเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของเก่ียวกับการจัดการเศรษฐกิจชุมชนวิถี
พุทธของพระสังฆาธิการในจังหวัดชลบุรี ผูวิจัยกําหนดเปนกรอบแนวคิดการวิจัย (Conceptual
Framework) ดังนี้

กรอบแนวคิดการวิจัย

แผนภาพท่ี ๒.๗ กรอบแนวคิดการวิจัย

หลักพุทธธรรม
หลักทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน ๔

๑.อุฏฐานสัมปทา ความขยัน
หม่ันเพียร

๒.อารักขสัมปทา รูจักรักษาทรัพย
๓.กัลยาณมิตตตา การคบคนดี
๔.สมชีวิตา รูจักประมาณใน

การใชจาย

การจัดการเศรษฐกิจชุมชนวิถีพุทธ
ของพระสังฆาธิการในจังหวัดชลบุรี
๑. ด านการวางแผนตามหลั ก
ทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน
๒. ดานการจัดองคกรตามหลัก
ทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน
๓. ดานการบริหารงานบุคคลตาม
หลักทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน
๔ . ด า น ก า ร อํ า น ว ย ก า ร ต า ม
หลักทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน
๕. ดานการกํากับดูแลตามหลักทิฏฐ
ธัมมิกัตถประโยชน

การจัดการเศรษฐกิจชุมชน
๑. ดานการวางแผน
๒. ดานการจัดองคกร
๓. ดานการบริหารงานบุคคล
๔. ดานการอํานวยการ
๕. ดานการกํากับดูแล



บทที่ ๓
วิธีดําเนินการวิจัย

การศึกษาวิจัยเรื่อง “การจัดการเศรษฐกิจชุมชนวิถีพุทธของพระสังฆาธิการในจังหวัด
ชลบุรี” เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ผูวิจัยไดใชวิธีดําเนินการวิจัยตามรูปแบบ
การวิจัยโดย การสัมภาษณเชิงลึก (In Depth Interview) การสนทนากลุมเฉพาะ(Focus Group
Discussions) จากผูใหขอมูลสําคัญ ผูวิจัยไดดําเนินการวิจัยตามข้ันตอนดังตอไปนี้

๓.๑ รูปแบบการวิจัย
๓.๒ ผูใหขอมูลสําคัญ
๓.๓ เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย
๓.๔ การเก็บรวบรวมขอมูล
๓.๕ การวิเคราะหขอมูล

๓.๑ รูปแบบการวิจัย

การดําเนินการวิจัยครั้งนี้ เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยทําการ
วิ จั ย เ ชิ ง เ อกสาร  ( Documentary  Analysis) ก ารสั มภาษณ เ ชิ งลึ ก  ( In-Depth Interview)
การสนทนากลุมเฉพาะ (Focus Group Discussions) จากผูใหขอมูลสําคัญ ไดแก พระสังฆาธิการ
ประธานชุมชนและผูเชี่ยวชาญ เพ่ือนํามากําหนดกระบวนการการจัดการเศรษฐกิจชุมชนวิถีพุทธของ
พระสังฆาธิการในจังหวัดชลบุรีท่ีเหมาะสม

๓.๒ ผูใหขอมูลสําคัญ

ผูใหขอมูลสําคัญ ผูวิจัยไดทําการเก็บรวบรวมขอมูลโดยการสัมภาษณเชิงลึก (In-depth
Interviews) แบบไมเปนทางการ ทําการสังเกตการณ โดยผูวิจัยคัดเลือกแบบเจาะจง โดยการ
สัมภาษณเชิงลึกจากผูใหขอมูลสําคัญ (Key informants) จํานวน ๑๘ รูป/คน และจากการสนทนา
กลุมเฉพาะ (Focus Group Discussions) จํานวน ๑๐ รูป/คน ดังนี้

กลุมท่ี ๑ ผูใหขอมูลสําคัญ (Key informants)

ผูวิจัยไดมาจากกลุมผูบริหารโครงการ จํานวน ๑๘ รูป/คน แบงออกเปน ๒ กลุมดังนี้



๑๑๖

๑.๑ กลุมพระสังฆาธิการ จํานวน ๑๐ รูป มีดังนี้

๑) พระครู พิ พิธ กิจจารักษ  (สนัด กนฺตจาโร) เจาคณะอําเภอบางละมุง และ
เจาอาวาสวัดหนองปรือ ตําบลหนองปรือ อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ผลิตภัณฑน้ําดื่ม

๒) พระครูพิศาลชโลปมคุณ (ภักดี โสภโณ) รองเจาคณะอําเภอเมืองชลบุรี และ
เจาอาวาสวัดราษฎรศรัทธา ตําบลหวยกระป อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ผลิตภัณฑขนมหวาน

๓) พระครูพิมลกิจจานุวัตร (ประทัง ทีปกโร) รองเจาคณะอําเภอบานบึง และเจาอาวาส
วัดกุณฑีธาร ตําบลคลองก่ิว อําเภอบานบึง จังหวัดชลบุรี ผลิตภัณฑน้ํายาลางจาน และสบูเหลว

๔) พระมหาบุณนภัสร(ดร.) ถิรปฺุโญ รองเจาคณะอําเภอพนัสนิคม รูปท่ี ๒ และ
เจาอาวาสวัดหนองไกเถ่ือน ตําบลหนองปรือ อําเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี ผลิตภัณฑน้ําไผ

๕) พระครูประทีปวรรัตน (บุญศรี วรวฑฺฒโน) เจาคณะตําบลไรหลักทอง และเจาอาวาส
วัดเกาะแกวคลองหลวง ตําบลไรหลักทอง อําเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี ผลิตภัณฑเครื่องจักสาน

๖) พระครู ไพบูลธรรมคุณ (เลิศฤทธิ์  ธนปาโล) เจาคณะตําบลคลองพลู  และ
เจาอาวาสวัดคลองพลู(เกา) ตําบลคลองพลู อําเภอหนองใหญ จังหวัดชลบุรี ผลิตภัณฑผลไมแปรรูป

๗) พระครูธรรมจริยานุกูล (สาธิต ฐิตญาโณ) เจาอาวาสวัดหนองฆอ ตําบลหนองขาม
อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ผลิตภัณฑจากเห็ด

๘) พระครูเกษมกิตติโสภณ (วัลลภ กิตฺติ โสภโณ) เจาอาวาสวัดสามัคคีบรรพต
ตําบลบางเสร อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ผลิตภัณฑผาบาติก

๙ )  พระปลั ดศรี ชล ชิ นธ มฺ โม  เจ าอาวาสวั ดหนองงู เหลื อม ตํ าบลท าบุญ มี
อําเภอเกาะจันทร จังหวัดชลบุรี ผลิตภัณฑสบูสมุนไพร

๑๐) พระนิพนธ นิภาธโร หัวหนาสํานักสงฆบานขุนชํานาญ ตําบลเกษตรสุวรรณ
อําเภอบอทอง จังหวัดชลบุรี ผลิตภัณฑขาวปลอดสารพิษ

๑.๒ กลุมประธานชุมชนและครูอาจารย จํานวน ๘ คน มีดังนี้

๑) นายมารุต พิพัฒน ผูใหญบานบานทายดอน หมูท่ี ๓ ตําบลหวยกะป อําเภอเมือง
ชลบุรี จังหวัดชลบุรี

๒) นางลักขณา  ปนมา ผูใหญบานหมูท่ี ๔ ตําบลบางเสร อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
๓) อาจารยปรัญสญา  สิงหทอง ผู อํานวยการโรงเรียนอนุบาลพิมลกิจจานุวัตร

ตําบลคลองก่ิว อําเภอบานบึง จังหวัดชลบุรี
๔ ) อ า จ า ร ย ว า ริ น ท ร  พุ ก ว ร ร ณะ อา จ า ร ย โ ร ง เ รี ย นชุ ม ช นวั ดห นอ งฆ อ

ตําบลหนองขาม อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
๕ )  นางสมจิต  ทรงโฉม ประธานกลุ มชุมชนบานคลองพลู  ตํ าบลคลองพลู

อําเภอหนองใหญ จังหวัดชลบุรี



๑๑๗

๖) นางสงบ คชรัตน ประธานชุมชนเอ้ืออารียสัมพันธ ตําบลบางเสร อําเภอสัตหีบ
จังหวัดชลบุรี

๗) นายคงฤทธิ์  บุญทา ผู ใหญบานหมู ท่ี ๗ ตําบลทาบุญมี อําเภอเกาะจันทร
จังหวัดชลบุรี

๘) อาจารยรักดา  บุญมา อาจารยโรงเรียนบานขุนชํานาญ ตําบลเกษตรสุวรรณ
อําเภอบอทอง จังหวัดชลบุรี

กลุมท่ี ๒ ผูใหขอมูลการสนทนากลุมเฉพาะ (Focus Group Discussions) จํานวน
๑๐ รูป/คน มีดังนี้

๑) พระอุดมสิทธินายก, ผศ.ดร.,รองเจาคณะจังหวัดนนทบุรี ประธานหลักสูตรพุทธ
ศาสตรดุษฎีบัณฑิตศึกษาฯ สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

๒) พระครูวินัยธรเอก ชินวํโส ดร., ผูชวยเจาอาวาสวัดธรรมนาวา อาจารยประจําหลักสูตร
สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

๓) พระครูพิศาลจริยากร ดร.,เจาคณะตําบลนาเกลือ เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี
๔) พระครูวิชิตกิจจาภิวัฒน ดร.,เจาคณะตําบลหัวถนน อําเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี
๕) พระครูเวฬุวันพัฒนาทร,ดร.,เจาคณะตําบลสวนพริก เจาอาวาสวัดไผโสมนรินทร

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
๖) ผศ.ดร. เติมศักดิ์ ทองอินทร, หัวหนาภาควิชารัฐศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ

ราชวิทยาลัย
๗) ดร.ยุทธนา ประณีต, อาจารยประจําภาควิชารัฐศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ

ราชวิทยาลัย
๘) ดร.สุขอุษา นุนทอง, อาจารยประจําหลักสูตร สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
๙) ดร.นพดล ดีไทสงค ,อาจารยประจําหลักสูตร สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
๑๐) ดร.ดวงใจ ปนตามูล,นักวิชาการอิสระ

๓.๓ เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย

ก) เครื่องมือท่ีใชสําหรับงานวิจัยเชิงคุณภาพ ไดแก

๑) แบบสัมภาษณ ( Interview) เปนแบบสัมภาษณเชิงลึกแบบมีโครงสราง
(Structure In-dept Interview) เพ่ือศึกษากระบวนการการจัดการเศรษฐกิจชุมชนวิถีพุทธของ
พระสังฆาธิการในจังหวัดชลบุรี



๑๑๘

๒) การสนทนากลุม (Focus Group) เพ่ือศึกษาแนวคิดเก่ียวกับกระบวนการจัดการ
เศรษฐกิจชุมชนวิถีพุทธของพระสังฆาธิการในจังหวัดชลบุรี ในการนี้ดวยรูปแบบการจัดสนทนากลุม
(Focus Group) จะเปนไปในลักษณะของการประชุมกลุมเพ่ือใหไดขอเท็จจริงและขอมูลตรงตามท่ี
กําหนดไว หรือเปนขอคนพบใหม ซึ่งเกิดจากการสนทนา โดยมีประเด็นปญหาท่ีเจาะจงกับกลุม
ตัวอยางประชากร คือ ตัวแทนกลุมเศรษฐกิจชุมชน นักวิชาการ จํานวน ๑๐ รูป/คน ท้ังนี้
กลุมประชากรท่ีกลาวมาไดรับการคัดเลือกตามเกณฑท่ีกําหนดเรียบรอยแลว ดังนั้นการจัดสนทนา
กลุม (Focus Group) จึงเปนไปในลักษณะของการสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่ ง กัน
และกัน

๓) การสรางเครื่องมือการวิจัย ผูวิจัยไดศึกษาแนวคิด และทฤษฎีเก่ียวกับการ
จัดการเศรษฐกิจชุมชนวิถีพุทธของพระสังฆาธิการในจังหวัดชลบุรี แลวนํามารางขอคําถามท่ีจะใชใน
การสัมภาษณ และสนทนากลุม ปรับปรุงแกไขแบบสัมภาษณ  ตอจากนั้นนําแบบสัมภาษณและ
ขอคําถามในการสนทนากลุมมาปรับปรุงแกไขใหสมบูรณและนําไปใชเก็บรวบรวมขอมูล

๔) ลักษณะของเครื่องมือ เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ เปนสัมภาษณเชิงลึก
ท่ีผูวิจัยพัฒนาข้ึนตามกรอบแนวคิดเก่ียวกับการจัดการเศรษฐกิจชุมชนวิถีพุทธของพระสังฆาธิการ
ในจังหวัดชลบุรี  เ พ่ือใช เ ก็บขอมูลจากผู ใหขอมูลสํา คัญท่ีใช ในการวิจัย โดยแบงออกเปน
๓ ตอน ดังนี้

ตอนท่ี ๑ สัมภาษณท่ีเก่ียวกับขอมูลท่ัวไปของผูใหสัมภาษณ  ไดแก ชื่อ อายุ/พรรษา
วุฒิการศึกษา ตําแหนงในการปกครอง สถานท่ี

ตอนท่ี ๒ สัมภาษณเก่ียวกับสภาพท่ัวไปของการจัดการเศรษฐกิจชุมชนวิถีพุทธของ
พระสังฆาธิการาในจังหวัดชลบุรี

ตอนท่ี ๓ สัมภาษณ เ ก่ียวกับกระบวนการจัดการเศรษฐกิจชุมชนวิ ถี พุทธของ
พระสังฆิการในจังหวัดชลบุรีท้ัง ๕ ดาน ไดแก ๑) การวางแผน ๒) การจัดองคกร ๓) การบริหาร
งานบุคคล ๔) การอํานวยการ ๕) การกํากับดูแล

ตอนท่ี ๔ สัมภาษณเ ก่ียวกับการพัฒนาการจัดการเศรษฐกิจชุมชนวิถีพุทธของ
พระสังฆาธิการในจังหวัดชลบุรีหลักทิฏฐธัมมิ กัตถประโยชน ๔ ไดแก ๑) อุฏฐานสัมปทา
ความขยันหม่ันเพียร ๒) อารักขสัมปทา รูจักรักษาทรัพยท่ีหามาไดดวยความหม่ัน ๓) กัลยาณมิตตตา
การคบคนดีเปนมิตร ๔) สมชีวิตา รูจักประมาณในการใชจาย



๑๑๙

๓.๔ การเก็บรวบรวมขอมูล

ก. งานวิจัยเชิงคุณภาพ สามารถเก็บรวบรวมขอมูลไดดังนี้

๑) การวิเคราะหเชิงเอกสาร ศึกษาจากเอกสารตางๆ ดังนี้
(๑) ขอมูลแบบปฐมภูมิ (Primary Data)โดยการรวบรวมจากหนังสืออางอิงทาง

พระพุทธศาสนาตางๆจากพระไตรปฎก (ภาษาบาลี) ฉบับมหาจุฬาเตปฎกํ ๒๕๐๐, พระไตรปฎก
(ภาษาไทย) ฉบับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจาสิริ
กิตตพระบรมราชินีนาถ

(๒) ขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) โดยการรวบรวมจากหนังสือวารสาร
บทความงานวิจัยตางๆท่ีเก่ียวกับหลักการแนวคิด ทฤษฎีเก่ียวกับการจัดการเศรษฐกิจชุมชนวิถีพุทธ
ของพระสังฆาธิการในจังหวัดชลบุรี ตลอดจนขอมูลทางสถิติท่ีรวบรวมโดยหนวยงานราชการหรือ
สถาบันการศึกษาและแหลงขอมูลท่ีเปนท่ียอมรับ

อนึ่ง ผูวิจัยไดทบทวนวรรณกรรม งานวิจัยท่ีเก่ียวของ ตลอดถึงบทความงานวิจัยใน
วารสาร สิ่งพิมพตางๆ แลว ทําใหเห็นกรอบแนวคิด ประเด็นปญหาของการวิจัยจากเอกสารท่ีไดมีการ
ทบทวนกอนหนานี้ หลังจากท่ีไดทบทวนเอกสารงานวิจัยท่ีเก่ียวของอยางละเอียดแลว ผูวิจัยไดสราง
เปนกรอบแนวคิดในการวิจัย  และจากการทบทวนวรรณกรรม และงานวิจัยท่ีเก่ียวของในครั้งนี้ ผูวิจัย
จะไดดําเนินการจัดเก็บขอมูลตามข้ันตอนดังตอไปนี้

(๑) จัดเตรียมเครื่องมือตามจํานวนผูใหขอมูลสําคัญโดยใหแบบสัมภาษณเจาะลึก
(In –depth Interview Guide) ในกลุมพระสังฆาธิการ ประธานชุมชนและอาจารยโรงเรียน

(๒) ใหผูเชี่ยวชาญ ๕ ทาน ในการตรวจเครื่องมือการวิจัย
(๓) ติดตอขอหนังสือจากหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ

คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยขออนุญาตและขอความรวมมือถึง
พระสังฆาธิการ ประธานชุมชน อาจารย โรงเรียนและเวียนหนั งสือขอความอนุ เคราะห
พระสังฆาธิการ ประธานชุมชน อาจารยโรงเรียนท่ีจะเขาสัมภาษณ

(๔) นําสงหนังสือขออนุญาตและขอความรวมมือถึงพระสังฆาธิการ ประธานชุมชน
หรืออาจารยโรงเรียน ท่ีเปนกลุมเปาหมายโดยกําหนดวันท่ีจะไปขอสัมภาษณดวยตนเอง

(๕) ตรวจสอบความสมบูรณครบถวนของแบบสัมภาษณแลวนําไปวิเคราะหขอมูล
๒) การสัมภาษณ (Interview)

การวิจัยครั้งนี้ใชท้ังการสัมภาษณแบบก่ึงทางการ (Semi-formal interview) และ
การสัมภาษณแบบไมเปนทางการ (Informal interview) ดําเนินการสัมภาษณกลุมประชากรท้ังหมด
จึงมีข้ันตอนการดําเนินการ ดังนี้



๑๒๐

(๑) ข้ันเตรียมการสัมภาษณ ไดแก กอนลงสนามเพ่ือรวบรวมขอมูลโดยการ
สัมภาษณ ผูวิจัยไดเริ่มตนดวยการนัดหมายวันเวลาท่ีจะสัมภาษณกับกลุมตัวอยาง พรอมกับขอ
เอกสารตางๆ เก่ียวกับการจัดการเศรษฐกิจชุมชนวิถีพุทธของพระสังฆาธิการในจังหวัดชลบุรีพรอมกัน
นั้น ผูวิจัยจะตองศึกษาประเด็นคําถามท่ีใชในการสัมภาษณผูใหขอมูล เตรียมและศึกษาวิธีใชเครื่อง
บันทึกเสียง เตรียมสมุดจดบันทึกและอุปกรณตางๆ ใหพรอมกอนดําเนินการสัมภาษณ

(๒) ข้ันดําเนินการสัมภาษณ ไดแก กอนการสัมภาษณผูวิจัยจะสนทนาสราง
ความคุนเคยกับผูใหสัมภาษณ แจงวัตถุประสงคของการสัมภาษณ อธิบายเหตุผลและขออนุญาตใช
เครื่องบันทึกเสียงในขณะท่ีสัมภาษณ ขออนุญาตใชกลองถายรูปเพ่ือใชอางอิงในการสัมภาษณ รวมท้ัง
แจงใหทราบวาขอมูลตางๆ ท่ีบันทึกเสียงไวผูวิจัยจะเก็บไวเปนความลับ หากผูใหสัมภาษณไมประสงค
ท่ีจะใหบันทึกเสียงในชวงใด ผูวิจัยก็จะไมบันทึกเสียงเลย

๓.๕ การวิเคราะหขอมูล

การวิเคราะหขอมูลของงานวิจัยเชิงคุณภาพ สามารถดําเนินการดังนี้

๑) ขอมูล ท่ี ไดจากการศึกษาเอกสาร ใช วิ ธีการวิ เคราะห เอกสารเนื้ อหา
(Content Analysis) นําเสนอขอมูลดวยวิธีการพรรณนา

๒) ขอมูลท่ีไดจากการสัมภาษณ ( Interview) ใชวิธีการวิเคราะหแบบอุปนัย
(Analytic induction) โดยนําขอมูลมาเรียบเรียงและจําแนกอยางเปนระบบ จากนั้นนํามา
ตีความหมาย เชื่อมโยงความสัมพันธและสรางขอสรุปจากขอมูลตาง ๆ ท่ีรวบรวมได โดยทําไปพรอม
กับการเก็บรวบรวมขอมูลท้ังนี้เพ่ือจะไดศึกษาประเด็นตาง ๆ ไดลึกซึ้ง เม่ือประเด็นใดวิเคราะหแลว
ไมมีความชัดเจนก็จะตามไปเก็บขอมูลเพ่ิมเติมในประเด็นตาง ๆ เหลานั้น เพ่ือตอบคําถามหลักตาม
วัตถุประสงคของการวิจัยขอมูลเชิงคุณภาพไดนํามาวิเคราะหเพ่ือหาความเชื่อมโยง ความสัมพันธเชิง
ทฤษฎี

๓) การวิเคราะหขอมูลการสนทนากลุมเฉพาะ ผูวิจัยจะใชวิธีการโดยนําขอมูลท่ีได
จากการบันทึกขอมูล การถอดเทปสัมภาษณ รวมไปถึงภาพถายในแตละครั้ง จัดหมวดหมูวาครบถวน
เพียงพอและเหมาะสมแกการนําไปวิเคราะหและสงเคราะหสรุปผลและอภิปรายผลวาสมบูรณหรือไม



บทที่ ๔
ผลการวิจัย

การศึกษาวิจัยเรื่อง “การจัดการเศรษฐกิจชุมชนวิถีพุทธของพระสังฆาธิการในจังหวัด
ชลบุ รี ” เป นการวิ จั ย เชิ ง คุณภาพ (Qualitative Research) โดย ทําการวิ จั ย เชิ ง เอกสาร
(Documentary  Analysis) การสัมภาษณ เชิ งลึ ก  ( In depth Interview) การสนทนากลุ ม
(Focus Group Discussions) จากผูใหขอมูลสําคัญพระสังฆาธิการจํานวน ๑๐ รูป ประธานกรรมการ
ชุมชนและอาจารยโรงเรียน จํานวน ๘ คน เม่ือเก็บรวบรวมขอมูลเสร็จแลวไดดําเนินการวิเคราะห
ขอมูลโดยการวิเคราะหขอมูลเชิงอรรถาธิบายและพรรณนาความ ผลการวิจัยเชิงคุณภาพผูวิจัยได
ดําเนินการวิเคราะหตามข้ันตอน ดังตอไปนี้

๔.๑ สภาพท่ัวไปในการจัดการเศรษฐกิจชุมชนวิถีพุทธของพระสังฆาธิการในจังหวัดชลบุรี
๔.๒ กระบวนการการจัดการเศรษฐกิจชุมชนวิถีพุทธของพระสังฆิการในจังหวัดชลบุรี
๔.๓ แนวทางการจัดการเศรษฐกิจชุมชนวิถีพุทธของพระสังฆาธิการในจังหวัดชลบุรี

ตามหลักพุทธธรรม
๔.๔ สรุปการวิเคราะหขอมูลจากการสัมภาษณเชิงลึก
๔.๕ องคความรูท่ีไดจากการวิจัย

๔.๑ สภาพทั่วไปในการจัดการเศรษฐกิจชุมชนวิถีพุทธของพระสังฆาธิการในจังหวัด
ชลบุรี

จากการลงพ้ืนท่ีสัมภาษณเชิงลึกกับผูใหขอมูลสําคัญ มีบทบาทสําคัญเก่ียวกับการจัดการ
เศรษฐกิจชุมชนวิถีพุทธในจังหวัดชลบุรี ตามวัตถุประสงคของการวิจัย คือ สภาพท่ัวไปในการจัดการ
เศรษฐกิจชุมชนวิถีพุทธของพระสังฆาธิการในจังหวัดชลบุรี มีรายละเอียดดังตอไปนี้

๔.๑.๑ สภาพท่ัวไปของการจัดการสินคาในเขตชุมชนจากการวิเคราะหบทสัมภาษณของ
ผูใหขอมูลสําคัญแลวสามารถนํามา ไดดังนี้

๑) สภาพท่ัวไปของการจัดการสินคา เปนไปตามกลไกของการตลาดมีการสั่งซื้ออยาง
ตอเนื่องมีกลุมลูกคาสนใจเม่ือนําไปรับประทานสามารถบําบัดอาการของโรคบางอยางไดเนื่องจากน้ํา
ไผมีสรรพคุณเปนยาพ้ืนบาน มีสวนชวยในการปรับสมดุลในรางกายของคนใหมีความสมดุลเปนการ
สรางภูมิคุมกันโรคบางชนิดได๑

๑ สัมภาษณพระมหาบุญนภัสร ถิรปฺุโญ, ดร., รองเจาคณะอําเภอพนัสนิคม รูปท่ี ๒ จังหวัดชลบุรี
ผลิตภัณฑนํ้าไผวัดหนองไกเถ่ือน, ๑๐ กุมภาพันธ ๒๕๖๑.



๑๒๒

๒) ในตําบลไรหลักทองอําเภอพนัสนิคมมีการจักสานตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบันจึงถือไดวา
เปนอาชีพหลักของชาวตําบลไรหลักทอง วัดไดมีการจัดการตั้งเปนศูนยฝกอาชีพใหกับชุมชนเปนการ
เพ่ิมรายไดใหกับชุมชนมีการนําโยมเขามาในวัดทําการฝกหัดในงานจักสานถือไดวาเปนเอกลักษณของ
ชาวบานเกาะแกวคลองหลวง ตัวเครื่องจักสานมีการทําหลายรูปแบบ ทางไดนําสินคาไปจําหนายโดย
โดยไดรับการติดตอจากสวนของราชการไปจําหนายในท้ังในประเทศและตางประเทศเปนการเพ่ิม
รายไดใหกับวัดและชุมชน๒

๓) ทางวัดไดจัดใหมีการทําขนมพ้ืนบานเพ่ืออนุรักษการทําขนมเปนการฝกอาชีพใหกับ
ชุมชนในหมูบานท่ีอาศัยเวลาวางจากการทํางานมาท่ีวัด ประชุมกลุมทํากิจกรรมเสริมรายไดใหกับ
สมาชิกในชุมชนมีการกําหนดเปาหมายในการผลิต กลุมลูกคา สวนการจําหนายจะจําหนายในในชวง
เทศกาลประจําปและวันสําคัญในทางพระพุทธศาสนาไดมีผูตองการสนิคาเปนจํานวนมาก๓

๔) ไดรวมกับทางวัดในการนําชาวบานมาชวยกันทําขนมมีการแบงหนาท่ีของแตละคนวา
ทําหนาท่ีอะไรตามความถนัดของแตละคน เรื่องการตลาดการจําหนายโดยเปนผูประสานงานติดตอ
รานคาซึ่งทําเปนของสินคาชุมชนไปจําหนายตามสถานท่ีตางๆเชน งานประจําป งานกาชาด เปนตน๔

๕) สินคาผาบาติกของกลุมชุมชนวัดสามัคคีบรรพตไดรับการตอบรับเปนอยางดีจากลูกคา
ท้ังในและนอก เนื่องจากมีการบริหารจัดการกลุม ไดมีการประชุมในกลุม เพ่ือการวางแผนในเรื่องของ
การจัดการสินคาในปจจุบันโดยใหการสนับสนุนในเรื่องของการจัดผลิต ในการใหสถานท่ีรวมถึง
สนับสนุนในการสงเสริมใหมีการนําไปแสดงในการงานตางๆ ทําใหเปนท่ีรูจักและไดรับการตอบรับ
อยางกวางขวาง๕

๖) สภาพท่ัวไปของการจัดการสินคาชุมชนในการจัดจําหนายจะไปขายตามแหลง
ทองเท่ียวเชนตลาดน้ําสี่ภาค โรงแรม มีการรับออเดอรจากลูกคาท่ีสั่ง นําไปแสดงตามงานตางๆเปน
สินคา OTOP มีงานสินคา OTOP จะนําไปลงในงาน และมีการขยายตลาด มีคนมาดูงานอยูเรื่อยๆ
เม่ือกลับไปก็มีการสั่งสินคา มีความตองการของสินคาสั่งสินคาออนไลนเรื่อยๆแตไมมากเพราะกลุมยัง
ไมโตเทาไหร ดังนั้นสภาพท่ัวไปในเรื่องการผลิตใชสมาชิกในกลุมทําแตละชิ้นงานทํามือหมดทุกชิ้น
การตลาดทําตามออเดอรท่ีมาสั่ง มีการจําหนายในท่ีตางๆ มีการจําหนายตามงานตางๆ๖

๒ สัมภาษณพระครูประทีปวรรัตน (บุญศรี วรวฑฺฒโน), เจาคณะตําบลไรหลักทอง จังหวัดชลบุรี
ผลิตภัณฑเครื่องจักสานวัดเกาะแกวคลองหลวง, ๑๐ กุมภาพันธ ๒๕๖๑.

๓ สัมภาษณพระครูพิศาลชโลปมคุณ (ภักดี โสภโณ), รองเจาคณะอําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี
ผลิตภัณฑขนมพ้ืนบาน, ๒ กุมภาพันธ ๒๕๖๑.

๔ สัมภาษณนายมารุต พิพัฒน,ผูใหญบานหมูท่ี ๓ ตําบลหวยกะป จังหวัดชลบุรี ผลิตภัณฑขนมพ้ืนบาน,
๒ กุมภาพันธ ๒๕๖๑.

๕ สัมภาษณพระครูเกษมกิตติโสภณ (วัลลภ กิตฺติโสภโณ), เจาอาวาสวัดสามัคคีบรรพต จังหวัดชลบุรี
ผลิตภัณฑผาบาติก, ๒๓ มกราคม ๒๕๖๑.

๖ สัมภาษณนางสงบ คชรัตน,ประธานชุมชนเอ้ืออารียสัมพันธ จังหวัดชลบุรี ผลิตภัณฑผาบาติก,
๒๔ กุมภาพันธ ๒๕๖๑.



๑๒๓

๗) โครงการเพาะเห็ดเพ่ือจําหนายเปนการสรางรายไดใหกับโรงเรียน มีการประชุมกับ
คณะครูวางแผนเพ่ือเปนการสงเสริม ใหโรงเรียนมีกิจกรรมท่ีเปนพระโยชนสําหรับนักเรียน ทางวัดไดมี
สวนรวมสงเสริมกับทางโรงเรียนในเรื่องของทุน การจัดหาวิทยากร ตลอดถึงการประชาสัมพันธใหกับ
ผูสนใจหนวยงานตางๆ และมีการจัดการประชุมเพ่ือวางแผนในการทํางานของโรงเรียน๗

๘) กิจกรรมท่ีวัดไดประชุมกับทางคณะครูโรงเรียน มีการผลิตเห็ดนางฟาเพ่ือจําหนาย
เริ่มตั้งแตการผลิตกอนเชื้อเห็ดนางฟาสามารถสรางรายไดใหกับโรงเรียน ไดขยายผลลงสูชุมชน
ใกลเคียงโดยการเชิญผูท่ีวางงานเขามาทํากอนเชื้อเห็ดนางฟา โดยไดรับความอนุเคราะหจากทางวัดใน
เรื่องของวิทยากรในการอบรมและไดจําหนายกอนเชื้อเห็ดใหกับประชาชนผูมีความสนใจในการเพาะ
เห็ด๘

๙) การจัดการผลิตน้ําดื่มเปนของวัดทําโดยมีจุดประสงคเพ่ือสงเคราะหชุมชน ซึ่งในปจจุบันนี้
ไดมีการผลิตอยางมีรูปแบบมีการจัดการอยางเปนระบบ ไดรับการตรวจสอบคุณภาพจาก อย.ซึ่งมี
คุณภาพไดรับการตอบรับจากประชาชน สามารถนําไปจําหนายตามชุมชนเพ่ิมรายไดใหกับวัดไดเปน
อยางดีนอกจากนี้ยังมีผลิตภัณฑโครงการหลวงมาจําหนายท่ีวัด ซึ่งไดรับการตอบรับจากชุมชนเปน
อยางดีเชนเดียวกัน๙

๑๐) การทําสบูเหลวทางวัดใหการสนับสนุนทางโรงเรียนพิมลกิจจานุวัตร ซึ่งเปนโรงเรียน
ท่ีอยูในการดูแลของวัดในเรื่องของงบประมาณ วัสดุอุปกรณตางๆ โดยมีจุดประสงคเพ่ือเปนการแบง
เบาภาระทางครอบครัวของเด็กนักเรียน โดยการจําหนายในราคาท่ีถูกกวาทองตลาด ใหนักเรียนไดมี
การฝกทําเปนการเพ่ิมทักษะในการทํางานรวมกันเปนกลุมกอใหเกิดความสามัคคีในหมูคณะ
ในปจจุบันไดรับการตอบรับจากผูปกครองและคนในชุมชนเปนอยางดี๑๐

๑๑) การทําสบูเหลวกับน้ํายาลางจานทางโรงเรียน ไดรับการสนับสนุนจากหลวงพอ
พระครูพิมลกิจจานุวัตรในเรื่องทุนทรัพยและวัสดุอุปกรณในการทํา โดยโดยมีการประชุมวางแผนทํา
กิจกรรมเพ่ือใหนักเรียนมีสวนรวม การทําน้ํายาลางจานเปนกิจกรรมฝกใหนักเรียนไดเรียนรูวิธีการทํา
สวนใหญจะขายใหผูปกครองของนักเรียนและจําหนายในรานสหกรณของโรงเรียน ไดรับการการตอบ
รับจากผูปกครองนัดเรียนเปนอยางดี๑๑

๗ สัมภาษณพระครูธรรมจริยานุกูล (สาธิต ฐิตญาโณ), เจาอาวาสวัดหนองฆอ ผลิตภัณฑเห็ดนางฟา,
จังหวัดชลบุรี, ๒ กุมภาพันธ ๒๕๖๑.

๘ สัมภาษณอาจารยวารินทร พุกวรรณะ, อาจารยโรงเรียนบานหนองฆอ จังหวัดชลบุรี ผลิตภัณฑเห็ด
นางฟา, ๒ กุมภาพันธ ๒๕๖๑.

๙ สัมภาษณพระครูพิพิธกิจจารักษ(สนัด กนฺตจาโร),เจาคณะอําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ผลิตนํ้าดื่ม,
๑๖ กุมภาพันธ ๒๕๖๑.

๑๐สัมภาษณพระครูพิมลกิจจานุวัตร (ประทัง ทีปกโร), รองเจาคณะอําเภอบานบึง จังหวัดชลบุรี
ผลิตภัณฑสบูเหลวและนํ้ายาลางจาน, ๒๖ มกราคม ๒๕๖๑.

๑๑ สัมภาษณอาจารยปริญสญา สิงหทอง, ผูอํานวยการโรงเรียนอนุบาลพิมลกิจจานุวัตร จังหวัดชลบุรี
ผลิตภัณฑสบูเหลวและนํ้ายาลางจาน, ๑๖ กุมภาพันธ ๒๕๖๑.



๑๒๔

๑๒) ไดรับการตอบรับเปนอยางดี โดยทําเปนสินคาโอทอของตําบลคลองพลู ซึ่งเปนผลไม
แชอ่ิมปลอดสารกันบูด ในเรื่องของการทํานั้นสวนใหญใชวัตถุดิบเปนผลไมตามฤดูกาล เพ่ือท่ีจะไดมี
จําหนายตลอดป การจําหนายมีท้ังการนําไปจําหนายเองตามงานตางๆและมีผูติดตอเพ่ือไปจําหนาย
อีกที๑๒

๑๓) ผลไมแชอ่ิมทํามานานกวา ๓๐ ป เปนสินคา OTOP ของตําบล ตลาดมีตองการสินคา
มากแตทําไมทันเพราะไมมีแรงงานมาก ทํากันในครอบครัว สวนการจําหนายนั้นรวมกับทางวัดโดยมา
ติดตอใหนําไปแสดงตามงานตางๆ ของอําเภอบาง ของจังหวัดบาง ซึ่งไดรับการตอบรับดีมาก
เนื่องจากเปนผลไมแชอ่ิมปลอดสารพิษ๑๓

๑๔) ขาวปลอดสารพิษของศูนยการเรียนรูหมูบานเศรษฐกิจพอเพียงบานหนองงูเหลือม
เปนกลุมงานของชุมชนบานหนองงูเหลือม โดยมีวัดเปนศูนยกลางในการประชุมกลุมของคนในชุมชน
โดยมีประธานเปนผูใหญบานพรอมลูกบานท่ีเปนสมาชิกในกลุมรวมกันผลิตออกจําหนายตามสถานท่ี
ตางๆ ซึ่งวัดไดใหความรวมมือกับศูนยฯเปนอยางด๑ี๔

๑๕) ขาวปลอดสารพิษของศูนยฯบานหนองงูเหลือม เปนขาวปลอดสารพิษท่ีไดเปนสินคา
OTOP ของอําเภอเกาะจันทร สภาพท่ัวไปการผลิตจะคัดขาวอยางดีมีคุณภาพ การบรรจุถูกหลักอนามัย
ทําในรูปของกลุมมีการแบงเงินปนผลใหกับสมาชิกในกลุม การจําหนายโดยการสงตามรานคาท่ัวไป
หรือนําไปแสดงตามงานตางๆท่ีติดตอมา๑๕

๑๖) การทําสบูสมุนไพรทางสํานักสงฆเปนผูใหความรูเก่ียวกับเรื่องสมุนไพรกับทาง
โรงเรียนบานขุนชํานาญเพ่ือนําไปทําสบูสมุนไพร สวนการทําการจําหนายมอบใหทางโรงเรียนเปน
ผูจัดการท้ังหมด๑๖

๑๗) สินคาสบูสมุนไพรไดรับความรูจากทางสํานักสงฆบานขุนชํานาญ ในเรื่องการทําทาง
โรงเรียนเปนผูจัดการ สินคานําไปจําหนายตามงานตางๆ รวมถึงในชุมชนบานขุนชํานาญเปนการ
ชวยเหลือเศรษฐกิจของชุมชน๑๗

๑๒ สัมภาษณพระครูไพบูลธรรมคุณ (เลิศฤทธ์ิ ธนปาโล), เจาคณะตําบลคลองพลู จังหวัดชลบุรี
ผลิตภัณฑผลไมแปรรูป, ๒๖ มกราคม ๒๕๖๑.

๑๓ สัมภาษณนางสมจิต ทรงโฉม, ประธานศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบล
หนองใหญ จังหวัดชลบุรี ผลิตภัณฑผลไมแปรรูป, ๑๒ กุมภาพันธ ๒๕๖๑.

๑๔ สัมภาษณพระปลัดศรีชล ชินธมฺโม, เจาอาวาสวัดหนองงูเหลือม จังหวัดชลบุรี ผลิตภัณฑขาวปลอด
สารพิษ, ๑๒ กุมภาพันธ ๒๕๖๑.

๑๕ สัมภาษณนายคงฤทธ์ิ บุญทา, ผูใหญบานหมูท่ี ๗ ตําบลทาบุญมี จังหวัดชลบุรี ผลิตภัณฑขาวปลอด
สารพิษ, ๑๖ กุมภาพันธ ๒๕๖๑.

๑๖ สัมภาษณพระนิพนธ นิภาธโร, หัวหนาท่ีพักสงฆบานขุนชํานาญ จังหวัดชลบุรี ผลิตภัณฑสบูสมุนไพร
บานขุนชํานาญ, ๑๒ กุมภาพันธ ๒๕๖๑.

๑๗ สัมภาษณอาจารยรักดา บุญมา, อาจารยโรงเรียนบานขุนชํานาญ จังหวัดชลบุรี ผลิตภัณฑสบู
สมุนไพรบานขุนชํานาญ, ๑๒ กุมภาพันธ ๒๕๖๑.



