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บทคัดย่อ 
 

 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ ๑) เพ่ือศึกษาสภาพทั่วไปของการพัฒนาสมรรถนะเจ้าอาวาส
ตามหลักพุทธธรรมเพ่ือการบริหารกิจการคณะสงฆ์ในจังหวัดจันทบุรี ๒) เพ่ือศึกษาองค์ประกอบของ
สมสมรรถนะเจ้าอาวาสและหลักพุทธธรรมในการพัฒนาสมรรถนะเจ้าอาวาส และ ๓) เพ่ือเสนอแนว
ทางการพัฒนาสมรรถนะเจ้าอาวาสตามหลักพุทธธรรมเพ่ือการบริหารกิจการคณะสงฆ์ในจังหวัด
จันทบุรี โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบผสานวิธี ประกอบด้วย การวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการสัมภาษณ์เชิง
ลึกผู้ให้ข้อมูลส าคัญ จ านวน ๒๐ รูป/คน และการสนทนากลุ่มเฉพาะผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน ๑๐ รูป/คน 
วิเคราะห์ข้อมูลแบบพรรณนาความ ส่วนการวิจัยเชิงปริมาณ ใช้การ เก็บข้อมูลโดยแบบสอบถามกับ
กลุ่มตัวอย่างที่เป็นเจ้าอาวาส จ านวน ๑๘๑ รูป จากประชากร ๓๒๗ รูป สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
ได้แก่ ค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) 
 ผลการวิจัยพบว่า 
 ๑. สภาพทั่วไปของการพัฒนาสมรรถนะเจ้าอาวาสตามหลักพุทธธรรมเพ่ือการบริหาร
กิจการคณะสงฆ์ในจังหวัดจันทบุรี พบว่า ด้านการมุ่งผลสัมฤทธิ์ เจ้าอาวาสมีความมุ่งมั่นในการ
ปฏิบัติงานของคณะสงฆ์ให้บรรลุเป้าหมาย ด้านการบริการที่ดี เจ้าอาวาสดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาให้มี
ความเป็นอยู่ที่ดี อ านวยความสะดวกและสงเคราะห์ประชาชนทั้งทางด้านจิตใจและวัตถุสิ่งของ มีการ
เผยแผ่ทั้งภายในและภายนอกวัด ด้านการสั่งสมความเชี่ยวชาญ เจ้าอาวาสหมั่นพัฒนาตนเองให้มี
ความรู้ความสามารถในการบริหารกิจการคณะสงฆ์ ด้านการสร้างทีมงาน เจ้าอาวาสรวมกลุ่มกัน
จัดตั้งกองทุนต่างๆ เพ่ือท ากิจกรรมสงเคราะหป์ระชาชนผู้เดือดร้อนและพระภิกษุด้วยกัน ด้านการยึด
ม่ันในความชอบธรรม เจ้าอาวาสปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ โปร่งใส ยึดหลักพระวินัย ปกครอง
โดยยึดหลักคุณธรรม ไม่มีอคติ เป็นผู้มีความเสียสละ อุทิศตนเพ่ือประโยชน์ต่อคณะสงฆ์ ประพฤติตน
เป็นแบบอย่างที่ดแีก่ผู้ที่พบเห็นทั่วไป  
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 ๒. สมรรถนะเจ้าอาวาสและหลักพุทธธรรมในการพัฒนาสมรรถนะเจ้าอาวาส  พบว่า 
สมรรถนะเจ้าอาวาส ประกอบด้วยสมรรถนะ ๕ ด้าน ได้แก่ ด้านการมุ่งผลสัมฤทธิ์ คือ ความมุ่งมั่นที่
ในการท างานให้ประสบความส าเร็จบรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ด้านการบริการที่ดี คือ ความ
ตั้งใจในการท างานรวมถึงความตั้งใจและใส่ใจในการสงเคราะห์และอ านวยความสะดวกในด้านต่างๆ 
แก่ประชาชนทุกคน  ด้านการสั่งสมความเชี่ยวชาญ คือ การพัฒนาตนเองของเจ้าอาวาสโดยศึกษาหา
ความรู้ด้วยวิธีการต่างๆ เพ่ือน ามาประยุกต์หรือพัฒนาการท างานให้เกิดผลส าเร็จมากขึ้น ด้านการ
ท างานเป็นทีม  คือ ยอมรับฟังความคิดเห็นและข้อตกลงในการท างานร่วมกับผู้อ่ืน ท าหน้าที่ของตนใน
ทีมให้ส าเร็จ ด้านการยึดมั่นในความชอบธรรม คือ ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา 
ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ตามหลักพระธรรมวินัยและกฎระเบียบต่างๆ  
 ๓. แนวทางการพัฒนาสมรรถนะเจ้าอาวาสตามหลักพุทธธรรมเพ่ือการบริหารจัดการงาน
กิจการคณะสงฆ์ในจังหวัดจันทบุรี พบว่า ๑) ด้านการมุ่งผลสัมฤทธิ์ เป็นความมุ่งมั่นของเจ้าอาวาสที่
จะท างานให้ส าเร็จเรียบร้อยตามเป้าหมาย การพัฒนาควรใช้วิธีอบรมสัมมนา สร้างระบบและ
หลักเกณฑ์ เพ่ือเป็นแนวทางในการบริหาร ๒) ด้านการบริการที่ดี เจ้าอาวาสควรประชุมสัมมนา
เพ่ือให้สามารถให้การสงเคราะห์แก่พุทธศาสนิกชนอย่างเหมาะสม มีประชุมปรึกษาหารือกัน ไปศึกษา
ดูงานที่ต่างๆ หรือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพ่ือให้สามารถอ านวยความสะดวกหรือให้การสงเคราะห์ต่อ
ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ๓) ด้านการสั่งสมความเชี่ยวชาญ เจ้าอาวาสควรมีการพัฒนาตนเอง
ให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ โดยการเข้าศึกษาต่อให้สถานศึกษา การเข้าอบรมสัมมนาในหลักสูตร
ต่างๆ การไปศึกษาดูงาน หรือเรียนรู้จากผู้รู้ เพื่อให้มคีวามรู้ในศาสตร์ต่างๆ ๔) ด้านการท างานเป็นทีม 
เจ้าอาวาสควรมีการควรพัฒนาโดยการสร้างบรรยากาศในการท างานที่ดี จัดกิจกรรมที่ก่อให้เกิด
ความสุขในการปฏิบัติงาน เพ่ือสร้างขวัญก าลังใจในการท างาน เน้นการบริหารแบบมีส่วนร่วม  
๕) ด้านการยึดมั่นในความชอบธรรม เจ้าอาวาสควรตระหนักและปฏิบัติตามนโยบายของคณะสงฆ์ 
โดยการประชุม และอบรมเพ่ือเป็นการเสริมสร้างและพัฒนาเจ้าอาวาสให้มีทัศนคติที่ดีต่อการ
ปฏิบัติงาน ตั้งมั่นอยู่ในคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต ไม่มุ่งหวังผลประโยชน์ส่วนตน มีความเสียสละ
และมุ่งประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้ง 
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Abstact 
 

 Objectives of this dissertation were 1. to Study the general condition of 
abbot’s competency development according to Buddhist principles, to manage the 
Sangha affaires in Chanthaburi Province, 2. to study the components of abbots’ 
competency and Buddhist principle for the abbots’ competency development 
according to Buddhist principle to manage the Sangha’s affaires in Chanthaburi 
Province, and 3. To present the abbots’ competency development according to 
Buddhist principle to manage the Sangha’s affaires in Chanthaburi Province.  
 Methodology was the mixed method; the quantitative research method 
collected data from 20 key informants by in-depth-interview and 10 participants in  
focus group discussion and analyzed data by content descriptive interpretation. The 
quantitative method collected data from 181 samples from 327 abbots and analyzed 
data with frequency, percentiles, means and standard deviation (S.D.)  
 Findings were as follows: 
 1. The genera; conditions of abbots’ competency development in 
accordance with Buddhadhamma for Sanghas’ affiares management in Chanthaburi 
Province were that: Achievement; the abbots had ambitions to carry out the task for 
success. Good service; the abbots look after subordinates for well-beings, supported 
and facilitated people with spiritual and materials support, there were Dhamma 
dissemination within and outside of the monasteries, skill accumulation; the abbots 
paid attention to self-development regularly to gain new knowledge for Sangha Affaires 
administration, Teamwork; the abbots organized funds to help general public and 
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monks who were in needs of help. Legitimacy; Abbots carried out their duties by 
transparent rules and regulations, abided by Dhamma and Vinaya, by merit system 
without biases, sacrificed themselves for the benefits of the Sangha Order and well 
behaved and were good examples for those who came to contact. 
 2. The component of the abbots’ competency and Buddhadhamma for the 
abbots’ competency development were that the abbot’s competency were of 5 aspects 
as follows: Achievement; the aspiration to work for success effectively. Good services; 
attention to work to support and facilitate general publics. Skill accumulation; the abbots 
paid attention to self-development regularly to gain new knowledge for Sangha Affaires 
administration for more success. Teamwork; accepting other’s opinions and completed 
individual’s work in the team. Legitimacy; abbots well- behaved for good examples for 
subordinates out work with honesty, Dhamma Vinaya. And by the rules and regulations. 
 3. The approaches to the abbots’ competency development according to 
Buddhist principle to manage the Sangha’s affaires in Chanthaburi Province were that: 
1) Achievement; Abbots should behave themselves according to Dhamma Vinaya, rules 
and regulations, attend meeting, seminar, workshops and self-learning to gain new 
knowledge and skill for Sangha affaires administration effectively. 2) Good services; 
abbots should hold regular meetings to exchange opinions and study tours to gain 
more new experiences for helping people effectively. 3) Skill accumulation; abbots 
should develop themselves continuously to gain new knowledge and competency 
by furthering higher education at educational institutions for new technology such as 
computer science and other modern technologies, 4) Teamwork; abbots should attend 
meetings and seminars in various curriculum emphasizing participatory management,  
5) Legitimacy; development should emphasize the abbots to abide by the Sangha’s 
rules and regulation by attending meeting, training to enhance the abbots to abide 
by the Sangha’s rules and regulations by attending meeting, training to enhance the 
abbots to have good attitudes towards duties, to stay in tune with moral virtues, 
honesty, not to look for personal gains but sacrificing for the benefits of all. 
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พระสมุห์อดิศักดิ์ กตสาโร, ผศ.ดร. พระครูจารุเขมากร, ดร. พระครูปลัดไพบูลย์ สนฺตจิตฺโต, ดร.  
พระครูบวรสิริทัต, ดร. พระปลัดค านวณ อนงฺคโณ, ดร. พระครูสุวรรณโพธิวรธรรม พระมหาชนก เขมกาโม 
พระใบฎีกาวีระ สุนฺทโร พระอธิการทัศนัย ฐานุตฺตโร พระปิติพัฒน์ านิโย ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ปราโมทย์ สุวรรณา นายสันติ ดินม่วง นายจ าลอง ตังคะสี นายวิเชษฐ์ เปลี่ยนโมฬี นายมนตรี พงษ์เจริญ 
นายรังสรรค์ เจริญวัย นายทศพล วงศ์ค าปั่น นางพรทิพย์ โกมลสิงห์ และพระสังฆาธิการในจังหวัด
จันทบุรีทุกรูปที่อนุเคราะห์ให้เก็บข้อมูลเพ่ือการวิจัย 
 ขอขอบคุณ คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและคณาจารย์คณะสังคมศาสตร์ทุกท่านที่ให้
ความรู้ ประสิทธิ์ประสาทวิทยาการต่างๆ และได้รับความเมตตาอนุเคราะห์จนท าให้ดุษฎีนิพนธ์ส าเร็จ
ไปได้อย่างราบรื่น และขอขอบคุณ อาจารย์วารีญา ม่วงเกลี้ยง ที่คอยแนะน าให้ค าปรึกษาในการท า
ดุษฎีนิพนธ์ในครั้งนี้จนเป็นที่ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี 

 สุดท้ายนี้ ผู้วิจัยขอขอบคุณเพ่ือนสหธรรมิกสาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธทุกรูปที่ได้ให้
ความช่วยเหลือ ให้ค าปรึกษาและให้ก าลังใจในการท าดุษฎีนิพนธ์แก่ผู้วิจัยมาโดยตลอด คุณค่าและ
ประโยชน์ใดๆ อันพึงมีจากดุษฎีนิพนธ์ฉบับนี้ ขอน้อมมอบถวายบูชาคุณงามความดีเป็นพุทธบูชา 
ธรรมบูชา และสังฆบูชา ผู้วิจัยและขอมอบบูชาเป็นกตเวทิตาคุณแก่ครูอุปัชฌาย์อาจารย์ บิดามารดา 
ญาติสนิทมิตรสหาย และผู้มีพระคุณทุกท่าน 

 
 พระครูวิโรจน์อินทคุณ (เอกชัย อินฺทโชโต) 
    ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 



ฉ 

สารบัญ  
 เรื่อง หน้า 
   
บทคัดย่อภาษาไทย  ก 
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ  ค 
กิตติกรรมประกาศ  จ 
สารบัญ  ฉ 
สารบัญตาราง  ซ 
สารบัญแผนภาพ  ฑ 
ค าอธิบายสัญลักษณ์และค าย่อ  ฒ 
   
บทที่ ๑ บทน า ๑ 
 ๑.๑ ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา ๑ 
 ๑.๒ ค าถามการวิจัย ๔ 
 ๑.๓ 

๑.๔ 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
ขอบเขตการวิจัย 

๕ 
๕ 

 ๑.๕ นิยามศัพท์เฉพาะที่ใช้ในการวิจัย ๖ 
 ๑.๖ ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย ๑๐ 
   
บทที่ ๒ แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ๑๑ 
 ๒.๑ แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์   ๑๑ 
 ๒.๒ แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับสมรรถนะ ๒๐ 
 ๒.๓ ข้อมูลทั่วไปของเจ้าอาวาส ๓๗ 
 ๒.๔ แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารกิจการคณะสงฆ์ ๓๙ 
 ๒.๕ หลักพุทธธรรมในการพัฒนาสมรรถนะเจ้าอาวาส ๕๖ 
 ๒.๖ บริบทเรื่องที่วิจัย ๖๕ 
 ๒.๗ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ๗๐ 
 ๒.๘ กรอบแนวคิดในการวิจัย ๘๗ 
    
บทที่ ๓ วิธีด าเนินการวิจัย ๘๘ 
 ๓.๑ รูปแบบการวิจัย ๘๘ 
 ๓.๒ ประชากร กลุ่มตัวอย่าง และผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ๘๙ 
 ๓.๓ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ๙๒ 
 ๓.๔ การเก็บรวบรวมข้อมูล ๙๖ 
 ๓.๕ การวิเคราะห์ข้อมูล ๙๗ 
    
    
    



ช 

  สารบัญ (ตอ่)  

 เรื่อง หน้า 
    

บทที่ ๔ ผลการวิเคราะห์ข้อมูล ๙๘ 
 ๔.๑ ผลการวิเคราะห์สภาพทั่วไปกาพัฒนาสมรรถนะเจ้าอาวาสตามหลักพุทธ

ธรรมเพื่อการบริหารกิจการคณะสงฆ์ในจังหวัดจันทบุรี 
 

๙๙ 
 ๔.๒ ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบสมรรถนะเจ้าอาวาสและหลักพุทธธรรมใน

การพัฒนาสมรรถนะเจ้าอาวาส 
 

๑๗๒ 
 ๔.๓ ผลการวิเคราะห์แนวทางการพัฒนาสมรรถนะเจ้าอาวาสตามหลักพุทธ

ธรรมเพื่อการบริหารกิจการคณะสงฆ์ในจังหวัดจันทบุรี 
 

๒๑๘ 
 ๔.๔ ผลการวิเคราะห์สรุปจากการสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion) 

เพ่ือยืนยันผลการวิเคราะห์ข้อมูลการพัฒนาสมรรถนะเจ้าอาวาสตามหลัก
พุทธธรรมเพ่ือการบริหารกิจการคณะสงฆ์ในจังหวัดจันทบุรี 

 
 

๒๓๔ 
 ๔.๕ องค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัย ๒๕๑ 
   
บทที่ ๕ สรุป อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ ๒๕๗ 
 ๕.๑ สรุป ๒๕๗ 
 ๕.๒ อภิปรายผล ๒๗๒ 
 ๕.๓ ข้อเสนอแนะ 

๕.๓.๑ ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
๕.๓.๒ ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ 
๕.๓.๓ ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัยครั้งต่อไป 

๒๙๓ 
๒๙๓ 
๒๙๓ 
๒๙๓ 

    
บรรณานุกรม ๒๙๔ 
ภาคผนวก ๓๐๓ 
 ภาคผนวก ก รายนามผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือและหนังสือขอความ 

                 อนุเคราะห์ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 
 

๓๐๔ 
 ภาคผนวก ข ผลการหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของแบบสอบถามการวิจัย ๓๑๑ 
 ภาคผนวก ค หนังสือขอความอนุเคราะห์เก็บข้อมูลเพ่ือตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 

                 และค่าความเชื่อมั่นของเครื่องมือการวิจัย 
 

๓๒๒ 
 ภาคผนวก ง รายชื่อผู้ให้สัมภาษณ์และหนังสือขอสัมภาษณ์ ๓๒๗ 
 ภาคผนวก จ แบบสอบถามเพ่ือการวิจัย ๓๓๙ 
 ภาคผนวก ฉ แบบสัมภาษณ์เพ่ือการวิจัย ๓๕๐ 
 ภาคผนวก ช ประมวลภาพการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ ๓๕๕ 
 ภาคผนวก ซ หนังสือรายชื่อและหนังสือเชิญ/เจริญพรผู้ทรงคุณวุฒิเข้าร่วม 

                 สนทนากลุ่มเฉพาะ 
 

๓๖๒ 
ประวัติผู้วิจัย ๓๗๗ 
 



ซ 

สารบัญตาราง 
ตารางที ่ หน้า 
   
๒.๑ สรุปความหมายของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  ๑๓ 
๒.๒  สรุปหลักการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ๑๙ 
๒.๓ สรุปความหมายของสมรรถนะ ๒๓ 
๒.๔ สรุปองค์ประกอบของสมรรถนะ ๒๖ 
๒.๕ สรุปกลุ่ม/ประเภทของสมรรถนะ ๓๑ 
๒.๖ สรุปสมรรถนะหลัก ๓๖ 
๒.๗ สรุปความหมายของการบริหารจัดการ ๔๐ 
๒.๘ สรุปภารกิจของกระบวนการการบริหาร ๔๕ 
๒.๙ สรุปภารกิจการบริหารกิจการคณะสงฆ์ ๕๕ 
๒.๑๐ สรุปหลักพุทธธรรมในการพัฒนาสมรรถนะเจ้าอาวาส ๖๔ 
๒.๑๑ สรุปงานวิจัยเกี่ยวกับสมรรถนะ ๗๖ 
๒.๑๒ สรุปงานวิจัยเกี่ยวกับการบริหารกิจการคณะสงฆ์ ๘๐ 
๒.๑๓ สรุปงานวิจัยเกี่ยวกับหลักพุทธธรรม ๘๖ 
๓.๑ ตารางแสดงจ านวนเจ้าอาวาสที่เป็นประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ๘๙ 
๔.๑ สรุปประเด็นและแสดงความถี่ของผู้ให้ข้อมูลส าคัญการสัมภาษณ์เชิงลึกเกี่ยวกับ

สภาพทั่วไปในการสมรรถนะเจ้าอาวาสตามหลักพุทธธรรมเพ่ือการบริหารกิจการ
คณะสงฆ์ในจังหวัดจันทบุรี ด้านการมุ่งผลสัมฤทธิ์ด้านด้านการปกครอง 

 
 

๑๐๒ 
๔.๒ สรุปประเด็นและแสดงความถี่ของผู้ให้ข้อมูลส าคัญการสัมภาษณ์เชิงลึกเกี่ยวกับ

สภาพทั่วไปในการสมรรถนะเจ้าอาวาสตามหลักพุทธธรรมเพ่ือการบริหารกิจการ
คณะสงฆ์ในจังหวัดจันทบุรี ด้านการมุ่งผลสัมฤทธิ์ด้านการศาสนศึกษา 

 
 

๑๐๘ 
๔.๓ สรุปประเด็นและแสดงความถี่ของผู้ให้ข้อมูลส าคัญการสัมภาษณ์เชิงลึกเกี่ยวกับ

สภาพทั่วไปในการสมรรถนะเจ้าอาวาสตามหลักพุทธธรรมเพ่ือการบริหารกิจการ
คณะสงฆ์ในจังหวัดจันทบุรี ด้านการมั่งผลสัมฤทธิ์ด้านการเผยแผ่ 

 
 

๑๑๒ 
๔.๔ สรุปประเด็นและแสดงความถี่ของผู้ให้ข้อมูลส าคัญการสัมภาษณ์เชิงลึกเกี่ยวกับ

สภาพทั่วไปในการสมรรถนะเจ้าอาวาสตามหลักพุทธธรรมเพ่ือการบริหารกิจการ
คณะสงฆ์ในจังหวัดจันทบุรี ด้านการมุ่งผลสัมฤทธิ์ด้านการศึกษาสงเคราะห์ 

 
 

๑๑๖ 
๔.๕ สรุปประเด็นและแสดงความถี่ของผู้ให้ข้อมูลส าคัญการสัมภาษณ์เชิงลึกเกี่ยวกับ

สภาพทั่วไปในการสมรรถนะเจ้าอาวาสตามหลักพุทธธรรมเพ่ือการบริหารกิจการ
คณะสงฆ์ในจังหวัดจันทบุรี ด้านการมุ่งผลสัมฤทธิ์ด้านการสาธารณูปการ 

 
 

๑๒๑ 
๔.๖ สรุปประเด็นและแสดงความถี่ของผู้ให้ข้อมูลส าคัญการสัมภาษณ์เชิงลึกเกี่ยวกับ

สมรรถนะเจ้าอาวาสตามหลักพุทธธรรมเพ่ือการบริหารกิจการคณะสงฆ์ในจังหวัด
จันทบุรี ด้านการมุ่งผลสัมฤทธิ์ด้านการสาธารณะสงเคราะห์ 

 
 

๑๒๗ 



ฌ 

สารบัญตาราง (ต่อ) 
ตารางท่ี หน้า 
   
๔.๗ สรุปประเด็นและแสดงความถี่ของผู้ให้ข้อมูลส าคัญการสัมภาษณ์เชิงลึกเกี่ยวกับ

สมรรถนะเจ้าอาวาสตามหลักพุทธธรรมเพ่ือการบริหารกิจการคณะสงฆ์ในจังหวัด
จันทบุรี ด้านการบริการที่ดีด้านการปกครอง 

 
 

๑๓๑ 
๔.๘ สรุปประเด็นและแสดงความถี่ของผู้ให้ข้อมูลส าคัญการสัมภาษณ์เชิงลึกเกี่ยวกับ

สภาพทั่วไปในการพัฒนาสมรรถนะเจ้าอาวาสตามหลักพุทธธรรมเพ่ือการบริหาร 
กิจการคณะสงฆ์ในจังหวัดจันทบุรี ด้านการบริการที่ดีด้านการศาสนศึกษา 

 
 

๑๓๒ 
๔.๙ สรุปประเด็นและแสดงความถี่ของผู้ให้ข้อมูลส าคัญการสัมภาษณ์เชิงลึกเกี่ยวกับ

สภาพทั่วไปในการพัฒนาสมรรถนะเจ้าอาวาสตามหลักพุทธธรรมเพ่ือการบริหาร 
กิจการคณะสงฆ์ในจังหวัดจันทบุรี ด้านการบริการที่ดีด้านการเผยแผ่ 

 
 

๑๓๓ 
๔.๑๐ สรุปประเด็นและแสดงความถี่ของผู้ให้ข้อมูลส าคัญการสัมภาษณ์เชิงลึกเกี่ยวกับ

สภาพทั่วไปในการพัฒนาสมรรถนะเจ้าอาวาสตามหลักพุทธธรรมเพ่ือการบริหาร
กิจการคณะสงฆ์ในจังหวัดจันทบุรี ด้านการบริการที่ดีด้านการศึกษาสงเคราะห์ 

 
 

๑๓๕ 
๔.๑๑ สรุปประเด็นและแสดงความถี่ของผู้ให้ข้อมูลส าคัญการสัมภาษณ์เชิงลึกเกี่ยวกับ

สภาพทั่วไปในการพัฒนาสมรรถนะเจ้าอาวาสตามหลักพุทธธรรมเพ่ือการบริหาร
กิจการคณะสงฆ์ในจังหวัดจันทบุรี ด้านการบริการที่ดีด้านการสาธารณูปการ 

 
 

๑๓๖ 
๔.๑๒ สรุปประเด็นและแสดงความถี่ของผู้ให้ข้อมูลส าคัญการสัมภาษณ์เชิงลึกเกี่ยวกับ

สภาพทั่วไปในการพัฒนาสมรรถนะเจ้าอาวาสตามหลักพุทธธรรมเพ่ือการบริหาร
กิจการคณะสงฆ์ในจังหวัดจันทบุรี ด้านการบริการที่ดีด้านการสาธารณสงเคราะห์ 

 
 

๑๓๘ 
๔.๑๓ สรุปประเด็นและแสดงความถี่ของผู้ให้ข้อมูลส าคัญการสัมภาษณ์เชิงลึกเกี่ยวกับ

สภาพทั่วไปในการพัฒนาสมรรถนะเจ้าอาวาสตามหลักพุทธธรรมเพ่ือการบริหาร
กิจการคณะสงฆ์ในจังหวัดจันทบุรี ด้านการสั่งสมความเชี่ยวชาญด้านการปกครอง 

 
 

๑๔๐ 
๔.๑๔ สรุปประเด็นและแสดงความถี่ของผู้ให้ข้อมูลส าคัญการสัมภาษณ์เชิงลึกเกี่ยวกับสภาพ

ทั่วไปในการพัฒนาสมรรถนะเจ้าอาวาสตามหลักพุทธธรรมเพ่ือการบริหารกิจการคณะ
สงฆ์ในจังหวัดจันทบุรี ด้านการสั่งสมความเชี่ยวชาญด้านการศาสนศึกษา 

 
 
๑๔๒ 

๔.๑๕ สรุปประเด็นและแสดงความถี่ของผู้ ให้ข้อมูลส าคัญการสัมภาษณ์เชิงลึกเกี่ยวกับ
สภาพทั่วไปในการพัฒนาสมรรถนะเจ้าอาวาสตามหลักพุทธธรรมเพ่ือการบริหาร
กิจการคณะสงฆ์ในจังหวัดจันทบุรี  ด้านการสั่งสมความเชี่ยวชาญด้านการเผยแผ่ 

 
 

๑๔๓ 
๔.๑๖ สรุปประเด็นและแสดงความถี่ของผู้ให้ข้อมูลส าคัญการสัมภาษณ์เชิงลึกเกี่ยวกับ

สภาพทั่วไปในการพัฒนาสมรรถนะเจ้าอาวาสตามหลักพุทธธรรมเพ่ือการบริหาร
กิจการคณะสงฆ์ในจังหวัดจันทบุรี ด้านการสั่งสมความเชี่ยวชาญด้านการศึกษา
สงเคราะห์ 

 
 
 

๑๔๕ 
 



ญ 

สารบัญตาราง (ต่อ) 
ตารางท่ี หน้า 
  
๔.๑๗ สรุปประเด็นและแสดงความถี่ของผู้ให้ข้อมูลส าคัญการสัมภาษณ์เชิงลึกเกี่ยวกับ

สภาพทั่วไปในการพัฒนาสมรรถนะเจ้าอาวาสตามหลักพุทธธรรมเพ่ือการบริหาร
กิจการคณะสงฆ์ในจังหวัดจันทบุรี ด้านการสั่งสมความเชี่ยวชาญด้านการ
สาธารณูปการ 

 
 
 

๑๔๗ 
๔.๑๘ สรุปประเด็นและแสดงความถี่ของผู้ให้ข้อมูลส าคัญการสัมภาษณ์เชิงลึกเกี่ยวกับ

สภาพทั่วไปในการพัฒนาสมรรถนะเจ้าอาวาสตามหลักพุทธธรรมเพ่ือการบริหาร
กิจการคณะสงฆ์ในจังหวัดจันทบุรี ด้านการสั่งสมความเชี่ยวชาญด้านการสาธารณ
สงเคราะห์ 

 
 
 

๑๔๘ 
๔.๑๙ สรุปประเด็นและแสดงความถี่ของผู้ให้ข้อมูลส าคัญการสัมภาษณ์เชิงลึกเกี่ยวกับ

สภาพทั่วไปในการพัฒนาสมรรถนะเจ้าอาวาสตามหลักพุทธธรรมเพ่ือการบริหาร
กิจการคณะสงฆ์ในจังหวัดจันทบุรี ด้านการสร้างทีมงานด้านการปกครอง 

 
 

๑๕๐ 
๔.๒๐ สรุปประเด็นและแสดงความถี่ของผู้ให้ข้อมูลส าคัญการสัมภาษณ์เชิงลึกเกี่ยวกับ

สภาพทั่วไปในการพัฒนาสมรรถนะเจ้าอาวาสตามหลักพุทธธรรมเพ่ือการบริหาร
กิจการคณะสงฆ์ในจังหวัดจันทบุรี ด้านการสร้างทีมงานด้านการศาสนศึกษา 

 
 

๑๕๑ 
๔.๒๑ สรุปประเด็นและแสดงความถี่ของผู้ให้ข้อมูลส าคัญการสัมภาษณ์เชิงลึกเกี่ยวกับ

สภาพทั่วไปในการพัฒนาสมรรถนะเจ้าอาวาสในการบริหารกิจการคณะสงฆ์ ด้าน
การสร้างทีมงานด้านการเผยแผ่ 

 
 

๑๕๓ 
๔.๒๒ สรุปประเด็นและแสดงความถี่ของผู้ให้ข้อมูลส าคัญการสัมภาษณ์เชิงลึกเกี่ยวกับ

สมรรถนะเจ้าอาวาสในการบริหารกิจการคณะสงฆ์ ด้านการสร้างทีมงานด้าน
การศึกษาสงเคราะห์ 

 
 

๑๕๕ 
๔.๒๓ สรุปประเด็นและแสดงความถี่ของผู้ให้ข้อมูลส าคัญการสัมภาษณ์เชิงลึกเกี่ยวกับ

สภาพทั่วไปในการพัฒนาสมรรถนะเจ้าอาวาสตามหลักพุทธธรรมเพ่ือการบริหาร 
กิจการคณะสงฆ์ในจังหวัดจันทบุรี ด้านการสร้างทีมงานด้านการสาธารณูปการ 

 
 

๑๕๗ 
๔.๒๔ สรุปประเด็นและแสดงความถี่ของผู้ให้ข้อมูลส าคัญการสัมภาษณ์เชิงลึกเกี่ยวกับสภาพ

ทั่วไปในการพัฒนาสมรรถนะเจ้าอาวาสตามหลักพุทธธรรมเพ่ือการบริหารกิจการคณะ
สงฆ์ในจังหวัดจันทบุรี ด้านการสร้างทีมงานด้านการสาธารณสงเคราะห์ 

 
 

๑๕๙ 
๔.๒๕ สรุปประเด็นและแสดงความถี่ของผู้ให้ข้อมูลส าคัญการสัมภาษณ์เชิงลึกเกี่ยวกับสภาพ

ทั่วไปในการพัฒนาสมรรถนะเจ้าอาวาสตามหลักพุทธธรรมเพ่ือการบริหารกิจการคณะ
สงฆ์ในจังหวัดจันทบุรี ด้านการยึดมั่นในความชอบธรรมด้านการปกครอง 

 
 

๑๖๑ 
๔.๒๖ สรุปประเด็นและแสดงความถี่ของผู้ให้ข้อมูลส าคัญการสัมภาษณ์เชิงลึกเกี่ยวกับ

สภาพทั่วไปในการพัฒนาสมรรถนะเจ้าอาวาสตามหลักพุทธธรรมเพ่ือการบริหาร
กิจการคณะสงฆ์ในจังหวัดจันทบุรี ด้านการยึดมั่นในความชอบธรรมด้านการ 
ศาสนศึกษา 

 
 
 

๑๖๒ 



ฎ 

สารบัญตาราง (ต่อ) 
ตารางท่ี หน้า 
  
๔.๒๗ สรุปประเด็นและแสดงความถี่ของผู้ให้ข้อมูลส าคัญการสัมภาษณ์เชิงลึกเกี่ยวกับ

สภาพทั่วไปในการพัฒนาสมรรถนะเจ้าอาวาสตามหลักพุทธธรรมเพ่ือการบริหาร
กิจการคณะสงฆ์ในจังหวัดจันทบุรี ด้านการยึดมั่นในความชอบธรรมด้านการเผยแผ่ 

 
 

๑๖๔ 
๔.๒๘ สรุปประเด็นและแสดงความถี่ของผู้ให้ข้อมูลส าคัญการสัมภาษณ์เชิงลึกเกี่ยวกับ

สภาพทั่วไปในการพัฒนาสมรรถนะเจ้าอาวาสตามหลักพุทธธรรมเพ่ือการบริหาร
กิจการคณะสงฆ์ในจังหวัดจันทบุรี ด้านการยึดมั่นในความชอบธรรมด้านการ 
ศึกษาสงเคราะห์ 

 
 
 

๑๖๖ 
๔.๒๙ สรุปประเด็นและแสดงความถี่ของผู้ให้ข้อมูลส าคัญการสัมภาษณ์เชิงลึกเกี่ยวกับ

สภาพทั่วไปในการพัฒนาสมรรถนะเจ้าอาวาสตามหลักพุทธธรรมเพ่ือการบริหาร
กิจการคณะสงฆ์ในจังหวัดจันทบุรี ด้านการยึดมั่นในความชอบธรรมด้านการ
สาธารณูปการ 

 
 
 

๑๖๙ 
๔.๓๐ สรุปประเด็นและแสดงความถี่ของผู้ให้ข้อมูลส าคัญการสัมภาษณ์เชิงลึกเกี่ยวกับ

สภาพทั่วไปในการพัฒนาสมรรถนะเจ้าอาวาสตามหลักพุทธธรรมเพ่ือการบริหาร
กิจการคณะสงฆ์ในจังหวัดจันทบุรี ด้านการยึดมั่นในความชอบธรรมด้านการ 
สาธารณสงเคราะห์ 

 
 
 

๑๗๑ 
๔.๓๑ สรุปประเด็นและแสดงความถี่ของผู้ให้ข้อมูลส าคัญการสัมภาษณ์เชิงลึกเกี่ยวกับ

องค์ประกอบของสมรรถนะเจ้าอาวาสในการบริหารกิจการคณะสงฆ์ ด้านการมุ่ง 
ผลสัมฤทธิ์  

 
 

๑๗๔ 
๔.๓๒ สรุปประเด็นและแสดงความถี่ของผู้ให้ข้อมูลส าคัญการสัมภาษณ์เชิงลึกเกี่ยวกับ

องค์ประกอบของสมรรถนะเจ้าอาวาสในการบริหารกิจการคณะสงฆ์ ด้านการ
บริการที่ดี 

 
 

๑๗๗ 
๔.๓๓ สรุปประเด็นและแสดงความถี่ของผู้ให้ข้อมูลส าคัญการสัมภาษณ์เชิงลึกเกี่ยวกับ

สมรรถนะเจ้าอาวาสในการบริหารกิจการคณะสงฆ์ ด้านการสั่งสมความเชี่ยวชาญ 
๑๘๐ 

๔.๓๔ สรุปประเด็นและแสดงความถี่ของผู้ให้ข้อมูลส าคัญการสัมภาษณ์เชิงลึกเกี่ยวกับ
สมรรถนะเจ้าอาวาสวัดในจังหวัดจันทบุรี ด้านการท างานเป็นทีม 

 
๑๘๓ 

๔.๓๕ สรุปประเด็นและแสดงความถี่ของผู้ให้ข้อมูลส าคัญการสัมภาษณ์เชิงลึกเกี่ยวกับ
องค์ประกอบในการพัฒนาสมรรถนะเจ้าอาวาสตามหลักพุทธธรรมเพ่ือการบริหาร
กิจการคณะสงฆ์ ด้านการยึดมั่นในความชอบธรรม 

 
 

๑๘๖ 
๔.๓๖ สรุปประเด็นและแสดงความถี่ของผู้ให้ข้อมูลส าคัญการสัมภาษณ์เชิงลึกเกี่ยวกับ

หลักพุทธธรรมในการพัฒนาสมรรถนะเจ้าอาวาส ด้านเมตตา 
 

๑๘๘ 
๔.๓๗ สรุปประเด็นและแสดงความถี่ของผู้ให้ข้อมูลส าคัญการสัมภาษณ์เชิงลึกเกี่ยวกับ

หลักพุทธธรรมในการพัฒนาสมรรถนะเจ้าอาวาส ด้านกรุณา 
 

๑๙๑ 



ฏ 

สารบัญตาราง (ต่อ) 
ตารางท่ี หน้า 
  
๔.๓๘ สรุปประเด็นและแสดงความถี่ของผู้ให้ข้อมูลส าคัญการสัมภาษณ์เชิงลึกเกี่ยวกับ

หลักพุทธธรรมในการพัฒนาสมรรถนะเจ้าอาวาส ด้านมุติตา 
 

๑๙๔ 
๔.๓๙ สรุปประเด็นและแสดงความถี่ของผู้ให้ข้อมูลส าคัญการสัมภาษณ์เชิงลึกเกี่ยวกับ

หลักพุทธธรรมในการพัฒนาสมรรถนะเจ้าอาวาส ด้านอุเบกขา 
 

๑๙๗ 
๔.๔๐ จ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล ๑๙๘ 
๔.๔๑ ภาพรวมสมรรถนะเจ้าอาวาสตามหลักพุทธธรรมเพื่อการบริหารกิจการคณะสงฆ์ 

ในจังหวัดจันทบุรี 
 

๒๐๑ 
๔.๔๒ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นที่มีต่อสมรรถนะการ

บริหารกิจการคณะสงฆ์ในจังหวัดจันทบุรี ด้านการปกครอง 
 

๒๐๑ 
๔.๔๓ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นที่มีต่อสมรรถนะการ

บริหารกิจการคณะสงฆ์ในจังหวัดจันทบุรี ด้านการศาสนศึกษา 
 

๒๐๒ 
๔.๔๔ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นที่มีต่อการบริหารจัดการ

งาน กิจการคณะสงฆ์ ในจังหวัดจันทบุรี  ด้านการเผยแผ่ 
 

๒๐๓ 
๔.๔๕ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นที่มีต่อการบริหารกิจการ 

คณะสงฆ์ในจังหวัดจันทบุรี ด้านการศึกษาสงเคราะห์ 
 

๒๐๔ 
๔.๔๖ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นที่มีต่อการบริหารกิจการ 

คณะสงฆ์ในจังหวัดจันทบุรี ด้านการสาธารณูปการ 
 

๒๐๕ 
๔.๔๗ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นที่มีต่อการบริหารกิจการ 

คณะสงฆ์ในจังหวัดจันทบุรี ด้านการสาธารณสงเคราะห์ 
 

๒๐๖ 
๔.๔๘ ภาพรวมสมรรถนะเจ้าอาวาสในการบริหารกิจการคณะสงฆ์ในจังหวัดจันทบุรี ๒๐๘ 
๔.๔๙ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับสมรรถนะเจ้าอาวาสในการบริหาร

กิจการคณะสงฆ์ในจังหวัดจันทบุรี ด้านการมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
 

๒๐๘ 
๔.๕๐ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับสมรรถนะเจ้าอาวาสในการบริหาร

กิจการคณะสงฆ์ในจังหวัดจันทบุรี ด้านการบริการที่ดี 
 

๒๐๙ 
๔.๕๑ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับสมรรถนะเจ้าอาวาสในการบริหาร

กิจการคณะสงฆ์ในจังหวัดจันทบุรี  ด้านการสั่งสมความเชี่ยวชาญ 
 

๒๑๐ 
๔.๕๒ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับสมรรถนะเจ้าอาวาสในการบริหาร

กิจการคณะสงฆ์ในจังหวัดจันทบุรี ด้านการท างานเป็นทีม 
 

๒๑๑ 
๔.๕๓ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับสมรรถนะเจ้าอาวาสในการบริหาร

กิจการคณะสงฆ์ในจังหวัดจันทบุรี ด้านการยึดมั่นในความชอบธรรม 
 

๒๑๒ 
๔.๕๔ หลักพุทธธรรมในการพัฒนาสมรรถนะเจ้าอาวาสในการบริหารกิจการคณะสงฆ์ใน

จังหวัดจันทบุรี ภาพรวม 
 

๒๑๓ 
 



ฐ 

สารบัญตาราง (ต่อ) 
ตารางท่ี หน้า 
   
๔.๕๕ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นที่มีต่อหลักพุทธธรรมใน

การพัฒนาสมรรถนะเจ้าอาวาสในการบริหารกิจการคณะสงฆ์ในจังหวัดจันทบุรี  
ด้านเมตตา 

 
 

๒๑๓ 
๔.๕๖ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นที่มีต่อหลักพุทธธรรมใน

การพัฒนาสมรรถนะเจ้าอาวาสในการบริหารกิจการคณะสงฆ์ในจังหวัดจันทบุรี 
ด้านกรุณา 

 
 

๒๑๔ 
๔.๕๗ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นที่มีต่อหลักพุทธธรรมใน

การพัฒนาสมรรถนะเจ้าอาวาสในการบริหารกิจการคณะสงฆ์ในจังหวัดจันทบุรี 
ด้านมุทิตา 

 
 

๒๑๕ 
๔.๕๘ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นที่มีต่อหลักพุทธธรรมใน

การพัฒนาสมรรถนะเจ้าอาวาสในการบริหารกิจการคณะสงฆ์ในจังหวัดจันทบุรี  
ด้านอุเบกขา 

 
 

๒๑๗ 
๔.๕๙ สรุปประเด็นและแสดงความถี่ของผู้ให้ข้อมูลส าคัญการสัมภาษณ์เชิงลึกเกี่ยวกับ

การพัฒนาสมรรถนะเจ้าอาวาสตามหลักพุทธธรรมเพ่ือการบริหารกิจการคณะสงฆ์ 
ด้านการมุ่งผลสัมฤทธิ์ 

 
 

๒๒๒ 
๔.๖๐ สรุปประเด็นและแสดงความถี่ของผู้ให้ข้อมูลส าคัญการสัมภาษณ์เชิงลึกเกี่ยวกับ

การพัฒนาสมรรถนะเจ้าอาวาสตามหลักพุทธธรรมเพ่ือการบริหารจัดการงาน
กิจการคณะสงฆ์ ด้านการบริการที่ดี 

 
 

๒๒๕ 
๔.๖๑ สรุปประเด็นและแสดงความถี่ของผู้ให้ข้อมูลส าคัญการสัมภาษณ์เชิงลึกเกี่ยวกับ

การพัฒนาสมรรถนะเจ้าอาวาสตามหลักพุทธธรรมเพ่ือการบริหารจัดการงาน
กิจการคณะสงฆ์ ด้านการสั่งสมความเชี่ยวชาญ 

 
 

๒๒๘ 
๔.๖๒ สรุปประเด็นและแสดงความถี่ของผู้ให้ข้อมูลส าคัญการสัมภาษณ์เชิงลึกเกี่ยวกับ

แนวทางการพัฒนาสมรรถนะเจ้าอาวาสตามหลักพุทธธรรมเพ่ือการบริหารกิจการ
คณะสงฆ์ ด้านการท างานเป็นทีม 

 
 

๒๓๑ 
๔.๖๓ สรุปประเด็นและแสดงความถี่ของผู้ให้ข้อมูลส าคัญการสัมภาษณ์เชิงลึกเกี่ยวกับ

แนวทางการพัฒนาสมรรถนะเจ้าอาวาสตามหลักพุทธธรรมเพ่ือการบริหารกิจการ
คณะสงฆ์ ด้านการยึดมั่นในความชอบธรรม  

 
 

๒๓๓ 
 



 
 
 

ฑ 
 

สารบัญแผนภาพ 
แผนภาพที ่ หน้า 
   

๒.๑ กรอบแนวคิดในการวิจัย  ๘๗ 
๔.๑ องค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัย ๒๕๒ 

 
 



ฒ 
 

ค าอธิบายสัญลักษณ์และค าย่อ 
 
 ในดุษฎีนิพนธ์เล่มนี้ อ้างอิงคัมภีร์พระไตรปิฎกฉบับภาษาไทยของมหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในการอ้างอิงพระไตรปิฎกฉบับภาษาไทย และพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี
นั้น ใช้หมายถึงการระบุชื่อคัมภีร์และระบุเล่ม/ข้อ/หน้า ของพระไตรปิฎกเล่มนั้นๆ เช่น ที.สี. (ไทย), 
๙/๔๐๖-๔๔๓/๑๗๕-๑๙๖. หมายถึง ทีฆนิกาย สีลขันธวรรค (พระไตรปิฎกฉบับภาษาไทย) เล่มที่ ๙
ข้อที่ ๔๐๖-๔๔๓ หน้าที่ ๑๗๕-๑๙๖. เป็นต้น อักษรย่อที่ใช้ในที่นี้ มีดังนี้ 
 
 

พระสุตตันตปิฎก 
 

 ที.ปา. (ไทย)  ทีฆนิกาย  ปาฏิกวรรค    (ภาษาไทย)  
  
 



 

บทท่ี ๑ 

บทน า 
 

๑.๑ ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาที่ประชาชนชาวไทยเคารพนับถือมากที่สุดและเป็นรากฐาน
ส าคัญของวัฒนธรรมไทย โดยวิถีชีวิตของคนไทยกับพระพุทธศาสนาผูกพันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน
อย่างแน่นแฟ้น จึงท าให้พระพุทธศาสนาเป็นเอกลักษณ์ประจ าชาติไทย๑ วัดเป็นที่พ านักของพระภิกษุ
สามเณร เป็นที่บวชเรียน เป็นที่บ าเพ็ญกุศลส าหรับชาวบ้าน เป็นที่ปลูกฝังศีลธรรมจริยธรรมและเป็น
ศูนย์กลางส าหรับการประกอบกิจกรรมต่างๆ ร่วมกัน๒ ประชาชนทั่วไปได้ใช้วัดเป็นสถานศึกษาอบรม
ในเรื่องของความรู้ด้านวิชาชีพ แพทย์แผนโบราณและศิลปกรรมแขนงต่างๆ เป็นสถานที่ประชุมของ
หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม นอกเหนือไปจากการใช้เป็นที่ท าบุญ
บ าเพ็ญกุศล ด้วยเหตุนี้วัดจึงเป็นศูนย์กลางการบริหารและการปกครอง รวมทั้งเป็นสถานที่สงเคราะห์
ทางจิตใจแก่ประชาชน๓ 

 ในปัจจุบันการเปลี่ยนแปลงทางสังคมความเจริญแบบตะวันตกเข้าสู่ประเทศไทยโดยเริ่ม
จากเมืองหลวง และขยายสู่สังคมชนบท  ส่งผลให้บทบาทของวัดและพระสงฆ์เริ่มสูญสลายไปด้วย
สาเหตุส าคัญหลายประการ เช่น การน าสถาบันต่าง ๆ แบบใหม่ ๆ มาแทนที่บทบาทเดิมของวัด  
การไม่เข้าไปพิจารณาตอบรับความเจริญอย่างใหม่ร่วมกันระหว่างวัดกับประชาชนและความสูญเสีย
ภาวะผู้น าทางปัญญาของพระสงฆ์ และอาจรวมถึงวัดที่ผู้บริหาร (เจ้าอาวาส) ไม่เข้าใจในการบริหารที่
จะต้องมีบทบาทในการปรับสภาพของวัดให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงของโลก และจะต้องพัฒนาวัดให้
เป็นสถานที่เคยมีความส าคัญมาแล้วในอดีต แต่ผู้บริหารวัดบางรูปกลับมองไม่เห็นความส าคัญของวัด
ที่เคยเป็นศูนย์รวมจิตใจ กลับมุ่งสร้างถาวรวัตถุให้เป็นเครื่องประดับวัดให้ใหญ่โต  โดยลืมไปว่าวัดที่
แท้จริงนั้นต้องมีสภาพอย่างไร ที่จะเหมาะสมกับความเป็นสถานที่สงบของจิตใจ และยิ่งในยุคปัจจุบัน
ซึ่งก าลังตกอยู่ในสภาวะความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ววัดก็ไม่อาจที่จะหลีกเลี่ยงได้ และ
ความเจริญก็ส่งผลกระทบให้กับวัด จากวัดที่เคยเป็นแหล่งรวบรวมศิลปวิทยา ศูนย์รวมจิตใจและ  
เป็นแหล่งเรียนรู้พระพุทธศาสนา แต่ในบัดนี้ผู้คนมีความรู้สึกว่าหมดความจ าเป็นที่จะเข้าวัดเพ่ือศึกษา

                                                           

 ๑ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, คู่มือการประเมินผลภายในของสถานศึกษาตาม
มาตรฐานการศึกษา การออกแบบระบบประเมินผลภายใน, (กรุงเทพมหานคร: ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
แห่งชาติ, ๒๕๔๔), หน้า ๘. 
 ๒ไพบูลย์ เสียงก้อง, หลักการบริหารงานในวัด, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์กรมการศาสนา, ๒๕๔๔), 
หน้า ๑๗. 
 ๓สาธิต พนารี, “กระบวนทัศน์ใหม่การบริหารกิจการคณะสงฆ์ในยุคโลกาภิวัตน์”, วารสารวิชาการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร, ปีท่ี ๙ ฉบับท่ี ๑, (๒๕๖๑): ๘๒-๙๒. 



๒ 
 

เล่าเรียน เพราะความเจริญของโลกนั้นมีโรงเรียน มีสถานศึกษาต่าง ๆ เกิดขึ้นมากมายรวมทั้ง
โรงพยาบาล เป็นต้น ผู้คนก็เริ่มที่จะเหินห่างจากวัด จากการที่วัดเป็นสถาบันหลักสถาบันหนึ่งของชาติ
ไทย ที่ท าหน้าที่ในการสืบทอดพระพุทธศาสนาและปลูกฝังศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม
อันดีงามแก่พุทธศาสนิกชนจากชนรุ่นหนึ่งสู่อีกรุ่นหนึ่ง นับเนื่องจากอดีตจนถึงปัจจุบันมาเป็นเวลาช้า
นาน โดยมีเจ้าอาวาสเป็นผู้มีบทบาทส าคัญในการบริหารจัดการให้วัดปฏิบัติภารกิจของวัดได้บรรลุ
เป้าหมายตามภารกิจของคณะสงฆ์ ที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ ๖ ด้าน ได้แก่ ด้านการ
ปกครอง ด้านการเผยแผ่ ด้านการศึกษาสงเคราะห์ ด้านการศาสนศึกษา ด้านการสาธารณูปการ และ
ด้านการสาธารณสงเคราะห์ ด้วยเหตุนี้วัดจึงมีฐานะเป็นองค์กรหนึ่งของสงฆ์ ซึ่งหมายความว่าจะต้องมี
บุคคลมากกว่าสองคนขึ้นไปเข้ามาท างานร่วมกันเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ ดังนั้น วัดจึง
จ าเป็นต้องมีการน าหลักการบริหารเข้ามาใช้ในการบริหารงานของวัดให้ด าเนินไปอย่างเป็นระบบและ
เป็นรูปธรรมเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ โดยมีการควบคุมจากฝ่ายบริหาร (เจ้าอาวาส)  

 การบริหารเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ การบริหารงานในลักษณะของการปฏิบัติต้องอาศัย
ความรู้ความสามารถประสบการณ์และทักษะของผู้บริหารงานแต่ละคนที่จะท างานให้บรรลุเป้าหมาย 
ซึ่งเป็นการประยุกต์เอาความรู้ หลักการ และทฤษฎีไปปรับใช้ ในการปฏิบัติงานเพ่ือให้เหมาะสมกับ
สถานการณ์และสิ่งแวดล้อม การบริหารงานองค์กรในปัจจุบันต้องเผชิญกับปัญหาที่ยุ่งยาก
สลับซับซ้อน และโดยทั่วไปก็เป็นที่ยอมรับกันว่าทรัพยากรทางด้านก าลังคนและความเจริญก้าวหน้า
ทางวิทยาการต่างๆ มีความส าคัญมาก การศึกษาแนวการบริหารงานจ าเป็นต้องพิจารณาให้เห็นถึง
ความส าคัญของภารกิจในการจัดการแต่ละชนิดมีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิดเพ่ือเป็นแนวทางในการ
บริหารงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ การบริหารงานเป็นกระบวนการจัดองค์การ และการใช้ทรัพยากร
ต่างๆ เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ล่วงหน้า โดยอาศัยปัจจัยทั้งหลาย ได้แก่ คน เงิน วัสดุ 
สิ่งของ เป็นอุปกรณ์การบริหาร โดยมีการวางแผนไว้ล่วงหน้า แล้วด าเนินการตามแผนที่วางไว้ หากมี
การเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ก็ต้องมีการปรับแผนใหม่เพ่ือให้สามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงนั้นได้ 
บางครั้งก็อาจจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงหรือปรับองค์การใหม่ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ในขณะนั้น 
กระท าเช่นนี้เรื่อยไปเป็นวัฏจักร ทั้งนี้เพ่ือให้เกิดการบริหารจัดการที่ดี  ทั้งนี้เนื่องจากในปัจจุบันมีการ
ใช้ทรัพยากรต่างๆในการบริหารงานอย่างไม่มีประสิทธิภาพ และมีการใช้บุคคลากรในการปฏิบัติงานที่
มีลักษณะที่ไม่สอดคล้องกับงาน ส่งผลให้การปฏิบัติงานเกิดอุปสรรค การปฏิบัติงานในแต่ละครั้ง       
ไม่ประสบผลส าเร็จ หรือเกิดความล่าช้าในการปฏิบัติงาน เพราะฉะนั้นในการปฏิบัติงานให้ส าเร็จผล
จ าเป็นจะต้องมีการวางแผน มีการบริหารจัดการ เพ่ือการท างานที่เป็นขั้นเป็นตอน มีแนวทางที่ชัดเจน 
การบริหารจัดการที่ดีต้องเป็นไปเพ่ือความสันติสุขของคนในวัด กล่าวคือทุกคนอยู่ร่วมกันได้อย่าง
ผาสุก ไม่ขัดแย้ง อยู่ร่วมกันอย่างปรองดอง มีสันติสุขสันติภาพอยู่ในใจของทุกคน เพราะว่าการบริหาร
เป็นกระบวนการทางสังคม คือ อาศัยกลุ่มคนที่รวมกันท างานเพ่ือบรรลุเป้าหมายของวัด ผู้บริหาร
จะต้องรับผิดชอบให้ส าเร็จโดยอาศัยความร่วมมือของบุคคลอ่ืน มิฉะนั้นจะท างานไม่ส าเร็จ ผู้บริหารที่
ประสบความส าเร็จจะต้องมีความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลที่ดี มีความเป็นผู้น า ท างานเป็นทีมได้สามารถ
ในการปรับเปลี่ยนให้เข้ากับสภาพแวดล้อมได้หากมีการเปลี่ยนแปลงในสถานการณ์และมี
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ความสามารถท าให้งานบรรลุเป้าหมายได้ เป็นกระบวนการที่น าเอาการตัดสินใจและน านโยบายไป
ปฏิบัติ ส่งผลให้วัดประสบผลส าเร็จในการด าเนินงานในด้านต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ๔   

 ในบริบทของวัด ซึ่งมีเจ้าอาวาสเป็นกลไกขับเคลื่อนหลักในการบริหารกิจการคณะสงฆ์   
ให้มีคุณภาพ เปรียบเสมือนเครื่องมือหลักที่ส าคัญในการขับเคลื่อนภารกิจของคณะสงฆ์ เพราะเป็น
ผู้ท าหน้าที่เป็นผู้บริหารของวัด การพัฒนาศักยภาพของเจ้าอาวาสจึงต้องมีสมรรถนะที่ครอบคลุมทั้ง
สมรรถนะที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติภารกิจ เพ่ือให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญสามารถปฏิบัติงานได้ดียิ่งขึ้น 
ช่วยให้บรรลุ เป้าหมายของคณะสงฆ์และส่งผลต่อการบริหารงาน ของคณะสงฆ์ ให้ ได้ผลดี                 
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ด้วยเหตุนี้ เจ้าอาวาสซึ่งมีต าแหน่งเป็นผู้บริหารหรือผู้น าจึงต้องได้รับ
การศึกษาพัฒนา เพ่ือให้คุณลักษณะที่เหมาะสมกับการปฏิบัติภารกิจดังกล่าว ในสังคมปัจจุบันปรากฏ
มีปัญหาความไม่ดีงามมากมายที่เกิดขึ้นในวงการพระสงฆ์ ปรากฏเป็นข่าวรายวันต่างๆ ซึ่งมีผลกระทบ
ทั้งแก่คณะสงฆ์และสังคมไทยที่นับถือพุทธศาสนา อย่าไรก็ตาม ปัญหาที่เกิดขึ้นมีสาเหตุมาจากปัจจัย 
๒ ประการ คือ จากความหย่อนยานในการไม่ส ารวมรักษาสิกขาบท และจากความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ 
เนื่องจากได้รับการศึกษาทั้งคดีโลกและคดีธรรมในระดับที่ยังไม่ดีเท่าที่ควร เจ้าอาวาสที่มีการศึกษา
น้อย ไม่เข้าใจพุทธธรรมอย่างลึกซึ้ง และไม่เข้าใจสังคมปัจจุบัน จึงสื่อกับประชาชนไม่ได้ และเป็นผู้น า
วิญญาณไม่ได้ ความสัมพันธ์ระหว่างเจ้าอาวาสกับประชาชนเป็นเพียงพิธีกรรมเป็นส่วนใหญ่ การที่มี
เจ้าอาวาสเข้าใจพุทธธรรมได้ลึกซึ้ง เข้าใจชีวิตและสังคมในปัจจุบันและมีความสามารถในการสื่อสาร 
มีความส าคัญต่อคณะสงฆ์ ประเทศไทยและต่อโลกมาก สมควรที่คณะสงฆ์จะให้ความสนใจต่อเรื่องนี้
ให้มาก  

 ในยุคโลกาภิวัตน์ ซึ่งโลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมากท าให้ระบบการบริหารงานของคณะ
สงฆ์จ าเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนให้เข้ากับยุคสมัย เจ้าอาวาสในจังหวัดจันทบุรีส่วนใหญ่มีอายุมากกว่า 
๕๐ พรรษา และเพ่ิงเข้ารับต าแหน่งได้ไม่นาน ถึงแม้จะส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญา ด้านการ
บริหารและด้านการพัฒนาชุมชนเป็นจ านวนมากก็ตาม แต่ก็ยังมีข้อจ ากัดหลายประการ ทั้งในเรื่อง
ของการขาดความรู้และประสบการณ์ในบริหารกิจการคณะสงฆ์ ขาดความรู้และทักษะในการใช้
เทคโนโลยีสมัยใหม่ ท าให้ไม่สามารถใช้เทคโนโลยีในการท างานได้อย่างมีประสิทธิผล เช่น การใช้
คอมพิวเตอร์และโปรแกรมเพ่ือการจัดท าข้อมูลงานการบริหารกิจการคณะสงฆ์ อย่างไรก็ตาม       
เจ้าอาวาสก็สามารถพัฒนาสมรรถนะตนเองให้เกิดประสิทธิภาพต่อการปฏิบัติงานที่ต้องการได้ ซึ่ง
สอดคล้องกับทฤษฎีภูเขาน้ าแข็งของสเปนเชอร์ (Spencer) และโมเดลสมรรถนะส าหรับข้าราชการ
ไทย๕ ที่กล่าวถึงสมรรถนะหลักที่เป็นคุณลักษณะร่วมของบุคลากรทั้งระบบ เพ่ือหล่อหลอมค่านิยม
และพฤติกรรมที่พึงประสงค์ร่วมกัน ๕ ประการ คือ ๑) การมุ่งผลสัมฤทธิ์ ความมุ่งมั่นในการปฏิบัติ
หน้าที่ให้ดีกว่าที่เป็นอยู่ ๒) การบริการทีดี่ เพ่ือสนองความต้องการของประชาชน ตลอดจนหน่วยงาน
อ่ืนๆ ๓) การสั่งสมความเชี่ยวชาญ ซึ่งเป็นความพยายามขวนขวายในการศึกษาหาความรู้ พัฒนา

                                                           

 ๔พระวีระศักดิ์ ชยธมฺโม (สุวรรณวงศ์), “แนวทางการจัดการวัดสันติสุขตามหลักสัปปายะ ๗ : กรณีศึกษา
วัดธารน้ าไหล จังหวัดสุราษฎร์ธานี”, วารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ มจร, ๓(๒): ๙๙-๑๑๔. 
 ๕ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน, กรอบการพัฒนาสมรรถนะบุคลากร ประจ า  
ปีงบประมาณ ๒๕๕๕, (กรุงเทพมหานคร: ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน, ๒๕๕๕), หน้า ๑-๑๐. 
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ตนเองอย่างต่อเนื่อง เพ่ือพัฒนาศักยภาพความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานและสามารถ
ประยุกต์ใช้ความรู้นั้นได้ ๔) การสร้างทีมงาน คือ ความตั้งใจที่จะท างานร่วมกับผู้อ่ืนทั้งในฐานะผู้น า
และผู้ตาม ๕) การยึดมั่นในความชอบธรรม คือ การประพฤติปฏิบัติตนให้ถูกต้องเหมาะสมทั้งตาม
หลักพระวินัย หลักกฎหมาย ระเบียบหลักเกณฑ์ต่างๆ ตลอดจนหลักแนวทางในการเป็นบรรพชิต  
โดยมุ่งประโยชน์ของส่วนรวมมากกว่าส่วนตน เพ่ือผลักดันภารกิจให้บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้  
จากแนวคิดในการพัฒนาสมรรถนะเจ้าอาวาสดังกล่าวสามารถน ามาบูรณาการเพ่ือให้เจ้าอาวาส
สามารถบริหารกิจการคณะสงฆ์ให้เกิดประสิทธิผล ด้วยเหตุนี้ เจ้าอาวาสจึงควรเป็นผู้ที่มีความรู้
ความสามารถที่จะปฏิบัติงานภายใต้ข้อจ ากัดต่าง ๆ ได้ จึงจะปฏิบัติภารกิจของเจ้าอาวาสในการ
บริหารกิจการคณะสงฆ์ให้ประสบความส าเร็จได้ เพราะเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไปว่า การบริหารกิจการ
คณะสงฆ์จะมีประสิทธิภาพมากเพียงใดนั้น ปัจจัยส าคัญคือ คุณภาพการบริหารจัดการของเจ้าอาวาส 
หากเจ้าอาวาสเป็นผู้มีความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการเป็นอย่างดี ภารกิจของคณะสงฆ์ก็มี
การบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพ กล่าวได้ว่า เจ้าอาวาสที่ได้รับการพัฒนาหรือมีความรู้ในเรื่อง
เกี่ยวกับสมรรถนะในการปฏิบัติงาน ก็จะเป็นผู้ที่สามารถบริหารกิจการคณะสงฆ์ได้อย่างมีคุณภาพได้ 
เพราะสมรรถนะเป็นความสามารถในการปฏิบัติงาน ท าให้เจ้าอาวาสรู้ว่าการที่จะเป็นผู้บริหารนั้น
ไม่ได้เพียงท าหน้าที่ในการปฏิบัติภารกิจตามที่ก าหนดไว้ ในพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ ๖ ด้าน แต่เพียง
อย่างเดียว แต่ยังมีบทบาทด้านอ่ืนๆ อีกที่จะต้องปฏิบัติ จากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นดังกล่าวจึงมีความ
จ าเป็นที่จะต้องมีเจ้าอาวาสที่มีความรู้ความสามารถและสมรรถนะในการบริหารกิจการคณะสงฆ์ 
ดังนั้น การที่จะสร้างประสิทธิภาพในการบริหารกิจการคณะสงฆ์ได้ เจ้าอาวาสก็จะต้องเป็นผู้มี
สมรรถนะในการบริหารงานอย่างเป็นรูปธรรม  

 จากความส าคัญของปัญหาการบริหารกิจการคณะสงฆ์ของเจ้าอาวาสดังกล่าวข้างต้น 
ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาสภาพทั่วไปในการพัฒนาสมรรถนะเจ้าอาวาสตามหลักพุทธธรรมเพ่ือ
การบริหารกิจการคณะสงฆ์ในจังหวัดจันทบุรี เพ่ือให้ทราบว่ามีองค์ประกอบใดบ้างในการพัฒนา
สมรรถนะเจ้าอาวาสตามหลักพุทธธรรมเพ่ือบริหารกิจการคณะสงฆ์ในจังหวัดจันทบุรี เพ่ือน าองค์
ความรู้ที่ได้จากการศึกษาวิจัยครั้งนี้ เสนอเป็นแนวทางในการก าหนดนโยบายเกี่ยวกับการพัฒนา
สมรรถนะเจ้าอาวาสในการบริหารกิจการคณะสงฆ์ที่ด้อยประสิทธิภาพในด้านต่างๆ เพ่ือให้คณะสงฆ์
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถน าไปประยุกต์ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาสมรรถนะเจ้าอาวาสหรือ
บุคลากรในองค์กรอื่น ๆ ให้เกิดประโยชน์ตามความเหมาะสมต่อไป 
 
๑.๒ ค าถามการวิจัย 
 ๑.๒.๑ สภาพทั่วไปในการพัฒนาสมรรถนะเจ้าอาวาสตามหลักพุทธธรรมเพ่ือการบริหาร
กิจการคณะสงฆ์จังหวัดจันทบุรี เป็นอย่างไร  
 ๑.๒.๒ องค์ประกอบในการพัฒนาสมรรถนะเจ้าอาวาสและหลักพุทธธรรมในการพัฒนา
สมรรถนะเจ้าอาวาสมีอะไรบ้าง อย่างไร 
 ๑.๒.๓ การพัฒนาสมรรถนะเจ้าอาวาสตามหลักพุทธธรรมเพ่ือการบริหารกิจการคณะสงฆ์
ในจังหวัดจันทบุรี ควรเป็นอย่างไร 
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๑.๓ วัตถุประสงค์ของการวิจัย  
 ๑.๓.๑ เพ่ือศึกษาสภาพทั่วไปในการพัฒนาสมรรถนะเจ้าอาวาสตามหลักพุทธธรรมเพ่ือ
การบริหารกิจการคณะสงฆ์ในจังหวัดจันทบุรี  
 ๑.๓.๒ เพ่ือศึกษาองค์ประกอบในการพัฒนาสมรรถนะเจ้าอาวาสและหลักพุทธธรรมใน
การพัฒนาสมรรถนะเจ้าอาวาส 
 ๑.๓.๓ เพ่ือเสนอแนะแนวทางการพัฒนาสมรรถนะเจ้าอาวาสตามหลักพุทธธรรมเพ่ือการ
บริหารกิจการคณะสงฆ์ในจังหวัดจันทบุรี 
  
๑.๔ ขอบเขตการวิจัย 

 การวิจัยเรื่อง “การพัฒนาสมรรถนะเจ้าอาวาสตามหลักพุทธธรรมเพ่ือการบริหารกิจการ
คณะสงฆ์ในจังหวัดจันทบุรี” ไดก้ าหนดขอบเขตของการวิจัยไว้ดังนี้ คือ 

 ๑.๔.๑ ขอบเขตด้านเนื้อหา 

 ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยมุ่งศึกษาการพัฒนาสมรรถนะเจ้าอาวาสตามหลักพุทธธรรมเพ่ือ
การบริหารจัดการงานกิจการคณะสงฆใ์นจังหวัดจันทบุรี ประกอบด้วย 
  ๑) ศึกษาแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับสมรรถนะเจ้าอาวาส ที่ประยุกต์มาจากสมรรถนะ
หลักของข้าราชการพลเรือนส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน๖ ทั้ง ๕ ด้าน ประกอบด้วย 
(๑) การมุ่งผลสัมฤทธิ์ (๒) การบริการที่ดี (๓) การสั่งสมความเชี่ยวชาญ (๔) การท างานเป็นทีม และ  
(๕) การยึดมั่นในหลักความชอบธรรม  
  ๒) ศึกษาหลักพุทธธรรมที่ใช้ในการพัฒนาสมรรถนะเจ้าอาวาส คือ พรหมวิหาร ๔  
ประกอบด้วย (๑) เมตตา (๒) กรุณา (๓) มุทิตา และ (๔) อุเบกขา๗ 
  ๓) ศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับการบริหารกิจการคณะสงฆ์ตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ 
พ.ศ. ๒๕๐๕ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ ว่าด้วยการปกครอง
คณะสงฆ์ ๖ ด้าน ดังนี้ (๑) ด้านการปกครอง (๒) ด้านการเผยแผ่ (๓) ด้านการศาสนศึกษา  (๔) ด้าน
การศึกษาสงเคราะห์ (๕) ด้านการสาธารณูปการ และ (๖) ด้านการสาธารณสงเคราะห์๘ 

 ๑.๔.๒ ขอบเขตด้านตัวแปร 

  ๑) ตัวแปรต้น ประกอบด้วย  
  สมรรถนะเจ้าอาวาส ได้แก่ (๑) การมุ่งผลสัมฤทธิ์  (๒) การบริการที่ดี (๓) การสั่งสม
ความเชี่ยวชาญ (๔) การท างานเป็นทีม (๕) การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรม  

                                                           

 ๖ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน, คู่มือสมรรถนะข้าราชการพลเรือน, (กรุงเทพมหานคร: 
ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน, ๒๕๔๘), หน้า ๘. 
 ๗พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานกุรรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม, พิมพ์ครั้งท่ี ๑๖,
(กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์ เอส. อาร์. พริ้นติ้ง แมสโปรดักส์, ๒๕๕๑), หน้า ๑๒๔. 
 ๘พระวิสุทธิภัทรธาดา (ประสิทธ์ิ พฺรหมฺร สี), พระราชบัญญัติคณะสงฆ์และกฎหมายมหาเถรสมาคม, 
(กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลยั, ๒๕๔๗), หน้า ๙๕.  



๖ 
 

  หลักพุทธธรรมในการพัฒนาสมรรถนะเจ้าอาวาส คือ พรหมวิหาร ๔ ได้แก่ (๑) 
เมตตา (๒) กรุณา (๓) มุทิตา (๔) อุเบกขา 
  ๒)  ตัวแปรตาม คือ การพัฒนาสมรรถนะเจ้าอาวาสตามหลักพุทธธรรมเพ่ือการ
บริหารกิจการคณะสงฆ์ในจังหวัดจันทบุรี ทั้ง ๖ ด้าน ได้แก่ (๑) สมรรถนะด้านการปกครอง (๒) 
สมรรถนะด้านการเผยแผ่ (๓) สมรรถนะด้านการศาสนศึกษา (๔) สมรรถนะด้านการศึกษาสงเคราะห์ 
(๕) สมรรถนะด้านการสาธาณูปการ และ (๖) สมรรถนะด้านการสาธารณสงเคราะห์  

 ๑.๔.๓ ขอบเขตด้านประชากร กลุ่มตัวอย่าง และผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 

  ๑) ประชากร ได้แก่ เจ้าอาวาสวัดมหานิกายในจังหวัดจันทบุรี จ านวนทั้งสิ้น ๓๒๗ รูป๙  
   ๒) กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ เจ้าอาวาสวัดมหานิกายในจังหวัดจันทบุรี จ านวน ๑๘๑ รูป 
  ๓) ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ประกอบด้วย 
   (๑) ผู้ให้ข้อมูลส าคัญในการสัมภาษณ์เชิงลึก จ านวน ๕ กลุ่ม ประกอบด้วย   
พระสังฆาธิการ นักวิชาการศาสนา ข้าราชการประจ า ผู้น าท้องถิ่นและท้องที่ ไวยาวัจกร และ
ประชาชนทั่วไป มีคุณสมบัติเหมาะสมและสอดคล้องกับประเด็นการวิจัย จ านวน ๒๐ รูป/คน 
   (๒) ผู้ทรงคุณวุฒิในการสนทนากลุ่มเฉพาะ ประกอบด้วย พระสังฆาธิการ 
นักวิชาการด้านการบริหารจัดการ นักวิชาการด้านการศาสนา และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการบริหาร
กิจการคณะสงฆ์ ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม สอดคล้องกับประเด็นการวิจัย จ านวนทั้งสิ้น ๑๔ รูป/คน  

 ๑.๔.๔ ขอบเขตด้านพื้นที ่

 พ้ืนที่ในการวิจัยครั้งนี ้คือ วัดสังกัดมหานิกายในจังหวัดจันทบุรี จ านวน ๓๒๗ วัด 

 ๑.๔.๕ ขอบเขตด้านระยะเวลา 

 การด าเนินการวิจัยครั้งนี้ เริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ – กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
รวมเป็นระยะเวลา ๑๒ เดือน  
 
๑.๕ นิยามศัพท์เฉพาะที่ใช้ในการวิจัย 
 การพัฒนา หมายถึง การเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีข้ึนของสิ่งต่างๆ ที่ได้รับการยอมรับในที่นี้
หมายถึง การเปลี่ยนแปลงในด้านคุณลักษณะของเจ้าอาวาสในด้านต่างๆ ๕ ด้าน ได้แก่ การมุ่ง
ผลสัมฤทธิ์ การบริการที่ดี การสั่งสมความเชี่ยวชาญ การท างานเป็นทีม และการยึดมั่นในความชอบ
ธรรม 
 สมรรถนะ หมายถึง ความรู้ ความสามารถ และคุณลักษณะเชิงพฤติกรรมของบุคคล      
ที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงานในต าแหน่งที่ได้รับมอบหมายเพ่ือให้เกิดความส าเร็จ ประกอบด้วย
สมรรถนะ ๕ ด้าน คือ การมุ่งผลสัมฤทธิ์ การบริการที่ดี การพัฒนาตนเองการท างานเป็นทีม และการ
ยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรม และจริยธรรม  
                                                           

  ๙คณะสงฆ์จังหวัดจันทบุรี, ท าเนียบพระสังฆาธิการ ปี พ.ศ.๒๕๖๒, (จันทบุรี: ส านักงานคณะสงฆ์    
วัดใหม่, ๒๕๖๒). 



๗ 
 

 เจ้าอาวาส หมายถึง ต าแหน่งของพระภิกษุผู้ท าหน้าที่ปกครองวัดของคณะสงฆ์จังหวัด
จันทบุรี ซึ่งก าหนดต าแหน่งตามกฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ ๒๔ (พ.ศ. ๒๕๔๑) ว่าด้วย การแต่งตั้งถอด
ถอนพระสังฆาธิการ 
 สมรรถนะเจ้าอาวาส หมายถึง คุณลักษณะเชิงพฤติกรรมของเจ้าอาวาสที่ก าหนดขึ้นเพ่ือ
หล่อหลอมค่านิยมและพฤติกรรมที่พึงประสงค์ร่วมกัน ส่งผลต่อความส าเร็จในการบริหารกิจการคณะ
สงฆ์ อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย แบ่งเป็น ๕ สมรรถนะ
ประกอบด้วย  
  ๑) การมุ่งผลสัมฤทธิ์ หมายถึง ความมุ่งม่ันในการปฏิบัติงานของเจ้าอาวาสให้ประสบ
ผลส าเร็จเป็นอย่างดีตามมาตรฐานที่ก าหนดหรือมากกว่านั้น โดยมีการปฏิบัติงานอย่างถูกต้องตาม
หลักพระธรรมวินัย กฎ ระเบียบมหาเถรสมาคมและกฎหมายบ้านเมือง และมีการปฏิบัติงานด้วยความ
มุ่งมั่นเพ่ือให้ได้ผลการปฏิบัติงานดีขึ้น มีการวางแผนการปฏิบัติงานแต่ละภารกิจบรรลุเป้าหมายตามที่
ผู้บังคับบัญชาก าหนดหรือเป้าหมายของคณะสงฆ์ มีความละเอียดรอบคอบ เอาใจใส่ ตรวจตราความ
ถูกต้องเพ่ือให้ได้งานที่มีคุณภาพ มีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานและปรับปรุงวิธีการ
ปฏิบัติงานให้ดีขึ้น เร็วขึ้น และสามารถบรรลุเป้าหมายในแต่ละภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
  ๒) การบริการที่ดี หมายถึง ความตั้งใจและความพยายามของเจ้าอาวาสในการให้
การสงเคราะห์ต่อพุทธศาสนิกชน เพ่ือนร่วมงาน หรือหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง โดยมีความตั้งใจ เต็มใจ
และกระตือรือร้นในการปฏิบัติภารกิจ เสียสละเวลาให้แก่พุทธศาสนิกชน เจ้าอาวาสรับเป็นธุระหรือ
ช่วยแก้ปัญหาหรือแนวทางแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นแก่พุทธศาสนิกชนอย่างรวดเร็ว ไม่บ่ายเบี่ยง ไม่แก้ตัว
หรือปัดภาระ ให้การสงเคราะห์ที่เป็นประโยชน์อย่างแท้จริง โดยคิดถึงผลประโยชน์ในระยะยาว และมี
การเปลี่ยนขั้นตอนการให้การสงเคราะห์ เพ่ือประโยชน์สูงสุดของประชาชน มีการประสานงานภายใน
วัดกับคณะสงฆ์และกับหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องเพ่ือให้ประชาชนได้รับการสงเคราะห์อย่างรวดเร็วและ
ต่อเนื่อง  
  ๓) การสั่งสมความเชี่ยวชาญ หมายถึง พัฒนาตนเอง เป็นความสนใจใฝ่รู้ สั่งสมความรู้
ความสามารถของเจ้าอาวาสในการปฏิบัติภารกิจในการบริหารงาน โดยมีความสามารถในการ
วิเคราะห์จุดเด่น จุดด้อยของตนเอง และสามารถเลือกวิธีการพัฒนาตนเองได้อย่างเหมาะสม มีความ
รับผิดชอบในการปฏิบัติงาน มีความพยายามในการแสวงหาความรู้ ด้วยวิธีการที่หลากหลายเพ่ือ
พัฒนาการปฏิบัติงานให้ประสบผลส าเร็จดียิ่งขึ้น  มีการน าความรู้หรือเทคโนโลยีใหม่ๆ มาประยุกต์ใช้
ในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง และสามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากปฏิบัติงานได้  
  ๔) การท างานเป็นทีม หมายถึง ความตั้งใจที่จะท างานร่วมกับผู้อ่ืน เป็นส่วนหนึ่ง  
ของทีม โดยให้การสนับสนุนการท างานของทีมและท าหน้าที่ในส่วนที่ตนได้รับการมอบหมาย ยอมรับ
ฟังความคิดเห็นและยอมรับข้อตกลงของทีมงาน มีความเต็มใจและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงาน
และยึดมั่นในหลักการ มีการเสริมสร้างความสามัคคีในทีม โดยไม่ค านึงถึงความชอบหรือไม่ชอบส่วน
ตน และมีความสามารถในการพัฒนาบุคลากรและสร้างสรรค์ทีมงานที่เข้มแข็งเพ่ือปฏิบัติงานให้
บรรลุผล  
  ๕) การยึดมั่นในความชอบธรรม หมายถึง การที่เจ้าอาวาสปฏิบัติหน้าที่อย่างถูกต้อง
ตามพระธรรมวินัย กฎ ระเบียบมหาเถรสมาคมและกฎหมายบ้านเมืองปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุจริต 



๘ 
 

ไม่เลือกปฏิบัติ เป็นผู้รักษาค าพูด มีสัจจะและเชื่อถือได้ ยอมเสียสละความสุขส่วนตัวเพ่ือให้เกิด
ประโยชน์แก่วัดและคณะสงฆ์ กล้าตัดสินใจปฏิบัติหน้าที่ด้วยความถูกต้อง เป็นธรรม ถึงแม้จะ
ก่อให้เกิดความไม่พึงพอใจของผู้เสียประโยชน์ และยืนหยัดเพ่ือความถูกต้อง โดยมุ่งพิทักษ์ประโยชน์
ของวัด คณะสงฆ์  และพระพุทธศาสนา 
 หลักพุทธธรรม หมายถึง หลักธรรมที่ใช้ในการพัฒนาสมรรถนะเจ้าอาวาส คือ พรหม
วิหาร ๔ ประกอบด้วย  
  ๑) เมตตา หมายถึง การที่เจ้าอาวาสมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่ืนด้วยความรัก ความเมตตา 
ไม่ดูหมิ่นก้าวร้าว ดูแลเอาใจใส่ และให้ความช่วยเหลือเพ่ือนร่วมงานตามความสามารถของตน เป็น
กัลยาณมิตรกับเพ่ือนร่วมงาน บุคลากรในวัด ช่วยแนะน าสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อภิกษุสามเณรและ
คฤหัสถ์ที่อยู่ในวัด และปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีความวิริยะอุตสาหะ เป็นแบบอย่างแก่
ผู้ร่วมงานและผู้ใต้บังคับบัญชา  
  ๒) กรุณา หมายถึง การที่เจ้าอาวาสปฏิบัติตนและปฏิบัติงานด้วยความเสมอต้นเสมอ
ปลายกับบุคลากรภายในวัด มีความเสียสละ รู้จักแบ่งปัน มีจิตใจที่โอบอ้อมอารี ช่วยเหลือในโอกาส
อันควร มีความเห็นอกเห็นใจ ช่วยเหลือผู้ร่วมงานหรือบุคลากรในวัดทั้งบรรพชิตและคฤหัสถ์ให้พ้น
จากความเดือดร้อนทั้งทางกายและใจ ไม่ว่าจะเป็นความเดือดร้อนจากปัญหาการท างานหรือปัญหา
ส่วนตัว ส่งเสริมและให้ความช่วยเหลือในเรื่องของการพัฒนาด้านความรู้ อารมณ์ จิตใจ และสังคมต่อ
เพ่ือนร่วมงานและผู้ใต้บังคับบัญชาเต็มความสามารถ  
  ๓) มุทิตา หมายถึง การที่เจ้าอาวาสปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเป็นธรรม ไม่อิจฉาริษยา
ต่อเพ่ือนร่วมงาน บริหารกิจการคณะสงฆ์ด้วยความเอาใจใส่ ดูแลทุกข์สุขของเพ่ือนร่วมงานและ
ผู้ใต้บังคับบัญชาเป็นอย่างดี คิดท าแต่สิ่งที่ เป็นประโยชน์ รับฟังความคิดเห็นของบุคคลอ่ืนและ
ผู้ร่วมงาน เพ่ือน าไปปรับปรุงแก้ไขการท างาน แม้จะไม่ตรงกับความคิดเห็นของตนเอง และ มีการ
บริหารกิจการคณะสงฆ์โดยสนับสนุนให้ผู้ใต้บังคับบัญชาหรือเพ่ือนร่วมงานมีความก้าวหน้าในด้าน  
การงาน  
  ๔) อุเบกขา หมายถึง การที่เจ้าอาวาสมีความเป็นกลางไม่เข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง  
มีการปฏิบัติต่อเพ่ือนร่วมงานทุกคนอย่างเท่าเทียม มีการตัดสินปัญหาหรือแกไขปัญหาโดยไม่มีอคติต่อ
เพ่ือนร่วมงาน มีการพิจารณาความดีความชอบของบุคลากรอย่างยุติธรรม ยึดความถูกต้องเที่ยงธรรม 
ไม่มีอคติกับทุกคน  
 การบริหารกิจการคณะสงฆ์ หมายถึง การบริหารกิจการคณะสงฆ์ตามภารกิจของเจ้า
อาวาสให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้องตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๐๕ แก้ไขเพ่ิมเติม
โดยพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ ว่าด้วยระเบียบการปกครองคณะสงฆ์ ๖ ด้าน 
ประกอบด้วย  
  ๑) การปกครอง หมายถึง  การที่เจ้าอาวาสมีการจัดการกิจการคณะสงฆ์ภายในวัด
อย่างมีเมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา และยึดตามหลักพระธรรมวินัย มีระเบียบแบบแผนที่เหมาะสมดี
งาม เน้นการปกครองแบบมีส่วนร่วม อยู่รวมกันอย่างสงบเรียบร้อยตามกฎระเบียบของวัด มีการ
ก ากับดูแลจัดศาสนสมบัติของวัดให้เป็นระเบียบเรียบร้อยและเหมาะสมกับสภาพของวัด และปกครอง



๙ 
 

พระภิกษุสามเณรให้เป็นบรรพชิตที่ดีพร้อมกับการมุ่งพัฒนาพุทธศาสนิกชนให้เป็นคนดี มีความรัก
สามัคคีอย่างเข้มแข็ง 
  ๒) การศาสนศึกษา หมายถึง การที่เจ้าอาวาสมีการจัดให้วัดเป็นแหล่งการศึกษา
เรียนรู้ทางด้านพระพุทธศาสนาแก่พระภิกษุสามเณรและประชาชนทั่วไป มีการอบรมสั่งสอนให้ความรู้
แก่ผู้เข้ามาเรียนรู้ในวัดด้านศีลธรรมอันดีงาม เพื่อให้น าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันอย่างมีความสุข 
เน้นการบริหารวัดให้เป็นที่พ่ึงของชุมชน ด้วยการจัดวัดให้เป็นศูนย์กลางแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทาง
การศึกษาทุกประเภท และมีจัดการศึกษาแก่พระภิกษุสามเณรและชุมชนอย่างเหมาะสม พร้อมทั้งมี
การพัฒนาบุคลากรทางด้านการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
  ๓) การเผยแผ่ หมายถึง การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าอาวาสในการอบรมพระภิกษุ
สามเณรและคนในชุมชนให้มีความรู้ความเข้าใจในหลักธรรม ประเพณีอันดีงาม และเป็นแบบอย่างที่ดี
ต่อสังคม มีการจัดกิจกรรม/เทศนาอบรมสั่ งสอนให้ความรู้แก่ประชาชนในวันส าคัญทาง
พระพุทธศาสนาและวันส าคัญต่างๆ ของไทย จัดกิจกรรมการอบรมสมถะและวิปัสสนาแก่พระภิกษุ
สามเณรและประชาชนทั่วไป มีการเผยแผ่ธรรมะหรือการสนทนาธรรมผ่านสื่อต่างๆ เช่น วิทยุ 
โทรทัศน์ หนังสือธรรมะ หอกระขายเสียง เอกสารต่างๆ และอินเตอร์เน็ต  
  ๔) การศึกษาสงเคราะห์ หมายถึง การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าอาวาสในการสนับสนุน
ทุนการศึกษาทุกระดับแก่คนในชุมชนและการอนุเคราะห์ทุนการศึกษาแก่ผู้ยากไร้เฉพาะบุคคล ให้การ
อุปถัมภ์สนับสนุนช่วยเหลือการก่อสร้างอาคารเรียน/ห้องเรียน/อุปกรณ์การศึกษาแก่โรงเรียนและศูนย์
เรียนรู้ในชุมชน ให้การสนับสนุนส่งเสริมโรงเรียนการกุศลของวัด หรือโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เด็ก
ยากจนหรือศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ หรือศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดเพ่ืออนุเคราะห์
ประชาชน อ านวยความสะดวกและจัดสถานที่ส าหรับให้ความรู้ด้านต่างๆ แก่ประชาชนและเป็นแหล่ง
การเรียนรู้ธรรมะ 
  ๕) การสาธารณูปการ หมายถึง การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าอาวาสในการวางแผนจัด
ระเบียบอาคารเสนาสนะภายในวัดให้เป็นสัดเป็นส่วน เป็นระเบียบเรียบร้อย  มีการบ ารุงรักษาและอนุรักษ์
เสนาสนะและสิ่งก่อสร้างต่างๆ ให้คงรูปแบบตามศิลปวัฒนธรรมของชุมชนและความเป็นไทย การพัฒนา
บริเวณวัดให้มีความสงบร่มรื่นสวยงาม มีป้ายบอกสถานที่ต่างๆ และระบบรักษาความปลอดภัยในวัด และ
การให้ความสะดวก/ความเพียงพอ/ความสะอาดของห้องน้ า/ห้องสุขาภายในวัด   
  ๖) การสาธารณสงเคราะห์ หมายถึง การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าอาวาสในการด าเนิน
กิจการสาธารณประโยชน์เพ่ือช่วยเหลือเกื้อกูลแก่คนในชุมชนและสังคม  โดยการสงเคราะห์อ านวย
ความสะดวกแก่ประชาชนในการบ าเพ็ญกุศลต่างๆ ให้การสงเคราะห์ช่วยเหลือ ให้ค าแนะน าแก่ชุมชน
ที่มีความเดือดร้อน  มีการรณรงค์อบรมความรู้แก่ชุมชนในด้านข้อกฎหมาย/การป้องกันยาเสพติด/
อบายมุข เพ่ือประโยชน์และความสงบสุขของชุมชน และให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนที่ประสบความ
เดือดร้อนในด้านอุทกภัย อัคคีภัย เป็นต้น 
 
 

 



๑๐ 
 

๑.๖ ประโยชน์ที่ได้รับจาการวิจัย 

 ๑.๖.๑ ทราบถึงสภาพทั่วไปในการพัฒนาสมรรถนะเจ้าอาวาสตามหลักพุทธธรรมเพ่ือการ
บริหารกิจการคณะสงฆ์ในจังหวัดจันทบุรี  
 ๑.๖.๒ ทราบถึงองค์ประกอบของสมรรถนะเจ้าอาวาสและหลักพุทธธรรมในการพัฒนา
สมรรถนะเจ้าอาวาส 
 ๑.๖.๓ ได้เสนอแนวทางการพัฒนาสมรรถนะเจ้าอาวาสตามหลักพุทธธรรมเพ่ือการบริหาร
กิจการคณะสงฆ์ในจังหวัดจันทบุรี 
 ๑.๖.๔ หรือเป็นแนวทางในการท าวิจัยเรื่องต่อไปในอนาคต 
 ๑.๖.๕ ผลการวิจัยสามารถน าไปปรับใช้ในหน่วยงานการปกครองคณะสงฆ์อ่ืนๆ เป็น
แนวทางในการท าวิจัยเรื่องต่อไปในอนาคต  
 



 

บทท่ี ๒ 

แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 

 ในการวิจัยเรื่อง “การพัฒนาสมรรถนะเจ้าอาวาสตามหลักพุทธธรรมเพ่ือการบริหาร
จัดการงานกิจการคณะสงฆ์ในจังหวัดจันทบุรี” นี้ ผู้วิจัยได้ก าหนดขอบเขตของการศึกษาในส่วนที่
เกี่ยวข้องกับแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพ่ือน ามาประยุกต์เป็นกรอบแนวคิดในการวิจัย
และก าหนดแนวทางในการศึกษาวิจัย มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 ๒.๑ แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 

 ๒.๒ แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับสมรรถนะ 

 ๒.๓ ข้อมูลทั่วไปของเจ้าอาวาส 

 ๒.๔ แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารงานกิจการคณะสงฆ์ 

 ๒.๕ หลักธรรมในการพัฒนาสมรรถนะเจ้าอาวาส 

 ๒.๖ บริบทเรื่องที่วิจัย 

 ๒.๗ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 ๒.๘ กรอบแนวคิดในการวิจัย 

  

๒.๑ แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
 ๒.๑.๑ ความหมายของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์    

 นักวิชาการได้ให้ค าจ ากัดความของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ไว้หลากหลาย ดังนี้ 
 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ หมายถึง ชุดของระบบและการวางแผนกิจกรรมที่ออกแบบ
โดยองค์การ เพ่ือให้สมาชิกมีโอกาสที่จะเรียนรู้ที่จ าเป็น เพ่ือตอบสนองความต้องการในงานปัจจุบัน
และอนาคต๑ เป็นการพัฒนาบุคลากรในองค์การโดยใช้กิจกรรมการพัฒนา โดยการพัฒนาจะต้อง
ครอบคลุมทั้ง ๒ ด้าน คือ ด้านบุคคลจะต้องพัฒนาในด้านความรูทักษะและทัศนคติและด้านองค์การ 
คือ นโยบาย โครงสร้างและการจัดการเพ่ือน าไปสูคุณภาพและความสามารถในการผลิตที่สูงขึ้น และ
เกิดความพึงพอใจกับผู้ปฏิบัติงาน ผู้จัดการและสมาชิกในองค์กรมากขึ้นโดยมีเปูาหมายคือคุณภาพสูง

                                                           

 ๑Werner, J. M. and De Simone, R. L. Human Resource Development, (Victoria: Thomson 
/South-Western, 2006), p.5. 



๑๒ 
 

สุดของพนักงาน ความสามารถในการผลิต บริการอย่างมีคุณภาพ ตามสภาพแวดล้อมขององค์การ๒ 
เป็นกระบวนการของการพัฒนาและปลดปล่อยพลังความรู้ความสามารถ เพ่ือสร้างระบบการท างาน
และกระบวนการภายใน เช่น กระบวนการกลุ่ม ระบบงาน และการท างานของบุคลากรแต่ละคนอย่าง
มีประสิทธิภาพ๓ 

 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ หมายถึง กระบวนการเสริมสร้างความรู้ ความสามารถ และ
ศักยภาพของบุคคลอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง โดยมีเปูาหมายเพ่ือยกระดับขีดความสามารถในการ
ปฏิบัติงานทั้งในปัจจุบันและอนาคตของบุคคลให้สูงขึ้น ท าให้เกิดประสิทธิผลสูงสุดต่อองค์การ๔ เป็น
กิจกรรมเพื่อก่อให้เกิดการเรียนรู้ในด้านต่างๆ เพ่ือเพ่ิมความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์และทักษะ
ฝีมือ โดยท าให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น๕ เป็นกระบวนการส าหรับพัฒนา และสร้างคน
ให้มีความเชี่ยวชาญความสามารถ โดยผ่านการพัฒนาองค์การ จากการปรับเปลี่ยนสภาพแวดล้อม 
วัฒนธรรม และโดยผ่านการฝึกอบรม และพัฒนาบุคคล เพ่ือให้เกิดการพัฒนา และปรับปรุงที่สมดุล
ทั้ง ๔ ด้าน คือ ๑) ด้านระดับชาติให้ประเทศ มีเศรษฐกิจที่ดี ความสามารถในการแข่งขัน ๒) ด้าน
องค์การเพ่ือปรับปรุงพัฒนาความสามารถ ในการผลิต และมีคุณภาพ ๓) ด้านสังคม ชุมชน เพ่ือเป็น
การบริบาลสังคมให้สมดุล และ ๔) ด้านพนักงาน เพ่ือให้พนักงานมีความก้าวหน้าและมีคุณภาพชีวิต
ในการท างาน๖ กล่าวคือ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็นการสร้างทุนมนุษย์และการจัดการความรู้ให้ 

มีสมรรถนะสอดคล้องและทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อม และสนองความต้องการของ
องค์การ๗ และเป็นกิจกรรมพัฒนาคนในองค์การทุกๆ ด้าน๘ 

 

 

 
                                                           

 ๒Pace, R.W., Smith, P.C. and Mills, G., Human Resource Development, (New Jersey:  
Prentice Hall, Inc., 1993), p.3. 
 ๓Swanson, R. A. and Holton III, E. F., Foundations of Human Resource Development, 
(San Francisco: Barrett-Koehler, 2009), p.168. 
 ๔พิมลพรรณ เช้ือบางแก้ว, การบริหารทรัพยากรมนุษย์, (ปทุมธานี : ส านักพิมพม์หาวิทยาลัยกรุงเทพ, 
๒๕๕๑), หน้า ๒๙๔. 
 ๕อนิวัช แก้วจ านง, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, (สงขลา : ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยทักษิณ, ๒๕๕๒), 
หน้า ๑๔๐. 
 ๖ฉัตรณรงค์ศักดิ์ สุธรรมดี, กรอบแนวคิดการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ขององค์การในศตวรรษที่ ๒๑, 
วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา, ๑๒ (ฉบับพิเศษ), (กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐): ๑๖๘-๑๘๔. 
 ๗มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชาวิทยาการจัดการ, เอกสารการสอนชุดวิชาการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ = Human Resources Development หน่วยที่ ๑-๗, (นนทบุรี: ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัย 
สุโขทัยธรรมาธิราช,  ๒๕๕๓), หน้า ๑-๗. 
 ๘เชีย่วชาญ อาศุวัฒนกุล, การจัดการทรัพยากรมนุษย์ในภาครัฐจากแนวทางการศึกษาเชิงการเมือง
ถึงกลยุทธ์ ,  (กรุ ง เทพมหานคร : ภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์  คณะสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ๒๕๕๓), หน้า ๑๐๖. 



๑๓ 
 

ตารางท่ี ๒.๑ สรุปความหมายของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 

นักวิชาการ/แหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 
Werner, J. M. and De Simone,  
R. L. (2006, p.5) 

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ คือ ชุดของระบบและการ
วางแผนกิจกรรมที่ออกแบบโดยองค์การ เพ่ือให้สมาชิกมี
โอกาสที่จะเรียนรู้ที่จ าเป็น เพ่ือตอบสนองความต้องการ
ในงานปัจจุบันและอนาคต 

Pace, R.W., Smith, P.C. and  
Mills, G. (1993, p.3) 

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เป็นการพัฒนาบุคลากรใน
องค์การโดยใช้กิจกรรมการพัฒนา ๒ ด้าน คือ ด้าน
บุคคลและด้านองค์การ 

Swanson, R. A. and Holton III,  
E. F. (2009, p. 168) 

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เป็นกระบวนการของการ
พัฒนาและปลดปล่อยพลังความรู้ความสามารถ เพ่ือ
สร้างระบบการท างานและกระบวนการภายใน 

พิมลพรรณ เชื้อบางแก้ว  
(๒๕๕๑, หน้า ๒๙๔) 

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ กระบวนการเสริมสร้าง
ความรู้ ความสามารถ และศักยภาพของบุคคลอย่างเป็น
ระบบและต่อเนื่อง 

อนิวัช แก้วจ านง  
(๒๕๕๒, หน้า ๑๔๐) 

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เป็นกิจกรรมเพ่ือก่อให้เกิด
การเรียนรู้ในด้านต่างๆ เพ่ือเพ่ิมความรู้ ความสามารถ 
ประสบการณ์และทักษะฝีมือ โดยท าให้การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

ฉัตรณรงค์ศักดิ์ สุธรรมดี  
(๒๕๖๐, หน้า ๑๖๘-๑๘๔) 

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เป็นกระบวนการส าหรับ
พัฒนา และสร้างคนให้มีความเชี่ยวชาญความสามารถ 
โดยผ่านการพัฒนาองค์การ 

เชี่ยวชาญ อาศุวัฒนกุล  
(๒๕๕๓, หน้า ๑๐๖) 

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เป็นกิจกรรมพัฒนาคนใน
องค์การทุกๆ ด้าน 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
สาขาวิชาวิทยาการจัดการ (๒๕๕๓, 
หน้า ๑-๗) 

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เป็นการสร้างทุนมนุษย์และ
การจัดการความรู้ให้มีสมรรถนะสอดคล้องและทันต่อ
การเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อม และสนองความ
ต้องการขององค์การ 

 

 สรุป การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ หมายถึง กระบวนการเสริมสร้างความรู้ ความสามารถ 
และศักยภาพของบุคคลอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง เพ่ือให้ให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น เป็นการสร้างทุนมนุษย์และการจัดการความรู้ให้มีสมรรถนะสอดคล้องและทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อม และสนองความต้องการขององค์การ โดยผ่านการพัฒนาองค์การ 



๑๔ 
 

 ๒.๑.๒ ความส าคัญของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 

 ทรัพยากรมนุษย์เป็นปัจจัยส าคัญและเป็นทรัพยากรที่มีค่าสูงสุดในการพัฒนา องค์การจะ 
ประสบความส าเร็จได้มากน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับบุคลากร ซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญในการด าเนินการ๙         
ปัจจัยส าคัญท่ีมีส่วนผลักดันและส่งเสริมให้องค์การเกิดการปรับปรุงและพัฒนา ท าให้องค์การสามารถ
เติบโตและแข่งขันในตลาดแรงงานภายนอกได้ ท าให้องค์การสามารถธ ารงคงอยู่ต่อไปได้อย่างยั่งยืน    
ก็คือการมีทรัพยากรมนุษย์ที่มีความสามารถและมีศักยภาพในการท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ การ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์จึงเป็นกระบวนการที่มีส่วนช่วยในการขับเคลื่อนให้องค์การเรียนรู้และการ
พัฒนาอย่างต่อเนื่องไม่หยุดยั้ง๑๐ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์มีความส าคัญทั้งต่อบุคคลและองค์การ 
เนื่องจากการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์จะช่วยให้บุคลากรมีความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงานให้
สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงขององค์การ และช่วยให้องค์การโดยรวมมีขีดสมรรถนะในการแข่งขัน
สูงขึ้นและมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง๑๑  

 ชัชวาล อรวงศ์ศุภทัต ได้สรุปความส าคัญของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ไว้ดังนี้ ๑) ช่วย
ท าให้ระบบและวิธีปฏิบัติงานมีสมรรถภาพดียิ่งขึ้น มีการติดต่อประสานงานดียิ่งขึ้น ๒) ช่วยท าให้เกิด
การประหยัด ลดความสิ้นเปลืองของวัสดุที่ใช้ในการปฏิบัติงาน ๓) ช่วยลดระยะเวลาของการเรียนรู้
งานให้น้อยลง ๔) ช่วยแบ่งเบาภาระหน้าที่ของผู้บังคับบัญชาหรือหัวหน้าหน่วยงานต่าง ๆ ในการตอบ
ค าถามหรือให้ค าแนะน าแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาของตน ๕) ช่วยกระตุ้นบุคลากรให้ปฏิบัติงานเพ่ือความ
เจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงาน ๖) ช่วยท าให้บุคคลนั้นๆ มีโอกาสได้รับความรู้ ความคิดใหม่ๆเป็นคน
ทันสมัยต่อความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีใหม่ๆ  

 ในทางพระพุทธศาสนา การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์มีความส าคัญที่สุด เมื่อพัฒนามนุษย์
ขึ้นไปก็จะค่อยๆ ท าให้คนนั้นห่างออกไปจากการที่จะตกอยู่ภายใต้อิทธิพลครอบง าของตัณหามานะ 
ทิฐิคือ ถูกตัณหา มานะ ทิฐิ ครอบง าน้อยลง เมื่อครอบง าน้อยลงก็เป็นอิสระแก่ตัวมากขึ้น สามารถท า
สิ่งที่ดีงามได้มากขึ้น การที่จะสร้างสันติก็มีทางเป็นไปได้โดยการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ก็คือ 
การศึกษา ซึ่งได้แก่ สิกขานั้นเอง๑๒ 

 ๒.๑.๓ หลักการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 

 แนวคิดการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ได้รับความสนใจและน าไปสร้างเป็นกรอบในการ
ปฏิบัติงานอย่างกว้างขวาง ในอดีตถูกเรียกว่า “การฝึกอบรมและพัฒนา (Training and Development) 
                                                           

 ๙เอนก คงขุนทด, “แนวความคิดในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามหลักไตรสิกขา”, วารสาร
บัณฑิตศึกษาปริทรรศน์, ๑๒(๓), (กันยายน-ธันวาคม ๒๕๕๙): ๖๔-๗๙. 
 ๑๐อาภรณ์ ภู่วิทยพันธุ์, กลยุทธ์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์, (กรุงเทพมหานคร: เอช อาร์ เซ็นเตอร์, 
๒๕๕๑), หน้า ๑๗. 
 ๑๑สมคิด ผลนิล, “การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ บรรยากาศองค์การ ที่มีอิทธิพลต่อการท างานเป็นทีม 
กรณีศึกษา กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปุา และพันธุ์พืช”, วิทยานิพนธ์รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา    
รัฐประศาสนศาสตร์, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๕๘), หน้า ๓๒.  
 ๑๒พระธรรมปิฎก (ป .อ .  ปยุตฺ โต ) , ทศวรรษธรรมทัศน์พระปิฎก  หมวดศึกษาศาสตร์ , 
(กรุงเทพมหานคร: ธรรมสภา, ๒๕๔๓), หน้า ๙๖. 



๑๕ 
 

แต่ในปัจจุบันนักวิชาการได้ให้ความสนใจและศึกษาวิธีปฏิบัติด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยการ
พัฒนานี้จะมีประโยชน์ต่อทั้งองค์การและพนักงานและยังช่วยในการปรับปรุงความสามารถในการ
แข่งขันขององค์การ เพ่ิมความสามารถในการปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปได้ การ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ไม่ใช่เน้นเฉพาะการฝึกอบรมและการพัฒนา แต่ในปัจจุบันแนวโน้มของการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์นั้นเป็นวิธีการ กระบวนการ และกลยุทธ์ส าหรับแก้ปัญหา โดยมีจุดมุ่งหมายที่
สัมพันธ์กับผลการปฏิบัติงานของบุคคล เพ่ือปรับปรุงผลกาปฏิบัติของบุคคล เพ่ือปรับปรุงผลการ
ปฏิบัติงานในปัจจุบันและอนาคต สอดรับกับค ากล่าวที่ว่า การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็น
กระบวนการส าหรับพัฒนา และสร้างคนให้มีความเชี่ยวชาญ ความสามารถ โดยผ่านการพัฒนา
องค์การจากการปรับเปลี่ยนสภาพแวดล้อม วัฒนธรรม และโดยผ่านการฝึกอบรม และพัฒนาบุคคล
เพ่ือให้เกิดการพัฒนาและปรับปรุงที่สมดุลทั้ง ๔ ด้าน คือ ๑) ด้านระดับชาติให้ประเทศ มีเศรษฐกิจที่ดี 
ความสามารถในการแข่งขัน ๒) ด้านองค์การเพ่ือปรับปรุงพัฒนาความสามารถ ในการผลิต และมี
คุณภาพ ๓) ด้านสังคม ชุมชน เพ่ือเป็นการบริบาลสังคมให้สมดุล และ ๔) ด้านพนักงาน เพ่ือให้
พนักงานมีความก้าวหน้าและมีคุณภาพชีวิตในการท างาน๑๓ 

 ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์จ าเป็นต้องใช้รูปแบบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ของ
องค์การ เนื่องจากรูปแบบการพัฒนาย่อมแตกต่างกันตามปัญหาที่เกิดของแต่ละองค์การ และแต่ละ
ความต้องการของบุคคลที่จะพัฒนาตนเอง ฉะนั้นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์จึงต้องใช้วิธีการต่างๆ 
เพ่ือปรับปรุงทีมและประสิทธิผลขององค์การ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์มีวิธีการ ดังนี้ 

 ๑. การฝึกอบรม (Training) หัวใจส าคัญของการฝึกอบรมก็คือท าให้แต่ละบุคคลสามารถ
ท าหน้าที่ในปัจจุบันให้ได้  

 ๒. การศึกษา (Education) เป็นการเรียนรู้เพ่ืองานในอนาคต หรือการเปลี่ยนแปลง
ความรู้ เป็นการช่วยให้แต่ละบุคคลให้มีคุณสมบัติที่จะเติบโตหรือประสบความส าเร็จตามเปาหมาย  

 ๓. การพัฒนาพนักงาน (Employee Development) ด้วยวิธีการต่างๆ ตามที่องค์การ
ก าหนด เช่น การสอนงานให้กับบุคลากรด้วยการฝึกปฏิบัติจริง โดยให้ผู้ที่มีประสบการณ์สอนงานให้ 
เป็นลักษณะที่องค์การเป็นผู้ด าเนินการ เพื่อให้พนักงานที่มุ่งวิเคราะห์ ท าให้มั่นใจและช่วยก่อให้เกิดสิ่ง
ใหม่โดยผ่านการเรียนรู้ หรือการสัมมนาเพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่บุคลากรในทักษะการ
ปฏิบัติงานทั้งด้านอาชีพและการอยู่ร่วมกันในองค์การ 

 ๔. การพัฒนาอาชีพ (Career Development) เป็นวิธีการที่เป็นระบบซึ่งจัดท าโดย
องค์การ เพ่ือให้เกิดความม่ันใจว่าพนักงานมีคุณสมบัติและประสบการณ์พร้อมในการสนองตอบความ
ต้องการขององค์การได้อย่างทันที เป็นกิจกรรมและโอกาสต่าง ๆ ขององค์การที่จัดขึ้นเ พ่ือช่วยให้
มั่นใจว่าองค์การจะสามารถมีก าลังคนเกินกว่าที่จ าเป็นและต้องการใช้ในอนาคต 

 ๕. การพัฒนาองค์การ (Organizational Development) คือ การปรับเปลี่ยนองค์การ
ไปสู่องค์การแห่งการเรียนรู้ (learning organization) เพ่ือชนะในการแข่งขัน ซึ่งในปัจจุบันมีอยู่        
                                                           

 ๑๓ฉัตรณรงค์ศักดิ์ สุธรรมดี และจินตกานต์ สุธรรมดี, “กรอบแนวคิดการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของ
องค์การในศตวรรษท่ี ๒๑”, วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา, ๑๒ (ฉบับพิเศษ) (กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐): ๑๗๒. 



๑๖ 
 

๒ แนวทางคือ การปรับปรุงองค์การอย่างต่อเนื่อง (Continuous Improvement) เป็นการ
ปรับเปลี่ยนองค์การค่อยเป็นค่อยไป เช่น การท า TQM (Total Quality Management) การน า
ระบบการควบคุมมาตรฐาน ISO 9000  กับการปรับรื้อระบบองค์การ (Process Innovation) ใน
ลักษณะที่รู้จักกันคือ การปรับเปลี่ยนแบบขุดรากถอนโคน ดังเช่น การรีเอนจิเนียริ่ง (Reengineering) 
หรือการปรับเปลี่ยนที่ไม่รุนแรงนักที่เรียกว่า กลยุทธ์การแข่งเวลา (Time Based Strategy)๑๔ 

 รูปแบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ขององค์การในยุคศตวรรษที่ ๒๑ เป็นการคิดค้น
วิธีการหรือการสร้างแนวทางใหม่ ๆ เพ่ือเพ่ิมองค์ความรู้ทักษะความสามารถให้กับมนุษย์ เพ่ิมขีด
ความสามารถในการท างานเชิงบูรณาการก่อให้เกิดนวัตกรรมใหม่ ๆ ในการปรับปรุงผลการปฏิบัติงาน
ของพนักงาน และองค์การ เพ่ือท า ให้ประสิทธิผลขององค์การเพ่ิมขึ้น โดยกิจกรรมของการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์นั้นประกอบไปด้วยกิจกรรมในด้านต่าง ๆ ทั้งกิจกรรมที่เน้นไปที่บุคคล เช่น กิจกรรม
การฝึกอบรม กิจกรรมการศึกษา กิจกรรมการพัฒนาของพนักงาน และกิจกรรมที่เน้นเชื่อมโยงกับ
องค์การการพัฒนาอาชีพ และกิจกรรมการพัฒนาองค์การ ซึ่งการด า เนินการให้บุคคลได้รับ
ประสบการณ์และการเรียนรู้ในช่วงระยะเวลาหนึ่ง เพ่ือที่จะน า เอามาปรับปรุงความสามารถในการท า 
งานโดยการน าการพัฒนาสายงานอาชีพเป็นตัวเชื่อมเปูาหมายของบุคคล กับเปูาหมายขององค์การ
การน า กิจกรรมที่มีการก าหนดและวางรูปแบบอย่างเป็นระบบเพ่ือใช้เพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ
ความสามารถ และปรับปรุงพฤติกรรมของพนักงานให้ดีขึ้น โดยมุ่งเน้นใน ๕ ส่วน คือ ๑) ด้านการ
ฝึกอบรม (Training) ๒) ด้านการศึกษา (Education) ๓) ด้านการพัฒนาของพนักงาน
(Development) ๔) ด้านการพัฒนาอาชีพ (Career development) และ ๕) ด้านการพัฒนา
องค์การ (Organization development)๑๕ 

 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็นการด าเนินให้บุคลากรได้รับประสบการณ์และการเรียนรู้
ในช่วงระยะเวลาหนึ่ง เพ่ือน ามาปรับปรุงความสามารถในการท างาน โดยวิธีการ ๓ ประการ คือ 

 ๑. การฝึกอบรม (Training) เป็นกิจกรรมที่ก่อให้เกิดการเรียนรู้ มุ่งเน้นเกี่ยวกับงานที่
ปฏิบัติอยู่ในปัจจุบัน เปูาหมายคือการยกระดับความรู้ความสามารถ ทักษะ ของพนักงานในขณะนั้น
ให้สามารถท างานในต าแหน่งนั้น ๆ ได้ผู้ที่ผ่านการอบรมไปแล้วสามารถน าความรู้ไปใช้ได้ทันที 

 ๒. การศึกษา (Education) การศึกษานับว่าเป็นวิธีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์โดยตรง
เพราะการให้การศึกษาเป็นการเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ ทัศนคติตลอดจนเสริมสร้างความสามารถในการ
ปรับตัวในทุก ๆ ด้านให้กับบุคคล ถ้าพิจารณาในแง่องค์การแล้ว การศึกษาจะเน้นการเตรียมพนักงาน
ส าหรับในอนาคต เพ่ือเตรียมพนักงานให้มีความพร้อมที่จะท างานตามความต้องการขององค์การใน
อนาคต หรืออีกกรณีหนึ่ง การให้การศึกษาสามารถใช้เพ่ือเตรียมพนักงานเพ่ือการเลื่อนต าแหน่งงาน
ใหม่ซึ่งอาจต้องใช้ระยะเวลานาน  

                                                           

 ๑๔กัญญามน อินหว่าง, การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือการพัฒนาองค์การ, [ออนไลน์], แหล่งข้อมูล: 
http://www.Thaigealth.or.th. [๘ กันยายน ๒๕๖๑]. 
 ๑๕ฉัตรณรงค์ศักดิ์ สุธรรมดี และจินตกานต์ สุธรรมดี, “กรอบแนวคิดการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของ
องค์การในศตวรรษท่ี ๒๑”, วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา, ๑๒ (ฉบับพิเศษ) (กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐): ๑๗๒. 



๑๗ 
 

 ๓. การพัฒนา (Development) เป็นกระบวนการปรับปรุงองค์การให้มีประสิทธิภาพเป็น 
กิจกรรมการเรียนรู้ที่ไม่ได้มุ้งเน้นที่ตัวงาน แต่มีจุดเน้นเพ่ือให้เกิดการเปลี่ยนแปลงตามที่องค์การ 
ต้องการ การพัฒนาองค์การนั้นเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับองค์การเพ่ือการปฏิบัติงานของ
องค์การในอนาคต เพ่ือให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีรวมทั้งสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่าง
รวมเร็ว๑๖  

 เพ่ือให้ครอบคลุมขอบเขตของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จึงได้จัดแบ่งประเภทของการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ออกเป็น ๗ ประเภท ดังนี้ 

 ๑. การปฐมนิเทศ (Orientation) เป็นกิจกรรมการแนะน าบุคลากรขององค์การที่เข้ามา
ปฏิบัติงานใหม่ให้รู้จักโครงการลักษณะงาน ผู้บังคับบัญชาและเพ่ือนร่วมงาน เพ่ือช่วยให้บุคลากรใหม่
สามารถปรับตัวเข้ากับงานและกลุ่มบุคลากรที่ปฏิบัติงานในองค์การได้โดยให้รู้ข้อมูลที่จ าเป็นต่อการ
ปฏิบัติงาน และมีทัศนคติมาตรฐาน ค่านิยม และรูปแบบพฤติกรรมตามความคาดหวังขององค์การ 

 ๒. การศึกษา (Education) เป็นการพัฒนาทรัพยากร มนุษย์ส าหรับงานในอนาคต โดย
เตรียมบุคลากรเพ่ืองานที่ไม่ใช่งานปัจจุบัน หรือเพ่ือเลื่อนต าแหน่งบุคลากร เป็นการลงทุนระยะสั้น
และระยะยาว ซึ่งแล้วแต่วัตถุประสงค์ขององค์การนั้นๆ   

 ๓. การฝึกอบรม (Training) เป็นวิธีการที่ใช้ได้กับการพัฒนาบุคลากรทั่วไป ๆ บางเรื่อง
เน้นเพื่อให้บุคลากรที่เข้ามาใหม่ได้ใช้ความรู้ความสามารถ ทดลองปฏิบัติงานจริง (Probation) และใช้
การฝึกอบรมยกระดับความสามารถของบุคลากรซึ่ งประกอบด้วยความรู้ ในเชิงการจัดการ
ความสามารถในการแก้ปัญหาและความรับผิดชอบต่อหน้าที่ เพ่ือให้บุคลากรสามารถปฏิบัติงานได้
อย่างเชี่ยวชาญและหลากหลาย มีความพร้อมในการพัฒนา วิธีการปฏิบัติงานใหม่ ๆ เพ่ือสร้างสรรค์
ผลงานให้แก่องค์การมากยิ่งขึ้น 

 ๔. การพัฒนาปัจเจกบุคคล (Individual Development) เป็นการพัฒนาที่มุ่งให้
ประสบการณ์ การเรียนรู้แก่ทรัพยากรมนุษย์ขององค์การเป็นรายบุคคลให้ทรัพยากรมนุษย์แต่ละราย
มีความสามารถ ไปในทิศทางตามการเปลี่ยนแปลงขององค์การได้ การพัฒนาปัจเจกบุคคลเป็นการ
พัฒนาเพื่อเตรียม ความพร้อมให้กับองค์การ 

 ๕. การพัฒนาสายอาชีพ (Career Development) เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ ที่เน้นการเตรียมความพร้อมและสร้างโอกาสให้กับทรัพยากรมนุษย์ 

 ๖. การพัฒนาองค์การ (Organization Development) การพัฒนาองค์การเป็นสิ่งที่มีผล
ต่อเนื่องมาจากการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์โดยการศึกษา การฝึกอบรม การพัฒนาปัจเจกบุคคล และ
การพัฒนาสายอาชีพ การพัฒนาองค์การจึงมุ่งที่การ พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์การทั้งหมดอย่าง
เป็นระบบ การพัฒนาองค์การต้องอาศัยกระบวนการ 

                                                           

 ๑๖นิสดารก์ เวชยานนท์, บทความวิชาการ HR, (คณะรัฐประศาสนศาสตร์: สถาบันบัณฑิตพัฒน  
บริหารศาสตร์, ๒๕๔๘), หน้า  ๒๐-๔๐. 



๑๘ 
 

 ๗. การพัฒนาตนเอง (Self-Development) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์โดยองค์การอาจ
ยังไม่เพียงพอ เพราะองค์การมีขีดจ ากัดในด้านทรัพยากรและเวลาอย่างไรก็ตาม ความเป็นมนุษย์ของ
ทรัพยากรมนุษย์ในปัจจุบัน ต้องพัฒนาตนเองให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อม เพ่ือให้
ด ารงชีวิตอยู่ในสังคมปัจจุบันได้อย่างมีความสุข การพัฒนาตนเองประกอบด้วยการพัฒนาเพ่ือเพ่ิม
ความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานให้กับตนเอง และการพัฒนาจิตใจให้เป็นผู้ที่มีทัศนคติที่ดีต่อ
ตนเอง องค์การ และผู้อ่ืน เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติงานโดย
ยึดหลักจรรยาบรรณของวิชาชีพ ด าเนินชีวิตด้วยความเป็นสุขทั้งกายและใจ๑๗ 

 แนวทางหลักในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ไว้ ๓ แนวทาง คือ  

 ๑. การให้การศึกษา/เรียนรู้ (Education/Learning) การให้การศึกษาเป็นเครื่องมือและ
กระบวนการอย่างต่อเนื่องที่จะช่วยให้บุคลากรมีความเจริญงอกงามปรับตัวได้ ด าเนินชีวิตดี และมี
ความเปลี่ยนแปลงในทางที่พึงประสงค ์

 ๒. การฝึกอบรม (Training) การฝึกอบรมเป็นกระบวนการที่จัดขึ้นเพ่ือให้บุคลากรได้
เรียนรู้และเสริมสร้างทักษะ ความ ช านาญ โดยมีวัตถุประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่งในการยกมาตรฐาน
การปฏิบัติงานในหน้าที่ที่อยู่ ในความรับผิดชอบให้ดียิ่งขึ้น อันจะท าให้องค์ประกอบประสบ
ความส าเร็จตามเปูาหมายที่ตั้งไว้ ขณะเดียวกันก็มุ่งหวังให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม และ/หรือ
ทัศนคติในการปฏิบัติงานของบุคคล 

 ๓. การพัฒนาบุคลากร (Employee Development/Staff Development) เป็นการ
พัฒนาการด าเนินการด้วยวิธีการต่างๆ เพ่ือเพ่ิมและขยายโลกทัศน์ส าหรับการปฏิบัติงานและ       
การปฏิบัติตน ทั้งในงานและในสังคมส่วนรวมให้แก่บุคลากร ซึ่งรวมถึงการมอบหมายงานพิเศษ      
การสอนงาน การให้ค าปรึกษาแนะน า การเป็นพ่ีเลี้ยง การสับเปลี่ยนหมุนเวียนหน้าที่การงาน การจัด
ทัศนศึกษาดูงาน การมอบหมายให้ประชุมแทน และการมอบหมายให้เข้าร่วมกิจกรรมสังคมอ่ืนๆ       
ซึ่งวิธีการต่างๆ ดังกล่าว หากเลือกใช้ผสมผสานกันกับ ๒ แนวทางข้างต้น ก็จะช่วยท าให้ระบบการ
พัฒนาบุคลากรขององค์การมีความสมบูรณ์ยิ่งข้ึน๑๘ 

 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็นกระบวนการวางแผนอย่างเป็นระบบเพ่ือพัฒนาศักยภาพ
ในการปฏิบัติงานของพนักงานและปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานขององค์กรให้สูงขึ้น โดย
วิธีการฝึกอบรม การให้การศึกษา และการพัฒนา ขอบเขตของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์จึง
ครอบคลุม ๓ เรื่องด้วยกัน คือ 

              ๑. การฝึกอบรม (Training) เป็นกระบวนการที่จัดขึ้นเพ่ือการเรียนรู้ส าหรับงานปัจจุบัน   
มุ่งหวังให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถน าความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงานได้ทันทีหรือมีพฤติกรรมการ

                                                           

 ๑๗จิตติมา อัครธิติพงศ์, เอกสารประกอบการสอน รหัส ๓๕๖๓๔๐๔ วิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์, 
(สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา, ๒๕๕๖), หน้า 
๒๓ – ๓๑. 
 ๑๘ชัชวาล อรวงศ์ศุภทัต, ความส าคัญของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ , [ออนไลน์]. แหล่งที่มา: 
http://www.tpa.or.th. [๑๕ กันยายน ๒๕๖๑]. 



๑๙ 
 

ท างานที่เปลี่ยนแปลงไปตามความต้องการขององค์การ การฝึกอบรมมีความเสี่ยงอยู่บ้าง ที่ผู้เข้ารับ
การฝึกอบรมไม่อาจท างานได้ตามความมุ่งหวังขององค์กร อาจเป็นเพราะการจัดหลักสูตรยังไม่
เหมาะสมกับความเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เกิดข้ึน ขั้นตอนการท างาน เทคโนโลยี เครื่องมือเครื่องใช้ หรือ
สภาพการแข่งขันผันแปรไปจากท่ีได้คาดคะเนไว้ 

            ๒. การศึกษา (Education) เป็นกระบวนการที่จัดขึ้น เพื่อเตรียมบุคคลให้มีความพร้อมที่จะ
ท างานตามความต้องการขององค์กรในอนาคต การศึกษายังคงต้องเกี่ยวกับการท างานอยู่ แต่จะ
แตกต่างไปจากการฝึกอบรม เนื่องจากเป็นการเตรียมเรื่องงานในอนาคตที่แตกต่างไปจากงานปัจจุบัน 
การศึกษาจึงเป็นการเตรียมบุคลากรเพ่ือการเลื่อนขั้นต าแหน่ง (Promotion) หรือให้ท างานในหน้าที่ใหม ่

            ๓. การพัฒนา (Development) เป็นกระบวนการที่จัดขึ้นเพ่ือให้เกิดการเรียนรู้และ
ประสบการณ์แก่บุคลากรขององค์กร เป็นการช่วยเตรียมความพร้อมของบุคลากรส าหรับการเรียนรู้สิ่ง
ต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตและจุดหมายที่เกี่ยวข้องกับบุคลากรขององค์การ ช่วยให้บุคลากรของ
องค์การได้เพ่ิมพูนความรู้ ได้แสดงขีดความสามารถของตน ได้แสดงความคิดเห็นรวมทั้งเป็นการเปิด
โอกาสให้บุคลากรได้แสดงความสามารถ ศักยภาพที่ซ่อนเร้นอยู่ภายในออกมา๑๙ 
 
ตารางท่ี ๒.๒ สรุปหลักการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 

นักวิชาการ/แหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 
ฉัตรณรงค์ศักดิ์ สุธรรมดี และจินตกานต์ 
สุธรรมดี (๒๕๖๐, หน้า ๑๗๒) 

การฝึกอบรม การศึกษา ๓) การพัฒนาของพนักงาน 
การพัฒนาอาชีพ และการพัฒนาองค์การ 

กัญญามน อินหว่าง  
(๒๕๕๔, ไม่ปรากฏเลขหน้า) 

การฝึกอบรม การศึกษา การพัฒนาของพนักงาน      
การพัฒนาอาชีพ และการพัฒนาองค์การ 

นิสดารก์ เวชยานนท์  
(๒๕๔๘, หน้า ๒๐-๔๐) 

๑) การฝึกอบรม ๒) การศึกษา ๓) การพัฒนา 

จิตติมา อัครธิติพงศ์  
(๒๕๕๖, หน้า ๒๓-๓๑) 

การปฐมนิเทศ การฝึกอบรม การศึกษา การพัฒนา
ปัจเจกบุคคล การพัฒนาสายอาชีพ การพัฒนาองค์การ  
และการพัฒนาตนเอง 

ชัชวาล อรวงศ์ศุภทัต  
(๒๕๕๒, ไม่ปรากฏเลขหน้า) 

๑) การให้การศึกษา/เรียนรู้ ๒) การฝึกอบรม ๓) การ
พัฒนาบุคลากร 

ดนัย เทียนพุฒ (๒๕๒๗, หน้า ๒๕๔๕) ๑) การฝึกอบรม ๒) การศึกษา ๓) การพัฒนา 
  
 สรุป จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎีหลักการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สรุปได้ว่า หลักการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ที่เป็นกระบวนการวางแผนอย่างเป็นระบบเพ่ือพัฒนาศักยภาพในการ
                                                           

 ๑๙ดนัย เทียนพุฒ, กลยุทธ์การพัฒนาคน : สิ่งท้าทายความส าเร็จของธุรกิจ, (กรุงเทพมหานคร: 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๒๗), หน้า ๒๕๔๕.  



๒๐ 
 

ปฏิบัติงานของพนักงานและปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานขององค์กรให้สูงขึ้น โดยวิธีการ
ฝึกอบรม การให้การศึกษา และการพัฒนาทั้งในส่วนของปัจเจกบุคคลและองค์การ 
 
๒.๒ แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับสมรรถนะ 
 ๒.๒.๑ แนวทางการศึกษาสมรรถนะ 

 แนวคิดเกี่ยวกับสมรรถนะ (Competency) เป็นแนวคิดที่ศึกษาคุณลักษณะของบุคคลใน
องค์การที่ปฏิบัติงานอยู่ในหน้าที่ความรับผิดชอบ ประกอบด้วยความรู้ ทักษะ ความสามารถและ
คุณลักษณะอ่ืนๆ ที่มีความจ าเป็นและเกี่ยวข้องต่อหน้าที่รับผิดชอบ สมรรถนะเป็นปัจจัยที่ส่งให้
บุคลากรสามารถปฏิบัติหน้าที่ของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และได้ผลปฏิบัติงานตรงตาม
วัตถุประสงค์ของหน่วยและองค์กร แนวคิดเก่ียวกับสมรรถนะ หรือความสามารถของบุคคลในองค์การ
ได้เริ่มขึ้นในปี ค.ศ. ๑๙๗๐ โดย แมคคีลแลนด์ (McClelland) นักจิตวิทยาแห่งมหาวิทยาลัยฮาวาร์ด 
ได้เสนอแนวคิดเกี่ยวกับสมรรถนะไว้ในบทความชื่อ Testing for Competence Rather than 
Intelligence ว่า ไอคิว (IQ) ซึ่งประกอบไปด้วยความถนัดหรือความเชี่ยวชาญทางวิชาการ ความรู้
และความมุ่งมั่นความส าเร็จ ไม่ใช่ตัวชี้วัดที่ดีของผลงานและความส าเร็จโดยรวม แต่สมรรถนะของ
บุคคลกลับเป็นสิ่งที่สามารถคาดหมายความส าเร็จในงานได้ดีกว่า แมคคลีแลนด์ (McClelland) ได้ให้
แนวคิดว่า ผู้ที่ท างานเก่งมิได้หมายถึงผู้ที่เรียนเก่งเสมอไป แต่ผู้ที่ประสบความส าเร็จในการท างานต้อง
เป็นผู้ที่มีความสามารถในการประยุกต์ใช้หลักการหรือวิชาการท่ีมีอยู่ในตัวเอง เพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์
ในงานที่ตนท า จึงกล่าวได้ว่าบุคคลนั้นมีสมรรถนะ๒๐ แนวคิดเรื่องสมรรถนะของ แมคคลีแลนด์ 
(McClelland) แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าสมรรถนะหรือความสามารถของบุคคลส่งผลดีต่อการ
ปฏิบัติงานมากกว่า ไอคิว (IQ) ท าให้ได้รับความสนใจจากนักวิชาการทั่วไปอย่างมากและมีการ
พัฒนาการขึ้นเป็นล าดับ 

 แนวคิดเก่ียวกับสมรรถนะสามารถอธิบายได้ด้วยโมเดลภูเขาน้ าแข็ง (Iceberg Model) ซึ่ง
โมเดลนี้อธิบายไว้ว่า ความแตกต่างระหว่างบุคคลเปรียบเทียบได้กับภูเขาน้ าแข็ง โดยส่วนที่อยู่เหนือ
น้ าเป็นส่วนที่มีความสัมพันธ์กับเชาว์ปัญญาของบุคลากรมากกว่า คือ คุณลักษณะของบุคคลเกี่ยวกับ
ความรู้ทักษะ/ความสามารถต่างๆที่มีอยู่ ส่วนที่มองไม่เห็นและจมอยู่ใต้ผิวน้ าซึ่งเป็นส่วนที่มีปริมาณ
มากกว่านั้นเป็นคุณลักษณะอ่ืนๆของบุคคลที่ไม่อาจสังเกตได้ชัดเจนและวัดได้ยากกว่า และเป็นส่วนที่
มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของบุคคลมากกว่าส่วนต่างๆ ได้แก่ แรงจูงใจ (Motives) อุปนิสัย (Traits) 
ภาพลักษณ์ภายใน (Self-Image) และบทบาทที่แสดงออกต่อสังคม (Social Role) ทั้งยังพัฒนาได้
ยากอีกด้วย๒๑   

 

                                                           

 ๒๐ Stone, B., “Emotional Intelligence and Core Competencies”, Journal of Extension. 
(December, 1999): 376.  
 ๒๑ชูชัย สมิทธิกรกุล, การฝึกอบรมบุคลากรในองค์การ, (กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 
๒๕๕๐), หน้า ๒๙.  



๒๑ 
 

 ๒.๒.๒ ความหมายของสมรรถนะ 

 สมรรถนะ (Competency) หมายถึง ความสามารถในการท าสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้เป็นอย่างดี๒๒ 
เป็นคุณลักษณะที่ซ่อนอยู่ภายในตัวบุคคล ซึ่งคุณลักษณะเหล่านี้จะเป็นตัวผลักดันให้บุคคลสามารถ
สร้างผลการปฏิบัติงานในงานที่ตนรับผิดชอบให้สูงกว่าหรือเหนือกว่าเกณฑ์/ เปูาหมายที่ก าหนดไว้๒๓ 
เป็นคุณลักษณะส่วนลึกที่อยู่ภายในบุคคล รวมถึง แรงจูงใจ (Motive) บุคลิกที่ค่อนข้างถาวร/
คุณลักษณะ (Trait) มโนทัศน์ต่อตนเอง บทบาททางสังคม (Social Role) และความรู้ บทบาททาง
สังคมหรือการรับรู้เกี่ยวกับตนเอง (Self-Image) ทักษะ (Skill) หรือองค์ความรู้ (Knowledge) ต่างๆ 
ที่บุคคลใช้เพ่ือก่อให้เกิดประสิทธิผลในการท างานให้ประสบผลส าเร็จ๒๔ เป็นลักษณะส าคัญของแต่ละ
บุคคลที่มีความสัมพันธ์เชิงเหตุผลจากความมีประสิทธิผลของเกณฑ์ที่ใช้และ/หรือการปฏิบัติงานที่
ได้ผลงานสูงกว่ามาตรฐาน๒๕ เป็นบุคลิกลักษณะที่ซ่อนอยู่ภายในปัจเจกบุคคล ซึ่งสามารถผลักดันให้
ปัจเจกบุคคลนั้นสร้างผลการปฏิบัติงานที่ดีหรือตามเกณฑ์ที่ก าหนดในสิ่งที่ตนรับผิดชอบ๒๖ เป็นกลุ่ม
ของคุณลักษณะเชิงพฤติกรรมที่บุคคลจ าเป็นต้องมีในการปฏิบัติงานในต าแหน่งหนึ่ง ๆ เพ่ือให้การ
ปฏิบัติงานในหน้าที่ความรับผิดชอบประสบความส าเร็จ๒๗ สามารถพัฒนาให้มีขึ้นได้โดยผ่านการศึกษา 
การฝึกอบรมจากประสบการณ์หรือความสามารถที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ๒๘ เป็นคุณลักษณะที่
สามารถแก้ปัญหาที่ประสบในขณะปฏิบัติงานได้ส าเร็จ๒๙ หรือความสามารถในการท างานให้ส าเร็จ
ตามมาตรฐานที่ก าหนด๓๐ สรุปได้ว่า สมรรถนะเป็นลักษณะเฉพาะของบุคคลที่มีความเชื่อมโยงกับ
ประสิทธิผลหรือผลการปฏิบัติงานในการท างาน๓๑ สามารถแบ่งออกเป็น ๒ ความหมาย คือ 
                                                           

 ๒๒Longman Dictionary of Contemporary English, 2nded. (Harlow: Pearson Education 
Limited, 2003), p.311. 
 ๒๓McClelland, D.C., A Competency Model for Human Resource Management 
Specialists to be Use in the Delivery of the Human Resource Management Cycle, (Boston       
: McBer, 1975). p. 56.        
 ๒๔Boyatzis, R.E., “Competencies in the 21st century”, Journal of Management 
Development, 27 (1), (2008): 5-12. 
 ๒๕Spencer, L.M. and Spenser, M.S., Competence at Work: Models for Superior 
Performance, (New York: John Willey & Son, 1993), p.9. 
 ๒๖McClelland, D.C., “Testing for Competence Rather than for Intelligence”, America   
Psychologists, 28(1), (2005): 1-14. 
 ๒๗Boam, R. and Sparrow, P., Designing and Competency, (McGraw-Hill, 1992), p.15.   

 ๒๘Clark, R.N., Spectroscopy of Rocks Minerals Principles of Spectroscopy, [Online], 
Available: http://www.competency.com [21 September 2018]. 
 ๒๙Huber, D., Leadership and Nursing Care Management, 2nded, (Philadelphia: W.B. 
Saunders, 2000), p.54. 
 ๓๐Cartwright, R., Collins, M. Green, G. and Candy, A., Managing People: a Competence 
Approach to Supervisory Management, (Cambridge Mass: Blackwell, 1993), p.13.  
 ๓๑Mitrani, A., Dalziel, M. and Fitt, D., Competency Based Human Resource Management: 
Value Driven Strategies for Recruitment Development and Reward, (London: McGraw-Hill, 
1992), p.11. 



๒๒ 
 

ความหมายแรก สมรรถนะ หมายถึง ความสามารถของแต่ละบุคคลที่จะสามารถท างานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพในขอบเขตงานที่ตนรับผิดชอบ และความหมายที่สอง คือ คุณสมบัติที่บุคคลจ าเป็นต้อง
มีเพ่ือให้สามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ๓๒ 

 นักวิชาการในประเทศให้นิยามความหมายของสมรรถนะแตกต่างกันไป สรุปได้ดังนี้ 
สมรรถนะ หมายถึง ความรู้ ทักษะและคุณลักษณะส่วนบุคคลที่ท าให้บุคคลนั้นท างานในความ
รับผิดชอบของตนได้ดีกว่าผู้อ่ืน๓๓ ความหมายของสมรรถนะ สามารถแบ่งออกเป็น ๒ กลุ่ม คือ กลุ่มที่ ๑ 
หมายถึง บุคลิกลักษณะของคนที่สะท้อนให้เห็นถึงความรู้ (Knowledge) ทักษะ (Skills) ทัศนคติ 
(Attitude) ความเชื่อ (Belief) และอุปนิสัย (Trait) และกลุ่มที่ ๒ หมายถึง กลุ่มของความรู้ 
(Knowledge)  ทักษะ (Skills) และคุณลักษณะของบุคคล (Attitude) หรือที่เรียกกันว่า KSAs       
ซึ่งสะท้อนให้เห็นจากพฤติกรรมในการท างานที่แสดงออกมาของแต่ละบุคคลที่สามารถวัดและ
สังเกตเห็นได้๓๔ หรือหมายถึง ความรู้ (Knowledge) ทักษะ (Skill) และคุณลักษณะส่วนบุคคล 
(Personal Characteristic of Attributes) ที่ส่งผลต่อการแสดงพฤติกรรม (Behavior) ที่จ าเป็นและมี
ผลให้บุคคลนั้นปฏิบัติงานในความรับผิดชอบของตนได้ดีกว่าบุคคลอื่น สมรรถนะของบุคคลเกิดได้จาก 
๑) พรสวรรค์ที่ติดตัวมาแต่ก าเนิด ๒) ประสบการณ์การท างาน และ ๓) การฝึกอบรมและพัฒนา๓๕  
 นอกจากนี้สมรรถนะยังหมายถึง ความรู้ (Knowledge) ทักษะ (Skill) และคุณลักษณะ
ของบุคคล (Trait) ซึ่งบุคคลนั้นจะแสดงออกมาเป็นวิธีคิดและพฤติกรรมในการท างานที่จะส่งผลต่อ
การปฏิบัติงานของแต่ละบุคคล และมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง อันจะส่งผลให้เกิดความส าเร็จ
ตามมาตรฐานหรือสูงกว่ามาตรฐานที่องค์การได้ก าหนดเอาไว้๓๖ หรือหมายถึง คุณลักษณะและ
ความสามารถที่มาจากตัวบุคคลทั้งหมดที่สะท้อนออกมาในรูปของพฤติกรรมการท างาน ที่มี
ความสัมพันธ์ในเชิงเหตุผล และก่อให้เกิดผลลัพธ์สูงสุด (Superior Performance) โดยมาจากพ้ืน
ฐานความรู้ (Knowledge) ทักษะ (Skill) วิธีคิด (Self-Concept) คุณลักษณะส่วนบุคคล (Trait) และ
แรงจูงใจ (Motive)๓๗ สอดคล้องกับค ากล่าวที่ว่า สมรรถนะ คือ คุณลักษณะของบุคคล ซึ่งได้แก่ 
ความรู้ ทักษะลักษณะส าคัญๆ ความสามารถ และคุณสมบัติต่างๆ อันได้แก่ ค่านิยม จริยธรรม 
บุคลิกภาพ คุณลักษณะทางกายภาพ และอ่ืนๆ ซึ่งจ าเป็นและสอดคล้องกับความเหมาะสมกับองค์การ 
                                                           

 ๓๒Ganesh Shermon, Competency Based Hrm, (New York: McGraw-Hill Education, 
2008), p.248. 
 ๓๓สุกัญญา รัศมีธรรมโชติ, การจัดการทรัพยากรมนุษย์ด้วย Competency Based HRM, 
(กรุงเทพมหานคร: ซีเอด็ยูเคช่ัน มหาชน, ๒๕๕๐), หน้า ๒๐-๒๕.  
 ๓๔ณรงค์วิทย์ แสงทอง, มารู้จัก Competency กันเถอะ, (กรุงเทพมหานคร: เอช อาร์ เซ็นเตอร์, 
๒๕๕๐), หน้า ๙.  
 ๓๕ประจักษ์ อุดมทรัพย์, แนวทางพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้วย Competency, (กรุงเทพมหานคร: 
เอกสารประกอบการอบรม, ๒๕๕๐), หน้า ๓. 
 ๓๖สุเทพ เช้ือสมุทร, “รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนมัธยมศึกษา”, 
วิทยานิพนธ์หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารการศึกษา, (วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ : 
มหาวิทยาลัยศรีปทุม, ๒๕๕๖), หน้า ๕๖. 
 ๓๗สมาน ศรีสะอาด และคณะ, “รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม”, รายงานการวิจัย, (มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, ๒๕๕๙), หน้า ๒๑. 



๒๓ 
 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งสามารถจ าแนกได้ว่าผู้ที่จะประสบความส าเร็จในการท างานได้ต้องมีคุณลักษณะ
เด่นๆ อะไร หรือลักษณะส าคัญๆ อะไรบ้าง หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งคือ สาเหตุที่ท างานแล้วไม่ประสบ
ความส าเร็จ เพราะขาดคุณลักษณะบางประการคืออะไร๓๘ 
 
ตารางท่ี ๒.๓ สรุปความหมายของสมรรถนะ 

นักวิชาการ/แหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 
Mc Clelland, D.C.  
(1975, p. 56) 

สมรรถนะเป็นคณุลักษณะที่ซ่อนอยู่ภายในตัวบุคคล ซึ่งเป็น
ตัวผลักดันให้บุคคลสามารถสร้างผลการปฏิบัติงานในงานที่
ตนรับผิดชอบให้สูงกว่าหรือเหนือกว่าเกณฑ์/ เปูาหมายที่
ก าหนดไว้ 

Boyatzis, R.E.  
(2008, pp. 5-12) 

สมรรถนะเป็นคุณลักษณะส่วนลึกที่อยู่ภายในบุคคล ที่
บุคคลใช้เพ่ือก่อให้เกิดประสิทธิผลในการท างานให้ประสบ
ผลส าเร็จ 

Spencer, L.M. and Spenser, 
M.S. (1993, p. 9) 

สมรรถนะ เป็ นลั กษณะส าคัญของแต่ ละบุ คคลที่ มี
ความสัมพันธ์เชิงเหตุผลจากความมีประสิทธิผลของเกณฑ์ที่
ใช้และ/หรือการปฏิบัติงานที่ได้ผลงานสูงกว่ามาตรฐาน 

Boam, R. and Sparrow, P. 
 (1992, p. 15) 

สมรรถนะเป็นบุคลิกลักษณะที่ซ่อนอยู่ภายในปัจเจกบุคคล 
ซึ่ งสามารถผลักดันให้ปัจ เจกบุคคลนั้นสร้ างผลการ
ปฏิบัติงานที่ดีหรือตามเกณฑ์ท่ีก าหนดในสิ่งที่ตนรับผิดชอบ 

Huber, D.  
(2000, p. 54) 

สมรรถนะเป็นคุณลักษณะที่สามารถแก้ปัญหาที่ประสบ
ในขณะปฏิบัติงานได้ส าเร็จ 

Cartwright, R., Collins, M. 
Green, G. and Candy, A. (1993, 
p. 13) 

สมรรถนะ คือ ความสามารถในการท างานให้ส าเร็จตาม
มาตรฐานที่ก าหนด 

Ganesh Shermon  
(2008, p. 248) 

สมรรถนะแบ่งออกเป็น ๒ ความหมาย คือ  
๑) ความสามารถของแต่ละบุคคลที่จะสามารถท างานได้
อย่างมีประสิทธิภาพในขอบเขตงานที่ตนรับผิดชอบ  
๒) คุณสมบัติที่บุคคลจ าเป็นต้องมีเพ่ือให้สามารถท างานได้ 
อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

                                                           

 ๓๘อานนท์ ศักดิ์วรวิชญ์, “แนวคิดเรื่องสมรรถนะ (Competency : เรื่องเก่าที่เรายังหลงทาง”, 
Chulalongkorn Review, ๑๖ (ก.ค.- ก.ย. ๒๕๕๗): ๖๑.   



๒๔ 
 

ตารางท่ี ๒.๓ สรุปความหมายของสมรรถนะ (ต่อ) 

นักวิชาการ/แหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 
ณรงค์วิทย์ แสงทอง  
(๒๕๕๐, หน้า ๙) 

สมรรถนะแบ่งออกเป็น ๒ กลุ่ม  
๑) บุคลิกลักษณะของคนที่สะท้อนให้เห็นถึงความรู้ ทักษะ 
ทัศนคติ ความเชื่อ และอุปนิสัย  
๒) กลุ่มของความรู้  ทักษะและคุณลักษณะของบุคคล ซึ่ง
สะท้อนให้เห็นจากพฤติกรรมในการท างาน 

ประจักษ์ อุดมทรัพย์  
(๒๕๕๐, หน้า ๓) 

ความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะส่วนบุคคล ที่ส่งผลต่อการแสดง
พฤติกรรมที่จ าเป็น และมีผลให้บุคคลนั้นปฏิบัติงานในความ
รับผิดชอบของตนได้ดีกว่าบุคคลอ่ืน 

สุเทพ เชื้อสมุทร  
(๒๕๕๐, หน้า ๕๖) 

ความรู้  ทักษะ และคุณลักษณะของบุคคลซึ่งบุคคลแสดง
ออกมาเป็นวิธีคิดและพฤติกรรมในการท างานที่จะส่งผลต่อการ
ปฏิบัติงานของแต่ละบุคคล  

สมาน ศรีสะอาด และคณะ 
 (๒๕๕๙, หน้า ๒๑) 

คุณลักษณะและความสามารถที่มาจากตัวบุคคลทั้งหมดที่
สะท้อนออกมาในรูปของพฤติกรรมการท างานที่มีความสัมพันธ์
ในเชิงเหตุผล และก่อให้เกิดผลลัพธ์สูงสุด  

อานนท์ ศักดิ์วรวิชญ์  
(๒๕๕๗, หน้า ๖๑) 

คุณลักษณะของบุคคล ซึ่งได้แก่ ความรู้ ทักษะลักษณะส าคัญๆ 
ความสามารถ และคุณสมบัติต่างๆ อันได้แก่ ค่านิยม จริยธรรม 
บุคลิกภาพ คุณลักษณะทางกายภาพ และอ่ืนๆ ซึ่งจ าเป็นและ
สอดคล้องกับความเหมาะสมกับองค์การ 

 

 สรุป สมรรถนะ หมายถึง คุณลักษณะเชิงพฤติกรรมของบุคคลที่ซ่อนอยู่ภายในปัจเจก
บุคคล ซึ่งสามารถผลักดันให้ปัจเจกบุคคลนั้นสร้างผลการปฏิบัติงานที่ดีหรือตามเกณฑ์ท่ีก าหนดในงาน
ที่บุคคลนั้นรับผิดชอบ เป็นกลุ่มของพฤติกรรมในการท างานของบุคคลที่เกิดจากความรู้ ทักษะ เจตคติ
หรือคุณลักษณะอันเป็นปัจจัยส าคัญในการผลักดันให้บุคคลนั้นสามารถปฏิบัติงานในหน้าที่ให้ส าเร็จ
ลุล่วงตามเปูาหมายที่ก าหนด  

 ๒.๒.๓ องค์ประกอบของสมรรถนะ 

 องค์ประกอบของสมรรถนะ แบ่งออกเป็น ๕ องค์ประกอบ ดังนี้คือ ๑) ความรู้ 
(Knowledge) หมายถึง ความรู้เฉพาะในเรื่องที่จ าเป็นต้องรู้ เป็นความรู้ที่เป็นสาระส าคัญ เช่น ความรู้
ด้านคอมพิวเตอร์ ๒) ทักษะ (Skill) หมายถึง สิ่งที่ต้องการให้ท าได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น ทักษะ
ทางคอมพิวเตอร์ ทักษะในการถ่ายทอดความรู้ เป็นต้น ทักษะที่เกิดขึ้นนั้นได้มาจากพ้ืนฐานทาง
ความรู้และสามารถปฏิบัติได้อย่างคล่องแคล่วว่องไว ๓) ความคิดเห็นเกี่ยวกับตนเอง (Self-Concept) 
คือ เจตคติ ค่านิยม และความคิดเห็นเกี่ยวกับภาพลักษณ์ของตนเอง หรือสิ่งที่บุคคลเชื่อว่าตนเองเป็น 
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เช่น ความมั่นใจในตนเอง เป็นต้น ๔) บุคลิกลักษณะประจ าบุคคล (Trait) หมายถึง เป็นสิ่งที่อธิบายถึง
บุคคลนั้น เช่น คนที่น่าเชื่อถือไว้วางใจได้ หรือมีลักษณะเป็นผู้น า เป็นต้น และ ๕) แรงจูงใจ/ เจตคติ 
(Motives) เป็นแรงจูงใจหรือแรงขับภายใน ซึ่งท าให้บุคคลแสดงพฤติกรรมที่มุ่งไปสู่เปูาหมาย หรือมุ่ง
สู่ความส าเร็จ เป็นต้น๓๙ 

 การแบ่งองค์ประกอบของสมรรถนะออกเป็นกลุ่ม สามารถแบ่งออกได้เป็น ๒ กลุ่ม คือ 
กลุ่มที่ ๑ กลุ่มสมรรถนะที่มองเห็นยาก (Hidden Group) ได้แก่ มูลเหตุจูงใจ ลักษณะเฉพาะ และ
มโนภาพของตนเอง ซึ่งยากต่อการเข้าถึงเนื่องจากเป็นสิ่งที่อยู่ภายใน ตัวบุคคล และกลุ่มที่ ๒ กลุ่ม
สมรรถนะที่สามารถมองเห็นได้ (Visible Group) ได้แก่ ความรู้และ ทักษะ เป็นสิ่งที่สามารถผลักดัน
ให้เกิดพฤติกรรมและก่อให้เกิดการปฏิบัติงาน๔๐ สอดคล้องกับแนวคิดที่ว่าองค์ประกอบของสมรรถนะ
แบ่งเป็น ๒ ส่วน เช่นกันคือ ๑) ส่วนที่เป็นสมรรถนะค่านิยม (Value Competency) ซึ่งแสดงถึง
เปูาหมายของการกระท า ได้แก่ มูลเหตุจูงใจ  ลักษณะเฉพาะ และมโนภาพของตนเอง ๒) ส่วนที่เป็น
สมรรถนะการท างาน (Instrumental Competency) ที่แสดงถึงแนวทางและวิธีการกระท า ได้แก่ 
ทักษะความรู้ และความช านาญ๔๑  

 สมรรถนะอาจแบ่งออกเป็น ๓ องค์ประกอบ ได้แก่ ๑) ความรู้ (Knowledge) หมายถึง 
ข้อมูลหรือสิ่งที่ถูกสั่งสมมาจากการศึกษาทั้งในสถาบันการศึกษา สถาบันฝึกอบรม/สัมมนา หรือ
การศึกษาด้วยตนเอง รวมถึงข้อมูลที่ได้รับจากการสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และประสบการณ์
กับผู้รู้ทั้งในสายวิชาชีพเดียวกันและสายวิชาชีพ ๒) ทักษะ (Skill) หมายถึง สิ่งที่ต้องพัฒนาและฝึกฝน
ให้เกิดข้ึน โดยจะต้องใช้ระยะเวลาเพ่ือฝึกปฏิบัติให้เกิดทักษะนั้นขึ้นมา ทั้งนี้ทักษะจะถูกแบ่งออกเป็น 
๒ ด้าน ได้แก่ (๑) ทักษะด้านการบริหารจัดการงาน (Management Skills) หรือทักษะในการบริหาร
ควบคุมงาน ซึ่งจะเกี่ยวข้องกับระบบความคิดและการจัดการในการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพ และ 
(๒) ทักษะด้านเทคนิคเฉพาะงาน (Technical Skills) ซึ่งหมายถึง ทักษะที่จ าเป็นในการท างานตาม
สายงานหรือกลุ่มงานที่แตกต่างกันไป และ ๓) คุณลักษณะส่วนบุคคล (Attitude) หมายถึง ความคิด 
ความรู้สึก เจตคติ ทัศนคติ แรงจูงใจ ความต้องการส่วนบุคคล ซึ่งเป็นคุณลักษณะส่วนบุคคลที่เป็นสิ่ง
ติดตัวมาและไม่ค่อยจะเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาที่เปลี่ยนไป๔๒ 
 
 
 
 
                                                           

 ๓๙McClelland, D.C. “Testing for competence rather than for “intelligence”. American 
Psychology, 28(1), (1973): 1-14. 
 ๔๐Spencer, L.M. and Spenser, S.M., Competence at Work: Models for Superior 
Performance, (New York: John Willey & Son, 1993), p. 183. 
 ๔๑Virtanen, T., The Competencies of New Public Managers, In The New Public 
Managers in Europe: Public Servants in Transition, (Chippenham: Antony Rowe, 1996), p. 56. 
 ๔๒อาภรณ์ ภู่วิทยพันธ์, Competency Dictionary, (กรุงเทพมหานคร: เอช อาร์เซนเตอร์, ๒๕๔๗), 
หน้า ๕. 
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ตารางท่ี ๒.๔ สรุปองค์ประกอบของสมรรถนะ  

นักวิชาการ/แหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 
McClelland, D.C.  
(1973: 1-14) 

สมรรถนะ มี ๕ องค์ประกอบ คือ ๑) ความรู้ ๒) ทักษะ ๓) 
ความคิดเห็นเกี่ยวกับตนเอง (๔) บุคลิกลักษณะประจ าบุคคล 
๕) แรงจูงใจ/ เจตคติ 

Spencer, L.M. and Spenser, 
S.M. (1993, p. 183) 

สมรรถนะ แบ่งออกเป็น ๒ กลุ่ม คือ  
กลุ่มที่ ๑ กลุ่มสมรรถนะที่มองเห็นยาก ได้แก่ มูลเหตุจูงใจ 
ลักษณะเฉพาะ และมโนภาพของตนเอง  
กลุ่มที่ ๒ กลุ่มสมรรถนะที่สามารถมองเห็นได้ ได้แก่ ความรู้
และ ทักษะ เป็นสิ่งที่สามารถผลักดันให้เกิดพฤติกรรมและ
ก่อให้เกิดการปฏิบัติงาน 

Virtanen, T.  
(1996, p. 56) 

สมรรถนะ แบ่งออกเป็น ๒ ส่วน คือ  
๑) ส่ วนที่ เป็นสมรรถนะค่ านิ ยม ได้แก่  มู ล เหตุจู ง ใจ  
ลักษณะเฉพาะ และมโนภาพของตนเอง  
๒) ส่วนที่เป็นสมรรถนะการท างาน ได้แก่ ทักษะความรู้ และ
ความช านาญ 

อาภรณ์ ภู่วิทยพันธ์  
(๒๕๔๗, หน้า ๕) 

สมรรถนะ แบ่งเป็น ๓ องค์ประกอบ ได้แก่ ๑) ความรู้ ๒) 
ทักษะ  ๓) คุณลักษณะส่วนบุคคล 

 

 สรุป องค์ประกอบของสมรรถนะ มี ๕ องค์ประกอบ ได้แก่ ๑) ความรู้ เป็นความรู้ที่เป็น
สาระส าคัญเฉพาะเรื่องที่ต้องรู้ ๒) ทักษะ เป็นสิ่งที่ต้องการให้ท าได้อย่างมีประสิทธิภาพ ๓)  ความคิดเห็น
เกี่ยวกับตนเอง เป็นเจตคติ/ค่านิยม ความคิดเห็นเกี่ยวกับภาพลักษณ์ของตน หรือสิ่งที่บุคคลเห็นว่า
ตนเองเป็น ๔) บุคลิกลักษณะประจ าตัวของบุคคล เป็นสิ่งที่อธิบายถึงบุคคลนั้น และ ๕) แรงจูงใจ    
ซึ่งเป็นแรงผลักดันให้บุคคลแสดงพฤติกรรมที่มุ่งไปสู่เปูาหมาย หรือมุ่งสู่ความส าเร็จ 

 ๒.๒.๔ ประเภทของสมรรถนะ 

 จากแนวคิดของนักวิชาการทั้งในต่างประเทศและในประเทศ ได้แบ่งประเภทของสมรรถ
ไว้แตกต่างกันตามประเภทของสาขาวิชา สรุปได้ดังต่อไปนี้ 

 สมรรถนะของบุคคลแบ่งออกเป็น ๒ ประเภท คือ ๑) สมรรถนะขั้นพ้ืนฐาน (Threshold 
Competency) หมายถึง ความรู้ หรือทักษะพ้ืนฐานที่บุคคลจ าเป็นต้องมีในการท างาน เช่น 
ความสามารถในการอ่าน การพูด หรือการเขียน ซึ่งสมรรถนะเหล่านี้ไม่ได้ท าให้บุคคลนั้นมีผลงานที่
แตกต่างจากบุคคลอ่ืน หรือไม่สามารถท าให้บุคคลนั้นมีผลงานที่ดีกว่าผู้อ่ืนได้ นักวิชาการบางกลุ่มจึงมี
ความเห็นว่าไม่ควรจัดความรู้และทักษะพ้ืนฐานเหล่านี้เป็นสมรรถนะ และ ๒) สมรรถนะขั้นแยกแยะได้ 
(Differentiating Competency) หมายถึง ปัจจัยที่ท าให้บุคคลมีผลการท างานสูงกว่ามาตรฐานหรือ
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บุคคลทั่วไปท าให้บุคคลนั้นมีความแตกต่างจากผู้อ่ืนอย่างเห็นได้ชัด สมรรถนะประเภทนี้มุ่งเน้นที่การ
ใช้ความรู้ ทักษะและคุณลักษณะอ่ืนๆ รวมไปถึงค่านิยม แรงจูงใจ และเจตคติ เพ่ือช่วยให้เกิดผลงานที่
ดีเลิศ เป็นสมรรถนะที่นักวิชาการให้ความสนใจเพราะสามารถพัฒนาให้เกิดขึ้นในตัวบุคคลได้๔๓  

 นักวิชาการบางท่านแบ่งสมรรถนะออกเป็น  ๓ ประเภท ได้แก่ ๑) สมรรถนะหลัก (Essential 
Competency) หมายถึง พ้ืนฐานของความรู้และทักษะที่บุคคลทุกคนในองค์กรจ าเป็นต้องมี ซึ่ง
สมรรถนะเหล่านี้สามารถพัฒนาได้โดยการฝึกอบรม ๒) สมรรถนะขั้นแยกแยะได้ (Differentiating 
Competency) หมายถึง สมรรถนะที่สามารถแยกผู้ปฏิบัติงานที่มีความสามารถโดดเด่นออกจาก
ผู้ปฏิบัติงานที่มีความสามารถระดับปานกลางได้ เพราะสมรรถนะประเภทนี้ถึงแม้จะยากต่อการพัฒนา
แต่ก็เป็นตัวก าหนดความส าเร็จในการท างานของบุคคลในระยะยาว และ ๓) สมรรถนะขั้นกลยุทธ์ 
(Strategic Competency) หมายถึง สมรรถนะหลักขององค์กรที่มุ่งไปที่สมรรถภาพขององค์กร 
(Organizational Capability) รวมไปถึงสมรรถนะที่จะสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน 
ประกอบด้วย ความสามารถด้านนวัตกรรม การให้บริการ ความรวดเร็วในการปฏิบัติงาน และ
เทคโนโลยี๔๔  

 นอกจากนี้ยังมีการแบ่งสมรรถนะออกเป็น ๒ กลุ่ม คือ ๑) สมรรถนะขั้นพ้ืนฐาน 
(Threshold Abilities Competencies) ซึ่งหมายถึงความรู้หรือทักษะพ้ืนฐานที่บุคลจ าเป็นต้องมีใน
การท างาน เช่น ความสามารถในการอ่าน ความรู้ในงานที่ตนท าอยู่เป็นประจ า เป็นต้น ซึ่งสมรรถนะ
พ้ืนฐานเหล่านี้ไม่ท าให้บุคคลมีผลงานที่แตกต่างจากผู้อ่ืน หรือไม่สามารถท าให้บุคคลมีผลงานที่ดีกว่า
ผู้ อ่ืนได้ และ ๒) สมรรถนะที่ท าให้บุคคลแตกต่างจากผู้ อ่ืน (Differentiating Outstanding 
Competencies) หมายถึง ปัจจัยที่ท าให้บุคคลมีผลการท างานสูงกว่ามาตรฐานหรือดีกว่าบุคคลทั่วไป 
ซึ่งสมรรถนะในกลุ่มนี้จะมุ่งเน้นในการใช้ความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะอ่ืน ๆ รวมถึงค่านิยม 
แรงจูงใจ และทัศนคติที่จะช่วยให้เกิดผลส าเร็จที่ดีเลิศในงาน๔๕ 

 มีการแบ่งประเภทของสมรรถนะในการประเมินความส าเร็จขององค์การออกเป็น          
๓ ประเภท ได้แก่ ๑) สมรรถนะด้านพฤติกรรม (Behavioral Competency) หมายถึง สิ่งที่คนพูด
หรือกระท าซึ่ งส่งผลต่อการปฏิบัติงานที่ดีหรือไม่ดี ๒) สมรรถนะด้านความรู้  (Knowledge 
Competency) หมายถึง สิ่งที่บุคคลรู้ เป็นความรู้ที่เกี่ยวข้องกับข้อเท็จจริง เทคโนโลยี วิชาชีพ 
กระบวนการ ตลอดจนความรู้ที่ใช้ในการปฏิบัติงานและความรู้เกี่ยวกับองค์กร และ ๓) สมรรถนะด้าน
แรงจูงใจ (Motivational Competency) หมายถึง วิธีที่บุคคลแสดงความรู้สึกต่องาน ต่อองค์กร หรือ
ต่อสภาพทางภูมิศาสตร์ขององค์กร โดยทั้ง ๓ สมรรถนะนี้จะเกี่ยวข้องกับองค์ประกอบด้านความรู้ 
(Knowledge) ทักษะ (Skill) และความสามารถ (Ability) รวมทั้งคุณลักษณะอ่ืนๆ ของบุคคลซึ่งจะ

                                                           

 ๔๓McClelland, D.C., A Competency Model for Human Resource Management 
Specialists to be Use in the Delivery of the Human Resource Management Cycle, (Boston: 
McBer, 1975), p.15.       
 ๔๔Spencer, L.M. and Spencer, S.M., Competence at Work, (New York: Wiley, 1993), 
pp.75-91.   
 ๔๕Spencer, L.M. and Spencer, S.M., Competence at Work, p. 15. 
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ส่งผลต่อความส าเร็จขององค์กร๔๖ นอกจากนี้ยังแบ่งประเภทของสมรรถนะออกเป็น ๓ ประเภท คือ      
๑) สมรรถนะหลัก (Core Competency) หมายถึง สมรรถนะที่สะท้อนให้เห็นถึงสิ่งที่องค์กรท าได้ดี
ที่สุด และเป็นพ้ืนฐานในการก าหนดค่านิยมขององค์กร จึงเป็นสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับบุคคลที่
ท างานทุกคนไม่ว่าจะอยู่ในต าแหน่งใด ๒) สมรรถนะด้านพฤติกรรม (Behavioral Competency) หรือ
สมรรถนะด้านบุคคล (Personal Competency) หมายถึง คุณลักษณะด้านการปฏิบัติงานของบุคคลที่
มีอิทธิพลและเป็นแรงผลักดันให้เกิดการปฏิบัติ โดยปกติจะเกี่ยวกับงานหลายๆด้านระหว่างองค์กร 
และ ๓) สมรรถนะด้านเทคนิค (Technical Competency) หรือสมรรถนะด้านวิชาชีพ (Professional 
Competency) เป็นสมรรถนะที่เก่ียวข้องกับความรู้สึกหรือทักษะเชิงเทคนิค จึงเป็นสมรรถนะที่จ าเป็น
อย่างยิ่งต่อความส าเร็จในการปฏิบัติงานเฉพาะด้าน  

 นักวิชาการได้จัดกลุ่มของสมรรถนะออกเป็น ๕ กลุ่ม ดังนี้  

 ๑. ด้านการใฝุสัมฤทธิ์ในหน้าที่การงาน (Task Achievement Competencies) 
หมายถึง สมรรถนะที่ท าให้บุคลากรเป็นผู้ที่ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิผลและประสบความส าเร็จ 
ประกอบด้วย (๑) การมุ่งในผลลัพธ์  (๒) การจัดผลการปฏิบัติงาน (๓) อิทธิพล (๔) ความคิดริเริ่ม (๕) 
ประสิทธิภาพในการผลิต (๖) ความยืดหยุ่น (๗) นวัตกรรม (๘) ความสนใจในคุณภาพ (๙) การ
ปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง (๑๐) ความเชี่ยวชาญทางเทคนิค  

 ๒. ด้านสัมพันธภาพ (Relationship Competencies) หมายถึง สมรรถนะที่เกี่ยวกับ
สัมพันธภาพและปฏิสัมพันธ์ระหว่างตนเองกับบุคลากร ได้แก่ (๑) การท างานเป็นทีม (๒) การมุ่งเน้น
ในการบริการ (๓) การตระหนักรู้ในด้านปฏิสัมพันธ์ส่วนบุคคล (๔) ความเข้าใจในความเป็นไปของ
องค์การ (๕) การสร้างสัมพันธภาพ (๖) การแก้ปัญหาความขัดแย้ง (๗) ความตั้งใจในการติดต่อสื่อสาร 
และ (๘) ความรู้สึกไวต่อวัฒนธรรม  

 ๓. ด้านคุณลักษณะส่วนบุคคล (Personal Attribute Competencies) หมายถึง 
สมรรถนะที่อยู่ภายในตัวบุคคล ซึ่งมักสะท้อนออกมาในรูปของคุณลักษณะส่วนบุคคล มีความสัมพันธ์ 
ความเชื่อ ความรู้สึก และส่งผลต่อการปฏิบัติงาน การรับรู้เอกลักษณ์ของตนเอง ประกอบด้วย (๑) 
ความซื่อสัตย์และความจริงใจ (๒) การพัฒนาตนเอง (๓) ความสามารถในการตัดสินใจ (๔) คุณภาพใน
การตัดสินใจ (๕) การจัดการความเครียด (๖) การคิดวิเคราะห์ และ (๗) การคิดรวบยอด  

 ๔. ด้านการจัดการ (Managerial Competencies) หมายถึง สมรรถนะที่จะเป็นตัวตัดสิน 
ว่าใครจะสามารถเป็นผู้จัดการที่ดีเยี่ยมได้ ประกอบด้วย (๑) การสร้างทีมงาน (๒) การจูงใจบุคลากร 
(๓) การสร้างพลังจูงใจแก่บุคลากร และ (๔) การพัฒนาบุคลากร 

 ๕. ด้านความเป็นผู้น า (Leadership Competencies) หมายถึง สมรรถนะเฉพาะที่จะช่วย
ให้บุคคลผู้นั้นสามารถน าบุคลากรไปในทิศทางเดียวกับวัตถุประสงค์ วิสัยทัศน์และภารกิจ ได้แก่ (๑) 
ภาวะผู้น าที่มีวิสัยทัศน์ (๒) การคิดเชิงกลยุทธ์ (๓) การให้ความสนใจในการประกอบการ (๔) การ

                                                           

 ๔๖Bayham, W.C. and Moyer, R. P., Using Competencies to Build and Success Organization, 
(New York: Development Dimensions International Press, 1996), pp. 145-147. 
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จัดการการเปลี่ยนแปลง (๕) การสร้างความผูกพันต่อองค์การ และ (๖) วัตถุประสงค์ หลักการ และ
ค่านิยม๔๗ 

 แนวคิดที่ว่าผู้บริหารหรือผู้ปฏิบัติงานที่มีผลการท างานยอดเยี่ยมแตกต่างจากผู้อ่ืนจะต้องมี
สมรรถนะท้ัง ๒ ประเภทนี้คือ ๑) สมรรถนะขั้นพื้นฐาน ประกอบด้วย (๑) ประสบการณ์ ความช านาญ
ในงานระดับพื้นฐาน (๒) ความรู้ทั่วไปในงาน เช่น ขั้นตอนการท างาน (๓) ความสามารถในการเรียนรู้ 
รับรู้ขั้นพ้ืนฐาน ความจ า การให้เหตุผลเชิงอนุมาน และ ๒) สมรถนะที่ท าให้มีผลงานแตกต่างจากผู้อ่ืน 
ประกอบด้วย (๑) ความสามารถในการเรียนรู้ รับรู้ คิดอย่างเป็นระบบ (๒) ความฉลาดทางอารมณ์ 
รวมถึงการตระหนักรู้ในตนเอง การควบคุมอารมณ์ตนเอง (๓) ความฉลาดทางสังคม รวมถึงการ
ตระหนักรู้เกี่ยวกับสังคม การบริหารความสัมพันธ์ เช่น ความเห็นอกเห็นใจ และการท างานเป็นทีม๔๘ 

 มีการจัดท าโมเดลสมรรถนะส าหรับข้าราชการไทย โดยจัดแบ่งประเภทของสมรรถนะเพ่ือ
ใช้ส าหรับระบบจ าแนกต าแหน่งและค่าตอบแทนที่ปรับปรุงใหม่ ออกเป็น ๒ ประเภท ได้แก่  

 ๑. สมรรถนะหลัก หมายถึง สมรรถนะเชิงพฤติกรรมที่ก าหนดเป็นคุณลักษณะร่วมของ
ข้าราชการพลเรือนทั้งระบบ ก าหนดขึ้นเพ่ือหล่อหลอมค่านิยมและพฤติกรรมที่พึงประสงค์ร่วมกัน 
ประกอบด้วยสมรรถนะ ๕ ประการ ได้แก่  

  ๑.๑ การมุ่งผลสัมฤทธิ์ (Achievement Motivation) หมายถึง ความมุ่งมั่นในการ
ปฏิบัติราชการให้ดีหรือให้เกินมาตรฐานที่มีอยู่ โดยมาตรฐานนี้อาจเป็นผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมาของ
ตนเอง หรือเกณฑ์วัดผลสัมฤทธิ์ที่ส่วนราชการก าหนดขึ้น อีกทั้งยังหมายรวมถึงการสร้างสรรค์พัฒนา
ผลงานหรือกระบวนการปฏิบัติงานตามเปูาหมายที่ยากและท้าทาย ชนิดที่อาจไม่เคยมีผู้ใดสามารถ
กระท าได้มาก่อน 

  ๑.๒ การบริการที่ดี (Service Mind) หมายถึง ความตั้งใจและความพยายามของ
ข้าราชการในการให้บริการ เพ่ือสนองความต้องการของประชาชน ตลอดจนหน่วยงานของภาครัฐ
อ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง  

  ๑.๓ การสั่งสมความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ (Expertise) หมายถึง ความขวนขวาย 
สนใจใฝุรู้ เพ่ือสั่งสมพัฒนาศักยภาพ ความรู้ความสามารถของตนในการปฏิบัติราชการ ด้วยการศึกษา
หาความรู้ พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง อีกท้ังรู้จักพัฒนาปรับปรุงประยุกต์ใช้ความรู้เชิงวิชาการ 

  ๑.๔ จริยธรรม (Integrity) หมายถึง การครองตนและประพฤติปฏิบัติถูกต้อง
เหมาะสมทั้งตามหลักกฎหมายและคุณธรรมจริยธรรม ตลอดจนหลักแนวทางในวิชาชีพของตน โดยมุ่ง
ประโยชน์ของประเทศชาติมากกว่าประโยชน์ส่วนตน ทั้งนี้เพ่ือธ ารงรักษาศักดิ์ศรีแห่งอาชีพข้าราชการ 
อีกท้ังเพ่ือเป็นก าลังส าคัญในการสนับสนุนผลักดันให้ภารกิจหลักภาครัฐบรรลุเปูาหมายที่ก าหนดไว้  

                                                           

 ๔๗Zwell, M., Creating a Culture of Competence, (New York: John Willy & Sons, 2000), pp. 
26-53. 
 ๔๘Boyatzis, R., “Competencies in the 21st Century”, Journal of Management 
Development, 27(1), (2008): 5-12. 
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  ๑.๕ ความร่วมแรงร่วมใจ (Teamwork) หมายถึง ความตั้งใจที่จะท างานร่วมกับผู้อ่ืน 
เป็นส่วนหนึ่งในทีมงาน หน่วยงานหรือองค์กร โดยผู้ปฏิบัติมีฐานะเป็นสมาชิกในทีม มิใช่ในฐานะ
ผู้อ านวยการทีม และความสามารถในการสร้างและด ารงรักษาสัมพันธภาพกับสมาชิกในทีม 

 ๒. สมรรถนะประจ ากลุ่มงาน หมายถึง สมรรถนะที่ก าหนดเฉพาะส าหรับแต่ละกลุ่มงาน
เพ่ือสนับสนุนให้ข้าราชการแสดงพฤติกรรมที่เหมาะสมแก่หน้าที่ และส่งเสริมให้ปฏิบัติภารกิจในหน้าที่
ให้ได้ดียิ่งขึ้น มีทั้งหมด ๒๐ สมรรถนะ โดยสมรรถนะประจ ากลุ่มงานบริหารจะมีเพียง ๕ สมรรถนะ คือ 
วิสัยทัศน์ ศักยภาพเพ่ือการน าเปลี่ยน การวางกลยุทธ์ภาครัฐ การควบคุมตนเอง และการให้อ านาจ
ผู้อื่น๔๙ 

 นักวิชาการได้แบ่งสมรรถนะออกเป็น ๓ ประเภท ได้แก่ ๑) สมรรถนะหลัก (Core 
Competency) หมายถึง บุคลิกลักษณะหรือการแสดงออกของพฤติกรรมของพนักงานทุกคนใน
องค์กร ที่สะท้อนให้เห็นถึงความรู้ ทักษะ ทัศนคติ ความเชื่อและอุปนิสัยของคนในองค์กรโดยรวม 
หากพนักงานทุกคนในองค์กรมีสมรรถนะประเภทนี้ ก็จะมีส่วนช่วยสนับสนุนให้องค์กรบรรลุเปูาหมาย
ตามวิสัยทัศน์ได้ ขีดความสามารถชนิดนี้จะถูกก าหนดจากวิสัยทัศน์ พันธกิจ เปูาหมายหลัก หรือกลยุทธ์
ขององค์กร ๒) สมรรถนะด้านการบริหารจัดการ (Managerial Competency) หมายถึง ความรู้
ความสามารถด้านการบริหารจัดการ เป็นขีดความสามารถที่มีได้ทั้งในระดับผู้บริหารและระดับ
พนักงาน โดยจะแตกต่างกันตามบทบาทและหน้าที่รับผิดชอบ แตกต่างกันตามต าแหน่งทางการ
บริหารงานที่รับผิดชอบ ซึ่งบุคลากรในองค์กรทุกคนจ าเป็นต้องมีในการท างานเพ่ือให้งานส าเร็จและต้อง
สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์  วิสัยทัศน์ พันธกิจขององค์การ และ ๓) สมรรถนะตามต าแหน่งงาน 
(Functional Competency) หมายถึง ความรู้ความสามารถในงานซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความรู้ ทักษะ 
และคุณลักษณะเฉพาะของงานต่าง ๆ  ขีดความสามารถตามต าแหน่งงานย่อมจะแตกต่างกันตาม
อาชีพ หรือที่เรียกว่า สมรรถนะตามสายงาน (Job Competency) หรือ สมรรถนะด้านเทคนิค 
(Technical Competency)๕๐ หรือบางท่านแบ่งสมรรถนะออกเป็น ๓ ประเภท ได้แก่ ๑) สมรรถนะ
หลัก (Core Competency) หมายถึง บุคลิกลักษณะของบุคคลที่สะท้อนให้เห็นถึงความรู้ ทักษะ 
ทัศนคติ ความเชื่อ และอุปนิสัยของบุคคลในองค์การโดยรวมที่จะช่วยสนับสนุนให้องค์การบรรลุ
เปูาหมายตามวิสัยทัศน์ได้ ๒) สมรรถนะตามสายงาน (Job Competency)  หมายถึง บุคลิกลักษณะ
ของบุคคลที่สะท้อนให้เห็นถึงความรู้ ทักษะ ทัศนคติ ความเชื่อ และอุปนิสัยที่จะช่วยส่งเสริมให้บุคคล
นั้น ๆ สามารถสร้างผลงานในการปฏิบัติงานในต าแหน่งนั้น ๆ ได้สูงกว่ามาตรฐาน   ๓) สมรรถนะส่วน
บุคคล (Personal Competency) หมายถึง บุคลิกลักษณะของบุคคลที่สะท้อนให้เห็นถึงความรู้ 

                                                           

 ๔๙ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน, กรอบการพัฒนาสมรรถนะบุคลากร ประจ า  
ปีงบประมาณ ๒๕๕๕, (กรุงเทพมหานคร: ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน, ๒๕๕๕), หน้า ๑-๑๐. 
 ๕๐อาภรณ์  ภู่วิทยพันธุ์, Competency Based Interview Question, (กรุงเทพมหานคร: เอช อาร์ 
เซ็นเตอร์, ๒๕๕๐), หน้า ๔๕-๕๙. 
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ทักษะ ทัศนคติ ความเชื่อ และอุปนิสัยที่ท าให้บุคคลนั้นมีความสามารถในการท าสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้โดด
เด่นกว่าคนทั่วไป ซึ่งเรามักเรียกสมรรถนะส่วนบุคคลนี้ว่า ความสามารถพิเศษส่วนบุคคล ๕๑  

 สอดคล้องกับการแบ่งสมรรถนะออกเป็น ๓ ประเภท ที่ว่า ๑) สมรรถนะหลัก (Core 
Competency) คือ พฤติกรรมที่ดีที่บุคคลในองค์การต้องมี เพ่ือแสดงถึงวัฒนธรรมและค่านิยมของ
องค์การ ๒) สมรรถนะบริหาร (Professional Competency) คือ คุณสมบัติความสามารถด้านการ
บริหารที่บุคคลในองค์การทุกคนจ าเป็นต้องมีในการท างาน เพื่อให้งานส าเร็จและสอดคล้องกับแผนกล
ยุทธ์ วิสัยทัศน์ขององค์การ ๓) สมรรถนะเชิงเทคนิค (Technical Competency) คือ ทักษะด้าน
วิชาชีพที่จ าเป็นในการน าไปปฏิบัติงานให้บรรลุผลส าเร็จ โดยจะแตกต่างกันตามลักษณะงาน โดย
สามารถจ าแนกได้เป็น ๒ ส่วน คือ สมรรถนะเชิงเทคนิคหลัก (Core Technical Competency) และ
สมรรถนะเชิงเทคนิคเฉพาะ (Specific Technical Competency)๕๒ 

 ในขณะที่นักวิชาการบางท่านจ าแนกสมรรถนะออกเป็น ๕ ประเภท ได้แก่ ๑) สมรรถนะ
ส่วนบุคคล (Personal Competency) หมายถึง สมรรถนะที่แต่ละบุคคลมี ซึ่งเป็นความสามารถ
เฉพาะตัว คนอื่นไม่สามารถลอกเลียนแบบได้ เช่น การต่อสู้ปูองกันตัว ความสามารถของนักดนตรี นัก
กายกรรม และนักกีฬาเป็นต้น ๒) สมรรถนะเฉพาะงาน (Job Competency) หมายถึง สมรรถนะ
ของบุคคลกับการท างานในต าแหน่งหรือบทบาทเฉพาะตัว เช่น อาชีพนักส ารวจ ก็ต้องมีความสามารถ
ในการวิเคราะห์ตัวเลข การคิดค านวณ ความสามารถในการท าบัญชี เป็นต้น ๓) สมรรถนะองค์การ 
(Organization Competency) หมายถึง ความสามารถพิเศษเฉพาะองค์การนั้น ๆ ๔) สมรรถนะหลัก 
(Core Competency) หมายถึง ความสามารถส าคัญของบุคคลที่ต้องมีหรือท าเพ่ือให้บรรลุเปูาหมาย
ที่ตั้งไว้ ๕) สมรรถนะในงาน (Functional Competency) หมายถึง ความสามารถของบุคคลที่มี
หน้าที่รับผิดชอบ ต าแหน่งหน้าที่อาจเหมือนแต่ความสามารถตามหน้าที่แตกต่างกัน๕๓  
 
ตารางท่ี ๒.๕ สรุปกลุ่ม/ประเภทของสมรรถนะ 

นักวิชาการ/แหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 
McClelland, D.C. 
(1975, p. 23) 

สมรรถนะแบ่งเป็น  ๓ ประเภท ได้แก่  
๑) สมรรถนะหลัก             
๒) สมรรถนะขั้นแยกแยะได้  
๓) สมรรถนะขั้นกลยุทธ์  

 

 

                                                           

 ๕๑ณรงค์วิทย์ แสนทอง, มารู้จัก COMPETENCY กันเถอะ, (กรุงเทพมหานคร: เอช อาร์ เซ็นเตอร์, 
๒๕๔๗), หน้า ๑๐-๑๑. 
 ๕๒จิรประภา อัครบวร, สร้างคนสร้างผลงาน, (กรุงเทพมหานคร: ก. พลการพิมพ์, ๒๕๔๙), หน้า ๖๘. 
 ๕๓เทื้อน ทองแก้ว, สมรรถนะหลักของผู้บริหารสถานศึกษา, [ออนไลน์], แหล่งที่มา :  http:// www.opm. 
gov/ses/defind.html. [๑๕ มกราคม ๒๕๖๑]. 
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ตารางท่ี ๒.๕ สรุปกลุ่ม/ประเภทของสมรรถนะ (ต่อ) 

นักวิชาการ/แหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 
Spencer, L.M. and 
Spencer, S.M.  
(1995, pp. 15, 75-91) 

สมรรถนะแบ่งเป็น ๒ กลุ่ม คือ  
๑) สมรรถนะขั้นพ้ืนฐาน ซึ่งหมายถึงความรู้หรือทักษะพ้ืนฐานที่บุ
คลจ าเป็นต้องมีในการท างาน   
๒) สมรรถนะที่ท าให้บุคคลแตกต่างจากผู้อ่ืน หมายถึง ปัจจัยที่ท า
ให้บุคคลมีผลการท างานสูงกว่ามาตรฐานหรือดีกว่าบุคคลทั่วไป 

Boyatzis, R.  
(2008, pp. 5-12) 

สมรรถนะ แบ่งเป็น ๓ ประเภท คือ  
๑) สมรรถนะหลัก เป็นสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับบุคคลที่ท างานทุก
คนไม่ว่าจะอยู่ในต าแหน่งใด  
๒) สมรรถนะด้านพฤติกรรม หรือสมรรถนะด้านบุคคล  
๓) สมรรถนะด้านเทคนิค หรือสมรรถนะด้านวิชาชีพ 

ส านักงานคณะกรรมการ
ข้าราชการพลเรือน  
(๒๕๕๕, หน้า ๑-๑๐) 

สมรรถนะ แบ่งเป็น ๒ ประเภท ได้แก่  
๑) สมรรถนะหลัก แบ่งเป็น ๕ กลุ่ม คือ (๑) การมุ่งผลสัมฤทธิ์      
(๒) การบริการที่ดี  (๓) การสั่งสมความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ        
(๔) จริยธรรม (๕) ความร่วมแรงร่วมใจ 
๒) สมรรถนะประจ ากลุ่มงาน 

อาภรณ์  ภู่วิทยพันธุ์  
(๒๕๕๐, หน้า ๔๕-๕๙) 

สมรรถนะ แบ่งเป็น ๓ ประเภท ได้แก่  ๑) สมรรถนะหลัก           
๒) สมรรถนะด้านการบริหารจัดการ  ๓) สมรรถนะตามต าแหน่งงาน 

ณรงค์วิทย์ แสนทอง  
(๒๕๔๗, หน้า ๑๐-๑๑) 

สมรรถนะ แบ่งเป็น ๓ ประเภท ได้แก่  ๑) สมรรถนะหลัก           
๒) สมรรถนะตามสายงาน และ ๓) สมรรถนะส่วนบุคคล 

จิรประภา อัครบวร  
(๒๕๔๙, หน้า ๖๘) 

สมรรถนะ แบ่ ง เป็น  ๓  ประเภท คือ  ๑ )  สมรรถนะหลั ก              
๒) สมรรถนะบริหาร ๓) สมรรถนะเชิงเทคนิค 

เทื้อน ทองแก้ว  
(๒๕๖๑, ไม่ปรากฏเลขหน้า) 

สมรรถนะ แบ่งเป็น ๕ ประเภท ได้แก่ ๑) สมรรถนะส่วนบุคคล     
๒) สมรรถนะเฉพาะงาน ๓) สมรรถนะองค์การ ๔) สมรรถนะหลัก 
๕) สมรรถนะในงาน 