๑๒๕

๑๘) การจัดการสินคาชุมชนของหมูบาน สวนใหญมีการตอบรับดีเพราะตลาดยังเปดกวาง
สําหรับนักทองเท่ียวท่ีมาเท่ียวท่ีบางเสร โดยไดรับการสนับสนุนพ้ืนท่ีของวัดในการทําของท่ีระลึกใน
กลุมของชุมชนหมู ๔ ชายทะเล๑๘

สรุปวา สภาพท่ัวไปของการจัดการเศรษฐกิจในเขตชุมชนของพระสังฆาธิการในจังหวัด
ชลบุรี วัดมีการจัดการเศรษฐกิจชุมชนโดยความรวมมือกับผูนําชุมชนใหความอนุเคราะหชุมชนในดาน
การจัดตั้งเปนศูนยฝกอาชีพใหกับชุมชน เปนการเพ่ิมรายไดใหกับชุมชนโดยการนําสินคาไปจําหนาย
และวัดไดมีสวนรวมสงเสริมกับทางโรงเรียนวางแผนจัดกิจกรรมใหกับนักเรียนในการฝกอาชีพ
เพ่ิมรายไดใหกับโรงเรียนและครอบครัวของนักเรียน สนับสนุนใหโรงเรียนทําสินคาออกจําหนายและ
ไดขยายผลลงสูชุมชนใกลเคียงเปนการเพ่ิมรายไดใหกับชุมชนและโรงเรียนเปนอยางดี

ตารางท่ี ๔.๑ สรุปวิเคราะหสภาพท่ัวไปของการจัดการเศรษฐกิจในเขตชุมชนวิถีพุทธของ
พระสังฆาธิการในจังหวัดชลบุรี

ท่ี ประเด็น
ผูใหขอมูล
(ลําดับท่ี)

๑. วัดไดมีการจัดการตั้งเปนศูนยฝกอาชีพใหกับชุมชนเปนการเพ่ิม
รายไดใหกับชุมชนโดยการนําสินคาไปจําหนาย

๒,๓,๔,๕,๙,๑๒,๑๔,๑๘

๒. วัดไดมีสวนรวมสงเสริมกับทางโรงเรียนเพ่ิมรายไดใหกับโรงเรียน
สนับสนุนใหโรงเรียนทําสินคาออกจําหนาย

๗,๘,๑๐,๑๖,๑๗

๔.๑.๒ สาเหตุท่ีมีการจัดการสินคาในเขตชุมชน

๑) การคนพบวาน้ําตามธรรมชาติจากตนไผมีเอง สามารถนํามาบําบัดโรคบางชนิดไดผล
จริงจึงเปนสาเหตุของการผลิตน้ําไผใสลงบรรจุภัณฑและเม่ือนําเสนอภาคประชาชนพิสูจนทดลอง
บริโภคแลวสามารถบําบัดโรคไดผลจริง๑๙

๒) เนื่องจากคนในชุมชนวัดเกาะแกวคลองหลวงมีความรูความชํานาญเก่ียวกับการจักสาน
เปนอยางดี สามารถท่ีจะนําไปพัฒนาเปนงานฝมือสงจําหนายไดเปนเพ่ิมรายไดใหกับชุมชนโดยวัดเปน
ศูนยกลางการฝกงาน๒๐

๑๘ สัมภาษณนางลักขณา ปนมา, ผูใหญบานหมูท่ี ๔ ตําบลบางเสร ประธานชุมชนชายทะเล ผลิตเสื้อ
ท่ีระลึกบางเสร, ๑๖ กุมภาพันธ ๒๕๖๑.

๑๙ สัมภาษณพระมหาบุญนภัสร ถิรปฺุโญ, ดร., รองเจาคณะอําเภอพนัสนิคม รูปท่ี ๒ จังหวัดชลบุรี
ผลิตภัณฑนํ้าไผวัดหนองไกเถ่ือน, ๑๐ กุมภาพันธ ๒๕๖๑.

๒๐ สัมภาษณพระครูประทีปวรรัตน (บุญศรี วรวฑฺฒโน), เจาคณะตําบลไรหลักทอง จังหวัดชลบุรี
ผลิตภัณฑเครื่องจักสานวัดเกาะแกวคลองหลวง, ๑๐ กุมภาพันธ ๒๕๖๑.



๑๒๖

๓) การทําขนมพ้ืนบานเปนการอนุรักษวัฒนธรรมประเพณีของชุมชน เพราะตองอาศัย
ความสามัคคีรวมแรงรวมใจกันทําจึงสําเร็จได อีกท้ังเปนการชวยชุมชนใหมีอาชีพเสริมดวย๒๑

๔) ตองการใหชาวบานมีรายไดเสริมนอกจากการทําอาชีพหลัก เปนการสงเสริมเศรษฐกิจ
ของชุมชนใหมีรายไดเพ่ิมข้ึนอีกวิธีหนึ่ง๒๒

๕) ชุมชนควรมีอาชีพเสริมจึงไดใหวัดเปนศูนยการทําผาบาติกโดยจัดเปนกลุม มีประธาน
และสมาชิกซึ่งเปนคนในชุมชน๒๓

๖) สภาพท่ัวไปเรื่องการผลิตการตลาดใชคนในชุมชนทําทําเปนทีมเนื่องจากการนําไป
แสดงตามงานตางๆและมีคนสนใจสั่งซื่อเพราะเปนสินคาท่ีมีคุณภาพ ดานการจัดการ สมาชิกในกลุม
ชวยกันท้ังหมดโดยการแบงแผนกๆไป ลอกลาย เขียนเทียน ลงสี เรื่องของปญหาการผลิตไมคอยพบ
เนื่องจากมีข้ันตอนในการทํา มีการแบงในแตละหนาท่ี เรื่องรายไดไดจากชิ้นงานท่ีทํามามีการแยงกัน
ทํางาน ปญหาในการขายไมมี จะมีแตขายดีหรือไมดีในแตละพ้ืนท่ี ระบบของกลุมมีประธานมีสมาชิกท่ี
ไดรับมอบหมายในแตละหนาท่ีตามความถนัด๒๔

๗) ตองการสงเสริมใหนักเรียนมีกิจกรรมท่ีใชเวลาวางเปนประโยชน จึงไดสนับสนุนให
โรงเรียนทํากิจกรรมเปนการชวยเหลือโรงเรียนอีกทางหนึ่ง๒๕

๘) เม่ือไดรับการสนับสนุนจากวัด และเปนการแสดงผลงานของโรงเรียนไปสูชุมชนทําให
สินคาเปนท่ีนิยมมากข้ึน๒๖

๙) น้ําดื่มเปนสิ่งจําเปนสําหรับการดํารงชีวิต การผลิตน้ําดื่มออกจําหนายนอกจากสราง
รายไดใหกับวัดแลวยังชวยใหชุมชนไดมีน้ําดื่มในราคาถูกอีกดวย๒๗

๑๐) มองไปท่ีในชีวิตประจําวันของคน สิ่งเหลานี้ตองใชจึงมีแนวคิดท่ีจะทําอยางไร
เพ่ือแบงเบาภาระของประชาชนสักอยางหนึ่งในราคาท่ีเหมาะสม ในสวนของรายไดก็นําไปเขา

๒๑ สัมภาษณพระครูพิศาลชโลปมคุณ (ภักดี โสภโณ), รองเจาคณะอําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี
ผลิตภัณฑขนมพ้ืนบาน, ๒ กุมภาพันธ ๒๕๖๑.

๒๒ สัมภาษณนายมารุต พิพัฒน, ผูใหญบานหมูท่ี ๓ ตําบลหวยกะป จังหวัดชลบุรี ผลิตภัณฑขนม
พ้ืนบาน, ๒ กุมภาพันธ ๒๕๖๑.

๒๓ สัมภาษณพระครูเกษมกิตติโสภณ (วัลลภ กิตฺติโสภโณ), เจาอาวาสวัดสามัคคีบรรพต จังหวัดชลบุรี
ผลิตภัณฑผาบาติก, ๒๓ มกราคม ๒๕๖๑.

๒๔ สัมภาษณนางสงบ คชรัตน,ประธานชุมชนเอ้ืออารียสัมพันธ จังหวัดชลบุรี ผลิตภัณฑผาบาติก,
๒๔ กุมภาพันธ ๒๕๖๑.

๒๕ สัมภาษณพระครูธรรมจริยานุกูล (สาธิต ฐิตญาโณ), เจาอาวาสวัดหนองฆอ ผลิตภัณฑเห็ดนางฟา,
จังหวัดชลบุรี, ๒ กุมภาพันธ ๒๕๖๑.

๒๖ สัมภาษณอาจารยวารินทร พุกวรรณะ, อาจารยโรงเรียนบานหนองฆอ จังหวัดชลบุรี ผลิตภัณฑเห็ด
นางฟา, ๒ กุมภาพันธ ๒๕๖๑.

๒๗ สัมภาษณพระครูพิพิธกิจจารักษ (สนัด กนฺตจาโร), เจาคณะอําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
ผลิตนํ้าดื่ม, ๑๖ กุมภาพันธ ๒๕๖๑.



๑๒๗

สวัสดิการของโรงเรียนไป ซึ่งเปนการชวยเหลือชุมชนตอไป ท้ังยังเปนการฝกใหเด็กไดมีอาชีพไดเม่ือ
จบการศึกษาออกไป เปนการเพาะเชื้อใหมีความกาวหนาตอไป๒๘

๑๑) สาเหตุของการทําสบูเหลวและน้ํายาลางจานเพ่ือแบงเบาภาระทางครอบครัวของ
นักเรียน ลดรายจายในครอบครัวของนักเรียนเปนการสงเคราะหอีกทางหนึ่ง๒๙

๑๒) สินคาตัวนี้เปนภูมิปญญาชาวบาน เปนของหมูบานคลองพลู โดยมีความเห็นวาผลไม
ท่ีมีตามฤดูกาลเก็บไวไมนานจะเกิดการเนาเสียจึงนํามาแปรรูปเปนผลไมแชอ่ิม เพ่ือเก็บไวไดนานและ
สามารถจําหนายไดตลอดป๓๐

๑๓) ผลไมถายังไมแปรรูปเก็บไวไมไดนาน เม่ือเนาเสียทําใหขายไมได จึงปรึกษาในกลุม
สมาชิกตกลงแปรรูปผลไมโดยทําเปนผลไมแชอ่ิมเพ่ือเพ่ิมมูลคาใหกับผลไม๓๑

๑๔) ตองการใหวัดเปนศูนยกลางของชุมชนใหชาวบานทํากิจกรรมรวมกันทําตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งไดรับความชวยเหลือจากประธานชุมชนในการผลิตสินคาออกจําหนาย๓๒

๑๕) ขาวท่ีขายตามทองตลาดมีรูปแบบการบรรจุท่ีไมสวยงาม นอกจากนี้อาจมีสาร
ปนเปอนเชน ยาฆาแมลง เม่ือนํามารับประทานอาจเปนอันตรายตอสุขภาพ จึงรวมกับชุมชนทําขาว
ปลอดสารพิษข้ึนเพ่ือเปนทางเลือกสําหรับประชาชน นอกจากนี้การบรรจุอยางดีโดยการไลอากาศ
ออกหมดทําใหรักษาคุณภาพของขาวไวไดนาน๓๓

๑๖) มีความเห็นวาสมุนไพรมีประโยชนมากสามารถนําไปแปรรูปเพ่ือใชประโยชนไดอยาง
มากมายอีกท้ังยังหางายในพ้ืนท่ี ประกอบกับสรรพคุณของสมุนไพรเม่ือนําไปใชไมเกิดผลขางเคียงตอ
สุขภาพอีกท้ังยังเกิดประโยชนกับผูนําไปใช๓๔

๑๗) ไดรับความรูเรื่องสมุนไพรจากสํานักสงฆขุนชํานาญ จึงปรึกษากับทางโรงเรียนทําสบู
สมุนไพรเพ่ือนํามาจําหนายเปนสินคาของโรงเรียนเพ่ิมรายไดและเปนทางเลือกแกผูบริโภคในชุมชน๓๕

๒๘ สัมภาษณพระครูพิมลกิจจานุวัตร (ประทัง ทีปกโร), รองเจาคณะอําเภอบานบึง จังหวัดชลบุรี
ผลิตภัณฑสบูเหลวและนํ้ายาลางจาน, ๒๖ มกราคม ๒๕๖๑.

๒๙ สัมภาษณอาจารยปริญสญา  สิงหทอง, ผูอํานวยการโรงเรียนอนุบาลพิมลกิจจานุวัตร จังหวัดชลบุรี
ผลิตภัณฑสบูเหลวและนํ้ายาลางจาน, ๑๖ กุมภาพันธ ๒๕๖๑.

๓๐ สัมภาษณพระครูไพบูลธรรมคุณ (เลิศฤทธ์ิ ธนปาโล), เจาคณะตําบลคลองพลู จังหวัดชลบุรี
ผลิตภัณฑผลไมแปรรูป, ๒๖ มกราคม ๒๕๖๑.

๓๑ สัมภาษณนางสมจิต ทรงโฉม, ประธานศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบล
หนองใหญ จังหวัดชลบุรี ผลิตภัณฑผลไมแปรรูป, ๑๒ กุมภาพันธ ๒๕๖๑.

๓๒ สัมภาษณพระปลัดศรีชล ชินธมฺโม, เจาอาวาสวัดหนองงูเหลือม จังหวัดชลบุรี ผลิตภัณฑขาวปลอด
สารพิษ, ๑๒ กุมภาพันธ ๒๕๖๑.

๓๓ สัมภาษณนายคงฤทธ์ิ บุญทา, ผูใหญบานหมูท่ี ๗ ตําบลทาบุญมี จังหวัดชลบุรี ผลิตภัณฑขาวปลอด
สารพิษ, ๑๖ กุมภาพันธ ๒๕๖๑.

๓๔ สัมภาษณพระนิพนธ นิภาธโร, หัวหนาท่ีพักสงฆบานขุนชํานาญ จังหวัดชลบุรี ผลิตภัณฑสบูสมุนไพร
บานขุนชํานาญ, ๑๒ กุมภาพันธ ๒๕๖๑.

๓๕ สัมภาษณอาจารยรักดา บุญมา, อาจารยโรงเรียนบานขุนชํานาญ จังหวัดชลบุรี ผลิตภัณฑสบู
สมุนไพรบานขุนชํานาญ, ๑๒ กุมภาพันธ ๒๕๖๑.



๑๒๘

๑๘) ชุมชนชายทะเลมีการจัดเปนถนนวัฒนธรรมประจําตําบลนับวาเปนสถานท่ีทองเท่ียว
ประชาชน จึงไดทําของท่ีระลึกท่ีเปนสัญลักษณของบางเสรออกจําหนายเปนการกระตุนเศรษฐกิจชอง
ชุมชนใหมีการตื่นตัวในเรื่องการตลาด๓๖

สรุปวา การจัดการสินคาในเขตชุมชนเนื่องมาจาก คนในชุมชนมีความรูความชํานาญ
เก่ียวกับการผลิตสินคาเปนอยางดี สามารถท่ีจะนําไปพัฒนาเปนงานฝมือสงจําหนายไดเปนเพ่ิมรายได
ใหกับชุมชน มีรายไดเสริมนอกจากการทําอาชีพหลัก และเปนการอนุรักษภูมิปญญาพ้ืนบานของ
ทองถ่ินสามารถท่ีจะนําภูมิปญญาพ้ืนบานไปพัฒนาตอไป เปนการสงเสริมเศรษฐกิจของชุมชนใหมี
รายไดเพ่ิมข้ึน รวมถึงสงเสริมใหนักเรียนมีกิจกรรมท่ีใชเวลาวางเปนประโยชน จึงไดสนับสนุนให
โรงเรียนทํากิจกรรมเปนการชวยเหลือโรงเรียนอีกทางหนึ่ง

ตารางท่ี ๔.๒ สรุปวิเคราะหสาเหตุท่ีการจัดการเศรษฐกิจชุมชนวิถีพุทธของพระสังฆาธิการ
ในจังหวัดชลบุรี

ท่ี ประเด็น
ผูใหขอมูล
(ลําดับท่ี)

๑. คนในชุมชนมีความรูความชํานาญเก่ียวกับการผลิตสินคา
เปนอยางดี สามารถท่ีจะนําไปพัฒนาเปนงานฝมือสง
จําหนายไดเปนเพ่ิมรายไดใหกับชุมชนเปนการสงเสริม
เศรษฐกิจของชุมชน

๑,๒,๓,๔,๕,๖,๑๒,๑๓,๑,๔๑๕,๑๘

๒. สงเสริมใหนักเรียนมีกิจกรรมท่ีใชเวลาวางเปนประโยชน
จึงไดสนับสนุนใหโรงเรียนทํากิจกรรมเปนการชวยเหลือ
โรงเรียน

๗,๘,๑๐,๑๖,๑๗

๔.๑.๓ วิธีจัดการสภาวการณอยางนั้นเกิดข้ึน

๑) มีการผลิตน้ําไผ การนําน้ําไผใสบรรจุภัณฑ ทําอยางมีข้ันตอนเปนระบบเพ่ือใหได
คุณภาพอยางแทจริง โดยกลุมจิตอาสาของวัด มีการทําบัญชีรายรับรายจาย ยอดจําหนายลงบันทึก
ประจําวันแลวนํามาสรุปเปนรายเดือนตอไป มีการวางแผนการตลาดท่ีมีกลุมเปาหมายท่ีแนนอน
ฝกอบรมผูท่ีสนใจเปนตอยอดสูชุมชน๓๗

๓๖ สัมภาษณนางลักขณา ปนมา, ผูใหญบานหมูท่ี ๔ ตําบลบางเสร ประธานชุมชนชายทะเล ผลิตเสื้อ
ท่ีระลึกบางเสร, ๑๖ กุมภาพันธ ๒๕๖๑.

๓๗ สัมภาษณพระมหาบุญนภัสร ถิรปฺุโญ, ดร., รองเจาคณะอําเภอพนัสนิคม รูปท่ี ๒ จังหวัดชลบุรี
ผลิตภัณฑนํ้าไผวัดหนองไกเถ่ือน, ๑๐ กุมภาพันธ ๒๕๖๑.



๑๒๙

๒) ปลุกฝงใหคนในชุมชนตื่นตัวเห็นความสําคัญของเครื่องจักสาน มีการประชุมกลุม
วางแผนงาน ฝกหัดคนในชุมชนใหมีความรูความชํานาญในเรื่องของเครื่องจักสานจากปราชญชาวบาน
ท่ีมีความรูความชํานาญในการจักสานท่ีมีรูปแบบใหมๆเพ่ือเกิดความแปลกใหมในตวัเครื่องจักสาน๓๘

๓) ปลูกฝงใหชุมชนใหไดเห็นคุณคาของขนมพ้ืนบาน จัดเปนกลุมชุมชน ปรึกษาหารือกัน
กําหนดสินคาตามความตองการของลูกคา โดยมีตัวแทนของกลุมเปนผูประสานงาน นอกจากนี้นําเอา
หลักธรรมมาใชในการทํางานและอบรมสมาชิกในกลุม๓๙

๔) จัดตั้งกลุมทําขนมพ้ืนบานข้ึน ติดตอกับภาครัฐเพ่ือขอทุนสนับสนุน และพัฒนา
คุณภาพใหดียิ่งข้ึน มีความชัดเจนใหเรื่องของรายไดรายจาย๔๐

๕) มีการประชุมกลุมกําหนดทิศทางการทํางาน โดยมอบใหประธานเปนผูดูแลสมาชิกของ
กลุมเพ่ือเพ่ิมคุณภาพของสินคา๔๑

๖) การจัดการ สมาชิกในกลุมชวยกันท้ังหมดโดยการแบงแผนกๆไป ลอกลาย เขียนเทียน
ลงสี เรื่องของปญหาการผลิตไมคอยพบเนื่องจากมีข้ันตอนในการทํา มีการแบงในแตละหนาท่ี
เรื่องรายไดไดจากชิ้นงานท่ีทํามามีการแยงกันทํางาน ปญหาในการขายไมมี จะมีแตขายดีหรือไมดีใน
แตละพ้ืนท่ี ระบบของกลุมมีประธานมีสมาชิกท่ีไดรับมอบหมายในแตละหนาท่ีตามความถนัด๔๒

๗) ใหความรวมมือกับโรงเรียนจัดทํากิจกรรมสําหรับนักเรียน ติดตอประสานงานกับ
เครือขายของชุมชนทางราชการ๔๓

๘) การดึงชุมชนเขามีสวนรวมในกิจกรรมตางๆท่ีโรงเรียนจัดข้ึน โดยมีการประชุมคณะ
กรรมเครือขายผูปกครองนําไปขยายผลการดําเนินการสูชุมชน๔๔

๙) จัดทําในรูปแบบรานคาของทางวัดซึ่งผลิตน้ําดื่มแลวยังนําสงไปจําหนายตามรานคาใน
ชุมชนท่ีตองการ มีคณะกรรมการคอยดูแลทุกข้ันตอน๔๕

๓๘ สัมภาษณพระครูประทีปวรรัตน (บุญศรี วรวฑฺฒโน), เจาคณะตําบลไรหลักทอง จังหวัดชลบุรี
ผลิตภัณฑเครื่องจักสานวัดเกาะแกวคลองหลวง, ๑๐ กุมภาพันธ ๒๕๖๑.

๓๙ สัมภาษณพระครูพิศาลชโลปมคุณ (ภักดี โสภโณ), รองเจาคณะอําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี
ผลิตภัณฑขนมพ้ืนบาน, ๒ กุมภาพันธ ๒๕๖๑.

๔๐ สัมภาษณนายมารุต พิพัฒน, ผูใหญบานหมูท่ี ๓ ตําบลหวยกะป จังหวัดชลบุรี ผลิตภัณฑขนม
พ้ืนบาน, ๒ กุมภาพันธ ๒๕๖๑.

๔๑ สัมภาษณพระครูเกษมกิตติโสภณ (วัลลภ กิตฺติโสภโณ), เจาอาวาสวัดสามัคคีบรรพต จังหวัดชลบุรี
ผลิตภัณฑผาบาติก, ๒๓ มกราคม ๒๕๖๑.

๔๒ สัมภาษณนางสงบ คชรัตน,ประธานชุมชนเอ้ืออารียสัมพันธ จังหวัดชลบุรี ผลิตภัณฑผาบาติก,
๒๔ กุมภาพันธ ๒๕๖๑.

๔๓ สัมภาษณพระครูธรรมจริยานุกูล (สาธิต ฐิตญาโณ), เจาอาวาสวัดหนองฆอ ผลิตภัณฑเห็ดนางฟา,
จังหวัดชลบุรี, ๒ กุมภาพันธ ๒๕๖๑.

๔๔ สัมภาษณอาจารยวารินทร พุกวรรณะ, อาจารยโรงเรียนบานหนองฆอ จังหวัดชลบุรี ผลิตภัณฑเห็ด
นางฟา, ๒ กุมภาพันธ ๒๕๖๑.

๔๕ สัมภาษณพระครูพิพิธกิจจารักษ (สนัด กนฺตจาโร), เจาคณะอําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
ผลิตนํ้าดื่ม, ๑๖ กุมภาพันธ ๒๕๖๑.



๑๓๐

๑๐) มีการดําเนินการจัดหาวัตถุดิบมา และใหทางคณะครูโรงเรียนเปนผูดําเนินการดูแล
จัดสรรใหเปนไปตามองคประกอบของการผลิตภัณฑเพ่ือออกสูผูบริโภคตอไป สวนทุนงบประมาณก็มา
จากคาการบริหารนักเรียน และจัดหามาเองโดยการจัดกิจกรรมตางในทางเปนท่ีมาของรายไดเพ่ือ
นํามาบริหารในการผลิต๔๖

๑๑) ใหนักเรียนไดมีโอกาสในการทํางานรวมกันเปนกลุมฝกทํา นําออกจําหนายเปน
รายไดเสริมของโรงเรียน มีการปนผลกําไรใหกับนักเรียน๔๗

๑๒) การบริหารจัดการในกลุม มีการประชุมสมาชิกเปดการอบรมเรียนรูวิธีทํามีการ
ตรวจสอบคุณภาพของสินคากอนจําหนาย๔๘

๑๓) จัดตั้งกลุมชื่อศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบลหนองใหญ
มีการรับสมาชิกเขากลุม อบรมสอนการทําผลไมแชอ่ิม มีการพัฒนาคุณภาพของสินคาใหดียิ่งข้ึนสวน
การจําหนายไดรับการติดตอจากอําเภอใหไปจําหนายตามงานตางๆ บางหรือมีมาติดตอของซื้อไป
จําหนายบาง สวนรายไดมีสวนแบงท่ีแนนอน๔๙

๑๔) จัดตั้งกลุมชุมชนรวมกับวัดกํานันผูใหญบาน กําหนดแนวทางของการผลิตสินคาเพ่ือ
จําหนายในทองตลาดเปนรายไดของชุมชน๕๐

๑๕) มีการคัดเลือกวัตถุดิบและทําใหมีความสะอาด ไม เจือปนกันสารเคมีตางๆ
ใหมีคุณภาพ สมาชิกแบงหนาท่ีกันทําอยางชัดเจน มีการประชุมเพ่ือวางแนวทางการตลาดในอนาคต๕๑

๑๖) อบรมใหความรูเก่ียวกับเรื่องสมุนไพรแตละชนิดใหกับโรงเรียนและชุมชน จัดตั้งกลุม
โดยอาศัยความรวมมือจากคณะครูโรงเรียนบานขุนชํานาญ๕๒

๑๗) มีการประชุมจัดกลุมการทํางานในการผลิตสบู โดยการศึกษาจากสื่อ วางแผนการ
จัดทํา กําหนดหนาท่ีของกรรมการในกลุมอยางชัดเจน๕๓

๔๖ สัมภาษณพระครูพิมลกิจจานุวัตร (ประทัง ทีปกโร), รองเจาคณะอําเภอบานบึง จังหวัดชลบุรี
ผลิตภัณฑสบูเหลวและนํ้ายาลางจาน, ๒๖ มกราคม ๒๕๖๑.

๔๗ สัมภาษณอาจารยปริญสญา  สิงหทอง, ผูอํานวยการโรงเรียนอนุบาลพิมลกิจจานุวัตร จังหวัดชลบุรี
ผลิตภัณฑสบูเหลวและนํ้ายาลางจาน, ๑๖ กุมภาพันธ ๒๕๖๑.

๔๘ สัมภาษณพระครูไพบูลธรรมคุณ (เลิศฤทธ์ิ ธนปาโล), เจาคณะตําบลคลองพลู จังหวัดชลบุรี
ผลิตภัณฑผลไมแปรรูป, ๒๖ มกราคม ๒๕๖๑.

๔๙ สัมภาษณนางสมจิต ทรงโฉม, ประธานศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบล
หนองใหญ จังหวัดชลบุรี ผลิตภัณฑผลไมแปรรูป, ๑๒ กุมภาพันธ ๒๕๖๑.

๕๐ สัมภาษณพระปลัดศรีชล ชินธมฺโม, เจาอาวาสวัดหนองงูเหลือม จังหวัดชลบุรี ผลิตภัณฑขาวปลอด
สารพิษ, ๑๒ กุมภาพันธ ๒๕๖๑.

๕๑ สัมภาษณนายคงฤทธ์ิ บุญทา, ผูใหญบานหมูท่ี ๗ ตําบลทาบุญมี จังหวัดชลบุรี ผลิตภัณฑขาวปลอด
สารพิษ, ๑๖ กุมภาพันธ ๒๕๖๑.

๕๒ สัมภาษณพระนิพนธ นิภาธโร, หัวหนาท่ีพักสงฆบานขุนชํานาญ จังหวัดชลบุรี ผลิตภัณฑสบู
สมุนไพรบานขุนชํานาญ, ๑๒ กุมภาพันธ ๒๕๖๑.

๕๓ สัมภาษณอาจารยรักดา บุญมา, อาจารยโรงเรียนบานขุนชํานาญ จังหวัดชลบุรี ผลิตภัณฑสบู
สมุนไพรบานขุนชํานาญ, ๑๒ กุมภาพันธ ๒๕๖๑.



๑๓๑

๑๘) มีการจัดการสินคาอยางมีระบบ ทํางานตามความสามารถเปนหลัก มีการพัฒนาเรื่อง
วัสดุสิ่งของ และรูปแบบการสินคาใหเปนเอกลักษณของชุมชน๕๔

สรุปวา วิธีการจัดการสินคาชุมชนอยางมีวางแผนอยางมีระบบปลุกฝงใหคนในชุมชนใน
การผลิตสินคา มีการกําหนดเปาหมายของการทํางาน ตื่นตัวเห็นความสําคัญของการทํางานเปนกลุม
กลุมชุมชน ทํางานตามทักษะความสามารถท่ีแตกตางกันเปนหลัก สวนวัดไดใหความรวมมือกับ
โรงเรียนจัดทํากิจกรรมสําหรับครูและนักเรียน เปนการสรางความสามัคคีของหมูคณะและคุณธรรมให
เกิดข้ึน รวมท้ังติดตอประสานงานกับเครือขายของชุมชนหรือทางราชการ

ตารางท่ี ๔.๓ สรุปวิ เคราะห วิธีการจัดการ เศรษฐกิจชุมชนวิ ถี พุทธของพระสังฆาธิการ
ในจังหวัดชลบุรี

ท่ี ประเด็น
ผูใหขอมูล
(ลําดับท่ี)

๑. ปลูกฝงใหคนในชุมชนตื่นตัวเห็นความสําคัญจัดเปนกลุมทํา
กิจกรรมของชุมชน

๑,๒,๓,๔,๕,๖,๑๒,๑๓,๑๔,
๑๕,๑๘

๒. ใหความรวมมือกับโรงเรียนจัดทํากิจกรรมสําหรับครูและ
นักเรียน

๗,๘,๑๐,๑๑,๑๒,๑๗

๔.๒ กระบวนการการจัดการเศรษฐกิจชุมชนวิถีพุทธของพระสังฆาธิการในจังหวัด
ชลบุรี

๔.๒.๑ กระบวนการการจัดการสินคาชุมชน

๑) ขยายการผลิตสินคา วิธีการผลิตสูชุมชนผูปลูกไมไผในชุมชน ในตําบลใกลเคียง เพ่ือให
ประชาชนผูปลูกไผไวขายหนอพันธุ ยังสามารถผลิตน้ําไผไวเปนสวนผสมของยาพ้ืนบาน เปนการเพ่ิม
รายไดใหกับครอบครัวอีกทางหนึ่ง จัดเปนสาธารณะสงเคราะหเชิงวิถีพุทธ๕๕

๕๔ สัมภาษณนางลักขณา ปนมา, ผูใหญบานหมูท่ี ๔ ตําบลบางเสร ประธานชุมชนชายทะเล ผลิตเสื้อท่ี
ระลึกบางเสร, ๑๖ กุมภาพันธ ๒๕๖๑.

๕๕ สัมภาษณพระมหาบุญนภัสร ถิรปฺุโญ, ดร., รองเจาคณะอําเภอพนัสนิคม รูปท่ี ๒ จังหวัดชลบุรี
ผลิตภัณฑนํ้าไผวัดหนองไกเถ่ือน, ๑๐ กุมภาพันธ ๒๕๖๑.



๑๓๒

๒) มีกระบวนการ เชน นําคณะไปดูงานในท่ีตางๆ เพ่ือศึกษารูปแบบเรียนรูวิธีทํา
แลวนํามาประยุกตกับงานของชุมชนท่ีทําอยูโดยเริ่มตั้งแตการหาวัตถุดิบ ข้ันตอนในการทําการ
ตรวจสอบคุณภาพ จนถึงออกจําหนายใหกับชุมชน๕๖

๓) การจัดการในกลุมสินคาโดยแยกเปนชนิด เพ่ือเกิดความสะดวกในการเลือกซื้อ
มีการดูแลเอาใจใสกับสมาชิกทุกคน มีการดูแลทุกข้ันตอนการผลิตเพ่ือใหสินคามีคุณภาพเปนท่ี
ตองการ๕๗

๔) ตองการใหชาวบานมีรายไดเสริมนอกจากการทําอาชีพหลัก เปนการสงเสริมเศรษฐกิจ
ของชุมชนใหมีรายไดเพ่ิมข้ึนอีกวิธีหนึ่ง๕๘

๕) ชุมชนควรมีอาชีพเสริมจึงไดใหวัดเปนศูนยการทําผาบาติกโดยจัดเปนกลุม มีประธาน
และสมาชิกซึ่งเปนคนในชุมชน๕๙

๖) การผลิตการตลาดใชคนในชุมชนทําทําเปนทีมเนื่องจากการนําไปแสดงตามงานตางๆ
และมีคนสนใจสั่งซื่อเพราะเปนสินคาท่ีมีคุณภาพ ดานการจัดการ สมาชิกในกลุมชวยกันท้ังหมดโดย
การแบงแผนกๆไป ลอกลาย เขียนเทียน ลงสี เรื่องของปญหาการผลิตไมคอยพบเนื่องจากมีข้ันตอนใน
การทํา มีการแบงในแตละหนาท่ี เรื่องรายไดไดจากชิ้นงานท่ีทํามามีการแยงกันทํางาน ปญหาในการ
ขายไมมี จะมีแตขายดีหรือไมดีในแตละพ้ืนท่ี ระบบของกลุมมีประธานมีสมาชิกท่ีไดรับมอบหมายใน
แตละหนาท่ีตามความถนัด๖๐

๗) ตองการสงเสริมใหนักเรียนมีกิจกรรมท่ีใชเวลาวางเปนประโยชน จึงไดสนับสนุนให
โรงเรียนทํากิจกรรมเปนการชวยเหลือโรงเรียนอีกทางหนึ่ง๖๑

๘) เม่ือไดรับการสนับสนุนจากวัด มีข้ันตอนในการผลิต การดูแลคุณภาพ การจัดกลุมของ
นักเรียนแบงหนาท่ีกันทําเปนการฝกทักษะใหกับเด็กนักเรียนไดทํางานรวมกันกอใหเกิดความสามัคคี
ของหมูคณะ และเปนการแสดงผลงานของโรงเรียนไปสูชุมชนทําใหสินคาเปนท่ีนิยมมากข้ึน๖๒

๕๖ สัมภาษณพระครูประทีปวรรัตน (บุญศรี วรวฑฺฒโน), เจาคณะตําบลไรหลักทอง จังหวัดชลบุรี
ผลิตภัณฑเครื่องจักสานวัดเกาะแกวคลองหลวง, ๑๐ กุมภาพันธ ๒๕๖๑.

๕๗ สัมภาษณพระครูพิศาลชโลปมคุณ (ภักดี โสภโณ), รองเจาคณะอําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี
ผลิตภัณฑขนมพ้ืนบาน, ๒ กุมภาพันธ ๒๕๖๑.

๕๘ สัมภาษณนายมารุต พิพัฒน, ผูใหญบานหมูท่ี ๓ ตําบลหวยกะป จังหวัดชลบุรี ผลิตภัณฑขนม
พ้ืนบาน, ๒ กุมภาพันธ ๒๕๖๑.

๕๙ สัมภาษณพระครูเกษมกิตติโสภณ (วัลลภ กิตฺติโสภโณ), เจาอาวาสวัดสามัคคีบรรพต จังหวัดชลบุรี
ผลิตภัณฑผาบาติก, ๒๓ มกราคม ๒๕๖๑.

๖๐ สัมภาษณนางสงบ คชรัตน,ประธานชุมชนเอ้ืออารียสัมพันธ จังหวัดชลบุรี ผลิตภัณฑผาบาติก,
๒๔ กุมภาพันธ ๒๕๖๑.

๖๑ สัมภาษณพระครูธรรมจริยานุกูล (สาธิต ฐิตญาโณ), เจาอาวาสวัดหนองฆอ ผลิตภัณฑเห็ดนางฟา,
จังหวัดชลบุรี, ๒ กุมภาพันธ ๒๕๖๑.

๖๒ สัมภาษณอาจารยวารินทร พุกวรรณะ, อาจารยโรงเรียนบานหนองฆอ จังหวัดชลบุรี ผลิตภัณฑเห็ด
นางฟา, ๒ กุมภาพันธ ๒๕๖๑.



๑๓๓

๙) น้ําดื่มเปนสิ่งจําเปนสําหรับการดํารงชีวิต การผลิตน้ําดื่มออกจําหนายนอกจากสราง
รายไดใหกับวัดแลวยังชวยใหชุมชนไดมีน้ําดื่มในราคาถูกอีกดวย๖๓

๑๐) มองไปท่ีในชีวิตประจําวันของคน สิ่งเหลานี้ตองใชจึงมีแนวคิดท่ีจะทําอยางไร เพ่ือ
แบงเบาภาระของประชาชนสักอยางหนึ่งในราคาท่ีเหมาะสม ในสวนของรายไดก็นําไปเขาสวัสดิการ
ของโรงเรียนไป ซึ่งเปนการชวยเหลือชุมชนตอไป ท้ังยังเปนการฝกใหเด็กไดมีอาชีพไดเม่ือจบ
การศึกษาออกไป เปนการเพาะเชื้อใหมีความกาวหนาตอไป๖๔

๑๑) สาเหตุของการทําสบูเหลวและน้ํายาลางจานเพ่ือแบงเบาภาระทางครอบครัวของ
นักเรียน ลดรายจายในครอบครัวของนักเรียนเปนการสงเคราะหอีกทางหนึ่ง๖๕

๑๒) สินคาตัวนี้เปนภูมิปญญาชาวบาน เปนของหมูบานคลองพลู โดยมีความเห็นวาผลไม
ท่ีมีตามฤดูกาลเก็บไวไมนานจะเกิดการเนาเสียจึงนํามาแปรรูปเปนผลไมแชอ่ิม เพ่ือเก็บไวไดนานและ
สามารถจําหนายไดตลอดป๖๖

๑๓) ผลไมถายังไมแปรรูปเก็บไวไมไดนาน เม่ือเนาเสียทําใหขายไมได จึงปรึกษาในกลุม
สมาชิกตกลงแปรรูปผลไมโดยทําเปนผลไมแชอ่ิมเพ่ือเพ่ิมมูลคาใหกับผลไม๖๗

๑๔) ตองการใหวัดเปนศูนยกลางของชุมชนใหชาวบานทํากิจกรรมรวมกันทําตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งไดรับความชวยเหลือจากประธานชุมชนในการผลิตสินคาออกจําหนาย๖๘

๑๕) ขาวท่ีขายตามทองตลาดมีรูปแบบการบรรจุท่ีไมสวยงาม นอกจากนี้อาจมีสาร
ปนเปอนเชน ยาฆาแมลง เม่ือนํามารับประทานอาจเปนอันตรายตอสุขภาพ จึงรวมกับชุมชนทําขาว
ปลอดสารพิษข้ึนเพ่ือเปนทางเลือกสําหรับประชาชน นอกจากนี้การบรรจุอยางดีโดยการไลอากาศ
ออกหมดทําใหรักษาคุณภาพของขาวไวไดนาน๖๙

๖๓ สัมภาษณพระครูพิพิธกิจจารักษ (สนัด กนฺตจาโร), เจาคณะอําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
ผลิตนํ้าดื่ม, ๑๖ กุมภาพันธ ๒๕๖๑.

๖๔ สัมภาษณพระครูพิมลกิจจานุวัตร (ประทัง ทีปกโร), รองเจาคณะอําเภอบานบึง จังหวัดชลบุรี
ผลิตภัณฑสบูเหลวและนํ้ายาลางจาน, ๒๖ มกราคม ๒๕๖๑.

๖๕ สัมภาษณอาจารยปริญสญา  สิงหทอง, ผูอํานวยการโรงเรียนอนุบาลพิมลกิจจานุวัตร จังหวัดชลบุรี
ผลิตภัณฑสบูเหลวและนํ้ายาลางจาน, ๑๖ กุมภาพันธ ๒๕๖๑.

๖๖ สัมภาษณพระครูไพบูลธรรมคุณ (เลิศฤทธ์ิ ธนปาโล), เจาคณะตําบลคลองพลู จังหวัดชลบุรี
ผลิตภัณฑผลไมแปรรูป, ๒๖ มกราคม ๒๕๖๑.

๖๗ สัมภาษณนางสมจิต ทรงโฉม, ประธานศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบล
หนองใหญ จังหวัดชลบุรี ผลิตภัณฑผลไมแปรรูป, ๑๒ กุมภาพันธ ๒๕๖๑.

๖๘ สัมภาษณพระปลัดศรีชล ชินธมฺโม, เจาอาวาสวัดหนองงูเหลือม จังหวัดชลบุรี ผลิตภัณฑขาวปลอด
สารพิษ, ๑๒ กุมภาพันธ ๒๕๖๑.

๖๙ สัมภาษณนายคงฤทธ์ิ บุญทา, ผูใหญบานหมูท่ี ๗ ตําบลทาบุญมี จังหวัดชลบุรี ผลิตภัณฑขาวปลอด
สารพิษ, ๑๖ กุมภาพันธ ๒๕๖๑.



๑๓๔

๑๖) มีความเห็นวาสมุนไพรมีประโยชนมากสามารถนําไปแปรรูปเพ่ือใชประโยชนไดอยาง
มากมายอีกท้ังยังหางายในพ้ืนท่ี ประกอบกับสรรพคุณของสมุนไพรเม่ือนําไปใชไมเกิดผลขางเคียงตอ
สุขภาพอีกท้ังยังเกิดประโยชนกับผูนําไปใช๗๐

๑๗) ไดรับความรูเรื่องสมุนไพรจากสํานักสงฆขุนชํานาญ จึงปรึกษากับทางโรงเรียนทําสบู
สมุนไพรเพ่ือนํามาจําหนายเปนสินคาของโรงเรียนเพ่ิมรายไดและเปนทางเลือกแกผูบริโภคในชุมชน๗๑

๑๘) ชุมชนชายทะเลมีการจัดเปนถนนวัฒนธรรมประจําตําบลนับวาเปนสถานท่ีทองเท่ียว
ประชาชน มีการประชุมกลุมชมชนวางแผนการดําเนินงาน มีการกําหนดกลุมเปาหมายของลูกคา
มีศูนยการผลิต จึงไดทําของท่ีระลึกท่ีเปนสัญลักษณของบางเสรออกจําหนายเปนการกระตุนเศรษฐกิจ
ชองชุมชนใหมีการตื่นตัวในเรื่องการตลาด๗๒

สรุปวา การทําสินคาชุมชนของพระสังฆาธิการไดมีการไดมีการประชุมกลุมกําหนด
เปาหมายของการทํางานหรือทํากิจกรรม เพ่ือเปนการชวยเหลือชุมชนและโรงเรียนในชุมชนโดยมี
สินคาของชุมชนแตละพ้ืนท่ีเปนเอกลักษณ มีกระบวนการในการบริหารจัดการสินคาชุมชน ท่ีเปน
รูปธรรมมีองคกรคอยรองรับในการตลาด การจําหนายโดยมีวัตถุประสงคเพ่ือสงเคราะหชุมชนและ
เพ่ิมมูลคาของสินคาในชุมชนใหมากยิ่งข้ึน สรางรายไดใหแกสมาชิกในชุมชน

ตารางท่ี ๔.๔ สรุปวิเคราะหกระบวนการจัดการสินคาชุมชนวิถีพุทธของพระสังฆาธิการ
ในจังหวัดชลบุรี

ท่ี ประเด็น
ผูใหขอมูล
(ลําดับท่ี)

๑. กําหนดกลุมเปาหมายการทํางานหรือทํากิจกรรมเปนการ
ชวยเหลือชุมชนและโรงเรียนในชุมชน

๑,๒,๓,๗,๘,๑๐,๑๔,๑๖,
๑๗,๑๘

๒. มีกระบวนการในการบริหารจัดการสินคาชุมชน เพ่ือสงเคราะห
ชุมชนและเพ่ิมมูลคาของสินคาในชุมชน

๔,๕,๖,๑๑,๑๒,๑๓,

๗๐ สัมภาษณพระนิพนธ นิภาธโร, หัวหนาท่ีพักสงฆบานขุนชํานาญ จังหวัดชลบุรี ผลิตภัณฑสบูสมุนไพร
บานขุนชํานาญ, ๑๒ กุมภาพันธ ๒๕๖๑.

๗๑ สัมภาษณอาจารยรักดา บุญมา, อาจารยโรงเรียนบานขุนชํานาญ จังหวัดชลบุรี ผลิตภัณฑสบู
สมุนไพรบานขุนชํานาญ, ๑๒ กุมภาพันธ ๒๕๖๑.

๗๒ สัมภาษณนางลักขณา ปนมา, ผูใหญบานหมูท่ี ๔ ตําบลบางเสร ประธานชุมชนชายทะเล ผลิตเสื้อ
ท่ีระลึกบางเสร, ๑๖ กุมภาพันธ ๒๕๖๑.



๑๓๕

๔.๒.๒ สาเหตุในการใชกระบวนการการจัดการสินคาชุมชน

๑) มีการผลิตน้ําไผ การนําน้ําไผใสบรรจุภัณฑ ทําอยางมีข้ันตอนเปนระบบเพ่ือใหได
คุณภาพอยางแทจริง โดยกลุมจิตอาสาของวัด มีการทําบัญชีรายรับรายจาย ยอดจําหนายลงบันทึก
ประจําวันแลวนํามาสรุปเปนรายเดือนตอไป๗๓

๒) ปลุกฝงใหคนในชุมชนตื่นตัวเห็นความสําคัญของเครื่องจักสาน มีการประชุมกลุม
วางแผนงาน ฝกหัดคนในชุมชนใหมีความรูความชํานาญในเรื่องของเครื่องจักสานจากปราชญชาวบาน
ท่ีมีความรูความชํานาญในการจักสาน๗๔

๓) ปลูกฝงใหชุมชนใหไดเห็นคุณคาของขนมพ้ืนบาน จัดเปนกลุมชุมชน ปรึกษาหารือกัน
กําหนดสินคาตามความตองการของลูกคาโดยมีตัวแทนของกลุมเปนผูประสานงาน นอกจากนี้นําเอา
หลักธรรมมาใชในการทํางานและอบรมสมาชิกในกลุม๗๕

๔) จัดตั้งกลุมทําขนมพ้ืนบานข้ึน ติดตอกับภาครัฐเพ่ือขอทุนสนับสนุน และพัฒนา
คุณภาพใหดียิ่งข้ึน มีความชัดเจนใหเรื่องของรายไดรายจาย๗๖

๕) มีการประชุมกลุมกําหนดทิศทางการทํางาน โดยมอบใหประธานเปนผูดูแลสมาชิกของ
กลุมเพ่ือเพ่ิมคุณภาพของสินคา๗๗

๖) การจัดการ สมาชิกในกลุมชวยกันท้ังหมดโดยการแบงแผนกๆไป ลอกลาย เขียนเทียน
ลงสี เรื่องของปญหาการผลิตไมคอยพบเนื่องจากมีข้ันตอนในการทํา มีการแบงในแตละหนาท่ี เรื่อง
รายไดไดจากชิ้นงานท่ีทํามามีการแยงกันทํางาน ปญหาในการขายไมมี จะมีแตขายดีหรือไมดีในแตละ
พ้ืนท่ี ระบบของกลุมมีประธานมีสมาชิกท่ีไดรับมอบหมายในแตละหนาท่ีตามความถนัด๗๘

๗) ใหความรวมมือกับโรงเรียนจัดทํากิจกรรมสําหรับนักเรียน ติดตอประสานงานกับ
เครือขายของชุมชนทางราชการ๗๙

๗๓ สัมภาษณพระมหาบุญนภัสร ถิรปฺุโญ, ดร., รองเจาคณะอําเภอพนัสนิคม รูปท่ี ๒ จังหวัดชลบุรี
ผลิตภัณฑนํ้าไผวัดหนองไกเถ่ือน, ๑๐ กุมภาพันธ ๒๕๖๑.

๗๔ สัมภาษณพระครูประทีปวรรัตน (บุญศรี วรวฑฺฒโน), เจาคณะตําบลไรหลักทอง จังหวัดชลบุรี
ผลิตภัณฑเครื่องจักสานวัดเกาะแกวคลองหลวง, ๑๐ กุมภาพันธ ๒๕๖๑.

๗๕ สัมภาษณพระครูพิศาลชโลปมคุณ (ภักดี โสภโณ), รองเจาคณะอําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี
ผลิตภัณฑขนมพ้ืนบาน, ๒ กุมภาพันธ ๒๕๖๑.

๗๖ สัมภาษณนายมารุต พิพัฒน, ผูใหญบานหมูท่ี ๓ ตําบลหวยกะป จังหวัดชลบุรี ผลิตภัณฑขนม
พ้ืนบาน, ๒ กุมภาพันธ ๒๕๖๑.

๗๗ สัมภาษณพระครูเกษมกิตติโสภณ (วัลลภ กิตฺติโสภโณ), เจาอาวาสวัดสามัคคีบรรพต จังหวัดชลบุรี
ผลิตภัณฑผาบาติก, ๒๓ มกราคม ๒๕๖๑.

๗๘ สัมภาษณนางสงบ คชรัตน,ประธานชุมชนเอ้ืออารียสัมพันธ จังหวัดชลบุรี ผลิตภัณฑผาบาติก,
๒๔ กุมภาพันธ ๒๕๖๑.

๗๙ สัมภาษณพระครูธรรมจริยานุกูล (สาธิต ฐิตญาโณ), เจาอาวาสวัดหนองฆอ ผลิตภัณฑเห็ดนางฟา,
จังหวัดชลบุรี, ๒ กุมภาพันธ ๒๕๖๑.



๑๓๖

๘) การดึงชุมชนเขามีสวนรวมในกิจกรรมตางๆท่ีโรงเรียนจัดข้ึน โดยมีการประชุมคณะ
กรรมเครือขายผูปกครองนําไปขยายผลการดําเนินการสูชุมชน๘๐

๙) จัดทําในรูปแบบรานคาของทางวัดซึ่งผลิตน้ําดื่มแลวยังนําสงไปจําหนายตามรานคาใน
ชุมชนท่ีตองการ มีคณะกรรมการคอยดูแลทุกข้ันตอน๘๑

๑๐) มีการดําเนินการจัดหาวัตถุดิบมา และใหทางคณะครูโรงเรียนเปนผูดําเนินการดูแล
จัดสรรใหเปนไปตามองคประกอบของการผลิตภัณฑเพ่ือออกสูผูบริโภคตอไป สวนทุนงบประมาณก็มา
จากคาการบริหารนักเรียน และจัดหามาเองโดยการจัดกิจกรรมตางในทางเปนท่ีมาของรายไดเพ่ือ
นํามาบริหารในการผลิต๘๒

๑๑) ใหนักเรียนไดมีโอกาสในการทํางานรวมกันเปนกลุมฝกทํา นําออกจําหนายเปน
รายไดเสริมของโรงเรียน มีการปนผลกําไรใหกับนักเรียน๘๓

๑๒) การบริหารจัดการในกลุม มีการประชุมสมาชิกเปดการอบรมเรียนรูวิธีทํามีการ
ตรวจสอบคุณภาพของสินคากอนจําหนาย๘๔

๑๓) จัดตั้งกลุมชื่อศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบลหนองใหญ
มีการรับสมาชิกเขากลุม อบรมสอนการทําผลไมแชอ่ิม มีการพัฒนาคุณภาพของสินคาใหดียิ่งข้ึนสวน
การจําหนายไดรับการติดตอจากอําเภอใหไปจําหนายตามงานตางๆ บางหรือมีมาติดตอของซื้อไป
จําหนายบาง สวนรายไดมีสวนแบงท่ีแนนอน๘๕

๑๔) จัดตั้งกลุมชุมชนรวมกับวัดกํานันผูใหญบาน กําหนดแนวทางของการผลิตสินคาเพ่ือ
จําหนายในทองตลาดเปนรายไดของชุมชน๘๖

๑๕) มีการคัดเลือกวัตถุดิบและทําใหมีความสะอาด ไมเจือปนกันสารเคมีตางๆ ใหมี
คุณภาพ สมาชิกแบงหนาท่ีกันทําอยางชัดเจน มีการประชุมเพ่ือวางแนวทางการตลาดในอนาคต๘๗

๘๐ สัมภาษณอาจารยวารินทร พุกวรรณะ, อาจารยโรงเรียนบานหนองฆอ จังหวัดชลบุรี ผลิตภัณฑเห็ด
นางฟา, ๒ กุมภาพันธ ๒๕๖๑.

๘๑ สัมภาษณพระครูพิพิธกิจจารักษ (สนัด กนฺตจาโร), เจาคณะอําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
ผลิตนํ้าดื่ม, ๑๖ กุมภาพันธ ๒๕๖๑.

๘๒ สัมภาษณพระครูพิมลกิจจานุวัตร (ประทัง ทีปกโร), รองเจาคณะอําเภอบานบึง จังหวัดชลบุรี
ผลิตภัณฑสบูเหลวและนํ้ายาลางจาน, ๒๖ มกราคม ๒๕๖๑.

๘๓ สัมภาษณอาจารยปริญสญา  สิงหทอง, ผูอํานวยการโรงเรียนอนุบาลพิมลกิจจานุวัตร จังหวัดชลบุรี
ผลิตภัณฑสบูเหลวและนํ้ายาลางจาน, ๑๖ กุมภาพันธ ๒๕๖๑.

๘๔ สัมภาษณพระครูไพบูลธรรมคุณ (เลิศฤทธ์ิ ธนปาโล), เจาคณะตําบลคลองพลู จังหวัดชลบุรี
ผลิตภัณฑผลไมแปรรูป, ๒๖ มกราคม ๒๕๖๑.

๘๕ สัมภาษณนางสมจิต ทรงโฉม, ประธานศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบล
หนองใหญ จังหวัดชลบุรี ผลิตภัณฑผลไมแปรรูป, ๑๒ กุมภาพันธ ๒๕๖๑.

๘๖ สัมภาษณพระปลัดศรีชล ชินธมฺโม, เจาอาวาสวัดหนองงูเหลือม จังหวัดชลบุรี ผลิตภัณฑขาวปลอด
สารพิษ, ๑๒ กุมภาพันธ ๒๕๖๑.

๘๗ สัมภาษณนายคงฤทธ์ิ บุญทา, ผูใหญบานหมูท่ี ๗ ตําบลทาบุญมี จังหวัดชลบุรี ผลิตภัณฑขาวปลอด
สารพิษ, ๑๖ กุมภาพันธ ๒๕๖๑.



๑๓๗

๑๖) อบรมใหความรูเก่ียวกับเรื่องสมุนไพรแตละชนิดใหกับโรงเรียนและชุมชน จัดตั้งกลุม
โดยอาศัยความรวมมือจากคณะครูโรงเรียนบานขุนชํานาญ๘๘

๑๗) มีการประชุมจัดกลุมการทํางานในการผลิตสบู โดยการศึกษาจากสื่อ วางแผนการ
จัดทํา กําหนดหนาท่ีของกรรมการในกลุมอยางชัดเจน๘๙

๑๘) มีการจัดการสินคาอยางมีระบบ ทํางานตามความสามารถเปนหลัก มีการพัฒนาเรื่อง
วัสดุสิ่งของ และรูปแบบการสินคาใหเปนเอกลักษณของชุมชน๙๐

สรุปวา กระบวนการจัดการสินคาชุมชนนั้นเกิดจากการท่ีไดมีการรวมกลุมของสมาชิกใน
ชุมชน จัดตั้งเปนกลุมของชุมชน โดยมีวัดเปนศูนยกลางเปนท่ีตั้งกลุม มีการประชุมเพ่ือปรึกษาหารือ
กําหนดทิศทางในการทํางาน มีแผนงานท่ีกําหนดข้ึนจากการประชุมของผูบริหาร มีเปาหมายของกลุม
ท่ีชัดเจน ทํางานอยางมีระบบมีแบบแผน สินคามีมาตรฐานมีคุณภาพ เพ่ือใหสินคานั้นบรรลุสู
เปาหมายท่ีกําหนดไว

ตารางท่ี ๔.๕ สรุปวิเคราะหการไดกระบวนการจัดการสินคาชุมชนวิถีพุทธของพระสังฆาธิการใน
จังหวัดชลบุรี

ท่ี ประเด็น
ผูใหขอมูล
(ลําดับท่ี)

๑. การรวมกลุมโดยมีวัดเปนศูนยกลางการจัดตั้งกลุม ๑,๓,๔,๑๓,๑๔,๑๖

๒. มีแผนงานมีเปาหมายท่ีชัดเจน ๒,๕,๖,๘,๑๐,๑๕,๑๗,๑๘

๔.๓ การพัฒนาการจัดการเศรษฐกิจชุมชนวิถีพุทธของพระสังฆาธิการในจังหวัดชลบุรี

๔.๓.๑ ดานการวางแผนการจัดการสินคาชุมชน

๑) ใหขอมูลองคความรูแกพระภิกษุสามเณรชุมชนจิตอาสา ทําการทดลองการผลิต วาง
แผนการผลิตและจัดเก็บผลิต จัดจําหนายและจัดทําบัญชี รายงานผลและมีการประเมินผล

๘๘ สัมภาษณพระนิพนธ นิภาธโร, หัวหนาท่ีพักสงฆบานขุนชํานาญ จังหวัดชลบุรี ผลิตภัณฑสบู
สมุนไพรบานขุนชํานาญ, ๑๒ กุมภาพันธ ๒๕๖๑.

๘๙ สัมภาษณอาจารยรักดา บุญมา, อาจารยโรงเรียนบานขุนชํานาญ จังหวัดชลบุรี ผลิตภัณฑสบู
สมุนไพรบานขุนชํานาญ, ๑๒ กุมภาพันธ ๒๕๖๑.

๙๐ สัมภาษณนางลักขณา ปนมา, ผูใหญบานหมูท่ี ๔ ตําบลบางเสร ประธานชุมชนชายทะเล ผลิตเสื้อท่ี
ระลึกบางเสร, ๑๖ กุมภาพันธ ๒๕๖๑.



๑๓๘

๒) มีการจัดกลุมโดยแบงหนาท่ีกันทํางานกําหนดเปาหมายท่ีชัดเจน มีการประชุมกลุม
วางแผนในการผลิตอยางชัดเจน๙๑

๓) วางแผนตั้งแตเริ่มผลิตโดยการประชุมกลุม กําหนดเปาหมายของการจําหนาย
กลุมลูกคาโดยกําหนดเปนงานๆไป๙๒

๔) มีการวางแผน จัดสถานท่ีจําหนาย จัดบุคคลากรท่ีเปนสมาชิกเขามาดูแลตลอดจน
ตรวจคุณภาพของสินคาทุกข้ันตอน๙๓

๕) ตองประชุมกันเปนสําคัญ ใหไปตามกําหนดตามท่ีลูกคาตองการมกีารพัฒนารูปแบบ
สินคาใหมากข้ึน ทําใหสินคาไดมีจําหนายเพ่ิมมากข้ึน มีการตอยอดสินคาใหหลากหลาย๙๔

๖) การวางแผนตามออเดอรท่ีสั่งสินคา มีการเรียกประชุมกลุมวางแผนการผลิตตาม
ออเดอรท่ีรับมา ซึ่งตองทําใหตามกําหนดท่ีลูกคาสั่งจองไว นอกจากนี้มีการวางแผนเพ่ือท่ีจะตอยอด
ของสินคาไปสูตลาดท่ีใหญกวาและมีการพัฒนารูปแบบใหหลากหลาย๙๕

๗) มีการกําหนดใหความรวมมือกับโรงเรียนจัดทํากิจกรรมสําหรับนักเรียน ติดตอ
ประสานงานกับเครือขายของชุมชนทางราชการใหบรรลุเปาหมาย๙๖

๘) มีการสํารวจความตองการชองชุมชน สํารวจความพอใจของลูกคาเพ่ือใหสินคามี
คุณภาพมากยิ่งข้ึน๙๗

๙) จัดทําในรูปแบบรานคาของทางวัดซึ่งผลิตน้ําดื่มแลวยังนําสงไปจําหนายตามรานคาใน
ชุมชนท่ีตองการ มีคณะกรรมการคอยดูแลทุกข้ันตอนกําหนดกลุมลูกคาชัดเจน๙๘

๙๑ สัมภาษณพระครูประทีปวรรัตน (บุญศรี วรวฑฺฒโน), เจาคณะตําบลไรหลักทอง จังหวัดชลบุรี
ผลิตภัณฑเครื่องจักสานวัดเกาะแกวคลองหลวง, ๑๐ กุมภาพันธ ๒๕๖๑.

๙๒ สัมภาษณพระครูพิศาลชโลปมคุณ (ภักดี โสภโณ), รองเจาคณะอําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี
ผลิตภัณฑขนมพ้ืนบาน, ๒ กุมภาพันธ ๒๕๖๑.

๙๓ สัมภาษณนายมารุต พิพัฒน, ผูใหญบานหมูท่ี ๓ ตําบลหวยกะป จังหวัดชลบุรี ผลิตภัณฑขนม
พ้ืนบาน, ๒ กุมภาพันธ ๒๕๖๑.

๙๔ สัมภาษณพระครูเกษมกิตติโสภณ (วัลลภ กิตฺติโสภโณ), เจาอาวาสวัดสามัคคีบรรพต จังหวัดชลบุรี
ผลิตภัณฑผาบาติก, ๒๓ มกราคม ๒๕๖๑.

๙๕ สัมภาษณนางสงบ คชรัตน,ประธานชุมชนเอ้ืออารียสัมพันธ จังหวัดชลบุรี ผลิตภัณฑผาบาติก,
๒๔ กุมภาพันธ ๒๕๖๑.

๙๖ สัมภาษณพระครูธรรมจริยานุกูล (สาธิต ฐิตญาโณ), เจาอาวาสวัดหนองฆอ ผลิตภัณฑเห็ดนางฟา,
จังหวัดชลบุรี, ๒ กุมภาพันธ ๒๕๖๑.

๙๗ สัมภาษณอาจารยวารินทร พุกวรรณะ, อาจารยโรงเรียนบานหนองฆอ จังหวัดชลบุรี ผลิตภัณฑเห็ด
นางฟา, ๒ กุมภาพันธ ๒๕๖๑.

๙๘ สัมภาษณพระครูพิพิธกิจจารักษ (สนัด กนฺตจาโร), เจาคณะอําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
ผลิตนํ้าดื่ม, ๑๖ กุมภาพันธ ๒๕๖๑.



๑๓๙

๑๐) ไดมีการประชุมของคณะกรรมการ(ครู) ใหทราบวาไดมีปญหาอะไร รวมถึงวิธีการท่ี
จะแกไข มีการวางแผนหาสิ่งใหมๆ ข้ึนมาเพ่ือจะเขามีการยังมีอีกหลายตัวท่ีอาจนําเขามาเพ่ิม เพ่ือลด
ตนทุนในการผลิต โดยไดชี้แจงตอท่ีประชุมใหทราบท่ัวกันรวมท้ังผูปกครองดวย(ในแตละเดือน)๙๙

๑๑) ใหนักเรียนได มีโอกาสในการทํางานรวมกันเปนกลุมฝกทํา มีแบบแผนนํา
ออกจําหนายเปนรายไดเสริมของโรงเรียน มีการปนผลกําไรใหกับนักเรียน๑๐๐

๑๒) ในการทํางานการผลิตนี้ พอไดรับมีการสั่งสินคามาก็ไดมีการประชุมกลุมเพ่ือวางแผน
งานในการผลิตวาจะเปนไปในลักษณะใด เพราะเปนการทํากันในครัวเรือนภายในหมูบาน โดยมี
ข้ันตอนในการผลิต ตั้งแตการคัดเลือกวัตถุดิบ ทําความสะอาดจนถึงกระบวนการผลิตตามระบบจน
เปนท่ีนาพอใจ และออกสูทองตลาด๑๐๑

๑๓) จัดตั้งกลุมชื่อศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบลหนองใหญ
มีการรับสมาชิกเขากลุม อบรมสอนการทําผลไมแชอ่ิม มีการพัฒนาคุณภาพของสินคาใหดียิ่งข้ึนสวน
การจําหนายไดรับการติดตอจากอําเภอใหไปจําหนายตามงานตางๆ๑๐๒

๑๔) จัดตั้งกลุมชุมชนรวมกับวัดกํานันผูใหญบานวางแผน กําหนดแนวทางของการผลิต
สินคาเพ่ือจําหนายในทองตลาดเปนรายไดของชุมชน๑๐๓

๑๕) มีการคัดเลือกวัตถุดิบและทําใหมีความสะอาด ไมเจือปนกันสารเคมีตางๆ ใหมี
คุณภาพ สมาชิกแบงหนาท่ีกันทําอยางชัดเจน มีการประชุมเพ่ือวางแนวทางการตลาดในอนาคต๑๐๔

๑๖) อบรมใหความรูเก่ียวกับเรื่องสมุนไพรแตละชนิดใหกับโรงเรียนและชุมชน จัดตั้งกลุม
โดยอาศัยความรวมมือจากคณะครูโรงเรียนบานขุนชํานาญในการวางแผนเพ่ือจัดการสินคา๑๐๕

๑๗) การประชุมจัดกลุมการทํางานในการผลิตสบู โดยการศึกษาจากสื่อ วางแผนการ
จัดทํา กําหนดหนาท่ีของกรรมการในกลุมอยางชัดเจน๑๐๖

๙๙ สัมภาษณพระครูพิมลกิจจานุวัตร (ประทัง ทีปกโร), รองเจาคณะอําเภอบานบึง จังหวัดชลบุรี
ผลิตภัณฑสบูเหลวและนํ้ายาลางจาน, ๒๖ มกราคม ๒๕๖๑.

๑๐๐ สัมภาษณอาจารยปริญสญา  สิงหทอง, ผูอํานวยการโรงเรียนอนุบาลพิมลกิจจานุวัตร จังหวัดชลบุรี
ผลิตภัณฑสบูเหลวและนํ้ายาลางจาน, ๑๖ กุมภาพันธ ๒๕๖๑.

๑๐๑ สัมภาษณพระครูไพบูลธรรมคุณ (เลิศฤทธ์ิ ธนปาโล), เจาคณะตําบลคลองพลู จังหวัดชลบุรี
ผลิตภัณฑผลไมแปรรูป, ๒๖ มกราคม ๒๕๖๑.

๑๐๒ สัมภาษณนางสมจิต ทรงโฉม, ประธานศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบล
หนองใหญ จังหวัดชลบุรี ผลิตภัณฑผลไมแปรรูป, ๑๒ กุมภาพันธ ๒๕๖๑.

๑๐๓ สัมภาษณพระปลัดศรีชล ชินธมฺโม, เจาอาวาสวัดหนองงูเหลือม จังหวัดชลบุรี ผลิตภัณฑขาวปลอด
สารพิษ, ๑๒ กุมภาพันธ ๒๕๖๑.

๑๐๔ สัมภาษณนายคงฤทธ์ิ บุญทา, ผูใหญบานหมูท่ี ๗ ตําบลทาบุญมี จังหวัดชลบุรี ผลิตภัณฑขาว
ปลอดสารพิษ, ๑๖ กุมภาพันธ ๒๕๖๑.

๑๐๕ สัมภาษณพระนิพนธ นิภาธโร, หัวหนาท่ีพักสงฆบานขุนชํานาญ จังหวัดชลบุรี ผลิตภัณฑสบู
สมุนไพรบานขุนชํานาญ, ๑๒ กุมภาพันธ ๒๕๖๑.

๑๐๖ สัมภาษณอาจารยรักดา บุญมา, อาจารยโรงเรียนบานขุนชํานาญ จังหวัดชลบุรี ผลิตภัณฑสบู
สมุนไพรบานขุนชํานาญ, ๑๒ กุมภาพันธ ๒๕๖๑.



๑๔๐

๑๘) มีการจัดการสินคาอยางมีระบบ ทํางานตามความสามารถเปนหลักมีเปาหมาย มีการ
พัฒนาเรื่องวัสดุสิ่งของ และรูปแบบการสินคาใหเปนเอกลักษณของชุมชน๑๐๗

สรุปวา การจัดการสินคาชุมชนมีประชุมเพ่ือกําหนดแนวทางในการทํางานของกลุม
จัดระบบการทํางานใหกับสมาชิก มีการวางแผนเพ่ือพัฒนากลุมไปสูอนาคต การวางแผนงานการผลิต
ตั้งแตการหาวัตถุดิบจนถึงการออกจําหนาย วางแผนการตลาดติดตอชุมชนสวนราชการ กําหนด
เ ป า ห ม า ย ข อ ง ก ลุ ม ไ ด แ ก ป ร ะ ช า ช น ท่ั ว ไ ป  กํ า ห น ด ห น า ท่ี ข อ ง ส ม า ชิ ก แ ต ล ะ ห น า ท่ี
มีการพัฒนาคุณภาพสินคาสินคาใหดียิ่งข้ึน

ตารางท่ี ๔.๖ สรุปวิ เคราะห การจัดการ เศรษฐ กิจชุมชนวิ ถี พุทธของพระสั งฆาธิการ
ในจังหวัดชลบุรี ดานการวางแผน

ท่ี ประเด็น
ผูใหขอมูล
(ลําดับท่ี)

๑. ประชุมการวางแผนการผลิตวางแผนการตลาด ๑,๒,๓,๔,๖,๑๐,๑๒,๑๔,๑๖,๑๗,๑๘,

๒. กําหนดหนาท่ีของสมาชิกในกลุมแบงงานตามความถนัด ๕,๗,๘,๙,๑๑,๑๓,๑๕

๔.๓.๒ ดานการจัดองคกรการจัดการ

๑) มีกระบวนการจัดการอยางเปนระบบ ดานการผลิต วัตถุดิบ การประชาสัมพันธ การ
บรรจุผลิตภัณฑ การจําหนาย กลุมจิตอาสาท่ีเขามาทํางานท่ีวัดโดยไดรับความรวมมือจากคนใน
ชุมชน๑๐๘

๒) มีการจัดกลุมโดยแบงหนาท่ีกันทํางานตามความถนนัด กําหนดเปาหมายในการทํางาน
ท่ีชัดเจน มีการประชุมกลุมวางแผนในการผลิต การจําหนายอยางชัดเจนตามโครงงานกลุมท่ีลงมต๑ิ๐๙

๓) มีการวางแผนโดยการประชุมกลุมประธานจะเปนผู กําหนดแนวทางในการจัด
นําแนวทางลงสูสมาชิกเพ่ือปฏิบัติอยางชัดเจน จัดการทํางานอยางมีระบบท่ีเอ้ือตามความสามัคคี
ของกลุม กําหนดเปาหมายของการจําหนายกลุมลูกคาโดยกําหนดเปนงานๆไป๑๑๐

๑๐๗ สัมภาษณนางลักขณา ปนมา, ผูใหญบานหมูท่ี ๔ ตําบลบางเสร ประธานชุมชนชายทะเล ผลิตเสื้อ
ท่ีระลึกบางเสร, ๑๖ กุมภาพันธ ๒๕๖๑.

๑๐๘ สัมภาษณพระมหาบุญนภัสร ถิรปฺุโญ ดร., รองเจาคณะอําเภอพนัสนิคม รูปท่ี ๒ จังหวัดชลบุรี
ผลิตภัณฑนํ้าไผวัดหนองไกเถ่ือน, ๑๐ กุมภาพันธ ๒๕๖๑.

๑๐๙ สัมภาษณพระครูประทีปวรรัตน (บุญศรี วรวฑฺฒโน), เจาคณะตําบลไรหลักทอง จังหวัดชลบุรี
ผลิตภัณฑเครื่องจักสานวัดเกาะแกวคลองหลวง, ๑๐ กุมภาพันธ ๒๕๖๑.

๑๑๐ สัมภาษณพระครูพิศาลชโลปมคุณ (ภักดี โสภโณ), รองเจาคณะอําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี
ผลิตภัณฑขนมพ้ืนบาน, ๒ กุมภาพันธ ๒๕๖๑.



๑๔๑

๔) การวางแผนการทํางานโดยการประชุมกลุมเพ่ือเสนอแนวคิด มีการทํางานอยางเปน
ระบบตั้งแตจัดสถานท่ีจําหนาย จัดบุคคลากรท่ีเปนสมาชิกเขามาดูแลตลอดจนตรวจคุณภาพของ
สินคาทุกข้ันตอนมีจัดกระบวนการทํางานท่ีชัดเจน๑๑๑

๕) ตองประชุมกันกําหนดเปาหมาย ใหไปตามกําหนดตามท่ีลูกคาตองการมีการพัฒนา
รูปแบบสินคาใหมากข้ึน ทําใหสินคาไดมีจําหนายเพ่ิมมากข้ึน มีการตอยอดสินคาใหหลากหลาย๑๑๒

๖) มีการแบบหนาท่ีกันทําตามความถนัดของแตละสมาชิกในกลุมโดยมีประธานเปน
ผูกําหนดงานโดยรวมแลวมีความชวยเหลือกัน มีประธานหรือสมาชิกเปนผูติดตอกับลูกคาโดยไมผาน
พอคาคนกลาง๑๑๓

๗) มีการกําหนดใหความรวมมือกับโรงเรียนจัดทํากิจกรรมสําหรับนักเรียน ติดตอประสาน
งานกับเครือขายของชุมชนทางราชการใหบรรลุเปาหมาย จัดตั้งเปนกลุมของโรงเรียนโดยทําเปน
ระบบ๑๑๔

๘) มีการรวมกลุมกัน เชิญวิทยากรท่ีมีความรูความสามารถมาใหความรูและใหกลุมลงมือ
ปฏิบัติจริง ผลผลิตจัดจําหนายในชุมชนท่ีตองการ๑๑๕

๙) จัดทําในรูปแบบรานคาของทางวัดซึ่งผลิตน้ําดื่มแลวยังนําสงไปจําหนายตามรานคาใน
ชุมชนท่ีตองการ มีคณะกรรมการคอยดูแลทุกข้ันตอนกําหนดกลุมลูกคาชัดเจน๑๑๖

๑๐) มีคนสนใจท่ีจะทําอาชีพนี้ก็จะถายทอดใหโดยไมหวงวิชากัน ในอัตราสวนการผสมอ
ยางไร มีสูตรอยางไร ในการผลิตแตละข้ันตอนจนเกิดความชํานาญได๑๑๗

๑๑) ใหนักเรียนได มีโอกาสในการทํางานรวมกันเปนกลุมฝกทํา มีแบบแผนนํา
ออกจําหนายเปนรายไดเสริมของโรงเรียน มีการปนผลกําไรใหกับนักเรียนโดยทําเปนสหกรณของ
โรงเรียน๑๑๘

๑๑๑ สัมภาษณนายมารุต พิพัฒน, ผูใหญบานหมูท่ี ๓ ตําบลหวยกะป จังหวัดชลบุรี ผลิตภัณฑขนม
พ้ืนบาน, ๒ กุมภาพันธ ๒๕๖๑.

๑๑๒ สัมภาษณพระครูเกษมกิตติโสภณ (วัลลภ กิตฺติโสภโณ), เจาอาวาสวัดสามัคคีบรรพต จังหวัดชลบุรี
ผลิตภัณฑผาบาติก, ๒๓ มกราคม ๒๕๖๑.

๑๑๓ สัมภาษณนางสงบ คชรัตน,ประธานชุมชนเอ้ืออารียสัมพันธ จังหวัดชลบุรี ผลิตภัณฑผาบาติก,
๒๔ กุมภาพันธ ๒๕๖๑.

๑๑๔ สัมภาษณพระครูธรรมจริยานุกูล (สาธิต ฐิตญาโณ), เจาอาวาสวัดหนองฆอ ผลิตภัณฑเห็ดนางฟา,
จังหวัดชลบุรี, ๒ กุมภาพันธ ๒๕๖๑.

๑๑๕ สัมภาษณอาจารยวารินทร พุกวรรณะ, อาจารยโรงเรียนบานหนองฆอ จังหวัดชลบุรี ผลิตภัณฑ
เห็ดนางฟา, ๒ กุมภาพันธ ๒๕๖๑.

๑๑๖ สัมภาษณพระครูพิพิธกิจจารักษ (สนัด กนฺตจาโร), เจาคณะอําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
ผลิตนํ้าดื่ม, ๑๖ กุมภาพันธ ๒๕๖๑.

๑๑๗ สัมภาษณพระครูพิมลกิจจานุวัตร (ประทัง ทีปกโร), รองเจาคณะอําเภอบานบึง จังหวัดชลบุรี
ผลิตภัณฑสบูเหลวและนํ้ายาลางจาน, ๒๖ มกราคม ๒๕๖๑.

๑๑๘ สัมภาษณอาจารยปริญสญา  สิงหทอง, ผูอํานวยการโรงเรียนอนุบาลพิมลกิจจานุวัตร จังหวัดชลบุรี
ผลิตภัณฑสบูเหลวและนํ้ายาลางจาน, ๑๖ กุมภาพันธ ๒๕๖๑.



๑๔๒

๑๒) ทํากันในลักษณะครอบครัวเปนประธานมีสมาชิกรวมกัน เพียงแตเขาไปมีสวนหา
ตลาดใหเทานั้น ฯลฯ กํานัน ผูใหญ การเขามาดูแลวางระบบการจัดงาน๑๑๙

๑๓) จัดรูปแบบของกลุมอยางชัดเจน มีการปรึกษาในกลุมสมาชิกกําหนดรูปแบบการแปร
รูปผลไมโดยทําเปนผลไมแชอ่ิมเพ่ือเพ่ิมมูลคาใหกับผลไม๑๒๐

๑๔) จัดตั้งกลุมชุมชนรวมกับวัดกํานันผูใหญบานวางแผน กําหนดแนวทางของการผลิต
สินคาเพ่ือจําหนายในทองตลาดเปนรายไดของชุมชนโดนทําอยางเปนกระบวนการทุกข้ันตอน๑๒๑

๑๕) มีการคัดเลือกวัตถุดิบและทําใหมีความสะอาดมีกระบวนการท่ีเปนข้ันตอน ไมเจือปน
กันสารเคมีตางๆ ใหมีคุณภาพ สมาชิกแบงหนาท่ีกันทําอยางชัดเจน มีการประชุมเพ่ือวางแนวทาง
การตลาดในอนาคต๑๒๒

๑๖) มีกระบวนอบรมใหความรูเก่ียวกับเรื่องสมุนไพรแตละชนิดใหกับโรงเรียนและชุมชน
จัดตั้งกลุมโดยอาศัยความรวมมือจากคณะครูโรงเรียนบานขุนชํานาญในการวางแผนเพ่ือจัดการ
สินคา๑๒๓

๑๗) การประชุมจัดกลุมการทํางานในการผลิตสบู โดยการศึกษาจากสื่อ วางแผนการ
จัดทํา กําหนดหนาท่ีของกรรมการในกลุมอยางชัดเจน๑๒๔

๑๘) มีการจัดการสินคาอยางมีระบบ ทํางานตามความสามารถเปนหลักมีเปาหมาย
มีการพัฒนาเรื่องวัสดุสิ่งของ และรูปแบบการสินคาใหเปนเอกลักษณของชุมชน๑๒๕

สรุปวา การจัดการสินคาชุมชนมีการจัดตั้งเปนกลุมของชุมชนหรือกลุมของโรงเรียนอยาง
ชัดเจน มีรูปแบบการทํางานของกลุม มีการมอบอํานาจใหกับสมาชิกในการทํางานในแตงละแผนก
ระเบียบวิธีในการดําเนินการ จัดการประชุมเพ่ือปรึกษา สวนสินคามีรูปแบบท่ีชัดเจนในเรื่องของบรรจุ
ภัณฑ ติดตอประสานงานกับชุมชนในกานําสินคาขอกลุมไปจําหนายรวมถึงขอความรวมมือจาก
หนวยงานของรัฐ

๑๑๙ สัมภาษณพระครูไพบูลธรรมคุณ (เลิศฤทธ์ิ ธนปาโล), เจาคณะตําบลคลองพลู จังหวัดชลบุรี
ผลิตภัณฑผลไมแปรรูป, ๒๖ มกราคม ๒๕๖๑.

๑๒๐ สัมภาษณนางสมจิต ทรงโฉม, ประธานศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบล
หนองใหญ จังหวัดชลบุรี ผลิตภัณฑผลไมแปรรูป, ๑๒ กุมภาพันธ ๒๕๖๑.

๑๒๑ สัมภาษณพระปลัดศรีชล ชินธมฺโม, เจาอาวาสวัดหนองงูเหลือม จังหวัดชลบุรี ผลิตภัณฑขาวปลอด
สารพิษ, ๑๒ กุมภาพันธ ๒๕๖๑.

๑๒๒ สัมภาษณนายคงฤทธ์ิ บุญทา, ผูใหญบานหมูท่ี ๗ ตําบลทาบุญมี จังหวัดชลบุรี ผลิตภัณฑขาว
ปลอดสารพิษ, ๑๖ กุมภาพันธ ๒๕๖๑.

๑๒๓ สัมภาษณพระนิพนธ นิภาธโร, หัวหนาท่ีพักสงฆบานขุนชํานาญ จังหวัดชลบุรี ผลิตภัณฑสบู
สมุนไพรบานขุนชํานาญ, ๑๒ กุมภาพันธ ๒๕๖๑.

๑๒๔ สัมภาษณอาจารยรักดา บุญมา, อาจารยโรงเรียนบานขุนชํานาญ จังหวัดชลบุรี ผลิตภัณฑสบู
สมุนไพรบานขุนชํานาญ, ๑๒ กุมภาพันธ ๒๕๖๑.

๑๒๕ สัมภาษณนางลักขณา ปนมา, ผูใหญบานหมูท่ี ๔ ตําบลบางเสร ประธานชุมชนชายทะเล ผลิตเสื้อ
ท่ีระลึกบางเสร, ๑๖ กุมภาพันธ ๒๕๖๑.