 

 สรุป การแบ่งประเภทของสมรรถนะขึ้นอยู่กับแนวคิดของนักวิชาการ ซึ่งมีความแตกต่าง
กันเพียงเล็กน้อย ผู้วิจัยได้แบ่งสมรรถนะออกเป็น ๒ ประเภท ได้แก่ ๑) สมรรถนะหลัก หมายถึง คุณ
ลักษณะร่วมของบุคลากรทั้งระบบเพ่ือหล่อหลอมค่านิยมและพฤติกรรมที่พึงประสงค์ร่วมกัน 
ประกอบด้วยสมรรถนะ ๕ ประการ ได้แก่ การมุ่งผลสัมฤทธิ์ การบริการที่ดี การสั่งสมความเชี่ยวชาญ
ในวิชาชีพ จริยธรรม และความร่วมแรงร่วมใจ และ ๒) สมรรถนะประจ ากลุ่มงาน หมายถึง สมรรถนะ
ที่ก าหนดเฉพาะส าหรับกลุ่มงานเพ่ือสนับสนุนให้บุคคลแสดงพฤติกรรมที่เหมาะสมแก่หน้าที่และ
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ส่งเสริมให้ปฏิบัติภารกิจในหน้าที่ให้ได้ดียิ่งข้ึน แต่ในงานวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยจึงก าหนดให้สมรรถนะหลักซึ่ง
ประกอบด้วย ๑) การบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์ ๒) การบริการที่ดี ๓) การพัฒนาตนเองหรือการสั่งสมความ
เชี่ยวชาญในงานอาชีพ ๔) การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม และ ๕) การท างานเป็น
ทีมหรือความร่วมแรงร่วมใจ เป็นตัวแปรต้นในการศึกษา  

 ๒.๒.๕ สมรรถนะหลัก 

 จากการทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับสมรรถนะของผู้บริหารและบุคลากรใน องค์การของ
นักวิชาการหลายๆ ท่าน ผู้วิจัยเห็นว่าควรใช้แนวคิดสมรรถนะหลักส าหรับระบบราชการพลเรือนไทย 
ของส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน ในการศึกษาสมรรถนะเจ้าอาวาสในการบริหาร
จัดการวัด ทั้งนี้เนื่องจากเจ้าอาวาสมีฐานะเป็นเจ้าพนักงานตามกฎหมาย เพ่ือให้ปฏิบัติหน้าที่ในการ
บริหารจัดการวัดให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามกฎ ระเบียบของคณะสงฆ์ มหาเถรสมาคม และ
กฎหมายบ้านเมือง ดังนั้น สมรรถนะของเจ้าอาวาสจึงสอดคล้องกับสมรรถนะผู้บริหารของส านักงาน
คณะกรรมการพลเรือน (ก.พ.) ซึ่งแบ่งออกเป็น ๔ กลุ่ม ดังนี้ 

 ๑. การบริการคน ประกอบด้วย ๑) การปรับตัวและความยืดหยุ่น (Adaptability and 
Flexibility) คือ การปรับตัวหรือการเปลี่ยนแปลงวิธีการปฏิบัติงานให้เข้ากับสถานการณ์ บุคคล หรือ
กลุ่มตามความต้องการของงานหรือองค์การ สามารถท าความเข้าใจและรับฟังความคิดเห็นในมุมมอง
ที่แตกต่างกัน ๒) ทักษะในการสื่อสาร (Communication) คือ ทักษะและศิลปะในการรับรู้และจับ
ประเด็นจากการฟังและการอ่าน ตลอดจนทักษะในการถ่ายทอดความคิดและโน้มน้าวผู้ฟังและผู้อ่าน 
โดยการพูด การเขียน และการน าเสนอ เพ่ือให้บรรลุเปูาหมายที่ต้องการและได้รับการสนับสนุน หรือ
เห็นด้วยอย่างชัดเจน ๓) การประสานสัมพันฺธ์ (Collaboration) คือ การท างานร่วมกับบุคคลอ่ืนที่เอ้ือ
ต่อการท างานในองค์กร โดยสร้างความเคารพความเข้าใจซึ่งกันและกันและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีใน
การท างาน 

 ๒. ความรอบรู้ในการบริหาร ประกอบด้วย ๑) การบริหารการเปลี่ยนแปลง (Managing 
Change) คือ การริเริ่มเป็นผู้น าในการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อองค์การ เพ่ือให้องค์การ
สามารถบรรลุวิสัยทัศน์ การให้การสนับสนุนผู้อ่ืนในองค์การให้น าความคิดริเริ่มที่เป็นประโยชน์ต่อ
องค์การมาปฏิบัติให้ส าเร็จ โดยมุ่งเน้นการสนับสนุนด้านการก าหนดขอบเขต ขั้นตอนและช่วงเวลาที่
เหมาะสมในการเปลี่ยนแปลง ๒) การมีจิตมุ่งบริการ (Customer Service Orientation) คือ ความ
มุ่งมั่นในการให้บริการ ช่วยเหลือเสริมสร้างและรักษาความสัมพันธ์กับผู้บริการ โดยมุ่งหาความ
ต้องการของผู้รับบริการ ก าหนดเปูาหมายและแนวทางการปฏิบัติงานที่สอดคล้องสนองความต้องการ
ของผู้รับบริการในสถานการณ์ต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง ๓) การวางแผนกลยุทธ์ 
(Strategic Planning) คือ การสร้างแผนการปฏิบัติงานที่มีเปูาหมาย วัตถุประสงค์ กลยุทธ์ และ
แนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจน เพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ เป็นการวางแผนในเชิงกลยุทธ์และในระดับ
ปฏิบัติการ โดยพิจารณาเงื่อนไขของเวลา ทรัพยากร ความส าคัญเร่งด่วน และการคาดการณ์ถึงปัญหา
และโอกาสที่เป็นไปได้ด้วย 
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 ๓.  การบริหารแบบมุ่ งผลสัมฤทธิ์  ประกอบด้วย ๑ ) รับผิดชอบตรวจสอบได้ 
(Accountability) คือ ส านึกในบทบาทหน้าที่ มุ่งมั่นตั้งใจเพ่ือปฏิบัติงานตามการตัดสินใจให้บรรลุ
เปูาหมายและปฏิบัติตามข้อยืนยันที่ให้กับผู้อ่ืน ในขณะเดียวกันมีความพร้อมให้ตรวจสอบและพร้อม
รับผิดชอบในผลการกระท าและการตัดสินใจ ๒) การท างานให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ (Achieving Result) 
คือ การบริหารการปฏิบัติงานให้ได้ผลส าเร็จทันการณ์ตามแผนและเปูาหมายที่ก าหนดไว้เพ่ือให้
ผลผลิตและการบริหารที่ตอบสนองต่อความคาดหวังของผู้ที่เกี่ยวข้อง (Stakeholders) ได้อย่างมีประสิทธิ 
และประสิทธิผล และ ๓) การบริหารทรัพยากร (Managing Resources) คือ ความสามารถในการ
บริหารจัดการทรัพยากรทั้งภายในและภายนอกองค์การ (บุคลากร ข้อมูล เทคโนโลยี เวลาและ
ทรัพยากรต้นทุนอ่ืนๆ) มีการจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่ได้อย่างเหมาะสม เพ่ือให้บรรลุเปูาหมายของ
องค์การ กลุ่มและบุคคลโดยสามารถสอดรับกับความจ าเป็นของการด าเนินการตามนโยบาย 

 ๔. การบริหารอย่างมืออาชีพ ประกอบด้วย ๑) การตัดสินใจ (Decision Making) คือ 
การเลือกด าเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง โดยพิจารณาจากข้อมูล โอกาส ปัญหา ประเมินทางเลือกและ
ผลลัพธ์ เพ่ือตัดสินใจที่ดีที่สุดในสถานการณ์นั้นๆ ในเวลาที่เหมาะสม ตลอดจนวิเคราะห์แยกแยะระบุ
ประเด็นของปัญหา และตัดสินใจแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็วทันต่อเหตุการณ์ ๒) การคิดเชิงกลยุทธ์ 
(Thinking) คือ การระบุ ก าหนดขอบข่ายและวิเคราะห์ปัญหาสถานการณ์โดยใช้หลักเหตุผลและ
ประสบการณ์ประกอบกัน เพ่ือให้ได้ข้อสรุป การตัดสินใจ แนวทางปฏิบัติ และแนวทางแก้ไขปัญหาที่
เหมาะสม อีกทั้งท าให้เห็นศักยภาพและแนวทางใหม่ และ ๓) ความเป็นผู้น า (Leadership) คือ สร้าง
และประชาสัมพันธ์วิสัยทัศน์ขององค์การ โน้มน้าวผู้อ่ืนให้ยอมรับและมุ่งวิสัยทัศน์ขององค์การ ให้การ
สนับสนุนผู้อ่ืนทั้งในด้านการให้ค าแนะน า และการให้อ านาจให้สามารถเจริญก้าวหน้าอย่างมืออาชีพ 
โดยมุ่งเน้นการพัฒนาทั้งในระดับบุคคล ทีมงานและระดับองค์การในด้านทัศนคติ การปฏิบัติงานและ
การตดัสินใจ 

 สมรรถนะเป็นคุณลักษณะส าคัญที่เจ้าอาวาสทุกรูปจ าเป็นต้องมี ต้องเป็นและต้องท า
เพ่ือให้สมรรถนะของวัดบรรลุผลไปสู่ความส าเร็จ เนื่องจากวัดมีฐานะเป็นนิติบุคคลเช่นเดียวกับ
องค์การราชการต่างๆ เจ้าอาวาสเปรียบเสมือนเจ้าหน้าที่ขององค์การในการท าหน้าที่เป็นผู้บริหาร
องค์การ ปฏิบัติหน้าที่คล้ายๆ กับบุคลากรของภาครัฐ ด้วยเหตุนี้  ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยจึงใช้แนวคิด
สมรรถนะข้าราชการพลเรือนของส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน มาประยุกต์เป็น
สมรรถนะของเจ้าอาวาสในการบริหารกิจการคณะสงฆ์ แบ่งออกเป็น ๕ ด้าน ได้แก่ 

 ๑. การมุ่งผลสัมฤทธิ์ (Achievement Motivation) หมายถึง ความมุ่งมั่นจะปฏิบัติหน้าที่
ให้ดีหรือเกินมาตรฐานที่มีอยู่ รวมถึงการสร้างสรรค์พัฒนาผลงานหรือกระบวนการปฏิบัติงานตาม
เปูาหมายที่ก าหนด เป็นการจัดหาให้ได้ทรัพยากรการบริหารมาใช้อย่างประหยัด (Economy) โดย
บริหารทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและให้ได้ผลงานที่บรรลุเปูาหมายขององค์การ  

 ๒. บริการที่ดี (Service Mild) หมายถึง ความตั้งใจ ความเต็มใจและความพยายามของ
เจ้าอาวาสในการให้แนะน าปรึกษา และปรับปรุงระบบการให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนที่มาใช้
บริการของวัด เพ่ือสนองความต้องการและสร้างความพึงพอใจแก่ประชาชนผู้มารับบริการ โดยเน้น
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การบริการที่มีความเสมอภาค ตรงเวลา และพอเพียงต่อความต้องการ ในเรื่องต่างๆ และมีการ
ให้บริการอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ โดยยึดประโยชน์ของส่วนรวมเป็นหลัก  

 ๓. การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ (Expertise) หมายถึง การพัฒนาตนเอง เป็น
ความสนใจใฝุรู้ สั่งสมความรู้ความสามารถของตนในการปฏิบัติภารกิจของเจ้าอาวาส ด้วยการศึกษา
ค้นคว้าและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง จนสามารถประยุกต์ใช้ความรู้เชิงวิชาการและเทคโนโลยีต่างๆ เข้ากับ
การปฏิบัติงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์  ผู้ที่ด ารงต าแหน่งเจ้าอาวาสจะต้องใช้ความฉลาดของตนให้มี
ประโยชน์ต่อการท างานให้ประสบความส าเร็จ เป็นสมรรถนะที่เจ้าอาวาสต้องฝึกฝน ถ้าไม่มีความ
เชี่ยวชาญทางเทคนิคเพียงพอ ก็จะไม่มีสมรรถนะทางพฤติกรรมที่เพียงพอต่อ การที่เจ้าอาวาสจะ
ปฏิบัติในงานที่ต้องการทักษะนั้นได้ พฤติกรรมส าคัญ ได้แก่ มีและใช้ความรู้ทางเทคนิคพ้ืนฐาน และ
แนวคิดมีการพัฒนาที่มีอยู่ให้ปรับเปลี่ยนตามต้องการ เพ่ือใช้แก้ไขปัญหาทางเทคนิคและบางครั้งมีการ
สร้างวิธีและเทคนิคใหม่ ๆ 

 ๔. การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม (Integrity) หมายถึง การครองตน
และประพฤติปฏิบัติถูกต้องเหมาะสมทั้งตามหลักพระธรรมวินัย กฎ ระเบียบของมหาเถรสมาคมและ
คณะสงฆ์ รวมทั้งกฎหมายบ้านเมือง และคุณธรรมจริยธรรม ตลอดจนการยึดหลักการเป็นเจ้าอาวาส 
โดยมุ่งประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน เพ่ือด ารงรักษาศักดิ์ศรีของพระสังฆาธิการ และ
เป็นก าลังส าคัญในการสนับสนุนผลักดันให้ภารกิจหลักของคณะสงฆ์บรรลุเปูาหมายที่ก าหนดไว้  

 ๕. ความร่วมแรงร่วมใจหรือการท างานเป็นทีม (Teamwork) หมายถึง พฤติกรรมที่แสดง
ความตั้งใจที่จะท างานร่วมกับผู้อ่ืน เป็นส่วนหนึ่งของทีม หน่วยงานหรือองค์การ โดยผู้ปฏิบัติมีฐานะ
เป็นสมาชิก ไม่จ าเป็นต้องมีฐานะหัวหน้าทีม รวมทั้งความสามารถในการสร้างและรักษาสัมพันธ์ภาพ
กับสมาชิกในทีม กล่าวคือ เป็นการปรับตัวเข้ากับผู้ อ่ืนทั้งในวัดและคณะสงฆ์เพ่ือสร้างและด ารง
สัมพันธภาพของสมาชิก ตลอดจนเพื่อการพัฒนาการบริหารจัดการวัดให้บรรลุผลส าเร็จตามเปูาหมาย 
เป็นสมรรถนะที่จะปฏิบัติหน้าที่เป็นส่วนหนึ่งในกลุ่มอย่างมีประสิทธิผล ผู้ที่ท างานเป็นทีมได้อย่างดี
เยี่ยม สามารถเลื่อนผลการปฏิบัติงานของสมาชิกคนอ่ืนในทีม โดยใช้พฤติกรรมและรูปแบบที่
หลากหลายพฤติกรรมที่ส าคัญ ได้แก่ การเติมเต็มความผูกพันแก่พระสงฆ์และฆราวาสคนอ่ืนๆ  มี
ความไว้วางใจกัน มีการมอบหมายงานกันชัดเจน สมาชิกเข้าใจและปฏิบัติตามบทบาทของตนเอง โดย
เปิดโอกาสให้สมาชิกได้แสดงความคิดเห็นและร่วมตัดสินใจ ให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้อ่ืนเพ่ือช่วยเหลือ
สมาชิกของทีมให้ดีขึ้น๕๔ 
 
 
 
 
 
                                                           

 ๕๔ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน, คู่มือสมรรถนะหลัก ค าอธิบาย และตัวอย่าง
พฤติกรรมบ่งชี้สมรรถนะหลักในราชการพลเรือน, (นนทบุรี: ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน, ๒๕๕๒), 
หน้า ๗-๒๙.  
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ตารางท่ี ๒.๖ สรุปสมรรถนะหลัก 

นักวิชาการ/แหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 
ส านักงานคณะกรรมการ
ข้าราชการพลเรือน  
(๒๕๕๒, หน้า ๗-๒๙) 

สมรรถนะเจ้าอาวาส แบ่งเป็น ๕ ประการ ได้แก่ 
๑) การมุ่งผลสัมฤทธิ์ หมายถึง ความมุ่งมั่นจะปฏิบัติหน้าที่ให้ดีหรือ
เกินมาตรฐานที่มีอยู่  
๒) บริการที่ดี หมายถึง ความตั้งใจ ความเต็มใจและความพยายามใน
การให้บริการและปรับปรุงระบบบริการให้มีประสิทธิภาพอย่าง
ต่อเนื่อง  
๓) การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ หมายถึง ความการพัฒนา
ตนเองด้วยการศึกษาค้นคว้าและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  
๔) การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม หมายถึง การ
ครองตนและประพฤติปฏิบัติถูกต้องเหมาะสม  
๕) ความร่วมแรงร่วมใจ หมายถึง พฤติกรรมที่แสดงความตั้งใจที่จะ
ท างานร่วมกับผู้อ่ืนหรือมีสัมพันธ์ภาพกับสมาชิกในทีม 

 
 สรุป จากการทบทวนแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับสมรรถนะหลัก สามารถสรุปสมรรถนะ
หลักดังกล่าวส าหรับใช้เป็นสมรรถนะของเจ้าอาวาส เพ่ือใช้เป็นตัวแปรในการศึกษาแนวทางการ
พัฒนาสมรรถนะเจ้าอาวาสในการบริหารจัดการวัดได้ ๕ ประการ ได้แก่ ๑) การมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
หมายถึง ความมุ่งม่ันจะปฏิบัติหน้าที่ให้ดีหรือเกินมาตรฐานที่มีอยู่ รวมถึงการสร้างสรรค์พัฒนาผลงาน
หรือกระบวนการปฏิบัติงานตามเปูาหมายที่ก าหนด ๒) บริการที่ดีหมายถึง ความตั้งใจ ความเต็มใจ
และความพยายามของเจ้าอาวาสในการให้บริการและปรับปรุงระบบบริการให้มีประสิทธิภาพอย่าง
ต่อเนื่อง ๓) การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพหมายถึง ความสนใจใฝุรู้สั่งสมความรู้ความสามารถ
ของตนในการปฏิบัติภารกิจของเจ้าอาวาส ด้วยการศึกษาค้นคว้าและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง จนสามารถ
ประยุกต์ใช้ความรู้เชิงวิชาการและเทคโนโลยีต่างๆ เข้ากับการปฏิบัติงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์ ๔) การยึด
มั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม หมายถึง การครองตนและประพฤติปฏิบัติถูกต้อง
เหมาะสมทั้งตามหลักพระธรรมวินัย กฎ ระเบียบของมหาเถรสมาคมและคณะสงฆ์ รวมทั้งกฎหมาย
บ้านเมือง และคุณธรรมจริยธรรม ตลอดจนหลักหรือแนวทางในการเป็นเจ้าอาวาส โดยมุ่งประโยชน์
ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน และ ๕) ความร่วมแรงร่วมใจหรือการท างานเป็นทีม หมายถึง 
พฤติกรรมที่แสดงความตั้งใจที่จะท างานร่วมกับผู้อ่ืน เป็นส่วนหนึ่งของทีม หน่วยงานหรือองค์การ โดย
ผู้ปฏิบัติมีฐานะเป็นสมาชิก ไม่จ าเป็นต้องมีฐานะหัวหน้าทีม รวมทั้งความสามารถในการสร้างและ
รักษาสัมพันธ์ภาพกับสมาชิกในทีม  
 
 
 
 



๓๗ 
 

๒.๓ ข้อมูลทั่วไปของเจ้าอาวาส 
 ๒.๓.๑ ความหมายและความส าคัญของเจ้าอาวาส 
 เจ้าอาวาส คือ พระสังฆาธิการที่ได้รับการแต่งตั้งจากมหาเถรสมาคมให้เป็นเจ้าอาวาสหรือ
ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาส มีบทบาทหรือหน้าที่ต้องรับผิดชอบงานด้านการปกครองตนเอง และ
ปกครองวัด ๔ ประการ คือ ๑) มีบทบาทหรือหน้าที่รับผิดชอบฐานะเป็นพระภิกษุในพระพุทธศาสนา 
๒) มีบทบาทหรือหน้าที่รับผิดชอบฐานะเป็นผู้แทนวัด ๓) มีบทบาทหรือหน้าที่รับผิดชอบฐานะเป็น
พระสังฆาธิการ และ ๔) มีบทบาทหรือหน้าที่รับผิดชอบฐานะเป็นเจ้าพนักงานตามกฎหมาย นอกจาก
จะมีบทบาทและหน้าที่ใน ๔ ประการข้างต้นแล้ว ยังมีหน้าที่ในการบริหาร จัดการวัดให้เป็นไปตาม
ความมุ่งหมายและตรงตามวัตถุประสงค์แห่งพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ และกฎ
เถรสมาคม โดยไม่ขัดต่อพระธรรมวินัยด้วย 
 ๒.๓.๒ หน้าที่และอ านาจของเจ้าอาวาสและผู้รักษาการแทน 
  โดยที่วัดเป็นสถาบันหลักในการปกครองและการด าเนินกิจการคณะสงฆ์และพระศาสนา
ที่ส าคัญสุด กฎหมายคณะสงฆ์บัญญัติให้วัดมีฐานะเป็นนิติบุคคลและให้เจ้าอาวาสเป็นผู้แทนวัดใน
กิจการทั่วไป ให้เจ้าอาวาสเป็นผู้ปกครองวัด  เจ้าอาวาสนั้น มีฐานะเป็นผู้ปกครองวัดและมีฐานะเป็น
ผู้แทนวัด  ทั้งมีฐานะเป็นเจ้าพนักงานตามมาตรา ๔๕ แห่งพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ เจ้าอาวาสจึงเป็น
ผู้มีความส าคัญต่อความเสื่อมความเจริญของคณะสงฆ์และพระศาสนา แม้ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาส 
ก็มีฐานะอย่างเดียวกับเจ้าอาวาส  เพราะความส าคัญดังกล่าวจึงบัญญัติหน้าที่และอ านาจเจ้าอาวาสไว้
โดยชัดเจนในพระราชบัญญัติคณะสงฆ์มาตรา ๓๗ และ ๓๘  ดังนี้ 
 มาตรา ๓๗  เจ้าอาวาสมีหน้าที่ ดังนี้ 
 ๑. บ ารุงรักษา จัดกิจการและศาสนสมบัติของวัดให้เป็นไปด้วยดี 
 ๒. ปกครองและสอดส่องให้บรรพชิต และคฤหัสถ์ที่มีที่อยู่หรือพ านักอาศัยอยู่ในวัดนั้น
ปฏิบัติตามพระธรรมวินัย กฎมหาเถรสมาคม ข้อบังคับ ระเบียบหรือค าสั่งของมหาเถรสมาคม 
 ๓. เป็นธุระในการศึกษาอบรม และสั่งสอนพระธรรมวินัยแก่บรรพชิตและคฤหัสถ์ 
 ๔. ให้ความสะดวกตามสมควรในการบ าเพ็ญกุศล 
 มาตรา ๓๘ เจ้าอาวาสมีอ านาจดังนี้ 
 ๑. ห้ามบรรพชิต และคฤหัสถ์ ซึ่งมิได้รับอนุญาตของเจ้าอาวาสเข้าไปอาศัยอยู่ในวัด 
 ๒. สั่งให้บรรพชิต และคฤหัสถ์ ซึ่งไม่อยู่ในโอวาทของเจ้าอาวาสออกไปเสียจากวัด 
 ๓. สั่งให้บรรพชิต และคฤหัสถ์ ที่มีที่อยู่หรือพ านักอาศัยในวัด ท างานภายในวัดหรือให้ท า
ทัณฑ์บน หรือให้ขอขมาโทษ ในเมื่อบรรพชิต หรือคฤหัสถ์ในวัดนั้นประพฤติผิดค าสั่งเจ้าอาวาสซึ่งได้
สั่งโดยชอบด้วยพระธรรมวินัย กฎมหาเถรสมาคม ข้อบังคับ ระเบียบหรือค าสั่งของมหาเถรสมาคม  
          ดังนั้นหากเจ้าอาวาสเห็นว่าพระภิกษุรูปใดภายในวัดไม่อยู่ในโอวาทของเจ้าอาวาส ไม่
ปฏิบัติตามพระธรรมวินัย กฎมหาเถรสมาคม ข้อบังคับ ระเบียบ หรือค าสั่งของมหาเถรสมาคม         
เจ้าอาวาสย่อมมีอ านาจว่ากล่าวตักเตือน หรือให้ท าทัณฑ์บน หรือให้ขอขมาโทษได้ตามความเหมาะสม 
แต่หากพระภิกษุรูปนั้นยังคงไม่ปฏิบัติตนให้อยู่ในโอวาทของเจ้าอาวาสอีกก็คงต้องให้พระภิกษุรูปนั้น



๓๘ 
 

ออกไปเสียจากวัด หากไม่ยอมออกไปจากวัดแล้วเจ้าอาวาสย่อมมีอ านาจฟูองคดีต่อศาลยุติธรรมให้ขับ
ไล่พระภิกษุรูปดังกล่าวออกไปเสียจากวัดได้๕๕  
 อนึ่ง  เพราะวัดจะต้องมีเจ้าอาวาสหรือผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาส  ซึ่งอาจปฏิบัติหน้าที่ได้
ไม่ว่างเว้นเลย  จึงมีบทบัญญัติโดยชัดเจนในมาตรา ๓๙  ดังนี้คือ ในกรณีที่ไม่มีเจ้าอาวาสหรือเจ้า
อาวาสไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้แต่งตั้งผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาส  ให้ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาส มี
อ านาจและหน้าที่เช่นเดียวกับเจ้าอาวาส การแต่งตั้งผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาส ให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดในกฎมหาเถรสมาคม หน้าที่และอ านาจตามมาตรา ๓๗ และ ๓๘  
เป็นหน้าที่และอ านาจโดยภาพรวม ส่วนอ านาจและหน้าที่โดยส่วนย่อยยังมีในบทบัญญัติอ่ืนๆ อีก ส่วน
รองเจ้าอาวาสและผู้ช่วยเจ้าอาวาส เป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสมีอ านาจหน้าที่ตามท่ีเจ้าอาวาสมอบหมาย๕๖ 
 นอกจากนี้เจ้าอาวาสยังต้องท าหน้าที่ของเจ้าอาวาสตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ ซึ่งระบุไว้
ว่าเจ้าอาวาสจะต้องด าเนินงานคณะสงฆ์ทั้ง ๖ ด้าน คือ ๑) ด้านการปกครองคณะสงฆ์ ๒) ด้านการศา
สนศึกษา คือการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรมและการศึกษาอ่ืนๆ อันสมควรแก่สมณะ ๓) ด้านการเผย
แผ่พระพุทธศาสนา คือ หน้าที่ในการจัดการเทศนา อบรม สั่งสอน ประชาชน ให้เกิดศรัทธาเลื่อมใสใน
พระพุทธศาสนา และตั้งอยู่ในสัมมาปฏิบัติเป็นพลเมืองดีของประเทศชาติ ๔) ด้านสาธารณูปการ คือ 
การก่อสร้าง และการบูรณปฏิสังขรณ์ศาสนวัตถุ และศาสนสถาน กิจการอันเกี่ยวกับวัด คือ การสร้าง
วัด การตั้ง การรวม การย้าย การยุบเลิก การขอรับพระราชทานวิสุงคามสีมา การยกวัดร้างเป็นวัดมี
พระภิกษุจ าพรรษา และการยก วัดราษฎร์เป็นพระอารามหลวง กิจการอ่ืนๆ ของวัด เช่น การจัดงานวัด 
การเรี่ยไร และการศาสนสมบัติของวัด ๕) ด้านการสาธารณสงเคราะห์ คือ การช่วยเหลือสังคมในด้าน
ต่างๆ การจัดกิจการอันเป็นประโยชน์ เป็นกิจกรรมที่วัดหรือพระภิกษุสงฆ์ด าเนินกิจการเพ่ือให้เป็น
สาธารณะประโยชน์ในด้านสังคมสงเคราะห์บุคคลและสาธารณะสงเคราะห์ และ ๖) ด้านศึกษา
สงเคราะห์ คือ การจัดการศึกษาเพ่ือช่วยเหลือเกื้อกูล หรืออุดหนุนจุนเจือช่วยเหลือด้านการศึกษาอ่ืน
นอกจากการศาสนศึกษา หรือสถาบันอ่ืน หรือบุคคลอ่ืน ผู้ก าลังศึกษาเล่าเรียน๕๗ 
 สรุป คือ พระสังฆาธิการที่ได้รับการแต่งตั้งจากมหาเถรสมาคมให้เป็นเจ้าอาวาสหรือผู้
รักษาการแทนเจ้าอาวาส มีบทบาทหรือหน้าที่ต้องรับผิดชอบงานด้านการปกครองตนเอง และ
ปกครองวัด เจ้าอาวาสนอกจากจะมีหน้าที่และอ านาจตามมาตรา ๓๗ และ ๓๘ แล้ว ยังต้องมีการ
ปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจการบริหารกิจการคณะสงฆ์ทั้ง ๖ ด้าน ได้แก่ การปกครองคณะสงฆ์ ด้าน
การศาสนศึกษา การเผยแผ่พระพุทธศาสนา ด้านสาธารณูปการ ด้านการสาธารณสงเคราะห์ และ 
ด้านศึกษาสงเคราะห์ 
 
 

                                                           

 ๕๕ส านักงานพระพุทธศาสนาสมุทรสาคร, หน้าท่ีเจ้าอาวาสในฐานะผู้แทนวัด, [ออนไลน์], แหล่งที่มา: 
Http://www.skn.onab.go.th.[๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๑].  
 ๕๖วัดโมลีโลกยาราม ราชวรวิหาร, ส่วนที่ ๕ อ านาจหน้าที่ในองค์กรปกครองคณะสงฆ์, [ออนไลน์], 
แหล่งที่มา: Http://www.watmoli.com/vittaya-2-chapter-1/part-5.html [๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๑]. 
 ๕๗พระเทพปริยัติสุธี (วรวิทย์ คงฺคปญฺโญ), การคณะสงฆ์และการศาสนา, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๕), หน้า ๑๑-๖๘. 

http://www.watmoli.com/vittaya-2-chapter-1/part-5.html%20สืบค้นข้อมูลเมื่อ


๓๙ 
 

๒.๔ แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารกิจการคณะสงฆ์ 
 ๒.๔.๑ ความหมายของการบริหารจัดการ 

 การบริหาร หรือการจัดการ หมายถึง ศิลปะแห่งการท างานให้ส าเร็จโดยอาศัยคนอ่ืน  
เป็นการท างานของคณะบุคคลตั้งแต่สองคนขึ้นไป ที่ปฏิบัติงานให้บรรลุ เปูาหมายเดียวกัน  
อีกความหมายหนึ่งคือ ศิลปะในการท างานให้บรรลุเปูาหมายร่วมกับผู้อ่ืน  หรือหมายถึง การดูแล
รักษาหมู่คณะ และการด าเนินงานหรือการจัดการกิจกรรมต่างๆ ของหมู่คณะหรือองค์การต่างๆ  
ได้ส าเร็จลุล่วงนโยบายและวัตถุประสงค์ขององค์การนั้นๆ ด้วยดีมีประสิทธิภาพ โดยมีนักบริหารมี
หน้าที่ในการวางแผน จัดองค์กร อ านวยการและควบคุมทรัพยากรบุคคลและทรัพยากรอ่ืนๆ ให้
ด าเนินงานไปในทิศทางเดียวกันเพ่ือบรรลุเปูาหมายที่วางไว้ หน้าที่ของนักบริหารมีอยู่ ๕ ประการ คือ 
การวางแผน (Planning) การจัดองค์การ (Organizing) การแต่งตั้งบุคลากร (Staffing) การ
อ านวยการ (Directing) และการควบคุม (Controlling) ๕๘ เป็นการปกครอง การดูแลรักษาหมู่คณะ 
และการด าเนินงานหรือการจัดการกิจกรรมต่างๆ ของหมู่คณะหรือองค์การต่างๆ ได้ส าเร็จลุล่วงตาม
นโยบายและวัตถุประสงค์ขององค์การนั้นๆ ด้วยดีมีประสิทธิภาพ๕๙  

 การบริหารจัดการเป็นกระบวนการอย่างหนึ่งที่มีคนตั้งแต่สองคนขึ้นไปร่วมกระท า
กิจกรรมหนึ่งให้บรรลุเปูาหมายที่ก าหนด การบริหารเป็นกิจกรรมที่เกิดขึ้นในส่วนต่างๆ ของระบบ 
สังคม เช่น มีการบริหารในกิจกรรมการเกษตร การสาธารณสุข การศึกษา การทหาร การยุติธรรม  
การพาณิชย์ การอุตสาหกรรม ฯลฯ นอกจากนี้ การบริหารก็เป็นกระบวนการอย่างหนึ่ งด้วย  
ซึ่งหมายความว่ามีขั้นตอนต่างๆ ในการบริหารเรียกว่า “กระบวนการการบริหาร”๖๐ เป็นกระบวนการ
ปฏิบัติงานร่วมกับบุคคลอ่ืน ให้บรรลุเปูาหมายอย่างมีประสิทธิภาพในการด าเนินงานตามภารกิจของ
องค์การให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้๖๑ การใช้ภาวะผู้น าในการระดมและใช้ทรัพยากรที่มีอยู่
อย่างจ ากัด อย่างมีประสิทธิภาพในการด าเนินงานตามภารกิจขององค์การให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่
ก าหนดไว้๖๒ เป็นกระบวนการในการด าเนินงานให้เกิดประสิทธิผลตามวัตถุประสงค์ขององค์การ  
โดยอาศัยกิจกรรมหลัก ประกอบด้วย การวางแผน การจัดองค์การ การน า และการควบคุม เพ่ือให้
การใช้ทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด๖๓ เป็นกระบวนการทางสังคม ซึ่งพิจารณาได้เป็น ๓ 

                                                           

  ๕๘พระเมธีธรรมาภรณ์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต), คุณธรรมส าหรับนักบริหาร, (กรุงเทพมหานคร: มูลนิธิ
พุทธธรรม, ๒๕๔๐), หน้า ๒-๓. 
 ๕๙พระราชญาณวิสิฐ (เสริมชัย ชยฺมงฺคโล), การบริหารวัด, (นครปฐม: เพชรเกษมการพิมพ์, ๒๕๔๘), 
หน้า ๒๖. 
 ๖๐อุทัย เลาหวิเชียร, รัฐประศาสนศาสตร์ : ลักษณะวิชาและมิติต่างๆ, (กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ์
เสมาธรรม, ม.ป.ท.), หน้า ๑๔. 
  ๖๑Robbins, S.P. and De Cenzo, D.A., Fundamental of Management, 3rded., (Upper 
Saddle River New Jersey: Prentice Hall, 2001), p. 5.  
 ๖๒สมาน อัศวภูมิ, การบริหารการศึกษายุคใหม่: แนวคิด ทฤษฎี และการปฏิบัติ, (อุบลราชธานี: อุบล
กิจออฟเซทการพิมพ์, ๒๕๕๑), หน้า ๘๐. 
 ๖๓เฉลิมชัย หาญกล้า, การบริหารการศึกษา, (กรุงเทพมหานคร: แดเน็กซ์อินเตอร์คอเปอเรช่ัน, 
๒๕๕๙), หน้า ๑๔. 



๔๐ 
 

ทาง คือ ๑) ทางโครงสร้าง เป็นความสัมพันธ์ระหว่างผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชาตามล าดับ
ขั้นตอนของสายบังคับบัญชา ๒) ทางหน้าที่ เป็นขั้นตอนของหน่วยงานที่ระบุหน้าที่ บทบาทความ
รับผิดชอบและเครื่องอ านวยความสะดวกต่างๆ เพ่ือให้ส าเร็จตามเปูาหมาย และ ๓) ทางการปฏิบัติ
เป็นกระบวนการบริหารด าเนินการในสถานการณ์ที่บุคคลต่อบุคคลก าลังมีปฏิสัมพันธ์หรือร่วมท า
ปฏิกิริยาเกี่ยวข้องซึ่งกันและกัน๖๔ เป็นการขับเคลื่อนงานภายในองค์กรให้เดินไปข้างหน้าโดยอาศัย
ผู้อื่นด้วยการเป็นผู้น า การแนะแนวและการกระตุ้นความเพียรของผู้อื่นเพ่ือสู่เปูาหมายขององค์กรและ
ยังรวมไปถึงการให้ก าลังใจการสื่อสาร การวางแผน และการจัดการ๖๕  

 กล่าวได้ว่า การจัดการ หรือที่เรียกว่า การบริหาร แยกเป็นประเด็นส าคัญโดยสรุปได้       
๓ ประเด็น ดังนี้คือ ประเด็นที่หนึ่ง การบริหารจัดการเป็นศิลปะของการใช้บุคคลอ่ืนท างานให้องค์การ 
จากความหมายนี้เมื่อพิจารณาแล้วเป็นการมองว่าสมาชิกในองค์การเป็นเช่นวัตถุสิ่งของที่จะต้อง
ปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ตามที่ก าหนด แต่ในความเป็นจริงสมาชิกในองค์การเป็นมนุษย์ที่มีความต้องการ 
มีความมุ่งหวังในความเจริญก้าวหน้าในการปฏิบัติงาน จ าเป็นที่องค์การควรตอบสนองต่อสิ่งเหล่านั้น 
ทั้งนี้เพ่ือองค์การประสบความส าเร็จตามเปูาหมายที่ก าหนด จึงเห็นควรปรับปรุงค าว่าการจัดการใหม่ว่า
การจัดการเป็นศิลปะของการใช้บุคคลอ่ืนท างานให้แก่องค์กร โดยการตอบสนองความต้องการและ  
จัดโอกาสให้เขาเหล่านั้นเจริญก้าวหน้าในการท างาน ประเด็นที่สอง การจัดการเป็นกระบวนการที่มี
ความสัมพันธ์กับการก าหนดจุดมุ่งหมายขององค์การและแปรเปลี่ยนจุดมุ่งหมายนั้นสู่การปฏิบัติจริง 
ซึ่งความหมายนี้ ผู้จัดการจะท าให้การด าเนินงานกิจกรรมต่างๆ ขององค์การไปสู่เปูาหมายที่ก าหนด
โดยผ่านกระบวนการที่เป็นระบบ (Systematic) มีการประสานงาน (Co-ordinated) และความ
ร่วมมือร่วมใจจากทรัพยากรมนุษย์ ขั้นตอนและกระบวนการต่างๆ ที่จะท าให้องค์การประสบ
ความส าเร็จตามจุดมุ่งหมาย จะมีชื่อต่างๆ กันล้วนแต่มีความหมายแตกต่างกันไป๖๖ 
 
ตารางท่ี ๒.๗ สรุปความหมายของการบริหารจัดการ  

นักวิชาการ/แหล่งข้อมูล ความหมายของการบริหารจัดการ 
พระเมธีธรรมาภรณ์ (ประยูร  
ธมฺมจิตฺโต)  
(๒๕๔๐, หน้า ๒-๓) 

การบริหาร หรือการจัดการ หมายถึง ศิลปะแห่งการท างานให้
ส าเร็จโดยอาศัยคนอ่ืน  เป็นการท างานของคณะบุคคลตั้งแต่
สองคนขึ้นไป ที่ปฏิบัติงานให้บรรลุเปูาหมายเดียวกัน 

พระราชญาณวิสิฐ (เสริมชัย  
ชยมงคลโล)  
(๒๕๔๘, หน้า ๒๖) 

เป็นการปกครอง การดูแลรักษาหมู่คณะ และการด าเนินงาน
หรือการจัดการกิจกรรมต่างๆ ของหมู่คณะหรือองค์การต่างๆ 
ได้ส าเร็จลุล่วงตามนโยบายและวัตถุประสงค์ขององค์การนั้นๆ 
ด้วยดีมีประสิทธิภาพ 

                                                           

 ๖๔วัชรี บูรณสิงห์, การบริหารหลักสูตร, (กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยรามค าแหง, ๒๕๔๓), หน้า ๙. 
 ๖๕Chapman, Supervisor Survival Kit, 2nd ed, (California: Science Research Associates 
lnc., 1995), p. 3. 
 ๖๖พรเพ็ญ อยู่บ ารุง, “การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการเทศบาลต าบลในเขตจังหวัด
สมุทรสาคร”, รายงานวิจัย, (วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น: มหาวิทยาลัยของแก่น, ๒๕๕๑), หน้า ๓๕. 



๔๑ 
 

ตารางท่ี ๒.๗ สรุปความหมายของการบริหารจัดการ (ต่อ) 

นักวิชาการ/แหล่งข้อมูล ความหมายของการบริหารจัดการ 
อุทัย เลาหวิเชียร  
(ม.ป.ท., หน้า ๑๔) 

เป็นกระบวนการอย่างหนึ่งที่มีคนตั้งแต่สองคนขึ้นไปร่วม
กระท ากิจกรรมหนึ่งให้บรรลุเปูาหมายที่ก าหนด 

Robbins, S.P. and De Cenzo, 
D.A. (2001, p. 5) 

เป็นกระบวนการปฏิบัติงานร่วมกับบุคคลอ่ืน ให้บรรลุ
เปูาหมายอย่างมีประสิทธิภาพในการด าเนินงานตามภารกิจ
ขององค์การให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ท่ีวางไว้ 

สมาน อัศวภูมิ  
(๒๕๕๑, หน้า ๘๐) 

การใช้ภาวะผู้น าในการระดมและใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่าง
จ ากัด อย่างมีประสิทธิภาพในการด าเนินงานตามภารกิจของ
องค์การให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้ 

เฉลิมชัย หาญกล้า  
(๒๕๕๙, หน้า ๑๔) 

เป็นกระบวนการในการด าเนินงานให้เกิดประสิทธิผลตาม
วัตถุประสงค์ขององค์การ  โดยอาศั ยกิจกรรมหลั ก 
ประกอบด้วย การวางแผน การจัดองค์การ การน า และการ
ควบคุม เพ่ือให้การใช้ทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
สูงสุด 

 

 สรุป การบริหารหรือการจัดการ หมายถึง การที่คนตั้งแต่ ๒ คนขึ้นไปร่วมกันตั้ง
วัตถุประสงค์และมาร่วมกันท ากิจกรรมขององค์การหรือหน่วยงาน ด้วยความสามารถ ด้วยศาสตร์ 
ด้วยศิลป์ ด้วยกลยุทธ์และด้วยการบริหารงานที่ดี โดยน าเอาทรัพยากรมาพัฒนาและใช้ให้เกิด
ประโยชน์แก่ส่วนรวมเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลและ
เป็นที่พอใจของคนทุกฝุาย 

 ๒.๔.๒ ปัจจัยการบริหาร (Factor of Management) 

 ทรัพยากรหรือปัจจัยการบริหาร (Factor of Management) โดยทั่วไปแล้วปัจจัยการ
บริหารที่เป็นพ้ืนฐานมี ๔ ประการ คือ ๑) คน (Man) หมายถึง  คนทุกคนที่อยู่ในองค์การ ซึ่งเป็น
ทรัพยากรที่มีความส าคัญเป็นอย่างมาก และเป็นสิ่งที่องค์การจะขาดเสียมิได้ในทางการบริหารจัดการ 
มีการใช้ระบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Management) และการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ เพ่ือให้คนท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุผลตามเปูาหมายขององค์การ       
๒) เงิน (Money) หมายถึง งบประมาณ เงินกู้ ดอกเบี้ย เงินบริจาค ซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญที่จะช่วย
สนับสนุนให้กิจกรรมต่างๆ ขององค์การด าเนินการต่อไปได้ด้วยดี ๓) วัสดุอุปกรณ์ (Material) 
หมายถึง วัตถุดิบ เครื่องจักรอุปกรณ์ เทคโนโลยี ซึ่งเป็นปัจจัยที่ส าคัญไม่แพ้ปัจจัยอ่ืนๆ และ๔) การ
บริหารจัดการ (Management) หมายถึง วิธีการบริหารจัดการองค์การ อาจเรียกว่า หน้าที่ของการ
จัดการก็ได้ ซึ่งมีอยู่หลายวิธีด้วยกัน เช่น POLC ปะกอบด้วย การวางแผน (Planning) การจัดองค์การ 
(Organization) การน า (Leading) และการควบคุม (Controlling) ในขณะที่ POSLC ประกอบด้วย 
การวางแผน (Planning) การจัดองค์การ (Organization) การจัดคนเข้าท างาน (Staffing) การน า 



๔๒ 
 

(Leading) และการควบคุม (Controlling) เป็นต้น ดังนั้น ทรัพยากรทางการบริหาร จึงนับว่าเป็น
ปัจจัยพื้นฐานที่ส าคัญขององค์การทั้งนี้เพราะว่าการบริหารจัดการทุกประเภทไม่ว่าจะเป็นของรัฐหรือ
เอกชนก็ตามจ าเป็นต้องอาศัยคน เงิน วัสดุอุปกรณ์ และการบริหารจัดการ เป็นองค์ประกอบที่
องค์การจะขาดเสียมิได้ 

 ๒.๔.๓ หลักส าคัญของการบริหาร 

 หลักของการบริหารที่ส าคัญ มีอยู่ ๕ ประการ คือ ๑) การบริหารเป็นการท างานกับคน
และโดยอาศัยคน กล่าวคือ การบริหารเป็นกระบวนการทางสังคม คือ อาศัยกลุ่มคนที่รวมกันท างาน
เพ่ือบรรลุเปูาหมายขององค์การ ผู้บริหารจะต้องรับผิดชอบให้ส าเร็จโดยอาศัยความร่วมมือของคนอ่ืน 
มิฉะนั้นจะท างานไม่ส าเร็จ  ๒) เป็นท าให้งานบรรลุเปูาหมายขององค์การ เปูาหมายหรือวัตถุประสงค์
ขององค์การต้องอาศัยความร่วมมือกันของทุกคน จึงจะท าให้ส าเร็จลงได้ ๓) เป็นการสมดุลระหว่าง
ประสิทธิผลและประสิทธิภาพ ค าว่าประสิทธิผลหมายความว่า ท างานบรรลุผลส าเร็จตามที่ก าหนด 
ส่วนค าว่า ประสิทธิภาพ หมายว่า ท างานโดยใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดหรือเสียค่าใช้จ่ายต่ าสุด การ
ท างานให้ส าเร็จอย่างเดียวไม่พอแต่จะต้องค านึงถึงค่าใช้จ่ายที่ประหยัดอีกด้วย การท าให้ได้ทั้ง     
สองอย่างคือ งานบรรลุผลตามที่ต้องการและการใช้ทรัพยากรต่ าสุดจึงเป็นความสมดุลระหว่าง
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ๔) เป็นการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด เป็นที่
รู้กันโดยทั่วไปว่าเราอาศัยอยู่ในโลกที่มีทรัพยากรจ ากัด การใช้ทรัพยากรต่างๆ จึงมีข้อที่ต้องตระหนัก    
อยู่ ๒ ประการใหญ่ ๆ คือ เมื่อใช้ทรัพยากรใดไปแล้วทรัพยากรนั้นจะหมดสิ้นไป ไม่สามารถกลับคืนมา
ใหม่ได้ และจะต้องเลือกใช้ทรัพยากรให้เหมาะสม อย่างให้เกิดสิ้นเปลืองโดยเปล่าประโยชน์ และ      
๕) การบริหารจะต้องเผชิญกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป ผู้บริหารที่ประสบความส าเร็จจะต้อง
สามารถคาดคะเนการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้อย่างถูกต้อง และสามารถปรับตัวเองให้เข้ากับการ
เปลี่ยนแปลงนั้น๖๗  

 ๒.๔.๔ กระบวนการบริหารจัดการ 

 กระบวนการการบริหารที่สามารถใช้ได้กับการบริหารทุกชนิด ไม่ว่าจะเป็นการบริหาร
อุตสาหกรรมหรืองานรัฐบาล โดยมีสาระส าคัญเกี่ยวกับการบริหาร (Management Functions)      
ซึ่งประกอบด้วย กระบวนการบริหาร ๕ ประการ คือ ๑) การวางแผน (Planning) หมายถึง 
ภาระหน้าที่ของผู้บริหารที่จะต้องท าการคาดการณ์ล่วงหน้าถึงเหตุการณ์ต่างๆ ที่จะมีผลกระทบต่อ
ธุรกิจ และก าหนดขึ้นเป็นแผนปฏิบัติงาน หรือวิถีทางที่จะปฏิบัติเอาไว้เพ่ือเป็นแนวทางของการท างาน
ในอนาคต  ๒) การจัดองค์การ (Organizing) หมายถึง ภาระหน้าที่ที่ผู้บริหารจ าต้องจัดให้มีโครงการ
ของงานต่างๆ และอ านาจหน้าที่ ทั้งนี้เพ่ือให้เครื่องจักร สิ่งของ และตัวคน อยู่ในส่วนประกอบที่
เหมาะสมในอันที่จะช่วยให้งานขององค์การบรรลุผลส าเร็จได้ ๓) การบังคับบัญชาสั่งการ 
(Commanding) หมายถึง หน้าที่ในการสั่งการงานต่างๆ ของผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา ซึ่งจะกระท าให้
ผลส าเร็จด้วยดี โดยที่ผู้บริหารจะต้องกระท าตนเป็นตัวอย่างที่ดี จะต้องเข้าใจคนงานของตน จะต้อง
เข้าใจถึงข้อตกลงในการท างานของคนงานและองค์การที่มีอยู่ รวมถึงจะต้องมีการติดต่อสื่อสารกับ
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๔๓ 
 

ผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างใกล้ชิดทั้งขึ้นและล่อง นอกจากนี้ยังต้องท าการประเมินโครงสร้างขององค์การ
และผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาของตนเป็นประจ าอีกด้วย หากโครงสร้างขององค์การที่เป็นอยู่ไม่เหมาะสมก็
จ า เป็นต้องปรับปรุงเช่นเดียวกัน ถ้าผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาคนใดหย่อนประสิทธิภาพ การไล่ออกเพ่ือ
ปรับปรุ งก าลั งคนที่มีอยู่ ให้ เหมาะสมยิ่ งขึ้นก็ เป็นสิ่ งจ า เป็นต้องท า  ๔) การประสานงาน 
(Coordinating) หมายถึง ภาระหน้าที่จะต้องเชื่อมโยงงานของทุกคนให้เข้ากันได้ และก ากับให้ไปสู่
จุดมุ่งหมายเดียวกัน ๕) การควบคุม (Controlling) หมายถึง ภาระหน้าที่ในการที่จะต้องกระท าที่
จะต้องก ากับให้สามารถประกันได้ว่ากิจกรรมต่างๆ ที่ท าไปนั้นสามารถเข้ากันได้กับแผนที่ได้วาง        
ไว้แล้ว๖๘  

 กระบวนการบริหารจัดการ เป็นเครื่องมือที่อ านวยการในการจัดการกิจกรรมต่าง ๆ ของ
องค์กรให้ด าเนินไปอย่างมีระเบียบแบบแผน ช่วยให้การท างานไม่เกิดการท างานที่ซับซ้อนกัน อันท า
ให้เสียประโยชน์ในทางที่ไม่ควรเสียในหลายด้าน ส่งผลให้ประสิทธิภาพในการประกอบกิจการงานลด
น้อยลง เป็นภารกิจที่ผู้บริหารจะต้องเป็นผู้ปฏิบัติ โดยยึดหลักในการบริหารอาจแบ่งตามภารกิจ
ออกเป็น การวางแผน  การจัดองค์การ การบังคับบัญชา การประสานงาน และการควบคุม หรือตาม
หลัก POSDCOORB ก็ได้ เพราะการบริหารเป็นการด าเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีขั้นตอน
และเหมาะสมกับหน่วยงานหรือองค์กร 

 จากแนวคิดที่ว่า การบริหารเป็นวิธีการท าให้งานส าเร็จโดยอาศัยผู้อ่ืน (Getting Thing 
Done Through Other People) และหน้าที่ของผู้บริหารเป็นกรอบในการพิจารณาให้งานส าเร็จ 
เรียกย่อๆ ว่า POSDC มีรายละเอียด ๕ ประการ ดังนี้คือ 

 ๑. P คือ Planning หมายถึง การวางแผน เป็นการก าหนดแนวทางการด าเนินงานเพ่ือ
ความส าเร็จที่จะตามมาในอนาคต ผู้บริหารที่ดีต้องมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลเพ่ือก าหนดทิศทางของ
องค์กร 

 ๒. O คือ Organization หมายถึง การจัดการองค์กร เป็นการก าหนดโครงสร้าง
ความสัมพันธ์ของสมาชิกและสายการบังคับบัญชาภายในองค์กร มีการแบ่งงานกันท า และการ
กระจายอ านาจ  

 ๓. S คือ staffing หมายถึง งานบุคลากร เป็นการสรรหาบุคลากรใหม่ การพัฒนา
บุคลากร ละการใช้คนให้เหมาะสมกับงาน 

 ๔. D คือ Directing หมายถึง การอ านวยการเป็นการสื่อสารเพ่ือให้เกิดการด าเนินการ
ตามแผน ผู้บริหารต้องมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และต้องมีภาวะผู้น า 

                                                           

 ๖๘Price, Alan. Human Resource Management, In a Business Context, 2ed, (London: 
Thomson Learning, 2004), p. 110. 



๔๔ 
 

 ๕. C คือControlling หมายถึง การก ากับดูแล เป็นการควบคุมคุณภาพของการ
ปฏิบัติงานภายในองค์กร รวมทั้งกระบวนการแก้ปัญหาภายในองค์กร๖๙ 

 นอกจากนี้ ยังมีการก าหนดหลักการในการบริหารจัดการเพ่ือเป็นส่วนประกอบส าคัญใน
การเพ่ิมประสิทธิภาพของกระบวนการบริหารจัดการ ๑๔ ประการ ซึ่งหลักการดังกล่าวเป็นที่ยอมรับ
และถือปฏิบัติมาจนถึงปัจจุบันนี้ ประกอบด้วย ๑) การแบ่งงานกันท า (Division of Work) โดยถือ
ตามความถนัด ความมีประสิทธิภาพในการท างานเป็นส าคัญ ๒) อ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบ 
(Power and Responsibility) ผู้บริหารและสมาชิกในองค์การควรค านึงถึงความเหมาะสมของการ
ท าตามหน้าที่และมีความรับผิดชอบเพ่ือให้งานนั้นประสบความส าเร็จได้ดี ๓) ระเบียบวินัย 
(Discipline) โดยถือว่าระเบียบวินัยในการท างาน เกิดจากการปฏิบัติตามข้อตกลงในการท างาน
ร่วมกัน ซึ่งต้องมีความชัดเจน ยุติธรรม ๔) เอกภาพในการบังคับบัญชา (Unity of Command)  
ผู้ใต้บังคับบัญชาควรได้รับค าสั่งจากผู้บังคับบัญชาเพียงคนเดียวเท่านั้น เพ่ือปูองกันมิให้เกิดความ
สับสนในการปฏิบัติงาน ท าให้ขจัดความขัดแย้งในการสั่งงานได้เป็นอย่างดี ๕) การมีเปูาหมายเดียวกัน 
(Unity of Direction) กิจกรรมของแต่ละกลุ่มงานหรือสมาชิกในองค์การต้องมีจุดหมายและแผนการ
เดียวกัน ซึ่งก่อให้เกิดเอกภาพการท างานน าไปสู่ความส าเร็จขององค์การได้ไม่ยากนัก ๖) การถือ
ประโยชน์ส่วนตัวเป็นรองประโยชน์ส่วนรวม (Subordination of individual interest to the 
general interest) โดยถือหลักแห่งความปรองดองและประสานประโยชน์ ซึ่งต้องค านึงถึงความอยู่
รอดและเจริญก้าวหน้าขององค์การเป็นส าคัญ ๗) การให้ผลตอบแทน (Remuneration) ผู้ปฏิบัติงาน
ในองค์การต้องได้รับค่าจ้างหรือผลตอบแทนอย่างเหมาะสมและเป็นธรรม ๘) การรวมอ านาจ 
(Centralization) องค์การมีการรวมอ านาจหรือกระจายอ านาจตามสถานการณ์หรือตามความ
เหมาะสม ๙) สายการบังคับบัญชา (Scalar Chain) ควรจัดให้มีสายการบังคับบัญชาอย่างเหมาะสม 
เพ่ือให้การติดต่อสื่อสารขององค์การคล่องตัวรวดเร็ว ๑๐) การจัดล าดับ (Order) การจัดองค์การที่ดี
ต้องมีการจัดล าดับต าแหน่งและหน้าที่ของสมาชิกในองค์การให้ชัดเจน ๑๑) ความเสมอภาค (Equity) 
การจัดการให้หลักความเท่าเทียมกันส าหรับทุกคน รวมทั้งการใช้หลักแห่งความเมตตาและความ
ยุติธรรมควบคู่ไปด้วยกัน ๑๒) ความมั่นคงในการท างาน (Stability of tenure) ไม่ควรมีการ
เปลี่ยนแปลงโยกย้ายโดยไม่จ าเป็น เพราะจะท าให้ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้สึกไม่ม่ันคง ๑๓) ความคิดริเริ่ม 
(Initiative) ควรเปิดโอกาสให้ผู้ใต้บังคับบัญชาได้มีโอกาสแสดงความคิดริเริ่มในการปฏิบัติงานซึ่ง
ก่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ ท าให้เกิดการยอมรับกันและกันได้ และ ๑๔) ความสามัคคี (Union is 
Strength) หลักข้อนี้เน้นถึงการมีมนุษยสัมพันธ์ในการท างานร่วมกัน มีกิจกรรมร่วมกันที่แสดงความมี
เอกภาพของสมาชิกท้ังมวลในองค์การ เพ่ือก่อให้เกิดพลังร่วมที่ยิ่งใหญ่ได้๗๐ 

 ภารกิจในการบริหารบางองค์การแบ่งออกเป็น ๗ ประการ ได้แก่ ๑) การวางแผน 
(Planning) หมายถึง การก าหนดโครงการอย่างกว้างๆว่ามีอะไรที่จะต้องปฏิบัติตามล าดับ วางแนววิธี
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๔๕ 
 

ปฏิบัติพร้อมด้วยวัตถุประสงค์ของการปฏิบัติงานนั้นก่อนลงมือปฏิบัติการ ๒) การจัดองค์การ 
(Organizing) หมายถึง การจัดรูปโครงสร้างหรือเค้าโครงการบริหารโดยก าหนดอ านาจหน้าที่ของ
หน่วยงานย่อยหรือต าแหน่งต่างๆ ของหน่วยงานให้ชัดเจนพร้อมด้วยก าหนดลักษณะและวิธีการติดต่อ
สัมพันธ์ตามล าดับชั้นแห่งอ านาจหน้าที่สูงต่ าลดหลั่นลงไป ๓) การจัดคนเข้าท างาน (Staffing) 
หมายถึง การบริหารงานเกี่ยวกับตัวบุคคลของหน่วยงาน ตั้งแต่การแสวงหาคนมาท างาน การบรรจุ 
การแต่งตั้ง การฝึกอบรม และการพัฒนาบุคคล การบ ารุงขวัญ การเลื่อนขั้น ตลอดจนการพิจารณาให้
พ้นจากงาน การบ ารุงรักษาสภาพของการท างานให้ดีและมีประสิทธิภาพให้คงอยู่ต่อไป ๔) การสั่งการ 
(Directing) หมายถึง การอ านวยการ หรือการวินิจฉัยสั่งการหลังการได้วิเคราะห์และพิจารณาโดย
รอบคอบ รวมทั้งติดตามดูแลให้มีการปฏิบัติตามค าสั่งนั้นๆ ๕) การประสานงาน (coordinating) 
หมายถึง การประสานงาน หรือติดต่อสัมพันธ์กับหน่วยงานย่อยหรือต าแหน่งต่างๆ ในองค์กร เพ่ือ
ก่อให้เกิดการท างานที่มีประสิทธิภาพไม่มีการท างานที่ซ้ าซ้อนหรือขัดแย้งกัน ๖) การรายงาน 
(Reporting) หมายถึงการเสนอรายงานไปยังผู้บังคับบัญชาหรือยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งบนและล่าง
เพ่ือทราบความก้าวหน้าของงาน เป็นการสร้างความเข้าใจอันดีต่อกัน ตลอดจนเป็นการบ ารุงขวัญ
ก าลังใจไปในตัวด้วย และ ๗) การงบประมาณ (Budgeting) หมายถึง การจัดสรรทรัพยากร หรือการ
ท างบประมาณการเงินวางแผนหรือโครงการในการจ่ายเงิน การบัญชีและการควบคุมดูแลการใช้
จ่ายเงินโดยรอบคอบและรัดคุม๗๑  

 บางองค์การก าหนดกระบวนการบริหารว่ามี ๔ ประการ คือ ๑) การวางแผน ซึ่งเป็นการ
ก าหนดจุดหมายและการตัดสินใจเลือกวิธีการที่ดีที่สุดที่จะให้บรรลุจุดหมายนั้น ๒) การจัดองค์การ 
เป็นการก าหนดอ านาจหน้าที่และต าแหน่งต่าง ๆ อย่างชัดเจน ๓) การน า เป็นความพยายามท าให้มี
อิทธิพลต่อผู้อ่ืน เพ่ือให้การปฏิบัติงานบรรลุจุดมุ่งหมายขององค์การ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผล และ ๔) การควบคุม เป็นการมุ่งเน้นที่จะก่อให้เกิดความมั่นใจว่าสมาชิกในองค์การได้
ประพฤติปฏิบัติในทิศทางที่จะท าให้บรรลุผลตามมาตรฐานหรือจุดหมายมุ่งเน้นให้เกิดพฤติกรรมที่ พึง
ประสงค์และลดพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ลง๗๒ 

ตารางท่ี ๒.๘ สรุปภารกิจของกระบวนการการบริหาร 

นักวิชาการ/แหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 
Price, Alan  
(2004, p.110) 

ภารกิจของการบริหาร ได้แก่ การวางแผน การจัดองค์การ การสรร
หาบุคคลเข้าท างาน การบังคับบัญชาสั่งการ การประสานงาน และ
การควบคุม 

พระธรรมโกศาจารย์  
(ประยูร ธมฺมจิตโต)  
(๒๕๔๙, หน้า ๓-๕) 

ภารกิจของการบริหาร ได้แก่ การวางแผน การจัดองค์การ งาน
บุคลากร การอ านวยการ และการก ากับดูแล 

                                                           

 ๗๑ติน  ปรัชญพฤทธ์ิ, บทบาทของผู้บริหารฝ่ายทรัพยากรบุคคลในการบริหารผู้มีวุฒิสามารถ, (คณะ
รัฐประศาสนศาสตร์: สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, ๒๕๔๘), หน้า ๓๒. 
 ๗๒วิโรจน์  สารรัตนะ, การบริหาร หลักการ ทฤษฎี และประเด็นทางการศึกษา, (กรุงเทพมหานคร       
: โรงพิมพ์ทิพยวิสุทธ์ิ, ๒๕๔๒), หน้า ๑๑. 



๔๖ 
 

ตารางท่ี ๒.๘ สรุปภารกิจของกระบวนการการบริหาร (ต่อ) 

นักวิชาการ/แหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 
ศิริวรรณ  เสรีรัตน์ และคณะ 
(๒๕๕๐, หน้า ๔๐) 

การบริหารที่ดี ประกอบด้วย ๑) การแบ่งงานกันท า ๒) อ านาจ
หน้าที่และความรับผิดชอบ ๓) ระเบียบวินัย ๔) เอกภาพในการ
บังคับบัญชา (๕) การมีเปูาหมายเดียวกัน ๖) การถือประโยชน์
ส่วนตัวเป็นรองประโยชน์ส่วนรวม ๗) การให้ผลตอบแทน ๘) การ
รวมอ านาจ ๙) สายการบังคับบัญชา ๑๐) การจัดล าดับ ๑๑) ความ
เสมอภาค ๑๒) ความมั่นคงในการท างาน ๑๓) ความคิดริเริ่ม 
๑๔) ความสามัคคี 

ติน  ปรัชญพฤทธิ์  
(๒๕๔๘, หน้า ๓๒) 

หน้าที่ทางการบริหาร คือ การวางแผน การจัดองค์การ การจัด
คนเข้าท างาน การสั่งการ การประสานงาน การรายงาน และ 
การงบประมาณ 

วิโรจน์  สารรัตนะ  
(๒๕๔๒, หน้า ๑๑) 

ภารกิจของการบริหาร คือ  การวางแผน การจัดองค์การ การน า 
และการควบคุม 

 

 สรุป กระบวนการบริหารงานโดยทั่วไปทั้งภาครัฐและเอกชนและองค์กรต่างๆมักจะ
ประกอบไปด้วยการวางแผน การจัดองค์การ หรือการจัดหน่วยงานต่างๆ ภายในองค์กร การสรรหา
บุคคลเข้าท างาน การสั่งการ การประสานงาน การรายงานผลการปฏิบัติงาน การงบประมาณ โดย
อาจจะเลือกใช้เพียงการวางแผน การจัดองค์การ หรือการจัดหน่วยงานต่างๆ ภายในองค์กร การสรร
หาคนเข้าท างาน การสั่งการ การประสานงาน หรืออาจใช้เพียง การวางแผน การจัดองค์การ การน า  
และการควบคุม ภารกิจเหล่านี้สามารถท าให้กระบวนการบริหารขององค์กรทุกองค์กรล้วนแล้วแต่
ประสบความส าเร็จ  
 ๒.๔.๕ แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารกิจการคณะสงฆ์ 

 วัดเป็นที่พ านักอาศัยของพระภิกษุสามเณรทั้งหลาย เป็นสถานที่ประกอบศาสนกิจหรือ
ประกอบกิจกรรมของสงฆ์ในพระพุทธศาสนา ผู้ที่ท าหน้าที่ในการบริหารจัดการวัดคือ เจ้าอาวาส หรือ
สมภาร ซึ่งหมายถึงผู้น าของภิกษุสงฆ์ สามเณร และคฤหัสถ์ที่อยู่ในวัด โดยท าหน้าที่เป็นผู้บริหาร
กิจการของวัด เป็นผู้ปกครองบังคับบัญชาดูแลแนะน า สั่งสอนพระภิกษุ สามเณร และฆราวาสผู้อยู่ใน
วัด ให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย ให้อยู่ในศีลธรรมอันดี มีความสมัครสมานสามัคคีปรองดองกัน 
ร่วมแรงร่วมใจกันปฏิบัติศาสนกิจ ด าเนินกิจกรรมและโครงการต่างๆ ของวัดให้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี  
มีประสิทธิภาพสูง และมีความเจริญรุ่งเรือง สันติสุขและมั่นคง เป็นศูนย์กลางชุมชนในการให้
การศึกษาอบรมศีลธรรม จริยธรรม และภาวนาธรรม คือ วิปัสสนากรรมฐานแก่ชุมชนและประชาชน
ทั้งใกล้และไกล เป็นที่พ่ึงทางใจแก่สาธุชนได้อย่างแท้จริง นอกจากนี้ การบริหารกิจการคณะสงฆ์ เป็น
ภาระหน้าที่โดยตรงของพระสังฆาธิการที่มีความส าคัญต่อพระศาสนาเป็นอย่างยิ่ง ดังเช่นความ
เรียบร้อยดีงามของประเทศชาติเกิดได้จากความส าเร็จของการบริหารจัดการของแต่ละชุมชน ฉันใด 



๔๗ 
 

ความเรียบร้อยดีงามของคณะสงฆ์ก็เกิดได้จากความส าเร็จของการบริหารจัดการกิจการคณะสงฆ์ของ
พระสังฆาธิการในแต่ละระดับฉันนั้น   

 การบริหารกิจการคณะสงฆ์ เป็นเรื่องของคณะสงฆ์ตั้งแต่ระดับมหาเถรสมาคม ลงมาเป็น
ล าดับขั้นจนถึงระดับวัด คือ เจ้าอาวาส โดยที่มีพุทธศาสนิกชนที่เคารพนับถือพระพุทธศาสนา หรือที่
เรียกว่า พุทธบริษัท ๔ ที่อาศัยอยู่ในวัดร่วมกันบริหารกิจการคณะสงฆ์และของวัด เพ่ือให้เกิดความ
เรียบร้อยสงบดีงาม และสอดคล้องกับกฎมหาเถรสมาคมที่บัญญัติขึ้นในด้านการบริหารกิจการ     
คณะสงฆ์ทั้ง ๖ ด้าน คือ การปกครอง การศาสนศึกษา ด้านการศึกษาสงเคราะห์ ด้านการเผยแผ่
พระพุทธศาสนา ด้านการสาธารณูปการ และด้านการสาธารณะสงเคราะห์ จากการศึกษาทบทวน
เอกสารและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการวัด ผู้วิจัยขอน าเสนอแนวคิดที่เกี่ยว ข้อง
ดังต่อไปนี้ 

 ๒.๔.๖ ความส าคัญของการบริหารกิจการคณะสงฆ์ 

 พระสังฆาธิการที่ได้รับการแต่งตั้งจากมหาเถรสมาคมให้เป็นเจ้าอาวาสหรือผู้รักษาการ
แทนเจ้าอาวาส มีบทบาทหรือหน้าที่ต้องรับผิดชอบงานด้านการปกครองตนเองและปกครองวัด        
๔ ประการ คือ ๑) มีบทบาทหรือหน้าที่รับผิดชอบฐานะเป็นพระภิกษุในพระพุทธศาสนา ๒) มีบทบาท
หรือหน้าที่รับผิดชอบฐานะเป็นผู้แทนวัด ๓) มีบทบาทหรือหน้าที่รับผิดชอบฐานะเป็นพระสังฆาธิการ 
และ ๔) มีบทบาทหรือหน้าที่รับผิดชอบฐานะเป็นเจ้าพนักงานตามกฎหมาย๗๓ นอกจากจะมีบทบาท
และหน้าที่ใน ๔ ประการข้างต้นแล้ว ยังมีหน้าที่ในการบริหารจัดการวัดให้เป็นไปตามความมุ่งหมาย
และตรงตามวัตถุประสงค์แห่งพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ และกฎเถรสมาคม โดย
ไม่ขัดต่อพระธรรมวินัยด้วย 

 การบริหารองค์การชาวพุทธควรจะกระจายอ านาจให้มากข้ึน แม้แต่การปกครองคณะสงฆ์
ก็ไม่จ าเป็นต้องเลียนแบบระบบราชการที่ชักช้าไม่ทันการ และคณะสงฆ์อาจจะคิดระบบการปกครอง
ให้มุ่งพัฒนาให้วัดแต่ละวัดให้เข้มแข็ง เป็นที่พ่ึงของชุมชนอย่างแท้จริง จากนั้นวัดทั้งหลายก็ต้องสร้าง
เครือข่ายโยงใยร่วมกันท างานทั่วประเทศ ทั้งพยายามลดขั้นตอนสายบังคับบัญชาที่ซ้ าซ้อนไม่ทันการ 
โดยปรับปรุงระบบพระสังฆาธิการหรือท ารีเอนจิเนียริ่งให้กับการบริหารกิจการคณะสงฆ์การปกครอง
คณะสงฆ์ไทยในปัจจุบันถือว่าเป็นการปกครองในระบอบประชาธิปไตย โดยมีสมเด็จพระสังฆราชเป็น
ประธาน มีการบังคับบัญชากันลงไปตามล าดับชั้น นับตั้งแต่ระดับมหาเถระสมาคมลงไปจนถึงเจ้า
อาวาส อันเป็นการปกครองบังคับบัญชาตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติคณะสงฆ์(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 
๒๕๓๕๗๔ ซึ่งมีการก าหนดอ านาจหน้าที่ของเจ้าอาวาสไว้ดังนี้  

                                                           

 ๗๓พระครูสิริอาภากร อ าภา, “บทบาทเจ้าอาวาสด้านการปกครองและด้านการเผยแผ่ศาสนธรรม : 
กรณีศึกษาเจ้าอาวาสในเขตอ าเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่”, วิทยานิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิต
วิทยาลัย: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ๒๕๕๐), หน้า ๒๑.  
 ๗๔พระเมธีธรรมาภรณ์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต), การปกครองคณะสงฆ์ไทย, (กรุงเทพมหานคร: บริษัท 
สหธรรมิก จ ากัด, ๒๕๓๙), หน้า ๗๖.   



๔๘ 
 

  มาตรา ๓๗ เจ้าอาวาสมีหน้าที่ ดังนี้ ๑) บ ารุงรักษาวัดจัดกิจการและศาสนสมบัติของ
วัดให้เป็นไปด้วยดี ๒) ปกครองและสอดส่องให้บรรพชิตและคฤหัสถ์ที่มีที่อยู่ หรือพ านักอาศัยอยู่ในวัด
นั้นปฏิบัติตามพระธรรมวินัยกฎมหาเถรสมาคม ข้อบังคับ ระเบียบหรือค าสั่งของมหาเถรสมาคม       
๓) เป็นธุระในการศึกษาอบรมและสั่งสอนพระธรรมวินัยแก่บรรพชิตและคฤหัสถ์ และ ๔) ให้ความ
สะดวกตามสมควรในการบ าเพ็ญกุศล 

  มาตรา ๓๘ เจ้าอาวาสมีอ านาจ ดังนี้ ๑) ห้ามบรรพชิตและคฤหัสถ์ซึ่งมิได้รับอนุญาต
ของเจ้าอาวาสเข้าไปอยู่อาศัยในวัด ๒) สั่งให้บรรพชิตและคฤหัสถ์ซึ่งไม่อยู่ในโอวาทของเจ้าอาวาส
ออกไปเสียจากวัด ๓) สั่งให้บรรพชิตและคฤหัสถ์ที่มีที่อยู่หรือพ านักอาศัยในวัด ท างานภายในวัดหรือ
ให้ท าทัณฑ์บนหรือให้ขอขมาโทษ ในเมื่อบรรพชิตหรือคฤหัสถ์ในวัดนั้นประพฤติผิดค าสั่งเจ้าอาวาส   
ซึ่งได้สั่งโดยชอบด้วยพระธรรมวินัย กฎมหาเถรสมาคม ข้อบังคับ ระเบียบหรือค าสั่งของมหาเถรรสมาคม  

  พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๓๕ และกฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ ๒๓ 
ระบุชัดเจนว่า เจ้าอาวาสมีภารกิจในการบริหารกิจการคณะสงฆ์ทั้ง ๖ ด้าน ประกอบด้วย ด้านการ
ปกครอง ด้านศาสนศึกษา ด้านการเผยแผ่ ด้านการศึกษาสงเคราะห์ ด้านสาธาณูปการ และด้าน      
สาธารณสงเคราะห์ ด้วยเหตุนี้ เจ้าอาวาสจึงเป็นผู้มีบทบาทส าคัญในการบริหารกิจการคณะสงฆ์ให้
ส าเร็จไปได้ด้วยดี สมดั่งเจตนารมณ์แห่งพระราชบัญญัติคณะสงฆ์และกฎมหาเถรสมาคม 

 การปกครองคณะสงฆ์หรือสถาบันสงฆ์ในสมัยพุทธกาลนั้น พระพุทธเจ้าจะดูแลด้วย
พระองค์เอง ทรงอยู่ในฐานะประมุขและทรงให้ความส าคัญเสมอภาคในการบัญญัติสิกขาบทต่าง ๆ 
พระองค์จะทรงท าท่ามกลางสงฆ์ สังฆกรรมต่าง ๆ ที่กระท าต้องได้รับเสียงเอกฉันท์จากคณะสงฆ์จึงจะ
สามารถด าเนินต่อไป ท าให้พระพุทธศาสนาเผยแผ่ไปอย่างรวดเร็ว สิ่งที่พระพุทธองค์ทิ้งไว้เป็นมรดก
มาจนถึงปัจจุบันก็คือ พระธรรมวินัย ซึ่งจะเป็นหลักในการที่สถาบันสงฆ์จะใช้เป็นสื่อในการสร้างสรรค์
สิ่งดีงามให้กับชาวโลกต่อไป และจะเป็นสิ่งก าหนดบทบาทหรือจุดยืนในด้านความสัมพันธ์ระหว่างสงฆ์
กับสังคมชาวโลกในปัจจุบันและอนาคตด้วย๗๕ 

 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ ได้ระบุบทบาทหน้าที่และภารกิจที่ส าคัญของ
การบริหารกิจการคณะสงฆ์ในแต่ละด้าน ดังนี้ 

 ๑. ด้านศาสนศึกษา หมายถึง การจัดการศึกษาปริยัติธรรมและการศึกษาอ่ืนๆ อันควรแก่
สมณะ ซึ่งได้แก่ การศึกษาพระปริยัติธรรม หรือการศึกษาธรรมบาลี ซึ่งปัจจุบันได้จ าแนกเป็น ๒ ส่วน 
คือ การศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกธรรม บาลี และการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกสามัญ 

 ๒. ด้านศึกษาสงเคราะห์ เป็นการจัดการศึกษาสงเคราะห์แก่ประชาชนทั่วไป ปัจจุบันมี
การด าเนินการดังนี้ ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัด โรงเรียน
ราษฎร์สงเคราะห์ที่วัดสนับสนุน 

                                                           

  ๗๕พระเทพเวที (ประยุทธ์ ปยุตฺ โต) , การศึกษาที่สากลบนพ้ืนฐานแห่งภูมิปัญญาไทย ,  
(กรุงเทพมหานคร: อมรินทร์พริ้นติ้งกรุ๊พ, ๒๕๓๔), หน้า ๓๒. 



๔๙ 
 

 ๓. ด้านการเผยแผ่ศาสนธรรม เป็นการเผยแผ่ศาสนธรรม ด าเนินการใน ๒ ลักษณะ คือ 
เป็นโครงการปฏิบัติสืบเนื่องและเป็นโครงการเฉพาะกิจตามนโยบายของรัฐบาล 

 ๔. ด้านสาธารณสงเคราะห์ เป็นงานเกี่ยวกับการสงเคราะห์ชุมชนและสังคม โดยมีวัดและ
พระภิกษุเป็นแกนน า ได้แก่ โครงการอุปสมบทและบรรพชาพระภิกษุสามเณรภาคฤดูร้อน โครงการ
สงเคราะห์พระภิกษุสามเณรและวัดที่ประสบภัยและขาดแคลน วัดและเจ้าอาวาส พระภิกษุเป็นผู้น า
ในการพัฒนาชุมชนและสังคม เช่น ให้สถานที่เป็นที่จัดประชุมอบรมเยาวชนและประชาชนในด้าน
อาชีพต่าง ๆ การสร้างถนนเข้าหมู่บ้าน การออมทรัพย์ ให้สถานที่เป็นแหล่งประปาหมู่บ้าน การ
สนับสนุนทุนการศึกษาเด็กนักเรียน การช่วยเหลือผู้ปุวยยากไร้ เป็นต้น 

 ๕. ด้านสาธารณูปการ เป็นงานเกี่ยวกับการพัฒนาวัดด้านอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม 
เพ่ือให้วัดเอ้ือประโยชน์ตามภารกิจของวัดในด้านอ่ืนๆ การพัฒนาเหล่านี้ ได้แก่ การดูแลบ ารุงรักษาสา
ธารณสมบัติของวัด การดูแลรักษาและก่อสร้างอาคารสถานที่ เช่น พระอุโบสถ เมรุ อาคารเรียน หอ
ธรรม กฏุิ ศาลาการเปรียญ เป็นต้น 

 ๖. ด้านการปกครอง งานปกครองของสงฆ์อาศัยพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๐๕ แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ โดยล าดับชั้นการปกครองคณะสงฆ์ไว้ดังนี้ มาตรา ๒๐ คณะสงฆ์ต้อง
อยู่ภายใต้การปกครองของมหาเถรสมาคม การจัดระเบียบการปกครองคณะสงฆ์ให้ เป็นไปตามที่
ก าหนดในกฎมหาเถรสมาคม และกฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ ๑๕ พ.ศ. ๒๕๒๓ ว่าด้วยระเบียบการ
ปกครองคณะสงฆ์ หมวด ๒ ระเบียบการปกครองคณะสงฆ์ส่วนกลางและหมวด ๓ ระเบียบการ
ปกครองคณะสงฆ์ส่วนภูมิภาค๗๖  

 การบริหารกิจการคณะสงฆ์ เป็นภาระหน้าที่โดยตรงของพระสังฆาธิการและมีความส าคัญ
ต่อพระศาสนาเป็นอย่างยิ่ง ดังเช่น ความเรียบร้อยดีงามของประเทศชาติเกิดได้จากความส าเร็จของ
การบริหารจัดการของแต่ละชุมชนฉันใด ความเรียบร้อยดีงามของคณะสงฆ์ก็เกิดได้จากความส าเร็จ
ของการบริหารจัดการกิจการคณะสงฆ์ของพระสังฆาธิการในแต่ละระดับฉันนั้น โดยขอบข่ายของการ
บริหารทั้ง ๖ ด้าน มีรายละเอียดดังนี้ 

 ๑. การปกครอง เป็นการสอดส่องดูแลเพ่ือให้การปกครองคณะสงฆ์เป็นไปตามพระธรรม
วินัย กฎ ข้อบังคับ ค าสั่ง ประกาศของมหาเถรสมาคมหรือพระบัญชาของสมเด็จพระสังฆราช๗๗ เดิม
คือ การควบคุมและส่งเสริมรักษาความเรียบร้อยดีงาม เป็นหน้าที่ของพระสังฆาธิการในการปกครองดู
และพระภิกษุสามเณรในเขตการปกครองของตน ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้องตามหลักพระ

                                                           

  ๗๖ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, สาระส าคัญของภารกิจแต่ละด้าน, (ม.ป.ท.: ๒๕๔๙), 
หน้า ๑๖๘. 
 ๗๗กรมการศาสนา, การพัฒนาการบริหารศูนย์การศึกษาพุทธศาสนาวันอาทิตย์, กรุงเทพมหานคร: 
โรงพิมพ์กรมการศาสนา, ๒๕๓๕), หน้า ๔. 



๕๐ 
 

ธรรมวินัย และตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ เป็นงานเกี่ยวกับการปกครองพระภิกษุสามเณร 
ตลอดจนคฤหัสถ์ที่อยู่ภายในวัดให้ประพฤติปฏิบัติตนให้ถูกต้องเรียบร้อยดีงาม๗๘ 

 ในสมัยพุทธกาล การปกครองคณะสงฆ์ไม่ได้มีระเบียบแบบแผนอะไรมากนัก และคณะ
สงฆ์ยังไม่ได้ด ารงสภาวะการเป็นศูนย์รวมทางจิตใจของประชาชนเช่นในปัจจุบัน โดยเนื้อแท้ของการ
ปกครองสงฆ์ในสมัยพุทธกาลมีลักษณะเป็นประชาธิปไตยและมีความเสมอภาค พระสงฆ์ทุกรูปมี
หน้าที่ปฏิบัติตามพระธรรมวินัย พระเถระผู้เป็นอุปัชฌาย์อาจารย์มีหน้าที่ปกครองสานุศิษย์ของตน แต่
ในสังคมสังฆกรรมทั้งปวง สงฆ์ย่อมเป็นใหญ่ไม่เลือกว่าจะเป็นอาจารย์หรือสานุศิษย์ เมื่อมีกิจสงฆ์
เกิดข้ึนจะต้องมีการประชุมสงฆ์และถือมติเอกฉันท์ในที่ประชุมเป็นหลัก เนื่องจากในขณะนั้นพระสงฆ์
สาวกยังมีจ านวนไม่มากนัก ความเสื่อมอันเกิดจากข้อวัตรปฏิบัติของพระสงฆ์จึงมีน้อย ส่วนหลักที่ใช้
ในการปกครองมีเพียงพระธรรมวินัย โดยไม่จ าเป็นต้องอาศัยพระราชอ านาจจากพระเจ้าแผ่นดิน หรือ
ผู้ปกครองรัฐให้ออกกฎหมายบังคับสังฆมณฑล ฝุายอาณาจักรมีหน้าที่ถวายศาสนูปถัมภ์แต่ด้านเดียว  

 การปกครองคณะสงฆ์หรือการบริหารคณะสงฆ์ ตามความหมายในพระพุทธศาสนาเป็น
การปกครองเพ่ือการศึกษา การปกครองและความสงบเรียบร้อยที่เกิดจากการปกครองนั้น มิใช่เป็น
จุดหมายในตัว แต่เป็นเพียงปัจจัย คือ สภาพเอ้ือเพ่ือช่วยให้แต่ละบุคคลบรรลุจุดมุ่งหมายแห่ง
การศึกษาหรือเพ่ือเป็นหลักประกันของการศึกษาทั้งสิ้น ถ้าไม่ปกครองด้วยการศึกษา   ก็ต้องปกครอง
ด้วยอ านาจ เมื่อปกครองด้วยอ านาจก็เกิดความรู้สึกในเชิงปฏิปักษ์ที่เอียงไปในทางที่จะขัดแย้งกัน ด้วย
เหตุนี้การปกครองแบบใช้อ านาจจึงก่อให้เกิดปัญหาเริ่มตั้งแต่เกิดความขัดแย้งในจิตใจเป็นต้นไป ท าให้
ยิ่งต้องเพ่ิมการใช้อ านาจ ใช้อาญาและเน้นการลงโทษมากยิ่งขึ้นตามล าดับ ไม่ใช่การปกครองแบบ
พยายามสร้างคนดี แต่เป็นกาปรกครองแบบพยายามก าจัดคนเลวนั่นเอง๗๙ 

 สังคมปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงจากอดีตไปมากมาย เกิดปัญหาความขัดแย้งมากมายกับผู้
ที่เกี่ยวข้องทั้งที่เป็นพระสงฆ์ สามเณรด้วยกันเอง หรือคฤหัสถ์ที่อาศัยอยู่ในวัดหรือที่อยู่นอกวัด ทั้งนี้
เพ่ือให้การปกครองวัดเป็นไปด้วยดี มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย พระราชบัญญัติคณะสงฆ์จึงมีการ
ก าหนดให้แต่ละวัดมีภิกษุผู้ด ารงต าแหน่งบริหารปกครองคณะสงฆ์ภายในวัด ซึ่งประกอบไปด้วยเจ้ า
อาวาส รองเจ้าอาวาสและผู้ช่วยเจ้าอาวาส โดยในมาตรา ๓๖ – ๓๗ ได้ก าหนดอ านาจหน้าที่ของเจ้า
อาวาสไว้ว่า เจ้าอาวาสจะต้องด าเนินการปกครองภิกษุสามเณรที่อยู่ภายในวัดให้ปฏิบัติตามกฎ 
ระเบียบ ข้อบังคับหรือค าสั่งของมหาเถรสมาคม ด าเนินการสอดส่องดูแลรักษาความดีงามภายในวัด 
ปกครองและสอดส่องให้คฤหัสถ์ที่พ านักอยู่ในวัดปฏิบัติตามกฎระเบียบต่างๆ ของวัดด้วยดี  ด้วยเหตุนี้
วัดแต่ละวัดนอกจากจะจัดการปกครองโดยมีกฎ ระเบียบ กติกาเฉพาะของแต่ละวัดแล้ว ยังจะต้องอยู่
ภายใต้ระเบียบการปกครองแห่งราชอาณาจักร และระเบียบการปกครองคณะสงฆ์ไทย เช่น กฎหมาย 
พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ กฎหมาเถรสมาคม กฎกระทรวง เป็นต้น แต่ทั้งนี้ต้องไม่ขัดแย้งต่อหลักการ
แห่งพระธรรมวินัยเป็นส าคัญ ในส่วนของการปกครองบุคลากรภายในวัดที่นอกเหนือจากภิกษุสงฆ์ 
                                                           

  ๗๘พระเทพปริยัติสุธี (วรวิทย์ คงฺคป โ การคณะสงฆ์และการพระศาสนา, (กรุงเทพมหานคร         
: โรงพมิพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๐), หน้า ๘๗. 
  ๗๙พระเมธีธรรมาภรณ์ (ประยูร  ธมฺ มจิตฺ โต), การปกครองคณะสงฆ์ไทย , (กรุงเทพมหานคร              
: สหธรรมิก, ๒๕๓๙), หน้า ๗๘. 



๕๑ 
 

สามเณร ซึ่งได้แก่ ศิษย์วัด แม่ชี คนงาน รวมทั้งฆราวาสผู้อาศัยในวัดคนอ่ืน ๆ เจ้าอาวาสจะมอบหมาย
ให้เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารวัด และกระจายอ านาจหน้าที่เพ่ือช่วยกันดูแลและพัฒนาวัด 

 การปกครอง หมายถึง ภารกิจที่วัดโดยภิกษุผู้เป็นเจ้าอาวาสหรือคณะเจ้าปกครอง
ด าเนินการสอดส่องดูแลรักษาความเรียบร้อยดีงาม เพ่ือให้ภิกษุ สามเณรและคฤหัสถ์ที่อยู่ในวัด หรือ
ในการปกครองปฏิบัติตามพระธรรมวินัย กฎหมาย กฎ ข้อบังคับ ระเบียบ ค าสั่งประกาศของมหาเถร
สมาคมหรือพระบัญชาของสมเด็จพระสังฆราช โดยเน้นการบ าบัดทุกข์บ ารุงสุขเป็นหลักภายใต้วิธีการ 
๓  วิธีการคือ  ๑) นิคคหวิธี คือ การข่มเหงคนที่ควรช่ม หรือต าหนิคนที่ควรต าหนิ ๒) ปัตตหวิธี คือ 
การยกย่องคนที่ควรยกย่อง ๓) ปวารณาวิธี คือ เปิดโอกาสให้ผู้อ่ืนว่ากล่าวตักเตือนสั่งสอนตนได้ คือ
ให้ตักเตือนซึ่งกันและกัน ทั้งนี้โดยอาศัยเครื่องมือ ๓ ประการ คือ (๑) พระธรรมสินัยที่พระพุทธเจ้า
ทรงแสดงไว้และบัญญัติไว้แล้ว (๒) กฎหมายบ้านเมือง ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณา
โปรดให้ใช้อ านาจทางรัฐสภาตราขึ้นไว้ตามกระบวนการนิติบัญญัติ เพ่ือจัดระเบียบและบังคับการ
ปกครองคณะสงฆ์ให้เป็นไปตามพระธรรมวินัย (๓) ขนบธรรมเนียม จารีตประเพณีอันดีงามที่บรรพ
บุรุษบูรพาจารย์ยอมรับและน าปฏิบัติสืบต่อกันมา๘๐  

 ๒. การศาสนศึกษา การที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตั้งสังคมสงฆ์ขึ้นมานั้นก็เพ่ือให้เป็นสังคมแห่ง
การเรียนรู้ พระภิกษุทุกรูปที่บวชเข้ามาในพระพุทธศาสนาจะต้องขู่กระบวนการเรียนรู้ตามหลัก
ไตรสิกขา เพราะต้องสมาทานศึกษา ประพฤติ ปฏิบัติ ส่วนสิกขาทั้งหลายที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติ
ส าหรับตน ค าว่า “สิกขา” หมายถึง การศึกษา ส่วนสิกขาบท หมายถึง เรื่องที่จะต้องศึกษาเรียนรู้และ
ปฏิบัติตาม พระภิกษุทั้งหลายที่บวชเข้ามาในพระพุทธศาสนาจึงมีฐานะเป็นนักศึกษา โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งที่ยังเป็นพระเสขะบุคคล คือบุคคลที่จะต้องศึกษาเรียนรู้ ฝึกฝน อบรมและพัฒนาตนเองอยู่เสมอ ใน
อดีตจึงมีประเพณีไทยที่เรียกว่า “บวชเรียน” คือบวชแล้วต้องศึกษาเรียนรู้เพ่ือพัฒนาตนเองสู่ความ
เป็นบัณฑิต คือมีปัญญาที่สามารถพ่ึงได้ ซึ่งประเพณีนี้เป็นสิ่งที่คนไทยยึดถือปฏิบัติสืบต่อกันมาจนถึง
ปัจจุบัน ด้วยเหตุนี้ภาระหน้าที่ความรับผิดชอบต่อการศึกษาของพระภิกษุ สามเณรและการให้ความรู้
หรือแสงสว่างทางปัญญาแก่ประชาชน จึงเป็นสิ่งที่วัดมิอาจปฏิเสธได้  

 การจัดการศาสนศึกษานั้นคณะสงฆ์มิได้ก าหนดวัตถุประสงค์ไว้ชัดเจน แต่โดยหลักสูตร
และเนื้อหาวิชาแล้วอนุมานได้ว่ามีวัตถุประสงค์ ๙ ประการ คือ ๑) เพ่ือพระสงฆ์รักษาตนและหมู่คณะ 
๒) เพ่ือใช้อบรมสั่งสอนพระธรรมวินัยแก่บรรพชิตและคฤหัสถ์ ๓) เพ่ือใช้พัฒนาชาติบ้านเมืองด้วย
คุณธรรมของพระศาสนา ๔) เพ่ือใช้ในกิจการคณะสงฆ์และการพระศาสนา ๕) เพ่ือรักษาหลักพระ
ธรรมวินัยของพระพุทธศาสนา ๖) เพ่ือสร้างศาสนทายาทสืบอายุพระพุทธศาสนา ๗) เพ่ือความมั่นคง
แห่งพระพุทธศาสนา ๘) เพ่ือความตั้งมั่นแห่งพระสัทธรรม และ ๙) เพ่ือความมั่นคงของประเทศชาติ
อันเป็นส่วนรวม๘๑  

                                                           

 ๘๐พระเมธีธรรมาภรณ์ (ประยูร ธมมจิตฺโต), การปกครองคณะสงฆ์ ไทย, (กรุงเทพมหานคร: บริษัท 
สหธรรมิก จ ากัด, ๒๕๓๙), หน้า ๗๖.  
  ๘๑พระเทพปริยัติสุธี (วรวิทย์ คงฺคป โ การคณะสงฆ์และการพระศาสนา, หน้า ๔๑. 



๕๒ 
 

 ปัจจุบันการศึกษาของพระภิกษุสงฆ์แบ่งออกเป็น ๔ ประเภท คือ ๑) การศึกษาพระปริยัติ
ธรรมแผนกธรรม โดยมีหลักสูตรนักธรรมที่จัดส าหรับพระภิกษุ สามเณร และธรรมศึกษา ซึ่งจั ด
ส าหรับคฤหัสถ์ ๒) การศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลี ๓) การศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ ที่
จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ เพ่ือให้การศึกษาแก่พระภิกษุ สามเณรทั้ง
วิชาสามัญและการศึกษาพระปริยัติธรรมควบคู่กันไป และ ๔) การศึกษาในมหาวิทยาลัยสงฆ์ ซึ่งเป็น
การจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาของคณะสงฆ์ไทย ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 

 ๓. การศึกษาสงเคราะห์ เป็นการจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นการปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรม
แก่เด็กและเยาวชนให้มีความรู้ความเข้าใจหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา และการจัดการศึกษาเพ่ือ
เตรียมความพร้อมแก่เด็กปฐมวัย๘๒ หรือเป็นการจัดการศึกษาเพ่ือช่วยเหลือเกื้อกูลหรืออุดหนุนจุนเจือ
การศึกษาอ่ืน นอกจากการศาสนศึกษาหรือสถาบันการศึกษาหรือบุคคลที่ก าลังศึกษาเล่าเรียน เป็น
การจัดการศึกษาสงเคราะห์แก่ประชาชนทั่วไป คณะสงฆ์ได้ก าหนดการศึกษาสงเคราะห์เป็นกิจการ
อันหนึ่งของคณะสงฆ์ การศึกษาสงเคราะห์นั้นว่าโดยลักษณะ ควรแยกเป็น ๒ ลักษณะ คือ (๑) 
การศึกษานอกเหนือจากการศาสนศึกษาที่พระสงฆ์ด าเนินการเพ่ือการสงเคราะห์ประชาชน หรือ
พระภิกษุสามเณร และ (๒) การสงเคราะห์เกื้อกูลแก่การศึกษา สถาบันการศึกษา หรือบุคคลก าลัง
ศึกษา  

 การศึกษาสงเคราะห์ที่พระภิกษุสงฆ์ด าเนินการในปัจจุบัน แบ่งเป็น ๔ ประเภท คือ      
๑) โรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา และโรงเรียนสงเคราะห์เด็กยากจนตามพระราช
ประสงค์ ๒) ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ ๓) ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัด และ            
๔) โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ทั้งนี้เพราะภารกิจด้านการศึกษาสงเคราะห์ นอกจาก
จะจัดให้แก่เด็กและเยาวชนให้มีสถานที่เรียนหนังสือแล้ว ภิกษุสงฆ์ยังให้ความสงเคราะห์การศึกษาแก่
เด็กและเยาวชนผู้ก าลังศึกษาในสถานศึกษาทั่วประเทศ อาทิ  ตั้งทุนสนับสนุนการศึกษาแก่นักเรียน
และนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ทุกระดับชั้น ตั้งแต่ระดับประถมศึกษาจนถึงอุดมศึกษา วัดและ
พระสงฆ์จึงเป็นสถาบันที่มีส่วนช่วยในการช่วยเหลือเด็กและเยาวชนของชาติในด้านการศึกษา เป็น
สถานอบรมบ่มนิสัยเด็กและเยาวชนมาทุกยุคทุกสมัย โดยเฉพาะเด็กที่ยากจนขาดคนดูแลและก าพร้า
บิดามารดาก็ได้อาศัยสถาบันสงฆ์ โดยให้พระภิกษุสงฆ์เป็นผู้อุปการะ เป็นโอกาสให้พระภิกษุสงฆ์       
ได้พัฒนาทรัพยากรของชาติตั้งแต่วัยเด็ก เพ่ือจะได้เป็นผู้น าที่พึงปรารถนาของสังคมต่อไป๘๓ 
นอกจากนี้ ยังเป็นการสงเคราะห์ประชาชนด้านการศึกษา ให้มีความรู้ความสามารถที่จะด ารงตนและ
ด าเนินชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข๘๔ 

                                                           

 ๘๒กรมการศาสนา, รายงานการประเมินผลเร่ืองโครงการส่งเสริมศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัด 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๓๘, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์กรมการศาสนา, ๒๕๔๒), หน้า ๕-๖. 
  ๘๓พระเทพปริยัติสุธี (วรวิทย์ คงฺคป  ฺโ การคณะสงฆ์และการพระศาสนา, หน้า ๕๐-๕๑. 
  ๘๔บุญศรี พานะจิตต์ และคณะ, ความส าเร็จในการปฏิบัติภารกิจของวัด : ศึกษาเฉพาะกรณีวัดสวนแก้ว 
อ าเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี, (กรุงเทพมหานคร: ม.ป.ท., ๒๕๔๕), หน้า ๒๐. 



๕๓ 
 

 ๔. การเผยแผ่พระพุทธศาสนา เป็นการด าเนินการประกาศพระพุทธศาสนาให้ศาสน
ทายาท และประชาชนได้รับทราบในทุก ๆ วิธีที่ไม่ขัดต่อพระธรรมวินัย โดยมุ่งเน้นให้ประชาชนได้มี
ความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมแล้วน้อมน าไปปฏิบัติในชีวิตประจ าวัน ได้แก่ การเทศนา การปาฐกถา
ในโอกาสและสถานที่ต่าง ๆ ทั้งในและนอกวัด๘๕ เป็นหน้าที่หรือบทบาทที่พระสงฆ์หรือพระสังฆาธิการต้อง
กระท า โดยการจัดการเทศนาอบรมสั่งสอนประชาชนให้เกิดศรัทธา เลื่อมใสในพระพุทธศาสนาและ
ตั้งอยู่ในสัมมาปฏิบัติ เป็นพลเมืองดีของประเทศชาติ มีการก าหนดหน้าที่หรือบทบาทที่วัดต่าง ๆ เจ้า
คณะต าบล คณะสงฆ์อ าเภอ และคณะสงฆ์จังหวัด เกี่ยวกับการเผยแผ่ ไว้ดังนี้คือ (๑) หาอุบายวิธีให้ได้
ยินได้ฟังโอวาท ค าสั่งสอนหรือข้อแนะน าที่เป็นประโยชน์ (๒) แนะน า สั่งสอน อบรมประชาชนให้
เข้าใจในศาสนพิธีและการปฏิบัติ (๓) เทศนาสั่งสอนประชาชนให้ตั้งอยู่ในศีลธรรมและให้ได้ยินได้ฟัง
เกี่ยวกับพระศาสนาโดยถูกต้อง๘๖ 

 การเผยแผ่พระพุทธศาสนามุ่งเน้นให้ประชาชนได้มีความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมแล้ว
น้อมน าไปประพฤติปฏิบัติ ใช้เป็นแนวทางในการด าเนินชีวิต วิธีที่ภิกษุสงฆ์ใช้ในการเผยในปัจจุบันมี
หลายวิธี ได้แก่ การเทศนาธรรม ปาฐกถาธรรม อภิปรายธรรม สนทนาธรรม การสอนวิปัสสนา
กรรมฐานและการใช้สื่อประกอบการสอนธรรมะ จะเลือกใช้วิธีการใดขึ้นอยู่กับลักษณะของผู้รับงาน
เผยแผ่ที่พระภิกษุสงฆ์ท ากันอยู่ทั่วไปในปัจจุบัน ได้แก่ (๑) งานพระธรรมทูต ด าเนินการโดยใช้มติมหา
เถรสมาคม มีการจัดพระภิกษุสงฆ์ผู้สมัครบ าเพ็ญประโยชน์แก่พระพุทธศาสนาออกไปจาริกเผยแผ่
หลักธรรมแก่ประชาชนทั่วประเทศ (๒) หน่วยอบรมประชาชนประจ าต าบล (อ.ป.ต.) เป็นกิจกรรมของ
คณะสงฆ์ไทยตามระเบียบของมหาเถรสมาคม มีความมุ่งหมายที่จะพัฒนาท้องถิ่ นระดับต าบลลงสู่
หมู่บ้าน โดยให้พระภิกษุในชนบทได้มีบทบาทและเป็นแกนน าในการส่งเสริมวัดให้เป็นศูนย์กลางการ
พัฒนาท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนนั้น (๓) งานอบรมจริยธรรมนักเรียน ข้าราชการและ
ประชาชน เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมมีทัศนคติที่ดีต่อสถาบันพระพุทธศาสนา สามารถปฏิบัติตนในการ
ด าเนินชีวิตประจ าวัน เพ่ือพัฒนาตนเองและสังคม (๔) การบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เป็นการจัด
กิจกรรมบรรพชาเยาวชนชายอายุตั้งแต่ ๑๐ ปี เพ่ือใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ในการศึกษาธรรม
ในช่วงปิดภาคฤดูร้อน (๕) การส่งเสริมหน่วยสงเคราะห์พุทธมามกะผู้เยาว์ เป็นหน่วยสงเคราะห์ที่วัด
จัดให้มีขึ้นในวัดในหมู่บ้าน เพื่อฝึกอบรมด้านความรู้ ความประพฤติจิตใจ โดยมีพระภิกษุสงฆ์ท าหน้าที่
ฝึกอบรมสั่งสอนและบริหารงานทั่วไปของหน่วยสงเคราะห์พุทธมามกะผู้เยาว์ (๖) การเผยแผ่ทาง
สื่อมวลชน เป็นการด าเนินการเผยโดยผ่านทางวิทยุ โทรทัศน์ วารสาร นิตยสารเผยแผ่ธรรมใน
ต่างประเทศ หรือการตั้งวัดในต่างประเทศ และ (๗) การเผยแผ่ตามศักยภาพของวัด เป็นโครงการที่

                                                           

  ๘๕กรมการศาสนา, คู่มือการจัดการศึกษาของสงฆ์, (กรุงเทพมหานคร:  โรงพิมพ์การศาสนา, ๒๕๓๙),  
หน้า ๙. 

 ๘๖สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง วรป  ฺโ คู่มือพระสังฆาธิการว่าด้วยเร่ือง การคณะสงฆ์
และการพระศาสนา, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์การศาสนา, ๒๕๔๐), หน้า ๑๓๘-๑๔๕. 



๕๔ 
 

จัดท าขึ้นเพ่ือพัฒนาคุณภาพชุมชนตามศักยภาพของวัด ได้แก่ โครงการอุทยานการศึกษา การจัดสวน
สมุนไพรในวัด โครงการลานกีฬา เป็นต้น๘๗ 

 ๕. ด้านการสาธารณูปการ การสาธารณูปการที่จัดเป็นระเบียบการบริหารกิจการคณะ
สงฆ์ส่วนกลาง และระเบียบการปกครองส่วนกลาง หมายถึง   (๑) การก่อสร้างและการบูรณ 
ปฏิสังขรณ์ศาสนวัตถุและ ศาสนสถาน (๒) กิจการอันเกี่ยวกับวัด คือ การสร้าง การตั้ง การรวม การย้าย 
การยุบเลิก การขอรับพระราชทานวิสุงคามสีมา การยกวัดร้างเป็นวัดที่มีพระภิกษุอยู่จ าพรรษา และ
การยกวัดราษฎร์ขึ้นเป็นพระอารามหลวง (๓) กิจการของวัดอ่ืน ๆ เช่น การจัดงานวัด การเรี่ยไร และ 
(๔) การศาสนสมบัติของวัด๘๘ เป็นการด าเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาวัดด้านอาคาร สถานที่และ
สิ่งแวดล้อม เพ่ือให้วัดเอ้ือประโยชนตามภารกิจของเจ้าอาวาสด้านอ่ืน ๆ การพัฒนาเหล่านี้ ได้แก่ การดูแล 
บ ารุงรักษาสาธารณสมบัติของวัด การดูแลรักษาและก่อสร้างอาคารสถานที่ เช่น อุโบสถ เมรุ อาคารเรียน 
หอธรรม กุฏิ ศาลาการเปรียญ เป็นต้น๘๙  

 กิจกรรมด้านสาธารณูปการของวัดแบ่งออกเป็น ๓ เรื่อง คือ (๑) การบูรณะและพัฒนาวัด 
(๒) การก่อสร้างและบูรณปฏิสังขรณ์เสนาสนะ และ (๓) การดูแลรักษาและจัดการศาสนสมบัติ การ
บริหารงานสาธารณูปการของเจ้าอาวาสตามพระธรรมวินัยเป็นการจัดการเพ่ือให้เกิดความสงบสุข 
(สัปปายะ) ๔ อย่าง คือ (๑) อาวาสสัปปายะ ที่อยู่เป็นสุขสบาย คือ ท าให้วัดเป็นอาราม เป็นที่ร่มรื่น
รื่นรมย์ เป็นรมณียสถาน เจริญตา สบายใจแก่ผู้พบเห็น เป็นศูนย์กลางของชุมชนทั้งด้านวัตถุและจิตใจ 
(๒) อาหารสัปปายะ อาหารเป็นที่สบายตา ตามปกติเมื่อมีที่อยู่ดีแล้ว ต้องค านึงถึงการกินอาหาร การ
จัดสวัสดิการเรื่องอาหาร (๓) บุคคลสัปปายะ บุคคลเป็นที่สบาย เรื่องของบุคคลภายในวัดหรือบุคคลที่
เกี่ยวข้องกับวัด แบ่งออกเป็น ๔ ประเภท คือ ภิกษุสงฆ์ สามเณร อุบาสกอุบาสิกาและเด็กวัด (๔) 
ธรรมสัปปายะ ธรรมที่เป็นสบาย จุดมุ่งหมายหลักของวัดคือ เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรม๙๐ ทั้งนี้เพ่ือ
บ ารุงรักษาวัดให้เป็นที่อ านวยประโยชน์แก่ประชาชน เป็นการก่อสร้างและการบูรณปฏิสังขรณ์ศาสน
วัตถุและศาสนสถานภายในวัดให้เรียบร้อยดีงาม ทั้งนี้เพ่ือให้วัดเป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชน โดยมี
พระภิกษุสงฆ์เป็นผู้น าในการพัฒนา  

 ๖. การสาธารณสงเคราะห์  เป็นการด าเนินกิจการต่าง ๆ เพ่ือให้เป็นสาธารณประโยชน์ แก่
หน่วยงาน หรือแก่บุคคล หรือคณะบุคคล หรือการช่วยเหลือเกื้อกูลหรือการอุดหนุนจุนเจือสถานที่ซึ่ง
เป็นสาธารณสมบัติหรือประชาชนทั่วไป เป็นกิจกรรมที่วัดหรือภิกษุสงฆ์ด าเนินกิจการเพ่ือให้เป็น
สาธารณประโยชน์ ทั้งการสงเคราะห์บุคคลและสาธารณสงเคราะห์ โดยมีจุดมุ่งหมายว่าเป็นการให้วัด
กับบ้านต่างถ้อยทีถ้อยอาศัยซึ่งกันและกัน๙๑ ได้แก่ โครงการอุปสมบทและบรรพชาพระสงฆ์และ

                                                           

 ๘๗บุญศรี พานะจิตต์, ความส าเร็จในการปฏิบัติภารกิจของวัด : ศึกษาเฉพาะกรณีวัดสวนแก้ว 
อ าเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี, หน้า ๒๕.  
 ๘๘พระเทพปริยัติสุธี (วรวิทย์ คงคป  ฺโ การคณะสงฆ์และการพระศาสนา, หน้า ๕๔-๕๕. 
  ๘๙กรมการศาสนา, คู่มือการจัดการศึกษาสงฆ์, หน้า ๗. 
 ๙๐พระรัตนมุนี (ชัยวัฒน์ ป ณาสิริ), การจัดการสาธารณูปการและสาธารณสงเคราะห์ของวัด, 
(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์การศาสนา, ๒๕๓๘), หน้า ๙. 
  ๙๑กรมการศาสนา, วัดพัฒนา ๔๓, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์การศาสนา, ๒๕๔๓), หน้า ๑๓. 



๕๕ 
 

สามเณรภาคฤดูร้อน โครงการสงเคราะห์พระสงฆ์สามเณรที่วัดประสบภัยหรือขาดแคลน๙๒ วัดและ
อาวาสเป็นผู้น าในการพัฒนาชุนและสังคม โดยให้ใช้สถานที่เป็นที่จัดกิจกรรมต่างๆ ได้แก่ ประชุม
อบรมเยาวชนและประชาชนด้านอาชีพต่างๆ การสร้างถนนเข้าหมู่บ้าน การออมทรัพย์ เป็นแหล่ง
ประปาหมู่บ้าน เป็นสถานที่ให้การช่วยเหลือผู้ยากไร้ เป็นต้น ผู้ที่มีหน้าที่จัดการสาธารณสงเคราะห์ 
ได้แก่ วัดหรือเจ้าอาวาส ซึ่งมีบทบัญญัติว่าด้วยหน้าที่ของเจ้าอาวาสก าหนดไว้ดังนี้(๑) ให้เจ้าอาวาสจัด
กิจการของวัดให้เป็นไปโดยเรียบร้อย (๒) เป็นธุระในการจัดการศึกษาอบรมแก่บรรพชิตและคฤหัสถ์ 
(๓) ให้ความสะดวกตามสมควรแก่พุทธศาสนิกชนในการบ าเพ็ญกุศล๙๓ จึงกล่าวได้ว่า การสาธารณ
สงเคราะห์ คือภารกิจในการด าเนินการช่วยเหลือสังคมทางวัตถุในรูปแบบต่าง ๆ ที่ไม่ขัดต่อพระธรรม
วินัย ได้แก่ การสงเคราะห์ภิกษุสามเณร การสร้างถนนเข้าหมู่บ้าน การสนับสนุนทุนการศึกษาแก่    
เด็กนักเรียน การช่วยเหลือผู้ปุวยยากไร้ การสร้างหอสมุดโรงเรียน การช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ เป็นต้น 
การสาธารณสงเคราะห์นอกจากจะเป็นการช่วยเหลือชาวบ้านในสิ่งที่พวกเขาต้องการและมีความ
จ าเป็นแล้ว ยังเป็นการสร้างความผูกพันระหว่างวัดกับบ้านอีกทางหนึ่งด้วย 

 การบริหารกิจการคณะสงฆ์ให้มีประสิทธิภาพขึ้นอยู่กับความสามารถในการบริหารจัดการ
ของเจ้าอาวาส ซึ่งเป็นผู้ปกครองคณะสงฆ์ระดับต้น ซึ่งมีหน้าที่ในการบริหารกิจการคณะสงฆ์ตาม
หน้าที่ของเจ้าอาวาสตามภารกิจของคณะสงฆ์ ๖ ด้าน คือ ด้านการปกครอง ด้านการศึกษาสงเคราะห์ 
ด้านการสาธารณูปการ ด้านการศาสนศึกษา ด้านการเผยแผ่ศาสนธรรม และด้านการสาธารณ
สงเคราะห์๙๔ 

ตารางท่ี ๒.๙ สรุปภารกิจการบริหารจัดการกิจการคณะสงฆ์ 

นักวิชาการ/แหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 
ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาแห่งชาติ  
(๒๕๔๙, หน้า ๑๖๘ ) 

ภารกิจที่ส าคัญของการบริหารกิจการคณะสงฆ์ ได้แก่ การศาสน
ศึกษา การศึกษาสงเคราะห์ การเผยแผ่ศาสนธรรม การสาธารณ
สงเคราะห์ การสาธารณูปการ และการปกครอง 

สุชินชยันต์ เพ็ชรนิล  
(๒๕๕๘, หน้า ๘๙-๙๘) 

ภารกิจของคณะสงฆ์ ๖ ด้าน คือ ด้านการปกครอง ด้านการศึกษา
สงเคราะห์ ด้านการสาธารณูปการ ด้านการศาสนศึกษา ด้านการเผย
แผ่ ศาสนธรรม และด้านการสาธารณสงเคราะห์ 

 

 สรุป การบริหารกิจการคณะสงฆ์เป็นภารกิจที่พระสงฆ์จะต้องกระท า โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
พระสังฆาธิการในระดับต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งพระภิกษุที่ด ารงต าแหน่งเจ้าอาวาส แบ่งออกเป็น    

                                                           

 ๙๒กรมการศาสนา,รายงานการประเมินผลเร่ืองโครงการส่งเสริมศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัด 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๓๘, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์กรมการศาสนา, ๒๕๔๒). หน้า ๗. 
  ๙๓พระเทพปริยัติสุธี (วรวิทย์ คงคป  ฺโ การคณะสงฆ์และการพระศาสนา, (กรุงเทพมหานคร          
: โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๐), หน้า ๕๖-๕๗. 
 ๙๔สุชินชยันต์ เพ็ชรนิล, การบริหารจัดการวัดตามหลักพุทธธรรมาภิบาล : ศึกษาวัดในเขตปกครอง  
คณะสงฆ์ภาค ๓, วารสารจันทรเกษมสาร, ฉบับท่ี ๓๖ (มกราคม - -มิถุนายน ๒๕๕๘) : ๘๙ – ๙๘.  



๕๖ 
 

๖ ประเภท คือ ๑) การปกครอง เป็นการจัดระเบียบการปกครองคณะสงฆ์ให้เป็นไปตามที่ก าหนดใน
กฎมหาเถรสมาคม ๒) การเผยแผ่ เป็นการประกาศหลักธรรมค าสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแก่ประชาชน 
โดยมุ่งเน้นให้ประชาชนได้มีความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมแล้วน้อมน าไปประพฤติปฏิบัติ ใช้เป็น
แนวทางในการด าเนินชีวิต โดยวิธีที่ภิกษุสงฆ์ใช้ในการเผยแผ่นั้นจะเป็นวิธีการใดขึ้นอยู่กับลักษณะของ
ผู้รับ ๓) การศาสนศึกษา เป็นการจัดการศึกษาปริยัติธรรมและการศึกษาอ่ืนๆ อันควรแก่สมณะ ซึ่ง
ได้แก่ การศึกษาพระปริยัติธรรม หรือการศึกษาธรรมบาลี ปัจจุบันแบ่งออกเป็น ๒ ส่วน คือ การศึกษา
พระปริยัติธรรมแผนกธรรม แผนกบาลี และการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ ๔) การศึกษา
สงเคราะห์ เป็นการจัดการศึกษาเพ่ือช่วยเหลือเกื้อกูลหรืออุดหนุนจุนเจือการศึกษาอ่ืน นอกจาก
การศาสนศึกษาหรือสถาบันการศึกษาหรือบุคคลที่ก าลังศึกษาเล่าเรียน เป็นการจัดการศึกษา
สงเคราะห์แก่ประชาชนทั่วไป แบ่งออกเป็น ๒ ลักษณะ คือ (๑) การศึกษานอกเหนือจากการศาสน
ศึกษาที่พระสงฆ์ด าเนินการเพ่ือการสงเคราะห์ประชาชน หรือพระภิกษุสามเณร และ (๒) การ
สงเคราะห์เกื้อกูลแก่การศึกษา สถาบันการศึกษา หรือบุคคลก าลังศึกษา  ๕) การสาธารณูปการ     
เป็นงานเกี่ยวกับการพัฒนาวัดด้านอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม เพ่ือให้วัดเอ้ือประโยชน์ตามภารกิจ
ของวัดในด้านอ่ืนๆ ได้แก่ การดูแลบ ารุงรักษาสาธารณสมบัติของวัด การดูแลรักษาและก่อสร้าง
อาคารสถานที่ เช่น พระอุโบสถ เมรุ อาคารเรียน หอธรรม กุฏิ ศาลาการเปรียญ เป็นต้น และ ๖) การ        
สาธารณสงเคราะห์ เป็นงานเกี่ยวกับการสงเคราะห์ชุมชนและสังคม โดยมีวัดและพระภิกษุเป็นแกนน า 
ได้แก่ โครงการอุปสมบทและบรรพชาพระภิกษุสามเณรภาคฤดูร้อน โครงการสงเคราะห์พระภิกษุ
สามเณรและวัดที่ประสบภัยและขาดแคลน 
 
๒.๕ หลักพุทธธรรมในการพัฒนาสมรรถนะเจ้าอาวาส 

 ในเรื่องของหลักธรรมหรือคุณธรรมส าหรับเจ้าอาวาสซึ่งอยู่ในฐานะผู้น าขององค์การนั้น 
ได้มีนักวิชาการศึกษาเกี่ยวกับหลักธรรมที่ผู้บริหารพึงยึดถือและปฏิบัติไว้หลากหลาย ซึ่งล้วนมี
วัตถุประสงค์ให้การท างานในองค์การเป็นไปด้วยความสงบสุข ประสบความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ใน
การปฏิบัติงานร่วมกันด้วยความรักและความสามัคคี มีหลักธรรมที่นักบริหารในวงการต่างๆ 
โดยเฉพาะวงการศาสนาได้น ามาใช้อย่างได้ผล จนก่อให้เกิดการน าไปใช้อย่างแพร่หลายและต่อเนื่อง 
ผู้วิจัยน าเสนอหลักพุทธธรรมที่ใช้ในการพัฒนาสมรรถนะของเจ้าอาวาสในการบริหารจัดการวัด       
พอสังเขป ดังนี้ 

 ๒.๕.๑ แนวคิดในการพัฒนาสมรรถนะเจ้าอาวาส 

 การครองใจคนเป็นกระบวนการพัฒนาตนเอง พัฒนาคน และพัฒนางาน อันเป็นฐาน
ส าคัญส าหรับการด าเนินชีวิตที่ดี ก่อให้เกิดความก้าวหน้าที่ยั่งยืนต่อตนเอง ต่อผู้ใต้บังคับบัญชาหรือ
ผู้ร่วมงาน และต่อหน้าที่การงานที่บุคคลนั้นจะต้องลงมือปฏิบัติตามศาสตร์สมัยใหม่ เป็นความก้าวล้ า
ทางด้านวิทยาการที่ถูกกลั่นกรองมาแต่อดีต เมื่อประมวลหลักการครองใจคนตามแนวคิดและทฤษฎี
ต่างๆ ของนักวิชาการจนได้แนวทางในการสร้างสัมพันธภาพที่ดีงามเกี่ยวกับการบริหารจัดการองค์กร 
สรุปได้เป็น ๓ ประเด็น ได้แก่ 



๕๗ 
 

 ๑. การครองตน (Managing Self) เป็นความสามารถในการบริหารจัดการตนเองมุ่งสู่
ผลส าเร็จ การสร้างแรงจูงใจที่ดีให้แก่ตนเอง กล้าเสี่ยง ไม่ย่อท้อ รู้ขีดความสามารถและศักยภาพของ
ตนเองดี ซึ่งเรามักเรียกว่า “มีความเข้าใจตนเอง” วิธีการครองใจตนเอง ประกอบไปด้วย 

  ๑.๑ การพ่ึงตนเอง ขยันหมั่นเพียรและมีความรับผิดชอบ หมายถึง การที่บุคคลมี
ความวิริยะ อุตสาหะในงานหน้าที่ความรับผิดชอบ มีความตั้งใจที่จะท างานในหน้าที่ให้ได้รับ
ความส าเร็จ มีความอดทนไม่ย่อท้อต่อปัญหาอุปสรรค และมีความรับผิดชอบต่อตนเองและครอบครัว
รวมถึงผู้อื่นด้วย 

  ๑.๒ การประหยัดและเก็บออม หมายถึง การที่บุคคลนั้นรู้จักใช้จ่ายตามฐานะของ
ตน รู้จักใช้ทรัพย์สินขององค์การให้เป็นประโยชน์และประหยัด รู้จักมัธยัสถ์และเก็บออมเพ่ือสร้าง
ฐานะของตนเองและครอบครัว และรู้จักดูแลบ ารุงและรักษาทรัพย์สินของตนเองและส่วนรวม 

  ๑.๓ การรักษาระเบียบวินัยและเคารพกฎหมาย หมายถึง การที่บุคคลนั้นเป็นผู้รัก
และปฏิบัติตามระเบียบและกฎหมายที่ก าหนดไว้ ประพฤติปฏิบัติตนอันอาจเป็นตัวอย่างแก่บุคคลอ่ืน
โดยทั่วไป เชื่อฟังและให้ความเคารพต่อผู้บังคับบัญชา และเป็นผู้ตรงต่อเวลา 

  ๑.๔ การปฏิบัติคุณธรรมของศาสนา หมายถึง ละเว้นต่อการประพฤติชั่วและไม่ลุ่ม
หลงอบายมุข เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ เสียสละ เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม มีความซื่อสัตย์สุจริตต่อตนเองและ
ผู้อื่น มีความเมตตา กรุณา โอบอ้อมอารีต่อบุคคลอ่ืนโดยทั่วไป 

  ๑.๕ การมีความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ หมายถึง การที่
บุคคลนั้นมีการส่งเสริมสนับสนุนระบบประชาธิปไตยและปฏิบัติตามนโยบายของทางราชการและ
รัฐบาล เข้าร่วมในศาสนกิจและท านุบ ารุงศาสนา ปฏิบัติตัวเป็นพลเมืองดี เช่น ปูองกันประเทศ เสีย
ภาษี เคารพกฎหมาย มีความจงรักภักดีและเทิดทูนในสถาบันพระมหากษัตริย์ 

 ๒. การครองคน (Managing Others) มีทักษะความรู้ในการบริหารผู้ใต้บังคับบัญชาและ
ความสัมพันธ์ทางสังคม สามารถเข้ากับผู้อ่ืนได้ มอบหมายงานให้ตรงกับทักษะ ความรู้ความสามารถ
ของผู้ปฏิบัติแต่ละคน ให้รางวัลตามผลงานที่ปฏิบัติ เรียกว่า “มีความเข้าใจผู้อื่น” ประกอบด้วย 

  ๒.๑ มีความสามารถในการประสานสัมพันธ์และสร้างความเข้าใจอันดีกับ
ผู้บังคับบัญชา เพ่ือนร่วมงาน ผู้ใต้บังคับบัญชา และผู้มาติดต่องาน กล่าวคือ เป็นผู้มีมนุษยสัมพันธ์ดี 
ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน กล้าและรับผิดชอบในสิ่งที่ตนเองกระท า มีน้ าใจช่วยเหลือและให้
ความร่วมมือในการปฏิบัติงาน 

  ๒.๒ มีความสามารถในการร่วมท างานเป็นกลุ่ม สามารถจูงใจให้เกิดการยอมรับและ
ให้ความช่วยเหลือ กล่าวคือ มีการให้ความเห็นและเสนอแนะในงานที่ตนรับผิดชอบ มีส่วนร่วมในงาน
ที่รับผิดชอบ ยอมรับและฟังความคิดเห็นของผู้ร่วมงาน มีความสามารถในการคิดและเสนอเหตุผล 
สามารถปฏิบัติงานเต็มที่ตามความรู้ความสามารถ และเปิดโอกาสให้ทุกคนร่วมแสดงความคิดเห็น 

  ๒.๓ ให้บริการแก่ผู้มาติดต่องานด้วยความเสมอภาค แนะน าสิ่งที่เป็นประโยชน์ 
กล่าวคือ มีความส านึกและถือเป็นหน้าที่ที่จะต้องให้บริการ ช่วยเหลือ แนะน าในสิ่งที่ดี ตลอดจนให้



๕๘ 
 

ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ ให้การบริการด้วยความเต็มใจและเสมอภาค มีอัธยาศัยดี เป็นกันเอง
และสุภาพต่อทุกคน 

  ๒.๔ มีความเป็นธรรมทั้งต่อตนเองและต่อผู้อื่น กล่าวคือ เป็นผู้ที่ประพฤติและปฏิบัติ
ตรงหลักเกณฑ์ กฎระเบียบ วิธีการที่ก าหนด ถือประโยชน์ขององค์การหรือส่วนรวมเป็นหลัก ตัดสิน 
วินิจฉัย หรือแก้ปัญหาโดยใช้เหตุผล  

  ๒.๕ เสริมสร้างความสามัคคีและร่วมกิจกรรมของหมู่คณะทั้งในและนอกหน่วยงาน 
กล่าวคือ การให้ความร่วมมือหรือเข้าร่วมกิจกรรมที่จัดขึ้น เสนอแนะข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่องาน 
ให้ความส าคัญและยกย่องหรือให้เกียรติแก่ผู้ร่วมงาน 

 ๓. การครองงาน (Managing Career) การจัดความส าคัญ ความจ าเป็นของตนให้
สอดคล้องกับสิ่งที่องค์การให้ความส าคัญ โน้มน้าวผู้ที่เกี่ยวข้องให้เห็นความส าคัญ เห็นดีเห็นงามด้วย 
ซึ่งเป็นการสร้างผลกระทบที่ดีแก่สังคม องค์การตลอดจนประเทศชาติ ประกอบด้วย 

  ๓.๑ ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ กล่าวคือ มีการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ที่จ าเป็นต้อง
ใช้ในการปฏิบัติงานอยู่เสมอ มีความตั้งใจปฏิบัติงานให้ได้ความส าเร็จ สนใจและเอาใจใส่งานที่
รับผิดชอบ ปฏิบัติงานในหน้าที่ความรับผิดชอบและได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ให้ความ
ร่วมมือและช่วยเหลือในการปฏิบัติงาน 

  ๓.๒ มีความรู้ ความสามารถและความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน กล่าวคือ มีความรู้
และเข้าใจหลักเกณฑ์วิธีการ ระเบียบ กฎ ข้อบังคับ มติ กฎหมายและนโยบาย มีความสามารถในการ
น าความรู้ที่มีอยู่ไปใช้ในการปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี มีความสามารถในการแก้ปัญหาและมีปฏิภาณ
ไหวพริบในการปฏิบัติงาน รักและชอบที่จะปฏิบัติงานในหน้าที่ความรับผิดชอบหรืองานที่ได้รับ
มอบหมายด้วยความเต็มใจ 

  ๓.๓ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และปรับปรุงงาน กล่าวคือ มีความสามารถในการคิด
ริเริ่มหาหลักการ แนวทาง วิธีการใหม่ๆ มาใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน มีความสามารถในการ
ปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น มีความสามารถในการท างานที่ยากหรืองานใหม่ให้ส าเร็จเป็นผลดี 

  ๓.๔ ความพากเพียรในการท างานและมีผลงานที่เป็นที่น่าพอใจ กล่าวคือ มีความ
กระตือรือร้น ต้องการที่จะปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายจนส าเร็จ มีความขยันหมั่นเพียร เสียสละและ
อุทิศเวลาที่ให้แก่องค์การหรืองานที่รับผิดชอบ ได้รับการยกย่องในความส าเร็จของงาน สามารถ
ปฏิบัติงานในภาวะที่มีข้อจ ากัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

  ๓.๕ การค านึงถึงประโยชน์ของส่วนรวมและประชาชน กล่าวคือ การปฏิบัติงานยึด
หลักผลประโยชน์ของส่วนร่วมและประชาชน การด าเนินงานสอดคล้องหรือเป็นไปตามความต้องการ
ของส่วนรวมและประชาชน ใช้วัสดุอุปกรณ์และสาธารณูปโภคได้อย่างประหยัดและเหมาะสม ร่วมมือ
ช่วยเหลือและประสานงานระหว่างองค์การและประชาชน๙๕ 

                                                           

 ๙๕ชินชัย แก้วเรือน, “การบูรณาการการครองใจคนตามแนวทางพระพุทธศาสนา”, พิฆเนศวธ์สาร,     
๑๑(๒), (กรกฎาคม-ธันวาคม ๒๕๕๘): ๑๕๔-๑๖๘. 



๕๙ 
 

 จากหลักการครองใจคนตามศาสตร์สมัยใหม่ สามารถบูรณาการกับหลักพุทธธรรมเพ่ือ
น าไปใช้เป็นแบบแผนหลักส าหรับน าไปใช้ในการบริหารจัดการองค์การในสังคมปัจจุบันได้ เป็นอย่างดี 
โดยการครองตนนั้น กล่าวได้ว่าผู้น าองค์การจะต้องครองตนหรือตั้งตนให้อยู่ในสุจริตธรรมให้ได้
เสียก่อน จึงจะสามารถบริหารคนและบริหารงานได้ผลดี กล่าวคือ ก่อนที่จะบริหารคนและบริหารงาน
ได้ผลดี บุคคลนั้นต้องรู้จักตนเอง คือ รู้จักความสามารถและตักเตือนตัวเองได้ ฉะนั้น เมื่อผู้น ารู้จัก
ตนเองทั้งข้อดีและข้อด้อยแล้ว ย่อมน ามาประยุกต์หลักการบริหารตนให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น ซึ่งเมื่อปกครอง
ตนได้แล้ว ก็สามารถปกครองคนครองงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ หลักธรรมที่ใช้ในการครองตน ได้แก่ 
ศีล ๕ สติและสัมปชัญญะ หิริและโอตัปปะ สัปปุริสธรรม ๗ นาถกรณธรรม ๑๐ อริยมรรค มีองค์ ๘
พรหมวิหาร ๔ 

 หลักพุทธธรรมที่ใช้ในการครองใจคนหรือการบริหารคนนั้น ผู้น าจะต้องรู้จักหรือมีความ
รอบรู้เกี่ยวกับคนร่วมงานหรือผู้ใต้บังคับบัญชาว่าใครมีความสามารถในด้านใด เพ่ือที่จะใช้ให้
เหมาะสมกับงาน นอกจากนั้นผู้น ายังต้องรู้จักจริตของคนที่มีพ้ืนฐานที่มีความแตกต่างกัน จึงจะ
สามารถใช้คนให้ถูกกับงานและสามารถที่จะครองใจคนไว้ได้ด้วย หลักธรรมที่ใช้ในการครองคน ได้แก่ 
ขันติและโสรัจจะ สังคหวัตถุ ๔ อคติ ๔ จริต ๖ และอปริหานิยธรรม ๗ 

 ในการบริหารงานหรือการครองงานนั้น มีปัจจัยส าคัญอยู่ ๒ ประการ คือ เทคนิค และคน 
เพราะทั้งสองปัจจัยนี้เปรียบเสมือนเป็นหัวใจของการบริหารงาน หากให้ความส าคัญเพียงปัจจัยใด
ปัจจัยหนึ่งก็อาจก่อให้เกิดความยุ่งยากได้ ด้วยเหตุนี้ ผู้น าจึงควรแยกแยะระหว่างเรื่องส่วนตัวกับเรื่อง
งานออกจากกัน มิฉะนั้นก็จะกลายเป็นองค์การที่มีการเล่นพรรคเล่นพวกได้ อันเป็นสิ่งที่ไม่สมควรให้
เกิดขึ้นในองค์การต่างๆ หลักธรรมที่ใช้ในการครองงาน ได้แก่ โยมนสิการ อิทธิบา ๔ คารวะ ๖ และ
ทศพิธราชธรรม 

 จากการบูรณาการแนวคิดการบริหารงานด้วยการยึดหลัก “ครองตน ครองคน ครองงาน” 
ตามศาสตร์สมัยใหม่ และหลักพุทธธรรมที่ใช้ในการบริหารงานแบบ “ครองตน ครองคน ครองงาน” 
ผู้วิจัยจึงเลือกหลักพุทธธรรมเพ่ือใช้เป็นตัวแปรในการวิจัยครั้งนี้คือ หลักการครองตน คือ พรหมวิหาร ๔   

 ๒.๕.๒ หลักพุทธธรรมในการพัฒนาสมรรถนะเจ้าอาวาส 

 หลักธรรมที่ทกคนสามารถน ามาประยุกต์ใช้และถือปฏิบัติเพราะศาสนามุ่งที่จะสอนทุกคน
เป็นคนดี หลักธรรมของพระพุทธศาสนามีลักษณะเพ่ือความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ ซึ่งจะสงผลต่อ
ประสิทธิภาพในการท างาน จากการศึกษาหลักธรรมในการบริหารดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยก าหนด
หลักธรรมในการพัฒนาสมรรถนะเจ้าอาวาสในการบริหารจัดการวัด โดยใช้หลักธรรมพรหมวิหาร ๔๙๖ 
ซ่ึงเป็นหลักธรรมที่ก่อให้เกิดความสงบสุขแก่โลก โดยเฉพาะเมตตาเป็นเครื่องค้ าจุนโลก สามารถฝึกหัด
และปฏิบัติได้โดยไม่มีขอบเขตและสิ้นสุด กรุณาเป็นเครื่องประกอบตามก าลังความสามารถของแต่ละ
บุคคล เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา ๔ ประการนี้ พระบรมศาสดาทรงแสดงว่าเป็นคุณธรรมส าหรับ
ผู้ใหญ่หรือผู้ประเสริฐ มีแนวทางในการปฏิบัติ ๔ ประการ คือ 

                                                           

 ๙๖ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๓๐๕/๒๓๕. 



๖๐ 
 

 ๑. เมตตา คือ ความรักใคร่ ปรารถนาดีอยากให้เขามีความสุข มีจิตใจอันแผ่ไมตรีและคิด
ท าประโยชน์แก่มนุษย์สัตว์ทั่วหน้า๙๗ กล่าวคือเป็นความรักความจริงใจ ความปรารถนาดีต่อผู้อ่ืน ไม่มี
เล่ห์กลมายา ไม่ใช่ความรักท่ีเกี่ยวกับกาม กล่าวคือ ปรารถนาต้องการให้ผู้อ่ืนได้มีความสุข ความเจริญ
ทั้งในหน้าที่การงานและส่วนตัว ปรารถนาดีต่อผู้ใต้บังคับบัญชาทุกคน ช่วยเหลือแนะน าให้ทุกคนพบ
กับความสุข ความส าเร็จ ปกครองบังคับบัญชาด้วยความรักและความหวังดีเสมือนบิดาปกครองบุตร
กล่าวได้ว่า ผู้บริหารหรือหัวหน้าที่ดีจะต้องให้ความรักและความหวังดีต่อผู้ใต้บังคับบัญชา โดยไม่เลือก
ที่รักมักที่ชัง ทุกคนได้รับความเป็นธรรมและมีความเสมอภาคกัน จะท าให้ทุกคนรักและสามัคคีเป็น
อันหนึ่งอันเดียวกัน  

 ๒. กรุณา คือ ความสงสาร คิดช่วยเหลือผู้อ่ืนให้พ้น ใฝุใจในอันที่จะปลดเปลื้องบ าบัด
ความทุกข์ยากเดือดร้อนของปวงสัตว์๙๘  เป็นความหวั่นใจเมื่อเห็นผู้อ่ืนได้รับทุกข์ยาก หมายความว่า 
เห็นอกเห็นใจต่อเพ่ือนร่วมโลก ยามเห็นผู้อ่ืนมีความล าบาก ตกทุกข์ได้ยาก ก็ทนดูอยู่ไม่ได้ ต้อง
แสดงออกด้วยการคิดจะช่วยเหลือหรือลงมือช่วยเหลือจุนเจือ ช่วยให้พ้นทุกข์ด้วยความเต็มใจเสมอ
กล่าวคือ ผู้บริหารหรือหัวหน้าที่ดีจะต้องมีความสงสารและเห็นใจผู้ใต้บังคับบัญชาเมื่อมีปัญหา ไม่ว่าจะ
เป็นปัญหาในการท างาน ปัญหาส่วนตัวหรือปัญหาอ่ืนๆ ทั่วไป ควรให้ความสนใจ แต่ต้องมี
วิจารณญาณว่าเรื่องใดควรเข้าไปเกี่ยวข้องมากน้อยเพียงใด กรุณาหรือความสงสารนั้นจะเกิดขึ้นได้
ต่อเมื่อผู้บริหารเปิดใจกว้างรับฟังปัญหาของคนอ่ืน กรุณาต่างจากเมตตา คือ กรุณาเกิดขึ้นเมื่อมองจุด
ด้อยของคนอ่ืน ส่วนเมตตาเกิดขึ้นเมื่อมองจุดเด่นของเขา 

 ๓. มุทิตา คือ ความยินดีในเมื่อผู้อ่ืนอยู่ดีมีสุข มีจิตใจผ่องใสบันเทิง ประกอบด้วยอาการ
แช่มชื่นเบิกบานอยู่เสมอ ต่อสัตว์ทั้งหลายผู้ด ารงชีวิตตามปกติสุข พลอยยินดีด้วยเมื่อเขาได้มีมีสุข 
เจริญงอกงามยิ่งข้ึนไป๙๙ กล่าวคือ เป็นความยินดีเมื่อเห็นผู้อ่ืนเป็นสุข พร้อมที่จะสนับสนุนผู้ที่ประสบ
ความส าเร็จให้มีความสุข หรือก้าวหน้าในการท าสิ่งที่ดีงาม ชื่นชมยินดีในความส าเร็จของผู้อ่ืน เมื่อได้
ยินหรือได้เห็นผู้อ่ืนมีความสุขสบาย เจริญด้วยลาภ ยศ สรรเสริญตามสภาพของตนแล้ว ก็พลอยยินดี
ชื่นชม ไม่แสดงความอิจฉาริษยา ผู้บริหารหรือหัวหน้าต้องยินดีกับผู้ อ่ืนเมื่อเขาได้ดี โดยเฉพาะ
ผู้ใต้บังคับบัญชาของตน ควรแสดงความยินดีอย่างเปิดเผยและเหมือนกันทุกๆ คน และที่ส าคัญต้องมี
ความเสมอต้นเสมอปลายด้วย เป็นความรู้สึกพลอยชื่นชมยินดีเมื่อผู้อ่ืนได้ดีมีสุข สรุปคือ ผู้บริหารต้อง
ส่งเสริมให้คนท างานมีโอกาสพัฒนาตนเองจนได้เลื่อนต าแหน่งสูงขึ้น เปิดโอกาสให้ทุกคนได้แสดง
ความสามารถในการท างานอย่างเต็มที่ และพลอยชื่นชมยินดีในความก้าวหน้าของเพ่ือนร่วมงาน       
ซึ่งอาจแสดงโดยมอบวัตถุให้เพ่ือเป็นประโยชน์ก็ได้ หรืออาจเป็นเพียงค าพูดที่สุภาพอ่อนโยน ค าพูดที่
เป็นประโยชน์ที่ผู้ใต้บังคับบัญชาฟังแล้วชื่นใจ สบายใจ เห็นประโยชน์ในค าพูดนั้น มีก าลังใจที่จะสร้าง
คุณงามความดีให้ยิ่งๆ ขึ้นไป 

                                                           

 ๙๗พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม, พิมพ์ครั้งที่ 
๑๖, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์ เอส. อาร์. พริ้นติ้ง แมสโปรดักส์, ๒๕๕๑), หน้า ๑๒๔. 
 ๙๘เรื่องเดียวกัน, หน้า ๑๒๔.  
 ๙๙อ้างแล้ว. 



๖๑ 
 

 ๔. อุเบกขา คือ ความวางใจเป็นกลาง อันจะให้ผู้ด ารงอยู่ในธรรมที่พิจารณาเห็นด้วย
ปัญญา คือ มีจิตเรียบตรงเที่ยงธรรมดุจตาชั่ง ไม่เอนเอียงด้วยรักและชัง พิจารณาเป็นกรรมที่สัตว์
ทั้งหลายกระท าแล้ว อันควรได้รับผลดีหรือชั่ว สมควรแก่เหตุ อันตนประกอบ พร้อมที่จะวินิจฉัยและ
ปฏิบัติไปตามธรรม รวมทั้งรู้จักวางเฉยสงบใจมอง ในเมื่อไม่มีกิจที่ควรท า เพราะเขารับผิดชอบตนได้ดี
แล้ว เขาสมควรรับผิดชอบตนเอง หรือเขาควรได้รับผลอันสมกับความรับผิดชอบของตน๑๐๐ ได้แก่ 
การวางเฉยในเมื่อไม่อาจช่วยเหลือเขาได้ เมื่อเห็นหรือทราบว่าผู้อ่ืนถึงความวิบัติก็ไม่ทับถมซ้ าเติม ไม่
แสดงอาการสมน้ าหน้า วางใจเป็นกลาง อุเบกขาจึงจ าเป็นส าหรับผู้บริหาร เพราะผู้ใต้บังคับบัญชามี
จ านวนมาก บางเรื่องบางกรณีผู้บริหารก็ไม่สามารถจะช่วยได้ทั้งหมด เมื่อช่วยไม่ได้ก็ต้องตั้งตัวเป็น
กลาง วางเฉย ไม่เยาะเย้ยถากถาง ด้วยเหตุนี้ ผู้บริหารหรือผู้น าต้องมีใจเป็นกลาง วางเฉยเมื่อผู้อ่ืน
ประสบปัญหา โดยจะต้อง ไม่ซ้ าเติมผู้อ่ืน โดยเฉพาะผู้ใต้บังคับบัญชาเมื่อเขาเกิดความผิดพลาด จน
เกิดความเสียหายต่อตนเอง ต่องาน หรือต่อผู้อื่น ไม่คิดท าลายด้วยวาจา การแสดงออกหรือการปฏิบัติ
ทั้งต่อหน้าและลับหลัง กล่าวคือ มีความยุติธรรมในการให้รางวัลและลงโทษ ข้อส าคัญคือ ผู้บริหาร
ต้องรู้เท่าทันผู้ร่วมงานทุกคน  
 นักวิชาการ ได้กล่าวถึงพรหมวิหาร ๔ ไว้ว่ามี ๔ ประการ คือ 
 ๑. เมตตา ความจริงใจ ความรัก ความปรารถนาดีต่อผู้ อ่ืน ไม่มีเล่ ห์เหลี่ยม ดูได้จาก        
สีหน้าที่บ่งบอก คือ ยิ้มแย้มแจ่มใสและดูจากการกระท าท่ีมุ่งหวังให้ผู้อ่ืนมีดียิ่งๆ ขึ้นไป 
 ๒. กรุณา ความสงสาร ความเห็นอกเห็นใจต่อเพ่ือนมนุษย์ร่วมโลก ยามเห็นผู้อ่ืนมีความ
ล าบากก็ทนอยู่ไม่ได้ ต้องแสดงออกมาด้วยการเข้าช่วยเหลือเจือจุน ด้ วยความเต็มใจเสมอในท านอง 
สุขก็สุขด้วย นั่นเทียว 
 ๓. มุทิตา ความชื่นชมยินดีในความส าเร็จสมหวังของผู้อ่ืน ไม่แสดงความอิจฉาริษยาด้วย
การทนดูทนเห็นคนที่เขาดีกว่าตัวไม่ได้ ดูได้จากการไปแสดงไมตรีจิตต่อบุคคลอ่ืนหรือชื่นชมต่อ
ความส าเร็จของผู้อื่นโดยไม่ต้องบังคับใจ 
 ๔. อุเบกขา ความวางเฉยในเมื่อไม่อาจจะช่วยเหลือเขาได้ไม่ทับถมซ้ าเติมและเมื่อผู้อ่ืน
ผิดพลาดหรือได้รับความวิบัติไม่แสดงอาการสมน้ าหน้าเมื่อเขาพลาด เป็นต้น๑๐๑ 
 ๒.๕.๓ ความส าคัญของหลักพรหมวิหารในการพัฒนาสมรรถนะเจ้าอาวาส 
 พรหมวิหารธรรม เป็นคุณธรรมส าหรับผู้ใหญ่หรือผู้บริหารมี ๔ ประเภท คือ เมตตา 
กรุณา มุทิตา และอุเบกขา เป็นค าสอนส าคัญที่มุ่งส่งเสริมการสร้างสรรค์สังคม เป็นหลักธรรมที่
แสดงออกต่อผู้อ่ืน ทั้งมนุษย์และสรรพสัตว์ และพรหมวิหารทั้ง ๔ ข้อ จะต้องประสานกลมกลืนกัน 
เพราะถ้าขาดเพียงข้อใดข้อหนึ่ง ย่อมก่อให้เกิดความบกพร่องทางสังคมอย่างแน่นอน  เช่น เมื่อคนมี
น้ าใจต่อกัน มีเมตตา กรุณา และมุทิตาต่อกัน ก็มีความอบอุ่น มีความสุขในการอยู่รวมกัน แต่ข้อเสีย
จะเกิดขึ้นสืบเนื่องมาจาก มนุษย์จ านวนหนึ่งจะชอบหวังพ่ึงพาผู้อ่ืนเสมอโดยคิดว่า ถ้าเราเดือดร้อนก็
ไปหาผู้ใหญ่ ไปหาญาติ เมื่อเป็นเช่นนี้  มนุษย์ส่วนมากจะเกิดความเกียจคร้าน ประมาท ขาดความ
                                                           

 ๑๐๐พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม, พิมพ์ครั้งที่ ๑๖, 
หน้า ๑๒๔. 
 ๑๐๑พระธรรมกิตติวงศ์ (ทองดี สุรเตโช), พระในบ้าน, (กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์เลี่ยงเซียง, 
๒๕๔๓), หน้า ๘-๙.  
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รับผิดชอบ ด้วยเหตุนี้ อุเบกขา จึงเป็นจุดถ่วงดุลยภาพในสังคมหรือเป็นหลักประกันที่ส าคัญ ด้วยเหตุ
นี้ หลักพรหมวิหารจึงเป็นคุณธรรมที่ส าคัญอย่างยิ่งในการด าเนินชีวิตของมนุษย์ในสังคม โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งส าหรับผู้ที่เป็นผู้บริหาร มีรายละเอียดดังนี้ 
 ๑. ความส าคัญในด้านการพัฒนาสังคม  
 พรหมวิหารมีความส าคัญในอันที่จะผนึกพลังจิตด้วยกุศลธรรมทั้งแก่ตนเองและมวล
มนุษยชาติ ทั้งในด้านการกระท าทางกาย วาจาและใจ อันได้แก่ การพัฒนาจิตไปสู่คุณธรรมเบื้องสูง
ยิ่งๆ ขึ้นไป เรียกได้ว่า มีอานิสงส์มากทั้งปัจจุบันและอนาคตหลายประการ นอกจากนี้ยังถือได้ว่าเป็น
การปูพ้ืนฐานของการอยู่รวมกันในสังคม กล่าวคือ คุณค่าแห่งความเป็นมนุษย์นั้น คือ ความมีพรหม
วิหาร มีเมตตา กรุณา มุทิตาและอุเบกขา ต่อเพ่ือนมนุษย์และสรรพสัตว์ เช่น ผู้ใหญ่ไม่เหยียบย้ าผู้น้อย
กว่า และผู้น้อยก็ไม่ทะนงตัวยกตนขึ้นเทียมผู้ใหญ่ ต่างฝุายต่างอาศัยกัน รู้จักปลอบโยนเมื่อยากเศร้า 
เป็นที่ปรึกษากันได้ในคราวที่ขัดข้อง ให้ความช่วยเหลือเตือนสติแก่กันในคราวที่พลั้งเผลอและพยายาม
หลีกเลี่ยงการขัดใจกัน ในขณะเดียวกันพรหมวิหารก็เป็นหลักค าสอนเพ่ือให้เกิด  ๑) การส่งเสริม
ภราดรภาพในสังคม ในฐานะที่บุคคลได้ปูพ้ืนฐานของตนและมุ่งมั่นในการกระท าออกไปด้วยความไม่
เบียดเบียนชีวิตและทรัพย์สินความสัมพันธ์ระหว่างเพศ หมิ่นประมาท และพิจารณาความถูกผิดด้วย
ปัญญา ทั้งหมดเมื่อบุคคลมีการกระท าออกไปด้วยจิตใจที่รู้สึกรับผิดชอบ นอกจากนี้ยั งเป็น ๒) การ
ส่งเสริมสันติภาพในสังคม ในฐานะเป็นหลักสร้างความอบอุ่นในสังคม และเป็นหลักประกันทางสังคม
ที่ยอดเยี่ยมด้วยการเล็งเห็นการอยู่ร่วมกันฉันท์พ่ีน้อง นอกจากนี้การประพฤติตามพรหมวิหารยัง
สามารถสื่อถึงความสงบที่เกิดจากการไม่กระทบกระทั่งกันอีกด้วย ๓) การส่งเสริมสามัคคีธรรมใน
สังคม ในฐานะเป็นหลักการน าสันติสุขมาสู่สังคม เพราะคนในสังคมเมื่อมีหลักพรหมวิหารในฐานะ
เมตตาในสังคมหลักประกันของความเอ้ืออาทรต่อกัน เช่น เมื่อผู้อ่ืนประสบความเดือดร้อน คนใน
สังคมส่วนอื่นก็จะเข้าไปช่วยเหลือ และในเมื่อมนุษย์มีความเอ้ืออาทรต่อกันแล้ว สังคมก็จะเป็นสังคมที่
ปรองดอง สามัคคี สมานฉันท์ เพราะทุกๆ ชีวิตมีความเมตตา กรุณา ต่อกัน ปัญหาทางสังคมก็จะลด
น้อยลง จนไม่มีปัญหาในที่สุด ฉะนั้น พรหมวิหารจึงเป็นหลักของการสร้างความสามัคคี และเป็นความ
สามัคคีที่เต็มไปด้วยความสมานฉันท์ในสังคมโดยแท้ และ ๔) การส่งเสริมเอกภาพในสังคม ได้แก่ 
ความส าคัญของพรหมวิหารในฐานะเป็นหลักแห่งการประพฤติและปฏิบัติ เมื่อพิจารณาถึงความส าคัญ 
ที่ได้รับจากการปฏิบัติตามหลักพรหมวิหารแล้ว ย่อมจะเห็นได้ว่า การอยู่รวมกันของคนในสังคมนั้น 
คือ รูปแบบของการอยู่รวมกันอย่างเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันหรือมีเอกภาพร่วมกันในสังคมเมื่อเป็น
เช่นนี้ การอยู่รวมกันอย่างมีเมตตา กรุณาหรือมีพรหมวิหาร ถือได้ว่าเป็นมุมมองของมนุษย์ที่หวังจะ
เห็นความสุข ความเจริญ การช่วยเหลือเกื้อกูลกันและกันตามสมควรที่จะกระท าได้ กล่าวคือ มีความ
รัก ความเคารพ ความปราณี สงเคราะห์ ไม่ทะเลาะเบาะแว้ง มีความสามัคคีและมีเอกภาพ ดังนั้น 
การกระท าต่อกันด้วยความดีงามเริ่มแรกอยู่ที่ตัวมนุษย์เป็นการพัฒนาตนเองก่อน เมื่อกระท าได้แล้ว
ความดีก็จะขยายไปสู่สังคมและครอบครัวตามล าดับ 
 ๒. ความส าคัญในเชิงจริยธรรม 
 จริยธรรม คือ ธรรมที่เป็นข้อประพฤติปฏิบัติ ศีลธรรมและกฎศีลธรรม อันเป็นหลัก
ประพฤติ หลักการด าเนินชีวิต หรือหลักการครองชีวิตที่ถูกต้องสมบูรณ์ของมนุษย์ ที่จะน าไปสู่
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จุดมุ่งหมายคือ ความดับทุกข์หรือการสุดสิ้นปัญหา อยู่อย่างเป็นอิสระไร้ทุกข์๑๐๒ นั่นก็หมายความว่า 
จริยธรรมเป็นพฤติกรรมที่เป็นรูปแบบของการปฏิบัติ การด าเนินตนให้มีความเหมาะสมแก่ภาวะ 
ฐานะ กาลเทศะและเหตุการณ์ปัจจุบัน ที่เป็นการน าความรู้ในความเป็นจริงหรือกฎธรรมชาติมาใช้ให้
เป็นประโยชน์ต่อการด าเนินชีวิตของตนเองและสังคม โดยมีศีล สมาธิ ปัญญาเป็นองค์ประกอบของ
พฤติกรรมหรือการกระท าทางกาย วาจา ใจอันดีงามที่ควรประพฤติปฏิบัติตรงข้ามกับสิ่งที่ควรงดเว้น 
 ๓. ความส าคัญในฐานะเป็นมาตรฐานในการยุติข้อขัดแย้ง 
 หลักพรหมวิหาร เป็นหลักส าคัญที่เป็นมาตรฐานในการประคับประคองการยุติข้อขัดแย้ง 
กล่าวคือ สามารถใช้เป็นหลักพิจารณาระดับความดี ซึ่งตรงกันข้ามกับความชั่วของตนและผู้อ่ืนได้ 
เพราะพรหมวิหารคือ ความรู้สึกที่มีต่อการกระท าของตนและผู้อ่ืนเมื่อมีการพิจารณาตัดสินบุคคล
สามารถบ่งชี้ได้อย่างเที่ยงธรรมว่า อะไรถูก อะไรผิด นอกจากนี้ ยังสามารถใช้เป็นแนวทางในการใช้
อ านาจหน้าที่ให้มีผลสมบูรณ์และเกิดสัมพันธภาพอันดี๑๐๓ ได้แก่ ๑) ความส าคัญด้านการยุติข้อขัดแย้ง    
ในการท างาน การท าให้ปัญหาข้อขัดแย้งต่างๆ ยุติ จะต้องท าตามหลักแห่งความยุติธรรมโดยเฉพาะ
อย่างยิ่ง จะต้องมีการกระท าด้วยพรหมวิหารมีจิตเมตตาต่อท่านผู้นั้น ไม่ใช้มุ่งก าจัดหรือท าลายล้างกัน 
๒) ความส าคัญด้านการปูองกันข้อขัดแย้งในการท างาน คือ พรหมวิหารเป็นหลักค าสอนที่เล็งเห็น
ความส าคัญของความสามัคคีอย่างที่สุด ดังที่พระพุทธองค์ก็ทรงชี้อุบายปูองกันเอาไว้เพ่ือเป็นธรรมอัน
ให้ระลึกถึงกันด้วยความรัก ได้แก่ (๑) ให้มีเมตตากายกรรม เมตตาวจีกรรม เมตตามโนกรรมใน 
สพรหมจารีทั้งที่แจ้งและที่ลับ อย่าหน้าไหว้หลังหลอก (๒) ให้มีความโอบอ้อมอารีเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ ไม่มี
มัจฉริยะในจตุปัจจัยลาภมีมากก็แบ่งมาก มีน้อยก็แบ่งน้อยตามสติก าลัง (๓) ให้มีความเสมอกันโดย 
ศีลทั้งในที่แจ้งและในที่ลับหรือ ทั้งต่อหน้าและลับหลัง และ (๔) ให้มีความเสมอกันโดย ทิฐิทั้งในที่แจ้ง
และในที่ลับหรือ ทั้งต่อหน้าและลับหลัง สรุปได้ว่า พรหมวิหารเป็นหลักธรรมค้ าจุนโลกอย่างแท้จริง 
เพราะ พัฒนาพฤติกรรมให้กระท าความดี ทุกอย่างต้องประกอบด้วยพรหมวิหารธรรมอันได้แก่ เมตตา 
กรุณา มุทิตาและอุเบกขา คือ ความปรารถนาดี ไม่เบียดเบียน พลอยยินดีและเป็นกลาง เพ่ือ
ประคับประคองจิตใจอันน าไปสู่ความสุข ความเจริญและสันติภาพได้แท้จริง 
 ๔. ความส าคัญในฐานะเป็นมาตรฐานแห่งความประพฤติ 
 หลักพรหมวิหารธรรม ถือได้ว่า เป็นคุณธรรม จริยธรรมที่เป็นสื่อสัมพันธ์ในการประพฤติ 
ตามทางแห่งความดี กล่าวคือ เมื่อบุคคลมีพรหมวิหาร การด ารงอยู่ในความดี หรือกุศลสามารถหลีก
เว้นทุจริต ความประพฤติชั่วไปได้ 
 ๕. ความส าคัญในฐานะเป็นธรรมของผู้บริหาร 
 หลักพรหมวิหาร ถือได้ว่า เป็นคุณธรรม จริยธรรม ที่เป็นสื่อสัมพันธ์ในการประพฤติตาม
ทางแห่งความดี หมายถึง ธรรมประจ าใจอันประเสริฐ ธรรมประจ าใจของผู้ใหญ่เป็นธรรมที่ผู้บริหาร
จะต้องใช้ในการปฏิบัติต่อผู้ใต้บังคับบัญชาหรือผู้ร่วมงานปฏิบัติต่อเพ่ือนร่วมงานหรือต่อผู้อ่ืน มี ๔ 
ประการ ดังนี้คือ ๑) ความมีเมตตา คือ การมีความรัก ความหวังดีปรารถนาที่จะให้ผู้ใต้บังคับบัญชา
                                                           

 ๑๐๒พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), คุณบิดามารดาสุดพรรณนามหาศาล, (กรุงเทพมหานคร : 
ธรรมสภา, ๒๕๔๒), หน้า ๑๙ 
 ๑๐๓ทินพันธ์ นาคะตะ, พระพุทธศาสนากับสังคมไทย, พิมพ์ครั้งท่ี ๒ , (กรุงเทพมหานคร : ห้างหุ้นส่วน
จ ากัด สหายบล็อกการพิมพ์, ๒๕๔๓), หน้า ๖๓ 



๖๔ 
 

หรือเพ่ือนร่วมงานและผู้อ่ืนมีความสุขด้วยกาย วาจา และใจ ๒) ความมีกรุณา คือ การมีความสงสาร 
เห็นอกเห็นใจ ปรารถนาที่จะให้ผู้ใต้บังคับบัญชาหรือเพ่ือนร่วมงานและผู้อ่ืนมีความสุขด้วยกาย วาจา
และใจ ๓) ความมีมุทิตา คือ การมีความรู้สึกพลอยยินดี เมื่อผู้ใต้บังคับบัญชาหรือเพ่ือนร่วมงานและ
ผู้อ่ืนได้ดีมีสุขทั้งด้วยกาย วาจาและใจ และ ๔) ความมีอุเบกขา คือ การมีความวางเฉยเป็นกลางไม่
ล าเอียงเข้าข้างคนใดคนหนึ่งฝุายใดฝุายหนึ่ง กล่าวได้ว่า พรหมวิหารธรรม คือ ความปรารถนาดี 
ต้องการให้ผู้อ่ืนมีความสุข ตลอดจนสรรพสัตว์ทั้งหลายด้วยและความพลอยยินดีต่อความส าเร็จ ต่อ
คุณความดีของผู้อ่ืนสัตว์อ่ืน และความวางใจเป็นกลาง เที่ยงธรรมเที่ยงตรงต่อผู้อ่ืน โดยอาศัยหลัก
กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับทางสังคมซ่ึงบัญญัติขึ้นโดยชอบ เป็นแบบแผนในการประพฤติปฏิบัติ 
 สรุป พรหมวิหารทั้ง ๔ ถือว่าเป็นคุณสมบัติของผู้ใหญ่ที่มนุษย์สามารถกระท าได้ด้วย
ตนเองโดยแสดงถึงความเมตตาอารีเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ อุดหนุนจุนเจือ เมื่อประสบความทุกข์และมีน้ าใจ
พลอยยินดีเมื่อบุคคลอ่ืนประสบความสุข ความส าเร็จในหน้าที่การงาน และวางตนเป็นกลางโดย
พิจารณาใคร่ครวญไตร่ตรองตามหลักเหตุผล บุคคล สถานการณ์ คุณธรรม จริยธรรม อันจะเป็นผลต่อ
การปฏิบัติงานของบุคลากรในองค์การซึ่งก่อให้เกิดประสิทธิภาพและผลสัมฤทธิ์ตรงตามวัตถุประสงค์
ขององค์การ 
   
ตารางท่ี ๒.๑๐ สรุปหลักพุทธธรรมในการพัฒนาสมรรถนะเจ้าอาวาส 

นักวิชาการ/แหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 
ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๓๐๕/๒๓๕. พรหมวิหาร ๔ เป็นหลักธรรมที่ก่อให้เกิดความสงบสุขแก่

โลก ประกอบด้วย เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา 

พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตโต) 
 (๒๕๕๑, หน้า ๑๒๔. 

พรหมวิหาร ๔ ประกอบด้วย เมตตา กรุณา มุทิตา 
อุเบกขา 

พระธรรมกิตติวงศ์ (ทองดี สุรเตโช) 
(๒๕๔๓, หน้า ๘-๙) 

พรหมวิหาร ๔ ประกอบด้วย เมตตา กรุณา มุทิตา 
อุเบกขา 

 
 สรุป เพ่ือให้การบริหารจัดการกิจการคณะสงฆ์ของเจ้าอาวาสเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
และมีประสิทธิภาพ เจ้าอาวาสควรยึดหลักธรรมเพ่ือใช้ในการพัฒนาสมรรถนะของตนเองในฐานะ
ผู้บริหาร โดยการบูรณาการแนวคิดการบริหารงานด้วยการยึดหลักของศาสตร์สมัยใหม่“ครองตน 
ครองคน ครองงาน” ผนวกกับหลักธรรมค าสอนทางพระพุทธศาสนา อันได้แก่ หลักพรหมวิหาร ๔ ซึ่ง
มีแนวทางปฏิบัติ ๔ ประการ คือ  ๑) เมตตา คือ ความรักความปรารถนาดี เป็นมิตร อยากให้ผู้อ่ืนมี
ความสุข  ๒) กรุณา คือ ความสงสาร อยากช่วยเหลือผู้อ่ืนให้พ้นจากความทุกข์ ๓) มุทิตา คือ ความ
ยินดีเมื่อเห็นผู้อ่ืนเป็นสุข พร้อมที่จะสนับสนุนผู้ที่ประสบความส าเร็จให้มีความสุข ๔) อุเบกขา คือ 
การวางตัวเป็นกลางเพื่อรักษาธรรม   
 
 
 



๖๕ 
 

๒.๖ บริบทเร่ืองที่วิจัย 

 ๒.๖.๑ การบริหารกิจการคณะสงฆ์ในปัจจุบัน  

 การบริหารกิจการคณะสงฆ์ในปัจจุบัน มีการแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติคณะสงฆ์    
พ.ศ. ๒๕๐๕ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมในส่วนที่มาและองค์ประกอบของมหาเถรสมาคมให้มีความเหมาะสม
กับกาลสมัย เพื่อให้พระภิกษุผู้มีพรรษาอันสมควรและมีจริยวัตรในพระธรรมวินัยที่งดงามเหมาะสมแก่
การปกครองคณะสงฆ์มาเป็นกรรมการในมหาเถรสมาคม ทั้งนี้ เพ่ือให้การปกครองคณะสงฆ์เกิดความ
เรียบร้อยและมีความเหมาะสมตามหลักพระธรรมวินัย ประกอบกับจะมีส่วนช่วยขับเคลื่อนการปฏิรูป
สังฆมณฑลให้สามารถด าเนินการได้โดยปราศจากข้อขัดแย้งของสังคม ดังนี้๑๐๔  

 ๑. มหาเถรสมาคมเป็นองค์กรการปกครองสูงสุดขอคณะสงฆ์ ประกอบด้วย สมเด็จ
พระสังฆราช ซึ่งทรงด ารงต าแหน่งประธานกรรมการโดยต าแหน่ง และคณะกรรมการอ่ืนอีกไม่เกิน
ยี่สิบรูปซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งจากสมเด็จพระราชาคณะ หรือพระภิกษุซึ่งมีพรรษาอันควร 
และมีจริยวัตรในพระธรรมวินัยที่เหมาะสมแก่การปกครองคณะสงฆ์  

 ๒. มหาเถรสมาคมมีอ านาจหน้าที่ในการปกครองคณะสงฆ์ให้เป็นไปโดยเรียบร้อยดีงาม 
ปกครองและก าหนดการบรรพชาสามเณร ควบคุมและส่งเสริมการศาสนศึกษา การศึกษาสงเคราะห์ 
การเผยแผ่ การสาธารณูปการ และการสาธารณสงเคราะห์ของคณะสงฆ์ รักษาหลักพระธรรมวินัยของ
พระพุทธศาสนา และปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่น  

 ๓. เจ้าคณะภาค มีบทบาทหน้าที่ด าเนินการคณะสงฆ์ให้เป็นไปตามพระธรรมวินัย 
กฎหมาย กฎมหาเถรสมาคม ข้อบังคับ ระเบียบ ค าสั่ง มติ ประกาศ พระบัญชา สมเด็จพระสังฆราช 
ค าสั่งผู้บังคับบัญชาเหนือตน ควบคุมและส่งเสริมการรักษาความเรียบร้อยดีงาม การศาสนศึกษา 
การศึกษาสงเคราะห์ การเผยแผ่พระพุทธศาสนา การสาธารณูปการ และการสาธารณสงเคราะห์ ให้
ด าเนินไปได้ด้วยดี 

 ๔. เจ้าคณะจังหวัด มีบทบาทหน้าที่ด าเนินการคณะสงฆ์ให้เป็นไปตามพระธรรมวินัย 
กฎหมาย กฎมหาเถรสมาคม ข้อบังคับ ระเบียบ ค าสั่ง มติ ประกาศ พระบัญชา สมเด็จพระสังฆราช 
ค าสั่งผู้บังคับบัญชาเหนือตน ควบคุมและส่งเสริมการรักษาความเรียบร้อยดีงาม การศาสนศึกษา 
การศึกษาสงเคราะห์ การเผยแผ่พระพุทธศาสนา การสาธารณูปการ และการสาธารณสงเคราะห์ ให้
ด าเนินไปได้ด้วยดี 

 ๕. เจ้าคณะอ าเภอ มีบทบาทหน้าที่ด าเนินการคณะสงฆ์ให้เป็นไปตามพระธรรมวินัย 
กฎหมาย กฎมหาเถรสมาคม ข้อบังคับ ระเบียบ ค าสั่ง มติ ประกาศ พระบัญชา สมเด็จพระสังฆราช 
ค าสั่งผู้บังคับบัญชาเหนือตน ควบคุมและส่งเสริมการรักษาความเรียบร้อยดีงาม การศาสนศึกษา 
การศึกษาสงเคราะห์ การเผยแผ่พระพุทธศาสนา การสาธารณูปการ และการสาธารณสงเคราะห์ ให้
ด าเนินไปได้ด้วยดี 

                                                           

 ๑๐๔พระราชบัญญัติ คณะสงฆ์ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑, [ออนไลน์], แหล่งที่มา: http://www. 
ratchakitcha. soc.go.th [๒๒ กันยายน ๒๕๖๒]. 



๖๖ 
 

 ๖. เจ้าอาวาส มีบทบาทหน้าที่ด าเนินการคณะสงฆ์ให้เป็นไปตามพระธรรมวินัย กฎหมาย 
กฎมหาเถรสมาคม ข้อบังคับ ระเบียบ ค าสั่ง มติ ประกาศ พระบัญชา สมเด็จพระสังฆราช ค าสั่ง
ผู้บังคับบัญชาเหนือตน ควบคุมและส่งเสริมการรักษาความเรียบร้อยดีงาม การศาสนศึกษา การศึกษา
สงเคราะห์ การเผยแผ่พระพุทธศาสนา การสาธารณูปการ และการสาธารณสงเคราะห์ ให้ด าเนินไปได้
ด้วยดี 

 ๒.๕.๒ การบริหารกิจการคณะสงฆ์ของคณะสงฆ์จังหวัดจันทบุรี  

 การบริหารกิจการคณะสงฆ์ของคณะสงฆ์จังหวัดจันทบุรี มีการด าเนินการดังนี้ 

 ๑. การปกครองคณะสงฆ์ คณะสงฆ์มหานิกายจังหวัดจันทบุรี มีการปกครองโดยยึดพระ
ธรรมวินัยเป็นหลักสูงสุด     มีพระราชบัญญัติคณะสงฆ์เป็นกฎหมายส่งเสริมให้การปฏิบัติตามพระ
ธรรมวินัยมีความศักดิ์สิทธิ์ยิ่งขึ้น และกฎมหาเถรสมาคม ระเบียบ ค าสั่ง เป็นแนวปฏิบัติในการบริหาร
กิจการคณะสงฆ์ มี พระราชจันทโมลี (ประเสริฐ  วิมโล) เป็นเจ้าคณะจังหวัด และพระราชธรรมเมธี   
(วิสูติ ป าทีโป) เป็นรองเจ้าคณะจังหวัด โดยคณะสงฆ์มหานิกายจังหวัดจันทบุรี แบ่งเขตการ
ปกครองคณะสงฆ์ออกเป็น ๑๐ อ าเภอ  ได้แก่  

 เขตปกครองคณะสงฆ์อ าเภอเมือง ปกครองดูแลโดย พระอรรถโมลี  

 เขตปกครองคณะสงฆ์อ าเภอท่าใหม ่ปกครองดูแลโดย พระครูปริยัติธรรมวิโรจน์  

 เขตปกครองคณะสงฆ์อ าเภอแหลมสิงห์ ปกครองดูแลโดย พระครูโสภณสาสนานุรักษ์  

 เขตปกครองคณะสงฆ์อ าเภอขลุง ปกครองดูแลโดย พระครูสิริปัญญาวงศ์ 

 เขตปกครองคณะสงฆ์อ าเภอมะขาม ปกครองดูแลโดย พระครูสุจิตกิตติวัฒน์ 

 เขตปกครองคณะสงฆ์อ าเภอนายายอาม ปกครองดูแลโดย พระครูประสิทธิ์ปุญญาคม 

 เขตปกครองคณะสงฆ์อ าเภอเขาคิชกูฌ ปกครองดูแลโดย พระครูปริยัติธรรมานุสิฏ 

 เขตปกครองคณะสงฆ์อ าเภอโปุงน้ าร้อน ปกครองดูแลโดย พระไพศาลปุญญาภิวัฒน์ 

 เขตปกครองคณะสงฆ์อ าเภอสอยดาว ปกครองดูแลโดย พระครูสุทธิตารกาภิรักษ์  

 เขตปกครองคณะสงฆ์อ าเภอแก่งหางแมว ปกครองดูแลโดย พระมหาชนก เขมกาโม๑๐๕  

 ๒. การศาสนศึกษา การศาสนศึกษาของคณะสงฆ์ คือ การจัดการศึกษาปริยัติธรรมและ
การศึกษาอ่ืนๆ อันควรแก่สมณะ ได้แก่ การศึกษาพระปริยัติธรรม หรือการศึกษาธรรมบาลี ปัจจุบัน
ได้จ าแนกเป็นสองส่วน คือ การศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกธรรม บาลี และการศึกษาพระปริยัติธรรม
แผนกสามัญ โดยการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา แผนกนักธรรมและแผนกบาลี ถือได้ว่า
เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาหลักในพระพุทธศาสนา เป็นการจัดศึกษาให้มีการศึกษาพระธรรมวินัยของ
องค์สมเด็จพระสัมมา สัมพุทธเจ้า การจัดการศึกษาของคณะสงฆ์จังหวัดจันทบุรี มีดังนีค้ือ 

  
                                                           

 ๑๐๕ท าเนียบพระสังฆาธิการ จังหวัดจันทบุรี, ๒๕๖๒. 