๑๔๓

ตารางท่ี ๔.๗ สรุปวิ เคราะห การจั ดการ เศรษฐ กิจชุมชนวิ ถี พุทธของพระสั งฆาธิการ
ในจังหวัดชลบุรี ดานการจัดองคกรการจัดการ

ท่ี ประเด็น
ผูใหขอมูล
(ลําดับท่ี)

๑. มีกระบวนการจัดตั้งเปนกลุมงานอยางเปนระบบ ๑,๒,๓,๗,๙,๑๓,๑๗

๒. มีกระบวกการจัดการสินคาชุมชน ๔,๕,๖,๘,๑๑,๑๒,๑๔,๑๖,๑๘

๔.๓.๓ ดานการบริหารงานบุคคล

๑) มีการแบงหนาท่ีกันทําตามความถนัดของสมาชิก เชน คนมีหนาท่ีเก็บผลผลิต มีหนาท่ี
จําหนาย มีหนาท่ีจัดสงตามจํานวนผูบริโภค ดูแลสุขภาพของสมาชิกตามโครงการ๑๒๖

๒) สมาชิกคือคนในชุมชนท่ีมีความตองการเรียนรูในเรื่องการจักสาน เปดใหสมัครเขารับ
การฝกแลวแบงหนาท่ีตามความถนัดของแตละคนในกลุม๑๒๗

๓) เปดโอกาสใหสมาชิกในกลุมหาขอบกพรองและใหตองการสนับสนุนในเรื่องใดใหมา
ชี้แจง เพ่ือจัดหาตามท่ีตองการเพ่ือปรับปรุงสงเสริมการทํางานใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน๑๒๘

๔) จัดบุคคลากรท่ีเปนสมาชิกเขามาดูแลตลอดจนตรวจคุณภาพของสินคาทุกข้ันตอนมีจัด
กระบวนการทํางานท่ีชัดเจนมีการพัฒนาความสามารถของสมาชิกใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึนรวมไป
แบงปนรายไดตามความเหมาะสม๑๒๙

๕) ตองประชุมกันกําหนดเปาหมาย ฝกอบรมสมาชิกในเรื่องนวัตกรรมใหมๆโดยแบงตาม
ความถนัดใหไปตามกําหนดตามท่ีลูกคาตองการมีการพัฒนารูปแบบสินคาใหมากข้ึน ทําใหสินคาไดมี
จําหนายเพ่ิมมากข้ึน มีการตอยอดสินคาใหหลากหลาย๑๓๐

๑๒๖ สัมภาษณพระมหาบุญนภัสร ถิรปฺุโญ ดร., รองเจาคณะอําเภอพนัสนิคม รูปท่ี ๒ จังหวัดชลบุรี
ผลิตภัณฑนํ้าไผวัดหนองไกเถ่ือน, ๑๐ กุมภาพันธ ๒๕๖๑.

๑๒๗ สัมภาษณพระครูประทีปวรรัตน (บุญศรี วรวฑฺฒโน), เจาคณะตําบลไรหลักทอง จังหวัดชลบุรี
ผลิตภัณฑเครื่องจักสานวัดเกาะแกวคลองหลวง, ๑๐ กุมภาพันธ ๒๕๖๑.

๑๒๘ สัมภาษณพระครูพิศาลชโลปมคุณ (ภักดี โสภโณ), รองเจาคณะอําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี
ผลิตภัณฑขนมพ้ืนบาน, ๒ กุมภาพันธ ๒๕๖๑.

๑๒๙ สัมภาษณนายมารุต พิพัฒน, ผูใหญบานหมูท่ี ๓ ตําบลหวยกะป จังหวัดชลบุรี ผลิตภัณฑขนม
พ้ืนบาน, ๒ กุมภาพันธ ๒๕๖๑.

๑๓๐ สัมภาษณพระครูเกษมกิตติโสภณ (วัลลภ กิตฺติโสภโณ), เจาอาวาสวัดสามัคคีบรรพต จังหวัดชลบุรี
ผลิตภัณฑผาบาติก, ๒๓ มกราคม ๒๕๖๑.



๑๔๔

๖) มีการเปดสอนใหกับสมาชิกเพ่ือฝกทักษะในการทําผา มีการรับสมัครผูสนใจท่ีจะฝกทํา
ผาโดยใชงบประมาณของกลุม มีการแบงหนาท่ีกันทํางาน มีการเชิญผูเชี่ยวชาญมาฝกสอน นําสมาชิก
ดูงานท่ีมีการทําผา มีการประชุมสมาชิกโดยแบงหนาท่ีอยางชัดเจน๑๓๑

๗) มีการกําหนดใหความรวมมือกับโรงเรียนจัดทํากิจกรรมสําหรับนักเรียน ติดตอ
ประสานงานกับเครือขายของชุมชนทางราชการใหบรรลุเปาหมาย จัดตั้งเปนกลุมของโรงเรียนโดยทํา
เปนระบบ ฝกอบรมใหความรูแกสมาชิก จัดงานตามหนาท่ีบอกสมาชิก๑๓๒

๘) มีการรวมกลุมกัน เชิญวิทยากรท่ีมีความรูความสามารถมาใหความรูและใหกลุมลงมือ
ปฏิบัติจริง ผลผลิตจัดจําหนายในชุมชนท่ีตองการ อบรมการพัฒนารูปแบบใหมๆของสินคา๑๓๓

๙) มีการแบงหนาท่ีของสมาชิกตามความถนัด จัดทําในรูปแบบรานคาของทางวัดซึ่งผลิต
น้ําดื่มแลวยังนําสงไปจําหนายตามรานคาในชุมชนท่ีตองการ มีคณะกรรมการคอยดูแลทุกข้ันตอน
กําหนดกลุมลูกคาชัดเจน๑๓๔

๑๐) มีคนสนใจท่ีจะทําอาชีพนี้ก็จะถายทอดใหโดยไมหวงวิชากันโดยแบงกันทําความ
ความถนัดเปนรายบุคคล ในอัตราสวนการผสมอยางไร มีสูตรอยางไร ในการผลิตแตละข้ันตอนจนเกิด
ความชํานาญได๑๓๕

๑๑) ใหนักเรียนได มีโอกาสในการทํางานรวมกันเปนกลุมฝกทํา มีแบบแผนนํา
ออกจําหนายเปนรายไดเสริมของโรงเรียน มีการปนผลกําไรใหกับนักเรียนโดยทําเปนสหกรณของ
โรงเรียน๑๓๖

๑๒) ทํากันในลักษณะครอบครัวเปนประธานกันเองฝกสมาชิกใหความรูและปฏิบัติงาน
ตามความสามารถความถนัด กํานนั ผูใหญ การเขามาดูแลวางระบบการจัดงาน๑๓๗

๑๓๑ สัมภาษณนางสงบ คชรัตน,ประธานชุมชนเอ้ืออารียสัมพันธ จังหวัดชลบุรี ผลิตภัณฑผาบาติก,
๒๔ กุมภาพันธ ๒๕๖๑.

๑๓๒ สัมภาษณพระครูธรรมจริยานุกูล (สาธิต ฐิตญาโณ), เจาอาวาสวัดหนองฆอ ผลิตภัณฑเห็ดนางฟา,
จังหวัดชลบุรี, ๒ กุมภาพันธ ๒๕๖๑.

๑๓๓ สัมภาษณอาจารยวารินทร พุกวรรณะ, อาจารยโรงเรียนบานหนองฆอ จังหวัดชลบุรี ผลิตภัณฑ
เห็ดนางฟา, ๒ กุมภาพันธ ๒๕๖๑.

๑๓๔ สัมภาษณพระครูพิพิธกิจจารักษ (สนัด กนฺตจาโร), เจาคณะอําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
ผลิตนํ้าดื่ม, ๑๖ กุมภาพันธ ๒๕๖๑.

๑๓๕ สัมภาษณพระครูพิมลกิจจานุวัตร (ประทัง ทีปกโร), รองเจาคณะอําเภอบานบึง จังหวัดชลบุรี
ผลิตภัณฑสบูเหลวและนํ้ายาลางจาน, ๒๖ มกราคม ๒๕๖๑.

๑๓๖ สัมภาษณอาจารยปริญสญา  สิงหทอง, ผูอํานวยการโรงเรียนอนุบาลพิมลกิจจานุวัตร จังหวัด
ชลบุรีผลิตภัณฑสบูเหลวและนํ้ายาลางจาน, ๑๖ กุมภาพันธ ๒๕๖๑.

๑๓๗ สัมภาษณพระครูไพบูลธรรมคุณ (เลิศฤทธ์ิ ธนปาโล), เจาคณะตําบลคลองพลู จังหวัดชลบุรี
ผลิตภัณฑผลไมแปรรูป, ๒๖ มกราคม ๒๕๖๑.



๑๔๕

๑๓) จัดรูปแบบของกลุมอยางชัดเจน แบงหนาท่ีชัดเจน รวมถึงรายไดท่ีชัดเจนมีการ
ปรึกษาในกลุมสมาชิกกําหนดรูปแบบการแปรรูปผลไมโดยทําเปนผลไมแชอ่ิมเพ่ือเพ่ิมมูลคาใหกับ
ผลไม๑๓๘

๑๔) จัดตั้งกลุมชุมชนรวมกับวัดกํานันผูใหญบานวางแผน ตามความถนัดของแตละบุคคล
กําหนดแนวทางของการผลิตสินคาเพ่ือจําหนายในทองตลาดเปนรายไดของชุมชนโดนทําอยางเปน
กระบวนการทุกข้ันตอน๑๓๙

๑๕) มีการคัดเลือกวัตถุดิบและทําใหมีความสะอาดมีกระบวนการท่ีเปนข้ันตอนโดยการ
ฝกสมาชิกใหมีความถนัดของสมาชิก ไมเจือปนกันสารเคมีตางๆ ใหมีคุณภาพ สมาชิกแบงหนาท่ีกันทํา
อยางชัดเจน มีการประชุมเพ่ือวางแนวทางการตลาดในอนาคต๑๔๐

๑๖) มีกระบวนอบรมใหความรูเก่ียวกับเรื่องสมุนไพรแตละชนิดใหกับโรงเรียนและชุมชน
จัดตั้งกลุมโดยอาศัยความรวมมือจากคณะครูโรงเรียนบานขุนชํานาญในการวางแผนเพ่ือจัดการสินคา
พิจารณาตามความถนัดและสนใจ๑๔๑

๑๗) การประชุมจัดกลุมการทํางานในการผลิตสบู โดยการศึกษาจากสื่อ วางแผนการ
จัดทํา กําหนดหนาท่ีของกรรมการในกลุมอยางชัดเจนตามความถนัด๑๔๒

๑๘) มีการจัดการสินคาอยางมีระบบ สําหรับผูสนใจเปนสมาชิกมีการฝกสอน และแบงปน
รายไดตามชิ้นงาน ทํางานตามความสามารถเปนหลักมีเปาหมาย มีการพัฒนาเรื่องวัสดุสิ่งของ และ
รูปแบบการสินคาใหเปนเอกลักษณของชุมชน๑๔๓

สรุปวา การบริหารงานสมาชิกของการจัดการสินคาชุมชน รับสมาชิกเขาทํางานในการ
ผลิตสินคาดวยความสมัครใจ มีการแบงหนาท่ีของสมาชิกตามความถนัดของแตละคน รวมถึงการ
ฝกอบรมสมาชิกโดยเชิญวิทยากรมาใหความรูในเรื่องวิทยาการใหมๆ เพ่ือพัฒนาสินคาใหมีความ
ทันสมัยมากยิ่งข้ึน ตลอดจนประเมินผลการทํางานของสมาชิกแตคนใหมีคุณภาพดหีรือดีมากยิ่งข้ึน

๑๓๘ สัมภาษณนางสมจิต ทรงโฉม, ประธานศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบล
หนองใหญ จังหวัดชลบุรี ผลิตภัณฑผลไมแปรรูป, ๑๒ กุมภาพันธ ๒๕๖๑.

๑๓๙ สัมภาษณพระปลัดศรีชล ชินธมฺโม, เจาอาวาสวัดหนองงูเหลือม จังหวัดชลบุรี ผลิตภัณฑขาวปลอด
สารพิษ, ๑๒ กุมภาพันธ ๒๕๖๑.

๑๔๐ สัมภาษณนายคงฤทธ์ิ บุญทา, ผูใหญบานหมูท่ี ๗ ตําบลทาบุญมี จังหวัดชลบุรี ผลิตภัณฑขาว
ปลอดสารพิษ, ๑๖ กุมภาพันธ ๒๕๖๑.

๑๔๑ สัมภาษณพระนิพนธ นิภาธโร, หัวหนาท่ีพักสงฆบานขุนชํานาญ จังหวัดชลบุรี ผลิตภัณฑสบู
สมุนไพรบานขุนชํานาญ, ๑๒ กุมภาพันธ ๒๕๖๑.

๑๔๒ สัมภาษณอาจารยรักดา บุญมา, อาจารยโรงเรียนบานขุนชํานาญ จังหวัดชลบุรี ผลิตภัณฑสบู
สมุนไพรบานขุนชํานาญ, ๑๒ กุมภาพันธ ๒๕๖๑.

๑๔๓ สัมภาษณนางลักขณา ปนมา, ผูใหญบานหมูท่ี ๔ ตําบลบางเสร ประธานชุมชนชายทะเล ผลิตเสื้อ
ท่ีระลึกบางเสร, ๑๖ กุมภาพันธ ๒๕๖๑.



๑๔๖

ตารางท่ี ๔.๘ สรุปวิ เคราะห การจั ดการ เศรษฐ กิจชุ มชนวิ ถี พุทธของพระสั งฆาธิการ
ในจังหวัดชลบุรี ดานการบริหารงานสมาชิก

ท่ี ประเด็น
ผูใหขอมูล
(ลําดับท่ี)

๑. มีการแบงหนาท่ีของสมาชิกตามความถนัดของแตละคน ๑,๒,๘,๙,๑๑,๑๓,๑๔,๑๕,๑๗

๒. การฝกอบรมสมาชิกโดยเชิญวิทยากรมาใหความรูในเรื่องวิทยาการ
ใหมๆ

๓,๔,๕,๖,๑๐,๑๒,๑๖,๑๘

๔.๓.๔ ดานการอํานวยการ

๑) มีการสั่งการดวยวาจาการประชุมกําหนดเปนกลุมเปนรายบุคคลใหตรงตาม
วัตถุประสงคท่ีวางไวหรือบางครั้งอาจมีการประสานงานไปยังกลุมสมาชิกท่ีเขารวมโครงการ๑๔๔

๒) การสั่งงานมีการประชุมกันกอนเพ่ือกําหนดเปาหมายแลวประธานเปนสั่งผานสมาชิก
ทุกคนในกลุมเพ่ือใหงานมีรูปแบบเดียวกัน๑๔๕

๓) มีการสั่งงานผานทางหัวหนากลุมในแตละกลุมท่ีมาประชุมรวมกัน แสดงความคิดเห็น
ชี้แจงอยางชัดเจน ใหหัวหนากลุมไปแจงกับสมาชิกในกลุมเพ่ือใหงานไปในทางเดียวกัน๑๔๖

๔) รับคําสั่งจากประธานมาชี้แจงใหสมาชิกไดเขาใจเพ่ือใหงานดําเนินไปในทิศทางเดียวกัน
มีรูปแบบเดียวกันเพ่ือไมใหสมาชิกสับสนในการทํางาน๑๔๗

๕) ประธานเปนสั่งงานเม่ือไดรับนโยบายจากหนวยงานมาทางประธานกลุม ซึ่งประธาน
จะสั่งใหสมาชิกกลุมทําตามแบบท่ีรับมา๑๔๘

๖) มีประธานเปนผูสั่งงานโดยการเชิญสมาชิกมารวมประชุมแลวประธานเปนผูแบงหนาท่ี
ซึ้งในกลุมก็จะรวมกัน ถามีงานเขามาก็ประชุมกันอยางนี้ไมมีวาประธานสั่งมาใหทําอยางนี้ เม่ืองานเขา

๑๔๔ สัมภาษณพระมหาบุญนภัสร ถิรปฺุโญ ดร., รองเจาคณะอําเภอพนัสนิคม รูปท่ี ๒ จังหวัดชลบุรี
ผลิตภัณฑนํ้าไผวัดหนองไกเถ่ือน, ๑๐ กุมภาพันธ ๒๕๖๑.

๑๔๕ สัมภาษณพระครูประทีปวรรัตน (บุญศรี วรวฑฺฒโน), เจาคณะตําบลไรหลักทอง จังหวัดชลบุรี
ผลิตภัณฑเครื่องจักสานวัดเกาะแกวคลองหลวง, ๑๐ กุมภาพันธ ๒๕๖๑.

๑๔๖ สัมภาษณพระครูพิศาลชโลปมคุณ (ภักดี โสภโณ), รองเจาคณะอําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี
ผลิตภัณฑขนมพ้ืนบาน, ๒ กุมภาพันธ ๒๕๖๑.

๑๔๗ สัมภาษณนายมารุต พิพัฒน, ผูใหญบานหมูท่ี ๓ ตําบลหวยกะป จังหวัดชลบุรี ผลิตภัณฑขนม
พ้ืนบาน, ๒ กุมภาพันธ ๒๕๖๑.

๑๔๘ สัมภาษณพระครูเกษมกิตติโสภณ (วัลลภ กิตฺติโสภโณ), เจาอาวาสวัดสามัคคีบรรพต จังหวัดชลบุรี
ผลิตภัณฑผาบาติก, ๒๓ มกราคม ๒๕๖๑.



๑๔๗

มาก็ประชุมแจกงานกันเลยรวมมือรวมงานกันเอง ไมมีรายลักอักษร เกิดมาจากพอเริ่มเปนงานกันมาก็
เปนกันทุกอยาง๑๔๙

๗) มีการเปดสอนใหกับสมาชิกเพ่ือฝกทักษะในการทําผานการสั่งงานของประธานกลุม
มีการรับสมัครผูสนใจท่ีจะฝกทําโดยใชงบประมาณ มีการแบงหนาท่ีกันทํางาน มีการเชิญผูเชี่ยวชาญ
มาฝกสอน นําสมาชิกดูงานท่ีมีการทํา มีการประชุมสมาชิกโดยแบงหนาท่ีอยางชัดเจนโดยมีประธาน
เปนผูสั่งมา๑๕๐

๘) มีประธานเปนผูสั่งงาน การกําหนดใหความรวมมือกับโรงเรียนจัดทํากิจกรรมสําหรับ
นักเรียน ติดตอประสานงานกับเครือขายของชุมชนทางราชการใหบรรลุเปาหมาย จัดตั้งเปนกลุมของ
โรงเรียนโดยทําเปนระบบ ฝกอบรมใหความรูแกสมาชิก จัดงานตามหนาท่ีบอกสมาชิก๑๕๑

๙) มีการแบงหนาท่ีของสมาชิกตามความถนัด มีประธานเปนผูสั่งงาน จัดทําในรูปแบบ
รานค าของทางวัดซึ่ งผลิตน้ํ าดื่ มแลวยั งนํ าสง ไปจํ าหนายตามร านค า ในชุมชนท่ีตองการ
มีคณะกรรมการคอยดูแลทุกข้ันตอนกําหนดกลุมลูกคาชัดเจน๑๕๒

๑๐) มีการสั่งการจากประธาน เพ่ือใหสมาชิกไดปฏิบัติตามเพ่ือเปนแนวเดียวกัน
สวนสมาชิกสั่งตามความถนัดเปนรายบุคคล ในอัตราสวนการผสมอยางไร มีสูตรอยางไร ในการผลิต
แตละข้ันตอนจนเกิดความชํานาญไดจนงานสําเร็จเรียบรอย๑๕๓

๑๑) รับคําสั่งจากประธานใหนักเรียนไดมีโอกาสในการทํางานรวมกันเปนกลุมฝกทํา
มีแบบแผนนําออกจําหนายเปนรายไดเสริมของโรงเรียน มีการปนผลกําไรใหกับนักเรียนโดยทําเปน
สหกรณของโรงเรียน๑๕๔

๑๒) ทํากันในลักษณะครอบครัวเปนประธานจึงเปนผูสั่ง สวนสมาชิกเม่ือรับคําสั่งปฏิบัติได
อยางถูกตอง ใหความรูและปฏิบัติงานตามความสามารถความถนัด กํานัน ผูใหญ การเขามาดูแลวาง
ระบบการจัดงาน๑๕๕

๑๔๙ สัมภาษณนางสงบ คชรัตน,ประธานชุมชนเอ้ืออารียสัมพันธ จังหวัดชลบุรี ผลิตภัณฑผาบาติก,
๒๔ กุมภาพันธ ๒๕๖๑.

๑๕๐ สัมภาษณพระครูธรรมจริยานุกูล (สาธิต ฐิตญาโณ), เจาอาวาสวัดหนองฆอ ผลิตภัณฑเห็ดนางฟา,
จังหวัดชลบุรี, ๒ กุมภาพันธ ๒๕๖๑.

๑๕๑ สัมภาษณอาจารยวารินทร พุกวรรณะ, อาจารยโรงเรียนบานหนองฆอ จังหวัดชลบุรี ผลิตภัณฑ
เห็ดนางฟา, ๒ กุมภาพันธ ๒๕๖๑.

๑๕๒ สัมภาษณพระครูพิพิธกิจจารักษ (สนัด กนฺตจาโร), เจาคณะอําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
ผลิตนํ้าดื่ม, ๑๖ กุมภาพันธ ๒๕๖๑.

๑๕๓ สัมภาษณพระครูพิมลกิจจานุวัตร (ประทัง ทีปกโร), รองเจาคณะอําเภอบานบึง จังหวัดชลบุรี
ผลิตภัณฑสบูเหลวและนํ้ายาลางจาน, ๒๖ มกราคม ๒๕๖๑.

๑๕๔ สัมภาษณอาจารยปริญสญา  สิงหทอง, ผูอํานวยการโรงเรียนอนุบาลพิมลกิจจานุวัตร จังหวัดชลบุรี
ผลิตภัณฑสบูเหลวและนํ้ายาลางจาน, ๑๖ กุมภาพันธ ๒๕๖๑.

๑๕๕ สัมภาษณพระครูไพบูลธรรมคุณ (เลิศฤทธ์ิ ธนปาโล), เจาคณะตําบลคลองพลู จังหวัดชลบุรี
ผลิตภัณฑผลไมแปรรูป, ๒๖ มกราคม ๒๕๖๑.



๑๔๘

๑๓) ประธานเปนผูสั่งจัดรูปแบบของกลุมอยางชัดเจน แบงหนาท่ีชัดเจน รวมถึงรายไดท่ี
ชัดเจนมีการปรึกษาในกลุมสมาชิกกําหนดรูปแบบการแปรรูปผลไมโดยทําเปนผลไมแชอ่ิมเพ่ือเพ่ิม
มูลคาใหกับผลไม๑๕๖

๑๔) จัดตั้งกลุมชุมชนรวมกับวัดกํานันผูใหญบานวางแผน การสั่งงานผานประธาน
แบงตามความถนัดของแตละบุคคลกําหนดแนวทางของการผลิตสินคาเพ่ือจําหนายในทองตลาดเปน
รายไดของชุมชนโดนทําอยางเปนกระบวนการทุกข้ันตอน๑๕๗

๑๕) มีการคัดเลือกวัตถุดิบและทําใหมีความสะอาดมีกระบวนการท่ีเปนข้ันตอนโดยการ
ฝกสมาชิกใหมีความถนัดของสมาชิกผานการสั่งโดยประธานกลุม สมาชิกแบงหนาท่ีกันทําอยางชัดเจน
มีการประชุมเพ่ือวางแนวทางการตลาดในอนาคต๑๕๘

๑๖) มีกระบวนการอบรมใหความรูเก่ียวกับเรื่องสมุนไพรแตละชนิดใหกับโรงเรียนและ
ชุมชน จัดตั้งกลุมโดยอาศัยความรวมมือจากคณะครูโรงเรียนบานขุนชํานาญในการวางแผนเพ่ือจัดการ
สินคา พิจารณาตามความถนัดและสนใจผานการสั่งของประธาน๑๕๙

๑๗) ประธานสั่งผานการประชุมจัดกลุมการทํางานในการผลิตสบู โดยการศึกษาจากสื่อ
วางแผนการจัดทํา กําหนดหนาท่ีของกรรมการในกลุมอยางชัดเจนตามความถนัดของแตละคน๑๖๐

๑๘) มีการจัดการสินคาอยางมีระบบโดนผานคําสั่งของประธาน สําหรับผูสนใจเปน
สมาชิกมีการฝกสอน และแบงปนรายไดตามชิ้นงาน ทํางานตามความสามารถเปนหลักมีเปาหมาย
มีการพัฒนาเรื่องวัสดุสิ่งของ และรูปแบบการสินคาใหเปนเอกลักษณของชุมชน๑๖๑

สรุปวา การอํานวยการสั่งงาน ในกลุมมีการสั่งงานอยางเปนระบบตามข้ันตอน การสั่ง
ดวยวาจาโดยประธานเปนผูสั่งสมาชิกโดยตรงและการประชุม โดยผานทางประธานกลุมเปนผูสั่ง
ตามลําดับชั้นใหไดตรงตามเปาหมายท่ีไดรับมาอยางถูกตอง ตรงตามวัตถุประสงคของการทํางาน
มีความรวดเร็วแมนยําตรงตามขอมูลท่ีทันสมัย เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางานของกลุมมากยิ่งข้ึน
สงผลใหกลุมงานมีความทันสมัยมากยิ่งข้ึน

๑๕๖ สัมภาษณนางสมจิต ทรงโฉม, ประธานศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบล
หนองใหญ จังหวัดชลบุรี ผลิตภัณฑผลไมแปรรูป, ๑๒ กุมภาพันธ ๒๕๖๑.

๑๕๗ สัมภาษณพระปลัดศรีชล ชินธมฺโม, เจาอาวาสวัดหนองงูเหลือม จังหวัดชลบุรี ผลิตภัณฑขาวปลอด
สารพิษ, ๑๒ กุมภาพันธ ๒๕๖๑.

๑๕๘ สัมภาษณนายคงฤทธ์ิ บุญทา, ผูใหญบานหมูท่ี ๗ ตําบลทาบุญมี จังหวัดชลบุรี ผลิตภัณฑขาว
ปลอดสารพิษ, ๑๖ กุมภาพันธ ๒๕๖๑.

๑๕๙ สัมภาษณพระนิพนธ นิภาธโร, หัวหนาท่ีพักสงฆบานขุนชํานาญ จังหวัดชลบุรี ผลิตภัณฑสบู
สมุนไพรบานขุนชํานาญ, ๑๒ กุมภาพันธ ๒๕๖๑.

๑๖๐ สัมภาษณอาจารยรักดา บุญมา, อาจารยโรงเรียนบานขุนชํานาญ จังหวัดชลบุรี ผลิตภัณฑสบู
สมุนไพรบานขุนชํานาญ, ๑๒ กุมภาพันธ ๒๕๖๑.

๑๖๑ สัมภาษณนางลักขณา ปนมา, ผูใหญบานหมูท่ี ๔ ตําบลบางเสร ประธานชุมชนชายทะเล ผลิตเสื้อ
ท่ีระลึกบางเสร, ๑๖ กุมภาพันธ ๒๕๖๑.



๑๔๙

ตารางท่ี ๔.๙ สรุปวิ เคราะห การจัดการ เศรษฐ กิจชุมชนวิ ถี พุทธของพระสั งฆาธิการ
ในจังหวัดชลบุรี ดานการอํานวยการสั่งการ

ท่ี ประเด็น
ผูใหขอมูล
(ลําดับท่ี)

๑. ระบบสั่งดวยวาจาโดยประธานกลุมเปนผูสั่ง ๓,๔,๑๐,๑๑,๑๒

๒. ระบบสั่งโดยผานการประชุมกลุม ๑,๒,๓,๕,๖,๗,๘,๙,๑๓,๑๔,๑๖,
๑๗,๑๘

๔.๓.๕ ดานการกํากับดูแล

๑) มีการควบคุมดูแลการผลิตและตัวน้ําไผทุกข้ันตอนตั้งการเจาะตนไผจนจนถึงบรรจุ
ภัณฑและวางแผนการจําหนายใหกับลูกคา๑๖๒

๒) มีคณะกรรมการในการควบคุมดูแลคุณภาพของเครื่องจักสานท่ีทําในแตละข้ันตอนใหมี
คุณภาพ๑๖๓

๓) กํากับดูแลทุกข้ันตอน มีการประกันคุณภาพของสินคาตามเปาหมายเม่ือลูกคาซื้อไปทํา
ใหเกิดความพ่ึงพอใจในสินคา๑๖๔

๔) บุคคลากรท่ีเปนสมาชิกเขามาดูแลตลอดจนตรวจคุณภาพของสินคาทุกข้ันตอนมีจัด
กระบวนการทํางานท่ีชัดเจนมีการพัฒนาความสามารถของสมาชิกใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึนรวมไป
แบงปนรายไดตามความเหมาะสม๑๖๕

๕) ประชุมกําหนดเปาหมาย ฝกอบรมสมาชิกในเรื่องนวัตกรรมใหมๆโดยแบงตามความ
ถนัดใหไปตามกําหนดตามท่ีลูกคาตองการมีการพัฒนารูปแบบสินคาใหมากข้ึน ทําใหสินคาไดมี
จําหนายเพ่ิมมากข้ึน มีการตอยอดสินคาใหหลากหลาย กํากับดูแลทุกข้ันตอนการทํางาน๑๖๖

๖) สมาชิกดูแลกันเองตามความสามารถแตละหนาท่ี ตามความถนัดของงาน โดยหนาท่ี
ของงานเปนหลักของแตละคน กํากับดูแลชวยกันไปตามระบบงานข้ันตอน มีในสวนของราชการของ

๑๖๒ สัมภาษณพระมหาบุญนภัสร ถิรปฺุโญ ดร., รองเจาคณะอําเภอพนัสนิคม รูปท่ี ๒ จังหวัดชลบุรี
ผลิตภัณฑนํ้าไผวัดหนองไกเถ่ือน, ๑๐ กุมภาพันธ ๒๕๖๑.

๑๖๓ สัมภาษณพระครูประทีปวรรัตน (บุญศรี วรวฑฺฒโน), เจาคณะตําบลไรหลักทอง จังหวัดชลบุรี
ผลิตภัณฑเครื่องจักสานวัดเกาะแกวคลองหลวง, ๑๐ กุมภาพันธ ๒๕๖๑.

๑๖๔ สัมภาษณพระครูพิศาลชโลปมคุณ (ภักดี โสภโณ), รองเจาคณะอําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี
ผลิตภัณฑขนมพ้ืนบาน, ๒ กุมภาพันธ ๒๕๖๑.

๑๖๕ สัมภาษณนายมารุต พิพัฒน, ผูใหญบานหมูท่ี ๓ ตําบลหวยกะป จังหวัดชลบุรี ผลิตภัณฑขนม
พ้ืนบาน, ๒ กุมภาพันธ ๒๕๖๑.

๑๖๖ สัมภาษณพระครูเกษมกิตติโสภณ (วัลลภ กิตฺติโสภโณ), เจาอาวาสวัดสามัคคีบรรพต จังหวัดชลบุรี
ผลิตภัณฑผาบาติก, ๒๓ มกราคม ๒๕๖๑.



๑๕๐

อําเภอก็มาดูแลคุณภาพเชนกัน เพราะสินคาผาน มาตรฐานชุมชน (มฐช.) แลว ปหนึ่งก็นําสินคาเราไป
ประเมินมาตรฐานคุณภาพทุกป ใหอยูในคุณภาพคงเดิม เชนนําผาไปเผาเพ่ือหาสารเคมี๑๖๗

๗) ประธานกํากับดูแลเพ่ือฝกทักษะในการทําผานการสั่งงานของประธานกลุม มีการรับ
สมัครผูสนใจท่ีจะฝกทํา มีการแบงหนาท่ีกันทํางาน มีการเชิญผูเชี่ยวชาญมาฝกสอน นําสมาชิกดูงานท่ี
มีการเพาะเห็ด มีการประชมุสมาชิกโดยแบงหนาท่ีอยางชัดเจนโดยมีประธานเปนผูกํากับดูแล๑๖๘

๘) ประธานเปนผูกํากับดูแลโดยการฝกใหมีความรับผิดชอบในการทํางานเพ่ือใหไดผล
ผลิตท่ีมีคุณภาพ๑๖๙

๙) การแบงหนาท่ีของสมาชิกตามความถนัด มีประธานเปนผูกํากับดูแล จัดทําในรูปแบบ
รานคาของทางวัดซึ่งผลิตน้ําดื่มแลวยังนําสงไปจําหนายตามรานคาในชุมชนท่ีตองการมีคณะกรรมการ
คอยดูแลทุกข้ันตอนกําหนดกลุมลูกคาชัดเจน๑๗๐

๑๐) มีการกํากับดูแลทุกข้ันตอนการผลิตเพราะไดรับการเอาใจใสจากครูท่ีโรงเรียนในการ
ทําสบูเหลวและน้ํายาลางจานรวมถึงการจําหนายดวย๑๗๑

๑๑) กํากับดูแลใหนักเรียนไดมีโอกาสในการทํางานรวมกันเปนกลุมฝกทํา มีแบบแผนนํา
ออกจําหนายเปนรายไดเสริมของโรงเรียน มีการปนผลกําไรใหกับนักเรียนโดยทําเปนสหกรณของ
โรงเรียน๑๗๒

๑๒) จะมีการดูแลกันเองตั้งแตเริ่มนําผลไมมาแชอ่ิม การจําหนาย เม่ือมีการประชุมก็จะ
ประสานงานเก่ียวกับการตลาด๑๗๓

๑๓) กํากับดูแลตั้งแตการรับสมาชิกเขากลุม อบรมสอนการทําผลไมแชอ่ิม การพัฒนา
คุณภาพของสินคาใหดียิ่งข้ึน มีการตรวจสอบคุณภาพจากหนวยงานของทางราชการ สวนการ
จําหนายไดรับการติดตอจากอําเภอใหไปจําหนายตามงานตางๆ๑๗๔

๑๖๗ สัมภาษณนางสงบ คชรัตน,ประธานชุมชนเอ้ืออารียสัมพันธ จังหวัดชลบุรี ผลิตภัณฑผาบาติก,
๒๔ กุมภาพันธ ๒๕๖๑.

๑๖๘ สัมภาษณพระครูธรรมจริยานุกูล (สาธิต ฐิตญาโณ), เจาอาวาสวัดหนองฆอ ผลิตภัณฑเห็ดนางฟา,
จังหวัดชลบุรี, ๒ กุมภาพันธ ๒๕๖๑.

๑๖๙ สัมภาษณอาจารยวารินทร พุกวรรณะ, อาจารยโรงเรียนบานหนองฆอ จังหวัดชลบุรี ผลิตภัณฑ
เห็ดนางฟา, ๒ กุมภาพันธ ๒๕๖๑.

๑๗๐ สัมภาษณพระครูพิพิธกิจจารักษ (สนัด กนฺตจาโร), เจาคณะอําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
ผลิตนํ้าดื่ม, ๑๖ กุมภาพันธ ๒๕๖๑.

๑๗๑ สัมภาษณพระครูพิมลกิจจานุวัตร (ประทัง ทีปกโร), รองเจาคณะอําเภอบานบึง จังหวัดชลบุรี
ผลิตภัณฑสบูเหลวและนํ้ายาลางจาน, ๒๖ มกราคม ๒๕๖๑.

๑๗๒ สัมภาษณอาจารยปริญสญา  สิงหทอง, ผูอํานวยการโรงเรียนอนุบาลพิมลกิจจานุวัตร จังหวัดชลบุรี
ผลิตภัณฑสบูเหลวและนํ้ายาลางจาน, ๑๖ กุมภาพันธ ๒๕๖๑.

๑๗๓ สัมภาษณพระครูไพบูลธรรมคุณ (เลิศฤทธ์ิ ธนปาโล), เจาคณะตําบลคลองพลู จังหวัดชลบุรี
ผลิตภัณฑผลไมแปรรูป, ๒๖ มกราคม ๒๕๖๑.

๑๗๔ สัมภาษณนางสมจิต ทรงโฉม, ประธานศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบล
หนองใหญ จังหวัดชลบุรี ผลิตภัณฑผลไมแปรรูป, ๑๒ กุมภาพันธ ๒๕๖๑.



๑๕๑

๑๔) จัดตั้งกลุมชุมชนรวมกับวัดกํานันผูใหญบานวางแผน กํากับดูแลทุกข้ันตอน
ตามความถนัดของแตละบุคคลกําหนดแนวทางของการผลิตสินคาเพ่ือจําหนายในทองตลาดเปน
รายไดของชุมชนโดนทําอยางเปนกระบวนการทุกข้ันตอน๑๗๕

๑๕) กํากับดูแลตั้งแตการคัดเลือกวัตถุดิบและทําใหมีความสะอาดมีกระบวนการท่ีเปน
ข้ันตอนโดยการฝกสมาชิกใหมีความถนัดของสมาชิกผานการสั่งโดยประธานกลุม สมาชิกแบงหนาท่ี
กันทําอยางชัดเจน มีการประชุมเพ่ือวางแนวทางการตลาดในอนาคต๑๗๖

๑๖) เรื่องการกํากับดูแลเปนหนาท่ีของคณะครูโรงเรียนบานขุนชํานาญในการวางแผนเพ่ือ
จัดการสินคา การผลิต พิจารณาตามความถนัดและสนใจผานการสั่งของประธาน๑๗๗

๑๗) ประธานกํากับดูแลกลุมการทํางานในการผลิตสบู โดยการศึกษาจากสื่อ วางแผนการ
จัดผลิต การผลิต กําหนดหนาท่ีของกรรมการในกลุมอยางชัดเจนตามความเหมาะสม๑๗๘

๑๘) มีการจัดการสินคาอยางมีระบบโดนผานคําสั่งของประธานท่ีกํากับดูแล สําหรับ
ผูสนใจเปนสมาชิกมีการฝกสอน และแบงปนรายไดตามชิ้นงาน ทํางานตามความสามารถเปนหลักมี
เปาหมาย มีการพัฒนาเรื่องวัสดุสิ่งของ และรูปแบบการสินคาใหเปนเอกลักษณของชุมชน๑๗๙

สรุปวา การกํากับดูแลสมาชิกท่ีทํางาน กํากับดูแลคุณภาพของสินคา ผานทางประธานผูท่ี
เปนหัวหนาสมาชิกในกลุม บางครั้งพระสังฆาธิการท่ีเปนประธานจะเขาไปกํากับดูแลสมาชิกท่ีทํางาน
ใหไดรับความสะดวกสบาย ดูแลความสภาพความเปนอยูของสมาชิก สุขภาพอนามัยของสมาชิก
ดูแลบัญชีการใชจายของสมาชิก อีกท้ังยังใหกําลังใจกับสมาชิกท่ีมีปญหาในการทํางาน

ตารางท่ี ๔.๑๐ สรุปวิ เคราะห การจัดการ เศรษฐ กิจชุมชนวิ ถี พุทธของพระสั งฆาธิการ
ในจังหวัดชลบุรี ดานการกํากับดูแลสมาชิก

ท่ี ประเด็น
ผูใหขอมูล
(ลําดับท่ี)

๑. มีการกํากับดูแลโดยพระสังฆาธิการผูเปนประธานกลุม ๑,๗,๘,๑๐,๑๕,๑๗,๑๘

๒. มีการกํากับดูแลผานคณะกรรมการกลุมสมาชิก ๒,๓,๔,๕๖,๙,๑๑,๑๒,๑๓
๑๔,๑๖

๑๗๕ สัมภาษณพระปลัดศรีชล ชินธมฺโม, เจาอาวาสวัดหนองงูเหลือม จังหวัดชลบุรี ผลิตภัณฑขาวปลอด
สารพิษ, ๑๒ กุมภาพันธ ๒๕๖๑.

๑๗๖ สัมภาษณนายคงฤทธ์ิ บุญทา, ผูใหญบานหมูท่ี ๗ ตําบลทาบุญมี จังหวัดชลบุรี ผลิตภัณฑขาว
ปลอดสารพิษ, ๑๖ กุมภาพันธ ๒๕๖๑.

๑๗๗ สัมภาษณพระนิพนธ นิภาธโร, หัวหนาท่ีพักสงฆบานขุนชํานาญ จังหวัดชลบุรี ผลิตภัณฑสบู
สมุนไพรบานขุนชํานาญ, ๑๒ กุมภาพันธ ๒๕๖๑.

๑๗๘ สัมภาษณอาจารยรักดา บุญมา, อาจารยโรงเรียนบานขุนชํานาญ จังหวัดชลบุรี ผลิตภัณฑสบู
สมุนไพรบานขุนชํานาญ, ๑๒ กุมภาพันธ ๒๕๖๑.

๑๗๙ สัมภาษณนางลักขณา ปนมา, ผูใหญบานหมูท่ี ๔ ตําบลบางเสร ประธานชุมชนชายทะเล ผลิตเสื้อ
ท่ีระลึกบางเสร, ๑๖ กุมภาพันธ ๒๕๖๑.



๑๕๒

๔.๓.๖ การนําหลักทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน ๔ ( ความขยัน การรักษา คบคนดี ความ
พอประมาณ ) มาใชในการจัดการสินคาชุมชน

๑)ปลูกจิตสํานึกใหกับชุมชนใหทุกคนมีความขยันทํางานท่ีสุจริต มีการเก็บรักษาทรัพยท่ี
หามาไดโดยมีการทําบัญชีเงินฝาก มีกัลยาณมิตรท่ีดีในกลุม มีการใชอยางพอประมาณพอเพียง๑๘๐

๒) ใชหลักธรรมในการจัดการในเรื่องการทําจักสานคือใหสมาชิกมีความขยันในการทํางาน
จะทําใหรับเงินปนผลมาก มีการทําบัญชีเงินฝากสําหรับสมาชิกในกลุม มีเพ่ือนรวมงานท่ีดี แนะนําให
ใชจายอยางพอประมาณตามความเปนอยูของตน๑๘๑

๓) การนําหลักธรรมมาใชในการพัฒนาการจัดการสินคา เพ่ือใหสมาชิกไดปฏิบัติตามใน
หลักทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน ทําใหสมาชิกมีความขยัน หม่ันรักษา มีกัลยาท่ีดี ใชชิตพอประมาณตาม
หลักของพระพุทธศาสนา๑๘๒

๔) ใหสมาชิกทุกคนมีความขยันในการทํางาน มีความซื่อสัตยสุจริตในหนาท่ี ไมคบคนติด
อบายมุข ใหรูจักประหยัด๑๘๓

๕) ใหสมาชิกในกลุมมีหลักธรรมในการทํางาน เชน ขยัน รักษาทรัพยไดแกรายได มีเพ่ือน
ดี ใชจายอยางประหยัด สวนจะไดผลอาจจะไมหมดทุกขอ๑๘๔

๖) เราซื่อสัตย ตอลูกคา มีขยันอดทนในการทํางาน เพ่ือจะมีรายไดมาไวใชในครอบครัว
กันนั่นเอง ทําใหมีเงินมาบริหารภายในกลุมท่ีมาจากรายไดโดยหักมาจากชิ้นงานแลวนํามาบริหารกลุม
ตอไป และลูกคาก็มาติดตอกันประจํามีการสั่งสินคาตอไปอีกมีความจริงใจตอกัน แตก็ยังรักษา
คุณภาพเชนเดิม๑๘๕

๗) การนําพุทธธรรม โดยใชหลักพอประมาณ ความมีเหตุผล และมีระบบภูมิคุมกัน และ
ยึดเอาหลักหัวใจเศรษฐีตามหลักพุทธศาสนา คําวา อุ.อา.กะ.สะ คือ การขยันทํางาน การรักษาทรัพย
การคบเพ่ือนบาน และชุมชนท่ีดี การประกอบอาชีพท่ีสุจริตตามความพอดีของการเลี้ยงชีพ๑๘๖

๑๘๐ สัมภาษณพระมหาบุญนภัสร ถิรปฺุโญ ดร., รองเจาคณะอําเภอพนัสนิคม รูปท่ี ๒ จังหวัดชลบุรี
ผลิตภัณฑนํ้าไผวัดหนองไกเถ่ือน, ๑๐ กุมภาพันธ ๒๕๖๑.

๑๘๑ สัมภาษณพระครูประทีปวรรัตน (บุญศรี วรวฑฺฒโน), เจาคณะตําบลไรหลักทอง จังหวัดชลบุรี
ผลิตภัณฑเครื่องจักสานวัดเกาะแกวคลองหลวง, ๑๐ กุมภาพันธ ๒๕๖๑.

๑๘๒ สัมภาษณพระครูพิศาลชโลปมคุณ (ภักดี โสภโณ), รองเจาคณะอําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี
ผลิตภัณฑขนมพ้ืนบาน, ๒ กุมภาพันธ ๒๕๖๑.

๑๘๓ สัมภาษณนายมารุต พิพัฒน, ผูใหญบานหมูท่ี ๓ ตําบลหวยกะป จังหวัดชลบุรี ผลิตภัณฑขนม
พ้ืนบาน, ๒ กุมภาพันธ ๒๕๖๑.

๑๘๔ สัมภาษณพระครูเกษมกิตติโสภณ (วัลลภ กิตฺติโสภโณ), เจาอาวาสวัดสามัคคีบรรพต จังหวัดชลบุรี
ผลิตภัณฑผาบาติก, ๒๓ มกราคม ๒๕๖๑.

๑๘๕ สัมภาษณนางสงบ คชรัตน,ประธานชุมชนเอ้ืออารียสัมพันธ จังหวัดชลบุรี ผลิตภัณฑผาบาติก,
๒๔ กุมภาพันธ ๒๕๖๑.

๑๘๖ สัมภาษณพระครูธรรมจริยานุกูล (สาธิต ฐิตญาโณ), เจาอาวาสวัดหนองฆอ ผลิตภัณฑเห็ดนางฟา,
จังหวัดชลบุรี, ๒ กุมภาพันธ ๒๕๖๑.



๑๕๓

๘) นําไปใช ความขยัน ทุกคนท่ีทํางานตองมีความขยันมีความรับผิดชอบ ทํางานใหสําเร็จ
ตามจุดมุงหมายท่ีวางไว

การรักษา ควรรักษาคุณภาพของสินคาไวเสมอตนเสมอปลาย
การคบคนดี คนดีจะพาไปสูความสําเร็จ
การใชชีวิตอยางพอประมาณ มีความพอดีในเรื่องรายรับรายจาย๑๘๗

๙) ใชหลักพุทธธรรม โดยเฉพาะคนท่ีจะเรียกไดวาเนนคนรูจักหารูจักใชทรัพย
การใชเงินเปน และการทํามาหากินท่ีดี การสรางรากฐานพรอมกับรูจักใชทรัพยสมบัติใหเกิดประโยชน
และใชจายทรัพยอยางถูกตองตามสภาวะเศรษฐกิจในปจจุบัน๑๘๘

๑๐) มีการใชหลักธรรม มีการหม่ันแสวงหา รักษา มีการใชจายอยางถูกตอง สมาชิกมีแรง
กระตุนโดยไดจัดใหสมาชิกไดมีการทัศนศึกษา เพ่ือเปนแรงจูงใจสรางขวัญและกําลังใจเพ่ือใหมีกําลังใจ
ในการทํางาน๑๘๙

๑๑) ไดรับการอบรมโดยนําหลักธรรมมาใชสอนนักเรียนและคณะครูอาจารยไหรูจัก
หลั กธรรม ท่ี เ รี ยกว าหั ว ใจ เศรษฐี ใหนั ก เรี ยน มีความขยัน  ให รู จั ดอดออม ใหคบคนดี
ใชจายพอสมควร๑๙๐

๑๒) ไดนําหลักธรรมนี้ไปสอนอยูประจําอยูท่ีเขาจะนําไปปฏิบัติอยางไรบางก็เทานั้น
โดยจะบอกกลาวในทุกวันพระอยูแลวเพียงแตจะไดนําไปใชกันอยางไรบาง ซึ่งก็ไมไดติดตามวาได
นําไปใชกันอยางไรหรือปาว แตก็ไดบอกกันอยูตลอดแนะนําอบรมสั่งสอนเปนไปตามปกติอยูแลว๑๙๑

๑๓) ในเรื่องของหลักธรรมท่ีบอกมาในกลุมสมาชิก ใหสมาชิกมีความขยันในการทํางานใน
หนาท่ีของตน มีความอดออมรักษารับทรัพย คบเพ่ือนดี ใชชีวิตอยางพอเพียง บางคนปฏิบัติไดด๑ี๙๒

๑๔) ในการประชุมกลุมไดนําเสนอเรื่องหลักธรรมทิฏฐธัมมิกัตถประโยชนแกสมาชิกใน
กลุมเพ่ือใหประยุกตกับการทํางานของสมาชิกในกลุมเปนการทําใหเศรษฐกิจของสมาชิกในกลุมดี
ข้ึน๑๙๓

๑๘๗ สัมภาษณอาจารยวารินทร พุกวรรณะ, อาจารยโรงเรียนบานหนองฆอ จังหวัดชลบุรี ผลิตภัณฑ
เห็ดนางฟา, ๒ กุมภาพันธ ๒๕๖๑.

๑๘๘ สัมภาษณพระครูพิพิธกิจจารักษ (สนัด กนฺตจาโร), เจาคณะอําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
ผลิตนํ้าดื่ม, ๑๖ กุมภาพันธ ๒๕๖๑.

๑๘๙ สัมภาษณพระครูพิมลกิจจานุวัตร (ประทัง ทีปกโร), รองเจาคณะอําเภอบานบึง จังหวัดชลบุรี
ผลิตภัณฑสบูเหลวและนํ้ายาลางจาน, ๒๖ มกราคม ๒๕๖๑.

๑๙๐ สัมภาษณอาจารยปริญสญา สิงหทอง, ผูอํานวยการโรงเรียนอนุบาลพิมลกิจจานุวัตร จังหวัดชลบุรี
ผลิตภัณฑสบูเหลวและนํ้ายาลางจาน, ๑๖ กุมภาพันธ ๒๕๖๑.

๑๙๑ สัมภาษณพระครูไพบูลธรรมคุณ (เลิศฤทธ์ิ ธนปาโล), เจาคณะตําบลคลองพลู จังหวัดชลบุรี
ผลิตภัณฑผลไมแปรรูป, ๒๖ มกราคม ๒๕๖๑.

๑๙๒ สัมภาษณนางสมจิต ทรงโฉม, ประธานศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบล
หนองใหญ จังหวัดชลบุรี ผลิตภัณฑผลไมแปรรูป, ๑๒ กุมภาพันธ ๒๕๖๑.

๑๙๓ สัมภาษณพระปลัดศรีชล ชินธมฺโม, เจาอาวาสวัดหนองงูเหลือม จังหวัดชลบุรี ผลิตภัณฑขาวปลอด
สารพิษ, ๑๒ กุมภาพันธ ๒๕๖๑.



๑๕๔

๑๕) ไดนําเอาหลักธรรมมาใชกับการทํางานในกลุมเห็นวาสมาชิกมีความขยันมากข้ึน
รูจักเก็บมายิ่งข้ึน ทุกคนมีความซื่อสัตยตอหนาท่ีมากยิ่งข้ึน ดํารงชีพตามความเหมาะมีการทําบัญชีใน
ครัวเรือน๑๙๔

๑๖) เปนผูสอนใหนําหลักธรรมใหกับโรงเรียนสอนใหรูจักขยันหม่ันเพียร รูจักการออม
ทรัพยท่ีทํางานมาได ไมคบคนเลว รวมถึงใชจายอยางพอเพียงเพ่ือเปนประโยชนในการทํางาน๑๙๕

๑๗) ทางโรงเรียนไดนําหลักธรรมมาใชกับคณะครูและนักเรียนในเรื่องของเศรษฐกิจ
พอเพียงเพ่ือใหนักเรียนและครูดําเนินตามหลักธรรมในทางพระพุทธศาสนาในดานการทํางานและการ
ดํารงชีวิต๑๙๖

๑๘) ทางชุมชนไดนําหลักการใหสมาชิกมีความขยันในการทํางานผลิตสินคา รูจักการเก็บ
รักษาสินคาหรือรายได เพ่ือนรวมงานท่ีดีชวยเหลือกัน ใชจายอยางพอประมาณสอนมีการทําบัญชี
สําหรับสมาชิก๑๙๗

สรุปวา หลักทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน ๔ ประการมาการบูรณาการและประยุกตใชหลัก
การจัดการเศรษฐกิจชุมชน คือมีอุฎฐานสัมปทา มีความขยันหม่ันเพียรในการปฏิบัติหนาท่ีการงาน
มีอารักขสัมปทารูจักคุมครองเก็บรักษาโภคทรัพย มีกัลยาณมิตตตาคบคนดีเปนมิตร รูจักกําหนด
บุคคลในถ่ินอาศัย มีสมชีวิตามีความเปนอยูท่ีเหมาะสมรูจักกําหนดรายไดและรายจายเลี้ยงชีวิตแต
พอดี มิใหฝดเคืองหรือฟูมฟาย ใหรายไดเหนือรายจาย มีประหยัดเก็บไว

ตารางท่ี ๔.๑๑ สรุปวิ เคราะหการจัดการเศรษฐกิจชุมชนวิ ถี พุทธของพระสังฆาธิการ
ในจังหวัดชลบุรีในดานหลักทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน ๔

ท่ี ประเด็น
ผูใหขอมูล
(ลําดับท่ี)

๑. สมาชิกสามารถนําหลักธรรมไปใชในการทํางานไดทุกขอ ๑,๒,๓,๔๘,๙,๑๐,๑๑,๑๔,๑๖

๒. สมาชิกนําหลักธรรมไปใชบางขอ ๕,๖,๑๒,๑๓,๑๕,๑๗,๑๘

๑๙๔ สัมภาษณนายคงฤทธ์ิ บุญทา, ผูใหญบานหมูท่ี ๗ ตําบลทาบุญมี จังหวัดชลบุรี ผลิตภัณฑขาว
ปลอดสารพิษ, ๑๖ กุมภาพันธ ๒๕๖๑.

๑๙๕ สัมภาษณพระนิพนธ นิภาธโร, หัวหนาท่ีพักสงฆบานขุนชํานาญ จังหวัดชลบุรี ผลิตภัณฑสบู
สมุนไพรบานขุนชํานาญ, ๑๒ กุมภาพันธ ๒๕๖๑.

๑๙๖ สัมภาษณอาจารยรักดา บุญมา, อาจารยโรงเรียนบานขุนชํานาญ จังหวัดชลบุรี ผลิตภัณฑสบู
สมุนไพรบานขุนชํานาญ, ๑๒ กุมภาพันธ ๒๕๖๑.

๑๙๗ สัมภาษณนางลักขณา ปนมา, ผูใหญบานหมูท่ี ๔ ตําบลบางเสร ประธานชุมชนชายทะเล ผลิตเสื้อ
ท่ีระลึกบางเสร, ๑๖ กุมภาพันธ ๒๕๖๑.



๑๕๕

๔.๔ สรุปการวิเคราะหขอมูลจากการสัมภาษณเชิงลึก

จากการสัมภาษณผูใหขอมูลสําคัญ ๑๘ รูป/คน เก่ียวกับการจัดการเศรษฐกิจชุมชนวิถี
พุทธของพระสังฆาธิการใน จังหวัดชลบุรี สรุปไดดังนี้

๑. สภาพท่ัวไปในการจัดการเศรษฐกิจชุมชนวิถีพุทธของพระสังฆาธิการในจังหวัด
ชลบุรี

๑) สภาพท่ัวไปของการจัดการเศรษฐกิจในเขตชุมชนของพระสังฆาธิการในจังหวัด
ชลบุรีเปนไปตามกลไกของการตลาดมีการสั่งซื้ออยางตอเนื่อง วัดไดมีการจัดการตั้งเปนศูนยฝกอาชีพ
ใหกับชุมชนเปนการเพ่ิมรายไดใหกับชุมชนโดยการนําสินคาไปจําหนายและวัดไดมีสวนรวมสงเสริมกับ
ทางโรงเรียนเพ่ิมรายไดใหกับโรงเรียน สนับสนุนใหโรงเรียนทําสินคาออกจําหนายและ ไดขยายผลลงสู
ชุมชนใกลเคียงเปนการเพ่ิมรายไดใหกับชุมชนและโรงเรียนเปนอยางดี

๒) การจัดการสินคาในเขตชุมชนเนื่องมาจาก คนในชุมชนมีความรูความชํานาญ
เก่ียวกับการผลิตสินคาเปนอยางดี สามารถท่ีจะนําไปพัฒนาเปนงานฝมือสงจําหนายไดเปนเพ่ิมรายได
ใหกับชุมชน มีรายไดเสริมนอกจากการทําอาชีพหลัก เปนการสงเสริมเศรษฐกิจของชุมชนใหมีรายได
เพ่ิมข้ึนอีกวิธีหนึ่ง รวมถึงสงเสริมใหนักเรียนมีกิจกรรมท่ีใชเวลาวางเปนประโยชน จึงไดสนับสนุนให
โรงเรียนทํากิจกรรมเปนการชวยเหลือโรงเรียนอีกทางหนึ่ง

๓) วิธีการจัดการสินคาชุมชนอยางมีระบบปลุกฝงใหคนในชุมชนตื่นตัวเห็น
ความสําคัญจัดเปนกลุมชุมชน ทํางานตามความสามารถเปนหลัก วัดใหความรวมมือกับโรงเรียนจัดทํา
กิจกรรมสําหรับครูและนักเรียนเปนการสรางความสามัคคีของหมูคณะและคุณธรรมใหเกิดข้ึน รวมท้ัง
ติดตอประสานงานกับเครือขายของชุมชนทางราชการ

๒. กระบวนการการจัดการเศรษฐกิจชุมชนวิถีพุทธของพระสังฆาธิการในจังหวัดชลบุรี

๑)การทําสินคาชุมชนของพระสังฆาธิการไดมีการไดมีการประชุมกลุมกําหนด
เปาหมายของการทํางานหรือทํากิจกรรมเพ่ือเปนการชวยเหลือชุมชนและโรงเรียนในชุมชนโดยมี
สินคาของชุมชนแตละพ้ืนท่ีเปนเอกลักษณ โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือสงเคราะหชุมชนและเพ่ิมมูลคาของ
สินคาในชุมชนใหมากยิ่งข้ึน

๒)กระบวนการจัดการสินคาชุมชนนั้นเกิดจากการท่ีไดมีการรวมกลุมโดยมีวัดเปน
ศูนยกลางจัดตั้งเปนกลุม มีการประชุมมีแผนงานท่ีจะทํางาน มีเปาหมายของกลุมท่ีชัดเจน ทํางาน
อยางมีระบบมีแบบแผน เพ่ือใหสินคานั้นบรรลุสูเปาหมายท่ีกําหนดไว



๑๕๖

๓. การพัฒนาการจัดการเศรษฐกิจชุมชนวิถีพุทธของพระสังฆาธิการในจังหวัดชลบุรี

๑) ดานการวางแผนการ
การจัดการสินคาชุมชนมีประชุมกลุม มีแผนการทํางานในระยะสั้น ระยะกลาง ระยะยาว

การวางแผนงานการผลิตตั้งแตการหาวัตถุดิบจนถึงการออกจําหนาย วางแผนการตลาดติดตอชุมชน
สวนราชการ กําหนดเปาหมายในการทํางานของกลุมไดแก ลูกคาประชาชนท่ัวไป กําหนดหนาท่ีของ
สมาชิกแตละหนาท่ี มีการพัฒนาคุณภาพสินคาสินคาใหดียิ่งข้ึน เพ่ือรองรับการเจริญเติบโตของชุมชน
ในอนาคต รวมถึงแผนการสรางเครือขายระหวางชุมชนตางๆในพ้ืนท่ีเปนการสรางความม่ันคงใหกับ
กลุมชุมชนมากยิ่งข้ึน

๒) ดานการจัดองคกร
การจัดการสินคาชุมชนมีการจัดตั้งเปนกลุมของชุมชนหรือกลุมของโรงเรียนอยางชัดเจน

มีรูปแบบของกลุมระเบียบวิธีในการดําเนินการ จัดการประชุมเพ่ือปรึกษา มอบหมายงานใหสมาชิก
ดูแลโดยแบงเปนกลุมงานใหมีความผิดชอบในหนาท่ี หนาท่ีหาวัตถุดิบ หนาท่ีในการจัดทํา หนาท่ีใน
การบรรจุภัณฑ หนาท่ีตรวจคุณภาพของสินคา หนาท่ีในการตลาด สวนสินคามีรูปแบบท่ีชัดเจนใน
เรื่องของบรรจุภัณฑเปนเอกลักษณของชุมชน

๓) ดานการบริหารงานบุคคล
การบริหารงานสมาชิกของการจัดการสินคาชุมชน มีการแบงหนาท่ีของสมาชิกตามความถนัด

ของแตละคน รวมถึงการฝกอบรมสมาชิกโดยเชิญวิทยากรมาใหความรูในเรื่องวิทยาการใหมๆแนะนํา
เรื่องเทคโนโลยีท่ีทันสมัยเพ่ือพัฒนาสินคาใหมีความทันสมัยมากยิ่งข้ึน สมาชิกุกคนมีสวนในการออก
ความคิดเห็น การตัดสินใจ สงเสริมศักยภาพของกลุม จัดโครงการและกิจกรรมฝกอบรม และ
ทัศนศึกษาดูงาน เพ่ือแลกความรูและประสบการณการทํางาน

๔) ดานการอํานวยการ
การอํานวยการสั่งงานเปนระบบอาจสั่งดวยวาจาโดยประธานเปนผูสั่งสมาชิกโดยตรงและ

การประชุมโดยผานทางประธานกลุมเปนผูสั่งตามลําดับชั้นใหไดตรงตามเปาหมายท่ีไดรับมา สงเสริม
และสนับสนุนจัดหาแหลงจําหนายสินคาของชุมชน นําเทคโนโลยีการสื่อสารมาใชในกลุม
เกิดประโยชนในการอํานวยการสั่งการมากยิ่งข้ึน

๕) ดานการกํากับดูแล
การกํากับดูแลสมาชิกท่ีทํางาน คุณภาพของสินคา ผานทางประธานผูท่ีเปนหัวหนาสมาชิก

ในกลุม บางครั้งพระสังฆาธิการท่ีเปนประธานจะเขาไปกํากับดูแลสมาชิกท่ีทํางาน ใหไดรับความ
สะดวกสบาย อีกท้ังยังใหกําลังใจกับสมาชิกท่ีมีปญหาในการทํางาน ดูแลเรื่องสุขภาพอนามัยของ
สมาชิกหรือบริเวณท่ีทํางานใหมีความสะอาด สะดวกสบาย เหมาะแกการทํางาน ดูแลเรื่อง
งบประมาณ จัดทําบัญชีรายรับรายจายของสมาชิกในกลุมใหเปนไปดวยความโปรงใสตรวจสอบได



๑๕๗

๖) การนําหลักทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน ๔ ( ความขยัน การรักษา คบคนดี ความ
พอประมาณ ) มาใชในการจัดการสินคาชุมชน

พระสังฆาธิการท่ีเปนประธานไดนําหลักธรรม คือ ทิฏฐธัมมิกัตถประโยชนมาประยุกตใช
ในการทํางานซึ่งสมาชิกสวนใหญสามารถนําไปใช ทําใหชีวิตความเปนอยูดีข้ึนตามหลักธรรมท่ีนําไป
ปฏิบัติ

ดังนั้นเม่ือนําเอาหลักการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชนมารวมกับหลักธรรมในทาง
พระพุทธศาสนาคือหลักทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน ๔ จึงสรุปไดดังนี้

๑. ดานการวางแผนตามหลักทิฏฐธัมมิกัตถะประโยชน

๑) มีการวางแผนในการทํางานปลูกฝงใหสมาชิกมีความขยันหม่ันเพียรในการทํางาน
ขยันหม่ันฝกฝนใหเกิดความชํานาญ

๒) กําหนดเปาหมายของกลุมในการรักษาคุณภาพของสมาชิกในการํางาน และ
คุณภาพสินคาใหมีความคงท่ีไดมาตรฐาน

๓) มีการเลือกสมาชิกท่ีมีศักยภาพมีคุณภาพในการทํางานไมเกียจครานหรือหลบ
เลี่ยงงาน กระตือรือรนในการทํางาน

๔) มีการวางแผนใหสมาชิกมีการใชจายท่ีเหมาะสมมีการทําบัญชีรายรับรายจาย
รองรับกับสภาวเศรษฐกิจในปจจุบัน

๒. ดานการจัดองคกรตามหลักทิฏฐธัมมิกัตถะประโยชน

๑) จัดใหสมาชิกในกลุมประชุมปรึกษาหารือกันเปนประจําสมาชิกในกลุมมีความ
ขยันเอาใจใสในการประชุม

๒) สมาชิกหม่ันรักษาตรวจตราดูแลเอาใจในองคกรของตนเองเปนอยางดี
๓) มีการยกยองมอบหมายงานท่ีสําคัญใหกับสมาชิกท่ีมีคุณธรรมเพ่ือเปนแบบอยาง

ท่ีดตีอสมาชิกในกลุมเปนการตัวอยางท่ีดีของการทํางานมากยิ่งข้ึน
๔) กําหนดหนาท่ีของสมาชิกตามความเหมาะสม

๓. ดานการบริหารงานบุคคลตามหลักทิฏฐธัมมิกัตถะประโยชน

๑) มีกิจกรรมเพ่ือสงเสริมใหสมาชิกมีความขยันสนใจในการทํางาน เชน หารูปแบบ
งานใหมๆใหสมาชิกทํา

๒) ใหสมาชิกรักษาคุณภาพของสินคาท่ีทํา รักษาหนาท่ีในการทํางานของตนใหดี
๓) จัดใหสมาชิกทํางานเปนกลุมเพ่ือเกิดความสามัคคีในหมูคณะ มีการชวยเหลือกัน

ในการทํางาน
๔) ดูแลการทํางานของสมาชิกใหมีความพอเหมาะพอดี



๑๕๘

๔. ดานการอํานวยการสั่งการตามหลักทิฏฐธัมมิกัตถะประโยชน

๑) มีความเอาใจใสในสมาชิกทุกคน ในตัวสินคาใหมีมาตรฐาน หม่ันติดตามการ
ผลผลิตสินคาสูชุมชน และตรวจดูการตลาดการตอบรับจากลูกคา

๒) ติดตามดูแลเรื่องคุณภาพสินคาตลอดจนดูแลรักษาสวัสดิการของสมาชิก
๓) ติดตามผลการดําเนินงานในเรื่องของการจัดวิทยากรท่ีมีคุณภาพมาแนะนําอบรม

พัฒนาสมาชิกและสินคา
๔) มีการจําหนายสินในราคาท่ีพอเหมาะพอดีไมเอารัดเอาเปรียบผูบริโภค

๕. ดานการกํากับดูแลตามหลักทิฏฐธัมมิกัตถะประโยชน

๑) หม่ันดูแลในเรื่องของคุณภาพของสินคาและสุขภาพของสมาชิกในกลุม
๒) ดูแลการทํางานของสมาชิกใหรางวัลกับสมาชิกท่ีมาทํางานอยางสมํ่าเสมอเปน

การรักษาคน รักษาน้ําใจใหมีความตั้งใจทํางานมากยิ่งข้ึน
๓) มีความเสมอตนเสมอปลายตอลูกคาและในหมูคณะ
๔) กํากับดูแลการทํางานของสมาชิกตามกําลังความสมารถของสมาชิกในกลุม

๔.๕ สรุปผลการสนทนากลุมเฉพาะ (Focus Group Discussions)

ผูวิจัยไดทําการสนทนากลุมเฉพาะ (Focus Group Discussions) โดยเปนการสนทนาเชิง
วิชาการจากพระสังฆาธิการ ผูทรงคุณวุฒิ และผูมีสวนเก่ียวของกับการจัดการเศรษฐกิจชุมชน
วิถีพุทธของพระสังฆาธิการในจังหวัดชลบุรีจํานวน ๑๐ รูป/คน เพ่ือใหไดขอมูลในประเด็นการจัดการ
เศรษฐกิจชุมชนวิถีพุทธของพระสังฆาธิการในจังหวัดชลบุรี

๔.๕.๑ ผลการสนทนากลุมเฉพาะ ดานการวางแผน

จากการสนทนากลุมเฉพาะ พบวา ผูเชี่ยวชาญทุกทานเห็นดวยกับรูปแบบท่ีผูวิจัยนําเสนอ
และมีขอเสนอแนะเพ่ิมเติม ดังนี้

๑. การมีสวนรวมของประชาชน โดยยึดหลักของการมีสวนรวมท่ีวา ประชาชนในทองถ่ินมี
สวนรวมในการคิด ตัดสินใจวางแผนงาน การปฏิบัติการ เปนการจัดการสินคาชุมชนประเภท OTOP
ของวัด๑๙๘

๑๙๘ สนทนากลุมเฉพาะ พระอุดมสิทธินายก, ผศ.ดร.,รองเจาคณะจังหวัดนนทบุรี ประธานหลักสูตรพุทธ
ศาสตรดุษฎีบัณฑิตศึกษาฯ สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๒ กุมภาพันธ
๒๕๖๑.



๑๕๙

๒. มีการวางแผน นโยบายรวมกันอยางมเหตุผลมีหลักการวิธีการท่ีดีมีความยุติธรรม
มีการวางแผนพัฒนา มีการสงเสริมความรู ใหกับชุมชนในการแกไขปญหา ในเรื่อง เศรษฐกิจ
ชีวิตความเปนอยูการชวยเหลือเก้ือกูลกัน๑๙๙ เปนตน

๓. การจัดรูปแบบของกลุมอยางชัดเจน แบงหนาท่ีชัดเจน รวมถึงรายไดท่ีชัดเจน
การจัดการในกลุมสินคาโดยแยกเปนชนิด เพ่ือเกิดความสะดวกในการเลือกซื้อ๒๐๐

๔. ใหมีการขยายผลลงสูชุมชนใกลเคียง โดยไดรับความรวมมือจากพระสังฆาธิการในพ้ืนท่ี
เปนผูอุปถัมภ๒๐๑

๕. พระสงฆบทบาทตอสังคมสวนรวมในดานตาง ๆ มากมายเชน การพัฒนาสังคม
การสังคมสงเคราะห สงเคราะหผูตกทุกขไดยาก ผูท่ีไดรับความลําบากหรือกระท่ังการชวยแกปญหา
ตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึนในสังคมมีการชวยจัดเปนกลุมอาชีพข้ึน๒๐๒

๖. การบริหารจัดการใหใชทฤษฎี TQM เขามาในการวางแผนการจัดการเศรษฐกิจชุมชน
บริหารกลุมชุมชนใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน๒๐๓

๔.๕.๒ ผลการสนทนากลุมเฉพาะ ดานการจัดองคกร
๑. ควรเสริมดวยการนําระบบการบริหารจัดการ PDCA Plan การวางแผน Do การปฏิบัติ

Check การตรวจสอบ Act การดําเนินงานให เหมาะสม เขามาเพราะเปนกระบวนการท่ีมี
ประสิทธิภาพ๒๐๔

๒. วางระบบของของกลุมใหมีการพัฒนา ในการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจสังคมและ
การเมืองท่ีเกิดข้ึนในกระแสโลกาภิวัฒน เปนผลมาจากความเจริญกาวหนาของความรู  ทางดาน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเปนสําคัญ๒๐๕

๓. กําหนดเปาหมายระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว ของกลุม รวมถึงการบริหารความ
เสี่ยงในกรณีท่ีสินคาไปละเมิดลขิสิทธิ์๒๐๖

๑๙๙ สนทนากลุมเฉพาะ พระครูพิศาลจริยากร, ดร.,เจาคณะตําบลนาเกลือ เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี,
๒๒ กุมภาพันธ ๒๕๖๑.

๒๐๐ สนทนากลุมเฉพาะ พระครูวิชิตกิจจาภิวัฒน , ดร.,เจาคณะตําบลหัวถนน อําเภอพนัสนิคม
จังหวัดชลบุร,ี ๒๒ กุมภาพันธ ๒๕๖๑

๒๐๑ สนทนากลุมเฉพาะ พระครูเวฬุวันพัฒนาทร, ดร.,เจาคณะตําบลบานเกาะ เจาอาวาสวัด
ไผโสมนรินทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, ๒๒ กุมภาพันธ ๒๕๖๑.

๒๐๒ สนทนากลุมเฉพาะ พระครูวินัยธรเอก ชินวํโส, ดร., ผูชวยเจาอาวาสวัดธรรมนาวา อาจารยประจํา
หลักสูตร สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๒ กุมภาพันธ ๒๕๖๑.

๒๐๓ สนทนากลุมเฉพาะ พระครูพิศาลจริยากร, ดร., เจาคณะตําบลนาเกลือ เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี,
๒๒ กุมภาพันธ ๒๕๖๑.

๒๐๔ สนทนากลุมเฉพาะ ดร.ยุทธนา ประณีต, อาจารยประจําภาควิชารัฐศาสตร มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๒ กุมภาพันธ ๒๕๖๑.

๒๐๕ ผศ.ดร.เติมศักดิ์  ทองอินทร , หัวหนาภาควิชารัฐศาสตร , มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย, ๒๒ กุมภาพันธ ๒๕๖๑.

๒๐๖ สนทนากลุมเฉพาะ ดร.ดวงใจ ปนตามูล,นักวิชาการอิสระ, ๒๒ กุมภาพันธ ๒๕๖๑.



๑๖๐

๔. วิธีการจัดการสินคาชุมชนตองพิจารณาโดยการสังเกตการณ ซึ่งสังเกตจากกิจกรรม
ของกลุมชุมชนหรือโรงเรียน กลุมชุมชนมีการประชุมวางแผนในการทํางาน มีการศึกษาดูงาน หรือมี
การมอบหมายงานใหสมาชิกทํา๒๐๗

๔.๕.๓ ผลการสนทนากลุมเฉพาะ ดานการบริหารงานบุคคล
๑. การฝกความชํานาญใหกับสมาชิก เพ่ิมทักษะของการทํางานใหหลากหลาย ฝกทักษะ

ดานเทคโนโลยีท่ีทันสมัย ๒๐๘

๒. คัดกรองการรับสมาชิกเขากลุมกลุมชุมชนหรือ มอบหมายงานใหทําตามทักษะท่ีมี๒๐๙

๓. จัดประชุมอบรมใหความรูและคําแนะนําดานตางๆ แกกลุมสมาชิก เปนประจําเปนการ
เพ่ิมความรูความสามารถของสมาชิก๒๑๐

๔. นําปราชญชาวบานท่ีมีความรูมาเปนวิทยากรใหความรูแกสมาชิก เปนรักษาองค
ความรูพ้ืนบานไมใหสูญหาย๒๑๑

๔.๕.๔ ผลการสนทนากลุมเฉพาะ ดานการอํานวยการ

๑. การอํานวยการสั่งการเปนหนาท่ีของประธาน ประธานมอบหนาท่ีใหกับหัวหนาแผนก
จะไดสะดวกในการบริหารงาน๒๑๒

๒.นําเทคโนโลยีท่ีทันสมัยมาชวยในการอํานวยการ เผยแพรสื่อสารทางออนไลน๒๑๓

๓. การใหกําลังใจกับสมาชิก ดวยคําพูดท่ีไพเราะเปนการสรางกําลังใจใหกับสมาชิกไดเปน
อยางดี

๔. ปลูกฝงใหสมาชิกมีคุณธรรมในเรื่องของอิทธิบาทธรรม ๔ ประการ ๒๑๔

๒๐๗ ดร.สุขอุษา นุนทอง, อาจารยประจําหลักสูตร สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๒ กุมภาพันธ ๒๕๖๑.

๒๐๘ สนทนากลุมเฉพาะ ดร.นพดล ดีไทสงค,อาจารยประจําหลักสูตร สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๒ กุมภาพันธ ๒๕๖๑.

๒๐๙ สนทนากลุมเฉพาะ พระครู เวฬุวันพัฒนาทร,ดร. ,เจาคณะตําบลบานเกาะ เจาอาวาส
วัดไผโสมนรินทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา,๒๒ กุมภาพันธ ๒๕๖๑.

๒๑๐ สนทนากลุมเฉพาะ พระครูพิศาลจริยากร, ดร., เจาคณะตําบลนาเกลือ เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี,
๒๒ กุมภาพันธ ๒๕๖๑.

๒๑๑ สนทนากลุมเฉพาะ ดร.นพดล ดีไทสงค,อาจารยประจําหลักสูตร สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๒ กุมภาพันธ ๒๕๖๑.

๒๑๒ สนทนากลุมเฉพาะ พระครูวินัยธรเอก ชินวํโส, ดร., ผูชวยเจาอาวาสวัดธรรมนาวา อาจารยประจํา
หลักสูตร สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๒ กุมภาพันธ ๒๕๖๑.

๒๑๓ สนทนากลุมเฉพาะ พระครูพิศาลจริยากร, ดร., เจาคณะตําบลนาเกลือ เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี,
๒๒ กุมภาพันธ ๒๕๖๑.

๒๑๔ สนทนากลุมเฉพาะ พระครูวิชิตกิจจาภิวัฒน , ดร.,เจาคณะตําบลหัวถนน อําเภอพนัสนิคม
จังหวัดชลบุร,ี ๒๒ กุมภาพันธ ๒๕๖๑.



๑๖๑

๔.๕.๕ ผลการสนทนากลุมเฉพาะ ดานการกํากับดูแล

๑. ดูแลสุขภาพและสวัสดิการของสมาชิก สภาพแวดลอมในสถานท่ีทํางาน ดานวัสดุ
อุปกรณ การบริหารงานและการขอความชวยเหลือประสานงานกับหนวยงานตาง ๆ เปนตน๒๑๕

๒. การกํากับดูแลเปนการควบคุมสมาชิกภายในกลุมใหปฏิบัติหนาท่ีเพ่ือบรรลุผลตาม
วัตถุประสงคท่ีวางไว

๓. ดูแลเรื่องงบประมาณ การผลิตสินคา กําหนดจํานวนสินคาไมใหเกินไป ดูแลการแปร
รูปสินคาในกรณีท่ีมีผลิตมากเกินไป การตลาด๒๑๖

๔. ประธานกํากับดูแลใหคําปรึกษา แนะแนวทางการปฏิบัติงาน อธิบายใหกับสมาชิกใน
เรื่องท่ีไมเขาใจ การประเมินผลงานของสมาชิก ปรับปรุงแกไขในขอท่ีผิดพลาด รวมถึงรับฟง
ขอเสนอแนะจากสมาชิก๒๑๗

๕. ใชหลักธรรมเขาบริหาร การขยันหา รักษาไว ใชคนดี มีความพอเพียง ในเศรษฐกิจ
ชุมชนผลิตเพ่ือการคาขายในชุมชนชวยเหลือชุมชน๒๑๘

สรุปสนทนากลุมเฉพาะ (Focus Group Discussions) การจัดการเศรษฐกิจชุมชนวิถี
พุทธของพระสังฆาธิการในจังหวัดชลบุรี การจัดการเศรษฐกิจชุมชนวิถีพุทธ มีกระบวนการในการ
จัดการในรูปแบบของชุมชนโดยมีวัดใหการสนับสนุน จัดตั้งกลุมอยางชัดเจนมีเปาหมายเพ่ือเสริมสราง
รายไดใหกับสมาชิกในกลุม สวนใหญเปนสินคาท่ีผลิตไดในพ้ืนท่ีจําหนายในชุมชนและในพ้ืนท่ีใกลเคียง
วัดนําหลักธรรมเขาไปชวยในการการจัดการเพ่ือใหเศรษฐกิจของชุมชนดีข้ึนและสามารถพัฒนาตอ
ยอดใหดียิ่งข้ึนในอนาคต

๔.๖ องคความรูที่ไดจากการวิจัย (BODY OF KNOWLEDGE)

ผูวิจัยวิจัยไดศึกษาถึงหลักแนวคิดทฤษฎีและหลักพุทธธรรมในการจัดการเศรษฐกิจชมชน
วิถีพุทธ ไดศึกษาสภาพท่ัวไปโดยรวบรวมขอมูลจากการสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview) จาก
ผูใหขอมูลสําคัญ (Key informants) ผูใหขอมูลสําคัญพระสังฆาธิการจํานวน ๑๐ รูป ประธาน
กรรมการชุมชนและอาจารยโรงเรียน จํานวน ๘ คน คน จากการสนทนากลุมเฉพาะ ( Focus Group
Discussion) ไดดําเนินการวิเคราะหขอมูลโดยการวิเคราะหเปนแบบการจัดการเศรษฐกิจชุมชนวิถี
พุทธของพระสังฆาธิการในจังหวัดชลบุรี ดงันี้

๒๑๕ สนทนากลุมเฉพาะผศ.ดร.เติมศักดิ์ ทองอินทร, หัวหนาภาควิชารัฐศาสตร, มหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๒ กุมภาพันธ ๒๕๖๑.