๖๗ 
 

  ๑. การศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรม-บาลี  

   ๑.๑ การศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรม ตามหลักสูตรแบ่งเป็น ๓ ชั้น คือ 
นักธรรมชั้นตรี นักธรรมชั้นโท แลละนักธรรมชั้นเอก ซึ่งมีการจัดการเรียนการสอนกันทุกวัด โดยอาจ
เป็นการที่เจ้าอาวาสจัดสอนเองในวัด หรือจัดรวมกับวัดอ่ืนๆ แต่ถ้าเป็นของฆราวาสเรียกว่า ธรรม
ศึกษา แบ่งออกเป็น ธรรมศึกษาชั้นตรี ธรรมศึกษาชั้นโท และธรรมศึกษาชั้นเอก ซึ่งมีการจัดสอบปีละ 
๑ ครั้ง 

   ๑.๒ การศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลี ตามหลักสูตรแบ่งออกเป็น ๘ ชั้น คือ 
บาลีประโยค ๑-๒ และเปรียญธรรม ๓-๙ โดยมีการตั้งโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกบาลี อยู่ที่วัด
สุทธิวารี อ าเภอเมือง  มีการตั้งส านักเรียนในอ าเภอต่างๆ ดังนี้ 

   - อ าเภอท่าใหม่ ส านักเรียนอยู่ท่ีวัดบูรพาพิทยาราม และวัดหนองหงส์  

   - อ าเภอขลุง ส านักเรียนอยู่ท่ีวัดอีแงว 

   - อ าเภอแก่งหางแมว ส านักเรียนอยู่ท่ีวัดซอยสอง 

   - อ าเภอแหลมสิงห์ ส านักเรียนอยู่ท่ีวัดบางสระเก้า 

  ๒. การจัดการศึกษาแผนกสามัญศึกษา คณะสงฆ์จังหวัดจันทบุรี มีการจัดการศึกษา
แผนกสามัญในระดับอุดมศึกษา (ประกาศนียบัตร และปริญญาตรี) คือ หน่วยวิทยบริการคณะ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร.) พุทธมณฑลจังหวัดจันทบุรี โดยมีการ
จัดการศึกษาตามมาตรฐานของมหาวิทยลัยทั่วไป 

 ๓. ด้านการเผยแผ่ การเผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์จังหวัดจันทบุรีมีการ
ด าเนินการใน ๒ ลักษณะ คือ การแสดงธรรมในวันพระหรือวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา เช่น วัด
มาฆบูชา วันวิสาขบูชา วันอาสาฬหบูชา ทั้งภายในและภายนอกวัด นอกจากนี้ยังมีการจัดอบรม
คุณธรรมจริยธรรม ในสถานศึกษาและหน่วยงานต่างๆ การจัดอบรมคุณธรรมจริยธรรมในวัด เช่น วัด
คมบาง และโครงการครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนต่างๆ ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย และมหาวิทยาลัยมกุฏราชวิทยาลัย 

 ๔. ด้านการศึกษาสงเคราะห์ คณะสงฆ์จังหวัดจันทบุรี ด าเนินการจัดการศึกษาให้แก่
ประชาชนในปัจจุบัน แบ่งเป็น ๒ ประเภท ดังนี้คือ 

  ๑. การศึกษาอ่ืนนอกจากการศาสนศึกษาที่พระสงฆ์ด าเนินการเพ่ือสงเคราะห์
ประชาชนหรือพระภิกษุสามเณร ในอดีตมีการจัดการศึกษาสงเคราะห์ ๔ ประเภท ต่อมาได้มีการโอน
ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ดูแล ปัจจุบันคงเหลือเพียงศูนย์ศึกษา
พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ โดยมีความมุ่งหมายให้วัดและพระสงฆ์ให้การศึกษาอบรมคุณธรรม
จริยธรรมแก่เด็กและเยาวชน เป็นการอบรมต่อเนื่องตั้งแต่วัยเยาว์ โดยมีการจัดตามความสะดวกของ
แต่ละวัด ได้แก่ วัดใหม่ อ าเภอเมือง เป็นต้น 



๖๘ 
 

  ๒. การสงเคราะห์เกื้อกูลแก่การศึกษา สถาบันการศึกษาหรือบุคคลผู้กาลังศึกษาส่วน
การจัดการศึกษาสงเคราะห์โดยวิธีอ่ืน จากการศาสนศึกษาหรือการสงเคราะห์ สถาบันการศึกษาหรือ
การสงเคราะห์บุคคลผู้ก าลังศึกษา พระสังฆาธิการระดับเจ้าคณะอ าเภอ รองเจ้าคณะอ าเภอ เจ้าคณะ
ต าบล รองเจ้าคณะต าบล เจ้าอาวาส รองเจ้าอาวาส และผู้ช่วยเจ้าอาวาส จะด าเนินการทั้งเป็นการ
ส่วนตัว หรือเป็นการคณะสงฆ์ได้ การสงเคราะห์การศึกษาสามารถด าเนินการได้ ดังนี้ 

   ๒.๑ ตั้งทุนสงเคราะห์การศึกษาชั้นประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอุดมศึกษา 
ซึ่งเจ้าอาวาสแต่ละวัดจะมีการแจกทุนการศึกษาเป็นประจ าทุกปี 

   ๒.๒ ช่วยพัฒนาสถานการศึกษา เจ้าอาวาสจะช่วยเหลือโดยการสร้างอาคาร 
สนามเด็กเล่น ห้องสมุด ฯลฯ 

   ๒.๓ ช่วยเหลือด้านอุปกรณ์การศึกษา ได้แก่ การบริจาคอุปกรณ์กีฬา สื่อ
อุปกรณ์ท่ีใช้ในการจัดการเรียนการสอน การซื้อหนังสือและวัสดุอุปกรณ์ให้ห้องสมุดโรงเรียน 

   ๒.๔ ช่วยเฉพาะบุคคลผู้ก าลังศึกษา เช่น การมอบทุนการศึกษาแก่พระสงฆ์ที่
ศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกบาลี หรือคฤหัสถ์  

 ๕. ด้านการสาธารณูปการ การสาธารณูปการเป็นงานที่เกี่ยวกับการก่อสร้างและ
ปฏิสังขรณ์วัด การพัฒนาวัด ด้านอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม เพ่ือให้วัดเอ้ือประโยชน์ตามภารกิจ
ของวัดในด้านอ่ืน ๆ การพัฒนาเหล่านี้ ได้แก่การดูแล บ ารุงรักษาสาธารณสมบัติของวัด การดูแล
รักษาและก่อสร้างอาคารสถานที่ เช่น พระอุโบสถ เมรุ อาคารเรียน หอธรรม กุฏิ ศาลาการเปรียญ 
เป็นต้น งานสาธารณูปการแต่ละวัดจะไม่เท่าเทียมกันมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับขนาดเศรษฐกิจ ความ
ต้องการของชุมชนและบารมีของเจ้าอาวาสหรือพระสงฆ์ในวัดเป็นส าคัญวัดจะได้รับงบประมาณ
สนับสนุนจากกรมการศาสนาเป็นบางส่วนเรียกว่า เงินอุดหนุนบูรณะวัด  ซึ่งโดยปกตินั้นการ
สาธารณูปการที่จัดเป็นระเบียบการบริหารกิจการคณะสงฆ์ส่วนกลาง และระเบียบการปกครองคณะ
สงฆ์ส่วนกลาง ซึ่งคณะสงฆ์จังหวัดจันทบุรีจะต้องด าเนินการ คือ  

  ๕.๑ การก่อสร้างและการบูรณปฏิสังขรณ์ ศาสนวัตถุ ศาสนสถาน เช่น การสร้าง
โบสถ์ ศาลาการเปรียญ ฯลฯ 

  ๕.๒ กิจการอันเกี่ยวกับวัด คือ การสร้าง การตั้ง การรวม การย้าย การยุบเลิก การ
ขอรับพระราชทานวิสุงคามสีมา การยกวัดร้างเป็นวัดมีพระจ าพรรษา และยกวัดราษฎร์เป็นพระราม
หลวง 

  ๕.๓ กิจการของวัดอื่นๆ เช่น การจัดงานวัด การเรี่ยไร  ได้แก่ การทอดกฐิน 
ทอดผ้าปุา  เป็นต้น 

  ๕.๔ การศาสนสมบัติของวัด ซึ่งกฎหมายก าหนดให้เจ้าอาวาสเป็นผู้แทนวัดในกิจการ
ทั่วไป เป็นเรื่องเกี่ยวกับการจัดท าทะเบียนทรัพย์สินของวัด การให้เช่าที่ดินหรืออาคาร การให้เช่าที่
ธรณีสงฆ์ที่กัลปนา หรือที่ดินที่กันไว้เป็นที่จัดประโยชน์ วิธีรับและเก็บรักษาเงินสดของวัด และวิธีท า
บัญชี เป็นต้น  



๖๙ 
 

 ๖. ด้านการสาธารณสงเคราะห์ การสงเคราะห์ที่เป็นหลักของคณะะสงฆ์ คือ การ
สงเคราะห์ในด้านจิตใจและด้านวัตถุ ส าหรับงานด้านการสาธารณสงเคราะห์เป็นงานเกี่ยวกับการ
สงเคราะห์ชุมชนและสังคมโดยมีวัดและพระภิกษุเป็นแกนน า ได้แก่ โครงการอุปสมบทและบรรพชา
พระภิกษุ สามเณรภาคฤดูร้อน โครงการสงเคราะห์พระภิกษุ สามเณรและวัดที่ประสบภัยและขาด
แคลน การที่เจ้าอาวาสเป็นผู้น าในการพัฒนาชุมชนและสังคม เช่น ให้สถานที่เป็นที่จัดประชุมอบรม
เยาวชนและประชาชนด้านอาชีพต่างๆ การสร้างถนนเข้าหมู่บ้าน การออมทรัพย์ การให้สถานที่เป็น
แหล่งประปาหมู่บ้าน การสนับสนุนทุนการศึกษาเด็กนักเรียน การช่วยเหลือผู้ปุวยผู้ยากไร้ เป็นต้น  
โดยการด าเนินการด้านการสาธารณสงเคราะห์นั้น ในอดีตคณะสงฆ์จังหวัดจันทบุรีไม่มีการก าหนด
นโยบายในการด าเนินการ แต่ในปัจจุบันได้มีการปรึกษาหารือและก าหนดนโยบายในการสาธารณ
สงเคราะห์ร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรม ได้แก่  

  ๖.๑ การช่วยเหลือผู้คนที่ตกทุกข์ได้ยากเพราะภัยทางธรรมชาติ เช่น วาตภัย 
อุทกภัย อัคคีภัย โดยการสร้างบ้านพักอาศัยให้แก่ประชาชนที่เดือดร้อนจากเหตุการณ์ดังกล่าว การ
ระดมสิ่งของข้าวสารอาหารแห้ง ยารักษาโรค เพ่ือน าไปช่วยผู้ประสบภัยในจังหวัดต่างๆ ของประเทศไทย 

  ๖.๒ การออกเยี่ยมเยียนและน าสิ่งของเครื่องใช้และอาหารแห้งไปแจกให้ผู้สูงอายุ 
คนปุวยติดเตียง และผู้พิการ เพ่ือเป็นการสร้างขวัญก าลังใจในการด าเนินชีวิตแก่คนดังกล่าว 

  ๖.๓ การจัดตั้งศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนและศูนย์ฝึกอาชีพแก่ประชาชน เช่น ที่วัด
ศรีเมือง วัดเกาะโตนด วัดทับไทร เป็นต้น 

  ๖.๔ การจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์ให้แก่ประชาชน เพ่ือเป็นการบรรเทาความเดือดร้อน
ในการจัดหาเงินทุนและเป็นสถาบันการเงินในชุมชน ได้แก่ การตั้งกลุ่มสัจจะออมทรัพย์ในวัดต่างๆ 
เช่น วัดโพธิ์ทอง วัดมะทาย วัดทองทั่ว วัดคลองตาสังข์ วัดเทพนิมิต เป็นต้น 

  ๖.๕ มีการจัดตั้งกองทุนสังฆะประชานุเคราะห์ในทุกอ าเภอ เพ่ือเป็นกองทุนส าหรับ
ช่วยเหลือประชาชนผู้ยากไร้หรือประสบภัยพิบัติ 

  ๖.๖ การจัดตั้งกองทุนกองบุญสุขภาวะพระสงฆ์ ซึ่งเป็นการจัดตั้งเพ่ือเป็นทุนในการ
ดูแลพระสงฆ์ที่อาพาธ 

  ๖.๗ มีการอบรมพระคิลานุปัฏฐาก เพ่ือเป็นผู้ดูแลพระสงฆ์ที่อาพาธขาดคนดูแล 

 ๒.๕.๓ ข้อมูลโครงการหรือกิจกรรมการพัฒนาสมรรถนะเจ้าอาวาสในจังหวัดจันทบุรี 

   คณะสงฆ์จันทบุรีมีกิจกรรมพัฒนาสมรรถนะเจ้าอาวาสทุกปี อาจเป็นกิจกรรมการพัฒนาที่
คณะสงฆ์เป็นผู้จัด หรือร่วมกับหน่วยงานหรือสถาบันการศึกษาต่างๆ จัดขึ้น แต่มักจะเป็นการประชุม
ปรึกษาหารือในการท ากิจกรรมการบริหารกิจการคณะสงฆ์ให้บรรลุเปูาหมาย การเข้าร่วมประชุม 
สัมมนาและเข้ารับการอบรมในโครงการต่างๆ ของส านักงานพระพุทธศาสนา  

 ด้านการปกครอง ในทุกๆ ปี คณะสงฆ์ภาค ๑๓ ประกอบด้วย จังหวัดชลบุรี ระยอง 
จันทบุรี และตราด จะมีการประชุมใหญ่ประจ าปี ในช่วงเดือนสิงหาคมของทุกปี โดยในการประชุมจะ
มีการทบทวนบทบาทหน้าที่ในการปฏิบัติงาน ติดตามผลการด าเนินงานของคณะสงฆ์และเจ้าอาวาส 
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และมีการชี้แจงนโยบายเพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินการ ในทุกๆ ปี มีการส่งเจ้าอาวาสเข้าร่วม
อบรมสัมมนาเพ่ือพัฒนาศักยภาพที่สถาบันพัฒนาพระสังฆาธิการ จังหวัดราชบุรี ส่งเจ้าอาวาสใหม่  
เข้ารับอบรมในระดับภาคที่วัดพลงช้างเผือก และมีการประชุมและอบรมสัมมนาพระวินยาธิการใน
ระดับภาคที่วัดพลงช้างเผือก นอกจากนี้ยังมีการประชุมประจ าเดือนของคณะสงฆ์ในแต่ละอ าเภอและ
ต าบล 

 ด้านการศาสนศึกษา ด้านการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกบาลี  คณะสงฆ์มีการส่ง
พระสังฆาธิการไปอบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนในโครงการของ
ส านักงานพระพุทธศาสนาและแม่กองบาลีสนามหลวง   

 ด้านการศึกษาสงเคราะห์ เจ้าอาวาสในแต่ละต าบลมีการประชุมปรึกษาหารือเกี่ยวกับการ
แจกทุนการศึกษาแก่นักเรียนยากจน และการสงเคราะห์ด้านอ่ืนๆ รวมถึงการเปิดโรงเรียน
พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ 

 ด้านการเผยแผ่ เพ่ือเป็นการพัฒนาสมรรถนะของเจ้าอาวาสในด้านนี้ คณะสงฆ์ได้ส่ง
ตัวแทนเข้าร่วมโครงการประชุมสัมมนาการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ของส านักงานพระพุทธศาสนา
แห่งชาติ ร่วมกับศูนย์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็นประจ าทุกปี และได้มีการตั้งศูนย์การ
เผยแผ่พระพุทธศาสนาประจ าจังหวัด ท าหน้าที่ก าหนดนโยบายแผนงานส่งเสริมก ากับดูแลงานด้าน
การเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้มีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังมีการส่งเจ้าอาวาสไปเข้ารับการอบรม
นักเทศน์ที่วัดราชโอรสและวัดประยูรวงศาวาสวรวิหาร และโครงการอบรมการเทศน์มหาชาติท านอง
หลวงที่วัดชัยมงคลเป็นประจ าทุกปี 

 ด้านการสาธารณูปการ คณะสงฆ์จังหวัดจันทบุรีมีการจัดประชุมเจ้าอาวาสเพ่ือชี้แจง
นโยบายในการด าเนินการด้านสาธารณูปการ มีการส่งเจ้าอาวาสเข้ารับการอบรมและศึกษาดูงานด้าน
สาธารณสงเคราะห์ในโครงการของส านักงานพระพุทธศาสนา 

 ด้านการสาธารณสงเคราะห์  คณะสงฆ์มีการประชุมเพ่ือปรึกษาหารือเกี่ยวกับการท างาน
ของกองทุนต่างๆ เช่น กองทุนสัจจะสะสมทรัพย์ กองทุนสุขภาวะพระสังฆาธิการ นอกจากนี้ยังมีการ
ส่งพระสังฆาธิการเข้าการอบรมการดูผู้ปุวยในโครงการของส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริม
สุขภาพ  

๒.๗ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 ๒.๗.๑ งานวิจัยเกี่ยวกับสมรรถนะ  

 พระมหาวิศิต ธีรว โส, ประดิษฐ์ ชื่นบาน และพิพัฒน์ วิถี  ได้วิจัยเรื่อง การพัฒนา
สมรรถนะของพระสังฆาธิการในจังหวัดสุรินทร์ ผลการวิจัยพบว่า คุณลักษณะสมรรถนะพระสังฆาธิ
การในจังหวัดสุรินทร์ พบว่า ๑) ด้านการปกครอง มีการประชุม การปรึกษาหารือ การวางแผนงาน 
การจัดท าโครงการต่างๆ การจัดท าสมุดบันทึก จัดท าทะเบียน การจัดสวัสดิการ การจัดระเบียบแนว
ปฏิบัติการอยู่ร่วมกัน และการฝึกอบรม ๒) ด้านการศาสนศึกษา คือ การจัดการศึกษาทั้งแผนกบาลี-
ธรรมในวัด การจัดสอบธรรม-บาลีสนามหลวง การจัดตั้งส านักเรียน/โรงเรียนภายในวัด จัดหาแหล่ง
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ทุนให้แก่พระภิกษุสามเณร การจูงใจให้พระภิกษุสามเณรได้ศึกษาด้วยวิธีการต่างๆ ส่งเสริม สนับสนุน
การจัดการศึกษาภายในวัดและนอกวัด เช่น การศึกษาต่อ การให้ทุนการศึกษา การเป็นกรรมการ
สถานศึกษาแก่โรงเรียนในเขตชุมชน การเป็นครุสอนบาลีหรือนักธรรมในส านักเรียน และการจัดหา
วัสดุอุปกรณ์ส าหรับการเรียนการสอนธรรม บาลี หรือสามัญ ๓) ด้านการศึกษาสงเคราะห์ คือ มีการ
จัดตั้งศูนย์พุทธศาสนาวันอาทิตย์ในวัด จัดตั้งศูนย์เด็กก่อนเกณฑ์ภายในวัด จัดกิจกรรมโครงการอบรม
คุณธรรมจริยธรรมภายในวัด ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาแก่เด็กและเยาวชน มอบทุนการศึกษาแก่
พระภิกษุสามเณรและประชาชนทั่วไป สนับสนุนอุปกรณ์การศึกษาแก่โรงเรียนและชุมชน ให้บริการ
ทางวิชาการด้านศาสนา ส่งพระภิกษุสามเณรสอนศีลธรรมในโรงเรียน หรือส านักเรียนที่มีความ
ต้องการ และจัดโครงการอบรมสามเณรภาคฤดูร้อน ๔) ด้านการเผยแผ่ คือ มีการอบรมศีลธรรม 
จริยธรรมแก่ครูนักเรียนในสถานศึกษา และหน่วยงานต่างๆ จัดกิจกรรมวันส าคัญต่างๆ ทางพุทธ
ศาสนา จัดส่งพระสิทยากรไปอบรมธรรมะในหน่วยงาน โครงการ หรือสถานที่ต่างๆ จัดพิธีแสดงตน
เป็นพุทธมามกะแก่นักเรียน นักศึกษา เยาวชนทุกระดับ และจัดให้มีการแสดงธรรมในวันพระ การ
แสดงธรรมทางสถานีวิทยุ โทรทัศน์ตามรายการที่ได้รับนิมนต์ ๕) ด้านการสาธารณูปการ คือ มีการ
ก่อสร้างเกี่ยวกับอาคารสถานที่ส าหรับที่พักสงฆ์ อาคารสถานที่ส าหรับประชาชนที่มาท าบุญ ห้องน้ า 
ห้องสุขา หรือปะติมากรรมอ่ืนๆ ที่เหมาะสมเพ่ือสักการบูชา สถานที่ส าหรับจัดกิจกรรมของสงฆ์ เช่น 
อุโบสถ ศาลาปฏิบัติธรรม เป็นต้น จัดสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมกับการปฏิบัติธรรม การบ าเพ็ญ
ประโยชน์ในงานต่างๆ ตลอดจนเป็นแหล่งเรียนรู้ทางศาสนาให้กับประชาชน เช่น สวนสมุนไพร สวน
พุทธธรรม เป็นต้น จัดท าปูายบอกสถานที่ภายในวัด แผนผังวัด จัดท าปูายพุทธภาษิต หรือค าสอนให้
เป็นแหล่งเรียนรู้ธรรมของพระสงฆ์และประชาชน  ๖) ด้านการสาธารณสงเคราะห์ คือ  การ
สงเคราะห์แก่ผู้ประสบภัยต่างๆ การสงเคราะห์ทุนการสร้างโรงพยาบาล ตึกสงฆ์อาพาธ การ
สงเคราะห์ที่พักอาศัยแก่ผู้เดินทางไกล ได้รับความเดือดร้อน บริการห้องน้ า ห้องสุขา น้ าดื่ม น้ าใช้แก่
ประชาชนทั่วไป จัดหาทุน มอบทุน จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์แก่หน่วยงานราชการ เช่น โรงพยาบาล 
โรงเรียน เป็นต้น มอบข้าวสารอาหารแห้งให้แก่ผู้ประสบภัย ผู้อพยพ จัดตั้งชมรมเปรียญธรรมเพ่ือ
สาธารณประโยชน์ มอบทุนแก่พระภิกษุสามเณรผู้เรียนธรรม-บาลี สงเคราะห์ผู้เจ็บปุวยไร้ญาติและจัด
กองทุนสงเคราะห์เด็กยากจน กองทุนพัฒนาเด็กก่อนเกณฑ์ กองทุนต่างๆ๑๐๖  

 พระราชรัตนเวที (ประเสริฐ โชติธมฺโม/สิทธิอินทร์)  ได้วิจัยเรื่อง รูปแบบการพัฒนา
สมรรถนะทางการบริหารจัดการของพระสังฆาธิการในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๔ ผลการวิจัยพบว่า 
๑) สมรรถนะทางการบริหารจัดการของพระสังฆาธิการในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๔ มีการบริหาร
จัดการตามกรอบสายงานการบังคับบัญชาและมุ่งการท างานเป็นทีม บนพ้ืนฐานการส ารวมระวังทาง
กาย วาจา ใจ พร้อมยึดถือกฎ ระเบียบ และหลักพระธรรมวินัย มีความสมัครสมานสามัคคี ช่วยเหลือ
แบ่งปัน ไว้วางใจ ปฏิบัติต่อกันด้วยความเมตตา มีการปรึกษาหารือกันเป็นเนืองนิตย์ เพ่ือก่อให้เกิด
สัมมาทิฏฐิและสัมมาสังกัปปะในการบริหารจัดการ ๒) แนวทางในการพัฒนาสมรรถนะการบริหาร

                                                           

 ๑๐๖พระมหาวิศิต ธีรว โส, ประดิษฐ์ ช่ืนบาน และพิพัฒน์ วิถี, “การพัฒนาสมรรถนะของพระสังฆาธิการ
ในจังหวัดสุรินทร์”, วารสาร มจร พุทธปัญญาปริทรรศน์, ปีที่ ๔ ฉบับที่ ๑ (มกราคม-มิถุนายน ๒๕๖๒): ๑๖๙-
๑๘๐. 
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จัดการของพระสังฆาธิการในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๔ เชิงพุทธบูรณาการ ด้านกลยุทธ์ ควรมีการ
ประยุกต์ใช้หลักทุติยปาปณิกธรรม โดยเฉพาะด้านการพัฒนาให้เป็นผู้มีจักขุมาหรือมีวิสัยทัศน์ ด้าน
โครงสร้าง ควรมีการประยุกต์ใช้หลักอปริหานิยธรรมด้วยการเคารพหลักการที่ดีที่เคยวางเอาไว้แต่เดิม 
ด้านระบบการปฏิบัติงาน ควรมีการประยุกต์ใช้หลักอิทธิบาทธรรม เพ่ือน ามาซึ่งความส าเร็จ ด้าน
บุคลากร ควรมีการประยุกต์ใช้หลักสังคหวัตถุเพ่ือการสงเคราะห์ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ด้านทักษะ 
ควรมีการประยุกต์ใช้หลักภาวนา ๔ ที่จะต้องพัฒนาทั้งทางกาย ศีล จิตและปัญญาอยู่เสมอ ด้าน
รูปแบบทางการบริหารจัดการ ควรมีการประยุกต์ใช้หลักอปริหานิยธรรม ด้วยการยึดมั่นในความ
สามัคคี ความพร้อมเพรียง ท าพร้อมกันเลิกพร้อมกัน และด้านค่านิยมร่วม ควรมีการประยุกต์ใช้หลัก
สาราณียธรรมหรือหลักแห่งสามัคคีธรรมที่จะต้องปฏิบัติด้วยความเมตตาธรรม ๒) รูปแบบการพัฒนา
สมรรถนะการบริหารจัดการของพระสังฆาธิการในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๔ ด้านกลยุทธ์ สิ่งส าคัญ
ที่พระสังฆาธิการจะพัฒนาการบริหารจัดการเพ่ือก่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล คือ (๑) 
จะต้องยึดกรอบการบริหารจัดการและการประพฤติปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักธรรมวินัย (๒) จะต้องมี
การวางยุทธศาสตร์ กลยุทธ์และพันธกิจในการบริหารจัดการ และ (๓) จะต้องมีตัวชี้วัดความส าเร็จที่มี
มาตรฐาน ด้านโครงสร้าง (๑) จะต้องบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม (๒) หากบริหารจัดการแบบแนวดิ่ง
ก็ขอให้ลดระเบียบ ขั้นตอนให้สั้นลง และ (๓) บริหารจัดการแบบผสมผสานตามความเหมาะสมของ
ปัญหาและสถานการณ์ ด้านระบบปฏิบัติงาน (๑) ปฏิบัติหน้าที่โดยยึดผลประโยชน์ของส่วนรวม
มากกว่าส่วนตัว (๒) ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความส ารวมระวังทั้งทางกาย วาจา ใจ และ (๓) ปฏิบัติหน้าที่
ตามหลักธรรมาภิบาล มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ด้านบุคลากร (๑) บริหารจัดการด้วยหลักสาราณีย
ธรรมหรือด้วยความรัก ความเมตตา (๒) บริหารจัดการด้วยหลักอปริหานิยธรรมหรือหลักความสมาน
สามัคคี และ (๓) บริหารจัดการด้วยหลักสังคหวัตถุหรือหลักการเผื่อแผ่แบ่งปัน ช่วยเหลือเจือจุน ด้าน
ทักษะ (๑) พัฒนาทักษะทางการสื่อสารประชาสัมพันธ์ (๒) พัฒนาทักษะในการสร้างทีมและการ
ท างานระบบทีม และ (๓) พัฒนาทักษะความเชี่ยวชาญเฉพาะตนเพ่ือความเป็นเลิศ ด้านรูปแบบการ
บริหารจัดการ (๑) การบริหารจัดการบนพ้ืนฐานของหลักอปริหานิยธรรม (๒) การบริหารจัดการบน
พ้ืนฐานหลักสาราณียธรรม  (๓) บริหารจัดการตามหลักพระธรรมวินัย ด้านค่านิยมร่วม (๑) บริหาร
จัดการบนพ้ืนฐานของหลักอปริหานิยธรรม (๒) บริหารจัดการบนพ้ืนฐานของหลักพรหมวิหารธรรม 
และ (๓) การบริหารจัดการบนพื้นฐานหลักสัมมาทิฏฐิ๑๐๗ 

 มยุรี ค าปาเชื้อ ได้วิจัยเรื่อง รูปแบบการบูรณาการหลักพุทธธรรมเพ่ือการพัฒนา
สมรรถนะบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏในกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า 
๑)สมรรถนะบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏในกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย ๕ 
ด้าน คือ (๑) ด้านการมุ่งผลสัมฤทธิ์ (๒) ด้านการบริการที่ดี (๓) ด้านการสั่งสมความเชี่ยวชาญในงาน
อาชีพ (๔) ด้านการยึดมั่นในความชอบธรรม (๕) ด้านการท างานเป็นทีม โดยพบว่า สมรรถนะการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏในกรุงเทพมหานคร โดยภาพรวม 

                                                           

 ๑๐๗พระราชรัตนเวที (ประเสริฐ โชติธมฺโม/สิทธิอินทร์), “รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะทางการบริหาร
จัดการของพระสังฆาธิการในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๔”, มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์, ปีที่ ๒ ฉบับที่ ๖ (ฉบับ
พิเศษ) (มกราคม - มิถุนายน ๒๕๖๐): ๕๒๓-๕๓๗. 



๗๓ 
 

อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ด้านการยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม  
มีค่าเฉลี่ยสูงสุด อยู่ในระดับมาก รองลงมาคือ ด้านการบริการที่ดี ด้านการมุ่งผลสัมฤทธิ์ด้านการ
ท างานเป็นทีม ตามล าดับ ส่วนด้านการสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ อยู่ในระดับปานกลาง  
๒) วิธีการบูรณาการหลักพุทธธรรมเพ่ือการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏในกรุงเทพมหานคร โดย (๑) น าหลักอิทธิบาท ๔ มาบูรณาการกับสมรรถนะด้าน
การมุ่งผลสัมฤทธิ์ ด้วยกระบวนการพัฒนาวงจรคุณภาพ PDCA (๒) น าหลักสังคหวัตถุ ๔ มาบูรณา
การกับสมรรถนะด้านการบริการที่ดี ด้วยกระบวนการพัฒนาวงจรคุณภาพ PDCA ๓) น าหลักภาวนา ๔ 
มาบูรณาการกับสมรรถนะด้านการสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ ด้วยกระบวนการพัฒนาวงจร
คุณภาพ PDCA ๔) น าหลักพรหมวิหาร ๔ มาบูรณาการกับสมรรถนะด้านการยึดมั่นในความถูกต้อง
ชอบธรรมและจริยธรรมด้วยกระบวนการพัฒนาวงจรคุณภาพ PDCA ๕) น าหลักสาราณียธรรม ๖ มา
บูรณาการกับสมรรถนะด้านการท างานเป็นทีมด้วยกระบวนการพัฒนา วงจรคุณภาพ PDCA 
ตามล าดับ ๓) รูปแบบการบูรณาการหลักพุทธธรรมเพ่ือการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรสายสนับสนุน
วิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏในกรุงเทพมหานคร เป็นการน าหลักพุทธธรรม ทั้ง ๕ หลักธรรมที่ส่งเสริม
การพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ มาบูรณาการด้วยสมรรถนะ
หลัก ๕ สมรรถนะในการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ทั้ง ๓ ด้านของบุคลากรด้วยกระบวนการพัฒนา
วงจรคุณภาพ PDCA จะได้รูปแบบดังนี้คือ (๑) บุคลากรมีสมรรถนะด้านการมุ่งผลสัมฤทธิ์ ด้วยหลัก
อิทธิบาท ๔ (๒) บุคลากรมีสมรรถนะด้านการบริการที่ดี ด้วยหลักสังคหวัตถุ ๔ (๓) บุคลากรมี
สมรรถนะด้านการสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ ด้วยหลักภาวนา ๔ ๔) บุคลากรมีสมรรถนะด้าน
การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม ด้วยหลักพรหมวิหาร 4 จะได้ผลลัพธ์คือบุคลากรมี
สมรรถนะด้านการท างานเป็นทีม ด้วยหลักสาราณียธรรม ๖ (๕) บุคลากรมีสมรรถนะด้านการท างาน
เป็นทีมด้วยหลักสาราณียธรรม ๖ เป็นองค์ความรู้ใหม่๑๐๘ 

 ประโยชน์ คล้ายลักษณ์ ได้วิจัยเรื่อง รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะด้านการท างานเป็นทีม
ของบุคลากรทางการศึกษา ผู้ปฏิบัติงานในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา ผลการวิจัย
พบว่า ๑) บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปฏิบัติงานในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา ต้องการ
พัฒนาสมรรถนะด้านการท างานเป็นทีมในมิติเกี่ยวกับการก าหนดเปูาหมายร่วมกัน การสื่ อสารอย่าง
สร้างสรรค์ การมีส่วนร่วมในการด าเนินการ การไว้เนื้อเชื่อใจ และการยอมรับนับถือ โดยต้องการ
วิธีการพัฒนาสมรรถนะในลักษณะการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การฝึกอบรม และการฝึกปฏิบัติงานกับ
ผู้เชี่ยวชาญ๑๐๙ 

                                                           

 ๑๐๘มยุรี ค าปาเช้ือ, “รูปแบบการบูรณาการหลักพุทธธรรมเพื่อการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรสาย
สนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏในกรุงเทพมหานคร”, วารสารศึกษาศาสตร์ ฉบับวิจัยบัณฑิตศึกษา 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ปีท่ี ๑๐ ฉบับท่ี ๑: ๙๗-๑๐๕. 
 ๑๐๙ประโยชน์ คล้ายลักษณ์, “รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะด้านการท างานเป็นทีมของบุคลากรทาง
การศึกษา ผู้ปฏิบัติงานในส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา”, วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร, 
ปีท่ี ๑๕ (ฉบับพิเศษ): ๑๓๗-๑๔๕. 



๗๔ 
 

 ปณิชา สาราจันทร์ ได้วิจัยเรื่อง สมรรถนะหลักในการปฏิบัติงานของบุคลากรส านักงาน
พัฒนาชุมชนจังหวัดกาฬสินธุ์ ผลการศึกษาพบว่า ๑) ระดับสมรรถนะหลักของบุคลากรส านักงาน
พัฒนาชุมชนเกี่ยวกับสมรรถนะในการปฏิบัติงาน โดยภาพรวมอยู่ในระดับสูง โดยเรียงจากค่าเฉลี่ย
มากไปหาน้อย คือ ด้านการยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรมด้านการมุ่งผลสัมฤทธิ์ด้าน
การบริการที่ดี  ด้านการสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ และด้านการท างานเป็นทีม ๒) 
เปรียบเทียบสมรรถนะหลักในการปฏิบัติงานของบุคลากร จ าแนกตามเพศ พบว่า สมรรถนะหลักใน
การปฏิบัติงาน โดยรวมไม่แตกต่างกันทางสถิติที่ระดับ .๐๕ และจ าแนกตามวุฒิการศึกษา และ
ต าแหน่งงานที่ต่างกัน พบว่า สมรรถนะหลักในการปฏิบัติงานโดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .๐๕๓ และ ๓) ข้อเสนอแนะการท างานควรมีการวางแผน ก าหนดเปูาหมายการ
ท างานที่ชัดเจนร่วมกัน ส่งเสริมการให้ความรู้เรื่องการให้บริการที่สร้างความพึงพอใจแก่ผู้รับบริการ
และเพ่ิมการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง๑๑๐ 

 พระเศกสรรค์ สนตฺจิตฺโต ได้วิจัยเรื่อง สมรรถนะทางการบริหารจัดการวัดของเจ้าอาวาส 
ผลการวิจัยพบว่า หลักการส าคัญของการบริหารจัดการวัด คือ การสร้างความเชื่อมั่นศรัทธากับบุคคล
ทั้งภายในและภายนอกวัด ซึ่งศิลปะแห่งการท างานให้ส าเร็จโดยอาศัยคนอื่น ผู้มีบทบาทส าคัญคือ เจ้า
อาวาสจ าเป็นต้องมีสมรรถนะทางการบริหาร ได้แก่ การบริหารจัดการองค์กร การจัดการ
สภาพแวดล้อม การจัดการทรัพย์สินของวัด การจัดการทรัพยากรมนุษย์ โดยการอบรมสั่งสอนธรรม
วินัย การบริหารศรัทธา การบริหารการปกครอง การปกครองบังคับบัญชา การบริหา รงาน
ยุติธรรม๑๑๑ 

 บังอร เบ็ญจาธิกุล ได้วิจัยเรื่อง สมรรถนะที่ พึงประสงค์ของผู้อ านวยการเขตใน
กรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่า แนวทางการพัฒนาสมรรถนะที่พึงประสงค์ของผู้อ านวยการเขต 
ในกรุงเทพมหานคร ๑) ควรมีการฝึกอบรมให้บุคลากรใหม่ทุกคนมีความรู้เฉพาะต าแหน่ง ก่อนที่จะ
เขา้ปฏิบัติหน้าที่หรือบรรจุแต่งตั้งเพ่ือเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงาน ๒) ควรมีการจัดฝึกอบรมใน
หลักสูตรต่าง ๆ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานให้บุคลากรทุกฝุาย โดยจัดการอบรมอย่าง
สม่ าเสมอ อย่างน้อยปีละ ๒ ครั้ง เพ่ือปรับปรุงการท างานให้เข้ากับสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอยู่
ตลอดเวลา ๓) ควรมีการอบรมเพ่ิมทักษะทั้งทางด้านการงานและจิตใจควบคู่กันไป เพ่ือสร้างขวัญและ
ก าลังใจให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชาในการปฏิบัติงาน ๔) ควรสนับสนุนให้บุคลาการทุกฝุายเข้ารับการ
ฝึกอบรมให้มากขึ้น และให้ตรงกับหลักสูตรและต าแหน่ง เพ่ือน ามาใช้ในการปฏิบัติงานและพัฒนา
องค์กร ๕) ควรก าหนดให้บุคลากรต้องหมั่นพัฒนา เพ่ิมศักยภาพของตนเอง โดยการเข้ารับการ
ฝึกอบรม ตลอดจนหาความรู้ด้านต่างๆ ที่เก่ียวข้องตามแหล่งข้อมูลต่าง ๆ อยู่เสมอ ๖) ควรจัดท าคู่มือ
เอกสารการปฏิบัติงานบุคลากรทุกฝุาย ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน ๗) ควรใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเข้า

                                                           

 ๑๑๐ปณิชา สาราจันทร์, สมรรถนะหลักในการปฏิบัติงานของบุคลากรส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
กาฬสินธุ์, บทความวิชาการในการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาคร้ังที่ ๒ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏมหาสารคาม ๒๕๖๐, [ออนไลน์] แหล่งข้อมูล: www.http://gs.rmu.ac.th. [๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๒]. 

 ๑๑๑พระเศกสรรค์ สนตฺจิตฺโต, “สมรรถนะทางการบริหารจัดการวัดของเจ้าอาวาส”, ธรรมทรรศน์, ปีที่ 
๑๕ ฉบับท่ี ๓ (พฤศจิกายน ๒๕๕๘-กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙): ๑๓๙-๑๔๕.  



๗๕ 
 

มาช่วยในการปฏิบัติหน้าที่ เพ่ือให้สามารถท างานได้รวดเร็วยิ่งขึ้น และ ๘) ควรมีการจัดตั้งกลุ่มหรือ
รวมกลุ่มในสายงานเพื่อช่วยเหลือแก้ไข และพัฒนาศักยภาพในการท างานของบุคลากร๑๑๒ 

 ยุวลักษณ์ จันทสุวรรณ ได้วิจัยเรื่อง การพัฒนาสมรรถนะเพ่ือการเป็นองค์กรนวัตกรรม 
ผลการวิจัยพบว่า สมรรถนะที่ที่ส าคัญคือ สมมรถนะหลัก และจากข้อค้นพบในงานวิจัยนี้ ตัวแบบใน
การพัฒนาสมรรถนะบุคลากรศูนย์บริการลูกค้าทางโทรศัพท์ (Contact Center) คือ GOSOFT 
Model ประกอบด้วย G = Give คือ ผู้บริหารและหัวหน้างานควรให้ความรู้ ความเข้าใจ เวลาให้
ค าปรึกษาแก่บุคลากรทั้งเรื่องงาน องค์กรและนวัตกรรม O = Opportunity คือ ผู้บริหารและหัวหน้า
งานควรให้โอกาสในการเรียนรู้ และโอกาสในการแสดงผลงาน  S = Sampler  คือ ผู้บริหารและ
หัวหน้างานควรแสดงตนเป็นแบอย่างที่ดี ทั้งด้านงาน การเรียนรู้และพัฒนา การสร้างนวัตกรรม 
รวมถึงด้านคุณธรรม จริยธรรม O = Offer คือ ผู้บริหารและหัวหน้างานควรแสดงการสนับสนุน เช่น 
การให้รางวัลในรูปแบบต่างๆ และการชมเชยเพ่ือสร้างก าลังใจและแรงจูงใจในการท างานให้กับ
บุคลากร F = Full Communication คือ ผู้บริหารและหัวหน้างานควรมีการสื่อสารอย่างทั่วถึง 
ครบถว้น ชัดเจน และเป็นประโยชน์ T = Together คือ ผู้บริหารและหัวหน้างานควรสร้างการมีส่วน
ร่วมในการท ากิจกรรมให้แก่บุคลากร เพ่ือให้เกิดความรัก ผูกพัน และเสียสละเพ่ือองค์การ๑๑๓  

 อัจฉรา หล่อตระกูล ได้วิจัยเรื่อง การพัฒนาสมรรถนะพนักงานมหาวิทยาลัยของรัฐ 
ผลการวิจัยพบว่า ๑) สภาพปัญหาและอุปสรรคของสมรรถนะของพนักงานมหาวิทยาลัยของรัฐโดย
ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านผลการวิจัยพบว่า อยู่ในระดับปานกลางคือ 
ด้านการมุ่งผลสัมฤทธิ์ การบริการที่ดี และการท างานเป็นทีม ส่วนด้านที่น้อยที่สุดคือ ด้านการยึดมั่น
ในคุณธรรม ๒) รูปแบบการพัฒนาที่เหมาะสมคือ การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เพราะท าให้ผู้รับการ
พัฒนาได้เรียนรู้จากการฟังและการปฏิบัติจริงอย่างถูกต้องและเกิดประโยชน์สูงสุด นอกจากนี้  
การฝึกอบรมยังเป็นกระบวนการเพ่ิมพูนความรู้และทักษะแก่ผู้เข้ารับการอบรมเพ่ือการพัฒนาจนเอง 
น าไปเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานของตน และหลักไตรสิกขาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคนให้เป็น
ผู้พร้อมทั้งด้านศีล สมาธิ และปัญญา โดยการน าค าสอนของพระพุทธเจ้ามาเป็นหลักคิดเพ่ือให้
พนักงานมหาวิทยาลัยที่เข้ารับการพัฒนาด้วยหลักไตรสิกขานี้  มีความรู้ความเชี่ยวชาญในการ
ปฏิบัติงาน มีความเจริญเติบโตทั้งทางด้านพฤติกรรม จิตใจและปัญญา๑๑๔ 
 
 
 
 
                                                           

 ๑๑๒บังอร เบ็ญจาธิกุล, “สมรรถนะที่พึงประสงค์ของผู้อ านวยการเขต ในกรุงเทพมหานคร”, วารสาร 
มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์, ปีท่ี ๖ ฉบับท่ี ๒ (เมษายน - มิถุนายน ๒๕๖๐): ๑๔๕-๑๖๐. 
 ๑๑๓ยุวลักษณ์ จันทสุวรรณ, “การพัฒนาสมรรถนะเพื่อการเป็นองค์กรนวัตกรรม”, วารสาร มทร. 
อีสาน ฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ปีท่ี ๒ ฉบับท่ี ๑ (มกราคม-มิถุนายน ๒๕๕): ๓๒-๔๗. 
 ๑๑๔อัจฉรา หล่อตระกูล, “การพัฒนาสมรรถนะพนักงานมหาวิทยาลัยของรัฐ”, วิทยานิพนธ์พุทธ
ศาสตรดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย , 
๒๕๕๗), บทคัดย่อ. 



๗๖ 
 

ตารางท่ี ๒.๑๑ สรุปงานวิจัยเกี่ยวกับสมรรถนะ 

นักวิจัย ผลการวิจัย 
พระมหาวิศิต ธีรว โส, 
ประดิษฐ์ ชื่นบาน และ
พิพัฒน์ วิถี  
(๒๕๖๒: ๑๖๙-๑๘๐) 

การพัฒนาสมรรถนะของพระสังฆาธิการในจังหวัดสุรินทร์ 
 ๑) ด้านการปกครอง มีการประชุม การปรึกษาหารือ การวางแผนงาน 
การจัดท าโครงการต่างๆ  
๒) ด้านการศาสนศึกษา มีการจัดการศึกษาทั้งแผนกบาลี-ธรรมในวัด การ
จัดสอบธรรม-บาลีสนามหลวง  
๓) ด้านการศึกษาสงเคราะห์ มีการจัดตั้งศูนย์ มอบทุนการศึกษาและ
สนับสนุนอุปกรณ์การศึกษา  
๔) ด้านการเผยแผ่ มีการอบรมศีลธรรมจริยธรรม จัดกิจกรรมวันส าคัญ
ต่างๆ ทางพุทธศาสนา จัดส่งพระสิทยากรไปอบรมธรรมะในหน่วยงาน
ต่างๆ จัดแสดงธรรมในวันพระ การแสดงธรรมทางสถานีวิทยุ โทรทัศน์
ตามรายการที่ได้รับนิมนต์  
๕) ด้านการสาธารณูปการ มีการก่อสร้างเกี่ยวกับอาคารสถานที่ส าหรับที่
พักสงฆ์ อาคารสถานที่ส าหรับประชาชนที่มาท าบุญ ห้องน้ า ห้องสุขา หรือ
ปะติมากรรมอื่นๆ ที่เหมาะสมเพื่อสักการบูชา  
๖) ด้านการสาธารณสงเคราะห์ มีการสงเคราะห์แก่ผู้ประสบภัยต่างๆ การ
สงเคราะห์ทุนการสร้าง การสงเคราะห์ที่พักอาศัย จัดหาทุน มอบทุนจัดซื้อ
วัสดุอุปกรณ์แก่หน่วยงาน มอบข้าวสารอาหารแห้ง จัดตั้งชมรมเพ่ือ
สาธารณประโยชน์ มอบทุนแก่พระภิกษุสามเณรผู้ เรียนธรรม -บาลี 
สงเคราะห์ผู้เจ็บปุวยไร้ญาติและจัดกองทุนสงเคราะห์เด็กยากจน กองทุน
พัฒนาเด็กก่อนเกณฑ์ กองทุนต่างๆ  

พระเศกสรรค์  
สนตฺจิตฺโต  
(๒๕๕๙: ๑๓๙-๑๔๕) 

เจ้าอาวาสจ าเป็นต้องมีสมรรถนะทางการบริหาร ได้แก่ การบริหารจัดการ
องคก์ร การจัดการสภาพแวดล้อม การจัดการทรัพย์สินของวัด การจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์ โดยการอบรมสั่งสอนธรรมวินัย การบริหารศรัทธา      
การบริหารการปกครอง การปกครองบังคับบัญชา การบริหารงานยุติธรรม 

 

 ๒.๗.๒ งานวิจัยเกี่ยวกับการบริหารกิจการคณะสงฆ์ 

 พระมหาอัครพงษ์ พูลผล ได้วิจัยเรื่อง แนวทางการพัฒนาการบริหารกิจการคณะสงฆ์ 
สังกัดมหานิกาย ของเจ้าอาวาสในจังหวัดชุมพร ผลการศึกษาพบว่า การบริหารกิจการคณะสงฆ์ สังกัด
มหานิกาย เจ้าอาวาสในจังหวัดชุมพร ภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ด้าน
การศาสนศึกษา มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือ ด้านการสาธารณูปการ ด้านการปกครอง ด้านการ      
สาธารณสงเคราะห์ ด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา และด้านการศึกษาสงเคราะห์ มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด 
ส่วนแนวทางการพัฒนาการบริหารกิจการของคณะสงฆ์ พบว่า ด้านการปกครอง เจ้าอาวาสต้องมี
ความเข้าใจหน้าที่ของตนเอง และมีแบบแผนในการดูแลภิกษุ-สามเณรให้ปฏิบัติได้ถูกต้อง ด้านการ  



๗๗ 
 

ศาสนศึกษา ควรจัดการศึกษาให้พระภิกษุ-สามเณร มีความรู้ทั้งในส่วนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม-
บาลี และปริยัติสามัญ ด้านการศึกษาสงเคราะห์ควรส่งเสริมการศึกษาส าหรับเยาวชนและประชาชน
ทั่วไป ด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ควรส่งเสริมภิกษุ สามเณร ให้มีความสามารถในการเผยแผ่ 
การจัดปฏิบัติธรรม ด้านการสาธารณูปการ ควรปรับภูมิทัศน์วัดให้มีความร่มรื่น สวยงามสร้าง
เสนาสนะเท่าที่จ าเป็นให้มีความคุ้มค่าในการใช้สอย ด้านการสาธารณสงเคราะห์ ควรมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมสาธารณประโยชน์ เช่น การสร้างถนน สร้างโรงพยาบาล ดูแลพระภิกษุผู้เจ็บไข้ น าสิ่งของ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัย๑๑๕ 

 พระครูวิสุทธานันทคุณ (สุรศักดิ์ วิสุทฺธาจาโร) ได้วิจัยเรื่อง การบริหารวัดเพ่ือความ
มัน่คงแห่งพระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์ภาค ๑๕ ผลการวิจัยพบว่า ในสถานการณ์ปัจจุบันนี้ ผู้บริหาร
คณะสงฆ์ย่อมมีการพัฒนาด้านเทคโนโลยี บูรณาการด้วยหลักพุทธธรรมน าการบริหาร/การปกครอง
ไปพร้อมกับความเจริญ และมีกฎหมาย พระราชบัญญัติ ข้อบังคับ ระเบียบต่างๆ มาเกื้อหนุ นพระ
ธรรมวินัย โดยเฉพาะการบริหาร/การปกครองวัดมีรูปแบบที่แตกต่างไปจากสมัยก่อนมาก เช่น ด้าน
การปกครอง ด้านการเผยแผ่ ด้านการศาสนศึกษา ด้านการศึกษาสงเคราะห์ ด้านสาธารณูปการ ด้าน
การสาธารณสงเคราะห์ มีรูปแบบปฏิบัติที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น ฉะนั้นผู้ที่จะเป็นผู้น าในการบริหาร/
ปกครองวัดต้องเป็นผู้มีวิสัยทัศน์ มีความรู้ ความสามารถ ความเสียสละและยอมรับความคิดเห็นของ
ผู้อื่น ตลอดจนเป็นผู้เพียบพร้อมด้วยจริยาวัตรข้อปฏิบัติ เป็นที่ยอมรับของคณะสงฆ์และสังคมโดยรวม 
และที่ส าคัญต้องมีความซื่อสัตย์ ยุติธรรม ต้องเว้นจากความมีอคติทั้งปวง ตั้งมั่นในหลักพรหมวิหาร
ธรรมอันเป็นแกนหลักของการบริหาร/การปกครองอยู่เสมอ  

 ในการบริหารจัดการวัดเกี่ยวกับการบริหารกิจการคณะสงฆ์ทั้ ง ๖ ด้าน คือ ด้านการ
ปกครอง ด้านการเผยแผ่ ด้านการศาสนศึกษา ด้านการศึกษาสงเคราะห์ ด้านสาธารณูปการ ด้านการ
สาธารณสงเคราะห์ เป็นการบริหารจัดการวัดที่ เหมาะสมดีงาม มีประสิทธิภาพ  ขึ้นอยู่กับ
ความสามารถในการบริหารจัดการของพระภิกษุสามเณรภายในวัดเป็นส าคัญ เจ้าอาวาสซึ่ งเป็นผู้น า
เบื้องต้นนับว่าเป็นปัจจัยส าคัญในการน าองค์กรไปสู่เปูาหมายแห่งความส าเร็จ ทั้งนี้เพราะเจ้าอาวาส
เป็นผู้มีบทบาทส าคัญในการตัดสินใจ ก าหนดนโยบายและบริหารบุคลากรในองค์กรให้ท างานอย่างมี
ประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติงานของบุคลากรจ าเป็นต้องมีความสามัคคีและท างานให้ สอดคล้อง
สัมพันธ์กันระหว่างผู้น าและผู้ตาม เจ้าอาวาสนั้นมีภารกิจการบริหารจัดการวัดตามอ านาจหน้าที่ของ
เจ้าอาวาสตามภารกิจของคณะสงฆ์ทั้ง ๖ ด้าน โดยเจ้าอาวาสจะต้องมีความสามารถพิเศษเฉพาะตัว   
มีภาวะผู้น า มีกระบวนการและวิธีปฏิบัติงาน สร้างความสัมพันธ์กับชุมชน รวมทั้ งมีการพัฒนาตนเอง

                                                           

 ๑๑๕พระมหาอัครพงษ์ พูลผล, แนวทางการพัฒนาการบริหารกิจการคณะสงฆ์ สังกัดมหานิกาย ของเจ้า
อาวาสในจังหวัดชุมพร,  รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ คร้ังท่ี ๒ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏบุรีรัมย์ พ.ศ. ๒๕๖๑, หน้า ๒๒๖-๒๓๔. [ออนไลน์], แหล่งที่มา:  www.http://dspace.bru.ac.th. [๑๖ 
สิงหาคม ๒๕๖๒]. 



๗๘ 
 

ให้สมบูรณ์ให้พร้อมในด้านพระธรรมวินัย  ซึ่งจะส่งผลโดยตรงต่อศรัทธาและความเชื่อถือของ
พุทธศาสนิกชน ซึ่งจะช่วยให้การปฏิบัติศาสนกิจทุกอย่างบรรลุตามวัตถุประสงค์โดยง่าย๑๑๖ 

 พระมหาเดชา สังขรุ่งเรือง ได้วิจัยเรื่อง ประสิทธิภาพการบริหารคณะสงฆ์: กรณีศึกษา
คณะสงฆ์อ าเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ผลการวิจัยพบว่า พระสังฆาธิการมีประสิทธิภาพ
ในการบริหารงานของคณะสงฆ์ในอ าเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี  โดยรวมอยู่ในระดับดี  
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า พระภิกษุและสามเณรมีทัศนะต่อประสิทธิภาพในการบริหารงานของ
พระสังฆาธิการในอ าเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี อยู่ในระดับดีทุกด้าน  

 ด้านการปกครอง พระสังฆาธิการได้ส่งเสริมพระภิกษุ และสามเณร ให้เป็นผู้ที่มีความรู้
ความสามารถ ประสบการณ์ปฏิบัติตนอยู่ในกรอบของพระธรรมวินัย และสามารถเป็นแบบอย่างที่ดี
ต่อการพัฒนาชุมชน การบริหารวัดในปัจจุบันได้เปลี่ยนรูปแบบ ระบบวิธีการ การสร้างระบบให้
เหมาะสมกับผู้อยู่อาศัยในวัดนั้น ๆ และสังคมโดยรอบ เพ่ือให้การบริหารเป็นไปตามเปูาหมายการ
ปกครอง ดูแลรักษาหมู่คณะและการด าเนินงานการจัดการกิจกรรมต่างๆ หรือองค์กรต่างๆ ให้ส าเร็จ
ลุล่วงไปตามนโยบาย และวัตถุประสงค์ขององค์กรนั้น ๆ ด้วยดีและมีประสิทธิภาพ  

 ด้านการศาสนศึกษา ปัจจุบันพระสังฆาธิการส่วนใหญ่ได้ให้ความสนใจในเรื่องของ
การศึกษาส าหรับพระภิกษุสามเณรและเยาวชนอย่างดีเยี่ยม ให้การสนับสนุนการด าเนินงานการศึกษา
ทั้งบาลีนักธรรมและสายพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา  

 ด้านการศึกษาสงเคราะห์ พระสังฆาธิการมีความรู้ความสามารถในการด าเนินงานจัด
การศึกษาเพ่ือช่วยเหลือเกื้อกูล (การช่วยเหลือการศึกษา) ให้ผู้ที่มีความสนใจได้เข้ามาศึกษาในส านัก
เรียนวัดไชยชุมพลชนะสงคราม คณะพระสังฆาธิการส่วนใหญ่ได้มีการพัฒนาท าให้คณะสงฆ์ได้เป็นที่
พ่ึงทางใจแก่ประชาชนได้อย่างดี เพราะปัจจุบันการศึกษาเป็นเรื่องที่จ าเป็นอย่างมาก ดังนั้น การ
ส่งเสริมให้มีการศึกษา เป็นการสงเคราะห์พระภิกษุและสามเณรตลอดถึงประชาชนอย่างมี
ประสิทธิภาพ  

 ด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา พระสังฆาธิการในกลุ่มตัวอย่างทั้งหมดนั้นก็ได้มีการ
ส่งเสริมการเรียนการสอนให้เข้ามาในวัดเพ่ือที่จะได้ให้เยาวชนจะได้เข้ามาสัมผัสกับบรรยากาศที่เป็น
จริงและจัดให้มีการปฏิบัติธรรมเสริมสร้างกิจกรรมที่ท าให้ไม่เบื่อหน่าย ส่งเสริมการเรียนรู้คู่คุณธรรม
เป็นขั้นพ้ืนฐานเพ่ือสอนเยาวชนให้เป็นคนดี น าความรู้ที่ได้รับจากการเผยแผ่ไปปฏิบัติใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้  

 ด้านสาธารณูปการ พระสังฆาธิการในแต่ละวัดมีความสามัคคีกันช่วยกันสอดส่องดูแล 
อาคารเสนาสนะต่างๆ ให้อยู่ในสภาพที่เรียบร้อยดูดี  และช่วยกันซ่อมแซมหากว่าอาคารที่นั้น      
ช ารุดขึ้นมาเพ่ือให้มีสภาพที่เหมือนเดิมเป็นที่น่าศรัทธาของประชาชนที่พบเห็น  

                                                           

 ๑๑๖พระครูวิสุทธานันทคุณ (สุรศักดิ์ วิสุทฺธาจาโร), “การบริหารวัดเพื่อความมั่นคงแห่งพระพุทธศาสนา
ของคณะสงฆ์ภาค ๑๕”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ, (บัณฑิตวิทยาลัย : 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗), บทคัดย่อ. 



๗๙ 
 

 ด้านสาธารณสงเคราะห์ พระสังฆาธิการส่วนใหญ่ได้หางบประมาณส าหรับการสงเคราะห์
ให้การท างานทุกอย่างเป็นไปอย่างดีและมีประสิทธิภาพ ประกอบกับผู้ที่มีความรู้ความสามารถในการ
ท างานอย่างเพียงพอต่อความต้องการของคณะสงฆ์ สิ่งส าคัญก็คือมีจิตใจที่เป็นสาธารณะด้วย 
สามารถด าเนินงานด้านนี้ได้อย่างดีและมีประสิทธิภาพ  

 ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับประสิทธิภาพการบริหารคณะสงฆ์ในอ าเภอ
เมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี พบว่า ปัญหาที่ส าคัญได้แก่ พระสังฆาธิการระดับเจ้าอาวาสบางรูป
ยังขาดวิสัยทัศน์ขาดเปูาหมายในการบริหารจัดการวัดที่ชัดเจน การบริหารจัดการของเจ้าอาวาส
บางส่วนไม่มีการประชุมเพ่ือปรึกษาวางแผนและก าหนดวัตถุประสงค์ในการพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรม 
เป็นการบริหารจัดการตามความเคยชินที่เคยปฏิบัติมาขาดการประสานงานระหว่าง วัด บ้านและ
ชุมชน และเจ้าอาวาสบางรูปใช้คนไม่ถูกกับงานจึงท าให้งานขาดประสิทธิภาพ แนวทางในการแก้ไข
ปัญหา ได้แก่ ควรมีการประชุมพระสังฆาธิการระดับเจ้าอาวาสขึ้นไป เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหาร
คณะสงฆ์ ในอ าเภอเมืองกาญจนบุรี และเพ่ือให้เกิดความสามัคคีภายในเขตการปกครอง ดูแลส่งเสริม
ให้พระสังฆาธิการเปิดรับความรู้ใหม่ๆ เพ่ือน ามาใช้ในการบริหารจัดการ มีการน าเอาเทคโนโลยี
สมัยใหม่มาใช้ในการพัฒนาคณะสงฆ์ และควรมีการจัดกิจกรรมที่สร้างสรรค์ระหว่างวัดกับชุมชนอย่าง
ต่อเนื่อง๑๑๗ 

 สาธิต พนารี ได้วิจัยเรื่อง กระบวนทัศน์ใหม่การบริหารจัดการวัดในยุคโลกาภิวัตน์ 
ผลการวิจัยพบว่า ๑) โครงสร้างของวัดมีการบริหารจัดการวัดไว้อย่างเป็นระบบ มีการบังคับบัญชาที่
ชัดเจน มีระบบการดูแลรักษาความปลอดภัยมั่นคงถาวร และมีการใช้ประโยชน์ที่ดินภายในวัดอย่าง
คุ้มค่า ๒) การบริหารของพระสังฆาธิการ ปฏิบัติตามภารกิจของพระพุทธศาสนาได้อย่างสมบูรณ์แบบ
ในการช่วยส่งเสริมท านุบ ารุงพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรือง ๓) ปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารจัดการวัด 
ประกอบด้วยกิจกรรมหลายด้านที่ต้องมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกันและเหมาะสมกับยุคสมัย           
อยู่ตลอดเวลา มีอิทธิพลต่อกระบวนทัศน์ใหม่การบริหารวัดอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ .๐๑ สามารถ
รวมกันพยากรณ์กระบวนทัศน์ใหม่การบริหารจัดการวัดได้ร้อยละ ๘๗.๐๐ (R2 = .๘๗๐) ๔) กระบวน
ทัศน์ใหม่ในการบริหารจัดการวัดในยุคโลกาภิวัตน์ ประกอบด้วยองค์ประกอบหลัก ๕ ประเด็น คือ     
(๑) วัดต้องเป็นสถานที่ท าหน้าที่ฝึกอบรมพระสงฆ์รวมทั้งเยาวชนในชุมชนให้ท าหน้าที่สืบสาน
พระพุทธศาสนาและสร้างความดีงามให้กับชุมชน (๒) พระสงฆ์ในยุคโลกาภิวัตน์ต้องเป็นผู้ช่วยชุมชนที่
เข้าถึงประชาชนและมีส่วนร่วมในกิจกรรมการพัฒนาชุมชนต่างๆ (๓) วัดเป็นสถานที่พ่ึงพิงของ
ประชาชนเมื่อเกิดเรื่องทุกข์ร้อนใจ (๔) วัดต้องเป็นแบบอย่างด้านการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
ที่สามารถสร้างความสุข สงบ สามัคคีให้กับชุมชนได้อย่างแท้จริง และ (๕) วัดต้องเป็นสถานที่
ปราศจากอบายมุขทั้งปวง และมีส่วนร่วมในการรณรงค์ให้ประชาชนในชุมชน ลด ละ เลิกอบายมุข
ต่างๆ๑๑๘ 

                                                           

 ๑๑๗พระมหาเดชา สังขรุ่งเรือง, “ประสิทธิภาพการบริหารคณะสงฆ์: กรณีศึกษาคณะสงฆ์อ าเภอเมือง
กาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี”, วารสารวิจัยราชภัฏกรุงเก่า, ปีที่ ๓ ฉบับท่ี ๑๑ (มกราคม ๒๕๕๙):  ๑-๘. 
 ๑๑๘สาธิต พนารี, “กระบวนทัศน์ใหม่การบริหารจัดการวัดในยุคโลกาภิวัตน์”, Academic Journal 
Phranakhon Rajabhat University, Vol.5 No.2 (2014): 82-92.  



๘๐ 
 

 พระครูภาวนาโสภิต (บุญรัตน์ เมืองวงศ์)  ได้วิจัยเรื่อง การบริหารการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาในล้านนา ผลการวิจัยพบว่า รูปแบบการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในล้านนานั้น  
เป็นรูปแบบขั้นบันได มีการประสานงานแบบบนลงล่างลงมาตามล าดับขั้น คือ ระดับภาค จังหวัด 
อ าเภอ ต าบล วัด ในเขตล้านนามีอัตลักษณ์ในด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเป็นของตนเอง  
แนวทางการบริหารจัดการเจ้าอาวาสสั่งให้ด าเนินงานตามจารีตประเพณีที่เคยปฏิบัติมา ในปัจจุบันได้
มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบและวิธีการใหม่มาใช้เพ่ือรองรับความทันสมัย ตามแนวทางปฏิบัติของพระ
สังฆาธิการ ที่มีหน้าที่ก าหนดนโยบายเพื่อปฏิบัติงานส่วนหนึ่ง การบริหารการเผยแผ่พระพุทธศาสนาที่
เป็นรูปธรรมก็คือ สายงานของพระธรรมทูต ซึ่งพระธรรมทูตจะมีหน้าที่สั่งสอนอบรมและเผยแผ่
พระพุทธศาสนาโดยตรง มีองค์กร มีการจัดอบรมฝึกฝนรับนโยบายและงบประมาณมาปฏิบัติงาน ด้าน
การเผยแผ่พระพุทธศาสนาซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลหรือภาค
ประชาชน พุทธศาสนิกชนทุกคนเพื่อให้พระพุทธศาสนาด ารงต่อไปในอนาคต๑๑๙ 

 มนัส ภาคภูมิ และคณะ ได้วิจัยเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จของเจ้าอาวาสในการ
พัฒนาวัดให้เป็นศูนย์กลางของชุมชน ผลการวิจัยพบว่า กระบวนการบริหารของเจ้าอาวาสทุกรูปมี
กระบวนการ “แบบธรรมาธิปไตย” กล่าวคือ เป็นการบริหารที่ทุกคนมีส่วนร่วมรับฟังความคิดเห็นใน
ลักษณะการปรึกษาหารือกันโดยมุ่งผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้ง และปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จของ
เจ้าอาวาสในการพัฒนาวัดให้เป็นศูนย์กลางของชุมชน มี ๒ ปัจจัย คือ ๑) ปัจจัยหลักหรือปัจจัย
โดยตรง ประกอบด้วย ความสามารถพิเศษหรือคุณลักษณะเฉพาะพิเศษของเจ้าอาวาส บุคลิกภาพ 
ภาวะผู้น า เช่น ความมีมนุษยสัมพันธ์ ความซื่อสัตย์ การปฏิบัติตนในพระธรรมวินัย และกระบวนการ
บริหารและการท างานอย่างเป็นระบบ อาทิ การจัดองค์การ การบริหารงานบุคคล การติดตาม การ
บริหารการเงิน เป็นต้น  ๒) ปัจจัยเสริม คือ ปัจจัยที่มีส่วนสนับสนุน ได้แก่ สภาพแวดล้อม ท าเลที่ตั้ง 
บรรยากาศในวัด และการที่วัดมีลักษณะพิเศษเฉพาะ เช่น เป็นโบราณสถาน มีโบราณวัตถุทาง
ศิลปวัฒนธรรม และอ่ืนๆ๑๒๐  
 
ตารางท่ี ๒.๑๒ สรุปงานวิจัยเกี่ยวกับการบริหารกิจการคณะสงฆ์ 

นักวิจัย ผลการวิจัย 
มนัส ภาคภูมิ และคณะ 
(๒๕๔๐, บทคัดย่อ) 

ปัจจัยที่มีผลต่อความส า เร็จของเจ้ าอาวาส ในการพัฒนาวัด
ประกอบด้วย ความสามารถพิเศษหรือคุณลักษณะเฉพาะพิเศษของ
เจ้าอาวาส บุคลิกภาพ ภาวะผู้น า เช่น ความมีมนุษยสัมพันธ์ ความ
ซื่อสัตย์ การปฏิบัติตนในพระธรรมวินัย และกระบวนการบริหารและ
การท างานอย่างเป็นระบบ 

                                                           

 ๑๑๙พระครูภาวนาโสภิต (บุญรัตน์ เมืองวงศ์), “การบริหารการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในล้านนา”, 
วิทยานิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนามนุษย์, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยปทุมธานี, 
๒๕๕๓), บทคัดย่อ. 
 ๑๒๐มนัส ภาคภูมิ และคณะ, “ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จของเจ้าอาวาสในการพัฒนาวัดให้เป็น
ศูนย์กลางของชุมชน”, รายงานวิจัย, (กรุงเทพมหานคร: ส านักงานเลขาธิการการศึกษา, ๒๕๔๐), บทคัดย่อ.  



๘๑ 
 

ตารางท่ี ๒.๑๒ สรุปงานวิจัยเกี่ยวกับการบริหารกิจการคณะสงฆ์ (ต่อ) 

นักวิจัย ผลการวิจัย 
พระครูภาวนาโสภิต  
(บุญรัตน์ เมืองวงศ์)  
(๒๕๕๓, บทคดัย่อ) 

การเผยแผ่พระพุทธศาสนาต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน  
ไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลหรือภาคประชาชน พุทธศาสนิกชนทุกคนเพ่ือให้
พระพุทธศาสนาด ารงต่อไปในอนาคต 

พระครูวิสุทธานันทคุณ  
(สุรศักดิ์ วิสุทฺธาจาโร)  
(๒๕๕๗, บทคัดย่อ) 

การบริหารจัดการวัดที่เหมาะสมดีงาม มีประสิทธิภาพ ขึ้นอยู่กับ
ความสามารถในการบริหารจัดการของพระภิกษุสามเณรภายในวัด
เป็นส าคัญ เจ้าอาวาสซึ่งเป็นผู้น าเบื้องต้นนับว่าเป็นปัจจัยส าคัญใน
การน าองค์กรไปสู่เปูาหมายแห่งความส าเร็จ 

สาธิต พนารี 
(2014: 82-92) 

การบริหารจัดการวัดในยุคโลกาภิวัตน์ ประกอบด้วย  
๑) วัดต้องเป็นสถานที่ท าหน้าที่ฝึกอบรมพระสงฆ์รวมทั้งเยาวชนใน
ชุมชนให้ท าหน้าที่สืบสานพระพุทธศาสนาและสร้างความดีงามให้กับ
ชุมชน  
๒) พระสงฆ์ต้องเป็นผู้ช่วยชุมชนที่เข้าถึงประชาชนและมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมการพัฒนาชุมชนต่างๆ  
๓) วัดเป็นสถานที่พ่ึงพิงของประชาชนเมื่อเกิดเรื่องทุกข์ร้อนใจ  
๔) วัดต้องเป็นแบบอย่างด้านการปกครองในระบอบประชาธิปไตยที่
สามารถสร้างความสุข สงบ สามัคคีให้กับชุมชนได้อย่างแท้จริง  
๕) วัดต้องเป็นสถานที่ปราศจากอบายมุขทั้งปวง และมีส่วนร่วมใน
การรณรงค์ให้ประชาชนในชุมชน ลด ละ เลิกอบายมุขต่างๆ 

พระครูวิสุทธานันทคุณ  
(สุรศักดิ์ วิสุทฺธาจาโร) 
(๒๕๕๗, บทคัดย่อ) 

เจ้าอาวาสเป็นผู้มีความสามารถพิเศษเฉพาะตัว มีภาวะผู้น า มี
กระบวนการและวิธีปฏิบัติงาน สร้างความสัมพันธ์กับชุมชน รวมทั้งมี
การพัฒนาตนเองให้สมบูรณ์พร้อมในด้านพระธรรมวินัย ซึ่งจะส่งผล
โดยตรงต่อศรัทธาและความเชื่อถือของพุทธศาสนิกชน ช่วยให้การ
ปฏิบัติศาสนกิจทุกอย่างบรรลุตามวัตถุประสงค์โดยง่าย 

พระมหาเดชา สังขรุ่งเรือง 
(๒๕๕๙, บทคัดย่อ) 

ประสิทธิภาพในการบริหารงานของพระสังฆาธิการ คือ 
๑) ด้านการปกครอง ส่งเสริมพระภิกษุและสามเณร ให้เป็นผู้ที่มี
ความรู้ความสามารถ ปฏิบัติตนอยู่ในกรอบของพระธรรมวินัย และ
เป็นแบบอย่างท่ีดี 
๒) ด้านการศาสนศึกษา ให้การสนับสนุนการด าเนินงานการศึกษาทั้ง
บาลี นักธรรมและพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา  
๓) ด้านการศึกษาสงเคราะห์ มีความรู้ความสามารถในการด าเนินงาน
จัดการศึกษาเพ่ือช่วยเหลือเกื้อกูล มีการพัฒนาท าให้คณะสงฆ์ได้เป็น
ที่พ่ึงทางใจแก่ประชาชนได้อย่างดี 
 



๘๒ 
 

ตารางท่ี ๒.๑๒ สรุปงานวิจัยเกี่ยวกับการบริหารกิจการคณะสงฆ์ (ต่อ) 

นักวิจัย ผลการวิจัย 
 ๔) ด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา มีการส่งเสริมการเรียนการสอน

ให้เข้ามาในวัด ส่งเสริมการเรียนรู้คู่คุณธรรมเป็นขั้นพ้ืนฐานเพ่ือสอน
เยาวชนให้เป็นคนดี น าความรู้ที่ได้รับจากการเผยแผ่ไปปฏิบัติใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้ 
๕) ด้านสาธารณูปการ ช่วยกันสอดส่องดูแล อาคารเสนาสนะต่างๆ 
ให้อยู่ในสภาพที่เรียบร้อยดูดี และช่วยกันซ่อมแซมหากว่าอาคารที่นั้น      
ช ารุดขึ้นมาเพ่ือให้มีสภาพที่เหมือนเดิมเป็นที่น่าศรัทธาของประชาชน
ที่พบเห็น  
๖) ด้านสาธารณสงเคราะห์ หางบประมาณส าหรับการสงเคราะห์ให้
การท างานทุกอย่างเป็นไปอย่างดีและมีประสิทธิภาพ 

พระมหาอัครพงษ์ พูลผล 
(๒๕๖๑, หน้า ๒๒๖-๒๓๔) 

แนวทางการพัฒนาการบริหารกิจการของคณะสงฆ์  
๑) ด้านการปกครอง เจ้าอาวาสต้องมีความเข้าใจหน้าที่ของตนเอง 
และมีแบบแผนในการดูแลภิกษุ-สามเณรให้ปฏิบัติได้ถูกต้อง  
๒) ด้านการศาสนศึกษา ควรจัดการศึกษาให้พระภิกษุ -สามเณร      
มีความรู้ทั้งในส่วนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม-บาลี และปริยัติสามัญ 
๓) ด้านการศึกษาสงเคราะห์ ควรส่งเสริมการศึกษาส าหรับเยาวชน
และประชาชนทั่วไป  
๔) ด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ควรส่งเสริมภิกษุ สามเณร ให้มี
ความสามารถในการเผยแผ่ การจัดปฏิบัติธรรม  
๕) ด้านการสาธารณูปการ ควรปรับภูมิทัศน์วัดให้มีความร่มรื่น 
สวยงามสร้างเสนาสนะเท่าที่จ าเป็นให้มีความคุ้มค่าในการใช้สอย  
๖) ด้ านการสาธารณสงเคราะห์  ควรมีส่ วนร่ วมในกิจกรรม
สาธารณประโยชน์ เช่น การสร้างถนน สร้างโรงพยาบาล ดูแล
พระภิกษุผู้เจ็บไข้ น าสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัย 

 

 ๒.๘.๔ งานวิจัยเกี่ยวกับหลักพุทธธรรม 

 นวรัตน์ ไวชมพู และรพีพรรณ สุวรรณณัฐโชติ ได้วิจัยเรื่อง วิถีครองคน: พรหมวิหาร ๔ 
ส าหรับผู้บริหารหารศึกษาในศตวรรษที่ ๒๑ ผลการวิจัยพบว่า พรหมวิหาร ๔ ประกอบด้วย เมตตา 
กรุณา มุทิตา และอุเบกขา ซึ่งเป็นหลักธรรมที่เหมาะสมส าหรับผู้บริหารการศึกษาที่จะน ามาเป็น
แนวทางในการครองคน โดยหลักส าคัญของการบริหารนอกเหนือจากการบริหารงานแล้วนั้น การ
บริหารคนถือว่าเป็นสิ่งส าคัญไม่น้อยไปกว่าการบริหารงาน เนื่องจากการบริหารงานใดๆ ก็ตามหาก
ขาดบุคคลที่มีความรู้ความสามารถในการร่วมคิดร่วมท า อาจท าให้การบริหารงานนั้นๆ ประสบกับ
ความไม่ราบรื่นตามที่ได้วางแผนไว้ ดังนั้น การบริหารคนเพ่ือครองคนจึงเป็นสิ่งส าคัญเสมอในการ



๘๓ 
 

บริหารงาน ซึ่งพรหมวิหาร ๔ เป็นหลักธรรมที่สามารถปฏิบัติได้ในชีวิตประจ าวันของผู้บริหาร
การศึกษาภายใต้การเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้น โดยประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับบริบทและสถานการณ์ที่
ผู้บริหารการศึกษาก าลังเผชิญ โดยเมตตา เป็นการท าให้ผู้อ่ืนสุขยิ่งขึ้น กรุณา เป็นการช่วยเหลือแก้ไข
ปัญหาให้เขาพ้นทุกข์ที่มีอยู่ มุทิตา เป็นการพลอยยินดีเพ่ือเขาได้ดี และอุเบกขา เมื่อเขาเกิดประสบสิ่ง
ไม่ดีก็ไม่ซ้ าเติมเขา ให้วางใจเป็นกลาง ดังนั้น พรหมวิหาร ๔ จึงเป็นหลักธรรมหนึ่งที่เหมาะในการ
น ามาประยุกต์ใช้ในการครองคนของผู้บริหารการศึกษาในศตวรรษท่ี ๒๑ และทุกยุคทุกสมัย๑๒๑ 

 ลิขิตา เฉลิมพลโยธิน เฉลิมชัย กิตติศักดิ์นาวิน และนลินณัฐ ดีสวัสดิ์ ได้วิจัยเรื่อง ภาวะ
ผู้น ากับการพัฒนาองค์การโดยใช้หลักพรหมวิหาร ๔ ผลการวิจัยพบว่า ด้านเมตตา ผู้บริหารมีความ
ปรารถนาให้ครูทุกคนมีความสามัคคีกันในที่ท างานโดยการให้ท ากิจกรรมร่วมกัน มอบหมายงานตาม
ความรู้ความสามารถให้ตรงกับบุคคล รับฟังความคิดเห็นของครู สนับสนุนครูให้มีความเจริญก้าวหน้า
ยิ่งๆ ขึ้นไป และการวางตัวให้เหมาะสมเป็นแบบอย่างที่ดี  ท าให้เกิดความรู้สึกที่ดีต่อผู้ใต้บังคับบัญชา 
ด้านกรุณา ผู้บริหารมีการจัดระเบียบและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับงานของมหาวิทยาลัย โดยเห็นแก่
ประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลัก เป็นที่ปรึกษาที่ดีและให้ค าแนะน าแก่ครูเมื่อมีปัญหา ให้โอกาสผู้ที่ท างาน
ผิดพลาดได้ปรับปรุงตนเองและเข้าร่วมงานต่อ ชี้แนะสิ่งที่เป็นประโยชน์และสิ่งที่เป็นโทษให้กับ
บุคลากรอย่างจริงใจ ร่วมแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นด้วยความใส่ใจ เปิดโอกาสให้ครูแสดงความคิดเห็นอย่าง
เต็มที่ สร้างสัมพันธภาพอันดีงามแก่ครูทุกคน ด้านมุทิตา ผู้บริหารจัดโครงการพัฒนาบุคลากรอยู่เสมอ
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการท างาน โดยส่งเสริมให้บุคลากรเข้ารับการอบรม เพ่ือเพ่ิมศักยภาพการ
ท างาน การจัดกิจกรรมพัฒนาบุคลากรทุกภาคเรียน ตามงบประมาณที่รัฐบาลจัดสรรให้ แสดงความ
ยินดีกับบุคลากรทุกคนที่มีผลงานดีเด่นเป็นที่ยอมรับสม่ าเสมอ ชื่นชมผลการปฏิบัติงานของครูด้วย
ความจริงใจ จัดระเบียบหรือเกณฑ์การให้รางวัลผู้ที่ประสบความส าเร็จในการท างานอย่างเหมาะสม 
สร้างขวัญและก าลังใจให้เกิดกับครูอย่างสม่ าเสมอ มีส่วนช่วยส่งเสริมสนับสนุนในการเผยแพร่ผลงาน
และความส าเร็จของครู เปิดโอกาสให้ครูแสดงความคิดเห็นอย่างเต็มที่ สร้างสัมพันธภาพอันดีงามแก่
บุคลากรทุกคน ด้านอุเบกขา ผู้บริหารพิจารณาความดีความชอบอย่างยุติธรรม คือ ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานตามหน้าที่การรับผิดชอบงานตามความรู้ความสามารถของบุคลากร มีความซื่อสัตย์สุจริต
ต่อหน้าที่ ยึดกฎระเบียบและความถูกต้องตามกฎของมหาวิทยาลัย๑๒๒ 
 พระมหาสุพจน์ สุเมโธ (พานทอง) ไดว้ิจัยเรื่อง พรหมวิหาร ๔ : แนวคิดเชิงบูรณาการใน
การบริหารบุคคลสถานศึกษา ผลการวิจัยพบว่า การบริหารงานบุคคลมีความส าคัญต่อการบริหารงาน
ในองค์กรหรือหน่วยงานเป็นอย่างมาก องค์กรจะประสบความส าเร็จได้ย่อมต้องอาศัยบุคลากรที่มี
คุณภาพ มีประสิทธิภาพในการท างาน และร่วมมือกันพาองค์กรไปสู่เปูาหมายที่ตั้งไว้ให้ได้ โดยยึด
หลักการส าคัญในการบริหารคือ ต้องมีการกระจายอ านาจในภาระหน้าที่ต่างๆ สร้างการมีส่วนร่วม
                                                           

 ๑๒๑นวรัตน์ ไวชมพู และรพีพรรณ สุวรรณณัฐโชติ, “วิถีครองคน : พรหมวิหาร ๔ ส าหรับผู้บริหาร
การศึกษาในศตวรรษท่ี ๒๑”, วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์,    
ปีท่ี ๔ ฉบับท่ี ๑ (มกราคม-มิถุนายน ๒๕๖๐): ๑๐๕-๑๑๓. 
 ๑๒๒ลิขิตา เฉลิมพลโยธิน เฉลิมชัย กิตติศักดิ์นาวิน และนลินณัฐ ดีสวัสดิ์, “ภาวะผู้น ากับการพัฒนา
องค์การโดยใช้หลักพรหมวิหาร ๔”, วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยธนบุรี, ปีที่ ๒๖ ฉบับท่ี ๑๑ (กันยายน-ธันวาคม 
๒๕๖๐): ๑๖๒-๑๗๑. 



๘๔ 
 

ของบุคลากรและสร้างระบบคุณธรรมให้เข้มแข็งยิ่งขึ้น โดยเฉพาะบุคลากรในสถานศึกษาหากบุคลากร
ในสถานศึกษามีคุณภาพมีขวัญก าลังใจที่ดี จะส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ให้เป็นมนุษย์ที่
สมบูรณ์ทั้งร่างกายจิตใจสติปัญญา ความรู้และคุณธรรมมีจริยธรรม และวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต
สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างมีความสุข ซึ่งต้องอาศัยผู้บริหารสถานศึกษาที่มีความสามารถในการ
บริหาร สามารถสร้างความรัก ความศรัทธาของบุคลากรที่มีต่อองค์กร และต่อผู้บริหาร สร้างความ
สามัคคีในหมู่คณะ มีความสุขในการปฏิบัติงาน และร่วมแรงร่วมใจกันน าพาสถานศึกษาบรรลุ
เปูาหมายได้การบริหารงานบุคคลให้มีคุณภาพนั้น สามารถน าหลักพรหมวิหาร ๔ ซึ่งเป็นหลักธรรม
ทางพระพุทธศาสนามาประยุกต์ใช้เป็นหลักธรรมที่จะช่วยให้ผู้บริหารหรือผู้บังคับบัญชาสามารถปกครอง 
ดูแลผู้ใต้บังคับบัญชา หรือบุคลากรให้มีความสุขในการท างาน และมีขวัญก าลังใจที่จะท างานให้มี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลต่อองค์กรได้มากท่ีสุด๑๒๓ 
 สายฝน เจริญรัมย์ ได้วิจัยเรื่อง การบริหารงานตามหลักพรหมวิหาร ๔ ของสถานศึกษา
อ าเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓ ผลการวิจัย
พบว่า ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารงานตามหลักพรหมวิหาร ๔ ของผู้บริหาร คือ ๑) ด้านเมตตา 
ผู้บริหารควรมอบหมายงานให้ตรงต่อภาระหน้าที่การปฏิบัติงานของแต่ละฝุาย และด าเนินการ
มอบหมายด้วยความเป็นธรรมเสมอภาค มีความเหมาะสมและควรมีการสนับสนุนให้ครูเข้าร่ วมงาน
และกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบ ๒) ด้านกรุณา ผู้บริหารเปิดใจให้กว้าง ให้
ความช่วยเหลือความทุกข์ยากของผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างเป็นธรรม ให้ก าลังใจไมซ้ าเติมเมื่อมีปัญหา
เกิดขึ้น พร้อมให้ค าแนะน าและคอยช่วยเหลือเพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนของครูให้พ้นทุกข์ ๓) ด้าน
มุทิตา ผู้บริหารควรให้การสนับสนุนช่วยเหลือครูที่มีความรู้ความสามารถในการท างานให้
เจริญก้าวหน้า มีความยินดีเมื่อผู้อื่นได้ดีด้วยความจริงใจ ใช้ค าพูดที่เหมาะสมในการว่ากล่าวตักเตือน 
และ ๔) ด้านอุเบกขา ผู้บริหารควรมีการบริหารงานด้วยความเที่ยงธรรมปราศจากอคติ ควรให้ความ
ยุติธรรม ความเสมอภาค เปิดโอกาสให้ผู้ใต้บังคับบัญชาได้แสดงความคิดเห็นเพ่ือประโยชน์ต่อการ
บริหารงาน๑๒๔ 
 ณัฐวรรณ กงสะเต็น ได้วิจัยเรื่อง การประยุกต์พรหมวิหาร ๔ ในการปฏิบัติงานของ
บุคลากรในสถานศึกษาสังกัดส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
จังหวัดขอนแก่น ผลการศึกษาพบว่า การประยุกต์พรหมวิหาร ๔ ในการปฏิบัติงานของบุคลากรใน
สถานศึกษา สังกัดส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดขอนแก่น 
โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก ด้านที่มีค่าเฉลี่ยการปฏิบัติสู งสุด คือ ด้านการปฏิบัติงาน
ตามหลักมุทิตา รองลงมา คือ ด้านการปฏิบัติงานตามหลักเมตตา ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยการปฏิบัติ
ต่ าสุด คือ ด้านการปฏิบัติงานตามหลักอุเบกขา ส่วนข้อเสนอแนะแนวทางในการประยุกต์พรหมวิหาร 

                                                           

  ๑๒๓พระมหาสุพจน์ สุเมโธ (พานทอง), “พรหมวิหาร ๔ : แนวคิดเชิงบูรณาการในการบริหารบุคคล
สถานศึกษา”, วารสารศิลปกรรมศาสตร์วิชาการ วิจัยและงานสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ,     
ปีท่ี ๒ ฉบับท่ี ๒ (๒๕๕๘): ๑๒๔-๑๔๖. 
 ๑๒๔สายฝน เจริญรัมย์, “การบริหารงานตามหลักพรหมวิหาร ๔ ของสถานศึกษาอ าเภอชุมพลบุรี 
จังหวัดสุรินทร์ สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓”, วารสาร Academic Journal of 
Mahamakut Buddhist University Roi Et Campus, ปีท่ี ๖ ฉบับท่ี ๑ (มกราคม-มิถุนายน ๒๕๖๐): ๔๑-๕๐. 



๘๕ 
 

๔ ในการปฏิบัติงานของบุคลากรในสถานศึกษา สังกัดส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดขอนแก่น ผู้บริหารสถานศึกษา ควรจัดล าดับความส าคัญของงานและ
ควรท างานที่เร่งด่วนก่อน และผู้บังคับบัญชาต้องสอนบุคลากรให้ปฏิบัติงานด้วยความจริงใจ ใน
สถานศึกษาควรช่วยเหลือกันในการท างาน ช่วยเหลือผู้อ่ืนแม้ว่าจะไม่ใช่งานของเราก็ตามถ้าเราท าได้ 
และบุคลากรควรแสดงความยินดีชมเชยให้กาลังใจ องค์กรต้องมีกฎเกณฑ์การเลื่อนต าแหน่งให้
แน่นอนไม่เลื่อนโดยตามอ าเภอใจ และผู้บริหารควรให้ความยุติธรรมกับผู้ปฏิบัติงานทุกคนเท่าเทียม
กัน โดยต้องท าตัวเป็นกลาง๑๒๕ 
 ชุติมา มุสิกานนท์ ได้วิจัยเรื่อง การใช้หลักพรหมวิหารธรรมในการบริหารงานของ
ผู้บริหารสถานศึกษากลุ่มเครือข่ายที่ ๑ โนนแดงสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมา เขต ๗ ผลการวิจัยพบว่า ข้อเสนอแนะของครูที่มีต่อการใช้หลักพรหมวิหารธรรมในการ
บริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษา กลุ่มเครือข่ายที่  ๑ โนนแดง สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๗ พบว่า ด้านเมตตา ผู้บริหารสถานศึกษาควรมอบหมายงานให้ตรง
กับความสามารถของผู้ใต้บังคับบัญชา แต่ละคน และผู้บริหารสถานศึกษาควรสนับสนุนบุคลากรให้
ได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถ ด้านกรุณา ผู้บริหารสถานศึกษาและครูร่วมแก้ไขปัญหาและ
ข้อบกพร่องในการท างานร่วมกัน ด้านมุทิตา ผู้บริหารสถานศึกษาควรยกย่องชมเชยแก่
ผู้ ใต้บั งคับบัญชาด้วยความจริงใจ ส่วนด้านอุเบกขา ผู้บริหารสถานศึกษาควรแบ่งงานให้
ผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างชัดเจน เหมาะสมตามความรู้ความสามารถ๑๒๖ 
 ปกรณ์ มหากันธา ได้วิจียเรื่อง รูปแบบและกระบวนการบริหารองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเชิงพุทธบูรณาการ ผลการวิจัยพบว่า ผู้บริหารระดับสูง มีความคิดเห็นสอดคล้องกันในการน า
หลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาบูรณาการในการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหลายหลักธรรม 
ได้แก่ ไตรสิกขา สมาธิ ๗ สังคหวัตถุ ๔ สัปปุริสธรรม ๗ อิทธิบาท ๔ พรหมวิหาร ๔ หิริโอตัปปะ โสรัจจะ 
มโนธรรม ศรัทธา การมีสติ ลดทิฏฐิและทศพิธราชธรรม ๑๐๑๒๗ 
 
 
 
 
 

                                                           

 ๑๒๕ณัฐวรรณ กงสะเต็น, “การประยุกต์พรหมวิหาร ๔ ในการปฏิบัติงานของบุคลากรในสถานศึกษา
สังกัดส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดขอนแก่น”,  วารสารสถาบันวิจัย
พิมลธรรม, ปีท่ี ๒ ฉบับท่ี ๑ (กรกฎาคม – ธันวาคม ๒๕๕๙): ๒๕-๓๙. 
 ๑๒๖ชุติมา มุสิกานนท์, “การใช้หลักพรหมวิหารธรรมในการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษากลุ่ม
เครือข่ายที่ ๑ โนนแดงสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๗”, บทความวิชาการ, 
(กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น, ๒๕๕๖): ๑-๑๒. 
 ๑๒๗ปกรณ์ มหากันธา, “รูปแบบและกระบวนการบริหารองค์กรปกครองส่วนริท้องถิ่นเชิงพุทธบูรณาการ”, 
ดุษฎีนิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาพระพุทธศาสนา, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย, ๒๕๕๗), บทคัดย่อ. 



๘๖ 
 

ตารางท่ี ๒.๑๓ สรุปงานวิจัยเกี่ยวกับหลักพุทธธรรม 

นักวิจัย ผลการวิจัย 
นวรัตน์ ไวชมพู และ 
รพีพรรณ สุวรรณณัฐโชติ 
(๒๕๖๐: ๑๐๕-๑๑๓) 

พรหมวิหาร ๔ ประกอบด้วย เมตตา กรุณา มุทิตา และอุเบกขา     
เป็นหลักธรรมที่เหมาะสมส าหรับผู้บริหารที่จะน ามาเป็นแนวทางใน
การครองคน 

นครินทร์ แก้วโชติรุ่ง  
(๒๕๕๖, บทคัดย่อ) 

หลักธรรมต่างๆ ซึ่งพระพุทธเจ้าตรัสแสดงไว้จ านวนมากเพ่ือเป็น
เครื่องเหนี่ยวรั้งในการใช้อ านาจของผู้ปกครอง 

ปกรณ์ มหากันธา  
(๒๕๕๗, บทคัดย่อ) 

หลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาบูรณาการในการบริหารองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นได้หลายหลักธรรม  

พระมหาสุพจน์ สุเมโธ  
(พานทอง)  
(๒๕๕๘: ๑๒๔-๑๔๖) 

หลักพรหมวิหาร ๔ เป็นหลักธรรมที่จะช่วยให้ผู้บริหารหรือ
ผู้บังคับบัญชาสามารถปกครองดูแลผู้ใต้บังคับบัญชา หรือบุคลากรให้
มีความสุขในการท างาน และมีขวัญก าลั งใจที่จะท า งานให้มี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลต่อองค์กรได้มากท่ีสุด 

ลิขิตา เฉลิมพลโยธิน  
เฉลิมชัย กิตติศักดิ์นาวิน  
และนลินณัฐ ดีสวัสดิ์  
(๒๕๖๐, หน้า ๑๖๒-๑๗๑) 

หลักพุทธธรรม ด้านเมตตา ผู้บริหารมีความปรารถนาให้ครูทุกคนมี
ความสามัคคีกันในที่ท างาน ด้านกรุณา ผู้บริหารมีการจัดระเบียบ
และแนวทางการปฏิบัติงาน โดยเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลัก
ด้านมุทิตา ผู้บริหารจัดโครงการพัฒนาบุคลากรอยู่เสมอเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการท างาน และด้านอุเบกขา ผู้บริหารพิจารณาความดี
ความชอบอย่างยุติธรรม 

สายฝน เจริญรัมย์ 
(๒๕๖๐, หน้า ๔๑-๕๐) 

ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารงานตามหลักพรหมวิหาร ๔ ของ
ผู้บริหาร คือ 
๑) ด้านเมตตา ควรมอบหมายงานให้ตรงต่อภาระหน้าที่การปฏิบัติงาน
ของแต่ละฝุาย ด้วยความเป็นธรรมเสมอภาค มีความเหมาะสม 
๒) ด้านกรุณา เปิดใจให้กว้าง ให้ความช่วยเหลือความทุกข์ยากของ
ผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างเป็นธรรม ไม่ซ้ าเติมเมื่อมีปัญหา ให้ค าแนะน า
และคอยช่วยเหลือเพ่ือบรรเทาความเดือดร้อน 
๓) ด้านมุทิตา ควรให้การสนับสนุนช่วยเหลือผู้ใต้บังคับบัญชาให้
เจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงาน  ยินดีเมื่อผู้อ่ืนได้ดีด้วยความจริงใจ 
ใช้ค าพูดที่เหมาะสมในการว่ากล่าวตักเตือน 
๔) ด้านอุเบกขา ควรมีการบริหารงานด้วยความเที่ยงธรรมปราศจาก
อคติ  ควรให้ความยุติ ธรรม ความเสมอภาค เปิดโอกาสให้
ผู้ ใต้บั งคับบัญชาได้แสดงความคิดเห็นเ พ่ือประโยชน์ต่อการ
บริหารงาน 

 



๘๗ 
 

๒.๘ กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยเรื่อง “การพัฒนา
สมรรถนะเจ้าอาวาตามหลักพุทธธรรมเพ่ือการบริหารจัดการงานกิจการคณะสงฆ์ในจังหวัดจันทบุรี” 
ผู้วิจัยวิเคราะห์ สังเคราะห์แนวคิดสมรรถนะหลักของส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน๑๒๘ 
หลักพรหมวิหาร ๔๑๒๙  และการบริหารจัดการวัดตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๐๕ แก้ไข
เพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ และกฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ ๒๓ 
(พ.ศ. ๒๕๔๑) ว่าด้วยระเบียบการปกครองคณะสงฆ์ น ามาก าหนดเป็นตัวแปรที่ใช้ในการวิจัยดังนี้ 
 ๑. ตัวแปรต้น  ประกอบด้วย 
  ๑.๑ สมรรถนะเจ้าอาวาส ได้แก่ ๑) การมุ่งผลสัมฤทธิ์ ๒) การบริการที่ดี ๓) การสั่งสม 
ความเชี่ยวชาญ ๔) การท างานเป็นทีม  ๕) การยึดมั่นในความชอบธรรม  
  ๑.๒ หลักพุทธธรรมในการพัฒนาสมรรถนะเจ้าอาวาส คือ พรหมวิหาร ๔ ได้แก่          
๑) เมตตา ๒) กรุณา ๓) มุทิตา และ ๔) อุเบกขา 
 ๒. ตัวแปรตาม คือ การพัฒนาสมรรถนะเจ้าอาวาสตามหลักพุทธธรรมเพ่ือการบริหาร
กิจการคณะสงฆ์ ได้แก่ ๑) การปกครอง ๒) การเผยแผ่พระพุทธศาสนา ๓) การศาสนศึกษา            
๔) การศึกษาสงเคราะห์ ๕) การสาธาณูปการ และ ๖) การสาธารณสงเคราะห์ 
 ดังแสดงในแผนภาพที่ ๒.๑ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

แผนภาพที่ ๒.๑ กรอบแนวคิดในการวิจัย 

                                                           

 ๑๒๘ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรื อน,  คู่มือสมรรถนะข้าราชการพลเ รือน , 
(กรุงเทพมหานคร: ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน, ๒๕๔๘), หน้า ๘. 
 ๑๒๙พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม , พิมพ์ครั้งที่ 
๑๖, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์ เอส. อาร์. พริ้นติ้ง แมสโปรดักส์, ๒๕๕๑), หน้า ๑๒๔. 

หลักพุทธธรรม (พรหมวิหาร ๔) 
๑. เมตตา (ความปรารถนาดี) 
๒. กรุณา (ความเห็นอกเห็นใจ) 
๓. มุทิตา (ความชื่นชมยินดี) 
๔. อุเบกขา (การวางใจเป็นกลาง) 
 

สมรรถนะเจ้าอาวาส 
๑. การมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
๒. การบริการที่ดี   
๓. การสั่งสมความเชี่ยวชาญ  
๔. การท างานเป็นทีม   
๕. การยึดมั่นในความชอบธรรม 
 

ตัวแปรอิสระ ตัวแปรตาม 

การพัฒนาสมรรถนะเจ้าอาวาส 
ตามหลักพุทธธรรมเพื่อ 

การบริหารกิจการคณะสงฆ์ 
ในจังหวัดจันทบุรี 

๑. การปกครอง  
๒. การเผยแผ่  
๓. การศาสนศึกษา  
๔. การศึกษาสงเคราะห์  
๕. การสาธารณูปการ   
๖. การสาธารณสงเคราะห์ 
 



 
บทท่ี ๓ 

วิธีด าเนินการวิจัย 
 

 การวิจัยเรื่อง “การพัฒนาสมรรถนะเจ้าอาวาสตามหลักพุทธธรรมเพ่ือการบริหารจัดการ
งานกิจการคณะสงฆ์ในจังหวัดจันทบุรี” มีวัตถุประสงค์เพ่ือ ๑) ศึกษาสภาพทั่วไปในการพัฒนา
สมรรถนะเจ้าอาวาสตามหลักพุทธธรรมเพ่ือการบริหารกิจการคณะสงฆ์ในจังหวัดจันทบุรี ๒) ศึกษา
องค์ประกอบของสมรรถนะเจ้าอาวาสและหลักพุทธธรรมในการพัฒนาเจ้าอาวาส และ ๓) เพ่ือ
เสนอแนะแนวทางการพัฒนาสมรรถนะเจ้าอาวาสตามหลักพุทธธรรมเพ่ือการบริหารกิจการคณะสงฆ์
ในจังหวัดจันทบุรี มีขั้นตอนการวิจัยตามล าดับ ดังนี้ 
 ๓.๑ รูปแบบการวิจัย 
 ๓.๒ ประชากร กลุ่มตัวอย่าง และผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
 ๓.๓ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 ๓.๔ การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ๓.๕ การวิเคราะหข์้อมูล 
 
๓.๑ รูปแบบการวิจัย 
 การวิจัยในครั้งนี ้เป็นการวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Methods Research) ประกอบด้วย
การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใช้การวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) จาก
แบบสอบถาม (Questionnaire) และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยการ
สัมภาษณ์เชิงลึก ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informants) จากนั้นด าเนินการสนทนากลุ่มเฉพาะ
ผู้ทรงคุณวุฒิ โดยมีขั้นตอนการด าเนินการวิจัยดังต่อไปนี้ 
 ขั้นตอนที่ ๑ ด าเนินการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและสอดคล้อง
กับประเด็นการวิจัย จ านวน ๒๐ รูป/คน จากนั้นน าผลการสัมภาษณ์ของผู้ให้ข้อมูลส าคัญมาสรุปเป็น
ประเด็นส าคัญตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย  
 ขั้นตอนที่ ๒ ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่เป็นเจ้าอาวาสในจังหวัด
จันทบุรี จ านวน ๑๘๑ วัด โดยใช้แบบสอบถามที่สร้างและตรวจสอบคุณภาพเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
จากนั้นท าการวิเคราะห์ ประมวลผลข้อมูล และสรุปเป็นประเด็นส าคัญตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 ขั้นตอนที่ ๓ ด าเนินการสนทนากลุ่มเฉพาะผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน ๑๔ รูป/คน โดยใช้
เอกสารแบบสนทนากลุ่มเฉพาะผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งได้มาจากผลสรุปของข้อมูลเชิงปริมาณที่ได้จากการใช้
แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากเจ้าอาวาสในเขตปกครองคณะสงฆ์จังหวัดจันทบุรี จ านวน 
๑๘๑ รูป และผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพจากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ จ านวน ๒๐ รูป/คน 
 ขั้นตอนที่ ๔ สรุปผลและอภิปรายผลการวิจัย 
 
 



๘๙ 
 

๓.๒ ประชากร กลุ่มตัวอย่าง และผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
 ๓.๒.๑ ประชากร (Population) ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ เจ้าอาวาสวัด
มหานิกายในเขตปกครองคณะสงฆจ์งัหวัดจันทบุรี จ านวน ๓๒๗ รูป  

 ๓.๒.๒ กลุ่มตัวอย่าง (Sample) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ เจ้าอาวาสวัด
มหานิกายในเขตปกครองคณะสงฆ์จังหวัดจันทบุรี จ านวน  ๑๘๑ รูป 
  ผู้วิจัยก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง (Sample Size) โดยค านวณสัดส่วนจากตาราง
ส าเร็จรูปของเครจ์ซีและมอร์แกน (Krejcie and Morgan) ที่ระดับความคลาดเคลื่อนที่ ๐.๐๕๑        
ที่จ านวนประชากร ๓๒๗ รูป ได้จ านวนกลุ่มตัวอย่างที่เป็นเจ้าอาวาสในเขตปกครองคณะสงฆ์จังหวัด
จันทบุรี จ านวน ๑๘๑ รูป  
  การสุ่มกลุ่มตัวอย่างใช้หลักการสุ่มแบบหลายขั้นตอน (Multi Random Sampling) 

ประกอบด้วยขั้นตอน ดังนี้ 
  ๑. ท าการสุ่มแบบแบ่งชั้น๒ (Stratified Random Sampling) โดยการก าหนดขนาด
ของกลุ่มตัวอย่างเป็นสัดส่วน พิจารณาจากจ านวนประชากรเพ่ือให้ได้ข้อมูลที่มีลักษณะกระจายให้
สัมพันธ์กับสัดส่วนประชากร โดยใช้จ านวนวัดในแต่ละอ าเภอเป็นระดับการสุ่มกลุ่มตัวอย่างเป็น
สัดส่วนโดยใช้สูตร ดังนี้ 
 

 จ านวนตัวอย่างในแต่ละชั้น = จ านวนตัวอย่างทั้งหมด × จ านวนประชากรในแต่ละชั้น 
                    จ านวนประชากรทั้งหมด 
 

   จากสูตรจะได้ประชากรที่เป็นกลุ่มตัวอย่างในแต่ละชั้นของเจ้าอาวาสในเขต
ปกครองคณะสงฆ์จังหวัดจันทบุรี ดังในตารางที่ ๓.๑ 
 

ตารางท่ี ๓.๑ ตารางแสดงจ านวนเจ้าอาวาสที่เป็นประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 

ล าดับ รายการ ประชากร (รูป) กลุ่มตัวอย่าง(รูป) 
๑ อ าเภอเมือง ๓๙ ๒๒ 
๒ อ าเภอท่าใหม่ ๕๑ ๒๘ 
๓ อ าเภอขลุง ๓๓ ๑๘ 
๔ อ าเภอมะขาม ๒๘ ๑๕ 
๕ อ าเภอแหลมสิงห์ ๑๘ ๑๐ 
๖ อ าเภอเขาคิชกูฏ ๒๔ ๑๓ 
๗ อ าเภอนายายอาม ๓๑ ๑๗ 
๘ อ าเภอโป่งน้ าร้อน ๓๔ ๑๙ 
๙ อ าเภอสอยดาว ๓๖ ๒๑ 

                                                           

  
๑ธานินทร์ ศิลป์จารุ, การวิจัยและวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วย SPSS และ AMOS, (กรุงเทพมหานคร: 

ห้างหุ้นส่วนสามัญบิสซีเนสอาร์แอนด์ดี, ๒๕๕๗), หน้า ๔๘. 
 ๒เรื่องเดียวกัน, หน้า ๔๙. 



๙๐ 
 

ตารางท่ี ๓.๑ ตารางแสดงจ านวนเจ้าอาวาสที่เป็นประชากรและกลุ่มตัวอย่าง (ต่อ) 
 

ล าดับ รายการ ประชากร (รูป) กลุ่มตัวอย่าง(รูป) 
๑๐ อ าเภอแก่งหางแมว ๓๓ ๑๘ 

รวม ๓๒๗ ๑๘๑ 
 

  ๒. จากนั้นท าการสุ่มแบบง่าย (Simple Random Sampling) ด้วยวิธีการจับสลาก
ในแต่ละอ าเภอจนครบตามจ านวน ๑๘๑ รูป ที่ก าหนดไว้  

 ๓.๒.๓ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informants)  

 ผู้วิจัยด าเนินการคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิที่มีคุณสมบัติเป็นพระสังฆาธิการและนักวิชาการ
ศาสนา และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการวัดที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับประเด็นการวิจัย     
เป็นผู้ให้ข้อมูลส าคัญในการสัมภาษณ์เชิงลึก  จ านวน ๒๐ รูป/คน แบ่งเป็น ๕ กลุ่ม (ภาคผนวก ง)      
มีรายละเอียดดังนี้คือ  

 กลุ่มที่ ๑ พระสังฆาธิการ 
 ผู้ให้สัมภาษณ์รูปที่ ๑ พระครูสุจิตกิตติวัฒน์  เจ้าคณะอ าเภอมะขาม 
 ผู้ให้สัมภาษณ์รูปที่ ๔ พระมหาชนก เขมกาโม  เจ้าคณะอ าเภอแก่งหางแมว 
 ผู้ให้สัมภาษณ์รูปที่ ๕  พระอธิการทัศนัย านุตฺตโร  เจ้าอาวาสวัดท่าแคลง 
 ผู้ให้สัมภาษณ์รูปที่ ๖ พระใบฎีกาวีระ สุนฺทโร  ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมาบไผ่ 
 ผู้ให้สัมภาษณ์รูปที่ ๗ พระสมุห์ อภิศักดิ์ กตสาโร, ดร. เจ้าอาวาสวัดหนองปลาไหล 
 ผู้ให้สัมภาษณ์รูปที่ ๘  พระครูจารุเขมากร, ดร.  เจ้าอาวาสวัดทองทั่ว 
 ผู้ให้สัมภาษณ์รูปที่ ๙ พระปลัดไพบูลย์ สนฺตจิตโต, ดร. เจ้าคณะต าบลปัถวี 
 ผู้ให้สัมภาษณ์รูปที่ ๑๐  พระครูบวรสิริทัต, ดร.  เจ้าคณะต าบลคมบาง 
 ผู้ให้สัมภาษณ์รูปที่ ๑๒ พระปลัดค านวณ อนงฺคโณ, ดร. เจ้าอาวาสวัดเกาะเปริด 
 ผู้ให้สัมภาษณ์รูปที่ ๑๔  พระราชธรรมเมธี, ดร.  รองเจ้าคณะจังหวัดจันทบุรี 
 ผู้ให้สัมภาษณ์รูปที่ ๑๗ พระครูสุวรรณโพธิวรธรรม เจ้าคณะต าบลตลาด 
 ผู้ให้สัมภาษณ์รูปที่ ๑๙ พระปิติพัฒน์ านิโย  ประธานสงฆ์ส านักสงฆ์มโนรมย์ 

 กลุ่มที่ ๒ นักวิชาการศาสนา  
 ผู้ให้สัมภาษณค์นที่ ๒ นายสันติ  ดินม่วง  ผู้อ านวยการส านักงาน 
         พระพุทธศาสนาจังหวัดจันทบุรี 

 ผู้ให้สัมภาษณค์นที่ ๓  ผศ.ปราโมทย์ สุวรรณา  ผู้อ านวยการส านักศิลปวัฒนธรรม  
   และพัฒนาชุมชน  

         มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี 

 กลุ่มที่ ๓ ข้าราชการประจ า  
 ผู้ให้สัมภาษณค์นที่ ๑๕ นายจ าลอง ตังคะสี  นักวิชาการช านาญการวัฒนธรรม 

  



๙๑ 
 

 กลุ่มที่ ๔ ข้าราชการการเมือง  
 ผู้ให้สัมภาษณค์นที่ ๑๑  นายรังสรรค์ เจริญวัย    นายกเทศมนตรีเทศบาลต าบลพลิ้ว
 ผู้ให้สัมภาษณค์นที่ ๑๘ นายทศพล วงษ์ก าปั่น    นายกเทศมนตรีเทศบาลต าบลแสลง 

 กลุ่มที่ ๕ ไวยาวัจกรและประชาชนทั่วไป 
  ผู้ให้สัมภาษณค์นที่ ๑๓  นายมนตรี  พงษ์เจริญ    ผู้ทรงคุณวุฒิ (ข้าราชการบ านาญ)  
 ผู้ให้สัมภาษณค์นที ่๑๖  นางพรทิพย์  โกมลสิงห์  รองประธานชมรมคนกวาดวัด 
         จังหวัดจันทบุรี 
 ผู้ให้สัมภาษณค์นที่ ๒๐  นายวิเชษฐ์  เปลี่ยนโมฬี ไวยาวัจกรวัดใหม่ 
 
 ผู้วิจัยได้คัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิที่มีคุณสมบัติเป็นพระสังฆาธิการและนักวิชาการที่มีความรู้
ความสามารถ และคุณสมบัติเหมาะสมในการตอบประเด็นการวิจัย เป็นผู้ให้ข้อมูลส าคัญในการ
สนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion) จ านวน ๑๔ รูป/คน (ภาคผนวก ซ) 

 กลุ่มที่ ๑ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิชาการ 
 ๑) ศาสตราจารย์ ดร.บุญทัน  ดอกไธสง  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 ๒) รองศาสตราจารย์ ดร.สุรพล สุยะพรหม รองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 ๓) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกียรติศักดิ์ สุขเหลือง รองคณบดีคณะสังคมศาสตร์ ฝ่าย
วิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 ๔) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อุทัย สติมั่น  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
 ๕) ดร.อ านาจ บัวศิริ  ผู้ทรงคุณวุฒิสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย 

 กลุ่มที่ ๒ พระสงฆ์ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรง (วัดที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี) 
 ๖) พระครูสิริกิตติยาภรณ์ เจ้าคณะต าบลสองพ่ีน้อง เจ้าอาวาสวัดบ้านสิ้วราษฎร์บ ารุง 

 กลุ่มที่ ๓ ผู้ทรงคุณวุฒิจากส่วนราชการ 
 ๗) ดร.ชวลิต กิจพิบูลย์  หัวหน้าทรัพยากรบุคคล วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี 

 กลุ่มที่ ๔ ผู้ทรงคุณวุฒิภาคเอกชน/ประชาชน 
 ๘) นางวารีญา  ม่วงเกลี้ยง ประธานชมรมคนกวาดวัดจังหวัดจันทบุรี 

 กลุ่มที่ ๕ อาจารย์ประจ าหลักสูตรและผู้ทรงคุณวุฒิ 
 ๙) พระอุดมสิทธินายก, ผศ.ดร. รองคณบดีคณะสังคมศาสตร์ ฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 ๑๐) พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ, ผศ.ดร. อาจารย์ประจ าหลักสูตรบัณฑิตศึกษา 
ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 ๑๑) พระมหาสุนันท์ สุนนฺโท, ดร.  อาจารย์ประจ าหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชา
รัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 



๙๒ 
 

 ๑๒) ดร.ประเสริฐ ธิลาว อาจารย์ประจ าหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 ๑๓) พระสุธีวีรบัณฑิต, ดร. อาจารย์ประจ าหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ 
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (ประธานที่ปรึกษา) 
 ๑๔) พระปลัดระพิน พุทฺธิสาโร, ผศ.ดร. อาจารย์ประจ าหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชา
รัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (กรรมการที่ปรึกษา) 
 
๓.๓ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้แบ่งออกเป็น ๒ ประเภท ประกอบด้วย เครื่องมือที่ใช้       
ในการวิจัยเชิงปริมาณ คือ แบบสอบถาม และเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเชิงคุณภาพ คือ แบบสัมภาษณ์ 
และแบบสนทนากลุ่มเฉพาะ ที่ผู้วิจัยสร้างและพัฒนาขึ้น มีรายละเอียดดังนี้  

 ๓.๓.๑ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเชิงปริมาณ 

  ๑) การสร้างและตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ 
  การสร้างและตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถามที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัย
ด าเนินการตามล าดับ ดังนี้ 
   (๑) ศึกษาวิธีการสร้างแบบสอบถามที่ใช้ในการเก็บข้อมูลจากเอกสาร ต าราและ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพ่ือเป็นแนวทางในการก าหนดกรอบความคิดในการสร้างแบบสอบถาม  
   (๒) ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนาสมรรถนะเจ้าอาวาสตามหลัก   
พุทธธรรมเพ่ือการบริหารกิจการคณะสงฆ์ในจังหวัดจันทบุรี จากเอกสาร ต าราและงานวิจัยที่มีผู้เคย
ท าการวิจัยไว้ 
   (๓) สร้างแบบสอบถามที่ใช้ในการวิจัย โดยพิจารณาถึงรายละเอียดต่างๆ ให้
ครอบคลุมวัตถุประสงค์ของการวิจัยที่ก าหนดไว้ เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล  
   (๔) การทดสอบหาค่าความเที่ยงตรง (Validity) โดยผู้วิจัยน าแบบสอบถามที่
สร้างเสร็จแล้ว น าเสนอต่อกรรมการควบคุมดุษฎีนิพนธ์เพ่ือขอความเห็นชอบและเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ 
จ านวน ๕ ท่าน ซึ่งประกอบไปด้วยคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการวิจัยของมหาวิทยาลัยมหาจุฬา     
ลงกรณราชวิทยาลัย  (ภาคผนวก ก) เพ่ือพิจารณาตรวจสอบความเที่ยงตรงตามเนื้อหา (Content 
Validity) และความตรงของโครงสร้างค าถาม ตลอดจนภาษาที่ใช้ และตรวจสอบความถูกต้องและ
ครอบคลุมวัตถุประสงค์การวิจัย (Construct Validity)  โดยใช้ค่าดัชนีความสอดคล้องของข้อค าถาม
ตามวัตถุประสงค์เป็นรายข้อ (Index of item-Objective Congruent : IOC) โดยก าหนดคะแนน
การพิจารณา ดังนี้ 
    +๑ เมื่อเห็นว่าข้อค าถามนั้นสอดคล้องกับวัตถุประสงค์การวิจัย 
        ๐ เมื่อไม่แน่ใจว่าข้อค าถามนั้นสอดคล้องกับวัตถุประสงค์การวิจัย 
    –๑ เมื่อแน่ใจว่าข้อค าถามไมน่ั้นสอดคล้องกับวัตถุประสงค์การวิจัย 



๙๓ 
 

   จากนั้น พิจารณาผลการวิเคราะห์หาความเที่ยงตรงตามเนื้อหาจากการประเมิน
ของผู้เชี่ยวชาญ ปรากฏว่าค าถามทุกข้อมีค่าดัชนีความสอดคล้อง ๑.๐๐ ทุกข้อ ส าหรับข้อค าถามบาง
ข้อที่ผู้เชี่ยวชาญเสนอแนะเพ่ิมเติม ผู้วิจัยได้ปรับปรุงแก้ไขให้มีความสมบูรณ์ (ภาคผนวก ข)  
   (๕) การทดสอบหาความเชื่อมั่นของเครื่องมือ (Reliability) ผู้วิจัยได้น า
แบบสอบถามที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วไปทดลองใช้ (Try-out) กับเจ้าอาวาสในจังหวัดตราด ที่ไม่ใช่กลุ่ม
ตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ จ านวน ๓๐ รูป เพ่ือหาค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม โดยการวิเคราะห์ค่า
สัมประสิทธิ์แอลฟ่า (Alpha Coefficient) ตามวิธีของครอนบาค (Cronbach)๓ ได้ค่าสัมประสิทธิ์ความ
เชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับ เท่ากับ .๙๖๗ (ภาคผนวก ค)    
   (๖) น าแบบสอบถามที่ผ่านการตรวจสอบคุณภาพและปรับปรุงแก้ไขตาม
ค าแนะน าแล้ว เสนอต่อกรรมการควบคุมดุษฎีนิพนธ์เพ่ือขอความเห็นชอบ และจัดพิมพ์แบบสอบถาม
เป็นฉบับสมบูรณ์ เพ่ือน าไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยต่อไป 
  ๒) ลักษณะของแบบสอบถาม 
  แบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างและพัฒนาขึ้น แบ่งออกเป็น ๕ ตอน ดังนี้คือ  
  ตอนที่ ๑ แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ อายุ 
พรรษา วุฒิการศึกษาสามัญ วุฒิการศึกษาทางธรรม วุฒิการศึกษาทางเปรียญธรรม และต าแหน่ง
ทางการปกครอง เป็นแบบสอบถามประเภทตรวจสอบรายการ (Check List) จ านวน ๕ ข้อ 
  ตอนที่ ๒ แบบสอบถามเกี่ยวกับสมรรถนะเจ้าอาวาส เป็นแบบสอบถามแบบมาตรา
ส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ๕ ระดับ๔  คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด 
จ านวน ๒๐ ข้อ มีรายละเอียด ดังนี้ 
   ด้านการมุ่งผลสัมฤทธิ์   จ านวน ๔ ข้อ 
   ด้านการบริการที่ดี    จ านวน ๔ ข้อ    
   ด้านการท างานเป็นทีม   จ านวน ๔ ข้อ 
    ด้านการพัฒนาตนเอง   จ านวน ๔ ข้อ 
   ด้านการยึดมั่นในหลักความชอบธรรม จ านวน ๔ ข้อ 
  โดยก าหนดเกณฑ์การให้น้ าหนักคะแนน ดังนี้ 
   ๕  หมายถึง  มากที่สุด   
   ๔  หมายถึง  มาก  
   ๓  หมายถึง  ปานกลาง  
   ๒  หมายถึง  น้อย  
   ๑  หมายถึง  น้อยที่สุด  

                                                           

 ๓Cronbach, L.J., Essentials of Phychological Testing, 5thed, (New York: Harper Collins 
Publisher, Inc., 1990), p. 161. 
 ๔Likert Rennis, “The Method of Constructing and Attitude Scale”, Reading in Attitude    
Theory and Measurement, Fishbeic, Matin, Ed. (New York: Wiley & Son, 1967), pp. 90-95 



๙๔ 
 

  ตอนที่ ๓ แบบสอบถามเกี่ยวกับหลักธรรมในพัฒนาสมรรถนะเจ้าอาวาส เป็น 
แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ๕ ระดับ๕ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง 
น้อย และน้อยที่สุด จ านวน ๒๐ ข้อมีรายละเอียด ดังนี้ 
   ด้านเมตตา   จ านวน ๕ ข้อ 
   ด้านกรุณา  จ านวน ๕ ข้อ 
   ด้านมุทิตา  จ านวน ๕ ข้อ 
   ด้านอุเบกขา  จ านวน ๕ ข้อ 
  โดยก าหนดเกณฑ์การให้น้ าหนักคะแนน ดังนี้ 
   ๕  หมายถึง  มากที่สุด   
   ๔  หมายถึง  มาก  
   ๓  หมายถึง  ปานกลาง  
   ๒  หมายถึง  น้อย  
   ๑  หมายถึง  น้อยที่สุด  
  ตอนที่ ๔ แบบสอบถามเกี่ยวกับการบริหารกิจการคณะสงฆ์ในจังหวัดจันทบุรี เป็น
แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ๕ ระดับ๖ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง 
น้อย และน้อยที่สุด จ านวน ๒๔ ข้อ มีรายละเอียด ดังนี้ 
   ด้านการปกครอง   จ านวน ๔ ข้อ 
   ด้านการเผยแผ่   จ านวน ๔ ข้อ 
   ด้านการศาสนศึกษา  จ านวน ๔ ข้อ 
   ด้านการศึกษาสงเคราะห์ จ านวน ๔ ข้อ  
   ด้านการสาธาณูปการ จ านวน ๔ ข้อ  
   ด้านการสาธารณสงเคราะห์ จ านวน ๔ ข้อ  
  โดยก าหนดเกณฑ์การให้น้ าหนักคะแนน ดังนี้ 
   ๕  หมายถึง  มากที่สุด   
   ๔  หมายถึง  มาก  
   ๓  หมายถึง  ปานกลาง  
   ๒  หมายถึง  น้อย  
   ๑  หมายถึง  น้อยที่สุด  
  ตอนที่  ๕ แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาสมรรถนะ         
เจ้าอาวาสตามหลักพุทธธรรมเพ่ือการบริหารกิจการคณะสงฆ์จังหวัดจันทบุรี ซึ่งมีลักษณะเป็นค าถาม
แบบปลายเปิด (Open Ended Questionaire) ให้ผู้ตอบค าถามเลือกตอบได้อย่างเสรี 

 

                                                           

 ๕Likert Rennis, “The Method of Constructing and Attitude Scale”, Reading in Attitude  
Theory and Measurement, Fishbeic, Matin, Ed., (New York: Wiley & Son, 1967), pp. 90-91. 
 ๖Ibid., pp. 92-93. 



๙๕ 
 

 ๓.๓.๑ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเชิงคุณภาพ 

  ๑) การสร้างและตรวจสอบคุณภาพของแบบสัมภาษณ์ 
   (๑) ศึกษาวิธีสร้างแบบสัมภาษณ์ที่ใช้ในการเก็บข้อมูลจากเอกสาร ต ารา และ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับทางการพัฒนาสมรรถนะเจ้าอาวาสเพ่ือการบริหารงานกิจการคณะสงฆ์จังหวัด
จันทบุรี เพ่ือเป็นแนวทางในการก าหนดกรอบความคิดในการสร้างแบบสัมภาษณ์ 
   (๒) ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและเอกสารงานวิจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา
สมรรถนะเจ้าอาวาสในการบริหารงานกิจการคณะสงฆ์จังหวัดจันทบุรี  โดยพิจารณาถึงรายละเอียด
ต่างๆ เพื่อให้ครอบคลุมวัตถุประสงค์ของการวิจัยที่ก าหนดไว้ 
   (๓) ขอค าแนะน าจากกรรมการควบคุมสารนิพนธ์เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการ
สร้างแบบสัมภาษณ์ 
   (๔) สร้างแบบสัมภาษณ์ให้ครอบคลุมวัตถุประสงค์ของการวิจัย เพ่ือใช้เป็น
เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key informant)  
   (๕) น าแบบสัมภาษณ์ให้กรรมการควบคุมดุษฎีนิพนธ์ตรวจสอบเนื้อหาและ
โครงสร้างของค าถาม ตลอดจนภาษาท่ีใช้ เพ่ือขอความเห็นชอบ 
   (๖) น าแบบสัมภาษณ์ที่กรรมการควบคุมดุษฎีนิพนธ์ตรวจสอบและให้ความ
เห็นชอบแล้ว มาปรับแก้ไขเพ่ือจัดท าฉบับสมบูรณ์เพ่ือน าไปใช้ในการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key 
informant) ต่อไป 
  ๒) ลักษณะของแบบสมัภาษณ์ 
   แบบสัมภาษณ์ที่สร้างขึ้นเป็นแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Structure 
Intertie) มีสาระส าคัญของการสัมภาษณ์ แบ่งออกเป็น ๔ ตอน ดังนี้ 
   ตอนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ให้สัมภาษณ์ 
   ตอนที่ ๒ สภาพทั่วไปในการพัฒนาสมรรถนะเจ้าอาวาสตามหลักพุทธธรรมเพ่ือ
การบริหารกิจการคณะสงฆ์  
   ตอนที่ ๓ องค์ประกอบในการพัฒนาสมรรถนะเจ้าอาวาสตามหลักพุทธธรรม
เพ่ือการบริหารกิจการคณะสงฆ์ในจังหวัดจันทบุรี 
   ตอนที่ ๔ ข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาสมรรถนะเจ้าอาวาสตามหลักพุทธ
ธรรมเพ่ือการบริหารกิจการคณะสงฆใ์นจังหวัดจันทบุรี   

 ๓.๓.๓ แบบสนทนากลุ่ม 

  ๑) การสร้างและตรวจสอบคุณภาพของแบบสนทนากลุ่ม 
   (๑) ผู้วิจัยศึกษาวิธีสร้างแบบสนทนากลุ่มจากเอกสาร ต ารา และงานวิจัยที่
เกี่ยวข้องกับทางการพัฒนาสมรรถนะเจ้าอาวาสเพ่ือการบริหารงานกิจการคณะสงฆ์จังหวัดจันทบุรี 
เพ่ือเป็นแนวทางในการก าหนดกรอบความคิดในการ 
   (๒) น าเสนอกรรมการผู้ควบคุมดุษฎีนิพนธ์เพ่ือตรวจสอบความถูกต้อง จากนั้น
น ามาปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน าของกรรมการผู้ควบคุมดุษฎีนิพนธ์ แล้วน าแบบสนทนากลุ่มที่
ปรับปรุงแล้วเสนอผู้เชี่ยวชาญ จ านวน ๕ ท่าน ซึ่งประกอบไปด้วยคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการวิจัย



๙๖ 
 

ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  (รายละเอียดในภาคผนวก ก) เพ่ือพิจารณาตรวจสอบ
ความเที่ยงตรงตามเนื้อหา (Content Validity) และความตรงของโครงสร้างค าถาม ภาษาที่ใช้ และ
ความถูกต้องและครอบคลุมวัตถุประสงค์การวิจัย (Construct Validity)  
   (๔) จากนั้นน าแบบสอบถามที่ผ่านการตรวจสอบความเที่ยงตรงตามเนื้อหา 
(Content Validity) และความตรงของโครงสร้างค าถาม ภาษาที่ใช้ และความถูกต้องและครอบคลุม
วัตถุประสงค์การวิจัย (Construct Validity) เสนอคณะกรรมการผู้ควบคุมดุษฎีนิพนธ์ตรวจสอบความ
ถูกต้องอีกครั้งและจัดท าเป็นเอกสารเพ่ือให้ผู้ทรงคุณวุฒิใช้เป็นแนวทางในการสนทนากลุ่มเฉพาะ 
(Focus Group Discussion) 
 
๓.๔ การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยไดด้ าเนินการเก็บข้อมูล มีรายละเอียดดังนี้ 

 ๓.๔.๑ การเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณ  

 การเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณ เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการแจกแบบสอบถาม 
จ านวน ๑๘๑ ชุด มีข้ันตอนดังต่อไปนี้ 
  ๑) ผู้วิจัยด าเนินการขอหนังสือขออนุญาตเก็บข้อมูลจากผู้อ านวยการหลักสูตร    
พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย เสนอต่อเจ้าคณะจังหวัดจันทบุรี เพ่ือขออนุญาตเก็บข้อมูลในการวิจัย   
  ๒) ผู้วิจัยด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยการน าแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ไปเก็บ
ข้อมูลกับเจ้าอาวาสในเขตปกครองคณะสงฆ์มหานิกายจังหวัดจันทบุรี  ที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 
๑๘๑ ชุด และเก็บคืนด้วยตัวเอง แล้วน ามาตรวจสอบความถูกต้อง ได้ข้อมูลที่สมบูรณ์ทั้งหมดจ านวน 
๑๘๑ ชุด คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของจ านวนแบบสอบถามทั้งหมด 
  ๓) น าข้อมูลดิบที่ได้ไปวิเคราะห์และประมวลผลโดยใช้โปรแกรมสถิติส าหรับการวิจัย
ทางสังคมศาสตร์ต่อไป 

 ๓.๔.๒ การเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพ 

 การเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพ เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก
ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ และการสนทนากลุ่มเฉพาะผู้ทรงคุณวุฒิ มีขั้นตอนดังต่อไปนี้ 
  ๑) ผู้วิจัยขอหนังสือจากผู้อ านวยการหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการ
จัดการเชิงพุทธ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ถึงผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key 
Informants)  เพ่ือขอความอนุเคราะห์ในการสัมภาษณ์ และผู้ทรงคุณวุฒิในการสนทนากลุ่มเฉพาะ 
  ๒) ท าการนัดวัน เวลา และสถานที่กับผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key informant) และ
ผู้ทรงคุณวุฒิ เพ่ือท าการสัมภาษณ์และการสนทนากลุ่มเฉพาะตามที่ก าหนดไว้ 
  ๓) ด าเนินการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ และด าเนินการสนทนากลุ่มเฉพาะ
ผู้ทรงคุณวุฒิ ตามวัน เวลา และสถานที่ที่ก าหนดไว้ จนครบทุกประเด็น โดยขออนุญาตใช้วิธีการจด
บันทึกและการบันทึกเสียงประกอบการสัมภาษณ์และการสนทนากลุ่มเฉพาะ 



๙๗ 
 

  ๔) น าข้อมูลดิบที่ได้มารวบรวมเพ่ือวิเคราะห์โดยวิธีการที่เหมาะสมและน าเสนอต่อไป 
 
๓.๕ การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ๓.๕.๑ การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ 

 ผู้วิจัยท าการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปค่าสถิติส าหรับ     
การวิจัยทางสังคมศาสตร์และเลือกใช้ค่าสถิติที่เหมาะสมกับข้อมูล สามารถตอบวัตถุประสงค์ของการ
วิจัยได้ ดังนี้ 
  ๑) การวิเคราะหข์้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
คือ ค่าความถ่ี (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage)  
  ๒) การวิเคราะห์ข้อมูลสมรรถนะเจ้าอาวาส หลักพุทธธรรม และการบริหารงาน
กิจการคณะสงฆ์ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation)  
 โดยก าหนดเกณฑ์ท่ีใช้ในการแปลความหมายโดยใช้เกณฑ์ของเบสท์ (Best) ดังนี้ 
   ค่าเฉลี่ย ๑.๐๐ – ๑.๔๙ หมายถึง  เห็นด้วยน้อยที่สุด 
   ค่าเฉลี่ย ๑.๕๐ – ๒.๔๙ หมายถึง  เห็นด้วยน้อย 
   ค่าเฉลี่ย  ๒.๕๐ – ๓.๔๙ หมายถึง  เห็นด้วยปานกลาง 
   ค่าเฉลี่ย ๓.๕๐ - ๔.๔๙ หมายถึง  เห็นด้วยมาก 
   ค่าเฉลี่ย  ๔.๕๐ – ๕.๐๐  หมายถึง  เห็นด้วยมากที่สุด๗ 
  ๓) การวิเคราะห์ข้อมูลจากค าถามปลายเปิด (Open ended Question) ที่แสดงถึง
ข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาสมรรถนะเจ้าอาวาสในการบริหารงานกิจการคณะสงฆ์จังหวัดจันทบุรี 
วิเคราะห์โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis Technique) ประกอบบริบท 
(Context)  
 ๓.๕.๒ การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ 

 ผู้วิจัยด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ดังนี้ 
  ๑) น าข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญมาจ าแนกเป็นประเด็นส าคัญและ
เรียบเรียงตามวัตถุประสงค์การวิจัย 
  ๒) วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญตามวัตถุประสงค์การวิจัย 
สังเคราะห์และน าเสนอข้อมูลในรูปของความเรียง 
 ส าหรับการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสนทนากลุ่ม ผู้วิจัยด าเนินการ ดังนี้ 

๑) สังเคราะห์ประเด็นผลการวิจัยที่ผู้ทรงคุณวุฒิแนะน ามาตามวัตถุประสงค์การวิจัย 
  ๒) น าเสนอข้อมูลประกอบกับข้อมูลเชิงปริมาณ และข้อมูลเชิงคุณภาพ เพ่ือให้เกิด
ความสมบูรณ์ในการตอบประเด็นค าถามการวิจัย และตอบวัตถุประสงค์การวิจัยได้ครบถ้วน 

 

                                                           

 ๗Best, John W, Research in Education, (New Jersey:  Prentice-Hall, Inc., 1981), pp. 179-182. 



 
 

 

บทท่ี ๔ 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
 การศึกษา วิจัยเรื่อง “การพัฒนาสมรรถนะเจ้าอาวาสตามหลักพุทธธรรมเพ่ือส่งเสริม   
การบริหารจัดการงานกิจการคณะสงฆ์ในจังหวัดจันทบุรี” เป็นการวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed 
Research Methods) ระหว่างการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ร่วมกับการวิจัยเชิง
ปริมาณ (Quantitative Research) มีวัตถุประสงค์การวิจัย ดังนี้คือ ๑) เพ่ือศึกษาสภาพทั่วไปในการ
พัฒนาสมรรถนะเจ้าอาวาสตามหลักพุทธธรรมเพ่ือการบริหารกิจการคณะสงฆ์ในจังหวัดจันทบุรี       
๒) เพ่ือศึกษาองค์ประกอบในการพัฒนาสมรรถนะเจ้าอาวาสตามหลักพุทธธรรมเพื่อการบริหารกิจการ
คณะสงฆ์ในจังหวัดจันทบุรี และ ๓) เพ่ือเสนอแนะแนวทางการพัฒนาสมรรถนะเจ้าอาวาสตามหลัก
พุทธธรรมเพื่อการบริหารกิจการคณะสงฆ์ในจังหวัดจันทบุรี โดยการวิจัยเชิงคุณภาพใช้วิธีศึกษาแนวคิด
และทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง และการเก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน ๒๐ รูป/คน 
แบ่งเป็น ๕ กลุ่ม ประกอบด้วย ๑) พระสังฆาธิการ ๒) ข้าราชการประจ า ๓) ข้าราชการการเมือง         
๔) นักวิชาการศาสนา และ ๕) กลุ่มไวยาวัจกรและประชาชนทั่วไป โดยใช้แบบสัมภาษณ์แบบมี
โครงสร้าง และการสนทนากลุ่มเฉพาะของผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน ๑๔ รูป/คน โดยใช้แบบสนทนา      
กลุ่มเฉพาะ ท าการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์เนื้อหาประกอบบริบท ร่วมกับการวิจัย
เชิงปริมาณ โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูล จากกลุ่มตัวอย่างที่เป็นเจ้าอาวาส       
ในจังหวัดจันทบุรี จ านวน ๑๘๑ รูป ใช้การวิเคราะห์และประมวลผลโดยใช้โปรแกรมค่าสถิติส าเร็จรูป
เพ่ือการวิจัย สถิติที่ใช้ ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยแบ่ง
ออกเป็น ๕ ตอน ตามล าดับ มีรายละเอียดดังนี้  

 ๔.๑ ผลการวิเคราะห์สภาพทั่วไปในการสมรรถนะเจ้าอาวาสตามหลักพุทธธรรมเพ่ือการ
บริหารกิจการคณะสงฆ์ในจังหวัดจันทบุรี  
 ๔.๒ ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบสมรรถนะเจ้าอาวาสและหลักพุทธธรรมในการพัฒนา
สมรรถนะเจ้าอาวาส  
 ๔.๓ ผลการวิเคราะห์แนวทางการพัฒนาสมรรถนะเจ้าอาวาสตามหลักพุทธธรรมเพ่ือการ
บริหารกิจการคณะสงฆ์ในจังหวัดจันทบุรี 
 ๔.๔ ผลการวิเคราะหข์้อมูลจากการสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion) 
 ๔.๕ องค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัย 
 

 

 



๙๙ 
 

๔.๑ ผลการวิเคราะห์สภาพทั่วไปในการพัฒนาสมรรถนะเจ้าอาวาสตามหลักพุทธธรรม
เพ่ือการบริหารกิจการคณะสงฆ์ในจังหวัดจันทบุรี 
 จากการลงพ้ืนที่เก็บข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลส าคัญ จ านวน ๒๐ รูป/คน  แบ่งออกเป็น ๕ กลุ่ม 
ได้แก่ ๑) พระสังฆาธิการระดับเจ้าคณะผู้ปกครองจังหวัดจันทบุรี ได้แก่ รองเจ้าคณะจังหวัด เจ้าคณะ
อ าเภอ เจ้าคณะต าบล และเจ้าอาวาส จ านวน ๑๒ รูป ๒) ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 
๒ คน ๓) ข้าราชการประจ า จ านวน ๓ คน ๔) นักวิชาการอิสระ จ านาน ๑ คน และ ๕) ไวยาวัจกรและ
ประชาชนทั่วไป จ านวน ๒ คน ผลการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ มีรายละเอียดสรุปได้ดังนี้ 

 ๔.๑.๑ สภาพทั่วไปในการพัฒนาสมรรถนะเจ้าอาวาสตามหลักพุทธธรรมเพื่อการ
บริหารกิจการคณะสงฆ์ในจังหวัดจันทบุรี ด้านการมุ่งผลสัมฤทธิ์ 

 ๑) ด้านการปกครอง 

  ๑. การปกครองวัดเป็นการปกครองแบบบนลงล่าง คือ เจ้าอาวาสเป็นผู้บังคับบัญชา
สูงสุด บางวัดอาจมีผู้ช่วยเจ้าอาวาสท างานบางอย่างช่วยเจ้าอาวาสด้วย พระลูกวัดจะต้องปฏิบัติตาม
ค าสั่งหรือค าแนะน าของเจ้าอาวาส บางวัดใช้วิธีปกครองกันแบบพ่อปกครองลูกแต่บางวัดใช้วิธีนาย
ปกครองบ่าว ซึ่งเป็นไปตามสภาพของวัดแต่ละวัด และนิสัยของเจ้าอาวาสแต่ละรูป๑ 

  ๒. การปกครองวัดถือเป็นงานส าคัญของเจ้าอาวาส เพราะต้องท าหน้าที่เหมือน
เจ้าของบ้าน คอยสอดส่องดูแลความเรียบร้อยและควบคุมดูแลพระสงฆ์และสามเณรให้ประพฤติ
ปฏิบัติตามพระวินัย ไม่ท าผิดกฎ ระเบียบที่ก าหนด นอกจากนี้ยังต้องคอยดูแลพวกแม่ชีและญาติโยม
ที่อยู่ในวัดไม่ให้มีการท าผิดกฎระเบียบ และข้อบังคับของวัด รวมถึงการท าผิดกฎหมายต่างๆ อีกด้วย๒  

  ๓. เจ้าอาวาสด าเนินการปกครองกันตามพระวินัย พระราชบัญญัติคณะสงฆ์มีการ
ด าเนินการให้สอดคล้องกับสภาพของชุมชนในปัจจุบัน นอกเหนือจากการดูแลพระภิกษุ สามเณร และ
ญาติโยมให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบต่างๆ แล้ว ก็ยังต้องมีการดูแลความเรียบร้อยในเรื่องอ่ืนๆ อีกด้วย๓  

  ๔. เจ้าอาวาสด าเนินการมักจะใช้การปกครองแบบยืดหยุ่น ใช้หลักความเมตตา    
เจ้าอาวาสบางรูปมีความเป็นประชาธิปไตย ก็มักจะให้โอกาสพระสงฆ์และผู้คนภายในวัดมีส่วนร่วมใน
การท างานต่างๆ ใช้หลักเหตุผล มีการก าหนดเปูาหมายชัดเจน มีการสร้างความเข้าใจในเบื้องต้น  
เพ่ือจะได้ถือปฏิบัติไปทางเดียวกัน๔ 

  ๕. การปกครองที่ว่าส่วนใหญ่เป็นการจัดระบบความเป็นอยู่ของพระภิกษุ สามเณร 
และคฤหัสถ์ที่พักอาศัยอยู่ในวัด บางรูปก็จะปกครองด้วยความเป็นธรรม เน้นการบ าบัดทุกข์บ ารุงสุข

                                           
 ๑สัมภาษณ์ พระครูสุจิตกิตติวัฒน์, ดร., เจ้าคณะอ าเภอมะขาม, ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๑.    
 ๒สัมภาษณ์ นายสันติ ดินม่วง, ผอ.ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดจันทบุรี, ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๑.  
 ๓สัมภาษณ์ ผศ.ปราโมทย์ สุวรรณา, ผู้อ านวยการส านักวัฒนธรรมและชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพ
พรรณี, ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ 
 ๔สัมภาษณ์ พระมหาชนก เขมกาโม, เจ้าคณะอ าเภอแก่งหางแมว, ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๑.  



๑๐๐ 
 

มากกว่าการลงโทษ ถ้าเจ้าอาวาสยึดถือประโยชน์ส่วนตน เห็นแก่พวกพ้องเป็นหลัก มันก็จะท าให้
ผู้ใต้บังคับบัญชาและพุทธศาสนิกชนขาดความศรัทธา๕   

  ๖. การจัดการงานด้านการปกครอง ถือเป็นงานที่ส าคัญต่อการพัฒนาวัดและ
พระพุทธศาสนาให้มีความเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้า ถ้าเจ้าอาวาสรูปไหนมีการปกครองโดยชอบธรรม       
ก็จะได้รับความศรัทธาจากพระสงฆ์ สามเณรและญาติโยมภายในวัด ท าให้การปกครองเป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย ไม่เกิดปัญหาความขัดแย้งจนท าให้เกิดความเสียหาย เจ้าอาวาสมักมีการประชุม
พระภิกษุ สามเณร และผู้ที่พักอาศัยอยู่ภายในบริเวณวัด เพ่ือชี้แจงกฎระเบียบการอยู่ร่วมกัน๖ 

  ๗. การปกครองคนภายในวัดนั้น เจ้าอาวาสจะเป็นผู้ควบคุมดูแลแลสอดส่องทั้งใน
เรื่องความเป็นอยู่และการประพฤติปฏิบัติของพระภิกษุ สามเณร และญาติโยมที่พักอาศัยอยู่ภายในวัด 
เป็นผู้ที่มีอ านาจเด็ดขาดแต่เพียงผู้เดียว มีคณะกรรมการวัดเป็นผู้ช่วยเหลือในเรื่องที่เจ้าอาวาส   ท า
เองไม่ได้ การปกครองของเจ้าอาวาสนั้นมักยึดหลักเมตตาธรรม เน้นการว่ากล่าวตักเตือนให้ปรับปรุง
ตัวมากกว่าการลงโทษ แต่ก็มีการใช้กฎหมายบังคับหากคนในวัดท าผิดกฎหมายบ้านเมือง เจ้าอาวาส
บางวัดไม่เอาใจใส่ถึงแม้พระสงฆ์ สามเณร แม่ชี และคนในวัดจะมีการท าผิดกฎหมาย    

  ๘. เจ้าอาวาสมักจะจะท าหน้าที่เหมือนพ่อปกครองลูก มีการสอดส่องดูแลความ
เป็นอยู่และการปฏิบัติตัวของผู้อยู่ในวัด ทั้งพระสงฆ์ สามเณร แม่ชี และชาวบ้าน หากมีการท าผิดก็จะ
มีการว่ากล่าวตักเตือน และให้โอกาสในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ถ้าเหลืออดเหลือทนจริงๆ จึงจะมี
การลงโทษกัน๗  

  ๙. งานด้านปกครองเป็นหน้าที่ของเจ้าอาวาสที่ต้องท า เพราะว่าจะต้องผู้ดูแล
พระสงฆ์ สามเณร และผู้ที่พักอยู่ภายในวัดหรือผู้ที่เข้ามาท ากิจกรรมในวัดให้ท าการใดๆ ด้วยความ
เรียบร้อย การควบคุมพระสงฆ์ก็อาศัยพระวินัยเป็นหลัก ถ้าเป็นญาติโยมก็อาศัยกฎระเบียบที่ตั้งขึ้น
เป็นตัวควบคุม แต่ยังไงก็ยังต้องยึดความเมตตาเป็นหลัก มีการประชุมเพ่ือแจ้งกฎ ระเบียบในการอยู่
ร่วมกันของพระสงฆ์ สามเณร และผู้ที่อยู่ภายในวัดก่อนเข้าพรรษา เพ่ือเป็นแนวทางปฏิบัติที่เหมือนๆ 
กัน เจ้าอาวาสละเลยการปฏิบัติหน้าที่ ไม่มีการว่ากล่าวตักเตือนถึงแม้พระสงฆ์ สามเณรและผู้ที่อยู่ใน
วัดกระท าการใดๆ ที่ไม่เหมาะสม๘ 

  ๑๐. เจ้าอาวาสแต่ละวัดเข้าใจในหน้าที่ของตนเองดี ทั้งในเรื่องของการดูแลพระสงฆ์
สามเณรปฏิบัติตัวให้ถูกต้องตามหลักพระธรรมวินัย กฎ ระเบียบ ในการบวชแต่ละพรรษาก็มีการคัด
กรองผู้เข้ามาบวชอย่างเคร่งครัด นอกจากนี้ยังต้องคอยอ านวยความสะดวกและดูแลญาติโยมที่เข้ามา
ท ากิจกรรมการกุศลในวัดและกิจกรรมอ่ืนๆ อีกด้วย ทั้งวันพระ งานศพ งานบวช งานประเพณีต่างๆ
และการมาขอใช้สถานที่ท ากิจกรรมของชาวบ้านหรือหน่วยงานราชการ เจ้าอาวาสบางรูปไม่ปฏิบัติตน

                                           
 ๕สัมภาษณ์ พระอธิการทัศนัย านุตฺตโร, เจ้าอาวาสวัดท่าแคลง, ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๑. 
 ๖สัมภาษณ์ พระใบฎีกาวีระ สุนฺทโร, ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมาบไผ่, ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๑.   
 ๗สัมภาษณ์ พระครูจารุเขมากร, ดร., เจ้าอาวาสวัดทองทั่ว, ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๑  
 ๘สัมภาษณ์ พระปลัดไพบูลย์ สนฺตจิตฺโต, ดร., เจ้าคณะต าบลปัถวี, ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๑. 



๑๐๑ 
 

ตามกรอบของพระธรรมวินัย ท าให้เกิดปัญหาในการปกครองภายในวัด ท าให้ญาติโยมไม่ศรัทธา 
ผู้ใต้บังคับบัญชาก็ไม่ยอมท าตามค าสั่ง ๙ 

  ๑๑. งานหลักของเจ้าอาวาส คือ การปกครองดูแลพระสงฆ์และสามเณรที่อยู่ภายใน
วัดให้มีความเป็นอยู่ที่ดี มีการปฏิบัติตัวตามหลักพระธรรมวินัย ดูแลจัดการศึกษาให้แก่พระสงฆ์และ
สามเณรตามสมควร รวมถึงการดูแลญาติโยมที่อยู่ในบริเวณวัดให้อยู่กันอย่างสงบเรียบร้อย เจ้าอาวาส
บางรูปไม่ท าตัวเป็นแบบอย่างท าให้พระสงฆ์และญาติโยมในวัดไม่ยอมปฏิบัติตามค าสั่ง๑๐ 

  ๑๒. สมัยนี้มักจะปกครองกันแบบยืดหยุ่น เปลี่ยนไปตามความเหมาะสม แต่ส าหรับ
พระสงฆ์ก็ยังคงยึดปฏิบัติตามพระธรรมวินัย บางเรื่องก็ตามกฎระเบียบของมหาเถรสมาคม 
พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ ค าสั่งของสมเด็จพระสังฆราช และกฎหมายบ้านเมือง มีการแบ่งภาระงาน
ต่างๆ ภายในวัดตามความถนัดของคนในวัด เช่น การดูแลเรื่องสถานที่ จัดเก็บสิ่งของ จัดกิจกรรมการ
กุศลต่างๆ ของวัด แต่เจ้าอาวาสบางรูปมีภาระงานมากเกินไป ท าให้ไม่มีเวลาดูแลเอาใจใส่พระสงฆ์
หรือผู้ที่อาศัยอยู่ภายในวัด บางครั้งก็ท าให้เกิดความเสียหายกับวัด เนื่องจากการกระท าที่ไม่เหมาะสม 
เช่น การเรียกร้องเงิน การจัดสรรผลประโยชน์ภายในวัด๑๑ 

  ๑๓. การปกครองของเจ้าอาวาสยึดหลักเมตตาธรรม ปกครองพระภิกษุและสามเณร 
รวมถึงคฤหัสถ์ในการปกครองให้ปฏิบัติตามพระธรรมวินัย โดยสนับสนุนให้พระสงฆ์ สามเณรและแม่ชี
ที่อยู่ในวัดได้รับการศึกษาตามความเหมาะสม เพ่ือจะได้น าความรู้มาพัฒนาวัด     บางวัดเจ้าอาวาสไม่
มีการก าหนดกฎระเบียบให้แก่พระภิกษุ สามเณรภายในวัด ท าให้พระภิกษุสามเณรไม่ปฏิบัติตามพระ
ธรรมวินัย ละเลยการท ากิจวัตรประจ าวัน เช่น ไม่บิณฑบาต ไม่สวดมนตร์ท าวัตร๑๒ 

  ๑๔. เจ้าอาวาสเป็นผู้ท าหน้าที่ดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยภายในวัด เพ่ือมิให้มีการ
กระท าผิด แต่บางวัดก็มีปัญหาเนื่องจากเจ้าอาวาสเป็นผู้กระท าผิดเสียเอง เช่น การยักยอกเงินไปใช้ 
การลักขโมยของ การลักลอบเสพยาเสพติ๑๓ 

  ๑๕. งานด้านการปกครองถือเป็นภารกิจส าคัญของเจ้าอาวาส ซึ่งจะต้องดูแลเอาใจใส่
พระภิกษุสามเณรทุกรูปภายในวัดอย่างใกล้ชิด ให้ปฏิบัติตามพระธรรมวินัย และกฎระเบียบอย่าง
เคร่งครัดไม่ละเลย ท ากิจวัตรเป็นนิจ เน้นการอยู่ร่วมกัน โดยยึดหลักความสามัคคีพร้อมเพียงกันใน
ทุกๆ กิจกรรม แต่ถ้าเจ้าอาวาสไม่มีความรู้ความเข้าใจในพระธรรมวินัยอย่างถ่องแท้ ไม่สนใจศึกษา
กฎเกณฑ์ต่างๆ เวลามีเรื่องท าผิดเกิดขึ้นก็ไม่สามารถจัดการผู้ท าความผิดได้อย่าถูกต้องเหมาะสม๑๔  

  ๑๖. เจ้าอาวาสในฐานะผู้น าสงฆ์ มีบทบาทส าคัญในการจัดการงานกิจการคณะสงฆ์ 
เพ่ือให้เป็นศูนย์กลางของชุมชน ในการท ากิจกรรมงานบุญต่างๆ ต้อดูแลความเรียบร้อยภายในวัด ทั้ง

                                           
 ๙สัมภาษณ์ พระครูบวรสิริทัต, ดร., เจ้าคณะต าบลคมบาง, ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๑. 
 ๑๐สัมภาษณ์ นายรังสรรค์ เจริญวัย, นายกเทศมนตรีเทศบาลต าบลพลิ้ว, ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๑. 
 ๑๑สัมภาษณ์ พระปลัดค านวณ อนงฺคโณ, ดร., เจ้าอาวาสวัดเกาะเปริด, ๕ มกราคม ๒๕๖๒.  
 ๑๒สัมภาษณ์ นายมนตรี พงษ์เจริญ, ข้าราชการบ านาญ, ๑๕ มกราคม ๒๕๖๒. 
 ๑๓สัมภาษณ์ พระราชธรรมเมธี, ดร. รองเจ้าคณะจังหวัดจันทบุรี, ๑๘ มกราคม ๒๕๖๒. 
 ๑๔สัมภาษณ์ นายจ าลอง คังคะสี, นักวัฒนธรรมช านาญการ, ๑๘ มกราคม ๒๕๖๒.  



๑๐๒ 
 

เรื่องการปฏิบัติตัวของพระสงฆ์ภายในวัด รวมไปถึงการนุ่งห่มของพระสงฆ์สามเณรให้มีความถูกต้อง
เหมาะสมอีกด้วย ในการดูแลวัดหากเจ้าอาวาสขัดแย้งกับคณะกรรมการวัด ท าให้ท างานล าบาก ไม่ได้
รับความร่วมมือในการท ากิจกรรมของวัด๑๕ 

  ๑๗. การปกครองนั้น เจ้าอาวาสเป็นผู้คอยดูแลความสงบเรียบร้อยทั้งคนและของ
ภายในวัด เพ่ือให้เกิดความถูกต้องดีงาม คอยว่ากล่าวตักเตือนให้ผู้อยู่ภายในวัดปฏิบัติตัวให้ถูกต้อง  
ในกรณีที่ท าผิดก็จะมีการว่ากล่าวตักเตือน หากไม่เชื่อก็จะต้องลงโทษและหากมีการท าผิดกฎหมาย
บ้านเมืองก็จะต้องได้รับโทษเฉกเช่นเดียวกับฆราวาส ขณะเดียวกันก็มีความยืดหยุ่น สามารถปรับตาม
สถานการณ์ปัจจุบันได้อย่างกลมกลืน แต่ส าหรับวัดที่เจ้าอาวาสไม่เอาใจใส่พระภิกษุสามเณร แม่ชี 
ภายในวัดก็ท าให้เกิดปัญหา มีการท าผิดกฎระเบียบหรือมีการลักลอบท าผิดกฎหมายอีกด้วย๑๖ 

  ๑๘. ในการปกครองเจ้าอาวาสมีการแบ่งงานกันอย่างชัดเจน มีการแต่งตั้งผู้ช่วยเจ้า
อาวาสเป็นผู้แบ่งเบาภาระด้านการบริหารในบางเรื่อง มีการท างานร่วมกับคณะกรรมการวัด เพ่ือ
ด าเนินด้านอื่นๆ ให้เรียบร้อย เช่น การก่อสร้างหรือซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างภายในวัด๑๗ 

  ๑๙. เจ้าอาวาสต้องมีเข้าใจธรรมชาติของมนุษย์ด้วย จึงจะท าให้การปกครองวัด
เป็นไปได้ด้วยดี เพราะจะต้องควบคุมดูแลทั้งสิ่งก่อสร้างภายในวัด ดูแลผู้ที่อยู่ภายในวัด และญาติโยม
ที่เข้ามาในวัด เพ่ือให้กิจกรรมต่างๆ ที่จัดขึ้นเป็นไปด้วยความเรียบร้อย๑๘ 

  ๒๐. ด้านการปกครองมีการบริหารตามสายงานการบังคับบัญชา ซึ่งปฏิบัติตาม
ระเบียบการปกครองคณะสงฆ์ฉบับปัจจุบัน ซึ่งเจ้าอาวาสมีอ านาจและหน้าที่บริหารปกครองพระภิกษุ
สามเณร แม่ชี ภายในวัดด้วยหลักเมตตาธรรมตามพระวินัย๑๙ 
 

ตารางที่ ๔.๑  สรุปประเด็นและแสดงความถี่ของผู้ให้ข้อมูลส าคัญการสัมภาษณ์เชิงลึกเกี่ยวกับสภาพ
ทั่วไปในการพัฒนาสมรรถนะเจ้าอาวาสตามหลักพุทธธรรมเพ่ือการบริหารกิจการคณะ
สงฆ์ในจังหวัดจันทบุรี ด้านการมุ่งผลสัมฤทธิ์ด้านการปกครอง 

ล าดับ สาระส าคัญ 
ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 

จ านวน  
(รูป/คน) 

ล าดับที่ 

๑ 
 
 

เจ้าอาวาสเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุด ปกครองตามสายการ
บังคับบัญชา ท าหน้าที่ดูแลรักษาความสงบเรียบร้อย
ภายในวัด ปกครองดูแลพระภิกษุสามเณร แม่ชี ภายใน
วัดด้วยความชอบธรรม ยึดพระวินัย กฎระเบียบของมหา
เถรสมาคมและคณะสงฆ์เป็นหลัก      

 
๖ 

๑, ๒, ๓, ๙, 
๑๑, ๒๐ 

                                           
 ๑๕สัมภาษณ์ นางพรทิพย์ โกมลสิงห์, รองประธานชมรมคนกวาดวัดจังหวัดจันทบุรี, ๑๙ มกราคม ๒๕๖๒. 
 ๑๖สัมภาษณ์ พระครูสุวรรณโพธิวรธรรม, เจ้าคณะต าบลตลาด, ๒๐ มกราคม ๒๕๖๒.  
 ๑๗สัมภาษณ์ นายทศพล วงษ์ก าปั่น, นายกเทศมนตรีเทศบาลต าแสลง, ๑๙ มกราคม ๒๕๖๑. 
 ๑๘สัมภาษณ์ พระปิติพัฒน์ านิโย, ประธานสงฆ์ส านักสงฆ์เขามโนรมย์, ๒๑ มกราคม ๒๕๖๒. 
 ๑๙สัมภาษณ์ นายวิเชษฐ์ เปลี่ยนโมฬี, ไวยาวัจกรวัดใหม่, ๒๕ มกราคม ๒๕๖๒. 



๑๐๓ 
 

ตารางที่ ๔.๑  สรุปประเด็นและแสดงความถี่ของผู้ให้ข้อมูลส าคัญการสัมภาษณ์เชิงลึกเกี่ยวกับสภาพ
ทั่วไปในการพัฒนาสมรรถนะเจ้าอาวาสตามหลักพุทธธรรมเพ่ือการบริหารกิจการคณะ
สงฆ์ในจังหวัดจันทบุรี ด้านการมุ่งผลสัมฤทธิ์ด้านการปกครอง (ต่อ) 

ล าดับ สาระส าคัญ 
ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 

จ านวน  
(รูป/คน) 

ล าดับที่ 

๒ เจ้าอาวาสใช้การปกครองด้วยความยืดหยุ่น บางวัดปกครอง
แบบพ่อปกครองลูก บางวัดปกครองแบบนายปกครองบ่าว 
เป็นไปตามบริบทของแต่ละวัด สอดคล้องกับบริบทของสังคม 
โดยยึดหลักการใช้เหตุผล มีแนวปฏิบัติที่เป็นไปโดยชอบธรรม 
เปิดโอกาสให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจหรือแก้ไข
ปัญหา  

 
๔ 

๔, ๗, ๘, 
๑๒, ๑๓  
 

๓ 
 
 

เจ้าอาวาสมีการประชุมเพ่ือชี้แจงหรือตัดสินใจร่วมกัน มีการ
ประชุมพระภิกษุ สามเณร และผู้ที่พักอาศัยอยู่ภายในบริเวณ
วัด เพ่ือบอกกล่าวถึงกฎระเบียบการอยู่ร่วมกัน 

๑ 
 
 

๖ 
 
 

๔ 
 

มีการแต่งตั้งผู้ช่วยเจ้าอาวาสเพ่ือเป็นผู้แบ่งเบาภาระด้านการ
บริหารในบางเรื่อง มีการท างานร่วมกับคณะกรรมการวัด 
เพ่ือด าเนินด้านอ่ืนๆ ให้เรียบร้อยรวมถึงมีการแบ่งภาระงาน
ภายในวัดตามความเหมาะสมกับคนในวัด 

๒ ๗, ๑๘ 
 
 

๕ เจ้าอาวาสบางรูปขาดความรู้ความสามารถในการบริหาร
ปกครอง ท าให้ไม่มีการก าหนดกฎระเบียบ และข้อบังคับใน
การปฏิบัติตนและการอยู่ ร่ วมกันภายในวัด บางครั้ ง
ผู้ใต้บังคับบัญชาเกิดการกระท าความผิดท าให้ไม่สามารถ
จัดการปัญหาได้ 

๑ ๑๕ 

  

 สรุป สภาพทั่วไปในการพัฒนาสมรรถนะเจ้าอาวาสตามหลักพุทธธรรมเพื่อการบริหาร
กิจการคณะสงฆ์ในจังหวัดจันทบุรี ด้านการมุ่งผลสัมฤทธิ์ด้านการปกครอง  

 ข้อดี การปกครองเป็นภารกิจส าคัญ มีการปกครองตามสายการบังคับบัญชา เจ้าอาวาส
เป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุด มีบทบาทหน้าที่ในการจัดระเบียบความเป็นอยู่ของพระภิกษุ สามเณร และผู้
ที่พักอาศัยอยู่ภายในวัดเพ่ือให้เกิดความเรียบร้อยดีงาม โดยเจ้าอาวาสต้องมีความรู้ความเข้าใจ
พระราชบัญญัติคณะสงฆ์เป็นอย่างดี มีการคัดกรองผู้เข้ามาบวชอย่างเคร่งครัด คอยควบคุมดูแลให้
พระภิกษุ สามเณรและคฤหสัถ์ที่อยู่ในวัดปฏิบัติตามพระวินัย กฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับของมหา
เถรสมาคม กฎระเบียบของคณะสงฆ์และวัด ตามรูปแบบของการปกครองของคณะสงฆ์ในประเทศ
ไทย  โดยเจ้าอาวาสเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุด และใช้อ านาจเบ็ดเสร็จเด็ดขาด บางวัดใช้การปกครอง
แบบบนลงล่าง สั่งการให้พระลูกวัดปฏิบัติตามค าสั่งและค าแนะน า บางวัดใช้วิธีนายปกครองบ่าว โดย



๑๐๔ 
 

เจ้าอาวาสจะท าหน้าที่เหมือนเจ้าของบ้าน คอยสอดส่องดูแลความเป็นอยู่ภายในวัดให้มีความสงบ
เรียบร้อย บางวัดก็ใช้วิธีการปกครองแบบพ่อปกครองลูก เจ้าอาวาสที่เป็นประชาธิปไตยก็จะเปิด
โอกาสให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจหรือแก้ไขปัญหา   มีการประชุมพระภิกษุ สามเณร และผู้
ที่พักอาศัยอยู่ภายในบริเวณวัด เพ่ือบอกกล่าวถึงกฎระเบียบการอยู่ร่วมกัน เพ่ือชี้แจงหรือตัดสินใจ
ร่วมกัน ยึดหลักเหตุผล มีการก าหนดเปูาหมายชัดเจน โดยการสร้างความเข้าใจเบื้องต้นเพ่ือให้ถือ
ปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งจะปกครองแบบใดเป็นไปตามบริบทของแต่ละวัด  

 ปัญหาส่วนใหญ่เกิดจากเจ้าอาวาสไม่เอาใจใส่ในการบริหาร ละเลยการปฏิบัติหน้าที่ ไม่มี
การชี้แจงกฎกติกาในการอยู่ร่วมกัน ไม่มีการว่ากล่าวตักเตือนและลงโทษพระภิกษุ สามเณร และ
คฤหัสถ์ที่พักอาศัยอยู่ภายในวัดเมื่อมีการท าผิดพระธรรมวินัย กฎระเบียบข้อบังคับต่างๆ หรือการท า
ผิดกฎหมายบ้านเมือง เจ้าอาวาสบางวัดปกครองแบบนายปกครองบ่าว ยึดตนเองเป็นใหญ่ฝุายเดียว 
ไม่ค านึงถึงเหตุผล เห็นแก่ประโยชน์ของตนเองและพวกพ้องเป็นหลัก นอกจากนี้ยังเป็นผู้ท าผิดเสียเอง 
เช่น การยักยอกเงินไปใช้ การลักขโมยของ การลักลอบเสพยาเสพติด เจ้าอาวาสบางรู ปขาดความรู้
ความสามารถในการบริหารปกครอง ท าให้ไม่มีการก าหนดกฎระเบียบ และข้อบังคับในการปฏิบัติตน
และการอยู่ร่วมกันภายในวัด บางครั้งผู้ใต้บังคับบัญชาเกิดการกระท าความผิดท าให้ไม่สามารถจัดการ
ปัญหาได้ ท าให้ไม่สามารถบริหารให้เป็นไปตามเปูาหมายของคณะสงฆ์ 

 ข้อเสนอแนะ เพ่ือให้การปกครองเป็นไปในทิศทางเดียวกัน เจ้าอาวาสควรปกครองตาม
พระวินัย กฎระเบียบ ข้อบังคับของทางวัดและกฎหมายบ้านเมือง เป็นไปตามสายการบังคับบัญชา
ของคณะสงฆ์ หากมีใครท าผิดก็ควรมีการว่ากล่าวตักเตือน ให้โอกาสในการปรับปรุงตัว แต่หากไม่เชื่อ
ฟังก็ควรมีการลงโทษตามความผิด แต่หากท าผิดกฎหมายก็ควรให้เจ้าหน้าที่บ้านเมืองเป็นผู้ด าเนินการ 
หากใครท าดีก็ควรมีการยกย่องชมเชย รวมทั้งเปิดโอกาสให้มีการว่ากล่าวตักเตือนเพ่ือสั่งสอนกันได้ 
โดยยึดหลักความอาวุโส ในกรณีที่วัดมีภาระงานมาก ควรมีการแต่งตั้งผู้ช่วยเจ้าอาวาสเพ่ือแบ่งเบา
ภาระด้านการบริหาร และท างานร่วมกับคณะกรรมการวัดแทนเจ้าอาวาสในบางเรื่อง เจ้าอาวาสควรมี
การประชุมพระภิกษุ สามเณร และชาวบ้านที่พักอาศัยอยู่ภายในบริเวณวัด เพ่ือชี้แจงกฎระเบียบการ
อยู่ร่วมกัน การฝึกปฏิบัติศาสนกิจของพระภิกษุ สามเณร และการปฏิบัติตนของพุทธบริษัท เพ่ือให้
ถูกต้องตามหลักพระวินัย และกฎระเบียบต่างๆ และในการจัดกิจกรรมต่างๆ เจ้าอาวาสควรศึกษา
บริบทของชุมชน หากมีปัญหาเกิดขึ้นเจ้าอาวาสต้องเป็นผู้เข้ามาชี้แจงรายละเอียดและแก้ไขปัญหา
ดังกล่าว อย่างยุติธรรมและเสมอภาค เพ่ือปูองกันไม่ให้เกิดความขัดแย้ง 

 ๒) ด้านการศาสนศึกษา 
  ๑. เจ้าอาวาสมีการจัดการศึกษาให้แก่พระลูกวัดตามก าลังของตนเองภายในวัด แต่
ถ้าระดับอุดมศึกษาก็จะมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดจันทบุรี ซึ่งมีการด าเนินการ
ตามมาตรฐานเหมือนมหาวิทยาลัยทั่วไป๒๐ 

                                           
 ๒๐สัมภาษณ์ พระครูสุจิตกิตติวัฒน์, ดร., เจ้าคณะอ าเภอมะขาม, ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๑.     



๑๐๕ 
 

  ๒. เจ้าอาวาสส่วนใหญ่มีการส่งเสริมพระภิกษุ สามเณร และคนวัด ให้ได้ศึกษาเล่า
เรียน ตามกรอบของคณะสงฆ์ พร้อมส่งเสริมให้มีการเรียนทางสายสามัญควบคู่กันไป เพ่ือให้บุคลากร
ได้มีความรู้ความสามารถในวิชาการด้านต่างๆ ๒๑   

  ๓. ปัจจุบันคณะสงฆ์มีการพัฒนาด้านการศึกษา มีการเปิดมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัยขึ้น เพ่ือเปิดโอกาสให้พระภิกษุ สามเณร และคฤหัสถ์เข้าศึกษาระดับอุดมศึกษา มี
การส่งเสริมสนับสนุนในหลายรูปแบบ เช่น เสริมก าลังใจ ช่วยบริจาคทรัพย์ซื้ออุปกรณ์การเรียนการ
สอน และอ่ืนๆ๒๒ 

  ๔. จ้าอาวาสส่วนใหญ่มีการจัดการศึกษาแก่พระภิกษุ สามเณร และคฤหัสถ์ที่พ านัก
อยู่ภายในวัดตามสมควร มีการจัดการเรียนการสอนภายในวัด ได้แก่ การศึกษานักธรรม ซึ่งเจ้าอาวาส  
แต่ละวัดมักจะตั้งส านักเรียนกันภายในวัด เพื่ออ านวยความสะดวกแก่ผู้ที่จะศึกษา ปัจจุบันคณะสงฆ์มี
การจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษา โดยมีการจัดตั้งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยขึ้นใน
จังหวัดจันทบุรี ได้รับการสนับสนุนงบประมาณการบริหารจัดการจากพระสังฆาธิการในจังหวัด
จันทบุรีทุกวัด๒๓  

  ๕. เจ้าอาวาสมีจัดการศึกษาให้พระภิกษุ-สามเณร ให้มีความรู้ทั้งในส่วนพระปริยัติ
ธรรม แผนกธรรม-บาลี ในปัจจุบันมีเพ่ิมขึ้นมาอีกหนึ่งอย่าง คือ การศึกษาในระดับอุดมศึกษา เป็น
การศึกษาในมหาวิทยาลัยทั้งที่เป็นมหาวิทยาลัยของคณะสงฆ์และมหาวิทยาลัยโดยทั่วไป๒๔ 

  ๖. ในปัจจุบันจังหวัดจันทบุรีมีการจัดการศึกษาในระดับปริญญาตรีแล้วที่
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ส าหรับการเรียนนักธรรมและบาลีนั้น แต่ละวัดก็มีการจัด
สอนกันเอง หรืออาจมีการรวมตัวกันในวัดใดวัดหนึ่ง๒๕ 

  ๗. การจัดการศาสนศึกษาของคณะสงฆ์จังหวัดจันทบุรี ส าหรับของพระสงฆ์และ
สามเณร แบ่งออกเป็น ๓ ประเภทด้วยกันคือ แผนกนักธรรม แผนกบาลี นอกจากนี้ยังมีการจัด
การศึกษาธรรมศึกษา ส าหรับคฤหัสถ์ (นักเรียนและประชาชนทั่วไป) โดยมีการทดสอบเพ่ือวัดผลและ
ประเมินผลโดยแม่กองธรรมสนามหลวงทั้ง  ๓ ประเภท นอกจากนี้ยั งมีการจัดการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาส าหรับพระภิกษุสามเณรและคฤหัสถ์อีกด้วย๒๖   

                                           
 ๒๑สัมภาษณ์ นายสันติ ดินม่วง, ผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดจันทบุรี, ๑๑ ธันวาคม 
๒๕๖๑.  
 ๒๒สัมภาษณ์ ผศ.ปราโมทย์ สุวรรณา, ผู้อ านวยการส านักวัฒนธรรมและชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพ
พรรณี, ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๑. 
 ๒๓สัมภาษณ์ มหาชนก เขมกาโม, เจ้าคณะอ าเภอแก่งหางแมว, ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๑.  
 ๒๔สัมภาษณ์ พระอธิการทัศนัย านุตฺตโร, เจ้าอาวาสวัดท่าแคลง, ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๑. 
 ๒๕สัมภาษณ์ พระใบฎีกาวีระ สุนฺทโร, ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมาบไผ่, ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๑. 
 ๒๖สัมภาษณ์ พระสมุห์อดิศักดิ์ กตสาโร, ผศ. ดร., เจ้าอาวาสวัดหนองปลาไหล, ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๑.   



๑๐๖ 
 

  ๘. ส าหรับการเรียนนักธรรมก็จัดกันทุกวัด ตามก าลังของแต่ละวัด บางวัดไม่มีครู
สอน   เจ้าอาวาสก็เป็นผู้สอนเอง หรืออาจรวมกันหลายๆ วัดแล้วจัดให้มีการเรียนการสอนในที่
เดียวกัน ส่วนการสอนบาลีมักท ากันในส านักเรียนต่างๆ๒๗ 

  ๙. คณะสงฆ์มีการจัดการศึกษาทั้งบาลีและนักธรรมให้แก่พระภิกษุ สามเณรและแม่
ชี นอกจากนี้ยังมีการจัดสอนธรรมศึกษาในสถานศึกษาอีกด้วย๒๘ 

  ๑๐. การจัดการด้านการศาสนศึกษานั้น คณะสงฆ์มีการส่งเสริ มให้พระภิกษุ 
สามเณรศึกษาทั้งแผนกธรรมและแผนกบาลี โดยในช่วงเข้าพรรษาจะมีการจัดสอนนักธรรมให้แก่
พระภิกษุสามเณรตามวัดต่างๆ และช่วงออกพรรษาก็จะจัดการศึกษาแผนกบาลีให้แก่พระภิกษุ
สามเณรอย่างต่อเนื่อง เมื่อเรียนเสร็จแล้วก็มีการสอบวัดผลอีกด้วย๒๙ 

  ๑๑. การจัดการศึกษาแผนกนักธรรมมีการจัดการกันทุกวัด บางวัดก็เปิดเป็นส านัก
เรียน มีครูผู้สอนคอยท าการสอนให้วิชาต่างๆ บางวัดที่มีพระน้อยเจ้าอาวาสก็จะเป็นผู้สอนด้วยตนเอง 
นอกจากนี้ คณะสงฆ์มีการจัดการศึกษาแผนกสามัญในระดับอุดมศึกษา ท าให้พระภิกษุบางส่วนมุ่งมั่น
ไปศึกษาด้านนั้นมากกว่า๓๐ 

  ๑๒. ปัจจุบันมีการจัดการศึกษาทั้งหลักสูตรนักธรรมกันทุกวัด ส่วนหลักสูตรบาลีก็มี
ตามส านัดเรียนต่างๆ๓๑ 

  ๑๓. เจ้าอาวาสให้พระภิกษุในวัดให้ท าหน้าที่เป็นครูสอนนักธรรมและบาลีให้แก่
พระภิกษุและสามเณร บางวัดมีพระภิกษุท าหน้าที่เป็นครูพระสอนศีลธรรม และธรรมศึกษาด้วย    
บางวัดมีการจัดการสอนธรรมะแก่ประชาชนทั่วไปในวันพระหรือวันอาทิตย์หรือแล้วแต่จะก าหนด๓๒  

  ๑๔. การจัดการเรียนการสอนนักธรรมนั้น เจ้าอาวาสบางวัดเอาใจใส่เป็นอย่างดีอุทิศ
เวลาในการอบรมให้ความรู้แก่พระลูกวัด การจัดการศึกษานักธรรมจึงจะประสบผลส าเร็จตามเปูา  
ส่วนการสอนบาลีนั้นส่วนใหญ่เจ้าอาวาสมักจะน าไปฝากในวัดที่มีส านักเรียนโดยตรง บางวัดพระสงฆ์ก็
ศึกษาจากต าราด้วยตนเอง ขึ้นอยู่กับความสะดวกของแต่ละวัด๓๓ 

  ๑๕. เจ้าอาวาสต้องมีความรู้ มีความตระหนักให้มากในเรื่องของการศึกษาโดยถือ
เป็นงานหลักด้านหนึ่ง นอกจากจะมีการจัดสอนนักธรรมให้แก่พระลูกวัดแล้ว ยังพยายามส่งเสริมให้

                                           
 ๒๗สัมภาษณ์ พระปลัดไพบูลย์ สนฺตจิตฺโต, ดร., เจ้าคณะต าบลปัถวี, ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๑.  
 ๒๘สัมภาษณ์ พระครูจารุเขมากร, ดร., เจ้าอาวาสวัดทองทั่ว, ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๑.  
 ๒๙สัมภาษณ์ พระครูบวรสิริทัต, ดร., เจ้าคณะต าบลคมบาง, ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๑. 
 ๓๐สัมภาษณ์ นายรังสรรค์ เจริญวัย, นายกเทศมนตรีเทศบาลต าบลพลิ้ว, ๒ มกราคม ๒๕๖๒. 
 ๓๑สัมภาษณ์ พระปลัดค านวณ อนงฺคโณ, ดร., เจ้าอาวาสวัดเกาะเปริด, ๕ มกราคม ๒๕๖๒.  
 ๓๒สัมภาษณ์ นายมนตรี พงษ์เจริญ, ข้าราชการบ านาญ, ๑๕ มกราคม ๒๕๖๒. 
 ๓๓สัมภาษณ์ พระราชธรรมเมธี, ดร., รองเจ้าคณะจังหวัดจันทบุรี, ๑๘ มกราคม ๒๕๖๒. 



๑๐๗ 
 

กุลบุตรที่เข้ามาบวชได้เรียนรู้และปฏิบัติตามหลักค าสอนในทางศาสนา ซึ่งจะท าให้เห็นความส าคัญ
และประโยชน์ของศาสนา เมื่อสึกออกไปก็สามารถน าไปใช้ในการใช้ชีวิตประจ าวันได้๓๔ 

  ๑๖. มีการส่งเสริมสนับสนุนให้พระสงฆ์ สามเณร แม่ชี ศึกษาหลักธ รรมทาง
พระพุทธศาสนา โดยมุ่งศึกษาด้านพระปริยัติธรรมแผนกธรรมและแผนกบาลี รวมทั้งศึกษาทางโลก
ระดับศึกษาระดับปริญญาของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ซึ่งเจ้าอาวาสจะต้องศึกษา
หลักสูตรการบริหารกิจการคณะสงฆ์ ให้มีความรู้ความเข้าใจในหลักการบริหารการปกครองตาม
ข้อบังคับของคณะสงฆ์๓๕  

  ๑๗. การจัดการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกธรรมและบาลีของพระภิกษุ และ
สามเณร ยังคงยึดแนวทางแบบเดิม คือ วัดยังคงเป็นผู้จัดการศึกษาเองทั้งหมด โดยเจ้าอาวาสเป็น
ผู้ดูแลการอ านวยความสะดวกในเรื่องของสถานที่ ต ารับต าราที่ใช้เรียน ทั้งนี้เพ่ือให้พระภิกษุ และ
สามเณรสามารถศึกษาพระธรรมวินัยได้อย่างสะดวกและทั่วถึง๓๖ 

  ๑๘. การศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรมและแผนกบาลี คณะสงฆ์ได้มีการส่งเสริม
สนับสนุนอย่างต่อเนื่อง โดยให้พระสังฆาธิการทุกระดับชั้นเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบในการดูแลจัด
การศึกษาให้ทั่วถึง โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือผลิตบุคลากรในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ทั้งยังเป็น
นโยบายของเจ้าคณะภาคท่ีก าชับมา๓๗ 

  ๑๙. การจัดการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกธรรมนั้น มีการพัฒนากันอย่างต่อเนื่อง 
ในช่วงเข้าพรรษามีพระภิกษุ สามเณรเข้าศึกษาเป็นจ านวนมาก ส่วนบาลีนั้นก็มีเรียนกันอยู่เนืองๆ แต่
ปริมาณไม่มากนัก เพราะเจ้าอาวาสส่วนใหญ่ใช้วิธีเรียนอยู่ที่วัด ใช้วิธีการเรียนรู้ด้วยตนเองจากการ
อ่านต ารา นอกจากนี้การจัดสอนธรรมศึกษาถือได้ว่าอยู่ในเกณฑ์ดี เพราะมีนักเรียนนักศึกษา 
ตลอดจนประชาชนทั่วไปได้เข้ามาศึกษากัน มีจ านวนผู้สอบเป็นจ านวนมาก๓๘ 

  ๒๐. การจัดการด้านศาสนศึกษาของคณะสงฆ์จังหวัดจันทบุรี ถือได้ว่ามีการพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง นอกจากจะมีการจัดการศึกษาให้แก่พระภิกษุ สามเณรแล้ว ยังมีการสอนธรรมศึกษาแก่
นักเรียนนักศึกษาในสถานศึกษาและประชาชนที่สนใจ ในขณะเดียวกันก็ได้มีการจัดการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาแก่พระภิกษุ สามเณรแประชาชนทั่วไปอีกด้วย ทั้งนี้เพ่ือเป็นการพัฒนาบุคลากรของ
คณะสงฆ์ ให้มีความรู้ที่ทันสมัยมากขึ้นตามสถานการณ์ ท าให้ภิกษุสามเณรมีความรู้ ความสามารถ
ตามชั้นเรียนที่ได้รับจากการศึกษานั้นๆ และจะเป็นก าลังส าคัญในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้
กว้างขวางออกไป ทั้งเอาไปใช้ในการดูและจัดการภายในวัดได้อีก๓๙ 

 

                                           
 ๓๔สัมภาษณ์ นายจ าลอง คังคะศรี, นักวัฒนธรรมช านาญการ, ๑๘ มกราคม ๒๕๖๒. 
 ๓๕สัมภาษณ์ นางพรทิพย์ โกมลสิงห์, รองประธานชมรมคนกวาดวัดจังหวัดจันทบุรี, ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๑. 
 ๓๖สัมภาษณ์ พระครูสุวรรณโพธิวรธรรม, เจ้าคณะต าบลตลาด, ๒๐ มกราคม ๒๕๖๒. 
 ๓๗สัมภาษณ์ นายทศพล วงษ์ก าปั่น, นายกเทศมนตรีเทศบาลต าแสลง, ๑๙ มกราคม ๒๕๖๑.  
 ๓๘สัมภาษณ์, พระปิติพัฒน์ านิโย, ประธานสงฆ์ส านักสงฆ์เขามโนรมย์, ๒๑ มกราคม ๒๕๖๒. 
 ๓๙สัมภาษณ์ นายวิเชษฐ์ เปลี่ยนโมลี, ไวยาวัจกรวัดใหม่, ๒๕ มกราคม ๒๕๖๒. 



๑๐๘ 
 

ตารางที่ ๔.๒  สรุปประเด็นและแสดงความถี่ของผู้ให้ข้อมูลส าคัญการสัมภาษณ์เชิงลึกเกี่ยวกับ
สภาพทั่วไปในการพัฒนาสมรรถนะเจ้าอาวาสตามหลักพุทธธรรมเพ่ือการบริหาร
กิจการคณะสงฆใ์นจังหวัดจันทบุรี ด้านการมุ่งผลสัมฤทธิ์ด้านการศาสนศึกษา 

ล าดับ สาระส าคัญ 
ผู้ใหข้้อมูลส าคัญ 

ความถี่  
(รูป/คน) 

ล าดับที่ 

๑ 
 
 
 
 
 

เจ้าอาวาสจัดการศึกษาหลักสูตรนักธรรมและบาลีส าหรับ
พระสงฆ์และสามเณรมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งที่จัดภายในวัดหรือ     
มารวมกันจัดในวัดใดวัดหนึ่ง โดยเจ้าอาวาสจะเป็นผู้ดูแล
อ านวยความสะดวกเรื่องสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ และหนังสือ
เรียน โดยมีการจัดสอบวัดผลปีละหนึ่ งครั้ ง โดยแม่กอง
สนามหลวง และมีการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาขึ้นใน
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เพ่ือให้พระสงฆ์และ
สามเณรได้รับโอกาสและความสะดวกในการศึกษาหาความรู้  

 
 
 

๑๐ 
 
 
 

 

๑, ๔, ๕, 
๖,๗, ๘, ๙, 
๑๑, ๑๒, 
๑๗, ๑๘, 
๑๙, ๒๐ 
 

๒ เจ้าอาวาสเอาใจใส่และส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้ใต้บังคับบัญชา
ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง ทั้งนี้เพ่ือเป็นการพัฒนาศักยภาพ
ของพระภิกษุสามเณรและเพ่ือผลิตบุคลากรที่เป็นก าลังส าคัญ
ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา และส่งเสริมกุลบุตรั้เข้ามาบวช
ได้ เรี ยนรู้ และปฏิบัติตามหลักค า สอน ซึ่ งจะท าให้ เห็น
ความส าคัญและประโยชน์ของศาสนา เมื่อสุกออกไปก็สามารถ
น าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 

 
๓ 

๒, ๑๔, ๑๕ 

๓ เจ้าอาวาสเป็นครูสอนนักธรรมและบาลีแก่พระภิกษุสามเณร 
ท าหน้าที่เป็นครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน บางวัดมีการ
จัดการสอนธรรมะแก่ประชาชนทั่วไปในวันพระหรือวันอาทิตย์ 

๒ ๓, ๑๓ 

๔ เจ้าอาวาสควรต้องปรับตัวให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถและ
ตระหนักถึงความส าคัญของการจัดการศึกษา รวมทั้งทุ่มเทเอา
ใจใส่และอุทิศเวลาในการจัดการศึกษาอย่างแท้จริง 

๑ ๑๖ 

 

 สรุป สภาพทั่วไปในการพัฒนาสมรรถนะเจ้าอาวาสตามหลักพุทธธรรมเพื่อการบริหาร
กิจการคณะสงฆ์ในจังหวัดจันทบุรี ด้านการมุ่งผลสัมฤทธิ์ด้านการศาสนศึกษา  

 ข้อดี การจัดการด้านศาสนศึกษาของคณะสงฆ์จังหวัดจันทบุรีนั้น เจ้าอาวาสมีการพัฒนา
มาอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดการศึกษาหลักสูตรนักธรรมและบาลีส าหรับพระสงฆ์และสามเณร ทั้งที่
จัดภายในวัดหรือน ามารวมกันจัดในวัดใดวัดหนึ่ง และมีการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาขึ้นใน
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดยเจ้าอาวาสจะเป็นผู้ดูแลอ านวยความสะดวกเรื่อง
สถานที่ วัสดุอุปกรณ์ และหนังสือเรียน เพ่ือให้พระสงฆ์และสามเณรได้รับโอกาสและความสะดวกใน



๑๐๙ 
 

การศึกษาหาความรู้ นอกจากนี้แล้วเจ้าอาวาสยังมีการส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้บังคับบัญชาได้รับ
การศึกษาอย่างทั่วถึง ทั้งนี้เพ่ือเป็นการพัฒนาศักยภาพด้านการศึกษาของพระภิกษุสามเณรและเพ่ือ
ผลิตบุคลากรที่เป็นก าลังส าคัญในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ส่วนการจัดการศึกษาส าหรับคฤหัสถ์นั้น 
มีการจัดสอนธรรมศึกษาในสถานศึกษาและจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาขึ้นในมหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย โดยมีพระสังฆาธิการเป็นผู้อุปถัมภ์ การจัดการศึกษาส าหรับนักธรรมและบาลีมี
การจัดสอบปีละหนึ่งครั้งโดยแม่กองสนามหลวง ส่วนการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัยเป็นการจัดการศึกษาที่มีการเรียนการสอนและการสอบวัดผลตามมาตรฐานของ
สถาบันอุดมศึกษาท่ัวไป 

 ปัญหา การจัดการศึกษาในแผนกธรรมและบาลี เป็นการจัดการศึกษาของเจ้าอาวาสเป็น
ส่วนใหญ่ ท าให้ขาดการควบคุมมาตรฐาน ไม่มีแบบแผนตายตัว มีการสอบวัดผลเพียงปีละหนึ่งครั้ง
โดยแม่กองสนามหลวง หลักสูตรยังขาดความมาตรฐาน ไม่มีหลักสูตรเฉพาะส าหรับพระภิกษุ/สามเณร
ที่บวชระยะสั้น เช่น การบวชในระหว่างพรรษา นอกจากนี้ยังมีปัญหาด้านบุคลากรทางการศึกษา 
เนื่องจากขาดแคลนหัวหน้าส านักเรียนและครูผู้สอนหลักสูตรนักธรรมและบาลี การจัดการเรียนการ
สอนหลักสูตรธรรมศึกษา กระบวนการสอนก็ยังเป็นรูปแบบเดิมๆ ถึงแม้จะมีการพัฒนาพระภิกษุผู้ท า
หน้าที่เป็นครูสอนแล้วก็ตาม แต่ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและนักเรียนมักไม่ให้ความส าคัญกับการเรียน
ในหลักสูตรนี้  
 ข้อเสนอแนะ การจัดการศึกษาหลักสูตรบาลี ธรรมและธรรมศึกษา เจ้าอาวาสควรมีการ
พัฒนารูปแบบและวิธีการสอนให้มีความทันสมัย ควรใช้สื่อสมัยใหม่ในการสอน หลักสูตรที่ใช้ในการ
จัดการเรียนการสอนควรจะเป็นไปในทิศทางเดียวกัน มีการพัฒนาครูผู้สอนให้มีความรู้มากขึ้น   เจ้า
อาวาสควรเอาใจใส่และอุทิศเวลาในการอบรมสั่งสอนเป็นอย่างดี โดยที่เจ้าอาวาสต้องเป็นผู้มีความรู้
ความสามารถและตระหนักถึงความส าคัญของการจัดการศึกษาเสียก่อน จึงจะประสบความส าเร็จตาม
เปูาหมาย และควรมีการจัดหาแหล่งทุนด้วยวิธีการต่างๆ เพ่ือจูงใจให้พระภิกษุสามเณรสนใจทีศ่ึกษา 

 ๓) ด้านการเผยแผ่ 
  ๑. เจ้าอาวาสด าเนินการเผยแผ่ภายในวัดตามก าลังความสามารถและความถนัด แต่
ที่ท าเป็นประจ าคือ การแสดงพระธรรมเทศนาทุกวันพระ การเทศน์มหาชาติ การบรรพชาสามเณร
ภาคฤดูร้อน การจัดกิจกรรมปฏิบัติธรรม และกิจกรรมอ่ืนๆ ตามสมควร นอกจากนี้ก็ยังมีการ
สนับสนุนให้ออกไปเผยแผ่ภายนอกวัด เช่น ครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนต่างๆ การจัดกิจกรรม
อบรมคุณธรรมจริยธรรมในโรงเรียน๔๐  
  ๒. ในอดีตการเผยแผ่เป็นแบบตั้งรับ กล่าวคือ ส่วนใหญ่จะมีท ากิจกรรมอยู่ภายในวัด
เพียงอย่างเดียว โดยใช้การแสดงธรรมในวันพระ แต่ปัจจุบันได้มีการปรับเปลี่ยนนโยบายจากการเผย
แผ่เชิงรับมาเป็นเชิงรุก เช่น การออกไปเทศน์ในสถานที่ราชการ องค์กรเอกชน สถานศึกษา เป็นต้น 
เพ่ือให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมาก๔๑  

                                           
 ๔๐สัมภาษณ์ พระครูสุจิตกิตติวัฒน์, ดร., เจ้าคณะอ าเภอมะขาม, ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๑.     
 ๔๑สัมภาษณ์ นายสันติ ดินม่วง, ผอ.ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดจันทบุรี, ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๑.  



๑๑๐ 
 

  ๓. วัดเป็นตัวอย่างขององค์กรคณะสงฆ์ที่ดี ดังนั้นจึงเป็นแหล่งที่ประชาชนต่างหวัง
เข้ามาศึกษาหาความรู้๔๒ 

  ๔. การเผยแผ่นั้น เจ้าอาวาสก็ด าเนินการไปตามก าลังความสามารถและความถนัดของ
แต่ละรูป อย่างน้อยก็ต้องจัดให้มีการแสดงพระธรรมเทศนาทุกวันพระ มีการเทศน์มหาชาติ บวช
เนกขัมมะ บรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน การจัดปฏิบัติธรรม และกิจกรรมอ่ืนๆ ตามสมควร๔๓  

  ๕. ยุคนี้สังคมเปลี่ยนแปลงไปมาก การเผยแผ่พระพุทธศาสนาในอดีตกระท าได้ก็
เพียงแต่ในวัด แต่ปัจจุบันพุทธศาสนิกชนสามารถฟังธรรมหรือท ากิจกรรมต่างๆ ผ่านสื่อช่องทางอ่ืนๆ 
โดยไม่จ าเป็นต้องมาปฏิบัติที่วัด เช่น การฟังธรรมะผ่านสื่อสถานีวิทยุโทรทัศน์ ทางเครือข่าย
อินเตอร์เน็ต๔๔   

  ๖. การเผยของพระสงฆ์ในอดีตมักเป็นการแสดงธรรมให้ฟังตามสถานที่ต่างๆ แต่ใน
ปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมากมาย๔๕ 

  ๗. ในอดีตการเผยแผ่ยังไม่มีข้อจ ากัด เนื่องจากยังไม่มีสื่อที่หลากหลายมากมาย
เหมือนในยุคนี้ พระสงฆ์สามารถเดินทางไปแสดงธรรมยังที่ต่างๆ ได้ง่าย แต่ปัจจุบันโลกเราเข้าสู่ยุค
โลกาภิวัตน์ เป็นโลกที่ข้อมูลข่าวสารเดินทางได้อย่างไร้ขอบเขตจ ากัด๔๖  

  ๘. การเผยแผ่ในอดีตนั้นพระพุทธเจ้าใช้วิธีการแสดงธรรมในที่ต่างๆ ตามที่พระองค์
เสด็จผ่าน เหล่าสาวกก็ด าเนินการด้วยวิธีเดียวกัน๔๗  

  ๙. เจ้าอาวาสได้ส่งเสริมให้พระภิกษุ สามเณรแสดงธรรมทุกๆ วันธรรมสวนะ หรือวัน
ส าคัญของชาติและส าคัญทางพระพุทธศาสนา มีการส่งพระภิกษุ สามเณร ไปให้ความรู้แก่นักเรียนใน
โรงเรียนต่าง ๆ ที่อยู่ใกล้เคียงกับวัด มีการจัดปฏิบัติธรรมในวันส าคัญทางพระพุทธศาสนาอยู่เป็น
ประจ า๔๘ 

  ๑๐. เจ้าอาวาสเน้นการเผยแผ่อย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง โดยจัดการแสดงธรรม
ภายในวัดในช่วงเข้าพรรษา ออกพรรษา และในวันงานบุญประเพณีต่างๆ ของแต่ละพ้ืนที่ นอกจาก
การเผยแผ่ภายในวัดแล้ว ยังมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาภายนอกวัดอีกด้วย เช่น การจัด
อบรมคุณธรรมจริยธรรม การปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน การแสดงพระธรรมเทศนา ในสถานศึกษา 

                                           
 ๔๒สัมภาษณ์ ผศ.ปราโมทย์ สุวรรณา, ผู้อ านวยการส านักวัฒนธรรมและชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพ
พรรณี, ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๑.  
 ๔๓สัมภาษณ์ พระมหาชนก เขมกาโม, เจ้าคณะอ าเภอแก่งหางแมว, ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๑.  
 ๔๔สัมภาษณ์ พระอธิการทัศนัย านุตฺโร, เจ้าอาวาสวัดท่าแคลง, ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๑.  
 ๔๕สัมภาษณ์ พระใบฎีกาวีระ สุนฺทโร, ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมาบไผ่, ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๑.   
 ๔๖สัมภาษณ์ พระสมุห์อดิศักดิ์ กตสาโร, ผศ. ดร., เจ้าอาวาสวัดหนองปลาไหล, ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๑. 
 ๔๗สัมภาษณ์ พระปลัดไพบูลย์ สนฺตจิตฺโต, ดร., เจ้าคณะต าบลปัถวี, ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๑.  
 ๔๘สัมภาษณ์ พระครูจารุเขมากร, ดร., เจ้าอาวาสวัดทองทั่ว, ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๑. 