๒๑๖ สนทนากลุมเฉพาะ ดร.ดวงใจ ปนตามูล,นักวิชาการอิสระ, ๒๒ กุมภาพันธ ๒๕๖๑.
๒๑๗ สนทนากลุมเฉพาะ พระครู เวฬุวันพัฒนาทร,ดร.,เจาคณะตําบลบานเกาะ เจาอาวาส

วัดไผโสมนรินทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา,๒๒ กุมภาพันธ ๒๕๖๑.
๒๑๘ สนทนากลุมเฉพาะ ดร.ยุทธนา ประณีต, อาจารยประจําภาควิชารัฐศาสตร มหาวิทยาลัย

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๒ กุมภาพันธ ๒๕๖๑.
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๔.๖ องคความรูที่ไดจากการวิจัย (BODY OF KNOWLEDGE)

๑.การวางแผน
ตามธมัมิกัตถประโยชน

๒.ดานการจดัองคกร
ตามหลักทิฏฐธัมมิกัตถ

ประโยชน

๓.การบริหารงาน
บุคคลหลักทิฏฐธัม
มิกัตถประโยชน

๔.การอํานวยการตาม
หลักทิฏฐธัมมิกัตถ

ประโยชน

๕.ดานการกํากับดแูล
ตามหลักทิฏฐธัมมิกัตถ

ประโยชน

๑. มีการวางแผนในการ
ทํางานปลูกฝงใหสมาชิก
มีความขยันหมั่นเพียร
ในการทํางาน

๑. สมาชิกของกลุมมี
ความมุงมั่นใสใจในการ
ป ร ะ ชุ ม เ พื่ อ ใ ห ง า น
ดํ า เ นิ น ไ ป ด ว ย
ความกาวหนา

๑ . มี กิ จ ก ร ร ม เ พื่ อ
ส ง เ ส ริ ม ให สม าชิ ก มี
ความขยันสนใจในการ
ทํางาน

๑. มีความเอาใจใสใน
สมาชิก ในสินคาใหมี
มาตรฐาน หมั่นติดตาม
การผลิตสินคาสูชุมชน

๑. หมั่นดูแลในเร่ืองของ
คุณภาพของสินคาและ
สุขภาพของสมาชิกใน
กลุม

๒.กําหนดเปาหมายของ
ก ลุ ม ใ น ก า ร รั ก ษ า
คุณภาพของสมาชิกใน
ก า ร ทํ า ง า น  แ ล ะ
คุณภาพสินคาใหมีความ
คงที่ไดมาตรฐาน

๒. รักษาตรวจตราดูแล
เอาใจ สินคาของชุมชน
ที่ ผ ลิ ต อ อ ก ม า ไ ด
มาตรฐานผูบริหารและ
สมาชิกทุกคนสนใจเอา
ใจใสดูแลองคกร

๒ .  ให ส ม า ชิ ก รั กษ า
คุณภาพของสินคาที่ทํา
รั ก ษ า ห น า ที่ ใ น ก า ร
ทํางานของตนใหดี

๒ .  ติดตามดูแลเ ร่ือง
คุณภาพสินคาตลอดจน
ดูแลรักษาสวัสดิการของ
สมาชิก

๒. ดูแลการทํางานของ
สมาชิ ก ให ร า งวั ลกั บ
สมาชิกที่มาทํางานอยาง
สม่ําเสมอเปนการรักษา
คน รักษาน้ําใจ

๓. มีการเลือกสมาชิกที่
มีศักยภาพมีคุณภาพใน
กา รทํ า ง า น ไม เ กี ย จ
คราน

๓ . มี ก า ร ย ก ย อ ง
มอบหมายงานที่สําคัญ
ใ ห กั บ ส ม า ชิ ก ที่ มี
คุ ณ ธ ร ร ม เ พื่ อ เ ป น
แบบอยางที่ดี

๓. จัดใหสมาชิกทํางาน
เปนกลุมเพื่อเกิดความ
สามัคคีในหมูคณะ มี
การชวยเหลือกันในการ
ทํางาน

๓ . ติ ด ต า ม ผ ล ก า ร
ดําเนินงานในเร่ืองของ
ก า ร จั ด วิ ท ย า ก ร ที่ มี
คุ ณ ภ า พ ม า แ น ะ นํ า
อบรมพัฒนาสมาชิ ก
และสินคา

๓. มีความเสมอตนเสมอ
ปลายตอลูกคาและใน
หมูคณะ มีความเสมอ
ตนเสมอปลายในดาน
คุณภาพของสินคา

๔ . มีการวางแผนให
สมาชิกมีการใชจายที่
เหมาะสม

๔. กําหนดหนาที่ของ
สม า ชิ ก ใ น ก ลุ ม ต า ม
ความเหมาะสมและ
ความสามารถ

๔. ดูแลการทํางานของ
ส ม า ชิ ก ใ ห มี ค ว า ม
พอเหมาะพอดี

๔. มีการจําหนายสินใน
ราคาที่พอเหมาะพอดีไม
เ อ า รั ด เ อ า เ ป รี ย บ
ผูบริโภค

๔ . กํ า กั บ ดู แ ล ก า ร
ทํ า ง า น ข อ ง ส ม า ชิ ก
ค ว า ม ส า ม า ร ถ ข อ ง
สมาชิกในกลุม แนะนํา
ดูแลในการทํางาน

๕.วางแนวทางของกลุม
และสินคาเพื่อรองรับ
ความเจริญในอนาคต

๕. หมั่นปลูกฝงจิตสํานึก
ความรับผิดชอบในภาระ
งานของสมาชิกในกลุม

๕ . รั กษาสมาชิ กที่ มี
ความสามารถโดยการ
สงเสริมเล่ือนตําแหนง
ดูแลความปลอดภัย

๕. กําหนดหนาที่ของงาน
ใหแกสมาชิก สรางความ
รับผิดชอบใหกับสมาชิก

๕. สรางความไววางใจ
ข อ ง ส ม า ชิ ก ใ น ก ลุ ม
รวมกันปรับปรุงกลไกใน
การทํางานของกลุมใหมี
สะดวก ไมซับซอน

๖. หมั่น ศึกษาพัฒนา
นวัตกรรมรูปแบบใหม
รองรับตลาดในอนาคต

๖. เพิ่มปริมาณและความ
หลากหลายของเนื้องาน
ในตําแหนงหนาที่ตางๆ

๖. จั ดสวั สดิการและ
กองทุนประกันสังคมเพื่อ
สรางขวัญและกําลังใจแก
สมาชิก

๖. ฝกฝนสมาชิกให มี
ค ว า ม รู ใ น เ ร่ื อ ง ข อ ง
เทคโนโลยีที่ทันสมัย

๖. เปดโอกาสใหมีสวน
รวมในการรับรู เสนอ
ความคิดเห็นในตัดสินใจ
ปญหาสําคัญ

แผนภาพท่ี ๔.๖ องคความรูท่ีไดจากการวิจัย

การจัดการเศรษฐกิจชมุชนวิถีพุทธของพระสังฆาธิการในจังหวัดชลบุรี
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องคความรูท่ีไดจากการวิจัย

จากแผนภาพผูวิจัยไดสรุปองคความรูจากการวิจัยท้ัง ๕ ดาน ไดดังนี้
๑) การจัดการเศรษฐกิจชุมชนวิถีพุทธของพระสังฆาธิการในจังหวัดชลบุรี

ดานการวางแผนตามหลักทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน
๑.๑ มีการวางแผนในการทํางาน ปลูกฝงใหสมาชิกมีความขยันหม่ันเพียรในการ

ทํางานโดยมีรางวัลเปนคาตอบแทนสมาชิก ในการทํางานถาสมาชิกมีความเอาใจใสในหนาท่ีในการ
ทํางานตื่นตัวอยูเสมอ ในดานการผลิตสินคาก็ดีหรือในตัวของสมาชิกก็ดี ในการปฏิบัติหนาท่ีการงานท่ี
ทําในปจจุบัน ตองฝกฝนใหมีความชํานาญและรูจริง รูจักใชปญญาหาวิธีการท่ีเหมาะท่ีดี และ
เหมาะสม มีการประชุมสมาชิกกําหนดเปาหมายในอนาคตเพ่ือเปนการตอยอดของสินคาในชุมชน
นอกจากมีการวางแผนในอนาคตสําหรับกลุมเปนการปลูกกําลังใจใหสมาชิกมีความกระตือรือรนใน
การทํางานมากยิ่งข้ึนซึ่งเปนผลดีตอกลุมและสมาชิก เพราะรวมถึงคาตอบแทนอันเปนรายไดของ
สมาชิกโดยตรง จะทําใหสมาชิกมีความขยันหม่ันเพียรในการทํางานมากยิ่งข้ึนนอกจากนี้ยังมีการ
วางแผนสําหรับอนาคตท่ีกลุมชุมชนเติบโต มีความม่ันคงมากยิ่งข้ึนในการสงสินคาชุมชนออกสูตลาดท่ี
เปนสากล

๑.๒ กําหนดเปาหมายของกลุมในการรักษาคุณภาพของสมาชิกในการทํางาน และ
คุณภาพสินคาใหมีความคงท่ีไดมาตรฐาน ในการผลิตสินคายอมมีเปาหมายในการผลิตสินคาใหมีการ
จําหนายมากยิ่งข้ึน การท่ีจะทําใหสินคามียอดจําหนายมากยิ่งข้ึน สินคานั้นตองมีคุณภาพเปนท่ี
ตองการของตลาดในชุมชน ตองอาศัยสมาชิกในกลุมรักษามาตรฐานการผลิตสินคา ดังนั้นการกําหนด
เปาหมายท่ีชัดเจนเปนเหตุใหสมาชิกในกลุมรักษาคุณภาพของสินคารวมถึงรักษามาตรฐานของตนเอง
ไวไดเปนอยางดี รวมถึงความหลากหลายชองทางในการจําหนาย

๑.๓ มีการเลือกสมาชิกท่ีมีศักยภาพมีคุณภาพในการทํางานไมเ กียจคราน
การคัดเลือกสมาชิกเขากลุมนั้นตองมีการคัดเลือกคนท่ีมีคุณธรรมโดยยึดหลักอิทธิบาทธรรม คือ
มีฉันทะ ความพอในการทํางาน วิริยะ ความพากเพียรในการทํางาน จิตตะ ความเอาใจใสในการ
ทํางาน วิมังสาหม่ันตริตรองหาเหตุผล ถาสมาชิกมีหลักธรรมขอนี้จะเปนคนท่ีมีคุณภาพในการทํางาน
ไมเกียจคราน ถือวาเปนคนดีมีศีลธรรม มีศักยภาพในการทํางานมากยิ่งข้ึนจะสงผลใหสินคามี
มาตรฐานมากข้ึน

๑.๔ มีการวางแผนใหสมาชิกมีการใชจายท่ีเหมาะสม เม่ือมีการจําหนายสินคา
มีรายไดเขากลุม มีการแบงรายไดเปนเงินปนผลใหกับสมาชิกในกลุม การวางแผนเรื่องการใชจาย
สมาชิกโดยยึดหลักสมชีวิตาใชจายอยางพอประมาณ ใชในสิ่งท่ีจําเปนใหมีรายเหลือของทุกเดือน
มีการเปดบัญชีออมทรัพยใหกับสมาชิกโดยตั้งเปนกลุมสัจจออมทรัพยข้ึนในกลุมของสมาชิก

๑.๕ มีการวางแนวทางของกลุมท่ีมีการเพ่ิมของสมาชิกท่ีมากข้ึนและสินคาท่ีมี
รูปแบบท่ีเปลี่ยนแปลงหลากหลายเพ่ือรองรับความเจริญทางการตลาดในอนาคตท่ีจะเกิดข้ึน รวมถึง
การขยายตัวของชุมชน วัดท่ีเปนศูนยกลางมีการปรับปรุงระบบการบริหารจัดการท่ีมีการนําเทคโนโลยี
การสื่อสารท่ีรวดเร็วฉับไว กําหนดเปาหมายท่ีจะพัฒนากลุมงานใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน การรวม
เปนกลุมเศรษฐกิจชุมชนท่ีมีเครือขายในการบริหารงานท่ีมีความเขมแข็ง มีคุณธรรมโปรงใส
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๑.๖ หม่ันศึกษาพัฒนานวัตกรรมรูปแบบใหมเพ่ือรองรับตลาดในอนาคต ตรวจสอบ
ขอดีขอเสียของสินคา โอกาสและอุปสรรคในการบริหารกลุมสมาชิก การข้ันตอนผลิตสินคา ระบบ
การตลาด จัดสรรงบประมาณ กลุมลูกคาในชุมชนนอกชุมชน สรางเครือขายของกลุมท่ีอยูนอกชุมชน
โดยมีศึกษารูปแบการผลิต บรรจุภัณฑ ความคุมคาของสินคาท่ีลูกคาซื้อไป

๒) การจัดการเศรษฐกิจชุมชนวิถีพุทธของพระสังฆาธิการในจังหวัดชลบุรี
ดานการจัดองคกรตามหลักทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน

๒.๑ สมาชิกของกลุมมีความมุงม่ันใสใจในการประชุม การจัดโครงสรางของกลุมงาน
สมาชิกทุกคนมีสวนรวมในการทํางาน เพ่ือใหงานดําเนินไปดวยความกาวหนาเปนประโยชนแกกลุม
งานท่ีทําจึงตองมีการประชุมปรึกษาหารือวางแนวทางในการดําเนินงานของกลุมใหเปนในทางเดียวกัน
กําหนดเปาหมาย แผนงานท่ีทํา ดังนั้นการท่ีสมาชิกในกลุมมีความใสใจในการประชุมจึงเปนเรื่องท่ี
กลุมตองทําตามหลักธรรมคือ หลักอปริหานิยธรรมขอวาหม่ันประชุมกันเนื่องนิด

๒.๒ รักษาตรวจตราดูแลเอาใจในองคกร การท่ีองคกรหรือสินคาของชุมชนท่ีผลิต
ออกมาไดมาตรฐานตองอาศัยสมาชิกมีความเอาใจใสในการทํางาน มีผูบริหารและสมาชิกทุกคนสนใจ
เอาใจใสดูแลองคกร สมาชิกทุกคนในดานความเปนอยูในดานวัสดุอุปกรณ จัดระเบียบภายในองคกร
ใหเรียบรอยมีแผนผังในการทํางาน มีการปรับภูมิทัศนในท่ีทํางานใหเรียบรอย

๒.๓ มีการยกยองมอบหมายงานท่ีสําคัญใหกับสมาชิกท่ีมีคุณธรรมเพ่ือเปน
แบบอยางท่ีดี การทํางานมีการติดตอสั่งซื้อจากลูกคาเม่ือไดรับการติดตอมาแลว ตองมีการมอบหมาย
งานท่ีจะทําใหกับสมาชิกท่ีมีคุณธรรมคือ เปนคนท่ีรักษาหนาท่ีในการทํางานเปนอยางดีในเรื่องนี้ผูเปน
ประธานกลุมตองเปนผู มีคุณธรรมดวยคือไมคํานึงถึงพวกพรองโดยเวนหลักธรรมคือ อคติ ๔
ใชพิจารณาสมาชิกท่ีมีคุณธรรม มีความซื่อสัตยสุจริตในการทํางาน

๒.๔ กําหนดหนาท่ีของสมาชิกตามความเหมาะสม มีความพอเหมาะพอดีในการให
สมาชิกทุกคนไดทํางานตามหนาท่ีของตน ไมเอารัดเอาเปรียบกัน แบงเปนกลุมๆตามความเหมาะสม
และความสามารถในการทํางาน ตองคํานึงถึงอายุ ความคิดความสามารถของสมาชิกจะทําใหสามารถ
จัดหนาท่ีของสมาชิกไดตามความเหมาะสมในหลักของสมชีวิตา

๒.๕ หม่ันปลูกฝงจิตสํานึกความรับผิดชอบในภาระงานของสมาชิกในกลุม โดยการ
มอบหมายงานใหสมาชิกทํา การปลูกฝงจิตสํานึกโดยใชอิทธิบาทธรรมขอฉันทะ มีความพอใจรักใครในการ
ทํางาน วิริยะ มีความขยันหม่ันเพียรในการทํางานใหสําเร็จลุลวงไปดวยดี ระบบการบริหารงานเปนระบบ
ท่ีมีคุณธรรมท้ังผูบริหาร สมาชิกในกลุม ตลอดกระจายไปสูชุมชน

๒.๖ เพ่ิมปริมาณและความหลากหลายของเนื้องานในตําแหนงหนาท่ีตางๆ ขยาย
ขอบเขตของงานโดยการเพ่ิมปริมาณและเพ่ิมความหลากหลายในสินคาท่ีเพ่ิมข้ึน สมาชิกสามารถใชทักษะ
และความรูความสามารถในลักษณะงานเดียวกับทําหนาท่ีเดิม

๓) การจัดการเศรษฐกิจชุมชนวิถีพุทธของพระสังฆาธิการในจังหวัดชลบุรี
ดานการบริหารงานบุคคลตามหลักทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน

๓.๑ มีกิจกรรมเพ่ือสงเสริมใหสมาชิกมีความขยันสนใจในการทํางาน ในการ
บริหารงานสมาชิกเพ่ือใหสมาชิกมีความตื่นตัวขยันในการทํางานมากยิ่งข้ึน ตองจัดกิจกรรมเปนการ
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เพ่ิมความขีดความสมารถของสมาชิก เชน การสัมมนาเชิงวิชาการ เชิงปฏิบัติการ เปนการเพ่ิมแนวคิด
ในการทํางานเพ่ิมความขยันเอาใจใสในการทํางานมากยิ่งข้ึน

๓.๒ ใหสมาชิกรักษาคุณภาพของสินคาท่ีทํา รักษาหนาท่ีในการทํางานของตนใหดี
ในการผลิตสินคาของชุมชนกลุมตองเนนคุณภาพของสินคาเปนหลัก การท่ีจะรักษามาตรฐานของ
สินคาสมาชิกตองมีความเอาใสในทุกข้ันตอนในการผลิต ทุกรายละเอียดของการผลิตสินคาซึ่งตอง
อาศัยหนวยงานของราชการหรือองคกรท่ีมีการประกันคุณภาพของสินคามาตรวจสอบเพ่ือเปนการ
รักษาคุณภาพของสินคาชุมชนใหมีคุณภาพคงท่ียิ่งข้ึน

๓.๓ จัดใหสมาชิกทํางานเปนกลุมเพ่ือเกิดความสามัคคีในหมูคณะ มีการชวยเหลือ
เก้ือกูลกันในการทํางาน ซึ่งตองสงเสริมใหกลุมมีความสามัคคีในการทํางานโดยอาศัยหลักของสามัคคี
ธรรมไดแกหลักสาราณิยธรรม ปลูกฝงในเกิดข้ึนในหมูสมาชิก เม่ือสมาชิกมีสาราณิยธรรมแลวจะเปน
การเพ่ิมความสามัคคี เพ่ิมไมตรีในหมูคณะใหมีความสามัคคีในการทํางานมากยิ่งข้ึน เปนการลด
ปญหาในการทํางานมากยิ่งข้ึน

๓.๔ ดูแลการทํางานของสมาชิกใหมีความพอเหมาะพอดี การงานของสมาชิก
บางครั้งถาทําเกินความกําลังของตนจะทําใหผลผลิตมีคุณภาพไมเทากัน จึงเปนหนาท่ีของฝายบริหาร
ในการท่ีจะเขาไปกํากับดูแลในเรื่องเวลาการทํางาน การจัดระเบียบของตารางการทํางานใหมีความ
เหมาะสมกับสมาชิก มีความเทาเทียมไมหนักจนเกินไป เหมาะสมกับกําลังของสมาชิก

๓.๕ ดูแลรักษาสมาชิกท่ีมีความสามารถใหอยูกับกลุมตลอดไป โดยการสงเสริมเลื่อน
ตําแหนง เลื่อนข้ัน ใหรางวัลยกยองชมเชย ดูแลความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยของสมาชิกและสถานท่ี
ทํางานรวมถึงสภาพแวดลอมภายในกลุม ตลอดจนชุมชนท่ีอยู

๓.๖ จัดสวัสดิการ ดําเนินการในดานสวนแบงเงินปนผล จายเงินสมทบกองทุนเงิน
ทดแทน กองทุนประกันสังคมและจัดบริการดานสันทนาการตลอดจนอํานวยความสะดวกตางๆใหแก
สมาชิก เพ่ือเปนการสรางขวัญและกําลังใจแกสมาชิก ดําเนินงานดานกองทุนสํารองเลี้ยงชีพใหแกสมาชิก
ในกลุมสมาชิก

๔) การจัดการเศรษฐกิจชุมชนวิถีพุทธของพระสังฆาธิการในจังหวัดชลบุรี
ดานการอํานวยการตามหลักทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน

๔.๑ ความเอาใจใสในสมาชิกในสินคาใหมีมาตรฐาน หม่ันติดตามการผลิตสินคาสู
ชุมชน การผลิตสินคาชุมชนกลุมตองมีการเอาใจใสติดตามกระบวนการผลิตสินคาจนถึงนําสินคาออก
จําหนายในตลาดของชุน หรือนําไปแสดงตามงานสินคาตางๆ ซึ่งประธานจะตองมีความความเอาใจใส
ในทุกกระบวนการรวมท้ังปลูกฝงใหสมาชิกมีความรักในงานท่ีทํา มีการนําเทคโนโลยีเขามามีสวนรวม
ในการผลิตรวมถึงใชเทคโนโลยีชวยในการจําหนายสูชุมชน

๔.๒ ติดตามดูแลเรื่องคุณภาพสินคาตลอดจนดูแลรักษาสวัสดิการของสมาชิก
การดูแลเรื่องคุณภาพสินคากอนนําสูตลาด ตองอาศัยการติดตามดูแลเรื่องคุณภาพสินคา มีการตรวจ
คุณภาพจากผูเชี่ยวชาญดวยการใชเทคโนโลยีท่ีทันสมัยเปนท่ีรับรองของตลาด สวนเรื่องของสวัสดิการ
ของสมาชิกทําเปนรูปแบบของสหกรณมีเงินปนผลใหกับสมาชิกทุกคนท่ีทํางานซึ่งนับจากผลงานท่ีทํา
และการจําหนายสินคา
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๔.๓ ติดตามผลการดําเนินงานในเรื่องของการจัดวิทยากรท่ีมีคุณภาพมาแนะนํา
อบรมพัฒนาสมาชิกและสินคา มีการติดตอกับหนวยงานท่ีเก่ียวของเพ่ือขอการสนับสนุนเรื่องวิชาการ
ความรูใหมนวัตกรรมใหมๆจากวิทยากรผูเชี่ยวชาญ เพ่ือใหไดองคความรูใหมในการผลิตสินคาและ
เปนการพัฒนาคุณภาพของสมาชิกใหมีคุณภาพมากยิ่งข้ึน

๔.๔ มีการจําหนายสินในราคาท่ีพอเหมาะพอดีไมเอารัดเอาเปรียบผูบริโภค กําหนด
ราคาสินคาใหมีความพอเหมาะพอดีสมดุลกับเศรษฐกิจในปจจุบัน โดยไมกระทบกับตนทุนในการผลิต
สินคา เปนการชวยเหลือชุมชนใหไมเดือดรอน กลุมอยูไดชุมชนอยูไดไมเดือดรอนท้ัง ๒ ฝายเก้ือกูลซึ่ง
กันและกันเขาในหลักเศรษฐกิจพอเพียง

๔.๕ มอบหมายงานบางสวนใหสมาชิกปฏิบัติ เปนการแบงเบาภาระงานของประธาน
ในขณะเดียวกันเปนการเพ่ิมความสัมพันธใหกับสมาชิกในกลุมใหแนนแฟนมากยิ่งข้ึน กอใหเกิดความ
สามัคคีในกลุม เหมือนกับอยูในครอบครัวเดียวกัน มีความซื่อสัตยสุจริตตอกัน

๔.๖ กําหนดกิจกรรมหนาท่ีใหกับสมาชิก โดยพยายามสรางความรับผิดชอบให
เกิดข้ึนในตัวสมาชิกในในดานการทํางานเปนกลุม ความมีไมตรีจิตตอกัน ในดานการจําหนาย
ความตรงตอเวลา การฝกทักษะในการทํางาน การดูแลรักษาอุปกรณตางๆ

๕) การจัดการเศรษฐกิจชุมชนวิถีพุทธของพระสังฆาธิการในจังหวัดชลบุรี
ดานการกํากับดูแลตามหลักทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน

๕.๑ หม่ันดูแลในเรื่องของคุณภาพของสินคาและสุขภาพของสมาชิกในกลุม
การดูแลคุณภาพของสินคาชุมชน สมาชิกในกลุมตองหม่ันดูแลคุณภาพสินคาพัฒนานวัตกรรมใหมๆ
ใหมีรูปแบบท่ีทันสมัย ดูแลสุขภาพของสมาชิกมีการตรวจเช็คสุขภาพของสมาชิกตามระยะเวลาท่ีกลุม
กําหนดไวหรือสมาชิกปวยใหการรักษาพยาบาลอยางท่ัวถึงเปนการสรางกําลังใจใหกับสมาชิกของกลุม
เปนอยางดี

๕.๒ ดูแลการทํางานของสมาชิกใหรางวัลกับสมาชิกท่ีมาทํางานอยางสมํ่าเสมอเปน
การรักษาคน รักษาน้ําใจใหมีความตั้งใจทํางานมากยิ่งข้ึน การมอบรางวัลใหกับสมาชิกท่ีทํางานดีเดน
เปนการใหกําลังใจกับสมาชิกท่ีทํางานอยางสมํ่าเสมอเปนรักษาน้ําใจเพ่ือกําลังใจใหกับสมาชิกท่ีทํางาน
ดีและยังเปนแนวทางใหสมาชิกคนอ่ืนมีความตั้งใจใน การทํางานเพ่ิมยิ่งข้ึนไปอีก เชน เงินปนผลมาก
ข้ึนหรือเปนสิ่งของเปนสินน้ําใจกับสมาชิกในกลุม

๕.๓ มีความเสมอตนเสมอปลายตอลูกคาและในหมูคณะ มีความเสมอตนเสมอปลาย
ในดานคุณภาพของสินคา ตอการปฏิสันถาร รวมถึงระยะเวลาท่ีกําหนดในการสงสินคาตอลูกคาใน
ชุมชน สวนในหมูสมาชิกดวยกันผูเปนประธานมีความเสมอตนเสมอปลายดูแลสมาชิกท่ีอยูในกลุมโดย
อาศัยหลักของสังคหธรรมเปนเครื่องยึดเหนี่ยงน้ําใจของสมาชิกในกลุม

๕.๔ กํากับดูแลการทํางานของสมาชิกตามกําลังความสามารถของสมาชิกในกลุม
แนะนําดูแลในการทํางานของสมาชิก ตรวจสอบปญหาหรืออุปสรรคในการทํางาน พรอมท้ังแกไข
ปญหาอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนใหสําเร็จเรียบรอยดวยดี มีการกํากับดูแลในเรื่องของทิศทางการตลาดใน
ปจจุบันและในอนาคต กลุมตองมีการพัฒนาใหมีคุณภาพมากยิ่งข้ึน



๑๖๗

๕.๕ สรางความไววางใจของสมาชิกในกลุม รวมกันปรับปรุงกลไกในการทํางานของ
กลุมใหมีสะดวก ไมซับซอนในเรื่องระบบการทํางาน มีความโปรงใสสามารถตรวจสอบได นําหลัก
เศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการทํางาน เสริมสรางความเขมแข็งใหกับกลุมชุมชน

๕.๖ เปดโอกาสใหสมาชิก ในกลุ มงาน ได มีส วนร วมในการรับรู ข าวสาร
การดําเนินงานของกลุม ทิศทางของการตลาด ขอดีขอเสียของกลุมหรือสินคาท่ีผลิตหรือจําหนายและ
รวมเสนอความคิดเห็นท่ีเปนประโยชน มีสวนในการตัดสินใจปญหาสําคัญของกลุมใหกลุมดําเนินไปใน
ทิศทางท่ีดีและมีความเขมแข็ง



บทที่ ๕
สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ

การศึกษาวิจัยเรื่อง “การจัดการเศรษฐกิจชุมชนวิถีพุทธของพระสังฆาธิการในจังหวัด
ชลบุรี” มีวัตถุประสงคเพ่ือสภาพท่ัวไปในการจัดการเศรษฐกิจชุมชนวิถีพุทธของพระสังฆาธิการใน
จังหวัดชลบุรี กระบวนการการจัดการเศรษฐกิจชุมชนวิถีพุทธของพระสังฆิการในจังหวัดชลบุรี
แนวทางการจัดการเศรษฐกิจชุมชนวิถีพุทธของพระสังฆาธิการในจังหวัดชลบุรี ซึ่งเปนการวิจัยเชิง
คุณภาพ (Qualitative Research) ไดเก็บขอมูลจากผูใหขอมูลสําคัญดานการสัมภาษณเชิงลึก
จํานวน ๑๘ รูป/คน เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้คือ การสัมภาษณเชิงลึก (In  Depth Interview)

๕.๑ สรุปผลการวิจัย

การวิจัยเรื่อง การจัดการเศรษฐกิจชุมชนวิถีพุทธของพระสังฆาธิการในจังหวัดชลบุรี
สรุปตามประเด็นสําคัญ ดังตอไปนี้

๕.๑.๑ สภาพท่ัวไปในการจัดการเศรษฐกิจชุมชนวิถีพุทธของพระสังฆาธิการ
ในจังหวัดชลบุรี

จากการวิจัยสภาพท่ัวไปในการจัดการเศรษฐกิจชุมชนวิถีพุทธของพระสังฆาธิการใน
จังหวัดชลบุรีพบวา

๑) สภาพท่ัวไปของการจัดการเศรษฐกิจในเขตชุมชนของพระสังฆาธิการในจังหวัดชลบุรี
วัดไดมีการจัดการตั้งเปนศูนยฝกอาชีพใหกับชุมชนเปนการเพ่ิมรายไดใหกับชุมชนโดยการนําสินคาไป
จําหนายและไดมีสวนรวมสงเสริมกับทางโรงเรียนเพ่ิมรายไดใหกับโรงเรียน สนับสนุนใหโรงเรียนทํา
สินคาออกจําหนายและ ไดขยายผลลงสูชุมชนใกลเคียงเปนการเพ่ิมรายไดใหกับชุมชนและโรงเรียน
เปนอยางดี

๒) การจัดการสินคาในเขตชุมชนเนื่องมาจาก คนในชุมชนมีความรูความชํานาญเก่ียวกับ
การผลิตสินคาเปนอยางดี สามารถท่ีจะนําไปพัฒนาเปนงานฝมือสงจําหนายไดเปนเพ่ิมรายไดใหกับ
ชุมชน มีรายไดเสริมนอกจากการทําอาชีพหลัก รวมถึงสงเสริมใหนักเรียนมีกิจกรรมท่ีใชเวลาวางเปน
ประโยชน

๓) วิธีการจัดการสินคาชุมชนอยางมีระบบปลุกฝงใหคนในชุมชนตื่นตัวเห็นความสําคัญ
จัดเปนกลุมชุมชน ทํางานตามความสามารถเปนหลัก ใหความรวมมือกับโรงเรียนจัดทํากิจกรรม
สําหรับครูและนักเรียนเปนการสรางความสามัคคีของหมูคณะและคุณธรรมใหเกิดข้ึน



๑๖๙

๕.๑.๒. กระบวนการการจัดการเศรษฐกิจชุมชนวิถีพุทธของพระสังฆาธิการ
ในจังหวัดชลบุรี

จากการวิจัยกระบวนการจัดการเศรษฐกิจชุมชนวิถีพุทธของพระสังฆาธิการในจังหวัด
ชลบุรีพบวา

๑) การทําสินคาชุมชนของพระสังฆาธิการ ไดมีการไดมีการประชุมกลุมกําหนดเปาหมาย
ของการทํางานหรือทํากิจกรรม เพ่ือเปนการชวยเหลือชุมชนและโรงเรียนในชุมชน โดยมีสินคาของ
ชุมชนแตละพ้ืนท่ีเปนเอกลักษณ โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือสงเคราะหชุมชนและเพ่ิมมูลคาของสินคาใน
ชุมชนใหมากยิ่งข้ึน

๒) กระบวนการจัดการสินคาชุมชนนั้นเกิดจากการท่ีไดมีการรวมกลุมโดยมีวัดเปน
ศูนยกลางจัดตั้งเปนกลุม มีการประชุมมีแผนงานท่ีจะทํางาน มีเปาหมายของกลุมท่ีชัดเจน
ทํางานอยางมีระบบมีแบบแผน เพ่ือใหสินคานั้นบรรลุสูเปาหมายท่ีกําหนดไว

๕.๑.๓. เสนอการพัฒนาการจัดการเศรษฐกิจชุมชนวิถีพุทธของพระสังฆาธิการ
ในจังหวัดชลบุรี

แนวทางการจัดการเศรษฐกิจชุมชนวิถีพุทธของพระสังฆาธิการในจังหวัดชลบุรี มี ๖ ดาน
ดังนี้

๑) ดานการวางแผนการจัดการสินคาชุมชน การจัดการสินคาชุมชนมีประชุมกลุม
การวางแผนงานการผลิตตั้งแตการหาวัตถุดิบจนถึงการออกจําหนาย วางแผนการตลาด

กําหนดเปาหมายของกลุมไดแกประชาชนท่ัวไป กําหนดหนาท่ีของสมาชิกแตละหนาท่ี มีการพัฒนา
คุณภาพสินคาสินคาใหดียิ่งข้ึน

๒) ดานการจัดองคกรการจัดการ การจัดการสินคาชุมชนมีการจัดตั้งเปนกลุมของชุมชน
หรือกลุมของโรงเรียนอยางชัดเจน มีรูปแบบของกลุมระเบียบวิธีในการดําเนินการ จัดการประชุม
เพ่ือปรึกษาวางแผนงานและกําหนดเปาหมายของการทํางาน

๓) ดานการบริหารงานสมาชิก การบริหารงานสมาชิกของการจัดการสินคาชุมชน
มีการแบงหนาท่ีของสมาชิกตามความถนัดของแตละคน รวมถึงการฝกอบรมสมาชิกโดยเชิญวิทยากร
มาใหความรูในเรื่องวิทยาการใหมๆเพ่ือพัฒนาสินคาใหมีความทันสมัยมากยิ่งข้ึน

๔) ดานการอํานวยการสั่งการ การอํานวยการสั่งงานเปนระบบอาจสั่งดวยวาจาโดย
ประธานเปนผูสั่งสมาชิกโดยตรงและการประชุมโดยผานทางประธานกลุมเปนผูสั่งตามลําดับชั้นใหได
ตรงตามเปาหมายท่ีไดรับมา

๕) ดานการกํากับดูแลสมาชิก การกํากับดูแลสมาชิกท่ีทํางาน คุณภาพของสินคา ผานทาง
ประธานผูท่ีเปนหัวหนาสมาชิกในกลุม บางครั้งพระสังฆาธิการท่ีเปนประธานจะเขาไปกํากับดูแล
สมาชิกท่ีทํางานใหไดรับความสะดวกสบาย อีกท้ังยังใหกําลังใจกับสมาชิกท่ีมีปญหาในการทํางาน

๖) การนํ าหลักทิฏฐธัม มิ กัตถประโยชน ๔  ( ความขยัน  การรักษา คบคนดี
ความพอประมาณ ) มาใชในการจัดการสินคาชุมชน พระสังฆาธิการท่ีเปนประธานไดนําหลักธรรม



๑๗๐

คือทิฏฐธัมมิกัตถประโยชนมาประยุกตใชในการทํางาน ซึ่งสมาชิกสวนใหญสามารถนําไปใช ทําใหชีวิต
ความเปนอยูดีข้ึนตามหลักธรรมท่ีนําไปปฏิบัติ

ดังนั้นเม่ือนําเอาหลักการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชนมารวมกับหลักธรรมในทาง
พระพุทธศาสนาคือหลักทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน ๔ จึงสรุปไดดังนี้

๑. ดานการวางแผนตามหลักทิฏฐธัมมิกัตถะประโยชน ไดแก ๑) มีการวางแผนในการ
ทํางานปลูกฝงใหสมาชิกมีความขยันหม่ันเพียรในการทํางาน ขยันหม่ันฝกฝนใหเกิดความชํานาญ
๒) กําหนดเปาหมายของกลุมในการรักษาคุณภาพของสมาชิกในการํางาน และคุณภาพสินคาใหมี
ความคงท่ีไดมาตรฐาน ๓) มีการเลือกสมาชิกท่ีมีศักยภาพมีคุณภาพในการทํางานไมเกียจครานหรือ
หลบเลี่ยงงาน ๔) มีการวางแผนใหสมาชิกมีการใชจายท่ีเหมาะสมมีการทําบัญชีรายรับรายจายรองรับ

๒. ดานการจัดองคกรตามหลักทิฏฐธัมมิกัตถะประโยชน ไดแก ๑) จัดใหสมาชิกในกลุม
ประชุมปรึกษาหารือกันเปนประจําสมาชิกในกลุมมีความขยันเอาใจใสในการประชุม ๒) สมาชิกหม่ัน
รักษาตรวจตราดูแลเอาใจในองคกรของตนเองเปนอยางดี ๓) มีการยกยองมอบหมายงานท่ีสําคัญ
ใหกับสมาชิกท่ีมีคุณธรรมเพ่ือเปนแบบอยางท่ีดี ๔) กําหนดหนาท่ีของสมาชิกตามความเหมาะสม

๓. ดานการบริหารงานบุคคลตามหลักทิฏฐธัมมิกัตถะประโยชน ไดแก ๑) มีกิจกรรมเพ่ือ
สงเสริมใหสมาชิกมีความขยันสนใจในการทํางาน เชน หารูปแบบงานใหมๆใหสมาชิกทํา ๒) ใหสมาชิก
รักษาคุณภาพของสินคาท่ีทํา รักษาหนาท่ีในการทํางานของตนใหดี ๓) จัดใหสมาชิกทํางานเปนกลุม
เพ่ือเกิดความสามัคคีในหมูคณะ มีการชวยเหลือกันในการทํางาน ๔) ดูแลการทํางานของสมาชิกใหมี
ความพอเหมาะพอดี

๔. ดานการอํานวยการสั่งการตามหลักทิฏฐธัมมิกัตถะประโยชน ไดแก ๑) มีความเอาใจใส
ในสมาชิก ในสินคาใหมีมาตรฐาน หม่ันติดตามการผลิตสินคาสูชุมชน ๒) ติดตามดูแลเรื่องคุณภาพ
สินคาตลอดจนดูแลรักษาสวัสดิการของสมาชิก ๓) ติดตามผลการดําเนินงานในเรื่องของการจัด
วิทยากรท่ีมีคุณภาพมาแนะนําอบรมพัฒนาสมาชิกและสินคา ๔) มีการจําหนายสินในราคาท่ีพอเหมาะ
พอดีไมเอารัดเอาเปรียบผูบริโภค

๕. ดานการกํากับดูแลตามหลักทิฏฐธัมมิกัตถะประโยชน ไดแก ๑) หม่ันดูแลในเรื่องของ
คุณภาพของสินคาและสุขภาพของสมาชิกในกลุม ๒) ดูแลการทํางานของสมาชิกใหรางวัลกับสมาชิก
ท่ีมาทํางานอยางสมํ่าเสมอเปนการรักษาคน รักษาน้ําใจใหมีความตั้งใจทํางานมากยิ่งข้ึน ๓) มีความ
เสมอตนเสมอปลายตอลูกคาและในหมูคณะ ๔) กํากับดูแลการทํางานของสมาชิกตามกําลังความ
สมารถของสมาชิกในกลุม

๕.๒ อภิปรายผล

ในการอภิปรายผล ผูวิจัยไดรวบรวมขอมูลและสังเคราะหขอมูลของการวิจัยและอภิปราย
ขอคนพบจากการทําวิจัยดังนี้



๑๗๑

๕.๒.๑ สภาพท่ัวไปในการจัดการเศรษฐกิจชุมชนวิถีพุทธของพระสังฆาธิการ
ในจังหวัดชลบุรี

สภาพท่ัวไปในการจัดการเศรษฐกิจชุมชนวิถีพุทธของพระสังฆาธิการในจังหวัดชลบุรีวัดได
มีการจัดการตั้งเปนศูนยฝกอาชีพใหกับชุมชนเปนการเพ่ิมรายไดใหกับชุมชนโดยการนําสินคาไป
จําหนาย สงเสริมสนับสนุนใหชุมชนทําสินคาออกจําหนาย และ ไดขยายผลลงสูชุมชนใกลเคียงเปน
การเพ่ิมรายไดใหกับชุมชน ดังนั้น พระสังฆาธิการนอกจากจะสั่งสอนประชาชนแลว ยังมีสวนรวมใน
การพัฒนาชุมชน โดยการชวยเหลือชุมชนในดานการแนะนํา การสงเสริมสนับสนุนดานทุนทรัพย ดาน
เสนอความคิดเหตุ รวมถึงเปนผูผลิตรวมกับชุมชน จัดตั้งเปนกลุมมีการบริหารจัดการอยางเปนระบบ
ซึ่งสอดคลองงายวิจัยของ พระครูปริยัติวิสุทธิคุณ และคณะ ไดวิจัย เรื่อง “การใชหลักพุทธศาสนาใน
การสงเสริมวิสาหกิจชุมชนพ่ึงตนเองลุมแมน้ํามูล อําเภอทาตูม จังหวัดสุรินทร” พบวา

การใชหลักสัปปุริสธรรม หลักพรหมวิหารธรรม ชวยสงเสริมการบริหารจัดการกลุมและ
สมาชิก ผลการใชหลักพุทธศาสนาในการสงเสริมวิสาหกิจชุมชน คือ ทําใหสมาชิกใหความรวมมือ
มีความสามัคคี มีความซื่อสัตย เท่ียงธรรม มีความไววางใจกัน ปฏิบัติงานอยางทุมเท เสียสละ จริงจัง
มีความขยัน อดทน มีความสุข ม่ันคง เอ้ือเฟอเก้ือกูลตอเพ่ือนมนุษย เกิดความคิดอาน มีมุมมองท่ี
กวาง รูจักแยกแยะ ฉลาดรอบรู มีเปาหมาย มีทักษะการดําเนินกิจกรรมกลุม เชื่อมโยงเครือขาย ลูกคา
และสมาชิกของกลุมเชื่อม่ัน ท้ังหมดสงผลเปนรูปธรรมท่ีชัดเจนคือ ความเขมแข็งม่ันคงของวิสาหกิจ
ชุมชนสามารถพ่ึงตัวเองได๑ และยังสอดคลองกับงานวิจัยของ วิทยา จันทรแดง ไดวิจัย เรื่อง
“การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการชุมชนเขมแข็งตามแนว ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในเขตจังหวัด
ภาคกลางตอนบน”, ผลการวิจัยพบวา

๑) นโยบายการนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใชเพ่ือสรางชุมชนเขมแข็ง มีการ
ดําเนินการในดานการเพ่ิมศักยภาพขององคกรชุมชน การสงเสริมการมีสวนรวม การจัดการความรู
และการเรียนรูของคนในชุมชน ๒) ชุมชนมีการประยุกตใชหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการ
บริหารจัดการชุมชน การประกอบอาชีพ การจัดการทรัพยากรในชุมชน และการพัฒนาองคกรใน
ชุมชน ๓) รูปแบบใหมท่ีคนพบคือ การบริหารจัดการชุมชนเขมแข็งแบบบูรณาการตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง การวิจัยในครั้งนี้นาไปสูขอคนพบใหม คือ ๑) การมีสวนรวมท่ีสนับสนุนใหชุมชน
เขมแข็งแบบไตรภาคี ไดแก องคกรชุมชน องคกรภาครัฐ องคกรภาคีสนับสนุน ๒) ระบบสนับสนุน
ชุมชนเขมแข็ง ไดแก ระบบความรู ระบบขอมูล ระบบความสัมพันธ และมีแนวทางในการนาไปสูการ
ปฏิบัติเพ่ือสรางชุมชนเขมแข็ง ๓) แนวทางในการสรางชุมชนเขมแข็ง คือ แนวทางดานการฟนฟูชุมชน

๑ พระครูปริยัติวิสุทธิคุณ และคณะ, “การใชหลักพุทธศาสนาในการสงเสริมวิสาหกิจชุมชนพ่ึงตนเอง
ลุมแมนํ้ามูล อําเภอทาตูม จังหวัดสุรินทร”, รายงานการวิจัย, (วิทยาเขตสุรินทร : มหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย, ๒๕๕๑). หนา ๑



๑๗๒

แนวทางดานการปรับตัวของชุมชน และแนวทางดานการดารงอยูของชุมชน๒ รวมถึงสอดคลองกับ
งานวิจัยของ ขวัญกมล ดอนขวา๓ ไดวิจัยเรื่อง การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนในภาคตะวนออกเฉียง
เหนือ ผลการวิจัย พบวา

งานวิจัยการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนดานบทบาทหนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
องคกรปกครองสวนทองถ่ินปจจุบันมีบทบาท และเปนปจจัยสําคัญตอการดําเนินกิจกรรมใน
กระบวนการเศรษฐกิจชุมชน ซึ่งทําใหชุมชนสามารถบริหารจัดการในเรื่องของการผลิตการบริโภค การ
แปรรูป และการขายผลิตภัณฑของกลุมอาชีพไดอยางมีประสิทธิภาพมากข้ึน ดังนั้นจึงควรให
ความสําคัญในการพัฒนาท้ังผูนําเศรษฐกิจชุมชนในพ้ืนท่ี ชาวบานหรือสมาชิกกลุมอาชีพ และ
เจาหนาท่ีผูเก่ียวของใหมีความรูและความสามารถดานการผลิต รูจักบริโภค และมีแนวคิดดานการแปร
รูปและการขาย โดยสรางเครือขายกับองคกรภาครัฐและเอกชน และสงผลตอการระดมคน เงินทุน
การบริหารการจัดการในกระบวนการผลิตทุกดานอยางมีประสิทธิภาพโดยอาศัยความรูและ
ความสามารถของคนในชุมชนนอกจากนี้ การพัฒนาเจาหนาท่ีผูเก่ียวของก็มี ความสําคัญจึงควร
พัฒนาใหมีความรูอยางลึกซึ้งในอุดมการณ และเทคนิคการกระตุนเชื่อมประสานเพ่ือใหเกิดการพัฒนา
เศรษฐกิจชุมชน แบบมีสวนรวมเพ่ือใหกลุมอาชีพประสบความสําเร็จเนื่องจากการพัฒนาทรัพยากร
มนุษยเปนปจจัยผลักดันสําคัญท่ีทําใหเกิดการพัฒนากิจกรรม ในกระบวนการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน
นอกจากนี้ยังสงผลตอการจัดสรรกําไรสวนเกินคืนสูสังคมภายในชุมชนดังนั้นองคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน และกลุมอาชีพในชุมชน ตลอดจนผูนําชุมชนควรรวมกัน แบงบูรณาการท้ังจังหวัดเพ่ือพัฒนา
อาชีพเศรษฐกิจชุมชนรูปธรรมอยางจริงจัง หรือมีสวนรวมในกลุมอาชีพซึ่งสงผลตอความยั่งยืนของ
กลุมอาชีพ

๕.๒.๒ กระบวนการการจัดการเศรษฐกิจชุมชนวิถีพุทธของพระสังฆาธิการ
ในจังหวัดชลบุรี

กระบวนการการจัดการเศรษฐกิจชุมชนวิถีพุทธของพระสังฆาธิการในจังหวัดชลบุรี
กระบวนการจัดการเศรษฐกิจชุมชน การท่ีวัดเปนศูนยกลาง มีพระสังฆาธิการเปนประธานกลุมชุมชน
เปนท่ีปรึกษา จึงมีกระบวนการจัดการอยางเปนระบบ มีการประชุมกลุมวางแผนงาน มีเปาหมายการ
ทํางาน การจัดกลุม แบงหนาท่ีกันทํางาน รวมท้ังมีการพัฒนากลุมใหรองรับกับการพัฒนาในชุมชน
พัฒนาสินคาในรูปแบบตางเพ่ือใหสอดรับกับเศรษฐกิจในปจจุบัน ซึ่งสอดคลองงายวิจัยของ
เดชวิทย นิลวรรณ และคณะ ไดวิจัยเรื่อง “การจัดการความรู เพ่ือพัฒนาธุรกิจชุมชนบนแนวคิด

๒ วิทยา จันทรแดง, “การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการชุมชนเขมแข็งตามแนว ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอ เ พี ย ง  ใ น เ ข ต จั ง ห วั ด ภ า ค ก ล า ง ต อน บ น ”, วิ ทย านิ พน ธ รั ฐ ป ร ะ ศ า สนศาสตร ดุษฎี บั ณฑิ ต ,
(คณะรัฐประศาสนศาสตร : มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ, ๒๕๕๔), หนา ๑.

๓ ข วั ญ ก ม ล ด อน ข ว า ,“ก า ร พั ฒ น า เ ศ ร ษฐ กิ จ ชม ชน ใน ภ า ค ต ะ วั น ออก เ ฉี ย ง เ ห นื อ ”,
รายงานวิจัย, (ทุนอุดหนุนการวิจัยจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ – ๒๕๕๕),
หนา ๓๐– ๔๒.



๑๗๓

เศรษฐกิจพอเพียง กลุมตัดเย็บบานดอกแดง ตําบลสงาบาน อําเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม”
ผลการวิจัยพบวา ในการดําเนินการวิจัยครั้งนี้ทีมวิจัยมีเปาหมายของการวิจัยโดยผานกระบวนการ
จัดการความรู เพ่ือพัฒนาธุรกิจชุมชน กลุมตัดเย็บบานดอกแดง ตําบลสงาบาน อําเภอดอยสะเก็ด
จังหวัดเชียงใหม เพ่ือสรางรายไดเสริมใหแกสมาชิกกลุมตัดเย็บในหมูบานใหเปนธุรกิจชุมชนท่ียั่งยืน
อันจะทําใหชุมชนเกิดความเขมแข็ง สรุปไดดังนี้ ๑) ดานองคความรู

๑. การวิจัยมีการลงพ้ืนท่ีเพ่ือเก็บขอมูลและสํารวจบริบท รวมท้ังศักยภาพชุมชนในการ
ดําเนินธุรกิจชุมชน ของกลุมตัดเย็บบานดอกแดง ทําใหทราบขอมูลพ้ืนฐานของชุมชนในการ
ดําเนินการธุรกิจชุมชน เปนไปตามเปาหมายในระดับ P (preliminary results) สามารถนํามาสรุป
ปญหาในดานตางๆ ท้ัง ๕ ดาน ไมวาจะเปนดานการบริหารจัดการ ดานการผลิต ดานการเงิน ดาน
การตลาด และดานการสื่อสารการตลาด ทําใหเห็นถึงเปาหมายในการพัฒนาไดอยางชัดเจน เปนไป
ตามเปาหมายในระดับ P (preliminary results) จากการจัดการความรูของทีมวิจัย ทําใหกลุมตัดเย็บ
มีแผนการตลาดท่ีตรงกลุมเปาหมายและเปนแบบอยางได จากการท่ีทีมวิจัยไดมีการเก็บรวบรวม
ขอมูลผูบริโภคและการทดสอบตลาด ทีมวิจัยไดนําขอมูลความตองการของผูบริ โภคท่ีไดมา
ประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการโดยใหกลุมตัดเย็บบานดอกแดงรวมกําหนดโครงการในการพัฒนา
รูปแบบผลิตภัณฑใหมใหตรงกับความตองการของตลาดท้ังในชองทางเดิมและชองทางใหม รวมท้ัง
อบรมดานการวางแผนการตลาด ซึ่งสามารถนําเสนอผลิตภัณฑของกลุมใหเปนเอกลักษณและสามารถ
ขยายตลาดไดเพ่ิมมากข้ึน ผลท่ีไดรับเปนไปตามเปาหมาย คือ อยูในระดับผลสําเร็จก่ึงกลาง
(intermediate results) จากผลการดําเนินการวิจัย กลุมตัดเย็บบานดอกแดง ไดมีพัฒนาการในการ
รวมกลุมกันท่ีเหนียวแนนมากข้ึน จนสามารถพัฒนากลุมใหสามารถจัดตั้งเปนศูนยเรียนรู กลุมตัดเย็บ
บานดอกแดงได ทําใหเกิดความยั่งยืนในการประกอบอาชีพ ผลท่ีไดรับเกินกวาเปาหมายท่ีตั้งไว คือ
อยูในระดับผลสําเร็จก่ึงกลาง (intermediate results)

๒. ดานการพัฒนา ๑. มีการพัฒนา มีโครงสรางการบริหารงานท่ีชัดเจน ทําใหทราบ
ความสัมพันธของกิจกรรมตางๆ ในการดําเนินงาน และสายการบังคับบัญชา ตลอดจนมีการจัดทํา
คําบรรยายลักษณะงานท่ีเหมาะสมกับกลุม เกิดการการบริหารจัดการกลุมท่ีดี เปนไปตามเปาหมายใน
ระดับ P (preliminary results) ๒. กลุมตัดเย็บบานดอกแดงสามารถพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑใหมท่ี
เปนเอกลักษณเฉพาะของกลุมตัดเย็บบานดอกแดงและยังสามารถพัฒนาความหลากหลายของ
ผลิตภัณฑมีมาตรฐานท่ีเหมาะสมกับตลาดในแตละระดับ และสามารถสรางมูลคาเพ่ิมได

๓. กลุมตัดเย็บบานดอกแดงไดรับการพัฒนาวิธีการในการจัดทําบัญชีครัวเรือนและการ
จัดทําบัญชีของกลุมท่ีถูกตอง มีระบบบัญชีและการบริหารการเงินของกลุม ซึ่งเปนระบบท่ีมีความ
โปรงใส ตรวจสอบได และสมาชิกทุกคนมีสวนรวมในการบริหารจัดการกลุม ผลท่ีไดรับเกินกวา
เปาหมายท่ีตั้งไว คือ อยูในระดับผลสําเร็จก่ึงกลาง (intermediate results)

๔. กลุมตัดเย็บบานดอกแดงมีการพัฒนาสื่อการประชาสัมพันธท่ีทันสมัยและท่ัวถึงทุก
กลุมเปาหมาย โดยใชผลิตสื่อท่ีเหมาะสมตอศักยภาพของกลุมและสภาพของตลาดเปาหมาย ท้ังสื่อท่ี
เปนสิ่งพิมพ (ไดแก โบชัวร นามบัตร ปายไวนิล) สื่ออิเลคทรอนิกส (ไดแก VCD Presentation) และ
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สื่อท่ีเปนบุคคล (ไดแก พนักงานขายซึ่งเปนสมาชิกในกลุมตัดเย็บบานดอกแดง) ผลท่ีไดรับเปนไปตาม
เปาหมายท่ีตั้งไว คือ อยูในระดับผลสําเร็จก่ึงกลาง (Intermediate results)

๕. จากการวิจัยและการใหความรูแกกลุมสมาชิกกลุมตัดเย็บบานดอกแดง ทําใหสมาชิก
กลุมมีความเขาในในการดําเนินธุรกิจในรูปแบบของธุรกิจชุมชน จนเกิดการรวมกลุมเพ่ือเปนเครือขาย
ท่ีเขมแข็งและมีความยั่งยืนในการประกอบอาชีพ ซึ่งกลุมสามารถระดมทุนจากผลกําไรท่ีไดรับจากการ
ดําเนินงานของกลุม จนกลุมสามารถจัดตั้งศูนยการเรียนรูกลุมตัดเย็บบานดอกแดง เพ่ือเปนศูนยรวม
ในการดําเนินการตัดเย็บและศูนยแสดงสินคารวมถึงเปนสถานท่ีดูงาน สําหรับชุมชนใกลเคียงและกลุม
วิสาหกิจท่ีสนใจ เพ่ือศึกษาระบบการดําเนินธุรกิจชุมชนของกลุมตอไป ผลท่ีไดรับเกินกวาเปาหมาย
ท่ี ตั้ ง ไ ว  คื อ  ผ ล ท่ี ไ ด อ ยู ใ น ร ะดั บ G (goal results)๔ และยั ง ส อดคล อ ง กั บ ง าน วิ จั ย ขอ ง
สมบูรณ ธรรมลังกา ไดวิจัยเรื่อง “รูปแบบการเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนโดยใชภูมิปญญา
ทองถ่ินเปนฐานในจังหวัดเชียงราย ” พบวา ในบริบททางดานสังคมของชุมชนท่ีเขมแข็งในจังหวัด
เชียงรายเปนสังคมแบบเครือญาติมีโครงสรางทางสังคมเปนท้ังแบบแนวราบและแนวตั้งทางดาน
การเมืองมีการกระจายอํานาจแบงการปกครองชุมชนเปนหมวดหรือคุมชุมชนตางๆ

ทางดานวัฒนธรรมชุมชน มีวัฒนธรรม ประเพณีความเชื่อและพิธีกรรม ท่ีสืบทอดมาจาก
บรรพบุรุษและทางดานเศรษฐกิจมีทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ เปนตน ทุนในการผลิตมีการ
รวมกลุมเพ่ือการผลิต การจําหนายผลผลิตเพ่ือสงเสริมเศรษฐกิจของชุมชน การใชภูมิปญญาทองถ่ิน
เปนฐานในการเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนในจังหวัดเชียงรายมีอาทิเชน ภูมิปญญาทองถ่ิน ดาน
ผูนําชุมชนการเรียนรูและการถายทอดความรูการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ การปรับตัวกับการ
เปลี่ยนแปลงสวนปจจัยท่ีมีผลตอความเขมแข็งของชุมชนมีปจจัยสําคัญคือ กระบวนการเรียนรูของ
ชุมชน ระบบเครือขาย ระบบความสัมพันธในชุมชนและภูมิปญญาทองถ่ินในการพัฒนารูปแบบการ
เสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนโดยใชภูมิปญญาทองถ่ินเปนฐานไดใชปจจัยตางๆ เหลานี้มา
กําหนดรูปแบบการเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนและตัวชี้วัดความเขมแข็งของชุมชน๕ รวมถึง
สอดคลองกับงานวิจัยของ เกรียงศักดิ์ เอ้ือมเก็บ๖ ไดวิจัยเรื่อง “งานการวิจัยการศึกษาสถานภาพ
การผลิต ผลิตภัณฑสมุนไพรและอาหารเสริมเพ่ือสุขภาพเพ่ือเศรษฐกิจชุมชนในจังหวัดนครราชสีมา”
ผลการวิจัยพบวา ความคาดหวังและความตองการในบทบัญญัติของกฎหมาย การปฏิบัติในการผลิต

๔ เดชวิทย นิลวรรณ และคณะ ,“การจัดการความรู เพ่ือพัฒนาธุรกิจชุมชน บนแนวคิดเศรษฐกิจ
พอเพียง กลุมตัดเย็บบานดอกแดง ตําบลสงาบาน อําเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม”,รายงานการวิจัย ,
(คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม, ๒๕๕๓), หนา ๑.

๕ สมบูรณ ธรรมลังกา , รูปแบบการเสริมสรางความเข็มแข็งของชุมชนโดยใชภูมิปญญาทองถ่ินเปน
ฐานในจังหวัดเชียงราย , วิทยานิพนธปรัชญาดุษฎีบัณฑิต , (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ,
๒๕๕๔), หนา ๑.

๖ เกรียงศักดิ์ เ อ้ือมเก็บ, “การศึกษาสถานภาพการผลิต ผลิตภัณฑสมุนไพรและอาหารเสริม
เพ่ือสุขภาพ เพ่ือเศรษฐกิจชุมชนในจังหวัดนครราชสีมา”, รายงานวิจัย , (นครราชสีมา : สํานักวิชาวิทยาศาสตร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, ๒๕๔๖), หนา ๔๙.
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เปาประสงคของการจัดตั้งกลุม ทุน ตลาด การบริหารจัดการ พบวาชาวบานตั้งกลุมผลิตสินคาชุมชน
เพ่ือตองการใหชุมชนสังคมไมตองพ่ึงพาตางประเทศในดาน เงินทุนหวังวาชุมชนจะมีความรวมมือรวม
แรงกัน ดานการตลาดหวังวาชุมชนจะสามารถควบคุมและตรวจสอบระบบคุณภาพเองไดดานวิชาการ
และการถายทอดตองการใหมีนักวิชาการชวยในการตรวจสอบ ใหความรูดานเทคนิคตางๆ
ดานกฎหมายตองการมี ความรูเก่ียวกับกฎหมายการผลิตสินคาชุมชนมากข้ึน ดานนโยบายและการ

สนับสนุนตองการใหรัฐควบคุมราคาสารเคมีหรือปุยเครื่องมือทางการเกษตร เพ่ือใหตนทุนการผลิตมี
ความสมดุลกับราคาวัตถุดิบทางการเกษตรท่ีจําหนายความคาดหวังและความตองการในบทบัญญัติ
ของกฎหมาย การปฏิบัติในการผลิตเปาประสงคของการจัดตั้งกลุม ทุน ตลาด การบริหารการจัดการ
วิชาการและการถายทอดกฎหมาย นโยบายและการสนับสนุน พบวาจุดประสงคของการรวมกลุมผลิต
สมุนไพรคือ ตองการใหชุมชนสังคมไมตองพ่ึงพาตางประเทศดานเงินทุน หวังวาชุมชนจะมีความ
รวมมือรวมแรงกัน ดานการตลาดตองการเพ่ือผลิตสินคาเพ่ือแลกเปลี่ยนบริโภคในชุมชน และตองการ
สงสินคาไปจําหนายยังตางประเทศดานการบริหารจัดการหวังวาชุมชนจะสามารถควบคุมและ
ตรวจสอบระบบคุณภาพเองได ดานวิชาการและการถายทอดตองการใหมีนักวิชาการชวยในการ
ตรวจสอบ ใหความรูดานเทคนิคตางๆ ดานกฎหมายตองการมีความรู เก่ียวกับกฎหมายการผลิตสินคา
ชุมชน ดานนโยบายและการสนับสนุนตองการใหรัฐควบคุมราคาสารเคมี หรือปุยเครื่องมือทาง
การเกษตร เพ่ือใหตนทุนการผลิตมีความสมดุลกับราคาวัตถุดิบทางการเกษตรท่ีจําหนายและมี
ขอเสนอแนะดังนี้ สรางความเขาใจในกระบวนการเรียนรูเศรษฐกิจชุมชน เก่ียวกับผลิตภัณฑสุขภาพ
ชุมชนในทุกระดับท้ังหนวยสงเสริมและองคกรชุมชน จัดระบบองคความรู และรูปแบบกระบวนการ
เรียนรู ในผลิตภัณฑสุขภาพชุมชน สงเสริมความรูในดานการผลิตภัณฑสุขภาพชุมชนในดานความ
ปลอดภัยตอสุขภาพและเทคนิค การพัฒนาผลิตภัณฑใหไดคุณภาพและลดตนทุนการผลิต ประสาน
การดําเนินงานอยางบูรณาการ เพ่ือใหเกิดโครงสรางและหนาท่ี จะไดลดความซ้ําซอนของงาน

๕.๒.๓ การพัฒนาการจัดการเศรษฐกิจชุมชนวิถีพุทธของพระสังฆาธิการในจังหวัด
ชลบุรีตามหลักพุทธธรรม

การพัฒนาการจัดการเศรษฐกิจชุมชนวิถีพุทธของพระสังฆาธิการในจังหวัดชลบุรี
ตามหลักพุทธธรรมคือ การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนโยพระสังฆาธิการ นอกจากพัฒนาเศรษฐกิจท่ีเปน
สินคาของชุมชนแลว นําหลักธรรมเขามาพัฒนาจิตใจสมาชิกของกลุม หลักธรรมยังสามารถนําไป
ประยุกตใชกับเศรษฐกิจชุมชนได หลักธรรมไดแก หลักทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน ๔ ประการมา
บูรณาการไดเปนอยางดี ซึ่งสอดคลองงายวิจัยของ พระครูโพธิธรรมานุกูล (บรรเทา ชุดจีน )๗

ไดวิจัยเรื่อง ศึกษาแนวทางการนําหลักทิฏฐธัมมิกัตถประโยชนเพ่ือแกปญหาชีวิตของพุทธศาสนิกชน
ในสังคม ผลการวิจัย พบวา ทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน เปนหลักธรรมในพุทธศาสนา คือ หลักประโยชน

๗ พระครูโพธิธรรมานุกูล (บรรเทา ชุดจีน), “ศึกษาแนวทางการนําหลักทิฏฐธัมมิกัตถประโยชนเพ่ือ
แกปญหาชีวิตของพุทธศาสนิกชนในสังคม ”, รายงานการวิจัย , (มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,
๒๔๔๓).หนา ๑.
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ในปจจุบัน ๔ อยาง บางเรียกวา หัวใจเศรษฐี อุ อา กะ สะ อาจเรียกสั้นๆวา ทิฏฐธัมมิกัตถะ
(เนื่องจากอัตถะ แปลวา ประโยชนอยูแลว จึงไมจําเปนตองมีประโยชน ซ้ําซอนกันสองคําก็ได)
หรืออาจเรียกเต็มๆวา ทิฏฐธัมมิกัตถสังวัตตนิกธรรม ๔ หมายถึง ธรรมท่ีเปนไปเพ่ือประโยชนใน
ปจจุบัน หลักธรรมอันอํานวยประโยชนสุขข้ันตน เพ่ือประโยชนสุขสามัญท่ีมองเห็นกันในชาตินี้
ท่ีคนท่ัวไปปรารถนา มี ทรัพย ยศ เกียรติ ไมตรี เปนตน

อันจะสําเร็จดวยธรรม ๔ ประการ คือ (๑) อุฏฐานสัมปทา ถึงพรอมดวยความหม่ัน เชน
ขยันหม่ันเพียร เลี้ยงชีพดวยการหม่ันประกอบการงาน เปนผูขยันไมเกียจครานในการงานนั้น
ประกอบดวยปญญาเครื่องสอดสอง อันเปนอุบายในการงานนั้น ใหสามารถทําไดสํา เร็จ
(๒) อารักขสัมปทา ถึงพรอมดวยการรักษาโภคทรัพย (ท่ีหามาไดดวยความขยันหม่ันเพียรโดยชอบ
ธรรม) เขารักษาคุมครองโภคทรัพยเหลานั้นไวไดพรอมมูล ไมใหถูกลักหรือทําลายไปโดยภัยตางๆ
(๓) กัลยาณมิตตตา คบคนดี ไมคบคบชั่ว อยูอาศัยในบานหรือนิคมใด ยอมดํารงตน เจรจา สนทนากับ
บุคคลในบานหรือนิคมนั้น ซึ่งเปนผูมีสมาจารบริสุทธิ์ ผูถึงพรอมดวยศรัทธา ศีล จาคะ ปญญา และ
(๔) สมชีวิตา อยูอยางพอเพียง รูทางเจริญทรัพยและทางเสื่อมแหงโภคทรัพย แลวเลี้ยงชีพพอเหมาะ
ไมใหสุรุยสุรายฟูมฟายนัก ไมใหฝดเคืองนัก ดวยคิดวา รายไดของเราจักตองเหนือรายจาย และ
รายจายของเราจักตองไมเหนือรายได

การนําหลักทิฏฐธัมมกัตถประโยชน เพ่ือแกไขปญหาชีวิตของพุทธศาสนิกชนในสังคมไทย
ปจจุบัน มีท้ังหมด ๔ ขอ คือ (๑) การนําหลักอุฏฐานสัมปทามาแกปญหาการขาดความเพียร เม่ือจะ
หลีกใหพนจากความชั่วนานาประการ สิ่งสําคัญก็คือการระมัดระวัง หรือสํารวมรักษากาย วาจา ใจ
แมกระท่ังชีวิตของเรา ไมใหหลงไปตามกระแสวัตถุตางๆ (๒) การนําหลักอารักขสัมปทามาแกปญหา
ชีวิตการไมรูจักรักษาทรัพย อารักขสัมปทา คือการใชเงินตามหลักธรรมะคนรูจักทํามาหาเลี้ยงชีพ คน
ท่ีจะเรียกไดวา รูจักหา รูจักใชทรัพย หรือหาเงินเปน ใชเงินเปน เปนคนทํามาหากินท่ีดีตั้งตัวสราง
หลักฐานได (๓) การนําหลักกัลยาณมิตตตามาแกปญหาชีวิตการคบคนพาล ตองมีกัลยาณมิตรท่ีดี คือ
มีผูแนะนําสั่งสอน ท่ีปรึกษาเพ่ือนท่ีคบหา และบุคคลผูแวดลอมท่ีดี ความรู จักเลือกเสวนาบุคคลหรือ
เขารวมหมูกับทานผูทรงคุณทรงปญญามีความสามารถซึ่งจะชวยแวดลอมสนับสนุนชักจูง ชี้ชองทาง
เปนแบบอยางตลอดจนเปนเครื่องอดหนุนเก้ือกูลแกกัน ใหดําเนินกาวหนาไปดวยดี ในการศึกษาอบรม
การครองชีวิต การประกอบกิจการและธรรมปฏิบัติ สิ่งแวดลอมทางสังคมท่ีดี และ (๔) การนําหลักสม
ชีวิตามาแกปญหาชีวิตการใชจายทรัพยเกินฐานะ คือ การประหยัดเปนสิ่งจําเปนอยางมาก เราจะมี
ชีวิตราบรื่นปกติสุขไดก็ตองรูจักใชเงินทองอยางประหยัด ใชแตในสิ่งท่ีจําเปนแกการครองชีพของเรา
พยายามใชจายให พอเหมาะกับรายได ของเรา เพราะวาผู ใชจายสุรุยสุรายใชจายเกินฐานะของตัวเอง
นั้นยอมไดรับความเดือดรอนทํา ใหครอบครัวไดรับความลําบาก เพราะฉะนั้นจะตองรูจักประหยัด
ทรัพยพยายามใชจายแตในสิ่งท่ี จําเปนเทานั้นจึงมีความสุขไดตามสมควรแกอัตภาพของตัวเองและ



๑๗๗

ครอบครัวและยังสอดคลองกับงานวิจัยของ จาอากาศโทสุธา ทองบุตร๘ ไดวิจัยเรื่อง “การประยุกตใช
หลักทิฏฐธัมมิกัตถประโยชนกับการแกไขปญหาสังคมไทย”พบวา ทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน หมายถึง
ธรรมท่ีเปนไปเพ่ือใหไดมาซึ่งประโยชนในปจจุบัน ประโยชนอันพึงไดรับจากการประกอบกิจการ หรือ
มีอาชีพท่ีสุจริตถูกตองท้ังทางกฎหมายและศีลธรรม ผลประโยชนท่ีไดจากการประกอบกิจนั้นเปนผลท่ี
ไดทันตาเห็นไมตองรอถึงภายภาคหนาผลประโยชนท่ีไดรับจากการประกอบกิจการท่ีบุคคลใดบุคคล
หนึ่งจะไดมาซึ่งประโยชนนั้น จะตองแสวงหาอยางมีหลักการและมีแผนการ ซึ่งหลักการและแผนการนี้
เรียกวา ธรรมท่ีเปนไปเพ่ือใหไดมาซึ่งประโยชนในปจจุบัน อันมีอยู ๔ ประการ คือ ๑) อุฏฐานสัมปทา
ถึงพรอมดวยความหม่ัน เลี้ยงชีพดวยการหม่ันประกอบการงาน ๒) อารักขสัมปทา ถึงพรอมดวยการ
รักษาโภคทรัพยท่ีหามาไดดวยความขยันหม่ันเพียรโดยชอบธรรม ๓) กัลยาณมิตตตา คบคนดีไมคบ
คนชั่ว ๔) สมชีวิตา อยูอยางพอเพียง รูทางเจริญทรัพยและทางเสื่อมแหงโภคทรัพยจากการศึกษาการ
ขาดหลักทิฏฐธัมมิกัตถประโยชนในสังคมไทยพบวา คนในสังคมไทยขาดความเพียรและถาปจจัยท่ี
แวดลอมอยูรอบตัวไมไดสรางความม่ันใจเพียงพอก็จะเกิดความรู สึกอยากประวิงเวลาท่ีจะลงมือทําสิ่ง
ใดสิ่งหนึ่งใหนานออกไปและหากการทํากิจกรรมใดเปนการเหลือวิสัยเราจะหลีกเลี่ยงไมทําสิ่งเหลานั้น
หรือ ผลัดวันปะกันพรุง เพียงเพ่ือยื้อระยะเวลาแหงความสุขใหยาวออกไป จนติดเปนนิสัยของความ
เกียจคราน ซึ่งเปนการขาดความเพียรในการดําเนินกิจตางๆ ในชีวิตตน การไมรูจักประหยัดทรัพยใน
สังคมไทยมีผลมาจากคนในสังคมเสพติดในวัตถุนิยมจึงใชจายทรัพยสิน เงินทองนั้นใหสูญเปลาไปอัน
มาจากการไมรูจักประหยัดทรัพยนั้น นับวาเปนสิ่งท่ีประมาทยิ่งเกิดปญหาใชจายเกินรายไดหาเงินไม
พอใชจายเกิดปญหา คอรรัปชั่น คดโกง ปลนจี้ ซึ่งเปนผลกระทบตอคนท่ีอยูรวมในสังคมตามมา
ปญหาการคบคนพาลไมรูจักการคบคนดีเปนมิตรไมรูจักเลือกบุคคลท่ีจะคบหาวาจะสามารถเก้ือหนุน
ชีวิตไปในทางท่ีดีชกชวนเราไปทําเรื่องท่ีไมดีไมสมควรจึงทําใหเสียประโยชนในชีวิตทาใหพบกับความ
เสื่อมเสียของชีวิตไมมีความพรอม คือการดําเนินชีวิตและการพัฒนาท่ีเปนไปโดยไมถูกตองตามหลัก
ศีลธรรมของพระพุทธศาสนา ปญหาการใชจายทรัพยเกิดฐานะเปนผูดําเนินชีวิตไมสมควรดําเนินชีวิต
ไมเหมาะสม ไมสมควรแกฐานะไมวาจะมีทรัพยสินเงินทองมากหรือนอย คือใชจายเกินตัวสุรุยสุรายกอ
ห นี้ สิ น ไ ม รู จั ก ป ร ะ ม า ณ ต น ใ น ก า ร ใ ช จ า ย ท รั พ ย  อี ก ท้ั ง
ไมรูจักกําหนดรายไดและรายจายใหพอดีสมรายได เพ่ือประโยชนไวสําหรับบั้นปลายของชีวิตตน
การประยุกตใชหลักทิฎฐธัมมิกัตถประโยชนในการแกไขปญหาในสังคมไทย มีท้ังหมด ๔ ขอ คือ
๑) การนําหลักอุฏฐานสัมปทามาประยุกตใชกับการแกปญหาชีวิตการขาดความเพียร เม่ือจะหลีกให
พนจากความเกียจครานนานาประการ ท่ีเปนหนทางนําพาใหชีวิตมีความเสื่อมลง ๒) การนําหลัก

๘ จาอากาศโทสุธา ทองบุตร , “การประยุกตใชหลักทิฏฐธัมมิกัตถประโยชนกับการแกไขปญหา
สังคมไทย” รายงานการวิจัย, (มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๖), หนา ๑.



๑๗๘

อารักขสัมปทามาประยุกตใชกับการแกปญหาชีวิตการไมรูจักรักษาทรัพย คือการใชเงินตามหลัก
ธรรมะคนรูจักทํามาหาเลี้ยงชีพ การตั้งตนไวอยางเหมาะสมกับการรูจักหาทรัพย และรูจักรักษาทรัพย
นั้น ๓) การนําหลักกัลยาณมิตตตา มาประยุกตใชกับการแกปญหาชีวิตการคบคน รูจักเลือกเสวนา
บุคคลผูทรงคุณทรงปญญา มีความสามารถซึ่งจะชวยสนับสนุนใหดําเนินกาวหนาไปดวยดี และ
๔) การนําหลักสมชีวิตามาประยุกตใชกับการแกปญหาชีวิตการใชจายทรัพยเกินฐาน พยายามใชจาย
ใหพอเหมาะกับรายไดของเรา เพราะวาผูใชจายสุรุยสุรายใชจายเกินฐานะของตัวเองจะตองรูจัก
ประหยัดทรัพยพยายามใชจายแต ในสิ่งท่ีจําเปนเทานั้นจึงมีความสุขได รวมถึงสอดคลองกับงานวิจัย
ของ ตวงพร สมสมัย และคณะ ไดศึกษาวิจัยเรื่อง “การพัฒนาคุณภาพชีวิตอยางยั่งยืนตามหลักธรรม
ทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน ๔ : กรณีศึกษาอําเภอมวงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี”จุดมุงหมายของการ
วิจัยนี้เพ่ือ ๑) พัฒนารูปแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตอยางยั่งยืนตามหลักธรรมทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน
๔ ๒) ศึกษาภูมิหลังของชมชนกลุมตัวอยาง และ ๓) ศึกษาผลกระทบในการนํารูปแบบการพัฒนา
คุณภาพชีวิตอยางยั่งยืนตามหลักธรรมทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน ๔ ไปใช ประชาชนกลุมตัวอยาง
ประกอบดวย ประชาชนจํานวน ๓๔๒ คน จากชุมชน ๓ หมูบาน ไดแก หมูบานดอนแดงใหญ หมูบาน
หนองไขนก และหมูบานดอนแดงนอย อําเภอมวงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี ข้ันตอนดําเนินการวิจัย
ประกอบดวย ๔ ข้ันตอน คือ ๑) สํารวจขอมูลเบื้องตนของชุมชน ๒) รวบรวมขอมูลพ้ืนฐานของชุมชน
เพ่ือพัฒนารูปแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ๓) แนะนํารูปแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต และ ๔) ศึกษา
ผลกระทบจากการนํารูปแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตไปใช จากผลการวิจัยนี้ไดรูปแบบการพัฒนา
คุณภาพชีวิตอยางยั่งยืนตามหลักธรรมทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน ๔ โดยการนําหลักธรรมและทฤษฎี
เศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการเขาดวยกัน รูปแบบนี้ประกอบดวยหลักสูตร และกิจกรรมพัฒนาชมชน
เขมแข็ง ๗ ดาน คือ ๑) ดานความรู ๒) ดานท่ีพักอาศัยถูกสุขลักษณะอนามัยท่ีดี ๓) ดานสงเสริม
ความดี ๔) ดานการพัฒนาแบบผสมผสานบาน วัด โรงเรียน(บวร) ๕) ดานศีลธรรม คุณธรรม
๖) ดานประเพณีและวัฒนธรรม และ ๗) ดานการสื่อสารขอมูล ผลการวิจัยพบวา กลุมตัวอยางมีความ
ขยันมาก แตไมสามารถรักษาทรัพยและใชจายอยางเหมาะสมประชาชนรอยละ ๔๙.๗๐ มีรายไดไม
พอกับรายจายและตองกูเงิน ประชาชนไมนิยมจดบันทึกรายรับรายจาย หลังจากการนํารูปแบบการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตไปใช ประชาชนมีหลักธรรม ๔ ดานเพ่ิมข้ึนคือ ขยันหา รักษาทรัพย คบคนดีเปน
มิตร๙

๙ ต ว งพ ร ส ม ส มั ย แ ล ะ ค ณ ะ ,“ก า ร พั ฒ น า คุ ณ ภ า พ ชี วิ ต อย า ง ยั่ ง ยื น ต า ม ห ลั ก ธ ร ร ม
ทิฏฐธัมมิ กัตถประโยชน ๔ : กรณีศึกษาอํา เภอมวงสามสิบ จังห วัด อุบลราชธานี”, รายงานการวิจัย
(มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต, ๒๕๕๔), หนา ๑.



๑๗๙

๕.๓ ขอเสนอแนะ

การวิจัยเรื่อง “การจัดการเศรษฐกิจชุมชนวิถีพุทธของพระสังฆาธิการในจังหวัดชลบุรี”
ผูวิจัยไดมีขอเสนอแนะเชิงนโยบาย ขอเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ และขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
โดยมีรายละเอียด ดังตอไปนี้

๕.๓.๑ ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย

ผูวิจัยได สรุปขอเสนอแนะเชิงนโยบายประกอบดวยการวางแผน การจัดองคกร
การบริหารงานบุคคล การอํานวยการสั่งการ ซึ่งมีรายละเอียดดังตอไปนี้

๑) ดานการวางแผน คือ การดําเนินงานตามนโยบายและแผนงานท่ีวางไว โดยมีการ
จัดการงาน เงนิ คน วัสดุ แผนงาน เพ่ือใหเกิดการพัฒนาในอนาคต ซึ่งตองใชองคความรูความสามารถ
และประสบการณในการตดัสินใจ

๒) ดานการจัดองคกร คือ สมาชิกทุกคนตองใหความรวมมือใชความเพียรพยายาม
และความรูความสามารถตางๆ จึงจะดําเนินการไดตามเปาหมาย ถึงแมวาอาจมีขอจํากัดในการจัดการ
เศรษฐกิจชุมชน แตการยอมรับขอจํากัดจะชวยใหการวางแผน เพ่ือสงเสริมการเปลี่ยนแปลงพัฒนา
งานอยางเปนระบบทําไดอยางมีประสิทธภิาพ

๓) ดานการบริหารงานบุคคล คือ การพัฒนาคุณภาพของสมาชิก โดยจัดหาวิทยากร
มาอบรมพัฒนาความรูความสามารถของสมาชิก จัดโครงการดูงาน จัดกิจกรรมเพ่ือเสริมสรางคุณภาพ
ของสมาชิก

๔) ดานการอํานวยการสั่งการ คือ ประธานตองมีทักษะและประสบการณในการ
จัดการเศรษฐกิจชุมชนเหมาะสม เชน การวางแผน การจัดองคการ การประสานงานบุคลากร และ
วิธีการจดัการอยางถูกตอง ตรงตามเปาหมายท่ีกําหนดไว

๕) ดานการกํากับดูแล คือ สงเสริมดูแลการผลิตสินคาและการจําหนายในชุมชน
ตรวจตราดูแลสมาชิก แกไขขอขัดของของของสมาชิก แนะนําการทํางานใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน
ชวยพัฒนาสินคาชุมชนใหดียิ่งข้ึน

๕.๓.๒ ขอเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ

ผูวิจัยได สรุปขอเสนอแนะเชิงปฏิบัติการประกอบดวยการวางแผน การจัดองคกร
การบริหารงานบุคคล การอํานวยการสั่งการ ซึ่งมีรายละเอียดดังตอไปนี้

๑) ดานการวางแผน สงเสริมโดยมีการวางแผนปรับปรุงพัฒนาสินคาชุมชน กําหนด
เปาหมายในการรักษาคุณภาพของสินคาชุมชนใหไดมาตรฐาน มีแผนการตลาดท่ีชัดเจน
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๒) ดานการจัดองคกร สงเสริมการจัดการสินคาชุมชนมีการจัดตั้งเปนกลุมของชุมชน
หรือกลุมของโรงเรียนอยางชัดเจน มีรูปแบบของกลุมชุมชน มีระบบในการดําเนินการในการบริหาร
จัดการสินคา

๓) ดานการบริหารงานบุคคล สงเสริมการบริหารงานของสมาชิกของการจัดการ
สินคาชุมชน มีการแบงหนาท่ีของสมาชิกตามความถนัดของแตละคน รวมถึงการฝกอบรมสมาชิกโดย
เชิญวิทยากรมาใหความรูในเรื่องวิทยาการใหมๆ เพ่ือพัฒนาสินคาใหมีความทันสมัย

๔) ดานการอํานวยการสั่งการ ระบบการสั่งงานเปนอาจสั่งดวยวาจาโดยประธาน
เปนผูสั่งสมาชิกโดยตรงและการประชุมโดยผานทางประธานกลุมเปนผูสั่งตามลําดับชั้นใหไดตรงตาม
เปาหมายท่ีไดรับมา การชีแ้จงแนะนําการปฏิบัตงิาน ขจัดความขัดแยงระหวางสมาชิกผูรวมงาน
ดแูลการหาทุนกอสรางดวย การขอเงนิงบประมาณ

๕) ดานการกํากับดูแล การกํากับดูแลสมาชิกท่ีทํางาน คุณภาพของสินคา ตนทุนการ
ผลิต ใหอยูในหลักประหยัดและพอเหมาะพอสมควร ควบคุมการเงินและบัญชีรายรับและรายจายของ
ของกลุมใหเปนไปตามหลักบญัชี และควบคุมดแูลเอกสารตางๆ

๖) ดานหลักทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน สงเสริมใหสมาชิกนําหลักธรรมไปใชใหมาก
ยิ่งข้ึน รวมถึงมีการนําไปใชในการจัดการกลุมชุมชน

๕.๓.๓. ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป

สําหรับขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป มีดังตอไปนี้
๑) ควรมีการสํารวจความตองการในการจัดการเศรษฐกิจชุมชนวิถีพุทธ เพ่ือจัดทํา

แผนใหมีความสอดคลองกับชุมชน เปนการกําหนดเปาหมายในอนาคต
๒) ควรสนับสนุนการดําเนินงานพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนแกกลุมชุมชนทุกกลุมอาชีพ

มีการปรับปรุงนโยบาย ขอมูลขาวสาร วิธีการดําเนินโครงการหรือกิจกรรมใหมีความเหมาะสมกับ
สมาชิกในชุมชน เพ่ือเปนการพัฒนาใหตรงเปาหมายและรองรับการเปลี่ยนแปลงท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต

๓) ควรศึกษาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและหลักพุทธธรรมท่ีเหมาะสมกับสมาชิก
หรือกลุมเพ่ือสงเสริมการจัดการเศรษฐกิจชุมชนวิถีพุทธ

๔) ควรมีการวิจัยเรื่องการจัดการเศรษฐกิจชุมชนวิถีพุทธของพระสังฆาธิการอยาง
ตอเนื่องเพ่ือใหทราบขอมูลท่ีเปนปจจุบัน อันเปนประโยชนในการพัฒนาในตรงกับปญหาและความ
ตองการของชุมชนตอไปในอนาคต
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พระเมธีธรรมมาภรณ (ประยูร ธมฺมจิตโต), การปกครองคณะสงฆไทย , กรุงเทพมหานคร :

บริษัท สหมิกธรรม จํากัด, ๒๕๓๙.
พ ระราชญ าณ วิสิ ฐ (เส ริม ชั ย ช ยมงฺค โล ), การบ ริห าร วัด , พิ มพ ค รั้ ง ท่ี ๘ , นค รปฐม :
เพชรเกษมการพิมพ, ๒๕๔๘.
ไพรัตน  เตชะรินทร , นโยบายและกลวิธีการมีสวนรวมของชุมชนในยุทธศาสตรการพัฒนาปจจุบัน

การมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนา, กรุงเทพมหานคร: ศักดิ์โสภาการพิมพ,
๒๕๔๔.