๑๑๑ 
 

หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน นอกจากนี้ยังมีการส่งครูพระสอนศีลธรรม ออกไปสอนศีลธรรมตาม
โรงเรียนต่างๆ อีกด้วย๔๙ 

  ๑๑. เจ้าอาวาสจะเน้นการเผยแผ่ที่เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบัน โดยยึดหลักให้
ประชาชนสามารถน าไปใช้ปฏิบัติในชีวิตประจ าวันได้ ผ่านการเทศน์ในวันพระ วันส าคัญต่างๆ มีการ
ออกไปเทศน์นอกสถานที่ เช่น ในโรงเรียน เรือนจ า หน่วยงานราชการ และหน่วยงานภาคเอกชน๕๐ 

  ๑๒. เจ้าอาวาสให้พระภิกษุ สามเณร แสดงความสามารถในการเผยแผ่ จัดกิจกรรม
ในวันพระ เช่น แสดงธรรมในวันส าคัญต่างๆ๕๑ 

  ๑๓. เจ้าอาวาสทุกวัดมีการจัดการเชิงรับ คือ การแสดงพระธรรมเทศนาภายในวัด
เป็นประจ าทุกวันพระ นอกจากนี้ยังมีการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการเผยแผ่อย่างสม่ าเสมอ เช่น การจัด
เทศน์มหาชาติ๕๒ 

  ๑๔. เจ้าอาวาสมีการเผยแผ่อย่างต่อเนื่อง ทั้งการเผยแผ่ภายในวัดในลักษณะของ
การแสดงพระธรรมเทศนาในวันพระ และวันส าคัญๆ ทางพระพุทธศาสนา มีการออกไปอบรมศีลธรรม
แก่ครูและนักเรียนในโรงเรียนต่างๆ มีการเผยแผ่ร่วมกับหน่วยงานของภาครัฐและเอกชน เช่น การจัด
กิจกรรมวิปัสสนากรรมฐาน๕๓  

  ๑๕. เจ้าอาวาสส่งเสริมให้พระสงฆ์มีอุดมการณ์ มีเปูาหมาย ท าหน้าที่เผยแผ่ที่ชัดเจน 
จะต้องมีความรู้ความสามารถและเข้าใจหลักการแปล น าไปปฏิบัติเป็นตัวอย่าง รวมถึงจะต้องเรียนรู้
เทคนิควิธีเผยแผ่พระพุทธศาสนา โดยเฉพาะเจ้าอาวาสต้องมีการฝึกอบรมให้สามารถเทศน์ได้เทศน์
เป็น มีการค้นคว้าหาความรู้ทั้งทางทฤษฎีและปฏิบัติ๕๔ 

  ๑๖. เจ้าอาวาสมีการเผยแผ่อยู่ตลอดเวลา ภายในวัดมีการจัดแสดงพระธรรมเทศนาใน
วัดพระและวันส าคัญๆ ของชาติ มีการแสดงธรรมในงานบวช งานศพ มีการอบรมประชาชนโดยร่วมมือ
กับหน่วยงานต่างๆ ในการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านศีล ๕ เพ่ือให้เกิดการปฏิบัติตามหลักการของศีล 
๕ ประการส าคัญคือ เจ้าอาวาสต้องฝึกให้พระภิกษุสามเณรภายในวัดให้สามารถแสดงธรรมได้ โดยผู้
แสดงธรรมจะต้องมีความรู้ความเข้าใจในหลักธรรม ดังนั้น เจ้าอาวาสจึงควรมีความรู้ความสามารถและ
เขา้ใจหลักการเผยแผ่ แล้วน าไปปฏิบัติเป็นตัวอย่างแก่พระภิกษุสามเณรภายในวัด๕๕   

  ๑๗. เจ้าอาวาสต่างก็ด าเนินงานด้านการเผยแผ่กันทุกวัด ขึ้นอยู่กับความสามารถของ
เจ้าอาวาสแต่ละรูป  วัดที่มีงบประมาณสนับสนุนและเจ้าอาวาสให้การเอาใจใส่ ก็จะมีการพัฒนา
พระภิกษุให้มีความรู้ในเรื่องของหลักธรรมค าสอน มีการพัฒนาในเรื่องของเทคโนโลยี เพ่ือน ามาใช้ใน
                                           
 ๔๙สัมภาษณ์ พระครูบวรสิริทัต, ดร., เจ้าคณะต าบลคมบาง, ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๑. 
 ๕๐สัมภาษณ์ นายรังสรรค์ เจริญวัย, นายกเทศมนตรีเทศบาลต าบลพลิ้ว, ๒ มกราคม ๒๕๖๒. 
 ๕๑สัมภาษณ์ พระปลัดค านวณ อนงฺคโณ, ดร., เจ้าอาวาสวัดเกาะเปริด, ๕ มกราคม ๒๕๖๒. 
 ๕๒สัมภาษณ์ นายมนตรี พงษ์เจริญ, ข้าราชการบ านาญ, ๑๕ มกราคม ๒๕๖๒. 
 ๕๓สัมภาษณ์ พระราชธรรมเมธี, ดร., รองเจ้าคณะจังหวัดจันทบุรี, ๑๘ มกราคม ๒๕๖๒. 
 ๕๔สัมภาษณ์ นายจ าลอง คังคะศรี, นักวัฒนธรรมช านาญการ, ๑๘ มกราคม ๒๕๖๒. 
 ๕๕สัมภาษณ์ นางพรทิพย์ โกมลสิงห์, รองประธานชมรมคนกวาดวัดจังหวัดจันทบุรี, ๑๙ มกราคม ๒๕๖๒.   



๑๑๒ 
 

การสร้างสื่อการเผยแผ่ บางครั้งมีการท าเป็นสื่อเพ่ือเผยแผ่ทางวิทยุโทรทัศน์ หรือเครือข่าย
อินเตอร์เน็ต๕๖ 

  ๑๘. อาวาสบางรูปที่มีความรู้เรื่องเทคโนโลยี ก็จะผลิตสื่อที่เป็นนิทานธรรมะ หรือน า
ค าสอนของพระพุทธองค์มาเผยแผ่ในรูปของสื่อต่างๆ ที่เป็นการ์ตูน นิทานแฝงคติธรรม การเทศน์หรือ
การบรรยายต่างๆ ที่สร้างสรรค์ เผยแผ่ผ่านเครือข่ายออนไลน์ วิทยุและโทรทัศน์ หรือใช้เป็นสื่อการ
สอนในโรงเรียนหรือสถานศึกษาอ่ืนๆ๕๗   

  ๑๙. มีการสร้างเครือข่ายการเผยแผ่หลักธรรมของพระสงฆ์๕๘ 
 

ตารางที่ ๔.๓ สรุปประเด็นและแสดงความถี่ของผู้ให้ข้อมูลส าคัญการสัมภาษณ์เชิงลึกเกี่ยวกับ
สภาพทั่วไปในการพัฒนาสมรรถนะเจ้าอาวาสตามหลักพุทธธรรมเพ่ือการบริหาร
กิจการคณะสงฆ์ในจังหวัดจันทบุรี ด้านการม่ังผลสัมฤทธิ์ด้านการเผยแผ่  

 

ล าดับ สาระส าคัญ 
ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 

ความถี ่
(รูป/คน) 

ล าดับที่ 

๑ เ จ้ า อ าว าส เน้ น ก าร เ ผ ยแผ่ ภ าย ใน วั ด ต ามก า ลั ง
ความสามารถและความถนัด โดยการแสดงธรรมเทศนา
ทุกวันพระ การเทศน์มหาชาติ การบรรพชาสามเณรภาค
ฤดูร้อน การจัดกิจกรรมปฏิบัติธรรม และกิจกรรมอ่ืนๆ  

 
 

๑๑ 

๑, ๒, ๔, ๖, ๘, 
๙ ,  ๑๑ ,  ๑๒ , 
๑๓, ๑๔, ๑๖ 

๒ เจ้าอาวาสใช้การเผยแผ่เชิงรุก โดยออกไปบรรยายตาม
หน่วยงานต่ างๆ ทั้ งภาคราชการและภาคเอกชน 
สถานศึกษา มีการอบรมประชาชนโดยร่วมมือกับ
หน่วยงานต่างๆ ในการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านศีล ๕ 
และส่งครูพระออกไปสอนศีลธรรมในโรงเรียนต่างๆ 

 
 

๙ 

๒ ,  ๔ ,  ๕ ,  ๗ ,  
๙ ,  ๑๐ ,  ๑๑ , 
๑๓, ๑๖ 

๓ เจ้าอาวาสพยายามเรียนรู้ เทคโนโลยีและเทคนิคการ
สื่อสารรูปแบบต่างๆ เพ่ือให้เข้าถึงประชาชนได้ทุกที่     
ทุกเวลา   

 
๓ 

๕, ๖, ๗, ๑๗, 
๑๘ 

๔ มุ่งสร้างและพัฒนาศักยภาพเครือข่ายในการเผยแผ่และ
ท าให้วัดเป็นแหล่งศึกษาหาความรู้ของประชาชนผู้สนใจ 

๒ ๑๙, ๒๐ 

 
 สรุป สภาพทั่วไปในการพัฒนาสมรรถนะเจ้าอาวาสตามหลักพุทธธรรมเพ่ือการบริหาร
กิจการคณะสงฆ์ในจังหวัดจันทบุรี ด้านการมุ่งผลสัมฤทธิ์ด้านการเผยแผ่ คือ เจ้าอาวาสเน้นการเผยแผ่
                                           
 ๕๖สัมภาษณ์ นายทศพล วงษ์ก าปั่น, นายกเทศมนตรีเทศบาลต าบลแสลง, ๑๘ มกราคม ๒๕๖๒. 
 ๕๗สัมภาษณ์ พระปิติพัฒน์ านิโย, ประธานสงฆ์ส านักสงฆ์เขามโนรมย์, ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๒. 
 ๕๘สัมภาษณ์ นายวิเชษฐ์ เปลี่ยนโมลี, นายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรี, ๒๕ มกราคม ๒๕๖๒. 



๑๑๓ 
 

ภายในวัดตามก าลังความสามารถและความถนัด โดยการแสดงธรรมเทศนาทุกวันพระ การเทศน์
มหาชาติ การบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน การจัดกิจกรรมปฏิบัติธรรม และกิจกรรมอ่ืนๆ ตาม
สมควร ในปัจจุบันเน้นการเผยแผ่เชิงรุก โดยออกไปบรรยายตามหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาคราชการและ
ภาคเอกชน สถานศึกษา มีการอบรมประชาชนโดยร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ในการขับเคลื่อน
โครงการหมู่บ้านศีล ๕ นอกจากนี้ยังมีการส่งครูพระออกไปสอนศีลธรรมในโรงเรียนต่างๆ อีกด้วย 
นอกจากนีก้ารเปลี่ยนแปลงของสังคมในยุคโลกาภิวัตน์ท าให้พุทธศาสนิกชนสามารถเข้าถึงค าสอนและ
ท ากิจกรรมทางพระพุทธศาสนาผ่านช่องทางต่างๆ โดยไม่ต้องมาที่วัด เช่น การฟังการบรรยายธรรม
จากโทรทัศน์ เครือข่ายอินเตอร์เน็ต หรือการท าบุญผ่านระบบแอพพลิเคชั่นต่างๆ ดังนั้น เจ้าอาวาส
เจ้าอาวาสจึงมุ่งเรียนรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีและเทคนิคการสื่อสารในรูปแบบต่างๆ เพ่ือน ามาใช้ในการ
เผยแผ่เพ่ือให้สามารถเข้าถึงประชาชนได้ทุกที่ตลอดเวลา  นอกจากนี้ยังสร้างเครือข่ายและพัฒนา
ศักยภาพของเครือข่ายในการเผยแผ่และท าให้วัดเป็นแหล่งศึกษาหาความรู้ของประชาชนผู้สนใจ 

 ปัญหา  ถึงแม้การเผยแผ่จะมีข้อจ ากัดเนื่องจากขาดแคลนบุคลากรที่มีความรู้
ความสามารถในการเผยแผ่อย่างแท้จริง บุคลากรที่มีอยู่ขาดความมั่นใจ ไม่กล้าแสดงออก บางแห่ง
ขาดสถานที่ในการจัดกิจกรรมการเผยแผ่ ขาดผู้น าในการเผยแผ่ ขาดผู้เสียสละ เนื่องจากมีจ านวน
พระภิกษุสามเณรลดลง สาเหตุมาจากระบบเศรษฐกิจ การเมืองและสังคม รวมไปถึงค่านิยมทาง
เทคโนโลยีการสื่อสารที่ทันสมัย ค่านิยมทางวัฒนธรรมใหม่ๆ ท าให้ขาดแคลนพระสังฆาธิการที่มี
ความรู้ความสามารถในการเผยแผ่ธรรมะ เพ่ือสังคมชุมชนอย่างแท้จริง การเผยแผ่ไม่ ประสบ
ความส าเร็จ นอกจากนีก้ารเผยแผ่ในรูปแบบเดิมๆ ไม่สอดคล้องกับยุคสมัยที่เปลี่ยนไป เพราะปัจจุบัน
โลกเข้าสู่ยุคโลกาภิวัตน์ เป็นโลกที่ข้อมูลข่าวสารเดินทางได้อย่างไร้ขอบเขตจ ากัด จากข้อจ ากัด
ทางด้านศักยภาพของพระสงฆ์ท าให้ไม่สามารถใช้สื่อที่มีอยู่ในการเผยแผ่ได้ 
 ข้อเสนอแนะ การเผยแผ่เป็นภารกิจส าคัญ เจ้าอาวาสจึงควรพัฒนาตนเองให้เป็นผู้มี
ความรู้ความสามารถด้านการเผยแผ่ ด้วยการฝึกฝนด้วยตนเอง หรือศึกษาต่อในสถานศึกษา หรือเข้า
ฝึกอบรมในโครงการหรือหลักสูตรต่างๆ อย่างต่อเนื่อง ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ เพ่ือให้สามารถเผย
แผ่ได้ตามความถนัดของตน เช่น การแสดงพระธรรม การเทศน์มหาชาติ การจัดบรรพชาสามเณร    
ภาคฤดูร้อน การจัดกิจกรรมปฏิบัติธรรม และกิจกรรมอ่ืนๆ ควรปรับเปลี่ยนจากการเผยแผ่เชิงรับเป็น
การเผยแผ่เชิงรุก โดยการออกไปเผยแผ่ภายนอกวัด เช่น การบรรยายธรรมในสถานศึกษา ศูนย์ปฏิบัติ
ธรรม หน่วยงานภาครัฐและเอกชน การจัดค่ายคุณธรรม ควรฝึกการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เพ่ือใช้เป็น
เครื่องมือในการเผยแผ่ และมีการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายในการเผยแผ่เพ่ือให้เป็นแหล่งเรียนรู้เพ่ือ
แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ ์

 ๔) ด้านการศึกษาสงเคราะห์   
  ๑. เจ้าอาวาสทุกวัดได้ด าเนินการจัดทุนสงเคราะห์ด้านการศึกษาให้แก่นักเรียนที่
ยากจนเป็นประจ าทุกปี มีการชักชวนพุทธศาสนิกชนร่วมกันบริจาคทรัพย์เพ่ือเป็นทุนการศึกษา
ร่วมกับคณะสงฆ์ด้วย๕๙ 

                                           
 ๕๙สัมภาษณ์ พระครูสุจิตกิตติวัฒน์, ดร., เจ้าคณะอ าเภอมะขาม, ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๑.     



๑๑๔ 
 

  ๒. เจ้าอาวาสมีการจัดตั้งทุนสงเคราะห์แก่นักเรียนที่ขาดทุนทรัพย์ พร้อมทั้งชักชวน
ชาวบ้านที่เห็นความส าคัญของการศึกษาร่วมบริจาคทรัพย์ในการสนับสนุนทุนการศึกษาแก่เด็ก
นักเรียนผู้ขาดแคลนเป็นประจ าทุกปี มีส่งเสริมการศึกษาส าหรับเยาวชน และประชาชนทั่วไป โดยการ
ให้วัดเป็นที่ฝึกประสบการณ์ด้านวิชาชีพ๖๐ 

  ๓. ในอดีตงานด้านนี้มักมีการสร้างโรงเรียนไว้ภายในวัด เพ่ือให้เด็กนักเรียนได้มี
โอกาสท ากิจกรรมร่วมกับทางวัด แต่ปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงให้หน่วยงานอ่ืนไปดูแล แต่พระสงฆ์ก็
ยังให้ความช่วยเหลือในเรื่องของการสงเคราะห์ทางการศึกษา เช่น การมอบทุนการศึกษา การช่วย
สนับสนุนอุปกรณ์การเรียนและการกีฬา อุปกรณ์การจัดการเรียนการสอน ซื้อหนังสือเข้าห้องสมุด๖๑ 

  ๔. เจ้าอาวาสส่วนใหญ่ส่งเสริมการศึกษาส าหรับเด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป 
โดยให้วัดเป็นสถานที่ส าหรับจัดการศึกษาทั้งทางด้านสามัญและวิชาชีพ มีการให้ตั้งศูนย์การศึกษา
นอกโรงเรียนภายในวัด จัดตั้งศูนย์พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ สนับสนุนอุปกรณ์การศึกษาอุปกรณ์
กีฬาแก่สถานศึกษา มีการแจกทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียนยากจนเป็นประจ าทุกปี๖๒ 

  ๕. การให้การสงเคราะห์ด้านการศึกษานั้น ส่วนใหญ่เจ้าอาวาสจะให้การสงเคราะห์
ด้วยการมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่ยากจนเป็นประจ าทุกปี นอกจากนี้ บางวัดจัดให้มีการเรียน
วิชาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ เพ่ือเป็นการสนับสนุนให้ประชาชนได้เข้ามาเรียนรู้หลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนา เช่น วัดใหม่ ๖๓ 

  ๖. เจ้าอาวาสมีความเอาในใส่ในการสงเคราะห์หลายๆ เรื่อง ทั้งในเรื่องของการมอบ
ทุนการศึกษา ช่วยบริจาคทรัพย์ในการสร้างอาคารสถานที่ วัสดุสิ่งของที่ใช้ในการจัดการเรียน        
การสอน ทุนอาหารกลางวันของเด็กนักเรียน๖๔ 

  ๗. งานด้านการศึกษาสงเคราะห์ในอดีต เป็นเรื่องของการจัดการศึกษาเพ่ือช่วยเหลือ
เกื้อกูลผู้ที่ก าลังศึกษา หรือการสงเคราะห์ในเรื่องต่างๆ ตามสมควรแก่เด็กทั้งก่อนวัยเรียนและในวัย
เรียนให้ได้รับการศึกษาเล่าเรียนอย่างต่อเนื่อง โดยมีการตั้งศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ภายในวัด ศูนย์
ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ และโรงเรียนราษฎร์ที่วัดสนับสนุน ปัจจุบันภาครัฐเข้ามาดูแลเรื่อง
การศึกษาของเด็กและเยาวชน บางอย่างได้ถูกถ่ายโอนไปอยู่ในการดูแลขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น เช่น ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ ดังนั้น คณะสงฆ์จึงมุ่งเน้นการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมแก่
เด็กและเยาวชน ให้มีความรู้ความเข้าใจหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ด้วยการเปิดเฉพาะศูนย์ศึกษา

                                           
 ๖๐สัมภาษณ์ นายสันติ ดินม่วง, ผอ.ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดจันทบุรี, ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๑. 
 ๖๑สัมภาษณ์ ผศ.ปราโมทย์ สุวรรณา, ผู้อ านวยการส านักวัฒนธรรมและชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพ
พรรณี, ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๑.  
 ๖๒สัมภาษณ์ พระมหาชนก เขมกาโม, เจ้าคณะอ าเภอแก่งหางแมว, ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๑. 
 ๖๓สัมภาษณ์ พระอธิการทัศนัย านุตฺโร, เจ้าอาวาสวัดท่าแคลง, ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๑. 
 ๖๔สัมภาษณ์ พระใบฎีกาวีระ สุนฺทโร, ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมาบไผ่, ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๑.    



๑๑๕ 
 

พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ และด าเนินการในด้านการตั้งทุนสงเคราะห์นักเรียน ซึ่งเจ้าอาวาส แต่ละ
วัด มีการมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่ยากจนในโรงเรียนบริเวณใกล้ๆ วัดเป็นประจ าทุกปี๖๕ 

  ๘. เจ้าอาวาสถือเป็นผู้น าองค์กรคณะสงฆ์ เป็นศูนย์รวมทางจิตใจของประชาชนใน
ชุมชน ดังนั้น การสงเคราะห์ในเรื่องของการศึกษาจึงเป็นงานที่ต้องท าประจ า ส่วนใหญ่จะเป็นการ
แจกทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่ยากจน  บางทีก็เป็นอุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์การกีฬา หรืออาจเป็น
การให้หาทุนในการสร้างอาคารเรียน ห้องสมุด ขึ้นอยู่กับความพร้อมของเจ้าอาวาสแต่ละรูป๖๖ 

  ๙. เจ้าอาวาสมักช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่ก าลังศึกษาเล่าเรียน โดยการชักชวน
ญาติโยมร่วมบริจาคทรัพย์ เพื่อหาซื้อสิ่งของจ าเป็นส าหรับเด็กนักเรียน ไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์การศึกษา 
อุปกรณ์กีฬา ทุนการศึกษา ทุนอาหารกลางวัน หรืออ่ืนๆ เท่าที่เห็นมาคือ เจ้าอาวาสมีการแจก
ทุนการศึกษาแก่นักเรียนยากจนในโรงเรียนที่อยู่ละแวกใกล้เคียงกับวัดเป็นประจ าทุกปี๖๗ 

  ๑๐. เจ้าอาวาสจะมีการจัดตั้งทุนการศึกษาสงเคราะห์ไว้ประจ าวัด มีการด าเนินการ
ด้วยการน าปัจจัยส่วนตัวที่ได้รับจากญาติ โยมไปเปิดบัญชีธนาคารไว้ เมื่อถึงหนึ่งปีก็จะหาเงินมาฝาก
เพ่ิมเพ่ือให้ได้ยอดเงินที่จะแจกทุนทั้งระดับประถมและระดับมัธยม จากนั้นก็น าไปแจกตาม
วัตถุประสงค์๖๘ 

  ๑๑. การแจกทุนสงเคราะห์การศึกษาของเจ้าอาวาสทุกวัดนั้น มีการจัดตั้งทุน
สงเคราะห์ทั้งระดับประถมและมัธยม บางวัดก็มีระดับอุดมศึกษาด้วย โดยในหนึ่งปีก็จะหาเงินมาฝาก
เพ่ิมเพ่ือให้ได้ยอดมาก ๆ  และน าออกมาแจกทุน แต่ปัจจุบันมักจะอาศัยบอกบุญญาติโยมเป็นเจ้าภาพ
แจกทุน ส่วนด้านการช่วยเหลือบุคคลผู้ก าลังศึกษา มีการส่งเสริมนักเรียนผู้ยากไร้ ด้วยการน าสิ่งของที่
ได้รับมาไปบริจาคให้ เป็นการช่วยเหลือเบื้องต้น เช่น ข้าวสารอาหารแห้ง เพ่ือให้ยังชีพ บริจาคปัจจัย
ให้การศึกษาและจัดหาสมุดดินสอไปมอบให้๖๙ 

  ๑๒. นอกเหนือจากการแจกทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่ยากจนแล้ว เจ้าอาวาสบางวัด
ก็มีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษา โดยการจัดผ้าปุาเพ่ือซื้ออุปกรณ์การเรียนการสอน อุปกรณ์กีฬา
หรือสร้างอาคารเรียน๗๐ 

  ๑๓. เจ้าอาวาสบางวัดจัดตั้งมูลนิธิและแจกทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่เรียนดีแต่ขาด
แคลนทุนทรัพย์ โดยอาศัยญาติโยมเป็นเจ้าภาพแจกทุน เช่น ทุนนิธิคณะสงฆ์เขาคิชฌกูฏ๗๑  

                                           
 ๖๕สัมภาษณ์ พระสมุห์อดิศักดิ์ กตสาโร, ผศ. ดร., เจ้าอาวาสวัดหนองปลาไหล, ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๒. 
 ๖๖สัมภาษณ์ พระปลัดไพบูลย์ สนฺตจิตฺโต, ดร., เจ้าคณะต าบลปัถวี, ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๑. 
 ๖๗สัมภาษณ์ พระครูบวรสิริทัต, ดร., เจ้าคณะต าบลห้องคูหา, ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๑. 
 ๖๘สัมภาษณ์ พระปลัดค านวณ อนงฺคโณ, ดร., เจ้าอาวาสวัดเกาะเปริด, ๕ มกราคม ๒๕๖๒. 
 ๖๙สัมภาษณ์ พระราชธรรมเมธี, ดร., รองเจ้าคณะจังหวัดจันทบุรี, ๑๘ มกราคม ๒๕๖๒.  
 ๗๐สัมภาษณ์ นายมนตรี พงษ์เจริญ, ข้าราชการบ านาญ, ๑๕ มกราคม ๒๕๖๒. 
 ๗๑สัมภาษณ์ พระครูสุวรรณโพธิวรธรรม, เจ้าคณะต าบลตลาด, ๒๐ มกราคม ๒๕๖๒. 



๑๑๖ 
 

  ๑๔. ช่วยเหลือเด็กนักเรียนที่ยากจน โดยจัดตั้งกองทุนเพ่ือสงเคราะห์ด้านการศึกษา 
โดยจะมีการแจกทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่ยากจนเป็นประจ าทุกปี บางครั้งก็จัดทอดผ้าปุาหาทุน
อาหารกลางวัน หรือจัดหาทุนเพื่อซื้ออุปกรณ์การจัดการเรียนการสอนแก่โรงเรียน๗๒ 
 

ตารางที่ ๔.๔  สรุปประเด็นและแสดงความถี่ของผู้ให้ข้อมูลส าคัญการสัมภาษณ์เชิงลึกเกี่ยวกับสภาพ
ทั่วไปในการพัฒนาสมรรถนะเจ้าอาวาสตามหลักพุทธธรรมเพ่ือการบริหารกิจการคณะ
สงฆ์ในจังหวัดจันทบุรี ด้านการมุ่งผลสัมฤทธิ์ด้านการศึกษาสงเคราะห์  

ล าดับ สาระส าคัญ 
ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 

ความถ่ี 
(รูป/คน) 

ล าดับที่ 

๑ เ จ้ า อา ว าสมุ่ ง มั่ น จั ดห า ทุน เ พ่ื อน าม ามอบ เป็ น
ทุนการศึกษาส าหรับนักเรียนที่ยากจน โดยมีการมอบ
ทุน ในส่ วนที่ เป็นทุนของตนเองและการชักชวน
พุทธศาสนิกชนร่วมบริจาคสมทบเพ่ือให้ได้ทุนการศกึษา
ครบจ านวนตามเปูาหมายเป็นประจ าทุกป ีนอกจากนี้ยัง
รวมตัวกันจัดตั้งเป็นกองทุนเพ่ือสงเคราะห์ทุนการศึกษา
แก่เด็กและเยาวชน เช่น ทุนนิธิคณะสงฆ์เขาคิชกูฏ 

 
 

๑๔ 

๑, ๒, ๓, ๔, ๕, ๖, 
๗,  ๙ , ๑๐,  ๑๒, 
๑๓, ๑๔, ๑๗, ๑๙ 

 ๒ เจ้าอาวาสจัดหาทุนเพ่ือจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ส าหรับการ
จัดการเรียนการสอน อุปกรณ์กีฬา ทุนอาหารกลางวัน 
จัดท าห้องสมุด ก่อสร้างอาคาร ซื้อที่ดิน ให้แก่โรงเรียน
ที่ขาดแคลน 

๕ ๓, ๔, ๖, ๙, ๑๕ 

๓ เจ้าอาวาสบางวัดจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กก่อนเกณฑ์ ศูนย์
ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์  การให้ตั้ งศูนย์
การศึกษานอกโรงเรียน เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของเด็ก
และให้โอกาสแก่เด็กท่ีด้อยโอกาส 

๓ ๔, ๕, ๗ 

 

 สรุป สภาพทั่วไปในการพัฒนาสมรรถนะเจ้าอาวาสตามหลักพุทธธรรมเพ่ือการบริหาร
กิจการคณะสงฆ์ในจังหวัดจันทบุรี ด้านการมุ่งผลสัมฤทธิ์ด้านการศึกษาสงเคราะห์  

 ข้อดี เจ้าอาวาสทุกวัดด าเนินการจัดหาทุนสงเคราะห์ด้านการศึกษาเพ่ือมอบส าหรับ
นักเรียนที่ยากจน โดยใช้ทุนของตนเองและการชักชวนพุทธศาสนิกชนที่เห็นความส าคัญของ
การศึกษา ร่วมบริจาคทรัพย์ในการสนับสนุนทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียนผู้ขาดแคลนได้ครบจ านวน
ตามเปูาหมายเป็นประจ าทุกปี การแจกทุนสงเคราะห์การศึกษาของเจ้าอาวาสทุกวัดนั้น มีการจัดตั้ง
ทุนสงเคราะห์ทั้งระดับประถมและมัธยม บางวัดก็มีระดับอุดมศึกษาด้วย นอกจากนี้ยังมีการรวมตัวกัน
จัดตั้งเป็นกองทุนเพ่ือสงเคราะห์ทุนการศึกษาแก่เด็กและเยาวชน เช่น ทุนนิธิคณะสงฆ์เขาคิชกูฏมีการ
                                           
 ๗๒สัมภาษณ์ พระปิติพัฒน์ านิโย, ประธานสงฆ์ส านักสงฆ์เขามโนรมย์, ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๒. 



๑๑๗ 
 

จัดหาทุนเพื่อซื้อวัสดุอุปกรณ์ส าหรับการจัดการเรียนการสอน อุปกรณ์กีฬา ทุนอาหารกลางวัน จัดท า
ห้องสมุด ก่อสร้างอาคาร ซื้อที่ดิน เป็นต้น ให้แก่โรงเรียนที่ขาดแคลน บางวัดจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็ก
ก่อนเกณฑ์ ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ ตั้งศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน เพ่ือพัฒนาการ
เรียนรู้ของเด็กและให้โอกาสแก่เด็กที่ด้อยโอกาส และเพ่ือเป็นการสนับสนุนให้ประชาชนได้เข้ามา
เรียนรู้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา เช่น วัดใหม่ วัดบางสระเก้า นอกจากนี้ยังมีส่งเสริมการศึกษา
ส าหรับเยาวชน และประชาชนทั่วไป โดยการให้วัดเป็นที่ฝึกประสบการณ์ด้านวิชาชีพ  

 ปัญหา ในการจัดการด้านการศึกษาสงเคราะห์นั้น ขาดงบประมาณสนับสนุน การ มอบ
ทุนการศึกษาบางครั้งก็ไม่สามารถท าได้ตามเปูาหมายก าหนด เจ้าอาวาสบางวัดไม่สามารถจัดหา 
ทุนการศึกษาได้ครบจ านวนของนักเรียนที่ขอมา ไม่สามารถขอรับบริจาคสมทบจากพุทธศาสนิกชนได้ 
อาจเนื่องมาจากมองไม่เห็นความส าคัญของการศึกษา หรือมีสภาพเศรษฐกิจที่ไม่ดี มีรายได้น้อยท าให้
ไม่สามารถร่วมบริจาคสมทบได ้

 ข้อเสนอแนะ เจ้าอาวาสถือเป็นผู้น าองค์กรคณะสงฆ์ เป็นศูนย์รวมทางจิตใจของ
ประชาชนในชุมชน การสงเคราะห์ในเรื่องที่เกี่ยวกับการศึกษาถือเป็นภารกิจที่ต้องท าเป็นประจ า ทั้ง
ในเรื่องของการมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่ยากจน  การสนับสนุนอุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์การ
กีฬา การช่วยหาทุนในการสร้างอาคารเรียน ห้องสมุด ล้วนเป็นหน้าที่ของเจ้าอาวาสที่ต้องให้การ
สงเคราะห์ด้านการศึกษาแก่ชุมชน โดยมหาเถรสมาคมเป็นผู้ก าหนดรูปแบบวิธีการมาให้ ซึ่งเป็น
นโยบายที่มุ่งเน้นให้พระสังฆาธิการได้มีการเสียสละทรัพย์  เพ่ือเป็นการสงเคราะห์แก่นักเรียน โดย
ก าหนดให้เจ้าอาวาสมีการตั้งทุนการศึกษาและแจกเป็นทุนให้แก่พระภิกษุสามเณร นักเรียน และ
ประชาชนทั่วไป และต้องมีการเพิ่มทุนทุกปี นอกจากนี้ก็ยังต้องสงเคราะห์ในเรื่องของการจัดตั้งวัดเป็น
ศูนย์ฝึกอาชีพส าหรับชุมชน ดังนั้น เจ้าอาวาสจึงควรมีการบริหารจัดการเพ่ือให้งานด้านการศึกษา
สงเคราะห์เป็นไปตามเปูาหมาย 

 ๕) ด้านการสาธารณูปการ 

  ๑. เจ้าอาวาสจัดแต่งสถานที่ภายในวัดให้ใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่ มีการจัดสร้าง
ห้องน้ า สถานที่พักผ่อนหย่อนใจเพื่อให้ประชาชนบริเวณใกล้เคียงได้เข้ามาใช้ประโยชน์๗๓ 
  ๒. เจ้าอาวาสทุกวัดมีการวางแผนจัดระเบียบการสร้างเสนาสนะ มีการจัด ภูมิทัศน์
ภายในวัดให้มีความงดงาม บ ารุงรักษาเสนาสนะที่มีอยู่เดิมให้อยู่ในสภาพที่สามารถใช้งานได้อย่างดี 
เพ่ือเป็นศูนย์กลางและเป็นที่พ่ึงของชุมชน๗๔ 

 

                                           
 ๗๓สัมภาษณ์ พระครูสุจิตกิตติวัฒน์, ดร., เจ้าคณะอ าเภอมะขาม, ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๑.     
 ๗๔สัมภาษณ์ นายสันติ ดินม่วง, ผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดจันทบุรี , ๑๑ ธันวาคม 
๒๕๖๑. 



๑๑๘ 
 

   ๓. เจ้าอาวาสมีการจัดท าแผนผังของวัด พัฒนาวัดให้สะอาด สวยงาม ร่มรื่นเป็น
ระเบียบ มีปูายบอกสถานที่อย่างชัดเจน มีการอ านวยความสะดวกเกี่ยวกับห้องน้ าแก่ประชาชนที่ผ่าน
ไปมา๗๕  

  ๔. เจ้าอาวาสแต่ละวัดมีศักยภาพในการด าเนินการไม่เหมือนกัน ขึ้นอยู่กับบริบทของ
แต่ละวัด บารมีของเจ้าอาวาส รวมถึงสภาพทางเศรษฐกิจและความต้องการของชุมชนเป็นส าคัญ 
กล่าวได้ว่างานก่อสร้างและบูรณปฏิสังขรณ์ การพัฒนาวัด และการดูแลรักษาจัดการศาสนสมบัติของ
วัด รวมถึงงานอ่ืนๆ เช่น การจัดงานวัด การรับบริจาค การพัฒนาวัดให้มีความสะอาด สงบ และ
สะดวกสบาย เพื่อให้เป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชนนั้นเป็นภารกิจส าคัญของเจ้าอาวาสอย่างหนึ่ง๗๖  

  ๕. การก่อสร้างปฏิสังขรณ์ เป็นหน้าที่ส าคัญอย่างหนึ่งของเจ้าอาวาส๗๗  

  ๖. การดูแลรักษาและจัดการศาสนสมบัติที่เป็นของเก่า ก็มีการอนุรักษ์เอาไว้ หากว่า
ช ารุดทรุดโทรมก็จะด าเนินการซ่อมแซมและเก็บสะสมไว้ในพิพิธภัณฑ์ที่ทางวัดจัดท าขึ้น เช่น วัดทอง
ทั่ว วัดเขาบายศรี หรือมอบให้วัดอ่ืนหรือสถานที่ราชการดูแล มีการจัดท าทะเบียนศาสนสถาน ศาสน
วัตถุ โดยการจดบันทึกไว้เป็นหลักฐานในรูปของเอกสารที่เป็นลายลักษณ์อักษรและรูปภาพ๗๘ 

  ๗. เจ้าอาวาสต้องจัดให้วัดมีความพร้อมในการเป็นที่พักอาศัยของพระสงฆ์ สามเณร 
เป็นที่บวชเรียนและการปฏิบัติธรรม เป็นสถานบ าเพ็ญกุศลของพุทธศาสนิกชน เป็นศูนย์กลางกิจกรรม
ของชุมชน มีความพร้อมในการให้บริการแก่ชุมชน๗๙ 

  ๘. เจ้าอาวาสมีการด าเนินการจัดวางผังระบบในการสร้างเสนาสนะ บูรณปฏิสังขรณ์ 
เสนาสนะที่มีอยู่เดิมให้คงทนมั่นคง (รีโนเวท) เพ่ือใช้ในกิจการของวัด และของพุทธบริษัท ซึ่งจะท าได้
มากน้อยแค่ไหนขึ้นอยู่กับงบประมาณของทางวัด๘๐ 

  ๙. เจ้าอาวาสมีการก่อสร้างอาคารสถานที่ส าหรับเป็นที่พักสงฆ์ สถานที่ส าหรับ
ประชาชนมาท าบุญ ห้องน้ าห้องสุขา สถานที่ส าหรับจัดกิจกรรมของสงฆ์ เช่น อุโบสถ ศาลาปฏิบัติ
ธรรม เป็นต้น มีการจัดสภาพแวดล้อมภายในวัดให้เหมาะสมกับการท ากิจกรรมต่างๆ ตลอดจน เป็น
แหล่งเรียนรู้ทางพระพุทธศาสนาให้กับประชาชนผู้สนใจ๘๑   

  ๑๐. เจ้าอาวาสบางวัดเน้นการบูรณปฏิสังขรณ์ศาสนสถานและศาสนวัตถุ เพ่ือ
อนุรักษ์ไว้เป็นสมบัติของชาติ บางรูปเน้นการจัดการสภาพแวดล้อมภายในวัดให้เป็นสิ่งอ านวยความ
สะดวกแก่ผู้เข้ามาใช้บริการ เช่น ความสะอาด เส้นทางสัญจรภายในวัด การวางแปลนแผนผังภายใน

                                           
 ๗๕สัมภาษณ์ ผศ.ปราโมทย์ สุวรรณา, ผู้อ านวยการส านักวัฒนธรรมและชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพ
พรรณี, ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๑.   
 ๗๖สัมภาษณ์ พระมหาชนก เขมกาโม, เจ้าคณะอ าเภอแก่งหางแมว, ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๑. 
 ๗๗สัมภาษณ์ พระอธิการทัศนัย, เจ้าอาวาสวัดท่าแคลง, ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๑.  
 ๗๘สัมภาษณ์ พระใบฎีกาวีระ สุนฺทโร, ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมาบไผ่, ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๑.  
 ๗๙ สัมภาษณ์ พระสมุห์อดิศักดิ์ กตสาโร, ผศ. ดร., เจ้าอาวาสวัดหนองปลาไหล, ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๒. 
 ๘๐สัมภาษณ์ พระปลัดไพบูลย์ สนฺตจิตฺโต, ดร., เจ้าคณะต าบลปัถวี, ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๑.   
 ๘๑สัมภาษณ์ พระครูจารุเขมากร, ดร., เจ้าอาวาสวัดทองทั่ว, ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๑. 



๑๑๙ 
 

วัด บางรูปเน้นการปลูกต้นไม้เ พ่ือให้เกิดความร่มรื่นภายในวัด บางแห่งจัดเป็นแหล่งเรียนรู้
ศิลปวัฒนธรรม๘๒   

  ๑๑. เจ้าอาวาสจัดการสาธารณูปการให้สอดคล้องกับระเบียบของคณะสงฆ์ ทั้งใน
เรื่องของการสร้างและบูรณปฏิสังขรณ์ศาสนวัตถุและศาสนสถาน การดูแลบ ารุงรักษาสาธารณสมบัติ
ภายในวัดและภายนอกวัด และกิจการอ่ืนๆ ของวัด เช่น การจัดงานวัด โดยในการจัดการ
สาธารณูปการนั้นจะต้องจัดเพ่ือให้เกิดความสงบสุข เป็นที่อ านวยประโยชน์ให้เกิดแก่ประชาชน และ
เป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชน โดยมีเจ้าอาวาสเป็นผู้น า๘๓ 

  ๑๒. เจ้าอาวาสมีการเร่งรัดพัฒนาวัด ท าการบูรณปฏิสังขรณ์ศาสนสถานและศาสน
สมบัติของวัดอย่างต่อเนื่อง มีการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในวัดให้มีความสะอาด สะดวก ปลอดภัย เป็น
สถานที่พักผ่อนหย่อนใจของประชาชนที่เข้ามาท ากิจกรรมภายในวัดและผู้ที่สัญจรผ่านไปมา๘๔  

  ๑๓. หากวัดมีเสนาสนะที่พอเพียงแล้ว ก็จะมีการดูแลบ ารุงรักษาให้อยู่ในสภาพที่ใช้
งานได้ หากยังมีไม่ครบเพียงพอต่อการใช้งาน ก็จะมีการก่อสร้างเพ่ิมเติม ขึ้นอยู่กับงบประมาณที่ทาง
วัดและเจ้าอาวาสจะสามารถจัดหามาด าเนินการได้  ในส่วนของวัดที่มีโบราณสถานอยู่เจ้าอาวาสก็ได้
ด าเนินการอนุรักษ์ไว้ โดยมีหน่วยงานภาครัฐหรือท้องถิ่นเข้ามาช่วยสนับสนุนในการดูแลบ ารุงรักษา 
หากเป็นศาสนวัตถุบางวัดก็มีการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์เพ่ือจัดเก็บ เช่น วัดทองทั่ว หากวัดไหนมีการก็สร้าง
เพ่ิมเติม เจ้าอาวาสก็มักจะเรียกประชุมผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเพ่ือปรึกษาหารือจัดสร้าง ในการก่อสร้างก็มี
การด าเนินการ ตามกฎระเบียบทางส านักงานพระพุทธศาสนา และพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ มีการ
วางแบบแปลนเพ่ือความเรียบร้อยสวยงาม ในส่วนของการจัดงานวัด การเรี่ยไร ก็มีการขออนุญาต
ตามระเบียบอย่างถูกต้อง๘๕  

  ๑๔. การสร้างสาธารณูปการข้ึนอยู่กับวิสัยทัศน์ของเจ้าอาวาส วัตถุประสงค์การสร้าง
ขึ้นอยู่กับโครงสร้างของวัดว่าจะด าเนินการอย่างไร ควรมีการวางแปลนให้ชัดเจนและพยายามเรียนรู้
แนวทางและวิธีการก่อสร้างต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับวัด๘๖ 

  ๑๕. เป็นการด าเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาวัดวาอารามด้านอาคารสถานที่และ
สิ่งแวดล้อม เพ่ือให้วัดสามารถใช้เป็นสถานที่ปฏิบัติกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาและสามารถใช้
ประโยชน์ได้ กิจกรรมที่ต้องท าคือ การดูแล บ ารุงรักษาสาธารณสมบัติของวัด การก่อสร้างอาคาร
สถานที่ต่างๆ เช่น อุโบสถ เมรุ ศาลาการเปรียญ กุฏิสงฆ์ เป็นต้น งานด้านการสาธารณูปการ วัดมักจะ
ได้รับการสนับสนุนจากชาวบ้าน ด้วยการบริจาคทรัพย์เพ่ือการก่อสร้างเสนาสนะ ส่วนใหญ่ต้องอาศัย

                                           
 ๘๒สัมภาษณ์ นายรังสรรค์ เจริญวัย, นายกเทศมนตรีเทศบาลต าบลพลิ้ว, ๒ มกราคม ๒๕๖๒. 
 ๘๓สัมภาษณ์ พระปลัดค านวณ อนงฺคโณ, ดร., เจ้าอาวาสวัดเกาะเปริด, ๕ มกราคม ๒๕๖๒.  
 ๘๔สัมภาษณ์ นายมนตรี พงษ์เจริญ, ข้าราชการบ านาญ, ๑๕ มกราคม ๒๕๖๒. 
 ๘๕สัมภาษณ์ พระราชธรรมเมธี, ดร., รองเจ้าคณะจังหวัดจันทบุรี, ๑๘ มกราคม ๒๕๖๒. 
 ๘๖สัมภาษณ์ พระปลัดค านวณ อนงฺคโณ, ดร., เจ้าอาวาสวัดเกาะเปริด, ๕ มกราคม ๒๕๖๒. 



๑๒๐ 
 

คนในพ้ืนที่ เจ้าอาวาสต้องสร้างศรัทธาก่อน เมื่อชาวบ้านเกิดศรัทธาก็จะเกิดพลังในการช่วยกัน
ก่อสร้างให้แล้วเสร็จ ทั้งการบริจาคทรัพย์ ก าลังแรงกาย และช่วยหาแหล่งทุน๘๗  

  ๑๖. การสาธารณูปการของวัดนั้น ส่วนใหญ่เจ้าอาวาสก็ได้รับการสนับสนุนจาก
พุทธศาสนิกชน ด้วยทอดกฐินและผ้าปุาจากชาวบ้าน แต่ถ้าเจ้าอาวาสมีความรู้ด้านการก่อสร้างหรือ
ซ่อมแซมก็จะลงมือท ากันเอง แต่อย่างไรก็ดีก็ต้องมีการประชุมร่วมกันระหว่างเจ้าอาวาส 
คณะกรรมการวัด และชาวบ้านในชุมชน ในเรื่องของการบูรณปฏิสังขรณ์ ถ้าสิ่งที่เป็นโบราณสถาน
โบราณวัตถุก็จะต้องมีการแจ้งให้กรมศิลปากรเข้ามาดูก่อน เมื่อได้รับอนุญาตจึงจะด าเนินการซ่อมแซม
ได้ หรือทางกรมศิลปากรจะเป็นผู้ซ่อมแซมให้ก็ได้๘๘ 

  ๑๗. เรื่องการสาธารณูปการนั้น หากจะมีการก่อสร้างหรือซ่อมแซมบูรณปฏิสังขรณ์ก็
ควรมีการปรึกษาหารือคนในชุมชน มีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาดูแลโดยเฉพาะ นอกจากนี้ยังต้องมี
เรื่องของการขออนุมัติในการด าเนินการ ซึ่งต้องให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ ค าสั่งมหาเถร
สมาคม และกฎหมายบ้านเมือง จึงจะด าเนินการได้๘๙    

  ๑๘. เจ้าอาวาสมีการวางแผนเกี่ยวกับการจัดสร้างอาคารสถานที่ภายในวัด มีการวาง
แผนผังที่แน่นอน ส่วนที่เป็นเขตสังฆาวาสจะเน้นความเป็นส่วนตัว คือ มีความเรียบง่าย ไม่วุ่นวาย การ
สร้างโบสถ์ วิหาร หรือศาลาการเปรียบมีการด าเนินการโดยช่างผู้ช านาญการ การก่อสร้างหรือการ
บูรณปฏิสังขรณ์ จะต้องค านึงถึงความต้องการใช้ตามล าดับ ส่วนการซ่อมแซมจะพิจารณาจากความ
เป็นจริง เช่น กรณีที่ทรุดโทรม ผุพัง หลังคารั่ว ผนังมีรอยแตกร้าว ก็จะรีบท าการบูรณะซ่อมแซมให้
เรียบร้อยเพื่อให้สามารถใช้ประโยชน์ได้๙๐  

  ๒๐. มีการก่อสร้างและการบูรณปฏิสังขรณ์ศาสนสถานในวัด เช่น โบสถ์ ศาลา กุฎิ 
จัดภูมิทัศน์ต่างๆ ภายในวัดและมีความพร้อมสะอาดร่มรื่น สะดวกสบาย ทั้งนี้เพ่ือสร้างสิ่งที่จ าเป็น
รักษาสิ่งที่มีอยู่แล้วไว้และซ่อมแซมสิ่งที่ท าให้ทรุดโทรมให้คงสภาพไว้ เพ่ือประโยชน์แก่ชุมชนและ
พระสงฆ์ภายในวัดต้องเน้นเรื่องความเป็นระเบียบเรียบร้อยสะอาดร่มรื่น เพราะผู้ที่เ ข้ามาวัดจะได้
สัมผัสกับความสะอาดสงบใจร่มรื่นเย็นสบาย เกิดความประทับใจอาคารเสนาสนะต่างๆเป็นการใช้
ประโยชน์เป็นหลักเป็นความฟุุมเฟือยเรียบง่ายสมกับเป็นวัดซึ่งเป็นสถานที่สงบร่มรื่น๙๑ 

 
 
 
 

                                           
 ๘๗สัมภาษณ์ นายจ าลอง คังคะศรี,  นักวัฒนธรรมช านาญการ, ๑๘ มกราคม  ๒๕๖๒.   
 ๘๘สัมภาษณ์ ผศ.ปราโมทย์ สุวรรณา, ผู้อ านวยการส านักวัฒนธรรมและชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพ
พรรณี, ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๑. 
 ๘๙สัมภาษณ์ พระครูสุวรรณโพธิวรธรรม, เจ้าอาวาสวัดโพธิ์ทอง, ๒๐ มกราคม ๒๕๖๒. 
 ๙๐สัมภาษณ์, พระปิติพัฒน์ านิโย, ประธานสงฆ์ส านักสงฆ์เขามโนรมย์, ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๒. 
 ๙๑สัมภาษณ์ นายวิเชษฐ์ เปลี่ยนโมลี, ไวยาวัจกรวัดใหม่, ๒๕ มกราคม ๒๕๖๒. 
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ตารางที่ ๔.๕  สรุปประเด็นและแสดงความถี่ของผู้ให้ข้อมูลส าคัญการสัมภาษณ์เชิงลึกเกี่ยวกับสภาพ
ทั่วไปในการพัฒนาสมรรถนะเจ้าอาวาสตามหลักพุทธธรรมเพ่ือการบริหารกิจการคณะ
สงฆ์ในจังหวัดจันทบุรี ด้านการมุ่งผลสัมฤทธิ์ด้านการสาธารณูปการ  

ล าดับ สาระส าคัญ 

ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
ความถี่ 
(รูป/
คน) 

ล าดับที่ 

๑ 
 

เจ้าอาวาสพยายามจัดแต่งสถานที่ภายในวัดให้ใช้ประโยชน์ได้
อย่างเต็มที่ มีการจัดสร้างห้องน้ า สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
เพ่ือให้ประชาชนบริเวณใกล้เคียงได้เข้ามาใช้ประโยชน์ มีปูาย
บอกสถานที่อย่างชัดเจน 

 
๕ 
 

๑, ๒, ๓, ๔, 
๒๐ 

๒ เจ้าอาวาสมีการวางระเบียบการจัดสร้างเสนาสนะ มีการจัด
วางแบบแปลนให้ชัดเจน เน้นการจัดวางแผนผังให้สอดคล้อง
กับระเบียบของคณะสงฆ์ จัดภูมิทัศน์ภายในวัดให้ให้มีความ
สวยงาม บ ารุงเสนาสนะให้สามารถใช้งานได้ 

 
 

๘ 

๒, ๓, ๘, 
๑๑, ๑๒, 
๑๔, ๑๗, 
๑๘ 

๓ เจ้าอาวาสมุ่งเน้นการดูแลรักษาของเก่าทั้งที่เป็นศาสนสถาน
หรือศาสนวัตถุ มีการอนุรักษ์ ซ่อมแซมและจัดเก็บไว้ในที่ที่
เหมาะสม เช่น พิพิธภัณฑ์ หรือมอบให้วัดอ่ืนหรือหน่วย
ราชการน าไปดูแล มีการจัดท าทะเบียนไว้เป็นหลักฐาน วัดที่มี
โบราณสถานอยู่เจ้าอาวาสก็ได้ด าเนินการอนุรักษ์ไว้ โดยมี
หน่วยงานภาครัฐหรือท้องถิ่น เข้ามาช่วยสนับสนุนในการดูแล
บ ารุงรักษา 

๓  ๖, ๑๓, ๑๖ 

๔ เจ้าอาวาสจัดสร้างที่พักของพระสงฆ์สามเณร สถานที่บวช
เรียน กระท ากิจของสงฆ์และปฏิบัติธรรม เช่น โบสถ์ กุฏิสงฆ์ 
ศาล า  เป็ นต้ น  มี กา รสร้ า งสถานที่ บ า เ พ็ญกุศลของ
พุทธศาสนิกชน เช่น ศาลาบ าเพ็ญกุศล เมรุ เพ่ืออ านวยความ
สะดวกในการท ากิจกรรมภายในวัด 

๔ ๗, ๙, ๑๐, 
๑๕ 

 
 สรุป สภาพทั่วไปในการพัฒนาสมรรถนะเจ้าอาวาสตามหลักพุทธธรรมเพ่ือการบริหาร
กิจการคณะสงฆ์ในจังหวัดจันทบุรี ด้านการมุ่งผลสัมฤทธิ์ด้านการสาธารณูปการ  

 ข้อดี การที่คณะสงฆ์มีการก าหนดนโยบายที่ชัดเจนสอดคล้องกับนโยบายของมหาเถร
สมาคม ท าให้เจ้าอาวาสสามารถยึดถือปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ทั้งในเรื่องของการวางแผนจัด
ระเบียบการสร้างเสนาสนะให้เป็นระเบียบ การจัดภูมิทัศน์ภายในวัดให้สวยงาม การบ ารุงรักษา
เสนาสนะที่มีอยู่เดิมให้อยู่ในสภาพที่สามารถใช้งานได้อย่างดี เพ่ือเป็นศูนย์กลางและเป็นที่พ่ึงของ
ชุมชนได้ มีการจัดสร้างห้องน้ าเพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ประชาชนที่ผ่านไปมา จัดท าแผนผังของวัด
มีการพัฒนาวัดให้สะอาด สวยงาม ร่มรื่น เป็นระเบียบ มีปูายบอกสถานที่อย่างชัดเจน เพ่ือให้เป็น
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สถานที่พักผ่อนหย่อนใจของประชาชนบริเวณใกล้เคียง มีการอบรมพระภิกษุสามเณรภายในวัดและ
คณะกรรมการวัดให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการศาสนสมบัติของวัด การจัดสร้างอาคาร
สถานที่ภายในวัด ควรมีการวางแผนผังที่แน่นอน ส่วนที่เป็นเขตสังฆาวาสควรจะเน้นความเป็นส่วนตัว 
คือ มีความเรียบง่าย อิสระ ไม่วุ่นวาย การสร้างโบสถ์ วิหาร หรือศาลาการเปรียบควรมีการด าเนินการ
โดยช่างผู้ช านาญการ การก่อสร้างหรือการบูรณปฏิสังขรณ์ จะต้องค านึงถึงความต้องการใช้ตามล าดับ 
ส่วนการซ่อมแซมอาคารสถานที่ก็ควรจะพิจารณาจากความเป็นจริง เช่น ถ้ากุฏิมีความทรุดโทรม ผุพัง 
หลังคารั่ว ผนังมีรอยแตกร้าว ก็ควรจะรีบท าการบูรณะซ่อมแซมให้เกิดความเรียบร้อยเพื่อใช้ประโยชน์
ส่วนการดูแลรักษาและจัดการศาสนสมบัติของวัดนั้น หากมีศาสนสมบัติที่เป็นของเก่ควรมีการอนุรักษ์
เอาไว้ หากว่าช ารุดทรุดโทรมก็ด าเนินการซ่อมแซมและเก็บสะสมไว้ในพิพิธภัณฑ์ที่ทางวัดจัดท าขึ้น 
เช่น วัดทองทั่ว วัดเขาบายศรี หรือมอบให้วัดอ่ืนหรือสถานที่ราชการดูแล มีการจัดท าทะเบียนศาสน
สถาน ศาสนวัตถุ จัดท าทะเบียนโบราณวัตถุ โดยการจดบันทึกไว้เป็นหลักฐานในรูปของเอกสารที่เป็น
ลายลักษณ์อักษรและรูปภาพ มีการวางแผนด าเนินการหาทุน วางแผนการด าเนินการก่อสร้าง รวมทั้ง
การตรวจสอบงาน โดยต้องมีการประชุมจัดตั้งคณะกรรมการขึ้นมาดูและควบคุม โดยมีการด าเนินการ
ตามข้ันตอนที่ถูกต้องทั้งในเรื่องของการขออนุญาตก่อสร้าง การออกแบบ การวางแปลนก่อสร้าง เพ่ือ
ปูองกันปัญหาที่อาจเกิดข้ึนในอนาคต  

 ปัญหา เจ้าอาวาสบางวัดไม่เอาใจใส่งานก่อสร้างและบูรณปฏิสังขรณ์ การพัฒนาวัด และ
การดูแลรักษาจัดการศาสนสมบัติของวัด รวมถึงงานอ่ืนๆ เช่น การจัดงานวัด การรับบริจาค การ
พัฒนาวัดให้มีความสะอาด สงบ และสะดวกสบาย นอกจากนี้เจ้าอาวาสแต่ละวัดมีศักยภาพในการ
ด าเนินการไม่เหมือนกัน ขึ้นอยู่กับบริบทของแต่ละวัด บารมีของเจ้าอาวาส รวมถึงสภาพทางเศรษฐกิจ
และความต้องการของชุมชนเป็นส าคัญ ส่วนเจ้าอาวาสที่ไม่มีความรู้เกี่ยวกับการก่อสร้าง ก็มักจะเกิด
ปัญหาถูกหลอกหรืองานไม่ได้มาตรฐาน ทั้งขาดงบประมาณในการซ่อมแซมปรับปรุงท าให้ศาสน
สถานที่มีอยู่แล้วทรุดโทรมก่อนที่จะได้รับการซ่อมแซม ต้องเสียงบประมาณในการก่อสร้างใหม่ 
บางครั้งก็ท าให้ไม่สามารถด าเนินการได้ถูกต้องตามระเบียบข้อบังคับของคณะสงฆ์ มหาเถรสมาคม 
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากเจ้าอาวาสไม่มีการวางแผนไว้ล่วงหน้า บางครั้ง เจ้าอาวาสและ
คณะกรรมการวัดและชุมชนมีความเห็นไม่ตรงกัน ท าให้เกิดความขัดแย้งในการจัดการ ในส่วนของวัด
ที่มีโบราณสถานโบราณวัตถุ หากไม่จัดการให้ถูกต้องตามกฎระเบียบก็อาจขัดกับข้อกฎหมาย
บ้านเมือง ท าให้เจ้าอาวาสและผู้ที่เกี่ยวข้องมีความผิดอาจถูกลงโทษ  

 ข้อเสนอแนะ คณะสงฆ์ควรมีการก าหนดนโยบายที่ชัดเจนสอดคล้องกับนโยบายของมหา
เถรสมาคม ทั้งนี้เพื่อให้เจ้าอาวาสถือปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ควรมีการจัดท าคู่มือส าหรับเจ้าอาวาส
ในการบริหารการสาธารณูปการที่ครบถ้วน เจ้าอาวาสควรมีการวางแผนจัดระเบียบการสร้าง
เสนาสนะให้เป็นระเบียบ การจัดภูมิทัศน์ภายในวัดให้สวยงาม การบ ารุงรักษาเสนาสนะที่มีอยู่เดิมให้
อยู่ในสภาพที่สามารถใช้งานได้อย่างดี เพ่ือเป็นศูนย์กลางและเป็นที่พ่ึงของชุมชนได้ มีการจัดสร้าง
ห้องน้ าเพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ประชาชนที่ผ่านไปมา มีการพัฒนาวัดให้สะอาด สวยงาม ร่มรื่น 
เป็นระเบียบ มีปูายบอกสถานที่อย่างชัดเจน เพ่ือให้เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของประชาชนบริเวณ
ใกล้เคียง หากวัดใดที่มีโบราณสถานโบราณวัตถุก็ควรมีการจดทะเบียนให้ถูกต้องเรียบร้อย หากไม่มี
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งบประมาณในการบูรณปฏิสังขรณ์ก็ควรมีการแจ้งประสานขอความช่วยเหลือจากคณะสงฆ์หรือ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือจัดหางบประมาณมาใช้ในการด าเนินการ  

 ๕) ด้านการสาธารณะสงเคราะห์ 

  ๑. เจ้าอาวาสมีการประชุมปรึกษาหารือเพ่ือท ากิจกรรมสาธารณสงเคราะห์ร่วมกัน 
โดยการรวมเงินบริจาคทั้งของเจ้าอาวาสและประชาชนทั่วไป ตั้งเป็น “กองทุนสังฆะประชา   นุ
เคราะห์” เพ่ือใช้เป็นทุนในการจัดหาสิ่งของเครื่องใช้ที่จ าเป็น รวมทั้งข้าวสารอาหารแห้ง เพ่ือน า ไป
สงเคราะห์ประชาชนผู้ยากไร้ คนพิการ และคนปุวยติดเตียง แต่กรณีที่มีภัยพิบัติ เช่น น้ าท่วม ไฟไหม้ 
ก็จะมีการจัดการสงเคราะห์กันตามความสะดวกของแต่ละวัด หรืออาจมีการร่วมมือกันด าเนินการ 
ขึ้นอยู่กับแต่ละสถานการณ์๙๒  
  ๒. เจ้าอาวาสเป็นผู้น าในกิจกรรมสาธารณประโยชน์ของชุมชน เช่น การสร้างถนน 
ขุดลอกคูคลอง การสร้างสะพาน ช่วยหาทุนซื้อเครื่องมือแพทย์ ดูแลสงฆ์ที่อาพาธ และประชาชนผู้
ได้รับความเดือดร้อน สงเคราะหใ์นสิ่งที่จ าเป็น๙๓ 

  ๓. เจ้าอาวาสนั้น มีการสงเคราะห์ประชาชนทั้งทางวัตถุและจิตใจ เพราะพระสงฆ์
เป็นผู้ให้ค าแนะน าสั่งสอนแก่ประชาชนให้ปฏิบัติตนในการด าเนินชีวิตอย่างมีความสุข ละเว้นจาก
อบายมุขทั้งปวง บางวัดก็มีการแบ่งพ้ืนที่ให้หน่วยงานราชการหรือองค์กรปกครอง  ส่วนท้องถิ่น หรือ
สถานศึกษาเข้ามาใช้ประโยชน์ เช่น สถานที่ให้บริการสาธารณสุขประชาชน เป็นสถานที่จัดการศึกษา
นอกโรงเรียน การท าเป็นตลาดส าหรับเป็นแหล่งประกอบอาชีพของประชาชน เป็นต้น บางวัดก็มีการ
จัดฝึกอบรมอาชีพต่างๆ เพ่ือสร้างรายได้ บางแห่งที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวก็จะให้ประชาชนได้ใช้พ้ืนที่
ของวัดในการขายของเพ่ือสร้างรายได้ด้วย หากมีประชาชนที่ประสบปัญหาความเดือดร้อน หรือได้รับ
ภัยมา เจ้าอาวาสก็จะให้การช่วยเหลือทั้งในเรื่องของที่พัก อาหารและน้ าดื่ม รวมถึงสิ่งของเครื่องใช้
เท่าที่จะช่วยได้ บางวัดจัดเป็นที่พักชั่วคราวส าหรับผู้ที่เดินทางสัญจรไปมา ปัจจุบันคณะสงฆ์จังหวัด
จันทบุรี มีการจัดตั้งกองทุนสังฆประชานุเคราะห์ เพ่ือจัดหาเงินทุนในการสงเคราะห์ผู้ที่ยากจนและ
เดือดร้อนด้วยการสร้างบ้านให้อยู่อาศัย น าไปซื้อสิ่งของเครื่องใช้พร้อมอาหารแห้งเพ่ือน าไปมอบให้กับ
คนไข้ติดเตียง แต่งานหลักส าคัญของเจ้าอาวาสคือ การอ านวยความสะดวกแก่ประชาชนที่เข้ามาท า
กิจกรรมบ าเพ็ญกุศลภายในวัด บางวัดก็เป็นสถานที่รักษาโรค ขึ้นอยู่กับศักยภาพของวัดนั้นๆ 

  ๔. เจ้าอาวาสให้การสงเคราะห์พุทธศาสนิกชนในด้านต่างๆ ตามบริบทของวัด มีการ
อ านวยความสะดวกในการบ าเพ็ญกุศลภายในวัด ช่วยเหลือให้ที่พักแก่ผู้เดินทาง การเป็นผู้น าในการ
พัฒนาชุมชน เช่น การสร้างถนนหนทาง การท าความสะอาดถนน การสงเคราะห์โดยการหาทุนซื้อรถ
บริจาคโลหิตให้แก่สภากาชาด ร่วมมือกับคณะสงฆ์ในการจัดตั้งกองทุนสังฆะประชานุเคราะห์เพ่ือสร้าง
ที่พักอาศัยให้แก่ผู้ประสบภัย การน าสิ่งของไปแจกให้แก่ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ปุวยติดเตียง และการ

                                           
 ๙๒สัมภาษณ์ พระครูสุจิตกิตติวัฒน์, ดร., เจ้าคณะอ าเภอมะขาม, ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๑.     
 ๙๓สัมภาษณ์ นายสันติ ดินม่วง, ผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนา จังหวัดจันทบุรี, ๑๑ ธันวาคม 
๒๕๖๑. 
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สงเคราะห์ด้านจิตใจแก่พุทธศาสนิกชนด้วยการจัดปฏิบัติธรรม การบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน และ
การให้ค าปรึกษาในการด าเนินชีวิตประจ าวันแก่พุทธศาสนิกชนที่มาขอความช่วยเหลือ๙๔ 

  ๕. การสงเคราะห์ด้านนี้ เจ้าอาวาสมักจะให้การสงเคราะห์ในด้านของจิตใจ เช่น การ
แนะน าหลักธรรมไปใช้ในการด าเนินชีวิตให้มีความสุข ละเว้นอบายมุข บางครั้งก็ช่วยประชาชน โดย
จัดให้มีการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น บางแห่งจัดท าเป็นตลาดเพ่ือให้ประชาชนน าสิ่งของมาขายหา
รายได้  ในกรณีที่มีผู้ประสบภัยก็จะน าข้าวสารอาหาร สิ่งของเครื่องใช้ไปช่วยเหลือ หากมีคนปุวย 
คนชรา คนพิการในชุมชนก็มีการน าสิ่งของไปมอบให้เพื่อเป็นการช่วยเหลือในเบื้องต้น๙๕ 

  ๖. เจ้าอาวาสจัดการสงเคราะห์แก่ประชาชนทั้งในด้านจิตใจและวัตถุ โดยจะ
ด าเนินการที่เป็นสาธารณประโยชน์ให้แก่คนในชุมชน หน่วยงานต่างๆ ซ่ึงอาจเป็นการช่วยเหลือเกื้อกูล
ในเรื่องของสถานที่หรือวัสดุสิ่งของ โดยการให้ใช้สถานที่เป็นที่จัดกิจกรรมต่างๆ เช่น การจัดประชุม
ชาวบ้านของหน่วยงานต่างๆ บางครั้งเจ้าอาวาสก็เป็นแกนน าในการพัฒนาชุมชน เช่น การสร้างถนน
เข้าหมู่บ้าน การตั้งกลุ่มสัจจะออมทรัพย์ เป็นศูนย์รักษาโรคภัยไข้เจ็บ การจัดหางบประมาณในการซื้อ
รถรับบริจาคโลหิตให้แก่โรงพยาบาล ซึ่งการสงเคราะห์ด้านนี้ เจ้าอาวาสอาจท าเพียงรูปเดียวหรือ        
มีการร่วมกันด าเนินการเป็นหมู่คณะ บางวัดก็มีการจัดบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน การช่วยเหลือ
ผู้ปุวยผู้ยากไร้ มีการการช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติ เช่น น้ าท่วม ไฟไหม้ เป็นต้น๙๖   

  ๗. การสาธารณสงเคราะห์ของเจ้าอาวาสมีการจัดการที่เป็นรูปธรรมมากกว่าในอดีต 
มีการร่วมมือกันออกไปสงเคราะห์ประชาชนผู้เจ็บปุวย ผู้สูงอายุที่มีฐานะขัดสน และประชาชนผู้ยากไร้ 
โดยการน าข้าวสารอาหารแห้งและสิ่งของเครื่องใช้จ าเป็นไปแจก มีการจัดตั้งกองทุนเพ่ือน าไปสร้างที่
อยู่อาศัยให้แก่ผู้ยากไร้ มีการใช้พื้นทีข่องวัดให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ เช่น ใช้เป็นที่อยู่อาศัย ใช้เป็น
สถานที่ประกอบอาชีพ รวมถึงการอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้มาท ากิจกรรมบ าเพ็ญกุศลทั้งภายในวัด
และนอกวัด รวมถึงการเป็นที่พึ่งทางใจแก่ประชาชนโดยทั่วไป๙๗ 

  ๘. เจ้าอาวาสตั้งใจช่วยเหลือประชาชนทั้งในเรื่องของทุนทรัพย์และก าลังใจ มีการ
บริจาคทรัพย์สิ่งของแก่ประชาชนผู้ขัดสนยากไร้ เจ็บปุวย หรือประสบภัยพิบัติอยู่เป็นประจ า มีการ
จัดเตรียมสถานที่และสิ่งอ านวยความสะดวกให้แก่ญาติโยมในการเข้ามาท ากิจกรรมบ าเพ็ญการกุศล 
นอกจากนี้ยังมีการแบ่งพ้ืนที่ให้ประชาชนเข้ามาใช้ประโยชน์ในการประกอบอาชีพ หรือท ากิจกรรม
อ่ืนๆ ด้วย๙๘  

                                           
 ๙๔สัมภาษณ์ พระมหาชนก เขมกาโม, เจ้าคณะอ าเภอแก่งหางแมว, ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๑. 
 ๙๕สัมภาษณ์ พระอธิการทัศนัย านุตฺโร, เจ้าอาวาสวัดท่าแคลง, ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๑.  
 ๙๖สัมภาษณ์ พระใบฎีกาวีระ สุนฺทโร, ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมาบไผ่, ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๑.   
 ๙๗สัมภาษณ์ พระสมุห์อดิศักดิ์ กตสาโร, ผศ. ดร., เจ้าอาวาสวัดหนองปลาไหล, ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๒.  
 ๙๘สัมภาษณ์ พระปลัดไพบูลย์ สนฺตจิตฺโต, ดร., เจ้าคณะต าบลปัถวี, ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๑. 
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  ๙. เจ้าอาวาสมีส่วนร่วมในกิจกรรมสาธารณประโยชน์ของชุมชนอยู่เสมอ เช่น การ
สร้างหรือซ่อมแซมถนน การช่วยหางบประมาณในการจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ การดูแลพระภิกษุผู้ปุวย
ไข้ และประชาชนผู้ที่ได้รับความเดือดร้อน๙๙ 

  ๑๐. เจ้าอาวาสส่วนใหญ่จะมีกิจกรรมสงเคราะห์พุทธศาสนิกชนอยู่เป็นประจ า คอย
แนะน าช่วยเหลือให้ค าปรึกษาแก่ผู้ที่เข้ามาท ากิจกรรมภายในวัด อ านวยความสะดวกในเรื่องของ
สถานที ่น้ าดื่ม ห้องสุขา ลานจอดรถ นอกจากนั้นแล้วยังมีการออกไปสงเคราะห์ผู้ที่ขาดแคลน ผู้พิการ 
ผู้สูงอายุ และผู้ปุวยด้วยการน าสิ่งของเครื่องใช้และข้าวสารอาหารไปแจก เพ่ือเป็นการบรรเทาความ
เดือดร้อนและสร้างขวัญก าลังใจ มีการตั้งกองทุนของคณะสงฆ์ในการที่พักอาศัยส าหรับประชาชน     
ผู้เดือดร้อนร่วมกับหน่วยงานอ่ืนๆ มีการฝึกพระคิลานุปัฏฐากเพ่ือท าหน้าที่ในการดูแลพระสงฆ์ที่
อาพาธหรือชราภาพ๑๐๐ 

  ๑๑. เจ้าอาวาสเป็นศูนย์รวมทางจิตใจของผู้ประสบความเดือดร้อนหรือมีปัญหาใน
ชีวิต ประชาชนมักพ่ึงพาเจ้าอาวาสในเรื่องต่างๆ ทั้งการขอค าปรึกษาหารือในเรื่องของการประกอบ
อาชีพ โรคภัยไข้เจ็บ และอ่ืนๆ ดังนั้น เจ้าอาวาสจึงเป็นผู้สงเคราะห์ประชาชนโดยรอบวัด  ทั้งในด้าน
จิตใจและวัตถุ ที่เห็นอย่างชัดเจนคือ เจ้าอาวาสเป็นผู้น าในการพัฒนาชุมชน เป็นผู้ช่วยเหลือในเรื่อง
การพัฒนาชุมชน พัฒนาหมู่บ้าน การสร้างถนนหนทาง การขุดลอกคูคลอง การพัฒนาโรงเรียน 
บางครั้งก็เป็นนักสังคมสงเคราะห์ เป็นผู้น าในการบริจาคสิ่งของเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่างๆ เช่น 
น้ าท่วม ไฟไหม้ มีการจัดตั้งโครงการสังฆประชานุเคราะห์ เพ่ือช่วยเหลือผู้ที่ขาดแคลนยากจนในชุมชน 
ด้วยการแจกสิ่งของเครื่องใช้ที่จ าเป็นในการด ารงชีวิต นอกจากนี้ยังต้องด าเนินการทุกๆ ด้านที่
เกี่ยวกับการสงเคราะห์แก่ประชาชนที่อยู่ในบริเวณวัดหรือใกล้เคียง ท าหน้าที่ให้ความสะดวกแก่
ประชาชนในการบ าเพ็ญกุศลทั้งในและนอกวัด ให้บริการห้องน้ า ที่จอดรถแก่ผู้ที่เข้ามาภายในวัด     
เป็นต้น๑๐๑ 

  ๑๒. เจ้าอาวาสถือว่าเป็นผู้น าองค์กรคณะสงฆ์ไทยในระดับต้นๆ สามารถสร้างแรง
บันดาลใจและสอนให้พุทธศาสนิกชนน าหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาต่างๆ ไปประยุกต์ใช้กับตนเอง
ได้ ในด้านการสาธารณสงเคราะห์นั้น บางครั้งอาจเป็นการช่วยเหลือด้วยทุนทรัพย์หรือสิ่งของ  ก็ได้ 
หรือการเป็นผู้น าในการท ากิจกรรมเพ่ือส่วนรวม เช่น การขุดลอกคลอง สร้างถนน๑๐๒ 

  ๑๓. วัดเป็นศูนย์รวมจิตใจและความมุ่งหวังของชุมชน เป็นที่พ่ึงพายามยากเจ้า
อาวาสจึงมุ่งสงเคราะห์พุทธศาสนิกชนตามบทบาทหน้าที่ ปัจจุบันคณะสงฆ์จันทบุรีรวมตัวกันตั้งเป็น
กองทุนสังฆะประชานุเคราะห์ เพื่อให้การสงเคราะห์แก่ประชาชนที่เดือดร้อนทั้งในเรื่องที่พักอาศัย ใน
เรื่องของอาหารและสิ่งของเครื่องใช้ที่จ าเป็น นอกจากนี้ยังมีการตั้งเป็นกองทุนสัจจะสะสมทรัพย์เพ่ือ

                                           
 ๙๙สัมภาษณ์ พระครูจารุเขมากร, ดร., เจ้าอาวาสวัดทองทั่ว, ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๑. 
 ๑๐๐สัมภาษณ์ นายรังสรรค์ เจริญวัย, นายกเทศมนตรีเทศบาลต าบลพลิ้ว, ๒ มกราคม ๒๕๖๒. 
 ๑๐๑สัมภาษณ์ พระปลัดค านวณ อนงฺคโณ, ดร., เจ้าอาวาสวัดเกาะเปริด, ๕ มกราคม ๒๕๖๒.  
 ๑๐๒สัมภาษณ์ นายมนตรี พงษ์เจริญ, ข้าราชการบ านาญ, ๑๕ มกราคม ๒๕๖๒. 



๑๒๖ 
 

เป็นแหล่งเงินออมและเงินกู้ของสมาชิกที่เป็นคนในชุมชน โดยมีเจ้าอาวาสเป็นที่ปรึกษากองทุนก็มาก 
นอกจากการสงเคราะห์พุทธศาสนิกชนในจังหวัดแล้วยังมีการสงเคราะห์๑๐๓ 

  ๑๔. เจ้าอาวาสสามารถปรับตัวเข้ากับชุมชนรอบวัดได้เป็นอย่างดี น าพาชาวบ้านใน
ชุมชนพัฒนาร่วมกัน เพ่ือความอยู่ดีมีสุข สร้างความสมานสามัคคีด้วยการปลูกฝังให้รู้จักเสียสละคือให้
โดยไม่หวังผลตอบแทน มีจิตอาสาเสนอตัวท างานเพ่ือส่วนรวม แต่เป็นไปในลักษณะที่ต่างคนต่าง
ท า๑๐๔ 

  ๑๕. การสงเคราะห์ของเจ้าอาวาสนั้น ส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของการอ านวยความ
สะดวกแก่พุทธศาสนิกชนในการเข้ามาบ าเพ็ญกุศลในวัด ทั้งในเรื่องของสถานที่ สิ่งของเครื่องใช้ 
ห้องน้ าห้องสุขา ที่พัก หากเป็นวัดที่อยู่ในที่ชุมชนก็มักจะจัดให้เป็นตลาดแลกเปลี่ยนสินค้าของคนใน
ชุมชน เช่น วัดศรีเมือง วัดมาบไผ่ วัดบ้างอ่าง วัดบางสระเก้า เป็นต้น บางวัดก็ใช้เป็นสถานศึกษาหรือ
สถานฝึกอาชีพ เช่น วัดไผ่ล้อม วัดทับไทร บางแห่งจัดเป็นแหล่งท่องเที่ยวเพ่ือสร้างอาชีพให้กับคนใน
ชุมชน๑๐๕  

  ๑๖. การสงเคราะห์ของเจ้าอาวาสนั้นมีการด าเนินการอยู่เป็นประจ าทั้งภายในวัด
และภายนอกวัด มีการด าเนินการ ๔ ช่องทางคือ ๑) การเข้าไปบริหารจัดการเอง เช่น การตั้งกองทุน
เพ่ือช่วยเหลือคนยากจน การจัดตั้งกลุ่มสัจจะออมทรัพย์ การจัดตั้งห้องสมุดประชาชน ๒) การเข้าไป
สนับสนุนกิจกรรมของหน่วยงานอ่ืน เช่น การพัฒนาหมู่บ้านหรือชุมชนร่วมกับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น การจัดหาทุนเพ่ือสงเคราะห์หรือช่วยเหลือทางราชการในการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด การแก้ไขปัญหาความขัดแย้งของประชาชนในชุมชน ๓) การเข้าไปแสวงหาการมีส่วนร่วม เป็น
การช่วยเหลือเกื้อกูลในเรื่องของสาธารณสมบัติ เช่น การสร้างถนน การขุดลอก  คูคลอง การปลุกปุา
ชายเลน การสร้างฌาปนสถาน เป็นต้น ๔) การสงเคราะห์แบบให้เปล่า เช่น การช่วยผู้ประสบภัย
ธรรมชาติ การสงเคราะห์คนชราและคนพิการ ผู้ด้อยโอกาส หรือการสงเคราะห์ด้วยประการอ่ืนๆ เช่น 
การปลูกบ้านให้แก่ผู้ยากจน ซึ่งเป็นความเมตตาเอ้ืออาทรต่อผู้ อ่ืนของเจ้าอาวาส นอกจากการ
สงเคราะห์แก่ประชาชนแล้ว ยังมีการสงเคราะห์แก่พระสงฆ์ด้วยการจัดตั้งเป็นกองบุญสุขภาวะ
พระสงฆ์ ซึ่งเป็นการจัดตั้งกองทุนส าหรับช่วยเหลือพระสงฆ์ในยามเจ็บปุวยในเรื่องของสาธารณ
สงเคราะห์นั้น คณะสงฆ์ได้มีการด าเนินการมาโดยตลอด ปัจจุบันมีการวางแผนการสงเคราะห์โดยการ
จัดตั้งเป็นกองทุนขึ้นมา และด าเนินการสงเคราะห์ผู้ยากไร้และประสบปัญหา เช่น การสมทบทุนกับ
หน่วยงานอื่นๆ ส าหรับสร้างบ้านให้แก่ผู้ยากไร้ การน าสิ่งของเครื่องใช้และข้าวสารอาหารแห้งไปเยี่ยม
เยียนผู้ปุวยติดเตียงในแต่ละแห่ง เป็นการสงเคราะห์ที่นอกเหนือไปจากที่เจ้าอาวาสเคยปฏิบัติ๑๐๖ 

  ๑๗. งานด้านการสาธารณสงเคราะห์ คือ การท าวัดหรือศาสนสถานให้เป็นที่พักผ่อน 
เป็นที่พ่ึงของสังคมชุมชน เช่น จัดสร้างโรงพยาบาล สถานีอนามัย ที่พักอาศัย ที่พักฟ้ืน ที่สร้างอาชีพ

                                           
 ๑๐๓สัมภาษณ์ พระราชธรรมเมธี, ดร., รองเจ้าคณะจังหวัดจันทบุรี, ๑๘ มกราคม ๒๕๖๒. 
 ๑๐๔สัมภาษณ์ นายจ าลอง คังคะศรี,  นักวัฒนธรรมช านาญการ, ๑๓ มกราคม ๒๕๖๑. 
 ๑๐๕สัมภาษณ์ นางพรทิพย์ โกมลสิงห์, รองประธานชมรมคนกวาดวัดจังหวัดจันทบุร,ี ๑๙ มกราคม ๒๕๖๒.   
 ๑๐๖สัมภาษณ์ พระครูสุวรรณโพธิวรธรรม, เจ้าอาวาสวัดโพธ์ิทอง, ๒๐ มกราคม ๒๕๖๒. 



๑๒๗ 
 

รายได้ โดยวัดเป็นเจ้าของด าเนินการบริหารจัดการเอง หรือการเข้าไปสนับสนุน การเข้าไปแสวงหา
การมีส่วนร่วม และการเข้าไปแบบให้เปล่า๑๐๗ 

  ๑๘. เจ้าอาวาสส่วนใหญ่มีการสงเคราะห์ชุมชนอยู่เป็นประจ า มีการอ านวยความ
สะดวกญาติโยมในการท ากิจกรรมบ าเพ็ญกุศลทั้งภายในและภายนอกวัด มีการสงเคราะห์ผู้เดือดร้อน
จากภัยธรรมชาติด้วยการแจกสิ่งของเครื่องใช้ ข้าวสารอาหารแห้ง นอกจากนี้คณะสงฆ์ยังมีการร่วมมือ
กันจัดตั้งกองทุนเพ่ือสร้างที่พักอาศัยให้กับผู้ประสบภัยพิบัติ มีการสงเคราะห์ผู้ปุวย ผู้สูงอายุ ผู้พิการ
ในชุมชน มีการบริจาคทรัพย์เพื่อจัดซื้อเครื่องมือแพทย์และรถรับบริจาคเลือดให้กับโรงพยาบาล มีการ
สงเคราะห์ประชาชนที่อยู่ในถิ่นทุรกันดาร มีการตั้งกองบุญกองทุนสุขภาวะพระสงฆ์เพ่ือให้การ
สงเคราะห์พระสงฆ์สามเณรที่อาพาธ  มีการฝึกอบรมเพ่ือเป็นพระคิลานุปัฏฐากเพ่ือดูแลพระสงฆ์ที่ชรา
ภาพและอาพาธ๑๐๘ 

  ๑๙. เจ้าอาวาสและคณะสงฆ์จังหวัดจันทบุรี มีกิจกรรมประกอบด้วยความเมตตา
ธรรมต่อสัตว์โลกจะเห็นได้จากอย่างที่ประชาชนชาวไทยเดือดร้อนจากภัยธรรมชาติ น้ าท่วม ไฟไหม้ 
คณะสงฆ์โดยมีเจ้าอาวาสในแต่ละวัดจะให้ความร่วมมือบริจาคสิ่งของอุปโภคบริโภค เพ่ือช่วยเหลือ
ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนในภูมิภาคแถบภาคใต้จากปัญหาน้ าท่วม และพ่ีน้องประเทศลาวที่
ประสบภัยปัญหาเขื่อนแตก เป็นเหตุน ามาซึ่งความสูญเสีย คณะสงฆ์โดยมีเจ้าอาวาสและประชาชนใน
ชุมชน เทศบาล องค์กรต่างๆได้ร่วมกันบริจาคอาหารและอุปกรณ์เครื่องใช้ที่จ าเป็นในการด ารงชีวิต
และน าไปมอบให้กับประชาชนได้รับที่ได้รับความเดือดร้อนซึ่งได้ปฏิบัติและกระท ามาโดยตลอด 
นอกจากนี้ยังมีการบริจาคข้าวสารให้กับครอบครัวที่เดือดร้อนขาดแคลนและผู้ปุวยติดเตียง มีการ
จัดตั้งกองทุนสัจจะสะสมทรัพย์เพื่อช่วยเหลือในการประกอบอาชีพและบรรเทาความเดือดร้อน๑๐๙    
 

ตารางที่ ๔.๖  สรุปประเด็นและแสดงความถี่ของผู้ให้ข้อมูลส าคัญการสัมภาษณ์เชิงลึกเกี่ยวกับสภาพ
ทั่วไปในการพัฒนาสมรรถนะเจ้าอาวาสตามหลักพุทธธรรมเพ่ือการบริหารกิจการคณะ
สงฆ์ในจังหวัดจันทบุรี ด้านการมุ่งผลสัมฤทธิ์ด้านการสาธารณะสงเคราะห์ 

ล าดับ สาระส าคัญ 
ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 

ความถี่ 
(รูป/คน) 

ล าดับที่ 

๑ เจ้าอาวาสมีการประชุมปรึกษาหารือก าหนดนโยบายในการท า
กิจกรรมร่วมกัน มีการระดมทุนเพ่ือจัดตั้งเป็นกองทุนส าหรับ
การสงเคราะห์ประชาชนผู้ยากไร้ ทั้งเรื่องการจัดหาสิ่งของ
เครื่องใช้ ข้าวสารอาหารแห้ง ทั้งในยามปกติหรือกรณีเกิดภัย
พิบัติ 

 
๖ 

๑, ๒, ๓, 
๔,๖, ๑๔, 

                                           
 ๑๐๗สัมภาษณ์ นายทศพล วงษ์ก าปั่น, นายกเทศมนตรีเทศบาลต าบลแสลง, ๒๔ มกราคม ๒๕๖๒.   
 ๑๐๘สัมภาษณ์, พระปิติพัฒน์ านิโย, ประธานสงฆ์ส านักสงฆ์เขามโนรมย์, ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๒. 
 ๑๐๙สัมภาษณ์ นายวิเชษฐ์ เปลี่ยนโมลี, ไวยาวัจกรวัดใหม่, ๒๕ มกราคม ๒๕๖๒.  



๑๒๘ 
 

ตารางที่ ๔.๖  สรุปประเด็นและแสดงความถี่ของผู้ให้ข้อมูลส าคัญการสัมภาษณ์เชิงลึกเกี่ยวกับสภาพ
ทั่วไปในการพัฒนาสมรรถนะเจ้าอาวาสตามหลักพุทธธรรมเพ่ือการบริหารกิจการคณะ
สงฆ์ในจังหวัดจันทบุรี ด้านการมุ่งผลสัมฤทธิ์ด้านการสาธารณะสงเคราะห์ (ต่อ) 

ล าดับ สาระส าคัญ 
ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 

ความถี่ 
(รูป/คน) 

ล าดับที่ 

๒ เจ้าอาวาสเป็นผู้น าในการพัฒนาชุมชน เป็นศูนย์รวมของ
ชาวบ้านและเป็นแกนน ามรการท ากิจกรรมสาธารณประโยชน์
ของชุมชน ทั้งในเรื่องของการหาทุนสนับสนุน การลงมือท าด้วย
ตนเอง หรือการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ เช่น 
การช่วยหาทุนในการสร้างถนนหนทาง โรงพยาบาล การซื้อ
เครื่องมือแพทย์ การซื้อรถรับบริจาคโลหิต การชุดลอกคูคลอง 
การสร้างสะพาน  

๓ ๒, ๔, ๙,  

๓ เจ้าอาวาสมุ่งเน้นการสงเคราะห์ประชาชนทั้งในด้านวัตถุและ
จิตใจ เป็นผู้ให้ค าแนะน าในการด าเนินชีวิตอย่างมีความสุข ช่วย
ให้ค าแนะน าในการแก้ไขปัญหาในชีวิตประจ าวัน เจ้าอาวาส
บางรูปสงเคราะห์ในเรื่องของการสร้างอาชีพ เช่น การจัดตลาด
ส าหรับซื้อ-ขายสินค้าในบริเวณวัด จัดตั้งเป็นสถานศึกษานอก
สถานที่ บางวัดมีการจัดฝึกอาชีพแก่ประชาชน 

๓ ๓, ๘, ๑๔ 

๔ เจ้าอาวาสมุ่งสงเคราะห์ประชาชนในด้านต่างๆ ตามบริบทของ
วัด เช่น การอ านวยความสะดวกในเรื่องของการบ าเพ็ญกุศล 
การให้ที่พักแก่คนเดินทาง การเปิดเป็นสถานที่ฝึกอาชีพแก่
ประชาชนในชุมชน การน าสิ่งของไปแจกแก่ผู้สูงอายุและผู้ปุวย
ติดเตียง  

๓ ๕, ๗, ๑๕ 

๕ เจ้าอาวาสมีการรวมกลุ่มกันจัดกิจกรรมสงเคราะห์ประชาชนที่
ประสบปัญหาความเดือดร้อนจากภัยพิบัติต่างๆ ทั้งในเรื่องอขง
ที่พักพิง อาหาร น้ าดื่ม สิ่งของเครื่องใช้ โดยการจัดตั้งเป็น
กองทุนสังฆะประชานุเคราะห์ เพื่อให้ความช่วยเหลือในการ
สร้างที่อยู่อาศัยและจัดหาสิ่งของเครื่องใช้ที่จ าเป็นแก่
ผู้ประสบภัย  

 
 

๖ 

๔ ,  ๑ ๐ , 
๑ ๓ ,  ๑ ๖ , 
๑๘, ๒๐ 

๖ เจ้าอาวาสให้การสงเคราะห์ด้านจิตใจแก่ประชาชนโดยการจัด
กิจกรรมปฏิบัติธรรม การบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน และ
การให้ค าปรึกษาในการด าเนินชีวิต 

๓ ๕, ๖, ๑๑ 

 
 
 



๑๒๙ 
 

ตารางที่ ๔.๖  สรุปประเด็นและแสดงความถี่ของผู้ให้ข้อมูลส าคัญการสัมภาษณ์เชิงลึกเกี่ยวกับสภาพ
ทั่วไปในการพัฒนาสมรรถนะเจ้าอาวาสตามหลักพุทธธรรมเพ่ือการบริหารกิจการคณะ
สงฆ์ในจังหวัดจันทบุรี ด้านการมุ่งผลสัมฤทธิ์ด้านการสาธารณะสงเคราะห์ (ต่อ) 

ล าดับ สาระส าคัญ 
ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 

ความถี่ 
(รูป/คน) 

ล าดับที่ 

๗ เจ้าอาวาสมีความมุ่งมั่นในการสงเคราะห์ประชาชนทั้งที่
ด าเนินการด้วยตนเอง เช่น การตั้งกองทุนเพ่ือช่วยเหลือความ
เดือดร้อน เช่น กองทุนสัจจะสะสมทรัพย์ กองทุนกองบุญสุข
ภาวะ หรือการสนับสนุนกิจกรรมของหน่วยงานอ่ืน เช่น การ
ร่วมปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด หรือการเข้าไปมีส่วน
ร่วมในการด าเนินการต่างๆ เช่น การขุดลอกคูคลอง การท า
ถนน เป็นต้น และการสงเคราะห์แบบให้เปล่า เช่น การ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ าท่วม ไฟไหม้ ในด้านต่างๆ รวมถึงการ
สงเคราะห์พระภิกษุสามเณรด้วยกันเอง 

๒ ๑๖, ๑๗ 

 

 สรุป สภาพทั่วไปในการพัฒนาสมรรถนะเจ้าอาวาสตามหลักพุทธธรรมเพ่ือการบริหาร
กิจการคณะสงฆ์ในจังหวัดจันทบุรี ด้านการมุ่งผลสัมฤทธิ์ด้านการสาธารณสงเคราะห์  

 ข้อดี  ปัจจุบันคณะสงฆ์ได้มีการด าเนินการร่วมกัน เจ้าอาวาสนั้นช่วยเหลือคน บนพ้ืนฐาน
ของความเมตตา ต่างก็มีความตั้งใจช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อนและมีความทุกข์ ทั้งในเรื่องของทุน
ทรัพย์และก าลังใจ ส่วนใหญ่จะมีกิจกรรมสงเคราะห์พุทธศาสนิกชนอยู่เป็นประจ า คอยแนะน า
ช่วยเหลือให้ค าปรึกษาแก่ผู้ที่เข้ามาท ากิจกรรมภายในวัด อ านวยความสะดวกแก่พุทธศาสนิกชนใน
การเข้ามาบ าเพ็ญกุศลในวัด ทั้งในเรื่องของสถานที่ สิ่งของเครื่องใช้ ห้องน้ าห้องสุขา น้ าดื่ม ลานจอด
รถ ที่พัก หากเป็นวัดที่อยู่ในที่ชุมชนก็มักจะจัดให้เป็นตลาดแลกเปลี่ยนสินค้าของคนในชุมชน ในการ
พัฒนาชุมชนเจ้าอาวาสเป็นทั้งผู้น าและแกนน าในการพัฒนา ช่วยเหลือเกื้อกูลในเรื่องของสาธารณ
สมบัติ เช่น การสร้างถนน การขุดลอก  คูคลอง การปลุกปุาชายเลน การสร้างฌาปนสถาน เป็นต้น  
เป็นศูนย์รวมของชาวบ้าน เป็นนักสังคมสงเคราะห์ เป็นผู้น าประชาชนและประสานกับองค์กรและ
หน่วยงานต่างๆ เพ่ือร่วมกันช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติอยู่เป็นประจ า ทั้งน้ าท่วม ไฟไหม้ รวมถึงมีการ
จัดตั้งเป็นกองทุนสังฆประชานุเคราะห์ขึ้นมา เพ่ือจัดหาเงินทุนในการสงเคราะห์ผู้ที่ยากจนและ
เดือดร้อนด้วยการสร้างบ้านเพ่ืออยู่อาศัย น าไปซื้อสิ่งของเครื่องใช้พร้อมอาหารแห้งเพ่ือน าไปมอบ
ให้กับคนไข้ติดเตียง มีการตั้งกองทุนสัจจะสะสมทรัพย์ เพ่ือช่วยเหลือในเรื่องเงินทุนประกอบอาชีพ
และเงินกู้เพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ยากไร้ โดยมีเจ้าอาวาสเป็นประธานที่ปรึกษา นอกจากนี้
แล้วยังมีการตั้งกองบุญกองทุนสุขภาวะพระสงฆ์เพ่ือให้การสงเคราะห์พระสงฆ์สามเณรที่อาพาธ  และ
มีการฝึกอบรมเกี่ยวกับการดูแลด้านสาธารณสุขเพ่ือเป็นพระคิลานุปัฏฐากเพ่ือดูแลพระสงฆ์ที่ชราภาพ
และอาพาธ 



๑๓๐ 
 

 ปัญหา ไม่มีการก าหนดแนวนโยบายอย่างชัดเจน ท าให้เจ้าอาวาสแต่ละวัดต่างคนต่างท า
ตามก าลังความสามารถของตนเอง ไม่มีการวางแผนการท างาน ท าให้การสงเคราะห์เป็นไปอย่างไร้
ระบบ ทั้งยังมีข้อจ ากัดในเรื่องของความรู้ และประสบการณ์ในการสงเคราะห์ ท าให้ไม่มีการศึกษา
ข้อมูลของผู้ที่จะไปสงเคราะห์ ท าให้การสงเคราะห์บางครั้งไม่สามารถช่วยเหลือประชาชนได้ตรงตาม
ความต้องการ ไม่สามารถแก้ปัญหาของประชาชนได้อย่างแท้จริง ขาดงบประมาณในการสงเคราะห์ 
และขาดการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ท าให้มีการสงเคราะห์ที่ซ้ าซ้อนและไม่ตรง
กับความต้องการของชุมชน 

 ข้อเสนอแนะ คณะสงฆ์ควรมีการก าหนดนโยบายและแผนปฏิบัติการส าหรับการจัดการ
งานด้านการสาธารณสงเคราะห์ เพ่ือให้สามารถด าเนินการในระยะยาวได้ จะท าให้การสงเคราะห์ของ
เจ้าอาวาสเป็นระบบมากขึ้น ควรมีการวางแผนงานและมีการจัดหาทุนเพ่ือใช้ในการสงเคราะห์ร่วมกับ
พุทธศาสนิกชน และมีการศึกษาข้อมูลของพ้ืนที่ว่ามีผู้เดือดร้อนจ านวนเท่าใด และเรื่องที่ต้องการ
ความช่วยเหลือ เพ่ือใช้ในการวางแผนสงเคราะห์ได้อย่างถูกต้องและตรงกับความต้องการ นอกจากนี้ 
ควรมีการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือแสวงหาความร่วมมือและให้เกิด
ประโยชน์มากที่สุด และปูองกันความซ้ าซ้อนและไม่ตรงกับความต้องการของประชาชนผู้เดือดร้อน 

 ๔.๑.๒ ด้านการบริการที่ดี 

 ๑) ด้านการปกครอง 

  ๑. เจ้าอาวาสจะเป็นผู้คอยดูแลความเป็นอยู่ของพระภิกษุ สามเณร และญาติโยมที่
พักอาศัยอยู่ภายในวัด เพ่ือให้อยู่กันด้วยความเรียบร้อยสงบสุข๑๑๐ 

  ๒. เจ้าอาวาสได้ส่งเสริมให้พระภิกษุ สามเณร เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ ปฏิบัติ
ตนอยู่ในกรอบของพระวินัย และปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างท่ีดีอยู่เสมอ๑๑๑ 

  ๓. เจ้าอาวาสเอาใจใส่ต่อความเป็นอยู่ของพระภิกษุสามเณรภายในวัด รวมไปถึงผู้ที่
พ านักอยู่ภายในวัดให้มีความเป็นอยู่ที่สุขสบายตามอัตภาพ๑๑๒ 

  ๔. เจ้าอาวาสดูแลปกครองพระภิกษุสามเณรและผู้ที่อยู่ภายในวัดให้มีความเป็นอยู่ที่
ดีโดยเท่าเทียมกัน ไม่มีการแบ่งแยกกีดกัน๑๑๓ 

 
 
 
 
 

                                           
 ๑๑๐สัมภาษณ์ พระครูสุจิตกิตติวัฒน์, ดร., เจ้าคณะอ าเภอมะขาม, ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๑.     
 ๑๑๑สัมภาษณ์ พระราชธรรมเมธี, ดร., รองเจ้าคณะจังหวัดจันทบุรี, ๑๘ มกราคม ๒๕๖๒. 
 ๑๑๒สัมภาษณ์ พระครูจารุเขมากร, ดร., เจ้าอาวาสวัดทองทั่ว, ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๑. 
 ๑๑๓สัมภาษณ์ พระครูสุวรรณโพธิวรธรรม, เจ้าคณะต าบลตลาด, ๒๐ มกราคม ๒๕๖๒. 



๑๓๑ 
 

ตารางที่ ๔.๗  สรุปประเด็นและแสดงความถ่ีของผู้ให้ข้อมูลส าคัญการสัมภาษณ์เชิงลึกเกี่ยวกับสภาพ
ทั่วไปในการพัฒนาสมรรถนะเจ้าอาวาสตามหลักพุทธธรรมเพ่ือการบริหารกิจการคณะ
สงฆ์ในจังหวัดจันทบุรี ด้านการบริการที่ดีด้านการปกครอง 

ล าดับ สาระส าคัญ 
ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 

ความถี่ 
(รูป/คน) 

ล าดับที่ 

๑ เจ้าอาวาสจะดูแลพระภิกษุ สามเณรและผู้ที่อยู่ภายในวัดให้
อยู่กันด้วยความสงบสุขเรียบร้อยตามอัตภาพ มีความ
เป็นอยู่อย่างเท่าเทียมกัน ไม่มีการแบ่งแยกกีดกัน 

๓ ๑, ๒, ๔ 

๒ เจ้าอาวาสเป็นผู้ส่งเสริมพระภิกษุ สามเณร ให้เป็นผู้ที่มี
ความรู้ความสามารถ ปฏิบัติตนอยู่ในกรอบของพระวินัย 
และเป็นแบบอย่างที่ดีอยู่เสมอ 

๑ ๓ 

 

 สรุป สภาพทั่วไปในการพัฒนาสมรรถนะเจ้าอาวาสตามหลักพุทธธรรมเพ่ือการบริหาร
กิจการคณะสงฆ์ในจังหวัดจันทบุรี ด้านการบริการที่ดีด้านการปกครอง คือ เจ้าอาวาสดูแลพระภิกษุ 
สามเณรและผู้ที่อยู่ภายในวัดให้อยู่กันด้วยความสงบสุขเรียบร้อยตามอัตภาพ มีความเป็นอยู่อย่างเท่า
เทียมกัน ไม่มีการแบ่งแยกกีดกัน และส่งเสริมให้พระภิกษุ สามเณร ให้เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ 
ปฏิบัติตนอยู่ในกรอบของพระวินัย และเป็นแบบอย่างที่ดีอยู่เสมอ 

 ๒) ด้านการศาสนศึกษา 

  ๑. เจ้าอาวาสมีการพัฒนาคุณภาพระบบจัดการศึกษาแก่พระภิกษุ สามเณร ทั้ง
หลักสูตรธรรมและบาลีภายในวัด โดยเป็นผู้จัดหาวัสดุอุปกรณ์ในการจัดการเรียนการสอน หนังสือ
ต าราต่างๆ๑๑๔ 

  ๒. เจ้าอาวาสให้ความเอาใจใส่ในการจัดการศึกษาส าหรับพระภิกษุสามเณรและ
เยาวชนอย่างดีเยี่ยม ทั้งบาลี นักธรรม และสายสามัญ ทั้งท่ีจัดเองภายในวัดหรือจัดในส านักเรียนต่างๆ 
หรือแม้แต่ในมหาวิทยาลัย๑๑๕ 

  ๓. เจ้าอาวาสจัดการศึกษาให้พระภิกษุ สามเณรภายในวัด โดยการจัดการเรียนการ
สอนภายในวัด โดยเจ้าอาวาสเป็นผู้สนับสนุนทรัพยากรในทุกๆ เรื่อง ทั้งในส่วนของต ารับต ารา วัสดุ
อุปกรณ์๑๑๖  

                                           
 ๑๑๔สัมภาษณ์ พระครูสุจิตกิตติวัฒน์, ดร., เจ้าคณะอ าเภอมะขาม, ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๑.     
 ๑๑๕สัมภาษณ์ พระอธิการทัศนัย านุตฺตโต, เจ้าอาวาสวัดท่าแคลง, ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๑.  
 ๑๑๖สัมภาษณ์ พระครูจารุเขมากร, ดร., เจ้าอาวาสวัดทองทั่ว, ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๑. 



๑๓๒ 
 

  ๔. เจ้าอาวาสเข้าใจสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องจึงมีการจัดการศึกษาธรรมและบาลี
ภายในวัด เพ่ือให้พระภิกษุสามเณร ได้มีโอกาสทางการศึกษาและได้รับความสะดวกสบาย รวมทั้งมี
การจัดสอบธรรมศึกษาส าหรับนักเรียนและประชาชนทั่วไปด้วย๑๑๗  

  ๕. เจ้าอาวาสช่วยสร้างบรรยากาศในการท างานที่ดีของชุมชนด้วยการเข้าร่วมเป็น
คณะกรรมการสถานศึกษาแก่โรงเรียนในเขตใกล้วัด๑๑๘  

  ๖. นอกเหนือจากการจัดการศึกษาให้แก่พระภิกษุสามเณร เด็กและเยาวชน รวมทั้ง
ประชาชนทั่วไปแล้ว ยังช่วยในการพัฒนาระบบการศึกษาด้วยการเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ
สถานศึกษา เป็นครูพระเข้าไปสอนศีลธรรมในโรงเรียนต่างๆ๑๑๙  

ตารางที่ ๔.๘  สรุปประเด็นและแสดงความถี่ของผู้ให้ข้อมูลส าคัญการสัมภาษณ์เชิงลึกเกี่ยวกับสภาพ
ทั่วไปในการพัฒนาสมรรถนะเจ้าอาวาสตามหลักพุทธธรรมเพ่ือการบริหารกิจการคณะ
สงฆ์ในจังหวัดจันทบุรี ด้านการบริการที่ดีด้านการศาสนศึกษา 

ล าดับ สาระส าคัญ 
ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 

ความถี่ 
(รูป/คน) 

ล าดับที่ 

๑ เจ้าอาวาสเอาใจใส่ในการจัดการศึกษา มีการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาทั้งทางด้านหลักสูตรบาลี หลักสูตร
ธรรมแก่พระภิกษุสามเณร และหลักสูตรธรรมศึกษาแก่
เยาวชนอย่างดีเยี่ยม เป็นผู้จัดหาทรัพยากรในการจัดการ
เรียนการสอน หนังสือและต าราต่างๆ ทั้งที่จัดภายในวัด
หรือจัดในสถานศึกษาแห่งอ่ืนๆ เพ่ือเป็นการอ านวยความ
สะดวกแก่พระภิกษุสามเณรและผู้ที่สนใจศึกษาท่ังไป 

๔ ๑, ๒, ๓, ๔ 

๒ เจ้าอาวาสมีส่วนร่วมกับชุมชนด้วยการเข้าร่วมเป็น
คณะกรรมการสถานศึกษาในโรงเรียนที่อยู่ใกล้วัด  

๒ ๕, ๖ 

 

 สรุป สภาพทั่วไปในการพัฒนาสมรรถนะเจ้าอาวาสตามหลักพุทธธรรมเพ่ือการบริหาร
กิจการคณะสงฆ์ในจังหวัดจันทบุรี ด้านการบริการที่ดีด้านการศาสนศึกษา คือ เจ้าอาวาสเอาใจใส่ใน
การจัดการศึกษา มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทั้งทางด้านหลักสูตรบาลี หลักสูตรธรรมแก่พระภิกษุ
สามเณร และหลักสูตรธรรมศึกษาแก่เยาวชนอย่างดีเยี่ยม เป็นผู้จัดหาทรัพยากรในการจัดการเรียน
การสอน หนังสือและต าราต่างๆ ทั้งที่จัดภายในวัดหรือจัดในสถานศึกษาแห่งอ่ืนๆ เพ่ือเป็นการอ านวย
ความสะดวกแก่พระภิกษุสามเณรและผู้ที่สนใจศึกษาทั่งไป นอกจากนี้ยังเข้าร่วมคณะกรรมการ
สถานศึกษาในโรงเรียนที่อยู่ใกล้วัด   

                                           
 ๑๑๗สัมภาษณ์ พระครูบวรสิริทัต, ดร., เจ้าคณะต าบลคมบาง, ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๑. 
 ๑๑๘สัมภาษณ์ นายมนตรี พงษ์เจริญ, ข้าราชการบ านาญ, ๑๕ มกราคม ๒๕๖๒. 
 ๑๑๙สัมภาษณ์ พระราชธรรมเมธี, ดร., รองเจ้าคณะจังหวัดจันทบุรี, ๑๘ มกราคม ๒๕๖๒. 



๑๓๓ 
 

 ๓) ด้านการเผยแผ่ 
  ๑. เจ้าอาวาสได้มีการส่งเสริมให้มีการเรียนการสอนธรรมะภายในวัด เพ่ือเป็นการให้
เด็กและเยาวชน รวมถึงประชาชนทั่วไปได้สัมผัสบรรยากาศที่เป็นจริงภายในวัด นอกจากนี้ยังมีการจัด
กิจกรรมด้านอื่นๆ เพ่ือเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ให้เด็กและเยาวชนเป็นคนดี ๑๒๐ 

  ๒. เจ้าอาวาสมีการจัดกิจกรรมเผยแผ่ภายในวัดอย่างสม่ าเสมอ ทั้งการแสดงธรรมในวัน
พระ การจัดกิจกรรมวันส าคัญต่างๆ ทางพุทธศาสนา เช่น การเวียนเทียนในวันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา 
วันอาสาฬหบูชา  การหล่อเทียนพรรษา การจัดเทศน์มหาชาติ เป็นต้น มีการจัดกิจกรรมปฏิบัติธรรม
ส าหรับประชาชนทุกเพศทุกวัย นอกจากนี้ยังมีการจัดบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเป็นประจ าทุกปี๑๒๑  

  ๓. เจ้าอาวาสเน้นการให้บริการแก่ญาติโยมให้มีความสะดวกสบาย จึงมีการจัดแสดง
ธรรมในวัดทุกวันพระ มีการจัดเทศน์มหาชาติเป็นประจ าทุกปีบางครั้งก็มีการจัดโครงการอบรมคุณธรรม
ให้แก่ครูและนักเรียน รวมทั้งบุคลากรของหน่วยงานราชการหรือพนักงานของบริษัทเอกชน๑๒๒ 

  ๔. นอกจากจะจัดแสดงธรรมทุกวันพระภายในวัดแล้ว เจ้าอาวาสยังมีการจัดปฏิบัติ
ธรรมแก่ผู้สูงอายุและประชาชนทั่วไปเป็นประจ าทุกเดือน บางครั้งมีการแสดงธรรมผ่านทางวิทยุหรือ
โทรทัศน์ รวมถึงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันส าคัญๆ ทางพุทธศาสนาอีกด้วย๑๒๓   
 

ตารางที่ ๔.๙  สรุปประเด็นและแสดงความถี่ของผู้ให้ข้อมูลส าคัญการสัมภาษณ์เชิงลึกเกี่ยวกับสภาพ
ทั่วไปในการพัฒนาสมรรถนะเจ้าอาวาสตามหลักพุทธธรรมเพ่ือการบริหารกิจการคณะ
สงฆ์ในจังหวัดจันทบุรี ด้านการบริการที่ดีด้านการเผยแผ่  

ล าดับ สาระส าคัญ 
ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 

ความถี่ 
(รูป/คน) 

ล าดับที่ 

๑ เจ้าอาวาสส่งเสริมให้มีการเรียนการสอนธรรมะภายในวัด 
เพ่ือเป็นให้เด็กและเยาวชน รวมถึงประชาชนทั่วไปได้สัมผัส
บรรยากาศที่เป็นจริงภายในวัด  

๑ ๑ 

๒ เจ้าอาวาสมีการจัดกิจกรรมเผยแผ่ภายในวัดอย่างสม่ าเสมอ       
ทั้งการแสดงธรรมในวันพระทุกวันพระ การจัดกิจกรรมวัน
ส าคัญ ทางพุทธศาสนา เช่น วันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา วัน
อาสาฬหบูชา  การหล่อเทียนพรรษา การจัดเทศน์มหาชาติ 
นอกจากนี้ยังมีการจัดกิจกรรมปฏิบัติธรรมแก่ประชาชนทุก
เพศทุกวัยอย่างต่อเนื่อง และการจัดบรรพชาสามเณรภาคฤดู
ร้อนเป็นประจ าทุกปี 

๓ ๒, ๓, ๔ 

                                           
 ๑๒๐สัมภาษณ์ พระครูสุจิตกิตติวัฒน์, ดร., เจ้าคณะอ าเภอมะขาม, ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๑.     
 ๑๒๑สัมภาษณ์ พระมหาชนก เขมกาโม, เจ้าคณะอ าเภอแก่งหางแมว, ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๑. 
 ๑๒๒สัมภาษณ์ พระใบฎีกาวีระ สุนฺทโร, ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมาบไผ่, ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๑. 
 ๑๒๓สัมภาษณ์ พระสมุห์อดิศักดิ์ กตสาโร, ผศ. ดร., เจ้าอาวาสวัดหนองปลาไหล, ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๑.   



๑๓๔ 
 

ตารางที่ ๔.๙  สรุปประเด็นและแสดงความถี่ของผู้ให้ข้อมูลส าคัญการสัมภาษณ์เชิงลึกเกี่ยวกับสภาพ
ทั่วไปในการพัฒนาสมรรถนะเจ้าอาวาสตามหลักพุทธธรรมเพ่ือการบริหารกิจการคณะ
สงฆ์ในจังหวัดจันทบุรี ด้านการบริการที่ดีด้านการเผยแผ่ (ต่อ) 

ล าดับ สาระส าคัญ 
ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 

ความถี่ 
(รูป/คน) 

ล าดับที่ 

๓ เจ้าอาวาสจัดกิจกรรมอบรมคุณธรรมให้แก่ครูและนักเรียน 
เพ่ือเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ให้เด็กและเยาวชนเป็นคนดี 
รวมทั้งบุคลากรของหน่วยงานราชการหรือพนักงานของ
บริษัทเอกชน และผู้สูงอายุ   

๑ ๓ 

๔ เจ้าอาวาสมีการเผยแผ่ธรรมะผ่านสื่อต่างๆ เช่น วิทยุ 
โทรทัศน์ 

๑ ๔ 

 

 สรุป สภาพทั่วไปในการพัฒนาสมรรถนะเจ้าอาวาสตามหลักพุทธธรรมเพ่ือการบริหาร
กิจการคณะสงฆ์ในจังหวัดจันทบุรี  ด้านการบริการที่ดีด้านการเผยแผ่ คือ เจ้าอาวาสมีการจัด
กิจกรรมเผยแผ่ภายในวัดอย่างสม่ าเสมอทั้งการแสดงธรรมในวันพระทุกวันพระ การจัดกิจกรรมวัน
ส าคัญ ทางพุทธศาสนา เช่น วันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา วันอาสาฬหบูชา  การหล่อเทียนพรรษา การ
จัดเทศน์มหาชาติ นอกจากนี้ยังมีการจัดกิจกรรมปฏิบัติธรรมแก่ประชาชนทุกเพศทุกวัยอย่างต่อเนื่อง 
และการจัดบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเป็นประจ าทุกปี การจัดกิจกรรมอบรมคุณธรรมให้แก่ครูและ
นักเรียน เพ่ือเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ให้เด็กและเยาวชนเป็นคนดี รวมทั้งการจัดกิจกรรมอบรม
คุณธรรมจริยธรรมให้กับบุคลากรของหน่วยงานราชการหรือพนักงานของบริษัทเอกชน มีการจัด
ปฏิบัติธรรมแก่ผู้สูงอายุและประชาชนทั่วไปเป็นประจ า นอกจากนี้ยังมีการเผยแผ่ธรรมะผ่านสื่อต่างๆ 
เช่น วิทยุ โทรทัศน์ 

 ๔) ด้านการศึกษาสงเคราะห์ 

  ๑. เจ้าอาวาสมีการจัดหาทุนการศึกษาเพ่ือมอบให้แก่นักเรียนเป็นประจ าทุกปี๑๒๔ 

  ๒. เจ้าอาวาสมีความสามารถในการด าเนินการเพ่ือช่วยเหลือเกื้อกูลและการ
ช่วยเหลือทุนการศึกษาแก่เด็กเยาวชนและประชาชนผู้เดือดร้อนได้อย่างมีประสิทธิภาพ๑๒๕ 

  ๓. เจ้าอาวาสบางวัดจัดตั้งศูนย์พุทธศาสนาวันอาทิตย์ เพ่ืออบรมคุณธรรมจริยธรรม
และหลักค าสอนทางพุทธศาสนาแก่เด็กเยาวชนและประชาชนทั่วไป บ้างก็จัดตั้งศูนย์เด็กเล็กก่อน
เกณฑ์ เพ่ืออ านวยความสะดวกและเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับเด็ก มีการมอบทุนการศึกษาแก่

                                           
 ๑๒๔สัมภาษณ์ พระอธิการทัศนัย านุตฺตโร , เจ้าอาวาสวัดท่าแคลง, ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๑.  
 ๑๒๕สัมภาษณ์ พระครูจารุเขมากร, ดร., เจ้าอาวาสวัดทองทั่ว, ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๑.  



๑๓๕ 
 

เด็กนักเรียนที่ยากจน สนับสนุนอุปกรณ์การศึกษา อุปกรณ์กีฬา นอกจากนี้ยังให้บริการวิชาการ
ทางด้านพุทธศาสนาอีกด้วย๑๒๖  

  ๔. ในการจัดโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เพ่ือเป็นการช่วยเหลือผู้ปกครอง
ในช่วงปิดเทอม เจ้าอาวาสมมีีการแจกทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการเป็นประจ าทุกปี๑๒๗ 

  ๕. เจ้าอาวาสพยายามจัดหาทุนการศึกษาเพ่ือให้สามารถน าไปมอบให้กับนักเรียน
ผู้ด้อยโอกาสครบทุกคน๑๒๘ 

ตารางที่ ๔.๑๐  สรุปประเด็นและแสดงความถี่ของผู้ให้ข้อมูลส าคัญการสัมภาษณ์เชิงลึกเกี่ยวกับ
สภาพทั่วไปในการพัฒนาสมรรถนะเจ้าอาวาสตามหลักพุทธธรรมเพ่ือการบริหาร
กิจการคณะสงฆ์ในจังหวัดจันทบุรี ด้านการบริการที่ดีด้านการศึกษาสงเคราะห์ 

ล าดับ สาระส าคัญ 
ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 

ความถี่ 
(รูป/คน) 

ล าดับที่ 

๑ เจ้าอาวาสมีความพยายามในการจัดหาทุนการศึกษาเพ่ือน ามา
มอบให้แก่นักเรียนจนครบทุกคน ทั้งนี้เพ่ือช่วยเหลือเกื้อกูลและ
การช่วยเหลือทุนการศึกษาแก่เด็กเยาวชนและประชาชนผู้
เดือดร้อนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๓ ๑, ๒, ๕ 

๒ เจ้าอาวาสบางรูปจัดกิจกรรมเผยแผ่ด้วยการจัดตั้งศูนย์พุทธ
ศาสนาวันอาทิตย์ เพ่ืออบรมคุณธรรมจริยธรรมและหลักค าสอน
ทางพุทธศาสนาแก่เด็กเยาวชนและประชาชนทั่วไป บ้างก็จัดตั้ง
ศูนย์เด็กเล็กก่อนเกณฑ์ เพ่ืออ านวยความสะดวกและเป็นการ
เตรียมความพร้อมให้กับเด็ก สนับสนุนอุปกรณ์การศึกษา 
อุปกรณ์กีฬาให้แก่โรงเรียนที่ขาดแคลน 

๑ ๓ 

๓ ในการจัดโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เจ้าอาวาสมีมี
การแจกทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการเป็นประจ า
ทุกปี ทั้งนีเ้พ่ือเป็นการช่วยเหลือผู้ปกครองในช่วงปิดเทอม  

๑ ๔ 

 

 สรุป สภาพทั่วไปในการพัฒนาสมรรถนะเจ้าอาวาสตามหลักพุทธธรรมเพ่ือการบริหาร
กิจการคณะสงฆ์ในจังหวัดจันทบุรี ด้านการบริการที่ดีด้านการศึกษาสงเคราะห์ คือ เจ้าอาวาสมี
ความพยายามในการจัดหาทุนการศึกษาเพ่ือน ามามอบให้แก่นักเรียนจนครบทุกคน ทั้งนี้ เพ่ือ
ช่วยเหลือเกื้อกูลและการช่วยเหลือทุนการศึกษาแก่เด็กเยาวชนและประชาชนผู้เดือดร้อนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ เจ้าอาวาสบางรูปจัดกิจกรรมเผยแผ่ด้วยการจัดตั้งศูนย์พุทธศาสนาวันอาทิตย์ เพ่ือ

                                           
 ๑๒๖สัมภาษณ์ พระราชธรรมเมธี, ดร., รองเจ้าคณะจังหวัดจันทบุรี, ๑๘ มกราคม ๒๕๖๒. 
 ๑๒๗สัมภาษณ์, พระปิติพัฒน์ านิโย, ประธานสงฆ์ส านักสงฆ์เขามโนรมย์, ๒๑ มกราคม ๒๕๖๒. 
 ๑๒๘สัมภาษณ์ พระอธิการทัศนัย านุตฺตโร, เจ้าอาวาสวัดท่าแคลง, ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๑.  



๑๓๖ 
 

อบรมคุณธรรมจริยธรรมและหลักค าสอนทางพุทธศาสนาแก่เด็กเยาวชนและประชาชนทั่วไป บ้างก็
จัดตั้งศูนย์เด็กเล็กก่อนเกณฑ์ เพ่ืออ านวยความสะดวกและเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับเด็ก 
สนับสนุนอุปกรณ์การศึกษา อุปกรณ์กีฬาให้แก่โรงเรียนที่ขาดแคลน นอกจากนี้ ในการจัดโครงการ
บรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เจ้าอาวาสมีมีการแจกทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการเป็น
ประจ าทุกปี ทั้งนี้เพ่ือเป็นการช่วยเหลือผู้ปกครองในช่วงปิดเทอม 

 ๕) ด้านการสาธารณูปการ 

  ๑. เจ้าอาวาสแต่ละวัดมีการสอดส่องดูแลอาคารเสนาสนะต่างๆ ให้อยู่ในสภาพที่
เรียบร้อย พร้อมที่จะให้พุทธศาสนิกชนเข้ามาใช้ท ากิจกรรมต่างๆ ได้อย่างสะดวก๑๒๙ 

  ๒. เจ้าอาวาสต่างสามัคคีรวมใจกันดูแลศาสนสมบัติของพุทธศาสนาเป็นอย่างดี หาก
มีการช ารุดทรุดโทรม ก็จะช่วยกันดูแลซ่อมแซมเพ่ือให้อยู่ในสภาพเดิม๑๓๐  

  ๓. เจ้าอาวาสจัดสร้างอาคารส าหรับประชาชนมาท าบุญ จัดท าห้องน้ าห้องสุขาไว้
บริการ มีการจัดท าบริเวณวัดเป็นแหล่งเรียนรู้ทางพุทธศาสนาให้กับประชาชน จัดสถานที่และ
สภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับการปฏิบัติธรรม การท ากิจกรรมบ าเพ็ญกุศล มีการจัดท าปูานพุทธ
ภาษิตติดไว้ตามสถานที่ต่างๆ มีการจัดสร้างประติมากรรมอ่ืนๆ ที่เหมาะสมที่จะสักการะบูชา๑๓๑ 

  ๔. เจ้าอาวาสแต่ละวัดจัดสร้างอาคารส าหรับที่จะให้ประชาชนมาท าบุญ มีการจัดท า
สถานที่ส าหรับจัดกิจกรรมของสงฆ์เช่น โบสถ์ ศาลาปฏิบัติธรรม เป็นต้น๑๓๒ 

ตารางที่ ๔.๑๑  สรุปประเด็นและแสดงความถี่ของผู้ให้ข้อมูลส าคัญการสัมภาษณ์เชิงลึกเกี่ยวกับ
สภาพทั่วไปในการพัฒนาสมรรถนะเจ้าอาวาสตามหลักพุทธธรรมเพ่ือการบริหาร
กิจการคณะสงฆ์ในจังหวัดจันทบุรี ด้านการบริการที่ดีด้านการสาธารณูปการ 

ล าดับ สาระส าคัญ 
ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 

ความถี่ 
(รูป/คน) 

ล าดับที่ 

๑ เจ้าอาวาสคอยดูแลจัดการเกี่ยวกับศาสนสมบัติของวัดเป็น
อย่างดี เมื่อมีการช ารุดก็ซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพดี จัดท า
บริเวณวัดเป็นแหล่งเรียนรู้ทางพุทธศาสนาให้กับประชาชน จัด
สถานที่และสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับการปฏิบัติธรรม 
การท ากิจกรรมบ าเพ็ญกุศล มีการจัดท าปูานพุทธภาษิตติดไว้
ตามสถานที่ต่ างๆ มีการจัดสร้างประติมากรรมอ่ืนๆ ที่
เหมาะสมที่จะสักการะบูชา 

๔ ๑, ๒, ๓, ๔ 

                                           
 ๑๒๙สัมภาษณ์ พระมหาชนก เขมกาโม, เจ้าคณะอ าเภอแก่งหางแมว, ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๑. 
 ๑๓๐สัมภาษณ์ พระอธิการทัศนัย านุตฺตโร, เจ้าอาวาสวัดท่าแคลง, ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๑.  
 ๑๓๑สัมภาษณ์ พระราชธรรมเมธี, ดร., รองเจ้าคณะจังหวัดจันทบุรี, ๑๘ มกราคม ๒๕๖๒. 
 ๑๓๒สัมภาษณ์, พระปิติพัฒน์ านิโย, ประธานสงฆ์ส านักสงฆ์เขามโนรมย์, ๒๑ มกราคม ๒๕๖๒. 



๑๓๗ 
 

 สรุป สภาพทั่วไปในการพัฒนาสมรรถนะเจ้าอาวาสตามหลักพุทธธรรมเพ่ือการบริหาร
กิจการคณะสงฆ์ในจังหวัดจันทบุรี ด้านการบริการที่ดีด้านการสาธารณูปการ เจ้าอาวาสคอยดูแล
จัดการเกี่ยวกับศาสนสมบัติของวัดเป็นอย่างดี เมื่อมีการช ารุดก็ซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพดี จัดท า
บริเวณวัดเป็นแหล่งเรียนรู้ทางพุทธศาสนาให้กับประชาชน จัดสถานที่และสภาพแวดล้อมให้เหมาะสม
กับการปฏิบัติธรรม การท ากิจกรรมบ าเพ็ญกุศล มีการจัดท าปูานพุทธภาษิตติดไว้ตามสถานที่ต่างๆ มี
การจัดสร้างประติมากรรมอ่ืนๆ ที่เหมาะสม 

 ๖) ด้านการสาธารณสงเคราะห์ 

  ๑. เจ้าอาวาสเป็นผู้ดูแลคอยอ านวยความสะดวกและดูแลญาติโยมที่เข้ามาท า
กิจกรรมการกุศลในวัดและกิจกรรมอ่ืนๆ อีกด้วย ทั้งวันพระ งานศพ งานบวช งานประเพณีต่างๆและ
การมาขอใช้สถานที่ท ากิจกรรมของชาวบ้านหรือหน่วยงานราชการ๑๓๓ 

  ๒. เจ้าอาวาสต้องให้การสงเคราะห์แก่ผู้ประสบทุกข์ยากและเดือดร้อน ในฐานะที่วัด
เป็นส่วนหนึ่งของชุมชน โดยต้องสงเคราะห์เท่าที่ท าได้ โดยการให้ธรรมะ ค าแนะน าปรึกษา และการ
ให้ก าลังใจ ช่วยแก้ไขปัญหาของชุมชนโดยการส่งเสริมการศึกษาแก่เด็กเยาวชนและประชาชนทั่วไปใน
รูปแบบต่างๆ เช่น การจัดวัดเป็นอุทยานการศึกษา พัฒนาจิตใจของประชาชนด้วยกระบวนการให้
การศึกษาอบรมและส่งเสริมประชาชนให้เกิดสุขภาพจิตที่ดี เข็มแข็ง มีความเอ้ืออาทรต่อกัน รวมทั้ง
การเป็นผู้น าทางจิตใจของประชาชนเพ่ือยกระดับจิตใจของประชาชนด้วยหลักธรรมให้สามารถมีชีวิต
อยู่อย่างเป็นสุข มีศรัทธาและมีปัญญาอย่างถูกต้อง๑๓๔ 

  ๓. เจ้าอาวาสมีการสงเคราะห์ประชาชนในหลายๆ ด้าน ทั้งที่เป็นการสงเคราะห์ทาง
วัตถุและจิตใจ เจ้าอาวาสบางวัดแบ่งพ้ืนที่ให้หน่วยงานราชการหรือองค์กรปกครอง  ส่วนท้องถิ่น หรือ
สถานศึกษาเข้ามาใช้ประโยชน์ บางวัดเจ้าอาวาสก็มีการจัดอบรมฝึกอาชีพภายในวัด บางแห่งก็ท าเป็น
ที่พักชั่วคราวส าหรับส าหรับให้ประชาชนทั่วไปเดนิทางสัญจรไปมาได้พักอาศัย๑๓๕ 

  ๔. บางวัดมีการจัดบริเวณวัดเพ่ือเป็นตลาดซื้อขายแลกเปลี่ยนผลิตผลทางการเกษตรแก่
ประชาชนทั่วไป บางวัดจัดท าเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ มีการบริการห้องน้ าห้องสุขา ลานจอดรถ๑๓๖ 

  ๕. มีการจัดหาทุนเพ่ือจัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์ รถพยาบาล รถรับบริจาคเลือด 
ให้แก่โรงพยาบาลและสภากาชาด ในยามที่ประชาชนประสบภัยพิบัติ เจ้าอาวาสจะเป็นผู้น าในการ
สงเคราะห์ผู้ประสบภัย มีการน าข้าวสารอาหารแห้งไปแจก มีการจัดตั้งกองทุนเพ่ือใช้ในการสงเคราะห์
ผู้ประสบภัยโดยการสร้างที่พักอาศัยให้ เป็นต้น๑๓๗ 

                                           
 ๑๓๓สัมภาษณ์ พระครูสุจิตกิตติวัฒน์, ดร., จ้าคณะอ าเภอมะขาม, ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๑.     
 ๑๓๔สัมภาษณ์ พระมหาชนก เขมกาโม, เจ้าคณะอ าเภอแก่งหางแมว, ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๑. 
 ๑๓๕สัมภาษณ์ พระใบฎีกาวีระ สุนฺทโร, ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมาบไผ่, ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๑.   
 ๑๓๖สัมภาษณ์ พระปลัดไพบูลย์ สนฺตจิตฺโต, ดร., เจ้าคณะต าบลปัถวี, ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๑. 
 ๑๓๗สัมภาษณ์ นายรังสรรค์ เจริญวัย, นายกเทศมนตรีเทศบาลต าบลพลิ้ว, ๒ มกราคม ๒๕๖๒. 



๑๓๘ 
 

  ๖. เจ้าอาวาสมีการพาญาติโยมออกไปเยี่ยมไข้ผู้ปุวยติดเตียง คนชรา มีการแจก
สิ่งของเครื่องใช้ที่จ าเป็นเพ่ือยังชีพ มีการร่วมกันสงเคราะห์ทุนส าหรับการสร้างถนนหนทาง การสร้าง
โรงพยาบาล การสร้างห้องพยาบาล หรือการจัดซื้อเครื่องมือแพทย์๑๓๘ 

  ๗. เจ้าอาวาสเป็นที่ปรึกษาให้กับกองทุนสัจจะสะสมทรัพย์ เพ่ือช่วยสงเคราะห์ผู้
ยากไร้ในการกู้ยืมเงินเพ่ือประกอบอาชีพ มีการสงเคราะห์ผู้เจ็บปุวยที่ไร้ญาติ จัดตั้งกองทุนกองบุญ
ส าหรับผู้เจ็บปุวยทั้งที่เป็นพระภิกษุสามเณรและประชาชนทั่วไป๑๓๙ 

  ๘. มีการมอบทุนการศึกษาให้แก่พระภิกษุสามเณรที่เรียนธรรมและบาลี๑๔๐ 

  ๙. เจ้าอาวาสมีความตั้งใจและเต็มใจในการให้ค าแนะน าปรึกษาเกี่ยวกับการเข้ามา
ท ากิจกรรมภายในวัด เพ่ือให้พุทธศาสนิกชนเกิดความพึงพอใจ๑๔๑   
 

ตารางที่ ๔.๑๒  สรุปประเด็นและแสดงความถี่ของผู้ให้ข้อมูลส าคัญการสัมภาษณ์เชิงลึกเกี่ยวกับ
สภาพทั่วไปในการพัฒนาสมรรถนะเจ้าอาวาสตามหลักพุทธธรรมเพ่ือการบริหาร
กิจการคณะสงฆ์ในจังหวัดจันทบุรี ด้านการบริการที่ดีด้านการสาธารณสงเคราะห์ 

ล าดับ สาระส าคัญ 
ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
ความถี่ 
(รูป/คน) 

ล าดับที่ 

๑ เจ้าอาวาสคอยดูแลอ านวยความสะดวกแก่ประชาชนที่เข้ามาท า
กิจกรรมการกุศลในวัดและกิจกรรมอ่ืนๆ 

๑ ๑ 

๒ เจ้าอาวาสให้การสงเคราะห์แก่ผู้ประสบทุกข์ยากและเดือดร้อน 
โดยการสงเคราะห์เท่าที่ท าได้ ช่วยแก้ไขปัญหาของชุมชนโดยการ
ส่งเสริมการศึกษาแก่เด็กเยาวชนและประชาชนทั่วไปในรูปแบบ
ต่างๆ รวมทั้งการเป็นผู้น าทางจิตใจของประชาชนเพ่ือยกระดับ
จิตใจของประชาชนด้วยหลักธรรมให้สามารถมีชีวิตอยู่อย่างเป็นสุข 
มีศรัทธาและมีปัญญาอย่างถูกต้อง 

๓ ๒, ๓, ๔ 

๓ เจ้าอาวาสจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ รถพยาบาล รถรับบริจาค
โลหิต เป็นผู้น าในการน าสิ่งไปมอบให้กับผู้ประสบภัยพิบัติ 

๑ ๕ 

๔ เจ้าอาวาสมีการสงเคราะห์ประชาชนในหลายๆ ด้าน ทั้งที่เป็นการ
สงเคราะห์ทางวัตถุและจิตใจ การให้พ้ืนที่แก่หน่วยงานราชการ/ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น/ สถานศึกษาใช้ประโยชน์ จัดอบรมฝึก
อาชีพภายในวัด ท าเป็นที่พักชั่วคราวส าหรับส าหรับให้ประชาชน
ทั่วไปเดินทางสัญจรไปมาได้พักอาศัย 

๒ ๒, ๓, ๔ 

                                           
 ๑๓๘สัมภาษณ์ นายมนตรี พงษ์เจริญ, ข้าราชการบ านาญ, ๑๕ มกราคม ๒๕๖๒. 
 ๑๓๙สัมภาษณ์ พระราชธรรมเมธี, ดร., รองเจ้าคณะจังหวัดจันทบุรี, ๑๘ มกราคม ๒๕๖๒. 
 ๑๔๐สัมภาษณ์ พระครูสุวรรณโพธิวรธรรม, เจ้าอาวาสวัดโพธ์ิทอง, ๒๐ มกราคม ๒๕๖๒. 
 ๑๔๑สัมภาษณ์ นายวิเชษฐ์ เปลี่ยนโมลี, ไวยาวัจกรวัดใหม่, ๒๕ มกราคม ๒๕๖๒.  



๑๓๙ 
 

ตารางที่ ๔.๑๒  สรุปประเด็นและแสดงความถี่ของผู้ให้ข้อมูลส าคัญการสัมภาษณ์เชิงลึกเกี่ยวกับ
สภาพทั่วไปในการพัฒนาสมรรถนะเจ้าอาวาสตามหลักพุทธธรรมเพ่ือการบริหาร
กิจการคณะสงฆ์ในจังหวัดจันทบุรี ด้านการบริการที่ดีด้านการสาธารณสงเคราะห์ 
(ต่อ) 

ล าดับ สาระส าคัญ 
ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
ความถี่ 
(รูป/คน) 

ล าดับที่ 

๕ จัดตั้งกองทุนสังฆะประชานุเคราะห์เพ่ือใช้ในการสงเคราะห์ในกรณี
มีผู้ประสบภัย เป็นที่ปรึกษากลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ และร่วมกัน
จัดตั้งกองทุนกองบุญสุขภาวะพระสงฆ์ 

๒ ๖, ๗ 

 

 สรุป สภาพทั่วไปในการพัฒนาสมรรถนะเจ้าอาวาสตามหลักพุทธธรรมเพ่ือการบริหาร
กิจการคณะสงฆ์ในจังหวัดจันทบุรี  ด้านการบริการที่ดีด้านการสาธารณสงเคราะห์ คือ เจ้าอาวาส
คอยดูแลอ านวยความสะดวกแก่ประชาชนที่เข้ามาท ากิจกรรมการกุศลในวัดและกิจกรรมอ่ืนๆ ให้การ
สงเคราะห์แก่ผู้ประสบทุกข์ยากและเดือดร้อน ในฐานะที่วัดเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน โดยการ
สงเคราะห์เท่าที่ท าได้ เช่น การให้ธรรมะ ค าแนะน าปรึกษา และการให้ก าลังใจ ช่วยแก้ไขปัญหาของ
ชุมชนโดยการส่งเสริมการศึกษาแก่เด็กเยาวชนและประชาชนทั่วไปในรูปแบบต่างๆ เช่น การจัดวัด
เป็นอุทยานการศึกษา พัฒนาจิตใจของประชาชนด้วยกระบวนการให้การศึกษาอบรมและส่งเสริม
ประชาชนให้เกิดสุขภาพจิต  ที่ดี เข็มแข็ง มีความเอ้ืออาทรต่อกัน รวมทั้งการเป็นผู้น าทางจิตใจของ
ประชาชนเพ่ือยกระดับจิตใจของประชาชนด้วยหลักธรรมให้สามารถมีชีวิตอยู่อย่างเป็นสุข มีศรัทธา
และมีปัญญาอย่างถูกต้อง จัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ รถพยาบาล รถรับบริจาคโลหิต เป็นผู้น าใน
การน าสิ่งไปมอบให้กับผู้ประสบภัยพิบัติ เจ้าอาวาสมีการสงเคราะห์ประชาชนในหลายๆ ด้าน ทั้งที่
เป็นการสงเคราะห์ทางวัตถุและจิตใจ บางวัดแบ่งพ้ืนที่ให้หน่วยงานราชการหรือองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น หรือสถานศึกษาเข้ามาใช้ประโยชน์ บางวัดมีการจัดอบรมฝึกอาชีพภายในวัด บางแห่งก็ท า
เป็นที่พักชั่วคราวส าหรับส าหรับให้ประชาชนทั่วไปเดินทางสัญจรไปมาได้พักอาศัย นอกจากนี้ยังมีการ
จัดตั้งกองทุนสังฆะประชานุเคราะห์เพ่ือใช้ในการสงเคราะห์ในกรณีมีผู้ประสบภัย เป็นที่ปรึกษากลุ่ม
สัจจะสะสมทรัพย์ และร่วมกันจัดตั้งกองทุนกองบุญสุขภาวะพระสงฆ์ 

 ๔.๑.๓ ด้านการสั่งสมความเชี่ยวชาญ 

 ๑) ด้านการปกครอง 

  ๑. เจ้าอาวาสมีความสนใจใฝุรู้ในเรื่องของพระวินัย กฎระเบียบและกฎหมาย
บ้านเมือง มีการเข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือในการประชุมของคณะสงฆ์ในทุกระดับ ทั้งการประชุม
ระดับต าบล ระดับอ าเภอ ระดับจังหวัดและระดับภาค๑๔๒ 

                                           
 ๑๔๒สัมภาษณ์ พระมหาชนก เขมกาโม, เจ้าคณะอ าเภอแก่งหางแมว, ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๑. 



๑๔๐ 
 

  ๒. มีการเข้ารับการอบรมให้หลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับพระสังฆาธิการอย่างต่อเนื่อง 
เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจในกฎระเบียบของการปกครองคณะสงฆ์๑๔๓ 

  ๓. เจ้าอาวาสบางรูปสนใจศึกษาต่อในหลักสูตรสามัญระดับอุดมศึกษาเพ่ือน าความรู้
ที่ได้มาประยุกต์กับประสบการณ์ในการบริหารกิจการคณะสงฆ์ เพ่ือให้การปกครองเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ๑๔๔ 

  ๔. เจ้าอาวาสเข้ารับการอบรมในหลักสูตรต่างๆ มีการไปศึกษาดุงานในวัดที่มีการ
บริหารที่ดีจนได้รับการยกย่องเป็นตัวอย่าง นอกจากนี้ยังพยายามเรียนรู้ด้วยตนเอง เพ่ือให้มีความรู้
ความสามารถในด้านการปกครองอย่างแท้จริง เพ่ือเป็นแบบอย่างท่ีดีต่อไป๑๔๕  

  ๕. เจ้าอาวาสที่มีความรับผิดชอบจะเข้าร่วมประชุมทุกครั้ง มีการเข้าอบรมใน
หลักสูตรต่างๆ รวมถึงการไปศึกษาดูงานในสถานที่ต่างๆ การเรียนรู้ด้วยตนเอง การเข้ารับการศึกษา
ต่อเพ่ือเป็นการพัฒนาตนเองให้มีความรู้ความสามารถ๑๔๖ 

  ๖. เจ้าอาวาสให้การสนับสนุนพระภิกษุสามเณรภายในวัดให้มีความก้าวหน้าใน
หน้าที่การงาน โดยการสั่งไปอบรมในหลักสูตรต่างๆ รวมทั้งมีการสร้างขวัญก าลังใจในการท างาน๑๔๗ 
 

ตารางที่ ๔.๑๓  สรุปประเด็นและแสดงความถี่ของผู้ให้ข้อมูลส าคัญการสัมภาษณ์เชิงลึกเกี่ยวกับ
สภาพทั่วไปในการพัฒนาสมรรถนะเจ้าอาวาสตามหลักพุทธธรรมเพ่ือการบริหาร
กิจการคณะสงฆ์ในจังหวัดจันทบุรี ด้านการสั่งสมความเชี่ยวชาญด้านการปกครอง 

ล าดับ สาระส าคัญ 
ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 

ความถี่ 
(รูป/คน) 

ล าดับที่ 

๑ เจ้าอาวาสสนใจใฝุรู้ในเรื่องพระวินัย กฎระเบียบของคณะ
สงฆ์ และกฎหมายบ้านเมือง เข้าร่วมอบรมในหลักสูตร
ต่างๆ อย่างต่อเนื่อง และมีการศึกษาต่อในหลักสูตรสามัญ 
เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจในการปกครองอย่างแท้จริง 

๔ ๑, ๒, ๓, ๔ 

๒ เจ้าอาวาสมีความรับผิดชอบเข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือ
ในการประชุมของคณะสงฆ์ในทุกระดับ มีการศึกษาดูงาน
ในหน่วยงานที่ประสบความส าเร็จ และเรียนรู้ด้วยตนเอง
เพ่ือพัฒนาตนเองให้มีความรู้ความสามารถทางด้านการ
ปกครอง เป็นแบบอย่างที่ดี 

๔ ๑, ๔, ๕, ๖ 

 

                                           
 ๑๔๓สัมภาษณ์ พระใบฎีกาวีระ สุนฺทโร, ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมาบไผ่, ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๑.   
 ๑๔๔สัมภาษณ์ พระสมุห์อดิศักดิ์ กตสาโร, ผศ. ดร., เจ้าอาวาสวัดหนองปลาไหล, ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๒.  
 ๑๔๕สัมภาษณ์ พระครูจารุเขมากร, ดร., เจ้าอาวาสวัดทองทั่ว, ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๑. 
 ๑๔๖สัมภาษณ์ พระครูสุวรรณโพธิวรธรรม, เจ้าอาวาสวัดโพธิ์ทอง, ๒๐ มกราคม ๒๕๖๒. 
 ๑๔๗สัมภาษณ์ พระราชธรรมเมธี, ดร., รองเจ้าคณะจังหวัดจันทบุรี, ๑๘ มกราคม ๒๕๖๒. 



๑๔๑ 
 

 สรุป สภาพทั่วไปในการพัฒนาสมรรถนะเจ้าอาวาสตามหลักพุทธธรรมเพ่ือการบริหาร
กิจการคณะสงฆ์ในจังหวัดจันทบุรี ด้านการสั่งสมความเชี่ยวชาญด้านการปกครอง คือ เจ้าอาวาสมี
ความสนใจใฝุรู้ในเรื่องพระวินัย กฎระเบียบของคณะสงฆ์ และกฎหมายบ้านเมือง เข้าร่วมอบรมใน
หลักสูตรต่างๆ อย่างต่อเนื่อง และมีการศึกษาต่อในหลักสูตรสามัญ เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจในการ
ปกครองอย่างแท้จริง เป็นผู้มีความรับผิดชอบเข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือในการประชุมของคณะสงฆ์
ในทุกระดับ มีการศึกษาดูงานในหน่วยงานที่ประสบความส าเร็จ และเรียนรู้ด้วยตนเองเพ่ือพัฒนา
ตนเองให้มีความรู้ความสามารถทางด้านการปกครองอย่างแท้จริง สามารถท าตัวเป็นแบบอย่างแก่
ผู้อื่นได้เป็นอย่างด ี

 ๒) ด้านการศาสนศึกษา 

  ๑. เจ้าอาวาสมีการเข้าร่วมอบรมในโครงการครูพระสอนศีลธรรม ครูสอนพระปริยัติ
ธรรมบาลี บางรูปก็เข้าอบรมในหลักสูตรต่างๆ ตามความเหมาะสม เพ่ือน ามาประยุกต์ใช้ในการจัด
การศึกษาแก่พระภิกษุสามเณรและประชาชนทั่วไปอย่างมีคุณภาพ๑๔๘  

  ๒. เจ้าอาวาสมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพ่ือนร่วมงานในการจัดการศึกษาทั้งแผนก
บาลี-ธรรมภายวัด๑๔๙  

  ๓. เจ้าอาวาสเข้าร่วมในการอบรมเกี่ยวกับการเป็นครูสอนบาลีหรือนักธรรมในส านัก
เรียน และเป็นผู้จัดหาวัสดุอุปกรณ์ส าหรับการเรียนการสอนธรรม บาลีหรือสามัญ๑๕๐ 

  ๔. เจ้าอาวาสศึกษาวิธีการจัดการศึกษาแผนกธรรมและบาลี และการจัดสอบธรรม
และบาลีสนามหลวง ด้วยวิธีการต่างๆ ทั้งการศึกษาดูงานจากส านักเรียนอ่ืนๆ เข้าร่วมอบรมใน
หลักสูตรต่างๆ การเข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือของคณะสงฆ์ และการเรียนรู้ด้วยตนเอง๑๕๑ 

  ๕. เจ้าอาวาสศึกษาวิธีการจัดการศึกษาแก่พระภิกษุสามเณรภายในวัดจากส านัก
เรียนอ่ืนๆ๑๕๒ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           
 ๑๔๘สัมภาษณ์ พระครูสุจิตกิตติวัฒน์, ดร., จ้าคณะอ าเภอมะขาม, ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๑.     
 ๑๔๙สัมภาษณ์ พระมหาชนก เขมกาโม, เจ้าคณะอ าเภอแก่งหางแมว, ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๑.  
 ๑๕๐สัมภาษณ์ พระใบฎีกาวีระ สุนฺทโร, ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมาบไผ่, ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๑.   
 ๑๕๑สัมภาษณ์ พระราชธรรมเมธี, ดร., รองเจ้าคณะจังหวัดจันทบุรี, ๑๘ มกราคม ๒๕๖๒. 
 ๑๕๒สัมภาษณ์ พระปิติพัฒน์ านิโย, ประธานสงฆ์ส านักสงฆ์เขามโนรมย์, ๒๑ มกราคม ๒๕๖๒. 



๑๔๒ 
 

ตารางที่ ๔.๑๔  สรุปประเด็นและแสดงความถี่ของผู้ให้ข้อมูลส าคัญการสัมภาษณ์เชิงลึกเกี่ยวกับ
สภาพทั่วไปในการพัฒนาสมรรถนะเจ้าอาวาสตามหลักพุทธธรรมเพ่ือการบริหาร
กิจการคณะสงฆ์ในจังหวัดจันทบุรี ด้านการสั่งสมความเชี่ยวชาญด้านการศาสน
ศึกษา 

ล าดับ สาระส าคัญ 
ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 

ความถี่ 
(รูป/คน) 

ล าดับที่ 

๑ เจ้าอาวาสเข้าร่วมการอบรมในโครงการครูพระสอนศีลธรรม 
ครูสอนบาลี และในหลักสูตรต่างๆ เพ่ือน ามาใช้ในการ
ปรับปรุงการจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 

๓ ๑, ๓, ๔ 

๒ เจ้าอาวาสมีการการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการ
จัดการศึกษากับเพื่อนร่วมงาน 

๒ ๒, ๕ 

๓ เจ้ าอาวาสพัฒนาการจัดการศึกษาโดยการ เข้ าร่ วม
ประชุมสัมมนา การเข้ารับการอบรมในหลักสูตรต่างๆ 
การศึกษาดูงานจากส านักเรียนอื่นๆการเรียนรู้ด้วยตนเอง 

๑ ๔ 

 

 สรุป สภาพทั่วไปในการพัฒนาสมรรถนะเจ้าอาวาสตามหลักพุทธธรรมเพ่ือการบริหาร
กิจการคณะสงฆ์ในจังหวัดจันทบุรี ด้านการสั่งสมความเชี่ยวชาญด้านการการศาสนศึกษา คือ เจ้า
อาวาสเข้าร่วมการอบรมในโครงการครูพระสอนศีลธรรม ครูสอนบาลี และในหลักสูตรต่างๆ เพ่ือ
น ามาใช้ในการปรับปรุงการจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ  มีการการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ประสบการณ์ในการจัดการศึกษากับเพ่ือนร่วมงาน และพัฒนาการจัดการศึกษาโดยการเข้าร่วม
ประชุมสัมมนา การเข้ารับการอบรมในหลักสูตรต่างๆ การศึกษาดูงานจากส านักเรียนอ่ืนๆ การเรียนรู้
ด้วยตนเอง เพ่ือน ามาประยุกต์ใช้ในการจัดการศึกษาแก่พระภิกษุสามเณรและประชาชนทั่วไปอย่างมี
คุณภาพ 

 ๓) ด้านการเผยแผ่ 

  ๑. เจ้าอาวาสเข้ารับการอบรมในเรื่องที่เกี่ยวกับการเผยแผ่ เช่น การอบรมการเทศน์
มหาชาติท านองหลวง มีการฝึกฝนด้วยตนเองอย่างสม่ าเสมอ๑๕๓ 

  ๒. เจ้าอาวาสมีการฝึกเรียนรู้ด้วยตนเอง เช่น การแสดงธรรมในทุกวันพระ การเทศน์
มหาชาติ บางครั้งก็เข้าร่วมอบรมพระนักเทศน์๑๕๔  

  ๓. เจ้าอาวาสเข้ารับการอบรมหลักสูตรพระวิทยากรเพ่ือน าไปใช้ในการอบรมธรรมะ
ในหน่วยงานต่างๆ๑๕๕ 
                                           
 ๑๕๓สัมภาษณ์ พระครูสุจิตกิตติวัฒน์, ดร., เจ้าคณะอ าเภอมะขาม, ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๑.     
 ๑๕๔สัมภาษณ์ นายสันติ ดินม่วง, ผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนา จังหวัดจันทบุรี, ๑๑ ธันวาคม 
๒๕๖๑. 



๑๔๓ 
 

  ๔. เจ้าอาวาสเข้าร่วมประชุมกับคณะสงฆ์เพ่ือรับทราบแนวทางในการปฏิบัติในการ
เผยแผ่๑๕๖ 

  ๕. เจ้าอาวาสส่งเสริมให้พระภิกษุสามเณรเข้าอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวกับการเผยแผ่
ในด้านต่างๆ ทั้งการอบรมเป็นนักเทศน์ การอบรมเป็นพระวิทยากร การอบรมเทศน์ท านองหลวง๑๕๗ 

  ๖. การพัฒนาสมรรถนะของเจ้าอาวาสในด้านการเผยแผ่มักมีปัญหาและอุปสรรคใน
เรื่องของเวลา เนื่องจากภารกิจของเจ้าอาวาสในปัจจุบันประกอบไปด้วยงานด้านการปกครอง การศา
สนศึกษา การศึกษาสงเคราะห์ การสาธารณูปการ และการสาธารณสงเคราะห์ ซึ่งได้รับมอบหมาย
ภาระงานมาจากเจ้าคณะต าบล เจ้าคณะอ าเภอและเจ้าคณะจังหวัด จึงท าให้ไม่มีเวลาพัฒนาตนเอง 
หรือเข้ารับการพัฒนาในหลักสูตรที่จัดให้๑๕๘ 

  ๗. เจ้าอาวาสไม่มีเวลาในการพัฒนาตนเอง เนื่องจากภาระงานที่ได้รับมอบหมายจาก
ผู้บังคับบัญชา นอกจากนี้ระบบการพัฒนาเจ้าอาวาสของคณะสงฆ์ก็ไม่ชัดเจน การพัฒนาด้านการเผย
แผ่ของเจ้าอาวาสไม่ได้ท าอย่างต่อเนื่อง เน้นไปในด้านการปกครองมากกว่า เจ้าอาวาสบางรูปมองว่า
ผู้บังคับบัญชามิได้ให้ความสนใจอย่างจริงจัง จึงไม่ได้ให้ความสนใจอย่างจริงจังเพราะเห็นว่าพัฒนา
ตนเองไปแล้วก็ไม่เห็นประโยชน์อย่างไร๑๕๙ 

ตารางที่ ๔.๑๕  สรุปประเด็นและแสดงความถี่ของผู้ให้ข้อมูลส าคัญการสัมภาษณ์เชิงลึกเกี่ยวกับ
สภาพทั่วไปในการพัฒนาสมรรถนะเจ้าอาวาสตามหลักพุทธธรรมเพ่ือการบริหาร
กิจการคณะสงฆ์ในจังหวัดจันทบุรี ด้านการสั่งสมความเชี่ยวชาญด้านการเผยแผ่ 

ล าดับ สาระส าคัญ 
ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 

ความถี่ 
(รูป/คน) 

ล าดับที่ 

๑ เจ้าอาวาสหมั่นฝึกฝนตนในการเผยแผ่ด้วยการแสดงธรรม
ทุกๆ วันพระ เข้ารับการอบรมในหลักสูตรต่างๆ ทั้ง
หลักสูตรการเทศน์มหาชาติท านองหลวง หลักสูตรพระ
วิทยากร  

๓ ๑, ๒, ๔, ๑๕ 

๒ เจ้าอาวาสเข้าร่วมประชุมกับคณะสงฆ์เพ่ือรับทราบ
แนวทางในการปฏิบัติในการเผยแผ่ 

๑ ๙  

๓ เจ้าอาวาสไม่มีเวลาในการพัฒนาตนเอง เนื่องจากภาระ
งานที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา และขาดความ
สนใจอย่างจริงจังเพราะเห็นว่าพัฒนาไปก็ไม่มีประโยชน์ 

๒ ๑๔, ๑๙ 

                                                                                                                         
 ๑๕๕สัมภาษณ์ พระมหาชนก เขมกาโม, เจ้าคณะอ าเภอแก่งหางแมว, ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๑.  
 ๑๕๖สัมภาษณ์ พระปลัดไพบูลย์ สนฺตจิตฺโต, ดร., เจ้าคณะต าบลปัถวี, ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๑. 
 ๑๕๗สัมภาษณ์ พระครูบวรสิริทัต, ดร., เจ้าคณะต าบลคมบาง, ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๑. 
 ๑๕๘สัมภาษณ์ พระราชธรรมเมธี, ดร., รองเจ้าคณะจังหวัดจันทบุรี, ๑๘ มกราคม ๒๕๖๒. 
 ๑๕๙สัมภาษณ์ พระปิติพัฒน์ านิโย, ประธานสงฆ์ส านักสงฆ์เขามโนรมย์, ๒๑ มกราคม ๒๕๖๒. 



๑๔๔ 
 

 

 สรุป สภาพทั่วไปในการพัฒนาสมรรถนะเจ้าอาวาสตามหลักพุทธธรรมเพ่ือการบริหาร
กิจการคณะสงฆ์ในจังหวัดจันทบุรี ด้านการสั่งสมความเชี่ยวชาญด้านการเผยแผ่ คือ เจ้าอาวาสหมั่น
ฝึกฝนตนเองในการเผยแผ่อย่างสม่ าเสมอด้วยการแสดงธรรมทุกๆ วันพระ หมั่นเข้ารับการอบรมใน
หลักสูตรต่างๆ ทั้งหลักสูตรการเทศน์มหาชาติท านองหลวง หลักสูตรพระวิทยากรเพ่ือน าไปใช้ในการ
อบรมธรรมะในหน่วยงานต่างๆ และเข้าร่วมประชุมกับคณะสงฆ์เพ่ือรับทราบแนวทางในการปฏิบัติ   
ในการเผยแผ่  

 ปัญหา การพัฒนาสมรรถนะของเจ้าอาวาสในด้านการเผยแผ่มักมีปัญหาและอุปสรรค       
ในเรื่องของเวลา เนื่องจากภารกิจด้านการปกครอง การศาสนศึกษา การศึกษาสงเคราะห์ การ
สาธารณูปการ และการสาธารณสงเคราะห์ ซึ่งได้รับมอบหมายภาระงานมาจากเจ้าคณะต าบล เจ้า
คณะอ าเภอและเจ้าคณะจังหวัด จึงท าให้ไม่มีเวลาพัฒนาตนเอง หรือเข้ารับการพัฒนาในหลักสูตรที่
จัดให้ นอกจากนี้ระบบการพัฒนาเจ้าอาวาสของคณะสงฆ์ก็ไม่ชัดเจน การพัฒนาด้านการเผยแผ่ของ
เจ้าอาวาสไม่ได้ท าอย่างต่อเนื่อง เน้นไปในด้านการปกครองมากกว่า เจ้าอาวาสบางรูปมองว่า
ผู้บังคับบัญชามิได้ให้ความสนใจอย่างจริงจัง จึงไม่ได้ให้ความสนใจอย่างจริงจังเพราะเห็นว่าพัฒนา
ตนเองไปแล้วก็ไม่เห็นประโยชน์อย่างไร 

 ๔) ด้านการศึกษาสงเคราะห์ 

  ๑. เจ้าอาวาสหมั่นเรียนรู้จากเพ่ือนร่วมงานในการจัดการศึกษาสงเคราะห์เพ่ือ
น ามาใช้ในการบริหารจัดการหรือปรับปรุงการท างานด้านการศึกษาสงเคราะห์๑๖๐  
  ๒. เจ้าอาวาสหมั่นเข้าประชุมกับคณะสงฆ์เพ่ือหาแนวทางในการจัดการศึกษา
สงเคราะห์ให้ถูกระเบียบของคณะสงฆ์๑๖๑ 
  ๓. เจ้าอาวาสหมั่นศึกษาหาความรู้เพ่ือพัฒนาสมรรถนะของตนเองทั้งการศึกษาต่อ
ในระดับมหาวิทยาลัย การเข้าอบรมในหลักสูตรต่างๆ การไปศึกษาดูงานจากหน่วยงานที่ประสบ
ผลส าเร็จในการบริหารจัดการ๑๖๒ 
  ๔. เจ้าอาวาสมีภาระงานด้านอ่ืนมาก ท าให้ไม่มีเวลาที่จะพัฒนาตนเองในด้านนี้ ทั้ง
ส่วนใหญ่ไม่ได้ให้ความสนใจเพราะเห็นว่าเป็นเรื่องของการหาทุนมาแจกนักเรียนให้ครบตามจ านวน
เปูาหมาย ไม่จ าเป็นต้องมีการพัฒนาอะไร๑๖๓ 
  ๕. งานด้านการศึกษาสงเคราะห์เป็นการให้การสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ที่ขาดแคลนหรือ
ด้อยโอกาส ดังนั้น เจ้าอาวาสจึงเห็นว่าไม่จ าเป็นต้องพัฒนาอะไรมากมาย ที่ท ากันส่วนใหญ่มักเป็นการ

                                           
 ๑๖๐สัมภาษณ์ ผศ.ปราโมทย์ สุวรรณา, ผู้อ านวยการส านักวัฒนธรรมและชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพ
พรรณี, ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๑.   
 ๑๖๑สัมภาษณ์ พระมหาชนก เขมกาโม, เจ้าคณะอ าเภอแก่งหางแมว, ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๑.  
 ๑๖๒สัมภาษณ์ พระใบฎีกาวีระ สุนฺทโร, ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมาบไผ่, ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๑.   
 ๑๖๓สัมภาษณ์ พระครูสุวรรณโพธิวรธรรม, เจ้าคณะต าบลตลาด, ๒๐ มกราคม ๒๕๖๒.  



๑๔๕ 
 

พูดคุยปรึกษาหารือหรือไปดูการท างานของเจ้าอาวาสรูปอ่ืนเพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนางานของ
ตนเอง๑๖๔ 
  ๖. เจ้าอาวาสส่วนใหญ่มักจะใช้การปรึกษาหารือกับผู้บังคับบัญชาหรือเจ้าอาวาส
ด้วยกัน เพื่อพัฒนาการท างานหรือแก้ไขปัญหาการท างานที่เกิดข้ึน๑๖๕   
 

ตารางที่ ๔.๑๖  สรุปประเด็นและแสดงความถี่ของผู้ให้ข้อมูลส าคัญการสัมภาษณ์เชิงลึกเกี่ยวกับ
สภาพทั่วไปในการพัฒนาสมรรถนะเจ้าอาวาสตามหลักพุทธธรรมเพ่ือการบริหาร
กิจการคณะสงฆ์ในจังหวัดจันทบุรี ด้านการสั่งสมความเชี่ยวชาญด้านการศึกษา
สงเคราะห ์

ล าดับ สาระส าคัญ 
ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 

ความถี่ 
(รูป/คน) 

ล าดับที่ 

๑ เจ้าอาวาสใช้วิธีพูดคุยปรึกษาหารือกับผู้บังคับบัญชาหรือ     
เจ้าอาวาสรูปอ่ืนๆ เพ่ือน ามาใช้ในการบริหารจัดการหรือ
ปรับปรุงการท างานด้านการศึกษาสงเคราะห์ หมั่นเข้าประชุม
กับคณะสงฆ์เพ่ือหาแนวทางในการจัดการศึกษาสงเคราะห์ให้
ถูกระเบียบของคณะสงฆ์ และหมั่นศึกษาหาความรู้เพ่ือพัฒนา
สมรรถนะของตนเองทั้งการศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย 
การเข้าอบรมในหลักสูตรต่างๆ การไปศึกษาดูงานจาก
หน่วยงานที่ประสบผลส าเร็จในการจัดการ 

 
 

๓ 

๓, ๔, ๘ , 
๑๐, ๑๔, 
๒๐ 

 

 สรุป สภาพทั่วไปในการพัฒนาสมรรถนะเจ้าอาวาสตามหลักพุทธธรรมเพ่ือการบริหาร
กิจการคณะสงฆ์ในจังหวัดจันทบุรี ด้านการสั่งสมความเชี่ยวชาญด้านการศึกษาสงเคราะห์ คือ เจ้า
อาวาสหมั่นเรียนรู้จากเพ่ือนร่วมงานในการจัดการศึกษาสงเคราะห์เพ่ือน ามาใช้ในการบริหารจัดการ
หรือปรับปรุงการท างานด้านการศึกษาสงเคราะห์ หมั่นเข้าประชุมกับคณะสงฆ์เพ่ือหาแนวทางในการ
จัดการศึกษาสงเคราะห์ให้ถูกระเบียบของคณะสงฆ์ และหมั่นศึกษาหาความรู้เพ่ือพัฒนาสมรรถนะ
ของตนเองทั้งการศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย การเข้าอบรมในหลักสูตรต่างๆ การไปศึกษาดูงาน
จากหน่วยงานที่ประสบผลส าเร็จในการจัดการ 

 ๕) ด้านการสาธารณูปการ 

  ๑. เจ้าอาวาสหมั่นศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับการก่อสร้างสิ่งต่างๆ จากพูดคุยกับเพ่ือน
ร่วมงาน การเข้าอบรมในหลักสูตรต่างๆ ที่เกี่ยวกับการก่อสร้างหรือบูรณปฏิสังขรณ์ศาสนสมบัติ
และศาสนสถาน๑๖๖ 

                                           
 ๑๖๔สัมภาษณ์ พระราชธรรมเมธี, ดร. รองเจ้าคณะจังหวัดจันทบุรี, ๑๘ มกราคม ๒๕๖๒. 
 ๑๖๕สัมภาษณ์ นายวิเชษฐ์ เปลี่ยนโมลี, ไวยาวัจกรวัดใหม่, ๒๕ มกราคม ๒๕๖๒.  
 ๑๖๖สัมภาษณ์ พระครูสุจิตกิตติวัฒน์, ดร., เจ้าคณะอ าเภอมะขาม, ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๑.     



๑๔๖ 
 

  ๒. เจ้าอาวาสเข้าร่วมประชุมเพ่ือฟังแนวนโยบายเกี่ยวกับการสร้างศาสนสถานของ
คณะสงฆ์ เพ่ือปูองกันความผิดพลาดในการก่อสร้าง๑๖๗   

  ๓. เจ้าอาวาสศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับการก่อสร้างอาคารสถานที่ส าหรับเป็นที่พัก
สงฆ์จากเพ่ือนร่วมงาน จากสถานศึกษา และการศึกษาดูงานจากวัดที่ได้มีการท ามาก่อน๑๖๘ 

  ๔. เจ้าอาวาสส่วนใหญ่ได้รับมอบหมายภาระงานจากผู้บังคับบัญชาหลายด้าน ทั้ง
ด้านการศาสนศึกษา ด้านการเผยแผ่ ด้านการศึกษาสงเคราะห์ ด้านการสาธารณสงเคราะห์ รวมถึง
การปกครองภายในวัด ท าให้ไม่มีโอกาสในการพัฒนาตนเองด้านการสาธารณูปการ ไม่มีโอกาสใน
การศึกษาหาความรู้ในด้านนี้ได้อย่างเต็มที่   

  ๕. เจ้าอาวาสหมั่นเข้าประชุมสัมมนาเกี่ยวกับการก่อสร้างเสนาสนะ และศาสนวัตถุ
ต่างๆ เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจในการก่อสร้างศาสนสถานใหม่ๆ หรือบูรณปฏิสังขรณ์ศาสนสถานที่
ช ารุดทรุดโทรมให้คงเดิม๑๖๙ 

  ๖. เจ้าอาวาสเข้ารับการอบรมเกี่ยวกับการจัดการโบราณสถานและโบราณวัตถุที่
ส าคัญทางศาสนาเป็นประจ าทุกปี เพ่ือให้มีความรู้ในการจัดการศาสนสถานและศาสนวัตถุได้อย่าง
ถูกต้อง๑๗๐  

  ๗. เจ้าอาวาสที่ไม่มีความรู้ด้านการก่อสร้างก็มักจะฝึกฝนเรียนรู้ด้วยตนเองเพ่ือให้เกิด
ความเข้าใจในข้อกฎหมายในการก่อสร้างสถานที่พักของสงฆ์ สถานที่ส าหรับจัดกิจกรรมของ
พุทธศาสนิกชน ศาลาปฏิบัติธรรม เป็นต้น หรืออาจเข้ารับการอบรมในลักษณะต่างๆ และการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพ่ือร่วมงาน๑๗๑  

  ๘. เจ้าอาวาสหมั่นศึกษาวิธีการวางแผนผังภายในวัด การจัดภูมิทัศน์เพ่ือความ
สวยงามเรียบร้อย การจัดท าศูนย์การเรียนรู้เพื่อให้ประชาชนได้เข้ามาศึกษา และการศึกษาดูงานในวัด
ต่างๆ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากเพ่ือร่วมงาน จากผู้บังคับบัญชาเพ่ือน ามาปรับปรุงการจัดการภายใน
วัดของตนเอง๑๗๒ 

  ๙. ปัญหาของการพัฒนาสมรรถนะเจ้าอาวาสด้านงานสาธารณูปการคือ เรื่องของ
เวลา เนื่องจากเจ้าอาวาสมีภารกิจหลายประการ จึงท าให้ไม่มีเวลาในการพัฒนาตนเอง ท าให้ขาด
ความรู้ความเข้าใจในเรื่องของการจัดการงานสาธารณูปการ ๑๗๓ 
 

                                           
 ๑๖๗สัมภาษณ์ นายสันติ ดินม่วง, ผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนา จังหวัดจันทบุรี, ๑๑ ธันวาคม 
๒๕๖๑. 
 ๑๖๘สัมภาษณ์ พระใบฎีกาวีระ สุนฺทโร, ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมาบไผ่, ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๑.   
 ๑๖๙สัมภาษณ์ พระสมุห์อดิศักดิ์ กตสาโร, ผศ. ดร., เจ้าอาวาสวัดหนองปลาไหล, ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๑. 
 ๑๗๐สัมภาษณ์ พระครูจารุเขมากร, ดร., เจ้าอาวาสวัดทองทั่ว, ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๑  
 ๑๗๑สัมภาษณ์ นายมนตรี พงษ์เจริญ, ข้าราชการบ านาญ, ๑๕ มกราคม ๒๕๖๒. 
 ๑๗๒สัมภาษณ์ พระราชธรรมเมธี, ดร., รองเจ้าคณะจังหวัดจันทบุรี, ๑๘ มกราคม ๒๕๖๒. 
 ๑๗๓สัมภาษณ์ พระปิติพัฒน์ านิโย, ประธานสงฆ์ส านักสงฆ์เขามโนรมย์, ๒๑ มกราคม ๒๕๖๒. 



๑๔๗ 
 

ตารางที่ ๔.๑๗  สรุปประเด็นและแสดงความถี่ของผู้ให้ข้อมูลส าคัญการสัมภาษณ์เชิงลึกเกี่ยวกับ
สภาพทั่วไปในการพัฒนาสมรรถนะเจ้าอาวาสตามหลักพุทธธรรมเพ่ือการบริหาร
กิจการคณะสงฆ์ในจังหวัดจันทบุรี  ด้านการสั่งสมความเชี่ยวชาญด้านการ
สาธารณูปการ 

ล าดับ สาระส าคัญ 
ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 

ความถี่ 
(รูป/คน) 

ล าดับที่ 

๑ เจ้าอาวาสหมั่นศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับการก่อสร้างสิ่งต่างๆ จาก
พูดคุยกับเพื่อนร่วมงาน การประชุมสัมมนาของคณะสงฆ์ การเข้า
อบ รม ในหลั ก สู ต ร ต่ า ง ๆ  ที่ เ กี่ ย ว กั บ ก า รก่ อ ส ร้ า งห รื อ
บูรณปฏิสังขรณ์ศาสนสมบัติและศาสนสถานเพ่ือให้มีความรู้
เกี่ยวกับแนวนโยบายของคณะสงฆ์ และมีความรู้ เกี่ยวกับ
หลักเกณฑ์การก่อสร้างและการควบคุมการก่อสร้างเพ่ือให้ได้ตาม
มาตรฐาน 

 
๖ 

๑, ๒, ๖, 
๗, ๑๕ 

๒ เจ้าอาวาสหมั่นศึกษาวิธีการวางแผนผังภายในวัด การจัดภูมิทัศน์
เพ่ือความสวยงามเรียบร้อย การจัดท าศูนย์การเรียนรู้เพ่ือให้
ประชาชนได้เข้ามาศึกษา และการศึกษาดูงานในวัดต่างๆ การ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้จากเพ่ือร่วมงาน จากผู้บังคับบัญชาเพ่ือน ามา
ปรับปรุงการจัดการภายในวัดของตนเอง 

๑ ๑๔ 

๓ ปัญหาของการพัฒนาสมรรถนะเจ้าอาวาสคือ เรื่องของเวลา ๑ ๑๙ 
  

 สรุป สภาพทั่วไปในการพัฒนาสมรรถนะเจ้าอาวาสตามหลักพุทธธรรมเพ่ือการบริหาร
กิจการคณะสงฆ์ในจังหวัดจันทบุรี ด้านการสั่งสมความเชี่ยวชาญด้านการสาธารณูปการ คือ เจ้า
อาวาสหมั่นศึกษาหาความรู้ เกี่ยวกับการก่อสร้างสิ่งต่างๆ จากพูดคุยกับเพ่ือนร่วมงาน การ
ประชุมสัมมนาของคณะสงฆ์ การเข้าอบรมในหลักสูตรต่างๆ ที่ เกี่ยวกับการก่อสร้างหรือ
บูรณปฏิสังขรณ์ศาสนสมบัติและศาสนสถาน ทั้งนี้เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวนโยบาย
ด้านการสาธารณูปการของคณะสงฆ์ และมีความรู้เกี่ยวกับหลักเกณฑ์การก่อสร้างศาสนสถานและการ
บูรณปฏิสังขรณ์ศาสนสถานและศาสนวัตถุ รวมถึงแนวทางหรือหลักเกณฑ์ในการควบคุมการก่อสร้าง
เพ่ือให้ได้ตามมาตรฐาน นอกจากนี้ยังต้องศึกษาวิธีการวางแผนผังภายในวัด การจัดภูมิทัศน์เพ่ือความ
สวยงามเรียบร้อย การจัดท าศูนย์การเรียนรู้เพ่ือให้ประชาชนได้เข้ามาศึกษา และการศึกษาดูงานในวัด
ต่างๆ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากเพ่ือร่วมงาน จากผู้บังคับบัญชาเพ่ือน ามาปรับปรุงการจัดการภายใน
วัดของตนเอง ปัญหาของการพัฒนาสมรรถนะเจ้าอาวาสคือ เจ้าอาวาสได้รับมอบหมายภารกิจจาก
คณะสงฆ์มากมายหลายเรื่อง ท าให้เจ้าอาวาสไม่มีเวลาในการพัฒนาสมรรถนะของตนเอง  

 

 



๑๔๘ 
 

 ๖) ด้านการสาธารณสงเคราะห์ 
  ๑. เจ้าอาวาสหมั่นศึกษาวิธีการสงเคราะห์ประชาชนผู้ด้อยโอกาสและยากไร้ จากผู้ที่
ประสบความส าเร็จ เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการท างานให้มีประสิทธิภาพ๑๗๔ 
  ๒. เจ้าอาวาสมีการประชุมปรึกษาหารือเพ่ือก าหนดแนวทางในการสงเคราะห์ร่วมกัน 
โดยยึดนโยบายของคณะสงฆ์เป็นเกณฑ์๑๗๕ 
  ๓. เจ้าอาวาสเรียนรู้การสงเคราะห์ประชาชนจากประสบการณ์ที่ผ่านมาและการ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการท างานกับเพ่ือนร่วมงานเพ่ือให้สามารถสงเคราะห์ประชาชนได้ตรง
ตามความต้องการ๑๗๖ 
  ๔. เจ้าอาวาสหมั่นเรียนรู้การสงเคราะห์พุทธศาสนิกชนจากเพ่ือร่วมงาน ค าแนะน า
ของผู้บังคับบัญชา การประชุมร่วมกับคณะสงฆ์ ท าให้การสงเคราะห์เป็นไปอย่างมีคุณค่าและตรงกับ
ความต้องการ๑๗๗ 
  ๕. การสงเคราะห์ของคณะสงฆ์มีการประชุมปรึกษาหารือร่วมกัน เพ่ือให้การท างาน
เป็นไปในทิศทางเดียวกัน มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการท างานที่ผ่านมา เจ้าอาวาสบางรูป
พัฒนาตนเองด้วยการเข้าศึกษาต่อในสถาบันศึกษา บ้างก็ไปศึกษาดูงานในวัดหรือหน่วยงานที่จัดการ
แล้วประสบความส าเร็จ๑๗๘ 
 

ตารางที่ ๔.๑๘  สรุปประเด็นและแสดงความถี่ของผู้ให้ข้อมูลส าคัญการสัมภาษณ์เชิงลึกเกี่ยวกับ
สภาพทั่วไปในการพัฒนาสมรรถนะเจ้าอาวาสตามหลักพุทธธรรมเพ่ือการบริหาร
กิจการคณะสงฆ์ในจังหวัดจันทบุรี ด้านการสั่งสมความเชี่ยวชาญด้านการสาธารณ
สงเคราะห ์

ล าดับ สาระส าคัญ 
ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 

ความถี่ 
(รูป/คน) 

ล าดับที่ 

๑ เจ้าอาวาสหมั่นศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับการสงเคราะห์
ประชาชนจากการเข้าร่วมประชุมของคณะสงฆ์ การ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์กับเพ่ือนร่วมงาน การศึกษาดู
งานในหน่วยงานหรือสถานที่ต่างๆ ที่มีระบบการจัดการที่
ประสบความส าเร็จ ค าแนะน าของผู้บังคับบัญชา การเข้า
ร่วมประชุมสัมมนา การเข้าอบรมในหลักสูตรต่างๆ ที่
เกี่ยวข้อง เ พ่ือให้สามารถจัดการงานด้านสาธารณ
สงเคราะห์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
๕ 

๑, ๔, ๘, ๑๓, 
๑๔ 

                                           
 ๑๗๔สัมภาษณ์ พระครูสุจิตกิตติวัฒน์, ดร., เจ้าคณะอ าเภอมะขาม, ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๑.    
 ๑๗๕สัมภาษณ์ พระมหาชนก เขมกาโม, เจ้าคณะอ าเภอแก่งหางแมว, ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๑.  
 ๑๗๖สัมภาษณ์ พระครูจารุเขมากร, ดร., เจ้าอาวาสวัดทองทั่ว, ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๑  
 ๑๗๗สัมภาษณ์ นายมนตรี พงษ์เจริญ, ข้าราชการบ านาญ, ๑๕ มกราคม ๒๕๖๒. 
 ๑๗๘สัมภาษณ์ พระราชธรรมเมธี, ดร., รองเจ้าคณะจังหวัดจันทบุรี, ๑๘ มกราคม ๒๕๖๒. 



๑๔๙ 
 

 สรุป สภาพทั่วไปในการพัฒนาสมรรถนะเจ้าอาวาสตามหลักพุทธธรรมเพ่ือการบริหาร
กิจการคณะสงฆ์ในจังหวัดจันทบุรี ด้านการสั่งสมความเชี่ยวชาญด้านการสาธารณสงเคราะห์ คือ 
เจ้าอาวาสหมั่นศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับการสงเคราะห์ประชาชนจากการเข้าร่วมประชุมของคณะสงฆ์ 
การแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับเพ่ือนร่วมงาน การศึกษาดูงานในหน่วยงานหรือสถานที่ต่างๆ ที่มี
ระบบการจัดการที่ประสบความส าเร็จ ค าแนะน าของผู้บังคับบัญชา การเข้าร่วมประชุมสัมมนา การ
เข้าอบรมในหลักสูตรต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้สามารถจัดการงานด้านสาธารณสงเคราะห์ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 ๔.๑.๔ ด้านการสร้างทีมงาน 

 ๑) ด้านการปกครอง  
  ๑. เจ้าอาวาสใช้ทักษะเชิงเทคนิค ซึ่งเป็นความสามารถในการใช้เทคนิควิธีการที่
เหมาะสม ในการวางแผนท างานกลุ่มและมีการติดต่อสื่อสารในองค์การ มีทักษะเชิงมนุษยสัมพันธ์ ซึ่ง
จะช่วยสร้างเสริมพลังความร่วมมือระหว่างเจ้าอาวาสและสมาชิกภายในวัด มีความมั่นคงในอารมณ์ 
พร้อมเข้าใจผู้อ่ืน มีใจกว้าง รับฟังความคิดเห็นของผู้ร่วมงาน และทักษะเชิงความคิด ซึ่งจะช่วยให้เห็น
ความสัมพันธ์ระหว่างส่วนงานและกิจกรรมต่างๆ ของวัด รวมทั้งความสัมพันธ์กับหน่วยงานอ่ืนๆ 
เพ่ือให้การท างานเป็นไปอย่างเป็นระบบ๑๗๙ 

  ๒. เจ้าอาวาสเป็นผู้มีความสามารถพิเศษเฉพาะตัว มีภาวะผู้น า มีกระบวนการและ
วิธีปฏิบัติงาน สร้างความสัมพันธ์กับเพ่ือนร่วมงาน รวมทั้งมีการพัฒนาตนเองให้สมบูรณ์พร้อมในด้าน
พระธรรมวินัย ซึ่งจะส่งผลโดยตรงต่อศรัทธาและความเชื่อถือของพุทธศาสนิกชน ซึ่งจะช่วยให้การ
ปฏิบัติศาสนกิจทุกอย่างบรรลุตามวัตถุประสงค์โดยง่าย๑๘๐ 

  ๓. เจ้าอาวาสใช้วิธีการประชุมชี้แจงกฎระเบียบการปฏิบัติตน และมีการแบ่งภาระ
งานเพ่ือให้พระภิกษุสามเณรภายในวัดช่วยกันรับผิดชอบ๑๘๑  

  ๔. เจ้าอาวาสยินยอมรับฟังความคิดเห็นของเพ่ือร่วมงานและผู้ใต้บังคับบัญชา มีการ
สื่อสารที่เปิดเผย ก่อให้เกิดความร่วมมือร่วมใจกันท างาน๑๘๒ 

  ๕. เจ้ าอาวาสเป็นผู้ ส ร้ า งมนุษยสัม พันธ์ อันดีระหว่ า ง เ พ่ือนร่วมงานและ
ผู้ใต้บังคับบัญชา๑๘๓ 

  ๖. เจ้าอาวาสเปิดโอกาสให้พระภิกษุสามเณรและพุทธศาสนิกชนร่วมกันตัดสินใจใน
กิจกรรมต่างๆ ของวัด ทั้งในเรื่องของการวางแผน การตัดสินใจ การร่วมมือกันท า ร่วมมือกัน
แก้ปัญหา๑๘๔ 
                                           
 ๑๗๙สัมภาษณ์ พระครูสุจิตกิตติวัฒน์, ดร., เจ้าคณะอ าเภอมะขาม, ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๑.     
 ๑๘๐สัมภาษณ์ พระครูบวรสิริทัต, ดร., เจ้าคณะต าบลคมบาง, ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๑. 
 ๑๘๑สัมภาษณ์ พระราชธรรมเมธี, ดร., รองเจ้าคณะจังหวัดจันทบุรี, ๑๘ มกราคม ๒๕๖๒. 
 ๑๘๒สัมภาษณ์ นายจ าลอง คังคะสี, นักวัฒนธรรมช านาญการ, ๑๘ มกราคม ๒๕๖๒.  
 ๑๘๓สัมภาษณ์ พระครูสุวรรณโพธิวรธรรม, เจ้าคณะต าบลตลาด, ๒๐ มกราคม ๒๕๖๒.  
 ๑๘๔สัมภาษณ์ นายวิเชษฐ์ เปลี่ยนโมฬี, ไวยาวัจกรวัดใหม่, ๒๕ มกราคม ๒๕๖๒. 



๑๕๐ 
 

ตารางที่ ๔.๑๙  สรุปประเด็นและแสดงความถี่ของผู้ให้ข้อมูลส าคัญการสัมภาษณ์เชิงลึกเกี่ยวกับ
สภาพทั่วไปในการพัฒนาสมรรถนะเจ้าอาวาสตามหลักพุทธธรรมเพ่ือการบริหาร
กิจการคณะสงฆ์ในจังหวัดจันทบุรี ด้านการสร้างทีมงานด้านการปกครอง 

ล าดับ สาระส าคัญ 
ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
ความถี่ 
(รูป/คน) 

ล าดับ
ที ่

๑ เจ้าอาวาสใช้ทักษะวิธีการที่เหมาะสมในการวางแผนท างาน
กลุ่มและมีการติดต่อสื่อสารในองค์การ มีทักษะเชิงมนุษย
สัมพันธ์ ซึ่งจะช่วยสร้างเสริมพลังความร่วมมือระหว่างเจ้า
อาวาสและสมาชิกภายในวัด มีความมั่นคงในอารมณ์ พร้อม
เข้าใจผู้อ่ืน มีใจกว้าง รับฟังความคิดเห็นของผู้ร่วมงาน และ
ทักษะเชิงความคิด ซึ่งจะช่วยให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างส่วน
งานและกิจกรรมต่างๆ ของวัด รวมทั้งความสัมพันธ์กับ
หน่วยงานอื่นๆ เพ่ือให้การท างานเป็นไปอย่างเป็นระบบ 

๑ ๑  

๒ เจ้าอาวาสเป็นผู้มีความสามารถพิเศษเฉพาะตัว มีภาวะผู้น า มี
กระบวนการและวิธีปฏิบัติงาน สร้างความสัมพันธ์กับเพ่ือน
ร่วมงาน รวมทั้งมีการพัฒนาตนเองให้สมบูรณ์พร้อมในด้านพระ
ธรรมวินัย ซึ่งจะส่งผลโดยตรงต่อศรัทธาและความเชื่อถือของ
พุทธศาสนิกชน ซึ่งจะช่วยให้การปฏิบัติศาสนกิจทุกอย่างบรรลุ
ตามวัตถุประสงค์โดยง่าย 

๒ ๑ ๐ , 
๑๖ 

๓ เจ้าอาวาสใช้วิธีการประชุมชี้แจงกฎระเบียบการปฏิบัติตน และ
มีการแบ่งภาระงานเพ่ือให้พระภิกษุสามเณรภายในวัดช่วยกัน
รับผิดชอบ เปิดโอกาสให้พระภิกษุสามเณรและพุทธศาสนิกชน
ร่วมกันตัดสินใจในกิจกรรมต่างๆ ของวัด ทั้งในเรื่องของการ
วางแผน การตัดสินใจ การร่วมมือกันท า ร่วมมือกันแก้ปัญหา 

 
๒ 

๑ ๔ , 
๑ ๗ , 
๒๐ 

 

 สรุป สภาพทั่วไปในการพัฒนาสมรรถนะเจ้าอาวาสตามหลักพุทธธรรมเพ่ือการบริหาร
กิจการคณะสงฆ์ในจังหวัดจันทบุรี ด้านการสร้างทีมงานด้านการการปกครอง คือ เจ้าอาวาสใช้
ทักษะวิธีการที่เหมาะสมในการวางแผนท างานกลุ่มและมีการติดต่อสื่อสารในองค์การ มีทักษะเชิง
มนุษยสัมพันธ์ ซึ่งจะช่วยสร้างเสริมพลังความร่วมมือระหว่างเจ้าอาวาสและสมาชิกภายในวัด มีความ
มั่นคงในอารมณ์ พร้อมเข้าใจผู้อื่น มีใจกว้าง รับฟังความคิดเห็นของผู้ร่วมงาน และทักษะเชิงความคิด 
ซึ่งจะช่วยให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างส่วนงานและกิจกรรมต่างๆ ของวัด รวมทั้งความสัมพันธ์กับ
หน่วยงานอ่ืนๆ เพ่ือให้การท างานเป็นไปอย่างเป็นระบบ เจ้าอาวาสมีความสามารถพิเศษเฉพาะตัว มี
ภาวะผู้น า มีกระบวนการและวิธีปฏิบัติงาน สร้างความสัมพันธ์กับเพ่ือนร่วมงาน รวมทั้งมีการพัฒนา
ตนเองให้สมบูรณ์พร้อมในด้านพระธรรมวินัย ซึ่งจะส่งผลโดยตรงต่อศรัทธาและความเชื่อถือของ
พุทธศาสนิกชน ซึ่งจะช่วยให้การปฏิบัติศาสนกิจทุกอย่างบรรลุตามวัตถุประสงค์โดยง่าย และใช้วิธีการ



๑๕๑ 
 

ประชุมชี้แจงกฎระเบียบการปฏิบัติตน และมีการแบ่งภาระงานเพ่ือให้พระภิกษุสามเณรภายในวัด
ช่วยกันรับผิดชอบ เปิดโอกาสให้พระภิกษุสามเณรและพุทธศาสนิกชนร่วมกันตัดสินใจในกิจกรรม
ต่างๆ ของวัด ทั้งในเรื่องของการวางแผน การตัดสินใจ การร่วมมือกันท า ร่วมมือกันแก้ปัญหา 

 ๒) ด้านการศาสนศึกษา 
  ๑. เจ้าอาวาสมีการวางระบบการจัดการศึกษาอย่างเหมาะสมกับสภาพของวัด โดย
ยินดีรับฟังความคิดเห็นของทุกๆ ฝุาย เพื่อลดความสูญเสียในการปฏิบัติงาน๑๘๕ 
  ๒. เจ้าอาวาสส่งเสริมให้พระภิกษุสามเณรภายในวัดมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ
เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนภายในวัด โดยมีการเรียกประชุมปรึกษาหารือกันเพ่ือหาแนวทางที่
เหมาะสมกับบริบทของวัดมากท่ีสุด๑๘๖ 
  ๓. เจ้าอาวาสใช้หลักการมีส่วนร่วมของคนในวัดในการจัดการศึกษาแก่พระภิกษุ
สามเณร๑๘๗ 
  ๔. เจ้าอาวาสมีการสร้างเครือข่ายด้วยการจัดการศึกษาแผนกธรรมร่วมกัน โดยจัดตั้ง
ส านักเรียนขึ้นในวัดใดวัดหนึ่งและใช้ทรัพยากรร่วมกันทั้งในด้านบุคลากรผู้สอน วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ใน
การจัดการเรียนการสอน๑๘๘ 
  ๕. ในการจัดการสอบธรรมศึกษาของโรงเรียนต่างๆ มีการประสานความร่วมมือใน
การจัดการ ทั้งนี้เพ่ือให้เกิดความเป็นมาตรฐานเดียวกัน๑๘๙ 
 

ตารางที่ ๔.๒๐  สรุปประเด็นและแสดงความถี่ของผู้ให้ข้อมูลส าคัญการสัมภาษณ์เชิงลึกเกี่ยวกับ
สภาพทั่วไปในการพัฒนาสมรรถนะเจ้าอาวาสตามหลักพุทธธรรมเพ่ือการบริหาร
กิจการคณะสงฆ์ในจังหวัดจันทบุรี ด้านการสร้างทีมงานด้านการศาสนศึกษา 

ล าดับ สาระส าคัญ 
ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
ความถี่ 
(รูป/คน) 

ล าดับ
ที ่

๑ เจ้าอาวาสมีการวางระบบการจัดการศึกษาอย่างเหมาะสมกับสภาพ
ของวัด โดยยินดีรับฟังความคิดเห็นของทุกๆ ฝุาย เพ่ือลดความ
สูญเสียในการปฏิบัติงาน ส่งเสริมให้พระภิกษุสามเณรภายในวัดมีส่วน
ร่วมในการตัดสินใจเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนภายในวัด โดยมี
การเรียกประชุมปรึกษาหารือกันเพ่ือหาแนวทางที่เหมาะสมกับบริบท
ของวัดมากที่สุด ใช้หลักการมีส่วนร่วมของคนในวัดในการจัด
การศึกษาแก่พระภิกษุสามเณร  

๓ ๒ ,  ๓ , 
๖ 

                                           
 ๑๘๕สัมภาษณ์ นายสันติ ดินม่วง, ผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดจันทบุรี, ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๑.  
 ๑๘๖สัมภาษณ์ ผศ.ปราโมทย์ สุวรรณา, ผู้อ านวยการส านักวัฒนธรรมและชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพ
พรรณี, ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ 
 ๑๘๗สัมภาษณ์ พระใบฎีกาวีระ สุนฺทโร, ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมาบไผ่, ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๑.   
 ๑๘๘สัมภาษณ์ พระราชธรรมเมธี, ดร., รองเจ้าคณะจังหวัดจันทบุรี, ๑๘ มกราคม ๒๕๖๒. 
 ๑๘๙สัมภาษณ์ พระปิติพัฒน์ านิโย, รองประธานสงฆ์ส านักสงฆ์มโนรมย์, ๒๑ มกราคม ๒๕๖๒. 



๑๕๒ 
 

ตารางที่ ๔.๒๐  สรุปประเด็นและแสดงความถี่ของผู้ให้ข้อมูลส าคัญการสัมภาษณ์เชิงลึกเกี่ยวกับ
สภาพทั่วไปในการพัฒนาสมรรถนะเจ้าอาวาสตามหลักพุทธธรรมเพ่ือการบริหาร
กิจการคณะสงฆ์ในจังหวัดจันทบุรี ด้านการสร้างทีมงานด้านการศาสนศึกษา (ต่อ) 

ล าดับ สาระส าคัญ 
ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
ความถี่ 
(รูป/คน) 

ล าดับ
ที ่

๒ เจ้าอาวาสมีการสร้างเครือข่ายด้วยการจัดการศึกษาแผนกธรรม
ร่วมกัน โดยจัดตั้งส านักเรียนขึ้นในวัดใดวัดหนึ่งและใช้ทรัพยากร
ร่วมกันทั้งในด้านบุคลากรผู้สอน วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดการเรียน
การสอน 

๑ ๑๔ 

๓ การจัดการสอบธรรมศึกษาของโรงเรียนต่างๆ เจ้าอาวาส มีการ
ประสานความร่วมมือในการจัดการ ทั้งนี้ เ พ่ือให้เกิดความเป็น
มาตรฐานเดียวกัน 

๑ ๑๙ 

 

 สรุป สภาพทั่วไปในการพัฒนาสมรรถนะเจ้าอาวาสตามหลักพุทธธรรมเพ่ือการบริหาร
กิจการคณะสงฆ์ในจังหวัดจันทบุรี ด้านการสร้างทีมงานด้านการศาสนศึกษา คือ เจ้าอาวาสมีการ
วางระบบการจัดการศึกษาอย่างเหมาะสมกับสภาพของวัด โดยยินดีรับฟังความคิดเห็นของทุกๆ ฝุาย 
เพ่ือลดความสูญเสียในการปฏิบัติงาน ส่งเสริมให้พระภิกษุสามเณรภายในวัดมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ
เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนภายในวัด โดยมีการเรียกประชุมปรึกษาหารือกันเพ่ือหาแนวทางที่
เหมาะสมกับบริบทของวัดมากที่สุด ใช้หลักการมีส่วนร่วมของคนในวัดในการจัดการศึกษาแก่
พระภิกษุสามเณร และมีการสร้างเครือข่ายด้วยการจัดการศึกษาแผนกธรรมร่วมกัน โดยจัดตั้งส านัก
เรียนขึ้นในวัดใดวัดหนึ่งและใช้ทรัพยากรร่วมกันทั้งในด้านบุคลากรผู้สอน วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการ
จัดการเรียนการสอน และในการจัดการสอบธรรมศึกษาของโรงเรียนต่างๆเจ้าอาวาส มีการประสาน
ความร่วมมือในการจัดการ ทั้งนี้เพ่ือให้เกิดความเป็นมาตรฐานเดียวกัน 

 ๓) ด้านการเผยแผ่ 

  ๑. เจ้าอาวาสเป็นผู้เผยแผ่ด้วยความถูกต้อง ไม่บิดเบือน ไม่โอ้อวดตน มีการฝึกตน
เป็นพระวิทยากรเพื่อเผยแผ่ในหน่วยงานและสถานศึกษาต่างๆ๑๙๐ 

  ๒. เจ้าอาวาสการส่งเสริมให้พระภิกษุสามเณรภายในวัดได้มีโอกาสมีส่วนร่วมในการ
จัดกิจกรรมการเผยแผ่๑๙๑   

                                           
 ๑๙๐สัมภาษณ์ พระครูสุจิตกิตติวัฒน์, ดร., เจ้าคณะอ าเภอมะขาม, ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๑.     
 ๑๙๑สัมภาษณ์ พระอธิการทัศนัย านุตฺตโร, เจ้าอาวาสวัดท่าแคลง, ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๑. 



๑๕๓ 
 

  ๓. เจ้าอาวาประสานความร่วมมือในการเผยแผ่ผ่านกิจกรรมต่างๆ กับเพ่ือร่วมงาน 
เช่น การจัดเทศน์มหาชาติประจ าปี การจัดท าค่ายคุณธรรมจริยธรรมแก่นักเรียน การจัดบรรพชา
สามเณรภาคฤดูร้อน เป็นต้น๑๙๒ 

  ๔. ในการจัดการด้านการเผยแผ่ เจ้าอาวาสมีการประสานความร่วมมือกันเพ่ือสร้าง
เป็นคณะท างานด้านการเผยแผ่ โดยมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การท างานร่วมกัน๑๙๓ 

  ๕. เจ้าอาวาสต้องอาศัยเทคโนโลยีในการติดต่อสื่อสารเพ่ือท างานด้านการเผยแผ่ให้มี
ประสิทธิภาพ๑๙๔ 

  ๖. ในการสร้างทีมงานการเผยแผ่ เจ้าอาวาสต้องสามารถสร้างแรงจูงใจให้แก่สมาชิก
ในทีม เป็นผู้ที่ให้ค าแนะน าปรึกษาที่ดีได้ รู้บทบาทหน้าที่ของตนเอง เป็นนักคิดวิเคราะห์ที่ดี และที่
ส าคัญต้องมีทักษะการสื่อสารที่ดี๑๙๕ 

ตารางที่ ๔.๒๑  สรุปประเด็นและแสดงความถี่ของผู้ให้ข้อมูลส าคัญการสัมภาษณ์เชิงลึกเกี่ยวกับ
สภาพทั่วไปในการพัฒนาสมรรถนะเจ้าอาวาสตามหลักพุทธธรรมเพ่ือการบริหาร
กิจการคณะสงฆ์ในจังหวัดจันทบุรี ด้านการสร้างทีมงานด้านการเผยแผ่ 

ล าดับ สาระส าคัญ 
ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
ความถี่  
(รูป/คน) 

ล าดับ
ที ่

๑ เจ้าอาวาสเป็นผู้เผยแผ่ด้วยความถูกต้องไม่บิดเบือนไม่โอ้อวดตนมีการ
ฝึกตนเป็นพระวิทยากรเพื่อเผยแผ่ในหน่วยงานและสถานศึกษาต่างๆ 

๑ ๑ 

๒ เจ้าอาวาสการส่งเสริมให้พระภิกษุสามเณรภายในวัดได้มีโอกาสมีส่วน
ร่วมในการจัดกิจกรรมการเผยแผ่ มีการประสานความร่วมมือในการ
เผยแผ่ผ่านกิจกรรมต่างๆ กับเพ่ือร่วมงาน เช่น การจัดเทศน์มหาชาติ
ประจ าปี การจัดท าค่ายคุณธรรมจริยธรรมแก่นักเรียน การจัด
บรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เป็นต้น โดยการสร้างเป็นคณะท างาน
ด้านการเผยแผ่ โดยมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การท างานร่วมกัน 

๑ ๕, ๙, 

๓ ในการสร้างทีมงานการเผยแผ่ เจ้าอาวาสมีการประสานความร่วมมือ
กันเพ่ือสร้างเป็นคณะท างานด้านการเผยแผ่ โดยมีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ การท างานร่วมกันสร้างแรงจูงใจให้แก่สมาชิกในทีม เป็นผู้ที่ให้
ค าแนะน าปรึกษาที่ดีได้ รู้บทบาทหน้าที่ของตนเอง  เป็นนักคิด
วิเคราะห์ที่ดี โดยอาศัยเทคโนโลยีในการติดต่อสื่อสารเพ่ือท างานด้าน
การเผยแผ่ให้มีประสิทธิภาพ 

๓ ๑๔, 
๑๙, 
๒๐ 

                                           
 ๑๙๒สัมภาษณ์ พระปลัดไพบูลย์ สนฺตจิตฺโต, ดร., เจ้าคณะต าบลปัถวี, ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๑. 
 ๑๙๓สัมภาษณ์ พระราชธรรมเมธี, ดร., รองเจ้าคณะจังหวัดจันทบุรี, ๑๘ มกราคม ๒๕๖๒. 
 ๑๙๔สัมภาษณ์ พระปิติพัฒน์ านิโย, ประธานสงฆ์ส านักสงฆ์เขามโนรมย์, ๒๑ มกราคม ๒๕๖๒. 
 ๑๙๕สัมภาษณ์ นายวิเชษฐ์ เปลี่ยนโมฬี, ไวยาวัจกรวัดใหม่, ๒๕ มกราคม ๒๕๖๒. 



๑๕๔ 
 

 สรุป สภาพทั่วไปในการพัฒนาสมรรถนะเจ้าอาวาสตามหลักพุทธธรรมเพ่ือการบริหาร
กิจการคณะสงฆ์ในจังหวัดจันทบุรี ด้านการสร้างทีมงานด้านการเผยแผ่ คือ เจ้าอาวาสเป็นผู้เผยแผ่
ด้วยความถูกต้อง ไม่บิดเบือน ไม่โอ้อวดตน มีการฝึกตนเป็นพระวิทยากรเพ่ือเผยแผ่ในหน่วยงานและ
สถานศึกษาต่างๆ ส่งเสริมให้พระภิกษุสามเณรภายในวัดได้มีโอกาสมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการ
เผยแผ่ มีการประสานความร่วมมือในการเผยแผ่ผ่านกิจกรรมต่างๆ กับเพ่ือร่วมงาน เช่น การจัดเทศน์
มหาชาติประจ าปี การจัดท าค่ายคุณธรรมจริยธรรมแก่นักเรียน การจัดบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน 
เป็นต้น โดยการสร้างเป็นคณะท างานด้านการเผยแผ่ โดยมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การท างานร่วมกัน
นอกจากนี้ ในการสร้างทีมงานการเผยแผ่ เจ้าอาวาสที่เป็นผู้น าต้องท าหน้าที่ในการประสานความ
ร่วมมือกันเพ่ือสร้างเป็นคณะท างานด้านการเผยแผ่ โดยมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การท างานร่วมกัน มี
การสร้างแรงจูงใจให้แก่สมาชิกในทีม เป็นผู้ที่ให้ค าแนะน าปรึกษาที่ดีได้ รู้บทบาทหน้าที่ของตนเอง 
เป็นนักคิดวิเคราะห์ที่ดี โดยอาศัยเทคโนโลยีในการติดต่อสื่อสารเพ่ือท างานด้านการเผยแผ่ให้มี
ประสิทธิภาพ 

 ๔) ด้านการศึกษาสงเคราะห์ 

  ๑. คณะสงฆ์มีการก าหนดเปูาหมายร่วมกันว่าในแต่ละปีเจ้าอาวาสต้องมีการแจก
ทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียนยากจนตามจ านวนที่ก าหนด เพ่ือเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของ
ผู้ปกครองบางส่วน ซึ่งเงินทุนที่จะน ามาแจกเจ้าอาวาสจะต้องเป็นผู้จัดหามา อาจเป็นการบริจาคด้วย
ตนเองหรือชักชวนพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมด้วยก็แล้วแต่ละบริบทของวัด๑๙๖  

  ๒. ในการจัดการด้านการศึกษาสงเคราะห์นั้น เจ้าอาวาสจะด าเนินการแจ้ง
ผู้อ านวยการโรงเรียนเพ่ือคัดเลือกนักเรียนที่มีคุณสมบัติตรงตามที่ก าหนดไว้ และแจ้งจ านวนมาให้เจ้า
อาวาสทราบ เพ่ือด าเนินการจัดหาทุนทั้งในส่วนที่เป็นเงินของเจ้าอาวาสเอง หรือชักชวนให้ประชาชน
ร่วมบริจาค บางครั้งเจ้าก็มีการมอบรวมกันหลายๆ วัด๑๙๗  

  ๓.เจ้าอาวาสแต่ละรูปมีการปรึกษาหารือกันเพ่ือก าหนดจ านวนของนักเรียนผู้ที่จะ
ได้รับการสงเคราะห์ในแต่ละปี มีการระบุจ านวนของนักเรียนที่จะได้รับการมอบทุนการศึกษา และ
ระบุจ านวนเงินของทุนการศึกษาในแต่ละระดับว่าเป็นจ านวนเท่าไหร่ และมีการแจ้งจ านวนของ
นักเรียนผู้ที่จะรับทุนให้แต่ละโรงเรียนได้ทราบ เพ่ือคัดเลือกนักเรียนหรืออาจเป็นการแจ้งจ านวน
นักเรียนที่จะได้รับทุนมาก่อน จากนั้นเจ้าอาวาสก็จะเป็นผู้ระดมเงินทุนโดยการบริจาคด้วยตนเอง หรือ
ชักชวนประชาชนเข้าร่วมบริจาคด้วย อาจมีการมอบทุนการศึกษาร่วมกันระหว่างเจ้าอาวาสในเขต
เดียวกัน หรืออาจจะมอบเพียงรูปเดียวก็เป็นไปตามความสะดวกของเจ้าอาวาสแต่ละวัด๑๙๘ 

  ๔. เจ้าอาวาสมีการชักชวนให้ผู้อ่ืนทั้งที่เป็นเจ้าอาวาสและประชาชนให้เข้ามามีส่วน
ร่วมในการจัดการด้านการศึกษาสงเคราะห์ เพราะจะท าให้การมอบทุนการศึกษาให้แก่เด็กนักเรียน

                                           
 ๑๙๖สัมภาษณ์ พระครูสุจิตกิตติวัฒน์, ดร., เจ้าคณะอ าเภอมะขาม, ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๑.     
 ๑๙๗สัมภาษณ์ นายสันติ ดินม่วง, ผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดจันทบุรี , ๑๑ ธันวาคม 
๒๕๖๑.  
 ๑๙๘สัมภาษณ์ พระมหาชนก เขมกาโม, เจ้าคณะอ าเภอแก่งหางแมว, ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๑.  



๑๕๕ 
 

บรรลุเปูาหมายได้ง่าย เพราะการท างานร่วมกันย่อมก่อให้เกิดความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันทั้งยัง
สามารถบรรลุเปูาหมายได้ง่ายอีกด้วย๑๙๙   

  ๕. การจัดการด้านการศึกษาสงเคราะห์นั้น เจ้าอาวาสจะมีการปรึกษาหารือกับ
พุทธศาสนิกชน มีการชักชวนให้พุทธศาสนิกชนร่วมกันบริจาคทรัพย์เพ่ือน าไปเป็นทุนการศึกษาให้แก่
นักเรียนที่ยากจน เพ่ือเป็นการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ปกครอง ซึ่งเจ้าอาวาสจะ
เป็นผู้จัดหาทุนและให้ประชาชนมีส่วนร่วม โดยประชาชนมักมีความไว้เนื้อเชื่อใจให้เจ้าอาวาสเป็น
ผู้ด าเนินการ๒๐๐ 
 

ตารางที่ ๔.๒๒  สรุปประเด็นและแสดงความถี่ของผู้ให้ข้อมูลส าคัญการสัมภาษณ์เชิงลึกเกี่ยวกับ
สภาพทั่วไปในการพัฒนาสมรรถนะเจ้าอาวาสตามหลักพุทธธรรมเพ่ือการบริหาร
กิจการคณะสงฆ์ในจังหวัดจันทบุรี ด้านการสร้างทีมงานด้านการศึกษาสงเคราะห์ 

ล าดับ สาระส าคัญ 
ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 

ความถี่ 
(รูป/คน) 

ล าดับที่ 

๑ เจ้าอาวาสมีการก าหนดเปูาหมายในการแจกทุนการศึกษา 
มักจะสนับสนุนให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการมอบ
ทุนการศึกษา เพ่ือให้บรรลุเปูาหมาย ทั้งยังเป็นการสร้าง
การมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ของบ้าน วัด และ
โรงเรียน ท าให้เกิดความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน 

 
๕ 

๑,  ๒ ,  ๔ ,  ๕ , 
๑๙ 

 

 สรุป สภาพทั่วไปในการพัฒนาสมรรถนะเจ้าอาวาสตามหลักพุทธธรรมเพ่ือการบริหาร
กิจการคณะสงฆ์ในจังหวัดจันทบุรี ด้านการสร้างทีมงานด้านการศึกษาสงเคราะห์ คือ คณะสงฆ์มี
การก าหนดเปูาหมายร่วมกันว่าในแต่ละปีเจ้าอาวาสต้องมีการแจกทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียนยากจน
ตามจ านวนที่ก าหนด เพ่ือเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ปกครองบางส่วน ซึ่งเงินทุนที่จะน ามา
แจกเจ้าอาวาสจะต้องเป็นผู้จัดหามา อาจเป็นการบริจาคด้วยตนเองหรือชักชวนพุทธศาสนิกชน      
เข้าร่วมด้วยก็แล้วแต่ละบริบทของวัด โดยเจ้าอาวาสแต่ละรูปมีการปรึกษาหารือกันเพื่อก าหนดจ านวน
ของนักเรียนผู้ที่จะได้รับการสงเคราะห์ในแต่ละปี มีการระบุจ านวนของนักเรียนที่จะได้รับการมอบ
ทุนการศึกษา และระบุจ านวนเงินของทุนการศึกษาในแต่ละระดับว่าเป็นจ านวนเท่าไหร่ และมีการ
แจ้งจ านวนของนักเรียนผู้ที่จะรับทุนให้แต่ละโรงเรียนได้ทราบ เพ่ือคัดเลือกนักเรียนหรืออาจเป็นการ
แจ้งจ านวนนักเรียนที่จะได้รับทุนมาก่อน จากนั้นเจ้าอาวาสก็จะเป็นผู้ระดมเงินทุนโดยการบริจาคด้วย
ตนเอง หรือชักชวนประชาชนเข้าร่วมบริจาคด้วย อาจมีการมอบทุนการศึกษาร่วมกันระหว่างเจ้า
อาวาสในเขตเดียวกัน หรืออาจจะมอบเพียงรูปเดียวก็เป็นไปตามความสะดวกของเจ้าอาวาสแต่ละวัด  
ซึ่งการท างานร่วมกันของเจ้าอาวาสและคนในชุมชนก่อให้เกิดการมีส่วนร่วมของคนในบ้าน วัด และ

                                           
 ๑๙๙สัมภาษณ์ พระราชธรรมเมธี, ดร., รองเจ้าคณะจังหวัดจันทบุรี, ๑๘ มกราคม ๒๕๖๒. 
 ๒๐๐สัมภาษณ์ พระปิติพัฒน์ านิโย, ประธานสงฆ์ส านักสงฆ์เขามโนรมย์, ๒๑ มกราคม ๒๕๖๒. 



๑๕๖ 
 

โรงเรียน ท าให้การสงเคราะห์ด้านทุนศึกษาแก่เด็กนักเรียนบรรลุเปูาหมายได้ง่าย และให้เกิดความเป็น
อันหนึ่งอันเดียวกันทั้งยังสามารถบรรลุเปูาหมายได้ง่ายอีกด้วย 

 ๕) ด้านการสาธารณูปการ 

  ๑. เจ้าอาวาสต้องยอมรับกฎกติกาของคณะสงฆ์ และให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่ใน
การท างาน เป็นนักแสวงหาข้อมูลที่ดีเพ่ือหาแนวทางในการท างานให้ประสบความส าเร็จ๒๐๑ 

  ๒. เจ้าอาวาสใช้ศักยภาพของตนเองเต็มที่ในการช่วยให้การท างานบรรลุผลตาม
วัตถุประสงค์ที่วางไว้ โดยไม่เพิกเฉยหรือคิดว่าไม่ใช่หน้าที่ของตนเอง๒๐๒ 

  ๓. เมื่อได้รับการมอบหมายจากคณะสงฆ์ให้กระท าการอย่างใดอย่างหนึ่ง เจ้าอาวาส
ต้องตระหนักในความส าคัญของตนเองและความไว้วางใจที่คณะสงฆ์มอบหมายให้ปฏิบัติ เพ่ือให้เกิด
ความมั่นใจได้ว่างานที่ได้รับมอบหมายมาแล้ว จะประสบความส าเร็จตามเปูาหมาย๒๐๓ 

  ๔. เจ้าอาวาสต้องเปิดใจกว้างยอมรับความแตกต่างของเพ่ือนร่วมงานและ
ผู้ใต้บังคับบัญชาและผู้ร่วมงาน และน าความแตกต่างนั้นมาใช้ให้เป็นประโยชน์ในการท างาน ๒๐๔ 

  ๕. เจ้าอาวาสมีการสร้างความสัมพันธ์กับเพ่ือนร่วมงาน ด้วยการแบ่งปัน การเอ้ือ
อาทร การช่วยเหลือห่วงใย และมิตรภาพ ซึ่งจะเป็นตัวช่วยสานความสัมพันธ์ของทีม ท าให้เกิดความ
ใกล้ชิด ท าให้เกิดบรรยากาศของความร่วมมือร่วมใจ ความเห็นอกเห็นใจกัน และการให้อภัยกัน ซึ่งจะ
เป็นตัวผลักดันให้กลไกการท างานของคณะสงฆ์เป็นไปได้อย่างรวดเร็วและคล่องตัว๒๐๕  

  ๖. เจ้าอาวาสสร้างมนุษยสัมพันธ์อันดีกับประชาชน เพ่ือนร่วมงานและผู้เกี่ยวข้อง ให้
โอกาสในการแสดงความคิดเห็น การรับฟังข้อคิดเห็นซึ่งกันและกัน การเปิดใจกว้างยอมรับซึ่งกันและ
กัน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างสัมพันธ์ที่ดีให้เกิดกับคณะสงฆ์ เพ่ือนร่วมงานและผู้ที่เกี่ยวข้องทุก
ฝุาย ซึ่งจะส่งผลให้การเกิดบรรยากาศในการท างานที่ดี ท าให้งานส าเร็จได้ง่าย๒๐๖ 

  ๗. ในการจัดการด้านสาธารณูปการนั้น เจ้าอาวาสจะต้องมีความคิดสร้างสรรค์
วิธีการท างาน หาวิธีแก้ไขปัญหาการท างาน หรือเสนอแนวทางในการปฏิบัติงานแนวใหม่ๆ เพ่ือให้
คณะท างานสามารถสร้างวิธีการท างานที่ดีและเหมาะสมร่วมกัน๒๐๗ 

                                           
 ๒๐๑สัมภาษณ์ นายสันติ ดินม่วง, ผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดจันทบุรี , ๑๑ ธันวาคม 
๒๕๖๑.  
 ๒๐๒สัมภาษณ์ พระมหาชนก เขมกาโม, เจ้าคณะอ าเภอแก่งหางแมว, ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๑.  
 ๒๐๓สัมภาษณ์ พระใบฎีกาวีระ สุนฺทโร, ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมาบไผ่, ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๑.   
 ๒๐๔สัมภาษณ์ พระครูจารุเขมากร, ดร., เจ้าอาวาสวัดทองทั่ว, ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๑  
 ๒๐๕สัมภาษณ์ พระปลัดค านวณ อนงฺคโณ, ดร., เจ้าอาวาสวัดเกาะเปริด, ๕ มกราคม ๒๕๖๒.  
 ๒๐๖สัมภาษณ์ นายมนตรี พงษ์เจริญ, ข้าราชการบ านาญ, ๑๕ มกราคม ๒๕๖๒. 
 ๒๐๗สัมภาษณ์ พระราชธรรมเมธี, ดร., รองเจ้าคณะจังหวัดจันทบุรี, ๑๘ มกราคม ๒๕๖๒. 



๑๕๗ 
 

  ๘. เจ้าอาวาสก าหนดเปูาหมายไว้ชัดเจน โดยเจ้าอาวาสจะต้องสามารถชี้แจงและ
อธิบายเหตุและผลให้ผู้ร่วมงานทราบ เช่น มีการประชุมชี้แจง หรือการกระจายภาระงานให้ผู้ร่วมงาน
ได้รับรู้ เพื่อให้ผู้ร่วมงานได้เห็นความสามารถของตนเองและได้ท าอย่างเต็มความสามารถ๒๐๘  
 

ตารางที่ ๔.๒๓  สรุปประเด็นและแสดงความถี่ของผู้ให้ข้อมูลส าคัญการสัมภาษณ์เชิงลึกเกี่ยวกับ
สภาพทั่วไปในการพัฒนาสมรรถนะเจ้าอาวาสตามหลักพุทธธรรมเพ่ือการบริหาร
กิจการคณะสงฆ์ในจังหวัดจันทบุรี ด้านการสร้างทีมงานด้านการสาธารณูปการ  

ล าดับ สาระส าคัญ 
ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 

ความถี่ 
(รูป/คน) 

ล าดับที่ 

๑ เจ้าอาวาสยอมรับกฎกติกาของคณะสงฆ์ และให้ความร่วมมือ
อย่างเต็มที่ในการท างาน ตระหนักในความส าคัญของตนเอง
และความไว้วางใจที่คณะสงฆ์มอบหมายให้ และเกิดความมั่นใจ
ว่างานที่ได้รับมอบหมายจะประสบความส าเร็จตามเปูาหมาย 

๓ ๑, ๒, ๓ 

๒ เจ้าอาวาสเปิดใจกว้างยอมรับความแตกต่างของเพ่ือนร่วมงาน
และผู้ใต้บังคับบัญชาและผู้ร่วมงาน มีการสร้างความสัมพันธ์กับ
เพ่ือนร่วมงาน ซึ่งจะท าให้เกิดบรรยากาศของความร่วมมือร่วม
ใจ และเป็นตัวผลักดันให้กลไกการท างานของคณะสงฆ์เป็นไป
ได้อย่างรวดเร็วและคล่องตัว ให้โอกาสในการแสดงความ
คิดเห็น ยอมรับซึง่กันและกันท าให้งานส าเร็จได้ง่าย  

๓ ๔, ๕, ๖ 

๓ เจ้าอาวาสมีการก าหนดเปูาหมายไว้ชัดเจน สามารถชี้แจงและ
อธิบายเหตุและผลให้ผู้ร่วมงานทราบ เช่น มีการประชุมชี้แจง 
หรือการกระจายภาระงานให้ผู้ร่วมงานได้รับรู้ เพ่ือให้ผู้ร่วมงาน
ได้ เห็ นความสามารถของตน เองและได้ ท าอ ย่ า ง เต็ ม
ความสามารถ 

๒ ๗, ๘ 

 

 สรุป สภาพทั่วไปในการพัฒนาสมรรถนะเจ้าอาวาสตามหลักพุทธธรรมเพ่ือการบริหาร
กิจการคณะสงฆ์ในจังหวัดจันทบุรี ด้านการสร้างทีมงานด้านการสาธารณูปการ คือ เจ้าอาวาส
ยอมรับกฎกติกาของคณะสงฆ์ และให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่ในการท างาน ตระหนักในความส าคัญ
ของตนเองและความไว้วางใจที่คณะสงฆ์มอบหมายให้ และเกิดความมั่นใจว่างานที่ได้รับมอบหมายจะ
ประสบความส าเร็จตามเปูาหมาย เปิดใจกว้างยอมรับความแตกต่างของเพ่ือนร่วมงานและ
ผู้ใต้บังคับบัญชาและผู้ร่วมงาน มีการสร้างความสัมพันธ์กับเพ่ือนร่วมงาน ซึ่งจะท าให้เกิดบรรยากาศ
ของความร่วมมือร่วมใจ และเป็นตัวผลักดันให้กลไกการท างานของคณะสงฆ์เป็นไปได้อย่างรวดเร็ว
และคล่องตัว ให้โอกาสในการแสดงความคิดเห็น ยอมรับซึ่งกันและกันท าให้งานส าเร็จได้ง่าย  และมี

                                           
 ๒๐๘สัมภาษณ์ นายจ าลอง คังคะสี, นักวัฒนธรรมช านาญการ, ๑๘ มกราคม ๒๕๖๒.  



๑๕๘ 
 

การก าหนดเปูาหมายไว้ชัดเจน สามารถชี้แจงและอธิบายเหตุและผลให้ผู้ร่วมงานทราบ เช่น มีกา ร
ประชุมชี้แจง หรือการกระจายภาระงานให้ผู้ร่วมงานได้รับรู้ เพ่ือให้ผู้ร่วมงานได้เห็นความสามารถของ
ตนเองและได้ท าอย่างเต็มความสามารถ 

 ๖) ด้านการสาธารณสงเคราะห์ 

  ๑. พระสงฆ์เป็นสถาบันทางสังคมที่ส าคัญ เป็นที่มุ่งสนองประโยชน์ของสังคมเป็น
ส าคัญ เจ้าอาวาสจึงเป็นผู้สร้างเครือข่ายและเชื่อมโยงความสัมพันธ์ประสานงานและเชื่อมโยง
ความสัมพันธ์ของคณะสงฆ์ให้เป็นกลุ่มเพ่ือให้สังคมหรือชุมชนรอบข้างยอมรับ และบทบาทในการชี้น า
ในการพัฒนา ทั้งในส่วนของการจัดตั้งกองทุนเพ่ือการสงเคราะห์ด้านต่างๆ และการลงมือท าด้วย
ตนเอง ทั้งในการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ เพ่ือให้การจัดการสงเคราะห์บรรลุ
เปูาหมาย๒๐๙ 

  ๒. เจ้าอาวาสมีการรวมตัวกันจัดตั้งเป็นกองทุนเพ่ือการสงเคราะห์ เช่น กองทุนสังฆะ
ประชานุเคราะห์ ซึ่งมีการก าหนดวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนและเปูาหมายที่เห็นพ้องต้องกันว่าจะใช้ส าหรับ
การสร้างที่พักอาศัยแก่ประชาชนผู้ประสบภัยพิบัติ๒๑๐ 

  ๓. เจ้าอาวาสที่มารวมกันจัดตั้งกองทุนเพ่ือการสงเคราะห์มีการแสดงความคิดเห็น
อย่างเปิดเผย ตรงไปตรงมา แสดงให้เห็นถึงร่วมมือร่วมใจและความเต็มใจในการท างานร่วมกันเป็น
อย่างดี ๒๑๑ 

  ๔. เจ้าอาวาสมีการสร้างความร่วมมือกับผู้อ่ืน ทั้งที่เป็นบุคคล กลุ่มบุคคล หรือ
หน่วยงานราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือท าการสงเคราะห์ผู้ยากไร้และด้อยโอกาสทั้งหลาย 
โดยกระท ากันในลักษณะที่ทุกคนมีส่วนร่วม ไม่มีการขัดผลประโยชน์กัน ท าให้เกิดความร่วมมือในการ
สงเคราะห์กันอย่างต่อเนื่อง๒๑๒ 

  ๕. เจ้าอาวาสให้การสนับสนุนงบประมาณในการสงเคราะห์กันอย่างตรงไปตรงมา มี
การรวมตัวกันจัดตั้งกอทุนเพ่ือการสงเคราะห์ในรูปแบบต่างๆ โดยทุกรูปต่างไว้ใจซึ่งกันและกัน มีการ
แสดงความคิดเห็นอย่างตรงไปตรงมา โดยไม่ต้องกลัวว่าจะมีผลร้ายตามมา๒๑๓ 

  ๖. เจ้าอาวาสและคณะสงฆ์มีการสร้างทีมเพ่ือจัดการงานด้านสาธารณสงเคราะห์ 
โดยเจ้าคณะจังหวัดมีการประชุมเพ่ือชี้แจงแนวนโยบายเพ่ือให้น าไปปฏิบัติให้เป็นไปในแนวทาง
เดียวกัน นอกจากนี้ยังมีการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในการด าเนินการช่วยเหลือ เช่น การช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากน้ าท่วม ไฟไหม้ มีกา รรับ

                                           
 ๒๐๙สัมภาษณ์ พระมหาชนก เขมกาโม, เจ้าคณะอ าเภอแก่งหางแมว, ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๑. 
 ๒๑๐สัมภาษณ์ พระใบฎีกาวีระ สุนฺทโร, ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมาบไผ่, ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๑.   
 ๒๑๑สัมภาษณ์ พระครูจารุเขมากร, ดร., เจ้าอาวาสวัดทองทั่ว, ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๑  
 ๒๑๒สัมภาษณ์ พระราชธรรมเมธี, ดร., รองเจ้าคณะจังหวัดจันทบุรี, ๑๘ มกราคม ๒๕๖๒. 
 ๒๑๓สัมภาษณ์ พระปิติพัฒน์ านิโย, รองประธานสงฆ์ส านักสงฆ์มโนรมย์, ๒๑ มกราคม ๒๕๖๒. 



๑๕๙ 
 

บริจาคสิ่งของเพ่ือน าไปแจกจ่ายให้แก่ผู้ปุวยติดตียง ผู้สูงอายุ ผู้พิการ หรือผู้ที่ขาดแคลน ท าให้เกิด
ความร่วมกันระหว่างบ้าน วัดและชุมชน ๒๑๔ 
 

ตารางที่ ๔.๒๔  สรุปประเด็นและแสดงความถี่ของผู้ให้ข้อมูลส าคัญการสัมภาษณ์เชิงลึกเกี่ยวกับ
สภาพทั่วไปในการพัฒนาสมรรถนะเจ้าอาวาสตามหลักพุทธธรรมเพ่ือการบริหาร
กิจการคณะสงฆ์ในจังหวัดจันทบุรี ด้านการสร้างทีมงานด้านการสาธารณสงเคราะห์ 

ล าดับ สาระส าคัญ 
ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 

ความถี่ 
(รูป/คน) 

ล าดับที่ 

๑ พระสงฆ์เป็นสถาบันทางสังคมที่ส าคัญ เจ้าอาวาสเป็น
ผู้สร้างเครือข่ายและเชื่อมโยงความสัมพันธ์ประสานงาน
และเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของคณะสงฆ์ให้เป็นกลุ่ม
เพ่ือให้การด าเนินงานด้านการสงเคราะห์และมีบทบาทใน
การชี้น าพุทธศาสนิกชน รวมทั้งการประสานความร่วมมือ
กับหน่วยงานต่างๆ เ พ่ือให้การสงเคราะห์ประสบ
ความส าเร็จ 

๑ ๔, ๒๐ 

๒ เจ้าอาวาสรวมตัวกันจัดตั้งกองทุนเพ่ือการสงเคราะห์ โดย
มีวัตถุประสงค์และเปูาหมายในการสงเคราะห์ที่ชัดเจน 

๓ ๖, ๘, ๑๙ 

๓ เจ้าอาวาสสร้างความร่วมมือกับบุคคล กลุ่มบุคคล 
หน่วยงานราชการ หน่วยงานภาคเอกชนและองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ในการท ากิจกรรมการสงเคราะห์    
ผู้ยากไร้และด้อยโอกาสทั้งหลาย 

๑ ๑๔ 

 

 สรุป สภาพทั่วไปในการพัฒนาสมรรถนะเจ้าอาวาสตามหลักพุทธธรรมเพ่ือการบริหาร
กิจการคณะสงฆ์ในจังหวัดจันทบุรี ด้านการสร้างทีมงานด้านการสาธารณสงเคราะห์ คือ พระสงฆ์
เป็นสถาบันทางสังคมที่ส าคัญ มีรวมตัวกันจัดตั้งกองทุนเพ่ือการสงเคราะห์ โดยมีวัตถุประสงค์และ
เปูาหมายในการสงเคราะห์ที่ชัดเจน เจ้าอาวาสเป็นผู้สร้างเครือข่ายและเชื่อมโยงความสัมพันธ์
ประสานงานและเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของคณะสงฆ์ให้เป็นกลุ่มเพ่ือให้การด าเนินงานด้านการ
สงเคราะห์และมีบทบาทในการชี้น าพุทธศาสนิกชน รวมทั้งการประสานความร่วมมือกับหน่วยงาน
ต่างๆ ในการท ากิจกรรมการสงเคราะห์ผู้ยากไร้และด้อยโอกาสทั้งหลาย เพ่ือให้การสงเคราะห์ประสบ
ความส าเร็จ  

 

 

                                           
 ๒๑๔สัมภาษณ์ นายวิเชษฐ์ เปลี่ยนโมฬี, ไวยาวัจกรวัดใหม่, ๒๕ มกราคม ๒๕๖๒. 



๑๖๐ 
 

 ๔.๑.๕ ด้านการยึดม่ันในความชอบธรรม 

 ๑) ด้านการปกครอง 

  ๑. เจ้าอาวาสต้องยึดหลักคุณธรรมเป็นหลักในการบริหารองค์กรสงฆ์ให้ประสบ
ความส าเร็จตามเปูาหมาย ต้องปราศจากอคติ ไม่ล าเอียง ไม่โกรธเกลียดใครโดยไม่มีเหตุผล เพราะ
หากเจ้าอาวาสเป็นผู้ปกครองที่ทรงคุณธรรม จะเสริมความเป็นผู้น า ท าให้เกิดความรักเคารพและ
น าพาบุคลากรและมวลชนมาเป็นก าลังในการพัฒนาพุทธศาสนาได้ในทุกด้าน๒๑๕ 

  ๒. เจ้าอาวาสจ าเป็นต้องมีคุณธรรม เพื่อสร้างความม่ันคงเชื่อถือศรัทธา และน าพาให้
เกิดความสุขความเจริญภายในวัด ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการท างานอย่างเป็นระบบและมีส่วนร่วมที่เหมาะสม
จะน าไปสู่ความส าเร็จของการบริหารได้อย่างแท้จริง๒๑๖ 

  ๓. เจ้าอาวาสปกครองพระภิกษุสามเณรภายในวัดโดยยึดหลักพระวินัย กฎระเบียบ
ของมหาเถรสมาคม กฎระเบียบของคณะสงฆ์และวัด ไม่มีอคติใดๆ ยึดหลักเหตุผล เปิดโอกาสให้
พระภิกษุสามเณรภายในวัดได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจแก้ปัญหาภายในวัด๒๑๗ 

  ๔. เจ้าอาวาสเป็นต้นแบบของการเป็นผู้น า มีการปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับโดย
ยึดพระวินัย เป็นหลักปฏิบัติ  ให้ อิสระในการท างานแก่ผู้ ใต้บั งคับบัญชา เป็นผู้ช่วยเหลือ
ผู้ใต้บังคับบัญชาในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น๒๑๘ 

  ๕. เจ้าอาวาสต้องประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีผู้ใต้บังคับบัญชา ปฏิบัติหน้าที่ด้วย
ความโปร่งใส ซื่อสัตย์สุจริต ยึดมั่นในพระธรรมวินัย ยึดมั่นในความถูกต้องแม้ว่าผลของการปฏิบัติงาน
อาจสร้างศัตรู๒๑๙ 

  ๖. เจ้าอาวาสต้องเป็นแบบอย่างของผู้น าที่ดี มีการก ากับให้ผู้ใต้บังคับบัญชาทุกคน
ปฏิบัติตามพระวินัย กฎ ระเบียบและหลักเกณฑ์ที่ก าหนด ภายใต้หลักการที่ถูกต้อง มีความชอบธรรม 
และสร้างจิตส านึกในการปฏิบัติงานให้เหมาะกับการเป็นบรรพชิต๒๒๐  

 
 
 
 
 
 

                                           
 ๒๑๕สัมภาษณ์ พระมหาชนก เขมกาโม, เจ้าคณะอ าเภอแก่งหางแมว, ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๑. 
 ๒๑๖สัมภาษณ์ พระใบฎีกาวีระ สุนฺทโร, ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมาบไผ่, ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๑.   
 ๒๑๗สัมภาษณ์ พระครูจารุเขมากร, ดร., เจ้าอาวาสวัดทองทั่ว, ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๑  
 ๒๑๘สัมภาษณ์ นายมนตรี พงษ์เจริญ, ข้าราชการบ านาญ, ๑๕ มกราคม ๒๕๖๒. 
 ๒๑๙สัมภาษณ์ พระราชธรรมเมธี, ดร., รองเจ้าคณะจังหวัดจันทบุรี, ๑๘ มกราคม ๒๕๖๒. 
 ๒๒๐สัมภาษณ์ พระปิติพัฒน์ านิโย, ประธานสงฆ์ส านักสงฆ์เขามโนรมย์, ๒๑ มกราคม ๒๕๖๒. 



๑๖๑ 
 

ตารางที่ ๔.๒๕  สรุปประเด็นและแสดงความถี่ของผู้ให้ข้อมูลส าคัญการสัมภาษณ์เชิงลึกเกี่ยวกับ
สภาพทั่วไปในการพัฒนาสมรรถนะเจ้าอาวาสตามหลักพุทธธรรมเพ่ือการบริหาร
กิจการคณะสงฆ์ในจังหวัดจันทบุรี ด้านการยึดม่ันในความชอบธรรมด้านการ
ปกครอง 

ล าดับ สาระส าคัญ 
ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 

ความถี่ 
(รูป/คน) 

ล าดับที่ 

๑ เจ้าอาวาสเป็นต้นแบบของการเป็นผู้น า  ประพฤติตนเป็น
แบบอย่างที่ดีผู้ใต้บังคับบัญชา ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใส 
ซื่อสัตย์สุจริต ยึดมั่นในพระธรรมวินัย ยึดหลักคุณธรรมเป็นหลัก
ในการบริหารองค์กรสงฆ์ 

๓ ๔, ๖, ๑๔ 

๒ เจ้าอาวาสต้องมีคุณธรรม ยึดมั่นในความถูกต้อง ยึดหลักเหตุผล 
ก ากับให้ผู้ใต้บังคับบัญชาทุกคนปฏิบัติตามพระวินัย กฎ ระเบียบ
และหลักเกณฑ์ที่ก าหนด ภายใต้หลักการที่ถูกต้อง สร้างจิตส านึก
ในการปฏิบัติงานให้เหมาะกับการเป็นบรรพชิตแม้ว่าผลของการ
ปฏิบัติงานอาจสร้างศัตรู 

๒ ๖, ๑๙ 

๓ เจ้าอาวาสเปิดโอกาสให้พระภิกษุสามเณรภายในวัดได้มีส่วนร่วม
ในกา รตั ดสิ น ใจ แก้ ปั ญหาภ าย ใน วั ด  เป็ น ผู้ ช่ ว ย เ หลื อ
ผู้ใต้บังคับบัญชาในการแก้ไขปัญหา 

๒ ๘, ๑๓ 

 

 สรุป สภาพทั่วไปในการพัฒนาสมรรถนะเจ้าอาวาสตามหลักพุทธธรรมเพ่ือการบริหาร
กิจการคณะสงฆ์ในจังหวัดจันทบุรี ด้านการยึดม่ันในความชอบธรรมด้านการปกครอง คือ เจ้าอาวาส
เป็นต้นแบบของการเป็นผู้น า ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีผู้ใต้บังคับบัญชา ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความ
โปร่งใส ซื่อสัตย์สุจริต ยึดมั่นในพระธรรมวินัย ยึดหลักคุณธรรมเป็นหลักในการบริหารองค์กรสงฆ์  
เป็นผู้มีคุณธรรม ยึดมั่นในความถูกต้อง ยึดหลักเหตุผล ก ากับให้ผู้ใต้บังคับบัญชาทุกคนปฏิบัติตาม
พระวินัย กฎ ระเบียบและหลักเกณฑ์ที่ก าหนด ภายใต้หลักการที่ถูกต้อง สร้างจิตส านึกในการ
ปฏิบัติงานให้เหมาะกับการเป็นบรรพชิตแม้ว่าผลของการปฏิบัติงานอาจสร้างศัตรู  เปิดโอกาสให้
พระภิกษุสามเณรภายในวัดได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจแก้ปัญหาภายในวัด และเป็นผู้ช่วยเหลือ
ผู้ใต้บังคับบัญชาในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น 

 ๒) ด้านการศาสนศึกษา  

  ๑. เจ้าอาวาสท าหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีความรับผิดชอบต่อการด าเนินการ
จดัการศึกษาให้กับพระภิกษุสามเณร เสียสละความสุขและความพึงพอใจส่วนตนเพ่ือให้เกิดประโยชน์
ต่อการด าเนินงานของคณะสงฆ์๒๒๑ 

                                           
 ๒๒๑สัมภาษณ์ พระมหาชนก เขมกาโม, เจ้าคณะอ าเภอแก่งหางแมว, ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๑. 



๑๖๒ 
 

  ๒. เจ้าอาวาสจัดการศึกษาให้กับพระภิกษุสามเณรที่อยู่ภายในวัดอย่างเสมอภาค ไม่
มีอคต ิให้สิทธิในการศึกษาอย่างเท่าเทียมกัน๒๒๒   

  ๓. เจ้าอาวาสเป็นแบบอย่างที่ดีและส่งเสริมให้ผู้ใต้บังคับบัญชาได้รับการศึกษาอย่าง
ต่อเนื่อง ปฏิบัติตนตามหลักการครองตน ครองคน ครองงาน๒๒๓ 

  ๔. เจ้าอาวาสท าตัวเป็นแบบอย่างและส่งเสริมให้ผู้ใต้บังคับบัญชาให้เป็นผู้มีความ
เสียสละ อุทิศตนเพื่อประโยชน์ต่อคณะสงฆ์๒๒๔  

  ๕. เจ้าอาวาสพยายามสนับสนุนให้พระภิกษุสามเณรภายในวัดเข้าร่วมกิจกรรม
ทางการศึกษา เป็นแบบอย่างที่ดีและส่งเสริมให้ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติตนตามบทบาทหน้าที่ และ
มุ่งม่ันพัฒนาการจัดการศาสนศึกษาให้ก้าวหน้า๒๒๕  

  ๖. เจ้าอาวาสปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างแก่พระภิกษุสามเณรภายในวัด และส่งเสริมให้
ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติตนตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับของคณะสงฆ์ด้านการศึกษา๒๒๖ 
 

ตารางที่ ๔.๒๖  สรุปประเด็นและแสดงความถี่ของผู้ ให้ข้อมูลส าคัญการสัมภาษณ์เชิงลึกเกี่ยวกับ
สภาพทั่วไปในการพัฒนาสมรรถนะเจ้าอาวาสตามหลักพุทธธรรมเพ่ือการบริหาร
กิจการคณะสงฆ์ในจังหวัดจันทบุรี ด้านการยึดม่ันในความชอบธรรมด้านการศาสน
ศึกษา 

ล าดับ สาระส าคัญ 
ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 

ความถี่ 
(รูป/คน) 

ล าดับที่ 

๑ เจ้าอาวาสท าหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีความรับผิดชอบ
ต่อการด าเนินการจัดการศึกษาให้กับพระภิกษุสามเณร 
เสียสละความสุขและความพึงพอใจส่วนตนเพ่ือให้ เกิด
ประโยชน์ต่อการด าเนินงานของคณะสงฆ์ 

๒ ๔, ๑๙ 

๒ เจ้าอาวาสเป็นแบบอย่างที่ดีและส่งเสริมให้ผู้ใต้บังคับบัญชา
ได้รับการศึกษาอย่างเสมอภาคและต่อเนื่อง 

๒ ๕, ๖ 

๓ เจ้าอาวาสท าตัวเป็นแบบอย่างและส่งเสริมให้ผู้ใต้บังคับบัญชา
ปฏิบัติตนตามบทบาทหน้าที่ เป็นผู้มีความเสียสละ อุทิศตน
เพ่ือประโยชน์ต่อคณะสงฆ์และมุ่งมั่นพัฒนาการจัดการศาสน
ศึกษาให้ก้าวหน้า  

๒ ๑๔, ๑๗ 

                                           
 ๒๒๒สัมภาษณ์ พระอธิการทัศนัย านุตฺตโร, เจ้าอาวาสวัดท่าแคลง, ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๑. 
 ๒๒๓สัมภาษณ์ พระใบฎีกาวีระ สุนฺทโร, ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมาบไผ่, ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๑.   
 ๒๒๔สัมภาษณ์ พระราชธรรมเมธี, ดร., รองเจ้าคณะจังหวัดจันทบุรี, ๑๘ มกราคม ๒๕๖๒. 
 ๒๒๕สัมภาษณ์ พระครูสุวรรณโพธิวรธรรม, เจ้าคณะต าบลตลาด, ๒๐ มกราคม ๒๕๖๒.  
 ๒๒๖สัมภาษณ์ พระปิติพัฒน์ านิโย, ประธานสงฆ์ส านักสงฆ์เขามโนรมย์, ๒๑ มกราคม ๒๕๖๒. 



๑๖๓ 
 

 สรุป สภาพทั่วไปในการพัฒนาสมรรถนะเจ้าอาวาสตามหลักพุทธธรรมเพ่ือการบริหาร
กิจการคณะสงฆ์ในจังหวัดจันทบุรี ด้านการยึดม่ันในความชอบธรรมด้านการศาสนศึกษา คือ เจ้า
อาวาสท าหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีความรับผิดชอบต่อการด าเนินการจัดการศึกษาให้กับ
พระภิกษุสามเณร เสียสละความสุขและความพึงพอใจส่วนตนเพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อการด าเนินงาน
ของคณะสงฆ์ ท าตัวเป็นแบบอย่างและส่งเสริมให้ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติตนตามบทบาทหน้าที่ และ
ส่งเสริมให้ได้รับการศึกษาอย่างเสมอภาคและต่อเนื่อง เจ้าอาวาสเป็นผู้มีความเสียสละ อุทิศตนเพ่ือ
ประโยชน์ต่อคณะสงฆ์และมุ่งมั่นพัฒนาการจัดการศาสนศึกษาให้ก้าวหน้า 

 ๓) ด้านการเผยแผ่ 
  ๑. เจ้าอาวาสต้องส่งเสริมให้มีการศึกษาแก่นธรรมค าสอน เพ่ือให้มีความรู้ความ
เข้าใจในหลักธรรม ได้เรียนรู้และเผยแผ่อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ เป็นผู้มจีิตส านึกในการรักษาและ
สืบทอดพุทธศาสนา๒๒๗ 

  ๒. เจ้าอาวาสหมั่นฝึกฝนตนเองให้มีการเผยแผ่เป็นประจ า โดยยึดหลักการปฏิบัติ 
เพ่ือให้เกิดความช านาญในการเผยแผ่๒๒๘ 

  ๓. เจ้าอาวาสเป็นตัวแทนของพระพุทธศาสนา ท าหน้าที่ในการบริหารคณะสงฆ์ไป
ตามต าแหน่งหน้าที่ เพ่ือให้การเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้กว้างขวางออกไป โดยกระท าการเผยแผ่ทั้ง
ในวัดและนอกวัด แม้แต่การเดินทางไปไหนมาไหนด้วยอาการส ารวมก็ถือว่าเป็นการเผยแผ่ไปด้วย๒๒๙ 

  ๔. เจ้าอาวาสมีการเผยแผ่ตามหลักพระวินัย พัฒนาตนเองให้มีความรู้และความ
เชี่ยวชาญในการเผยแผ่ มีการถ่ายทอดความรู้ทั้งในเชิงปริยัติและปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง๒๓๐ 

  ๕. เจ้าอาวาสมีการเผยแผ่ด้วยเนื้อหาที่มีคุณลักษณะของธรรมะที่เป็นอกาลิโก 
เหมาะสมกับเพศภาวะ เน้นธรรมะที่สามารถน าไปปฏิบัติจริง สามารถเลือกใช้สื่อให้เหมาะสมกับ
กลุ่มเปูาหมาย๒๓๑ 

  ๖. เจ้าอาวาสปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง เป็นที่ตั้งแห่งศรัทธา เน้นการเผยแผ่ธรรมะที่
ถูกต้อง มีประโยชน์อย่างยิ่งหากผู้รับสามารถน าไปปฏิบัติได้จริง ๒๓๒  

  ๗. เจ้าอาวาสมีการอบรมศีลธรรม จริยธรรมแก่ครูและนักเรียนในสถานศึกษาและ
หน่วยงานต่างๆ รวมถึงการจัดกิจกรรมวันส าคัญต่างๆ ทางพระพุทธศาสนา จัดอบรมและฝึกสมาธิแก่
ผู้สูงอายุและประชาชนทั่วไปในวันพระ หรือวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา๒๓๓ 

                                           
 ๒๒๗สัมภาษณ์ พระครูสุจิตกิตติวัฒน์, ดร., เจ้าคณะอ าเภอมะขาม, ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๑.    
 ๒๒๘สัมภาษณ์ นายสันติ ดินม่วง, ผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดจันทบุรี, ๑๑ ธันวาคม 
๒๕๖๑.   ๒๒๙สัมภาษณ์ พระมหาชนก เขมกาโม, เจ้าคณะอ าเภอแก่งหางแมว, ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๑. 
 ๒๓๐สัมภาษณ์ พระอธิการทัศนัย านุตฺตโร, เจ้าอาวาสวัดท่าแคลง, ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๑. 
 ๒๓๑สัมภาษณ์ พระปลัดไพบูลย์ สนฺตจิตฺโต, ดร., เจ้าคณะต าบลปัถวี, ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๑. 
 ๒๓๒สัมภาษณ์ พระครูบวรสิริทัต, ดร., เจ้าคณะต าบลคมบาง, ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๑. 
 ๒๓๓สัมภาษณ์ พระราชธรรมเมธี, ดร., รองเจ้าคณะจังหวัดจันทบุรี, วันท่ี ๑๘ มกราคม ๒๕๖๒. 



๑๖๔ 
 

  ๘. เจ้าอาวาสมีการเผยแผ่ส่งเสริมงานพระปริยัติธรรมสู่ชุมชนและสังคม ประพฤติตน
เหมาะสมกับฐานะและบทบาทหน้าที่ มีการพัฒนาบุคลิกภาพให้เป็นบุคคลที่เชื่อถือได้๒๓๔   

  ๙. เจ้าอาวาสแสดงบทบาทการเป็นผู้รอบรู้ถูกต้องตามพระวินัย  เรียนรู้และเข้าถึง
จิตใจคนอ่ืนได้ เป็นกันเองเปิดใจกว้างยอมรับค าวิพากษ์วิจารณ์จากบุคคลอ่ืน และเป็นผู้น าทาง
วิชาการท่ีเชื่อถือได้ในการปฏิบัติงาน๒๓๕ 

  ๑๐. เจ้าอาวาสมีภาวะผู้น าทางจิตวิญญาณ มีความเชี่ยวชาญในศาสตร์ และมีทักษะ
ของการถ่ายทอดที่ดี๒๓๖  

ตารางที่ ๔.๒๗  สรุปประเด็นและแสดงความถี่ของผู้ให้ข้อมูลส าคัญการสัมภาษณ์เชิงลึกเกี่ ยวกับ
สภาพทั่วไปในการพัฒนาสมรรถนะเจ้าอาวาสตามหลักพุทธธรรมเพ่ือการบริหาร
กิจการคณะสงฆ์ในจังหวัดจันทบุรีด้านการยึดม่ันในความชอบธรรมด้านการเผยแผ่ 

ล าดับ สาระส าคัญ 
ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 

ความถี่ 
(รูป/คน) 

ล าดับที่ 

๑ เ จ้ า อ า ว า ส เ ป็ น ผู้ มี จิ ต ส า นึ ก ใ น ก า ร รั ก ษ า แ ล ะสื บ ท อด
พระพุทธศาสนา ส่งเสริมให้มีการศึกษาแก่นธรรม ค าสอนและ
พระวินัย เพ่ือให้การเผยแผ่เป็นไปอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ  

๑ ๑ 

๒ เจ้าอาวาสมีการพัฒนาและฝึกฝนตนเองให้มีความรู้ความช านาญ
ในการเผยแผ่เป็นประจ า โดยยึดหลักการปฏิบัติเพ่ือก่อให้เกิด
ความช านาญในการเผยแผ่ มีการถ่ายทอดความรู้ทั้งในเชิงการ
ปริยัติและปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง 

๒ ๒, ๕ 

๓ เจ้าอาวาสเป็นตัวแทนของพระพุทธศาสนา เป็นที่ตั้งแห่งศรัทธา 
ด้วยการปฏิบัติตนเหมาะสมกับฐานะและบทบาทหน้าที่ ท าหน้าที่
ในการเผยแผ่ทั้งภายในและภายนอกวัด โดยการส่งเสริมพระ
ปริยัติธรรมสู่ชุมชนและสังคม เน้นการเผยแผ่ด้วยธรรมะที่ถูกต้อง 
ทั้งคุณลักษณะของธรรมะที่มีเนื้อหาที่เหมาะกับผู้ฟัง เป็นธรรมะที่
สามารถปฏิบัติได้จริง  

 
๔ 

๔, ๘, ๑๐, 
๑๕ 

๔ เจ้าอาวาสมีการอบรมศีลธรรม จริยธรรมแก่ครูและนักเรียนใน
สถานศึกษาและหน่วยงานต่างๆ รวมถึงการจัดกิจกรรมวันส าคัญ
ต่างๆ ทางพระพุทธศาสนา มีการจัดอบรมและฝึกสมาธิแก่
ผู้สู งอายุและประชาชนทั่ว ไปในวันพระหรือวันส าคัญทาง
พระพุทธศาสนา 

๑ ๑๔ 

                                           
 ๒๓๔สัมภาษณ์ นายจ าลอง คังคะสี, นักวัฒนธรรมช านาญการ, วันท่ี ๑๘ มกราคม ๒๕๖๒.  
 ๒๓๕สัมภาษณ์ พระครูสุวรรณโพธิวรธรรม, เจ้าคณะต าบลตลาด, วันท่ี ๒๐ มกราคม ๒๕๖๒.  
 ๒๓๖สัมภาษณ์ พระปิติพัฒน์ านิโย, ประธานสงฆ์ส านักสงฆ์เขามโนรมย์, วันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๒. 



๑๖๕ 
 

ตารางที่ ๔.๒๗  สรุปประเด็นและแสดงความถี่ของผู้ให้ข้อมูลส าคัญการสัมภาษณ์เชิงลึกเกี่ยวกับ
สภาพทั่วไปในการพัฒนาสมรรถนะเจ้าอาวาสตามหลักพุทธธรรมเพ่ือการบริหาร
กิจการคณะสงฆ์ในจังหวัดจันทบุรี ด้านการยึดม่ันในความชอบธรรมด้านการเผย
แผ่ (ต่อ) 

ล าดับ สาระส าคัญ 
ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 

ความถี่ 
(รูป/คน) 

ล าดับที่ 

๕ เจ้าอาวาสมีภาวะผู้น าทางจิตวิญญาณ มีความเชี่ยวชาญในศาสตร์ 
และมีทักษะของการถ่ายทอดที่ดี มีการแสดงบทบาทการเป็นผู้
รอบรู้ถูกต้องตามพระวินัย  เรียนรู้และเข้าถึงจิตใจคนอ่ืนได้ เป็น
กันเองเปิดใจกว้างยอมรับค าวิพากษ์วิจารณ์จากบุคคลอ่ืน และ
เป็นผู้น าทางวิชาการท่ีเชื่อถือได้ในการปฏิบัติงานด้านการเผยแผ่ 

๒ ๑๗, ๑๙ 

 

 สรุป สภาพทั่วไปในการพัฒนาสมรรถนะเจ้าอาวาสตามหลักพุทธธรรมเพ่ือการบริหาร
กิจการคณะสงฆ์ในจังหวัดจันทบุรี ด้านการยึดม่ันในความชอบธรรมด้านการเผยแผ่ คือ เจ้าอาวาส
เป็นตัวแทนของพระพุทธศาสนา เป็นที่ตั้งแห่งศรัทธา ด้วยการปฏิบัติตนเหมาะสมกับฐานะและ
บทบาทหน้าที่ ท าหน้าที่ในการบริหารกิจการคณะสงฆ์เพ่ือให้การเผยแผ่พระพุทธศาสนากว้างขวาง
ออกไป เป็นผู้มีจิตส านึกในการรักษาและสืบทอดพระพุทธศาสนา ส่งเสริมให้มีการศึกษาแก่นธรรม ค า
สอนและพระวินัย เพ่ือให้การเผยแผ่เป็นไปอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ มีการพัฒนาและฝึกฝน
ตนเองให้มีความรู้ความช านาญในการเผยแผ่เป็นประจ า โดยยึดหลักการปฏิบัติเพ่ือก่อให้เกิดความ
ช านาญในการเผยแผ่ มีการถ่ายทอดความรู้ทั้งในเชิงการปริยัติและปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง  ทั้งการเผย
แผ่ทั้งภายในและภายนอกวัด โดยการส่งเสริมพระปริยัติธรรมสู่ชุมชนและสังคม เน้นการเผยแผ่ด้วย
ธรรมะที่ถูกต้อง ทั้งคุณลักษณะของธรรมะที่มีเนื้อหาที่เหมาะกับผู้ฟัง เป็นธรรมะที่ สามารถปฏิบัติได้
จริง เจ้าอาวาสมีภาวะผู้น าทางจิตวิญญาณ มีความเชี่ยวชาญในศาสตร์ และมีทักษะของการถ่ายทอด
ที่ดี มีการแสดงบทบาทการเป็นผู้รอบรู้ถูกต้องตามพระวินัย เรียนรู้และเข้าถึงจิตใจคนอ่ืนได้         
เป็นกันเองเปิดใจกว้างยอมรับค าวิพากษ์วิจารณ์จากบุคคลอ่ืน และเป็นผู้น าทางวิชาการที่เชื่อถือได้ใน
การปฏิบัติงานด้านการเผยแผ่  การอบรมศีลธรรม จริยธรรมแก่ครูและนักเรียนในสถานศึกษาและ
หน่วยงานต่างๆ รวมถึงการจัดกิจกรรมวันส าคัญต่างๆ ทางพระพุทธศาสนา มีการจัดอบรมและฝึก
สมาธิแก่ผู้สูงอายุและประชาชนทั่วไปในวันพระหรือวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา 

 ๕) ด้านการศึกษาสงเคราะห์ 

  ๑. เจ้าอาวาสด าเนินการด้านการศึกษาสงเคราะห์ด้วยความสุจริต ไม่เลือกปฏิบัติ มี
การแจกทุนการศึกษาอย่างต่อเนื่อง๒๓๗ 

                                           
 ๒๓๗สัมภาษณ์ พระครูสุจิตกิตติวัฒน์, ดร., เจ้าคณะอ าเภอมะขาม, ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๑.     



๑๖๖ 
 

  ๒. เจ้าอาวาสรักษาค าพูด มีสัจจะและเชื่อถือได้  ไม่ เบี่ยงเบนด้วยอคติหรือ
ผลประโยชน์ กล้ารับผิดชอบต่องานที่คณะสงฆ์มอบหมายมาให้๒๓๘ 

  ๓. เจ้าอาวาสเสียสละทรัพย์สินและความสุขของตนเอง เพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อการ
ปฏิบัติงานด้านการศึกษาสงเคราะห์ ยืนหยัดบนความถูกต้องแม้จะท าให้เกิดความไม่พึงพอใจให้แก่ผู้
เสียประโยชน์๒๓๙ 

  ๔. เจ้าอาวาสท าการสงเคราะห์โดยยึดมั่นความถูกต้องแม้ผลของการปฏิบัติอาจเป็น
การสร้างศัตรู ๒๔๐  

  ๕. เจ้าอาวาสมีความภาคภูมิใจที่จัดการศึกษาสงเคราะห์ให้แก่ผู้ยากไร้ แม้จะตกอยู่
ในสถานการณ์ท่ียากล าบาก เนื่องจากต้องหาทุนในการสงเคราะห์ด้วยตนเอง๒๔๑ 

  ๖. เจ้าอาวาสด าเนินการด้านการศึกษาสงเคราะห์ด้วยความโปร่งใส ซื่อสัตย์สุจริต 
และถูกต้อง ยึดหลักความเท่ียงธรรม เพ่ือผลประโยชน์ของส่วนรวม๒๔๒ 

  ๗. เจ้าอาวาสมีมาตรฐานในการก าหนดเกณฑ์การสงเคราะห์ที่ชัดเจน ใส่ใจและให้
ความส าคัญในการสงเคราะห์ด้านการศึกษาแก่ผู้ที่ขาดแคลน เสียสละทรัพย์ของตนเองเพ่ือตอบสนอง
ความต้องการที่แท้จริงของผู้ที่ขาดแคลนได้๒๔๓ 

 
ตารางที่ ๔.๒๘  สรุปประเด็นและแสดงความถี่ของผู้ให้ข้อมูลส าคัญการสัมภาษณ์เชิงลึกเกี่ยวกับ

สภาพทั่วไปในการพัฒนาสมรรถนะเจ้าอาวาสตามหลักพุทธธรรมเพ่ือการบริหาร
กิจการคณะสงฆ์ในจังหวัดจันทบุรี ด้านการยึดม่ันในความชอบธรรมด้านการศึกษา
สงเคราะห ์

ล าดับ สาระส าคัญ 
ผู้ให้ข้อมลูส าคัญ 

ความถี่ 
(รูป/คน) 

ล าดับที่ 

๑ เจ้าอาวาสด าเนินการด้านการศึกษาสงเคราะห์ด้วยความ
ซื่อสัตย์สุจริต และยุติธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ ยึดมั่นในความ
ถูกต้องแม้จะท าให้ผู้รับเสียประโยชน์หรืออาจเป็นการสร้าง
ศัตรู 

๓ ๑, ๘, ๑๐ 

 

                                           
 ๒๓๘สัมภาษณ์ พระมหาชนก เขมกาโม, เจ้าคณะอ าเภอแก่งหางแมว, ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๑. 
 ๒๓๙สัมภาษณ์ พระครูจารุเขมากร, ดร., เจ้าอาวาสวัดทองทั่ว, ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๑  
 ๒๔๐สัมภาษณ์ พระครูบวรสิริทัต, ดร., เจ้าคณะต าบลคมบาง, ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๑. 
 ๒๔๑สัมภาษณ์ พระราชธรรมเมธี, ดร., รองเจ้าคณะจังหวัดจันทบุรี, ๑๘ มกราคม ๒๕๖๒. 
 ๒๔๒สัมภาษณ์ พระปิติพัฒน์ านิโย, ประธานสงฆ์ส านักสงฆ์เขามโนรมย์, ๒๑ มกราคม ๒๕๖๒. 
 ๒๔๓สัมภาษณ์ นายวิเชษฐ์ เปลี่ยนโมฬี, ไวยาวัจกรวัดใหม่, ๒๕ มกราคม ๒๕๖๒. 



๑๖๗ 
 

ตารางที่ ๔.๒๘  สรุปประเด็นและแสดงความถี่ของผู้ให้ข้อมูลส าคัญการสัมภาษณ์เชิงลึกเกี่ยวกับ
สภาพทั่วไปในการพัฒนาสมรรถนะเจ้าอาวาสตามหลักพุทธธรรมเพ่ือการบริหาร
กิจการคณะสงฆ์ในจังหวัดจันทบุรี ด้านการยึดม่ันในความชอบธรรมด้านการศึกษา
สงเคราะห ์(ต่อ) 

ล าดับ สาระส าคัญ 
ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 

ความถี่ 
(รูป/คน) 

ล าดับที่ 

๒ เจ้าอาวาสมีความภาคภูมิใจในการด าเนินการสงเคราะห์ด้าน
การศึกษาให้แก่ผู้ยากไร้ ยอมเสียสละความสุขส่วนตัวเพ่ือ
ประโยชน์ในการปฏิบัติงานคณะสงฆ์ แม้จะตกอยู่ในสถานการณ์
ที่ยากล าบาก เนื่องจากต้องหาทุนในการสงเคราะห์ด้วยตนเอง 

๑ ๑๔ 

๓ เจ้าอาวาสมีความรับผิดชอบต่องานที่คณะสงฆ์มอบหมายให้ 
ด าเนินการสงเคราะห์ด้วยความถูกต้อง โปร่งใส มีการก าหนด
เกณฑ์มาตรฐานในการสงเคราะห์ที่ชัดเจน ใส่ ใจและให้
ความส าคัญในการสงเคราะห์ด้านการศึกษาแก่ผู้ที่ขาดแคลน ยึด
หลักความยุติธรรมเพ่ือประโยชน์ของส่วนรวม 

๓ ๔, ๑๙, 
๒๐ 

 

 สรุป สภาพทั่วไปในการพัฒนาสมรรถนะเจ้าอาวาสตามหลักพุทธธรรมเพ่ือการบริหาร
กิจการคณะสงฆ์ในจังหวัดจันทบุรี ด้านการยึดม่ันในความชอบธรรมด้านการศึกษาสงเคราะห์ คือ  
เจ้าอาวาสด าเนินการด้านการศึกษาสงเคราะห์ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และยุติธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ 
ยึดมั่นในความถูกต้องแม้จะท าให้ผู้รับเสียประโยชน์หรืออาจเป็นการสร้างศัตรู มีความรับผิดชอบต่อ
งานที่คณะสงฆ์มอบหมายให้ ด าเนินการสงเคราะห์ด้วยความถูกต้อง โปร่งใส มีการก าหนดเกณฑ์
มาตรฐานในการสงเคราะห์ที่ชัดเจน ใส่ใจและให้ความส าคัญในการสงเคราะห์ด้านการศึกษาแก่ผู้ที่
ขาดแคลน ยึดหลักความยุติธรรมเพ่ือประโยชน์ของส่วนรวม และภาคภูมิใจในการด าเนินการ
สงเคราะห์ด้านการศึกษาให้แก่ผู้ยากไร้ ยอมเสียสละความสุขส่วนตัวเพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติงาน
คณะสงฆ์ แม้จะตกอยู่ในสถานการณ์ที่ยากล าบาก เนื่องจากต้องหาทุนในการสงเคราะห์ด้วยตนเอง  

 ๕) ด้านการสาธารณูปการ 

  ๑. เจ้าอาวาสต้องท าตัวเป็นแบบอย่างท่ีดีแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา มีการประสานการการ
ด าเนินการร่วมกัน โดยยึดประโยชน์ของส่วนรวมเป็นหลักในการด าเนินงาน๒๔๔ 

  ๒. เจ้าอาวาสปฏิบัติหน้าที่ในการด าเนินการก่อสร้างหรือบูรณปฏิสังขรณ์ศาสน
สมบัติและศาสนสถานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ถูกต้องและโปร่งใส มีความตรงไปตรงมา กล้าตัดสินใจ
เพ่ือประโยชน์ส่วนรวมของคณะสงฆ์๒๔๕ 

                                           
 ๒๔๔สัมภาษณ์ พระครูสุจิตกิตติวัฒน์, ดร., เจ้าคณะอ าเภอมะขาม, ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๑.     
 ๒๔๕สัมภาษณ์ พระมหาชนก เขมกาโม, เจ้าคณะอ าเภอแก่งหางแมว, ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๑.  



๑๖๘ 
 

  ๓. เจ้าอาวาสธ ารงความถูกต้องในการจัดการด้านสาธารณูปการ ถึงแม้ผลการ
ปฏิบัติงานอาจเป็นการสร้างศัตรู ด้วยการจัดการด้วยความซื่อสัตย์ โปร่งใส ตรวจสอบได้ จะท าอะไรก็
มีการประชุมปรึกษาหารือกันหลายๆ ฝุาย๒๔๖ 

  ๔. เจ้าอาวาสปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีจิตส านึกในการเป็นเจ้าคณะ
ผู้ปกครองที่ดี พิทักษ์ผลประโยชน์ของวัดและคณะสงฆ์ ปฏิบัติหน้าที่โดยยึดหลักกฎระเบียบของ  
คณะสงฆ์๒๔๗ 

  ๕. เจ้าอาวาสใช้ธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ มีการเรียกประชุมคณะกรรมการ
เพ่ือปรึกษาหารือในการก่อสร้างสิ่งต่างๆ ภายในวัด ช่วยกันดูแลการซ่อมแซมศาสนสมบัติภายในวัดให้
มีสภาพที่ใช้งานได้อย่างดี๒๔๘ 

  ๖. เจ้าอาวาสปฏิบัติหน้าที่ของตนด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ถูกต้องตามหลัก
กฎระเบียบของคณะสงฆ์และกฎหมายบ้านเมือง มีสัจจะเชื่อถือได้ นอกจากนี้ยังเสียสละ อุทิศแรงกาย
แรงใจในการท างานให้บรรลุเปูาหมาย เพ่ือการพัฒนาวัดและองค์กรคณะสงฆ์๒๔๙ 

  ๗. เจ้าอาวาสปฏิบัติตนตามกฎระเบียบหรือกฎเกณฑ์ของคณะสงฆ์ในการก่อสร้าง
และซ่อมแซมศาสนสถานภายในวัด เพ่ือให้เกิดความถูกต้องและไม่เกิดปัญหาความขัดแย้ง มีการ
บริหารด้วยความโปร่งใส โดยมุ่งประโยชน์ของวัดและคณะสงฆ์มากกว่าประโยชน์ของตนเอง๒๕๐ 

  ๘. เจ้าอาวาสปฏิบัติตนเป็นที่เชื่อถือ ไว้วางใจและเป็นแบบอย่างที่ดี สามารถน า
ความรู้หรือเทคโนโลยีใหม่ๆ มาปรับใช้กับการท างาน๒๕๑ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                           
 ๒๔๖สัมภาษณ์ พระใบฎีกาวีระ สุนฺทโร, ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมาบไผ่, ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๑.   
 ๒๔๗สัมภาษณ์ พระสมุห์อดิศักดิ์ กตสาโร, ผศ. ดร., เจ้าอาวาสวัดหนองปลาไหล, ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๑. 
 ๒๔๘สัมภาษณ์ พระปลัดไพบูลย์ สนฺตจิตฺโต, ดร., เจ้าคณะต าบลปัถวี, ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๑. 
 ๒๔๙สัมภาษณ์ พระปลัดค านวณ อนงฺคโณ, ดร., เจ้าอาวาสวัดเกาะเปริด, ๕ มกราคม ๒๕๖๒.  
 ๒๕๐สัมภาษณ์ พระราชธรรมเมธี, ดร. รองเจ้าคณะจังหวัดจันทบุรี, ๑๘ มกราคม ๒๕๖๒. 
 ๒๕๑สัมภาษณ์ นางพรทิพย์ โกมลสิงห์, รองประธานชมรมคนกวาดวัดจังหวัดจันทบุร,ี ๑๙ มกราคม ๒๕๖๒. 



๑๖๙ 
 

ตารางที่ ๔.๒๙  สรุปประเด็นและแสดงความถี่ของผู้ให้ข้อมูลส าคัญการสัมภาษณ์เชิงลึกเกี่ยวกับ
สภาพทั่วไปในการพัฒนาสมรรถนะเจ้าอาวาสตามหลักพุทธธรรมเพ่ือการบริหาร
กิจการคณะสงฆ์ในจังหวัดจันทบุรี ด้านการยึดม่ันในความชอบธรรมด้านการ
สาธารณูปการ 

ล าดับ สาระส าคัญ 
ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 

ความถี่ 
(รูป/คน) 

ล าดับที่ 

๑ เจ้าอาวาสมีจิตส านึกที่ดี ปฏิบัติตนเป็นที่น่าเชื่อถือไว้วางใจ 
เป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา เสียสละ อุทิศแรงกาย
แรงใจในการท างานให้บรรลุเปูาหมาย เพ่ือการพัฒนาวัดและ
องค์กรคณะสงฆ์ ใช้ธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ ปฏิบัติ
หน้าที่โดยยึดกฎระเบียบของคณะสงฆ์ มีการประสานความ
ร่วมมือกัน มีการประชุมปรึกษาหารือกัน โดยยึดประโยชน์
ส่วนรวมเป็นหลักในการด าเนินงาน เพ่ือพิทักษ์ผลประโยชน์
ของวัดและคณะสงฆ์ 

 
๕ 

๑ ,  ๗ ,  ๙ , 
๑๒, ๑๖ 

๒ เจ้าอาวาสปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและโปร่งใส มี
ความตรงไปตรงมา โดยมุ่งประโยชน์ของวัดและคณะสงฆ์
มากกว่าประโยชน์ของตนเอง ธ ารงความถูกต้องในการ
จัดการ มีการปฏิบัติตนตามกฎเกณฑ์และกฎระเบียบของ
คณะสงฆ์เพ่ือปูองกันความขัดแย้งกล้าตัดสินใจเพ่ือประโยชน์
ส่วนรวม ถึงแม้ผลการปฏิบัติการอาจเป็นการสร้างศัตรู  

๒ ๔, ๖, ๑๔ 

 

 สรุป สภาพทั่วไปในการพัฒนาสมรรถนะเจ้าอาวาสตามหลักพุทธธรรมเพ่ือการบริหาร
กิจการคณะสงฆ์ในจังหวัดจันทบุรี ด้านการยึดม่ันในความชอบธรรมด้านการสาธารณูปการ คือ   
เจ้าอาวาสมีจิตส านึกที่ดี ปฏิบัติตนเป็นที่น่าเชื่อถือไว้วางใจ เป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา 
เสียสละ อุทิศแรงกายแรงใจในการท างานให้บรรลุเปูาหมาย เพ่ือการพัฒนาวัดและองค์กรคณะสงฆ์ 
ใช้ธรรมา  ภิบาลในการบริหารจัดการ ปฏิบัติหน้าที่โดยยึดกฎระเบียบของคณะสงฆ์ มีการประสาน
ความร่วมมือกัน มีการประชุมปรึกษาหารือกัน โดยยึดประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลักในการด าเนินงาน 
เพ่ือพิทักษ์ผลประโยชน์ของวัดและคณะสงฆ์ มีการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและโปร่งใส   
มีความตรงไปตรงมา โดยมุ่งประโยชน์ของวัดและคณะสงฆ์มากกว่าประโยชน์ของตนเอง ธ ารงความ
ถูกต้องในการจัดการ มีการปฏิบัติตนตามกฎเกณฑ์และกฎระเบียบของคณะสงฆ์เพ่ือปูองกันความ
ขัดแย้งกล้าตัดสินใจเพ่ือประโยชน์ส่วนรวม ถึงแม้ผลการปฏิบัติการอาจเป็นการสร้างศัตรู   

 ๖) ด้านการสาธารณสงเคราะห์  

  ๑. งานที่เจ้าอาวาสท าได้โดยตรงคือ การสงเคราะห์ทางจิตใจ ส่วนการ สงเคราะห์
ทางวัตถุท าได้โดยอ้อมด้วยการแนะน าชักจูงให้ผู้อ่ืนกระท าหรือน าสิ่งของหรือการบริการที่ได้รับจาก



๑๗๐ 
 

ผู้อ่ืนมาแบ่งปันให้เป็นประโยชน์กว้างขวางออกไป โดยเจ้าอาวาสจะต้องเป็นผู้ น าทางจิตใจ ของ
ประชาชนและชุมชน ให้การสงเคราะห์ผู้ประสบทุกข์ยากเดือดร้อนเท่าที่จะท าได้ โดยยึดหลัก เพ่ือ
ประโยชน์ของคนหมู่มาก๒๕๒ 

  ๒. เจ้าอาวาสเสียสละความสุขส่วนตน โดยมุ่งท าภารกิจหน้าที่สัมฤทธิ์ผลเป็น ส าคัญ 
มีการปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีในการสงเคราะห์แก่ผู้ยากไร้และเดือดร้อน ทั้งภายในและภายนอก
วัด ทั้งในเรื่องของการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชนในเรื่องของการท ากิจกรรมบ าเพ็ญกุศล๒๕๓  

  ๓. เจ้าอาวาสมีการสงเคราะห์ในด้านต่างๆ มากมาย ทั้งการสงเคราะห์แก่
ผู้ประสบภัยต่างๆ ทั้งน้ าท่วม ไฟไหม้ การสงเคราะห์ด้วยการหาทุนในการสร้างโรงพยาบาล การจัดซื้อ
วัสดุอุปกรณ์แก่หน่วยงานราชการ เช่น โรงเรียน โรงพยาบาล ถนนหนทาง เป็นต้น อีกทั้งการ
สงเคราะห์ที่พักอาศัยให้แก่ประชาชนที่เดือดร้อนและเดินทางไกล มีการมอบข้าวสารอาหารแห้งให้แก่
ผู้ประสบภัย ผู้อพยพ ผู้เจ็บปุวย ผู้สูงอายุ และจัดตั้งกองทุนต่างๆ ในการสงเคราะห์และบรรเทาความ
เดือดร้อนแก่ผู้ยากจนและผู้เจ็บปุวย๒๕๔ 

  ๔. เจ้าอาวาสมีการร่วมกันตั้งกองทุนในการสงเคราะห์ผู้เดือดร้อนและยากจน ที่
เรียกว่ากองทุนสังฆะประชานุเคราะห์ โดยมีเจ้าอาวาสทั้งหลายเป็นผู้มีส่วนร่วมในการสมทบทุนและ
ด าเนินการสงเคราะห์ร่วมกัน ทั้งในเรื่องของการสร้างที่อยู่อาศัยแก่ผู้เดือดร้อนจากภัยพิบัติและการ
สงเคราะห์ในด้านอ่ืนๆ ตามความเหมาะสม๒๕๕ 

  ๕. เจ้าอาวาสมีการจัดการสงเคราะห์ต่างๆ ทั้งในเรื่องของการตั้งกองทุนสัจจะสะสม
ทรัพย์ ซึ่งใช้เป็นแหล่งเงินที่สามารถบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนได้ ในส่วนของพระสงฆ์เองก็
มีการตั้งกองทุนกองบุญสุขภาวะพระสงฆ์ ซึ่งเป็นกองทุนที่ให้การช่วยเหลือพระสงฆ์ที่อาพาธ เพ่ือให้
ได้รับการช่วยเหลือตามความเหมาะสม๒๕๖ 

  ๖. เจ้าอาวาสมีการสงเคราะห์ประชาชนโดยยึดหลักคุณธรรม เน้นหลักความยุติธรรม
และถูกต้อง ไม่เห็นแก่พวกพ้อง เน้นการมีส่วนร่วมของชุมชน ใช้การด าเนินการในรูปของหมู่คณะ
เพ่ือให้บรรลุภารกิจของคณะสงฆ์๒๕๗ 

 

 

 

 

                                           
 ๒๕๒สัมภาษณ์ พระครูสุจิตกิตติวัฒน์, ดร., เจ้าคณะอ าเภอมะขาม,  ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๑.     
 ๒๕๓สัมภาษณ์ พระมหาชนก เขมกาโม, เจ้าคณะอ าเภอแก่งหางแมว,  ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๑.  
 ๒๕๔สัมภาษณ์ พระใบฎีกาวีระ สุนฺทโร, ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมาบไผ่,  ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๑.   
 ๒๕๕สัมภาษณ์ พระราชธรรมเมธี, ดร., รองเจ้าคณะจังหวัดจันทบุรี,  ๑๘ มกราคม ๒๕๖๒. 
 ๒๕๖สัมภาษณ์ พระครูสุวรรณโพธิวรธรรม, เจ้าคณะต าบลตลาด,  ๒๐ มกราคม ๒๕๖๒.  
 ๒๕๗สัมภาษณ์ พระปิติพัฒน์ านิโย, ประธานสงฆ์ส านักสงฆ์เขามโนรมย์,  ๒๑ มกราคม ๒๕๖๒. 



๑๗๑ 
 

ตารางที่ ๔.๓๐  สรุปประเด็นและแสดงความถี่ของผู้ให้ข้อมูลส าคัญการสัมภาษณ์เชิงลึกเกี่ยวกับ
สภาพทั่วไปในการพัฒนาสมรรถนะเจ้าอาวาสตามหลักพุทธธรรมเพ่ือการบริหาร
กิจการคณะสงฆ์ในจังหวัดจันทบุรี ด้านการยึดม่ันในความชอบธรรมด้านการสา
ธารณสงเคราะห์  

ล าดับ สาระส าคัญ 
ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
ความถี่ 
(รูป/คน) 

ล าดับที่ 

๑ เจ้าอาวาสเป็นผู้น าด้านจิตใจของประชาชนและชุมชน เป็นผู้ให้การ
สงเคราะห์ผู้ประสบความเดือดร้อนทั้งการสงเคราะห์โดยตรงคือ 
การสงเคราะห์ทางจิตใจ และการสงเคราะห์ทางอ้อมด้วยการ
ชักชวนให้ประชาชนร่วมแบ่งปันทรัพย์สินสิ่งของให้เกิดประโยชน์
แก่ผู้เดือดร้อนและส่วนรวม 

๑ ๑ 

๒ เจ้าอาวาสมีการปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีในการสงเคราะห์     ผู้
ยากไร้และเดือดร้อน มีการเสียสละความสุขส่วนตัว ท าหน้าที่ใน
การอ านวยความสะดวกแก่ประชาชนในการบ าเพ็ญกิจกรรมการ
กุศลทั้งภายในและภายนอกวัด 

๑ ๔ 

๓ เจ้าอาวาสมีการสงเคราะห์ผู้ประสบภัยต่างๆ ทั้งน้ าท่วม ไฟไหม้ มี
การจัดหาทุนในการสร้างโรงพยาบาล โรงเรียน ถนนหนทาง การ
จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์แก่หน่วยงานราชการต่างๆ ให้การสงเคราะห์ที่
พักแก่ผู้ เดินทางไกลและผู้ที่ เดือดร้อน มีการมอบข้าวสาร
อาหารแห้งแก่ผู้ประสบภัย ผู้ยากจน ผู้พิการ และผู้สูงอายุ รวมทั้ง
มีการจัดตั้งกองทุนต่างๆ ในการสงเคราะห์และบรรเทาความ
เดือดร้อนของประชาชนที่เดือดร้อนและยากจนเช่น กองทุนสังฆะ
ประชานุเคราะห์ กองทุนสัจจะสะสมทรัพย์ กองทุนกองบุญสุข
ภาวะพระสงฆ์  

 
๓ 

๖, ๑๔, 
๑๗ 

๔ เจ้าอาวาสมีการสงเคราะห์ประชาชนผู้ เดือดร้อนโดยยึดหลัก
คุณธรรม เน้นความยุติธรรมและความถูกต้อง เน้นการมีส่วนร่วม
ของประชาชนและชุมชน ด าเนินการในรูปของหมู่คณะเพ่ือให้
บรรลุภารกิจของคณะสงฆ์ 

๑ ๑๙ 

 

 สรุป สภาพทั่วไปในการพัฒนาสมรรถนะเจ้าอาวาสตามหลักพุทธธรรมเพ่ือการบริหาร
กิจการคณะสงฆ์ในจังหวัดจันทบุรี ด้านการยึดม่ันในความชอบธรรมด้านการสาธารณสงเคราะห์ คือ 
เจ้าอาวาสเป็นผู้น าด้านจิตใจของประชาชนและชุมชน เป็นผู้ให้การสงเคราะห์ผู้ประสบความเดือดร้อน
ทั้งการสงเคราะห์โดยตรงคือ การสงเคราะห์ทางจิตใจ และการสงเคราะห์ทางอ้อมด้วยการชักชวนให้
ประชาชนร่วมแบ่งปันทรัพย์สินสิ่งของให้เกิดประโยชน์แก่ผู้เดือดร้อนและส่วนรวม มีการปฏิบัติตน



๑๗๒ 
 

เป็นแบบอย่างที่ดีในการสงเคราะห์ผู้ยากไร้และเดือดร้อน มีการเสียสละความสุขส่วนตัว ท าหน้าที่ใน
การอ านวยความสะดวกแก่ประชาชนในการบ าเพ็ญกิจกรรมการกุศลทั้งภายในและภายนอกวัด มีการ
สงเคราะห์ผู้ประสบภัยต่างๆ ทั้งน้ าท่วม ไฟไหม้ มีการจัดหาทุนในการสร้างโรงพยาบาล โรงเรียน ถนน
หนทาง การจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์แก่หน่วยงานราชการต่างๆ ให้การสงเคราะห์ที่พักแก่ผู้เดินทางไกลและ
ผู้ที่เดือดร้อน มีการมอบข้าวสารอาหารแห้งแก่ผู้ประสบภัย ผู้ยากจน ผู้พิการ และผู้สูงอายุ รวมทั้งมี
การจัดตั้งกองทุนต่างๆ ในการสงเคราะห์และบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่เดือดร้อนและ
ยากจนเช่น กองทุนสังฆะประชานุเคราะห์ กองทุนสัจจะสะสมทรัพย์ กองทุนกองบุญสุขภาวะพระสงฆ์ 
และในการสงเคราะห์ประชาชนผู้เดือดร้อน เจ้าอาวาสยึดหลักคุณธรรม เน้นความยุติธรรมและความ
ถูกต้อง เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนและชุมชน ด าเนินการในรูปของหมู่คณะเพ่ือให้บรรลุภารกิจ
ของคณะสงฆ์  

๔.๒ องค์ประกอบสมรรถนะเจ้าอาวาสและหลักพุทธธรรมในการพัฒนาสมรรถนะ    
เจ้าอาวาส 
 จากการลงพ้ืนที่เก็บข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลส าคัญ จ านวน ๒๐ รูป/คน แบ่งออกเป็น ๕ กลุ่ม 
ได้แก่ ๑) พระสังฆาธิการระดับเจ้าคณะผู้ปกครองจังหวัดจันทบุรี ได้แก่ รองเจ้าคณะจังหวัด เจ้าคณะ
อ าเภอ เจ้าคณะต าบล และเจ้าอาวาส จ านวน ๑๒ รูป ๒) ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
จ านวน ๒ คน ๓) ข้าราชการประจ า จ านวน ๓ คน ๔) นักวิชาการอิสระ จ านาน ๑ คน และ         
๕) ไวยาวัจกรและประชาชนทั่วไป จ านวน ๒ คน ผลการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ มีรายละเอียดสรุปได้
ดังนี้ 

 ๔.๒.๑ องค์ประกอบของสมรรถนะเจ้าอาวาส  

 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบของสมรรถนะเจ้าอาวาส จากการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ 
รายละเอียดสรุปได้ดังนี้ 

 ๑) ด้านการมุ่งผลสัมฤทธิ์ 

  ๑. เจ้าอาวาสมักจะใช้หลักอิทธิบาท ๔ ในการบริหารกิจการคณะสงฆ์๒๕๘  

  ๒. เจ้าอาวาสมีการด าเนินการอย่างมีเปูาหมาย โดยยึดหลักว่าสิ่งที่ท าไปจะต้อง เป็น
ประโยชน์ต่อส่วนรวม นอกจากนี้ยังพยายามให้เกิดความส าเร็จอย่างรวดเร็ว๒๕๙ 

  ๓. เจ้าอาวาสส่วนใหญ่มีความรู้ความเข้าใจในงานที่ได้รับมอบหมาย และพยายามหา
แนวทางแก้ไขปัญหาด้วยตนเอง รวมทั้งมีความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติงานให้ประสบผลส าเร็จมากกว่าที่
คาดหวังไว้๒๖๐ 

                                           
 ๒๕๘สัมภาษณ์ พระครูสุจิตกิตติวัฒน์, ดร., เจ้าคณะอ าเภอมะขาม, ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๑.     
 ๒๕๙สัมภาษณ์ นายสันติ ดินม่วง, ผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนา, ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๑.     
 ๒๖๐ สัมภาษณ์ ผศ. ปราโมทย์ สุวรรณา, ผู้อ านวยการส านักวัฒนธรรมและชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ร าไพพรรณี, ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๑.  



๑๗๓ 
 

  ๔. เจ้าอาวาสมีการพัฒนาให้ตนเองมีความรู้ความสามารถมากขึ้น การบริหารงาน
เป็นไปตามพระธรรมวินัย กฎมหาเถรสมาคม กติกาของวัด และก าหนดโทษผู้ที่ละเมิดกฎระเบียบที่
วางไว้ การคิดริเริ่มการสืบเสาะหาข้อมูล การคิดวิเคราะห์ การมองภาพองค์รวม และความยืดหยุ่น
ผ่อนปรน พฤติกรรมการมุ่งผลสัมฤทธิ์ได้ก็มักจะมีความคิดริเริ่ม การสืบเสาะหาข้อมูล การวิเคราะห์ 
การมองภาพองค์รวมและความยืดหยุ่นผ่อนปรน๒๖๑ 

  ๕. เจ้าอาวาสเน้นการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ มีการก าหนดรูปแบบของการ
ท างานที่เหมาะสม เพ่ือลดความสูญเสียทรัพยากรในการบริหาร รวมถึงการสร้างสรรค์ผลงาน๒๖๒ 

  ๖. เจ้าอาวาสส่วนใหญ่มีความรู้ความเข้าใจในงานกิจการคณะสงฆ์เป็นอย่าง ดี 
พยายามหาแนวทางพัฒนางานที่รับผิดชอบอย่างต่อเนื่อง  มีการจัดหางบประมาณมาใช้อย่าง
ประหยัด๒๖๓ 

  ๗. เจ้าอาวาสเป็นผู้ที่มีความมุ่งมั่นในการพัฒนางานที่ได้รับมอบหมายอย่าง
ต่อเนื่อง๒๖๔ 

  ๘. เจ้าอาวาสเป็นผู้ให้ความส าคัญสูงสุดต่อการท างานให้บรรลุเปูาหมาย๒๖๕ 

  ๙. เจ้าอาวาสเป็นผู้มีความรู้ความสามารถในการวางแผนการปฏิบัติงานในแต่ละ
ภารกิจได้เป็นอย่างดี๒๖๖ 

  ๑๐. เจ้าอาวาสเป็นผู้ที่มีการทดลองหรือน าวิธีการท างานใหม่ๆ มาใช้ในการท างาน
อยู่เสมอ และเมื่อปฏิบัติงานเสร็จสิ้นจะเป็นผู้ที่คอยประเมินผลงานของตนเอง เพ่ือน ามาปรับปรุง
แก้ไขอยู่เสมอ๒๖๗ 

  ๑๑. มุ่ งมั่ น พัฒนาทรัพยากรบุคคล หัว ใจหลักคือพระสงฆ์  ต้องมีความรู้ 
ความสามารถ ความเข้าใจในหลักการบริหารมีภาวะผู้น า มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล มีจิตใจที่มุ่งมั่นในการ
พัฒนาและเสียสละบ าเพ็ญประโยชน์เพื่อพระศาสนาอย่างแท้จริง๒๖๘ 

  ๑๒. เจ้าอาวาสจะต้องมองการณ์ไกลและมุ่งผลสัมฤทธิ์ของวัด เชื่อมโยงกิจกรรมที่จัด     
ให้เกิดประโยชน์แก่ชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม๒๖๙  

                                           
 ๒๖๑สัมภาษณ์ พระมหาชนก เขมกาโม, เจ้าคณะอ าเภอแก่งหางแมว, ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๒. 
 ๒๖๒สัมภาษณ์ พระอธิการทัศนัย านุตฺตโร, เจ้าอาวาสวัดท่าแคลง, ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๒. 
 ๒๖๓สัมภาษณ์ พระใบฎีกาวีระ สุนฺทโร, ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมาบไผ่, ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๑.   
 ๒๖๔สัมภาษณ์ พระสมุห์อดิศักดิ์ กตสาโร, ผศ. ดร., เจ้าอาวาสวัดหนองปลาไหล, ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๒. 
 ๒๖๕สัมภาษณ์ พระปลัดไพบูลย์ สนฺตจิตฺโต, ดร., เจ้าคณะต าบลปัถวี, ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๑. 
 ๒๖๖สัมภาษณ์ พระครูจารุเขมากร, ดร., เจ้าอาวาสวัดทองทั่ว, ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๑. 
 ๒๖๗สัมภาษณ์ พระครูบวรสิริทัต, ดร., เจ้าคณะต าบลคมบาง, ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๑. 
 ๒๖๘สัมภาษณ์ นายรังสรรค์ เจริญวัย, นายกเทศมนตรีเทศบาลต าบลพลิ้ว, ๒ มกราคม ๒๕๖๒. 
 ๒๖๙สัมภาษณ์ พระปลัดค านวณ อนงฺคโณ, ดร., เจ้าอาวาสวัดเกาะเปริด, ๕ มกราคม ๒๕๖๒. 



๑๗๔ 
 

  ๑๓. เจ้าอาวาสต้องเป็นผู้ที่มีความมุ่งมั่นหนักแน่นในหน้าที่ที่รับผิดชอบ ถึงจะมี
ปัญหาอุปสรรคมากต้องเผชิญด้วยจิตที่ประกอบด้วยสติให้รอบคอบ มันอยู่ที่ความส าเร็จให้ถึง
เปูาหมาย   ที่ตั้งใจไว้ให้ได้๒๗๐ 

  ๑๔. เจ้าอาวาสมีความเสียสละเวลาและทุ่มเทเวลาให้งานและคณะสงฆ์ มีการแสดง
ความคิดเห็นในเชิงปรับปรุงพัฒนา๒๗๑ 

  ๑๕. เจ้าอาวาสเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถในการวางแผนปฏิบัติงานในแต่ละ
ภารกิจได้เป็นอย่างดี๒๗๒ 

  ๑๖. เจ้าอาวาสมีความขยันอดทน เอาใจใส่งานในหน้าที่รับผิดชอบ สามารถท างาน
ในหน้าที่เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเปูาหมาย๒๗๓ 

  ๑๗. เจ้าอาวาสมีความรับผิดชอบต่องานในหน้าที่และงานที่ได้รับมอบหมายท างาน
อย่างละเอียดรอบคอบ เพ่ือให้งานมีความถูกต้องและมีคุณภาพ๒๗๔  

 

ตารางที่ ๔.๓๑  สรุปประเด็นและแสดงความถี่ของผู้ให้ข้อมูลส าคัญการสัมภาษณ์เชิงลึกเกี่ยวกับ
องค์ประกอบของสมรรถนะเจ้าอาวาสในการบริหารกิจการคณะสงฆ์ ด้านการมุ่ง
ผลสัมฤทธิ์ 

ล าดับ ประเด็น 
ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 

ความถี่ 
(รูป/คน) 

ล าดับที่ 

๑ เจ้าอาวาสมีการด าเนินการอย่างมีเปูาหมาย มีความเสียสละ
เวลาและทุ่มเทเวลาให้งานและคณะสงฆ์ 

 
๔ 

๑, ๒, ๔, 
๕,๑๔ 

๒ เจ้าอาวาสมีความรู้ความเข้าใจในงานที่ได้รับมอบหมาย และ
พยายามหาแนวทางแก้ไขปัญหาด้วยตนเอง รวมทั้งมีความ
มุ่งมั่นที่จะปฏิบัติงานให้ประสบผลส าเร็จมากกว่าที่คาดหวังไว้
ความรู้ 

๔ ๓, ๖, ๙, 
๑๕ 

๓ มีความเข้าใจในหลักการบริหารมีภาวะผู้น า  มีวิสัยทัศน์ที่
กว้างไกล มีจิตใจที่มุ่งมั่นในการพัฒนาและเสียสละบ าเพ็ญ
ประโยชน์เพื่อพระศาสนาอย่างแท้จริง 

 
 

๙ 

๗, ๘, ๑๐, 
๑๑, ๑๒, 
๑๓, ๔, 
๑๖, ๑๗ 

  
                                           
 ๒๗๐สัมภาษณ์ นายมนตรี พงษ์เจริญ, ข้าราชการบ านาญ, ๑๕ มกราคม ๒๕๖๒.  
 ๒๗๑สัมภาษณ์ พระราชธรรมเมธี, ดร., รองเจ้าคณะจังหวัดจันทบุรี, ๑๘ มกราคม ๒๕๖๒.  
 ๒๗๒สัมภาษณ์ นางพรทิพย์ โกมลสิงห์, รองประธานชมรมคนกวาดวัดจังหวัดจันทบุร,ี ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๑.   
 ๒๗๓สัมภาษณ์ พระครูสุวรรณโพธิวรธรรม, เจ้าคณะต าบลตลาด, ๒๐ มกราคม ๒๕๖๒. 
 ๒๗๔สัมภาษณ์ นายวิเชษฐ์ เปลี่ยนโมลี, นายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรี, ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๑. 



๑๗๕ 
 

 สรุป สมรรถนะเจ้าอาวาสในการบริหารกิจการคณะสงฆ์ ด้านการมุ่งผลสัมฤทธิ์ คือ เจ้า
อาวาสมีการด าเนินการอย่างมีเปูาหมาย  มีความเสียสละเวลาและทุ่มเทเวลาให้งานและคณะสงฆ์ มี
ความรับผิดชอบต่องานในหน้าที่และงานที่ได้รับมอบหมายท างานอย่างละเอียดรอบคอบ เพ่ือให้งานมี
ความถูกต้องและมีคุณภาพ เป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจในงานที่ได้รับมอบหมาย และพยายามหาแนว
ทางแก้ไขปัญหาด้วยตนเอง รวมทั้งมีความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติงานให้ประสบผลส าเร็จมากกว่าที่คาดหวัง
ไว้ความรู้มีความเข้าใจในหลักการบริหารมีภาวะผู้น า มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล มีจิตใจที่มุ่งมั่นในการ
พัฒนาและเสียสละบ าเพ็ญประโยชน์เพื่อพระศาสนาอย่างแท้จริง 

 ๒) ด้านการบริการที่ดี 
  ๑. เจ้าอาวาสยึดหลักการจัดการตามหลักสังคหวัตถุ๔๒๗๕ 

  ๒. เพ่ือให้การบริการประชาชนเป็นไปด้วยดี เจ้าอาวาสจะต้องเป็นผู้มีใจรักด้าน
บริการ มีศิลปะในการสื่อสาร ทั้งทางวาจาและภาษากายที่แสดงออก มีการสร้างความประทับใจแก่ผู้
ที่มา ด้วยความรวดเร็ว สามารถตอบสนองความต้องการได้อย่างทันเวลา มีการพัฒนาการให้ดีขึ้น
เรื่อยๆ๒๗๖ 

  ๓. เจ้าอาวาสต้องให้บริการที่ดีแก่ชุมชน ไม่แบ่งแยกวัดกับชุมชน การสงเคราะห์
ประชาชนอย่างเท่าเทียมกัน ไม่เลือกว่าจนหรือรวย๒๗๗ 

  ๔. วัดเป็นศาสนสถาน เป็นศูนย์รวมของจิตวิญญาณ ที่ประกอบด้วยศรัทธาของ
ประชาชนทั่วไป ดังนั้น เจ้าอาวาสใส่ใจในการให้ความสะดวกแก่ทุกคนที่เข้ามาวัด มีการแนะน า
ช่วยเหลือผู้ที่เข้ามาท ากิจกรรมในวัด๒๗๘ 

  ๕. เจ้าอาวาสเน้นการด าเนินงานที่ไปอย่างรวดเร็ว สนองต่องานที่ได้รับมอบหมาย  
โดยมุ่งบริหารอย่างประหยัดคุ้มค่าและสนองตอบต่อความต้องการของประชาชนที่มาติดต่อ โดยเน้น
ในเรื่องของการสร้างศรัทธาเพ่ือให้ประชาชนเข้าวัดและปฏิบัติธรรมมากข้ึน๒๗๙ 

  ๖. เจ้าอาวาสมีการจัดการเกี่ยวกับกิจกรรมภายในวัดให้สามารถตอบสนองความ
ต้องการของพุทธศาสนิกชนเอย่างรวดเร็วและสะดวก สบาย ทั้งในเรื่องของสถานที่ กิจกรรม และการ
ให้ค าปรึกษาทั้งในเรื่องกิจกรรมการกุศลและเรื่องอ่ืนๆ๒๘๐ 

 

                                           
 ๒๗๕สัมภาษณ์ พระครูสุจิตกิตติวัฒน์, ดร., เจ้าคณะอ าเภอมะขาม, ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๑.     
 ๒๗๖สัมภาษณ์ นายสันติ ดินม่วง, ผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนา, ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๑.     
 ๒๗๖สัมภาษณ์ ผศ. ปราโมทย์ สุวรรณา, ผู้อ านวยการส านักวัฒนธรรมและชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพ
พรรณี, ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๑. 
 ๒๗๗สัมภาษณ์ พระมหาชนก เขมกาโม, เจ้าคณะอ าเภอแก่งหางแมว, ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๒. 
 ๒๗๘สัมภาษณ์ พระใบฎีกาวีระ สุนฺทโร, ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมาบไผ่, ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๑.  
 ๒๗๙สัมภาษณ์ พระสมุห์อดิศักดิ์ กตสาโร, ผศ. ดร., เจ้าอาวาสวัดหนองปลาไหล, ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๒.  
 ๒๘๐สัมภาษณ์ พระปลัดไพบูลย์ สนฺตจิตฺโต,ดร.,  เจ้าคณะต าบลปัถวี, ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๑.  



๑๗๖ 
 

  ๗. เจ้าอาวาสเข้าใจสภาพแวดล้อมในการบริหารจัดการเป็นอย่างดี มีการสนับสนุน
วัสดุสิ่งของในการใช้งาน มีการสร้างบรรยากาศที่ดีในการท างาน๒๘๑  

  ๘. เจ้าอาวาสเต็มใจที่จะให้ความช่วยเหลือในด้านต่างๆ ทั้งในเรื่องของสิ่งของหรือ
การให้ค าปรึกษาหารืออย่างเต็มใจและรวดเร็วแก่ประชาชน๒๘๒ 

  ๙. เจ้าอาวาสให้ความช่วยเหลือชาวบ้านด้วยความเต็มใจ คอยเอาใจใส่หากชาวบ้าน
เข้ามาท ากิจกรรมภายในวัด อ านวยความสะดวกให้ทั้งในเรื่องของสถานที่และบุคลากร๒๘๓ 

  ๑๐. เจ้าอาวาสพยายามพัฒนาการให้บริการแก่ พุทธศาสนิกชนอย่างเต็ม
ความสามารถ มีการปรับปรุงสถานที่และปรับภูมิทัศน์รอบบริเวณวัดเพ่ือให้ประชาชนที่เข้ามาภายใน
วัดเกิดความพึงพอใจ และมีการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชนในการจัดกิจกรรมภายในวัดให้เกิด
ความสะดวก สบายและรวดเร็ว๒๘๔ 

  ๑๑. พระสงฆ์เป็นผู้น าชุมชนด้านจิตใจเป็นแบบอย่างที่ดีในการน าพาประชาชนให้
รู้จักและความชั่วท าดี มีจิตสาธารณะโดยยึดวัดเป็นศูนย์กลางของคนในชุมชน (บ้าน วัด โรงเรียน) ซึ่ง
ทุกฝุายให้ความร่วมมือร่วมใจกันอย่างดีรวมทั้งอ านวยความสะดวกในการใช้สถานที่ของวัด เป็นลาน
บุญ ลานกีฬา เป็นสถานที่ประกอบกิจกรรมทางศาสนาและชุมชน๒๘๕ 

  ๑๒. เจ้าอาวาสเป็นผู้ที่สามารถให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง ชัดเจนแก่ผู้ที่มาติดต่อ
ประสานงาน๒๘๖ 

  ๑๓. เจ้าอาวาสเป็นผู้ประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอกที่เกี่ยวข้อง 
เพ่ือให้ผู้มาติดต่อประสานงานด้วยได้รับการบริการที่ต่อเนื่อง รวดเร็วและถูกต้อง๒๘๗ 

  ๑๔. เจ้าอาวาสมักจะอุทิศเวลาให้แก่ประชาชนที่มาติดต่อประสานงาน๒๘๘ 

  ๑๕. เจ้าอาวาสมีการก าหนดเปูาหมายและแนวทางการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับ
ความต้องการของประชาชนในสถานการณ์ต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ๒๘๙ 

 

                                           
 ๒๘๑สัมภาษณ์ พระครูจารุเขมากร, ดร., เจ้าอาวาสวัดทองทั่ว, ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๑. 
 ๒๘๒สัมภาษณ์ พระครูบวรสิริทัต, ดร., เจ้าคณะต าบลคมบาง, ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๑. 
 ๒๘๓สัมภาษณ์ นายรังสรรค์ เจริญวัย, นายกเทศมนตรีเทศบาลต าบลพลิ้ว, ๒ มกราคม ๒๕๖๒. 
 ๒๘๔สัมภาษณ์ พระปลัดค านวณ อนงฺคโณ, ดร., เจ้าอาวาสวัดเกาะเปริด, ๕ มกราคม ๒๕๖๒. 
 ๒๘๕สัมภาษณ์ นายมนตรี พงษ์เจริญ, ข้าราชการบ านาญ, ๑๕ มกราคม ๒๕๖๒.  
 ๒๘๖สัมภาษณ์ พระราชธรรมเมธี, ดร., รองเจ้าคณะจังหวัดจันทบุรี, ๑๘ มกราคม ๒๕๖๒. 
 ๒๘๗สัมภาษณ์ นายจ าลอง คังคะสี, นักวัฒนธรรมช านาญการ, ๑๘ มกราคม ๒๕๖๒. 
 ๒๘๘สัมภาษณ์ นางพรทิพย์ โกมลสิงห์, รองประธานชมรมคนกวาดวัดจังหวัดจันทบุรี, ๑๙ มกราคม 
๒๕๖๑๒   
 ๒๘๙สัมภาษณ์ พระครูสุวรรณโพธิวรธรรม, เจ้าคณะต าบลตลาด, ๒๐ มกราคม ๒๕๖๒. 



๑๗๗ 
 

  ๑๖. เจ้าอาวาสมีความสามารถในการกล้าคิด กล้าตัดสินใจและให้ค าปรึกษาแนะน า
ได้ สามารถบริหารและจัดการเวลาได้อย่างเหมาะสม๒๙๐ 

  ๑๗. เจ้าอาวาสเป็นแบบอย่างที่ดีในการครองตน ครองคน ครองงาน มีความสามารถ
ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการพัฒนางาน เพ่ือให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่เป็นไปอย่างรวดเร็ว๒๙๑ 
 

ตารางที่ ๔.๓๒  สรุปประเด็นและแสดงความถี่ของผู้ให้ข้อมูลส าคัญการสัมภาษณ์เชิงลึกเกี่ยวกับ
สมรรถนะเจ้าอาวาสในการบริหารกิจการคณะสงฆ์ ด้านการบริการที่ดี 

ล าดับ ประเด็น 
ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 

ความถี่ 
(รูป/คน) 

ล าดับที่ 

๑ เจ้าอาวาสสามารถด าเนินงานอย่างรวดเร็ว ตอบสนองต่องาน
ที่มอบหมายไห้ท า มีการก าหนดเปูาหมายและแนวทางการ
ปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนใน
สถานการณ์ต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ การบริหารงานมุ่ง
บริหารอย่างประหยัดคุ้มค่าและสนองตอบต่อความต้องการ
ของผู้มาติดต่อ สามารถให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง ชัดเจนแก่
ผู้ที่มาติดต่อประสานงาน 

 
 

๑๑ 

๑, ๒, ๓, ๔, 
๕, ๖, ๗, ๘, 
๙, ๑๐, ๑๔ 

๒ พยายามพัฒนาการให้บริการแก่พุทธศาสนิกชน มีการ
ปรับปรุงสถานที่และปรับภูมิทัศน์รอบบริเวณวัดเพ่ือให้
ประชาชนที่เข้ามาภายในวัดเกิดความพึงพอใจ และมีการ
อ านวยความสะดวกในการจัดกิจกรรมภายในวัด 

 
๖ 

๑๑, ๑๒, ๑๓, 
๑๗, ๑๙, ๒๐ 

 

 สรุป สมรรถนะเจ้าอาวาสวัดเพื่อการบริหารกิจการคณะสงฆ์ในจังหวัดจันทบุรี ด้าน
การบริการที่ดี เนื่องจากวัดเป็นศาสนสถาน เป็นศูนย์รวมของจิตวิญญาณ ที่ประกอบด้วยศรัทธาของ
ประชาชนทั่วไป ดังนั้น เจ้าอาวาสต้องใส่ใจในการให้ความสะดวกแก่ทุกคนที่เข้ามาวัด มุ่งบริหารอย่าง
ประหยัดคุ้มค่า และสนองตอบต่อความต้องการของผู้มาติดต่อ เน้นในเรื่องสร้างศรัทธาเข้าวัด และ
ปฏิบัติธรรมมากขึ้น ให้ความช่วยเหลือในด้านต่างๆ อย่างเต็มใจและรวดเร็วแก่ประชาชน คอยเอาใจ
ใส่หากชาวบ้านเข้ามาท ากิจกรรมภายในวัด อ านวยความสะดวกให้ทั้งในเรื่องของสถานที่และบุคลากร 
พยายามพัฒนาการให้บริการแก่พุทธศาสนิกชนอย่างเต็มความสามารถ มีการปรับปรุงสถานที่และ
ปรับภูมิทัศน์รอบบริเวณวัดเพ่ือให้ประชาชนที่เข้ามาภายในวัดเกิดความพึงพอใจ นอกจากนี้ยังเป็น
ผู้น าชุมชนด้านจิตใจ เป็นแบบอย่างที่ดีในการน าพาประชาชนให้รู้จักละความชั่วท าความดี มีจิต
สาธารณะโดยยึดวัดเป็นศูนย์กลางของคนในชุมชน (บ้าน วัด โรงเรียน) ซึ่งทุกฝุายให้ความร่วมมือร่วม
ใจกันอย่างดี รวมทั้งการ เป็นผู้ประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอก เพ่ือให้ผู้มาติดต่อได้รับ

                                           
 ๒๙๐สัมภาษณ์ พระปิติพัฒน์ านิโย, รองประธานสงฆ์ส านักสงฆ์มโนรมย์,  ๒๔ มกราคม ๒๕๖๒. 
 ๒๙๑สัมภาษณ์ นายวิเชษฐ์ เปลี่ยนโมฬี, ไวยาวัจกรวัดใหม่, ๒๖ มกราคม ๒๕๖๒.  



๑๗๘ 
 

การบริการที่ต่อเนื่อง รวดเร็วและถูกต้อง มีการอุทิศเวลาให้แก่ประชาชนที่มาติดต่อประสานงาน มี
การก าหนดเปูาหมายและแนวทางการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน ใน
สถานการณ์ต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ  

 ๒) ด้านการสั่งสมความเชี่ยวชาญ 

  ๑. เจ้าอาวาสมีการศึกษาหาความรู้ทางทางโลกและทางธรรม มีการเข้าร่วมสัมมนา
และศึกษาดูงานในโครงการต่างๆ เพ่ือให้สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการได้๒๙๒ 

  ๒. เจ้าอาวาสหมั่นเรียนรู้และใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงาน มีการฝึก
ปฏิบัติจริง มีการศึกษาดูงานเพ่ือน ามาใช้ในการปฏิบัติงานของคณะสงฆ์๒๙๓ 

  ๓. เจ้าอาวาสมุ่งพัฒนาตนเองด้วยการศึกษาดูงานในหน่วยงานที่ประสบความส าเร็จ 
มีการเรียนรู้เทคโนโลยีในการปฏิบัติงาน เข้าร่วมการฝึกปฏิบัติจริงในโครงการฝึกอบรมและสัมมนา 
นอกจากนี้ควรมีการจัดกิจกรรมต่างๆ เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการท างาน๒๙๔ 

  ๔. หมั่นศึกษาหลักธรรมทั้งทางโลกและทางธรรม เพ่ือน ามาสั่งสอนประชาชนให้เกิด
ความสามัคคี เข้าศึกษาในสถาบันการศึกษาและอบรมในหลักสูตรต่างๆ เพ่ือเพ่ิมความรู้และ
ประสบการณ์ในการท างาน๒๙๕ 

  ๕. สร้างความสนใจใฝุรู้ สั่งสม ความรู้ความสามารถของตนในการปฏิบัติงานด้วย
การศึกษา ค้นคว้าและการสั่งสมความเชี่ยวชาญอย่างต่อเนื่อง จนสามารถประยุกต์ใช้ความรู้เชิง
วิชาการและเทคโนโลยีต่างๆ เข้ากับการปฏิบัติงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์การคิดวิเคราะห์และการมองภาพ
องรวมจะสัมพันธ์โดรตรง๒๙๖ 

  ๖. เจ้าอาวาสหมั่นศึกษาหาความรู้ ทั้งในส่วนที่เกี่ยวกับพระราชบัญญัติคณะสงฆ์และ
ความรู้อื่นๆ ทั่วไป๒๙๗ 

  ๗. เจ้าอาวาสมีการสร้างขวัญก าลังใจในการท างาน เช่น การพาบุคลากรในวัดไป
ศึกษาดูงานประเภทต่างๆ 

  ๘. ปัจจุบันมีการบังคับให้เจ้าอาวาสได้เข้ารับการอบรมเกี่ยวกับการบริหารกิจการ
ของคณะสงฆ์มากขึ้น ทั้งยังได้รับศึกษาในระดับประกาศนียบัตรการบริหารกิจการคณะสงฆ์   อีกด้วย 
ท าให้สามารถการสั่งสมความเชี่ยวชาญให้เป็นผู้มีความสามารถในการบริหารงานได้เป็นอย่างดี๒๙๘ 

                                           
 ๒๙๒สัมภาษณ์ พระครูสุจิตกิตติวัฒน์, ดร., เจ้าคณะอ าเภอมะขาม, ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๑.     
 ๒๙๓สัมภาษณ์ นายสันติ ดินม่วง, ผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนา, ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๑.     
 ๒๙๔สัมภาษณ์ พระมหาชนก เขมกาโม, เจ้าคณะอ าเภอแก่งหางแมว, ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๑. 
 ๒๙๕สัมภาษณ์ พระอธิการทัศนัย านุตฺตโร,  เจ้าอาวาสวัดท่าแคลง, ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๑. 
 ๒๙๖สัมภาษณ์ พระใบฎีกาวีระ สุนฺทโร, อาจารย์พิเศษ หน่วยวิทยบริการคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, จังหวัดจันทบุรี, ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๑. 
 ๒๙๗สัมภาษณ์ พระสมุห์อดิศักดิ์ กตสาโร, ผศ. ดร., เจ้าอาวาสวัดหนองปลาไหล, ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๑. 
 ๒๙๘สัมภาษณ์ พระปลัดไพบูลย์ สนฺตจิตฺโต,ดร., เจ้าคณะต าบลปัถวี, ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๑. 



๑๗๙ 
 

  ๙. เจ้าอาวาสสามารถคิดหาวิธีที่จะแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน และ
ประยุกต์ใช้วิธีการท างานใหม่ๆ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการท างานของตนเองได้๒๙๙   

  ๑๐.เจ้าอาวาสในปัจจุบันมีการการสั่งสมความเชี่ยวชาญมากขึ้น มีการศึกษาใน
ระดับอุดมศึกษามากขึ้น ท าให้สามารถใช้ความรู้ที่ได้เรียนมาไปพัฒนาการบริหารกิจการคณะสงฆ์ได้
ในหลายๆ เรื่อง รวมถึงการฝึกใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง เพ่ือน าไปใช้ในการติดต่อสื่อสาร และ
การประสานงาน เพ่ือให้เกิดความสะดวกสบายในการปฏิบัติงาน และก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการ
ท างานมากข้ึน๓๐๐  

  ๑๑. เจ้าอาวาสพยายามเข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรต่างๆ ที่คณะสงฆ์จัดให้ เพ่ือ
เป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพการท างานของตนเอง๓๐๑ 

  ๑๒. เจ้าอาวาสในยุคปัจจุบันพยายามการสั่งสมความเชี่ยวชาญด้วยการค้นคว้าหา
ความรู้ด้วยตนเอง เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ เพื่อให้สามารถน ามาใช้ในการบริหารจัดการงาน
ของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ๓๐๒ 

  ๑๓.  ฟ้ืนฟู ส่งเสริม สนับสนุน รักษาภูมิปัญญาท้องถิ่นวิชาชีพของคนในชุมชนรอบ
วัดแพร่หลายอันเป็นการสร้างรายได้ของคนในชุมชน ให้เขาได้รับความรู้ความตามความถนัดที่ตน
เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ทั้งพระสงฆ์ภายในวัดและประชาชนในชุมชน๓๐๓ 

  ๑๔. เจ้าอาวาสเป็นผู้ที่มีความสามารถในการน าความรู้ที่มีอยู่มาปรับปรุง
กระบวนการและวิธีท างานให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์ต่อองค์การได้เป็นอย่างดี๓๐๔ 

  ๑๕. เจ้าอาวาสเป็นผู้ที่พยายามศึกษาค้นคว้าหาความรู้อยู่เสมอ๓๐๕ 

  ๑๖. เจ้าอาวาสเป็นผู้ที่ส่งเสริมและสร้างแรงจูงใจให้กับเพ่ือนร่วมงานให้มีความ
กระตือรือร้น สนใจใฝุรู้เพื่อพัฒนาทักษะและความเหมาะสมของตนเองอยู่เสมอ๓๐๖ 

  ๑๗. เจ้าอาวาสเป็นผู้ที่น าความรู้ที่มีอยู่มาปรับปรุงกระบวนการและวิธีการท างานให้
มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์ต่อคณะสงฆ์ได้เป็นอย่างดี๓๐๗ 

 

 

                                           
 ๒๙๙สัมภาษณ์ พระครูบวรสิริทัต, ดร., เจ้าคณะต าบลคมบาง, ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๑. 
 ๓๐๐สัมภาษณ์ นายรังสรรค์ เจริญวัย, นายกเทศมนตรีเทศบาลต าบลพลิ้ว, ๒ มกราคม ๒๕๖๒. 
 ๓๐๑สัมภาษณ์ พระปลัดค านวณ อนงฺคโณ, ดร., เจ้าอาวาสวัดเกาะเปริด, ๕ มกราคม ๒๕๖๒. 
 ๓๐๒สัมภาษณ์ นายมนตรี พงษ์เจริญ, ข้าราชการบ านาญ, ๑๕ มกราคม ๒๕๖๒. 
 ๓๐๓สัมภาษณ์ พระราชธรรมเมธี, ดร., รองเจ้าคณะจังหวัดจันทบุรี, ๑๘ มกราคม ๒๕๖๒. 
 ๓๐๔สัมภาษณ์ นางพรทิพย์ โกมลสิงห์, รองประธานชมรมคนกวาดวัดจังหวัดจันทบุร,ี ๑๙ มกราคม ๒๕๖๒.   
 ๓๐๕สัมภาษณ์ พระครูสุวรรณโพธิวรธรรม, เจ้าคณะต าบลตลาด, ๒๐ มกราคม ๒๕๖๒.   
 ๓๐๖สัมภาษณ์ พระปิติพัฒน์ านิโย, รองประธานสงฆ์ส านักสงฆ์มโนรมย์, ๒๔ มกราคม ๒๕๖๒. 
 ๓๐๗สัมภาษณ์ นายวิเชษฐ์ เปลี่ยนโมลี, นายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรี, ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๑. 



๑๘๐ 
 

ตารางที่ ๔.๓๓  สรุปประเด็นและแสดงความถี่ของผู้ให้ข้อมูลส าคัญการสัมภาษณ์เชิงลึกเกี่ยวกับ
สมรรถนะเจ้าอาวาสในการบริหารกิจการคณะสงฆ์ ด้านการสั่งสมความเชี่ยวชาญ 

ล าดับ สาระส าคัญ 
ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 

ความถี่ (รูป/คน) ล าดับที่ 
๑ เจ้าอาวาสหมั่นเรียนรู้ด้วยการค้นคว้าหา

ความรู้ด้วยตนเองเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยี
สมัยใหม่และใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
ปฏิบัติงาน มีการฝึกปฏิบัติจริง มีการศึกษาดู
งานเพ่ือน ามาใช้ในการปฏิบัติงานของคณะ
สงฆ์ 

 
 

๑๑ 

๑, ๒, ๓, ๔, ๘, ๙, 
๑๐, ๑๑, ๑๒, ๑๔, 
๑๕ 

๒ หมั่นเข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรต่างๆ ที่
คณะสงฆ์จัดให้ น าความรู้ที่มีอยู่มาปรับปรุง
กระบวนการและวิธีท างานให้เกิดประโยชน์ 

 
๖ 

๕, ๖, ๗, ๑๓, ๑๖, 
๑๗ 

 เพ่ือเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพการท างาน   
  

 สรุป สมรรถนะเจ้าอาวาสในการบริหารกิจการคณะสงฆ์  ด้านการสั่งสมความ
เชี่ยวชาญ คือ เจ้าอาวาสมีการศึกษาหาความรู้ทางทางโลกและทางธรรม เพ่ือให้สามารถน ามา
ประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการได้ หมั่นเรียนรู้และใช้เทคโนโลยีในการปฏิบัติงาน มุ่งการสั่งสมความ
เชี่ยวชาญด้วยการศึกษาดูงานในหน่วยงานที่ประสบความส าเร็จ เพ่ือน ามาใช้ในงานของคณะสงฆ์ มี
การเรียนรู้เทคโนโลยีในการปฏิบัติงาน เข้าร่วมการฝึกปฏิบัติจริงในโครงการฝึกอบรมและสัมมนา มี
การจัดกิจกรรมต่างๆ เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการท างาน หมั่นศึกษาทั้งทางโลกและทางธรรม เพ่ือน ามา
สั่งสอนประชาชน มีการค้นคว้าหาความรู้ในการปฏิบัติงานด้วยการศึกษาค้นคว้าอย่างต่อเนื่อง ด้วย
การเข้าศึกษาในระดับอุดมศึกษา และเข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรต่างๆ ที่คณะสงฆ์จัดให้ เพ่ือเป็น
การเพ่ิมประสิทธิภาพการท างานของตนเอง จนสามารถท าให้สามารถประยุกต์ใช้ความรู้เชิงวิชาการ
และเทคโนโลยีต่างๆ เข้ากับการปฏิบัติงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์ และมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน 
และมีความพยายามในการแสวงหาความรู้และแสวงหาโอกาสจัดการงานกิจการคณะสงฆ์ด้วยวิธีการที่
หลากหลาย   

 ๓) ด้านการท างานเป็นทีม 

  ๑. เจ้าอาวาสเปิดโอกาสให้ผู้ใต้บังคับบัญชาได้แสดงความคิดเห็น และมีส่วนร่วมใน
การตัดสินใจและด าเนินกิจกรรมต่างๆ เพ่ือสร้างความรักความสามัคคีภายในหมู่คณะ๓๐๘ 

  ๒. การท างานเป็นทีมเป็นการท างานที่มากกว่าหนึ่งคน โดยมีเปูาหมายเดียวกัน ท า
ให้ต้องมีการปฏิสัมพันธ์กันในลักษณะของทีมงาน สมาชิกของทีมจึงมีบทบาทในลักษณะเดียวกันและมี

                                           
 ๓๐๘สัมภาษณ์ พระครูสุจิตกิตติวัฒน์, ดร., เจ้าคณะอ าเภอมะขาม, ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๑.     



๑๘๑ 
 

ความรู้สึกร่วมกันเช่นเดียวกับหัวหน้าทีม ดังนั้น สมาชิกจึงมีส่วนร่วมในการรับรู้ปัญหา และตัดสินใจ
ในการด าเนินกิจกรรมร่วมกัน เพ่ือให้งานส าเร็จลุล่วงได้ดี๓๐๙  

  ๓. การท างานเป็นทีม หัวหน้าทีมต้องรับฟังความคิดเห็นของสมาชิกในทีม๓๑๐ 

  ๔. เจ้าอาวาสมีการสร้างเครือข่ายและทีมงานพระลูกวัดตามความถนัดและความ
สนใจ ร่วมสร้างชุมชนให้เข้มแข็งโดยยึดหลักธรรมค าสอน๓๑๑ 

  ๕. เจ้าอาวาสจัดตั้งทีมงานหรือหาแนวร่วมจากวัดใกล้เคียงเพ่ือท างานร่วมกันโดยไม่
ถือว่าตนเองเป็นเจ้าอาวาส ปฏิบัติตนเป็นเพียงสมาชิกในกลุ่ม มีความเข้าใจในบทบาทตนเองท าให้
เป็นทีมและก่อให้เกิดความเข้มแข็งมั่นคงยิ่งขึ้น๓๑๒ 

  ๖. เจ้าอาวาสให้บุคลากรในวัดร่วมแสดงความคิดเห็น มีการสร้างมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
ระหว่างบุคลากรภายในวัด๓๑๓ 

  ๗. เจ้าอาวาสควรมีการประชุมกันเนืองนิตย์ เพ่ือให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการ
ท างาน หรือน าปัญหามาหารือเพ่ือแก้ไขปัญหากัน๓๑๔ 

  ๘. เจ้าอาวาสมีการท างานร่วมกับผู้อ่ืนและให้ความช่วยเหลือเจ้าอาวาสรูปอ่ืนใน
ฐานะที่เป็นสมาชิกองค์กรเดียวกัน มีส่วนส าคัญที่ท าให้เกิดการท างานร่วมกันของหมู่คณะ นอกจากนี้
ยังช่วยให้งานประสบความส าเร็จได้จากการร่วมมือร่วมใจกัน๓๑๕ 

  ๙. เจ้าอาวาสส่วนใหญ่มีการช่วยเหลือเพ่ือนร่วมงาน ด้วยการช่วยเหลือในการให้
ค าปรึกษาหรือช่วยในการลงมือปฏิบัติงาน เพ่ือให้บรรลุเปูาหมายที่คณะสงฆ์ก าหนดไว้๓๑๖ 

  ๑๐. การมีเปูาหมายเดียวกัน ซึ่งเกิดจากการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างเจ้าอาวาสด้วยกัน 
หรือเจ้าอาวาสกับบุคลากรภายในวัดและภายนอกวัด โดยจะต้องมีการสื่อเปูาหมายของความส าเร็จไว้
อย่างเปิดเผย เพ่ือสร้างความไว้วางใจซึ่งกันและกันในการท างาน นอกจากนี้ยังต้องอาศัยการมีส่วน
ร่วมของทีมงานอีกด้วย ๓๑๗ 

                                           
 ๓๐๙สัมภาษณ์ นายสันติ ดินม่วง, ผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนา, ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๑.     
 ๓๑๐สัมภาษณ์ ผศ. ปราโมทย์ สุวรรณา, ผู้อ านวยการส านักวัฒนธรรมและชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพ
พรรณี, ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๑.     
 ๓๑๑สัมภาษณ์ พระมหาชนก เขมกาโม, เจ้าคณะอ าเภอแก่งหางแมว, ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๑. 
 ๓๑๒สัมภาษณ์ พระอธิการทัศนัย านุตฺตโร, เจ้าอาวาสวัดท่าแคลง, ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๑. 
 ๓๑๓สัมภาษณ์ พระใบฎีกาวีระ สุนฺทโร, อาจารย์พิเศษ หน่วยวิทยบริการคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, จังหวัดจันทบุรี, ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๑. 
 ๓๑๔สัมภาษณ์ พระสมุห์อดิศักดิ์ กตสาโร, ผศ. ดร., เจ้าอาวาสวัดหนองปลาไหล, ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๒.  
 ๓๑๕สัมภาษณ์ พระปลัดไพบูลย์ สนฺตจิตฺโต,ดร., เจ้าคณะต าบลปัถวี, ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๑. 
 ๓๑๖สัมภาษณ์ พระครูจารุเขมากร, ดร., เจ้าอาวาสวัดทองทั่ว, ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๑. 
 ๓๑๗สัมภาษณ์ พระครูบวรสิริทัต, ดร., เจ้าคณะต าบลคมบาง, ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๑. 



๑๘๒ 
 

  ๑๑. มีการประชุม ปรึกษาหารือ ร่วมกันในการท ากิจกรรมหรืองานของวัด โดย
พระสงฆ์ที่เป็นผู้น าและมีความสามารถ ซึ่งเป็นก าลังขับเคลื่อนให้งานสัมฤทธิ์ผล การท างานของวัด
เป็นไปในรูปของคณะกรรมการ ซึ่งร่วมคิดร่วมท าเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันโดยมีเจ้าอาวาสเป็นผู้น าทีม
ในแต่ละโครงการกิจกรรม๓๑๘ 

  ๑๒. เจ้าอาวาสให้ความร่วมมือ ช่วยเหลือและให้การสนับสนุนเพ่ือนร่วมงาน
เสมอ๓๑๙ 

  ๑๓. เจ้าอาวาสเป็นผู้ที่มีทักษะในการท างานร่วมกับกลุ่มคนที่หลากหลายได้เป็น
อย่างดี สามารถแสดงบทบาทผู้น าหรือผู้ตามได้อย่างเหมาะสม๓๒๐ 

  ๑๔. เจ้าอาวาสเป็นผู้ที่ให้เกียรติ ยกย่อง ชมเชย หรือให้ก าลังใจแก่เพ่ือนร่วมงานใน
โอกาสต่างๆ อย่างเหมาะสมเสมอ๓๒๑ 

  ๑๕. เจ้าอาวาสมีความสามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืน มีส่วนร่วมในทีมและสามารถ
ปฏิบัติงานแทนกันได้๓๒๒ 

  ๑๖. เจ้าอาวาสมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน มีการรวบรวมความคิดเห็นจาก
บุคลากรเพ่ือใช้ในการตัดสินใจหรือแผนงานร่วมกัน๓๒๓ 

  ๑๗. เจ้าอาวาสมีการแบ่งหน้าที่และความรับผิดชอบร่วมกัน มีอิสระทางความคิด รับ
ฟังข้อคิดเห็นของเพ่ือนร่วมงาน และยอมรับในความแตกต่างของบุคลากร๓๒๔ 

  ๑๘. เจ้าอาวาสมีการก าหนดเปูาหมายที่แน่นอนเพ่ือให้งานส าเร็จตามที่คณะสงฆ์
ต้องการ๓๒๕  

 
 
 
 
 
 
 

                                           
 ๓๑๘สัมภาษณ์  นายรังสรรค์ เจริญวัย, นายกเทศมนตรีเทศบาลต าบลพลิ้ว, ๒ มกราคม ๒๕๖๒. 
 ๓๑๙สัมภาษณ์ พระปลัดค านวณ อนงฺคโณ, ดร, เจ้าอาวาสวัดเกาะเปริด, ๕ มกราคม ๒๕๖๒. 
 ๓๒๐สัมภาษณ์ นายมนตรี พงษ์เจริญ, ข้าราชการบ านาญ, ๑๕ มกราคม ๒๕๖๒. 
 ๓๒๑สัมภาษณ์ พระราชธรรมเมธี, ดร., รองเจ้าคณะจังหวัดจันทบุรี, ๑๘ มกราคม ๒๕๖๒ 
 ๓๒๒สัมภาษณ์ นายจ าลอง คังคะสี, นักวัฒนธรรมช านาญการ, ๑๘ มกราคม ๒๕๖๒.   
 ๓๒๓สัมภาษณ์ นางพรทิพย์ โกมลสิงห์, รองประธานชมรมคนกวาดวัดจังหวัดจันทบุร,ี ๑๘ มกราคม ๒๕๖๒.   
 ๓๒๔สัมภาษณ์ พระครูสุวรรณโพธิวรธรรม, เจ้าคณะต าบลตลาด, ๒๐ มกราคม ๒๕๖๒.   
 ๓๒๕สัมภาษณ์ นายวิเชษฐ์ เปลี่ยนโมลี, นายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรี, ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๑. 



๑๘๓ 
 

ตารางที่ ๔.๓๔  สรุปประเด็นและแสดงความถี่ของผู้ให้ข้อมูลส าคัญการสัมภาษณ์เชิงลึกเกี่ยวกับ
สมรรถนะเจ้าอาวาสวัดในจังหวัดจันทบุรี ด้านการท างานเป็นทีม 

ล าดับ ประเด็น 
ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 

ความถี่ 
(รูป/คน) 

ล าดับที่ 

๑ มีการช่วยเหลือเพ่ือนร่วมงาน ด้วยการช่วยเหลือในการให้
ค าปรึกษาหรือช่วยในการลงมือปฏิบัติงาน เพ่ือให้บรรลุ
เปูาหมายที่คณะสงฆ์ก าหนดไว้ 

 
๔ 

๙, ๑๐, ๑๒, , 
๒๐ 

๒ เปิดโอกาสให้ผู้ใต้บังคับบัญชาได้แสดงความคิดเห็น และมี
ส่วนร่วมในการตัดสินใจและด าเนินกิจกรรมต่างๆ ให้
ก าลังใจแก่เพ่ือนร่วมงานในโอกาสต่างๆ อย่างเหมาะสม
เสมอ 

 
๖ 

๑, ๒, ๓, ๖, 
๑๔, ๑๖  

๓ เป็นผู้ที่มีทักษะในการท างานร่วมกับคนอ่ืนได้เป็นอย่างดี 
เข้าใจบทบาท และสามารถเป็นได้ทั้งผู้น าหรือผู้ตามอย่าง
เหมาะสม มีการแบ่งหน้าที่และความรับผิดชอบร่วมกัน 

 
๕ 

๔ ,  ๕ ,  ๑ ๓ , 
๑๕, ๑๗ 

๔ มีการประชุม ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน 
มีการร่วมมือกันท างานในรูปของคณะกรรมการ 

๓ ๗, ๘, ๙ 

 

 สรุป สมรรถนะเจ้าอาวาสวัดในการบริหารกิจการคณะสงฆ์ ด้านการท างานเป็นทีม คือ 
การที่เจ้าอาวาสท าหน้าที่ของตนในทีมให้ส าเร็จ โดยการให้ความร่วมมือในการท างาน มีการประสาน
ความร่วมมือของสมาชิก โดยเจ้าอาวาสเปิดโอกาสให้ผู้ใต้บังคับบัญชาได้แสดงความคิดเห็น และมีส่วน
ร่วมในการตัดสินใจและด าเนินกิจกรรมต่างๆ เพ่ือสร้างความรักความสามัคคีภายในหมู่คณะ เจ้า
อาวาสมีการสร้างเครือข่ายและทีมงานพระลูกวัดตามความถนัดและความสนใจ ร่วมสร้างชุมชนให้
เข้มแข็งโดยยึดหลักธรรมค าสอน จัดตั้งทีมงานหรือหาแนวร่วมจากวัดใกล้เคียงเพ่ือท างานร่วมกันเป็น
ทีมจะก่อให้เกิดความเข้มแข็งมั่นคงยิ่งขึ้น รวมทั้งมีการสร้างมนุษยสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบุคลากรภายใน
วัด ด้วยการประชุมกันเป็นประจ า เพ่ือน าปัญหามาหารือเพ่ือแก้ไขปัญหากัน มีการท างานร่วมกับผู้อ่ืน
และให้ความช่วยเหลือเจ้าอาวาสรูปอ่ืนในฐานะที่เป็นสมาชิกองค์กรเดียวกัน ด้วยการให้ค าปรึกษา
หรือช่วยในการปฏิบัติงาน เพื่อให้บรรลุเปูาหมายที่คณะสงฆ์ก าหนดไว้ การท างานของวัดเป็นไปในรูป
ของคณะกรรมการซึ่งร่วมคิดร่วมท า เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน โดยมีเจ้าอาวาสเป็นผู้น าทีมในแต่ละ
กิจกรรม และสามารถแสดงบทบาทผู้น าหรือผู้ตามในโอกาสต่างๆ อย่างเหมาะสม มีส่วนร่วมในทีม
และสามารถปฏิบัติงานแทนกันได้ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน 

 

 

 



๑๘๔ 
 

 ๕) ด้านการยึดม่ันในความชอบธรรม   

   ๑. เจ้าอาวาสต้องประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้ ใต้บังคับบัญชา โดยใช้
หลักธรรมเป็นโลกบาล คือ หิริและโอตัปปะ ได้แก่ ความละอายที่จะกระท าชั่วและความเกรงกลัวต่อ
ผลแห่งการท าชั่วที่จะมาถึงตน๓๒๖  

  ๒. เจ้าอาวาสมักจะเป็นแบบอย่างแก่บุคลากรภายในวัด ถ้าเจ้าอาวาสปฏิบัติตนเป็น
แบบอย่างที่ดี เป็นผู้ที่มีความยุติธรรม ซื่อสัตย์ รักษาค าพูด ไม่อคติ ล าเอียงเข้าข้างผู้ใดผู้หนึ่งสมาชิก
ภายในวัดก็จะปะพฤติปฏิบัติตาม ท าให้เกิดผลดีในการบริหารจัดการ๓๒๗ 

  ๓. เจ้าอาวาสถือเป็นแบบอย่างของบุคลากรภายในวัดและประชาชนในชุมชน ยึดถือ
หลักปฏิบัติตามพระธรรมวินัย วางตัวเป็นกลาง เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้ง๓๒๘   

  ๔. เจ้าอาวาสยึดหลักการมีวินัย  หลักของการรับรู้ความแตกต่างกัน มีความสุจริต 
รักษาค าพูด ยึดมั่นในหลักการ เสียสละความสุขส่วนตน เพ่ือประโยชน์ในทางพระพุทธศาสนา๓๒๙ 

  ๕. เจ้าอาวาสส่วนใหญ่มีการปฏิบัติหน้าที่โดยค านึงถึงความซื่อสัตย์สุจริต ค านึงถึง
ความถูกต้องทั้งในด้านพระธรรมวินัยและกฎระเบียบต่างๆ๓๓๐  

  ๖. เจ้าอาวาสถอืว่าเป็นผู้น าในด้านจิตวิญญาณของชาวบ้าน ต้องปฏิบัติตนให้ด าเนิน
ไปตามพระธรรมวินัยของสงฆ์ แล้วจึงปลูกฝังให้ชาวบ้านตั้งอยู่อยู่ในศีลในธรรม ยึดมั่นความถูกต้อง
ชอบธรรมเป็นหลักโดยเน้นเรื่องการรักษาศีล ๕ ชุมชนก็จะมีความสุขร่มเย็น๓๓๑ 

  ๗. การพัฒนาคนให้เก่ง มีความรู้ความสามารถ ให้มีความรู้ความเข้าใจหลักศาสนาที่
ถูกต้อง โดยวิธีการส่งเสริมให้พระสังฆาธิได้รับการศึกษาและพัฒนาภาวะผู้น า มีการพัฒนาสมรรถนะ 
ด้านการบริหารงานโดยอบรมให้พระสังฆาธิการให้เป็นผู้น าในการพัฒนาจิตใจ จริยธรรมคุณธรรมและ
ท าให้มีความรู้และทักษะในเรื่องการปูองกันไม่ให้พุทธศาสนิกชนเสื่อมศรัทธาในพระพุทธศาสนา และ
ตั้งมั่นในความเชื่อความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาอย่างยั่งยืน๓๓๒ 

  ๘. เจ้าอาวาสถือว่าเป็นผู้ ผู้น าจิตวิญญาณของการปฏิบัติตนให้เป็นแบบอย่างแก่
ชุมชน เพื่อให้อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข ไม่เอารัดเอาเปรียบกัน๓๓๓ 

                                           
 ๓๒๖สัมภาษณ์ พระครูสุจิตกิตติวัฒน์, ดร., จ้าคณะอ าเภอมะขาม, ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๑.     
 ๓๒๗สัมภาษณ์ นายสันติ ดินม่วง, ผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนา, ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๑.     
 ๓๒๘สัมภาษณ์ ผศ. ปราโมทย์ สุวรรณา, ผู้อ านวยการส านักวัฒนธรรมและชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพ
พรรณี, ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๑.     
 ๓๒๙สัมภาษณ์ พระมหาชนก เขมกาโม, เจ้าคณะอ าเภอแก่งหางแมว, ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๑. 
 ๓๓๐สัมภาษณ์ พระอธิการทัศนัย านุตฺตโร, เจ้าอาวาสวัดท่าแคลง, ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๑. 
 ๓๓๑สัมภาษณ์ พระใบฎีกาวีระ สุนฺทโร, อาจารย์พิเศษ หน่วยวิทยบริการคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, จังหวัดจันทบุรี, ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๑. 
 ๓๓๒สัมภาษณ์ พระสมุห์อดิศักดิ์ กตสาโร, ผศ. ดร., เจ้าอาวาสวัดหนองปลาไหล,  ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๒. 
 ๓๓๓สัมภาษณ์ พระปลัดไพบูลย์ สนฺตจิตฺโต, ดร., เจ้าคณะต าบลปัถวี, ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๑. 



๑๘๕ 
 

  ๙. ประพฤติปฏิบัติตามหลักธรรม วินัย กฎ ระเบียบ ค าสั่ง ข้อบังคับ ของมหาเถร
สมาคมและพระราชบัญญัติการปกครองคณะสงฆ์ฉบับปัจจุบันอย่างเคร่งครัด๓๓๔ 

  ๑๐. เจ้าอาวาสปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ โปร่งใสและถูกต้อง๓๓๕ 

  ๑๑. เจ้าอาวาสเป็นผู้มุ่งม่ันและยึดมั่นในข้อเท็จจริงที่เป็นประโยชน์ต่อคณะสงฆ์ และ
แสดงความคิดเห็นของตนอย่างเปิดเผยตรงไปตรงมา๓๓๖ 

  ๑๒. เจ้าอาวาสมีการครองตนเป็นคนดีมีคุณธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริตต่อหน้าที่ ไม่
เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน๓๓๗ 

  ๑๓. เจ้าอาวาสประพฤติตนตามหลักพระธรรมวินัย กฎระเบียบของมหาเถรสมาคม 
และกฎหมายบ้านเมือง๓๓๘ 

  ๑๔. เจ้าอาวาสเป็นผู้ยึดมั่นในอุดมการณ์และยึดผลประโยชน์ของส่วนรวมเป็นหลัก 
ปฏิบัติงานบนพื้นฐานของจริยธรรมและจรรยาบรรณอย่างเคร่งครัด๓๓๙ 

  ๑๕. เจ้าอาวาสจะต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ไม่เลือกปฏิบัติ รักษาค าพูด 
มีสัจจะ เชื่อถือได้ ยึดมั่นในหลักพระธรรมวินัย และพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ ไม่เบี่ยงเบนด้วยอคติหรือ
ผลประโยชน์ เสียสละความสุขส่วนตนเพ่ือให้เกิดประโยชน์แก่คณะสงฆ์ กล้าตัดสินใจปฏิบัติหน้าที่และ
ยืนหยัดเพ่ือความถูกต้อง โดยมุ่งพิทักษ์ผลประโยชน์ของคณะสงฆ์ แม้จะตกอยู่ในสถานการณ์ที่
ยากล าบาก๓๔๐ 

  ๑๖. เจ้าอาวาสรักษาสัจจะเชื่อถือได้ ไม่เบี่ยงเบนด้วยอคติหรือประโยชน์ส่วนตน๓๔๑ 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                           
 ๓๓๔สัมภาษณ์ พระครูจารุเขมากร, ดร., เจ้าอาวาสวัดทองทั่ว, ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๑. 
 ๓๓๕สัมภาษณ์ พระครูบวรสิริทัต, ดร., เจ้าคณะต าบลคมบาง, ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๑. 
 ๓๓๖สัมภาษณ์ นายรังสรรค์ เจริญวัย, นายกเทศมนตรีเทศบาลต าบลพลิ้ว, ๒ มกราคม ๒๕๖๒. 
 ๓๓๗สัมภาษณ์ พระปลัดค านวณ อนงฺคโณ, ดร., เจ้าอาวาสวัดเกาะเปริด, ๕ มกราคม ๒๕๖๒. 
 ๓๓๘สัมภาษณ์ นายมนตรี พงษ์เจริญ, ข้าราชการบ านาญ, ๑๕ มกราคม ๒๕๖๒. 
 ๓๓๙สัมภาษณ์ พระราชธรรมเมธี, ดร., รองเจ้าคณะจังหวัดจันทบุรี, ๑๘ มกราคม ๒๕๖๒.  
 ๓๔๐สัมภาษณ์ นางพรทิพย์ โกมลสิงห์, รองประธานชมรมคนกวาดวัดจังหวัดจันทบุร,ี ๑๘ มกราคม ๒๕๖๒.    
 ๓๔๑สัมภาษณ์ นายวิเชษฐ์ เปลี่ยนโมลี, นายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรี, ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๑. 



๑๘๖ 
 

ตารางที่ ๔.๓๕  สรุปประเด็นและแสดงความถี่ของผู้ให้ข้อมูลส าคัญการสัมภาษณ์เชิงลึกเกี่ยวกับ
องค์ประกอบในการพัฒนาสมรรถนะเจ้าอาวาสตามหลักพุทธธรรมเพ่ือการบริหาร
กิจการคณะสงฆ ์ด้านการยึดม่ันในความชอบธรรม 

ล าดับ สาระส าคัญ 
ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 

ความถี่ 
(รูป/คน) 

ล าดับที่ 

๑ ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี  ประพฤติตนตามหลักพระ
ธรรมวินัย กฎระเบียบของมหาเถรสมาคม และกฎหมาย
บ้านเมือง ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเป็นผู้มุ่งมั่น
และยึดมั่นในข้อเท็จจริง แสดงความคิดเห็นอย่างเปิดเผย
ตรงไปตรงมา ยืนหยัดเพื่อความถูกต้องและยุติธรรม  

 
 

๑๑ 

๑, ๒, ๕, ๖, 
๗,๘, ๙, ๑๐, 
๑๓, ๑๖, ๒๐ 

๒ เป็นผู้ยึดมั่นในอุดมการณ์และยึดผลประโยชน์ของส่วนรวม
เป็ นหลั ก  ปฏิบั ติ ง านบน พ้ืนฐานของจริ ย ธรรมและ
จรรยาบรรณอย่างเคร่งครัด 

๓ ๓, ๔, ๑๔ 

๓ เป็นผู้น าในด้านจิตวิญญาณของชาวบ้าน เป็นแบบอย่างแก่
ชุมชน เพื่อให้อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข ไม่เอารัดเอาเปรียบกัน 

๒ ๑๑, ๑๒ 

 

 สรุป สมรรถนะเจ้าอาวาสในการบริหารกิจการคณะสงฆ์ ด้านการยึดม่ันในความชอบ
ธรรม คือ เจ้าอาวาสประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา เป็นแบบอย่างแก่บุคลากร
ภายในวัด และประชาชนในชุมชน มีการปฏิบัติหน้าที่โดยค านึงถึงความซื่อสัตย์สุจริต ความถูกต้องทั้ง
ในด้านพระธรรมวินัยและกฎระเบียบต่างๆ วางตัวเป็นกลาง เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้ง เป็นผู้
ที่มีความยุติธรรม ซื่อสัตย์ รักษาค าพูด ไม่อคติ ล าเอียงเข้าข้างผู้ ใดผู้หนึ่ง ยึดหลักการมีวินัย เสียสละ
ความสุขส่วนตนเพ่ือประโยชน์ในทางพระพุทธศาสนา ส่งเสริมให้พระสังฆาธิการได้รับการศึกษาและ
การอบรมพระสังฆาธิการให้เป็นผู้น าในการพัฒนาจิตใจ จริยธรรมคุณธรรมและท าให้มีความรู้และ
ทักษะในเรื่องการปูองกันไม่ให้พุทธศาสนิกชนเสื่อมศรัทธาในพระพุทธศาสนา และเป็นผู้มุ่งมั่นและยึด
มั่นในข้อเท็จจริงที่ เป็นประโยชน์ต่อคณะสงฆ์ และแสดงความคิดเห็นของตนอย่างเปิดเผย
ตรงไปตรงมา เป็นผู้ยึดผลประโยชน์ของส่วนรวมเป็นหลัก ปฏิบัติงานบนพ้ืนฐานของจริยธรรมและ
จรรยาบรรณอย่างเคร่งครัด ไม่เบี่ยงเบนด้วยอคติหรือผลประโยชน์  กล้าตัดสินใจปฏิบัติหน้าที่และยืน
หยัดเพื่อความถูกต้อง โดยมุ่งพิทักษ์ผลประโยชน์ของคณะสงฆ์แม้จะตกอยู่ในสถานการณ์ท่ียากล าบาก 

 ๔.๒.๒ หลักพุทธธรรมในการพัฒนาสมรรถนะเจ้าอาวาส 

 หลักพุทธธรรมในการพัฒนาสมรรถนะเจ้าอาวาส คือ พรหมวิหาร ๔ ซึ่งประกอบด้วย 
เมตตา กรุณา มุทิตา และอุเบกขา ผลการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ สรุปได้ดังนี้ 

 

 



๑๘๗ 
 

 ๑) ด้านเมตตา  
  ๑. เจ้าอาวาสมีการจัดการทุกอย่างอย่างมีสติ บอกกล่าวสิ่งเป็นไปในทางบวก๓๔๒   
  ๒. เมตตา หมายถึง ความปรารถนาให้ผู้อ่ืนเป็นสุข โดยเริ่มจากคนที่ใกล้ตัวเราที่สุด 
แล้วค่อยขยายกว้างออกไปเรื่อยๆ จนกระท่ังถึงบุคคลที่เป็นที่รักและศัตรูได้รับสุข๓๔๓  
  ๓. ความเมตตาถือเป็นหลักธรรมส าคัญ ปรากฏทั้งภายนอกและภายใน สามารถ
สังเกตได้โดยพฤติกรรม เป็นสิ่งที่พุทธศาสนิกชนที่อยากให้เจ้าอาวาสทุกคนยึดหลักนี้ประจ าใจ๓๔๔ 
  ๔. เจ้าอาวาสต้องใช้หลักรู้จักรัก รู้จักพอ รู้จักรอ รู้จักให้ กับพระเณรและญาติอยู่ที่
ยามอย่าใช้อารมณ์และไม่ลุอ านาจ อคติความล าเอียงในการบริหารกิจการคณะสงฆ์๓๔๕ 
  ๕. เจ้าอาวาสมีการมอบหมายงานให้ตรงกับความรู้ความสามารถของบุคคล ยอมรับ
ความคิดเห็นของบุคลากรภายในวัด๓๔๖ 
  ๖. เจ้าอาวาสสนับสนุนให้บุคลากรของตนเองมีความเจริญก้าวหน้า๓๔๗  
  ๗. มีการวางตัวให้เหมาะสมเป็นแบบอย่างที่ดี ท าให้เกิดความรู้สึกที่ดีต่อกัน๓๔๘ 
  ๘. เจ้าอาวาสที่ดีจะต้องมีความรักความเมตตาต่อผู้ใต้บังคับบัญชา การที่เจ้าอาวาส
บริหารวัดด้วยการมีเมตตาธรรมก็จะท าให้พระภิกษุ สามเณรและคฤหัสถ์ที่อยู่ภายในวัดปฏิบัติหน้าที่
อย่างเป็นสุข๓๔๙ 
  ๙. การที่เจ้าอาวาสบริหารวัดอย่างมีเมตตาธรรม จะเป็นที่ยินดีละเป็นที่ยอมรับกัน
มาก เพราะหลักของเมตตา คือ การมีความรักความปรารถนาดีอยากให้ผู้ใต้บังคับบัญชามีความสุข๓๕๐  
  ๑๐. เจ้าอาวาสมักแสดงความเมตตาต่อผู้ใต้บังคับบัญชาโดยการให้ค าปรึกษาในเรื่อง
ของการปฏิบัติตัวและการปฏิบัติงานด้วยความจริงใจ๓๕๑   
  ๑๑. การบริหารกิจการคณะสงฆ์ของเจ้าอาวาสนั้น การน าหลักความเมตตามาใช้มี
ความส าคัญอย่างยิ่ง เพราะผู้บังคับบัญชาคือ เจ้าอาวาสจะต้องมีความรัก ความเมตตาต่อผู้อยู่ใต้บังคับ
บัญชา ซึ่งจะท าให้ผู้ใต้บังคับบัญชาทั้งที่ เป็นพระภิกษุ สามเณรและคฤหัสถ์ปฏิบัติหน้าที่อย่างมี
ความสุข๓๕๒ 

                                           
 ๓๔๒สัมภาษณ์ พระครูสุจิตกิตติวัฒน์, ดร., จ้าคณะอ าเภอมะขาม, ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๑.     
 ๓๔๓สัมภาษณ์ นายสันติ ดินม่วง, ผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนา จังหวัดจันทบุรี, ๑๑ ธันวาคม 
๒๕๖๑.     
 ๓๔๔สัมภาษณ์ ผศ. ปราโมทย์ สุวรรณา, ผู้อ านวยการส านักวัฒนธรรมและชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพ
พรรณี, ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๑.   
 ๓๔๕สัมภาษณ์  พระมหาชนก เขมกาโม, เจ้าคณะอ าเภอแก่งหางแมว, ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๑.  
 ๓๔๖สัมภาษณ์ พระอธิการทัศนัย านุตโร, เจ้าอาวาสวัดท่าแคลง, ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๑. 
 ๓๔๗สัมภาษณ์ พระใบฎีกาวีระ สุนฺทโร, ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมาบไผ่, ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๑.   
 ๓๔๘สัมภาษณ์ พระสมุห์อดิศักดิ์ กตสาโร, ผศ. ดร., เจ้าอาวาสวัดหนองปลาไหล, ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๑. 
 ๓๔๙สัมภาษณ์ พระครูจารุเขมากร, ดร.,เจ้าอาวาสวัดทองทั่ว, ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๑. 
 ๓๕๐สัมภาษณ์ พระครูบวรสิริทัต, ดร., เจ้าคณะต าบลคมบาง, ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๑. 
 ๓๕๑สัมภาษณ์ นายรังสรรค์ เจริญวัย, นายกเทศมนตรีเทศบาลต าบลพลิ้ว, ๒ มกราคม ๒๕๖๒.  
 ๓๕๒สัมภาษณ์ พระปลัดค านวณ อนงฺคโณ, ดร., เจ้าอาวาสวัดเกาะเปริด, ๕ มกราคม ๒๕๖๒. 



๑๘๘ 
 

  ๑๒. การบริหารวัดที่ดีของเจ้าอาวาสนั้น จะต้องมีการน าหลักของความเมตตามาใช้
ในการบริหารบุคลากรภายในวัดด้วย โดยการให้ความรัก ความเป็นธรรมและเสียสละประโยชน์
ส่วนตัว มีการเอาใจใส่ในความเป็นอยู่ของผู้ใต้บังคับบัญชา มีการอบรมบ่มนิสัยอย่างสม่ าเสมอ๓๕๓ 
  ๑๓. เจ้าอาวาสดูแลเอาใจใส่ให้ความช่วยเหลือพระภิกษุ สามเณรหรือคฤหัสถ์ที่อยู่
ภายในวัด ตามความสามารถของตน พร้อมทั้งช่วยแนะน าสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ใต้บังคับบัญชา๓๕๔ 
  ๑๔. เจ้าอาวาสมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ช่วยเหลือเกื้อกูลและมีเมตตาต่อบุคลากรภายใน
วัด มีความปรารถนาดีต่อผู้ใต้บังคับบัญชา๓๕๕ 
  ๑๕. เจ้ าอาวาสปฏิบัติหน้ าที่ ด้ วยความซื่ อสัตย์ สุ จริต  เป็นแบบอย่ างแก่
ผู้ใต้บังคับบัญชา๓๕๖ 
  ๑๖. เจ้าอาวาสเป็นผู้ที่มีปฏิสัมพันธ์กับบุคลากรภายในวัดด้วยความรักความเมตตา 
ไม่ดูหมิ่นเหยียดหยามหรือก้าวร้าว พูดจาสุภาพต่อผู้ใต้บังคับบัญชา๓๕๗ 
  ๑๗.  เจ้ าอาวาสมีความปรารถนาดีต่ อบุคลากรในการปฏิบัติหน้ าที่ ให้ มี
ประสิทธิภาพ๓๕๘ 
  ๑๘. เจ้าอาวาสมีความปรารถนาดีต่อบุคลากรภายในวัดทั้งในเรื่องของการท างาน 
และได้รับการศึกษาต่อเพ่ือน าความรู้มาใช้ในการพัฒนาวัด๓๕๙ 
  ๑๙. เจ้าอาวาสมีแนวคิดในการบริหารวัด โดยการให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการวาง
แผนการปฏิบัติงาน๓๖๐ 
 
ตารางที่ ๔.๓๖  สรุปประเด็นและแสดงความถี่ของผู้ให้ข้อมูลส าคัญการสัมภาษณ์เชิงลึกเกี่ยวกับหลัก

พุทธธรรมในการพัฒนาสมรรถนะเจ้าอาวาส ด้านเมตตา 

ล าดับ สาระส าคัญ 
ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 

ความถี่ 
(รูป/คน) 

ล าดับที่ 

๑ เจ้าอาวาสมีการจัดการทุกอย่างอย่างมีสติ  มีความปรารถนา
ดีต่อทุกคนทั้งในเรื่องของการท างาน และได้รับการศึกษาต่อ
เพ่ือน าความรู้มาใช้ในการพัฒนาวัด ในการปฏิบัติหน้าที่ให้มี
ประสิทธิภาพ 

 
 

๘ 

๒, ๗, ๘, ๙, 
๑ ๐ ,  ๑ ๑ , 
๑๖, ๑๗ 

 

                                           
 ๓๕๓สัมภาษณ์ นายมนตรี พงษ์เจริญ, ข้าราชการบ านาญ, ๑๕ มกราคม ๒๕๖๒. 
 ๓๕๔สัมภาษณ์ พระราชธรรมเมธี, ดร., รองเจ้าคณะจังหวัดจันทบุรี, ๑๘ มกราคม ๒๕๖๒. 
 ๓๕๕สัมภาษณ์ นายจ าลอง คังคะศรี, นักวัฒนธรรมช านาญการ, ๑๘ มกราคม ๒๕๖๒. 
 ๓๕๖สัมภาษณ์ นางพรทิพย์ โกมลสิงห์, รองประธานชมรมคนกวาดวัดจังหวัดจันทบุร,ี ๑๙ มกราคม ๒๕๖๒.   
 ๓๕๗สัมภาษณ์ พระครูสุวรรณโพธิวรธรรม, เจ้าคณะต าบลตลาด, ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๑. 
 ๓๕๘สัมภาษณ์ นายทศพล วงษ์ก าปั่น, นายกเทศมนตรีเทศบาลต าบลแสลง, ๒๔ มกราคม ๒๕๖๒. 
 ๓๕๙สัมภาษณ์ พระปิติพัฒน์ านิโย, ประธานสงฆ์ส านักสงฆ์เขามโนรมย์, ๒๔ มกราคม ๒๕๖๒. 
 ๓๖๐สัมภาษณ์ นายวิเชษฐ์ เปลี่ยนโมลี, นายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรี, ๒๕ มกราคม ๒๕๖๒. 



๑๘๙ 
 

ตารางที่ ๔.๓๖  สรุปประเด็นและแสดงความถี่ของผู้ให้ข้อมูลส าคัญการสัมภาษณ์เชิงลึกเกี่ยวกับหลัก
พุทธธรรมในการพัฒนาสมรรถนะเจ้าอาวาส ด้านเมตตา (ต่อ) 

ล าดับ สาระส าคัญ 
ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 

ความถี่ 
(รูป/คน) 

ล าดับที่ 

๒ เจ้าอาวาสจะต้องมีความรัก ความเมตตาต่อผู้อยู่ใต้บังคับ
บัญชา ซึ่ งจะท าให้ผู้ ใต้บังคับบัญชาทั้งที่ เป็นพระภิกษุ 
สามเณรและคฤหัสถ์ปฏิบัติหน้าที่อย่างมีความสุข ดูแลเอาใจ
ใส่ให้ความช่วยเหลือพระภิกษุ สามเณรหรือคฤหัสถ์ที่อยู่
ภายในวัด ตามความสามารถของตน พร้อมทั้งช่วยแนะน าสิ่ง
ที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ใต้บังคับบัญชา  

 
 

๙ 

๑, ๓, ๔, ๕, 
๖, ๑๓, ๑๔, 
๑๕, ๑๘ 

๓ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เป็นแบบอย่างแก่
ผู้ใต้บังคับบัญชา เป็นผู้ที่มีปฏิสัมพันธ์กับบุคลากรภายในวัด
ด้วยความรักความเมตตา ไม่ดูหมิ่นเหยียดหยามหรือก้าวร้าว 
พูดจาสุภาพต่อผู้ใต้บังคับบัญชา 

๒ ๑๒, ๑๔ 

 

 สรุป หลักพุทธธรรมในการพัฒนาสมรรถนะเจ้าอาวาส ด้านเมตตา คือ เจ้าอาวาส       
มีความปรารถนาให้ผู้อ่ืนเป็นสุข เจ้าอาวาสมีการจัดการทุกอย่างอย่างมีสติ  มีความปรารถนาดีต่อ   
ทุกคน ทั้งในเรื่องของการท างาน และได้รับการศึกษาต่อเพ่ือน าความรู้มาใช้ในการพัฒนาวัด ในการ
ปฏิบัติหน้าที่ ให้มีประสิทธิภาพ มีความรัก ความเมตตาต่อผู้อยู่ ใต้บังคับบัญชา ซึ่ งจะท าให้
ผู้ใต้บังคับบัญชาทั้งท่ีเป็นพระภิกษุ สามเณรและคฤหัสถ์ปฏิบัติหน้าที่อย่างมีความสุข ดูแลเอาใจใส่ให้
ความช่วยเหลือพระภิกษุ สามเณรหรือคฤหัสถ์ท่ีอยู่ภายในวัด ตามความสามารถของตน พร้อมทั้งช่วย
แนะน าสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ใต้บังคับบัญชา และปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เป็นแบบอย่าง
แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา เป็นผู้ที่มีปฏิสัมพันธ์กับบุคลากรภายในวัดด้วยความรักความเมตตา ไม่ดูหมิ่น
เหยียดหยามหรือก้าวร้าว พูดจาสุภาพต่อผู้ใต้บังคับบัญชา 

 ๒) ด้านกรุณา 
  ๑. ความกรุณา เป็นสิ่งที่เจ้าอาวาสทุกรูปยึดถือปฏิบัติเป็นประจ า คือ มีความเห็นใจ
ผู้ที่มีทุกข์ทั้งผู้ที่อยู่ภายในวัดหรือนอกวัด พยายามให้ความช่วยเหลือเท่าที่ท าได้ ทั้งนี้ก็ต้องให้อยู่ใน
ขอบเขตของพระสงฆ์ท่ีจะท าได้๓๖๑ 
  ๒. กรุณา หมายถึง ความปรารถนาให้ผู้อ่ืนเป็นสุข ทุกครั้งทุกสิ่งที่เข้ามาเบียดเบียน
ให้เกิดความไม่สบายกายไม่สบายใจพระพุทธเจ้าทรงความทุกข์มี ๒ กลุ่มใหญ่คือ ๑) ทุกข์โดยสภาวะ 

                                           
 ๓๖๑สัมภาษณ์ พระครูสุจิตกิตติวัฒน์, ดร., เจ้าคณะอ าเภอมะขาม, ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๑.     



๑๙๐ 
 

คือเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติ ๒) กายิกทุกข์ คือทุกข์ทางใจและเป็นความทุกข์ที่เกิด
สาเหตุรอบตัวเรา เช่น ปัญหาสิ่งใดไม่สมหวังเป็นทุกข์๓๖๒ 
  ๓. เป็นหลักธรรมที่เกิดจากภายในของเจ้าอาวาสที่แสดงออกมาเป็นพฤติกรรม
ภายนอกปรากฏแก่สาธุชน๓๖๓ 
  ๔. เจ้าอาวาสช่วยเหลือผู้ที่ด้อยโอกาส เติมเต็มในสิ่งที่พร่องให้แก่ผู้ด้อยโอกาส๓๖๔ 
  ๕. เจ้าอาวาสมีความปรารถนาให้บุคลากรภายในวัดมีความสามัคคีกัน มีการวางตัว
ให้เหมาะสมเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดี๓๖๕ 
  ๖. เจ้าอาวาสมีการจัดระเบียบและแนวทางการปฏิบัติงานโดยเห็นแก่ประโยชน์
ส่วนรวมเป็นหลัก๓๖๖  
  ๗. เจ้าอาวาสเป็นผู้ให้ค าปรึกษาที่ดีและให้ค าแนะน าแก่บุคลากรของวัดได้ในยามที่มี
ปัญหา๓๖๗ 
  ๘. เจ้าอาวาสให้โอกาสแก่ผู้ที่ประพฤติตัวหรือท างานผิดพลาดได้ปรับปรุงตัว พร้อม
ทั้งชี้แนะสิ่งที่เป็นประโยชน์๓๖๘ 
  ๙. เจ้าอาวาสช่วยแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นด้วยความใส่ใจ๓๖๙  
  ๑๐. เพ่ือให้ผู้ใต้บังคับบัญชาในการปกครองของเจ้าอาวาสด ารงชีวิตได้อย่าง
ประเสริฐและบริสุทธิ์เจ้าอาวาสต้องมีหลักพรหมวิหารธรรม ในการปกครองที่ให้อยู่ร่วมกันอย่างมี
ความสุขในด้านความเมตตา มีความรักใคร่ปรารถนาดีต่อพระภิกษุ สามเณร อุบาสก อุบาสิกา ภายใน
วัดด้วยหลักเมตตาธรรม มุ่งให้ผู้ใต้ปกครองอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุข มีความสามัคคีเป็นน้ าหนึ่งใจ
เดียว และสร้างสรรค์ประโยชน์แก่วัด สังคมมนุษย์๓๗๐ 
  ๑๑. เจ้าอาวาสท าหน้าที่เหมือนพ่อปกครองลูก หากพระภิกษุ สามเณรหรือคฤหัสถ์ที่
อยู่ภายในวัดมีเรื่องเดือดเนื้อร้อนใจ เจ้าอาวาสก็จะพยายามหาทางแก้ไขปัญหาและหาทางออกที่
เหมาะสมให้เสมอ๓๗๑ 
 

                                           
 ๓๖๒สัมภาษณ์ นายสันติ ดินม่วง, ผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนา จังหวัดจันทบุรี, ๑๑ ธันวาคม 
๒๕๖๑.     
 ๓๖๓สัมภาษณ์ ผศ. ปราโมทย์ สุวรรณา, ผู้อ านวยการส านักวัฒนธรรมและชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพ
พรรณี, ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๑.   
 ๓๖๔สัมภาษณ์ พระมหาชนก เขมการโม, เจ้าอคณะอ าเภอแก่งหางแมว, ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๑.  
 ๓๖๕สัมภาษณ์ พระอธิการทัศนัย านุตโร, เจ้าอาวาสวัดท่าแคลง, ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๑. 
 ๓๖๖สัมภาษณ์ พระใบฎีกาวีระ สุนฺทโร, ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมาบไผ่, ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๑.   
 ๓๖๗สัมภาษณ์ พระสมุห์อดิศักดิ์ กตสาโร, ผศ. ดร., เจ้าอาวาสวัดหนองปลาไหล, ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๑. 
 ๓๖๘สัมภาษณ์ พระครูจารุเขมากร, ดร.,เจ้าอาวาสวัดทองทั่ว, ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๑. 
 ๓๖๙สัมภาษณ์ พระครูบวรสิริทัต, ดร., เจ้าคณะต าบลคมบาง, ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๑.  
 ๓๗๐สัมภาษณ์ นายรังสรรค์ เจริญวัย, นายกเทศมนตรีเทศบาลต าบลพลิ้ว, ๒ มกราคม ๒๕๖๒. 
 ๓๗๑สัมภาษณ์ พระปลัดค านวณ อนงฺคโณ, ดร., เจ้าอาวาสวัดเกาะเปริด, ๕ มกราคม ๒๕๖๒.  



๑๙๑ 
 

  ๑๒. เจ้าอาวาสมักให้ความช่วยเหลือผู้ใต้บังคับบัญชาอยู่เสมอ ใครมีปัญหามา ท่านก็
ช่วยแก้ปัญหาให้ ทั้งยังเปิดโอกาสให้ผู้ใต้บังคับบัญชาได้มีโอกาสศึกษาเล่าเรียนอย่างเท่าเทียม มีการ
ถ่ายทอดความรู้ต่างๆ ให้อยู่เสมอ๓๗๒  
  ๑๓. เจ้าอาวาสท าหน้าที่เป็นผู้ประสานผลประโยชน์ให้แก่บุคลากรภายในวัด มีการ
ช่วยเหลือพระภิกษุ สามเณรหรือคฤหัสถ์ที่อยู่ภายในวัด ให้ค าแนะน าปรึกษาเกี่ยวกับการท างาน 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งประสบการณ์เก่ียวกับการบริหารงาน๓๗๓ 
  ๑๔. เจ้าอาวาสเปิดโอกาสให้พระภิกษุ สามเณรหรือคฤหัสถ์ที่อยู่ภายในวัดได้มี
โอกาสในการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ และยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้ใต้บังคับบัญชา 
หากเห็นว่าเรื่องนั้นมีความถูกต้องเหมาะสม๓๗๔ 
  ๑๕. ในการบริหารกิจการคณะสงฆ์ เจ้าอาวาสมีการประสานงานกับบุคลากรภายใน
วัดอย่างสม่ าเสมอ มีการถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา เพ่ือเป็นแนวทางใน
การปฏิบัติงาน๓๗๕ 
  ๑๖. เจ้าอาวาสเอาใจใส่บุคลากร โดยให้ยึดถือกฎระเบียบของคณะสงฆ์เป็น
มาตรฐาน๓๗๖  
  ๑๗.  เจ้าอาวาสดูแลเอาใจใส่บุคลากรภายในวัด คอยช่วยเหลือในยามที่มีปัญหา ช่วย
แนะน าสิ่งที่เป็นประโยชน์ ปรารถนาดีต่อผู้ใต้บังคับบัญชา ไม่สร้างความแตกแยก๓๗๗ 
 
ตารางที่ ๔.๓๗  สรุปประเด็นและแสดงความถี่ของผู้ให้ข้อมูลส าคัญการสัมภาษณ์เชิงลึกเกี่ยวกับหลัก

พุทธธรรมในการพัฒนาสมรรถนะเจ้าอาวาส ด้านกรุณา 

ล าดับ สาระส าคัญ 
ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 

ความถี่ 
(รูป/คน) 

ล าดับที่ 

๑ ความกรุณาเป็นสิ่งที่ เจ้าอาวาสทุกรูปยึดถือปฏิบัติเป็น
ประจ า เป็นผู้ประสานประโยชน์ในวัด  

๖ ๑, ๒, ๑๓, ๑๔ 

๒ เปิดโอกาสให้พระภิกษุ สามเณรหรือคฤหัสถ์ที่อยู่ภายในวัด
ได้มีโอกาสในการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ 
และยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้ใต้บังคับบัญชา  

๑ ๑๓ 
 

 
 
 
                                           
 ๓๗๒สัมภาษณ์ นายมนตรี พงษ์เจริญ, ข้าราชการบ านาญ, ๕ มกราคม ๒๕๖๒. 
 ๓๗๓สัมภาษณ์ พระราชธรรมเมธี, ดร., รองเจ้าคณะจังหวัดจันทบุรี, ๑๘ มกราคม ๒๕๖๒. 
 ๓๗๔สัมภาษณ์ นางพรทิพย์ โกมลสิงห์, รองประธานชมรมคนกวาดวัดจังหวัดจันทบุร,ี ๑๙ มกราคม ๒๕๖๒.   
 ๓๗๕สัมภาษณ์ พระครูสุวรรณโพธิวรธรรม, เจ้าคณะต าบลตลาด, ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๑. 
 ๓๗๖สัมภาษณ์ พระปิติพัฒน์ านิโย, ประธานสงฆ์ส านักสงฆ์เขามโนรมย์, ๒๔ มกราคม ๒๕๖๒.  
 ๓๗๗สัมภาษณ์ นายวิเชษฐ์ เปลี่ยนโมลี, นายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรี, ๒๕ มกราคม ๒๕๖๒. 



๑๙๒ 
 

ตารางที่ ๔.๓๗  สรุปประเด็นและแสดงความถี่ของผู้ให้ข้อมูลส าคัญการสัมภาษณ์เชิงลึกเกี่ยวกับหลัก
พุทธธรรมในการพัฒนาสมรรถนะเจ้าอาวาส ด้านกรุณา (ต่อ) 

ล าดับ สาระส าคัญ 
ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 

ความถี่ 
(รูป/คน) 

ล าดับที่ 

๓ 
 
 

เจ้าอาวาสมีการจัดระเบียบและแนวทางการปฏิบัติงานโดย
เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลักโดยให้ยึดถือกฎระเบียบ
ของคณะสงฆ์เป็นมาตรฐาน 

๑ ๖, ๑๖, ๑๗ 

๔ 
 
 

ดูแลเอาใจใส่บุคลากร ท าหน้าที่เหมือนพ่อปกครองลูก มี
การให้ค าแนะน าปรึกษา แนะน าสิ่งที่เป็นประโยชน์ มีความ
ปรารถนาดีต่อผู้ อ่ืนเสมอ และคอยช่วยเหลือในยามที่มี
ปัญหา  

 
 

๔ 

๖,  ๗ ,  ๘ ,  ๙ , 
๑๑, ๑๒, ๑๓, 
๑๕ 

๕ เจ้าอาวาสมีการประสานงานกับบุคลากรภายในวัดอย่าง
สม่ าเสมอ มีการถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ให้แก่
ผู้ใต้บังคับบัญชา เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน 

 
๕ 

๕ ,  ๘ ,  ๑ ๒ , 
๑๓, ๑๕,  

 
  สรุป  หลักพุทธธรรมในการพัฒนาสมรรถนะเจ้าอาวาส ด้านกรุณา คือ การที่เจ้า
อาวาสคิดช่วยให้ผู้ อ่ืนพ้นทุกข์ เป็นหลักธรรมที่เกิดจากภายในของเจ้าอาวาสที่แสดงออกมาเป็น
พฤติกรรมภายนอก เนื่องจากเจ้าอาวาสมีความปรารถนาให้คนในวัดมีความสามัคคีกัน มีการวางตัวให้
เหมาะสมเพ่ือเป็นแบบอย่างที่ดี มีการจัดระเบียบและแนวทางการปฏิบัติงานโดยเห็นแก่ประโยชน์
ส่วนรวมเป็นหลัก เจ้าอาวาสเป็นผู้ให้ค าปรึกษาที่ดีและให้ค าแนะน าแก่บุคลากรของวัดได้ในยามที่มี
ปัญหา ให้โอกาสแก่ผู้ที่ประพฤติตัวหรือท างานผิดพลาดได้ปรับปรุงตัว พร้อมทั้งชี้แนะสิ่งที่เป็น
ประโยชน์ ช่วยแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นด้วยความใส่ใจ ท าหน้าที่เหมือนพ่อปกครองลูก พยายามหาทาง
แก้ไขปัญหาและหาทางออกท่ีเหมาะสมให้ผู้ใต้บังคับบัญชาอยู่เสมอ เปิดโอกาสให้ผู้ใต้บังคับบัญชาได้มี
โอกาสศึกษาเล่าเรียน มีการถ่ายทอดความรู้ต่างๆ ให้อยู่เสมอ โดยเฉพาะอย่างยิ่งประสบการณ์
เกี่ยวกับการบริหารงาน นอกจากนี้ยังท าหน้าที่เป็นผู้ประสานผลประโยชน์ให้แก่บุคลากรภายในวัด 
เปิดโอกาสให้พระภิกษุ สามเณรหรือคฤหัสถ์ที่อยู่ภายในวัดได้มีโอกาสในการแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับเรื่องต่างๆ และยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้ใต้บังคับบัญชา หากเห็นว่าเรื่องนั้นมีความ
ถูกต้องเหมาะสม 

 ๓) ด้านมุติตา  
  ๑. เจ้าอาวาสมักจะแสดงความยินดีกับพระภิกษุ สามเณร และญาติโยมภายในวัด
เสมอ หากมีการกระท าที่ประสบความส าเร็จหรือเกิดผลดีต่อตนเองหรือพระพุทธศาสนา พร้อมทั้ง
ปรารถนาให้ทุกๆ คนมีความสุข๓๗๘ 
 
                                           
 ๓๗๘สัมภาษณ์ พระครูสุจิตกิตติวัฒน์, ดร., เจ้าคณะอ าเภอมะขาม, ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๑.     