ภาวิดา ธาราศรีสุทธิ และ วิบู ลย โตวณ ะบุ ตร, หลักและทฤษฎีการบริหารการศึกษา ,
กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพมหาวิทยาลัยรามคําแหง, ๒๕๔๒.

ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.๒๕๔๒ , กรุงเทพมหานคร :
บริษัทนานมีบุคสพับลิเคชั่นส จํากัด, ๒๕๕๒.

ลู เธอร กูลิค (Luther Gulick) อางถึงใน  สมยศ นาวีการ , การบริหาร , กรุงเทพมหานคร :
บรรณกิจ, ๒๕๔๔.

วิฑูรย เลี่ยนจํารูญ, ปฏิรูปเกษตรกรรมเพื่อความม่ันคงทางอาหาร : บทวิเคราะหและการปฏิรูปทาง
นโยบาย, สมุทรสาคร : พิมพดี. ๒๕๕๔.



๑๘๔

บรรณานุกรม (ตอ)

วิรัช วิรัชนิภาวรรณ, การพัฒนาเมืองและชนบทประยุกต, กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพฟอรเพซ,
๒๕๔๙.

ศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ, ทฤษฎีองคการ : ฉบับมาตรฐาน, กรุงเทพมหานคร: ธรรมสาร,
๒๕๔๕.

ศิริวรรณ เสรีรัตน รศ.และคณะ, องคการและการจัดการ (ฉบับสมบูรณ) (Organization and
Management), กรุงเทพมหานคร : Diamond in Business World, ๒๕๔๕.

สนธยา  พลศรี, ทฤษฎีและหลักการพัฒนาชุมชน, กรุงเทพมหานคร: โอเดียนสโตร, ๒๕๓๓.
สมคิด บางโม, องคการและการจัดการ, พิมพครั้งท่ี ๓, กรุงเทพมหานคร : วิทยพัฒน, ๒๕๔๕.
สม เด็ จพ ระม ห ารั ช มั งคล าจารย , คู มื อพ ระสั งฆ าธิ ก า รว าด ว ย เรื่ อ งก า รค ณ ะส งฆ

และการศาสนา, กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพการศาสนา, ๒๕๔๐.
สมนึก ปญญาสิงห , การพัฒนาชุมชน, ขอนแกน: ภาควิชาสังคมศาสตร คณะมนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน, ๒๕๓๒.
สมพงษ เกษมสิน, การบริหาร, พิมพครั้งท่ี ๘, กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพไทยวัฒาพานิช, ๒๕๒๖.
สมยศ นาวีการ, การบริหารเชิงกลยุทธ, พิมพครั้งท่ี ๒, กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพบรรณกิจ,

๒๕๔๔.
สมศักดิ์  สินธุระเวชญ , มุงสูคุณภาพการศึกษา , กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพวัฒนาพานิช

สําราญราษฏร, ๒๕๔๗.
สมาน รังสิโยกฤษฎ และ สุธี สุทธิสมบูรณ, หลักการบริหารเบ้ืองตน, กรุงเทพมหานคร : สวัสดิการ

สํานักพิมพ, ๒๕๓๖.
สมาน รังสิโยกฤษฎ, การบริหาร, กรุงเทพมหานคร : ไทยวัฒนาพานิช, ๒๕๓๗.
สัมพันธ ภูไพบูลย, องคการและการจัดการ, พิมพครั้งท่ี ๒, กรุงเทพมหานคร : พิทักษอักษร, ๒๕๔๒.
สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอํานาจเจริญ, การปฏิบัติงานพระพุทธศาสนาโครงการประชุม

พระสังฆาธิการเจาคณะจังหวัดและเจาคณะอําเภอ, กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพการ
ศาสนา, ๒๕๔๗.

สิรภพ เหลาลาภะ, พุทธศาสตรการเมือง, กรุงเทพมหานคร : สหธรรมิก, ๒๕๔๕.
สุธี สุทธิสมบูรณ  และสมาน รังสิ โยกฤษฎ , หลักการบริหารเบ้ืองตน , กรุงเทพมหานคร :

สวัสดิการสํานักพิมพ, ๒๕๓๖.
สุนทร โคตรบรรเทา, รศ.ดร., หลักการและทฤษฎีการบริหารการศึกษา , พิมพครั้ง ท่ี ๒ ,

กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพปญญาชน, ๒๕๕๒.



๑๘๕

บรรณานุกรม (ตอ)

สุพจน บุญวิเศษ, ความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับการบริหาร, ชลบุรี : คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
มหาวิทยาลัยบูรพา, ๒๕๔๒.

สุวิทย ยิ่งวรพันธ, พัฒนาชนบทในประเทศไทย, กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพอักษรสาสน, ๒๕๔๔.
เอกวิทย มณีธร, ผศ., วาท่ี ร.ต., ดร., ความรู เบ้ืองตนเกี่ยวกับการบริหารและการจัดการ ,

กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพเอ็ม.ที.เพรส, ๒๕๔๐.
เฮ อ ร เบิ รท เอ ไซ ม อ น (Herbert A. Simon) อ า ง ถึ ง ใน  เติ ม ศั ก ดิ์ ท อ ง อิ น ท ร , ผ ศ .ด ร .,

ความรูเบ้ืองตนทางการบริหารรัฐกิจ, กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๗.

(๒) บทความ

“จับตาโครงการประชานิยม ทองถ่ินขาดพ่ีเลี้ยงจัดการเงิน”.ประชาชาติธุรกิจ,วันท่ี ๑๐ สิงหาคม
๒๕๔๙.

“แบงกชาติตีแผ กองทุนหมูบาน-พักหนี้เกษตร”.หนังสือพิมพมติชนรายวัน,วันท่ี ๑๑ กรกฎาคม
๒๕๔๘.

ฉลองภพ สุสังกรกาญจน.บทสัมภาษณใน “ทีดีอารไอ ซัดนโยบายแกจน ทําชาวบานหนี้บาน ปท.
พังแน”.หนังสือพิมพมติชนรายวัน,วันท่ี ๗ กรกฎาคม ๒๕๔๙.

ประเวศ วะสี.“วิสัยทัศนของกระบวนการเรียนรู ในหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน”.วิชาการ, ปท่ี ๑
ฉบับท่ี ๑ เดือนมกราคม ๒๕๔๒.

พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส (นิธิบุณยากร). “ยุดสมัยของความขัดแยง : พระสงฆยุคใหมควรตีความ
และเผยแผพระพุทธศาสนาอยางไร”. วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน, ปท่ี ๕ ฉบับท่ี ๓
เดือนกรกฎาคม-กันยายน ๒๕๕๒.

วรภาส ประสมสุข และนิพนธ กินาวงศ.“หลักการบริหารการศึกษาตามแนวพุทธธรรม.” วารสาร
ศึกษาศาสตร ปท่ี ๑๘,ฉบับท่ี ๒ (พฤศจิกายน ๒๕๔๙ - มีนาคม ๒๕๕๐).

สุวิทย ยิ่งวรพันธุ.“พัฒนาชุมชนคืออะไร”.วารสารพัฒนาชุมชน.ปท่ี ๔๐ ฉบับท่ี ๑ เดือนมกราคม
๒๕๕๔.

พระครูสันติธรรมาภิรัต (นาควิไล), รวมบทความวิชาการ, โครงการสัมมนาวิทยานิพนธดีเดนประจําป
พ.ศ.๒๕๕๔, บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๔.



๑๘๖

บรรณานุกรม (ตอ)

(๓) วิทยานิพนธ/สารนิพนธ/รายงานการวิจัย

กังสดาล อยูเย็น, พลวัตชุมชนบานเปร็ดในภายใตแนวความคิดเศรษฐกิจพอเพียง, รายงาน
การวิจัย คณะสังคมสงเคราะหศาสตร,บัณฑิตวิทยาลัย:มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร.๒๕๔๔.
การเรียนรูของชุมชนวัดไผลอม ตําบลจันทนิมิต อําเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี”,
รายงานการวิจัย, หนวยวิทยบริการคณะสังคมศาสตร วัดไผลอม พระอารามหลวง,
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๔.

เกรียงศักดิ์ เอ้ือมเก็บ, “การศึกษาสถานภาพการผลิต ผลิตภัณฑสมุนไพรและอาหารเสริมเพ่ือสุขภาพ
เพ่ือ เศรษฐกิจชุมชนในจั งหวัดนครราชสีมา”, รายงาน วิจัย , นครราชสีมา :
สํานักวิชาวิทยาศาสตรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, ๒๕๔๖.

ขวัญกมล ดอนขวา,“การพัฒนาเศรษฐกิจชมชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ”, รายงานวิจัย,
ทุนอุดหนุนการวิจัยจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ –
๒๕๕๕.
ความยากจน, วิทยานิพนธปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต, สาขาวิชาบริหารศาสตร",
สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการมหาวิทยาลัยแมโจ, ๒๕๕๒.

จาอากาศโทสุธา ทองบุตร , “การประยุกตใชหลักทิฏฐธัมมิกัตถประโยชนกับการแกไขปญหา
สังคมไทย” รายงานการวิจัย, มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย) ,๒๕๕๖.

จิตติมา พงษไพบูลย , “ภาวะผูนําของพระเทพปริยัติเมธี (สฤษฏิ์ สิริธโร) ”, วิทยานิพนธปรัญญา
พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต, บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,
๒๕๕๒).หนา ๑-๒.

โชติ บดีรัฐ.“การบริหารงานของพระสังฆาธิการ ในเขตการปกครองคณะสงฆภาค ๔ เพ่ือความม่ันคง
แหงพระพุทธศาสนา”.วิทยานิพนธรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย :
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ,๒๕๕๔.

ฌาน ตรรกวิจารณ,“การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเชิงพุทธ”, วิทยานิพนธปรัชญาดุษฎีบัณฑิต,
บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยรามคําแหง, ๒๕๕๐.

เดชวิทย นิลวรรณ และคณะ ,“การจัดการความรู เพ่ือพัฒนาธุรกิจชุมชน บนแนวคิดเศรษฐกิจ
พอเพียง กลุมตัดเย็บบานดอกแดง ตําบลสงาบาน อําเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม”,
รายงานการวิจัย , คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม, ๒๕๕๓



๑๘๗

บรรณานุกรม (ตอ)

ตวงพร สมสมัย และคณะ ,“การพัฒนาคุณภาพชีวิตอยางยั่งยืนตามหลักธรรมทิฏฐธัมมิกัตถ
ประโยชน ๔: กรณีศึกษาอําเภอมวงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี”, รายงานการวิจัย,
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต, ๒๕๕๔.

ธงชัย สิงอุดม, “การพัฒนาภาวะผูนําของพระสังฆาธิการในเขตการปกครองคณะสงฆภาค ๘”,
วิทยานิพนธพุทธศาสตรดุษฎีบัญฑิต, บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย,๒๕๕๖.

ประทุม อังกูรโรหิต.“สถาบันทางพระพุทธศาสนากับงานสังคมสงเคราะห”.วิทยานิพนธดุษฎีบัณฑิต.
ศูนยพุทธศาสนศึกษา : จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย,๒๕๕๓.

พระครูใบฎีกาโสภา กิจฺจสาโร (จันทรเพ็ง), “การประยุกตหลักพุทธธรรมทางพระพุทธศาสนามาใช
ในชีวิตประจําวันของกลุมผูสูงวัยในตําบลบานหวาอําเภอเมืองจังหวัดขอนแกน”,
รายงานการวิจัย, บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๓.

พระครูปริยัติวิสุทธิคุณ และคณะ, “การใชหลักพุทธศาสนาในการสงเสริมวิสาหกิจชุมชนพ่ึงตนเองลุม
แมน้ํ ามูล อําเภอทาตูม จังหวัดสุรินทร”, รายงานการวิจัย , วิทยาเขตสุรินทร :
มหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๑.

พระครูโพธิธรรมานุกูล (บรรเทา ชุดจีน) , ศึกษาแนวทางการนําหลักทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน
เพ่ือแกปญหาชีวิตของพุทธศาสนิกชนในสงคมไทยปจจุบัน , รายงานการวิจัย,
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๔.

พระครูสันติธรรมาภิรัต (นาควิไล), รวมบทความวิชาการ, โครงการสัมมนาวิทยานิพนธดีเดนประจําป
พ.ศ.๒๕๕๔, บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๔.

พระครูสันติธรรมาภิรัต (บุญชัย สนฺติกโร), “การพัฒนารูปแบบการปกครองคณะสงฆในเขตปกครอง
คณะสงฆ ภาค ๑๕”, วิทยานิพนธปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการ
จัดการเชิงพุทธ, บัณฑิตวิทยาลัย:มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗.

พระครูสาครกิจจานุกูล (วิศิษฐ จนฺทโน), ความคิดเห็นของพุทธศาสนิกชนท่ีมีตอบทบาทในการพัฒนา
ชุมชนของพระสงฆ : กรณีศึกษาพระสงฆอําเภอบานแพว จังหวัดสมุทรสาคร, รายงาน
การวิจัย สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ, บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย, ๒๕๕๔.

พระครูสุตธรรมพิ ทักษ ( น้ํ าผึ้ ง สุ ธ มฺ โม ) , “การพัฒ นาการปกครองคณะสงฆ ในจั งหวัด
ประจวบคีรีขันธ”, วิทยานิพนธปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการ
จัดการเชิงพุทธ, บัณฑิตวิทยาลัย:มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗.



๑๘๘

บรรณานุกรม (ตอ)

พระฐาณี ฐิตวิริโย (จองเจน), การพัฒนาขีดความสามารถของพระสงฆเพ่ือหนุนเสริมการแกไขปญหา
ความยากจน, วิทยานิพนธปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต, สาขาวิชาบริหารศาสตร",
สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการมหาวิทยาลัยแมโจ, ๒๕๕๒.

พระมหาฐณวัฒน ศรีประเสริฐ, , “การบริหารจัดการภารกิจคณะสงฆในเขตการปกครองจังหวัด
สิงหบุรี ” วิทยานิพนธดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร , บัณฑิตวิทยาลัย :
มหาวิทยาลัยอีสเทิรนเอเชีย, ๒๕๕๒.

พระมหาธฤติ วิโรจโน, “รูปแบบการพัฒนาพระสังฆาธิการเพ่ือประสิทธิภาพการบริหารกิจการ
คณะสงฆ”, วิทยานิพนธพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต , บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ,๒๕๕๖.

พระมหาเรืองเดช ถาวรธมฺโม (ศรีประสม), “การบริหารจัดการกิจการคณะสงฆใหเปนศูนยการเรียนรู
ของชุมชนวัดไผลอม ตําบลจันทนิมิต อําเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี”, รายงานการ
วิจัย, หนวยวิทยบริการคณะสังคมศาสตร วัดไผลอม พระอารามหลวง, มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๔.

พระมหาศรณชัย มหาปฺุโญ, “การพัฒนาการบริหารกิจการคณะสงฆของพระสังฆาธิการในยุค
โลกาภิวัตน”, วิทยานิพนธพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร,
บัณฑิตวิทยาลัย :มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๖.

พระมหาสุทิน สุทิโน, “การบริหารจัดการเครือขายเชิงพุทธของกลุมโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนก
สามัญศึกษากลุม ๑”,วิทยนิพนธพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร,
บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๖.

พระอกนิษฐ สิริปโญ (อาจวิชัย). “การบริหารจัดการดานสาธารณูปการของพระสังฆาธิการใน
อําเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี”, รายงานการวิจัย, มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย, ๒๕๕๔.

พระอํานวย  หมอกเมฆ, “กลยุทธการบริหารวัดในพระพุทธศาสนาสําหรับเจาอาวาสวัดราษฎรในเขต
หนเหนือ ภาค ๔”, ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต, บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยภาคกลาง,
๒๕๕๖.

พิพัฒน ยอดพฤติการ, “การใชการสรางตัว ชี้วัดเพ่ือวิเคราะหเศรษฐกิจพอเพียงโดยเปรียบเทียบกับ
พุทธเศรษฐศาสตร”, วิทยานิพนธพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาพุทธศาสนา, บัณฑิต
วิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๑.

พู น สุ ข ม าศ รั งส ร รค , “ ก ารจั ด ก ารค ว าม รุ น แ รง ใน ค รอ บ ค รั ว เชิ ง พุ ท ธบู รณ าก าร ” ,
วิทยานิพนธพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต พระพุทธศาสนา, บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๔.



๑๘๙

บรรณานุกรม (ตอ)

มนูญมุกข ประดิษฐ , “มัชฌิมาปฏิปทา” ในพระไตรปฎกกับทางสายกลางในแนวคิดเศรษฐกิจ
พอเพียงอันเนื่องมาจากพระราชดําริ, วิทยานิพนธพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต , บัณฑิต
วิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๕.
มหาวิทยาลัยอีสเทิรนเอเชีย, ๒๕๕๒ .

แมชีเณรัชฌา ศักดิ์ศิริสัมพันธ, “พุทธวิธีบริหารเพ่ือการพัฒนาสํานักปฏิบัติธรรม”, ปริญญาพุทธ
ศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร, บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๖.

วัฒนาภรณ โชครัตนชัยและคณะ, “การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมเพ่ือพัฒนาคุณภาพ
มาตรฐานผลิตภัณฑ”, รายงานวิจัย , (นครราชสีมา : คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา, ๒๕๔๗), หนา ๗๑.

วาท่ีรอยตรีวราภูมิ สุวโสภา , “การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนขององคกรปกครองสวนทองถ่ินตามหลัก
พุทธธรรม”,ปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร, บัณฑิต
วิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๘.

ศรนรายณ ศรีเพชร , “การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน กรณีศึกษา : อําเภอจุน จังหวัดพะเยา”,รายงาน
วิจัย, คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม, ๒๕๕๒.

สบพันธ ชิตานนท, “การพัฒนาสมรรถนะท่ีจําเปนของผูตรวจสอบอาคาร”, ปริญญาปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต , สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย , บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัย
รามคําแหง, ๒๕๕๑.

สมบูรณ ธรรมลังกา , รูปแบบการเสริมสรางความเข็มแข็งของชุมชนโดยใชภูมิปญญาทองถ่ินเปนฐาน
ในจังหวัดเชียงราย , วิทยานิพนธปรัชญาดุษฎีบัณฑิต , บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงราย ,๒๕๕๔.

สมบูรณ สุขสําราญ, “บทบาทของพุทธศาสนากับการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองและสังคม”,
งานวิจัย, กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ๒๕๒๗.

สมิทธิพล เนตรนิมิต, “ภาพลักษณของพระสงฆในอริยวินัย วิถีชีวิตและบทบาทของพระสงฆ”,
รายงานวิจัย, สถาบันวิจัยพุทธศาสตร : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,
๒๕๕๓.

สัมฤทธิ์  ทาเหล็กเจริญ, “ปญหาในการปฏิบัติงานของผูบริหารองคการบริหารสวนตําบล : กรณีศึกษา
องคการบริหารสวนตําบลในเขตจังหวัดปทุมธานี”, รายงานการวิจัย, บัณฑิตวิทยาลัย :
มหาวิทยาลัยรามคําแหง, ๒๕๔๖.



๑๙๐

บรรณานุกรม (ตอ)

สิริวัฒน ศรี เรืองคง, พระสงฆ กับภาวะผูนํ า , รายงานการวิจัย ประจําป พ .ศ . ๒๕๕๑ ,
กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,๒๕๕๑.

สุทธิพร สายทอง, “การจัดการความรูเชิงพุทธสูการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ินในภาคเหนือ
ตอนบน”, วิทยานิพนธพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต, สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร, บัณฑิต
วิทยาลัย :มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗.

สุปรียา ธีรสิรานนท , “การศึกษาวิเคราะหกระบวนการเรียนรู ในพระพุทธศาสนาเถรวาท”,
วิทยานิพนธพุทธศาสตรดุษฎีบัญฑิต พระพุทธศาสนา, บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๖.

เอ้ือมอร ชลวร, “การจัดการความรู เชิงพุทธบูรณาการ”, วิทยานิพนธพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต
พระพุทธศาสนา, บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๔.

(๔) สืออเิลก็ทรอนิกส์ :

กองทุนหมูบาน ฝนรายประชานิยม”.หนังสือพิมพผูจัดการออนไลน.วันท่ี ๑๘ มกราคม ๒๕๔๙
[http://www.manager.co.th/Home/ViewNews.aspx?NewsID=9490000007238
ดูขอมูลวันท่ี ๑๒ สิงหาคม ๒๕๔๙]

กิตติ์สุนทร เตียวัฒนาตระกูล วาท่ี ร.ต., ทฤษฎีการบริหารการศึกษา, http://portal.in.th/
kitsuntorn/pages/1288/ (๑๐ เมษายน ๒๕๕๔.)

๒. ภาษาองักฤษ

Campbell F Roald, Introduction to Educational Administration, Boston : Allyn and
Bacon, 1997), p. 6.

Chapman, Supervisor Survival Kit, 2 nded, California : Science Research Associates
lnc., 1995, p. 3.

Don Hellriegel, Management, 3 rded, Addison : Wesley Publishing Company.lmc.,
1982, p. 6.

Don Hellriegel, Management, third edition, Addison-Wesley : Publishing Company .lmc.,
1982, p. 6.

Ernest Dale, Management :Theory and Practice, (New York : McGraw-Hill,1973), p. 4.



๑๙๑

บรรณานุกรม (ตอ)

Fitzgerald, Joan and Nancy G. Leigh, Economic Revitalization: Cases and Strategies
for City and Suburb, (California : SAGE Publications, 2002), p. 224.

Herbert A. Simon, Administrative Behavior , New York : macrnillian 1947, p.3.
Hutchinson, Jonh G., Organization : Theory and Classical Concepts, New York :

McGraw-Hill, 1967, p. 12.
Kemp, Jeremy, “The Dialectics of Village and State in Modern Thailand”, Journal of

Southeast Asian Studies, 22 (2) (1991) : 312-326
Koontz, Harold &Cyril O’ Donnell, Principle of Management : An Analysis of

Managerial Functions, New York : McGraw-Hill, 1972, p. 43.
Koontz, Harold and Heize Weihrich, Essential of management, 5th,Singapore : McGraw-

Hall, 1990, pp. 26-27.
Luther GuIick and LyndaIIUrwick ,Papers on the Science of Administration, New

York : Institute of PubIic Administration, 1937, pp. 37-38.
Price, Alan, Human Resourec Management, In a Business Context, 2 edition,London:

Thomson Learning, 2004, p. 110.
Simon A Herbert, Public Administration, New York : Alfrcod A Kuopf, 1966, p. 3.

Southeast Asian Studies, 22 (2) (1991) : 312-326



ภาคผนวก



๑๙๓

ภาคผนวก ก.

รายนามผูเช่ียวชาญตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวิจัย



๑๙๔

รายนามผูเช่ียวชาญตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวิจัย

ลําดับ ช่ือ ฉายา/นามสกุล ตําแหนง

๑ พระมหาสุนันท  สุนนฺโท ดร. อาจารยประจําหลักสูตรฯ
๒ พระมหากฤษฎา  กิตฺติโสภโณ ดร. อาจารยประจําหลักสูตรฯ
๓ ผศ.ดร. อนุวัต  กระสังข อาจารยประจําหลักสูตรฯ
๔ ดร. ประเสริฐ  ธิลาว อาจารยประจําภาควิชารัฐศาสตร
๕ ดร. พงศพัฒน จิตตานุรักษ อาจารยประจําหลักสูตรฯ



๑๙๕



๑๙๖



๑๙๗



๑๙๘



๑๙๙



ภาคผนวก ข.

รายนามผูใหขอมูลเพ่ือการวิจัย (สัมภาษณ)



๒๐๑

รายนามผูใหขอมูลเพื่อการวิจัย (สัมภาษณ)

ลําดับ ช่ือ ฉายา/นามสกุล ตําแหนง
๑ พระครูพิพิธกิจจารักษ เจาคณะอําเภอบางละมุง
๒ พระครูพิศาลชโลปมคุณ รองเจาคณะอําเภอเมืองชลบุรี
๓ พระครูพิมลกิจจานุวัตร รองเจาคณะอําเภอบานบึง
๔ พระมหาบุญนภัสร  ถิรปฺุโญ รองเจาคณะอําเภอพนัสนิคม รูปท่ี ๒
๕ พระครูประทีปวรรัตน เจาคณะตําบลไรหลักทอง
๖ พระครูไพบูลธรรมคุณ เจาคณะตําบลคลองพลู
๗ พระครูเกษมกิตติโสภณ เจาอาวาสวัดสามัคคีบรรพต
๘ พระครูธรรมจริยานุกูล เจาอาวาสวัดหนองฆอ
๙ พระปลัดศรีชล  ชินธมฺโม เจาอาวาสวัดหนองงูเหลือม

๑๐ พระนิพนธ  นิภาธโร หัวหนาสํานักสงฆบานขุนชํานาญ
๑๑ นายมารุต  พิพัฒน ผูใหญบาน หมูท่ี ๓ ต.หวยกะป อ.เมืองชลบุรี
๑๒ นางลักขณา  ปนมา ผูใหญบาน หมูท่ี ๔ ต.บางเสร อ.สัตหีบ
๑๓ นายคงฤทธิ์ บุญทา ผูใหญบานหมูท่ี ๗ ต.ทาบุญมี อ.เกาะจันทร
๑๔ อาจารยปริญสญา  สิงหทอง ผูอํานวยการโรงเรียนอนุบาลพิมลกิจจานุวัตร
๑๕ อาจารยวารินทร  พุกวรรณะ อาจารยโรงเรียนชุมชนวัดหนองฆอ อ.ศรีราชา
๑๖ นางสมจิต ทรงโฉม ประธานศูนยบริการและถายทอดฯ อ.หนองใหญ
๑๗ นางสงบ คชรัตน ประธานชุมชนเอ้ืออารียสัมพันธ ต.บางเสร
๑๘ อาจารยรักดา  บุญมา อาจารยโรงเรียนบานขุนชํานาญ อ.บอทอง



๒๐๒



๒๐๓



๒๐๔



๒๐๕



๒๐๖



๒๐๗



๒๐๘



๒๐๙



๒๑๐



๒๑๑



๒๑๒



๒๑๓



๒๑๔



๒๑๕



๒๑๖



๒๑๗



๒๑๘



๒๑๙



ภาคผนวก ค.

รายนามผูเช่ียวชาญสนทนากลุมเฉพาะ

และหนังสอืเชิญเขารวมสนทนากลุมเฉพาะ



๒๒๑



๒๒๒



๒๒๓



๒๒๔



๒๒๕



๒๒๖



๒๒๗



๒๒๘



๒๒๙



๒๓๐



๒๓๑



๒๓๒



ภาคผนวก ง.

รูปสัมภาษณผูใหขอมลูสําคัญ



๒๓๔

รูปสัมภาษณพระครูพิพิธกิจจารักษ เจาคณะอําเภอบางละมุง



๒๓๕

รูปสัมภาษณพระครูพิศาลชโลปมคุณ รองเจาคณะอําเภอเมืองชลบุรี



๒๓๖

รูปสัมภาษณพระครูพิมลกิจจานุวัตร รองเจาคณะอําเภอบานบึง



๒๓๗

รูปสัมภาษณพระมหาบุญณภัสร ถิรปฺุโญ,ดร. รองเจาคณะอําเภอพนัสนิคม รูปท่ี ๒

รูปสัมภาษณพระครูประทีปวรรัตน  เจาคณะตําบลไรหลักทอง



๒๓๘

รูปสัมภาษณพระครูไพบูลธรรมคุณ  เจาคณะตําบลคลองพลู



๒๓๙

รูปสัมภาษณพระครูเกษมกิตติโสภณ  เจาอาวาสวัดสามัคคีบรรพต



๒๔๐

รูปสัมภาษณพระครูธรรมจริยานุกูล  เจาอาวาสวัดหนองฆอ



๒๔๑

รูปสัมภาษณพระปลัดศรีชล ชินธมฺโม  เจาอาวาสวัดหนองงูเหลือม



๒๔๒

รูปสัมภาษณพระนิพนธ  นิภาธโร  หัวหนาท่ีพักสงฆบานขุนชํานาญ



๒๔๓

รูปสัมภาษณนางสงบ คชรัตน ประธานชุมชนเอ้ืออารียสัมพันธ ต.บางเสร



๒๔๔

รูปสัมภาษณ นางสมจิต ทรงโฉม ประธานศูนยบริการฯ ต.หนองใหญ



๒๔๕

รูปสัมภาษณนายมารุต  พิพัฒน ผูใหญบานบานทายดอน

รูปสัมภาษณนายคงฤทธิ์  บุญทา ผูใหญบานหนองงูเหลือม



๒๔๖

รูปสัมภาษณนางลักขณา  ปนมา ผูใหญบาน ตําบลบางเสร

รูปสัมภาษณอาจารยวารินทร  พุกวรรณะ อาจารยโรงเรียนชุมชนวัดหนองฆอ



๒๔๗

รูปสัมภาษณ อาจารยปริญสญา สิงหทอง ผูอํานวยการโรงเรียนวิมลกิจจานุวัตร

รูปสัมภาษณ อาจารยรักดา  บุญมา  อาจารยโรงเรียนบานขุนชํานาญ



ภาคผนวก จ.

รูปสนทนากลุมเฉพาะ

(Focus Group Discussions)



๒๔๙

รูปสนทนากลุมเฉพาะ(Focus Group Discussions)



๒๕๐



ภาคผนวก ช.

แบบสัมภาษณเพ่ือการวิจัย



๒๕๒

แบบสัมภาษณเพื่อการวิจัย

เรื่อง การจัดการเศรษฐกิจชุมชนวิถีพุทธของพระสังฆาธิการในจังหวัดชลบุรี

**********

คําช้ีแจง
แบบสัมภาษณเพ่ือการวิจัยนี้ มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาการจัดการเศรษฐกิจชุมชนวิถีพุทธ

ของพระสังฆาธิการในจังหวัดชลบุรี โดยมีวัตถุประสงค เพ่ือศึกษาสภาพท่ัวไปในการจัดการเศรษฐกิจ
ชุมชน เพ่ือศึกษากระบวนการการจัดการเศรษฐกิจชุมชนวิถีพุทธ และเพ่ือนําเสนอการพัฒนา
การจัดการเศรษฐกิจชุมชนวิถีพุทธของพระสังฆาธิการในจังหวัดชลบุรีตามหลักพุทธธรรม การตอบ
แบบสัมภาษณจะไมมีผลกระทบใดๆตอทาน กรุณาตอบแบบสัมภาษณทุกขอตามความเห็นท่ีเปนจริง
คําตอบของทานจะเปนสิ่ ง ท่ี มี คุณคาในการพัฒนาการจัดการเศรษฐกิจชุมชนวิ ถีพุทธของ
พระสังฆาธิการในจังหวัดชลบุรี

ผูวิจัย หวังเปนอยางยิ่งวา คงจะไดรับความอนุเคราะหในการตอบแบบสัมภาษณ
เปนอยางดี จึงขอกราบขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้

พระครูวินัยธรประเสริฐ อาสโภ

นิสิตปริญญาเอก หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต

สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ

บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย



๒๕๓

แบบสัมภาษณเพ่ือการวิจัย
เรื่อง การจัดการเศรษฐกิจชุมชนวิถีพุทธของพระสังฆาธกิารในจังหวัดชลบุรี

***************************************************************************
ตอนท่ี ๑ ขอมูลท่ัวไปเก่ียวกับผูใหสัมภาษณ

ผูใหขอมูลสําคัญ.........................................................................พรรษา/อายุ................................

วุฒิทางการศึกษานักธรรม.................................วุฒิทางการศึกษาเปรียญธรรม..............................

วุฒิทางการศึกษาสามัญ.................................................................................................................

ตําแหนงทางการปกครอง..............................................................................................................

ผูสัมภาษณ............................................................................วันท่ีสัมภาษณ..................................

สถานท่ี...........................................................................................................................................

ตอนท่ี ๒ สภาพท่ัวไปในการจัดการเศรษฐกิจชุมชนวิถีพุทธของพระสังฆาธิการในจังหวัดชลบุรี
๑. สภาพท่ัวไปของการจัดการเศรษฐกิจในเขตชุมชนของทานเปนอยางไร
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
๒. สาเหตุท่ีการจัดการเศรษฐกิจในเขตชุมชนของทานเปนเชนนั้นมีสาเหตมุาจากอะไร
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
๓. สภาวการณอยางนั้นเกิดข้ึนไดอยางไร มีวิธีจัดการอยางไร
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................



๒๕๔

ตอนท่ี ๓ กระบวนการการจัดการเศรษฐกิจชุมชนวิถีพุทธของพระสังฆาธิการในจังหวัดชลบุรี
๔. ทานมีกระบวนการจัดการเศรษฐกิจชุมชน อยางไร
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
๕. เพราะเหตุใดทานจึงใชกระบวนการจัดการเศรษฐกิจชุมชนของทาน อยางนั้น
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
๖. และทานไดกระบวนการจัดการเศรษฐกิจชุมชนนั้นมาอยางไร
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
ตอนท่ี ๔ การพัฒนาการจัดการเศรษฐกิจชุมชนวิถีพุทธของพระสังฆาธิการในจังหวัดชลบุรีตาม
หลักพุทธธรรม
๗. แนวทางการจัดการท่ีนิยมกันท่ีประกอบดวย การวางแผน การจัดองคกร การบริหารงานบุคคล
การอํานวยการ การกํากับดูแล ทานมีการวางแผนการจัดการเศรษฐกิจชุมชนอยางไร เพราะเหตุใด
จึงวางแผนเชนนั้น
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
๘. ทานจัดองคกรการจัดการเศรษฐกิจชุมชนอยางไร เพราะเหตุใดจึงจัดอยางนั้น
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................



๒๕๕

๙. ทานบริหารงานสมาชิกอยางไร เพราะเหตุใดจึงบริหารอยางนั้น
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
๑๐. ทานมีการอํานวยการในการจัดการอยางไร เพราะเหตุใดจึงอํานวยการจัดการอยางนั้น
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
๑๑ . ท าน มีกา ร กํ า กับดู แลก ารจั ด การอย า ง ไ ร  เพ ร าะ เหตุ ใ ดจึ ง กํ า กั บดู แ ลอย า งนั้ น
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
๑๒. ทานนําหลักทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน ๔ ( ความขยัน การรักษา คบคนดี ความพอประมาณ )
มาใชในการจัดการเศรษฐกิจชุมชนหรือไม เพราะเหตุใด จึงนํามาใช และทานใชหลักธรรมนี้อยางไร
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
๑๓. ถาจะใหการจัดการเศรษฐกิจชุมชนมีประสิทธิภาพ เจริญกาวหนาโดยถวนท่ัว ทานมีขอเสนอแนะ
เพ่ิมเติมอะไร
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................

ขอขอบพระคุณทุกทานท่ีใหขอมูลท่ีเปนประโยชนในการวิจัยครั้งนี้



๒๕๖ 

 

ประวัติผูวิจัย 
 

ช่ือ  : พระครูวินัยธรประเสริฐ  อาสโภ (รักษวงคณา) 

เกิด  : วันอาทิตยท่ี  ๙  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๑๑ 

สถานท่ีเกิด : บานเลขท่ี ๕/๑  หมู ๔  ตําบลบางเสร  อําเภอสัตหีบ  จังหวัดชลบุร ี

การศึกษา : มัธยมศึกษาปท่ี ๖  โรงเรียนชลราษฎรอํารุง  จังหวัดชลบุรี 

  : นักธรรมชั้นเอก  สํานักเรียนคณะจังหวัดชลบุรี 

  : ประกาศนียบัตรการบริหารกิจการคณะสงฆ(ป.บส.) มหาวิทยาลัย 

   มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย หนวยวิทยบริการวัดใหญอินทาราม 

   (พระอารามหลวง) 

  : พุทธศาสตรบัณฑิตสาขาการจัดการเชิงพุทธ มหาวิทยาลัย 

   มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย หนวยวิทยบริการวัดใหญอินทาราม 

   (พระอารามหลวง) 

  : พุทธศาสตรมหาบัณฑิตสาขาการจัดการเชิงพุทธ มหาวิทยาลัย 

   มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย หนวยวิทยบริการวัดใหญอินทาราม 

   (พระอารามหลวง) 

อุปสมบท : วันท่ี  ๗  กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๓๒  วัดบางเสรคงคาราม  ตําบลบางเสร 

   อําเภอสัตหีบ  จังหวัดชลบุร ี

สังกัด  : วัดบางเสรคงคาราม  ตําบลบางเสร  อําเภอสัตหีบ  จังหวัดชลบุร ี

หนาท่ี  : ผูชวยเจาอาวาส , เลขานุการเจาคณะอําเภอสัตหีบ , คณะกรรมการ 

สภาสงฆจังหวัดชลบุรี , คณะกรรมการสงฆจังหวัดชลบุรี(กสช.) 

ท่ีอยูปจจุบัน : วัดบางเสรคงคาราม  ตําบลบางเสร  อําเภอสัตหีบ  จังหวัดชลบุร ี

ผลงานทางวิชาการ 

: บทความเรื่อง “บทบาทของพระสงฆในการพัฒนาชุมชนใน เขตอําเภอ
เมือง จังหวัดชลบุรี”, วารสารพุทธจักร, เดือนเมษายน ป พ.ศ. ๒๕๖๐. 

  : บทความเรื่อง “การปกครองคณะสงฆตามแนววิถีพุทธของพระสังฆาธิการ 

ในจังหวัดชลบุรี”, วารสารพุทธจักร, เดือนพฤษภาคม ป พ.ศ. ๒๕๖๐. 
: บทความเรื่อง “บทบาทพระสงฆกับการพัฒนาชุมชนเชิงพุทธบูรณาการ

ตามหลักสาราณิยธรรม ๖”, วารสารพุทธจักร, เดือนมิถุนายน ป พ.ศ. 
๒๕๖๐   