๑๙๓ 
 

  ๒. เจ้าอาวาสปรารถนาให้ผู้อ่ืนมีความสุข ปราศจากความไม่สบายใจ๓๗๙ 
  ๓. เจ้าอาวาสมีการแสดงความยินดีที่พุทธศาสนิกชนมีความสุข โดยแสดงออกให้เป็น
ที่ปรากฏแก่สาธุชน๓๘๐  
  ๔. เจ้าอาวาสมักยกย่องผู้ที่ท าความดีสรรเสริญให้ก าลังใจ ผู้ที่เสียสละเพ่ือสังคม๓๘๑ 
  ๕. เจ้าอาวาสยินดีส่งเสริมและสนับสนุนให้พระภิกษุ สามเณรและคฤหัสถ์ภายในวัด
ให้ได้รับการศึกษาหรือเข้าอบรมเพ่ือพัฒนาตัวเอง๓๘๒ 
  ๖. เจ้าอาวาสมักส่งเสริมให้บุคลากรภายในวัดเข้ารับการอบรมเพ่ือเพ่ิมศักยภาพใน
การท างาน๓๘๓  
  ๗. เจ้าอาวาสมีการสร้างสัมพันธภาพทีด่ีงามกับบุคลากรทุกคน๓๘๔  
  ๘. เจ้าอาวาสมีความสงสารคิดช่วยให้ผู้อยู่ในการปกครองพ้นจากความทุกข์ร้อน มี
การให้ความช่วยเหลือตามก าลังความสามารถ๓๘๕ 
  ๙. มีความรู้สึกปรารถนาดี ยินดีเมื่อพระภิกษุสามเณรภายในวัดสอบผ่านเปรียญ
ธรรม หรือนักธรรมซึ่งเป็นการสร้างชื่อเสียงให้แก่วัด โดยจัดงานแสดงมุทิตา ประกาศเกียรติคุณ ยก
ย่องให้พุทธศาสนิกชนได้รับทราบเป็นการส่งเสริมก าลังใจให้มีความมุ่งม่ันในการเรียนและท าความดีใน
ระดับท่ีสูงขึ้น ๓๘๖ 
  ๑๐. เจ้าอาวาสได้ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่พระภิกษุ สามเณรหรือคฤหัสถ์ที่อยู่
ภายในวัด ไม่เคยแสดงอาการอิจฉาริษยาหากผู้ใต้บังคับบัญชาได้เลื่อนต าแหน่งหรือได้ดี๓๘๗ 
  ๑๑. เจ้าอาวาสมีการแสดงความชื่นชมยินดี หากผู้ใต้บังคับบัญชามีความก้าวหน้า
ทางด้านการศึกษาหรือการท างาน มักจะมีการให้ก าลังใจและชื่นชมด้วยความบริสุทธิ์ใจ๓๘๘ 
  ๑๒. เจ้าอาวาสมีการส่งเสริมให้พระภิกษุ สามเณรหรือคฤหัสถ์ที่อยู่ภายในวัด  ได้มี
การพัฒนาตนเอง หากผู้นั้นประสบความส าเร็จ เจ้าอาวาสก็แสดงความยินดีด้วย มีการให้รางวัลเพ่ือ
เป็นการให้ก าลังใจและแสดงความชื่นชมผลงานของผู้ใต้บังคับบัญชา๓๘๙ 

                                           
 ๓๗๙สัมภาษณ์ นายสันติ ดินม่วง, ผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนา จังหวัดจันทบุรี, ๑๑ ธันวาคม 
๒๕๖๑.     
 ๓๘๐สัมภาษณ์ ผศ. ปราโมทย์ สุวรรณา, ผู้อ านวยการส านักวัฒนธรรมและชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพ
พรรณี, ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๑.     
 ๓๘๑สัมภาษณ์ พระมหาชนก เขมกาโม, เจ้าคณะอ าเภอแก่งหางแมว, ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๑.  
 ๓๘๒สัมภาษณ์ พระใบฎีกาวีระ สุนฺทโร, ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมาบไผ่, ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๑.   
 ๓๘๓สัมภาษณ์ พระสมุห์อดิศักดิ์ กตสาโร, ผศ. ดร., เจ้าอาวาสวัดหนองปลาไหล, ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๑. 
 ๓๘๔สัมภาษณ์ พระปลัดไพบูลย์ สนฺตจิตฺโต, ดร., เจ้าคณะต าบลปัถวี, ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๑. 
 ๓๘๕สัมภาษณ์ พระครูจารุเขมากร, ดร., เจ้าอาวาสวัดทองทั่ว, ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๑. 
 ๓๘๖สัมภาษณ์ พระครูบวรสิริทัต, ดร., เจ้าคณะต าบลคมบาง, ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๑. 
 ๓๘๗สัมภาษณ์ นายรังสรรค์ เจริญวัย, นายกเทศมนตรีเทศบาลต าบลพลิ้ว, ๒ มกราคม ๒๕๖๒. 
 ๓๘๘สัมภาษณ์ พระปลัดค านวณ อนงฺคโณ, ดร., เจ้าอาวาสวัดเกาะเปริด, ๕ มกราคม ๒๕๖๒. 
 ๓๘๙สัมภาษณ์ นายมนตรี พงษ์เจริญ, ข้าราชการบ านาญ, ๑๕ มกราคม ๒๕๖๒. 



๑๙๔ 
 

  ๑๓. เจ้าอาวาสที่ดีต้องรู้จักยกย่องชมเชยผู้ใต้บังคับบัญชาที่ปฏิบัติงานดี หรือท า
ความดี และแสดงความยินดีเมื่อผู้ใต้บังคับบัญชาประสบความส าเร็จในหน้าที่การงาน หรือ
การศึกษา๓๙๐ 
  ๑๔. เจ้าอาวาสควรมีการยกย่องชมเชยผู้ใต้บังคับบัญชาด้วยความจริงใจ ควรให้การ
ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการเผยแพร่ผลงานของผู้ใต้บังคับบัญชา๓๙๑ 
  ๑๕. เจ้าอาวาสปฏิบัติตนและปฏิบัติงานในการบริหารกิจการคณะสงฆ์ ด้วยความ
เสมอต้นเสมอปลายต่อผู้ใต้บังคับบัญชา๓๙๒ 
  ๑๖. เจ้าอาวาสบริหารจัดการงานกิจการคณะสงฆ์โดยสร้างความพึงพอใจแก่
บุคลากรภายในวัด มีความเสียสละ รู้จักแบ่งปัน มีจิตใจที่โอบอ้อมอารี ช่วยเหลือกันในโอกาส        
อันควร๓๙๓ 
  ๑๗. เจ้าอาวาสมีการสร้างขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ใต้บังคับบัญชา
อย่างเหมาะสม มีการแนะน าและให้ค าปรึกษาด้วยความสุภาพ ปฏิบัติตามที่แจ้ งไว้กับ
ผู้ใต้บังคับบัญชา๓๙๔ 
  ๑๘. เจ้าอาวาสมีความยินดีในการเอาใจใส่ในการปฏิบัติภารกิจของพระภิกษุ 
สามเณรและคฤหัสถ์ที่อยู่ภายในวัด และยินดีที่จะรับฟังข้อแนะน าและข้อเสนอแนะในการปฏิบัติซึ่ง
กันและกัน๓๙๕ 
 
ตารางที่ ๔.๓๘ สรุปประเด็นและแสดงความถี่ของผู้ให้ข้อมูลส าคัญการสัมภาษณ์เชิงลึกเกี่ยวกับหลัก

พุทธธรรมในการพัฒนาสมรรถนะเจ้าอาวาส ด้านมุติตา  

ล าดับ ประเด็น 
ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 

ความถี่  
(รูป/คน) 

ล าดับที่ 

๑ เจ้าอาวาสปรารถนาให้ผู้อ่ืนมีความสุข มีความยินดีเมื่อ
ผู้อื่นเป็นสุข 

๗ ๑, ๒, ๓, , ๔, 
๕ ,  ๖ ,  ๘ ,  ๙ , 
๑๑ 

๒ ส่งเสริมให้พระภิกษุ สามเณรหรือคฤหัสถ์ที่อยู่ภายในวัดมี
การพัฒนาตนเอง หากประสบความส าเร็จ ก็มีการแสดง
ความยินดีด้วยความจริงใจ 

๓ ๑๒, ๑๓, ๑๔ 

 

                                           
 ๓๙๐สัมภาษณ์ พระราชธรรมเมธี, ดร., รองเจ้าคณะจังหวัดจันทบุรี, ๑๘ มกราคม ๒๕๖๒. 
 ๓๙๑สัมภาษณ์ นางพรทิพย์ โกมลสิงห์, รองประธานชมรมคนกวาดวัดจังหวัดจันทบุรี , ๑๙ มกราคม  
๒๕๖๒.   
 ๓๙๒สัมภาษณ์ พระครูสุวรรณโพธิวรธรรม, เจ้าคณะต าบลตลาด, ๒๐ มกราคม ๒๕๖๒.   
 ๓๙๓สัมภาษณ์ นายทศพล วงษ์ก าปั่น, ดร., นายกเทศมนตรีเทศบาลต าบลแสลง, ๒๔ มกราคม  ๒๕๖๒. 
 ๓๙๔สัมภาษณ์ พระปิติพัฒน์ านิโย, รองประธานสงฆ์ส านักสงฆ์มโนรมย์, ๒๔ มกราคม ๒๕๖๒. 
 ๓๙๕สัมภาษณ์ นายวิเชษฐ์ เปลี่ยนโมลี, นายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรี, ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๑. 



๑๙๕ 
 

ตารางที่ ๔.๓๘ สรุปประเด็นและแสดงความถี่ของผู้ให้ข้อมูลส าคัญการสัมภาษณ์เชิงลึกเกี่ยวกับหลัก
พุทธธรรมในการพัฒนาสมรรถนะเจ้าอาวาส ด้านมุติตา (ต่อ) 

ล าดับ ประเด็น 
ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 

ความถี่  
(รูป/คน) 

ล าดับที่ 

๓ ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่พระภิกษุ สามเณรหรือ
คฤหัสถ์ที่อยู่ภายในวัด ไม่แสดงกิริยาอาการอิจฉาริษยา
เมื่อคนอ่ืนได้ด ี

๔ ๑๐ 

๔ เจ้าอาวาสมีการสร้างขวัญและก าลังใจแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา
อย่างเหมาะสม เช่น มีการยกย่องชมเชย มีการให้รางวัล 
การแสดงความชื่นชมผลงาน 

 
๕ 

๑๑, ๑๒, ๑๓, 
๑๔, ๑๕ 

๕ เจ้าอาวาสสร้างสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ใต้บังคับบัญชา ปฏิบัติตน
เสมอต้นเสมอปลาย เอาใจใส่ในการปฏิบัติภารกิจของ
พระภิกษุ สามเณรและคฤหัสถ์ที่อยู่ภายในวัด และยินดีที่
จะรับฟังข้อแนะน าและข้อเสนอแนะในการปฏิบัติ       

 
๔ 

๗ ,  ๑๐ ,  ๑๕ , 
๑๖, ๑๗, ๑๘ 

 

 สรุป หลักพุทธธรรมในการพัฒนาสมรรถนะเจ้าอาวาส ด้านมุทิตา คือ การที่เจ้าอาวาส
แสดงความยินดีที่พุทธศาสนิกชนมีความสุข  มีการยกย่องผู้ที่ท าความดีสรรเสริญให้ก าลังใจผู้ที่
เสียสละเพ่ือสังคม ส่งเสริมและสนับสนุนให้พระภิกษุ สามเณรและคฤหัสถ์ภายในวัดได้ศึกษาต่อ หรือ
ส่งเสริมให้บุคลากรภายในวัดเข้ารับการอบรมเพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการท างาน รวมทั้งมีการสร้าง
สัมพันธภาพอันดีงามแก่บุคลากรทุกคน ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่พระภิกษุ สามเณรหรือคฤหัสถ์
ที่อยู่ภายในวัด ไม่เคยแสดงอาการอิจฉาริษยาหากผู้ใต้บังคับบัญชาได้เลื่อนต าแหน่งหรือได้ดี มีการ
ส่งเสริมให้พระภิกษุ สามเณรหรือคฤหัสถ์ที่อยู่ภายในวัด ได้มีการ พัฒนาตนเอง หากผู้นั้นประสบ
ความส าเร็จ เจ้าอาวาสก็แสดงความยินดีด้วย มีการให้รางวัลเพื่อเป็นการให้ก าลังใจและแสดงความชื่น
ชมผลงานของผู้ใต้บังคับบัญชาด้วยความจริงใจ มีการสร้างขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ของ
ผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างเหมาะสม มีการแนะน าและให้ค าปรึกษาด้วยความสุภาพ มีการปฏิบัติตามที่
แจ้งไว้กับผู้ใต้บังคับบัญชา 

 ๔) ด้านอุเบกขา  
  ๑. เจ้าอาวาสควรวางเฉยเมื่อมีเหตุการณ์ที่ไม่ดีขึ้นภายในวัด ไม่ล าเอียงเข้าข้างใด 
ข้างหนึ่ง วางตัวเป็นกลาง มีการตัดสินหรือแก้ไขปัญหาอย่างยุติธรรม มองที่เหตุผลและหลักความ   
เป็นจริง๓๙๖  
 

                                           
 ๓๙๖สัมภาษณ์ พระครูสุจิตกิตติวัฒน์, ดร., เจ้าคณะอ าเภอมะขาม, ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๑.     



๑๙๖ 
 

  ๒. เจ้าอาวาสมีความปรารถนาดี พยายามช่วยเหลือผู้ อ่ืนให้พ้นจากความทุกข์ใน
ลักษณะให้ถูกต้องตามท านองคลองธรรม๓๙๗ 
  ๓. เจ้าอาวาสมีจิตใจแน่วแน่มั่นคง ไม่ฝักใฝุฝุายใด เป็นผู้ประสานประโยชน์ให้แก่
ชุมชนและสาธุชน๓๙๘ 
  ๔. เจ้าอาวาสปฏิบัติตนแบบเป็นกลาง บางเวลาก็ต้องรู้จักวางเฉย รู้ท าเป็นไม่รู้ เห็นก็
ท าเป็นไม่เห็น เหมือนบัณฑิตท่านกล่าวไว้ว่าเป็นสมภารต้องรู้จักท าเป็นหูหนวก ตาบอดบ้าง๓๙๙ 
  ๕. เจ้าอาวาสพิจารณาความดีความชอบตามความรู้ความสามารถของบุคลากร 
ตัดสินเรื่องต่างๆ อย่างยุติธรรม ไม่มีอคติ๔๐๐ 
  ๖. เจ้าอาวาสเป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริตต่อหน้าที่ ยึดกฎระเบียบและความถูกต้อง
ตามกฎของมหาเถรสมาคมและพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ เพ่ือเป็นแบบอย่างแก่ผู้อื่น๔๐๑ 
  ๗. ในการบริหารปกครองเจ้าอาวาสมีใจเป็นกลาง มีจิตเรียบตรง เที่ยงธรรมดุจตาชั่ง 
ไม่เอนเอียงด้วยความรักหรือความชัง ตัดสินเรื่องราวต่างๆ ด้วยความเป็นธรรม ไม่ล าเอียง อันจะเป็น
การครองใจผู้อยู่ในวัดได้อยู่เป็นสุขด้วยหลักพรหมวิหารธรรม ๔ ประการนี้๔๐๒ 
  ๘. ในการบริหารกิจการคณะสงฆ์นั้น เจ้าอาวาสจะต้องวางใจเป็นกลาง ปฏิบัติต่อ
พระภิกษุ สามเณรหรือคฤหัสถ์ที่อยู่ภายในวัดด้วยความเที่ยงธรรมทุกรูป/คน ไม่เอนเอียงไปฝุายใด
ฝุายหนึ่ง๔๐๓ 
  ๙. เจ้าอาวาสที่บริหารวัดอย่างมีความเป็นกลาง มีการตัดสินใจมอบหมายงานให้ใคร
ปฏิบัติ ต้องยึดหลักความเหมาะสม จึงจะเป็นที่ยอมรับของผู้ใต้บังคับบัญชา๔๐๔ 
  ๑๐. เจ้าอาวาสได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ วางตัวเป็นกลางอยู่เสมอ เวลามี
ปัญหามักตัดสินด้วยความยุติธรรม มีความเด็ดเดี่ยวในการตัดสินใจ ไม่มีความล าเอียงและอคติ๔๐๕ 
  ๑๑. ในการบริหารกิจการคณะสงฆ์ หากบุคลากรภายในวัดมีข้อขัดแย้งกัน เจ้า
อาวาสจะมีการสอบถามสาเหตุและตัดสินความโดยวางตัวเป็นกลาง ไม่มีการล าเอียงเข้าข้างฝุายใด ให้
ความเป็นธรรมแก่ทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน๔๐๖ 
  ๑๒. เจ้าอาวาสมีการแบ่งงานให้ผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างชัดเจน เหมาะสมต่อความรู้
ความสามารถ และมีการจัดสรรผลประโยชน์อย่างยุติธรรม๔๐๗ 
                                           
 ๓๙๗สัมภาษณ์ นายสันติ ดินม่วง, ผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนา, ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๑.     
 ๓๙๘สัมภาษณ์ ผศ.ปราโมทย์ สุวรรณา, ผู้อ านวยการส านักวัฒนธรรมและชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพ
พรรณี, ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๑.     
 ๓๙๙สัมภาษณ์ พระมหาชนก เขมกาโม, เจ้าคณะอ าเภอแก่งหางแมว, ๑๙ มกราคม ๒๕๖๑. 
 ๔๐๐สัมภาษณ์ พระใบฎีกาวีระ สุนฺทโร, ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมาบไผ่, ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๑.   
 ๔๐๑สัมภาษณ์ พระสมุห์อดิศักดิ์ กตสาโร, ผศ. ดร., เจ้าอาวาสวัดหนองปลาไหล, ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๑. 
 ๔๐๒สัมภาษณ์ พระปลัดไพบูลย์ สนฺตจิตฺโต, ดร., เจ้าคณะต าบลปัถวี, ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๑. 
 ๔๐๓สัมภาษณ์ พระครูจารุเขมากร, ดร., เจ้าอาวาสวัดทองทั่ว, ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๑. 
 ๔๐๔สัมภาษณ์ พระครูบวรสิริทัต, ดร., เจ้าคณะต าบลคมบาง, ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๑. 
 ๔๐๕สัมภาษณ์ นายรังสรรค์ เจริญวัย, นายกเทศมนตรีเทศบาต าบลพลิ้ว, ๒ มกราคม ๒๕๖๒. 
 ๔๐๖สัมภาษณ์ พระปลัดค านวณ อนงฺคโณ, ดร., เจ้าอาวาสวัดเกาะเปริด, ๕ มกราคม ๒๕๖๒. 
 ๔๐๗สัมภาษณ์ นายมนตรี พงษ์เจริญ, ข้าราชการบ านาญ, ๑๕ มกราคม ๒๕๖๒. 



๑๙๗ 
 

  ๑๓. เจ้าอาวาสมอบหมายงานให้ตรงกับความสามารถของผู้ใต้บังคับบัญชาแต่ละคน 
และสนับสนุนให้ผู้ใต้บังคับบัญชาได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถอย่างเสมอภาค๔๐๘ 
  ๑๔. ในการบริหารกิจการคณะสงฆ์ เจ้าอาวาสและบุคลากรภายในวัดควรมีการ
ประสานงานกันอย่างสม่ า เสมอ เจ้าอาวาสควรถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ให้แก่
ผู้ใต้บังคับบัญชา เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน๔๐๙ 
  ๑๕. เจ้าอาวาสควรส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรภายในวัดท างานร่วมกัน เพ่ือให้
การบริหารกิจการคณะสงฆ์เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ๔๑๐ 
  ๑๖. เจ้าอาวาสมีความเป็นกลาง ไม่มีอคติต่อบุคลากรภายในวัด๔๑๑ 
 
ตารางที่ ๔.๓๙  สรุปประเด็นและแสดงความถี่ของผู้ให้ข้อมูลส าคัญการสัมภาษณ์เชิงลึกเกี่ยวกับหลัก

พุทธธรรมในการพัฒนาสมรรถนะเจ้าอาวาส ด้านอุเบกขา 

ล าดับ สาระส าคัญ 
ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 

ความถี่ (รูป/
คน) 

ล าดับที่ 

๑ เจ้าอาวาสมีการการวางตัวเป็นกลาง ไม่มีอคติ มีการ
ตัดสินใจหรือแก้ไขปัญหาอย่างยุติธรรม เป็นที่ยอมรับ
ของผู้ใต้บังคับบัญชา 

๑๐ ๑, ๓, ๔, ๕,๖, ๗, 
๘ ,  ๙ ,๑๐,  ๑๑, 
๑๖ 

๒ เจ้าอาวาสมีการแบ่งงานให้ผู้ใต้บังคับบัญชาท าตาม
ความรู้  ความสามารถ รวมทั้ งพิจารณาถึงความ
เหมาะสม และมีการจัดสรรผลประโยชน์อย่างยุติธรรม  

๓ ๙, ๑๒, ๑๓ 

๓ เจ้าอาวาสปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างแก่ผู้ อ่ืน ปฏิบัติ
หน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ยึดกฎระเบียบและ
ความถูกต้อ งตามกฎของมหาเถรสมาคมและ
พระราชบัญญัติคณะสงฆ์  

๔ ๖, ๗, ๙, ๑๐ 

๔ เจ้าอาวาสมีความปรารถนาดี พยายามช่วยเหลือผู้อ่ืน
ให้พ้นทุกข์ และเป็นผู้ประสานประโยชน์แก่ชุมชนและ
พุทธศาสนิกชน  

๒ ๒, ๓ 

๕ 
 

เจ้าอาวาสมีการประสานงานและถ่ายทอดความรู้และ
ประสบการณ์ให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา เพ่ือเป็นแนวทาง
ในการปฏิบัติงาน และเพ่ือให้การท างานเป็นไปด้วย
ความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ 

๒ ๑๔, ๑๕ 

                                           
 ๔๐๘สัมภาษณ์ พระราชธรรมเมธี, ดร., รองเจ้าคณะจังหวัดจันทบุรี, ๑๘ มกราคม ๒๕๖๒. 
 ๔๐๙สัมภาษณ์ นางพรทิพย์ โกมลสิงห์, รองประธานชมรมคนกวาดวัดจังหวัดจันทบุรี , ๑๙ มกราคม  
๒๕๖๒.   
 ๔๑๐สัมภาษณ์ พระครูสุวรรณโพธิวรธรรม, เจ้าคณะต าบลตลาด, ๒๐ มกราคม ๒๕๖๒.   
 ๔๑๑สัมภาษณ์ นายวิเชษฐ์ เปลี่ยนโมลี, นายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรี, ๒๕ มกราคม ๒๕๖๒. 



๑๙๘ 
 

 สรุป หลักพุทธธรรมในการพัฒนาสมรรถนะเจ้าอาวาส ด้านอุเบกขา  คือเจ้าอาวาส
วางตัวเป็นกลาง ปฏิบัติต่อพระภิกษุ สามเณรหรือคฤหัสถ์ที่อยู่ภายในวัดด้วยความเที่ยงธรรมทุกรูป/
คน ไม่เอนเอียงไปฝุายใด มีการตัดสินหรือแก้ไขปัญหาอย่างยุติธรรม มีความปรารถนาดี พยายาม
ช่วยเหลือผู้อ่ืนให้พ้นจากความทุกข์ในลักษณะที่ถูกต้องตามท านองคลองธรรม และเป็นผู้ประสาน
ประโยชน์แก่ชุมชนและพุทธศาสนิกชน ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างแก่ผู้ อ่ืน ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความ
ซ่ือสัตย์สุจริต ยึดกฎระเบียบและความถูกต้องตามกฎของมหาเถรสมาคมและพระราชบัญญัติคณะ
สงฆ์ เป็นที่ยอมรับของผู้ใต้บังคับบัญชา มีการมอบหมายงานให้ผู้ใต้บังคับบัญชาท าตามความรู้ 
ความสามารถ รวมทั้งพิจารณาถึงความเหมาะสมและมีการจัดสรรผลประโยชน์อย่างยุติธรรม  
สนับสนุนให้ผู้ใต้บังคับบัญชาได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถอย่างเสมอภาค มีการถ่ายทอด
ความรู้และประสบการณ์ให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน รวมถึงการส่งเสริม
และสนับสนุนให้บุคลากรภายในวัดท างานร่วมกัน เพ่ือให้การบริหารกิจการคณะสงฆ์เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ  

 ๔.๒.๓ ผลการวิจัยเชิงปริมาณ 

 ผลการวิจัยเชิงปริมาณ เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการตอบแบบสอบถามของกลุ่ม
ตัวอย่างที่เป็นเจ้าอาวาสวัดในจังหวัดจันทบุรี จ านวน ๑๘๑ รูป เกี่ยวกับองค์ประกอบในการพัฒนา
สมรรถนะเจ้าอาวาสตามหลักพุทธธรรมเพื่อการบริหารกิจการคณะสงฆ์ในจังหวัดจันทบุรี สรุปได้ดังนี้ 

 ๑) ผลการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 ผลการวิ เคราะห์ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ อายุ  พรรษา            
วุฒิการศึกษาสามัญ วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม วุฒิการศึกษานักธรรม และระยะเวลาในการด ารง
ต าแหน่งเจ้าอาวาส รายละเอียดดังแสดงในตารางที่ ๔.๔๐ 
 
ตารางที่ ๔.๔๐ จ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล  

(n=๑๘๑) 

ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน (รูป) ร้อยละ 
๑. อาย ุ   
 ๒๐ - ๓๐ ปี ๒๑ ๑๑.๖๐ 
 ๓๑ – ๔๐ ปี ๑๙ ๑๐.๕๐ 
 ๔๑ – ๕๐ ปี ๕๖ ๕๓.๐๐ 
 ๕๑ ปีขึ้นไป ๘๕  ๔๗.๐๐ 

 

 

 

 



๑๙๙ 
 

ตารางที่ ๔.๔๐ จ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล (ต่อ) 

(n=๑๘๑) 

ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน (รูป) ร้อยละ 
๒. พรรษา   
 ๕ – ๑๐ พรรษา  ๑๔  ๗.๗๐ 
 ๑๑ – ๑๕ พรรษา ๒๙ ๑๖.๐๐ 
 ๑๕ – ๒๐ พรรษา ๒๒   ๑๒.๒๐ 
 มากกว่า ๒๐ พรรษาขึ้นไป ๑๑๖  ๖๔.๑๐ 

รวม ๑๘๑ ๑๐๐.๐๐ 
๓. วุฒิการศึกษาสามัญ   
 ต่ ากว่าปริญญาตรี ๗๖ ๔๑.๙๙ 
 ปริญญาตรี ๕๗ ๓๑.๔๙ 
 ปริญญาโท ๓๙ ๒๑.๕๕ 
 ปริญญาเอก ๙   ๔.๙๗ 

รวม ๑๘๑ ๑๐๐.๐๐ 
๔. วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม   
 ไม่มีวุฒิเปรียญธรรม ๑๒๔ ๖๘.๕๐ 
 ประโยค ๑-๒ ถึง ป.ธ. ๓ ๒๓ ๑๒.๗๐ 
 ป.ธ. ๔ – ๖ ประโยค ๓๐ ๑๖.๖๐ 
 ป.ธ. ๗ – ๙ ประโยค ๔ ๒.๒๐ 

รวม ๑๘๑ ๑๐๐.๐๐ 
๕. วุฒิการศึกษานักธรรม   
 นักธรรมชั้นตรี  ๑๑  ๖.๑๐ 
 นักธรรมชั้นโท ๒๙ ๑๖.๑๐ 
 นักธรรมชั้นเอก ๑๔๑ ๗๗.๙๐ 

รวม ๑๘๑ ๑๐๐.๐๐ 
๖. ระยะเวลาในการด ารงต าแหน่งเจ้าอาวาส   
 น้อยกว่า ๕ ปี ๔๗ ๒๖.๐๐ 
 ๕ – ๑๐ ปี ๓๗ ๒๐.๔๐ 
 ๑๑ – ๑๕ ปี  ๓๖ ๑๙.๙๐ 
 ๑๕ ปีขึ้นไป ๖๑ ๓๓.๗๐ 

รวม ๑๘๑ ๑๐๐.๐๐ 
 

 



๒๐๐ 
 

 จากตารางที่ ๔.๔๐ ผลการวิเคราะห์ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า  

  อายุ เจ้าอาวาสที่ตอบแบบสอบถาม มีอายุ ๕๑ ปีขึ้นไป มากที่สุด จ านวน ๘๕ รูป   
คิดเป็นร้อยละ ๔๗ รองลงมาคือ ๔๑-๕๐ ปี จ านวน ๕๖ รูป คิดเป็นร้อยละ ๓๐.๙๐ ถัดมาคือ ๒๐-๓๐ ปี 
จ านวน ๒๑ รูป คิดเป็นร้อยละ ๑๑.๖๐ และ อายุ ๓๑-๔๐ ปี จ านวน ๑๙ รูป คิดเป็นร้อยละ ๑๐.๕๐ 
ตามล าดับ 

  พรรษา เจ้าอาวาสทีต่อบแบบสอบถามมีพรรษามากกว่า ๒๐ พรรษาขึ้นไปมากที่สุด 
จ านวน ๑๑๖ รูป คิดเป็นร้อยละ ๖๔.๑๐ รองลงมาคือ ๑๑-๑๕ พรรษา จ านวน ๒๙ รูป คิดเป็น   
ร้อยละ ๑๖ ถัดมาคือ ๑๕ – ๒๐ พรรษา จ านวน ๒๒ รูป คิดเป็นร้อยละ ๑๒.๒๐ และ ๕-๑๐ พรรษา 
จ านวน ๑๔ รูป คิดเป็นร้อยละ ๗.๗๐ 

  วุฒิการศึกษาสามัญ เจ้าอาวาสที่ตอบแบบสอบถามมีวุฒิการศึกษาสามัญต่ ากว่า
ปริญญาตรี มากที่สุด จ านวน ๗๖ รูป คิดเป็นร้อยละ ๔๗.๙๙ รองลงมาคือ ปริญญาตรี จ านวน ๕๗ รูป 
คิดเป็นร้อยละ ๓๑.๔๙ ถัดมาคือ ปริญญาโท จ านวน ๓๙ รปู คิดเป็นร้อยละ ๓๑.๕๕ และปริญญาเอก 
จ านวน ๙ รูป คิดเป็นร้อยละ  ๔.๙๗  

  วุฒิการศึกษาทางเปรียญธรรม เจ้าอาวาสที่ตอบแบบสอบถามไม่มีวุฒิการศึกษา
ทางเปรียญธรรม มากที่สุด จ านวน ๑๒๔ รูป คิดเป็นร้อยละ ๖๘.๕๐ รองลงมาคือ ป.ธ. ๔ – ๖ 
จ านวน ๓๐ รูป คิดเป็นร้อยละ ๑๖.๖๐ ถัดมาคือ ประโยค ๑-๒ ถึง ป.ธ.๓ จ านวน ๒๓ รูป คิดเป็น
ร้อยละ ๑๒.๗๐ และ ป.ธ. ๗ - ๙ จ านวน ๔ รูป คิดเป็นร้อยละ ๒.๒๐  

  วุฒิการศึกษาทางธรรม เจ้าอาวาสที่ตอบแบบสอบถามมีวุฒิการศึกษานักธรรมชั้น
เอก จ านวน ๑๔๑ รูป คิดเป็นร้อยละ ๗๗.๙๐ รองลงมาคือ นักธรรมชั้นตรี จ านวน ๒๘ รูป คิดเป็นร้อย
ละ ๑๕.๕๐ และนักธรรมชั้นโท จ านวน ๑๒ รูป คิดเป็นร้อยละ ๖.๗๐  

  ระยะเวลาในการด ารงต าแหน่ง เจ้าอาวาสที่ตอบแบบสอบถาม มีระยะเวลาในการ
ด ารงต าแหน่ง ๑๕ ปีขึ้นไป มากที่สุด จ านวน ๖๑ รูป คิดเป็นร้อยละ ๓๓.๗๐ รองลงมาคือ น้อยกว่า ๕ ปี 
จ านวน ๔๗ รูป คิดเป็นร้อยละ ๒๖.๐๐ ถัดมาคือ ๕-๑๐ ปี จ านวน ๓๗ รูป คิดเป็นร้อยละ ๒๐.๔๐ และ 
๑๑-๑๕ ปี จ านวน ๓๖ รูป คิดเป็นร้อยละ ๑๙.๙๐  

 ๒) สมรรถนะเจ้าอาวาสตามหลักพุทธธรรมเพื่อการบริหารกิจการคณะสงฆ์ในจังหวัด
จันทบุรี 

 ผลการวิเคราะห์สมรรถนะเจ้าอาวาสตามหลักพุทธธรรมเพ่ือการบริหารกิจการคณะสงฆ์
ในจังหวัดจันทบุรี โดยภาพรวมและรายด้าน  มีรายละเอียดดังแสดงในตารางที่ ๔.๔๑ – ๔.๔๗ดังนี้ 
 
 
 
 
 



๒๐๑ 
 

ตารางที่ ๔.๔๑  ภาพรวมสมรรถนะเจ้าอาวาสตามหลักพุทธธรรมเพ่ือการบริหารกิจการคณะสงฆ์ใน
จังหวัดจันทบุรี  

(n=๑๘๑) 

ล าดับ 
ภาพรวมสมรรถนะเจ้าอาวาสตามหลัก 

พุทธธรรมเพื่อการบริหารกิจการคณะสงฆ์ 
ในจังหวัดจันทบุรี  

ระดับความคิดเห็น 

 ̅ S.D. การแปลผล 

๑ ด้านการปกครอง ๔.๓๕ .๕๙๔ มาก 
๒ ด้านการศาสนศึกษา ๔.๒๒ .๖๕๑ มาก 
๓ ด้านการเผยแผ่ ๔.๐๖ .๖๒๖ มาก 
๔ ด้านการศึกษาสงเคราะห์ ๔.๐๐ .๖๙๑ มาก 
๕ ด้านการสาธารณูปการ ๔.๒๔ .๖๒๗ มาก 
๖ ด้านการสาธารณสงเคราะห์ ๔.๑๘ .๖๒๘ มาก 

ภาพรวม ๔.๑๗ .๕๓๔ มาก 
 

 จากตารางที่ ๔.๔๑ พบว่า สมรรถนะเจ้าอาวาสตามหลักพุทธธรรมเพ่ือการบริหารกิจการ
คณะสงฆ์ในจังหวัดจันทบุรี โดยภาพรวมมีการด าเนินการอยู่ในระดับมาก ( ̅ = ๔.๑๗, S.D. = .๕๓๔) 
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า มีการด าเนินการอยู่ในระดับมากทุกด้าน เรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมาก
ไปหาน้อย อันดับแรกคือ ด้านการปกครอง ( ̅ = ๔.๓๕, S.D. = .๕๙๔) รองลงมาคือ ด้านการ
สาธารณูปการ ( ̅ = ๔.๒๔, S.D. = .๖๒๗) ถัดมาคือ ด้านการศาสนศึกษา ( ̅ = ๔.๒๒, S.D. = .๖๕๑) 
ด้านการสาธารณสงเคราะห์ ( ̅ = ๔.๑๘, S.D. = .๖๒๘) ด้านการเผยแผ่ ( ̅ = ๔.๐๖, S.D. = .๖๒๖) และ
อันดับสุดท้ายคือ ด้านการศึกษาสงเคราะห์ ( ̅ = ๔.๐๐, S.D. = .๖๙๑) 
 
ตารางที่ ๔.๔๒  ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นที่มีต่อการบริหารกิจการ

คณะสงฆ์ในจังหวัดจันทบุรี ด้านการปกครอง 
(n=๑๘๑) 

ล าดับ 
การบริหารกิจการคณะสงฆ์ในจังหวัดจันทบุรี  

ด้านการปกครอง 

ระดับความคิดเห็น 

 ̅ S.D. 
การ 

แปลผล 
๑ เจ้าอาวาสจัดการกิจการภายในวัดอย่างมีเมตตา กรุณา 

มุทิตา อุเบกขา และยึดตามหลักพระธรรมวินัย มีระเบียบ
แบบแผนที่เหมาะสม ดีงาม 

 
๔.๓๙ 

 
.๗๒๐ 

 
มาก 

๒ เจ้าอาวาสเน้นการปกครองแบบมีส่วนร่วมเน้นการอยู่
ร่วมกันอย่างสงบเรียบร้อยตามกฎระเบียบของวัด 

 
๔.๓๒ 

 
.๖๙๘ 

 
มาก 

 



๒๐๒ 
 

ตารางที่ ๔.๔๒  ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นที่มีต่อการบริหารกิจการ
คณะสงฆ์ในจังหวัดจันทบุรี ด้านการปกครอง (ต่อ) 

(n=๑๘๑) 

ล าดับ 
การบริหารกิจการคณะสงฆ์ในจังหวัดจันทบุรี  

ด้านการปกครอง 

ระดับความคิดเห็น 

 ̅ S.D. 
การ 

แปลผล 
๓ เจ้าอาวาสมีการปกครองวัดในระบอบประชาธิปไตยที่

สามารถสร้างความสุข สงบ สามัคคีให้กับชุมชน 
 

๔.๒๒ 
 

.๗๖๖ 
 

มาก 
๔ เจ้าอาวาสมุ่งสร้างพระภิกษุสามเณรให้เป็นบรรพชิตที่ดี 

พร้อมกับการพัฒนาวัด และมุ่งพัฒนาพุทธศาสนิกชนให้
เป็นคนดี มีความรักสามัคคีอย่างเข้มแข็ง 

 
๔.๕๓ .๗๒๕ มากที่สุด 

ภาพรวม ๔.๓๕ .๕๙๔ มาก 
 

 จากตารางที่ ๔.๔๒ พบว่า การบริหารกิจการคณะสงฆ์ในจังหวัดจันทบุรี ด้านการ
ปกครอง โดยภาพรวมมีการด าเนินการอยู่ในระดับมาก ( ̅ = ๔.๓๕, S.D. = .๕๙๔) เมื่อพิจารณาเป็น
รายข้อ พบว่า อันดับแรกคือ เจ้าอาวาสมุ่งสร้างพระภิกษุสามเณรให้เป็นบรรพชิตที่ดี พร้อมกับการ
พัฒนาวัด และมุ่งพัฒนาพุทธศาสนิกชนให้เป็นคนดี มีความรักสามัคคีอย่างเข้มแข็งมีการด าเนินการ
อยู่ในระดับมากที่สุด ( ̅ = ๔.๕๓, S.D. = .๗๒๕) รองลงมาคือ เจ้าอาวาสจัดการกิจการภายในวัด
อย่างมีเมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา และยึดตามหลักพระธรรมวินัย  มีระเบียบ   แบบแผนที่
เหมาะสมดีงาม อยู่ในระดับมาก ( ̅ = ๔.๓๙, S.D. = .๗๒๐) ถัดมาคือ เน้นการปกครองแบบมีส่วน
ร่วมเน้นการอยู่ร่วมกันอย่างสงบเรียบร้อยตามกฎระเบียบของวัด ( ̅ = ๔.๓๒, S.D. = .๖๙๘) และเจ้า
อาวาสเน้นการปกครองแบบมีส่วนร่วมเน้นการอยู่ร่วมกันอย่างสงบเรียบร้อยตามกฎระเบียบของวัด 
อยู่ในระดับมาก ( ̅ = ๔.๓๒, S.D. = .๖๙๘) 

ตารางที่ ๔.๔๓ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นที่มีต่อสมรรถนะการบริหาร 
กิจการคณะสงฆ์ในจังหวัดจันทบุรี ด้านการศาสนศึกษา 

(n=๑๘๑) 

ล าดับ 
การบริหารกิจการคณะสงฆ์ในจังหวัดจันทบุรี 

ด้านการศาสนศึกษา 

ระดับความคิดเห็น 

 ̅ S.D. 
การ 
แปล
ผล 

๑ เจ้าอาวาสจัดให้วัดเป็นแหล่งการศึกษาเรียนรู้ทางด้าน
พระพุทธศาสนาแก่พระภิกษุสามเณรและประชาชนทั่วไป ๔.๒๖ .๘๕๒ มาก 

๒ เจ้าอาวาสอบรมสั่งสอนให้ความรู้แก่ผู้ที่เข้ามาเรียนรู้ในวัด
ด้ านศีลธรรมอันดี งาม เ พ่ือให้น า ไปประยุกต์ ใ ช้ ใน
ชีวิตประจ าวันได้อย่างมีความสุข ๔.๓๐ .๘๐๙ มาก 



๒๐๓ 
 

ตารางที่ ๔.๔๓ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นที่มีต่อสมรรถนะการบริหาร 
กิจการคณะสงฆ์ในจังหวัดจันทบุรี ด้านการศาสนศึกษา 

(n=๑๘๑) 

ล าดับ 
การบริหารกิจการคณะสงฆ์ในจังหวัดจันทบุรี 

ด้านการศาสนศึกษา 

ระดับความคิดเห็น 

 ̅ S.D. 
การ 
แปล
ผล 

๓ เจ้าอาวาสเน้นการบริหารวัดให้เป็นที่พ่ึงของชุมชนด้วยการ
จัดวัดให้ เป็นศูนย์กลางแลกเปลี่ ยนองค์ความรู้ทาง
การศึกษาทุกประเภท ๔.๐๘ .๘๐๕ มาก 

๔ เจ้าอาวาสมีการจัดการศึกษาให้แก่พระภิกษุสามเณรและ
ชุมชนอย่างเหมาะสม พร้อมทั้งมีการพัฒนาบุคลากร
ทางด้านการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ๔.๒๕ .๗๕๒ มาก 

ภาพรวม ๔.๒๒ .๖๕๑ มาก 
 

 จากตารางที่ ๔.๔๓ พบว่า การบริหารกิจการคณะสงฆ์งานในจังหวัดจันทบุรี ด้านการศาสน
ศึกษา โดยภาพรวมมีการด าเนินการอยู่ในระดับมาก ( ̅ = ๔.๒๒, S.D.=.๖๕๑) เมื่อพิจารณาเป็นราย
ข้อ พบว่า มีการด าเนินการอยู่ในระดับมากทุกข้อ อันดับแรกคือ เจ้าอาวาสอบรมสั่งสอนให้ความรู้แก่
ผู้ที่เข้ามาเรียนรู้ในวัดด้านศีลธรรมอันดีงาม เพ่ือให้น าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างมี
ความสุข ( ̅ = ๔.๓๐, S.D.=.๘๐๙) รองลงมาคือ เจ้าอาวาสจัดให้วัดเป็นแหล่งการศึกษาเรียนรู้
ทางด้านพระพุทธศาสนาแก่พระภิกษุสามเณรและประชาชนทั่วไป ( ̅ = ๔.๒๖, S.D.=.๘๕๒) และ
อันดับสุดท้ายคือ เจ้าอาวาสเน้นการบริหารวัดให้เป็นที่พ่ึงของชุมชนด้วยการจัดวัดให้เป็นศูนย์กลาง
แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางการศึกษาทุกประเภท ( ̅ = ๔.๐๘, S.D.=.๘๐๕)  
ตารางที่ ๔.๔๔ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นที่มีต่อการบริหารจัดการงาน  
      กิจการคณะสงฆ ์ในจังหวัดจันทบุรี  ด้านการเผยแผ่ 

 (n=๑๘๑) 

ล าดับ 
การบริหารกิจการคณะสงฆ์ในจังหวัดจันทบุรี 

ด้านการเผยแผ่ 

ระดับความคิดเห็น 

 ̅ S.D. 
การ 

แปลผล 
๑ เจ้าอาวาสอบรมพระภิกษุสามเณรและคนในชุมชนให้มี

ความรู้ความเข้าใจในหลักธรรม ประเพณีอันดีงาม และ
เป็นแบบอย่างท่ีดีต่อสังคม ๔.๓๐ .๗๙๐ มาก 

๒ เจ้าอาวาสจัดให้ด าเนินงานตามจารีตประเพณีที่ เคย
ปฏิบัติมา ทั้งการจัดกิจกรรม/เทศนาอบรมสั่งสอนให้
ความรู้แก่ประชาชนในวันส าคัญทางพระพุทธศาสนาและ
วันส าคัญต่างๆ ของไทย ๔.๔๑ .๖๙๘ มาก 



๒๐๔ 
 

ตารางที่ ๔.๔๔ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นที่มีต่อการบริหารจัดการงาน 
กิจการคณะสงฆ ์ในจังหวัดจันทบุรี  ด้านการเผยแผ่ 

 (n=๑๘๑) 

ล าดับ 
การบริหารกิจการคณะสงฆ์ในจังหวัดจันทบุรี 

ด้านการเผยแผ่ 

ระดับความคิดเห็น 

 ̅ S.D. 
การ 

แปลผล 
๓ เจ้าอาวาสจัดกิจกรรมการอบรมสมถะและวิปัสสนาแก่

พระภิกษุสามเณรและประชาชนทั่วไป ๓.๙๑ .๘๖๗ ปานกลาง 
๔ เจ้าอาวาสมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบและวิธีการใหม่ๆ 

เพ่ือรองรับความทันสมัย โดยการเผยแผ่ธรรมะหรือการ
สนทนาธรรมผ่านสื่อต่างๆ เช่น วิทยุ โทรทัศน์ หนังสือ
ธรรมะ หอกระขายเสียง เอกสารต่างๆ และอินเตอร์เน็ต ๓.๖๒ ๑.๐๖ มาก 

ภาพรวม ๔.๐๖ .๖๔๕ มาก 
 

 จากตารางที่ ๔.๔๔ พบว่า  การบริหารกิจการคณะสงฆ์ในจังหวัดจันทบุรี ด้านการเผย
แผ่ โดยภาพรวมมีการด าเนินการอยู่ในระดับมาก ( ̅ = ๔.๐๖, S.D.=.๖๔๕)  เมื่อพิจารณาเป็นราย
ข้อ พบว่า มีการด าเนินการอยู่ในระดับมากทุกข้อ อันดับแรกคือ เจ้าอาวาสจัดให้ด าเนินงานตาม
จารีตประเพณีที่เคยปฏิบัติมา ทั้งการจัดกิจกรรม/เทศนาอบรมสั่งสอนให้ความรู้แก่ประชาชนใน
วันส าคัญทางพระพุทธศาสนาและวันส าคัญต่างๆ ของไทย ( ̅ = ๔.๔๑, S.D.=.๖๙๘) รองลงมาคือ 
เจ้าอาวาสอบรมพระภิกษุสามเณรและคนในชุชนให้มีความรู้ความเข้าใจในหลักธรรม ประเพณีอันดี
งาม และเป็นแบบอย่างที่ดีต่อสังคม ( ̅ = ๔.๓๐, S.D.=.๗๙๐) และอันดับสุดท้ายคือเจ้าอาวาสมีการ
เปลี่ยนแปลงรูปแบบและวิธีการใหม่ๆ เพื่อรองรับความทันสมัย โดยการเผยแผ่ธรรมะหรือการสนทนา
ธรรมผ่านสื่อต่างๆ เช่น วิทยุ โทรทัศน์ หนังสือธรรมะ หอกระขายเสียง เอกสารต่างๆ และ
อินเตอร์เน็ต ( ̅ =๓.๖๒, S.D.=๑.๐๖)  
 

ตารางที่ ๔.๔๕ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นที่มีต่อการบริหารกิจการ
คณะสงฆ์ในจังหวัดจันทบุรี ด้านการศึกษาสงเคราะห ์

(n=๑๘๑) 
 

ล าดับ 
การบริหารกิจการคณะสงฆ์ 

ในจังหวัดจันทบุรีด้านการศึกษาสงเคราะห์ 

ระดับความคิดเห็น 

 ̅ S.D. 
การ 

แปลผล 
๑ เจ้าอาวาสสนับสนุนทุนการศึกษาทุกระดับ แก่คนในชุมชน

และการอนุเคราะห์ทุนการศึกษาแก่ผู้ยากไร้เฉพาะบุคคล ๔.๐๘ .๙๑๒ มาก 
๒ เจ้าอาวาสให้การอุปถัมภ์สนับสนุนช่วยเหลือการก่อสร้าง

อาคารเรียน/ห้องเรียน/อุปกรณ์การศึกษาแก่โรงเรียน
และศูนย์เรียนรู้ในชุมชน ๓.๙๒ .๘๗๘ มาก 



๒๐๕ 
 

ตารางที่ ๔.๔๕ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นที่มีต่อการบริหารกิจการ
คณะสงฆ์ในจังหวัดจันทบุรี ด้านการศึกษาสงเคราะห์ (ต่อ) 

(n=๑๘๑) 
 

ล าดับ การบริหารกิจการคณะสงฆ์ 
ในจังหวัดจันทบุรีด้านการศึกษาสงเคราะห์ 

ระดับความคิดเห็น 

 ̅ S.D. 
การ 

แปลผล 
๓ เจ้าอาวาสให้การสนับสนุนส่งเสริมโรงเรียนการกุศลของ

วัด หรือโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เด็กยากจนหรือศูนย์
ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ หรือศูนย์อบรมเด็กก่อน
เกณฑ์ในวัด เพ่ืออนุเคราะห์ประชาชน ๓.๗๙ .๙๔๒ มาก 

๔ เจ้าอาวาสอ านวยความสะดวกและจัดสถานที่ส าหรับให้
ความรู้ด้านต่างๆ แก่ประชาชนและเป็นแหล่งการเรียนรู้
ธรรม  ๔.๑๙ .๗๐๐ มาก 

ภาพรวม ๔.๐๐ .๖๙๑ มาก 
 

 จากตารางที่ ๔.๔๕ พบว่า การบริหารกิจการคณะสงฆ์ในจังหวัดจันทบุรี ด้านการศึกษา
สงเคราะห์ โดยภาพรวมมีการด าเนินการอยู่ในระดับมาก ( ̅ = ๔.๐๐, S.D. =.๖๙๑) เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อ พบว่า มีการด าเนินการอยู่ในระดับมากทุกข้อ อันดับแรกคือ เจ้าอาวาสอ านวยความสะดวก
และจัดสถานที่ส าหรับให้ความรู้ด้านต่างๆ แก่ประชาชนและเป็นแหล่งการเรียนรู้ธรรม ( ̅ =๔.๑๙, 
S.D.=.๗๐๐)  รองลงมาคือ เจ้าอาวาสสนับสนุนทุนการศึกษาทุกระดับ แก่คนในชุมชนและการ
อนุเคราะห์ทุนการศึกษาแก่ผู้ยากไร้เฉพาะบุคคล ( ̅ = ๔.๐๘, S.D.=.๙๑๒) และอันดับสุดท้ายคือ เจ้า
อาวาสให้การสนับสนุนส่งเสริมโรงเรียนการกุศลของวัด หรือโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เด็กยากจนหรือ
ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ หรือศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัด เพ่ืออนุเคราะห์ประชาชน 
( ̅ = ๓.๗๙, S.D.=.๙๔๒)  

ตารางที่ ๔.๔๖  ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นที่มีต่อการบริหารกิจการ 
  คณะสงฆ์ในจังหวัดจันทบุรี ด้านการสาธารณูปการ 

(n=๑๘๑) 
 

ล าดับ การบริหารกิจการคณะสงฆ์ในจังหวัดจันทบุรี  
ด้านการสาธารณูปการ 

ระดับความคิดเห็น 

 ̅ S.D. 
การ 

แปลผล 
๑ เจ้าอาวาสมีการวางแผนจัดระเบียบอาคารเสนาสนะ

ภายในวัดให้เป็นสัดเป็นส่วน เป็นระเบียบเรียบร้อย ๔.๒๓ .๗๘๒ มาก 
๒ เจ้าอาวาสมีการบ ารุงรักษาและอนุรักษ์เสนาสนะและ

สิ่งก่อสร้างต่างๆ ให้คงรูปแบบตามศิลปวัฒนธรรมของ
ชุมชนและความเป็นไทย ๔.๒๒ .๗๓๔ มาก 



๒๐๖ 
 

ตารางที่ ๔.๔๖  ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นที่มีต่อการบริหารกิจการ 
  คณะสงฆ์ในจังหวัดจันทบุรี ด้านการสาธารณูปการ (ต่อ) 

(n=๑๘๑) 
 

ล าดับ การบริหารกิจการคณะสงฆ์ในจังหวัดจันทบุรี  
ด้านการสาธารณูปการ 

ระดับความคิดเห็น 

 ̅ S.D. 
การ 

แปลผล 
๓ เจ้าอาวาสการพัฒนาบริเวณวัดให้มีความสงบร่มรื่นมีปูาย

บอกสถานที่ต่างๆและระบบรักษาความปลอดภัยในวัด ๔.๒๓ .๗๙๐ มาก 
๔ เจ้าอาวาสให้ความสะดวก/ความเพียงพอ/ความสะอาด

ของห้องน้ า/ห้องสุขาภายในวัด   ๔.๒๖ .๗๒๗ มาก 
ภาพรวม ๔.๒๔ .๖๒๘ มาก 

 จากตารางที่  ๔.๔๖ พบว่า การบริหารกิจการคณะสงฆ์ในจังหวัดจันทบุรี  ด้านการ
สาธารณูปการ โดยภาพรวมมีการด าเนินการอยู่ในระดับมาก ( ̅ = ๔.๒๔, S.D. = .๖๒๘) เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อ พบว่า มีการด าเนินการอยู่ในระดับมากทุกข้อ อันดับแรกคือ เจ้าอาวาสให้ความสะดวก/ความ
เพียงพอ/ความสะอาดของห้องน้ า/ห้องสุขาภายในวัด ( ̅ = ๔.๒๖, S.D. = .๗๒๗)   รองลงมาคือ เจ้า
อาวาสมีการวางแผนจัดระเบียบอาคารเสนาสนะภายในวัดให้เป็นสัดเป็นส่วน เป็นระเบียบเรียบร้อย ( ̅ = 
๔.๒๓, S.D. = .๗๘๒) และอันดับสุดท้ายคือ เจ้าอาวาสมีการบ ารุงรักษาและอนุรักษ์เสนาสนะและ
สิ่งก่อสร้างต่างๆ ให้คงรูปแบบตามศิลปวัฒนธรรมของชุมชนและความเป็นไทย ( ̅ = ๔.๒๒, S.D. =.๗๓๔
ตารางที่ ๔.๔๗  ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นที่มีต่อการบริหารกิจการ 
  คณะสงฆ์ในจังหวัดจันทบุรี ด้านการสาธารณสงเคราะห์ 

(n=๑๘๑) 

ล าดับ 
การบริหารกิจการคณะสงฆ์ 

ในจังหวัดจันทบุรี ด้านการสาธารณสงเคราะห์ 

ระดับความคิดเห็น 

 ̅ S.D. 
การ 

แปลผล 
๑ เจ้าอาวาสมีการด าเนินกิจการสาธารณประโยชน์เพ่ือ

ช่วยเหลือเกื้อกูลแก่คนในชุมชนและสังคม รวมทั้งอ านวย
ความสะดวกแก่ประชาชนในการบ าเพ็ญกุศลต่างๆ ๔.๒๗ .๗๘๗ มาก 

๒ เจ้าอาวาสให้การสงเคราะห์ช่วยเหลือให้ค าแนะน าแก่ชุมชน
ที่มีความเดือดร้อน ๔.๒๔ .๗๓๓ มาก 

๓ เจ้าอาวาสมีการรณรงค์อบรมความรู้แก่ชุมชนในด้านข้อ
กฎหมาย/การปูองกันยาเสพติด/อบายมุข เพ่ือประโยชน์
และความสงบสุขของชุมชน ๔.๑๐ .๗๔๙ มาก 

๔ เจ้าอาวาสให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนที่ประสบความ
เดือดร้อนในด้านอุทกภัย อัคคีภัย เป็นต้น ๔.๑๒ .๘๒๗ มาก 

ภาพรวม ๔.๑๘ .๖๒๘ มาก 



๒๐๗ 
 

 จากตารางที่ ๔.๔๗ พบว่า การบริหารกิจการคณะสงฆ์ในจังหวัดจันทบุรี ด้านการสา
ธารณสงเคราะห์ โดยภาพรวมมีการด าเนินการอยู่ในระดับมาก ( ̅ = ๔.๑๘, S.D.=.๖๒๘)  เมื่อ
พิจารณา  เป็นรายข้อ พบว่า มีการด าเนินการอยู่ในระดับมากทุกข้อ  อันดับแรกคือ เจ้าอาวาสมีการ
ด าเนินกิจการ สาธารณประโยชน์เพ่ือช่วยเหลือเกื้อกูลแก่คนในชุมชนและสังคม รวมทั้งอ านวยความ
สะดวกแก่ประชาชนในการบ าเพ็ญกุศลต่างๆ ( ̅ =๔.๒๗, S.D.=.๗๘๗) รองลงมาคือ เจ้าอาวาสให้การ
สงเคราะห์ช่วยเหลือให้ค าแนะน าแก่ชุมชนที่มีความเดือดร้อน ( ̅ = ๔.๒๔, S.D.=.๗๓๓) และอันดับ
สุดท้ายคือ เจ้าอาวาสมีการรณรงค์อบรมความรู้แก่ชุมชนในด้านข้อกฎหมาย/การปูองกันยาเสพติด/
อบายมุข เพ่ือประโยชน์และความสงบสุขของชุมชน ( ̅ = ๔.๑๐, S.D.=.๗๔๙) 

 สรุป การบริหารกิจการคณะสงฆ์ในจังหวัดจันทบุรี มีการด าเนินการอยู่ในระดับมากทั้งใน
ภาพรวมและรายด้าน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน สรุปได้ว่า ด้านการปกครอง  เจ้าอาวาสมุ่งสร้าง
พระภิกษุสามเณรให้เป็นบรรพชิตที่ดี พร้อมกับการพัฒนาวัด และมุ่งพัฒนาพุทธศาสนิกชนให้เป็นคน
ดี มีความรักสามัคคีอย่างเข้มแข็ง และมีจัดการกิจการภายในวัดอย่างมีเมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา 
และยึดตามหลักพระธรรมวินัยมีระเบียบแบบแผนที่เหมาะสมดีงาม ด้านการสาธารณูปการ เจ้า
อาวาสให้ความสะดวก/ความเพียงพอ/ความสะอาดของห้องน้ า/ห้องสุขาภายในวัด และมีการวางแผน
จัดระเบียบอาคารเสนาสนะภายในวัดให้เป็นสัดเป็นส่วน เป็นระเบียบเรียบร้อย ด้านการ  ศาสน
ศึกษา เจ้าอาวาสอบรมสั่งสอนให้ความรู้แก่ผู้ที่เข้ามาเรียนรู้ในวัดด้านศีลธรรมอันดีงาม เพ่ือให้น าไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างมีความสุข  และจัดวัดให้เป็นแหล่งการศึกษาเรียนรู้ทางด้าน
พระพุทธศาสนาแก่พระภิกษุสามเณรและประชาชนทั่วไป ด้านการสาธารณสงเคราะห์ เจ้าอาวาสมี
การด าเนินกิจการ สาธารณประโยชน์เพ่ือช่วยเหลือเกื้อกูลแก่คนในชุมชนและสังคม รวมทั้งอ านวย
ความสะดวกแก่ประชาชนในการบ าเพ็ญกุศลต่างๆ  ด้านการเผยแผ่ เจ้าอาวาสจัดให้ด าเนินงานตาม
จารีตประเพณีที่เคยปฏิบัติมา ทั้งการจัดกิจกรรม/เทศนาอบรมสั่งสอนให้ความรู้แก่ประชาชนในวัน
ส าคัญทางพระพุทธศาสนาและวันส าคัญต่างๆ ของไทย และอบรมพระภิกษุสามเณรและคนในชุชนให้
มีความรู้ความเข้าใจในหลักธรรม ประเพณี อันดีงาม และเป็นแบบอย่างที่ดีต่อสังคม และให้การ
สงเคราะห์ช่วยเหลือให้ค าแนะน าแก่ชุมชนที่มีความเดือดร้อน ส าหรับ ด้านการศึกษาสงเคราะห์ เจ้า
อาวาสอ านวยความสะดวกและจัดสถานที่ส าหรับให้ความรู้ด้านต่างๆ แก่ประชาชนและเป็นแหล่งการ
เรียนรู้ธรรม มีการสนับสนุนทุนการศึกษาทุกระดับ แก่คนในชุมชนและการอนุเคราะห์ทุนการศึกษา
แก่ผู้ยากไร้เฉพาะบุคคล 

 
  ๓) สมรรถนะเจ้าอาวาสในการบริหารกิจการคณะสงฆ์ในจังหวัดจันทบุรี 

  ผลการวิเคราะห์สมรรถนะเจ้าอาวาสในการบริหารกิจการคณะสงฆ์ในจังหวัดจันทบุรี 
โดยภาพรวมและรายด้าน  มีรายละเอียดดังแสดงในตารางที ่๔.๔๘ – ๔.๕๓ ดังนี้ 
 
 
 
 



๒๐๘ 
 

ตารางที่ ๔.๔๘  ภาพรวมสมรรถนะเจ้าอาวาสในการบริหารกิจการคณะสงฆ์ในจังหวัดจันทบุรี 
(n=๑๘๑) 

 

ล าดับ 
ภาพรวมสมรรถนะเจ้าอาวาสในการบริหารกิจการ

คณะสงฆ์ในจังหวัดจันทบุรี 
ระดับความคิดเห็น  

 ̅ S.D. การแปลผล 
๑ ด้านการมุ่งผลสัมฤทธิ์ ๔.๓๘ .๕๖๖ มาก 
๒ ด้านการบริการที่ดี ๔.๓๘ .๕๘๕ มาก 
๓ ด้านการการสั่งสมความเชี่ยวชาญ ๔.๒๘ .๖๐๕ มาก 
๔ ด้านการท างานเป็นทีม ๔.๓๓ .๕๘๑ มาก 
๕ ด้านการยึดมั่นในความชอบธรรม ๔.๕๒ .๕๘๔ มากที่สุด 

ภาพรวม ๔.๓๘ .๕๒๒ มาก 
 

 จากตารางที่ ๔.๔๘ พบว่า สมรรถนะเจ้าอาวาสในการบริหารกิจการคณะสงฆ์ในจังหวัด
จันทบุรี โดยภาพรวมมีการด าเนินการอยู่ในระดับมาก ( ̅ = ๔.๓๘, S.D. = .๕๒๒) เมื่อพิจารณาเป็น
รายด้าน พบว่า สมรรถนะเจ้าอาวาสที่อยู่ในระดับมากที่สุด ( ̅ = ๔.๕๒, S.D. = .๕๘๔) คือ ด้านการ
ยึดมั่นในความชอบธรรม สมรรถนะที่อยู่ในระดับมาก เรียงตามล าดับคือ ด้านการมุ่งผลสัมฤทธิ์ ( ̅ = 
๔.๓๘, S.D. =.๕๖๖) ด้านการบริการที่ดี ( ̅ = ๔.๓๘, S.D. =.๕๘๕) ด้านการท างานเป็นทีม ( ̅ = 
๔.๓๓, S.D. = .๕๘๑) และอันดับสุดท้ายคือ ด้านการสั่งสมความเชี่ยวชาญ ( ̅ = ๔.๒๘, S.D. = .๖๐๕) 
ตารางที่ ๔.๔๙  ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับสมรรถนะเจ้าอาวาสในการบริหารกิจการ

คณะสงฆ์ในจังหวัดจันทบุรี ด้านการมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
(n=๑๘๑ ) 

ล าดับ 
สมรรถนะเจ้าอาวาสในการบริหารกิจการคณะสงฆ์ 

ในจังหวัดจันทบุรี ด้านการมุ่งผลสัมฤทธิ์ 

ระดับความคิดเห็น 

 ̅ S.D. 
การ 

แปลผล 
๑ เจ้าอาวาสปฏิบัติงานอย่างถูกต้องตามหลักพระธรรมวินัย 

กฎระเบียบมหาเถรสมาคม และกฎหมายบ้านเมือง  ๔.๔๖ .๗๓๔ มาก 
๒ เจ้าอาวาสด าเนินการงานด้วยความมุ่งมั่นเพ่ือให้ได้ผลงานดีขึ้น ๔.๔๐ .๖๙๗ มาก 
๓ เจ้าอาวาสมีการวางแผนการปฏิบัติงานแต่ละภารกิจให้

บรรลุเปูาหมายตามผู้บังคับบัญชาก าหนดหรือเปูาหมาย
ของคณะสงฆ์ ๔.๓๙ .๖๗๙ มาก 

๔ เจ้าอาวาสมีความละเอียดรอบคอบ เอาใจใส่ ตรวจตรา
ความถูกต้องเพ่ือให้ได้งานที่มีคุณภาพ ๔.๓๖ .๖๘๔ มาก 

๕ 

เจ้าอาวาสมีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานและ
ปรับปรุงวิธีการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น เร็วขึ้น และสามารถ
บรรลุเปูาหมายในแต่ละภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ    
มากขึ้น ๔.๓๑ .๖๘๗ มาก 

ภาพรวม ๔.๓๘ .๕๖๖ มาก 



๒๐๙ 
 

 จากตารางที่ ๔.๔๙ พบว่า สมรรถนะเจ้าอาวาสในการบริหารกิจการคณะสงฆ์ในจังหวัด
จันทบุรี ด้านการมุ่งผลสัมฤทธิ์ โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก ( ̅ = ๔.๓๘, S.D. = .๕๖๖) เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า เจ้าอาวาสมีสมรรถนะในการบริหารกิจการคณะสงฆ์อยู่ในระดับมากทุก
ข้อ อันดับแรกคือ เจ้าอาวาสมีการปฏิบัติงานอย่างถูกต้องตามหลักพระธรรมวินัย กฎ ระเบียบมหา
เถรสมาคมและกฎหมายบ้านเมือง ( ̅ = ๔.๔๖, S.D. = .๗๓๔) รองลงมาคือ เจ้าอาวาสมีการ
ด าเนินการงานด้วยความมุ่งมั่นเพ่ือให้ได้ผลงานดีขึ้น ( ̅ = ๔.๔๐, S.D. = .๖๙๗) และอันดับสุดท้าย
คือ เจ้าอาวาสมีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานและปรับปรุงวิธีการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น เร็วขึ้น 
และสามารถบรรลุเปูาหมายในแต่ละภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ( ̅ = ๔.๓๑, S.D. = .๖๘๗)  
 

ตารางที่ ๔.๕๐  ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับสมรรถนะเจ้าอาวาสในการบริหาร 
  กิจการคณะสงฆ์ในจังหวัดจันทบุรี ด้านการบริการที่ดี 

(n=๑๘๑) 

ล าดับ 
สมรรถนะเจ้าอาวาสในการบริหารกิจการคณะสงฆ์ 

ในจังหวัดจันทบุรี ด้านการบริการที่ดี 

ระดับความคิดเห็น 

 ̅ S.D. 
การ 

แปลผล 
๑ เจ้าอาวาสมีความตั้งใจและความพยายามในการให้การ

สงเคราะห์ต่อพุทธศาสนิกชน เพ่ือนร่วมงาน หรือหน่วยงาน
อ่ืนที่เกี่ยวข้อง        ๔.๔๒ .๖๘๔ มาก 

๒ เจ้าอาวาสมีความตั้งใจ เต็มใจและกระตือรือร้นในการ
ปฏิบัติภารกิจ เสียสละเวลาให้แก่พุทธศาสนิกชน ให้
ค าปรึกษาแนะน าแก่พุทธศาสนิกชน ๔.๕๘ .๗๐๓ มากที่สุด 

๓ เจ้าอาวาสรับเป็นธุระ แก้ปัญหา หรือหาแนวทางแก้ไข
ปัญหาที่เกิดขึ้นแก่พุทธศาสนิกชนอย่างรวดเร็ว ไม่บ่าย
เบี่ยง ไม่แก้ตัวหรือปัดภาระ  ๔.๒๙ .๗๑๑ มาก 

๔ เจ้าอาวาสให้การสงเคราะห์ที่เป็นประโยชน์อย่างแท้จริง 
โดยคิดถึงผลประโยชน์ในระยะยาว และมีการเปลี่ยน
ขั้นตอนการให้การสงเคราะห์ เพ่ือประโยชน์สูงสุดของ
ประชาชน ๔.๓๖ .๖๙๑ มาก 

๕ เจ้าอาวาสมีการประสานงานภายในวัด กับคณะสงฆ์และ
กับหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้ประชาชนได้รับการ
สงเคราะห์อย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง ๔.๓๖ .๗๓๐ มาก 

ภาพรวม ๔.๓๘ .๕๘๕ มาก 
 
 จากตารางที่ ๔.๕๐ พบว่า  สภาพสมรรถนะเจ้าอาวาสในการบริหารกิจการคณะสงฆ์   
ในจังหวัดจันทบุรี ด้านการบริการที่ดี โดยภาพรวมมีสมรรถนะอยู่ในระดับมาก ( ̅ = ๔.๓๘, S.D. = .
๕๘๕) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มีสมรรถนะอยู่ในระดับมากที่สุด คือ เจ้าอาวาสมีความตั้งใจ 



๒๑๐ 
 

เต็มใจและกระตือรือร้นในการปฏิบัติภารกิจ เสียสละเวลาให้แก่พุทธศาสนิกชน ให้ค าปรึกษาแนะน า
แก่พุทธศาสนิกชน ( ̅ = ๔.๕๘, S.D. =.๗๐๓)  ส่วนที่เหลือมีสมรรถนะอยู่ในระดับมากทุกข้อ คือ  
เจ้าอาวาสมีความตั้งใจและความพยายามในการให้การสงเคราะห์ต่อพุทธศาสนิกชน เพ่ือนร่วมงาน 
หรือหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง ( ̅ =๔.๔๒, S.D. =.๖๘๔) และอันดับสุดท้ายคือ เจ้าอาวาสรับเป็นธุระ 
แก้ปัญหา หรือหาแนวทางแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นแก่พุทธศาสนิกชนอย่างรวดเร็ว ไม่บ่ายเบี่ยง ไม่แก้ตัว
หรือปัดภาระ ( ̅ =๔.๒๙, S.D. = .๗๑๑)  
 
ตารางที่ ๔.๕๑  ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับสมรรถนะเจ้าอาวาสในการบริหาร

กิจการคณะสงฆ์ในจังหวัดจันทบุรี  ด้านการสั่งสมความเชี่ยวชาญ 
(n=๑๘๑) 

ล าดับ 
สมรรถนะเจ้าอาวาสในการบริหารกิจการคณะสงฆ์
ในจังหวัดจันทบุรี ด้านการสั่งสมความเชี่ยวชาญ 

ระดับความคิดเห็น 

 ̅ S.D. 
การ 

แปลผล 
๑ เจ้าอาวาสมีความสามารถในการวิเคราะห์จุดเด่น       

จุดด้อยของตนเอง และสามารถเลือกวิธีการจัดการ
งานกิจการคณะสงฆ์ได้อย่างเหมาะสม ๔.๒๑ .๗๘๓ มาก 

๒ เจ้าอาวาสมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน ๔.๔๗ .๗๓๔ มาก 
๓ เจ้าอาวาสมีความพยายามในการแสวงหาความรู้และ

แสวงหาโอกาสจัดการงานกิจการคณะสงฆ์ด้วยวิธีการ
ที่หลากหลาย ๔.๓๑ .๗๓๓ มาก 

๔ เจ้าอาวาสมีการน าความรู้หรือเทคโนโลยีใหม่ๆ        
มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง ๔.๑๔ .๘๒๘ มาก 

๕ เจ้าอาวาสสามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากปฏิบัติ  
งานได้  ๔.๒๖ .๗๗๗ มาก 

ภาพรวม ๔.๓๘ .๖๐๕ มาก 
 

 จากตารางที่ ๔.๕๑ พบว่า  สภาพสมรรถนะเจ้าอาวาสในการบริหารกิจการคณะสงฆ์    
ในจังหวัดจันทบุรี ด้านการสั่งสมความเชี่ยวชาญ โดยภาพรวมมีสมรรถนะอยู่ในระดับมาก ( ̅ = 
๔.๓๘, S.D. = .๖๐๕) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มีสมรรถนะอยู่ในระดับมากทุกข้อ อันดับ
แรกคือ เจ้าอาวาสมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน ( ̅ = ๔.๔๗, S.D. = .๗๓๔) รองลงมาคือ 
เจ้าอาวาสมีความพยายามในการแสวงหาความรู้และแสวงหาโอกาสจัดการงานกิจการคณะสงฆ์ด้วย
วิธีการที่หลากหลาย ( ̅ =๔.๓๑, S.D. =.๗๓๓) และอันดับสุดท้ายคือ เจ้าอาวาสมีการน าความรู้หรือ
เทคโนโลยีใหม่ๆ มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง ( ̅ =๔.๑๔, S.D. =.๘๒๘)  
 
 



๒๑๑ 
 

ตารางที่ ๔.๕๒  ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับสมรรถนะเจ้าอาวาสในการบริหารกิจการ 
  คณะสงฆ์ในจังหวัดจันทบุรี ด้านการท างานเป็นทีม 

(n=๑๘๑) 
 

ล าดับ สมรรถนะเจ้าอาวาสในการบริหารกิจการคณะสงฆ์ 
ในจังหวัดจันทบุรี ด้านการท างานเป็นทีม 

ระดับความคิดเห็น 

 ̅ S.D. 
การ 

แปลผล 
๑ เจ้าอาวาสรับฟังความคิดเห็นของสมาชิกในหมู่คณะ เต็ม

ใจเรียนรู้จากผู้อื่น รวมถึงผู้ใต้บังคับบัญชา และผู้ร่วมงาน ๔.๓๒ .๗๒๘ มาก 
๒ เจ้าอาวาสประมวลความคิดเห็นต่างๆ มาใช้ประกอบการ

ตัดสินใจ หรือวางแผนงานร่วมกันในหมู่คณะ ๔.๒๘ .๗๓๑ มาก 
๓ เจ้าอาวาสเต็มใจและให้การช่วยเหลือเพ่ือนร่วมงานใน

การปฏิบัติงานเพ่ือให้งานส าเร็จลุล่วง เป็นประโยชน์ต่อ
ส่วนรวม ๔.๔๓ .๖๖๐ มาก 

๔ เจ้าอาวาสช่วยประสานรอยร้าว หรือคลี่คลาย แก้ไขข้อ
ขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดขึ้นในหมู่คณะ ๔.๓๐ .๖๙๙ มาก 

๕ เจ้าอาวาสประสานสัมพันธ์ ส่งเสริมขวัญก าลังใจของ 
หมู่คณะ เพื่อรวมพลังในการปฏิบัติภารกิจใหญ่น้อยต่างๆ 
ของคณะสงฆ์ให้บรรลุผล ๔.๓๒ .๖๙๗ มาก 

ภาพรวม ๔.๓๓ .๕๘๑ มาก 
 

 จากตารางที่ ๔.๕๒ พบว่า สมรรถนะเจ้าอาวาสในการบริหารกิจการคณะสงฆ์ในจังหวัด
จันทบุร ีด้านการท างานเป็นทีม โดยภาพรวมมีสมรรถนะอยู่ในระดับมาก ( ̅ = ๔.๓๓, S.D. = .๕๘๑) 
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มีสมรรถนะอยู่ในระดับมากทุกข้อ อันดับแรกคือ เจ้าอาวาสเต็มใจและ
ให้การช่วยเหลือเพ่ือนร่วมงาน ในการปฏิบัติงานเพ่ือให้งานส าเร็จลุล่วง เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม ( ̅ 
= ๔.๔๓, S.D. = .๖๖๐)  รองลงมาคือ เจ้าอาวาสประสานสัมพันธ์ ส่งเสริมขวัญก าลังใจของหมู่คณะ 
เพ่ือรวมพลังในการปฏิบัติภารกิจใหญ่น้อยต่างๆ ของคณะสงฆ์ให้บรรลุผล ( ̅ = ๔.๓๒, S.D. = .๖๙๗) 
และอันดับสุดท้ายคือ เจ้าอาวาสประมวลความคิดเห็นต่างๆ มาใช้ประกอบการตัดสินใจ หรือวางแผน
งานร่วมกันในหมู่คณะ ( ̅ = ๔.๒๘, S.D. = .๗๓๑)  
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๑๒ 
 

ตารางที่ ๔.๕๓  ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับสมรรถนะเจ้าอาวาสในการบริหารกิจการ
คณะสงฆ์ในจังหวัดจันทบุรี ด้านการยึดม่ันในความชอบธรรม 

(n=๑๘๑) 

 
ล าดับ สมรรถนะเจ้าอาวาสในการบริหารกิจการคณะสงฆ์ 

ในจังหวัดจันทบุรี ด้านการยึดมั่นในความชอบธรรม 

ระดับความคิดเห็น 

 ̅ S.D. 
การ 

แปลผล 
๑ เจ้าอาวาสปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใส ซื่อสัตย์สุจริต 

ถูกต้องตามพระธรรมวินัย กฎ ระเบียบมหาเถรสมาคม
และกฎหมายบ้านเมือง ๔.๔๗ .๗๔๑ มาก 

๒ เจ้าอาวาสมีจิตส านึกและความภาคภูมิใจในการเป็น 
พระสังฆาธิการ อุทิศแรงกายแรงใจ ผลักดันให้ภารกิจ
หลักของตนและคณะสงฆ์บรรลุผล เพื่อสนับสนุน ส่งเสริม
การพัฒนาพระพุทธศาสนา ประเทศชาติและสังคมไทย ๔.๔๕ .๗๐๒ มาก 

๓ เจ้าอาวาสเป็นผู้รักษาค าพูด มีสัจจะและเชื่อถือได้ พูด
อย่างไรท าอย่างนั้น ไม่บิดเบือนอ้างข้อยกเว้นให้ตนเอง  ๔.๕๔ .๖๗๙ มากที่สุด 

๔ เจ้าอาวาสยอมเสียสละความสุขสบาย ตลอดจนความ 
พึงพอใจส่วนตัว โดยมุ่งให้ภารกิจในหน้าที่สัมฤทธิ์ผล 
เป็นส าคัญ ทั้งนี้เพ่ือให้เกิดประโยชน์แก่วัดและคณะสงฆ์ ๔.๕๔ .๖๖๒ มากที่สุด 

๕ เจ้าอาวาสกล้าตัดสินใจปฏิบัติหน้ าที่ เ พ่ือธ ารงความ
ถูกต้อง ยืนหยัดพิทักษ์ผลประโยชน์และชื่อเสียงของวัด 
คณะสงฆ์ และพระพุทธศาสนา ๔.๕๙ .๕๗๖ มากที่สุด 

ภาพรวม ๔.๕๒ .๕๘๔ มากที่สุด 
 

 จากตารางที่ ๔.๕๓ พบว่า สมรรถนะเจ้าอาวาสในการบริหารกิจการคณะสงฆ์ในจังหวัด
จันทบุรี ด้านการยึดม่ันในความชอบธรรม โดยภาพรวมมีสมรรถนะอยู่ในระดับมากที่สุด ( ̅ = ๔.๕๒, 
S.D. = .๕๘๔) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มีสมรรถนะอยู่ในระดับมากที่สุด ๓ ข้อ อันดับแรกคือ 
เจ้าอาวาสกล้าตัดสินใจปฏิบัติหน้าที่เพ่ือธ ารงความถูกต้อง ยืนหยัดพิทักษ์ผลประโยชน์และชื่อเสียง
ของวัด คณะสงฆ์ และพระพุทธศาสนา ( ̅ = ๔.๕๙, S.D. = .๕๗๖) รองลงมาคือ เจ้าอาวาสยอม
เสียสละความสุขสบาย ตลอดจนความพึงพอใจส่วนตัว โดยมุ่งให้ภารกิจในหน้าที่สัมฤทธิ์ผลเป็นส าคัญ 
ทั้งนี้เพ่ือให้เกิดประโยชน์แก่วัดและคณะสงฆ์ และเป็นผู้รักษาค าพูด มีสัจจะและเชื่อถือได้ พูดอย่างไร
ท าอย่างนั้น ไม่บิดเบือนอ้างข้อยกเว้นให้ตนเอง ( ̅ = ๔.๕๔, S.D. = .๖๖๒, และ   .๖๗๙) ส่วนที่เหลือ
มีสมรรถนะอยู่ในระดับมาก อันดับสุดท้ายคือ เจ้าอาวาสมีจิตส านึกและความภาคภูมิใจในการเป็นพระ
สังฆาธิการ อุทิศแรงกายแรงใจ ผลักดันให้ภารกิจหลักของตนและคณะสงฆ์บรรลุผล เพ่ือสนับสนุน 
ส่งเสริมการพัฒนาพระพุทธศาสนา ประเทศชาติและสังคมไทยอยู่ในระดับมาก ( ̅ = ๔.๔๕, S.D. = .๗๐๒) 



๒๑๓ 
 

  ๔) หลักพุทธธรรมในการพัฒนาสมรรถนะเจ้าอาวาสในการบริหารกิจการ     
คณะสงฆ์ในจังหวัดจันทบุรี 
  ผลการวิเคราะห์หลักพุทธธรรมในการพัฒนาสมรรถนะเจ้าอาวาสในการบริหาร
กิจการคณะสงฆ์ในจังหวัดจันทบุรี โดยภาพรวมและรายด้าน  มีรายละเอียดดังแสดงในตารางที่ ๔.๕๔ 
– ๔.๕๘ ดังนี้ 
 

ตารางที่ ๔.๕๔  หลักพุทธธรรมในการพัฒนาสมรรถนะเจ้าอาวาสในการบริหารกิจการคณะสงฆ์ใน
จังหวัดจันทบุรี ภาพรวม 

(n=๑๘๑) 

ล าดับ 
หลักพุทธธรรมในการพัฒนาสมรรถนะ 

เจ้าอาวาสในการบริหารกิจการคณะสงฆ์ 
ในจังหวัดจันทบุรี ภาพรวม 

ระดับความคิดเห็น 

 ̅ S.D. การแปลผล 

๑ หลักเมตตา ๔.๔๕ .๕๘๓ มาก 
๒ หลักกรุณา ๔.๓๕ .๖๐๕ มาก 
๓ หลักมุทิตา ๔.๔๑ .๕๘๐ มาก 
๔ หลักอุเบกขา ๔.๔๐ .๖๔๙ มาก 

ภาพรวม ๔.๔๐ .๕๔๙ มาก 
 

 จากตารางที่ ๔.๕๔ พบว่า หลักพุทธธรรมในการพัฒนาสมรรถนะเจ้าอาวาสในการ
บริหารกิจการคณะสงฆ์ในจังหวัดจันทบุรี โดยภาพรวม มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก ( ̅ = ๔.๔๐, S.D. 
= .๕๔๙) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมากทุกด้าน อันดับแรกคือ หลัก
เมตตา ( ̅ = ๔.๔๕, S.D. = .๕๘๓) รองลงมาคือ หลักมุทิตา ( ̅ = ๔.๔๑, S.D. = .๕๘๐) ถัดมาคือ 
หลักอุเบกขา ( ̅ = ๔.๔๐, S.D. = .๕๖๔๙) และอันดับสุดท้ายคือ หลักกรุณา ( ̅ = ๔.๓๕, S.D. =  

.๖๐๕)  
 

ตารางที่ ๔.๕๕  ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นที่มีต่อหลักพุทธธรรมในการ    
  พัฒนาสมรรถนะเจ้าอาวาสในการบริหารกิจการคณะสงฆ์ในจังหวัดจันทบุรี ด้าน 
  เมตตา  

 (n=๑๘๑) 

ล าดับ 
หลักพุทธธรรมในการพัฒนาสมรรถนะเจ้าอาวาสในการ
บริหารกิจการคณะสงฆ์ในจังหวัดจันทบุรี ด้านเมตตา 

ระดับความคิดเห็น 

 ̅ S.D. 
การ 

แปลผล 
๑ เจ้าอาวาสมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่ืนด้วยความรัก ความเมตตา 

ไม่ดูหมิ่นหรือก้าวร้าว ๔.๔๕ .๗๒๕ มาก 
๒ เจ้าอาวาสดูแลเอาใจใส่ และให้ความช่วยเหลือผู้ร่วมงานใน

ส่วนงานตามความสามารถของตน ๔.๓๗ .๖๘๓ มาก 
 



๒๑๔ 
 

ตารางที่ ๔.๕๕  ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นที่มีต่อหลักพุทธธรรมในการ  
 พัฒนาสมรรถนะเจ้าอาวาสในการบริหารกิจการคณะสงฆ์ ในจังหวัดจันทบุรี ด้าน 
 เมตตา (ต่อ) 

 (n=๑๘๑) 

ล าดับ 
หลักพุทธธรรมในการพัฒนาสมรรถนะเจ้าอาวาสในการ
บริหารกิจการคณะสงฆ์ในจังหวัดจันทบุรี ด้านเมตตา 

ระดับความคิดเห็น 

 ̅ S.D. 
การ 

แปลผล 
๓ เจ้าอาวาสเป็นกัลยาณมิตรกับเพ่ือนร่วมงาน บุคลากร

ภายในวัด ช่วยแนะน าแต่สิ่งที่ เป็นประโยชน์ต่อพระภิกษุ
สามเณรและคฤหัสถ์ที่อยู่ในวัด ๔.๕๐ .๖๓๘ มากท่ีสุด 

๔ เจ้าอาวาสปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีความ
วิ ริ ย ะ อุ ตส าหะ  เป็ น แบบอย่ า งแก่ ผู้ ร่ ว ม ง านและ
ผู้ใต้บังคับบัญชา ๔.๔๖ .๖๗๑ มาก 

ภาพรวม ๔.๔๕ .๕๘๓ มาก 
 
 จากตารางที่ ๔.๕๕ พบว่า หลักพุทธธรรมในการพัฒนาสมรรถนะเจ้าอาวาสในการ
บริหารกิจการคณะสงฆ์ในจังหวัดจันทบุรี ด้านเมตตา โดยภาพรวมมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก ( ̅ = 
๔.๔๕, S.D. =.๕๘๓) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมากที่สุดคือ เจ้าอาวาส
เป็นกัลยาณมิตรกับเพ่ือนร่วมงาน บุคลากรภายในวัด ช่วยแนะน าแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อพระภิกษุ
สามเณรและคฤหัสถ์ที่อยู่ในวัด ( ̅ =๔.๕๐, S.D. = .๖๓๘) และอยู่ในระดับมาก ๓ ข้อ คือ เจ้าอาวาส
ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีความวิริยะอุตสาหะ เป็นแบบอย่างแก่ผู้ร่วมงานและ
ผู้ใต้บังคับบัญชา ( ̅ = ๔.๔๖, S.D. =.๖๗๑) มีปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่ืนด้วยความรัก ความเมตตา ไม่ดูหมิ่น
หรือก้าวร้าว ( ̅ = ๔.๔๕, S.D. =.๗๒๕) เจ้าอาวาสดูแลเอาใจใส่ และให้ความช่วยเหลือผู้ร่วมงานใน
ส่วนงานตามความสามารถของตน ( ̅ = ๔.๓๗, S.D. = .๖๘๓) ตามล าดับ 
 
ตารางที่ ๔.๕๖  ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นที่มีต่อหลักพุทธธรรมในการ  
  พัฒนาสมรรถนะเจ้าอาวาสในการบริหารกิจการคณะสงฆ์ในจังหวัดจันทบุรี ด้านกรุณา 

(n=๑๘๑) 

ล าดับ 
หลักพุทธธรรมในการพัฒนาสมรรถนะเจ้าอาวาสในการ
บริหารกิจการคณะสงฆ์ในจังหวัดจันทบุรี ด้านกรุณา 

ระดับความคิดเห็น 

 ̅ S.D. 
การ 

แปลผล 
๑ เจ้าอาวาสปฏิบัติตนและปฏิบัติงานด้วยความเสมอต้นเสมอ

ปลายกับบุคลากรภายในวัด ๔.๓๙ .๗๓๔ มาก 
๒ เจ้าอาวาสมีความเสียสละ รู้จักแบ่งปัน มีจิตใจที่โอบอ้อม

อารี ช่วยเหลือในโอกาสอันควร ๔.๔๔ .๗๐๑ มาก 



๒๑๕ 
 

ตารางที่ ๔.๕๖  ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นที่มีต่อหลักพุทธธรรมในการ  
  พัฒนาสมรรถนะเจ้าอาวาสในการบริหารกิจการคณะสงฆ์ในจังหวัดจันทบุรี ด้านกรุณา

(ต่อ) 
(n=๑๘๑) 

ล าดับ 
หลักพุทธธรรมในการพัฒนาสมรรถนะเจ้าอาวาสในการ
บริหารกิจการคณะสงฆ์ในจังหวัดจันทบุรี ด้านกรุณา 

ระดับความคิดเห็น 

 ̅ S.D. 
การ 

แปลผล 
๓ เจ้าอาวาสมีความเห็นอกเห็นใจ ให้ความช่วยเหลือ

ผู้ร่วมงานหรือบุคลากรภายในวัดทั้งบรรพชิตและคฤหัสถ์ 
ให้พ้นจากความเดือดร้อนทั้งทางกายและใจ ไม่ว่าจะเป็น
ความเดือดร้อนจากปัญหาการท างานหรือปัญหาส่วนตัว  ๔.๒๙ .๗๙๙ มาก 

๔ เจ้าอาวาสส่งเสริมและให้ความช่วยเหลือในเรื่องของการ
พัฒนาด้านความรู้ อารมณ์ จิตใจ และสังคมต่อเพ่ือร่วมงาน
และผู้ใต้บังคับบัญชาตามก าลังความสามารถ  ๔.๒๘ .๗๔๘ มาก 

ภาพรวม ๔.๓๕ .๖๐๕ มาก 
 

 จากตารางที่ ๔.๕๖ พบว่า หลักพุทธธรรมในการพัฒนาสมรรถนะเจ้าอาวาสในการ
บริหารกิจการคณะสงฆ์ในจังหวัดจันทบุรี ด้านกรุณา โดยภาพรวมมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก ( ̅ = 
๔.๓๕, S.D. = .๖๐๕) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมากทุกข้อ อันดับแรก
คือ เจ้าอาวาสมีความเสียสละ รู้จักแบ่งปัน มีจิตใจที่โอบอ้อมอารี ช่วยเหลือในโอกาสอันควร ( ̅ = 
๔.๔๔, S.D. = .๗๐๑) รองลงมาคือ เจ้าอาวาสปฏิบัติตนและปฏิบัติงานด้วยความเสมอต้นเสมอปลาย
กับบุคลากรภายในวัด ( ̅ = ๔.๓๙, S.D. = .๗๓๔) ถัดมาคือ มีความเห็นอกเห็นใจให้ความช่วยเหลือ
ผู้ร่วมงานหรือบุคลากรภายในวัดทั้งบรรพชิตและคฤหัสถ์ ให้พ้นจากความเดือดร้อนทั้งทางกายและใจ 
ไม่ว่าจะเป็นความเดือดร้อนจากปัญหาการท างานหรือปัญหาส่วนตัว  ( ̅ = ๔.๒๙, S.D. = .๗๙๙)  
และอันดับสุดท้ายคือ เจ้าอาวาสส่งเสริมและให้ความช่วยเหลือในเรื่องของการพัฒนาด้านความรู้ 
อารมณ์ จิตใจ และสังคมต่อเพ่ือร่วมงานและผู้ใต้บังคับบัญชาตามก าลังความสามารถ (  ̅ = ๔.๒๘, 
S.D. = .๗๔๘)  
 

ตารางที่ ๔.๕๗  ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นที่มีต่อหลักพุทธธรรมในการ
พัฒนาสมรรถนะเจ้าอาวาสในการบริหารกิจการคณะสงฆ์ในจังหวัดจันทบุรี ด้านมุทิตา 

(n=๑๘๑) 
 

ล าดับ หลักพุทธธรรมที่ส่งต่อสมรรถนะเจ้าอาวาสในการ
บริหารกิจการคณะสงฆ์ในจังหวัดจันทบุรี ด้านมุทิตา 

ระดับความคิดเห็น 

 ̅ S.D. 
การ 

แปลผล 
๑ เจ้าอาวาสปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเป็นธรรม ไม่อิจฉาริษยา

ต่อผู้ร่วมงาน ๔.๕๓ .๗๐๓ มากที่สุด 



๒๑๖ 
 

ตารางที่ ๔.๕๗  ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นที่มีต่อหลักพุทธธรรมในการ
พัฒนาสมรรถนะเจ้าอาวาสในการบริหารกิจการคณะสงฆ์ในจังหวัดจันทบุรี ด้านมุทิตา
(ต่อ) 

(n=๑๘๑) 
 

ล าดับ หลักพุทธธรรมที่ส่งต่อสมรรถนะเจ้าอาวาสในการ
บริหารกิจการคณะสงฆ์ในจังหวัดจันทบุรี ด้านมุทิตา 

ระดับความคิดเห็น 

 ̅ S.D. 
การ 

แปลผล 
๒ เจ้าอาวาสบริหารวัดด้วยความเอาใจใส่ ดูแลทุกข์สุขของ

เพ่ือนร่วมงานและผู้ใต้บังคับบัญชาเป็นอย่างดี คิดท าแต่
สิ่งที่เป็นประโยชน์ ๔.๔๕ .๗๑๐ มาก 

๓ เจ้าอาวาสรับฟังความคิดเห็นของบุคคลอ่ืนและผู้ร่วมงาน 
เพ่ือน าไปปรับปรุงแก้ไขการท างาน แม้จะไม่ตรงกับความ
คิดเห็นของตนเอง ๔.๓๑ .๖๖๒ มาก 

๔ เจ้าอาวาสบริหารวัดโดยสนับสนุนให้ผู้ใต้บังคับบัญชาหรือ
เพ่ือนร่วมงานมีความก้าวหน้าในด้านการงาน ๔.๓๖ .๖๗๓ มาก 

ภาพรวม ๔.๔๑ .๕๘๐ มาก 
 

 จากตารางที่ ๔.๕๗ พบว่า หลักพุทธธรรมในการพัฒนาสมรรถนะเจ้าอาวาสในการ
บริหารกิจการคณะสงฆ์ในจังหวัดจันทบุรี ด้านมุทิตา โดยภาพรวม มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก ( ̅ = 
๔.๔๑, S.D. =.๕๘๐) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อันดับแรกคือ เจ้าอาวาสปฏิบัติหน้าที่ด้วยความ
เป็นธรรม ไม่อิจฉาริษยาต่อผู้ร่วมงาน มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมากที่สุด ( ̅ = ๔.๕๓, S.D. = .๗๐๓) 
รองลงมาคือ เจ้าอาวาสบริหารวัดด้วยความเอาใจใส่  ดูแลทุกข์สุขขอ งเพ่ือนร่วมงานและ
ผู้ใต้บังคับบัญชาเป็นอย่างดี คิดท าแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์ ( ̅ = ๔.๔๕, S.D. =.๗๑๐) ถัดมาคือ        
เจ้าอาวาสบริหารวัดโดยสนับสนุนให้ผู้ใต้บังคับบัญชาหรือเพ่ือนร่วมงานมีความก้าวหน้าในด้านการ
งาน ( ̅ = ๔.๓๖, S.D. = .๖๗๓) และอันดับสุดท้ายคือ เจ้าอาวาสรับฟังความคิดเห็นของบุคคลอ่ืน
และผู้ร่วมงาน เพ่ือน าไปปรับปรุงแก้ไขการท างาน แม้จะไม่ตรงกับความคิดเห็นของตนเอง (  ̅ = 
๔.๓๑, S.D. = .๖๖๒) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๑๗ 
 

ตารางที่ ๔.๕๘  ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นที่มีต่อหลักพุทธธรรมใน
การพัฒนาสมรรถนะเจ้าอาวาสในการบริหารกิจการคณะสงฆ์ในจังหวัดจันทบุรี  ด้าน
อุเบกขา   

(n = ๑๘๑) 
 

ล าดับ 
หลักพุทธธรรมในการพัฒนาสมรรถนะเจ้าอาวาส 
ในการบริหารกิจการคณะสงฆ์ในจังหวัดจันทบุรี  

ด้านอุเบกขา 

ระดับความคิดเห็น 

 ̅ S.D. 
การ 

แปลผล 
๑ เจ้าอาวาสวางตัวเป็นกลาง ไม่เข้าข้างฝุายใดฝุายหนึ่ง มี

การด าเนินการต่อเพ่ือนร่วมงานทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน  ๔.๔๒ .๗๙๖ มาก 
๒ เจ้าอาวาสตัดสินปัญหาหรือแก้ไขปัญหา โดยไม่มีอคติต่อ

เพ่ือนร่วมงาน ๔.๓๙ .๗๘๕ มาก 
๓ เจ้าอาวาสพิจารณาความดีความชอบของบุคลากรอย่าง

ยุติธรรม ยึดความถูกต้องเที่ยงธรรม ไม่มีอคติกับทุกคน ๔.๔๐ .๗๔๒ มาก 
๔ เจ้าอาวาสมีการจัดสรรสวัสดิการหรือสนับสนุนการ

ท างานตามความเหมาะสมและเป็นธรรมแก่ทุกคน ๔.๔๖ .๖๖๓ มาก 
ภาพรวม ๔.๔๐ .๖๔๙ มาก 

 

 จากตารางที่ ๔.๕๘ พบว่า หลักพุทธธรรมในการพัฒนาสมรรถนะเจ้าอาวาสในการ
บริหารกิจการคณะสงฆ์ในจังหวัดจันทบุรี ด้านอุเบกขา โดยภาพรวมมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก       
( ̅ = ๔.๔๐, S.D. = .๖๔๙) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมากทุกข้อ อันดับ
แรกคือ เจ้าอาวาสมีการจัดสรรสวัสดิการ หรือสนับสนุนการท างาน ตามความเหมาะสมและเป็นธรรม
แก่ทุกคน ( ̅ = ๔.๔๖, S.D. =.๖๖๓) รองลงมาคือ เจ้าอาวาสวางตัวเป็นกลาง ไม่เข้าข้างฝุายใดฝุาย
หนึ่ง มีการด าเนินการต่อเพ่ือนร่วมงานทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน ( ̅ =๔.๔๒, S.D. =.๗๙๖) ถัดมาคือ 
เจ้าอาวาสพิจารณาความดีความชอบของบุคลากรอย่างยุติธรรม ยึดความถูกต้องเที่ยงธรรม ไม่มีอคติ
กับทุกคน ( ̅ =๔.๓๙, S.D. =.๗๘๕) และอันดับสุดท้ายคือ เจ้าอาวาสตัดสินปัญหาหรือแก้ไขปัญหา 
โดยไม่มีอคติต่อเพ่ือนร่วมงาน ( ̅ =๔.๓๙, S.D. =.๗๘๕)  

 สรุป หลักพุทธธรรมในการพัฒนาในการพัฒนาสมรรถนะเจ้าอาวาสในการบริหารกิจการ
คณะสงฆ์ในจังหวัดจันทบุรี คือ หลักพรหมวิหาร ๔ มีการถือปฏิบัติอยู่ในระดับมากทุกหลักธรรม โดย
เรียงตามล าดับการปฏิบัติ อันดับแรก ได้แก่ ด้านเมตตา คือ การที่เจ้าอาวาสปฏิบัติตนเป็น
กัลยาณมิตรกับเพ่ือนร่วมงาน บุคลากรภายในวัด คอยแนะน าแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อพระภิกษุ 
สามเณรและคฤหัสถ์ที่อยู่ในวัด มีการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีความวิริยะอุตสาหะ เป็น
แบบอย่างแก่ผู้ร่วมงานและผู้ใต้บังคับบัญชา  ต่อมาคือ ด้านมุทิตา เจ้าอาวาสปฏิบัติหน้าที่ด้วยความ
เป็นธรรม ไม่อิจฉาริษยาผู้ร่วมงาน บริหารวัดด้วยความเอาใจใส่ ดูแลทุกข์สุขของเพ่ือนร่วมงานและ
ผู้ใต้บังคับบัญชาเป็นอย่างดี คิดท าแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์ ส่วนด้านกรุณา เจ้าอาวาสมีความเสียสละ 
รู้จักแบ่งปัน มีจิตใจที่โอบอ้อมอารี ช่วยเหลือในโอกาสอันควร มีการปฏิบัติตนและปฏิบัติงานด้วย



๒๑๘ 
 

ความเสมอต้นเสมอปลายกับบุคลากรภายในวัด และส าหรับด้านอุเบกขา เจ้าอาวาสมีการจัดสรร
สวัสดิการ หรือสนับสนุนการท างานตามความเหมาะสมและเป็นธรรมแก่ทุกคน วางตัวเป็นกลางไม่
เข้าข้างฝุายใดฝุายหนึ่ง มีการด าเนินการต่อเพ่ือนร่วมงานทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน 
 
๔.๓ ผลการวิเคราะห์แนวทางการพัฒนาสมรรถนะเจ้าอาวาสตามหลักพุทธธรรมเพื่อ
การบริหารกิจการคณะสงฆ์ในจังหวัดจันทบุรี 
 ผู้วิจัยได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนา
สมรรถนะเจ้าอาวาสตามหลักพุทธธรรมเพ่ือการบริหารกิจการคณะสงฆ์ ในจังหวัดจันทบุรี จ านวน   
๒๐ รูป/คน ดังรายชื่อต่อไปนี้ 

 ๑. พระครูสุจิตกิตติวัฒน์, ดร.    เจ้าคณะอ าเภอมะขาม 

 ๒. นายสันติ ดินม่วง    ผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนา 

       จังหวัดจันทบุรี 

 ๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปราโมทย์ สุวรรณา ผู้อ านวยการส านักวัฒนธรรมและชุมชน  

          มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี 

 ๔. พระมหาชนก เขมกาโม    เจ้าคณะอ าเภอแก่งหางแมว 

 ๕. พระอธิการทัศนัย านุตฺตโร  เจ้าอาวาสวัดท่าแคลง 

 ๖. พระใบฎีกาวีระ สุนฺทโร    ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมาบไผ่ 
 ๗. พระสมุห์อดิศักดิ์ กตสาโร, ผศ.ดร.  เจ้าอาวาสวัดหนองปลาไหล 

 ๘. พระครูจารุเขมากร, ดร.   เจ้าอาวาสวัดทองทั่ว 

 ๙. พระปลัดไพบูลย์ สนฺตจิตฺโต, ดร.  เจ้าคณะต าบลปัถวี 

 ๑๐. พระครูบวรสิริทัต, ดร.   เจ้าคณะต าบลคมบาง 

 ๑๑. นายรังสรรค์ เจริญวัย   นายกเทศมนตรีเทศบาลต าบลพลิ้ว 

 ๑๒. พระปลัดค านวณ อนงฺคโณ, ดร.  เจ้าอาวาสวัดเกาะเปริด 

 ๑๓. นายมนตรี พงษ์เจริญ   ข้าราชการบ านาญ 

 ๑๔. พระราชธรรมเมธี, ดร.   รองเจ้าคณะจังหวัดจันทบุรี 

 ๑๕. นายจ าลอง คังคะสี   นักวัฒนธรรมช านาญการ 

 ๑๖. นางพรทิพย์ โกมลสิงห์   รองประธานชมรมคนกวาดวัดจังหวัดจันทบุรี 

 ๑๗. พระครูสุวรรณโพธิวรธรรม   เจ้าคณะต าบลตลาด 

 ๑๘. นายทศพล วงษ์ก าปั่น    นายกเทศมนตรีเทศบาลต าแสลง 



๒๑๙ 
 

 ๑๙. พระปิติพัฒน์ านิโย   ประธานสงฆ์ส านักสงฆ์เขามโนรมย์ 

 ๒๐. นายพิเชษฐ์ เปลี่ยนโมฬี  ไวยาวัจกรวัดใหม่ 

 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์สรุปไดด้ังนี้ 

 ๔.๓.๑ แนวทางการพัฒนาสมรรถนะเจ้าอาวาสตามหลักพุทธธรรมเพื่อการบริหาร
กิจการคณะสงฆ์ในจังหวัดจันทบุรี ด้านการมุ่งผลสัมฤทธิ์  

  ๑. การท างานให้ประสบความส าเร็จนั้น เจ้าอาวาสต้องมีความรู้ความเข้าใจในงานที่
ได้รับมอบหมาย พร้อมทั้งมีความมุ่งมั่นที่จะท างานให้ส าเร็จตามเปูาหมาย การที่จะพัฒนาสมรรถนะ
ของเจ้าอาวาสในการบริหารกิจการคณะสงฆ์นั้น ในด้านการปกครอง คณะสงฆ์จะต้องมีการจัดอบรม
ให้ความรู้เพ่ิมเติม หรืออาจจัดให้มีการประชุมปฏิบัติการเพ่ือเสริมความรู้เกี่ยวกับงานที่ต้องท าแก่     
เจ้าอาวาส ส่วนด้านศาสนศึกษา ก็จะต้องมีการประชุมวางแผนงานกัน ให้ไปศึกษาดูงานจากแหล่งที่มี
การจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ อาจมีการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน ด้านสาธารณูปการ  ก็
จะต้องมีการวางแผนและประชุมกันว่าจะมีการด าเนินการกันอย่างไร เพ่ือให้เป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน๔๑๒ 

  ๒. เจ้าอาวาสมีการก าหนดกฎ ระเบียบและแนวทางการปฏิบัติตนส าหรับพระสงฆ์ 
สามเณรและประชาชนที่อยู่ภายในวัด ทั้งนี้เพ่ือให้เกิดความเรียบร้อยดีงาม ด้วยเหตุนี้ เจ้าอาวาสจึงมี
การประชุมชี้แจงกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และแนวทางการปฏิบัติเพ่ือให้การอยู่ร่วมกันเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย ในเรื่องของการจัดการศึกษาก็จะมีการประชุมวางแผนเพ่ือจัดการให้เป็นระบบ มีการ
ก าหนดครูผู้สอน สถานที่จัดการเรียนการสอน  และอ่ืนๆ๔๑๓ 

  ๓. ภายใต้สภาวะการเปลี่ยนแปลงของยุคโลกาภิวัตน์ ท าให้ต้องมีการแข่งขันกัน    
มากขึ้น ทั้งการแข่งขันกับเวลา และระบบงานที่ซับซ้อนมากขึ้น  เจ้าอาวาสจึงต้องเป็นผู้ที่มีความรู้
ความสามารถในการบริหาร รู้จักใช้เทคนิคที่เหมาะสมกับสถานการณ์ และหมั่นจัดการงานกิจการ
คณะสงฆ์ด้วยการศึกษาหาความรู้และประสบการณ์ต่างๆ เพ่ือน ามาพัฒนาการบริหารของตนเองให้
บรรลุผลสัมฤทธิ์  การพัฒนาสมรรถนะในด้านนี้จึงต้องมีการเรียนรู้ด้วยการเข้าฝึกอบรมการใช้
เทคโนโลยีต่างๆ ๔๑๔  

  ๔. การจัดการงานของวัดให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเปูาหมายของคณะสงฆ์  เจ้าอาวาส
จะต้องเป็นผู้มีวิสัยทัศน์ รู้จักวางแผนการท างานอย่างเป็นระบบ มีการประชุมปรึกษาหารือเพ่ือหาทาง

                                           
 ๔๑๒สัมภาษณ์ พระครูสุจิตกิตติวัฒน์, ดร., เจ้าคณะอ าเภอมะขาม, ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๑. 
 ๔๑๓สัมภาษณ์ นายสันติ ดินม่วง, ผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดจันทบุรี, ๑๑ ธันวาคม 
๒๕๖๑. 
 ๔๑๔สัมภาษณ์ ผศ. ปราโมทย์  สุวรรณา, ผู้อ านวยการส านักวัฒนธรรมและชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ร าไพพรรณี, ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๑. 



๒๒๐ 
 

เลือกใหม่ๆ มาใช้ในการจัดการให้งานเกิดผลดี มีการพัฒนาวัดให้มีความสวยงาม สมารถใช้เป็นแหล่ง
พักผ่อนหย่อนใจของญาติโยมได้๔๑๕ 

  ๕. การท างานด้านการปกครองให้เกิดผลส าเร็จนั้น เจ้าอาวาสควรจะต้องเป็นผู้ที่มี
ความสามารถในการบริหารจัดการได้ดี มีความรู้เรื่องพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ กฎ ระเบียบมหาเถร
สมาคม และกฎหมายที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี มีการปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างแก่ผู้อ่ืน มีการน าวิธีการ
ใหม่ๆ น ามาพัฒนาการท างานให้เกิดผลส าเร็จดีขึ้นกว่าเดิม เช่น ควรมีการพัฒนาศักยภาพด้าน
เทคโนโลยี มีการประชุมเพ่ือปรึกษาหารือแนวทางในการด าเนินการเพ่ือให้บรรลุเปูาหมาย มีการไป
ศึกษาดูงานเพื่อน ามาปรับปรุงการท างาน๔๑๖ 

  ๖. เจ้าอาวาสในฐานะของผู้บริหารจะต้องรู้จักวางแผนการท างาน มีการบริหารเวลา 
มีความเข้าใจในงานที่ต้องท า สามารถที่สื่อสารให้ผู้ร่วมงานหรือผู้ใต้บังคับบัญชาให้เข้าใจ มีการใช้
เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการสอดส่องดูแความเรียบร้อยภายในวัด มีการก าหนดเปูาหมายของการ
ด าเนินงานและมีการติดตามเพ่ือให้ทราบว่าเป็นไปตามท่ีตั้งเปูาไว้หรือไม่๔๑๗ 

  ๗. เจ้าอาวาสในยุคนี้ต้องเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลง ต้องมีความมั่นใจในตัวเอง มีการ
หยั่งรู้ข้อเท็จจริงภายนอก และต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะงาน จึงจะท าให้งานเกิดผลสัมฤทธิ์ได้ ดังนั้น
การพัฒนาสมรรถนะด้านเทคโนโลยีก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่จะช่วยให้การท างานของเจ้าอาวาสและคณะ
สงฆ์มีความรวดเร็ว สะดวกสบาย๔๑๘ 

  ๘. การที่เจ้าอาวาสสามารถปกครองวัดได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้น คณะสงฆ์
จ าเป็นต้องมีการสอนงานและมอบหมายงานให้กับเจ้าอาวาสอย่างเป็นระบบ โดยท ากันให้เป็น
วัฒนธรรมของคณะสงฆ์ จึงควรให้เจ้าอาวาสได้รับการอบรมอย่างต่อเนื่อง เพ่ือจะได้รับความรู้ใหม่ๆ 
น ามาใช้ในการพัฒนางาน ซึ่งหากมีการท างานที่ดีผลที่ได้คือ เจ้าอาวาสได้รับสมณศักดิ์เป็นพระครู
สัญญาบัตรในระดับต่างๆ๔๑๙ 

  ๙. สมรรถนะเป็นทักษะ ความรู้ หรือคุณลักษณะประจ าตัวซึ่งทุกคนจ าเป็นต้องมี 
ดังนั้นหากต้องการให้เจ้าอาวาสมีสมรรถนะในด้านนั้นๆ จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพัฒนาเจ้าอาวาส
ทั้งหมด ด้วยการส่งเสริมหรือพัฒนาทักษะ ความรู้ความช านาญในการปฏิบัติภารกิจ เพ่ือให้สามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการส่งเสริมให้ไปศึกษาดูงาน เพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นจาก
เจ้าอาวาสที่ประสบความส าเร็จในการบริหารงาน๔๒๐ 

  ๑๐. ตามปกติคณะสงฆ์มีนโยบายในการพัฒนาเจ้าอาวาสอยู่แล้ว โดยการส่งไปอบรม
เพ่ิมเติมความรู้ที่จ าเป็นต้องใช้ในการบริหารวัด เพราะคณะสงฆ์มีนโยบายในการส่งเสริมให้มีการ

                                           
 ๔๑๕สัมภาษณ์ พระมหาชนก เขมกาโม, เจ้าคณะอ าเภอแก่งหางแมว, ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๑. 
 ๔๑๖สัมภาษณ์ พระใบฎีกาวีระ สุนฺทโร, ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมาบไผ่, ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๑. 
 ๔๑๗สัมภาษณ์ พระสมุห์อดิศักดิ์ กตสาโร, ผศ. ดร., เจ้าอาวาสวัดหนองปลาไหล,  ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๑. 
 ๔๑๘สัมภาษณ์ พระปลัดไพบูลย์ สนฺตจิตฺโต, ดร., เจ้าคณะต าบลปัถวี, ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๑. 
 ๔๑๙สัมภาษณ์ พระครูบวรสิริทัต, ดร., เจ้าคณะต าบลคมบาง, ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๑. 
 ๔๒๐สัมภาษณ์ นายรังสรรค์ เจริญวัย, นายกเทศมนตรีเทศบาลต าบลพลิ้ว, ๒ มกราคม ๒๕๖๒. 



๒๒๑ 
 

พัฒนาบุคลากรทางศาสนาด้วยวิธีการต่างๆ ตามความเหมาะสม รวมทั้งสนับสนุนให้พระสงฆ์พัฒนา
ศักยภาพของตนเองเพ่ิมขึ้น เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับบุคลากร น าไปสู่การเป็นพระสังฆาธิการ
ในระดับต่างๆ ต่อไป๔๒๑ 

  ๑๑. ในการจัดการงานกิจการคณะสงฆ์ เจ้าอาวาสควรจะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ความ
เข้าใจทั้งในเรื่องที่เกี่ยวกับงานและเกี่ยวกับคน เพราะส่งผลต่อการก าหนดข้อปฏิบัติภายในวัด ซึ่งจะ
ช่วยให้การจัดการงานกิจการคณะสงฆ์ได้ด าเนินการที่น าไปสู่เปูาหมายที่ตั้งไว้ได้ส าเร็จ หากเจ้าอาวาส
รูปใดไม่มีความรู้ความเข้าใจ ก็ควรจะปรับปรุงตนเอง หมั่นหาความรู้หรือหาประสบการณ์จากเจ้า
อาวาสรุ่นก่อนๆ๔๒๒ 

  ๑๒. ในการบริหารกิจการคณะสงฆ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการบริหารกิจการคณะสงฆ์ 
บุคลากรทุกคนล้วนมีความส าคัญอย่างยิ่ง ในการขับเคลื่อนให้คณะสงฆ์หรือวัดไปสู่เปูาหมายที่ก าหนด 
ดังนั้น คณะสงฆ์และเจ้าอาวาสจึงต้องเล็ง เห็นความส าคัญในการส่งเสริมให้ผู้ ใต้บังคับบัญชา            
ให้มีความรู้ความสามารถและทักษะที่จ าเป็นต้องมีในการปฏิบัติงาน เพ่ือให้การท างานของคณะสงฆ์
ให้บรรลุเปูาหมายอย่างมีประสิทธิภาพ๔๒๓ 

  ๑๓. ตามปกติหน่วยงานต่างๆ มักจะมีนโยบายในการพัฒนาบุคลากรของหน่วยงาน 
คณะสงฆ์จันทบุรีก็เช่นกัน ในแต่ละวัดจะมีการพัฒนาบุคลากรด้วยวิธีการต่างๆ เพ่ือให้พระสงฆ์มี
ความรู้ ความสามารถ ทักษะต่างๆ เพ่ิมมากขึ้น เพ่ือเตรียมความพร้อมสู่การเปลี่ยนแปลง เป็นการ
ส่งเสริมและปลูกฝังทัศนคติที่ดีและถูกต้องของพระสงฆ์ ให้เกิดการปฏิบัติงานตามที่คณะสงฆ์     
มุ่งหวังไว้๔๒๔ 

  ๑๔. เจ้าอาวาสควรต้องพัฒนาความรู้ความเข้าใจในงานที่ได้รับมอบหมายให้มากขึ้น 
นอกจากนี้ควรพยายามหาแนวทางในการพัฒนาการปฏิบัติงานที่รับผิดชอบอย่างต่อเนื่อง  แนวทางที่
ใช้ในการพัฒนาคือ ควรเข้าร่วมประชุมคณะสงฆ์ทุกครั้ง หมั่นเข้ารับการอบรมในหลักสูตรต่างๆ ที่
เกี่ยวกับงานคณะสงฆ์๔๒๕ 

  ๑๕. เจ้าอาวาสมีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติงานของคณะสงฆ์ให้ประสบผลส าเร็จ 
เทคนิคที่ใช้ในการพัฒนาการท างานคือ บางรูปก็เข้าอบรมในหลักสูตรต่างๆ  เข้าร่วมสัมมนา เข้าร่วม
การประชุมของคณะสงฆ์หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  มีโอกาสก็เข้าศึกษาในสถาบันการศึกษา หรือ
บางครั้งก็ขอให้ผู้เชี่ยวชาญสอนงานให้ ท าให้เจ้าอาวาสสามารถบริหารวัดให้มีความมั่นคง มีสิ่งปลูก
สร้าง เช่น โบสถ์ ศาลา ฌาปนสถานครบครัน ๔๒๖ 

                                           
 ๔๒๑สัมภาษณ์ พระปลัดค านวณ อนงฺคโณ, ดร., เจ้าอาวาสวัดเกาะเปริด, ๕ มกราคม ๒๕๖๒. 
 ๔๒๒สัมภาษณ์ นายมนตรี พงษ์เจริญ, ข้าราชการบ านาญ, ๑๕ มกราคม ๒๕๖๒. 
 ๔๒๓สัมภาษณ์ พระราชธรรมเมธี, ดร., รองเจ้าคณะจังหวัดจันทบุรี,  ๑๘ มกราคม ๒๕๖๒. 
 ๔๒๔สัมภาษณ์ นางพรทิพย์ โกมลสิงห์, รองรองประธานชมรมคนกวาดวัดจังหวัดจันทบุรี, ๑๘ มกราคม 
๒๕๖๒. 
 ๔๒๕สัมภาษณ์ พระครูสุวรรณโพธิวรธรรม, เจ้าคณะต าบลตลาด, ๒๐ มกราคม ๒๕๖๒. 
 ๔๒๖สัมภาษณ์ พระปิติพัฒน์ านิโย, รองประธานสงฆ์ส านักสงฆ์มโนรมย์,  ๒๓ มกราคม ๒๕๖๒. 



๒๒๒ 
 

  ๑๖. เจ้าอาวาสควรส าเร็จการศึกษาจากสถานศึกษาในระดับปริญญาตรี ทั้งนี้เพ่ือจะ
ได้มีความรู้ความเข้าใจในการบริหารงานและการใช้เทคโนโลยีในการท างาน อย่างน้อยก็ควรมี
การศึกษาในระดับประกาศนัยบัตรการบริหารกิจการคณะสงฆ์ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย ทั้งนี้เพ่ือให้มีความรู้พ้ืนฐานในการบริหารงาน๔๒๗   
 
ตารางที่ ๔.๕๙  สรุปประเด็นและแสดงความถี่ของผู้ให้ข้อมูลส าคัญการสัมภาษณ์เชิงลึกเกี่ยวกับการ

พัฒนาสมรรถนะเจ้าอาวาสตามหลักพุทธธรรมเพ่ือการบริหารกิจการคณะสงฆ์ด้าน
การมุ่งผลสัมฤทธิ์  

ล าดับ สาระส าคัญ 
ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 

ความถี่ 
(รูป/คน) 

ล าดับที่ 

๑ การท างานให้ประสบความส าเร็จนั้น เจ้าอาวาสต้องมีความรู้
ความเข้าใจในงาน ต้องมีการสอนงานและมอบหมายอย่าง
เป็นระบบ มีความมุ่งมั่นที่จะท างานให้ส าเร็จตามเปูาหมาย 

๑ ๑, ๕, ๑๔ 

๒ คณะสงฆ์ควรมีการก าหนดกฎ ระเบียบและแนวทางการ
ปฏิบัติตน ทั้งนี้เพ่ือให้เกิดความเรียบร้อยดีงาม 

๑ ๒ 

๓ เจ้าอาวาสจึงต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถในการบริหาร 
รู้จักใช้เทคนิคที่เหมาะสมกับสถานการณ์ รู้จักวางแผนการ
ท างาน มีการบริหารเวลา มีความเข้าใจในงานที่ต้องท า 
สามารถที่สื่อสารให้ผู้ร่วมงานหรือผู้ใต้บังคับบัญชาให้เข้าใจ 
มีการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ 

 
๕ 

๓, ๔, ๕, ๖, 
๗, ๑๖ 

๔ บุคลากรทุกคนล้วนมีความส าคัญ จึงต้องมีการส่งเสริมให้มี
ความรู้ความสามารถและทักษะเพ่ือให้การท างานบรรลุ
เปูาหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยการจัดอบรม ดูงาน 

๓ ๙, ๑๒, ๑๓ 

๕ เจ้าอาวาสต้องจัดการงานกิจการคณะสงฆ์ให้มีความมุ่งมั่นใน
การปฏิบัติงานให้ประสบผลส าเร็จ ดังนั้น จึงต้องเข้าร่วม
ประชุมคณะสงฆ์ทุกครั้ง หมั่นเข้ารับการอบรมในหลักสูตร
ต่างๆ ที่เก่ียวกับงานคณะสงฆ์ 

 
 

๘ 

๑, ๒, ๓, ๔, 
๑๐, ๑๑, 
๑๔, ๑๕ 

๖ เทคนิคที่ใช้ในการพัฒนาสมรรถนะคือ การอบรม สัมมนา 
ประชุม เข้าศึกษาในสถาบันการศึกษา หรือขอให้มีการสอน
งานจากผู้เชี่ยวชาญ 

๑ ๑๕ 

 
 
 

                                           
 ๔๒๗ สัมภาษณ์ นายวิเชษฐ์ เปลี่ยนโมฬี, ไวยาวัจกรวัดใหม่, ๒๕ มกราคม ๒๕๖๒. 



๒๒๓ 
 

 
 จากตารางที่ ๔.๕๙ การพัฒนาสมรรถนะเจ้าอาวาสตามหลักพุทธธรรมเพ่ือการบริหาร
กิจการคณะสงฆ์ในจังหวัดจันทบุรี ด้านการมุ่งผลสัมฤทธิ์ คือ การท างานให้ประสบความส าเร็จนั้น 
เจ้าอาวาสต้องมีความรู้ความเข้าใจในงานที่ได้รับมอบหมาย พร้อมทั้งมีความมุ่งมั่นที่จะท างานให้
ส าเร็จตามเปูาหมาย ภายใต้สภาวะการเปลี่ยนแปลงของยุคโลกาภิวัตน์ ท าให้ต้องมีการแข่งขันกันมาก
ขึ้น ทั้งการแข่งขันกับเวลา และระบบงานที่ซับซ้อนมากขึ้น การที่จะพัฒนาสมรรถนะของเจ้าอาวาสใน
การบริหารกิจการคณะสงฆ์นั้น คณะสงฆ์จะต้องมีการจัดอบรมให้ความรู้เพ่ิมเติม หรืออาจจัดให้มีการ
ประชุมปฏิบัติการเพ่ือเสริมความรู้เกี่ยวกับงานที่ต้องท าแก่เจ้าอาวาส การจัดการงานของวัดให้บรรลุ
ผลสัมฤทธิ์ตามเปูาหมายของคณะสงฆ์  เจ้าอาวาสจะต้องเป็นผู้มีวิสัยทัศน์ รู้จักวางแผนการท างาน
อย่างเป็นระบบ มีการประชุมปรึกษาหารือเพ่ือหาทางเลือกใหม่ๆ มาใช้ในการจัดการให้งานเกิดผลดี  
จะต้องเป็นผู้ที่มีความสามารถในการบริหารจัดการได้ดี มีความรู้เรื่องพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ กฎ 
ระเบียบมหาเถรสมาคม และกฎหมายที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี มีการปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างแก่ผู้อ่ืน มี
การน าวิธีการใหม่ๆ น ามาพัฒนาการท างานให้เกิดผลส าเร็จดีขึ้นกว่าเดิม สามารถที่สื่อสารให้
ผู้ร่วมงานหรือผู้ใต้บังคับบัญชาให้เข้าใจ การที่เจ้าอาวาสสามารถปกครองวัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ
นั้น คณะสงฆ์จ าเป็นต้องมีการสอนงานและมอบหมายงานให้กับเจ้าอาวาสอย่างเป็นระบบ โดยท ากัน
ให้เป็นวัฒนธรรมของคณะสงฆ์ อย่างต่อเนื่อง เพ่ือจะได้รับความรู้ใหม่ๆ น ามาใช้ในการพัฒนางาน 
แนวทางที่ใช้ในการพัฒนาคือ ควรเข้าร่วมประชุมคณะสงฆ์ทุกครั้ง หมั่นเข้ารับการอบรมในหลักสูตร
ต่างๆ ที่เก่ียวกับงานคณะสงฆ์ ขณะเดียวกันเจ้าอาวาสต้องจัดการงานกิจการคณะสงฆ์ให้มีความมุ่งมั่น
ในการปฏิบัติงานให้ประสบผลส าเร็จ เทคนิคที่ใช้คือ การอบรม สัมมนา ประชุม เข้าศึกษาใน
สถาบันการศึกษา หรือขอให้มีการสอนงานจากผู้เชี่ยวชาญ ท าให้วัดมีความมั่นคง มีสิ่งปลูกสร้าง เช่น 
โบสถ์ ศาลา ฌาปนสถาน          

 ๔.๓.๒ แนวทางการพัฒนาสมรรถนะเจ้าอาวาสตามหลักพุทธธรรมเพื่อการบริหาร
กิจการคณะสงฆ์ในจังหวัดจันทบุรี ด้านการบริการที่ดี 

  ๑. เจ้าอาวาสควรมีการปรับปรุงการท างานของบุคลากรภายในวัด พัฒนา
กระบวนการท างานให้สอดคล้องกับความต้องการของญาติโยม มีการปรับปรุงระบบการยืมสิ่งของ
เครื่องใช้ให้มีความสะดวกมากขึ้น มีการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการอ านวยความสะดวกให้แก่      
ญาติโยม ทั้งในเรื่องของการรับเงินบริจาค การอ านวยความสะดวกในการให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับการจัด
กิจกรรมงานบุญต่างๆ การใช้สถานที่ ซึ่งควรจะมีการไปศึกษาดูงานในวัดที่มีการบริหารจัดการดี เพ่ือ
เป็นแนวทางในการน ามาปรับใช้ในวัดของตนเอง๔๒๘ 

  ๒. เจ้าอาวาสควรมุ่งจัดการงานกิจการคณะสงฆ์ทั้งในด้านวิชาการทางโลกและทาง
พระพุทธศาสนา ทั้งนี้เพราะสังคม มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมาก หากเจ้าอาวาสไม่มีความรู้เท่าทันก็
อาจตกเป็นเหยื่อของสังคม หรือไม่สามารถเป็นแบบอย่างแก่ผู้อื่นได้๔๒๙ 

                                           
 ๔๒๘สัมภาษณ์ พระครูสุจิตกิตติวัฒน์, ดร., เจ้าคณะอ าเภอมะขาม, วันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๑. 
 ๔๒๙สัมภาษณ์ นายสันติ ดินม่วง, ผอ.ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดจันทบุรี, ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๑. 



๒๒๔ 
 

  ๓. เจ้าอาวาสควรมีการฝึกฝนตนเองทั้งทางด้านวิชาการทางพระพุทธศาสนาและ  
ทางโลก หมั่นศึกษาหาความรู้ทั้งจากในสถาบันการศึกษาหรือจากแหล่งอ่ืนๆ หมั่นแลกเปลี่ยนเรียนรู้
เรื่องต่างๆ จากครูบาอาจารย์หรือเจ้าอาวาสด้วยกัน นอกจากนี้แล้วคณะสงฆ์ก็ควรมีนโยบายในการ
พัฒนาเจ้าอาวาสให้มีศักยภาพในการท างานที่ดีขึ้น ทั้งนี้เพ่ือให้สามารถปฏิบัติภารกิจของคณะสงฆ์ได้
อย่างลุล่วง๔๓๐  

  ๔. การพัฒนาสมรรถนะด้านนี้ของเจ้าอาวาสก็คือ ควรมีการอบรมแนะน าวิธีการให้
เจ้าอาวาสให้บริการแก่ญาติโยมอย่างเป็นมิตร พูดจาด้วยภาษาที่สุภาพ เป็นธุระ ช่วยแก้ปัญหาหรือ
หาทางแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว หากการท างานตรงไหนมีปัญหาหรือข้อขัดข้องก็ให้หาทาง
พัฒนาให้ดีขึ้น ต้องมีการไปศึกษาดูว่าวัดอ่ืนที่เค้าบริการดีนั้นมันมีลักษณะอย่างไร เพ่ือจะได้เอามา
เป็นแนวทางในการท างาน ส าหรับเรื่องการเผยแผ่ก็เช่นกัน ต้องมีการฝึกอบรมเป็นนักเทศน์ ๔๓๑ 

  ๕. แนวทางการในการพัฒนาสมรรถนะด้านการบริการที่ดีนั้น ก่อนอ่ืนเจ้าอาวาส
จะต้องมีความเข้าใจสภาพแวดล้อมในการท างาน เพ่ือที่จะได้มีการสนับสนุนทรัพยากรในการใช้งาน
ให้เพียงพอ ขาดสิ่งใดก็สนับสนุนสิ่งนั้นให้เพียงพอ ที่ส าคัญต้องมีการสร้างบรรยากาศในการท างานที่ดี 
เพ่ือเป็นแรงจูงใจให้บุคลากรตั้งใจปฏิบัติงาน เพื่อให้การบริการของวัดนั้นเป็นที่ถูกใจของผู้ที่เข้ามา จึง 
ต้องมีการสอนงานกัน๔๓๒ 

  ๖. เจ้าอาวาสจะต้องมีการพัฒนาระบบการให้บริการให้มีคุณภาพ ต้องดูว่าบุคลากร 
มีความรู้ความสามารถในการให้บริการหรือไม่ มีทักษะในการท างานหรือไม่ หากเป็นว่าบุคลากรของ 
เราขาดสิ่งเหล่านั้น เจ้าอาวาสก็ต้องมีการอบรมสั่งสอน แนะน าวิธีการต่างๆ ที่สามารถน าไปใช้ได้อย่าง 
เหมาะสม๔๓๓ 

  ๗. การมีระบบการให้บริการญาติโยมที่มีประสิทธิภาพจะช่วยลดความสูญเสียในการ 
ปฏิบัติงาน ทั้งในส่วนของวัสดุสิ่งของหรือแรงงาน ซึ่งหากเจ้าอาวาสมีการสื่อสารที่ชัดเจน เปิดโอกาสให้
พระสงฆ์หรือผู้ที่อยู่ภายในวัดมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ จะท าให้วัดมีระบบการบริการที่มีคุณภาพซึ่งการ
ที่จะท าให้การบริการภายในวัดมีคุณภาพนั้น เจ้าอาวาสก็ควรมีการพัฒนาด้วยสอนงานให้ บุคลากรมีการ
ประชุมกัน บางเรื่องก็ต้องมีการฝึกอบรมกัน บางวัดอาจมีการพาไปศึกษาดูงานในวัดที่ ท าดี๔๓๔ 

  ๘. คณะสงฆ์ควรมีการพัฒนาความรู้ความสามารถในการเผยแผ่ การศึกษา 
สงเคราะห์ และการสาธารณสงเคราะห์ โดยการอบรมแนวปฏิบัติงานต่างๆ จัดการประชุมสัมมนา  

                                           
 ๔๓๐สัมภาษณ์ ผศ.ปราโมทย์ สุวรรณา, ผู้อ านวยการส านักวัฒนธรรมและชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพ
พรรณี, ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๑. 
 ๔๓๑สัมภาษณ์ พระมหาชนก เขมกาโม, เจ้าคณะอ าเภอแก่งหางแมว, ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๑. 
 ๔๓๒สัมภาษณ์ พระอธิการทัศนัย านุตฺตโร, เจ้าอาวาสวัดท่าแคลง, ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๑. 
 ๔๓๓สัมภาษณ์ พระใบฎีกาวีระ สุนฺทโร, ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมาบไผ่, ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๑. 
 ๔๓๔สัมภาษณ์ พระปลัดไพบูลย์ สนฺตจิตฺโต, ดร., เจ้าคณะต าบลปัถวี, ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๑. 



๒๒๕ 
 

เพ่ือตอบสนองการเผยแผ่แก่ประชาชนอย่างเต็มประสิทธิภาพ และรองรับการให้การสงเคราะห์แก่ 
นักเรียนที่ยากจนและประชาชนผู้ยากไร้และด้อยโอกาส๔๓๕  

  ๙. ด้านการบริการนั้น เจ้าอาวาสจะต้องให้ความอนุเคราะห์แก่ญาติโยมตามควรแก่
โอกาส ทั้งในเรื่องของการท าบุญ การหยิบยืมสิ่งของเครื่องใช้ภายในวัด อาจท าในลักษณะที่พระรูป
เดียวสามารถตอบค าถามและให้ความช่วยเหลือญาติโยมได้อย่างครบถ้วน๔๓๖ 

  ๑๐. เจ้าอาวาสจะต้องเป็นผู้ที่มีบุคลิกยิ้มแย้มแจ่มใส ประชาชนสามารถที่จะพูดคุย
ปรับทุกข์หรือปรึกษาหารือปัญหาต่างๆ กับเจ้าอาวาสและพระในวัดได้ทุกเรื่อง๔๓๗ 

  ๑๑. เจ้าอาวาสมีการช่วยเหลือคนยากไร้ในเรื่องต่างๆ เช่น การบริจาคโลงศพ การ
จัดสรรพ้ืนที่ของวัดให้เป็นตลาดส าหรับให้ประชาชนน าสิ่งของมาขายเพ่ือสร้างรายได้  ดังนั้น เจ้า
อาวาสจึงควรมีการไปศึกษาดูงานในวัดที่มีการจัดท าอยู่ก่อน และมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากผู้มี
ประสบการณ์๔๓๘ 
ตารางที่ ๔.๖๐  สรุปประเด็นและแสดงความถี่ของผู้ให้ข้อมูลส าคัญการสัมภาษณ์เชิงลึกเกี่ยวกับแนว

ทางการพัฒนาสมรรถนะเจ้าอาวาสตามหลักพุทธธรรมเพ่ือการบริหารกิจการคณะ
สงฆ์ ด้านการบริการที่ดี 

ล าดับ สาระส าคัญ 
ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 

ความถี่ 
(รูป/คน) 

ล าดับที่ 

๑ เจ้าอาวาสหมั่นแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องต่างๆ จากครูบาอาจารย์หรือ
เจ้าอาวาสด้วยกัน มีการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่อ านวยความสะดวก
แก่ญาติโยมในเรื่องของการรับเงินบริจาค และการให้ค าปรึกษา 

๓ ๑, ๒, ๓,  

๒ มีการพัฒนาการท างานของบุคลากรโดยมีการสอนงาน การประชุม 
การฝึกอบรม การไปศึกษาดูงาน 

๖ ๔, ๕, ๖, 
๗, ๘,  

๓ การมีระบบการให้บริการญาติโยมอย่างมีมนุษยสัมพันธ์และมี
ประสิทธิภาพเพ่ือลดความสูญเสียในการปฏิบัติงาน 

๑ ๑๐, ๑๑ 

๔ มีการอนุเคราะห์ประชาชนทั้งในเรื่องการกิจกรรมกุศลและการ
ช่วยเหลือคนยากไร้ในเรื่องต่างๆ 

๒ ๙, ๑๑ 

 

 จากตารางที่ ๔.๖๐ แนวทางการพัฒนาสมรรถนะเจ้าอาวาสตามหลักพุทธธรรมเพ่ือการ
บริหารกิจการคณะสงฆ์ในจังหวัดจันทบุรี ด้านการบริการที่ดี คือ เจ้าอาวาสควรมีการปรับปรุงการ
ท างานของบุคลากรภายในวัด พัฒนากระบวนการท างานให้สอดคล้องกับความต้องการของญาติโยม 
                                           
 ๔๓๕สัมภาษณ์ พระครูจารุเขมากร, ดร., เจ้าอาวาสวัดทองทั่ว, ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๑. 
 ๔๓๖สัมภาษณ์ นายรังสรรค์ เจริญวัย, นายกเทศมนตรีเทศบาลต าบลพลิ้ว, ๒ มกราคม ๒๕๖๒. 
 ๔๓๗สัมภาษณ์ นายมนตรี พงษ์เจริญ, ข้าราชการบ านาญ, ๑๕ มกราคม ๒๕๖๒. 
 ๔๓๘สัมภาษณ์ นางพรทิพย์ โกมลสิงห์, รองรองประธานชมรมคนกวาดวัดจังหวัดจันทบุรี, ๑๘ มกราคม 
๒๕๖๒. 



๒๒๖ 
 

มีการปรับปรุงระบบการยืมสิ่งของเครื่องใช้ให้มีความสะดวกมากขึ้น มีการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ใน
การอ านวยความสะดวกให้แก่ญาติโยม มีการฝึกฝนตนเองทั้งทางด้านวิชาการทางพระพุทธศาสนา
และทางโลก หมั่นศึกษาหาความรู้ทั้งจากในสถาบันการศึกษาหรือจากแหล่งอ่ืนๆ หมั่นแลกเปลี่ยน
เรียนรู้เรื่องต่างๆ จากครูบาอาจารย์หรือเจ้าอาวาสด้วยกัน ซึ่งควรจะมีการไปศึกษาดูงานในวัดที่มีการ
บริหารจัดการดี เพ่ือเป็นแนวทางในการน ามาปรับใช้ในวัดของตนเอง  เจ้าอาวาสจะต้องมีการพัฒนา
ระบบการให้บริการให้มีคุณภาพ มีการสอนงานให้บุคลากร มีการประชุมกัน อบรมสั่งสอน แนะน า
วิธีการต่างๆ ที่สามารถน าไปใช้ได้อย่าง เหมาะสม เพ่ือให้การบริการของวัดนั้นเป็นที่ถูกใจของผู้ที่เข้า
มา มีการพัฒนาระบบการให้บริการให้มีคุณภาพที่ช่วยลดความสูญเสียในการปฏิบัติงาน ทั้งในส่วน
ของวัสดุสิ่งของหรือแรงงาน ให้บริการแบบเบ็ดเสร็จเด็ดขาดในที่เดียว โดยประชาชนสามารถที่จะ
พูดคุยปรับทุกข์หรือปรึกษาหารือปัญหาต่างๆ กับเจ้าอาวาสและพระในวัดได้ทุกเรื่อง นอกจากนี้เจ้า
อาวาสยังมีการช่วยเหลืออนุเคราะห์คนยากไร้ในเรื่องการจัดงานศพ การจัดสรรพ้ืนที่ท ากินให้  ดังนั้น
เจ้าอาวาสจึงควรมีการไปศึกษาดูงานในวัดที่มีการจัดท าอยู่ก่อน และมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากผู้มี
ประสบการณ์ 

 ๔.๓.๓ แนวทางการพัฒนาสมรรถนะเจ้าอาวาสตามหลักพุทธธรรมเพื่อการบริหาร
กิจการคณะสงฆ์ในจังหวัดจันทบุรี ด้านการสั่งสมความเชี่ยวชาญ 

  ๑. เจ้าอาวาสควรมีความรู้ในเรื่องของการจัดการงานกิจการคณะสงฆ์ในเรื่องต่างๆ มี
ควรมีการศึกษาหาความรู้ทั้งทางโลกและทางธรรม และเทคโนโลยีใหม่ๆ เพ่ือน ามาใช้ในการจัดการ
งานกิจการคณะสงฆ์และพัฒนาการท างานให้มีความสะดวกมากยิ่งขึ้น๔๓๙ 

  ๒. เจ้าอาวาสควรมีการเสริมและเพ่ิมเติมความรู้ด้วยการเข้าประชุม อบรมสัมมนา 
หรือเรียนรู้ด้วยตนเอง เพ่ือน าประสบการณ์ที่ได้มาพัฒนาการท างานของตนเองและใช้ในการพัฒนา 
ผู้ใต้บังคับบัญชา๔๔๐ 

  ๓. คณะสงฆ์จันทบุรีมีการส่งเสริมให้พระสงฆ์ในระดับต่างๆ จัดการงานกิจการคณะ
สงฆ์ทั้ง ของการศึกษาแผนกธรรม แผนกบาลีและแผนกสามัญ มีการจัดการศึกษาให้กับพระสงฆ์ทุก
ระดับชั้น ทั้งแผนกธรรม แผนกบาลี และแผนกสามัญ โดยส่งเสริการศึกษาของพระสงฆ์ในทุกแผนก๔๔๑  

  ๔.คณะสงฆ์จันทบุรีมีการสนับสนุนและส่งเสริมให้พระสงฆ์ทุกระดับชั้นใฝุหา ความรู้ 
เพ่ือจัดการงานกิจการคณะสงฆ์ ส่งเสริมให้พระสงฆ์ได้รับการศึกษาทั้งด้านแผนกธรรม แผนกบาลี 
และแผนกสามัญอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ยังมีการส่งเสริมให้เจ้าอาวาสได้เข้ารับการอบรมในหลักสูตร
อ่ืนๆ อีกด้วย เช่น หลักสูตรการปฏิบัติวิปัสสนา หลักสูตรนักเทศน์๔๔๒ 

                                           
 ๔๓๙สัมภาษณ์ พระครูสุจิตกิตติวัฒน์, ดร., เจ้าคณะอ าเภอมะขาม, ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๑. 
 ๔๔๐สัมภาษณ์ นายสันติ ดินม่วง, ผอ.ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดจันทบุรี, ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๑. 
 ๔๔๑สัมภาษณ์ ผศ. ปราโมทย์  สุวรรณา, ผู้อ านวยการส านักวัฒนธรรมและชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ร าไพพรรณี, ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๑. 
 ๔๔๒สัมภาษณ์ พระมหาชนก เขมกาโม, เจ้าคณะอ าเภอแก่งหางแมว, ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๑. 



๒๒๗ 
 

  ๕. เจ้าอาวาสควรมีการจัดการงานกิจการคณะสงฆ์ด้วยการเข้ารับการศึกษาในแผนก
ต่างๆ ทั้งแผนกธรรม บาลี และสามัญ โดยเฉพาะเจ้าอาวาสซึ่งเป็นพระสังฆาธิการระดับต้นๆ อย่าง
น้อยควรจบการศึกษาแผนกธรรมระดับนักธรรมชั้นเอก จบเปรียญธรรมสามประโยค และจบ
การศึกษาสามัญในระดับปริญญาตรี๔๔๓ 

  ๖. แต่เดิมคณะสงฆ์มีการจัดการศึกษาให้แก่พระสงฆ์ทุกระดับชั้น โดยมีการจัดการ
เรียนการสอนแผนกธรรมในช่วงเข้าพรรษา และมีการจัดสอบโดยแม่กองธรรม ในช่วงออกพรรษมีการ
จัดการศึกษาแผนกบาลี โดยก่อนสอบจะมีการเปิดหลักสูตรทบทวนก่อนสอบแก่ผู้ที่เข้าศึกษา ก่อนที่
จะเข้าสอบจริงตามหลักเกณฑ์ของแม่กองบาลี๔๔๔ 

  ๗. ในการขับเคลื่อนองค์กรคณะสงฆ์นั้น โลกมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา การรู้
พระธรรมวินัยเพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอ เจ้าอาวาสจึงต้องสนใจใฝุรู้ หมั่นศึกษาเกี่ยวกับกฎระเบียบ
ต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับคณะสงฆ์ ตลอดจนกฎระเบียบและกฎหมายบ้านเมืองอีกด้วย๔๔๕ 

  ๘. การพัฒนาสมรรถนะเจ้าอาวาสนั้น ควรมีการจัดตั้งโรงเรียนส าหรับพระ        
สังฆาธิการในแต่ละระดับ เพ่ืออบรมให้เจ้าอาวาสเข้าใจบทบาทหน้าที่ ถึงแม้ในปัจจุบันจะมีการเปิด
หลักสูตรประกาศนียบัตรการบริหารกิจการคณะสงฆ์แล้วก็ตาม๔๔๖ 

  ๙. เจ้าอาวาสนอกจากจะมีการพัฒนาในด้านการศึกษาแผนกธรรม บาลี และสามัญ
แล้ว ยังต้องพัฒนาตนในเรื่องของการปฏิบัติวิปัสสนาอีกด้วย๔๔๗ 

  ๑๐. ปัจจุบันพระสงฆ์ในจังหวัดจันทบุรีมีการจัดการงานกิจการคณะสงฆ์ด้าน
สาธารณสุข มีการเข้ารับการอบรมเป็นพระคิลานุปัฏฐาก ซึ่งท าหน้าที่ในการดูแลผู้ปุวยติดเตียง๔๔๘ 

  ๑๑. เจ้าอาวาสควรมีการพัฒนาตนเองเพ่ือให้มีความรอบรู้ในเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่ใช้
ในงานของคณะสงฆ์ และน าเทคโนโลยีและความรู้ หรือวิทยาการใหม่ๆ มาใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ใน
การบริหารกิจการคณะสงฆ์ เพ่ือให้การบริหารกิจการคณะสงฆ์มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน๔๔๙ 

 

 

 

 

                                           
 ๔๔๓สัมภาษณ์ พระใบฎีกาวีระ สุนฺทโร, ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมาบไผ่, ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๑. 
 ๔๔๔สัมภาษณ์ พระปลัดไพบูลย์ สนฺตจิตฺโต, ดร., เจ้าคณะต าบลปัถวี, ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๑. 
 ๔๔๕สัมภาษณ์ นายรังสรรค์ เจริญวัย, นายกเทศมนตรีเทศบาลต าบลพลิ้ว, ๒ มกราคม ๒๕๖๒. 
 ๔๔๖สัมภาษณ์ พระปลัดค านวณ อนงฺคโณ, ดร., เจ้าอาวาสวัดเกาะเปริด, ๕ มกราคม ๒๕๖๒. 
 ๔๔๗สัมภาษณ์ นายมนตรี พงษ์เจริญ, ข้าราชการบ านาญ, ๑๕ มกราคม ๒๕๖๒. 
 ๔๔๘สัมภาษณ์ พระราชธรรมเมธี, ดร., รองเจ้าคณะจังหวัดจันทบุรี, ๑๘ มกราคม ๒๕๖๒. 
 ๔๔๙สัมภาษณ์ พระครูสุวรรณโพธิวรธรรม, เจ้าคณะต าบลตลาด, ๒๐ มกราคม ๒๕๖๒.  



๒๒๘ 
 

ตารางที่ ๔.๖๑  สรุปประเด็นและแสดงความถี่ของผู้ให้ข้อมูลส าคัญการสัมภาษณ์เชิงลึกเกี่ยวกับการ
พัฒนาสมรรถนะเจ้าอาวาสตามหลักพุทธธรรมเพ่ือการบริหารจัดการงานกิจการคณะ
สงฆ์ ด้านการสั่งสมความเชี่ยวชาญ 

ล าดับ สาระส าคัญ 
ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 

ความถี่ 
(รูป/คน) 

ล าดับที่ 

๑ เจ้าอาวาสควรมีการพัฒนาให้มีความรู้ทั้งทางโลกและทาง
ธรรม และน าใช้เทคโนโลยีและความรู้ หรือวิทยาการใหม่ๆ 
มาใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ในการบริหารกิจการคณะสงฆ์  

 
๔ 

๑, ๕, ๙, ๑๐, 
๑๗ 

๒ มีการเพิ่มเติมความรู้ด้วยการเข้าประชุม อบรม 
สัมมนา เพื่อน ามาพัฒนางานของตนเอง 

๓ ๒, ๔, ๑๐ 

๓ คณะสงฆ์มีการส่งเสริมให้พระสงฆ์ทุกระดับชั้นมีการศึกษาทั้ง
แผนกธรรม บาลี และสามัญศึกษา 

๔ ๓, ๔, ๕, ๖ 

๔ มีการจัดอบรมหลักสูตรต่ างๆ ทั้ งหลักสูตรการเทศน์ 
หลักสูตรการปฏิบัติวิปัสสนา และหลักสูตรพระคิลานุปัฏฐาก  

๓ ๔, ๙, ๑๐ 

 

 จากตารางที่ ๔.๖๑ แนวทางการพัฒนาสมรรถนะเจ้าอาวาสตามหลักพุทธธรรมเพ่ือการ
บริหารกิจการคณะสงฆ์ ด้านการสั่งสมความเชี่ยวชาญ พบว่า เจ้าอาวาสควรจัดการงานกิจการคณะ
สงฆ์ในเรื่องความรู้ต่างๆ ทั้งทางโลกและทางธรรม มีการศึกษาหาความรู้และเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้ใน
การจัดการงานกิจการคณะสงฆ์และพัฒนาการท างาน ควรมีการเสริมและเพ่ิมเติมความรู้ด้วยการเข้า
ประชุม อบรมสัมมนา หรือเรียนรู้ด้วยตนเอง เพ่ือน าประสบการณ์ที่ได้มาพัฒนาการท างานของตนเอง
และใช้ในการพัฒนา ผู้ใต้บังคับบัญชา คณะสงฆ์มีการส่งเสริมให้พระสงฆ์ทุกระดับชั้นใฝุหา ความรู้ 
เพ่ือจัดการงานกิจการคณะสงฆ์ทั้งด้านแผนกธรรม แผนกบาลี และแผนกสามัญอย่างต่อเนื่อง 
นอกจากนี้ยังมีการส่งเสริมให้เจ้าอาวาสได้เข้ารับการอบรมในหลักสูตรอื่นๆ อีกด้วย เช่น หลักสูตรการ
ปฏิบัติวิปัสสนา หลักสูตรนักเทศน์ ทั้งนี้เพราะในการขับเคลื่อนองค์กรคณะสงฆ์นั้น โลกมีการ
เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา การรู้พระธรรมวินัยเพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอ   เจ้าอาวาสจึงต้องสนใจใฝุ
รู้ หมั่นศึกษาเกี่ยวกับกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับคณะสงฆ์ ตลอดจนกฎระเบียบและกฎหมาย
บ้านเมืองอีกด้วย ซึ่งในการพัฒนาสมรรถนะเจ้าอาวาสนั้น ควรมีการจัดตั้งโรงเรียนส าหรับพระสังฆาธิ
การในแต่ละระดับ เพ่ืออบรมให้เจ้าอาวาสเข้าใจบทบาทหน้าที่ ถึงแม้ในปัจจุบันจะมีการเปิดหลักสูตร
ประกาศนียบัตรการบริหารกิจการคณะสงฆ์แล้วก็ตาม นอกจากนี้คณะสงฆ์ยังมีการพัฒนาพระสงฆ์ใน
ด้านสาธารณสุข โดยจัดให้เข้ารับการอบรมเป็นพระคิลานุปัฏฐาก ซึ่งเป็นผู้ท าหน้าที่ในการดูแลผู้ปุวย
ติดเตียง 

 

 



๒๒๙ 
 

 ๔.๓.๔ แนวทางการพัฒนาสมรรถนะเจ้าอาวาสตามหลักพุทธธรรมเพื่อการบริหาร
กิจการคณะสงฆ์ในจังหวัดจันทบุรี ด้านการท างานเป็นทีม 

  ๑. งานของคณะสงฆ์เป็นงานที่ท าคนเดียวไม่ได้ ดังนั้น ผู้บริหารควรน าหลักธรรมาภิ
บาลมาใช้ในการบริหารและท าอย่างจริงจัง มีการปลูกฝังให้เจ้าอาวาสทุกวัดให้ความร่วมมือ ช่วยเหลือ
และสนับสนุนการท างานของเพ่ือนร่วมงานและคณะสงฆ์๔๕๐ 

  ๒. ในการท างานนั้น ควรส่งเสริมและสนับสนุนให้เจ้าอาวาสเข้ารับการฝึกอบรมหลีก
สูตรการท างานเป็นทีม เน้นให้เป็นผู้ที่มีมนุษยสัมพันธ์ สามารถท างานร่วมกับคนอ่ืนได้ มีทักษะเชิงกล
ยุทธ์ในการสร้างสายสัมพันธ์ระหว่างผู้น ากับผู้ใต้บังคับบัญชา๔๕๑ 

  ๓. ผู้บริหารคณะสงฆ์ควรให้การสนับอย่างจริงจัง มีการปลูกฝังจรรยาบรรณในการ
ท างาน  มีประชุมร่วมกันระหว่างเจ้าคณะต าบลเป็นประจ าทุกเดือน เพ่ือปรึกษาหารือแนวทางการ
ท างาน และแนวทางการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น๔๕๒  

  ๔. แนวทางการพัฒนาการท างานของเจ้าอาวาสนั้นต้องอาศัยความร่วมมือของ
บุคคลหลายฝุาย ทั้งฝุายที่เป็นคณะสงฆ์และฝุายที่เป็นฆราวาส เช่น การจัดตั้งกองทุนสัจจะสะสม
ทรัพย์ ซึ่งเป็นการท างานร่วมกันระหว่างพระสงฆ์และฆราวาสในการจัดตั้งกองทุนเพ่ือสงเคราะห์
ประชาชนผู้ยากจน ด้วยการน าเงินมาฝากรวมเป็นกองทุนเพ่ือน าไปใช้ประโยชน์ เป็นแหล่งให้
ประชาชนมากู้ยืมเพ่ือน าไปเป็นทุนประกอบอาชีพ หรือน าไปเป็นค่ารักษาพยาบาลในยามเจ็บปุวย๔๕๓ 

  ๕. คณะสงฆ์ซึ่งประกอบไปด้วย พระสงฆ์ระดับพระสังฆาธิการและพระลูกวัด รวมทั้ง
ญาติโยมของวัด ควรมีการช่วยเหลือกันตามความเหมาะสม กรณีเช่น วัดไหนมีงานของวัด วัดที่อยู่
บริเวณใกล้เคียงหรือที่มีสัมพันธ์ต่อกัน ก็มักจะมีการช่วยงานกัน เช่น การเข้ามาช่วยงานด้วยตนเอง
ของเจ้า อาวาส หรือการส่งพระลูกวัดมาท าหน้าที่แทน บางทีก็น าญาติโยมมาตั้งเป็นโรงทานเลี้ยง
อาหาร๔๕๔ 

  ๖. การปกครองภายในวัดก็ท าในลักษณะของทีมงาน เจ้าอาวาสต้องให้การสนับสนุน
ผู้ใต้บังคับบัญชา เน้นการสร้างความปรองดองและการสนับสนุนการท างานเป็นทีม มีการประชุมเพ่ือ
ชี้แจงกฎข้อบังคับ เช่น บางวัดมีกฎข้อบังคับว่าพระสงฆ์ภายในวัดจะต้องมีการโบสถ์ทุกวันพระ มีการ
ฟังสวดพระปาฏิโมกข์ ทั้งนี้เพ่ือแสดงถึงความสามัคคีและเป็นการรับฟังค าสอนของพระศาสดา๔๕๕ 

  ๗. การท างานของคณะสงฆ์ในยุคนี้ต้องเป็นการท างานแบบบูรณาการ มีประชุมเพ่ือ
หารือแนวทางการท างาน เช่น การจัดตั้งกองทุนสังฆะประชานุเคราะห์ เพ่ือน าเงินที่มีไปก่อสร้างบ้าน
                                           
 ๔๕๐สัมภาษณ์ พระครูสุจิตกิตติวัฒน์, ดร., เจ้าคณะอ าเภอมะขาม, ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๑. 
 ๔๕๑สัมภาษณ์ นายสันติ ดินม่วง, ผอ.ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดจันทบุรี, ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๑. 
 ๔๕๒สัมภาษณ์ ผศ. ปราโมทย์  สุวรรณา, ผู้อ านวยการส านักวัฒนธรรมและชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ร าไพพรรณี, ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๑. 
 ๔๕๓สัมภาษณ์ พระมหาชนก เขมกาโม, เจ้าคณะอ าเภอแก่งหางแมว, ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๑. 
 ๔๕๔สัมภาษณ์ พระใบฎีกาวีระ สุนฺทโร, ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมาบไผ่, ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๑. 
 ๔๕๕สัมภาษณ์ พระปลัดไพบูลย์ สนฺตจิตฺโต, ดร., เจ้าคณะต าบลปัถวี, ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๑. 



๒๓๐ 
 

ให้กับคนยากจน ไร้ที่อยู่ ซึ่งมีการก าหนดว่าในหนึ่งปีแต่ละอ าเภอจะมีการก่อสร้างบ้าน ให้คนยากจน
ในลักษณะนี้ปีละ หนึ่งหลังเป็นอย่างน้อย๔๕๖ 

  ๘. ปัจจุบันคณะสงฆ์จังหวัดจันทบุรี มีการท างานร่วมกับหลายหน่วยงาน มีการ 
ประสานกันเป็นเครือข่ายในการท างาน เช่น การท างานด้านกองทุนสัจจะสะสมทรัพย์ ซึ่งมีเครือข่าย 
อยู่ทั่วประเทศ ซึ่งผู้ที่ท างานด้านนี้จะต้องมีการประชุมปรึกษาหารือเกี่ยวกับการท างานอย่าง
สม่ าเสมอ๔๕๗ 

  ๙. ในงานการสงเคราะห์ของคณะสงฆ์ นอกเหนือจากการสงเคราะห์ทุนการศึกษาแก่ 
นักเรียนยากจนแล้ว โดยนโยบายคณะสงฆ์ที่ต้องการให้มีการท างานเป็นทีม จึงก าหนดให้ในแต่ละ
ต าบลมีการวางแผนจัดหาทุนเพ่ือเป็นงบประมาณในการจัดซื้อสิ่งของและข้าวสารอาหารแห้งน าไป
สงเคราะห์ผู้ยากไร้และคนปุวยติดเตียง๔๕๘ 

  ๑๐. ปัจจุบันมีการจัดตั้งกองบุญสุขภาวะพระสังฆาธิการ เพ่ือให้พระสังฆาธิการ     
ได้หันมาท างานด้านการสงเคราะห์กันเองมากขึ้น โดยการจัดตั้งเป็นกองทุนในการดูแลพระสงฆ์ที่
อาพาธ๔๕๙ 

  ๑๑. การท างานของคณะสงฆ์นั้นมีการกระจายบทบาทหน้าที่ของเจ้าอาวาสไปตาม
ความถนัดในการท างาน เจ้าอาวาสที่มีทักษะความช านาญในด้านการปกครอง ก็ท างานด้านการปกครอง 
รูปใดมีความช านาญในการท างานด้านสาธารณสงเคราะห์ก็รับงานด้านสาธารณสงเคราะห์ไป๔๖๐ 

  ๑๒. เจ้าอาวาสควรรู้บทบาทหน้าที่ของตนเอง รับฟังความคิดเห็นของผู้บังคับบัญชา 
เพ่ือร่วมงานและผู้ใต้บังคับบัญชา และเต็มใจเรียนรู้จากผู้อ่ืน บางครั้งอาจต้องแก้ไขปัญหาและความ
ขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้งเป็นผู้ประสานความสัมพันธ์ สร้างขวัญก าลังใจของทีม เพ่ือปฏิบัติภารกิจ
ในส่วนของคณะสงฆ์ให้บรรลุผล๔๖๑  

  ๑๓. เจ้าอาวาสควรให้ความร่วมมือกับคณะสงฆ์ในการท างาน ท าหน้าที่ของตนให้
ส าเร็จ สนับสนุนและมีส่วนร่วมในการตัดสินใจของคณะสงฆ์ ให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลแก่เพ่ือน
ร่วมงาน เพื่อช่วยเหลือให้งานส าเร็จ๔๖๒ 

 
 
 
 
                                           
 ๔๕๖สัมภาษณ์ นายรังสรรค์ เจริญวัย, นายกเทศมนตรีเทศบาลต าบลพลิ้ว, ๒ มกราคม ๒๕๖๒. 
 ๔๕๗สัมภาษณ์ พระปลัดค านวณ อนงฺคโณ, ดร., เจ้าอาวาสวัดเกาะเปริด, ๕ มกราคม ๒๕๖๒. 
 ๔๕๘สัมภาษณ์ นายมนตรี พงษ์เจริญ, ข้าราชการบ านาญ, ๑๕ มกราคม ๒๕๖๒. 
 ๔๕๙สัมภาษณ์ พระราชธรรมเมธี, ดร., รองเจ้าคณะจังหวัดจันทบุรี, ๑๘ มกราคม ๒๕๖๒. 
 ๔๖๐สัมภาษณ์ นางพรทิพย์ โกมลสิงห์, รองประธานชมรมคนกวาดวัดจังหวัดจันทบุร,ี ๑๘ มกราคม ๒๕๖๒. 
 ๔๖๑สัมภาษณ์ พระปิติพัฒน์ านิโย, รองประธานสงฆ์ส านักสงฆ์มโนรมย์, ๒๑ มกราคม ๒๕๖๒. 
 ๔๖๒สัมภาษณ์ นายวิเชษฐ์ เปลี่ยนโมฬี, ไวยาวัจกรวัดใหม่, ๒๕ มกราคม ๒๕๖๒. 



๒๓๑ 
 

ตารางที่ ๔.๖๒  สรุปประเด็นและแสดงความถี่ของผู้ให้ข้อมูลส าคัญการสัมภาษณ์เชิงลึกเกี่ยวกับแนว
ทางการพัฒนาสมรรถนะเจ้าอาวาสตามหลักพุทธธรรมเพ่ือการบริหารกิจการคณะสงฆ์ 
ด้านการท างานเป็นทีม 

ล าดับ สาระส าคัญ 
ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 

ความถี่ 
(รูป/คน) 

ล าดับที่ 

๑ เจ้าอาวาสควรมีการประชุมเพ่ือปรึกษาหารือแนวทางการ
ท างานและการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในการท างานร่วมกัน 

 
๕ 

๑, ๒, ๓, ๖, 
๘ 

๒ เจ้าอาวาสควรเป็นผู้ที่มนุษยสัมพันธ์ สามารถท างานร่วมกับ  
คนอ่ืนได้ มีทักษะเชิงกลยุทธ์ในการสร้างสายสัมพันธ์ระหว่าง
ผู้น ากับผู้ใต้บังคับบัญชา 

๒ ๕, ๒๐ 

๔ คณะสงฆ์มีการจัดตั้งกองทุนขึ้นเพ่ือให้การสงเคราะห์พระสงฆ์
และประชาชนผู้ยากไร้ 

๓ ๙, ๑๐, ๑๔ 

๕ เจ้าอาวาสควรรู้บทบาทหน้าที่ของตนเอง รับฟังความคิดเห็น
ของผู้บังคับบัญชา เพ่ือร่วมงานและผู้ใต้บังคับบัญชา และเต็ม
ใจเรียนรู้จากผู้อื่น การท างานแบ่งกันตามความถนัด 

 
๓ 

๑ ๑ ,  ๑ ๖ , 
๑๙ 

  

 จากตารางที่ ๔.๖๒ แนวทางการพัฒนาสมรรถนะเจ้าอาวาสตามหลักพุทธธรรมเพ่ือการ
บริหารกิจการคณะสงฆ์ ด้านการท างานเป็นทีม คือ งานของคณะสงฆ์เป็นงานที่ท าคนเดียวไม่ได้ เจ้า
อาวาสทุกวัดจึงต้องให้ความร่วมมือ ช่วยเหลือและสนับสนุนการท างาน โดยเจ้าอาวาสจะต้องเป็นผู้ที่
มนุษยสัมพันธ์ สามารถท างานร่วมกับคนอ่ืนได้ มีทักษะเชิงกลยุทธ์ในการสร้างสายสัมพันธ์ระหว่าง
ผู้น ากับผู้ใต้บังคับบัญชานอกจากนี้คณะสงฆ์มีการประชุมเพ่ือปรึกษาหารือในการท างานเป็นประจ า
ทุกเดือน โดยมีการแบ่งงานกันไปตามความถนัดของแต่ละรูป คณะสงฆ์มีการช่วยเหลือกันในทุกด้าน 
หากวัดไหนมีงานของวัด วัดที่อยู่บริเวณใกล้เคียงหรือที่มีสัมพันธ์ต่อกัน ก็มักจะมีการช่วยงานกัน การ
ปกครองภายในวัดก็ท าในลักษณะของทีมงาน มีการประชุมเพ่ือชี้แจงกฎข้อบังคับ เช่น บางวัดมีกฎ
ข้อบังคับว่าพระสงฆ์ภายในวัดจะต้องมีการโบสถ์ทุกวันพระ มีการฟังสวดพระปาฏิโมกข์ ทั้งนี้เพ่ือ
แสดงถึงความสามัคคีและเป็นการรับฟังค าสอนของพระศาสดา การท างานของคณะสงฆ์ในยุคนี้ต้อง
เป็นการท างานแบบบูรณาการ ปัจจุบันคณะสงฆ์จังหวัดจันทบุรี มีการท างานร่วมกับหลายหน่วยงาน 
มีการประสานกันเป็นเครือข่ายในการท างาน เช่น การตั้งกองทุนสัจจะสะสมทรัพย์ เพ่ือน าเงินมาให้
ประชาชนที่มีฐานะยากจนกู้ยืมไป ใช้ในการประกอบอาชีพหรือบรรเทาความเดือดร้อน การตั้งกองทุน
สังฆประชานุเคราะห์ เพ่ือน าเงินที่มีไปก่อสร้างบ้านให้กับคนยากจนไร้ที่อยู่ ซึ่งมีการก าหนดว่าในหนึ่ง
ปีแต่ละอ าเภอจะมีการก่อสร้างบ้าน ให้คนยากจนในลักษณะนี้ปีละหนึ่งหลังเป็นอย่างน้อย และการ
จัดตั้งกองบุญสุขภาวะพระสังฆาธิการ ที่จัดตั้งขึ้นเป็นกองทุนในการดูแลพระสงฆ์ที่อาพาธกันเอง  

 



๒๓๒ 
 

 ๔.๓.๕ แนวทางการพัฒนาสมรรถนะเจ้าอาวาสตามหลักพุทธธรรมเพื่อการบริหาร
กิจการคณะสงฆ์ในจังหวัดจันทบุรี ด้านการยึดม่ันในความชอบธรรม 

  ๑. คณะสงฆ์ส่งเสริมให้เจ้าอาวาสยึดหลักความถูกต้องในการปฏิบัติงาน มีการ
ส่งเสริมให้ตระหนักและปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของคณะสงฆ์๔๖๓ 

  ๒. เจ้าอาวาสส่งเสริมให้พระสงฆ์ที่อยู่ภายในวัดปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุจริต ปฏิบัติ
หน้าที่ด้วยความถูกต้องตามหลักพระวินัย๔๖๔ 

  ๓. คณะสงฆ์ภาค ๑๓ มีการก าหนดให้พระสงฆ์นุ่งห่มผ้าจีวรและใส่รองเท้าที่มีสี
เหมือนกัน นอกจากนี้ยังต้องมีการโกนหัวทุก ๑๕ วัน ถือเป็นธรรมเนียมปฏิบัติเหมือนกันทุกวัด      
ทุกจังหวัด๔๖๕  

  ๔. เจ้าคณะภาคเน้นให้เจ้าอาวาสยึดมั่นต่อการกระท าที่ถูกต้องดีงาม ไม่โอนอ่อน
ตามอิทธิพลใดๆ มีการปฏิบัติภารกิจต่างๆ อย่างตรงไปตรงมา๔๖๖ 

  ๕. เจ้าอาวาสมีการบริหารกิจการคณะสงฆ์ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีความ
รับผิดชอบต่องานที่ท า มีการปรับปรุงการท างานให้มีความโปร่งใสเพ่ือให้คณะกรรมการวัดและ
พุทธศาสนิกชนสามารถตรวจสอบได้๔๖๗ 

  ๖. เจ้าอาวาสมีการให้ค าปรึกษาและการอ านวยความสะดวกให้แก่ประชาชนผู้มา
ติดต่อหรือมาท ากิจกรรมการกุศลในวัดอย่างเสมอภาคไม่เลือกปฏิบัติ๔๖๘  

  ๗. เจ้าอาวาสเป็นผู้ที่รักษาค าพูด มีสัจจะและเชื่อถือได้ ยึดมั่นในหลักพระธรรมวินัย 
และยืนหยัดเพ่ือความถูกต้องโดยมุ่งที่จะปกปูองชื่อเสียงและผลประโยชน์ของคณะสงฆ์ มีการแยก
เรื่องส่วนตัวและเรื่องงานออกจากกัน๔๖๙ 

  ๘. เจ้าอาวาสเป็นผู้ที่กล้าตัดสินใจในยามที่ตกอยู่ในสถานการณ์ล าบาก ปฏิบัติหน้าที่
ด้วยความสุจริต ไม่เลือกปฏิบัติ แสดงถึงความมีจิตส านึกในความเป็นเพศบรรพชิต ยึดมั่นในหลักพระ
ธรรมวินัย มีการเสียสละความสุขส่วนตัวเพ่ือให้งานของคณะสงฆ์บรรลุเปูาหมาย๔๗๐ 

                                           
 ๔๖๓สัมภาษณ์ พระครูสุจิตกิตติวัฒน์, เจ้าคณะอ าเภอมะขาม, ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๑. 
 ๔๖๔สัมภาษณ์ นายสันติ ดินม่วง, ผอ.ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดจันทบุรี, ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๑. 
 ๔๖๕สัมภาษณ์ ผศ. ปราโมทย์  สุวรรณา, ผู้อ านวยการส านักวัฒนธรรมและชุมชน มหาวิทยาลัยร าชภัฏ
ร าไพพรรณี, ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๑. 
 ๔๖๖สัมภาษณ์ พระมหาชนก เขมกาโม, เจ้าคณะอ าเภอแก่งหางแมว, ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๑.  
 ๔๖๗สัมภาษณ์ พระใบฎีกาวีระ สุนฺทโร, ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมาบไผ่, ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๑.  
 ๔๖๘สัมภาษณ์ นายรังสรรค์ เจริญวัย, นายกเทศมนตรีเทศบาลต าบลพลิ้ว, ๒ มกราคม ๒๕๖๒.  
 ๔๖๙สัมภาษณ์ พระปลัดค านวณ อนงฺคโณ, ดร., เจ้าอาวาสวัดเกาะเปริด, ๕ มกราคม ๒๕๖๒. 
 ๔๗๐สัมภาษณ์ นายมนตรี พงษ์เจริญ, ข้าราชการบ านาญ, ๑๕ มกราคม ๒๕๖๒. 



๒๓๓ 
 

  ๙. เจ้าอาวาสมักท างานโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน เน้นการท างานที่ยึดผลลัพธ์เป็น
หลัก พยายามใช้จ่ายงบประมาณอย่างคุ้มค่า เพ่ือท างานให้แล้วเสร็จตามก าหนด มีการปรับปรุงวิธีการ
ท างานให้มีความสะดวก รวดเร็วและประหยัด๔๗๑  

  ๑๐. เจ้าอาวาสปฏิบัติต่อพุทธศาสนิกชนด้วยความมีเมตตา เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ ยึดมั่นใน
ความถูกต้องดีงามและชอบธรรม มีการอ านวยความสะดวกให้กับพุทธศาสนิกชนที่เข้ามาท ากิจกรรม
ภายในวัดเป็นอย่างดี กล้าตัดสินใจในยามที่เจอสถานการณ์คับขัน รักษาค าพูด๔๗๒ 
 

ตารางที่ ๔.๖๓  สรุปประเด็นและแสดงความถี่ของผู้ให้ข้อมูลส าคัญการสัมภาษณ์เชิงลึกเกี่ยวกับแนว
ทางการพัฒนาสมรรถนะเจ้าอาวาสตามหลักพุทธธรรมเพ่ือการบริหารกิจการคณะ
สงฆ์ ด้านการยึดม่ันในความชอบธรรม  

ล าดับ สาระส าคัญ 
ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 

ความถี่ 
(รูป/คน) 

ล าดับที่ 

๑ เจ้าอาวาสส่งเสริมให้พระสงฆ์ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความถูกต้อง
ตามหลักพระวินัย ยึดมั่นในความถูกต้องดีงามและชอบธรรม 
ส่งเสริมให้บุคลากรตระหนักและปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของ  
คณะสงฆ์  ถือธรรมเนียมปฏิบัติเหมือนกัน 

 
๕ 

๑, ๒, ๓ , 
๔, ๕ 

๒ เจ้ าอาวาสปฏิบัติ ต่อ พุทธศาสนิกชนด้ วยความเมตตา 
เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ มีการอ านวยความสะดวกให้กับพุทธศาสนิกชน
ที่เข้ามาท ากิจกรรมภายในวัดเป็นอย่างดี ไมมี่เลือกปฏิบัติ 

๒ ๑๒, ๑๓ 

๓ เจ้าอาวาสท างานโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน พยายามใช้จ่าย
งบประมาณอย่างคุ้มค่า มีการปรับปรุงวิธีการท างานให้สะดวก
และรวดเร็ว แยกเรื่องส่วนตัวออกจากงาน มีการเสียสละ
ความสุขส่วนตัวเพ่ือให้งานของคณะสงฆ์บรรลุเปูาหมาย 

 
๓ 

๑๐, ๑๔, 
๑๖ 

 

 จากตารางที่ ๔.๖๓ แนวทางการพัฒนาสมรรถนะเจ้าอาวาสตามหลักพุทธธรรมเพ่ือการ
บริหารกิจการคณะสงฆ์ในจังหวัดจันทบุรี ด้านการยึดม่ันในความชอบธรรม คือ เจ้าอาวาสส่งเสริมให้
พระสงฆ์ยึดมั่นในความถูกต้องดีงามและชอบธรรม ส่งเสริมให้บุคลากรตระหนักและปฏิบัติตาม
กฎเกณฑ์ของคณะสงฆ์  ถือธรรมเนียมปฏิบัติเหมือนกัน ส่งเสริมให้พระสงฆ์ที่อยู่ภายในวัดปฏิบัติ
ภารกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความถูกต้องตามหลักพระวินัย มีการปฏิบัติต่อ
พุทธศาสนิกชนด้วยความเมตตา เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ มีการอ านวยความสะดวกให้กับพุทธศาสนิกชนที่เข้า
มาท ากิจกรรมภายในวัดเป็นอย่างดี ไม่มีเลือกปฏิบัติ เจ้าอาวาสเป็นผู้ที่รักษาค าพูด มีสัจจะและเชื่อถือ
ได้ ท างานโดยมุ่งหวังผลส าเร็จ มีการใช้จ่ายงบประมาณอย่างประหยัด มีการท างานแบบโปร่งใส 

                                           
 ๔๗๑สัมภาษณ์ พระราชธรรมเมธี, ดร. รองเจ้าคณะจังหวัดจันทบุรี, ๑๘ มกราคม ๒๕๖๒. 
 ๔๗๒สัมภาษณ์ นางพรทิพย์ โกมลสิงห์, รองประธานชมรมคนกวาดวัดจังหวัดจันทบุร,ี ๑๘ มกราคม ๒๕๖๒. 



๒๓๔ 
 

สามารถตรวจสอบได้ ยืนหยัดเพ่ือความถูกต้อง มีการปกปูองผลประโยชน์ของคณะสงฆ์ เจ้าอาวาส
แยกเรื่องส่วนตัวออกจากงาน มีการเสียสละความสุขส่วนตัวเพ่ือให้งานของคณะสงฆ์บรรลุเปูาหมาย 
นอกจากนี้ยังมีการปรับปรุงวิธีการท างานให้สะดวกรวดเร็ว 

๔.๔ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion) เพื่อ
ยืนยันผลการวิเคราะห์ข้อมูลการพัฒนาสมรรถนะเจ้าอาวาสตามหลักพุทธธรรมเพื่อ
การบริหารงานกิจการคณะสงฆ์ในจังหวัดจันทบุรี 
 จากการสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion) เรื่อง การพัฒนาสมรรถนะ    
เจ้าอาวาสตามหลักพุทธธรรมเพ่ือการบริหารงานกิจการคณะสงฆ์ในจังหวัดจันทบุรี ของผู้ทรงคุณวุฒิ 
๕ กลุ่ม จ านวน ๑๔ รูป/คน มีรายละเอียดดังนี้ 

 ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิชาการ 
  ๑. ศาสตราจารย์ ดร.บุญทัน ดอกไธสง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
  ๒. รองศาสตราจารย์ ดร.สุรพล สุยะพรหม  รองอธิการบดีฝุายกิจการทั่วไป 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
  ๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกียรติศักดิ์ สุขเหลือง รองคณบดีคณะสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
  ๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุทยั สติมั่น ผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
  ๕. ดร. อ านาจ บัวศิริ ผู้ทรงคุณวุฒิประจ าสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 พระสงัฆาธิการผู้มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรง (วัดทีอ่ยู่ในพื้นท่ีจังหวัดจันทบุรี) 

  ๖. พระครูสิริกิตติยาภรณ์ เจ้าคณะต าบลสองพ่ีน้อง อ าเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี 

 ผู้ทรงคุณวุฒิจากส่วนราชการ 

  ๗. ดร. ชวลิต กิจพิบูลย์ หัวหน้าทรัพยากรบุคคล วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร  

จังหวัดชลบุรี  

 ผู้ทรงคุณวุฒิภาคเอกชน/ประชาชน 

  ๘. อาจารย์วารีญา ม่วงเกลี้ยง ประธานชมรมคนกวาดวัดจังหวัดจันทบุรี   

 อาจารย์ประจ าหลักสูตร/ผู้ทรงคุณวุฒิของหลักสูตร 

  ๙. พระอุดมสิทธินายก ผศ.ดร. รองคณบดีคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย 

  ๑๐. พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ, ผศ. ดร. อาจารย์ประจ าหลักสูตรบัณฑิตศึกษา 
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 



๒๓๕ 
 

  ๑๑. พระมหาสุนันท์  สุนนฺโท, ดร. อาจารย์ประจ าหลักสูตรบัณฑิตศึกษา คณะ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

  ๑๒. ดร. ประเสริฐ ธิลาว อาจารย์ประจ าหลักสูตรบัณฑิตศึกษา คณะสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

  ๑๓. พระสุธีวีรบัณฑิต, ดร. ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการ
สังคม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

  ๑๔. พระปลัดระพิน  พุทฺธฺสาโร, ผศ.ดร. อาจารย์ประจ าหลักสูตรหลักสูตร
บัณฑิตศึกษา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion) เพ่ือยืนยัน 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลของการศึกษาเรื่อง การพัฒนาสมรรถนะเจ้าอาวาสตามหลักพุทธธรรมเพ่ือการ
บริหารงานกิจการคณะสงฆ์ในจังหวัดจันทบุรี ของผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง ๕ กลุ่ม สรุปไดด้ังนี้ 

 ๔.๔.๑ สภาพทั่วไปในการพัฒนาสมรรถนะเจ้าอาวาสตามหลักพุทธธรรมเพื่อการ 
บริหารงานกิจการคณะสงฆ์ในจังหวัดจันทบุรี 

 ๑) ด้านการมุ่งผลสัมฤทธิ์ 

  ๑. ด้านการปกครอง เจ้าอาวาสจัดระเบียบความเป็นอยู่ของพระภิกษุ สามเณร และ
ผู้ที่พักอาศัยอยู่ภายในวัดเพ่ือให้เกิดความเรียบร้อยดีงาม มีการปกครองตามหลักพระธรรมวินัยและ
กฎมหาเถรสมาคม ด้านการเผยแผ่ เจ้าอาวาสมีการเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้แก่พุทธศาสนิกชน
ภายในวัด ส่วนภายนอกก็มีครูพระออกไปสอนวิชาพระพุทธศาสนาในโรงเรียนต่างๆ มีการจัดอบรม
จริยธรรมให้แก่สถานศึกษาและหน่วยงานต่างๆ ด้านการศึกษาสงเคราะห์ โดยปกติเจ้าอาวาสก็จะต้อง
มีการจุดทุนสงเคราะห์เพื่อแจกแก่นักเรียนที่ยากจน๔๗๓ 

  ๒. ด้านการปกครอง เจ้าอาวาสจะท าหน้าที่เหมือนเจ้าของบ้าน คอยสอดส่อง
ควบคุมดูแลพระภิกษุ สามเณร และบุคคลอ่ืนที่อาศัยอยู่ภายในบริเวณวัดปฏิบัติตัวตามพระธรรมวินัย 
กฎระเบียบของมหาเถรสมาคมและคณะสงฆ์ รวมทั้งกฎหมายบ้านเมือง  มีการประชุมชี้แจง
กฎระเบียบในการอยู่ร่วมกัน ด้านการศาสนศึกษา เจ้าอาวาสมีการจัดการศึกษาหลักสูตรนักธรรม
ส าหรับพระสงฆ์และสามเณรมาอย่างต่อเนื่อง ส่วนหลักสูตรบาลีก็มีการส่งเรียนในส านักเรียนที่เปิดอยู่
ในแต่ละอ าเภอ แต่ที่เปิดเป็นโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกบาลี มีเพียงที่เดียวคือที่วัดสุทธิวารี ด้าน
การเผยแผ่ เจ้าอาวาสมุ่งม่ันที่จะเผยแผ่พระพุทธศาสนาทั้งภายในภายนอกวัด ภายในวัดก็มีการแสดง
ธรรมทุกวันพระ มีการจัดปฏิบัติธรรมส าหรับฆราวาสเป็นประจ า การเผยแผ่ภายนอกวัดมีการออกไป
บรรยายตามหน่วยงานต่างๆ ทั้งส่วนราชการ โรงเรียนหรือมหาวิทยาลัย ด้านการสาธารณูปการ คณะ
สงฆ์มีการก าหนดนโยบายในการจัดการตามระเบียบของมหาเถรสมาคม ส่วนด้านการสาธารณ
สงเคราะห์ เจ้าอาวาสในจังหวัดจันทบุรี มีจุดเด่นในด้านการสาธารณสงเคราะห์ จัดการงานด้านนี้   
                                           
 ๔๗๓สนทนากลุ่มเฉพาะ ดร.อ านาจ บัวศิริ, ผู้ทรงคุณวุฒิประจ าสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๗ มีนาคม ๒๕๖๒. 



๒๓๖ 
 

ตามแนวนโยบายของเจ้าคณะภาค ๑๓ ที่เน้นการท างานตามรอยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
รัชกาลที่ ๙ ในเรื่องราษฎร์นุเคราะห์ มาเป็นสังฆะประชานุเคราะห์  มีการจัดตั้งกองทุนสงเคราะห์
ผู้ประสบภัย๔๗๔ 

  ๓. ด้านการปกครอง  เจ้าอาวาสมีการชี้แจงกฎเกณฑ์ในการอยู่ร่วมกัน มีการว่ากล่าว
ตักเตือนและลงโทษพระภิกษุ สามเณร และผู้ที่พักอาศัยอยู่ภายในวัดเมื่อมีการท าผิดพระธรรมวินัย 
กฎระเบียบข้อบังคับต่างๆ หรือการท าผิดกฎหมายบ้านเมือง ทั้งนี้เพ่ือให้การปกครองภายในวัดเป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย ด้านการศาสนศึกษา มีการจัดการศึกษาแผนกธรรมและแผนกบาลีให้แก่พระภิกษุ
สามเณร นอกจากนี้ยังมีการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาแก่พระภิกษุสามเณรและฆราวาสอีกด้วย 
ด้านการเผยแผ่ เจ้าอาวาสบางรูปมีการเผยแผ่เชิงรุกด้วยการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ เช่น เฟซบุก หรือ
ไลน์ ด้านการศึกษาสงเคราะห์ เจ้าอาวาสมีการแจกทุนการศึกษาแก่นักเรียนยากจนเป็นประจ าทุกปี 
นอกจากนี้ยังมีการจัดหาวัสดุอุปกรณ์กีฬา หนังสือ และวัสดุอุปกรณ์ส าหรับใช้ในการจัดการเรียน    
การสอน ส่วนด้านการสาธารณูปการ มีการด าเนินการตามนโยบายคณะสงฆ์อย่างเคร่งครัด ทั้งในเรื่อง
การขออนุญาตก่อสร้างหรือบูรณปฏิสังขรณ์ศาสนสมบัติต่างๆ การจดทะเบียนโบราณสถานกับกรม
ศิลปากร เป็นต้น ด้านการสาธารณสงเคราะห์ เจ้าอาวาสมีการสงเคราะห์ประชาชนที่ประสบภัยพิบัติ 
ด้วยการสร้างบ้านพักให้ และการออกเยี่ยมเวลาผู้ปุวยที่นอนติดเตียง คนชราและผู้พิการ๔๗๕ 

  ๔. ด้านการปกครอง  บางวัดที่มีภาระงานมากๆ เจ้าอาวาสมีการแต่งตั้งผู้ช่วยเจ้า
อาวาสเพ่ือช่วยแบ่งเบาภาระด้านการบริหาร ทั้งนี้เพ่ือให้สามารถบริหารงานได้บรรลุเปูาหมาย ด้าน
การศาสนศึกษา ก็มีการจัดการศึกษาแผนกธรรมโดยเจ้าอาวาส ด้านการเผยแผ่ เจ้าอาวาสท าการเผย
แผ่ด้วยการแสดงธรรมในวันพระทุกวันพระ นอกจากนี้ยังมีการจัดเทศน์มหาชาติเป็นประจ าทุกปี 
ในช่วงปิดเทอมก็มีการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ด้านการศึกษาสงเคราะห์ เจ้าอาวาสมีการแจก
ทุนการศึกษาเป็นประจ าทุกปี ด้านการสาธารณูปการ เจ้าอาวาสด าเนินการตามกฎระเบียบคณะสงฆ์ 
ส่วนด้านการสาธารณสงเคราะห์ เจ้าอาวาสมีการสงเคราะห์ประชาชนทั้งด้านจิตใจและวัตถุสิ่งของ๔๗๖ 

  ๕. ด้านการปกครอง  เจ้าอาวาสส่วนใหญ่มุ่งม่ันปฏิบัติงานอย่างถูกต้องตามหลักพระ
ธรรมวินัย กฎ ระเบียบมหาเถรสมาคม ด้านการศาสนศึกษา ก็มีการจัดการตามระเบียบของมหาเถร
สมาคม ด้านการเผยแผ่ มีการเผยแผ่ภายในวัดอย่างสม่ าเสมอ ส่วนการเผยแผ่นอกวัดมีการด าเนินการ
เผยแผ่โดยการจัดอบรมคุณธรรมจริยธรรมในสถานที่ต่างๆ ด้านการศึกษาสงเคราะห์ มีการแจก
ทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่ยากจนเป็นประจ าทุกปี ด้านการสาธารณูปการ งานด้านนี้เจ้าอาวาสจะต้อง
ปฏิบัติตามกฎระเบียบของมหาเถรสมาคม ทั้งในส่วนของการก่อสร้างหรือบูรณปฏิสังขรณ์ การดูแล

                                           
 ๔๗๔สนทนากลุ่มเฉพาะ พระครูสิริกิตติยาภรณ์, เจ้าคณะต าบลสองพี่น้อง อ าเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี ,      
๗ มีนาคม ๒๕๖๒. 
 ๔๗๕สนทนากลุ่มเฉพาะ นางวารีญา ม่วงเกลี้ยง, ประธานชมรมคนกวาดวัดจังหวัดจันทบุรี, ๗ มีนาคม 
๒๕๖๒. 
 ๔๗๖สนทนากลุ่มเฉพาะ ดร.ชวลิต กิจพิบูลย์, หัวหน้าทรัพยากรบุคคล วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร
จังหวัดชลบุรี, ๗ มีนาคม ๒๕๖๒.  



๒๓๗ 
 

รักษาศาสนสมบัติของวัด และการจัดการงานของวัดในเรื่องอ่ืนๆ ส าหรับงานด้านการสาธารณ
สงเคราะห ์เป็นการสงเคราะห์แก่ประชาชนทั้งภายในและภานอกวัด๔๗๗ 

  ๖. ด้านการปกครอง  เป็นภารกิจส าคัญของเจ้าอาวาสในการจัดระเบียบความ
เป็นอยู่ของพระภิกษุ สามเณร และผู้ที่พักอาศัยอยู่ภายในวัดเพ่ือให้เกิดความเรียบร้อยดีงาม ด้าน
การศาสนศึกษา เจ้าอาวาสมีการจัดการศึกษาหลักสูตรนักธรรมและบาลีส าหรับพระสงฆ์และสามเณร
มาอย่างต่อเนื่อง ด้านการเผยแผ่  เจ้าอาวาสใช้หลักการเผยแผ่ภายในวัดตามก าลังความสามารถและ
ความถนัด ด้านการศึกษาสงเคราะห์ เจ้าอาวาสมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่ยากจนได้ครบตาม
เปูาหมายเป็นประจ าทุกปี โดยใช้ทุนของตนเองและทุนของพุทธศาสนิกชนที่ร่วมกันบริจาค ด้านการ
สาธารณูปการ คณะสงฆ์มีการก าหนดนโยบายที่ชัดเจนสอดคล้องกับนโยบายของมหาเถรสมาคม ทั้งนี้
เพ่ือให้เจ้าอาวาสถือปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ด้านการสาธารณสงเคราะห์ เจ้าอาวาสมีการด าเนินการ
ร่วมกัน เนื่องจากมีความตั้งใจช่วยเหลือประชาชนทั้งในเรื่องของทุนทรัพย์และก าลังใจ๔๗๘ 

 ด้านการบริการที่ดี 

  ๑. เจ้าอาวาสดูแลพระภิกษุ สามเณรและผู้ที่อยู่ภายในวัดให้อยู่กันด้วยความสงบสุข
เรียบร้อยตามอัตภาพ เอาใจใส่ในการจัดการศึกษา มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทั้งทางด้าน
หลักสูตรบาลี หลักสูตรธรรมแก่พระภิกษุสามเณร และหลักสูตรธรรมศึกษาแก่เยาวชน จัดกิจกรรม
เผยแผ่ภายในวัดอย่างสม่ าเสมอทั้งการแสดงธรรมในวันพระทุกวันพระ การจัดกิจกรรมวันส าคัญทาง
พุทธศาสนา เช่น วันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา วันอาสาฬหบูชา และวันอ่ืนๆ คอยดูแลจัดการเกี่ยวกับศา
สนสมบัติของวัดเป็นอย่างดี จัดท าบริเวณวัดเป็นแหล่งเรียนรู้ทางพุทธศาสนาให้กับประชาชน และ
คอยดูแลอ านวยความสะดวกแก่ประชาชนที่เข้ามาท ากิจกรรมการกุศลในวัดและกิจกรรมอ่ืนๆ๔๗๙ 

  ๒. เจ้าอาวาสมีความตั้งใจ เต็มใจและกระตือรือร้นในการปฏิบัติภารกิจเพ่ือญาติโยม  
จัดสถานที่และสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับการปฏิบัติธรรม การท ากิจกรรมบ าเพ็ญกุศล เจ้าอาวาส
บางรูปจัดกิจกรรมเผยแผ่ด้วยการจัดตั้งศูนย์พุทธศาสนาวันอาทิตย์ เพ่ืออบรมคุณธรรมจริยธรรมและ
หลักค าสอนทางพุทธศาสนาแก่เด็กเยาวชนและประชาชนทั่วไป๔๘๐ 

  ๓. เจ้าอาวาสต้องท าตัวเป็นเจ้าบ้านที่ดี ให้บริการด้วยความเต็มใจ นอกจากการให้
ค าแนะน าปรึกษาแล้ว ยังต้องให้ความสะดวกในเรื่องของสถานที่ วัสดุสิ่งของเครื่องใช้ สถานที่จอดรถ 

                                           
 ๔๗๗สนทนากลุ่มเฉพาะ พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ, ผศ.ดร., อาจารย์ประจ าหลักสูตรบัณฑิตศึกษา คณะ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๗ มีนาคม ๒๕๖๒.  
 ๔๗๘สนทนากลุ่มเฉพาะ พระมหาสุนันท์ สุนนฺโท, ดร., อาจารย์ประจ าหลักสูตรบัณฑิตศึกษา คณะ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๗ มีนาคม ๒๕๖๒. 
 ๔๗๙สนทนากลุ่มเฉพาะ พระครูสิริกิตติยาภรณ์, เจ้าคณะต าบลสองพี่น้อง อ าเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี ,      
๗ มีนาคม ๒๕๖๒. 
 ๔๘๐สนทนากลุ่มเฉพาะ ดร. ประเสริฐ ธิลาว, อาจารย์ประจ าหลักสูตรบัณฑิตศึกษา คณะสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๗ มีนาคม ๒๕๖๒. 



๒๓๘ 
 

ห้องน้ า ห้องสุขา เป็นต้น รวมทั้งการเป็นผู้น าทางจิตใจของประชาชน จัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ 
รถพยาบาล รถรับบริจาคโลหิต เป็นผู้น าในการน าสิ่งไปมอบให้กับผู้ประสบภัยพิบัติ๔๘๑  

 ด้านการสั่งสมความเชี่ยวชาญ 

  ๑. เจ้าอาวาสหมั่นศึกษาหาความรู้ในเรื่องพระวินัย กฎระเบียบของคณะสงฆ์ และ
กฎหมายบ้านเมือง เข้าร่วมอบรมในหลักสูตรต่างๆ อย่างต่อเนื่อง และมีการศึกษาต่อในหลักสูตร
สามัญ เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจในการปกครองอย่างแท้จริง เข้าร่วมการอบรมในโครงการครูพระ
สอนศีลธรรม ครูสอนบาลี และในหลักสูตรต่างๆ เพ่ือน ามาใช้ในการปรับปรุงการจัดการศึกษาอย่างมี
ประสิทธิภาพ หมั่นฝึกฝนตนเองในการเผยแผ่อย่างสม่ าเสมอ หมั่นเข้าประชุมกับคณะสงฆ์เพ่ือหา
แนวทางในการจัดการศึกษาสงเคราะห์ให้ถูกระเบียบของคณะสงฆ์ หมั่นศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับการ
ก่อสร้างสิ่งต่างๆ มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับเพื่อนร่วมงาน๔๘๒ 

  ๒. เจ้าอาวาสหมั่นเรียนรู้งานด้านต่างๆ ด้วยการศึกษาดูงานจากส านักเรียนอ่ืนๆ 
การเรียนรู้ด้วยตนเอง เพ่ือน ามาประยุกต์ใช้ในการจัดการศึกษา เรียนรู้จากการไปศึกษาดูงานจาก
หน่วยงานที่ประสบผลส าเร็จในการจัดการ การเข้าร่วมประชุมของคณะสงฆ์ และการเข้าอบรมใน
หลักสูตรต่างๆ ที่เก่ียวข้อง๔๘๓ 

  ๓. เจ้าอาวาสเป็นผู้มีความรับผิดชอบเข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือในการประชุมของ
คณะสงฆ์ เข้าร่วมการอบรมในโครงการครูพระสอนศีลธรรม และในหลักสูตรต่างๆ และเข้าร่วม
ประชุมกับคณะสงฆ์เพ่ือรับทราบแนวทางในการปฏิบัติในการเผยแผ่๔๘๔ 

  ๔. เจ้าอาวาสเรียนรู้ด้วยตนเองเพ่ือพัฒนาตนเองให้มีความรู้ความสามารถทางด้าน
การปกครองอย่างแท้จริงสามารถท าตัวเป็นแบบอย่างแก่ผู้อ่ืนได้เป็นอย่างดี มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ประสบการณ์กับเพื่อนร่วมงาน หมั่นเข้ารับการอบรมในหลักสูตรต่างๆ ทั้งหลักสูตรการเทศน์มหาชาติ
ท านองหลวง หลักสูตรพระวิทยากรเพ่ือน าไปใช้ในการอบรมธรรมะในหน่วยงานต่างๆ และเข้าร่วม
ประชุมกับคณะสงฆ์เพ่ือรับทราบแนวทางในการปฏิบัติในการเผยแผ่๔๘๕ 

 

 

                                           
 ๔๘๑สนทนากลุ่มเฉพาะ พระสุธีวีรบัณฑิต, ดร., ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการ
สังคม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๗ มีนาคม ๒๕๖๒. 
 ๔๘๒สนทนากลุ่มเฉพาะ พระครูสิริกิตติยาภรณ์, เจ้าคณะต าบลสองพี่น้อง อ าเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี ,      
๗ มีนาคม ๒๕๖๒. 
 ๔๘๓สนทนากลุ่มเฉพาะ นางวารีญา ม่วงเกลี้ยง , ประธานชมรมคนกวาดวัดจังหวัดจันทบุรี, ๗ มีนาคม 
๒๕๖๒. 
 ๔๘๔สนทนากลุ่มเฉพาะ พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ, ผศ.ดร., อาจารย์ประจ าหลักสูตรบัณฑิตศึกษา คณะ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๗ มีนาคม ๒๕๖๒.   
 ๔๘๕สนทนากลุ่มเฉพาะ พระปลัดระพิน  พุทฺธฺสาโร, ผศ.ดร., อาจารย์ประจ าหลักสตูรหลักสตูรบัณฑติศึกษา 
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๗ มีนาคม ๒๕๖๒. 



๒๓๙ 
 

 ด้านการสร้างทีมงาน 

  ๑. เจ้าอาวาสส่วนใหญ่เต็มใจช่วยเหลือเพ่ือนร่วมงานในการปฏิบัติงานเพ่ือให้ส าเร็จ
ลุล่วง เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม และท่ีส าคัญมีความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติงาน๔๘๖ 

  ๒. เจ้าอาวาสมีทักษะเชิงมนุษยสัมพันธ์ มีการสร้างความสัมพันธ์กับเพ่ือนร่วมงาน
เพ่ือร่วมมือกันแก้ปัญหา ใช้หลักการมีส่วนร่วม มีการสร้างเครือข่ายด้วยการจัดการร่วมกัน มีการ
ประสานความร่วมมือในการจัดการ ทั้งนี้เพ่ือให้เกิดความเป็นมาตรฐานเดียวกัน  ในด้านการศึกษา
สงเคราะห์ เจ้าอาวาสเป็นผู้ระดมเงินทุนให้การสงเคราะห์ด้านทุนศึกษาแก่เด็กนักเรียนบรรลุเปูาหมาย
ได้ง่าย๔๘๗ 

 ด้านการยึดม่ันในความชอบธรรม 

  ๑. เจ้าอาวาสเป็นต้นแบบของการเป็นผู้น า บริหารงานคณะสงฆ์โดยยึดหลักความ
ความยุติธรรม เสมอภาคและโปร่งใสเป็นหลัก ๔๘๘ 

  ๒. เจ้าอาวาสส่วนใหญ่กล้าตัดสินใจปฏิบัติหน้าที่เพ่ือธ ารงความถูกต้อง และยืนหยัด
เพ่ือพิทักษ์ผลประโยชน์และชื่อเสียงของวัด คณะสงฆ์ และพระพุทธศาสนา  เสียสละความสุขและ
ความพึงพอใจส่วนตนเพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อการด าเนินงานของคณะสงฆ์ ปฏิบัติตนเหมาะสมกับ
ฐานะและบทบาทหน้าที่ ยึดมั่นในความถูกต้องแม้จะท าให้ผู้รับเสียประโยชน์หรืออาจเป็นการสร้าง
ศัตรู ๔๘๙ 

  ๓. เจ้าอาวาสเป็นผู้มีคุณธรรม ยึดมั่นในความถูกต้อง ยึดหลักเหตุผล ก ากับให้
ผู้ใต้บังคับบัญชาทุกคนปฏิบัติตามพระวินัย กฎ ระเบียบและหลักเกณฑ์ที่ก าหนด ภายใต้หลักการที่
ถูกต้อง ท าตัวเป็นแบบอย่างและส่งเสริมให้ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติตนตามบทบาทหน้าที่  มีการ
ถ่ายทอดความรู้ทั้งในเชิงการปริยัติและปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง  มีความรับผิดชอบต่องานที่คณะสงฆ์
มอบหมายให้ ปฏิบัติตนเป็นที่น่าเชื่อถือไว้วางใจ เป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา เสียสละ อุทิศ
แรงกายแรงใจในการท างานให้บรรลุเปูาหมาย๔๙๐   

 

 
                                           
 ๔๘๖สนทนากลุ่มเฉพาะ พระครูสิริกิตติยาภรณ์, เจ้าคณะต าบลสองพี่น้อง อ าเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี ,      
๗ มีนาคม ๒๕๖๒. 
 ๔๘๗สนทนากลุ่มเฉพาะ พระมหาสุนันท์ สุนนฺโท, ดร., อาจารย์ประจ าหลักสูตรบัณฑิตศึกษา คณะ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๗ มีนาคม ๒๕๖๒. 
 ๔๘๘สนทนากลุ่มเฉพาะ พระครูสิริกิตติยาภรณ์, เจ้าคณะต าบลสองพี่น้อง อ าเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี ,      
๗ มีนาคม ๒๕๖๒. 
 ๔๘๙สนทนากลุ่มเฉพาะ นางวารีญา ม่วงเกลี้ยง, ประธานชมรมคนกวาดวัดจังหวัดจันทบุรี, ๗ มีนาคม 
๒๕๖๒. 
 ๔๙๐สนทนากลุ่มเฉพาะ พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ, ผศ.ดร., อาจารย์ประจ าหลักสูตรบัณฑิตศึกษา คณะ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๗ มีนาคม ๒๕๖๒.  



๒๔๐ 
 

 ๔.๔.๒ องค์ประกอบสมรรถนะเจ้าอาวาสและหลักพุทธธรรมในการพัฒนาสมรรถนะ
เจ้าอาวาส 

 ๑. สมรรถนะเจ้าอาวาส  

 ด้านการมุ่งผลสัมฤทธิ์   

  ๑. เจ้าอาวาสมุ่งที่จะให้งานที่ท านั้นประสบผลส าเร็จเป็นอย่างดี ไม่มีข้อบกพร่อง๔๙๑ 

  ๒. เจ้าอาวาสสนองงานของคณะสงฆ์ เป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจในงานที่ได้รับ
มอบหมาย และพยายามหาแนวทางแก้ไขปัญหาด้วยตนเอง๔๙๒ 

  ๓. เจ้าอาวาสมุ่งม่ันปฏิบัติงานอย่างถูกต้องตามหลักพระธรรมวินัย กฎ ระเบียบมหา
เถรสมาคม การยึดมั่นในความชอบธรรม ซึ่งแสดงให้เห็นว่าเจ้าอาวาสกล้าตัดสินใจปฏิบัติหน้าที่เพ่ือ
ธ ารงความถูกต้อง และยืนหยัดเพ่ือพิทักษ์ผลประโยชน์และชื่อเสียงของวัด คณะสงฆ์ และ
พระพุทธศาสนา รองลงมาก็คือ การมุ่งผลสัมฤทธิ์     ซึ่งแสดงให้เห็นว่า เน้นการบริการที่ดี คือ ตั้งใจ 
เต็มใจและกระตือรือร้นในการปฏิบัติภารกิจเพ่ือญาติโยม เต็มใจช่วยเหลือเพ่ือนร่วมงานในการ
ปฏิบัติงานเพื่อให้ส าเร็จลุล่วง เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม และที่ส าคัญมีความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติ
งานะ๔๙๓ 

 ด้านการบริการที่ดี  

  ๑. เจ้าอาวาสให้ความอนุเคราะห์พุทธศาสนิกชนหรือประชาชนทั่วไปที่เข้ามาท าบุญ
ในวัด หรืออาจเป็นการท ากิจกรรมบ าเพ็ญกุศล หรือมาท ากิจกรรมอย่างอ่ืน เช่น การมาขอยืมสถานที่
ประชุม การฝึกท าอาชีพต่างๆ เป็นต้น๔๙๔ 

  ๒. เจ้าอาวาสเอาใจใส่ในยามชาวบ้านเข้ามาท ากิจกรรมภายในวัด อ านวยความ
สะดวกให้ทั้งในเรื่องของสถานที่และบุคลากร พยายามพัฒนาการให้บริการแก่พุทธศาสนิกชนอย่าง
เต็มความสามารถ๔๙๕ 

 

                                           
 ๔๙๑สนทนากลุ่มเฉพาะ ศาสตราจารย์ ดร. บุญทัน ดอกไธสง, มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๗ 
มีนาคม ๒๕๖๒. 
 ๔๙๒สนทนากลุ่มเฉพาะ นางวารีญา ม่วงเกลี้ยง, ประธานชมรมคนกวาดวัดจั งหวัดจันทบุรี, ๗ มีนาคม  
๒๕๖๒. 
 ๔๙๓สนทนากลุ่มเฉพาะ ดร.เชาวลิต กิจพิบูลย์, , หัวหน้าทรัพยากรบุคคล วิทยาลัยพยาบาลสิรินธร  จังหวัด
ชลบุรี, ๗ มีนาคม ๒๕๖๒. 
 ๔๙๔สนทนากลุ่มเฉพาะ พระอุดมสิทธินายก ผศ.ดร., รองคณบดีคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย, ๗ มีนาคม ๒๕๖๒. 
 ๔๙๕สนทนากลุ่มเฉพาะ พระมหาสุนันท์ สุนนฺโท, ดร., อาจารย์ประจ าหลักสูตรบัณฑิตศึกษา คณะ 
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๗ มีนาคม ๒๕๖๒. 



๒๔๑ 
 

  ๓. เจ้าอาวาสมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน และมีความพยายามในการ
แสวงหาความรู้และแสวงหาโอกาสจัดการงานคณะสงฆ์ด้วยวิธีการที่หลากหลาย๔๙๖ 

 ด้านการสั่งสมความเชี่ยวชาญ 

  ๑. เป็นการท างานร่วมกันของเจ้าอาวาสด้วยกันเอง หรือกับผู้ใต้บังคับบัญชา หรือ
พุทธศาสนิกชน ซึ่งในส่วนนี้เจ้าอาวาสจะต้องเป็นผู้พัฒนาตนเองให้มาก๔๙๗ 

  ๒. เจ้าอาวาสมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน และมีความพยายามในการ
แสวงหาความรู้และแสวงหาโอกาสจัดการงานคณะสงฆ์ด้วยวิธีการที่หลากหลาย๔๙๘ 

  ๓. เจ้าอาวาสมีการพัฒนาตนเองด้วยการศึกษาค้นคว้าอย่างต่อเนื่อง เข้าศึกษาใน
ระดับอุดมศึกษา และเข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรต่างๆ ที่คณะสงฆ์จัดให้ เพ่ือเป็นการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการท างานของตนเอง๔๙๙ 

  ๔. เจ้าอาวาสมีการเรียนรู้เทคโนโลยีในการปฏิบัติงาน เข้าร่วมการฝึกปฏิบัติจริงใน
โครงการฝึกอบรมและสัมมนา มีการจัดกิจกรรมต่างๆ เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการท างาน หมั่นศึกษาทั้ง
ทางโลกและทางธรรม๕๐๐ 

 ด้านการท างานเป็นทีม 

  ๑. เจ้าอาวาสท าหน้าที่ของตนให้ส าเร็จ โดยการประสานความร่วมมือในการท างาน
กับผู้ใต้บังคับบัญชา หรือพุทธศาสนิกชน๕๐๑ 

  ๒. เจ้าอาวาสมีการสร้างเครือข่ายในการปฏิบัติงานเพ่ือให้บรรลุเปูาหมายของคณะ
สงฆ์ โดยมีเจ้าอาวาสเป็นผู้น าทีมในแต่ละกิจกรรม๕๐๒ 

                                           
 ๔๙๖สนทนากลุ่มเฉพาะ พระปลัดระพิน  พุทฺธฺสาโร, ผศ.ดร., อาจารย์ประจ าหลักสตูรหลักสตูรบัณฑติศึกษา 
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๗ มีนาคม ๒๕๖๒. 
 ๔๙๗สนทนากลุ่มเฉพาะ พระครูสิริกิตติยาภรณ์, เจ้าคณะต าบลสองพี่น้อง อ าเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี,      
๗ มีนาคม ๒๕๖๒. 
 ๔๙๘สนทนากลุ่มเฉพาะ นางวารีญา ม่วงเกลี้ยง, ประธานชมรมคนกวาดวัดจังหวัดจันทบุรี, ๗ มีนาคม  
๒๕๖๒. 
 ๔๙๙สนทนากลุ่มเฉพาะ พระปลัดระพิน  พุทฺธฺสาโร, ผศ.ดร., อาจารย์ประจ าหลักสตูรหลักสตูรบัณฑติศึกษา 
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๗ มีนาคม ๒๕๖๒. 
 ๕๐๐สนทนากลุ่มเฉพาะ พระมหาสุนันท์ สุนนฺโท, ดร., อาจารย์ประจ าหลักสูตรบัณฑิตศึกษา คณะ 
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๗ มีนาคม ๒๕๖๒. 
 ๕๐๑สนทนากลุ่มเฉพาะ พระอุดมสิทธินายก ผศ.ดร. รองคณบดีคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย, ๗ มีนาคม ๒๕๖๒. 
 ๕๐๒สนทนากลุ่มเฉพาะ พระมหาสุนันท์ สุนนฺโท, ดร., อาจารย์ประจ าหลักสูตรบัณฑิตศึกษา คณะ 
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๗ มีนาคม ๒๕๖๒. 



๒๔๒ 
 

  ๓. เจ้าอาวาสมีส่วนร่วมในการตัดสินใจและด าเนินกิจกรรมต่างๆ เพ่ือสร้างความรัก
ความสามัคคีภายในหมู่คณะ และสามารถแสดงบทบาทผู้น าหรือผู้ตามในโอกาสต่างๆ อย่าง
เหมาะสม๕๐๓ 

 ด้านการยึดม่ันในความชอบธรรม 

  ๑. ข้อนี้ เป็นสิ่งส าคัญส าหรับเจ้าอาวาสเลยทีเดียว เพราะหากเจ้าอาวาสไม่มี
ความชอบธรรมแล้ว ประชาชนที่เข้ามาในวัดหรือพระภิกษุสามเณรภายในวัดย่อมไม่มีความรักใคร่
ศรัทธาในตัวของเจ้าอาวาสอย่างเป็นแน่ ซึ่งถ้าเป็นเช่นนั้นแล้วก็จะท าให้การบริหารงานของคณะสงฆ์
ประสบความส าเร็จได้ยาก๕๐๔ 

  ๒. เจ้าอาวาสกล้าตัดสินใจปฏิบัติหน้าที่เพ่ือธ ารงความถูกต้อง และยืนหยัดเพ่ือ
พิทักษ์ผลประโยชน์และชื่อเสียงของวัด คณะสงฆ์ และพระพุทธศาสนา๕๐๕ 

  ๓. เจ้าอาวาสปฏิบัติหน้าที่ความชอบธรรม ท าให้ประชาชนที่เข้ามาในวัดหรือ
พระภิกษุสามเณรภายในวัดรักใคร่ศรัทธา ซ่ึงจะท าให้การบริหารงานของคณะสงฆ์ประสบความส าเร็จ
ได้ยาก๕๐๖ 

  ๔. เจ้าอาวาสประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา เป็นแบบอย่างแก่
บุคลากรภายในวัด และประชาชนในชุมชน มีการปฏิบัติหน้าที่โดยค านึงถึงความซื่อสัตย์สุจริต  ความ
ถูกต้องทั้งในด้านพระธรรมวินัยและกฎระเบียบต่างๆ๕๐๗   

  ๕. เจ้าอาวาสเป็นผู้มุ่งมั่นและยึดมั่นในข้อเท็จจริงที่เป็นประโยชน์ต่อคณะสงฆ์  ยึด
ผลประโยชน์ของส่วนรวมเป็นหลัก๕๐๘ 

  ๖. เจ้าอาวาสปฏิบัติงานบนพ้ืนฐานของจริยธรรมและจรรยาบรรณอย่างเคร่งครัด 
กล้าตัดสินใจปฏิบัติหน้าที่และยืนหยัดเพ่ือความถูกต้อง๕๐๙ 

                                           
 ๕๐๓สนทนากลุ่มเฉพาะ ดร.ประเสริฐ ธิลาว, อาจารย์ประจ าหลักสูตรบัณฑิตศึกษา คณะสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๗ มีนาคม ๒๕๖๒. 
 ๕๐๔สนทนากลุ่มเฉพาะ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุทัย สติมั่น, ผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต, ๗ มีนาคม 
๒๕๖๒. 
 ๕๐๕สนทนากลุ่มเฉพาะ ดร.อ านาจ บัวศิริ, ผู้ทรงคุณวุฒิประจ าสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๗ มีนาคม ๒๕๖๒.   
 ๕๐๖สนทนากลุ่มเฉพาะ นางวารีญา ม่วงเกลี้ยง, ประธานชมรมคนกวาดวัดจังหวัดจันทบุรี , ๗ มีนาคม  
๒๕๖๒.  
 ๕๐๗สนทนากลุ่มเฉพาะ พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ, ผศ.ดร., อาจารย์ประจ าหลักสูตรบัณฑิตศึกษา คณะ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๗ มีนาคม ๒๕๖๒.  
 ๕๐๘สนทนากลุ่มเฉพาะ พระมหาสุนันท์ สุนนฺโท, ดร., อาจารย์ประจ าหลักสูตรบัณฑิตศึกษา คณะ 
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๗ มีนาคม ๒๕๖๒. 
 ๕๐๙สนทนากลุ่มเฉพาะ ดร.ประเสริฐ ธิลาว, อาจารย์ประจ าหลักสูตรบัณฑิตศึกษา คณะสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๗ มีนาคม ๒๕๖๒. 



๒๔๓ 
 

 ๒. หลักพุทธธรรมในการพัฒนาสมรรถนะเจ้าอาวาส  

 ด้านเมตตา 

  ๑. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เป็นแบบอย่างแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา ปฏิบัติ
ตนเป็นกัลยาณมิตรกับเพ่ือนร่วมงานและบุคลากรภายในวัด๕๑๐ 

  ๒. เจ้าอาวาสมีการบริหารจัดการทุกอย่างอย่างมีสติ๕๑๑ 

  ๓.เจ้าอาวาสปรารถนาให้พระภิกษุสามเณรและคฤหัสถ์ภายในวัดท างานอย่ามี
ประสิทธิภาพ๕๑๒    

  ๔. เจ้าอาวาสมีความปรารถนาดีต่อพระภิกษุสามเณรและคฤหัสถ์ภายในวัดให้ได้รับ
การศึกษาต่อเพ่ือน าความรู้มาใช้ในการปฏิบัติงาน๕๑๓ 

  ๕. เจ้าอาวาสมีความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติงานให้ประสบความส าเร็จ๕๑๔ 

  ๖. เจ้าอาวาสมอบหมายงานอย่างเหมาะสมด้วยความเป็นธรรมและเสมอภาค๕๑๕ 

 ด้านกรุณา 

  ๑. เจ้าอาวาสปรารถนาให้คนในวัดมีความสามัคคีกัน มีการวางตัวให้เหมาะสมเพ่ือ
เป็นแบบอย่างท่ีดี๕๑๖ 

  ๒. เจ้าอาวาสมีความเห็นอกเห็นใจผู้อ่ืน ยินดีให้ความช่วยเหลือผู้ที่มีปัญหาเสมอ๕๑๗ 

 

                                           
 ๕๑๐สนทนากลุ่มเฉพาะ พระครูสิริกิตติยาภรณ์, เจ้าคณะต าบลสองพี่น้อง อ าเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี,        
๗ มีนาคม ๒๕๖๒.  
 ๕๑๑สนทนากลุ่มเฉพาะ นางวารีญา ม่วงเกลี้ยง, ประธานชมรมคนกวาดวัดจังหวัดจันทบุรี, ๗ มีนาคม 
๒๕๖๒. 
 ๕๑๒สนทนากลุ่มเฉพาะ พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ, ผศ.ดร., อาจารย์ประจ าหลักสูตรบัณฑิตศึกษา คณะ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๗ มีนาคม ๒๕๖๒.  
 ๕๑๓สนทนากลุ่มเฉพาะ ดร.เชาวลิต กิจพิบูลย์, หัวหน้าทรัพยากรบุคคล วิทยาลัยพยาบาลสิรินธร จังหวัด
ชลบุรี, ๗ มีนาคม ๒๕๖๒. 
 ๕๑๔สนทนากลุ่มเฉพาะ พระมหาสุนันท์ สุนนฺโท, ดร., อาจารย์ประจ าหลักสูตรบัณฑิตศึกษา คณะ 
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๗ มีนาคม ๒๕๖๒. 
 ๕๑๕สนทนากลุ่มเฉพาะ พระปลัดระพิน พุทฺธฺสาโร, ผศ.ดร., อาจารย์ประจ าหลักสูตรหลักสูตรบัณฑิตศึกษา 
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๗ มีนาคม ๒๕๖๒. 
 ๕๑๖สนทนากลุ่มเฉพาะ พระครูสิริกิตติยาภรณ์, เจ้าคณะต าบลสองพี่น้อง อ าเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี,      
๗ มีนาคม ๒๕๖๒. 
 ๕๑๗สนทนากลุ่มเฉพาะ นางวารีญา ม่วงเกลี้ยง, ประธานชมรมคนกวาดวัดจังหวัดจันทบุรี, ๗ มีนาคม 
๒๕๖๒. 



๒๔๔ 
 

  ๓. เจ้าอาวาสมีความเอาใจใส่พระภิกษุสามเณรและคฤหัสถ์ภายในวัดให้ประพฤติ
ปฏิบัติตามพระวินัยและระเบียบกฎเกณฑ์ของวัด๕๑๘ 

  ๔. เจ้าอาวาสไม่ย่อท้อต่อการปฏิบัติงานมีการให้ความช่วยเหลือเพ่ือนร่วมงานอยู่เสมอ ๕๑๙ 

  ๕. เจ้าอาวาสให้ความช่วยเหลือแก่พระภิกษุสามเณรและคฤหัสถ์ที่อยู่ภายในวัดอย่าง
เป็นธรรม๕๒๐ 

  ๖. เจ้าอาวาสให้ค าแนะน าและคอยช่วยเหลือผู้ที่ประสบความทุกข์หรือความ
เดือดร้อน๕๒๑ 

 ด้านมุทิตา 

  ๑. เจ้าอาวาสมีความชื่นชมยินดีเมื่อบุคคลภายในวัดประสบความส าเร็จ๕๒๒ 

  ๒. เจ้าอาวาสยินดีที่พระภิกษุสามเณรและคฤหัสถ์ภายในวัดประสบความส าเร็จใน
หน้าที่การงานหรือเรื่องส่วนตัว๕๒๓ 

  ๓. เจ้าอาวาสรู้สึกยินดีในการเอาใจใส่ในการปฏิบัติงานของพระภิกษุสามเณรและ
คฤหัสถ์ภายในวัด๕๒๔ 

  ๔. เจ้าอาวาสยินดีที่จะปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายด้วยความเต็มใจ๕๒๕  

  ๕. เจ้าอาวาสรู้จักใช้ค าพูดที่เหมาะสมในการว่ากล่าวตักเตือนผู้ใต้บังคับบัญชา๕๒๖ 

 

                                           
 ๕๑๘สนทนากลุ่มเฉพาะ พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ, ผศ.ดร., อาจารย์ประจ าหลักสูตรบัณฑิตศึกษา คณะ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๗ มีนาคม ๒๕๖๒.  
 ๕๑๙สนทนากลุ่มเฉพาะ พระมหาสุนันท์ สุนนฺโท, ดร., อาจารย์ประจ าหลักสูตรบัณฑิตศึกษา คณะ 
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๗ มีนาคม ๒๕๖๒. 
 ๕๒๐สนทนากลุ่มเฉพาะ ดร.ประเสริฐ ธิลาว, อาจารย์ประจ าหลักสูตรบัณฑิตศึกษา คณะสั งคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๗ มีนาคม ๒๕๖๒. 
 ๕๒๑สนทนากลุ่มเฉพาะ พระปลัดระพิน พุทฺธฺสาโร, ผศ.ดร., อาจารย์ประจ าหลักสูตรหลักสูตรบัณฑิตศึกษา 
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๗ มีนาคม ๒๕๖๒. 
 ๕๒๒สนทนากลุ่มเฉพาะ พระครูสิริกิตติยาภรณ์, เจ้าคณะต าบลสองพี่น้อง อ าเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี,      
๗ มีนาคม ๒๕๖๒. 
 ๕๒๓สนทนากลุ่มเฉพาะ นางวารีญา ม่วงเกลี้ยง, ประธานชมรมคนกวาดวัดจังหวัดจันทบุรี, ๗ มีนาคม 
๒๕๖๒. 
 ๕๒๔สนทนากลุ่มเฉพาะ พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ, ผศ.ดร., อาจารย์ประจ าหลักสูตรบัณฑิตศึกษา คณะ
สงัคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๗ มีนาคม ๒๕๖๒.  
 ๕๒๕สนทนากลุ่มเฉพาะ พระมหาสุนันท์ สุนนฺโท, ดร., อาจารย์ประจ าหลักสูตรบัณฑิตศึกษา คณะ 
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๗ มีนาคม ๒๕๖๒. 
 ๕๒๖สนทนากลุ่มเฉพาะ ดร.ประเสริฐ ธิลาว, อาจารย์ประจ าหลักสูตรบัณฑิตศึกษา คณะสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๗ มีนาคม ๒๕๖๒. 



๒๔๕ 
 

 ด้านอุเบกขา 

  ๑. เจ้าอาวาสมีการบริหารจัดการด้วยความเป็นกลาง ไม่ฝักใฝุฝุายใดในยามที่เกิด
ความขัดแย้ง๕๒๗ 

  ๒. เจ้าอาวาสเป็นผู้มีความยุติธรรม เปิดโอกาสให้ผู้ใต้บังคับบัญชาได้แสดงความ
คิดเห็นที่เพ่ือประโยชน์ต่อการบริหารงาน๕๒๘ 

  ๓. เจ้าอาวาสมีความเป็นกลางในการส่งเสริมให้พระภิกษุสามเณรและคฤหัสถ์ภายใน
วัด เข้าอบรมศึกษาต่อเพ่ือพัฒนาความรู้ความสามารถและเพ่ิมพูนคุณวุฒิ๕๒๙ 

  ๔. เจ้าอาวาสสามารถวินิจฉัยปัญหาต่างๆ ไปตามเหตุผล ไม่มีความอคติ๕๓๐ 

  ๕. เจ้าอาวาสมีการบริหารจัดการด้วยความเที่ยงธรรม ปราศจากอคติ๕๓๑  

 ๓. แนวทางการพัฒนาสมรรถนะเจ้าอาวาสตามหลักพุทธธรรมเพื่อการบริหารกิจการ
คณะสงฆ์ในจังหวัดจันทบุรี  

 ด้านการมุ่งผลสัมฤทธิ์ 

  ๑. จากผลการวิจัยท าให้เห็นความมุ่งม่ันของเจ้าอาวาสที่จะท างานให้ส าเร็จเรียบร้อย 
ซึ่งการพัฒนาในเรื่องของสมรรถนะด้านนี้ ควรมีการอบรมสัมมนาเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้และทักษะในการ
บริหารกิจการคณะสงฆ์ รวมถึงการสร้างระบบและหลักเกณฑ์การบริหารกิจการคณะสงฆ์ เพ่ือเป็น
ฐานข้อมูลในการสร้างผลงานที่โดดเด่นและแตกต่าง รวมถึงส่งเสริมให้เจ้าอาวาสมีการสร้างนวัตกรรม
ที่มีคุณค่าต่อคณะสงฆ์๕๓๒  
  ๒. การพัฒนาสมรรถนะเจ้าอาวาสในการบริหารกิจการคณะสงฆ์จังหวัดจันทบุรีนี้ มี
การพัฒนามาโดยตลอด ถ้าเป็นในเรื่องของการปกครองนั้นเจ้าอาวาสทุกรูปต่างก็ผ่านการอบรมใน
หลักสูตรของเจ้าอาวาสมาแล้วเกือบทุกรูป มีการเข้าประชุมร่วมกันเป็นประจ าทุกเดือน ในส่วนของ
การจัดการศึกษาก็มีการประชุมปรึกษาหรือกัน ส าหรับงานด้านการเผยแผ่ เจ้าอาวาสก็มักจะมีการ
เรียนรู้และฝึกปฏิบัติด้วยตนเอง ผ่านการเทศน์ทุกวันพระและวันส าคัญทางศาสนา บางทีก็เรียนรู้จาก

                                           
 ๕๒๗สนทนากลุ่มเฉพาะ พระอุดมสิทธินายก ผศ.ดร., รองคณบดีคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย, ๗ มีนาคม ๒๕๖๒. 
 ๕๒๘สนทนากลุ่มเฉพาะ นางวารีญา ม่วงเกลี้ยง, ประธานชมรมคนกวาดวัดจังหวัดจันทบุรี, ๗ มีนาคม 
๒๕๖๒. 
 ๕๒๙สนทนากลุ่มเฉพาะ พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ, ผศ.ดร., อาจารย์ประจ าหลักสูตรบัณฑิตศึกษา คณะ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๗ มีนาคม ๒๕๖๒.  
 ๕๓๐สนทนากลุ่มเฉพาะ พระมหาสุนันท์ สุนนฺโท, ดร., อาจารย์ประจ าหลักสูตรบัณฑิตศึกษา คณะ 
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๗ มีนาคม ๒๕๖๒. 
 ๕๓๑สนทนากลุ่มเฉพาะ พระปลัดระพิน พุทฺธฺสาโร, ผศ.ดร., อาจารย์ประจ าหลักสูตรหลักสูตรบัณฑิตศึกษา 
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๗ มีนาคม ๒๕๖๒. 
 ๕๓๒สนทนากลุ่มเฉพาะ ดร.อ านาจ บัวศิริ, ผู้ทรงคุณวุฒิประจ าสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๗ มีนาคม ๒๕๖๒.  



๒๔๖ 
 

ผู้มีประสบการณ์ หรือผ่านการอบรมในหลักสูตรที่คณะสงฆ์  จัดให้ เช่น การฝึกเทศน์มหาชาติท านอง
หลวง เป็นต้น ส่วนงานด้านการศึกษาสงเคราะห์ เจ้าอาวาสมักดูตัวอย่างจากผู้ที่เคยท ามาก่อน การมี
การประชุมปรึกษาหารือกันในพ้ืนที่ของตน บางครั้งก็ขอค าแนะน าจากผู้เชี่ยวชาญ ส าหรับงานด้าน
สาธารณูปการนั้น เจ้าอาวาสส่วนใหญ่จะเรียนรู้จากผู้ที่เคยท ามาก่อน มีการขอค าปรึกษาจาก
ผู้เชี่ยวชาญ มีการประชุมเพ่ือหาข้อตกลงในการด าเนินการ บางรูปมีการฝึกปฏิบัติจริง บางครั้งก็เข้า
ร่วมอบรมในโครงการต่างๆ ที่มีหน่วยงานภาครัฐจัดขึ้น รวมทั้งการศึกษาดูงานจากสถานที่จริง และ
งานด้านสาธารณสงเคราะห์นั้นในอดีตต่างคนต่างท า แต่ปัจจุบันมีการพัฒนาโดยการประชุมร่วมกัน
ระหว่างเจ้าอาวาสทั้งหมด มีการก าหนดแผนงานในการสงเคราะห์ มีการจัดท าโครงการเพ่ือการ
สงเคราะห์ที่เป็นระบบ มีการจัดตั้งกองทุนขึ้นมาใช้ในกิจกรรมการสงเคราะห์ดังกล่าว เช่น กองทุน 
สังฆะประชานุเคราะห์ ที่สงเคราะห์ด้วยการสร้างที่พักอาศัยให้แก่ประชาชนผู้ประสบภัยพิบัติ กองทุน
กองบุญสุขภาวะพระสงฆ์ ที่เป็นกองทุนส าหรับการดูพระภิกษุที่อาพาธ และกองทุนสัจจะสะสมทรัพย์
ที่ตั้งข้ึนมาเพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนในการหาแหล่งทุนของประชาชน ซึ่งการพัฒนาสมรรถนะด้านนี้
นั้น มักเป็นการไปดูงานจากสถานที่จริง มีการประชุมปรึกษาหรือ บางเรื่องก็มีการจัดอบรมสัมมนา 
เช่น การอบรมพระคิลานอุปัฏฐาก๕๓๓ 
  ๓. สมรรถนะเจ้าอาวาสในการบริหารกิจการคณะสงฆ์แต่ละด้านย่อมต้องมีการ
พัฒนาที่แตกต่างกัน ถ้าเป็นเรื่องของการปกครองก็จะต้องมีการเรียนรู้กฎระเบียบของมหาเถรสมาคม
และของคณะสงฆ์ มีการเข้าร่วมประชุมสัมมนากับเจ้าคณะพระสังฆาธิการเพ่ือทราบแนวนโยบาย  
หรือจัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะเจ้าอาวาส เช่น ในด้านการปกครอง 
ส่วนงานด้านการศาสนศึกษาก็จะต้องมีไปศึกษาดูงานในที่ที่ประสบความส าเร็จ  หรือจัดฝึกอบรม
หลักสูตรต่างๆ เพราะจะช่วยให้เจ้าอาวาสมองเห็นแนวทางในการท างานให้เกิดผลสัมฤทธิ์ได้โดยง่าย 
ส าหรับงานด้านการเผยแผ่ก็จะต้องมีการฝึกอบรมต่างๆ ทั้งในเรื่องของการฝีกเทศน์ การจัดท าสื่อใน
การเผยแผ่ มีการอบรมสัมมนาการใช้เทคโนโลยีในการเผยแผ่ผ่านสื่อออนไลน์ เป็นต้น  ในส่วนของ
การศึกษาต่อ ปัจจุบันก็มีการจัดการศึกษาสายสามัญส าหรับพระภิกษุ สามเณรในหลายหลักสูตร ทั้ง
หลักสูตรประกาศนียบัตรและหลักสูตรระดับปริญญาตรี ซึ่งความรู้ที่ได้จากสถานศึกษาสามารถน ามา
พัฒนาสมรรถนะของเจ้าอาวาสได้เป็นอย่างดี เพราะจะช่วยให้สามารถน าแนวคิดต่างๆ มาประยุกต์ใช้
ในการบริหารกิจการคณะสงฆ์ให้ประสบความส าเร็จตามวัตถุประสงค์๕๓๔ 
  ๔. การท างานให้ประสบความส าเร็จนั้น เจ้าอาวาสต้องมีความรู้ความเข้าใจในงานที่
ได้รับมอบหมาย  การพัฒนาสมรรถนะเจ้าอาวาสในการบริหารกิจการคณะสงฆ์นั้น จะต้องมีการจัด
อบรมให้ความรู้เพิ่มเติม หรือจัดประชุมปฏิบัติการเพ่ือเสริมความรู้เกี่ยวกับงานที่ต้องท าแก่เจ้าอาวาส 
นอกจากนี้แล้วเจ้าอาวาสจะต้องเป็นผู้มีวิสัยทัศน์ รู้จักวางแผนการท างานอย่างเป็นระบบ ดี มีความรู้
เรื่องพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ กฎ ระเบียบมหาเถรสมาคม และกฎหมายที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี  การ

                                           
 ๕๓๓สนทนากลุ่มเฉพาะ พระครูสิริกิตติยาภรณ์, เจ้าคณะต าบลสองพี่น้อง อ าเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี,        
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๒๔๗ 
 

พัฒนาที่ดีนั้น ต้องมีการเข้าประชุมอย่างสม่ าเสมอ หมั่นเข้ารับการอบรมในหลักสูตรต่างๆ หมั่นเรียนรู้
ด้วยตนเองและแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับผู้ที่ประสบความส าเร็จ๕๓๕ 
 ด้านการบริการที่ดี 

  ๑. เจ้าอาวาสมหีน้าที่ในการให้บริการแก่ประชาชนทั้งภายในและภายนอกวัดอยู่แล้ว 
ดังนั้นจึงมีความจ าเป็นอย่างมากที่เจ้าอาวาสจะต้องเรียนรู้ถึงวิธีการให้บริการที่ดี อ านวยความสะดวก
แก่ประชาชนที่มาติดต่อหรือมาใช้พ้ืนที่ของวัดในการท ากิจกรรม อย่างเช่น งานด้านการเผยแผ่งาน
ศึกษาสงเคราะห์ งานสาธารณสงเคราะห์ และงานสาธาณูปการ ก็ถือเป็นการให้บริการแก่ประชาชน
เช่นกัน ดังนั้น เจ้าอาวาสจึงต้องพัฒนาความรู้ความสามารถทั้งในด้านการเผยแผ่ การศึกษาสงเคราะห์ 
งานสาธารณุปการ และงานสาธารณสงเคราะห์ ด้วยการเข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการเผยแผ่ เช่น หลักสูตรการเทศน์ต่างๆ ส่วนด้านการสงเคราะห์พุทธศาสนิกชน ควรมี
การไปศึกษาดูงานของเจ้าอาวาสที่ประสบความส าเร็จในการท างานด้านนั้นๆ หรือฝึกการท า งาน
ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญ การอบรมเชิงปฏิบัติการ เช่น การอบรมแนวทางการบริหารกิจการคณะสงฆ์ การ
จัดประชุมสัมมนาเพ่ือตอบสนองในการให้การสงเคราะห์พุทธศาสนิกชนอย่างเต็มประสิทธิภาพ และ
รองรับการให้การสงเคราะห์แก่พุทธศาสนิกชนอย่างเหมาะสมกับปัญหาและโอกาสที่จะเป็นประโยชน์
อย่างแท้จริงแก่พุทธศาสนิกชน ในด้านของการก่อสร้างก็ต้องมีการเข้าอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง  
ทั้งของคณะสงฆ์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมศิลปากร ส านักงานพระพุทธศาสนา เป็นต้น      
มีการไปศึกษาดูงานจากผู้ เชี่ยวชาญจากที่ต่างๆ หรือมีการสอบถามจากผู้รู้  เข้าร่ วมในการ
ประชุมสัมมนาที่เก่ียวข้อง๕๓๖ 

  ๒. จากผลการวิจัยจะเห็นได้ว่า การพัฒนาสมรรถนะด้านการบริการที่ดีของ เจ้า
อาวาสนั้น เจ้าคณะผู้ปกครองต้องให้ค าแนะน า ต้องมีการอบรม สอนงาน ต้องมีการประชุม เพ่ือ
ถ่ายทอดความรู้ความสามารถให้ผู้ใต้บังคับบัญชาน าไปใช้งานได้ ในขณะเดียวกันเจ้าอาวาสก็ต้องมีการ
เรียนรู้การท างานด้วยการฝึกฝนตนเอง หมั่นศึกษาหาความรู้จากสถานศึกษาหรือจากแหล่งอ่ืนๆ หมั่น
แลกเปลี่ยนเรียนรู้จากครูอาจารย์หรือเพ่ือนร่วมงาน๕๓๗     

  ๓. เจ้าอาวาสท าหน้าที่เป็นผู้ให้บริการแก่ประชาชนที่เข้ามาท ากิจกรรมภายในวัด 
เช่น การอ านวยความสะดวกในการบ าเพ็ญกุศล การหยิบยืมสิ่งของเพ่ือใช้ท ากิจกรรม การให้ยืม
สถานที่ในการจัดกิจกรรมของหน่วยงานต่างๆ การรักษาโรคต่างๆ บางครั้งก็เป็นผู้พิพากษาในการ
ตัดสินความขัดแย้งที่เกิดขึ้น ในส่วนของการเผยแผ่ก็มีการออกไปแสดงธรรมในหน่วยงานต่างๆ ไปเป็น
ครูพระสอนศีลธรรมในสถานศึกษาต่างๆ การน าสิ่งของเครื่องใช้ ข้าวสารอาหารแห้งไปแจกให้แก่
ประชาชนผู้ยากไร้ คนปุวย คนพิการ และผู้สูงอายุ การพัฒนาสมรรถนะเจ้าอาวาสในด้านนี้ ก็ควรมี
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๒๔๘ 
 

การประชุมปรึกษาหารือกันระหว่างเจ้าอาวาสด้วยกันเอง หรือการเข้าอบรมในหลักสูตรต่างๆ หรือ
การเรียนรู้จากเจ้าคณะผู้ปกครอง ๕๓๘  

  ๔.  เจ้าอาวาสจะต้องมีการพัฒนาระบบการให้บริการให้มีคุณภาพ มีการสอนงานให้
บุคลากร มีการประชุมกัน อบรมสั่งสอน แนะน าวิธีการต่างๆ ที่สามารถน าไปใช้ได้อย่าง เหมาะสม 
เพ่ือให้การบริการของวัดนั้นเป็นที่ถูกใจของผู้ที่เข้ามา มีการพัฒนาระบบการให้บริการให้มีคุณภาพที่
ช่วยลดความสูญเสียในการปฏิบัติงาน ทั้งในส่วนของวัสดุสิ่งของหรือแรงงาน ให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ
เด็ดขาดในที่เดียว๕๓๙  

 ด้านการสั่งสมความเชี่ยวชาญ  

  ๑. จากผลของการวิจัยจะเห็นว่าการพัฒนาสมรรถนะด้านนี้นั้น เจ้าอาวาสควรมีการ
พัฒนาตนเอง เพ่ือให้มีความรอบรู้ในเรื่องต่างๆ ที่ถูกต้อง ซึ่งการสั่งสมความเชี่ยวชาญนี้จะต้องอาศัย
การใฝุหาความรู้โดยการเข้ารับการอบรมในหลักสูตรต่างๆ หรือมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากผู้รู้ 
การศึกษาดูงานจากแหล่งต่างๆ การเข้าศึกษาในสถาบันการศึกษาต่างๆ เพ่ือพัฒนาตนเองให้มีความรู้
ความสามารถในด้านต่างๆ และน าความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการบริหารกิจการคณะสงฆ์ ๕๔๐   

  ๒. ควรเพ่ิมเติมในข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาว่า ผู้บริหารควรให้โอกาสในการ
เรียนรู้และโอกาสในการแสดงความสามารถของเจ้าอาวาส การส่งเจ้าอาวาสไปอบรม การให้ความรู้ที่
เป็นรากฐานเพ่ือที่จะได้มีความเข้าใจมากขึ้น แม้กระทั่งการส่งไปร่วมสัมมนาร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัด
อ่ืนๆ เป็นเหมือนการเปิดโอกาสให้ได้เรียนรู้มากยิ่งข้ึน๕๔๑   

  ๓. การที่พระภิกษุได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาส ก็จะต้อง เข้ารับการอบรมใน
หลักสูตรของพระสังฆาธิการ เช่น อบรมการปฏิบัติวิปัสสนา การอบรมสัมมนาเกี่ยวกับกฎหมายคณะ
สงฆ์ นอกจากนี้ก็ต้องหมั่นเข้าประชุมร่วมกับคณะสงฆ์ในวาระต่างๆ เพราะจะท าให้ได้ความรู้มากขึ้น 
บางครั้งก็มีการไปศึกษาดูงานในโครงการต่างๆ เช่น การไปดูศิลปวัฒนธรรม สถาปัตยกรรมต่างๆ ที่
คณะสงฆ์หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดขึ้น นอกจากการประชุม อบรมสัมมนา และการศึกษาดูงานแล้ว
เจ้าอาวาสก็ควรมีการศึกษาเพ่ิมเติมอาจเป็นหลักสูตรของคณะสงฆ์หรือการศึกษาสายสามัญก็ได้ ซึ่งจะ
ท าให้เจ้าอาวาสมีความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน๕๔๒  

  ๔. เจ้าอาวาสควรมีการศึกษาหาความรู้และน าเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้ในการจัดการ
และพัฒนาการท างาน ควรมีการเสริมและเพ่ิมเติมความรู้ด้วยการเข้าประชุม อบรมสัมมนา หรือ
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 ๕๓๙สนทนากลุ่มเฉพาะ พระมหาสุนันท์ สุนนฺโท, ดร., อาจารย์ประจ าหลักสูตรบัณฑิตศึกษา คณะ 
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๗ มีนาคม ๒๕๖๒. 
 ๕๔๐สนทนากลุ่มเฉพาะ พระครูสิริกิตติยาภรณ์, เจ้าคณะต าบลสองพี่น้อง อ าเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี,         
๗ มีนาคม ๒๕๖๒. 
 ๕๔๑สนทนากลุ่มเฉพาะ วารีญา ม่วงเกลี้ยง, ประธานชมรมคนกวาดวัดจังหวัดจันทบุรี, ๗ มีนาคม ๒๕๖๒. 
 ๕๔๒สนทนากลุ่มเฉพาะ พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ, ผศ.ดร., อาจารย์ประจ าหลักสูตรบัณฑิตศึกษา คณะ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๗ มีนาคม ๒๕๖๒.  



๒๔๙ 
 

เรียนรู้ด้วยตนเอง เพ่ือน าประสบการณ์ที่ได้มาพัฒนาการท างานของตนเองและใช้ในการพัฒนา
ผู้ใต้บังคับบัญชา๕๔๓   

 ด้านการท างานเป็นทีม  

  ๑. คณะสงฆ์ต้องพัฒนาด้วยการสร้างบรรยากาศในการท างานที่ดี มีการจัดกิจกรรม
เพ่ือเป็นการสร้างคุณภาพชีวิตและความสุขในการปฏิบัติงานของเจ้าอาวาส และผู้ใต้บังคับบัญชาหรือ
เพ่ือนร่วมงาน เพ่ือเป็นขวัญก าลังใจในการท างาน เพ่ือให้ตระหนักถึงคุณค่าของตนเองและเพ่ือน
ร่วมงาน ท าให้เกิดความสามัคคีและความเอ้ืออาทร ดูแลเอาใจใส่กันและกัน เสมือนเป็นครอบครัว
เดียวกัน และก่อให้เกิดความผาสุกในการท างาน นอกจากนี้แล้วเจ้าคณะผู้ปกครองในทุกระดับชั้นควร
สร้างการมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมต่างๆ ให้แก่เจ้าอาวาส เพ่ือให้เกิดความรัก ความผูกพัน และ
เสียสละเพ่ือคณะสงฆ์  เน้นให้เจ้าอาวาสทุกรูปช่วยกัน เพราะบางเรื่องมันไม่ใช่หน้าที่แต่มันเป็นเรื่อง
ของน้ าใจ ซึ่งมันจะช่วยให้งานเหล่านั้นประสบผลส าเร็จได้อย่างมีประสิทธิภาพ๕๔๔ 

  ๒. การท าภารกิจต่างๆ ของงานกิจการคณะสงฆ์นั้น ได้มีการมีการก าหนดเปูาหมาย
ร่วมกัน อย่างเช่นการด าเนินการด้านสาธารณสงเคราะห์ ก็ได้มีการจัดตั้งกองทุนสังฆะประชานุ
เคราะห์ของพระสังฆาธิการ เพ่ือเอาเงินที่ได้ไปสร้างบ้านให้แก่ผู้ประสบภัยพิบัติจากน้ าท่วม ไฟไหม้ 
หรือเอาไปซื้อวัสดุสิ่งของรวมทั้งข้าวสารอาหารแห้งไปแจกให้คนจน คนพิการ ผู้สูงอายุ หรือคนปุวย 
ซึ่งงานแบบนี้เจ้าอาวาสในจันทบุรีร่วมกับเจ้าคณะผู้ปกครองด าเนินการร่วมกัน โดยมีการก าหนด
เปูาหมายร่วมกันก่อน แล้วก็มีการสื่อสารกันว่าจะท าอะไรกันบ้าง จากนั้นจึงลงมือด าเนินการ ซึ่งก็มี
การสงเคราะห์ไปหลายอ าเภอแล้ว นอกจากนี้ยังมีการจัดตั้งกองทุนกองบุญสุขภาวะพระสงฆ์ เพ่ือเป็น
กองทุนส าหรับจัดสวัสดิการเกี่ยวกับค่าตอบแทนในยามที่พระภิกษุอาพาธ และมีทีมพระ  คิลาน
อุฏฐากเพ่ือท าหน้าที่ในการดูแลพระภิกษุที่อาพาธหรือพระภิกษุผู้ชราภาพช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ ซึ่งใน
การท าหน้าที่เหล่านี้ เจ้าอาวาสผู้ที่เป็นผู้ปฏิบัติจะต้องเข้ารับการประชุม อบรมสัมมนา เพ่ือให้มี
ความรู้ความเข้าใจในเปูาหมาย หลักเกณฑ์และวิธีการช่วยเหลือหรือสงเคราะห์ต่างๆ อยู่เป็น
ประจ า๕๔๕ 

  ๓. ในการพัฒนาสมรรถนะเจ้าอาวาสนั้น เจ้าคณะผู้ปกครองต่างๆ ควรมีการสื่อสาร
อย่างทั่วถึงและชัดเจน โดยจะต้องอธิบายให้เห็นประโยชน์ร่วมกันของคณะสงฆ์ก่อน ถ้าคณะสงฆ์มี
ประสิทธิภาพก็จะมีผลงานมากขึ้น มันก็จะส่งผลกับตัวของเจ้าอาวาสเอง ข้อส าคัญต้องให้เจ้าอาวาส
เห็นเปูาหมายเดียวกับคณะสงฆ์ก่อนว่าถ้าเจ้าอาวาสท าเจ้าอาวาสก็จะได้เอง ไม่ใช่ว่าจะต้องเสียอะไร
แต่เพียงอย่างเดียว เพียงแต่ว่าไม่มีใครได้อะไรมาฟรีๆ ทุกอย่างเท่านั้นเอง ทุกคนต้องลงมือท า และถ้า
ทุกคนร่วมมือกันท ามันก็จะได้สิ่งที่ดีๆ กลับมา เพราะฉะนั้นทางเจ้าคณะผู้ปกครองก็จะต้องพยายาม

                                           
 ๕๔๓สนทนากลุ่มเฉพาะ พระมหาสุนันท์ สุนนฺโท, ดร., อาจารย์ประจ าหลักสูตรบัณฑิตศึกษา คณะ 
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๗ มีนาคม ๒๕๖๒. 
 ๕๔๔สนทนากลุ่มเฉพาะ พระครูสิริกิตติยาภรณ์, เจ้าคณะต าบลสองพี่น้อง อ าเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี,        
๗ มีนาคม ๒๕๖๒. 
 ๕๔๕สนทนากลุ่มเฉพาะ วารีญา ม่วงเกลี้ยง, ประธานชมรมคนกวาดวัดจังหวัดจันทบุรี,  ๗ มีนาคม ๒๕๖๒.  



๒๕๐ 
 

จัดกิจกรรมพัฒนาสมรรถนะให้กับเจ้าอาวาสด้วยการประชุมกันบ่อยๆ มีการส่งไปศึกษาดูงาน มีการ
จัดอบรมเพ่ือเสริมทักษะการท างาน เหล่านี้เป็นต้น๕๔๖  

  ๔. เจ้าอาวาสจะต้องพร้อมที่จะรับฟังปัญหาของสมาชิกในทีม และพร้อมที่จะให้
ความช่วยเหลือแก่เจ้าอาวาสรูปอ่ืนๆ ในขณะเดียวกันก็ต้องพร้อมที่จะรับความช่วยเหลือจากเพ่ือน
ร่วมงานด้วยความจริงใจ เพื่อที่จะให้การท างานลุล่วงไปได้ด้วยดี ซึ่งหากจะมีการพัฒนาสมรรถนะเจ้า
อาวาสในด้านนี้    ก็จะต้องให้ฝึกปฏิบัติงานร่วมกันเป็นทีม มีการฝึกอบรม และการท างานร่วมกับ
ผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งจะเป็นช่วยให้การพัฒนาสมรรถนะเจ้าอาวาสมีประสิทธิภาพมากขึ้น๕๔๗ 

  ๕. เจ้าอาวาสควรให้ความร่วมมือ ช่วยเหลือและสนับสนุนการท างานของคณะสงฆ์ 
มีการประชุมเพื่อปรึกษาหารือในการท างานโดยมีการแบ่งงานกันไปตามความถนัดของแต่ละรูป มีการ
ประชุมชี้แจงและปรึกษาหารือในการท างาน 

 การยึดม่ันในหลักความชอบธรรม  

  ๑. การที่เจ้าอาวาสปฏิบัติหน้าที่อย่างถูกต้องตามพระธรรมวินัย ซึ่งก็จะต้องมีการ
ส่งเสริมให้เจ้าอาวาสตระหนักและปฏิบัติตามนโยบายของคณะสงฆ์ เพ่ือเป็นการเสริมสร้างและพัฒนา
เจ้าอาวาสให้มีทัศนคติที่ดีต่อการปฏิบัติงาน โดยค านึงถึงคุณธรรม จริยธรรมเป็นพ้ืนฐานในการ
ปฏิบัติงาน ตั้งมั่นอยู่ในคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต ไม่มุ่งหวังผลประโยชน์ส่วนตน มีความเสียสละ
และมุ่งประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้ง ควรจะมีการอบรมคุณธรรมจริยธรรมให้แก่เจ้าอาวาส เพ่ือเป็นการ
สร้างจิตส านึกของการเป็นพระสังฆาธิการของคณะสงฆ์ และมีการประเมินเพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการ
ก าหนดผลตอบแทน๕๔๘ 

  ๒. ในประเด็นของสมรรถนะด้านนี้ เป็นสมรรถนะที่เจ้าอาวาสทุกรูปจ าเป็นต้องใช้ใน
การท างาน ดังนั้น การพัฒนาสมรรถนะด้านการยึดมั่นในหลักความชอบธรรมนั้น เจ้าคณะผู้ปกครอง
ควรมีการจัดอบรมในเรื่องนี้๕๔๙ 

  ๓. เจ้าคณะพระสังฆาธิการควรมีการแสดงตนเป็นแบบอย่างที่ดี บทบาทของหัวหน้า
มีผลต่อทัศนคติการท างานของผู้ใต้บังคับบัญชามากๆ เพราะการท างานด้วยใจมันส าคัญกว่าการ
ท างานแลกเงิน ดังนั้น เจ้าคณะผู้ปกครองต้องท าตัวเป็นแบบอย่างเพ่ือให้เจ้าอาวาสได้เรียนรู้จากการ
ปฏิบัติตน๕๕๐ 

                                           
 ๕๔๖สนทนากลุ่มเฉพาะ ดร.เชาวลิต กิจพิบูลย์, หัวหน้าทรัพยากรบุคคล วิทยาลัยพยาบาลสิรินธร จังหวัด
ชลบุรี, ๗ มีนาคม ๒๕๖๒. 
 ๕๔๗สนทนากลุ่มเฉพาะ พระมหาสุนันท์ สุนนฺโท, ดร., อาจารย์ประจ าหลักสูตรบัณฑิตศึกษา คณะ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๗ มีนาคม ๒๕๖๒. 
 ๕๔๘สนทนากลุ่มเฉพาะ พระครูสิริกิตติยาภรณ์, เจ้าคณะต าบลสองพี่น้อง อ าเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี,  ๗ 
มีนาคม ๒๕๖๒. 
 ๕๔๙สนทนากลุ่มเฉพาะ วารีญา ม่วงเกลี้ยง, ประธานชมรมคนกวาดวัดจังหวัดจันทบุรี, ๗ มีนาคม ๒๕๖๒.  
 ๕๕๐สนทนากลุ่มเฉพาะ พระมหาสุนันท์ สุนนฺโท, ดร., อาจารย์ประจ าหลักสูตรบัณฑิตศึกษา คณะ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๗ มีนาคม ๒๕๖๒. 



๒๕๑ 
 

 จากผลของการสนทนากลุ่มเกี่ยวกับผลการวิจัยเรื่อง การพัฒนาสมรรถนะเจ้าอาวาสตาม
หลักพุทธธรรมเพื่อการบริหารจัดการวัดในจังหวัดจันทบุรี ที่ผู้วิจัยได้น าเสนอนั้น ท าให้ได้รับข้อคิดเห็น
จากผู้ทรงคุณวุฒิที่หลากหลาย ซ่ึงผู้วิจัยจะน าไปปรับปรุงผลของการวิจัยครั้งนี้ให้สมบูรณ์มาก
ยิ่งขึ้น๕๕๑ 

๔.๕ องค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัย 
 จากการศึกษาการพัฒนาสมรรถนะเจ้าอาวาสตามหลักพุทธธรรมเพื่อการบริหารจัดการวัด
ในจังหวัดจันทบุรี โดยใช้วิธีการวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Method Research) อันประกอบด้วยการ
วิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) และการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) นั้น 
ผู้วิจัยสรุปและสังเคราะห์เป็นองค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัย ปรากฏในแผนภาพที่ ๔.๑ ดังต่อไปนี้

                                           
 ๕๕๑สนทนากลุ่มเฉพาะ พระปลัดระพิน  พุทฺธฺสาโร, ผศ.ดร., อาจารย์ประจ าหลักสตูรหลักสตูรบัณฑติศึกษา 
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๗ มีนาคม ๒๕๖๒. 



 
 

สมรรถนะเจ้าอาวาสในการบริหารกิจการคณะสงฆ ์
๑) การมุ่งผลสัมฤทธิ ์ ๒) การบริการที่ดี  ๓) การสั่งสมความเชี่ยวชาญ ๔) การท างานเป็นทีม  ๕) การยึดมั่นในความชอบธรรม 

 

การยึดมั่นในความชอบธรรม 
๑. เป็นต้นแบบของผู้น า ปฏิบัติหน้าที่ด้วย
ความโปร่งใส ซื่อสัตย์สิจริต  ยึดมั่นในพระ
วินัย ยึดหลักคุณธรรมในการบริหารองค์การ 
๒. มีความรับผิดชอบต่อการจัดการศึกษา 
ท าหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต อุทิศตน
เพื่อประโยชน์ของคณะสงฆ์ 
๓. มีจิตส านึกในการเผยแผ่ ส่งเสริมให้มีการ
เผยแผ่อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ  
๔. ด าเนินการสงเคราะห์ด้านการศก่าด้วย
ความซื่อสัตย์สุจริต และยุติธรรม ไม่เลือก
ปฏิบัติ ยึดมั่นในความถูกต้องแม้จะท าให้
ผู้รับเสียประโยชน์หรืออาจเป็นการสร้างศัตรู 
มี ค ว ามรั บ ผิ ดช อบ ต่อ งาน ที่ คณะสงฆ์
มอบหมายให้ 
๕. มีจิตส านึกที่ดี ปฏิบัติตนเป็นที่น่าเชื่อถือ 
ปฏิบัติหน้าที่โดยยึดกฎระเบียบของคณะสงฆ์ 
ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริตและโปร่งใส 
๖. เสียสละความสุขส่วนตัวในการอ านวย
ความสะดวกให้แก่ประชาชน สงเคราะห์
ผู้ประสบภัยต่างๆ จัดต้ังกองทุนเพื่อใช้ในการ
สงเคราะห์ผู้ประสบภัย 

 

การมุ่งผลสัมฤทธิ ์ 
๑. มีความรู้ความเข้าใจในงานที่ ไ ด้รับ
มอบหมาย  ส ามารถควบคุ ม ดูแล ใ ห้
พระภิกษุสามเณรและผู้ที่อยู่ในวัดท าตาม
กฎระเบียบ 
๒. อุทิศ เวลาและทรัพย์สินในการจัด
การศึกษาแก่พระภิกษุสามเณรและคฤหัสถ์ 
๓. เผยแผ่ตามก าลังความสามารถและ
ความถนัด ทั้ งภายในและภายนอกวัด 
รวมทั้งการสร้างเครือข่ายการเผยแผ่ 
๔. มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนยากจน
ทุกปี จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์การเรียน ทุน
อาหารกลางวัน จัดต้ังศูนย์พระพุทธศาสนา
วันอาทิตย ์
๕. วางแผนจัดระเบียบการสร้างเสนาสนะ 
การซ่อมบ ารุงของเ ดิม จัดภูมิทั ศน์ ใ ห้
สวยงาม มีห้องน้ าเพื่ออ านวยความสะดวก
แก่ประชาชน 
๖. ด าเนินการร่วมกับคณะสงฆ์ในการ
อ านวยความสะดวกและสงเคราะ ห์
ผู้ประสบภัยและผู้ยากไร้ ทั้งในด้านจิตใจ
และวัตถุสิ่งของ   

 

การบริการที่ด ี
๑. ดูแลให้พระภิกษุ สามเณรและผู้อยู่ภายใน
วัดให้มีความเป็นอยู่ที่ดี  
๒. ดูแลการ จัดการศึกษาแก่พระ ภิก ษุ 
สามเณร และคฤหัสถ์  
๓. แสดงธรรมทุกวันพระและวันส าคัญทาง
ศาสนา จัดกิ จกรรมอบรมคุณธรรมใน
หน่วยงานต่างๆ  
๔. แจกทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่ยากจน 
สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์การศึกษา การกีฬา  
๕. จัดการศาสนสมบัติเพื่อให้เป็นแหล่งจัด
กิจกรรมและแหล่งเรียนรู้ทางพุทธศาสนา  
๖. อ านวยความสะดวกในการจัดกิจกรรมแก่
ป ระชาชน  ต้ั งกองทุ น เพื่ อ ส ง เ ค ร าะ ห์
ประชาชนที่ยากไร้ พิการ และสูงอายุ ทั้งใน
เรื่ อ งที่ พั กอาศั ย  วั ส ดุสิ่ งของ  ข้ าวสาร
อาหารแห้ง แหล่งทุนในชุมชน 

 
 

การสั่งสมความเชีย่วชาญ 
๑. มีความรู้เกี่ยวกับพระวินัย กฎระเบียบ
มหาเถรสมาคมและคณะสงฆ์ ความรู้ทาง
โลกและเทคโนโลยีต่างๆ 
๒. สามารถจัดการศึกษาได้ส าเร็จทั้งใน
หลักสูตรธรรม-บาลี ธรรมศึกษา และสาย
สามัญ (อุดมศึกษา) 
๓. สามารถเผยแผ่ทั้งภายในวัดและออก
บรรยายและจัดกิจกรรมอบรมคุณธรรม
ให้กับหน่วยงานต่างๆ  
๔. สามารถจัดการสงเคราะห์ได้ส าเร็จทั้ง
ด้านการแจกทุนการศึกษาและการจัดหา
ทุนซื้อวัสดุสิ่งของแก่หน่วยงานต่างๆ  
๕. รู้กฎระเบียบและหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการ
ก่อสร้างและบูรณปฏิสังขรณ์ศาสนสมบัติ  
๖. จัดต้ังกองทุนในสงเคราะห์ต่างๆ โดย
หมั่นแลกเปลี่ ยนประสบการณ์กับ เพื่อ
ร่วมงาน   

  
 

การท างานเป็นทีม   
๑. ใช้ทักษะวิธีการที่เหมาะสมในการท างาน
และการติกดต่อสื่อสาร ให้ความร่วมมือใน
การบริหารกิจการคณะสงฆ์ 
๒.  วา งระบบการ จัดการศึกษาอย่ า ง
เหมาะสมกับสภาพของวัด มีการสร้าง
เครือข่าย 
๓. เป็นผู้น าในการเผยแผ่  ส่ ง เสริมใ ห้
ผู้ ใ ต้บั งคับบัญชามีส่ วนร่ วมในการ จัด
กิจกรรม 
๔. ท างานบรรลุเปูาหมาย ด้วยการแจก
ทุนการศึกษาทุกปี และท าให้เกิดความเป็น
น้ าหนึ่งใจเดียวกัน 
๕. ยอมรับกฎกติกาของคณะสงฆ์ ผลักดัน
ให้การท างานของคณะสงฆ์ด าเนินไปอย่าง
รวดเร็ว 
๖. สามารถรวมกัน ต้ังกองทุนเพื่อการ
สงเคราะห์ต่างๆ ได้ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หลักพุทธธรรม (พรหมวิหาร ๔)   
๑) เมตตา  ๒) กรุณา   ๓) มุทิตา    ๔) อุเบกขา                

การพัฒนาสมรรถนะเจ้าอาวาสตามหลักพุทธธรรมเพ่ือการบริหารกิจการคณะสงฆ์ในจังหวัดจันทบรีุ 
 

แผนภาพที่ ๔.๑  องค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัย 
ที่มา : พระครูวิโรจน์อินทคุณ, ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ 

 

๒๕๒ 



 
 

 จากแผนภาพที่ ๔.๑  องค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัยแสดงให้เห็นถึงการพัฒนาสมรรถนะ  
เจ้าอาวาสตามหลักพุทธธรรมเพื่อการบริหารกิจการคณะสงฆ์ในจังหวัดจันทบุรี ดังต่อไปนี้ 

 ๑. ด้านการมุ่งผลสัมฤทธิ์ พบว่า ด้านการปกครอง เจ้าอาวาสมีความรู้ความเข้าใจในงาน
ที่ได้รับมอบหมาย สามารถควบคุมดูแลให้พระภิกษุสามเณรและผู้ที่อยู่ในวัดเพ่ือให้เกิดความเรียบร้อย
ดีงาม โดยการประชุมเพ่ือชี้แจงหรือตัดสินใจร่วมกัน โดยการสร้างความเข้าใจเบื้องต้นเพ่ือให้ถือปฏิบัติ
ไปในทิศทางเดียวกัน ด้านการศาสนศึกษา เจ้าอาวาสอุทิศเวลาและทรัพย์สินในการจัดการศึกษาแก่
พระภิกษุสามเณรและคฤหัสถ์ ทั้งหลักสูตรนักธรรมและบาลีส าหรับพระภิกษุและสามเณรและ
การศึกษาสายสามัญระดับอุดมศึกษา มีการสอนธรรมศึกษาในสถานศึกษาและจัดการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา ส าหรับคฤหัสถ์ด้านการเผยแผ่ เจ้าอาวาสเผยแผ่ตามก าลังความสามารถและความ
ถนัด ด้วยการแสดงพระธรรมเทศนาทุกวันพระ การเทศน์มหาชาติ การบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน 
การจัดกิจกรรมปฏิบัติธรรมและกิจกรรมอ่ืนๆ ตามสมควร มีการออกไปบรรยายตามหน่วยงานต่างๆ 
ทั้งภาคราชการและภาคเอกชน สถานศึกษา มีการอบรมประชาชนโดยร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ใน
การขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านศีล ๕ ส่งครูพระออกไปสอนศีลธรรมตามโรงเรียนต่างๆ รวมทั้งการ
สร้างเครือข่ายการเผยแผ่ ด้านการศึกษาสงเคราะห์ เจ้าอาวาสจัดการมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนได้
ครบเปูาหมาย โดยใช้ทุนของตนเองและทุนของพุทธศาสนิกชนที่ร่วมกันบริจาค การแจกทุนการศึกษา
มีทั้งระดับประถม มัธยมและอุดมศึกษา มีการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ส าหรับการจัดการเรียนการสอน 
อุปกรณ์กีฬา ทุนอาหารกลางวัน จัดท าห้องสมุด ก่อสร้างอาคาร ซื้อที่ดิน เป็นต้น ให้แก่โรงเรียนที่ขาด
แคลน จัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กก่อนเกณฑ์ ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ ตั้งศูนย์การศึกษานอก
โรงเรียน ด้านการสาธารณูปการ เจ้าอาวาสวางแผนจัดระเบียบการสร้างเสนาสนะให้เป็นระเบียบ    
จัดภูมิทัศน์ภายในวัดให้สวยงาม การบ ารุงรักษาเสนาสนะที่มีอยู่เดิมให้อยู่ในสภาพที่สามารถใช้งานได้
อย่างดี เพ่ือเป็นศูนย์กลางและเป็นที่พ่ึงของชุมชน จัดสร้างห้องน้ าเพ่ืออ านวยความสะดวกแก่
ประชาชน ด้านการสาธารณสงเคราะห์ เจ้าอาวาสมีการสงเคราะห์พุทธศาสนิกชน เป็นผู้น าในการ
พัฒนาชุมชน จัดตั้งกองทุนสังฆประชานุเคราะห์ เพ่ือจัดหาเงินทุนสงเคราะห์ผู้ยากจนและเดือดร้อน 
ด้วยการสร้างที่อยู่อาศัย ซื้อสิ่งของเครื่องใช้ข้าวสารอาหารแห้งเพ่ือน าไปมอบให้กับคนไข้ติดเตียง 
ผู้สูงอายุและผู้พิการ มีการตั้งกองทุนสัจจะสะสมทรัพย์เพ่ือช่วยเหลือเรื่องเงินทุนประกอบอาชีพและ
เงินกู้เพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ยากไร้ ตั้งกองบุญกองทุนสุขภาวะพระสงฆ์เพ่ือให้การสงเคราะห์
พระสงฆ์สามเณรที่อาพาธ  และมีการฝึกอบรมพระภิกษุเพ่ือท าหน้าที่เป็นพระคิลานุปัฏฐากเพ่ือดูแล
พระสงฆ์ที่ชราภาพและอาพาธ และด าเนินกิจการสาธารณประโยชน์เพ่ือช่วยเหลือเกื้อกูลแก่คนใน
ชุมชนและสังคม การพัฒนาสมรรถนะด้านนี้นั้น มักเป็นการไปดูงานจากสถานที่จริง มีการประชุม
ปรึกษาหรือ บางเรื่องก็มีการจัดอบรมสัมมนา เช่น การอบรมพระคิลานอุปัฏฐาก การศึกษาต่อใน
สถานศึกษา การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และการศกึษาด้วยตนเอง 

 ๒. ด้านการบริการที่ดี พบว่า ด้านการปกครอง เจ้าอาวาสดูแลพระภิกษุ สามเณรและผู้ที่
อยู่ภายในวัดให้อยู่กันด้วยความสงบสุขเรียบร้อย ปฏิบัติตนอยู่ในกรอบของพระวินัย และเป็น
แบบอย่างที่ดี ด้านการศาสนศึกษา เจ้าอาวาสเอาใจใส่ในการจัดการศึกษา มีการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาทั้งหลักสูตรบาลี หลักสูตรธรรมแก่พระภิกษุสามเณร และหลักสูตรธรรมศึกษาแก่เยาวชน 

๒๕๓ 



๒๕๔ 
 

เป็นผู้จัดหาทรัพยากรในการจัดการเรียนการสอน หนังสือและต าราต่างๆ เพ่ือเป็นการอ านวยความ
สะดวกแก่พระภิกษุสามเณรและผู้ที่สนใจศึกษาทั่วไป ด้านการเผยแผ่ เจ้าอาวาสจัดกิจกรรมเผยแผ่
ภายในวัดอย่างสม่ าเสมอทั้งการแสดงธรรมทุกวันพระ การจัดกิจกรรมวันส าคัญทางพุทธศาสนา การ
จัดเทศน์มหาชาติ จัดกิจกรรมปฏิบัติธรรมแก่ประชาชนทุกเพศทุกวัย และการจัดบรรพชาสามเณร
ภาคฤดูร้อน การจัดกิจกรรมอบรมคุณธรรมจริยธรรมให้แก่ครูและนักเรียน และบุคลากรของ
หน่วยงานราชการหรือพนักงานของบริษัทเอกชน มีการจัดปฏิบัติธรรมแก่ผู้สูงอายุและประชาชน
ทั่วไปเป็นประจ า มีการเผยแผ่ธรรมะผ่านสื่อต่างๆ เช่น วิทยุ โทรทัศน์  ด้านการศึกษาสงเคราะห์    
เจ้าอาวาสพยายามจัดหาทุนการศึกษาเพ่ือน ามามอบให้แก่นักเรียนจนครบทุกคน มีการจัดตั้งศูนย์
พุทธศาสนาวันอาทิตย์ ศูนย์เด็กเล็กก่อนเกณฑ์ สนับสนุนอุปกรณ์การศึกษา อุปกรณ์กีฬาให้แก่
โรงเรียนที่ขาดแคลน ด้านการสาธารณูปการ เจ้าอาวาสดูแลจัดการเกี่ยวกับศาสนสมบัติของวัดเป็น
อย่างดี เมื่อมีการช ารุดก็ซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพดี จัดท าบริเวณวัดเป็นแหล่งเรียนรู้ทางพุทธศาสนา
ให้กับประชาชน จัดสถานที่และสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับการปฏิบัติธรรม การท ากิจกรรม
บ าเพ็ญกุศล มีการจัดท าปูานพุทธภาษิตติดไว้ตามสถานที่ต่างๆ มีการจัดสร้างประติมากรรมอ่ืนๆ ที่
เหมาะสม ด้านการสาธารณสงเคราะห์ เจ้าอาวาสดูแลอ านวยความสะดวกแก่ประชาชนที่เข้ามาท า
กิจกรรมในวัด ให้การสงเคราะห์แก่ผู้ประสบทุกข์ยากและเดือดร้อน ทั้งที่เป็นการสงเคราะห์ทางวัตถุ
และจิตใจ ช่วยแก้ไขปัญหาของชุมชนโดยการส่งเสริมการศึกษาแก่เด็กเยาวชนและประชาชนทั่วไปใน
รูปแบบต่างๆ พัฒนาจิตใจของประชาชน รวมทั้งการเป็นผู้น าทางจิตใจของประชาชน จัดซื้ออุปกรณ์
ทางการแพทย์ รถพยาบาล รถรับบริจาคโลหิต เป็นผู้น าในการน าสิ่งไปมอบให้กับผู้ประสบภัยพิบัติ 
บางแห่งก็ท าเป็นที่พักชั่วคราวส าหรับให้ประชาชนทั่วไปเดินทางสัญจรไปมาได้พักอาศัย และมีการ
จัดตั้งกองทุนสังฆะประชานุเคราะห์เพ่ือใช้ในการสงเคราะห์ในกรณีมีผู้ประสบภัย เป็นที่ปรึ กษากลุ่ม
สัจจะสะสมทรัพย์ และร่วมกันจัดตั้งกองทุนกองบุญสุขภาวะพระสงฆ์ แนวทางการพัฒนาสมรรถนะ
เจ้าอาวาสด้านนี้คือ การเรียนรู้ด้วยตนเอง การประชุมปรึกษาหารือกันระหว่างเจ้าอาวาสแต่ละวัด 
การเข้าอบรมในหลักสูตรต่างๆ การเรียนรู้จากเจ้าคณะผู้ปกครอง หรือการศึกษาในสถาบนัการศึกษา 

 ๓. ด้านการสั่งสมความเชี่ยวชาญ พบว่า ด้านการปกครอง เจ้าอาวาสมีความรู้ในเรื่อง
พระวินัย กฎระเบียบมหาเถรสมาคมและคณะสงฆ์ ความรู้ทางโลกและเทคโนโลยีต่างๆ โดยเข้าร่วม
อบรมในหลักสูตรต่างๆ อย่างต่อเนื่อง และมีการศึกษาต่อในหลักสูตรสามัญ เพ่ือให้มีความรู้ความ
เข้าใจในการปกครองอย่างแท้จริง เป็นผู้มีความรับผิดชอบเข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือในการประชุม
ของคณะสงฆ์ในทุกระดับ มีการศึกษาดูงานในหน่วยงานที่ประสบความส าเร็จ และเรียนรู้ด้วยตนเอง 
ท าตัวเป็นแบบอย่างแก่ผู้อื่นได้เป็นอย่างดี ด้านการการศาสนศึกษา เจ้าอาวาสสามารถจัดการศึกษาได้
ส าเร็จทั้งในหลักสูตรธรรม-บาลี ธรรมศึกษา และสายสามัญ (อุดมศึกษา) โดยการเข้าร่วมการอบรมใน
โครงการครูพระสอนศีลธรรม ครูสอนบาลี และในหลักสูตรต่างๆ เพ่ือน ามาใช้ในการปรับปรุงการจัด
การศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ มีการการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการจัดการศึกษากับเพ่ือน
ร่วมงาน และพัฒนาการจัดการศึกษาโดยการเข้าร่วมประชุมสัมมนา การเข้ารับการอบรมในหลักสูตร
ต่างๆ การศึกษาดูงานจากส านักเรียนอ่ืนๆ การเรียนรู้ด้วยตนเอง เพ่ือน ามาประยุกต์ใช้ในการจัด
การศึกษาแก่พระภิกษุสามเณรและประชาชนทั่วไปอย่างมีคุณภาพ ด้านการเผยแผ่ เจ้าอาวาสสามารถ
เผยแผ่ทั้งภายในวัดและออกบรรยายและจัดกิจกรรมอบรมคุณธรรมให้กับหน่วยงานต่างๆ  ด้าน
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การศึกษาสงเคราะห์ สามารถจัดการสงเคราะห์ได้ส าเร็จทั้งด้านการแจกทุนการศึกษาและการจัดหา
ทุนซื้อวัสดุสิ่งของแก่หน่วยงานต่างๆ  ด้านการสาธารณูปการ เจ้าอาวาสรู้กฎระเบียบและหลักเกณฑ์
เกี่ยวกับการก่อสร้างและบูรณปฏิสังขรณ์ศาสนสมบัติ โดยหมั่นศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับการก่อสร้างสิ่ง
ต่างๆ มีการพูดคุยกับเพ่ือนร่วมงาน การประชุมสัมมนาของคณะสงฆ์ การเข้าอบรมในหลักสูตรต่างๆ 
ที่เกี่ยวกับการก่อสร้างหรือบูรณปฏิสังขรณ์ศาสนสมบัติและศาสนสถาน และการศึกษาดูงานในวัด
ต่างๆ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากเพ่ือร่วมงานจากผู้บังคับบัญชา ด้านการสาธารณสงเคราะห์ เจ้า
อาวาสศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับการสงเคราะห์ประชาชนจากการเข้าร่วมประชุมของคณะสงฆ์ มีการ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์กับเพ่ือนร่วมงาน การศึกษาดูงานในหน่วยงานหรือสถานที่ต่างๆ ที่มีระบบ
การจัดการที่ประสบความส าเร็จ จากค าแนะน าของผู้บังคับบัญชา การเข้าร่วมประชุมสัมมนา การเข้า
อบรมในหลักสูตรต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้สามารถจัดการงานด้านสาธารณสงเคราะห์ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ แนวทางการพัฒนาสมรรถนะเจ้าอาวาสด้านนี้คือ การอบรมในหลักสูตรต่างๆ หรือการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้จากผู้รู้ การศึกษาดูงานจากแหล่งต่างๆ การเข้าศึกษาในสถาบันการศึกษา เพ่ือเป็น
การพัฒนาตนเองให้มีความรู้ความสามารถในด้านต่างๆ และน าความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการ
บริหารกิจการคณะสงฆ์ให้มีประสิทธิภาพ 

 ๔. ด้านการสร้างทีมงาน พบว่า ด้านการปกครอง เจ้าอาวาสใช้ทักษะวิธีการที่เหมาะสม
ในการท างานและการติดต่อสื่อสาร ให้ความร่วมมือในการบริหารกิจการคระสงฆ์  ด้านการศาสน
ศึกษา เจ้าอาวาสวางระบบการจัดการศึกษาอย่างเหมาะสมกับสภาพของวัด มีการสร้างเครือข่ายด้วย
การจัดการศึกษาแผนกธรรมร่วมกัน โดยจัดตั้งส านักเรียนขึ้นในวัดใดวัดหนึ่งและใช้ทรัพยากรร่วมกัน
ด้านการเผยแผ่ เจ้าอาวาสเป็นผู้น า เผยแผ่ด้วยความถูกต้อง ส่งเสริมให้ผู้ใต้บังคับบัญชามีส่วนร่วมใน
การจัดกิจกรรม ด้านการศึกษาสงเคราะห์ เจ้าอาวาสท างานบรรลุ เปูาหมาย ด้วยการแจก
ทุนการศึกษาทุกปี และท าให้เกิดความเป็นน้ าหนึ่งใจเดียวกัน ด้านการสาธารณูปการ เจ้าอาวาส
ยอมรับกฎกติกาของคณะสงฆ์ ผลักดันให้การท างานของคณะสงฆ์ด าเนินไปอย่างรวดเร็ว  ให้โอกาส   
ในการแสดงความคิดเห็น ยอมรับซึ่งกันและกันท าให้งานส าเร็จได้ง่าย และมีการก าหนดเปูาหมายไว้
ชัดเจน สามารถชี้แจงและอธิบายเหตุและผลให้ผู้ร่วมงานทราบ ด้านสาธารณสงเคราะห์ เจ้าอาวาส
สามารถรวมกันตั้งกองทุนเพ่ือการสงเคราะห์ต่างๆ เครือข่าย ชี้น าพุทธศาสนิกชน และประสานความ
ร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ในการท ากิจกรรมการสงเคราะห์ผู้ยากไร้และด้อยโอกาสทั้งหลาย เพ่ือให้
การสงเคราะห์ประสบความส าเร็จ แนวทางการการพัฒนาสมรรถนะเจ้าอาวาสในด้านนี้  ควรมีการ
ประชุมกันบ่อยๆ ส่งไปศึกษาดูงาน จัดอบรมเพ่ือเสริมทักษะการท างาน ฝึกปฏิบัติงานร่วมกันเป็นทีม 
การฝึกอบรม และการท างานร่วมกับผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งจะเป็นช่วยให้การพัฒนาสมรรถนะเจ้าอาวาสมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 

 ๕. ด้านการยึดม่ันในความชอบธรรม พบว่า ด้านการปกครอง เจ้าอาวาสเป็นต้นแบบ
ของผู้น า ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใส ซื่อสัตย์สิจริต  ยึดมั่นในพระวินัย ยึดหลักคุณธรรมในการ
บริหารองค์การ ด้านการสาสนศึกษา เจ้าอาวาสมีความรับผิดชอบต่อการจัดการศึกษา ท าหน้าที่ด้วย
ความซื่อสัตย์สุจริต อุทิศตนเพ่ือประโยชน์ของคณะสงฆ์ ด้านการเผยแผ่ เจ้าอาวาสมีจิตส านึกในการ
เผยแผ่ ส่งเสริมให้มีการเผยแผ่อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ ด้านการศึกษาสงเคราะห์ เจ้าอาวาส
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ด าเนินการสงเคราะห์ด้านการศึกษาด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และยุติธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ ยึดมั่นใน
ความถูกตอ้งแม้จะท าให้ผู้รับเสียประโยชน์หรืออาจเป็นการสร้างศัตรู มีความรับผิดชอบต่องานที่คณะ
สงฆ์มอบหมายให้ ด้านการสาธารณูปการ เจ้าอาวาสมีจิตส านึกที่ดี ปฏิบัติตนเป็นที่น่าเชื่อถือ ปฏิบัติ
หน้าที่โดยยึดกฎระเบียบของคณะสงฆ์ ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริตและโปร่งใส ด้านสาธารณสงเคราะห์ 
เจ้าอาวาสเสียสละความสุขส่วนตัวในการอ านวยความสะดวกให้แก่ประชาชน สงเคราะห์ผู้ประสบภัย
ต่างๆ จัดตั้งกองทุนเพ่ือใช้ในการสงเคราะห์ผู้ประสบภัยและบรรเทาความเดือดร้อน เช่น กองทุน 
สังฆะประชานุเคราะห์ กองทุนสัจจะสะสมทรัพย์ กองทุนกองบุญสุขภาวะพระสงฆ์  แนวทางการ
พัฒนาสมรรถนะเจ้าอาวาสในด้านนี้ ควรจะมีการอบรมคุณธรรมจริยธรรมให้แก่เจ้าอาวาส เพ่ือเป็น
การสร้างจิตส านึกของการเป็นพระสังฆาธิการของคณะสงฆ์ และมีการประเมินเพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการ
ก าหนดผลตอบแทน 
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สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
 

 การวิจัยเรื่อง “การพัฒนาสมรรถนะเจ้าอาวาสตามหลักพุทธธรรมเพ่ือการบริหารจัดการ
งานกิจการคณะสงฆ์ในจังหวัดจันทบุรี” มีวัตถุประสงค์ดังนี้คือ ๑) เพ่ือศึกษาสภาพทั่วไปของ
สมรรถนะเจ้าอาวาสตามหลักพุทธธรรมเพ่ือการบริหารกิจการคณะสงฆ์ในจังหวัดจันทบุรี ๒) เพ่ือ
ศึกษาองค์ประกอบของสมรรถนะเจ้าอาวาสและหลักพุทธธรรมในการพัฒนาสมรรถนะเจ้าอาวาส 
และ ๓) ศึกษาแนวทางการพัฒนาสมรรถนะเจ้าอาวาสตามหลักพุทธธรรมเพ่ือการบริหารกิ จการ   
คณะสงฆ์ในจังหวัดจันทบุรี เป็นการวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Methods Research) ทั้งการวิจัย   
เชิงคุณภาพ โดยการศึกษาเอกสาร การสัมภาษณ์เชิงลึก การสนทนากลุ่มเฉพาะผู้ทรงคุณวุฒิ 
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์เนื้อหาประกอบบริบท และการวิจัยเชิงปริมาณ โดยใช้
แบบสอบถามเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง และวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพรรณนา ได้แก่ 
ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เมื่อวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ
เสร็จสมบูรณ์แล้ว ผู้วิจัยด าเนินการสรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 ๕.๑ สรุป 
 ๕.๒ อภิปรายผล 
 ๕.๓ ข้อเสนอแนะ 
 
๕.๑ สรุป 
 จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ ผู้วิจัยสามารถสรุปผลการวิจัยตาม
วัตถุประสงค์การวิจัย มีรายละเอียดดังนี้ 

 ๕.๑.๑ สภาพทั่วไปของสมรรถนะเจ้าอาวาสตามหลักพุทธธรรมเพื่อการบริหารกิจการ
คณะสงฆ์ในจังหวัดจันทบุรี  
  ๑) ด้านการมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
  ด้านการปกครอง การปกครองเป็นภารกิจส าคัญของเจ้าอาวาสในการจัดระเบียบ
ความเป็นอยู่ของพระภิกษุ สามเณร และผู้ที่พักอาศัยอยู่ภายในวัดเพ่ือให้เกิดความเรียบร้อยดีงาม     
ใช้การปกครองแบบบนลงล่าง โดยเจ้าอาวาสเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุด โดยเจ้าอาวาสจะท าหน้าที่
เหมือนเจ้าของบ้าน คอยสอดส่องควบคุมดูแลพระภิกษุ สามเณร และบุคคลอ่ืนที่อาศัยอยู่ภายใน
บริเวณวัดปฏิบัติตัวตามพระธรรมวินัย กฎระเบียบของมหาเถรสมาคมและคณะสงฆ์ รวมทั้งกฎหมาย
บ้านเมืองอีกด้วย เจ้าอาวาสบางรูปใช้การปกครองแบบพ่อปกครองลูก เปิดโอกาสให้ทุกคนได้มี    
ส่วนร่วมในการตัดสินใจหรือแก้ไขปัญหา ยึดหลักเหตุผล มีการประชุมเพ่ือชี้แจงหรือตัดสินใจร่วมกัน 
โดยการสร้างความเข้าใจเบื้องต้นเพ่ือให้ถือปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกัน ปัญหาส่วนใหญ่เกิดจาก  
เจ้าอาวาสไม่เอาใจใส่ในการบริหาร ละเลยการปฏิบัติหน้าที่ ไม่มีการชี้แจงกฎกติกาในการอยู่ร่วมกัน 
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ไม่มีการว่ากล่าวตักเตือนและลงโทษพระภิกษุ สามเณร และผู้ที่พักอาศัยอยู่ภายในวัดเมื่อมีการท าผิด
พระธรรมวินัย กฎระเบียบข้อบังคับต่างๆ หรือการท าผิดกฎหมายบ้านเมือง เจ้าอา วาสบางวัด
ปกครองแบบนายปกครองบ่าว ยึดตนเองเป็นใหญ่ฝุายเดียว ไม่ค านึงถึงเหตุผล เห็นแก่ประโยชน์ของ
ตนเองและพวกพ้องเป็นหลัก นอกจากนี้ยังมีการกระท าความผิดเสียเอง เช่น การยักยอกเงินไปใช้ 
การลักขโมยของ การลักลอบเสพยาเสพติด เจ้าอาวาสบางรูปขาดความรู้ความสามารถในการบริหาร 
บางครั้งผู้ใต้บังคับบัญชาเกิดการกระท าความผิดท าให้ไม่สามารถจัดการปัญหาได้ หากจะให้การ
บริหารด้านการปกครองเป็นไปในทิศทางเดียวกัน เจ้าอาวาสควรปกครองตามพระวินัย กฎระเบียบ 
ข้อบังคับของทางวัดและกฎหมายบ้านเมือง เป็นไปตามสายการบังคับบัญชาของคณะสงฆ์ หากมีใคร
ท าผิดก็ควรมีการว่ากล่าวตักเตือน ให้โอกาสในการปรับปรุงตัว แต่หากไม่เชื่อฟังก็ควรมีการลงโทษ
ตามความผิด แต่หากท าผิดกฎหมายก็ควรให้เจ้าหน้าที่บ้านเมืองเป็นผู้ด าเนินการ หากใครท าดีก็ควรมี
การยกย่องชมเชย รวมทั้งเปิดโอกาสให้มีการว่ากล่าวตักเตือนเพ่ือสั่งสอนกันได้ โดยยึดหลักความ
อาวุโส ในกรณีที่วัดมีภาระงานมาก ควรมีการแต่งตั้งผู้ช่วยเจ้าอาวาสเพ่ือแบ่งเบาภาระด้านการบริหาร 
และท างานร่วมกับคณะกรรมการวัดแทนเจ้าอาวาสในบางเรื่อง เจ้าอาวาสควรมีการประชุมพระภิกษุ 
สามเณร และผู้ที่พักอาศัยอยู่ภายในบริเวณวัด เพ่ือชี้แจงกฎระเบียบการอยู่ ร่วมกัน การฝึกปฏิบัติ
ศาสนกิจของพระภิกษุ สามเณร และการปฏิบัติตนของพุทธบริษัท เพ่ือให้ถูกต้องตามหลักพระวินัย 
และกฎระเบียบต่างๆ และในการจัดกิจกรรมต่างๆ เจ้าอาวาสควรศึกษาบริบทของชุมชน หากมีปัญหา
เกิดขึ้นเจ้าอาวาสต้องเป็นผู้แก้ไขปัญหาดังกล่าว อย่างยุติธรรมและเสมอภาค เพ่ือปูองกันไม่ให้เกิด
ความขัดแย้ง 
  ด้านการศาสนศึกษา คณะสงฆ์มีการจัดการศึกษาหลักสูตรนักธรรมและบาลีส าหรับ
พระสงฆ์และสามเณรมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งที่จัดภายในวัดหรือน ามารวมกันจัดในวัดใดวัดหนึ่ง และมี
การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาขึ้นในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดยเจ้าอาวาสจะ
เป็นผู้ดูแลอ านวยความสะดวกเรื่องสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ และหนังสือเรียน เพ่ือให้พระสงฆ์และ
สามเณรได้รับโอกาสและความสะดวกในการศึกษาหาความรู้ นอกจากนี้แล้วเจ้าอาวาสยังมีการ
ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้บังคับบัญชาได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง ทั้งนี้ เพ่ือเป็นการพัฒนาศักยภาพด้าน
การศึกษาของพระภิกษุสามเณรและเพ่ือผลิตบุคลากรที่เป็นก าลังส าคัญในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 
ส่วนการจัดการศึกษาส าหรับคฤหัสถ์นั้น มีการจัดสอนธรรมศึกษาในสถานศึกษาและจัดการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาขึ้นในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดยมีพระสังฆาธิการเป็นผู้อุปถัมภ์ 
การจัดการศึกษาส าหรับนักธรรมและบาลีมีการจัดสอบปีละหนึ่งครั้งโดยแม่กองสนามหลวง ส่วนการ
จัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเป็นการจัดการศึกษาท่ีมีการเรียนการสอน
และการสอบวัดผลตามมาตรฐานของสถาบันอุดมศึกษาทั่วไป ปัญหาการจัดการศึกษาในแผนกธรรม
และบาลี ขาดการควบคุมมาตรฐาน มีการสอบวัดผลเพียงปีละหนึ่งครั้งโดยแม่กองสนามหลวง 
หลักสูตรยังขาดความมาตรฐาน นอกจากนี้ยังมีปัญหาด้านบุคลากรทางการศึกษา เนื่องจากขาดแคลน
หัวหน้าส านักเรียนและครูผู้สอนหลักสูตรนักธรรมและบาลี การจัดการเรียนการสอนหลั กสูตรธรรม
ศึกษา กระบวนการสอนก็ยังเป็นรูปแบบเดิมๆ ถึงแม้จะมีการพัฒนาพระภิกษุผู้ท าหน้าที่เป็นครูสอน
แล้วก็ตาม แต่ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและนักเรียนมักไม่ให้ความส าคัญ หากจะให้เจ้าอาวาสมี
สมรรถนะในการจัดการศึกษา ควรการพัฒนารูปแบบและวิธีการสอนให้มีความทันสมัย ควรใช้ สื่อ
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สมัยใหม่ในการสอน หลักสูตรที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนควรจะเป็นไปในทิศทางเดียวกัน มีการ
พัฒนาครูผู้สอนให้มีความรู้มากขึ้น   เจ้าอาวาสควรเอาใจใส่และอุทิศเวลาในการอบรมสั่งสอนเป็น
อย่างดี โดยที่เจ้าอาวาสต้องเป็นผู้มีความรู้ความสามารถและตระหนักถึงความส าคัญของการจัด
การศึกษาเสียก่อน จึงจะประสบความส าเร็จตามเปูาหมาย และควรมีการจัดหาแหล่งทุนด้วยวิธีการ
ต่างๆ เพื่อจูงใจให้พระภิกษุสามเณรสนใจที่ศึกษา 
  ด้านการเผยแผ่  เจ้าอาวาสใช้หลักการเผยแผ่ภายในวัดตามก าลังความสามารถและ
ความถนัด ที่ท าเป็นประจ าคือ การแสดงพระธรรมเทศนาทุกวันพระ การเทศน์มหาชาติ การบรรพชา
สามเณรภาคฤดูร้อน การจัดกิจกรรมปฏิบัติธรรม และกิจกรรมอ่ืนๆ ตามสมควร ในอดีตการเผยแผ่
เป็นแบบตั้งรับ ปัจจุบันใช้การเผยแผ่เชิงรุก มีการออกไปบรรยายตามหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาคราชการ
และภาคเอกชน สถานศึกษา มีการอบรมประชาชนโดยร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ในการขับเคลื่อน
โครงการหมู่บ้านศีล ๕ นอกจากนี้ยังมีการส่งครูพระ ออกไปสอนศีลธรรมตามโรงเรียนต่างๆ อีกด้วย 
การเปลี่ยนแปลงของสังคมท าให้พุทธศาสนิกชนสามารถเข้าถึงค าสอนและท ากิจกรรมทาง
พระพุทธศาสนาผ่านช่องทางต่างๆ โดยไม่ต้องมาวัด มีการสร้างเครือข่ายการเผยแผ่หลักธรรมของ
พระสงฆ์ และจัดให้วัดเป็นแหล่งศึกษาหาความรู้ของประชาชนผู้สนใจ ปัญหาคือ มีข้อจ ากัดในเรื่อง
ของการขาดแคลนบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการเผยแผ่อย่างแท้จริง ที่มีอยู่ก็ขาดความมั่นใจ 
ไม่กล้าแสดงออก ขาดสถานที่ในการจัดกิจกรรม ขาดผู้น าในการเผยแผ่ ขาดผู้เสียสละ จ านวน
พระภิกษุสามเณรลดลง รวมไปถึงเทคโนโลยีการสื่อสารที่ทันสมัย วัฒนธรรมใหม่ๆ ท าให้การเผยแผ่  
ไม่ประสบความส าเร็จ การเผยแผ่ในรูปแบบเดิมๆ ไม่สอดคล้องกับยุคสมัยที่เปลี่ยนไป เพราะปัจจุบัน
โลกเข้าสู่ยุคโลกาภิวัตน์ เป็นโลกที่ข้อมูลข่าวสารเดินทางได้อย่างไร้ขอบเขตจ ากัด ท าให้มีข้อจ ากัด
ทางด้านศักยภาพของพระภิกษุสามเณรท าให้ไม่สามารถใช้สื่อที่มีอยู่ในการเผยแผ่ได้ เนื่องจากการเผย
แผ่เป็นภารกิจส าคัญ เจ้าอาวาสจึงควรพัฒนาตนเองให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถด้านการเผยแผ่ 
ด้วยการฝึกฝนด้วยตนเอง หรือศึกษาต่อในสถานศึกษา หรือเข้าฝึกอบรมในโครงการหรือหลักสูตร
ต่างๆ อย่างต่อเนื่อง ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ เพ่ือให้สามารถเผยแผ่ได้ตามความถนัดของตน เช่น 
การแสดงพระธรรม การเทศน์มหาชาติ การจัดบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน การจัดกิจกรรมปฏิบัติ
ธรรม และกิจกรรมอ่ืนๆ ควรปรับเปลี่ยนจากการเผยแผ่เชิงรับเป็นการเผยแผ่เชิงรุก โดยการออกไป
เผยแผ่ภายนอกวัด เช่น การบรรยายธรรมในสถานศึกษา ศูนย์ปฏิบัติธรรม หน่วยงานภาครัฐและ
เอกชน การจัดค่ายคุณธรรม ควรฝึกการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการเผยแผ่ และ
มีการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายในการเผยแผ่เพ่ือให้เป็นแหล่งเรียนรู้เพ่ือแลกเปลี่ยนความรู้และ
ประสบการณ์ 
  ด้านการศึกษาสงเคราะห์ เจ้าอาวาสมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่ยากจนได้ครบ
ตามเปูาหมายเป็นประจ าทุกปี โดยใช้ทุนของตนเองและทุนของพุทธศาสนิกชนที่ร่วมกันบริจาค  
การแจกทุนการศึกษานั้น มีทั้งระดับประถม มัธยมและอุดมศึกษา นอกจากนี้ยังมีการจัดตั้งเป็น
กองทุนเพ่ือสงเคราะห์ทุนการศึกษาแก่เด็กและเยาวชน เพ่ือซื้อวัสดุอุปกรณ์ส าหรับการจัดการเรียน
การสอน อุปกรณ์กีฬา ทุนอาหารกลางวัน จัดท าห้องสมุด ก่อสร้างอาคาร ซื้อที่ดิน เป็นต้น ให้แก่
โรงเรียนที่  ขาดแคลน จัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กก่อนเกณฑ์ ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ ตั้งศูนย์
การศึกษานอกโรงเรียน เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กและให้โอกาสแก่เด็กที่ด้อยโอกาส และเพ่ือเป็น



๒๖๐ 
 
การสนับสนุนให้ประชาชนได้เข้ามาเรียนรู้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา นอกจากนี้ยังมีส่งเสริม
การศึกษาส าหรับเยาวชน และประชาชนทั่วไป โดยการใช้วัดเป็นที่ฝึกประสบการณ์ด้านวิชาชีพ 
ปัญหาที่พบคือ ขาดงบประมาณ การมอบทุนการศึกษาบางครั้งก็ไม่สามารถท าได้ตามเปูาหมาย
ก าหนด เนื่องจากไม่สามารถจัดหา ทุนการศึกษาได้ครบจ านวนของนักเรียนที่ขอมา ดังนั้น เจ้าอาวาส
จึงควรมีการบริหารจัดการเพื่อให้งานด้านการศึกษาสงเคราะห์เป็นไปตามเปูาหมาย 
  ด้านการสาธารณูปการ คณะสงฆ์มีการก าหนดนโยบายที่ชัดเจนสอดคล้องกับ
นโยบายของมหาเถรสมาคม ทั้งนี้เพ่ือให้เจ้าอาวาสถือปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ทั้งในเรื่องของการ
วางแผนจัดระเบียบการสร้างเสนาสนะให้เป็นระเบียบ การจัดภูมิทัศน์ภายในวัดให้สวยงาม  
การบ ารุงรักษาเสนาสนะที่มีอยู่เดิมให้อยู่ในสภาพที่สามารถใช้งานได้อย่างดี เพ่ือเป็นศูนย์กลางและ
เป็นที่พ่ึงของชุมชนได้ มีการจัดสร้างห้องน้ าเพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ประชาชนที่ผ่านไปมา สมบัติที่
เป็นของเก่ควรมีการอนุรักษ์เอาไว้ หากว่าช ารุดทรุดโทรมก็ด าเนินการซ่อมแซมและเก็บสะสมไว้ใน
พิพิธภัณฑ์ที่ทางวัดจัดท าขึ้น หรือมอบให้วัดอ่ืนหรือสถานที่ราชการดูแล มีการจัดท าทะเบียนศาสน
สถาน ศาสนวัตถุ โบราณวัตถุ มีการวางแผนหาทุน วางแผนการก่อสร้าง รวมทั้งการตรวจสอบงาน 
โดยมีการประชุมตั้งคณะกรรมการขึ้นมาดูแลและควบคุม โดยมีการด าเนินการตามขั้นตอนที่ถูกต้อง
ทั้งในเรื่องของการขออนุญาตก่อสร้าง การออกแบบ การวางแปลนก่อสร้าง เพ่ือปูองกันปัญหาที่อาจ
เกิดขึ้นในอนาคต ปัญหาส่วนใหญ่คือ เจ้าอาวาสบางวัดไม่เอาใจใส่งานก่อสร้างและบูรณปฏิสังขรณ์ 
การพัฒนาวัด และการดูแลรักษาศาสนสมบัติของวัด รวมถึงงานอ่ืนๆ เช่น การจัดงานวัด การรับ
บริจาค การพัฒนาวัดให้มีความสะอาด สงบ และสะดวกสบาย เจ้าอาวาสแต่ละวัดมีศักยภาพในการ
ด าเนินการไม่เหมือนกัน ขึ้นอยู่กับบริบทของแต่ละวัด บารมีของเจ้าอาวาส รวมถึงสภาพทางเศรษฐกิจ
และความต้องการของชุมชนเป็นส าคัญ ส่วนเจ้าอาวาสที่ไม่มีความรู้เกี่ยวกับการก่อสร้าง ก็มักจะเกิด
ปัญหาถูกหลอกหรืองานไม่ได้มาตรฐาน ทั้งขาดงบประมาณในการซ่อมแซมปรับปรุงท าให้ศาสน
สถานที่มีอยู่แล้วทรุดโทรมก่อนที่จะได้รับการซ่อมแซม ต้องเสียงบประมาณในการก่อสร้างใหม่ 
บางครั้งก็ท าให้ไม่สามารถด าเนินการได้ถูกต้องตามระเบียบข้อบังคับของคณะสงฆ์ มหาเถรสมาคม 
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากเจ้าอาวาสไม่มีการวางแผนไว้ล่วงหน้า บางครั้งเจ้าอาวาสและ
คณะกรรมการวัดและชุมชนมีความเห็นไม่ตรงกัน ท าให้เกิดความขัดแย้งในการจัดการ ในส่วนของวัด
ที่มีโบราณสถานโบราณวัตถุ หากไม่จัดการให้ถูกต้องตามกฎระเบียบก็อาจขัดกับข้อกฎหมาย
บ้านเมือง ท าให้เจ้าอาวาสและผู้ที่เกี่ยวข้องมีความผิดอาจถูกลงโทษ ด้วยเหตุนี้คณะสงฆ์ควรมีการ
ก าหนดนโยบายที่ชัดเจนสอดคล้องกับนโยบายของมหาเถรสมาคม ทั้งนี้เพ่ือให้เจ้าอาวาสถือปฏิบัติ
ตามอย่างเคร่งครัด ควรมีการจัดท าคู่มือการบริหารการสาธารณูปการ เจ้าอาวาสควรมีการวางแผนจัด
ระเบียบการสร้างเสนาสนะให้เป็นระเบียบ มีการจัดภูมิทัศน์ภายในวัดให้สวยงาม การบ ารุงรักษา
เสนาสนะที่มีอยู่เดิมให้อยู่ในสภาพที่สามารถใช้งานได้อย่างดี เพ่ือเป็นศูนย์กลางและเป็นที่พ่ึงของ
ชุมชนได้ มีการจัดสร้างห้องน้ าเพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ประชาชนที่ผ่านไปมา มีการพัฒนาวัดให้
สะอาด สวยงาม ร่มรื่น เป็นระเบียบ มีปูายบอกสถานที่อย่างชัดเจน เพ่ือให้เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อน
ใจของประชาชนบริเวณใกล้เคียง หากวัดใดที่มีโบราณสถานโบราณวัตถุก็ควรมีการจดทะเบียนให้
ถูกต้องเรียบร้อย หากไม่มีงบประมาณในการบูรณปฏิสังขรณ์ก็ควรมีการแจ้งประสานขอความ
ช่วยเหลือจากคณะสงฆ์หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือจัดหางบประมาณมาใช้ในการด าเนินการ 



๒๖๑ 
 
  ด้านการสาธารณสงเคราะห์ คณะสงฆ์มีการด าเนินการร่วมกัน เจ้าอาวาสต่างก็มี
ความตั้งใจช่วยเหลือประชาชนทั้งในเรื่องของทุนทรัพย์และก าลังใจ ส่วนใหญ่จะมีกิจกรรมสงเคราะห์
พุทธศาสนิกชนอยู่เป็นประจ า เป็นผู้น าในการพัฒนาชุมชน มีการจัดตั้งกองทุนสังฆประชานุเคราะห์ 
เพ่ือจัดหาเงินทุนสงเคราะห์ผู้ยากจนและเดือดร้อน ด้วยการสร้างที่อยู่อาศัย ซื้อสิ่งของเครื่องใช้
ข้าวสารอาหารแห้งเพ่ือน าไปมอบให้กับคนไข้ติดเตียง ผู้สูงอายุและผู้พิการ มีการตั้งกองทุนสัจจะ
สะสมทรัพย์เพื่อช่วยเหลือเรื่องเงินทุนประกอบอาชีพและเงินกู้เพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ยากไร้ 
โดยมีเจ้าอาวาสเป็นประธานที่ปรึกษา นอกจากนี้แล้วยังมีการตั้งกองบุญกองทุนสุขภาวะพระสงฆ์
เพ่ือให้การสงเคราะห์พระสงฆ์สามเณรที่อาพาธ  และมีการฝึกอบรมพระภิกษุเพ่ือท าหน้าที่เป็น  
พระคิลานุปัฏฐากเพ่ือดูแลพระสงฆ์ที่ชราภาพและอาพาธ และด าเนินกิจการสาธารณประโยชน์  
เพ่ือช่วยเหลือเกื้อกูลแก่คนในชุมชนและสังคม รวมทั้งอ านวยความสะดวกแก่ประชาชนในการบ าเพ็ญ
กุศลต่างๆ ปัญหาที่พบคือ การสงเคราะห์เป็นไปอย่างไร้ระบบ มีข้อจ ากัดในเรื่องของความรู้และ
ประสบการณ์ในการสงเคราะห์ ไม่มีการศึกษาข้อมูล ท าให้ไม่สามารถช่วยเหลือประชาชนได้ตรงตาม
ความต้องการ ไม่สามารถแก้ปัญหาได้อย่างแท้จริง ขาดงบประมาณ และขาดการประสานความ
ร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ท าให้มีการสงเคราะห์ซ้ าซ้อนและไม่ตรงกับความต้องการของชุมชน 
ด้วยเหตุนี้คณะสงฆ์ควรมีการก าหนดนโยบายและแผนปฏิบัติการส าหรับการจัดการงานด้านการสา
ธารณสงเคราะห์ เพ่ือให้สามารถด าเนินการในระยะยาวได้ จะท าให้การสงเคราะห์ของเจ้าอาวาสเป็น
ระบบมากขึ้น ควรมีการวางแผนงานและมีการจัดหาทุนเพ่ือใช้ ในการสงเคราะห์ร่วมกับ
พุทธศาสนิกชน และมีการศึกษาข้อมูลของพ้ืนที่ว่ามีผู้เดือดร้อนจ านวนเท่าใด และเรื่องที่ต้องการ
ความช่วยเหลือ เพ่ือใช้ในการวางแผนสงเคราะห์ได้อย่างถูกต้องและตรงกับความต้องการ นอกจากนี้ 
ควรมีการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือแสวงหาความร่วมมือและให้เกิด
ประโยชน์มากที่สุด และปูองกันความซ้ าซ้อนและไม่ตรงกับความต้องการของประชาชนผู้เดือดร้อน 
  ๒) ด้านการบริการที่ดี 
  ด้านการปกครอง เจ้าอาวาสดูแลพระภิกษุ สามเณรและผู้ที่อยู่ภายในวัดให้อยู่กัน
ด้วยความสงบสุขเรียบร้อยตามอัตภาพ มีความเป็นอยู่อย่างเท่าเทียมกัน ไม่มีการแบ่งแยกกีดกัน และ
ส่งเสริมให้พระภิกษุ สามเณร ให้เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ ปฏิบัติตนอยู่ในกรอบของพระวินัย 
และเป็นแบบอย่างที่ดีอยู่เสมอ 
  ด้านการศาสนศึกษา คือ เจ้าอาวาสเอาใจใส่ในการจัดการศึกษา มีการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาทั้งทางด้านหลักสูตรบาลี หลักสูตรธรรมแก่พระภิกษุสามเณร และหลักสูตรธรรม
ศึกษาแก่เยาวชนอย่างดีเยี่ยม เป็นผู้จัดหาทรัพยากรในการจัดการเรียนการสอน หนังสือและต ารา
ต่างๆ ทั้งที่จัดภายในวัดหรือจัดในสถานศึกษาแห่งอ่ืนๆ เพ่ือเป็นการอ านวยความสะดวกแก่พระภิกษุ
สามเณรและผู้ที่สนใจศึกษาทั่งไป นอกจากนี้ยังเข้าร่วมคณะกรรมการสถานศึกษาในโรงเรียนที่อยู่  
ใกล้วัด   
  ด้านการเผยแผ่ เจ้าอาวาสจัดกิจกรรมเผยแผ่ภายในวัดอย่างสม่ าเสมอทั้งการแสดง
ธรรมในวันพระทุกวันพระ การจัดกิจกรรมวันส าคัญทางพุทธศาสนา เช่น วันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา 
วันอาสาฬหบูชา  การหล่อเทียนพรรษา การจัดเทศน์มหาชาติ นอกจากนี้ยังมีการจัดกิจกรรมปฏิบัติ
ธรรมแก่ประชาชนทุกเพศทุกวัยอย่างต่อเนื่อง และการจัดบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเป็นประจ าทุก
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ปี การจัดกิจกรรมอบรมคุณธรรมให้แก่ครูและนักเรียน เพ่ือเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ให้เด็กและ
เยาวชนเป็นคนดี รวมทั้งการจัดกิจกรรมอบรมคุณธรรมจริยธรรมให้กับบุคลากรของหน่วยงานราชการ
หรือพนักงานของบริษัทเอกชน มีการจัดปฏิบัติธรรมแก่ผู้สูงอายุและประชาชนทั่วไปเป็นประจ า 
นอกจากนี้ยังมีการเผยแผ่ธรรมะผ่านสื่อต่างๆ เช่น วิทยุ โทรทัศน์ 
  ด้านการศึกษาสงเคราะห์ เจ้าอาวาสมีความพยายามในการจัดหาทุนการศึกษาเพ่ือ
น ามามอบให้แก่นักเรียนจนครบทุกคน ทั้งนี้เพ่ือช่วยเหลือเกื้อกูลและการช่วยเหลือทุนการศึกษาแก่
เด็กเยาวชนและประชาชนผู้เดือดร้อนได้อย่างมีประสิทธิภาพ เจ้าอาวาสบางรูปจัดกิจกรรมเผยแผ่ด้วย
การจัดตั้งศูนย์พุทธศาสนาวันอาทิตย์ เพื่ออบรมคุณธรรมจริยธรรมและหลักค าสอนทางพุทธศาสนาแก่
เด็กเยาวชนและประชาชนทั่วไป บ้างก็จัดตั้งศูนย์เด็กเล็กก่อนเกณฑ์ เพ่ืออ านวยความสะดวกและเป็น
การเตรียมความพร้อมให้กับเด็ก สนับสนุนอุปกรณ์การศึกษา อุปกรณ์กีฬาให้แก่โรงเรียนที่ขาดแคลน 
นอกจากนี้ ในการจัดโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เจ้าอาวาสมีมีการแจกทุนการศึกษาแก่
นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการเป็นประจ าทุกปี ทั้งนี้เพ่ือเป็นการช่วยเหลือผู้ปกครองในช่วงปิดเทอม 
  ด้านการสาธารณูปการ เจ้าอาวาสคอยดูแลจัดการเกี่ยวกับศาสนสมบัติของวัดเป็น
อย่างดี เมื่อมีการช ารุดก็ซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพดี จัดท าบริเวณวัดเป็นแหล่งเรียนรู้ทางพุทธศาสนา
ให้กับประชาชน จัดสถานที่และสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับการปฏิบัติธรรม การท ากิจกรรม
บ าเพ็ญกุศล มีการจัดท าปูานพุทธภาษิตติดไว้ตามสถานที่ต่างๆ มีการจัดสร้างประติมากรรมอ่ืนๆ  
ที่เหมาะสม 
  ด้านการสาธารณสงเคราะห์  คือ เจ้าอาวาสคอยดูแลอ านวยความสะดวกแก่
ประชาชนที่เข้ามาท ากิจกรรมการกุศลในวัดและกิจกรรมอ่ืนๆ ให้การสงเคราะห์แก่ผู้ประสบทุกข์ยาก
และเดือดร้อน ในฐานะท่ีวัดเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน โดยการสงเคราะห์เท่าที่ท าได้ เช่น การให้ธรรมะ 
ค าแนะน าปรึกษา และการให้ก าลังใจ ช่วยแก้ไขปัญหาของชุมชนโดยการส่งเสริมการศึกษาแก่เด็ก
เยาวชนและประชาชนทั่วไปในรูปแบบต่างๆ เช่น การจัดวัดเป็นอุทยานการศึกษา พัฒนาจิตใจของ
ประชาชนด้วยการให้การศึกษาอบรมและส่งเสริมประชาชนให้เกิดสุขภาพจิตที่ดี เข็มแข็ง มีความเอ้ือ
อาทรต่อกัน รวมทั้งการเป็นผู้น าทางจิตใจของประชาชนเพ่ือยกระดับจิตใจของประชาชนด้วย
หลักธรรมให้สามารถมีชีวิตอยู่อย่างเป็นสุข มีศรัทธาและมีปัญญาอย่างถูกต้อง จัดซื้ออุปกรณ์ทางการ
แพทย์ รถพยาบาล รถรับบริจาคโลหิต เป็นผู้น าในการน าสิ่งไปมอบให้กับผู้ประสบภัยพิบัติ เจ้าอาวาส
มีการสงเคราะห์ประชาชนในหลายๆ ด้าน ทั้งที่เป็นการสงเคราะห์ทางวัตถุและจิตใจ บางวัดแบ่งพ้ืนที่
ให้หน่วยงานราชการหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือสถานศึกษาเข้ามาใช้ประโยชน์ บางวัดมี
การจัดอบรมฝึกอาชีพภายในวัด บางแห่งก็ท าเป็นที่พักชั่วคราวส าหรับส าหรับให้ประชาชนทั่วไป
เดินทางสัญจรไปมาได้พักอาศัย นอกจากนี้ยังมีการจัดตั้งกองทุนสังฆะประชานุเคราะห์เพ่ือใช้ในการ
สงเคราะห์ในกรณีมีผู้ประสบภัย เป็นที่ปรึกษากลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ และร่วมกันจัดตั้งกองทุนกอง
บุญสุขภาวะพระสงฆ์ 
  ๓) ด้านการสั่งสมความเชี่ยวชาญ 
  ด้านการปกครอง เจ้าอาวาสมีความสนใจใฝุรู้ในเรื่องพระวินัย กฎระเบียบของคณะ
สงฆ์ และกฎหมายบ้านเมือง เข้าร่วมอบรมในหลักสูตรต่างๆ อย่างต่อเนื่อง และมีการศึกษาต่อใน
หลักสูตรสามัญ เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจในการปกครองอย่างแท้จริง เป็นผู้มีความรับผิ ดชอบเข้า



๒๖๓ 
 
ร่วมประชุมปรึกษาหารือในการประชุมของคณะสงฆ์ในทุกระดับ มีการศึกษาดูงานในหน่วยงานที่
ประสบความส าเร็จ และเรียนรู้ด้วยตนเองเพ่ือพัฒนาตนเองให้มีความรู้ความสามารถทางด้านการ
ปกครองอย่างแท้จริง สามารถท าตัวเป็นแบบอย่างแก่ผู้อื่นได้เป็นอย่างดี 
  ด้านการการศาสนศึกษา เจ้าอาวาสเข้าร่วมการอบรมในโครงการครูพระสอน
ศีลธรรม ครูสอนบาลี และในหลักสูตรต่างๆ เพ่ือน ามาใช้ในการปรับปรุงการจัดการศึกษาอย่างมี
ประสิทธิภาพ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการจัดการศึกษากับเพ่ือนร่วมงาน และ
พัฒนาการจัดการศึกษาโดยการเข้าร่วมประชุมสัมมนา การเข้ารับการอบรมในหลักสูตรต่างๆ 
การศึกษาดูงานจากส านักเรียนอ่ืนๆ การเรียนรู้ด้วยตนเอง เพ่ือน ามาประยุกต์ใช้ในการจัดการศึกษา
แก่พระภิกษุสามเณรและประชาชนทั่วไปอย่างมีคุณภาพ 
  ด้านการเผยแผ่ เจ้าอาวาสหมั่นฝึกฝนตนเองในการเผยแผ่อย่างสม่ าเสมอด้วยการ
แสดงธรรมทุกๆ วันพระ หมั่นเข้ารับการอบรมในหลักสูตรต่างๆ ทั้งหลักสูตรการเทศน์มหาชาติท านอง
หลวง หลักสูตรพระวิทยากรเพื่อน าไปใช้ในการอบรมธรรมะในหน่วยงานต่างๆ และเข้าร่วมประชุมกับ
คณะสงฆ์เพ่ือรับทราบแนวทางในการปฏิบัติในการเผยแผ่ ปัญหาที่พบคือ การพัฒนาสมรรถนะของ
เจ้าอาวาสมักมีปัญหาและอุปสรรคในเรื่องของเวลา เนื่องจากต้องปฏิบัติภารกิจในด้านการปกครอง 
การศาสนศึกษา การศึกษาสงเคราะห์ การสาธารณูปการ และการสาธารณสงเคราะห์ ซึ่งได้รับ
มอบหมายภาระงานมาจากเจ้าคณะต าบล เจ้าคณะอ าเภอและเจ้าคณะจังหวัด จึงท าให้ไม่มีเวลา
พัฒนาตนเอง หรือเข้ารับการพัฒนาในหลักสูตรที่จัดให้ นอกจากนี้ระบบการพัฒนาเจ้าอาวาสของ
คณะสงฆ์ก็ไม่ชัดเจน การพัฒนาด้านการเผยแผ่ของเจ้าอาวาสไม่ได้ท าอย่างต่อเนื่อง เน้นไปในด้านการ
ปกครองมากกว่า เจ้าอาวาสบางรูปมองว่าผู้บังคับบัญชามิได้ให้ความสนใจอย่างจริงจัง จึงไม่ให้ความ
สนใจอย่างจริงจังเพราะเห็นว่าพัฒนาตนเองไปแล้วก็ไม่เห็นประโยชน์อย่างไร 
  ด้านการศึกษาสงเคราะห์ เจ้าอาวาสหมั่นเรียนรู้จากเพ่ือนร่วมงานในการจัด
การศึกษาสงเคราะห์เพ่ือน ามาใช้ในการบริหารจัดการหรือปรับปรุงการท างานด้านการศึกษา
สงเคราะห์ หมั่นเข้าประชุมกับคณะสงฆ์เพ่ือหาแนวทางในการจัดการศึกษาสงเคราะห์ให้ถูกระเบียบ
ของคณะสงฆ์ และหมั่นศึกษาหาความรู้เพ่ือพัฒนาสมรรถนะของตนเองทั้งการศึกษาต่อในระดับ
มหาวิทยาลัย การเข้าอบรมในหลักสูตรต่างๆ การไปศึกษาดูงานจากหน่วยงานที่ประสบผลส าเร็จใน
การจัดการ 
  ด้านการสาธารณูปการ เจ้าอาวาสหมั่นศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับการก่อสร้างสิ่งต่างๆ 
มีการพูดคุยกับเพ่ือนร่วมงาน การประชุมสัมมนาของคณะสงฆ์ การเข้าอบรมในหลักสูตรต่างๆ  
ที่เกี่ยวกับการก่อสร้างหรือบูรณปฏิสังขรณ์ศาสนสมบัติและศาสนสถาน ทั้งนี้เพ่ือให้มีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับแนวนโยบายด้านการสาธารณูปการของคณะสงฆ์ และมีความรู้เกี่ยวกับหลักเกณฑ์การ
ก่อสร้างศาสนสถานและการบูรณปฏิสังขรณ์ศาสนสถานและศาสนวัตถุ รวมถึงแนวทางหรือ
หลักเกณฑ์ในการควบคุมการก่อสร้างเพ่ือให้ได้ตามมาตรฐาน นอกจากนี้ยังต้องศึกษาวิธีการวาง
แผนผังภายในวัด การจัดภูมิทัศน์เพ่ือความสวยงามเรียบร้อย การจัดท าศูนย์การเรียนรู้เพ่ือให้
ประชาชนได้เข้ามาศึกษา และการศึกษาดูงานในวัดต่างๆ การแลกเปลี่ ยนเรียนรู้จากเพ่ือนร่วมงาน  
จากผู้บังคับบัญชาเพ่ือน ามาปรับปรุงการจัดการภายในวัดของตนเอง ปัญหาในการพัฒนาสมรรถนะ      



๒๖๔ 
 
เจ้าอาวาสคือ เจ้าอาวาสได้รับมอบหมายภารกิจจากคณะสงฆ์มากมายหลายเรื่อง ท าให้เจ้าอาวาสไม่มี
เวลาในการพัฒนาสมรรถนะของตนเอง  
  ด้านการสาธารณสงเคราะห์ เจ้าอาวาสศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับการสงเคราะห์
ประชาชน มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับเพ่ือนร่วมงาน การศึกษาดูงานในหน่วยงานหรือสถานที่
ต่างๆ ที่มีระบบการจัดการที่ประสบความส าเร็จ จากค าแนะน าของผู้บังคับบัญชา การเข้าร่วม
ประชุมสัมมนา การเข้าอบรมในหลักสูตรต่างๆ ที่ เกี่ยวข้อง เพ่ือให้สามารถจัดการงานด้านสาธารณ
สงเคราะห์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  ๔) ด้านการสร้างทีมงาน 
  ด้านการปกครอง เจ้าอาวาสใช้ทักษะวิธีการที่เหมาะสมในการวางแผนท างานกลุ่ม
และมีการติดต่อสื่อสารในองค์การ มีทักษะเชิงมนุษยสัมพันธ์ ซึ่งจะช่วยสร้างเสริมพลังความร่วมมือ
ระหว่างเจ้าอาวาสและสมาชิกภายในวัด มีความมั่นคงในอารมณ์ พร้อมเข้าใจผู้อ่ืน มีใจกว้าง รับฟัง
ความคิดเห็นของผู้ร่วมงาน และทักษะเชิงความคิด ซึ่งจะช่วยให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างส่วนงาน
และกิจกรรมต่างๆ ของวัด รวมทั้งความสัมพันธ์กับหน่วยงานอ่ืนๆ เพ่ือให้การท างานเป็นไปอย่างเป็น
ระบบ เจ้าอาวาสมีความสามารถพิเศษเฉพาะตัว มีภาวะผู้น า มีกระบวนการและวิธีปฏิบัติงาน  
สร้างความสัมพันธ์กับเพ่ือนร่วมงาน รวมทั้งมีการพัฒนาตนเองให้สมบูรณ์พร้อมในด้านพระธรรมวินัย 
ซึ่งจะส่งผลโดยตรงต่อศรัทธาและความเชื่อถือของพุทธศาสนิกชน ซึ่งจะช่วยให้การปฏิบัติศาสนกิจทุก
อย่างบรรลุตามวัตถุประสงค์โดยง่าย และใช้วิธีการประชุมชี้แจงกฎระเบียบการปฏิบัติตน และมีการ
แบ่งภาระงานเพ่ือให้พระภิกษุสามเณรภายในวัดช่วยกันรับผิดชอบ เปิดโอกาสให้พระภิกษุสามเณร
และพุทธศาสนิกชนร่วมกันตัดสินใจในกิจกรรมต่างๆ ของวัด ทั้งในเรื่องของการวางแผน การตัดสินใจ 
การร่วมมือกันท า ร่วมมือกันแก้ปัญหา 
  ด้านการศาสนศึกษา เจ้าอาวาสมีการวางระบบการจัดการศึกษาอย่างเหมาะสมกับ
สภาพของวัด โดยยินดีรับฟังความคิดเห็นของทุกๆ ฝุาย เพ่ือลดความสูญเสียในการปฏิบัติงาน 
ส่งเสริมให้พระภิกษุสามเณรภายในวัดมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน
ภายในวัด โดยมีการเรียกประชุมปรึกษาหารือกันเพื่อหาแนวทางท่ีเหมาะสมกับบริบทของวัดมากที่สุด 
ใช้หลักการมีส่วนร่วมของคนในวัดในการจัดการศึกษาแก่พระภิกษุสามเณร และมีการสร้างเครือข่าย
ด้วยการจัดการศึกษาแผนกธรรมร่วมกัน โดยจัดตั้งส านักเรียนขึ้นในวัดใดวัดหนึ่งและใช้ทรัพยากร
ร่วมกันทั้งในด้านบุคลากรผู้สอน วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน และในการจัดการสอบ
ธรรมศึกษาของโรงเรียนต่างๆเจ้าอาวาส มีการประสานความร่วมมือในการจัดการ ทั้งนี้เพ่ือให้เกิด
ความเป็นมาตรฐานเดียวกัน 
  ด้านการเผยแผ่ เจ้าอาวาสเป็นผู้เผยแผ่ด้วยความถูกต้อง ไม่บิดเบือน ไม่โอ้อวดตน 
มีการฝึกตนเป็นพระวิทยากรเพ่ือเผยแผ่ในหน่วยงานและสถานศึกษาต่างๆ ส่งเสริมให้พระภิกษุ
สามเณรภายในวัดได้มีโอกาสมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเผยแผ่ มีการประสานความร่วมมือใน
การเผยแผ่ผ่านกิจกรรมต่างๆ กับเพ่ือร่วมงาน เช่น การจัดเทศน์มหาชาติประจ าปี การจัดท าค่าย
คุณธรรมจริยธรรมแก่นักเรียน การจัดบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เป็นต้น โดยการสร้างเป็น
คณะท างานด้านการเผยแผ่ โดยมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การท างานร่วมกันนอกจากนี้ ในการสร้าง
ทีมงานการเผยแผ่ เจ้าอาวาสที่เป็นผู้น าต้องท าหน้าที่ในการประสานความร่วมมือกันเพ่ือสร้างเป็น



๒๖๕ 
 
คณะท างานด้านการเผยแผ่ โดยมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การท างานร่วมกัน มีการสร้างแรงจูงใจให้แก่
สมาชิกในทีม เป็นผู้ที่ให้ค าแนะน าปรึกษาที่ดีได้ รู้บทบาทหน้าที่ของตนเอง เป็นนักคิดวิเคราะห์ที่ดี 
โดยอาศัยเทคโนโลยีในการติดต่อสื่อสารเพ่ือท างานด้านการเผยแผ่ให้มีประสิทธิภาพ 
  ด้านการศึกษาสงเคราะห์ คณะสงฆ์มีการก าหนดเปูาหมายร่วมกันว่าในแต่ละปีเจ้า
อาวาสต้องมีการแจกทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียนยากจนตามจ านวนที่ก าหนด เพ่ือเป็นการบรรเทา
ความเดือดร้อนของผู้ปกครองบางส่วน ซึ่งเงินทุนที่จะน ามาแจกเจ้าอาวาสจะต้องเป็นผู้จัดหามา  
อาจเป็นการบริจาคด้วยตนเองหรือชักชวนพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมด้วยก็แล้วแต่ละบริบทของวัด  
โดยเจ้าอาวาสแต่ละรูปมีการปรึกษาหารือกันเพ่ือก าหนดจ านวนของนักเรียนผู้ที่จะได้รับการ
สงเคราะห์ในแต่ละปี มีการระบุจ านวนของนักเรียนที่จะได้รับการมอบทุนการศึกษา และระบุจ านวน
เงินของทุนการศึกษาในแต่ละระดับว่าเป็นจ านวนเท่าไหร่ และมีการแจ้งจ านวนของนักเรียนผู้ที่จะรับ
ทุนให้แต่ละโรงเรียนได้ทราบ เพ่ือคัดเลือกนักเรียนหรืออาจเป็นการแจ้งจ านวนนักเรียนที่จะได้รับทุน
มาก่อน จากนั้นเจ้าอาวาสก็จะเป็นผู้ระดมเงินทุนโดยการบริจาคด้วยตนเอง หรือชักชวนประชาชนเข้า
ร่วมบริจาคด้วย อาจมีการมอบทุนการศึกษาร่วมกันระหว่างเจ้าอาวาสในเขตเดียวกัน หรืออาจจะมอบ
เพียงรูปเดียวก็เป็นไปตามความสะดวกของเจ้าอาวาสแต่ละวัด ซึ่งการท างานร่วมกันของเจ้าอาวาส
และคนในชุมชนก่อให้เกิดการมีส่วนร่วมของคนในบ้าน วัด และโรงเรียน ท าให้การสงเคราะห์ด้านทุน
ศึกษาแก่เด็กนักเรียนบรรลุเปูาหมายได้ง่าย และให้เกิดความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันทั้งยังสามารถ
บรรลุเปูาหมายได้ง่ายอีกด้วย 
  ด้านการสาธารณูปการ เจ้าอาวาสยอมรับกฎกติกาของคณะสงฆ์ และให้ความ
ร่วมมืออย่างเต็มที่ในการท างาน ตระหนักในความส าคัญของตนเองและความไว้วางใจที่คณะสงฆ์
มอบหมายให้ และเกิดความมั่นใจว่างานที่ได้รับมอบหมายจะประสบความส าเร็จตามเปูาหมาย เปิดใจ
กว้างยอมรับความแตกต่างของเพ่ือนร่วมงานและผู้ใต้บังคับบัญชาและผู้ร่วมงาน มีการสร้าง
ความสัมพันธ์กับเพ่ือนร่วมงาน ซึ่งจะท าให้เกิดบรรยากาศของความร่วมมือร่วมใจ และเป็นตัวผลักดัน
ให้กลไกการท างานของคณะสงฆ์เป็นไปได้อย่างรวดเร็วและคล่องตัว ให้โอกาสในการแสดงความ
คิดเห็น ยอมรับซึ่งกันและกันท าให้งานส าเร็จได้ง่าย และมีการก าหนดเปูาหมายไว้ชัดเจน สามารถ
ชี้แจงและอธิบายเหตุและผลให้ผู้ร่วมงานทราบ เช่น มีการประชุมชี้แจง หรือการกระจายภาระงานให้
ผู้ร่วมงานได้รับรู้ เพื่อให้ผู้ร่วมงานได้เห็นความสามารถของตนเองและได้ท าอย่างเต็มความสามารถ 
  ด้านการสาธารณสงเคราะห์ พระสงฆ์เป็นสถาบันทางสังคมที่ส าคัญ มีรวมตัวกัน
จัดตั้งกองทุนเพ่ือการสงเคราะห์ โดยมีวัตถุประสงค์และเปูาหมายในการสงเคราะห์ที่ชัดเจน  
เจ้าอาวาสเป็นผู้สร้างเครือข่ายและเชื่อมโยงความสัมพันธ์ประสานงานและเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของ
คณะสงฆ์ให้เป็นกลุ่มเพ่ือให้การด าเนินงานด้านการสงเคราะห์และมีบทบาทในการชี้น าพุทธศาสนิกชน 
รวมทั้งการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ในการท ากิจกรรมการสงเคราะห์ผู้ยากไร้และ
ด้อยโอกาสทั้งหลาย เพ่ือให้การสงเคราะห์ประสบความส าเร็จ  
  ๕) ด้านการยึดม่ันในความชอบธรรม 
  ด้านการปกครอง เจ้าอาวาสเป็นต้นแบบของการเป็นผู้น าประพฤติตนเป็นแบบอย่าง
ที่ดีผู้ใต้บังคับบัญชา ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใส ซื่อสัตย์สุจริต ยึดมั่นในพระธรรมวินัย ยึดหลัก
คุณธรรมเป็นหลักในการบริหารองค์กรสงฆ์ สร้างจิตส านึกในการปฏิบัติงานให้เหมาะกับการเป็น



๒๖๖ 
 
บรรพชิตแม้ว่าผลของการปฏิบัติงานอาจสร้างศัตรู เปิดโอกาสให้พระภิกษุสามเณรภายในวัดได้มีส่วน
ร่วมในการตัดสินใจแก้ปัญหาภายในวัด และเป็นผู้ช่วยเหลือผู้ใต้บังคับบัญชาในการแก้ไขปัญหาที่
เกิดข้ึน 
  ด้านการศาสนศึกษา เจ้าอาวาสท าหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีความรับผิดชอบ
ต่อการด าเนินการจัดการศึกษาให้กับพระภิกษุสามเณร เสียสละความสุขและความพึงพอใจส่วนตน
เพ่ือให้ เกิดประโยชน์ต่อการด าเนินงานของคณะสงฆ์ ท าตัวเป็นแบบอย่างและส่งเสริมให้
ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติตนตามบทบาทหน้าที่  และส่งเสริมให้ได้รับการศึกษาอย่างเสมอภาคและ
ต่อเนื่อง เจ้าอาวาสเป็นผู้มีความเสียสละ อุทิศตนเพ่ือประโยชน์ต่อคณะสงฆ์และมุ่งมั่นพัฒนาการ
จัดการศาสนศึกษาให้ก้าวหน้า 
  ด้านการเผยแผ่ เจ้าอาวาสปฏิบัติตนเหมาะสมกับฐานะและบทบาทหน้าที่เป็นผู้มี
จิตส านึกในการรักษาและสืบทอดพระพุทธศาสนา ส่งเสริมให้มีการศึกษาแก่นธรรม ค าสอนและพระ
วินัย เพ่ือให้การเผยแผ่เป็นไปอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ มีการพัฒนาและฝึกฝนตนเองให้มี
ความรู้ความช านาญในการเผยแผ่เป็นประจ า โดยยึดหลักการปฏิบัติเพ่ือก่อให้เกิดความช านาญในการ
เผยแผ่ มีการถ่ายทอดความรู้ทั้งในเชิงการปริยัติและปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง ทั้งการเผยแผ่ทั้งภายใน
และภายนอกวัด โดยการส่งเสริมพระปริยัติธรรมสู่ชุมชนและสังคม เน้นการเผยแผ่ด้วยธรรมะที่
ถูกต้อง ทั้งคุณลักษณะของธรรมะที่มีเนื้อหาที่เหมาะกับผู้ฟัง เป็นธรรมะที่สามารถปฏิบัติได้จริง  
เจ้าอาวาสมีภาวะผู้น าทางจิตวิญญาณ มีความเชี่ยวชาญในศาสตร์ และมีทักษะของการถ่ายทอดที่ดี  
มีการแสดงบทบาทการเป็นผู้รอบรู้ถูกต้องตามพระวินัย เรียนรู้และเข้าถึงจิตใจคนอ่ืนได้ เป็นกันเอง 
เปิดใจกว้าง ยอมรับค าวิพากษ์วิจารณ์จากบุคคลอ่ืน และเป็นผู้น าทางวิชาการที่เชื่อถือได้ในการ
ปฏิบัติงานด้านการเผยแผ่ การอบรมศีลธรรม จริยธรรมแก่ครูและนักเรียนในสถานศึกษาและ
หน่วยงานต่างๆ รวมถึงการจัดกิจกรรมวันส าคัญต่างๆ ทางพระพุทธศาสนา มีการจัดอบรมและฝึก
สมาธิแก่ผู้สูงอายุและประชาชนทั่วไปในวันพระหรือวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา 
  ด้านการศึกษาสงเคราะห์ เจ้าอาวาสด าเนินการด้านการศึกษาสงเคราะห์ด้วยความ
ซื่อสัตย์สุจริต และยุติธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ ยึดมั่นในความถูกต้องแม้จะท าให้ผู้รับเสียประโยชน์หรือ
อาจเป็นการสร้างศัตรู มีความรับผิดชอบต่องานที่คณะสงฆ์มอบหมายให้ ด าเนินการสงเคราะห์ด้วย
ความถูกต้อง โปร่งใส มีการก าหนดเกณฑ์มาตรฐานในการสงเคราะห์ที่ชัดเจน ใส่ใจและให้ความส าคัญ
ในการสงเคราะห์ด้านการศึกษาแก่ผู้ที่ขาดแคลน ยึดหลักความยุติธรรมเพ่ือประโยชน์ของส่วนรวม 
และภาคภูมิใจในการด าเนินการสงเคราะห์ด้านการศึกษาให้แก่ผู้ยากไร้ ยอมเสียสละความสุขส่วนตัว
เพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติงานคณะสงฆ์ แม้จะตกอยู่ในสถานการณ์ที่ยากล าบาก เนื่องจากต้องหาทุน
ในการสงเคราะห์ด้วยตนเอง 
  ด้านการสาธารณูปการ เจ้าอาวาสมีจิตส านึกที่ดี ปฏิบัติตนเป็นที่น่าเชื่อถือไว้วางใจ 
เป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา เสียสละ อุทิศแรงกายแรงใจในการท างานให้บรรลุเปูาหมาย 
เพ่ือการพัฒนาวัดและองค์กรคณะสงฆ์ ใช้ธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ ปฏิบัติหน้าที่โดยยึด
กฎระเบียบของคณะสงฆ์ มีการประสานความร่วมมือกัน มีการประชุมปรึกษาหารือกัน โดยยึด
ประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลักในการด าเนินงาน เพ่ือพิทักษ์ผลประโยชน์ของวัดและคณะสงฆ์ มีการ
ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและโปร่งใส มีความตรงไปตรงมา โดยมุ่งประโยชน์ของวัดและ



๒๖๗ 
 
คณะสงฆ์มากกว่าประโยชน์ของตนเอง ธ ารงความถูกต้องในการจัดการ มีการปฏิบัติตนตามกฎเกณฑ์
และกฎระเบียบของคณะสงฆ์เพ่ือปูองกันความขัดแย้งกล้าตัดสินใจเพ่ือประโยชน์ส่วนรวม ถึงแม้ผล
การปฏิบัติการอาจเป็นการสร้างศัตรู 
  ด้านการสาธารณสงเคราะห์ เจ้าอาวาสเป็นผู้ให้การสงเคราะห์ผู้ประสบความ
เดือดร้อน ทั้งการสงเคราะห์โดยตรง คือ การสงเคราะห์ทางจิตใจ และการสงเคราะห์ทางอ้อมด้วยการ
แบ่งปันทรัพย์สินสิ่งของให้เกิดประโยชน์แก่ผู้เดือดร้อนและส่วนรวม ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างในการ
สงเคราะห์ผู้ยากไร้และเดือดร้อน เสียสละความสุขส่วนตัว อ านวยความสะดวกแก่ประชาชนในการ
บ าเพ็ญกิจกรรมการกุศลทั้งภายในและภายนอกวัด มีการสงเคราะห์ผู้ประสบภัยต่างๆ ทั้งน้ าท่วม     
ไฟไหม้ จัดหาทุนในการสร้างโรงพยาบาล โรงเรียน ถนนหนทาง จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์แก่หน่วยงาน
ราชการต่างๆ ให้ที่พักพิงแก่ผู้เดินทางไกลและผู้ที่เดือดร้อน มอบข้าวสารอาหารแห้งแก่ผู้ประสบภัย   
ผู้ยากจน ผู้พิการ และผู้สูงอายุ รวมทั้งการจัดตั้งกองทุนต่างๆ ในการสงเคราะห์และบรรเทาความ
เดือดร้อนของประชาชนที่เดือดร้อนและยากจน เช่น กองทุนสังฆะประชานุเคราะห์ กองทุนสัจจะ
สะสมทรัพย์ กองทุนกองบุญสุขภาวะพระสงฆ์ ยึดหลักคุณธรรม เน้นความยุติธรรมและความถูกต้อง
ในการสงเคราะห์ประชาชนผู้เดือดร้อน เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนและชุมชน ด าเนินการในรูป
ของหมู่คณะเพ่ือให้บรรลุภารกิจของคณะสงฆ์  

 ๕.๑.๒ องค์ประกอบของสมรรถนะเจ้าอาวาสและหลักพุทธธรรมในการพัฒนา
สมรรถนะเจ้าอาวาส 
  ๑) สมรรถนะเจ้าอาวาส 
  ด้านการมุ่งผลสัมฤทธิ์ เจ้าอาวาสมีการด าเนินการอย่างมีเปูาหมาย มีความเสียสละ
เวลาและทุ่มเทเวลาให้งานและคณะสงฆ์ มีความรับผิดชอบต่องานในหน้าที่และงานที่ได้รับมอบหมาย
ท างานอย่างละเอียดรอบคอบ เพ่ือให้งานมีความถูกต้องและมีคุณภาพ เป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจในงาน
ที่ได้รับมอบหมาย และพยายามหาแนวทางแก้ไขปัญหาด้วยตนเอง รวมทั้งมีความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติงาน
ให้ประสบผลส าเร็จมากกว่าที่คาดหวังไว้ความรู้มีความเข้าใจในหลักการบริหารมีภาวะผู้น า มีวิสัยทัศน์
ที่กว้างไกล มีจิตใจที่มุ่งมั่นในการพัฒนาและเสียสละบ าเพ็ญประโยชน์เพ่ือพระศาสนาอย่างแท้จริง 
  ด้านการบริการที่ดี  เจ้าอาวาสต้องใส่ใจในการให้ความสะดวกแก่ทุกคนที่เข้ามาวัด 
มุ่งบริหารอย่างประหยัดคุ้มค่า และสนองตอบต่อความต้องการของผู้มาติดต่อ เน้นในเรื่องสร้าง
ศรัทธาเข้าวัดและปฏิบัติธรรมมากขึ้น ให้ความช่วยเหลือในด้านต่างๆ อย่างเต็มใจและรวดเร็วแก่
ประชาชน คอยเอาใจใส่หากชาวบ้านเข้ามาท ากิจกรรมภายในวัด อ านวยความสะดวกให้ทั้งในเรื่อง
ของสถานที่และบุคลากร พยายามพัฒนาการให้บริการแก่พุทธศาสนิกชนอย่างเต็มความสามารถ  
มีการปรับปรุงสถานที่และปรับภูมิทัศน์รอบบริเวณวัดเพ่ือให้ประชาชนที่เข้ามาภายในวัดเกิดความพึง
พอใจ นอกจากนี้ยังเป็นผู้น าชุมชนด้านจิตใจ เป็นแบบอย่างที่ดีในการน าพาประชาชนให้รู้จักละความ
ชั่วท าความดี มีจิตสาธารณะโดยยึดวัดเป็นศูนย์กลางของคนในชุมชน (บ้าน วัด โรงเรียน) ซึ่งทุกฝุาย
ให้ความร่วมมือร่วมใจกันอย่างดี รวมทั้งการ เป็นผู้ประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอก 
เพ่ือให้ผู้มาติดต่อได้รับการบริการที่ต่อเนื่อง รวดเร็วและถูกต้อง มีการอุทิศเวลาให้แก่ประชาชนที่มา
ติดต่อประสานงาน มีการก าหนดเปูาหมายและแนวทางการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับความต้องการ
ของประชาชน ในสถานการณ์ต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ 
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  ด้านการสั่งสมความเชี่ยวชาญ เจ้าอาวาสมีการศึกษาหาความรู้ทางทางโลกและ
ทางธรรม เพื่อให้สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการได้ หมั่นเรียนรู้และใช้เทคโนโลยีในการ
ปฏิบัติงาน มุ่งการสั่งสมความเชี่ยวชาญด้วยการศึกษาดูงานในหน่วยงานที่ประสบความส าเร็จ  
เพ่ือน ามาใช้ในงานของคณะสงฆ์ มีการเรียนรู้เทคโนโลยีในการปฏิบัติงาน เข้าร่วมการฝึกปฏิบัติจริงใน
โครงการฝึกอบรมและสัมมนา มีการจัดกิจกรรมต่างๆ เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการท างาน หมั่นศึกษาทั้ง
ทางโลกและทางธรรม เพ่ือน ามาสั่งสอนประชาชน มีการค้นคว้าหาความรู้ในการปฏิบัติงานด้ว ย
การศึกษาค้นคว้าอย่างต่อเนื่อง ด้วยการเข้าศึกษาในระดับอุดมศึกษา และเข้ารับการฝึกอบรมใน
หลักสูตรต่างๆ ที่คณะสงฆ์จัดให้ เพ่ือเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพการท างานของตนเอง จนสามารถท า
ให้สามารถประยุกต์ใช้ความรู้เชิงวิชาการและเทคโนโลยีต่างๆ เข้ากับการปฏิบัติงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์ 
มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน และมีความพยายามในการแสวงหาความรู้และแสวงหาโอกาส
จัดการงานคณะสงฆ์ด้วยวิธีการที่หลากหลาย 
  ด้านการท างานเป็นทีม  เจ้าอาวาสท าหน้าที่ของตนให้ส าเร็จโดยการให้ความ
ร่วมมือในการท างาน มีการประสานความร่วมมือ โดยเจ้าอาวาสเปิดโอกาสให้ผู้ใต้บังคับบัญชาได้
แสดงความคิดเห็น และ  มีการสร้างเครือข่ายและทีมงานพระลูกวัดตามความถนัดและความสนใจ 
ร่วมสร้างชุมชนให้เข้มแข็งโดยยึดหลักธรรมค าสอน จัดตั้งทีมงานหรือหาแนวร่วมจากวัดใกล้เคียงเพ่ือ
ท างานร่วมกันเป็นทีมจะก่อให้เกิดความเข้มแข็งมั่นคงยิ่งขึ้น รวมทั้งมีการสร้างมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
ระหว่างบุคลากรภายในวัด ด้วยการประชุมกันเป็นประจ า เพ่ือน าปัญหามาหารือเพ่ือแก้ไขปัญหากัน 
มีการท างานร่วมกับผู้อ่ืนและให้ความช่วยเหลือเจ้าอาวาสรูปอ่ืนในฐานะที่เป็นสมาชิกองค์กรเดียวกัน 
การให้ค าปรึกษาหรือช่วยในการปฏิบัติงาน เพ่ือให้บรรลุเปูาหมายที่คณะสงฆ์ก าหนดไว้ การท างาน
ของวัดเป็นไปในรูปของคณะกรรมการซึ่งร่วมคิดร่วมท า เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน โดยมีเจ้าอาวาสเป็น
ผู้น าทีมในแต่ละกิจกรรม และสามารถแสดงบทบาทผู้น าหรือผู้ตามในโอกาสต่างๆ อย่างเหมาะสม  
มีส่วนร่วมในทีมและสามารถปฏิบัติงานแทนกันได้ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน 
  ด้านการยึดม่ันในความชอบธรรม เจ้าอาวาสประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่
ผู้ใต้บังคับบัญชา เป็นแบบอย่างแก่บุคลากรภายในวัด และประชาชนในชุมชน มีการปฏิบัติหน้าที่โดย
ค านึงถึงความซื่อสัตย์สุจริต ความถูกต้องทั้งในด้านพระธรรมวินัยและกฎระเบียบต่างๆ วางตัวเป็น
กลาง เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้ง เป็นผู้ที่มีความยุติธรรม ซื่อสัตย์ รักษาค าพูด ไม่อคติ ล าเอียง
เข้าข้างผู้ใดผู้หนึ่ง ยึดหลักการมีวินัย เสียสละความสุขส่วนตนเพ่ือประโยชน์ในทางพระพุทธศาสนา 
ส่งเสริมให้พระสังฆาธิการได้รับการศึกษาและการอบรมพระสังฆาธิการให้เป็นผู้น าในการพัฒนาจิตใจ 
จริยธรรมคุณธรรมและท าให้มีความรู้และทักษะในเรื่องการปูองกันไม่ให้พุทธศาสนิกชนเสื่อมศรัทธา
ในพระพุทธศาสนา และเป็นผู้มุ่งมั่นและยึดมั่นในข้อเท็จจริงที่เป็นประโยชน์ต่อคณะสงฆ์ และแสดง
ความคิดเห็นของตนอย่างเปิดเผยตรงไปตรงมา เป็นผู้ยึดผลประโยชน์ของส่วนรวมเป็นหลัก 
ปฏิบัติงานบนพ้ืนฐานของจริยธรรมและจรรยาบรรณอย่างเคร่งครัด ไม่เบี่ยงเบนด้วยอคติหรือ
ผลประโยชน์ กล้าตัดสินใจปฏิบัติหน้าที่และยืนหยัดเพ่ือความถูกต้อง โดยมุ่งพิทักษ์ผลประโยชน์ของ
คณะสงฆ์แม้จะตกอยู่ในสถานการณ์ท่ียากล าบาก 
  ข้อมูลจากการวิจัยเชิงปริมาณแสดงให้เห็นว่า สมรรถนะเจ้าอาวาสตามหลักพุทธ
ธรรมเพ่ือการบริหารกิจการคณะสงฆ์ในจังหวัดจันทบุรี โดยภาพรวมมีความส าคัญอยู่ในระดับมาก 
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อันดับแรกคือ การยึดมั่นในความชอบธรรม ไดแก่ เจ้าอาวาสกล้าตัดสินใจปฏิบัติหน้าที่เพ่ือธ ารงความ
ถูกต้อง ยืนหยัดพิทักษ์ผลประโยชน์และชื่อเสียงของวัด คณะสงฆ์ และพระพุทธศาสนา รองลงมาคือ 
การมุ่งผลสัมฤทธิ์ ซึ่งได้แก่ การปฏิบัติงานอย่างถูกต้องตามหลักพระธรรมวินัย กฎ ระเบียบมหาเถร
สมาคมและกฎหมายบ้านเมือง ถัดมาคือ การบริการที่ดี ได้แก่ เจ้าอาวาสมีความตั้งใจ เต็ มใจและ
กระตือรือร้นในการปฏิบัติภารกิจ เสียสละเวลาให้แก่พุทธศาสนิกชน ให้ค าปรึกษาแนะน าแก่
พุทธศาสนิกชน การท างานเป็นทีม ได้แก่ เจ้าอาวาสเต็มใจและให้การช่วยเหลือเพ่ือนร่วมงาน ในการ
ปฏิบัติงานเพ่ือให้งานส าเร็จลุล่วง เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม และอันดับสุดท้าย คือ การสั่งสมความ
เชี่ยวชาญ ได้แก่ เจ้าอาวาสมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน 
  ๒) หลักพุทธธรรมในการพัฒนาสมรรถนะเจ้าอาวาส 
  ด้านเมตตา เจ้าอาวาสจัดการทุกอย่างอย่างมีสติ  มีความปรารถนาดีต่อทุกคนดูแล
เอาใจใส่ให้ความช่วยเหลือพระภิกษุ สามเณรหรือผู้ที่อยู่ภายในวัด ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
เป็นแบบอย่างแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา ปฏิบัติตนเป็นกัลยาณมิตรกับเพ่ือนร่วมงานและบุคลากรภายในวัด 
  ด้านกรุณา เจ้าอาวาสคิดช่วยให้ผู้อ่ืนพ้นทุกข์ เป็นหลักธรรมที่เกิดจากภายในของเจ้า
อาวาสที่แสดงออกมาเป็นพฤติกรรมภายนอก ปรารถนาให้คนในวัดมีความสามัคคีกัน มีการวางตัวให้
เหมาะสมเพ่ือเป็นแบบอย่างที่ดี มีการจัดระเบียบและแนวทางการปฏิบัติงานโดยเห็นแก่ประโยชน์
ส่วนรวมเป็นหลัก เป็นผู้ให้ค าปรึกษาที่ดีและให้ค าแนะน าแก่บุคลากรของวัดได้ในยามที่มีปัญหา       
ให้โอกาสแก่ผู้ที่ประพฤติตัวหรือท างานผิดพลาดได้ปรับปรุงตัว พร้อมทั้งชี้แนะสิ่งที่เป็นประโยชน์   
ช่วยแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นด้วยความใส่ใจ ท าหน้าที่เหมือนพ่อปกครองลูก พยายามหาทางแก้ไขปัญหา
และหาทางออกที่เหมาะสมให้ผู้ใต้บังคับบัญชาอยู่เสมอ เปิดโอกาสให้ผู้ใต้บังคับบัญชาได้มีโอกาส
ศึกษา เล่าเรียน มีการถ่ายทอดความรู้ต่างๆ ให้อยู่เสมอ โดยเฉพาะอย่างยิ่งประสบการณ์เกี่ยวกับการ
บริหารงาน นอกจากนี้ยังท าหน้าที่เป็นผู้ประสานผลประโยชน์ให้แก่บุคลากรภายในวัด เปิดโอกาสให้
พระภิกษุ สามเณรหรือคฤหัสถ์ที่อยู่ภายในวัดได้มีโอกาสในการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ 
และยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้ใต้บังคับบัญชา หากเห็นว่าเรื่องนั้นมีความถูกต้องเหมาะสม 
  ด้านมุทิตา เจ้าอาวาสมีความยินดีที่พุทธศาสนิกชนมีความสุข ยกย่องผู้ที่ท าความดี 
ส่งเสริมและสนับสนุนให้พระภิกษุ สามเณรและคฤหัสถ์ภายในวัดได้ศึกษาต่อ ส่งเสริมให้บุคลากร
ภายในวัดเข้ารับการอบรมเพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการท างาน รวมทั้งมีการสร้างสัมพันธภาพอันดีงามกับ
บุคลากรทุกคน ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่พระภิกษุ สามเณรหรือคฤหัสถ์ที่อยู่ภายในวัด มีการ
ส่งเสริมให้พระภิกษุ สามเณรหรือคฤหัสถ์ที่อยู่ภายในวัด ได้มีการพัฒนาตนเอง หากผู้นั้นประสบ
ความส าเร็จ เจ้าอาวาสก็แสดงความยินดีด้วย มีการให้รางวัลเพื่อเป็นการให้ก าลังใจและแสดงความชื่น
ชมผลงานของผู้ใต้บังคับบัญชาด้วยความจริงใจ มีการสร้างขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ของ
ผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างเหมาะสม มีการแนะน าและให้ค าปรึกษาด้วยความสุภาพ มีการปฏิบัติตามที่
แจ้งไว้กับผู้ใต้บังคับบัญชา   
  ด้านอุเบกขา เจ้าอาวาสวางตัวเป็นกลาง ปฏิบัติต่อพระภิกษุ สามเณรหรือคฤหัสถ์ที่
อยู่ภายในวัดด้วยความเที่ยงธรรมทุกรูป/คน ไม่เอนเอียงไปฝุายใด มีการตัดสินหรือแก้ไขปัญหาอย่าง
ยุติธรรม มีความปรารถนาดี พยายามช่วยเหลือผู้อ่ืนให้พ้นจากความทุกข์ในลักษณะที่ถูกต้องตาม
ท านองคลองธรรม และเป็นผู้ประสานประโยชน์แก่ชุมชนและพุทธศาสนิกชน ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง
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แก่ผู้อ่ืน ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ยึดกฎระเบียบและความถูกต้องตามกฎของมหาเถร
สมาคมและพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ เป็นที่ยอมรับของผู้ใต้บังคับบัญชา มีการมอบหมายงานให้
ผู้ใต้บังคับบัญชาท าตามความรู้ ความสามารถ รวมทั้งพิจารณาถึงความเหมาะสมและมีการจัดสรร
ผลประโยชน์อย่างยุติธรรม สนับสนุนให้ผู้ใต้บังคับบัญชาได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถอย่าง
เสมอภาค มีการถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา เพ่ือเป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติงาน รวมถึงการส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรภายในวัดท างานร่วมกัน เพ่ือให้การบริหาร
กิจการคณะสงฆ์เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ 
 ข้อมูลจากการวิจัยเชิงปริมาณแสดงให้เห็นว่า หลักพุทธธรรมในการพัฒนาสมรรถนะ    
เจ้าอาวาส คือ หลักพรหมวิหาร ๔ มีการถือปฏิบัติอยู่ในระดับมากทุกหลักธรรม โดยเรียงตามล าดับ
การปฏิบัติ อันดับแรกคือ หลักเมตตา คือ การที่เจ้าอาวาสเป็นกัลยาณมิตรกับเพ่ือนร่วมงาน บุคลากร
ภายในวัด ช่วยแนะน าแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อพระภิกษุสามเณรและคฤหัสถ์ที่อยู่ในวัด รองลงมา คือ 
หลักมุทิตา คือ เจ้าอาวาสปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเป็นธรรม ไม่อิจฉาริษยาต่อผู้ร่วมงาน ถัดมาคือ หลัก
กรุณา คือ เจ้าอาวาสมีความเสียสละ รู้จักแบ่งปัน มีจิตใจที่โอบอ้อมอารี ช่วยเหลือในโอกาสอันควร 
และอันดับสุดท้าย หลักอุเบกขา คือ เจ้าอาวาสมีการจัดสรรสวัสดิการ หรือสนับสนุนการท างานตาม
ความเหมาะสมและเป็น ธรรมแก่ทุกคน 

 ๕.๑.๓ แนวทางการพัฒนาสมรรถนะเจ้าอาวาสตามหลักพุทธธรรมเพื่อการบริหาร
กิจการคณะสงฆ์ในจังหวัดจันทบุรี  
  ๑) การมุ่งผลสัมฤทธิ์ การท างานให้ประสบความส าเร็จนั้น เจ้าอาวาสต้องมีความรู้
ความเข้าใจในงานที่ได้รับมอบหมาย พร้อมทั้งมีความมุ่งมั่นที่จะท างานให้ส าเร็จตามเปูาหมาย ภายใต้
สภาวะการเปลี่ยนแปลงของยุคโลกาภิวัตน์ การพัฒนาสมรรถนะเจ้าอาวาสในการบริหารกิจการคณะ
สงฆ์นั้น จะต้องมีการจัดอบรมให้ความรู้เพ่ิมเติม หรือจัดประชุมปฏิบัติการเพ่ือเสริมความรู้เกี่ยวกับ
งานที่ต้องท าแก่เจ้าอาวาส เจ้าอาวาสจะต้องเป็นผู้มีวิสัยทัศน์ รู้จักวางแผนการท างานอย่างเป็นระบบ 
มีการประชุมปรึกษาหารือเพ่ือหาทางเลือกใหม่ๆ มาใช้ในการจัดการให้งานเกิดผลดี จะต้องเป็นผู้ที่มี
ความสามารถในการบริหารจัดการได้ดี มีความรู้เรื่องพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ กฎ ระเบียบมหาเถร
สมาคม และกฎหมายที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี มีการปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างแก่ผู้อ่ืน น าวิธีการใหม่ๆ  
มาพัฒนาการท างานให้เกิดผลดีขึ้นกว่าเดิม สามารถที่สื่อสารให้ผู้ร่วมงานหรือผู้ใต้บังคับบัญชาให้
เข้าใจ การที่เจ้าอาวาสสามารถปกครองวัดได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้น คณะสงฆ์จ าเป็นต้องมีการสอน
งานและมอบหมายงานให้กับเจ้าอาวาสอย่างเป็นระบบ โดยท ากันให้เป็นวัฒนธรรมของคณะสงฆ์ 
อย่างต่อเนื่อง เพ่ือจะได้รับความรู้ใหม่ๆ น ามาใช้ในการพัฒนางาน แนวทางที่ใช้ในการพัฒนา  คือ  
ควรเข้าร่วมประชุมคณะสงฆ์ทุกครั้ง หมั่นเข้ารับการอบรมในหลักสูตรต่างๆ ที่เกี่ยวกับงานคณะสงฆ์ 
ขณะเดียวกันเจ้าอาวาสต้องจัดการงานกิจการคณะสงฆ์ให้มีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติงานให้ประสบ
ผลส าเร็จ เทคนิคที่ใช้คือ การอบรม สัมมนา ประชุม เข้าศึกษาในสถาบันการศึกษา หรือขอให้มีการ
สอนงานจากผู้เชี่ยวชาญ ท าให้วัดมีความม่ันคง มีสิ่งปลูกสร้าง เช่น โบสถ์ ศาลา ฌาปนสถาน 
  ๒) การบริการที่ดี เจ้าอาวาสควรมีการปรับปรุงการท างานของบุคลากรภายในวัด 
พัฒนากระบวนการท างานให้สอดคล้องกับความต้องการของญาติโยม มีการปรับปรุงระบบการยืม
สิ่งของเครื่องใช้ให้มีความสะดวกมากขึ้น มีการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการอ านวยความสะดวกให้แก่
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ญาติโยม มีการฝึกฝนตนเองทั้งทางด้านวิชาการทางพระพุทธศาสนาและทางโลก หมั่นศึกษาหาความรู้
ทั้งจากในสถาบันการศึกษาหรือจากแหล่งอ่ืนๆ หมั่นแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องต่างๆ จากครูบาอาจารย์
หรือเจ้าอาวาสด้วยกัน ซึ่งควรจะมีการไปศึกษาดูงานในวัดที่มีการบริหารจัดการดี เพ่ือเป็นแนวทางใน
การน ามาปรับใช้ในวัดของตนเอง  เจ้าอาวาสจะต้องมีการพัฒนาระบบการให้บริการให้มีคุณภาพ  
มีการสอนงานให้บุคลากร มีการประชุมกัน อบรมสั่งสอน แนะน าวิธีการต่างๆ ที่สามารถน าไปใช้ได้
อย่าง เหมาะสม เพ่ือให้การบริการของวัดนั้นเป็นที่ถูกใจของผู้ที่เข้ามา มีการพัฒนาระบบการ
ให้บริการให้มีคุณภาพที่ช่วยลดความสูญเสียในการปฏิบัติงาน ทั้งในส่วนของวัสดุสิ่งของหรือแรงงาน 
ให้บริการแบบเบ็ดเสร็จเด็ดขาดในที่ เดียว โดยประชาชนสามารถที่จะพูดคุยปรับทุกข์หรือ
ปรึกษาหารือปัญหาต่างๆ กับเจ้าอาวาสและพระในวัดได้ทุกเรื่อง นอกจากนี้เจ้าอาวาสยังมีการ
ช่วยเหลืออนุเคราะห์คนยากไร้ในเรื่องการจัดงานศพ การจัดสรรพื้นที่ท ากินให้ ดังนั้นเจ้าอาวาสจึงควร
มีการไปศึกษาดูงานในวัดที่มีการจัดท าอยู่ก่อน และมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากผู้มีประสบการณ์ 
  ๓) การสั่งสมความเชี่ยวชาญ ในการจัดการงานกิจการคณะสงฆ์นั้น เจ้าอาวาสควร
ศึกษาหาความรู้และเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้ในการจัดการและพัฒนาการท างาน ควรมีการเสริมและ
เพ่ิมเติมความรู้ด้วยการเข้าประชุม อบรมสัมมนา หรือเรียนรู้ด้วยตนเอง เพ่ือน าประสบการณ์ที่ได้มา
พัฒนาการท างานของตนเองและใช้ในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา คณะสงฆ์มีการส่งเสริมให้พระสงฆ์ทุก
ระดับชั้นใฝุหา ความรู้ เพ่ือจัดการงานกิจการคณะสงฆ์ทั้งด้านแผนกธรรม แผนกบาลี และแผนกสามัญ
อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ยังมีการส่งเสริมให้เจ้าอาวาสได้เข้ารับการอบรมในหลักสูตรอื่นๆ อีกด้วย เช่น 
หลักสูตรการปฏิบัติวิปัสสนา หลักสูตรนักเทศน์ ทั้งนี้เพราะในการขับเคลื่อนองค์กร คณะสงฆ์นั้น โลกมี
การเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา การรู้พระธรรมวินัยเพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอ เจ้าอาวาสจึงต้องสนใจ
ใฝุรู้ หมั่นศึกษาเกี่ยวกับกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับคณะสงฆ์ ตลอดจนกฎระเบียบและกฎหมาย
บ้านเมืองอีกด้วย ซึ่งในการพัฒนาสมรรถนะเจ้าอาวาสนั้น ควรมีการจัดตั้งโรงเรียนส าหรับพระสังฆาธิ
การในแต่ละระดับ เพ่ืออบรมให้เจ้าอาวาสเข้าใจบทบาทหน้าที่ ถึงแม้ในปัจจุบันจะมีการเปิดหลักสูตร
ประกาศนียบัตรการบริหารกิจการคณะสงฆ์แล้วก็ตาม นอกจากนี้คณะสงฆ์ยังมีการพัฒนาพระสงฆ์ใน
ด้านสาธารณสุข โดยจัดให้พระภิกษุเข้ารับการอบรมเป็นพระคิลานุปัฏฐาก ซึ่งเป็นผู้ท าหน้าที่ในการ
ดูแลพระภิกษุผู้ชราภาพและปุวยติดเตียง 
  ๔) การท างานเป็นทีม เจ้าอาวาสทุกวัดให้ความร่วมมือ ช่วยเหลือและสนับสนุนการ
ท างาน โดยเจ้าอาวาสต้องเป็นผู้ที่มนุษยสัมพันธ์ สามารถท างานร่วมกับคนอ่ืนได้ มีทักษะเชิงกลยุทธ์ใน
การสร้างสายสัมพันธ์ระหว่างผู้น ากับผู้ใต้บังคับบัญชา มีการประชุมเพ่ือปรึกษาหารือในการท างานเป็น
ประจ าทุกเดือน โดยมีการแบ่งงานกันไปตามความถนัดของแต่ละรูป คณะสงฆ์มีการช่วยเหลือกันในทุก
ด้าน หากวัดไหนมีงานของวัด วัดที่อยู่บริเวณใกล้เคียงหรือที่มีสัมพันธ์ต่อกัน ก็มักจะมีการช่วยงานกัน 
การปกครองภายในวัดก็ท าในลักษณะของทีมงาน มีการประชุมเพ่ือชี้แจงกฎข้อบังคับ เช่น บางวัดมีกฎ
ข้อบังคับว่าพระสงฆ์ภายในวัดจะต้องมีการโบสถ์ทุกวันพระ มีการฟังสวดพระปาฏิโมกข์ ทั้งนี้เพ่ือแสดง
ถึงความสามัคคีและเป็นการรับฟังค าสอนของพระศาสดา การท างานของคณะสงฆ์ในยุคนี้ต้องเป็นการ
ท างานแบบบูรณาการ มีการท างานร่วมกับหลายหน่วยงาน มีการประสานกันเป็นเครือข่ายในการ
ท างาน เช่น การตั้งกองทุนสัจจะสะสมทรัพย์ เพื่อน าเงินมาให้ประชาชนที่มีฐานะยากจนกู้ยืมไป ใช้ใน
การประกอบอาชีพหรือบรรเทาความเดือดร้อน การตั้งกองทุนสังฆประชานุเคราะห์ เพ่ือน าเงินที่มีไป



๒๗๒ 
 
ก่อสร้างบ้านให้กับคนยากจนไร้ที่อยู่ ซึ่งมีการก าหนดว่าในหนึ่งปีแต่ละอ าเภอจะมีการก่อสร้างบ้านให้
คนยากจนในลักษณะนี้ปีละหนึ่งหลังเป็นอย่างน้อย และการจัดตั้งกองบุญสุขภาวะพระสังฆาธิการที่
จัดตั้งขึ้นเป็นกองทุนในการดูแลพระสงฆ์ท่ีอาพาธกันเอง 
  ๕) การยึดม่ันในความชอบธรรม เจ้าอาวาสส่งเสริมให้พระสงฆ์ยึดมั่นในความ
ถูกต้องดีงามและชอบธรรม ส่งเสริมให้บุคลากรตระหนักและปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของคณะสงฆ์ถือ
ธรรมเนียมปฏิบัติเหมือนกัน ส่งเสริมให้พระสงฆ์ที่อยู่ภายในวัดปฏิบัติภารกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต 
ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความถูกต้องตามหลักพระวินัย มีการปฏิบัติต่อพุทธศาสนิกชนด้วยความเมตตา 
เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ มีการอ านวยความสะดวกให้กับพุทธศาสนิกชนที่เข้ามาท ากิจกรรมภายในวัดเป็นอย่าง
ดี ไม่มีเลือกปฏิบัติ เจ้าอาวาสเป็นผู้ที่รักษาค าพูด มีสัจจะและเชื่อถือได้ ท างานโดยมุ่งหวังผลส าเร็จ  
มีการใช้จ่ายงบประมาณอย่างประหยัด มีการท างานแบบโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ ยืนหยัดเพ่ือ
ความถูกต้อง มีการปกปูองผลประโยชน์ของคณะสงฆ์ เจ้าอาวาสแยกเรื่องส่วนตัวออกจากงาน มีการ
เสียสละความสุขส่วนตัวเพ่ือให้งานของคณะสงฆ์บรรลุเปูาหมาย นอกจากนี้ยังมีการปรับปรุงวิธีการ
ท างานให้สะดวกรวดเร็ว 
 
๕.๒ อภิปรายผล  
 จากผลการวิจัย มีประเด็นการวิจัยที่สามารถน ามาอภิปรายผลได้ดังนี้ 

 ๕.๒.๑ สภาพทั่วไปของสมรรถนะเจ้าอาวาสตามหลักพุทธธรรมเพื่อการบริหารกิจการ
คณะสงฆ์ในจังหวัดจันทบุรี  
  ๑) การมุ่งผลสัมฤทธิ์ ด้านการปกครอง เป็นภารกิจส าคัญของเจ้าอาวาสในการจัด
ระเบียบความเป็นอยู่ของพระภิกษุ สามเณร และผู้ที่พักอาศัยอยู่ภายในวัด ใช้การปกครองแบบบนลง
ล่าง โดยเจ้าอาวาสเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุด และใช้อ านาจเบ็ดเสร็จเด็ดขาด สั่งการให้พระลูกวัดปฏิบัติ
ตามค าสั่งและค าแนะน า โดยเจ้าอาวาสจะท าหน้าที่เหมือนเจ้าของบ้าน คอยสอดส่องดูแลความ
เป็นอยู่ภายในวัดให้มีความสงบเรียบร้อย ควบคุมดูแลพระภิกษุ สามเณร และบุคคลอ่ืนที่อาศัยอยู่
ภายในบริเวณวัดปฏิบัติตัวตามพระธรรมวินัย กฎระเบียบตามที่มหาเถรสมาคม คณะสงฆ์และ      
เจ้าอาวาสก าหนด รวมทั้งกฎหมายบ้านเมืองอีกด้วย ปกครองแบบพ่อปกครองลูก เปิดโอกาสให้ทุกคน
ได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจหรือแก้ไขปัญหา มีการประชุมเพ่ือชี้แจงหรือตัดสินใจร่วมกัน ยึดหลัก
เหตุผล มีการก าหนดเปูาหมายชัดเจน โดยการสร้างความเข้าใจเบื้องต้นเพ่ือให้ถือปฏิบัติไปในทิศทาง
เดียวกัน ด้านการศาสนศึกษา มีการจัดการศึกษาหลักสูตรนักธรรมและบาลีส าหรับพระสงฆ์และ
สามเณรมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งที่จัดภายในวัดหรือน ามารวมกันจัดในวัดใดวัดหนึ่ง และมีการจัด
การศึกษาระดับอุดมศึกษาขึ้นในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดยเจ้าอาวาสจะเป็น
ผู้ดูแลอ านวยความสะดวกเรื่องสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ และหนังสือเรียน เพ่ือให้พระสงฆ์และสามเณร
ได้รับโอกาสและความสะดวกในการศึกษาหาความรู้ นอกจากนี้แล้วเจ้าอาวาสยังมีการส่งเสริม
สนับสนุนให้ผู้บังคับบัญชาได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง ทั้งนี้เพ่ือเป็นการพัฒนาศักยภาพด้านการศึกษา
ของพระภิกษุสามเณรและเพ่ือผลิตบุคลากรที่เป็นก าลังส าคัญในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ส่วนการ
จัดการศึกษาส าหรับคฤหัสถ์นั้น มีการจัดสอนธรรมศึกษาในสถานศึกษาและจัดการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาขึ้นในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดยมีพระสังฆาธิการเป็นผู้อุปถัมภ์ 



๒๗๓ 
 
การจัดการศึกษาส าหรับนักธรรมและบาลีมีการจัดสอบปีละหนึ่งครั้งโดยแม่กองสนามหลวง ส่วนการ
จัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเป็นการจัดการศึกษาท่ีมีการเรียนการสอน
และการสอบวัดผลตามมาตรฐานของสถาบันอุดมศึกษาทั่วไป ด้านการเผยแผ่ เจ้าอาวาสใช้หลักการ
เผยแผ่ภายในวัดตามก าลังความสามารถและความถนัด ที่ท าเป็นประจ าคือ การแสดงพระธรรม
เทศนาทุกวันพระ การเทศน์มหาชาติ การบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน การจัดกิจกรรมปฏิบัติธรรม 
และกิจกรรมอ่ืนๆ ตามสมควร ในอดีตการเผยแผ่เป็นแบบตั้งรับ ปัจจุบันใช้การเผยแผ่เชิงรุก มีการ
ออกไปบรรยายตามหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาคราชการและภาคเอกชน สถานศึกษา มีการอบรม
ประชาชนโดยร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ในการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านศีล ๕ นอกจากนี้ยังมีการ
ส่งครูพระ ออกไปสอนศีลธรรมตามโรงเรียนต่างๆ อีกด้วย การเปลี่ยนแปลงของสังคมท าให้
พุทธศาสนิกชนสามารถเข้าถึงค าสอนและท ากิจกรรมทางพระพุทธศาสนาผ่านช่องทางต่างๆ โดยไม่
ต้องมาวัด มีการสร้างเครือข่ายการเผยแผ่หลักธรรมของพระสงฆ์ และจัดให้วัดเป็นแหล่งศึกษาหา
ความรู้ของประชาชนผู้สนใจ ด้านการศึกษาสงเคราะห์ ในอดีตเป็นเรื่องของการช่วยเหลือเกื้อกูล
เพ่ือให้บุคคลผู้ก าลังศึกษา หรือกระบวนการสงเคราะห์ในเรื่องต่างๆ ตามสมควรแก่เด็ก ทั้งก่อนวัย
เรียนและในวัยเรียน ให้ได้รับการศึกษาเล่าเรียนอย่างต่อเนื่อง แต่ปัจจุบัน เจ้าอาวาสจัดหาทุนเพ่ือ
แจกทุนการศึกษาส าหรับนักเรียนที่ยากจนโดยใช้ทุนของตนเองและการชักชวนพุทธศาสนิกชนร่วม
บริจาคสมทบ นอกจากนี้ยังมีการรวมตัวกันจัดตั้งเป็นกองทุนเพ่ือสงเคราะห์ทุนการศึกษาแก่เด็กและ
เยาวชน จัดหาทุนเพ่ือจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ส าหรับการจัดการเรียนการสอน อุปกรณ์กีฬา ทุนอาหาร
กลางวัน จัดท าห้องสมุด ก่อสร้างอาคาร ซื้อที่ดิน เป็นต้น บางวัดจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กก่อนเกณฑ์ 
ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ ตั้งศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของเด็ก
และให้โอกาสแก่เด็กท่ีด้อยโอกาส และอ านวยความสะดวกและจัดสถานที่ส าหรับให้ความรู้ด้านต่างๆ 
แก่ประชาชนและเป็นแหล่งการเรียนรู้ธรรม ด้านการสาธารณูปการ คณะสงฆ์มีการก าหนดนโยบายที่
ชัดเจนสอดคล้องกับนโยบายของมหาเถรสมาคม ทั้งนี้เพ่ือให้เจ้าอาวาสถือปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด 
ทั้งในเรื่องของการวางแผนจัดระเบียบการสร้างเสนาสนะให้เป็นระเบียบ การจัดภูมิทัศน์ภายในวัดให้
สวยงาม การบ ารุงรักษาเสนาสนะที่มีอยู่เดิมให้อยู่ในสภาพที่สามารถใช้งานได้อย่างดี เพ่ือเป็น
ศูนย์กลางและเป็นที่พ่ึงของชุมชนได้ มีการจัดสร้างห้องน้ าเพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ประชาชนที่ผ่าน
ไปมา สมบัติที่เป็นของเก่ควรมีการอนุรักษ์เอาไว้ หากว่าช ารุดทรุดโทรมก็ด าเนินการซ่อมแซมและเก็บ
สะสมไว้ในพิพิธภัณฑ์ที่ทางวัดจัดท าขึ้น หรือมอบให้วัดอ่ืนหรือสถานที่ราชการดูแล มีก ารจัดท า
ทะเบียนศาสนสถาน ศาสนวัตถุ โบราณวัตถุ มีการวางแผนหาทุน วางแผนการก่อสร้าง รวมทั้งการ
ตรวจสอบงาน โดยมีการประชุมตั้งคณะกรรมการขึ้นมาดูและควบคุม โดยมีการด าเนินการตาม
ขั้นตอนที่ถูกต้อง ด้านการสาธารณสงเคราะห์ ในอดีตไม่มีการก าหนดนโยบายอย่างชัดเจน ท าให้ต่าง
คนตา่งท าตามความสามารถ ปัจจุบันคณะสงฆ์ได้มีการด าเนินการร่วมกัน เจ้าอาวาสต่างก็มีความตั้งใจ
ช่วยเหลือประชาชนทั้งในเรื่องของทุนทรัพย์และก าลังใจ เป็นผู้น าในการพัฒนาชุมชน มีการจัดตั้งเป็น
กองทุนสังฆประชานุเคราะห์ขึ้นมา เพ่ือจัดหาเงินทุนในการสงเคราะห์ผู้ที่ยากจนและเดื อดร้อนด้วย
การสร้างบ้านให้อยู่อาศัย น าไปซื้อสิ่งของเครื่องใช้พร้อมอาหารแห้งเพ่ือน าไปมอบให้กับคนไข้ติดเตียง 
มีการตั้งกองทุนสัจจะสะสมทรัพย์ เพ่ือช่วยเหลือในเรื่องเงินทุนประกอบอาชีพและเงินกู้เพ่ือบรรเทา
ความเดือดร้อนแก่ผู้ยากไร้ โดยมีเจ้าอาวาสเป็นประธานที่ปรึกษานอกจากนี้แล้งยังมีการตั้งกองบุญ



๒๗๔ 
 
กองทุนสุขภาวะพระสงฆ์เพ่ือให้การสงเคราะห์พระสงฆ์สามเณรที่อาพาธ  และมีการฝึกอบรมเพ่ือเป็น
พระคิลานุปัฏฐากเพ่ือดูแลพระสงฆ์ที่ชราภาพและอาพาธ และมีการด าเนินกิจการ สาธารณประโยชน์
เพ่ือช่วยเหลือเกื้อกูลแก่คนในชุมชนและสังคม รวมทั้งอ านวยความสะดวกแก่ประชาชนในการบ าเพ็ญ
กุศลต่างๆ สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ พระมหาวิศิต ธีรว โส, ประดิษฐ์ ชื่นบาน และพิพัฒน์ วิถี๑  
ได้วิจัยเรื่อง การพัฒนาสมรรถนะของพระสังฆาธิการในจังหวัดสุรินทร์ ผลการวิจัยพบว่า ๑) ด้านการ
ปกครอง มีการประชุม การปรึกษาหารือการวางแผนงาน การจัดท าโครงการต่างๆ การจัดท าสมุด
บันทึก จัดท าทะเบียน การจัดสวัสดิการ การจัดระเบียบแนวปฏิบัติการอยู่ร่ วมกัน และการฝึกอบรม
๒) ด้านการศาสนศึกษา มีการจัดการศึกษาทั้งแผนกบาลี -ธรรมในวัด การจัดสอบธรรม -บาลี
สนามหลวง การจัดตั้งส านักเรียน/โรงเรียนภายในวัด จัดหาแหล่งทุนให้แก่พระภิกษุสามเณร การจูงใจ
ให้พระภิกษุสามเณรได้ศึกษาด้วยวิธีการต่างๆ ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาภายในวัดและนอก
วัด เช่น การศึกษาต่อ การให้ทุนการศึกษา การเป็นกรรมการสถานศึกษาแก่โรงเรียนในเขตชุมชน 
การเป็นครุสอนบาลีหรือนักธรรมในส านักเรียน และการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ส าหรับการเรียนการสอน
ธรรม บาลี หรือสามัญ ๓) ด้านการศึกษาสงเคราะห์ มีการจัดตั้งศูนย์พุทธศาสนาวันอาทิตย์ในวัด 
จัดตั้งศูนย์เด็กก่อนเกณฑ์ภายในวัด จัดกิจกรรมโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมภายในวัด ส่งเสริม
สนับสนุนการศึกษาแก่เด็กและเยาวชน มอบทุนการศึกษาแก่พระภิกษุสามเณรและประชาชนทั่วไป 
สนับสนุนอุปกรณ์การศึกษาแก่โรงเรียนและชุมชน ให้บริการทางวิชาการด้านศาสนา ส่งพระภิกษุ
สามเณรสอนศีลธรรมในโรงเรียน หรือส านักเรียนที่มีความต้องการ และจัดโครงการอบรมสามเณร
ภาคฤดูร้อน ๔) ด้านการเผยแผ่ คือ มีการอบรมศีลธรรม จริยธรรมแก่ครูนักเรียนในสถานศึกษาและ
หน่วยงานต่างๆ จัดกิจกรรมวันส าคัญต่างๆ ทางพุทธศาสนา จัดส่งพระสิทยากรไปอบรมธรรมะใน
หน่วยงาน โครงการ หรือสถานที่ต่างๆ จัดพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะแก่นักเรียน นักศึกษา เยาวชน
ทุกระดับ และจัดให้มีการแสดงธรรมในวันพระ การแสดงธรรมทางสถานีวิทยุ โทรทัศน์ตามรายการที่
ได้รับนิมนต์ ๕) ด้านการสาธารณูปการ คือ มีการก่อสร้างเกี่ยวกับอาคารสถานที่ส าหรับที่พักสงฆ์ 
อาคารสถานที่ส าหรับประชาชนที่มาท าบุญ ห้องน้ า ห้องสุขา หรือปะติมากรรมอ่ืนๆ ที่เหมาะสมเพ่ือ
สักการบูชา สถานที่ส าหรับจัดกิจกรรมของสงฆ์ เช่น อุโบสถ ศาลาปฏิบัติธรรม เป็นต้น จัดสิ่งแวดล้อม
ที่เหมาะสมกับการปฏิบัติธรรม การบ าเพ็ญประโยชน์ในงานต่างๆ ตลอดจนเป็นแหล่งเรียนรู้ทาง
ศาสนาให้กับประชาชน เช่น สวนสมุนไพร สวนพุทธธรรม เป็นต้น จัดท าปูายบอกสถานที่ภายในวัด 
แผนผังวัด จัดท าปูายพุทธภาษิต หรือค าสอนให้เป็นแหล่งเรียนรู้ธรรมของพระสงฆ์และประชาชน   
๖) ด้านการสาธารณสงเคราะห์ คือ การสงเคราะห์แก่ผู้ประสบภัยต่างๆ การสงเคราะห์ทุนการสร้าง
โรงพยาบาล ตึกสงฆ์อาพาธ การสงเคราะห์ที่พักอาศัยแก่ผู้เดินทางไกล ได้รับความเดือดร้อน บริการ
ห้องน้ า ห้องสุขา น้ าดื่ม น้ าใช้แก่ประชาชนทั่วไป จัดหาทุน มอบทุน จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์แก่หน่วยงาน
ราชการ เช่น โรงพยาบาล โรงเรียน เป็นต้น มอบข้าวสารอาหารแห้งให้แก่ผู้ประสบภัย ผู้อพยพ จัดตั้ง
ชมรมเปรียญธรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ มอบทุนแก่พระภิกษุสามเณรผู้เรียนธรรม-บาลี สงเคราะห์ผู้
เจ็บปุวยไร้ญาติและจัดกองทุนสงเคราะห์เด็กยากจน กองทุนพัฒนาเด็กก่อนเกณฑ์ กองทุนต่างๆ   

                                           
 ๑พระมหาวิศิต ธีรว โส, ประดิษฐ์ ช่ืนบาน และพิพัฒน์ วิถี, “การพัฒนาสมรรถนะของพระสังฆาธิการใน
จังหวัดสุรินทร์”, วารสาร มจร พุทธปัญญาปริทรรศน์, ปีท่ี ๔ ฉบับที่ ๑ (มกราคม-มิถุนายน ๒๕๖๒): ๑๖๙-๑๘๐. 



๒๗๕ 
 
  ๒) การบริการที่ดี  ด้านการปกครอง เจ้าอาวาสดูแลพระภิกษุ สามเณรและผู้ที่อยู่
ภายในวัดให้อยู่กันด้วยความสงบสุขเรียบร้อยตามอัตภาพ มีความเป็นอยู่อย่างเท่าเทียมกัน ไม่มีการ
แบ่งแยกกีดกัน และส่งเสริมให้พระภิกษุ สามเณร ให้เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ ปฏิบัติตนอยู่ใน
กรอบของพระวินัย และเป็นแบบอย่างท่ีดีอยู่เสมอ ด้านการศาสนศึกษา คือ เจ้าอาวาสเอาใจใส่ในการ
จัดการศึกษา มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทั้งทางด้านหลักสูตรบาลี หลักสูตรธรรมแก่พระภิกษุ
สามเณร และหลักสูตรธรรมศึกษาแก่เยาวชนอย่างดีเยี่ยม เป็นผู้จัดหาทรัพยากรในการจัดการเรียน
การสอน หนังสือและต าราต่างๆ ทั้งที่จัดภายในวัดหรือจัดในสถานศึกษาแห่งอ่ืนๆ เพ่ือเป็นการอ านวย
ความสะดวกแก่พระภิกษุสามเณรและผู้ที่สนใจศึกษาทั่งไป นอกจากนี้ยังเข้าร่วมคณะกรรมการ
สถานศึกษาในโรงเรียนที่อยู่ใกล้วัด ด้านการเผยแผ่ เจ้าอาวาสจัดกิจกรรมเผยแผ่ภายในวัดอย่าง
สม่ าเสมอทั้งการแสดงธรรมในวันพระทุกวันพระ การจัดกิจกรรมวันส าคัญทางพุทธศาสนา เช่น  
วันมาฆบชูา วันวิสาขบูชา วันอาสาฬหบูชา การหล่อเทียนพรรษา การจัดเทศน์มหาชาติ นอกจากนี้ยัง
มีการจัดกิจกรรมปฏิบัติธรรมแก่ประชาชนทุกเพศทุกวัยอย่างต่อเนื่อง และการจัดบรรพชาสามเณร
ภาคฤดูร้อนเป็นประจ าทุกปี การจัดกิจกรรมอบรมคุณธรรมให้แก่ครูและนักเรียน เพ่ือเป็นการส่งเสริม
การเรียนรู้ให้เด็กและเยาวชนเป็นคนดี รวมทั้งการจัดกิจกรรมอบรมคุณธรรมจริยธรรมให้กับบุคลากร
ของหน่วยงานราชการหรือพนักงานของบริษัทเอกชน มีการจัดปฏิบัติธรรมแก่ผู้สูงอายุและประชาชน
ทั่วไปเป็นประจ า นอกจากนี้ยังมีการเผยแผ่ธรรมะผ่านสื่อต่างๆ เช่น วิทยุ โทรทัศน์ สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ พระครูภาวนาโสภิต (บุญรัตน์ เมืองวงศ์)๒ ได้วิจัยเรื่อง การบริหารการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาในล้านนา ผลการวิจัยพบว่า รูปแบบการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในล้านนานั้นเป็น
รูปแบบขั้นบันได มีการประสานงานแบบบนลงล่างลงมาตามล าดับขั้น คือ ระดับภาค จังหวัด อ าเภอ 
ต าบล วัดในเขตล้านนามีอัตลักษณ์ในด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเป็นของตนเอง แนวทางการบริหาร
จัดการเจ้าอาวาสสั่งให้ด าเนินงานตามจารีตประเพณีที่เคยปฏิบัติมา ในปัจจุบันได้มีการเปลี่ยนแปลง
รูปแบบและวิธีการใหม่มาใช้เพ่ือรองรับความทันสมัยตามแนวทางปฏิบัติของพระสังฆาธิการที่มีหน้าที่
ก าหนดนโยบายเพ่ือปฏิบัติงานส่วนหนึ่ง การบริหารการเผยแผ่พระพุทธศาสนาที่เป็นรูปธรรมก็คื อ 
สายงานของพระธรรมทูต ซึ่งพระธรรมทูตจะมีหน้าที่สั่งสอนอบรมและเผยแผ่พระพุทธศาสนาโดยตรง 
มีองค์กร มีการจัดอบรมฝึกฝนรับนโยบายและงบประมาณมาปฏิบัติงาน  ด้านการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลหรือภาคประชาชน 
พุทธศาสนิกชนทุกคนเพ่ือให้พระพุทธศาสนาด ารงต่อไปในอนาคต ด้านการศึกษาสงเคราะห์  
เจ้าอาวาสมีความพยายามในการจัดหาทุนการศึกษาเพ่ือน ามามอบให้แก่นักเรียนจนครบทุกคน ทั้งนี้
เพ่ือช่วยเหลือเกื้อกูลและการช่วยเหลือทุนการศึกษาแก่เด็กเยาวชนและประชาชนผู้เดือดร้อนได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ เจ้าอาวาสบางรูปจัดกิจกรรมเผยแผ่ด้วยการจัดตั้งศูนย์พุทธศาสนาวันอาทิ ตย์  
เพ่ืออบรมคุณธรรมจริยธรรมและหลักค าสอนทางพุทธศาสนาแก่เด็กเยาวชนและประชาชนทั่วไป  
บ้างก็จัดตั้งศูนย์เด็กเล็กก่อนเกณฑ์ เพ่ืออ านวยความสะดวกและเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับเด็ก 

                                           
 ๒พระครูภาวนาโสภิต (บุญรัตน์ เมืองวงศ์), “การบริหารการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในล้านนา”, 
วิทยานิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนามนุษย์, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยปทุมธานี, 
๒๕๕๓), บทคัดย่อ. 



๒๗๖ 
 
สนับสนุนอุปกรณ์การศึกษา อุปกรณ์กีฬาให้แก่โรงเรียนที่ขาดแคลน นอกจากนี้ในการจัดโครงการ
บรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เจ้าอาวาสมีมีการแจกทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการเป็น
ประจ าทุกปี ทั้งนี้เพ่ือเป็นการช่วยเหลือผู้ปกครองในช่วงปิดเทอม ด้านการสาธารณูปการ เจ้าอาวาส
คอยดูแลจัดการเกี่ยวกับศาสนสมบัติของวัดเป็นอย่างดี เมื่อมีการช ารุดก็ซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพดี 
จัดท าบริเวณวัดเป็นแหล่งเรียนรู้ทางพุทธศาสนาให้กับประชาชน จัดสถานที่และสภาพแวดล้อมให้
เหมาะสมกับการปฏิบัติธรรม การท ากิจกรรมบ าเพ็ญกุศล มีการจัดท าปูานพุทธภาษิตติดไว้ตาม
สถานที่ต่างๆ มีการจัดสร้างประติมากรรมอ่ืนๆ ที่เหมาะสม ด้านการสาธารณสงเคราะห์ คื อ  
เจ้าอาวาสคอยดูแลอ านวยความสะดวกแก่ประชาชนที่เข้ามาท ากิจกรรมการกุศลในวัดและกิจกรรม
อ่ืนๆ ให้การสงเคราะห์แก่ผู้ประสบทุกข์ยากและเดือดร้อน ในฐานะที่วัดเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน  
โดยการสงเคราะห์เท่าที่ท าได้ เช่น การให้ธรรมะ ค าแนะน าปรึกษา และการให้ก าลังใจ ช่วยแก้ไ ข
ปัญหาของชุมชนโดยการส่งเสริมการศึกษาแก่เด็กเยาวชนและประชาชนทั่วไปในรูปแบบต่างๆ เช่น 
การจัดวัดเป็นอุทยานการศึกษา พัฒนาจิตใจของประชาชนด้วยการให้การศึกษาอบรมและส่งเสริม
ประชาชนให้เกิดสุขภาพจิตที่ดี เข็มแข็ง มีความเอ้ืออาทรต่อกัน รวมทั้งการเป็นผู้น าทางจิตใจของ
ประชาชนเพ่ือยกระดับจิตใจของประชาชนด้วยหลักธรรมให้สามารถมีชีวิตอยู่อย่างเป็นสุข มีศรัทธา
และมีปัญญาอย่างถูกต้อง จัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ รถพยาบาล รถรับบริจาคโลหิต เป็นผู้น าใน
การน าสิ่งไปมอบให้กับผู้ประสบภัยพิบัติ เจ้าอาวาสมีการสงเคราะห์ประชาชนในหลายๆ ด้าน ทั้ งที่
เป็นการสงเคราะห์ทางวัตถุและจิตใจ บางวัดแบ่งพ้ืนที่ให้หน่วยงานราชการหรือองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น หรือสถานศึกษาเข้ามาใช้ประโยชน์ บางวัดมีการจัดอบรมฝึกอาชีพภายในวัด บางแห่งก็ท า
เป็นที่พักชั่วคราวส าหรับส าหรับให้ประชาชนทั่วไปเดินทางสัญจรไปมาได้พักอาศัย นอกจากนี้ยังมีการ
จัดตั้งกองทุนสังฆะประชานุเคราะห์เพ่ือใช้ในการสงเคราะห์ในกรณีมีผู้ประสบภัย เป็นที่ปรึกษากลุ่ม
สัจจะสะสมทรัพย์ และร่วมกันจัดตั้งกองทุนกองบุญสุขภาวะพระสงฆ์  
  ๓) การสั่งสมความเชี่ยวชาญ ด้านการปกครอง เจ้าอาวาสมีความสนใจใฝุรู้ในเรื่อง
พระวินัย กฎระเบียบของคณะสงฆ์ และกฎหมายบ้านเมือง เข้าร่วมอบรมในหลักสูตรต่างๆ อย่าง
ต่อเนื่อง และมีการศึกษาต่อในหลักสูตรสามัญ เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจในการปกครองอย่างแท้จริง 
เป็นผู้มีความรับผิดชอบเข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือในการประชุมของคณะสงฆ์ในทุกระดับ  
มีการศึกษาดูงานในหน่วยงานที่ประสบความส าเร็จ และเรียนรู้ด้วยตนเองเพ่ือพัฒนาตนเองให้มี
ความรู้ความสามารถทางด้านการปกครองอย่างแท้จริง สามารถท าตัวเป็นแบบอย่างแก่ผู้อ่ืนได้เป็น
อย่างดี ด้านการการศาสนศึกษา เจ้าอาวาสเข้าร่วมการอบรมในโครงการครูพระสอนศีลธรรม ครูสอน
บาลี และในหลักสูตรต่างๆ เพ่ือน ามาใช้ในการปรับปรุงการจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ มีการ
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการจัดการศึกษากับเพื่อนร่วมงาน และพัฒนาการจัดการศึกษา
โดยการเข้าร่วมประชุมสัมมนา การเข้ารับการอบรมในหลักสูตรต่างๆ การศึกษาดูงานจากส านักเรียน
อ่ืนๆ การเรียนรู้ด้วยตนเอง เพ่ือน ามาประยุกต์ใช้ในการจัดการศึกษาแก่พระภิกษุสามเณรและ
ประชาชนทั่วไปอย่างมีคุณภาพ ด้านการเผยแผ่ เจ้าอาวาสหมั่นฝึกฝนตนเองในการเผยแผ่อย่าง
สม่ าเสมอด้วยการแสดงธรรมทุกๆ วันพระ หมั่นเข้ารับการอบรมในหลักสูตรต่างๆ ทั้งหลักสูตรการ
เทศน์มหาชาติท านองหลวง หลักสูตรพระวิทยากรเพ่ือน าไปใช้ในการอบรมธรรมะในหน่วยงานต่างๆ 
และเข้าร่วมประชุมกับคณะสงฆ์เพ่ือรับทราบแนวทางในการปฏิบัติในการเผยแผ่ ปัญหาที่พบ  คือ  



๒๗๗ 
 
การพัฒนาสมรรถนะของเจ้าอาวาสมักมีปัญหาและอุปสรรคในเรื่องของเวลา เนื่องจากต้องปฏิบัติ
ภารกิจในด้านการปกครอง การศาสนศึกษา การศึกษาสงเคราะห์ การสาธารณูปการ และการ 
สาธารณสงเคราะห์ ซึ่งได้รับมอบหมายภาระงานมาจากเจ้าคณะต าบล เจ้าคณะอ าเภอและเจ้าคณะ
จังหวัด จึงท าให้ไม่มีเวลาพัฒนาตนเอง หรือเข้ารับการพัฒนาในหลักสูตรที่จัดให้ นอกจากนี้ระบบการ
พัฒนาเจ้าอาวาสของคณะสงฆ์ก็ไม่ชัดเจน การพัฒนาด้านการเผยแผ่ของเจ้าอาวาสไม่ได้ท าอย่าง
ต่อเนื่อง เน้นไปในด้านการปกครองมากกว่า เจ้าอาวาสบางรูปมองว่าผู้บังคับบัญชามิได้ให้ความสนใจ
อย่างจริงจัง จึงไม่ให้ความสนใจอย่างจริงจังเพราะเห็นว่าพัฒนาตนเองไปแล้วก็ไม่เห็นประโยชน์
อย่างไรด้านการศึกษาสงเคราะห์ เจ้าอาวาสหมั่นเรียนรู้จากเพ่ือนร่วมงานในการจัดการศึกษา
สงเคราะห์เพ่ือน ามาใช้ในการบริหารจัดการหรือปรับปรุงการท างานด้านการศึกษาสงเคราะห์  
หมั่นเข้าประชุมกับคณะสงฆ์เพ่ือหาแนวทางในการจัดการศึกษาสงเคราะห์ให้ถูกระเบียบของคณะสงฆ์ 
และหมั่นศึกษาหาความรู้เพ่ือพัฒนาสมรรถนะของตนเองทั้งการศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย  
การเข้าอบรมในหลักสูตรต่างๆ การไปศึกษาดูงานจากหน่วยงานที่ประสบผลส าเร็จในการจัดการ  
ด้านการสาธารณูปการ เจ้าอาวาสหมั่นศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับการก่อสร้างสิ่งต่างๆ มีการพูดคุยกับ
เพ่ือนร่วมงาน การประชุมสัมมนาของคณะสงฆ์ การเข้าอบรมในหลักสูตรต่างๆ ที่เกี่ยวกับการก่อสร้าง
หรือบูรณปฏิสังขรณ์ศาสนสมบัติและศาสนสถาน ทั้งนี้  เ พ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
แนวนโยบายด้านการสาธารณูปการของคณะสงฆ์ และมีความรู้เกี่ยวกับหลักเกณฑ์การก่อสร้างศาสน
สถานและการบูรณปฏิสังขรณ์ศาสนสถานและศาสนวัตถุ  รวมถึงแนวทางหรือหลักเกณฑ์ในการ
ควบคุมการก่อสร้างเพ่ือให้ได้ตามมาตรฐาน นอกจากนี้ยังต้องศึกษาวิธีการวางแผนผังภายในวัด  
การจัดภูมิทัศน์เพ่ือความสวยงามเรียบร้อย การจัดท าศูนย์การเรียนรู้เพ่ือให้ประชาชนได้เข้ามาศึกษา 
และการศึกษาดูงานในวัดต่างๆ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากเพ่ือร่วมงาน จากผู้บังคับบัญชาเพ่ือน ามา
ปรับปรุงการจัดการภายในวัดของตนเอง ปัญหาในการพัฒนาสมรรถนะเจ้าอาวาสคือ เจ้าอาวาสได้รับ
มอบหมายภารกิจจากคณะสงฆ์มากมายหลายเรื่อง ท าให้เจ้าอาวาสไม่มีเวลาในการพัฒนาสมรรถนะ
ของตนเอง ด้านการสาธารณสงเคราะห์ เจ้าอาวาสศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับการสงเคราะห์ประชาชน
จากการเข้าร่วมประชุมของคณะสงฆ์ มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับเพ่ือนร่วมงาน การศึกษาดู
งานในหน่วยงานหรือสถานที่ต่างๆ ที่มีระบบการจัดการที่ประสบความส าเร็จ จากค าแนะน าของ
ผู้บังคับบัญชา การเข้าร่วมประชุมสัมมนา การเข้าอบรมในหลักสูตรต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้สามารถ
จัดการงานด้านสาธารณสงเคราะห์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ พระครูวิ
สุทธานันทคุณ (สุรศักดิ์  วิสุทฺธาจาโร )๓ ได้วิจัยเรื่อง การบริหารวัดเ พ่ือความมั่นคงแห่ง
พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์ภาค ๑๕ ผลการวิจัยพบว่า ในการบริหารจัดการวัดเกี่ยวกับการบริหาร
กิจการคณะสงฆ์ทั้ง ๖ ด้าน คือ ด้านการปกครอง ด้านการเผยแผ่ ด้านการศาสนศึกษา ด้านการศึกษา
สงเคราะห์ ด้านสาธารณูปการ ด้านการสาธารณสงเคราะห์ เป็นการบริหารจัดการวัดที่เหมาะสมดีงาม 
มีประสิทธิภาพ ขึ้นอยู่กับความสามารถในการบริหารจัดการของพระภิกษุสามเณรภายในวัดเป็น

                                           
 

๓พระครูวิสุทธานันทคุณ (สุรศักดิ์ วิสุทฺธาจาโร), “การบริหารวัดเพื่อความมั่นคงแห่งพระพุทธศาสนา
ของคณะสงฆ์ภาค ๑๕”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ, (บัณฑิตวิทยาลัย: 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗), บทคัดย่อ. 



๒๗๘ 
 
ส าคัญ เจ้าอาวาสซึ่งเป็นผู้น าเบื้องต้นนับว่าเป็นปัจจัยส าคัญในการน าองค์กรไปสู่เปูาหมายแห่ง
ความส าเร็จ ทั้งนี้เพราะเจ้าอาวาสเป็นผู้มีบทบาทส าคัญในการตัดสินใจ ก าหนดนโยบายและบริหาร
บุคลากรในองค์กรให้ท างานอย่างมีประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติงานของบุคลากรจ าเป็นต้องมีความ
สามัคคีและท างานให้สอดคล้องสัมพันธ์กันระหว่างผู้น าและผู้ตาม เจ้าอาวาสนั้นมีภารกิจการบริหาร
จัดการวัดตามอ านาจหน้าที่ของเจ้าอาวาสตามภารกิจของคณะสงฆ์ทั้ง ๖ ด้าน โดยเจ้าอาวาสจะต้องมี
ความสามารถพิเศษเฉพาะตัว มีภาวะผู้น า มีกระบวนการและวิธีปฏิบัติงาน สร้างความสัมพันธ์กับ
ชุมชน รวมทั้งมีการพัฒนาตนเองให้สมบูรณ์ให้พร้อมในด้านพระธรรมวินัย ซึ่งจะส่งผลโดยตรงต่อ
ศรัทธาและความเชื่อถือของพุทธศาสนิกชน ซึ่งจะช่วยให้การปฏิบัติศาสนกิจทุกอย่างบรรลุตาม
วัตถุประสงค์โดยง่าย  
  ๔) การสร้างทีมงาน ด้านการปกครอง เจ้าอาวาสใช้ทักษะวิธีการที่เหมาะสมในการ
วางแผนท างานกลุ่มและมีการติดต่อสื่อสารในองค์การ มีทักษะเชิงมนุษยสัมพันธ์ ซึ่งจะช่วยสร้างเสริม
พลังความร่วมมือระหว่างเจ้าอาวาสและสมาชิกภายในวัด มีความมั่นคงในอารมณ์ พร้อมเข้าใจผู้อ่ืน  
มีใจกว้าง รับฟังความคิดเห็นของผู้ร่วมงาน และทักษะเชิงความคิด ซึ่งจะช่วยให้เห็นความสัมพันธ์
ระหว่างส่วนงานและกิจกรรมต่างๆ ของวัด รวมทั้งความสัมพันธ์กับหน่วยงานอ่ืนๆ เพ่ือให้การท างาน
เป็นไปอย่างเป็นระบบ เจ้าอาวาสมีความสามารถพิเศษเฉพาะตัว มีภาวะผู้น า มีกระบวนการและวิธี
ปฏิบัติงาน สร้างความสัมพันธ์กับเพ่ือนร่วมงาน รวมทั้งมีการพัฒนาตนเองให้สมบูรณ์พร้อมในด้าน
พระธรรมวินัย ซึ่งจะส่งผลโดยตรงต่อศรัทธาและความเชื่อถือของพุทธศาสนิกชน ซึ่งจะช่วยให้การ
ปฏิบัติศาสนกิจทุกอย่างบรรลุตามวัตถุประสงค์โดยง่าย และใช้วิธีการประชุมชี้แจงกฎระเบียบการ
ปฏิบัติตน และมีการแบ่งภาระงานเพื่อให้พระภิกษุสามเณรภายในวัดช่วยกันรับผิดชอบ เปิดโอกาสให้
พระภิกษุสามเณรและพุทธศาสนิกชนร่วมกันตัดสินใจในกิจกรรมต่างๆ ของวัด ทั้งในเรื่องของการ
วางแผน การตัดสินใจ การร่วมมือกันท า ร่วมมือกันแก้ปัญหา ด้านการศาสนศึกษา เจ้าอาวาสมีการ
วางระบบการจัดการศึกษาอย่างเหมาะสมกับสภาพของวัด โดยยินดีรับฟังความคิดเห็นของทุกๆ ฝุาย 
เพ่ือลดความสูญเสียในการปฏิบัติงาน ส่งเสริมให้พระภิกษุสามเณรภายในวัดมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ
เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนภายในวัด โดยมีการเรียกประชุมปรึกษาหารือกันเพ่ือหาแนวทางที่
เหมาะสมกับบริบทของวัดมากที่สุด ใช้หลักการมีส่วนร่วมของคนในวัดในการจัดการศึกษาแก่
พระภิกษุสามเณร และมีการสร้างเครือข่ายด้วยการจัดการศึกษาแผนกธรรมร่วมกัน โดยจัดตั้งส านัก
เรียนขึ้นในวัดใดวัดหนึ่งและใช้ทรัพยากรร่วมกันทั้งในด้านบุคลากรผู้สอน วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการ
จัดการเรียนการสอน และในการจัดการสอบธรรมศึกษาของโรงเรียนต่างๆเจ้าอาวาส มีการประสาน
ความร่วมมือในการจัดการ ทั้งนี้เพ่ือให้เกิดความเป็นมาตรฐานเดียวกัน ด้านการเผยแผ่ เจ้าอาวาสเป็น
ผู้เผยแผ่ด้วยความถูกต้อง ไม่บิดเบือน ไม่โอ้อวดตน มีการฝึกตนเป็นพระวิทยากรเพ่ือเผยแผ่ใน
หน่วยงานและสถานศึกษาต่างๆ ส่งเสริมให้พระภิกษุสามเณรภายในวัดได้มีโอกาสมีส่วนร่วมในการจัด
กิจกรรมการเผยแผ่ มีการประสานความร่วมมือในการเผยแผ่ผ่านกิจกรรมต่างๆ กับเพ่ือร่วมงาน เช่น 
การจัดเทศน์มหาชาติประจ าปี การจัดท าค่ายคุณธรรมจริยธรรมแก่นักเรียน การจัดบรรพชาสามเณร
ภาคฤดูร้อน เป็นต้น โดยการสร้างเป็นคณะท างานด้านการเผยแผ่ โดยมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  
การท างานร่วมกันนอกจากนี้ ในการสร้างทีมงานการเผยแผ่ เจ้าอาวาสที่เป็นผู้น าต้องท าหน้าที่ในการ
ประสานความร่วมมือกันเพ่ือสร้างเป็นคณะท างานด้านการเผยแผ่ โดยมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  
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การท างานร่วมกัน มีการสร้างแรงจูงใจให้แก่สมาชิกในทีม เป็นผู้ที่ให้ค าแนะน าปรึกษาที่ดีได้ รู้บทบาท
หน้าที่ของตนเอง เป็นนักคิดวิเคราะห์ที่ดี โดยอาศัยเทคโนโลยีในการติดต่อสื่อสารเพ่ือท างานด้านการ
เผยแผ่ให้มีประสิทธิภาพ ด้านการศึกษาสงเคราะห์ คณะสงฆ์มีการก าหนดเปูาหมายร่วมกันว่าในแต่ละ
ปีเจ้าอาวาสต้องมีการแจกทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียนยากจนตามจ านวนที่ก าหนด เพ่ือเป็นการ
บรรเทาความเดือดร้อนของผู้ปกครองบางส่วน ซึ่งเงินทุนที่จะน ามาแจกเจ้าอาวาสจะต้องเป็นผู้จัดหา
มา อาจเป็นการบริจาคด้วยตนเองหรือชักชวนพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมด้วยก็แล้ วแต่ละบริบทของวัด 
โดยเจ้าอาวาสแต่ละรูปมีการปรึกษาหารือกันเพ่ือก าหนดจ านวนของนักเรียนผู้ที่จะได้รับการ
สงเคราะห์ในแต่ละปี มีการระบุจ านวนของนักเรียนที่จะได้รับการมอบทุนการศึกษา และระบุจ านวน
เงินของทุนการศึกษาในแต่ละระดับว่าเป็นจ านวนเท่าไหร่ และมีการแจ้งจ านวนของนักเรียนผู้ที่จะรับ
ทุนให้แต่ละโรงเรียนได้ทราบ เพ่ือคัดเลือกนักเรียนหรืออาจเป็นการแจ้งจ านวนนักเรียนที่จะได้รับทุน
มาก่อน จากนั้นเจ้าอาวาสก็จะเป็นผู้ระดมเงินทุนโดยการบริจาคด้วยตนเอง หรือชักชวนประชาชนเข้า
ร่วมบริจาคด้วย อาจมีการมอบทุนการศึกษาร่วมกันระหว่างเจ้าอาวาสในเขตเดียวกัน หรืออาจจะมอบ
เพียงรูปเดียวก็เป็นไปตามความสะดวกของเจ้าอาวาสแต่ละวัด ซึ่งการท างานร่วมกันของเจ้าอาวาส
และคนในชุมชนก่อให้เกิดการมีส่วนร่วมของคนในบ้าน วัด และโรงเรียน ท าให้การสงเคราะห์ด้านทุน
ศึกษาแก่เด็กนักเรียนบรรลุเปูาหมายได้ง่าย และให้เกิดความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันทั้งยังสามารถ
บรรลุเปูาหมายได้ง่ายอีกด้วย ด้านการสาธารณูปการ เจ้าอาวาสยอมรับกฎกติกาของคณะสงฆ์ และให้
ความร่วมมืออย่างเต็มที่ในการท างาน ตระหนักในความส าคัญของตนเองและความไว้วางใจที่คณะ
สงฆ์มอบหมายให้ และเกิดความมั่นใจว่างานที่ได้รับมอบหมายจะประสบความส าเร็จตามเปูาหมาย 
เปิดใจกว้างยอมรับความแตกต่างของเพ่ือนร่วมงานและผู้ใต้บังคับบัญชาและผู้ร่วมงาน มีการสร้าง
ความสัมพันธ์กับเพ่ือนร่วมงาน ซึ่งจะท าให้เกิดบรรยากาศของความร่วมมือร่วมใจ และเป็นตัวผลักดัน
ให้กลไกการท างานของคณะสงฆ์เป็นไปได้อย่างรวดเร็วและคล่องตัว ให้โอกาสในการแสดงความ
คิดเห็น ยอมรับซึ่งกันและกันท าให้งานส าเร็จได้ง่าย และมีการก าหนดเปูาหมายไว้ชัดเจน สามารถ
ชี้แจงและอธิบายเหตุและผลให้ผู้ร่วมงานทราบ เช่น มีการประชุมชี้แจง หรือการกระจายภาระงานให้
ผู้ร่วมงานได้รับรู้ เพ่ือให้ผู้ร่วมงานได้เห็นความสามารถของตนเองและได้ท าอย่างเต็มความสามารถ 
ด้านการสาธารณสงเคราะห์ พระสงฆ์เป็นสถาบันทางสังคมที่ส าคัญ มีรวมตัวกันจัดตั้งกองทุนเพ่ือการ
สงเคราะห์ โดยมีวัตถุประสงค์และเปูาหมายในการสงเคราะห์ที่ชัดเจน เจ้าอาวาสเป็นผู้สร้างเครือข่าย
และเชื่อมโยงความสัมพันธ์ประสานงานและเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของคณะสงฆ์ให้เป็นกลุ่มเพ่ือให้การ
ด าเนินงานด้านการสงเคราะห์และมีบทบาทในการชี้น าพุทธศาสนิกชน รวมทั้งการประสานความ
ร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ในการท ากิจกรรมการสงเคราะห์ผู้ยากไร้และด้อยโอกาสทั้งหลาย เพ่ือให้
การสงเคราะห์ประสบความส าเร็จ  
  ๕) การยึดม่ันในความชอบธรรม ด้านการปกครอง เจ้าอาวาสเป็นต้นแบบของการ
เป็นผู้น า ประพฤติตนเป็นแบบอย่างท่ีดีผู้ใต้บังคับบัญชา ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใส ซื่อสัตย์สุจริต 
ยึดมั่นในพระธรรมวินัย ยึดหลักคุณธรรมเป็นหลักในการบริหารองค์กรสงฆ์ เป็นผู้มีคุณธรรม ยึดมั่นใน
ความถูกต้อง ยึดหลักเหตุผล ก ากับให้ผู้ใต้บังคับบัญชาทุกคนปฏิบัติตามพระวินัย กฎ ระเบียบและ
หลักเกณฑ์ที่ก าหนด ภายใต้หลักการที่ถูกต้อง สร้างจิตส านึกในการปฏิบัติงานให้เหมาะกับการเป็น
บรรพชิตแม้ว่าผลของการปฏิบัติงานอาจสร้างศัตรู เปิดโอกาสให้พระภิกษุสามเณรภายในวัดได้มีส่วน
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ร่วมในการตัดสินใจแก้ปัญหาภายในวัด และเป็นผู้ช่วยเหลือผู้ใต้บังคับบัญชาในการแก้ไขปัญหาที่
เกิดขึ้น ด้านการศาสนศึกษา เจ้าอาวาสท าหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีความรับผิดชอบต่อการ
ด าเนินการจัดการศึกษาให้กับพระภิกษุสามเณร เสียสละความสุขและความพึงพอใจส่วนตนเพ่ือให้
เกิดประโยชน์ต่อการด าเนินงานของคณะสงฆ์ ท าตัวเป็นแบบอย่างและส่งเสริมให้ผู้ใต้บังคับบัญชา
ปฏิบัติตนตามบทบาทหน้าที่ และส่งเสริมให้ได้รับการศึกษาอย่างเสมอภาคและต่อเนื่อง เจ้าอาวาส
เป็นผู้มีความเสียสละ อุทิศตนเพ่ือประโยชน์ต่อคณะสงฆ์และมุ่งมั่นพัฒนาการจัดการศาสนศึกษาให้
ก้าวหน้า ด้านการเผยแผ่ เจ้าอาวาสปฏิบัติตนเหมาะสมกับฐานะและบทบาทหน้าที่ เป็นผู้มีจิตส านึก
ในการรักษาและสืบทอดพระพุทธศาสนา ส่งเสริมให้มีการศึกษาแก่นธรรม ค าสอนและพระวินัย 
เพ่ือให้การเผยแผ่เป็นไปอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ มีการพัฒนาและฝึกฝนตนเองให้มีความรู้
ความช านาญในการเผยแผ่เป็นประจ า โดยยึดหลักการปฏิบัติเพ่ือก่อให้เกิดความช านาญในการเผยแผ่ 
มีการถ่ายทอดความรู้ทั้งในเชิงการปริยัติและปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง ทั้งการเผยแผ่ทั้งภายในและ
ภายนอกวัด โดยการส่งเสริมพระปริยัติธรรมสู่ชุมชนและสังคม เน้นการเผยแผ่ด้วยธรรมะที่ถูกต้อง  
ทั้งคุณลักษณะของธรรมะที่มีเนื้อหาที่เหมาะกับผู้ฟัง เป็นธรรมะที่สามารถปฏิบัติได้จริง เจ้าอาวาสมี
ภาวะผู้น าทางจิตวิญญาณ มีความเชี่ยวชาญในศาสตร์ และมีทักษะของการถ่ายทอดที่ดี มีการแสดง
บทบาทการเป็นผู้รอบรู้ถูกต้องตามพระวินัย เรียนรู้และเข้าถึงจิตใจคนอ่ืนได้ เป็นกันเอง เปิดใจกว้าง 
ยอมรับค าวิพากษ์วิจารณ์จากบุคคลอ่ืน และเป็นผู้น าทางวิชาการที่เชื่อถือได้ในการปฏิบัติงานด้านการ
เผยแผ่ การอบรมศีลธรรม จริยธรรมแก่ครูและนักเรียนในสถานศึกษาและหน่วยงานต่างๆ รวมถึงการ
จัดกิจกรรมวันส าคัญต่างๆ ทางพระพุทธศาสนา มีการจัดอบรมและฝึกสมาธิแก่ผู้สูงอายุและ
ประชาชนทั่วไปในวันพระหรือวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา ด้านการศึกษาสงเคราะห์ เจ้าอาวาส
ด าเนินการด้านการศึกษาสงเคราะห์ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และยุติธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ ยึดมั่นใน
ความถูกต้องแม้จะท าให้ผู้รับเสียประโยชน์หรืออาจเป็นการสร้างศัตรู มีความรับผิดชอบต่องานที่คณะ
สงฆ์มอบหมายให้ ด าเนินการสงเคราะห์ด้วยความถูกต้อง โปร่งใส มีการก าหนดเกณฑ์มาตรฐานใน
การสงเคราะห์ที่ชัดเจน ใส่ใจและให้ความส าคัญในการสงเคราะห์ด้านการศึกษาแก่ผู้ที่ขาดแคลน  
ยึดหลักความยุติธรรมเพ่ือประโยชน์ของส่วนรวม และภาคภูมิใจในการด าเนินการสงเคราะห์ด้าน
การศึกษาให้แก่ผู้ยากไร้ ยอมเสียสละความสุขส่วนตัวเพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติงานคณะสงฆ์ แม้จะ
ตกอยู่ในสถานการณ์ที่ยากล าบาก เนื่องจากต้องหาทุนในการสงเคราะห์ด้วยตนเอง ด้านการ
สาธารณูปการ เจ้าอาวาสมีจิตส านึกที่ดี ปฏิบัติตนเป็นที่น่าเชื่อถือไว้วางใจ เป็นแบบอย่างที่ดีแก่
ผู้ใต้บังคับบัญชา เสียสละ อุทิศแรงกายแรงใจในการท างานให้บรรลุเปูาหมาย เพ่ือการพัฒนาวัดและ
องค์กรคณะสงฆ์ ใช้ธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ ปฏิบัติหน้าที่โดยยึดกฎระเบียบของคณะสงฆ์มี
การประสานความร่วมมือกัน มีการประชุมปรึกษาหารือกัน โดยยึดประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลักในการ
ด าเนินงาน เพ่ือพิทักษ์ผลประโยชน์ของวัดและคณะสงฆ์ มีการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
และโปร่งใส   มีความตรงไปตรงมา โดยมุ่งประโยชน์ของวัดและคณะสงฆ์มากกว่าประโยชน์ของ
ตนเอง ธ ารงความถูกต้องในการจัดการ มีการปฏิบัติตนตามกฎเกณฑ์และกฎระเบียบของคณะสงฆ์
เพ่ือปูองกันความขัดแย้งกล้าตัดสินใจเพื่อประโยชน์ส่วนรวม ถึงแม้ผลการปฏิบัติการอาจเป็นการสร้าง
ศัตรู ด้านการสาธารณสงเคราะห์ เจ้าอาวาสเป็นผู้ให้การสงเคราะห์ผู้ประสบความเดือดร้อน ทั้งการ
สงเคราะห์โดยตรง คือ การสงเคราะห์ทางจิตใจ และการสงเคราะห์ทางอ้อมด้วยการแบ่งปันทรัพย์สิน



๒๘๑ 
 
สิ่งของให้เกิดประโยชน์แก่ผู้เดือดร้อนและส่วนรวม ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างในการสงเคราะห์ผู้ยากไร้
และเดือดร้อน เสียสละความสุขส่วนตัว อ านวยความสะดวกแก่ประชาชนในการบ าเพ็ญกิจกรรมการ
กุศลทั้งภายในและภายนอกวัด มีการสงเคราะห์ผู้ประสบภัยต่างๆ ทั้งน้ าท่วม ไฟไหม้ จัดหาทุนในการ
สร้างโรงพยาบาล โรงเรียน ถนนหนทาง จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์แก่หน่วยงานราชการต่างๆ ให้ที่พักพิงแก่ผู้
เดินทางไกลและผู้ที่เดือดร้อน มอบข้าวสารอาหารแห้งแก่ผู้ประสบภัย ผู้ยากจน ผู้พิการ และผู้สูงอายุ 
รวมทั้งการจัดตั้งกองทุนต่างๆ ในการสงเคราะห์และบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่เดือดร้อน
และยากจน เช่น กองทุนสังฆะประชานุเคราะห์ กองทุนสัจจะสะสมทรัพย์ กองทุนกองบุญสุขภาวะ
พระสงฆ์ ยึดหลักคุณธรรม เน้นความยุติธรรมและความถูกต้องในการสงเคราะห์ประชาชนผู้เดือดร้อน 
เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนและชุมชน ด าเนินการในรูปของหมู่คณะเพ่ือให้บรรลุภารกิจของ  
คณะสงฆ์ สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ สาธิต พนารี๔ ได้วิจัยเรื่อง กระบวนทัศน์ใหม่การบริหาร
จัดการวัดในยุคโลกาภิวัตน์ ผลการวิจัยพบว่า ๑) โครงสร้างของวัดมีการบริหารจัดการวัดไว้อย่างเป็น
ระบบ มีการบังคับบัญชาที่ชัดเจน มีระบบการดูแลรักษาความปลอดภัยมั่นคงถาวร และมีการใช้
ประโยชน์ที่ดินภายในวัดอย่างคุ้มค่า ๒) การบริหารของพระสังฆาธิการ ปฏิบัติตามภารกิจของ
พระพุทธศาสนาได้อย่างสมบูรณ์แบบในการช่วยส่งเสริมท านุบ ารุงพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรือง 
กระบวนทัศน์ใหม่ในการบริหารจัดการวัดในยุคโลกาภิวัตน์ ประกอบด้วยองค์ประกอบหลัก ๕ 
ประเด็น คือ (๑) วัดต้องเป็นสถานที่ท าหน้าที่ฝึกอบรมพระสงฆ์รวมทั้งเยาวชนในชุมชนให้ท าหน้าที่สืบ
สานพระพุทธศาสนาและสร้างความดีงามให้กับชุมชน (๒) พระสงฆ์ในยุคโลกาภิวัตน์ต้องเป็นผู้ช่วย
ชุมชนที่เข้าถึงประชาชนและมีส่วนร่วมในกิจกรรมการพัฒนาชุมชนต่างๆ (๓) วัดเป็นสถานที่พ่ึงพิง
ของประชาชนเมื่อเกิดเรื่องทุกข์ร้อนใจ (๔) วัดต้องเป็นแบบอย่างด้านการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยที่สามารถสร้างความสุข สงบ สามัคคีให้กับชุมชนได้อย่างแท้จริง และ (๕) วัดต้องเป็น
สถานที่ปราศจากอบายมุขทั้งปวง และมีส่วนร่วมในการรณรงค์ให้ประชาชนในชุมชน ลด ละ เลิก
อบายมุขต่างๆ  และผลงานวิจัยของ พระเศกสรรค์ สนตฺจิตฺโต๕ ได้วิจัยเรื่อง สมรรถนะทางการ
บริหารจัดการวัดของเจ้าอาวาส ผลการวิจัยพบว่า หลักการส าคัญของการบริหารจัดการวัด คือ  
การสร้างความเชื่อมั่นศรัทธากับบุคคลทั้งภายในและภายนอกวัด ซึ่งศิลปะแห่งการท างนให้ส าเร็จโดย
อาศัยคนอ่ืน   ผู้มีบทบาทส าคัญคือ เจ้าอาวาสจ าเป็นต้องมีสมรรถนะทางการบริหาร ได้แก่ การ
บริหารจัดการองค์กร การจัดการสภาพแวดล้อม การจัดการทรัพย์สินของวัด การจัดการทรัพยากร
มนุษย์ โดยการอบรม   สั่งสอนธรรมวินัย การบริหารศรัทธา การบริหารการปกครอง การปกครอง
บังคับบัญชา การบริหารงานยุติธรรม 
 
 
 
   
                                           
 ๔สาธิต พนารี, “กระบวนทัศน์ใหม่การบริหารจัดการวัดในยุคโลกาภิวัตน์”, Academic Journal 
Phranakhon Rajabhat University, Vol.5 No.2 (2014): 82-92.  

 ๕พระเศกสรรค์ สนตฺจิตฺโต, “สมรรถนะทางการบริหารจัดการวัดของเจ้าอาวาส”, ธรรมทรรศน์, ปีที่ 
๑๕ ฉบับท่ี ๓ (พฤศจิกายน ๒๕๕๘ - กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙): ๑๓๙-๑๔๕.  



๒๘๒ 
 
 ๕.๒.๒ สมรรถนะเจ้าอาวาสและหลักพุทธธรรมในการพัฒนาสมรรถนะเจ้าอาวาส 
  ๑) สมรรถนะเจ้าอาวาสในการบริหารกิจการคณะสงฆ์ 
  ด้านการมุ่งผลสัมฤทธิ์ เจ้าอาวาสมีความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติงานให้ดีกว่าที่ก าหนดไว้ 
โดยมีการด าเนินการอย่างมีเปูาหมาย มีความเสียสละเวลาและทุ่มเทเวลาให้งานและคณะสงฆ์ มีความ
รับผิดชอบต่องานในหน้าที่และงานที่ได้รับมอบหมายท างานอย่างละเอียดรอบคอบ เพ่ือให้งานมีความ
ถูกต้องและมีคุณภาพ เป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจในงานที่ได้รับมอบหมาย และพยายามหาแนว
ทางแก้ไขปัญหาด้วยตนเอง รวมทั้งมีความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติงานให้ประสบผลส าเร็จมากกว่าที่คาดหวัง
ไว้ความรู้มีความเข้าใจในหลักการบริหารมีภาวะผู้น า มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล มีจิตใจที่มุ่งมั่นในการ
พัฒนาและเสียสละบ าเพ็ญประโยชน์เพ่ือพระศาสนาอย่างแท้จริง และมีการปฏิบัติงานอย่างถูกต้อง
ตามหลักพระธรรมวินัย กฎ ระเบียบมหาเถรสมาคมและกฎหมายบ้านเมือง และมีการด าเนินการงาน
ด้วยความมุ่งม่ันเพื่อให้ได้ผลงานดีขึ้น สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ พระครูวิสุทธานันทคุณ (สุรศักดิ์ 
วิสุทฺธาจาโร)๖ ได้วิจัยเรื่อง การบริหารวัดเพ่ือความมั่นคงแห่งพระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์ภาค ๑๕ 
ผลการวิจัยพบว่า ในสถานการณ์ปัจจุบัน ผู้บริหารคณะสงฆ์ย่อมมีการพัฒนาด้านเทคโนโลยี บูรณา
การด้วยหลักพุทธธรรมน าการบริหาร/การปกครองไปพร้อมกับความเจริญ และมีกฎหมาย 
พระราชบัญญัติ ข้อบังคับ ระเบียบต่างๆ มาเกื้อหนุนพระธรรมวินัย โดยเฉพาะการบริหาร/ 
การปกครองวัดมีรูปแบบที่แตกต่างไปจากสมัยก่อนมาก เช่น ด้านการปกครอง ด้านการเผยแผ่  
ด้านการศาสนศึกษา ด้านการศึกษาสงเคราะห์ ด้านสาธารณูปการ ด้านการสาธารณสงเคราะห์ มี
รูปแบบปฏิบัติที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น ฉะนั้นผู้ที่จะเป็นผู้น าในการบริหาร/ปกครองวัดต้องเป็นผู้มีวิสัยทัศน์ 
มีความรู้ ความสามารถ ความเสียสละและยอมรับความคิดเห็นของผู้อ่ืน ตลอดจนเป็นผู้เพียบพร้อม
ด้วยจริยาวัตรข้อปฏิบัติ เป็นที่ยอมรับของคณะสงฆ์และสังคมโดยรวม และที่ส าคัญต้องมีความซื่อสัตย์ 
ยุติธรรม ต้องเว้นจากความมีอคติทั้งปวง ตั้งมั่นในหลักพรหมวิหารธรรมอันเป็นแกนหลักของการ
บริหาร/การปกครองอยู่เสมอ    
  ด้านการบริการที่ดี เจ้าอาวาสใส่ใจในการให้ความสะดวกแก่ทุกคนที่เข้ามาวัดมุ่ง
บริหารอย่างประหยัดคุ้มค่า และสนองตอบต่อความต้องการของผู้มาติดต่อ เน้นในเรื่องสร้างศรัทธาเข้า
วัดและปฏิบัติธรรมมากขึ้น ให้ความช่วยเหลือในด้านต่างๆ อย่างเต็มใจและรวดเร็วแก่ประชาชนคอย
เอาใจใส่หากชาวบ้านเข้ามาท ากิจกรรมภายในวัด อ านวยความสะดวกให้ทั้งในเรื่องของสถานที่และ
บุคลากร พยายามพัฒนาการให้บริการแก่พุทธศาสนิกชนอย่างเต็มความสามารถ มีการปรับปรุงสถานที่
และปรับภูมิทัศน์รอบบริเวณวัดเพ่ือให้ประชาชนที่เข้ามาภายในวัดเกิดความพึงพอใจ นอกจากนี้ยังเป็น
ผู้น าชุมชนด้านจิตใจ เป็นแบบอย่างที่ดีในการน าพาประชาชนให้รู้จักละความชั่วท าความดี  
  ด้านการสั่งสมความเชี่ยวชาญ เจ้าอาวาสมีการศึกษาหาความรู้ทางทางโลกและ
ทางธรรม เพื่อให้สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการได้ หมั่นเรียนรู้และใช้เทคโนโลยีในการ
ปฏิบัติงาน มุ่งการสั่งสมความเชี่ยวชาญด้วยการศึกษาดูงานในหน่วยงานที่ประสบความส าเร็จ 

                                           
 

๖พระครูวิสุทธานันทคุณ (สุรศักดิ์ วิสุทฺธาจาโร), “การบริหารวัดเพื่อความมั่นคงแห่งพระพุทธศาสนา
ของคณะสงฆ์ภาค ๑๕”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ, (บัณฑิตวิทยาลัย: 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗), บทคัดย่อ. 



๒๘๓ 
 
เพ่ือน ามาใช้ในงานของคณะสงฆ์ มีการเรียนรู้เทคโนโลยีในการปฏิบัติงาน เข้าร่วมการฝึกปฏิบัติจริงใน
โครงการฝึกอบรมและสัมมนา มีการจัดกิจกรรมต่างๆ เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการท างาน หมั่นศึกษาทั้ง
ทางโลกและทางธรรม เพ่ือน ามาสั่งสอนประชาชน มีการค้นคว้าหาความรู้ในการปฏิบัติงานด้วย
การศึกษาค้นคว้าอย่างต่อเนื่อง ด้วยการเข้าศึกษาในระดับอุดมศึกษา และเข้ารับการฝึกอบรมใน
หลักสูตรต่างๆ ที่คณะสงฆ์จัดให้ เพ่ือเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพการท างานของตนเอง จนสามารถท า
ให้สามารถประยุกต์ใช้ความรู้เชิงวิชาการและเทคโนโลยีต่างๆ เข้ากับการปฏิบัติงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์ 
และมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน และมีความพยายามในการแสวงหาความรู้และแสวงหา
โอกาสจัดการงานกิจการคณะสงฆ์ด้วยวิธีการที่หลากหลาย สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ พระครู     
วิสุทธานันทคุณ (สุรศักดิ์  วิสุทฺธาจาโร)๗ ได้วิจัยเรื่อง การบริหารวัดเพ่ือความมั่นคงแห่ง
พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์ภาค ๑๕ ผลการวิจัยพบว่า ในการบริหารจัดการวัดเกี่ยวกับการบริหาร
กิจการคณะสงฆ์ทั้ง ๖ ด้าน คือ เช่น ด้านการปกครอง ด้านการเผยแผ่ ด้านการศาสนศึกษา  
ด้านการศึกษาสงเคราะห์ ด้านสาธารณูปการ ด้านการสาธารณสงเคราะห์ เป็นการบริหารจัดการวัดที่
เหมาะสมดีงาม มีประสิทธิภาพ ขึ้นอยู่กับความสามารถในการบริหารจัดการของพระภิกษุสามเณร
ภายในวัดเป็นส าคัญ เจ้าอาวาสซึ่งเป็นผู้น าเบื้องต้นนับว่าเป็นปัจจัยส าคัญในการน าองค์กรไปสู่
เปูาหมายแห่งความส าเร็จ ทั้งนี้เพราะเจ้าอาวาสเป็นผู้มีบทบาทส าคัญในการตัดสินใจ ก าหนดนโยบาย
และบริหารบุคลากรในองค์กรให้ท างานอย่างมีประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติงานของบุคลากรจ าเป็นต้อง
มีความสามัคคีและท างานให้สอดคล้องสัมพันธ์กันระหว่างผู้น าและผู้ตาม เจ้าอาวาสนั้นมีภารกิจการ
บริหารจัดการวัดตามอ านาจหน้าที่ของเจ้าอาวาสตามภารกิจของคณะสงฆ์ทั้ง ๖ ด้าน โดยเจ้าอาวาส
จะต้องมีความสามารถพิเศษเฉพาะตัว มีภาวะผู้น า มีกระบวนการและวิธีปฏิบัติงาน สร้าง
ความสัมพันธ์กับชุมชน รวมทั้งมีการพัฒนาตนเองให้สมบูรณ์ให้พร้อมในด้านพระธรรมวินัย ซึ่งจะ
ส่งผลโดยตรงต่อศรัทธาและความเชื่อถือของพุทธศาสนิกชน ซึ่งจะช่วยให้การปฏิบัติศาสนกิจทุกอย่าง
บรรลุตามวัตถุประสงค์โดยง่าย และงานวิจัยของ มยุรี ค าปาเชื้อ๘ ได้วิจัยเรื่อง รูปแบบการบูรณาการ
หลักพุทธธรรมเพ่ือการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏใน
กรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า วิธีการบูรณาการหลักพุทธธรรมเพ่ือการพัฒนาสมรรถนะของ
บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏในกรุงเทพมหานคร โดยน าหลักพรหมวิหาร ๔  
มาบูรณาการกับสมรรถนะด้านการยึดมั่น ในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรมด้วย
กระบวนการพัฒนาวงจรคุณภาพ PDCA  
  ด้านการท างานเป็นทีม  การทีเ่จ้าอาวาสท าหน้าที่ของตนในทีมให้ส าเร็จ โดยการให้
ความร่วมมือในการท างาน มีการประสานความร่วมมือของสมาชิก โดยเจ้าอาวาสเปิดโอกาสให้
ผู้ใต้บังคับบัญชาได้แสดงความคิดเห็น และมีส่วนร่วมในการตัดสินใจและด าเนินกิจกรรมต่างๆ  

                                           
 

๗พระครูวิสุทธานันทคุณ (สุรศักดิ์ วิสุทฺธาจาโร), “การบริหารวัดเพื่อความมั่นคงแห่งพระพุทธศาสนา
ของคณะสงฆ์ภาค ๑๕”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ, (บัณฑิตวิทยาลัย: 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗), บทคัดย่อ. 
 ๘มยุรี ค าปาเช้ือ, “รูปแบบการบูรณาการหลักพุทธธรรมเพื่อการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรสาย
สนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏในกรุงเทพมหานคร”, วารสารศึกษาศาสตร์ ฉบับวิจัยบัณฑิตศึกษา 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ปีท่ี ๑๐ ฉบับท่ี ๑: ๙๗-๑๐๕. 



๒๘๔ 
 
เพ่ือสร้างความรักความสามัคคีภายในหมู่คณะ เจ้าอาวาสมีการสร้างเครือข่ายและทีมงานพระลูกวัด
ตามความถนัดและความสนใจ ร่วมสร้างชุมชนให้เข้มแข็งโดยยึดหลักธรรมค าสอน จัดตั้งทีมงานหรือ
หาแนวร่วมจากวัดใกล้เคียงเพ่ือท างานร่วมกันเป็นทีมจะก่อให้เกิดความเข้มแข็งมั่นคงยิ่งขึ้น รวมทั้งมี
การสร้างมนุษยสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบุคลากรภายในวัด ด้วยการประชุมกันเป็นประจ า เพ่ือน าปัญหามา
หารือเพ่ือแก้ไขปัญหากัน สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ พระราชรัตนเวที (ประเสริฐ โชติธมฺโม/สิทธิ
อินทร์)๙ ได้วิจัยเรื่อง รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะทางการบริหารจัดการของพระสังฆาธิการในเขต
ปกครองคณะสงฆ์ภาค ๔ ผลการวิจัยพบว่า ๑) สมรรถนะทางการบริหารจัดการของพระสังฆาธิการใน
เขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๔ มีการบริหารจัดการตามกรอบสายงานการบังคับบัญชาและมุ่งการ
ท างานเป็นทีมบนพ้ืนฐานการส ารวมระวังทางกาย วาจา ใจ พร้อมยึดถือกฎ ระเบียบ และหลักพระ
ธรรมวินัย มีความสมัครสมานสามัคคี ช่วยเหลือแบ่งปัน ไว้วางใจ ปฏิบัติต่อกันด้วยความเมตตา มีการ
ปรึกษาหารือกันเป็นเนืองนิตย์ เพ่ือก่อให้เกิดสัมมาทิฏฐิและสัมมาสังกัปปะในการบริหารจัดการ  
  ด้านการยึดม่ันในความชอบธรรม เจ้าอาวาสมีการประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่
ผู้ใต้บังคับบัญชา เป็นแบบอย่างแก่บุคลากรภายในวัด และประชาชนในชุมชน มีการปฏิบัติหน้าที่โดย
ค านึงถึงความซื่อสัตย์สุจริต ความถูกต้องทั้งในด้านพระธรรมวินัยและกฎระเบียบต่างๆ วางตัวเป็น
กลาง เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้ง เป็นผู้ที่มีความยุติธรรม ซื่อสัตย์ รักษาค าพูด ไม่อคติ ล าเอียง
เข้าข้างผู้ใดผู้หนึ่ง ยึดหลักการมีวินัย เสียสละความสุขส่วนตนเพ่ือประโยชน์ในทางพระพุทธศาสนา 
ส่งเสริมให้พระสังฆาธิการได้รับการศึกษาและการอบรมพระสังฆาธิการให้เป็นผู้น าในการพัฒนาจิตใจ 
จริยธรรมคุณธรรมและท าให้มีความรู้และทักษะในเรื่องการปูองกันไม่ให้พุทธศาสนิกชนเสื่อมศรัทธา
ในพระพุทธศาสนา และเป็นผู้มุ่งมั่นและยึดมั่นในข้อเท็จจริงที่เป็นประโยชน์ต่อคณะสงฆ์ สอดคล้อง
กับผลงานวิจัยของ มนัส ภาคภูมิ และคณะ๑๐ ได้วิจัยเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จของเจ้าอาวาส
ในการพัฒนาวัดให้เป็นศูนย์กลางของชุมชน ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จของเจ้า
อาวาสในการพัฒนาวัดให้เป็นศูนย์กลางของชุมชน คือ ปัจจัยหลักหรือปัจจัยโดยตรง ประกอบด้วย 
ความสามารถพิเศษหรือคุณลักษณะเฉพาะพิเศษของเจ้าอาวาส บุคลิกภาพ ภาวะผู้น า เช่น ความ มี
มนุษยสัมพันธ์ ความซื่อสัตย์ การปฏิบัติตนในพระธรรมวินัย และกระบวนการบริหารและการท างาน
อย่างเป็นระบบ อาทิ การจัดองค์การ การบริหารงานบุคคล การติดตาม การบริหารการเงิน เป็นต้น     
  ๒) หลักพุทธธรรมในการพัฒนาสมรรถนะเจ้าอาวาส 
  ด้านเมตตา  เจ้าอาวาสมีความปรารถนาให้ผู้อ่ืนเป็นสุข เจ้าอาวาสมีการจัดการทุก
อย่างอย่างมีสติ  มีความปรารถนาดีต่อทุกคน ทั้งในเรื่องของการท างาน และได้รับการศึกษาต่อเพ่ือ
น าความรู้มาใช้ในการพัฒนาวัด ในการปฏิบัติหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพ มีความรัก ความเมตตาต่อผู้อยู่
ใต้บังคับบัญชา ซึ่งจะท าให้ผู้ใต้บังคับบัญชาทั้งที่เป็นพระภิกษุ สามเณรและคฤหัสถ์ปฏิบัติหน้าที่อย่าง
มีความสุข ดูแลเอาใจใส่ให้ความช่วยเหลือพระภิกษุ สามเณรหรือคฤหัสถ์ที่อยู่ภายในวัดตาม

                                           
 ๙พระราชรัตนเวที (ประเสริฐ โชติธมฺโม/สิทธิอินทร์), “รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะทางการบริหาร
จัดการของพระสังฆาธิการในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๔”, วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์, ปีที่ ๖ ฉบับที่ 
๒ (ฉบับพิเศษ) (มกราคม - มิถุนายน ๒๕๖๐): ๕๒๓-๕๓๗. 
 ๑๐มนัส ภาคภูมิ และคณะ, “ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จของเจ้าอาวาสในการพัฒนาวัดให้เป็น
ศูนย์กลางของชุมชน”, รายงานวิจัย, (กรุงเทพมหานคร: ส านักงานเลขาธิการการศึกษา, ๒๕๔๐), บทคัดย่อ.  



๒๘๕ 
 
ความสามารถของตน พร้อมทั้งช่วยแนะน าสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ใต้บังคับบัญชา และปฏิบัติหน้าที่
ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เป็นแบบอย่างแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา เป็นผู้ที่มีปฏิสัมพันธ์กับบุคลากรภายในวัด
ด้วยความรักความเมตตา ไม่ดูหมิ่นเหยียดหยามหรือก้าวร้าว พูดจาสุภาพต่อผู้ใต้บังคับบัญชา ทั้งนี้
เพราะเจ้าอาวาสคือผู้ที่มีเมตตาต่อผู้ใต้บังคับบัญชา ปรารถนาให้เขาเหล่านั้นมีความสุข พยายามท าตัว
เป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติหน้าที่ มีการดูแลเอาใจใส่และช่วยแนะน าสิ่งที่ดีในการท างานและการ
ด าเนินชีวิต นอกจากนี้ยังมีการสนับสนุนให้ผู้ใต้บังคับบัญชาเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
หน้าที่รับผิดชอบ สอดคล้องกับงานวิจัยของ ลิขิตา เฉลิมพลโยธิน เฉลิมชัย กิตติศักดิ์นาวิน และ
นลินณัฐ ดีสวัสดิ์๑๑ ได้วิจัยเรื่อง ภาวะผู้น ากับการพัฒนาองค์การโดยใช้หลักพรหมวิหาร ๔ 
ผลการวิจัยพบว่า ด้านเมตตา ผู้บริหารมีความปรารถนาให้ครูทุกคนมีความสามัคคีกันในที่ท างานโดย
การให้ท ากิจกรรมร่วมกัน มอบหมายงานตามความรู้ความสามารถให้ตรงกับบุคคล รับฟังความ
คิดเห็นของครู สนับสนุนครูให้มีความเจริญก้าวหน้ายิ่งๆ ขึ้นไป และการวางตัวให้เหมาะสมเป็น
แบบอย่างที่ดี ท าให้เกิดความรู้สึกที่ดีต่อผู้ใต้บังคับบัญชา  และผลงานวิจัยของ สายฝน เจริญรัมย์๑๒ 
ได้วิจัยเรื่อง การบริหารงานตามหลักพรหมวิหาร ๔ ของสถานศึกษาอ าเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์ 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓ ผลการวิจัยพบว่า ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการ
บริหารงานตามหลักพรหมวิหาร ๔ ของผู้บริหาร คือ ด้านเมตตา ควรมอบหมายงานให้ตรงต่อ
ภาระหน้าที่การปฏิบัติงานของแต่ละฝุาย ด้วยความเป็นธรรมเสมอภาค มีความเหมาะสม  
  ด้านกรุณา เจ้าอาวาสมีความปรารถนาให้คนในวัดมีความสามัคคีกัน มีการวางตัวให้
เหมาะสมเพ่ือเป็นแบบอย่างที่ดี มีการจัดระเบียบและแนวทางการปฏิบัติงานโดยเห็นแก่ประโยชน์
ส่วนรวมเป็นหลัก เป็นผู้ให้ค าปรึกษาที่ดีและให้ค าแนะน าแก่บุคลากรของวัดได้ในยามที่มีปัญหาให้
โอกาสแก่ผู้ที่ประพฤติตัวหรือท างานผิดพลาดได้ปรับปรุงตัว พร้อมทั้งชี้แนะสิ่งที่เป็นประโยชน์  
ช่วยแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นด้วยความใส่ใจ พยายามหาทางแก้ไขปัญหาและหาทางออกที่เหมาะสมให้
ผู้ใต้บังคับบัญชาอยู่เสมอ เปิดโอกาสให้ผู้ใต้บังคับบัญชาได้มีโอกาสศึกษาเล่าเรียน มีการถ่ายทอด
ความรู้ต่างๆ ให้อยู่เสมอ โดยเฉพาะอย่างยิ่งประสบการณ์เกี่ยวกับการบริหารงาน นอกจากนี้ยังท า
หน้าที่เป็นผู้ประสานผลประโยชน์ให้แก่บุคลากรภายในวัด เปิดโอกาสให้พระภิกษุ สามเณรหรือ
คฤหัสถ์ที่อยู่ภายในวัดได้มีโอกาสในการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ และยอมรับฟังความ
คิดเห็นของผู้ใต้บังคับบัญชา หากเห็นว่าเรื่องนั้นมีความถูกต้องเหมาะสม ทั้งนี้เพราะเจ้าอาวาสต้อง
เปิดใจให้กว้าง คอยให้ความช่วยเหลือแก่พระภิกษุ สามเณรและผู้ที่พักอาศัยภายในวัดอย่างเป็นธรรม 
คอยให้ก าลังใจไม่ซ้ าเติมในยามเมื่อมีปัญหาเกิดขึ้น พร้อมให้ค าแนะน าและคอยช่วยเหลือเพ่ือบรรเทา
ความเดือดร้อนของผู้ใต้บังคับบัญชาให้พ้นทุกข์ สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ ลิขิตา เฉลิมพลโยธิน 

                                           
 ๑๑ลิขิตา เฉลิมพลโยธิน เฉลิมชัย กิตติศักดิ์นาวิน และนลินณัฐ ดีสวัสดิ์ , “ภาวะผู้น ากับการพัฒนา
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จังหวัดสุรินทร์ สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓”, Academic Journal of Mahamakut 
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๒๘๖ 
 
เฉลิมชัย กิตติศักดิ์นาวิน และนลินณัฐ ดีสวัสดิ์๑๓ ได้วิจัยเรื่อง ภาวะผู้น ากับการพัฒนาองค์การโดย
ใช้หลักพรหมวิหาร ๔ ผลการวิจัยพบว่า ด้านกรุณา ผู้บริหารมีการจัดระเบียบและแนวทางปฏิบัติ
เกี่ยวกับงานของมหาวิทยาลัย โดยเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลัก เป็นที่ปรึกษาที่ดีและให้
ค าแนะน าแก่ครูเมื่อมีปัญหา ให้โอกาสผู้ที่ท างานผิดพลาดได้ปรับปรุงตนเองและเข้าร่วมงานต่อ ชี้แนะ
สิ่งที่เป็นประโยชน์และสิ่งที่เป็นโทษให้กับบุคลากรอย่างจริงใจ ร่วมแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นด้วยความใส่
ใจ เปิดโอกาสให้ครูแสดงความคิดเห็นอย่างเต็มที่ สร้างสัมพันธภาพอันดีงามแก่ครูทุกคนและ
ผลงานวิจัยของ สายฝน เจริญรัมย์๑๔ ได้วิจัยเรื่อง การบริหารงานตามหลักพรหมวิหาร ๔  
ของสถานศึกษาอ าเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  
เขต ๓๓ ผลการวิจัยพบว่า ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารงานตามหลักพรหมวิหาร ๔ ของผู้บริหาร 
คือ ด้านกรุณา ผู้บริหารเปิดใจให้กว้าง ให้ความช่วยเหลือความทุกข์ยากของผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างเป็น
ธรรม ให้ก าลังใจไมซ้ าเติมเมื่อมีปัญหาเกิดข้ึน พร้อมให้ค าแนะน าและคอยช่วยเหลือเพ่ือบรรเทาความ
เดือดร้อนของครูให้พ้นทุกข์  
  ด้านมุทิตา เจ้าอาวาสมีการยกย่องผู้ที่ท าความดี ส่งเสริมและสนับสนุนให้พระภิกษุ 
สามเณรและคฤหัสถ์ภายในวัดได้ศึกษาต่อ หรือส่งเสริมให้บุคลากรภายในวัดเข้ารับการอบรมเพ่ือเพ่ิม
ศักยภาพในการท างาน รวมทั้งมีการสร้างสัมพันธภาพอันดีงามแก่บุคลากรทุกคน ปฏิบัติตนเป็น
แบบอย่างที่ดีแก่พระภิกษุ สามเณรหรือคฤหัสถ์ท่ีอยู่ภายในวัด มีการส่งเสริมให้พระภิกษุ สามเณรหรือ
คฤหัสถ์ที่อยู่ภายในวัด ได้มีการพัฒนาตนเอง หากผู้นั้นประสบความส าเร็จ เจ้าอาวาสก็แสดงความ
ยินดีด้วย มีการให้รางวัลเพื่อเป็นการให้ก าลังใจและแสดงความชื่นชมผลงานของผู้ใต้บังคับบัญชาด้วย
ความจริงใจ มีการสร้างขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างเหมาะสม ทั้งนี้
เพราะเจ้าอาวาสควรเป็นผู้ให้การสนับสนุนช่วยเหลือผู้ใต้บังคับบัญชาที่มีความรู้ความสามารถในการ
ท างานให้เจริญก้าวหน้า มีความยินดีเมื่อผู้ใต้บังคับบัญชาได้ดีด้วยความจริงใจ มีการใช้ค าพูดที่
เหมาะสมในการว่ากล่าวตักเตือนผู้ใต้บังคับบัญชา สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ ลิขิตา เฉลิมพลโยธิน 
เฉลิมชัย กิตติศักดิ์นาวิน และนลินณัฐ ดีสวัสดิ์๑๕ ได้วิจัยเรื่อง ภาวะผู้น ากับการพัฒนาองค์การโดย
ใช้หลักพรหมวิหาร ๔ ผลการวิจัยพบว่า ด้านมุทิตา ผู้บริหารจัดโครงการพัฒนาบุคลากรอยู่เสมอเพ่ือ
เพ่ิมประสิทธิภาพการท างาน โดยส่งเสริมให้บุคลากรเข้ารับการอบรม เพ่ือเพ่ิมศักยภาพการท างาน 
การจัดกิจกรรมพัฒนาบุคลากรทุกภาคเรียน ตามงบประมาณที่รัฐบาลจัดสรรให้ แสดงความยินดีกับ
บุคลากรทุกคนที่มีผลงานดีเด่นเป็นที่ยอมรับสม่ าเสมอ ชื่นชมผลการปฏิบัติงานของครูด้วยความจริงใจ 

                                           
 ๑๓ลิขิตา เฉลิมพลโยธิน เฉลิมชัย กิตติศักดิ์นาวิน และนลินณัฐ ดีสวัสดิ์ , “ภาวะผู้น ากับการพัฒนา
องค์การโดยใช้หลักพรหมวิหาร ๔”, วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยธนบุรี, ปีที่ ๒๖ ฉบับท่ี ๑๑ (กันยายน-ธันวาคม 
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๒๘๗ 
 
จัดระเบียบหรือเกณฑ์การให้รางวัลผู้ที่ประสบความส าเร็จในการท างานอย่างเหมาะสม สร้างขวัญและ
ก าลังใจให้เกิดกับครูอย่างสม่ าเสมอ มีส่วนช่วยส่งเสริมสนับสนุนในการเผยแพร่ผลงานและ
ความส าเร็จของครู เปิดโอกาสให้ครูแสดงความคิดเห็นอย่างเต็มที่ สร้างสัมพันธภาพอันดีงามแก่
บุคลากรทุกคน  และผลงานวิจัยของ สายฝน เจริญรัมย์๑๖ ได้วิจัยเรื่อง การบริหารงานตามหลัก
พรหมวิหาร ๔ ของสถานศึกษาอ าเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๓๓ ผลการวิจัยพบว่า ด้านมุทิตา ควรให้การสนับสนุนช่วยเหลือผู้ใต้บังคับบัญชาให้
เจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงาน  ยินดีเมื่อผู้อื่นได้ดีด้วยความจริงใจ ใช้ค าพูดที่เหมาะสมในการว่ากล่าว
ตักเตือน  
 ด้านอุเบกขา เจ้าอาวาสมีการวางตัวเป็นกลาง ปฏิบัติต่อพระภิกษุ สามเณรหรือคฤหัสถ์ที่
อยู่ภายในวัดด้วยความเที่ยงธรรมทุกรูป/คน ไม่เอนเอียงไปฝุายใด มีการตัดสินหรือแก้ไขปัญหาอย่าง
ยุติธรรม มีความปรารถนาดี พยายามช่วยเหลือผู้อ่ืนให้พ้นจากความทุกข์ในลักษณะที่ถูกต้องตาม
ท านองคลองธรรม และเป็นผู้ประสานประโยชน์แก่ชุมชนและพุทธศาสนิกชน ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง
แก่ผู้อ่ืน ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ยึดกฎระเบียบและความถูกต้องตามกฎของมหาเถร
สมาคมและพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ เป็นที่ยอมรับของผู้ใต้บังคับบัญชา มีการมอบหมายงานให้
ผู้ใต้บังคับบัญชาท าตามความรู้ ความสามารถ รวมทั้งพิจารณาถึงความเหมาะสมและมีการจัดสรร
ผลประโยชน์อย่างยุติธรรม สนับสนุนให้ผู้ใต้บังคับบัญชาได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถอย่าง
เสมอภาค มีการถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา เพ่ือเป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติงาน รวมถึงการส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรภายในวัดท างานร่วมกัน เพ่ือให้การบริหาร
กิจการคณะสงฆ์เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้เพราะเจ้าอาวาสควรมีการ
บริหารงานด้วยความเที่ยงธรรม ปราศจากอคติใดๆ ควรให้ความยุติธรรม เสมอภาค เปิดโอกาสให้
ผู้ใต้บังคับบัญชาได้แสดงความคิดเห็นเพ่ือประโยชน์ต่อการบริหารงาน สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ  
ลิขิตา เฉลิมพลโยธิน เฉลิมชัย กิตติศักดิ์นาวิน และนลินณัฐ ดีสวัสดิ์๑๗ ได้วิจัยเรื่อง ภาวะผู้น ากับ
การพัฒนาองค์การโดยใช้หลักพรหมวิหาร ๔ ผลการวิจัยพบว่า ด้านอุเบกขา ผู้บริหารพิจารณาความดี
ความชอบอย่างยุติธรรม คือ ประเมินผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่การรับผิดชอบงานตามความรู้
ความสามารถของบุคลากร มีความซื่อสัตย์สุจริตต่อหน้าที่ ยึดกฎระเบียบและความถูกต้องตามกฎของ
มหาวิทยาลัย   
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จังหวัดสุรินทร์ สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓”, Academic Journal of Mahamakut 
Buddhist University Roi Et Campus, ปีท่ี ๖ ฉบับท่ี ๑ (มกราคม – มิถุนายน ๒๕๖๐): ๔๑-๕๐. 
 ๑๗ลิขิตา เฉลิมพลโยธิน เฉลิมชัย กิตติศักดิ์นาวิน และนลินณัฐ ดีสวัสดิ์ , “ภาวะผู้น ากับการพัฒนา
องค์การโดยใช้หลักพรหมวิหาร ๔”, วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยธนบุรี, ปีที่ ๒๖ ฉบับที่ ๑๑ (กันยายน - ธันวาคม 
๒๕๖๐): ๑๖๒-๑๗๑. 



๒๘๘ 
 
และผลงานวิจัยของ สายฝน เจริญรัมย์๑๘ ได้วิจัยเรื่อง การบริหารงานตามหลักพรหมวิหาร ๔ ของ
สถานศึกษาอ าเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓ 
ผลการวิจัยพบว่า ด้านอุเบกขา ควรมีการบริหารงานด้วยความเที่ยงธรรมปราศจากอคติ ควรให้ความ
ยุติธรรม ความเสมอภาค เปิดโอกาสให้ผู้ใต้บังคับบัญชาได้แสดงความคิดเห็นเพ่ือประโยชน์ต่อการ
บริหารงาน  
 ๕.๒.๓ แนวทางการพัฒนาสมรรถนะเจ้าอาวาสตามหลักพุทธธรรมเพื่อการบริหาร
กิจการคณะสงฆ์ในจังหวัดจันทบุรี 
 แนวทางการพัฒนาสมรรถนะเจ้าอาวาสตามหลักพุทธธรรมเพ่ือการบริหารกิจการคณะ
สงฆ์ในจังหวัดจันทบุรี ตามแนวคิดของผู้ทรงคุณวุฒิ สามารถน ามาอภิปรายผลได้ดังนี้  
  ๑) การมุ่งผลสัมฤทธิ์ การท างานให้ประสบความส าเร็จนั้น เจ้าอาวาสต้องมีความรู้
ความเข้าใจในงานที่ได้รับมอบหมาย พร้อมทั้งมีความมุ่งมั่นที่จะท างานให้ส าเร็จตามเปูาหมาย ภายใต้
สภาวะการเปลี่ยนแปลงของยุคโลกาภิวัตน์ ท าให้ต้องมีการแข่งขันกันมากขึ้น ทั้งการแข่งขันกับเวลา 
และระบบงานที่ซับซ้อนมากขึ้น การที่จะพัฒนาสมรรถนะของเจ้าอาวาสในการบริหารกิจการคณะ
สงฆ์นั้น คณะสงฆ์จะต้องมีการจัดอบรมให้ความรู้เพ่ิมเติม หรืออาจจัดให้มีการประชุมปฏิบัติการเพ่ือ
เสริมความรู้เกี่ยวกับงานที่ต้องท าแก่เจ้าอาวาส เจ้าอาวาสจะต้องเป็นผู้มีวิสัยทัศน์ รู้จักวางแผนการ
ท างานอย่างเป็นระบบ มีการประชุมปรึกษาหารือเพ่ือหาทางเลือกใหม่ๆ มาใช้ในการจัดการให้งาน
เกิดผลดี จะต้องเป็นผู้ที่มีความสามารถในการบริหารจัดการได้ดี มีความรู้เรื่องพระราชบัญญัติคณะ
สงฆ์ กฎ ระเบียบมหาเถรสมาคม และกฎหมายที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี มีการปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง
แก่ผู้อ่ืน มีการน าวิธีการใหม่ๆ น ามาพัฒนาการท างานให้เกิดผลส าเร็จดีขึ้นกว่า เดิม สามารถที่สื่อสาร
ให้ผู้ร่วมงานหรือผู้ใต้บังคับบัญชาให้เข้าใจ คณะสงฆ์จ าเป็นต้องมีการสอนงานและมอบหมายงาน
ให้กับเจ้าอาวาสอย่างเป็นระบบ โดยท ากันให้เป็นวัฒนธรรมของคณะสงฆ์อย่างต่อเนื่อง เพ่ือจะได้รับ
ความรู้ใหม่ๆ น ามาใช้ในการพัฒนางาน แนวทางที่ใช้ในการพัฒนาสมรรถนะคือ การเข้าร่วมประชุม
คณะสงฆ์ทุกครั้ง การอบรมสัมมนาในหลักสูตรต่างๆ ที่เกี่ยวกับงานคณะสงฆ์ การฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการ การศึกษาในสถาบันการศึกษา หรือขอให้มีการสอนงานจากผู้เชี่ยวชาญ สอดคล้องกับ
ผลงานวิจัยของ อัจฉรา หล่อตระกูล๑๙ ได้วิจัยเรื่อง การพัฒนาสมรรถนะพนักงานมหาวิทยาลัยของรัฐ 
ผลการวิจัยพบว่า รูปแบบการพัฒนาที่เหมาะสมคือ การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เพราะท าให้ผู้รับการ
พัฒนาได้เรียนรู้จากการฟังและการปฏิบัติจริงอย่างถูกต้องและเกิดประโยชน์สูงสุด นอกจากนี้การ
ฝึกอบรมยังเป็นกระบวนการเพ่ิมพูนความรู้และทักษะแก่ผู้เข้ารับการอบรมเพ่ือการพัฒนาจนเองน าไป
เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานของตน และงานวิจัยของ พระมหาวิศิต ธีรว โส, ประดิษฐ์ ชื่นบาน 

                                           
 ๑๘ ปณิชา สาราจันทร์, “สมรรถนะหลักในการปฏิบัติงานของบุคลากรส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
กาฬสินธุ์”, บทความวิชาการในการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาคร้ังที่ ๒ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏมหาสารคาม ๒๕๖๐, [ออนไลน์], แหล่งที่มา: http://www.gs.rmu.ac.th. [๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐].  
 ๑๙อัจฉรา หล่อตระกูล, “การพัฒนาสมรรถนะพนักงานมหาวิทยาลัยของรัฐ”, วิทยานิพนธ์พุทธ
ศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย , 
๒๕๕๗), บทคัดย่อ. 



๒๘๙ 
 
และพิพัฒน์ วิถี๒๐ ได้วิจัยเรื่อง การพัฒนาสมรรถนะของพระสังฆาธิการในจังหวัดสุรินทร์ ผลการวิจัย
พบว่า ด้านการปกครอง ควรส่งเสริมให้พระสังฆาธิการพัฒนาคุณลักษณะภาวะผู้น า พัฒนาทักษะการ
ติดต่อสื่อสารในการให้ค าปรึกษา ทักษะการน าเสนอข้อมูล การเข้าใจคนอ่ืน เอาใจใส่ผู้อ่ืน ทักษะการ
แนะน าการแก้ปัญหา และทักษะการฝึกอบรม ด้านการศาสนศึกษา ควรส่งเสริมให้พัฒนาภาวะผู้น า
ทางการศึกษา การเป็นแบบอย่างที่ดีด้านการศึกษา การสร้างแรงจูงใจ แรงบันดาลใจ และยึดมั่นใน
หลักการ รอบรู้ในหลักการ ด้านการศึกษาสงเคราะห์ ควรส่งเสริมให้พัฒนาภาวะผู้น า มีความ
รับผิดชอบต่อตนเอง การเป็นแบบอย่างที่ดี ช่วยเหลือผู้ อ่ืน และการติดต่อสื่อสารที่ดีกับชุมชน  
ด้านการเผยแผ่ ควรส่งเสริมให้มีภาวะผู้น าทางวิญญาณ การติดต่อสื่อสารที่ดี มีทักษะในการใช้
นวัตกรรมทางเทคโนโลยี มีความเชี่ยวชาญในศาสตร์ และทักษะการถ่ายทอดความรู้ ด้านการ
สาธารณูปการ ควรส่งเสริมให้มีความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม การบริหารจัดการศาสนสมบัติ ความถูกต้อง
แม่นย า มีความรอบรูในหลักวิชา และการวิเคราะห์งาน  และผลงานวิจัยของ ปณิชา สาราจันทร์๒๑ 
ได้วิจัยเรื่อง สมรรถนะหลักในการปฏิบัติงานของบุคลากรส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาฬสินธุ์ 
ผลการวิจัยพบว่า ข้อเสนอแนะการท างานควรมีการวางแผน ก าหนดเปูาหมายการท างานที่ชัดเจน
ร่วมกัน และผลงานวิจัยของ บังอร เบ็ญจาธิกุล๒๒ ได้วิจัยเรื่อง สมรรถนะที่พึงประสงค์ของ
ผู้อ านวยการเขต ในกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า แนวทางการพัฒนาสมรรถนะที่พึงประสงค์
ของผู้อ านวยการเขต ในกรุงเทพมหานคร ควรมีการฝึกอบรมให้บุคลากรใหม่ทุกคนมีความรู้เฉพาะ
ต าแหน่ง ก่อนที่จะเข้าปฏิบัติหน้าที่หรือบรรจุแต่งตั้งเพ่ือเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงาน  
ควรสนับสนุนให้บุคลาการทุกฝุายเข้ารับการฝึกอบรมให้มากขึ้น และให้ตรงกับหลักสูตรและต าแหน่ง 
เพ่ือน ามาใช้ในการปฏิบัติงานและพัฒนาองค์กร และควรจัดท าคู่มือเอกสารการปฏิบัติงานบุคลากรทุก
ฝุายให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน  
  ๒) การบริการที่ดี เจ้าอาวาสควรมีการปรับปรุงการท างานของบุคลากรภายในวัด 
พัฒนากระบวนการท างานให้สอดคล้องกับความต้องการของญาติโยม มีการปรับปรุงระบบการยืม
สิ่งของเครื่องใช้ให้มีความสะดวกมากขึ้น มีการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการอ านวยความสะดวกให้แก่
ญาติโยม มีการฝึกฝนตนเองทั้งทางด้านวิชาการทางพระพุทธศาสนาและทางโลก หมั่นศึกษาหาความรู้
ทั้งจากในสถาบันการศึกษาหรือจากแหล่งอ่ืนๆ หมั่นแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องต่างๆ จากครูบาอาจารย์
หรือเจ้าอาวาสด้วยกัน ซึ่งควรจะมีการไปศึกษาดูงานในวัดที่มีการบริหารจัดการดี เพ่ือเป็นแนวทางใน
การน ามาปรับใช้ในวัดของตนเอง  เจ้าอาวาสจะต้องมีการพัฒนาระบบการให้บริการให้มีคุณภาพ  
มีการสอนงานให้บุคลากร มีการประชุมกัน อบรมสั่งสอน แนะน าวิธีการต่างๆ ที่สามารถน าไปใช้ได้
อย่าง เหมาะสม เพ่ือให้การบริการของวัดนั้นเป็นที่ถูกใจของผู้ที่เข้ามา มีการพัฒนาระบบการ

                                           
 ๒๐พระมหาวิศิต ธีรว โส, ประดิษฐ์ ช่ืนบาน และพิพัฒน์ วิถี, “การพัฒนาสมรรถนะของพระสังฆาธิการ     
ในจังหวัดสุรินทร์”, วารสาร มจร พุทธปัญญาปริทรรศน์, ๔(๑), (มกราคา - มิถุนายน ๒๕๖๒): ๑๖๙-๑๘๐. 
 ๒๑ปณิชา สาราจันทร์, “สมรรถนะหลักในการปฏิบัติงานของบุคลากรส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
กาฬสินธุ์”, บทความวิชาการในการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาคร้ังที่ ๒ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏมหาสารคาม ๒๕๖๐, [ออนไลน์], แหล่งที่มา: http://www.gs.rmu.ac.th. [๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐]. 
 ๒๒บังอร เบ็ญจาธิกุล, “สมรรถนะที่พึงประสงค์ของผู้อ านวยการเขต ในกรุงเทพมหานคร”, วารสาร 
มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์, ปีท่ี ๒ ฉบับท่ี ๖ (เมษายน - มิถุนายน ๒๕๖๐): ๑๔๕-๑๖๐. 



๒๙๐ 
 
ให้บริการให้มีคุณภาพที่ช่วยลดความสูญเสียในการปฏิบัติงาน ทั้งในส่วนของวัสดุสิ่งของหรือแรงงาน 
ให้บริการแบบเบ็ดเสร็จเด็ดขาดในที่ เดียว โดยประชาชนสามารถที่จะพูดคุยปรับทุกข์หรือ
ปรึกษาหารือปัญหาต่างๆ กับเจ้าอาวาสและพระในวัดได้ทุกเรื่อง นอกจากนี้เจ้าอาวาสยังมีการ
ช่วยเหลืออนุเคราะห์คนยากไร้ในเรื่องการจัดงานศพ การจัดสรรพ้ืนที่ท ากินให้ ดังนั้น เจ้าอาวาสจึง
ควรมีการไปศึกษาดูงานในวัดที่มีการจัดท าอยู่ก่อน และมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากผู้มีประสบการณ์
สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ ปณิชา สาราจันทร์๒๓ ได้วิจัยเรื่อง สมรรถนะหลักในการปฏิบัติงานของ
บุคลากรส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาฬสินธุ์ ผลการวิจัยพบว่า ข้อเสนอแนะการท างานควรมีการ
ส่งเสริมการให้ความรู้เรื่องการให้บริการที่สร้างความพึงพอใจแก่ผู้รับบริการ  
  ๓) การสั่งสมความเชี่ยวชาญ เจ้าอาวาสควรจัดการงานกิจการคณะสงฆ์ในเรื่อง
ความรู้ต่างๆ ทั้งทางโลกและทางธรรม มีการศึกษาหาความรู้และเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้ในการจัดการ
งานกิจการคณะสงฆ์และพัฒนาการท างาน ควรมีการเสริมและเพ่ิมเติมความรู้ด้วยการเข้าประชุม 
อบรมสัมมนา หรือเรียนรู้ด้วยตนเอง เพ่ือน าประสบการณ์ที่ได้มาพัฒนาการท างานของตนเองและใช้
ในการพัฒนา ผู้ใต้บังคับบัญชา คณะสงฆ์มีการส่งเสริ มให้พระสงฆ์ทุกระดับชั้นใฝุหาความรู้  
เพ่ือจัดการงานกิจการคณะสงฆ์ทั้งด้านแผนกธรรม แผนกบาลี และแผนกสามัญอย่างต่อเนื่อง 
นอกจากนี้ยังมีการส่งเสริมให้เจ้าอาวาสได้เข้ารับการอบรมในหลักสูตรอื่นๆ อีกด้วย เช่น หลักสูตรการ
ปฏิบัติวิปัสสนา หลักสูตรนักเทศน์ ทั้งนี้เพราะในการขับเคลื่อนองค์กรคณะสงฆ์นั้น โลกมีการ
เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา การรู้พระธรรมวินัยเพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอ เจ้าอาวาสจึงต้องสนใจใฝุรู้ 
หมั่นศึกษาเกี่ยวกับกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับคณะสงฆ์ ตลอดจนกฎระเบียบและกฎหมาย
บ้านเมืองอีกด้วย ซึ่งในการพัฒนาสมรรถนะเจ้าอาวาสนั้น ควรมีการจัดตั้งโรงเรียนส าหรับพระสังฆาธิ
การในแต่ละระดับ เพ่ืออบรมให้เจ้าอาวาสเข้าใจบทบาทหน้าที่ ถึงแม้ในปัจจุบันจะมีการเปิดหลักสูตร
ประกาศนียบัตรการบริหารกิจการคณะสงฆ์แล้วก็ตาม นอกจากนี้คณะสงฆ์ยังมีการพัฒนาพระสงฆ์ใน
ด้านสาธารณสุข โดยจัดให้เข้ารับการอบรมเป็นพระคิลานุปัฏฐาก ซึ่งเป็นผู้ท าหน้าที่ในการดูแลผู้ปุวย
ติดเตียง สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ ปณิชา สาราจันทร์๒๔ ได้วิจัยเรื่อง สมรรถนะหลักในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาฬสินธุ์ ผลการวิจัยพบว่า ข้อเสนอแนะการ
ท างานควรเพ่ิมการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง  และผลงานวิจัยของ บังอร เบ็ญจาธิกุล๒๕ ได้วิจัย
เรื่อง สมรรถนะที่พึงประสงค์ของผู้อ านวยการเขตในกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า แนวทางการ
พัฒนาสมรรถนะที่พึงประสงค์ของผู้อ านวยการเขตในกรุงเทพมหานคร ควรก าหนดให้บุคลากรต้อง

                                           
 ๒๓ปณิชา สาราจันทร์, “สมรรถนะหลักในการปฏิบัติงานของบุคลากรส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
กาฬสินธุ์”, บทความวิชาการในการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาคร้ังที่ ๒ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏมหาสารคาม ๒๕๖๐, [ออนไลน์], แหล่งที่มา: http://www.gs.rmu.ac.th. [๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐]. 
 ๒๔ปณิชา สาราจันทร์, “สมรรถนะหลักในการปฏิบัติงานของบุคลากรส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
กาฬสินธุ์”, บทความวิชาการในการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาคร้ังที่ ๒ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏมหาสารคาม ๒๕๖๐, [ออนไลน์], แหล่งที่มา: http://www.gs.rmu.ac.th. [๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐]. 
 ๒๕บังอร เบ็ญจาธิกุล, “สมรรถนะที่พึงประสงค์ของผู้อ านวยการเขต ในกรุงเทพมหานคร”, วารสาร 
มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์, ปีท่ี ๒ ฉบับท่ี ๖ (เมษายน - มิถุนายน ๒๕๖๐): ๑๔๕-๑๖๐. 



๒๙๑ 
 
หมั่นพัฒนา เพ่ิมศักยภาพของตนเอง โดยการเข้ารับการฝึกอบรม ตลอดจนหาความรู้ด้านต่างๆ  
ที่เก่ียวข้องตามแหล่งข้อมูลต่าง ๆ อยู่เสมอ  
  ๔) การท างานเป็นทีม เจ้าอาวาสทุกวัดให้ความร่วมมือ ช่วยเหลือและสนับสนุนการ
ท างานของคณะสงฆ์ โดยเจ้าอาวาสจะต้องเป็นผู้ที่มนุษยสัมพันธ์  สามารถท างานร่วมกับคนอ่ืนได้       
มีทักษะเชิงกลยุทธ์ในการสร้างสายสัมพันธ์ระหว่างผู้น ากับผู้ใต้บังคับบัญชานอกจากนี้คณะสงฆ์มีการ
ประชุมเพ่ือปรึกษาหารือในการท างานเป็นประจ าทุกเดือน โดยมีการแบ่งงานกันไปตามความถนัดของ
แต่ละรูป คณะสงฆ์มีการช่วยเหลือกันในทุกด้าน หากวัดไหนมีงานของวัด วัดที่อยู่บริเวณใกล้เคียงหรือ
ที่มีสัมพันธ์ต่อกัน ก็มักจะมีการช่วยงานกัน การปกครองภายในวัดก็ท าในลักษณะของทีมงาน มีการ
ประชุมเพ่ือชี้แจงกฎข้อบังคับ การท างานของคณะสงฆ์ในยุคนี้ต้องเป็นการท างานแบบบูรณาการ       
มีการท างานร่วมกับหลายหน่วยงาน มีการประสานกันเป็นเครือข่ายในการท างาน เช่น การตั้งกองทุน
สัจจะสะสมทรัพย์ เพ่ือน าเงินมาให้ประชาชนที่มีฐานะยากจนกู้ยืมไป ใช้ในการประกอบอาชีพหรือ
บรรเทาความเดือดร้อน การตั้งกองทุนสังฆประชานุเคราะห์ เพ่ือน าเงินที่มีไปก่อสร้างบ้านให้กับคน
ยากจนไร้ที่อยู่ ซึ่งมีการก าหนดว่าในหนึ่งปีแต่ละอ าเภอจะมีการก่อสร้างบ้าน ให้คนยากจนในลักษณะ
นี้ปีละหนึ่งหลังเป็นอย่างน้อย และการจัดตั้งกองบุญสุขภาวะพระสังฆาธิการ ที่จัดตั้งขึ้นเป็นกองทุน  
ในการดูแลพระสงฆ์ที่อาพาธกันเอง สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ พระราชรัตนเวที (ประเสริฐ 
โชติธมฺโม/สิทธิอินทร์)๒๖ ได้วิจัยเรื่อง รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะทางการบริหารจัดการของพระ
สังฆาธิการในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๔ ผลการวิจัยพบว่า สมรรถนะทางการบริหารจัดการของ
พระสังฆาธิการในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๔ มีการบริหารจัดการตามกรอบสายงานการบังคับ
บัญชาและมุ่งการท างานเป็นทีม บนพ้ืนฐานการส ารวมระวังทางกาย วาจา ใจ พร้อมยึดถือกฎ 
ระเบียบ และหลักพระธรรมวินัย มีความสมัครสมานสามัคคี ช่วยเหลือแบ่งปัน ไว้วางใจ ปฏิบัติต่อกัน
ด้วยความเมตตา มีการปรึกษาหารือกันเป็นเนืองนิตย์ เพ่ือก่อให้เกิดสัมมาทิฏฐิและสัมมาสังกัปปะใน
การบริหารจัดการ  และผลงานวิจัยของ ประโยชน์ คล้ายลักษณ์๒๗ ได้วิจัยเรื่อง รูปแบบการพัฒนา
สมรรถนะด้านการท างานเป็นทีมของบุคลากรทางการศึกษา ผู้ปฏิบัติงานในส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา ผลการวิจัยพบว่า วิธีการพัฒนาสมรรถนะด้านการท างานเป็นทีม  คือ  
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การฝึกอบรม และการฝึกปฏิบัติงานกับผู้เชี่ยวชาญ และผลงานวิจัยของ 
พระมหาวิศิต ธีรว โส, ประดิษฐ์ ชื่นบาน และพิพัฒน์ วิถี๒๘ ได้วิจัยเรื่อง การพัฒนาสมรรถนะของ
พระสังฆาธิการในจังหวัดสุรินทร์  ผลการวิจัยพบว่า ด้านการสาธารณูปการและด้านสาธารณ
สงเคราะห์ ควรส่งเสริมให้พระสังฆาธิการพัฒนาภาวะผู้น า ความเข้าใจคนอ่ืน การช่วยเหลือคนอ่ืน

                                           
 ๒๖พระราชรัตนเวที (ประเสริฐ โชติธมฺโม/สิทธิอินทร์), “รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะทางการบริหาร
จัดการของพระสังฆาธิการในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๔”,  มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์, ปีที่ ๒ ฉบับที่ ๖ (ฉบับ
พิเศษ) (มกราคม - มิถุนายน ๒๕๖๐): ๕๒๓-๕๓๗. 
 ๒๗ประโยชน์ คล้ายลักษณ์, “รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะด้านการท างานเป็นทีมของบุคลากรทาง
การศึกษา ผู้ปฏิบัติงานในส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา”, วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร, 
ปีท่ี ๑๕ (ฉบับพิเศษ): ๑๓๗-๑๔๕. 
 ๒๘พระมหาวิศิต ธีรว โส, ประดิษฐ์ ช่ืนบาน และพิพัฒน์ วิถี, “การพัฒนาสมรรถนะของพระสังฆาธิการ
ในจังหวัดสุรินทร์”, วารสาร มจร พุทธปัญญาปริทรรศน์, ๔(๑), (มกราคม – มิถุนายน ๒๕๖๒): ๑๖๙-๑๘๐. 



๒๙๒ 
 
และในเรื่องการท างานเป็นทีม  และผลงานวิจัยของ บังอร  เบ็ญจาธิกุล๒๙ ได้วิจัยเรื่อง สมรรถนะที่
พึงประสงค์ของผู้อ านวยการเขต ในกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า แนวทางการพัฒนาสมรรถนะ
ที่พึงประสงค์ของผู้อ านวยการเขต ในกรุงเทพมหานคร ควรมีการจัดตั้งกลุ่มหรือรวมกลุ่มในสายงาน
เพ่ือช่วยเหลือแก้ไข และพัฒนาศักยภาพในการท างานของบุคลากร  
  ๕) การยึดม่ันในความชอบธรรม เจ้าอาวาสส่งเสริมให้พระสงฆ์ยึดมั่นในความ
ถูกต้องดีงามและชอบธรรม ส่งเสริมให้บุคลากรตระหนักและปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของคณะสงฆ ์ 
ถือธรรมเนียมปฏิบัติเหมือนกัน ส่งเสริมให้พระสงฆ์ที่อยู่ภายในวัดปฏิบัติภารกิจด้วยความซื่อสัตย์
สุจริต ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความถูกต้องตามหลักพระวินัย มีการปฏิบัติต่อพุทธศาสนิกชนด้วยความ
เมตตา เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ มีการอ านวยความสะดวกให้กับพุทธศาสนิกชนที่เข้ามาท ากิจกรรมภายในวัด
เป็นอย่างดี ไม่มีเลือกปฏิบัติ เจ้าอาวาสเป็นผู้ที่รักษาค าพูด มีสัจจะและเชื่อถือได้ ท างานโดยมุ่งหวัง
ผลส าเร็จ มีการใช้จ่ายงบประมาณอย่างประหยัด มีการท างานแบบโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้  
ยืนหยัดเพื่อความถูกต้อง มีการปกปูองผลประโยชน์ของคณะสงฆ์ เจ้าอาวาสแยกเรื่องส่วนตัวออกจาก
งาน มีการเสียสละความสุขส่วนตัวเพ่ือให้งานของคณะสงฆ์บรรลุเปูาหมาย นอกจากนี้ยังมีการ
ปรับปรุงวิธีการท างานให้สะดวกรวดเร็ว สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ มยุรี ค าปาเชื้อ๓๐ ได้วิจัยเรื่อง 
รูปแบบการบูรณาการหลักพุทธธรรมเพ่ือการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏในกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า บุคลากรมีสมรรถนะด้านการยึดมั่นในความ
ถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม ด้วยหลักพรหมวิหาร ๔ และผลงานวิจัยของ พระมหาวิศิต ธีรว โส, 
ประดิษฐ์ ชื่นบาน และพิพัฒน์ วิถี๓๑  ได้วิจัยเรื่อง การพัฒนาสมรรถนะของพระสังฆาธิการในจังหวัด
สุรินทร์ ผลการวิจัยพบว่า ด้านการศาสนศึกษา ควรส่งเสริมให้พระสังฆาธิการพัฒนาภาวะผู้น า ยึดมั่น
คุณธรรม จริยธรรม ด้านการศึกษาสงเคราะห์ ควรส่งเสริมในการเป็นแบบอย่างที่ดี ด้านการ
สาธารณูปการ ควรส่งเสริมในเรื่องความถูกต้องแม่นย า ความรอบรู้ในหลักวิชา และการวิเคราะห์งาน  
และผลงานวิจัยของ พระเศกสรรค์ สนตฺจิตฺโต๓๒ ได้วิจัยเรื่อง สมรรถนะทางการบริหารจัดการวัดของ
เจ้าอาวาส ผลการวิจัยพบว่า หลักการส าคัญของการบริหารจัดการวัด คือ การสร้างความเชื่อมั่น
ศรัทธากับบุคคลทั้งภายในและภายนอกวัด   
 
 
 

                                           
 ๒๙บังอร เบ็ญจาธิกุล, “สมรรถนะที่พึงประสงค์ของผู้อ านวยการเขตในกรุงเทพมหานคร”, วารสาร 
มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์, ปีท่ี ๒ ฉบับท่ี ๖ (เมษายน - มิถุนายน ๒๕๖๐): ๑๔๕-๑๖๐. 
 ๓๐มยุรี ค าปาเช้ือ, “รูปแบบการบูรณาการหลักพุทธธรรมเพื่อการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรสาย
สนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏในกรุงเทพมหานคร”, วารสารศึกษาศาสตร์ ฉบับวิจัยบัณฑิตศึกษา 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ปีท่ี ๑๐ ฉบับท่ี ๑: ๙๗-๑๐๕. 
 ๓๑พระมหาวิศิต ธีรว โส, ประดิษฐ์ ช่ืนบาน และพิพัฒน์ วิถี, “การพัฒนาสมรรถนะของพระสังฆาธิการ
ในจังหวัดสุรินทร์”, วารสาร มจร พุทธปัญญาปริทรรศน์, ๔(๑), (มกราคม - มิถุนายน ๒๕๖๒): ๑๖๙-๑๘๐. 

 ๓๒พระเศกสรรค์ สนตฺจิตฺโต, “สมรรถนะทางการบริหารจัดการวัดของเจ้าอาวาส”, ธรรมทรรศน์, ปีที่ 
๑๕ ฉบับท่ี ๓ (พฤศจิกายน ๒๕๕๘ - กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙): ๑๓๙-๑๔๕.  



๒๙๓ 
 
๕.๓ ข้อเสนอแนะ  
 ๕.๓.๑ ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
  ๑. มหาเถรสมาคมควรก าหนดนโยบายในการพัฒนาสมรรถนะของเจ้าอาวาส เพ่ือให้
สามารถบริหารกิจการคณะสงฆ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  ๒. มหาเถรสมาคมควรมีการก าหนดคุณวุฒิของเจ้าอาวาสในด้านต่างๆ เพ่ือให้
พระภิกษุที่จะได้รับต าแหน่งเจ้าอาวาสได้มีพัฒนาตนเองเพ่ือเตรียมตัวเป็นเจ้าอาวาสและสามารถ
น ามาใช้ในการบริหารกิจการคณะสงฆ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
  ๓. มหาเถรสมาคมควรก าหนดนโยบายให้มีการก าหนดรูปแบบหรือหลักสูตรในการ
พัฒนาสมรรถนะเจ้าอาวาสและมีการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน เพ่ือให้เจ้าอาวาสได้รับการพัฒนา
สมรรถนะในการบริหารกิจการคณะสงฆ์อย่างต่อเนื่อง และสามารถบริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 ๕.๓.๒ ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ 
  ๑. คณะสงฆ์ควรจัดฝึกอบรมเจ้าอาวาสเกี่ยวกับหลักสูตรต่างๆ ที่เกี่ยวกับบริหาร
กิจการคณะสงฆ์ให้แก่เจ้าอาวาส เพ่ือเป็นการเพ่ิมสมรรถนะเจ้าอาวาสในบริหารกิจการคณะสงฆ์ให้
สามารถบริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  ๒. คณะสงฆ์ควรให้เจ้าอาวาสมีส่วนร่วมในการประชุมปรึกษาหารือเกี่ยวกับการ 
พัฒนาสมรรถนะเจ้าอาวาสเพ่ือใช้ในการบริหารกิจการคณะสงฆ์ เพ่ือให้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจและ 
ร่วมแก้ปัญหาให้ลุล่วง เกิดผลดีต่อบริหารกิจการคณะสงฆ์ 
  ๓. ควรมีการติดตามผลการด าเนินหลังการพัฒนาพัฒนาสมรรถนะเจ้าอาวาสเป็น 
ระยะ โดยหลังจากที่ได้รับการพัฒนาสมรรถนะแล้วให้เจ้าอาวาสได้มีการน าไปปฏิบัติงานจริง แล้วให้ 
ผู้บังคับบัญชาหรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเป็นผู้ติดตามประเมินผลการพัฒนาพัฒนาสมรรถนะอย่าง 
ต่อเนื่อง 
 ๕.๓.๓ ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
  ๑. ควรมีการศึกษาพุทธบูรณาการบริหารจัดการกิจการคณะสงฆ์จังหวัดจันทบุรี  
  ๒. ควรมีการศึกษาการจัดการความรู้ของการบริหารกิจการคณะสงฆ์สู่การพัฒนาวัด
ในภาคตะวันออก  
  ๓. ควรมีการศึกษาการบริหารองค์กรคณะสงฆ์ด้วยหลักการบริหารงานสมัยใหม่เพ่ือ
ความมั่นคงของพระพุทธศาสนา  
 



บรรณานุกรม 
 

๑. ภาษาไทย 

 ก. ข้อมูลปฐมภูมิ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. พระไตรปิฎกฉบับภาษาไทย  ฉบับมหาจุฬาลงกรณราช
 วิทยาลัย. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๙. 

 ข. ข้อมูลทุติยภมูิ 
(๑) หนังสือ : 

กรมการศาสนา. การพัฒนาการบริหารศูนย์การศึกษาพุทธศาสนาวันอาทิตย์. กรุงเทพมหานคร: โรง 
 พิมพ์กรมการศาสนา, ๒๕๓๕. 
กรมการศาสนา. วัดพัฒนา ๔๓. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์การศาสนา, ๒๕๔๓. 
 . คู่มือการจัดการศึกษาของสงฆ์. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์การศาสนา, ๒๕๓๙.  
 . รายงานการประเมินผลเรื่องโครงการส่งเสริมศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัด ประจ า
 ปีการศึกษา ๒๕๓๘. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์กรมการศาสนา, ๒๕๔๒. 
คณะสงฆ์จังหวัดจันทบุรี. ท าเนียบวัด-พระสังฆาธิการ จังหวัดจันทบุรี พ.ศ. ๒๕๕๙. จันทบุรี: ม.ป.พ., 

๒๕๕๙. 
จิตติมา อัครธิติพงศ์. เอกสารประกอบการสอน รหัส ๓๕๖๓๔๐๔ วิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์.

สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
พระนครศรีอยุธยา, ๒๕๕๖. 

จิรประภา อัครบวร. สร้างคนสร้างผลงาน. กรุงเทพมหานคร : ก. พลการพิมพ์, ๒๕๔๙. 
เฉลิมชัย หาญกล้า. การบริหารการศึกษา. กรุงเทพมหานคร : แดเน็กซ์อินเตอร์คอเปอเรชั่น, ๒๕๕๙. 
ชูชัย สมิทธิกรกุล. การฝึกอบรมบุคลากรในองค์การ. กรุงเทพมหานคร: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,
 ๒๕๕๐. 
เชี่ยวชาญ อาศุวัฒนกุล. การจัดการทรัพยากรมนุษย์ในภาครัฐจากแนวทางการศึกษาเชิงการเมือง
 ถึงกลยุทธ์. กรุงเทพมหานคร: ภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์
 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ๒๕๕๓. 
ณรงค์วิทย์ แสงทอง. มารู้จัก Competency กันเถอะ. กรุงเทพมหานคร: เอช อาร์ เซ็นเตอร์, ๒๕๕๐. 
ดนัย เทียนพุฒ. กลยุทธ์การพัฒนาคน : สิ่งท้าทายความส าเร็จของธุรกิจ. กรุงเทพมหานคร:
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๒๗. 
ติน ปรัชญพฤทธิ์ . บทบาทของผู้บริหารฝ่ายทรัพยากรบุคคลในการบริหารผู้มีวุฒิสามารถ.
 คณะรัฐประศาสนศาสตร์: สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, ๒๕๔๘. 
ทินพันธ์ นาคะตะ. พระพุทธศาสนากับสังคมไทย. พิมพ์ครั้งที่ ๒. กรุงเทพมหานคร: ห้างหุ้นส่วน
 จ ากัด สหายบล็อกการพิมพ์, ๒๕๔๓. 



๒๙๕ 
 

บรรณานุกรม (ต่อ) 

ธานินทร์ ศิลป์จารุ.  การวิจัยและวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วย SPSS และ AMOS. กรุงเทพมหานคร:
 ห้างหุ้นส่วนสามัญบิสซีเนสอาร์แอนด์ดี, ๒๕๕๗. 
นิสดารก์ เวชยานนท์. บทความวิชาการ HR. คณะรัฐประศาสนศาสตร์: สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
 ศาสตร์, ๒๕๔๘. 
บุญศรี พานะจิตต์ และคณะ. ความส าเร็จในการปฏิบัติภารกิจของวัด : ศึกษาเฉพาะกรณีวัดสวนแก้ว
 อ าเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี. กรุงเทพมหานคร: ม.ป.ท., ๒๕๔๕. 
ประจักษ์ อุดมทรัพย์. แนวทางพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้วย Competency. กรุงเทพมหานคร:
 เอกสารประกอบการอบรม, ๒๕๕๐. 
พระเทพปริยัติสุธี (วรวิทย์ คงฺคป โ ). การคณะสงฆ์และการพระศาสนา. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์
 มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๕. 
พระเทพเวที (ประยุทธ ปยุตฺโต). การศึกษาที่สากลบนพื้นฐานแห่งภูมิปัญญาไทย. กรุงเทพมหานคร: 

อมรินทร์พริ้นติ้งกรุ๊พ, ๒๕๓๔. 
พระธรรมกิตติวงศ์ (ทองดี สุรเตโช). พระในบ้าน. กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์เลี่ยงเซียง, ๒๕๔๓. 
พระธรรมโกศาจารย์ (ประยูร ธมฺมจิตโต). พุทธวิธีการบริหาร. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหาจุฬาลง

กรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๙. 
พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต). คุณบิดามารดาสุดพรรณนามหาศาล. กรุงเทพมหานคร: ธรรมสภา,  
 ๒๕๔๒. 
 . ทศวรรษธรรมทัศน์พระปิฎก หมวดศึกษาศาสตร์. กรุงเทพมหานคร : ธรรมสภา, ๒๕๔๓. 
พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต). พจนานุกรรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม. พิมพ์ครั้งที่ ๑๖. 
 กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์ เอส. อาร์. พริ้นติ้ง แมสโปรดักส์, ๒๕๕๑. 
พระเมธีธรรมมาภรณ์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต). การปกครองคณะสงฆ์ไทย. กรุงเทพมหานคร: บริษัท
 สหธรรมิก จ ากัด, ๒๕๓๙. 
 . คุณธรรมส าหรับนักบริหาร. กรุงเทพมหานคร : มูลนิธิพุทธธรรม. ๒๕๔๐. 
พระรัตนมุนี (ชัยวัฒน์ ป ณาสิริ). การจัดการสาธารณูปการและสาธารณสงเคราะห์ของวัด . 

กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์การศาสนา, ๒๕๓๘. 
พระราชญาณวิสิฐ (เสริมชัย ชยมงคลโล). การบริหารวัด. นครปฐม : เพชรเกษมการพิมพ์, ๒๕๔๘. 
พระวิสุทธิภัทรธาดา (ประสิทธิ์ พฺรหมฺร สี). พระราชบัญญัติคณะสงฆ์และกฎหมายมหาเถรสมาคม.
 กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๗. 
พิมลพรรณ เชื้อบางแก้ว. การบริหารทรัพยากรมนุษย์. ปทุมธานี: ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยกรุงเทพ,
 ๒๕๕๑. 
ไพบูลย์ เสียงก้อง, หลักการบริหารงานในวัด. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์กรมการศาสนา, ๒๕๔๔. 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชาวิทยาการจัดการ. เอกสารการสอนชุดวิชาการพัฒนา
 ทรัพยากรมนุษย์ = Human Resources Development หน่วยที่ ๑-๗. นนทบุรี:
 ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๕๓. 



๒๙๖ 
 

บรรณานุกรม (ต่อ) 
มัลลิกา ต้นสอน. การจัดการยุคใหม่. กรุงเทพมหานคร : เอ็กซเปอร์เน็ท จ ากัด, ๒๕๔๔. 
วัชรี บูรณสิงห์. การบริหารหลักสูตร. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยรามค าแหง, ๒๕๔๓. 
วิโรจน์ สารรัตนะ. การบริหาร หลักการ ทฤษฎี และประเด็นทางการศึกษา. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์
 ทิพยวิสุทธิ์, ๒๕๔๒. 
ศิริวรรณ  เสรีรัตน์ และคณะ. การจัดการและพฤติกรรมองค์การ. กรุงเทพมหานคร: บริษัท ธีระฟิล์ม
 และไซแท็กซ์ จ ากัด, ๒๕๕๐. 
สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง วรป  ฺโ คู่มือพระสังฆาธิการ ว่าด้วยเรื่อง การคณะสงฆ์
 และการพระศาสนา. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์การศาสนา, ๒๕๔๐. 
สมาน อัศวภูมิ. การบริหารการศึกษายุคใหม่: แนวคิด ทฤษฎี และการปฏิบัติ. อุบลราชธานี: อุบลกิจ
 ออฟเซทการพิมพ์, ๒๕๕๑. 
สุกัญญา รัศมีธรรมโชติ. การจัดการทรัพยากรมนุษย์ด้วย Competency Based HRM. กรุงเทพมหานคร: 

ซีเอ็ดยูเคชั่น มหาชน, ๒๕๕๐. 
เสนาะ ติเยาว์. หลักการบริหาร. กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๔๔. 
ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน. คู่มือสมรรถนะข้าราชการพลเรือน. กรุงเทพมหานคร:
 ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน, ๒๕๔๘. 
ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน.คู่มือสมรรถนะหลัก ค าอธิบาย และตัวอย่างพฤติกรรม
 บ่งชี้สมรรถนะหลักในราชการพลเรือน. นนทบุรี: ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการ
 พลเรือน, ๒๕๕๒. 
 . กรอบการพัฒนาสมรรถนะบุคลากร ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๕. กรุงเทพมหานคร: 

ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน, ๒๕๕๕.   
อาภรณ์ ภู่วิทยพันธ์. Competency Dictionary. กรุงเทพมหานคร: เอช อาร์เซนเตอร์, ๒๕๔๗. 
อนิวัช แก้วจ านง. การจัดการทรัพยากรมนุษย์. สงขลา: ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยทักษิณ, ๒๕๕๒. 
อุทัย เลาหวิเชียร. รัฐประศาสนศาสตร์: ลักษณะวิชาและมิติต่างๆ. กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ์     

เสมาธรรม, ม.ป.ท. 
 

(๒) บทความ 

ฉัตรณรงค์ศักดิ์ สุธรรมดี. “กรอบแนวคิดการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ขององค์การในศตวรรษที่ ๒๑”.
 วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. ปีที่ ๑๒ ฉบับพิเศษ (กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐): ๑๖๘-๑๘๔. 
ชินชัย แก้วเรือน. “การบูรณาการการครองใจคนตามแนวทางพระพุทธศาสนา”. พิฆเนศวธ์สาร. ปีที่ ๑๑
 ฉบับที่ ๒ (กรกฎาคม - ธันวาคม ๒๕๕๘): ๑๕๔-๑๖๘. 
ณัฐวรรณ กงสะเต็น. “การประยุกต์พรหมวิหาร ๔ ในการปฏิบัติงานของบุคลากรในสถานศึกษาสังกัด
 ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดขอนแก่น”.  
 วารสารสถาบันวิจัยพิมลธรรม. ปีที่ ๑ ฉบับที่ ๒ (กรกฎาคม - ธันวาคม ๒๕๕๙): ๒๕-๓๙. 
 



๒๙๗ 
 

บรรณานุกรม (ต่อ) 
นวรัตน์ ไวชมพู และรพีพรรณ สุวรรณณัฐโชติ. “วิถีครองคน : พรหมวิหาร ๔ ส าหรับผู้บริหารการศึกษา
 ในศตวรรษที่ ๒๑”. วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ สาขามนุษยศาสตร์
 และสังคมศาสตร์. ปีที่ ๔ ฉบับที ่๑ (มกราคม - มิถุนายน ๒๕๖๐): ๑๐๕-๑๑๓. 
พระมหาเดชา สังขรุ่งเรือง. “ประสิทธิภาพการบริหารคณะสงฆ์: กรณีศึกษาคณะสงฆ์อ าเภอเมือง
 กาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี”. วารสารวิจัยราชภัฏกรุงเก่า. ปีที่ ๓ ฉบับที่ ๑ (มกราคม
 ๒๕๕๙): ๑-๘. 
พระราชรัตนเวที (ประเสริฐ โชติธมฺโม/สิทธิอินทร์) . “รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะทางการบริหาร

จัดการของพระสังฆาธิการในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๔”. วาสาร มจร สังคมปริทรรศน์. 
ปีที่ ๖ ฉบับที่ ๒ (ฉบับพิเศษ). (มกราคม - มิถุนายน ๒๕๖๐): ๕๒๓-๕๓๗. 

พระวีระศักดิ์ ชยธมฺโม (สุวรรณวงศ์). “แนวทางการจัดการวัดสันติสุขตามหลักสัปปายะ ๗: กรณี
 ศึกษาวัดธารน้ าไหล จังหวัดสุราษฎร์ธานี”. วารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ มจร. ปีที่ ๓
 ฉบับที่ ๒: ๙๙-๑๑๔. 
พระเศกสรรค์ สนตฺจิตฺโต. “สมรรถนะทางการบริหารจัดการวัดของเจ้าอาวาส”. ธรรมทรรศน์. ปีที่ ๑๕ 

ฉบับที่ ๓ (พฤศจิกายน ๒๕๕๘ - กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙): ๑๓๙ - ๑๔๕. 
ลิขิตา เฉลิมพลโยธิน เฉลิมชัย กิตติศักดิ์นาวิน และนลินณัฐ ดีสวัสดิ์ . “ภาวะผู้น ากับการพัฒนา

องค์การโดยใช้หลักพรหมวิหาร ๔”. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยธนบุรี. ปีที่ ๒๖ ฉบับที่ ๑๑ 
(กันยายน - ธันวาคม ๒๕๖๐): ๑๖๒-๑๗๑. 

วรภาส ประสมสุข. “หลักการบริหารการศึกษาตามแนวพุทธธรรม”. วารสารศึกษาศาสตร์. ปีที่ ๒
 ฉบับที่ ๑๘ (พฤศจิกายน ๒๕๔๙ - มีนาคม ๒๕๕๐): ๖๓ – ๗๒. 
สาธิต พนารี. “กระบวนทัศน์ใหม่การบริหารจัดการวัดในยุคโลกาภิวัตน์”. Academic Journal 
 Phranakhon Rajabhat University. Vol.5 No.2 (2014): 82-92.  
สุชินชยันต์ เพ็ชรนิล. “การบริหารจัดการวัดตามหลักพุทธธรรมาภิบาล : ศึกษาวัดในเขตปกครอง
 คณะสงฆ์ภาค ๓”. วารสารจันทรเกษมสาร. ฉบับที่ ๓๖ (มกราคม - มิถุนายน ๒๕๕๘)
 : ๘๙–๙๘. 
เอนก คงขุนทด. “แนวความคิดในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามหลักไตรสิกขา”. วารสารบัณฑิตศึกษา
 ปริทรรศน์. ปีที่ ๑๒ ฉบับที่ ๓ (กันยายน-ธันวาคม ๒๕๕๙): ๖๔-๗๙. 
อานนท์ ศักดิ์วรวิชญ์. “แนวคิดเรื่องสมรรถนะ (Competency: เรื่องเก่าที่เรายังหลงทาง”.
 Chulalongkorn Review. ฉบับที่ ๑๖ (กรกฎาคม - กันยายน ๒๕๕๗): ๖๑.  
  

(๓) วิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์/รายงานการวิจัย 

นครินทร์ แก้วโชติรุ่ง. “รูปแบบและหลักของการปกครองในพระไตรปิฎก”. วิทยานิพนธ์พุทธศาสตร
ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา. บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย, ๒๕๕๖. 

 



๒๙๘ 
 

บรรณานุกรม (ต่อ) 
ปกรณ์ มหากันธา. “รูปแบบและกระบวนการบริหารองค์กรปกครองส่วนริท้องถิ่นเชิงพุทธบูรณาการ”. 

ดุษฎีนิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา. บัณฑิตวิทยาลัย: 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗. 

พรเพ็ญ อยู่บ ารุง. “การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการเทศบาลต าบลในเขตจังหวัดสมุทรสาคร”.
รายงานวิจัย. วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น: มหาวิทยาลัยของแก่น, ๒๕๕๑. 

พระครูภาวนาโสภิต (บุญรัตน์ เมืองวงศ์) . “การบริหารการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในล้านนา”. 
วิทยานิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนามนุษย์ . บัณฑิต
วิทยาลัย:  มหาวิทยาลัยปทุมธานี, ๒๕๕๓.      

พระครูวิสุทธานันทคุณ (สุรศักดิ์ วิสุทฺธาจาโร). “การบริหารวัดเพ่ือความมั่นคงแห่งพระพุทธศาสนา
ของคณะสงฆ์ภาค ๑๕”. วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิง
พุทธ. บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗. 

พระครูสังฆรักษ์กฤษฏิ์ตภณ สุเมโธ. “ประสิทธิภาพการบริหารจัดการวัดของเจ้าอาวาสในเขตอ าเภอ
ล าลูกกา จังหวัดปทุมธานี”. วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
เชิงพุทธ. บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๓. 

พระครูสิริอาภากร อ าภา. “บทบาทเจ้าอาวาสด้านการปกครองและด้านการเผยแผ่ศาสนธรรม: กรณีศึกษา
เจ้าอาวาสในเขตอ าเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่”. วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหา
บัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ๒๕๕๐. 

พระครูอดุลจันทโรภาส (สวัสดิ์ ธมฺมรโส). “บทบาทพระสังฆาธิการในการบริหารกิจการคณะสงฆ์
อ าเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี”. สารนิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิง
พุทธ. บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗. 

พระปลัดเกียรติศักดิ์ สินทวีวรกุล. “บทบาทของพระสังฆาธิการในการบริหารกิจการคณะสงฆ์  
จังหวัดกระบี่”. วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์.
บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ๒๕๔๘. 

พระราชปริยัติโมลี (ไพบูลย์ วิปุโล). “การบริหารกิจการคณะสงฆ์ของเจ้าอาวาสในเขตปกครองคณะสงฆ์ 
จังหวัดสุพรรณบุรี”. วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ.
บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๔. 

มนัส ภาคภูมิ และคณะ. “ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จของเจ้าอาวาสในการพัฒนาวัดให้เป็นศูนย์กลาง
ของชุมชน”. รายงานวิจัย. กรุงเทพมหานคร: ส านักงานเลขาธิการการศึกษา, ๒๕๔๐. 

สมคิด ผลนิล. “การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ บรรยากาศองค์การ ที่มีอิทธิพลต่อการท างานเป็นทีม
กรณี ศึ กษา  กรม อุทยานแห่ งช าติ  สั ต ว์ ป่ า  และ พันธุ์ พื ช ” .  วิทยานิพนธ์ รั ฐ
ประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ . บัณฑิตวิทยาลัย : 
มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๕๘.  

สมาน ศรีสะอาด และคณะ. “รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม”. รายงานการวิจัย. มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, ๒๕๕๙. 



๒๙๙ 
 

บรรณานุกรม (ต่อ) 
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มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๗ มีนาคม ๒๕๖๒. 
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รายนามผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือและ 
หนังสือขอความอนุเคราะห์ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
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ผลการหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของแบบสอบถามการวิจยั 
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ผลการวิเคราะห์ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของแบบสอบถามการวิจัย 
เรื่อง การพัฒนาสมรรถนะเจ้าอาวาสตามหลกัพุทธธรรมเพื่อการบรหิารกิจการ

คณะสงฆ์ในจังหวัดจันทบุร ี
 

ข้อ ค าถาม 
ผู้เชี่ยวชาญคนที่ สรุปและแปลผล 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ รวม 
ค่า 
IOC 

แปล
ผล 

สมรรถนะเจ้าอาวาส-ด้านการมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
๑ เจ้าอาวาสปฏิบัติงานอย่างถูกต้อง

ตามหลักพระธรรมวินัย กฎ ระเบียบ
มหา เถรสมาคม  และกฎหมาย
บ้านเมือง  

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใช้ได้ 

๒ เจ้าอาวาสมีการปฏิบัติงานด้วยความ
มุ่งมั่นกระตือรือร้นเพ่ือให้ได้ผลการ
ปฏิบัติงานดีขึ้น 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใช้ได้ 

๓ เ จ้ า อ า ว า ส มี ก า ร ว า ง แ ผ น ก า ร
ปฏิบัติงานแต่ละภารกิจให้บรรลุ
เป้าหมายตามผู้บังคับบัญชาก าหนด
หรือเป้าหมายของคณะสงฆ์ 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใช้ได้ 

๔ เจ้าอาวาสมีความละเอียดรอบคอบ 
เอาใจใส่  ตรวจตราความถูกต้อง
เพ่ือให้ได้งานที่มีคุณภาพ 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใช้ได้ 

๕ เจ้าอาวาสมีการติดตามประเมินผล
การปฏิบัติงานและปรับปรุงวิธีการ
ปฏิบัติ ง าน ให้ดี ขึ้ น  เ ร็ วขึ้ น  และ
สามารถบรรลุ เป้ าหมายในแต่ละ
ภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใช้ได้ 

สมรรถนะเจ้าอาวาส-ด้านการบริการที่ดี 
๑ เจ้าอาวาสมีความตั้งใจและความ

พยายามในการให้การสงเคราะห์ต่อ
พุทธศาสนิกชน เพ่ือนร่วมงาน หรือ
หน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง        

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใช้ได้ 

๒ เ จ้ า อ า ว า สมี ก า ร จั ด ร ะบบ กา ร
ให้บริ การบน พ้ืนฐานของข้อมู ล
ข่าวสาร ความรู้ความต้องการของ
การให้บริการต่อพุทธศาสนิกชน 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใช้ได้ 



๓๑๓ 
 

 
ข้อ 

ค าถาม 
ผู้เชี่ยวชาญคนที่ สรุปและแปลผล 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ รวม 
ค่า 
IOC 

แปล
ผล 

๓ เจ้าอาวาสมีความตั้งใจ เต็มใจ และ
กระตือรื อร้น ในการรับ เป็นธุ ร ะ
แก้ปัญหา หรือหาแนวทางแก้ไข
ปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว เพ่ือให้
พุทธศาสนิกชนผู้รับบริการได้รับ
ความพึงพอใจ 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใช้ได้ 

๔ เจ้าอาวาสจัดให้มีขั้นตอนการบริการ 
เ พ่ือการปรั บปรุ งและพัฒนาการ
ให้บริการแก่ผู้มาใช้บริการในการให้การ
สงเคราะห์ที่เป็นประโยชน์อย่างแท้จริง 
โดยคิดถึงผลประโยชน์ในระยะยาว 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใช้ได้ 

๕ เ จ้ าอาวาสมี กา ร ให้ บริ การด้ ว ย
อัธยาศัยไมตรีอันดี มีการประสานงาน
ภายในวัด คณะสงฆ์และหน่วยงานอื่น
ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้พุทธศาสนิกชน
ได้รับการบริการอย่างรวดเร็วและ
ต่อเนื่อง 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใช้ได้ 

สมรรถนะเจ้าอาวาส - ด้านการสั่งสมความเชี่ยวชาญ 
๑ เจ้าอาวาสมีความสามารถในการ

วิเคราะห์จุดเด่น จุดด้อยของตนเอง 
และสามารถเลือกวิธีการพัฒนา
ตนเองได้อย่างเหมาะสม 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใช้ได้ 

๒ เจ้ าอาวาสมีการ ใช้ทักษะความ
ช านาญในการปฏิบัติงานจนส าเร็จ
เกินความคาดหมาย 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใช้ได้ 

๓ เจ้าอาวาสมีความพยายามหาในการ
แ ส ว ง ห า ค ว า ม รู้ ด้ ว ย วิ ธี ก า ร ที่
หลากหลายเพื่อพัฒนาการปฏิบัติงาน
ให้ประสบผลส าเร็จดียิ่งขึ้น   

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใช้ได้ 

๔ เจ้ าอาวาสมี การน าความรู้ ห รื อ
เทคโนโลยีใหม่ๆ มาประยุกต์ใช้ใน
การปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใช้ได้ 



๓๑๔ 
 

ข้อ ค าถาม 
ผู้เชี่ยวชาญคนที่ สรุปและแปลผล 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ รวม 
ค่า 
IOC 

แปล
ผล 

๕ เจ้าอาวาสสามารถใช้ทักษะและ
ความสามารถในการแก้ไขปัญหาที่
เกิดข้ึนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใช้ได้ 

สมรรถนะเจ้าอาวาส - ด้านการท างานเป็นทีม 
๑ เ จ้ า อ า ว า ส มี ส่ ว น ร่ ว ม ใ น ก า ร

ปฏิบัติงานเป็นทีม เป็นส่วนหนึ่งของ
ทีม มีความตั้งใจที่จะท างานร่วมกับ
ผู้อื่น โดยให้การสนับสนุนการท างาน
ของทีมและท าหน้าที่  ในส่วนที่ตน
ได้รับการมอบหมาย 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใช้ได้ 

๒ เจ้าอาวาสยอมรับฟังความคิดเห็น
และยอมรับข้อตกลงของทีมงาน มี
การประมวลความคิดเห็นต่างๆ มาใช้
ประกอบการตัดสินใจหรือวางแผน
งานร่วมกันในหมู่คณะ 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใช้ได้ 

๓ เ จ้ า อ า ว า ส เ ต็ ม ใ จ แ ล ะ ใ ห้ ก า ร
ช่ วย เหลือ เ พ่ือนร่ วมงาน ในการ
ปฏิบัติงานเพ่ือให้งานส าเร็จลุล่วง 
เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใช้ได้ 

๔ เจ้าอาวาสมีการเสริมสร้างความ
สามัคคีในทีม ช่วยประสานรอยร้าว
หรือคลี่คลายแก้ไขข้อขัดแย้งส่วนตัว
ที่เกิดขึ้นในหมู่คณะ โดยไม่ค านึงถึง
ความชอบหรือไม่ชอบส่วนตน 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใช้ได้ 

๕ เจ้าอาวาสมีความสามารถในการ
พัฒนาบุ คลากรและสร้ า งสรรค์
ทีมงานที่เข้มแข็งเพ่ือปฏิบัติงานให้
บรรลุผล 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใช้ได้ 

 
 
 
 



๓๑๕ 
 

ข้อ ค าถาม 
ผู้เชี่ยวชาญคนที่ สรุปและแปลผล 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ รวม 
ค่า 
IOC 

แปล
ผล 

สมรรถนะเจ้าอาวาส - ด้านการยึดม่ันในความชอบธรรม 

๑ 

เจ้าอาวาสปฏิบัติหน้าที่ด้วยความ
โปร่งใส ซื่อสัตย์สุจริต ถูกต้องตาม
พระธรรมวินัย กฎ ระเบียบมหาเถร
สมาคมและกฎหมายบ้านเมือง 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใช้ได้ 

๒ เจ้ าอาวาสมีจิ ตส านึ กและความ
ภาคภูมิใจในการเป็นพระสังฆาธิการ 
อุทิศแรงกายแรงใจ  ผลั กดั น ให้
ภารกิจหลักของตนและคณะสงฆ์
บรรลุผล เพ่ือสนับสนุน ส่งเสริมการ
พัฒนาพระพุทธศาสนา ประเทศชาติ
และสังคมไทย 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใช้ได้ 

๓ เจ้าอาวาสเป็นผู้รักษาค าพูด มีสัจจะ
และเชื่อถือได้ พูดอย่างไรท าอย่างนั้น 
ไม่บิดเบือน อ้างข้อยกเว้น ให้ตนเอง  

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใช้ได้ 

๔ เจ้าอาวาสยอมเสียสละความสุข
สบายตลอดจนความพึงพอใจส่วนตัว 
โดยมุ่งให้ภารกิจในหน้าที่สัมฤทธิ์ผล
เป็นส าคัญ ทั้งนี้เพ่ือให้เกิดประโยชน์
แก่วัดและคณะสงฆ์ 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใช้ได้ 

ข้อ ค าถาม 
ผู้เชี่ยวชาญคนที่ สรุปและแปลผล 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ รวม 
ค่า 
IOC 

แปล
ผล 

๕ เจ้าอาวาสกล้าตัดสินใจปฏิบัติหน้าที่
เพ่ือธ ารงความถูกต้อง ยืนหยัดพิทักษ์
ผลประโยชน์และชื่อเสียงของวัด 
คณะสงฆ์ และพระพุทธศาสนา 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใช้ได้ 

หลักพุทธธรรมในการพัฒนาสมรรถนะเจ้าอาวาส - ด้านเมตตา 
๑ เจ้าอาวาสมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นด้วยความ

รัก ความเมตตา ไม่ดูหมิ่นหรือก้าวร้าว 
+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใช้ได้ 

๒ เจ้าอาวาสดูแลเอาใจใส่ และให้ความ
ช่วยเหลือผู้ร่วมงานในส่วนงานตาม
ความสามารถของตน 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใช้ได้ 

 



๓๑๖ 
 

ข้อ ค าถาม 
ผู้เชี่ยวชาญคนที่ สรุปและแปลผล 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ รวม 
ค่า 
IOC 

แปล
ผล 

๓ เจ้าอาวาสเป็นกัลยาณมิตรกับเพ่ือน
ร่วมงาน บุคลากรภายในวัด ช่วยแนะน า
แต่สิ่ งที่ เป็นประโยชน์ต่อพระภิกษุ
สามเณรและคฤหัสถ์ท่ีอยู่ ในวัด 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใช้ได้ 

๔ เจ้าอาวาสปฏิบัติหน้าที่ด้วยความ
ซื่อสัตย์สุจริต มีความวิริยะอุตสาหะ 
เป็นแบบอย่างแก่ผู้ ร่ วมงานและ
ผู้ใต้บังคับบัญชา 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใช้ได้ 

หลักพุทธธรรมในการพัฒนาสมรรถนะเจ้าอาวาส - ด้านกรุณา 
๑ เจ้าอาวาสปฏิบัติตนและปฏิบัติงาน

ด้วยความเสมอต้นเสมอปลายกับ
บุคลากรภายในวัด 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใช้ได้ 

๒ เจ้ าอาวาสมีความเสียสละ รู้ จั ก
แบ่ งปั น  มี จิ ต ใ จที่ โ อบ อ้อมอารี 
ช่วยเหลือในโอกาสอันควร 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใช้ได้ 

๓ เจ้าอาวาสมีความเห็นอกเห็นใจ ให้
ค ว ามช่ ว ย เหลื อผู้ ร่ ว ม ง านหรื อ
บุคลากรภายในวัดทั้งบรรพชิตและ
คฤหัสถ์ ให้พ้นจากความเดือดร้อนทั้ง
ทางกายและใจ ไม่ว่าจะเป็นความ
เดือดร้อนจากปัญหาการท างานหรือ
ปัญหาส่วนตัว  

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใช้ได้ 

๔ เจ้ าอาวาสส่ ง เสริมและให้ความ
ช่วยเหลือในเรื่องของการพัฒนาด้าน
ความรู้ อารมณ์ จิตใจ และสังคมต่อ
เพ่ือร่วมงานและผู้ ใต้บังคับบัญชา
ตามก าลังความสามารถ  

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใช้ได้ 

หลักพุทธธรรมในการพัฒนาสมรรถนะเจ้าอาวาส – ด้านมุทิตา 
๑ เจ้าอาวาสปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเป็น

ธรรม ไม่อิจฉาริษยาต่อเพ่ือนร่วมงาน 
+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใช้ได้ 

 
 
 
 
 
 



๓๑๗ 
 

ข้อ ค าถาม 
ผู้เชี่ยวชาญคนที่ สรุปและแปลผล 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ รวม 
ค่า 
IOC 

แปล
ผล 

๒ เจ้าอาวาสบริหารวัดด้วยความเอาใจ
ใส่ ดูแลทุกข์สุขของเพ่ือนร่วมงาน
และผู้ใต้บังคับบัญชาเป็นอย่างดี คิด
ท าแต่สิ่งทีเ่ป็นประโยชน์ 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใช้ได้ 

๓ เจ้าอาวาสรับฟังความคิดเห็นของ
บุคคลอ่ืนและผู้ร่วมงาน เพ่ือน าไป
ปรับปรุงแก้ไขการท างาน แม้จะไม่
ตรงกับความคิดเห็นของตนเอง 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใช้ได้ 

๔ เจ้าอาวาสบริหารวัดโดยสนับสนุน   
ให้ผู้ใต้บังคับบัญชาหรือเพ่ือนร่วมงาน
มีความก้าวหน้าในด้านการงาน 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใช้ได้ 

หลักพุทธธรรมในการพัฒนาสมรรถนะเจ้าอาวาส- ด้านอุเบกขา 
๑ เจ้าอาวาสวางตัวเป็นกลาง ไม่เข้าข้าง

ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง มีการปฏิบัติต่อเพ่ือน
ร่วมงานทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน  

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใช้ได้ 

๒ เจ้าอาวาสตัดสินปัญหาหรือแก้ไข
ปัญหา โดยไม่มีอคติต่อเพ่ือนร่วมงาน 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใช้ได้ 

๓ เจ้าอาวาสพิจารณาความดีความชอบ
ของบุคลากรอย่ างยุ ติ ธ รรม ยึ ด
ความถูกต้องเที่ยงธรรม ไม่มีอคติกับ
ทุกคน 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใช้ได้ 

๔ เจ้าอาวาสมีการจัดสรรผลตอบแทน
หรือการสนับสนุนการท างานตาม
ความเหมาะสมและเป็นธรรมแก่    
ทุกคน 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใช้ได้ 

การบริหารกิจการคณะสงฆ์-ด้านการปกครอง 
๑ เจ้าอาวาสจัดการกิจการภายในวัด

อย่างมีเมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา 
และยึดตามหลั กพระธรรมวินั ย       
มีระเบียบแบบแผนที่เหมาะสมดีงาม 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใช้ได้ 

๒ เจ้าอาวาสเน้นการปกครองแบบมี
ส่วนร่วมเน้นการอยู่ร่วมกันอย่างสงบ
เรียบร้อยตามกฎระเบียบของวัด 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใช้ได้ 



๓๑๘ 
 

ข้อ ค าถาม 
ผู้เชี่ยวชาญคนที่ สรุปและแปลผล 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ รวม 
ค่า 
IOC 

แปล
ผล 

๓ เจ้าอาวาสมีการก ากับดูแลจัดศาสน
ส ม บั ติ ข อ ง วั ด ใ ห้ เ ป็ น ร ะ เ บี ย บ
เรียบร้อยและเหมาะสมกับสภาพ  
ของวัด 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใช้ได้ 

๔ เจ้าอาวาสปกครองพระภิกษุสามเณร
ให้เป็นบรรพชิตที่ดี  พร้อมกับการ
พั ฒ น า วั ด  แ ล ะ มุ่ ง พั ฒ น า
พุทธศาสนิกชนให้เป็นคนดี มีความ
รักสามัคคีอย่างเข้มแข็ง 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใช้ได้ 

การบริหารกิจการคณะสงฆ์-ด้านการศาสนศึกษา 
๑ เ จ้ า อ า ว า ส จั ด ใ ห้ วั ด เ ป็ น แ ห ล่ ง

ก า ร ศึ ก ษ า เ รี ย น รู้ ท า ง ด้ า น
พระพุทธศาสนาแก่พระภิกษุสามเณร
และประชาชนทั่วไป 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใช้ได้ 

๒ เจ้าอาวาสอบรมสั่งสอนให้ความรู้แก่
ผู้ที่เข้ามาเรียนรู้ในวัดด้านศีลธรรม
อันดีงาม เพ่ือให้น าไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้อย่างมีความสุข 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใช้ได้ 

๓ เจ้าอาวาสเน้นการบริหารวัดให้เป็นที่
พ่ึงของชุมชนด้วยการจัดวัดให้เป็น
ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทาง
การศึกษาทุกประเภท 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใช้ได้ 

๔ เจ้าอาวาสมีการจัดการศึกษาให้แก่
พระภิกษุสามเณรและชุมชนอย่าง
เหมาะสม พร้อมทั้ งมีการพัฒนา
บุคลากรทางด้านการศึกษาอย่าง
ต่อเนื่อง 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใช้ได้ 

การบริหารกิจการคณะสงฆ์- ด้านการเผยแผ ่
๑ เจ้าอาวาสอบรมพระภิกษุสามเณร

และคนในชุชนให้มีความรู้ความ
เข้าใจในหลักธรรม ประเพณีอันดีงาม 
และเป็นแบบอย่างที่ดีต่อสังคม 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใช้ได้ 

 



๓๑๙ 
 
 

ข้อ ค าถาม 
ผู้เชี่ยวชาญคนที่ สรุปและแปลผล 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ รวม 
ค่า 
IOC 

แปล
ผล 

๒ เจ้าอาวาสจัดกิจกรรม/เทศนาอบรม
สั่งสอนให้ความรู้แก่ประชาชนในวัน
ส าคัญทางพระพุทธศาสนาและวัน
ส าคัญต่างๆ ของไทย 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใช้ได้ 

๓ 
เจ้าอาวาสจัดกิจกรรมการอบรมสมถะ
และวิปัสสนาแก่พระภิกษุสามเณรและ
ประชาชนทั่วไป 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใช้ได้ 

๔ เจ้าอาวาสมีการเผยแผ่ธรรมะหรือ
การสนทนาธรรมผ่านสื่อต่างๆ เช่น 
วิทยุ โทรทัศน์ หนังสือธรรมะ หอ
กระขายเสียง เอกสารต่างๆ และ
อินเตอร์เน็ต 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใช้ได้ 

การบริหารกิจการคณะสงฆ์-ด้านการศึกษาสงเคราะห์ 
๑ เจ้าอาวาสสนับสนุนทุนการศึกษาทุก

ร ะดั บ แก่ ค น ใ นชุ ม ช น แล ะก า ร
อนุเคราะห์ทุนการศึกษาแก่ผู้ยากไร้
เฉพาะบุคคล 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใช้ได้ 

๒ เจ้าอาวาสให้การอุปถัมภ์สนับสนุน
ช่วยเหลือการก่อสร้างอาคารเรียน/
ห้องเรียน/อุปกรณ์การศึกษาแก่
โรงเรียนและศูนย์เรียนรู้ในชุมชน 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใช้ได้ 

๓ เจ้าอาวาสให้การสนับสนุนส่งเสริม
โ ร ง เ รี ยนการกุ ศลของวั ด  หรื อ
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เด็กยากจน
หรือศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวัน
อาทิตย์  หรือศูนย์อบรมเด็กก่อน
เ ก ณ ฑ์ ใ น วั ด  เ พ่ื อ อ นุ เ ค ร า ะ ห์
ประชาชน 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใช้ได้ 

๔ เจ้าอาวาสอ านวยความสะดวกและ
จัดสถานที่ส าหรับให้ความรู้ด้ าน
ต่างๆ แก่ประชาชนและเป็นแหล่ง
การเรียนรู้ธรรม 
 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใช้ได้ 



๓๒๐ 
 

ข้อ ค าถาม 
ผู้เชี่ยวชาญคนที่ สรุปและแปลผล 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ รวม 
ค่า 
IOC 

แปล
ผล 

การบริหารกิจการคณะสงฆ์ - ด้านการสาธาณูปการ 
๑ เจ้าอาวาสมีการวางแผนจัดระเบียบ

อาคารเสนาสนะภายในวัดให้เป็นสัด
เป็นส่วน เป็นระเบียบเรียบร้อย 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใช้ได้ 

๒ เจ้ าอาวาสมีการบ ารุ งรักษาและ
อนุรักษ์ เสนาสนะและสิ่ งก่อสร้าง
ต่ า งๆ  ให้ ค งรู ปแบบตามศิ ลปะ 
วัฒนธรรมของชุมชนและความเป็น
ไทย 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใช้ได้ 

๓ เจ้าอาวาสการพัฒนาบริเวณวัดให้มี
ความสงบร่มรื่นสวยงาม มีป้ายบอก
สถานที่ต่างๆ และระบบรักษาความ
ปลอดภัยในวัด 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใช้ได้ 

๔ เจ้าอาวาสให้ความสะดวก/ความ
เพียงพอ/ความสะอาดของห้องน้ า/
ห้องสุขาภายในวัด   

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใช้ได้ 

การบริหารกิจการคณะสงฆ์-ด้านการสาธารณสงเคราะห์ 
๑ เ จ้ า อาวาสมี ก ารด า เนิ นกิ จกา ร

สาธารณประโยชน์ เพ่ือช่วยเหลือ
เกื้อกูลแก่คนในชุมชนและสังคม โดย
การสงเคราะห์อ านวยความสะดวก
แก่ประชาชนในการบ าเพ็ญกุศล
ต่างๆ 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใช้ได้ 

๒ เจ้าอาวาสให้การสงเคราะห์ช่วยเหลือ
ให้ค าแนะน าแก่ชุ มชนที่ มี ความ
เดือดร้อน 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใช้ได้ 

๒ เจ้าอาวาสให้การสงเคราะห์ช่วยเหลือ
ให้ค าแนะน าแก่ชุ มชนที่ มี ความ
เดือดร้อน 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใช้ได้ 

 
 
 
 



๓๒๑ 
 

ข้อ ค าถาม 
ผู้เชี่ยวชาญคนที่ สรุปและแปลผล 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ รวม 
ค่า 
IOC 

แปล
ผล 

๓ เจ้าอาวาสมีการรณรงค์อบรมความรู้
แก่ชุมชนในด้านข้อกฎหมาย/การ
ป้องกันยาเสพติด/อบายมุข เ พ่ือ
ประโยชน์และความสงบสุขของ
ชุมชน 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใช้ได้ 

๔ 
เจ้าอาวาสให้ความช่วยเหลือแก่
ประชาชนที่ประสบความเดือดร้อน
ในด้านอุทกภัย อัคคีภัย เป็นต้น 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใช้ได้ 

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค 
หนังสือขอความอนุเคราะห์เก็บข้อมูลเพื่อตรวจสอบคุณภาพเครื่องมอื 

และค่าความเชื่อมั่นของเครื่องมือการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๒๓ 
 

 
 
 
 



๓๒๔ 
 

ผลการหาค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม (Reliability) 
เร่ือง  การพัฒนาสมรรถนะเจ้าอาวาสตามหลักพุทธธรรมเพื่อการบริหารกิจการคณะสงฆ์

ในจังหวัดจันทบุรี 
โดย  พระครูวิโรจน์อินทคุณ (เอกชัย อินฺทโชโต) 

หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ 
 

Case Processing Summary 
 

 N % 
 
Case 

Valid 
Excludeda 
Total 

๓๐ 
๐ 

๓๐ 

๑๐๐.๐ 
.๐ 

๑๐๐.๐ 
 

Reliability Statistics 
 

Crobach’s   
Alpha 

N of Items 

๐.๙๖๗ ๘๔ 
 

Item – Total Statistics 
 

Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale Variance if 
Item Deleted 

Corrected Item- 
Total Correlation 

Conbach’s 
Alpha if Item 

Deleted 
A ๑  ๓๖๘.๐๕ ๖๓๔.๙๕ .๒๖๓ .๙๖๗ 
A ๒ ๓๖๘๑๘. ๖๓๘.๖๘ .๒๑๗ .๙๖๗ 
A ๓  ๓๖๘.๐๕ ๖๒๙.๖๙ .๔๕๙ .๙๖๗ 
A ๔ ๓๖๘.๒๘ ๖๒๙.๔๖ .๔๔๖ .๙๖๗ 
A ๕ ๓๖๘.๒๘ ๖๒๗.๗๐ .๕๐๘ .๙๖๗ 
B ๑ ๓๖๘.๑๘ ๖๒๗.๑๘ .๕๙๔ .๙๖๗ 
B ๒ ๓๖๘.๐๘ ๖๒๘.๐๘ ๕๗๙ .๙๖๗ 
B ๓ ๓๖๘.๓๑ ๖๓๑.๖๙ .๓๘๔ .๙๖๗ 
B ๔ ๓๖๘.๒๑ ๖๓๑.๘๐ .๓๐๔ .๙๖๗ 



๓๒๕ 
 
 

Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale Variance if 
Item Deleted 

Corrected Item- 
Total Correlation 

Conbach’s 
Alpha if Item 

Deleted 
B ๕ ๓๖๘.๑๘ ๖๓๐.๓๒ .๔๑๓ .๙๖๗ 
C ๑ ๓๖๘.๔๑ ๖๒๒.๙๓ .๕๐๗ .๙๖๗ 
C ๒ ๓๖๘.๑๑ ๖๒๗.๘๒ .๕๐๘ .๙๖๗ 
C ๓ ๓๖๘.๒๘ ๖๒๗.๘๙ .๔๕๓ .๙๖๗ 
C ๔ ๓๖๘.๓๕ ๖๒๔.๒๓ .๔๙๔ .๙๖๗ 
C ๕ ๓๖๘.๔๕ ๖๑๙.๓๗ .๖๑๓ .๙๖๗ 
D ๑ ๓๖๘.๐๘ ๖๒๘.๘๐ .๖๘๓ .๙๖๗ 
D ๒ ๓๖๘.๒๕ ๖๑๙.๑๑ .๗๓๖ .๙๖๗ 
D ๓ ๓๖๘.๐๕ ๖๓๐.๒๒ .๕๐๐ .๙๖๗ 
D ๔ ๓๖๘.๑๘ ๖๓๓.๗๓ .๓๓๓ .๙๖๗ 
D ๕ ๓๖๘.๒๑ ๖๒๔.๘๘ .๖๘๒ .๙๖๗ 
E ๑ ๓๖๘.๐๕ ๖๒๖.๙๓ .๕๙๓ .๙๖๗ 
E ๒ ๓๖๘.๑๘ ๖๒๖.๒๙ .๕๘๑ .๙๖๗ 
E ๓ ๓๖๘.๒๑ ๖๒๖.๐๘ .๖๒๖ .๙๖๗ 
E ๔ ๓๖๘.๐๕ ๖๒๘.๒๗ .๕๑๙ .๙๖๗ 
E ๕ ๓๖๘.๐๕ ๖๒๘.๘๘ .๕๘๖ .๙๖๗ 
F ๑ ๓๖๘.๐๕ ๖๒๖.๑๖ .๕๐๕ .๙๖๗ 
F ๒ ๓๖๘.๐๕ ๖๒๐.๔๖ .๖๒๖ .๙๖๗ 
F ๓ ๓๖๘.๐๑ ๖๒๘.๖๕ .๔๐๔ .๙๖๗ 
F ๔ ๓๖๘.๐๑ ๖๓๐.๐๐ .๔๕๔ .๙๖๗ 
G ๑  ๓๖๘.๑๕ ๖๑๘.๑๒ .๗๐๘ .๙๖๗ 
G ๒ ๓๖๘.๑๕ ๖๒๙.๓๘ .๔๐๕ .๙๖๗ 
G ๓  ๓๖๘.๕๕ ๖๒๔.๕๗ .๕๔๑ .๙๖๗ 
G ๔ ๓๖๘.๒๕ ๖๒๔.๘๔ .๕๔๙ .๙๖๗ 
H ๑ ๓๖๘.๒๕ ๖๒๕.๖๒ .๕๗๙ .๙๖๗ 
H ๒ ๓๖๗.๙๘ ๖๓๒.๕๒ .๔๓๒ .๙๖๗ 
H ๓ ๓๖๘.๖๕ ๖๑๙.๖๑ .๕๗๐ .๙๖๗ 
H ๔ ๓๖๙.๐๘ ๖๑๖.๖๖ .๔๓๘ .๙๖๗ 



๓๒๖ 
 

 
 

Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale Variance if 
Item Deleted 

Corrected Item- 
Total Correlation 

Conbach’s 
Alpha if Item 

Deleted 
I ๑ ๓๖๘.๖๘ ๖๑๕.๐๓ .๕๗๘ .๙๖๗ 
I ๒ ๓๖๙.๑๘ ๖๒๓.๘๕ .๔๑๖ .๙๖๗ 
I ๓ ๓๖๙.๒๑ ๖๒๕.๓๘ .๓๖๒ .๙๖๗ 
I ๔ ๓๖๘.๕๕ ๖๓๕.๑๖ .๒๖๓ .๙๖๗ 
J ๑ ๓๖๘.๕๕ ๖๒๒.๔๒ .๔๖๕ .๙๖๗ 
J ๒ ๓๖๘.๖๕ ๖๓๒.๗๕ .๓๒๐ .๙๖๗ 
J ๓ ๓๖๘.๔๕ ๖๒๕.๕๐ .๔๔๔ .๙๖๗ 
J ๔ ๓๖๘.๓๘ ๖๒๗.๔๐ .๕๔๐ .๙๖๗ 
K ๑ ๓๖๘.๓๕ ๖๑๙.๐๒ .๗๕๔ .๙๖๗ 
K ๒ ๓๖๘.๓๕ ๖๒๖.๕๙ .๕๖๐ .๙๖๗ 
K ๓ ๓๖๘.๕๑ ๖๒๙.๒๙ .๔๖๗ .๙๖๗ 
K ๔ ๓๖๘.๕๑ ๖๓๕.๑๐ .๒๕๕ .๙๖๗ 
L ๑  ๓๖๘.๑๑ ๖๓๓.๒๓ .๓๕๙ .๙๖๗ 
L ๒ ๓๖๘.๑๘ ๖๒๖.๘๑ .๖๐๗ .๙๖๗ 
L ๓  ๓๖๘.๐๑ ๖๓๒.๗๗ .๔๐๕ .๙๖๗ 
L ๔ ๓๖๗.๙๕ ๖๓๒.๓๓ .๔๖๑ .๙๖๗ 
M ๑ ๓๖๘.๑๘ ๖๒๙.๗๐ .๔๓๔ .๙๖๗ 
M ๒ ๓๖๘.๐๘ ๖๓๔.๙๓ .๒๙๖ .๙๖๗ 
M ๓ ๓๖๘.๓๑ ๖๓๐.๓๕ .๒๘๑ .๙๖๗ 
M ๔ ๓๖๘.๒๘ ๖๓๒.๘๘ .๓๒๕ .๙๖๗ 

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
ภาคผนวก ง 

รายชื่อผู้ให้สัมภาษณแ์ละหนังสือขอสมัภาษณ ์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๒๘ 
 

รายชื่อผูใ้ห้สัมภาษณใ์นการวิจัย 
เรื่อง การพัฒนาสมรรถนะเจ้าอาวาสในการบริหารจัดการวัดในจังหวัดจันทบุรี 
กลุ่มที่ ๑ พระสังฆาธิการ 
 ผู้ให้สัมภาษณ์รูปที่ ๑ พระครูสุจิตกิตติวัฒน์, ดร. เจ้าคณะอ าเภอมะขาม 
 ผู้ให้สัมภาษณ์รูปที่ ๔ พระมหาชนก เขมกาโม เจ้าคณะอ าเภอแก่งหางแมว   
 ผู้ให้สัมภาษณ์รูปที่ ๕ พระอธิการทัศนัย านุตฺตโร เจ้าอาวาสวัดท่าแคลง 
 ผู้ให้สัมภาษณ์รูปที่ ๖ พระใบฎีกาวีระ สุนฺทโร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมาบไผ่ 

ผู้ให้สัมภาษณ์รูปที่ ๗ พระสมหุ์ อภิศักดิ์ กตสาโร, ผศ.ดร. เจ้าอาวาสวัดหนองปลาไหล 
 ผู้ให้สัมภาษณ์รูปที่ ๘ พระครูจารุเขมากร, ดร.   เจ้าอาวาสวัดทองทั่ว 
 ผู้ให้สัมภาษณ์รูปที่ ๙ พระปลัดไพบูลย์ สนฺตจิตฺโต, ดร. เจ้าคณะต าบลปัถวี 
 ผู้ให้สัมภาษณ์รูปที่ ๑๐ พระครูบวรสิริทัต, ดร. เจ้าคณะต าบลคมบาง  
 ผู้ให้สัมภาษณ์รูปที่ ๑๒ พระปลัดค านวณ อนงฺคโณ, ดร. เจ้าอาวาสวัดเกาะเปริด 
 ผู้ให้สัมภาษณ์รูปที่ ๑๔ พระราชธรรมเมธี, ดร.  รองเจ้าคณะจังหวัดจันทบุรี 
 ผู้ให้สัมภาษณ์รูปที่ ๑๗ พระครูสุวรรณโพธิวรธรรม เจ้าคณะต าบลตลาด 
 ผู้ให้สัมภาษณ์รูปที่ ๑๙ พระปิติพัฒน์ านิโย ประธานสงฆ์ส านักสงฆ์มโนรมย์ 
กลุ่มที่ ๒ นักวิชาการศาสนา   
 ผู้ให้สัมภาษณ์คนที่ ๒ นายสันติ ดินม่วง ผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนา 
  จังหวัดจันทบุรี 
 ผู้ให้สัมภาษณ์คนที่ ๓ ผศ. ปราโมทย์ สุวรรณา  ผู้อ านวยการส านักศิลปวัฒนธรรมและ 
  พัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพ 
  พรรณี 
กลุ่มที่ ๓ ข้าราชการประจ า   
 ผู้ให้สัมภาษณ์คนที่ ๑๕ นายจ าลอง คังคะสี นักวิชาการช านาญการวัฒนธรรม 
กลุ่มที่ ๔ ข้าราชการการเมือง 
 ผู้ให้สัมภาษณ์คนที่ ๑๑ นายรังสรรค์ เจริญวัย นายกเทศมนตรีเทศบาลต าบลพลิ้ว 
 ผู้ให้สัมภาษณ์คนที่ ๑๘ นายทศพล วงศ์ก าปั่น นายกเทศบาลต าบลเทศบาลแสลง 
กลุ่มที่ ๕ ไวยาวัจกรและประชาชนทั่วไป 
 ผู้ให้สัมภาษณ์คนที่ ๑๓ นายมนตรี พงษ์เจริญ ผู้ทรงคุณวุฒิ (ข้าราชการบ านาญ)  
 ผู้ให้สัมภาษณ์คนที่ ๑๖ นางพรทิพย์ โกมลสิงห์ รองประธานชมรมคนกวาดวัดจังหวัด 
  จันทบุรี 
 ผู้ให้สัมภาษณ์คนที่ ๒๐ นายวิเชษฐ์ เปลี่ยนโมฬี ไวยาวัจกรวัดใหม่ 
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ภาคผนวก จ 

แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๓๔๐ 
 

 
 
 

แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 
เรื่อง การพัฒนาสมรรถนะเจ้าอาวาสตามหลักพุทธธรรมเพื่อการบริหารกิจการคณะสงฆ์ 

ในจังหวัดจันทบุรี 
 

ค าชี้แจง 
 แบบสอบถามเพ่ือการวิจัยฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาสมรรถนะเจ้าอาวาสตามหลักพุทธ
ธรรมเพ่ือการบริหารกิจการคณะสงฆ์ในจังหวัดจันทบุรี เพ่ือศึกษาสมรรถนะเจ้าอาวาสและหลักพุทธ
ธรรมในการพัฒนาสมรรถนะเจ้าอาวาส และเพ่ือเสนอแนวทางการพัฒนาสมรรถนะเจ้าอาวาสตาม
หลักพุทธธรรมเพ่ือการบริหารกิจการคณะสงฆ์ในจังหวัดจันทบุรี อันจะเป็นประโยชน์ในการบริหาร
กิจการคณะสงฆ์  ทั้งยังสามารถใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาสมรรถนะของเจ้าอาวาสให้สามารถ
บริหารจัดการวัดได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 
 ข้อมูลที่ได้จะแปลผลของการวิจัยในภาพรวมผู้ท าวิจัยจะเก็บข้อมูลของท่านเป็นความลับและ
ใช้ประโยชน์เฉพาะการวิจัยนี้เท่านั้นจะไม่มีผลกระทบต่อท่านหรือหน่วยงานของท่านแต่อย่างใด 

 แบบสอบถามนี้ แบ่งออกเป็น ๓ ตอน คือ 
 ตอนที่ ๑ แบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ตอนที่ ๒ แบบสอบถามเกี่ยวกับสมรรถนะเจ้าอาวาส 
 ตอนที่ ๓ แบบสอบถามเกี่ยวกับหลักพุทธธรรมในการพัฒนาสมรรถนะเจ้าอาวาส 

 ตอนที่ ๔ แบบสอบถามเกี่ยวกับสมรรถนะเจ้าอาวาสตามหลักพุทธธรรมเพ่ือการบริหาร
กิจการคณะสงฆ์ในจังหวัดจันทบุรี 
 ตอนที่ ๕ ข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาสมรรถนะเจ้าอาวาสตามหลักพุทธธรรมเพ่ือ
การบริหารกิจการคณะสงฆ์ในจังหวัดจันทบุรี  
 ผู้ท าวิจัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคงจะได้รับความเมตตาอนุเคราะห์จากพระสงฆใ์นจังหวัดจันทบุรี 
เป็นอย่างด ีจึงขอกราบขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ 
 

พระครูวิโรจน์อินทคุณ (เอกชัย อินฺทโชโต) 
นิสิตปริญญาเอกหลักสูตรปริญญาพุทธศาสตรดุษฏีบัณฑิต   

สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 
 
 
 
 



๓๔๑ 
 

ตอนที ่๑ สถานภาพส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ค าชี้แจง   โปรดเขียนเครื่องหมาย ลงใน □ หน้าข้อความตามสภาพที่เป็นจริงเกี่ยวกับ 
  ผู้ตอบแบบสอบถาม 
 
๑. อายุ   

  ๒๐ – ๓๐ ป ี     ๓๑ – ๔๐ปี 
  ๔๑ – ๕๐ปี      ๕๑ ปีขึ้นไป 
 

๒. พรรษา  

 ๕ – ๑๐ พรรษา    ๑๑ – ๑๕ พรรษา 
 ๑๖ – ๒๐ พรรษา    ๒๐ พรรษา ขึ้นไป 
 

๓.  วุฒิทางการศึกษาสามัญ 
  ต่ ากว่าปริญญาตรี     ปริญญาตรี    
  ปริญญาตรีโท     ปริญญาเอก 
 

๔.  วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม 
  ประโยค ๑-๒ ถึง ป.ธ.๓    ป.ธ. ๔-๖ 
  ป.ธ.๗-๙      ไม่มีวุฒิเปรียญธรรม 

 
๕.  วุฒิการศึกษานักธรรม 

  นักธรรมชั้นตรี     นักธรรมชั้นโท 
  นักธรรมชั้นเอก     ไม่มีวุฒินักธรรม 
 

 
ตอนที่  ๒ แบบสอบถามเกี่ยวกับสมรรถนะเจ้าอาวาส  
ค าชี้แจง โปรดท าเครื่องหมาย  ในช่องระดับความคิดเห็นที่มีต่อสมรรถนะเจ้าอาวาสที่ตรงกับ 
 สภาพความเป็นจริง โดยก าหนดระดับคะแนน ดังนี้ 

๕ หมายถึง มีสมรรถนะในการบริหารกิจการคณะสงฆ์ อยู่ในระดับมากท่ีสุด 
๔ หมายถึง มีสมรรถนะในการบริหารกิจการคณะสงฆ์ อยู่ในระดับมาก 
๓ หมายถึง มีสมรรถนะในการบริหารกิจการคณะสงฆ์ อยู่ในระดับปานกลาง 
๒ หมายถึง มีสมรรถนะในการบริหารกิจการคณะสงฆ์ อยู่ในระดับน้อย 
๑ หมายถึง มีสมรรถนะในการบริหารกิจการคณะสงฆ์ อยู่ในระดับน้อยที่สุด 

 
 
 



๓๔๒ 
 

ข้อที่ สมรรถนะเจ้าอาวาสกิจการคณะสงฆ์ 
ระดับความคิดเห็น 

๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 
 ด้านการมุ่งผลสัมฤทธิ์  

๑ 
เจ้าอาวาสปฏิบัติงานอย่างถูกต้องตามหลักพระธรรม
วินัย กฎ ระเบียบมหาเถรสมาคม และกฎหมายบ้านเมือง       

๒ 
เ จ้ า อาว าสมี กา รปฏิบั ติ ง านด้ ว ยความมุ่ งมั่ น
กระตือรือร้นเพ่ือให้ได้ผลการปฏิบัติงานดีขึ้น      

๓ 
เจ้าอาวาสมีการวางแผนการปฏิบัติงานแต่ละภารกิจ
ให้บรรลุเป้าหมายตามผู้บังคับบัญชาก าหนดหรือ
เป้าหมายของคณะสงฆ์      

๔ 
เจ้าอาวาสมีความละเอียดรอบคอบ เอาใจใส่ ตรวจ
ตราความถูกต้องเพ่ือให้ได้งานที่มีคุณภาพ      

๕ 

เจ้าอาวาสมีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน
และปรับปรุงวิธีการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น เร็วขึ้น และ
สามารถบรรลุเป้าหมายในแต่ละภารกิจได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น      

 ด้านการบริการที่ดี  

๑ 
เจ้าอาวาสมีความตั้งใจและความพยายามในการให้
การสงเคราะห์ต่อพุทธศาสนิกชน เพ่ือนร่วมงาน 
หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง             

๒ 
เจ้าอาวาสมีการจัดระบบการให้บริการบนพ้ืนฐาน
ของข้อมูลข่าวสาร ความรู้ความต้องการของการ
ให้บริการต่อพุทธศาสนิกชน      

๓ 

เจ้าอาวาสมีความตั้งใจ เต็มใจ และกระตือรือร้นใน
การรับเป็นธุระแก้ปัญหา หรือหาแนวทางแก้ไข
ปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว เพ่ือให้พุทธศาสนิกชน
ผู้รับบริการได้รับความพึงพอใจ      

๔ 

เจ้าอาวาสจัดให้มีขั้นตอนการบริการ เ พ่ือการ
ปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการแก่ผู้มาใช้บริการใน
การให้การสงเคราะห์ที่เป็นประโยชน์อย่างแท้จริง 
โดยคิดถึงผลประโยชน์ในระยะยาว      

๕ 

เจ้าอาวาสมีการให้บริการด้วยอัธยาศัยไมตรีอันดี     
มีการประสานงานภายในวัด คณะสงฆ์และหน่วยงาน
อ่ืนที่ เกี่ยวข้อง เพ่ือให้ พุทธศาสนิกชนได้รับการ
บริการอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง      



๓๔๓ 
 

ข้อที่ สมรรถนะเจ้าอาวาสกิจการคณะสงฆ์  
ระดับความคิดเห็น 

๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 

 ด้านการสั่งสมความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ  

๑ 
เจ้าอาวาสมีความสามารถในการวิเคราะห์จุดเด่น จุด
ด้อยของตนเอง และสามารถเลือกวิธีการพัฒนา
ตนเองได้อย่างเหมาะสม      

๒ 
เจ้าอาวาสมีการใช้ทักษะความช านาญในการ
ปฏิบัติงานจนส าเร็จเกินความคาดหมาย      

๓ 
เจ้าอาวาสมีความพยายามหาในการแสวงหาความรู้
ด้วยวิธีการที่หลากหลายเพ่ือพัฒนาการปฏิบัติงานให้
ประสบผลส าเร็จดียิ่งขึ้น        

๔ 
เจ้าอาวาสมีการน าความรู้หรือเทคโนโลยีใหม่ๆ มา
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน      

๕ 
เจ้าอาวาสสามารถใช้ทักษะและความสามารถในการ
แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ      

 ด้านการท างานเป็นทีม  

๑ 

เจ้าอาวาสมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานเป็นทีม เป็น
ส่วนหนึ่งของทีม มีความตั้งใจที่จะท างานร่วมกับ
ผู้อ่ืน โดยให้การสนับสนุนการท างานของทีมและท า
หน้าที่  ในส่วนที่ตนได้รับการมอบหมาย      

๒ 

เจ้าอาวาสยอมรับฟังความคิดเห็นและยอมรับ
ข้อตกลงของทีมงาน มีการประมวลความคิดเห็น
ต่างๆ มาใช้ประกอบการตัดสินใจหรือวางแผนงาน
ร่วมกันในหมู่คณะ      

๓ 
เจ้าอาวาสเต็มใจและให้การช่วยเหลือเพ่ือนร่วมงาน
ในการปฏิบัติ งาน เ พ่ือให้งานส าเร็จลุล่วง เป็น
ประโยชน์ต่อส่วนรวม      

๔ 
เจ้าอาวาสมีการเสริมสร้างความสามัคคีในทีม ช่วยประสาน
รอยร้าวหรือคลี่คลายแก้ไขข้อขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดขึ้นใน
หมู่คณะ โดยไม่ค านึงถึงความชอบหรือไม่ชอบส่วนตน      

๕ 
เจ้าอาวาสมีความสามารถในการพัฒนาบุคลากรและ
สร้างสรรค์ทีมงานที่ เข้มแข็ง เ พ่ือปฏิบัติ งานให้
บรรลุผล      



๓๔๔ 
 

ข้อที่ สมรรถนะเจ้าอาวาสกิจการคณะสงฆ์ 
ระดับความคิดเห็น 

๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 

 
ด้านการยึดม่ันในความถูกต้องชอบธรรมและ
จริยธรรม 

 

๑ 
เจ้าอาวาสปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใส ซื่อสัตย์
สุจริต ถูกต้องตามพระธรรมวินัย กฎ ระเบียบมหา
เถรสมาคมและกฎหมายบ้านเมือง      

๒ 

เจ้าอาวาสมีจิตส านึกและความภาคภูมิใจในการเป็น
พระสังฆาธิการ อุทิศแรงกายแรงใจ ผลักดันให้
ภารกิจหลักของตนและคณะสงฆ์บรรลุผล เพ่ือ
สนับสนุน ส่ งเสริมการพัฒนาพระพุทธศาสนา 
ประเทศชาติและสังคมไทย      

๓ 
เจ้าอาวาสเป็นผู้รักษาค าพูด มีสัจจะและเชื่อถือได้ พูด
อย่างไรท าอย่างนั้น ไม่บิดเบือน อ้างข้อยกเว้น ให้
ตนเอง       

๔ 

เจ้าอาวาสยอมเสียสละความสุขสบาย ตลอดจน
ความพึงพอใจส่วนตัว โดยมุ่งให้ภารกิจในหน้าที่
สัมฤทธิ์ผลเป็นส าคัญ ทั้งนี้เพ่ือให้เกิดประโยชน์แก่วัด
และคณะสงฆ์      

๕ 
เจ้าอาวาสกล้าตัดสินใจปฏิบัติหน้าที่เพ่ือธ ารงความ
ถูกต้อง ยืนหยัดพิทักษ์ผลประโยชน์และชื่อเสียงของ
วัด คณะสงฆ์ และพระพุทธศาสนา      

 
 
ตอนที่ ๓ แบบสอบถามเกี่ยวกับหลักพุทธธรรม (พรหมวิหาร ๔) ในการพัฒนาสมรรถนะเจ้าอาวาส 
ค าชี้แจง โปรดท าเครื่องหมาย  ในช่องระดับความคิดเห็นที่มีต่อสมรรถนะเจ้าอาวาสที่ตรงกับ 
 สภาพความเป็นจริง โดยก าหนดระดับคะแนน ดังนี้ 

๕ หมายถึง มีหลักพุทธธรรม อยู่ในระดับมากท่ีสุด 
๔ หมายถึง มีหลักพุทธธรรม อยู่ในระดับมาก 
๓ หมายถึง มีหลักพุทธธรรม อยู่ในระดับปานกลาง 
๒ หมายถึง มีหลักพุทธธรรม อยู่ในระดับน้อย 
๑ หมายถึง มีหลักพุทธธรรม อยู่ในระดับน้อยที่สุด 
 
 

 



๓๔๕ 
 

ข้อที่ 
หลักพุทธธรรมในการพัฒนา 

สมรรถนะเจ้าอาวาส 
ระดับความคิดเห็น 

๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 
 ด้านเมตตา  

๑ 
เจ้าอาวาสมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่ืนด้วยความรัก ความ
เมตตา ไม่ดูหมิ่นหรือก้าวร้าว 

     

๒ 
เจ้าอาวาสดูแลเอาใจใส่ และให้ความช่วยเหลือ
ผู้ร่วมงานในส่วนงานตามความสามารถของตน 

     

๓ 
เจ้ าอาวาสเป็นกัลยาณมิตรกับเ พ่ือนร่วมงาน 
บุคลากรภายในวัด ช่วยแนะน าแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์
ต่อพระภิกษุสามเณรและคฤหัสถ์ที่อยู่ในวัด 

     

๔ 
เจ้าอาวาสปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มี
ความวิริยะอุตสาหะ เป็นแบบอย่างแก่ผู้ร่วมงานและ
ผู้ใต้บังคับบัญชา 

     

 ด้านกรุณา  

๑ 
เจ้าอาวาสปฏิบัติตนและปฏิบัติงานด้วยความเสมอ
ต้นเสมอปลายกับบุคลากรภายในวัด      

๒ 
เจ้าอาวาสมีความเสียสละ รู้จักแบ่งปัน มีจิตใจที่โอบ
อ้อมอารี ช่วยเหลือในโอกาสอันควร      

๓ 

เจ้าอาวาสมีความเห็นอกเห็นใจ ให้ความช่วยเหลือ
ผู้ร่วมงานหรือบุคลากรภายในวัดทั้งบรรพชิตและ
คฤหัสถ์ ให้พ้นจากความเดือดร้อนทั้งทางกายและใจ 
ไม่ว่าจะเป็นความเดือดร้อนจากปัญหาการท างาน
หรือปัญหาส่วนตัว       

๔ 
เจ้าอาวาสส่งเสริมและให้ความช่วยเหลือในเรื่องของ
การพัฒนาด้านความรู้ อารมณ์ จิตใจ และสังคมต่อเพ่ือ
ร่วมงานและผู้ใต้บังคับบัญชาตามก าลังความสามารถ       

 ด้านมุทิตา  

๑ 
เจ้าอาวาสปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเป็นธรรม ไม่อิจฉา
ริษยาต่อเพ่ือนร่วมงาน 

     

๒ 
เจ้าอาวาสบริหารวัดด้วยความเอาใจใส่ ดูแลทุกข์สุข
ของเพ่ือนร่วมงานและผู้ใต้บังคับบัญชาเป็นอย่างดี 
คิดท าแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์ 

     

๓ 
เจ้าอาวาสรับฟังความคิดเห็นของบุคคลอ่ืนและ
ผู้ร่วมงาน เพ่ือน าไปปรับปรุงแก้ไขการท างาน แม้จะ
ไม่ตรงกับความคิดเห็นของตนเอง 

     



๓๔๖ 
 

ข้อที่ 
หลักพุทธธรรมในการพัฒนา 

สมรรถนะเจ้าอาวาส 
ระดับความคิดเห็น 

๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 

๔ 
เจ้าอาวาสบริหารวัดโดยสนับสนุนให้ผู้ใต้บังคับ 
บัญชาหรือเพ่ือนร่วมงานมีความก้าวหน้าในด้านการ
งาน 

     

 อุเบกขา  

๑ 
เจ้าอาวาสวางตัวเป็นกลาง ไม่เข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง 
มีการปฏิบัติต่อเพ่ือนร่วมงานทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน       

๒ 
เจ้าอาวาสตัดสินปัญหาหรือแก้ไขปัญหา โดยไม่มี
อคติต่อเพ่ือนร่วมงาน      

๓ 
เจ้าอาวาสพิจารณาความดีความชอบของบุคลากร
อย่างยุติธรรม ยึดความถูกต้องเที่ยงธรรม ไม่มีอคติ
กับทุกคน      

๔ 
เจ้ าอาวาสมีการจัดสรรผลตอบแทนหรือการ
สนับสนุนการท างานตามความเหมาะสมและเป็น
ธรรมแก่ทุกคน      

 
ตอนที่  ๔ แบบสอบถามเกี่ยวกับสมรรถนะเจ้าอาวาสตามหลักพุทธธรรมเพื่อการบริหารกิจการ 
 คณะสงฆ์  
ค าชี้แจง โปรดท าเครื่องหมาย  ในช่องระดับความคิดเห็นที่มีต่อการบริหารจัดการวัด 
 ที่ตรงกับสภาพความเป็นจริง โดยก าหนดระดับคะแนน ดังนี้ 

๕ หมายถึง เห็นว่ามีการบริหารจัดการ อยู่ในระดับมากท่ีสุด 
๔ หมายถึง เห็นว่ามีการบริหารจัดการ อยู่ในระดับมาก 
๓ หมายถึง เห็นว่ามีการบริหารจัดการ อยู่ในระดับปานกลาง 
๒ หมายถึง เห็นว่ามีการบริหารจัดการ อยู่ในระดับน้อย 
๑ หมายถึง เห็นว่ามีการบริหารจัดการ อยู่ในระดับน้อยที่สุด 

ข้อที่ 
สมรรถนะเจ้าอาวาสตามหลักพุทธธรรม 

เพื่อการบริหารกิจการคณะสงฆ์ 
ระดับความคิดเห็น 

๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 
 ด้านการปกครอง  

๑ 
เจ้าอาวาสจัดการกิจการภายในวัดอย่างมีเมตตา 
กรุณา มุทิตา อุเบกขา และยึดตามหลักพระธรรม
วินัย มีระเบียบแบบแผนที่เหมาะสม    ดีงาม 

     

๒ 
เจ้าอาวาสเน้นการปกครองแบบมีส่วนร่วมเน้นการ
อยู่ร่วมกันอย่างสงบเรียบร้อยตามกฎระเบียบของวัด 

     

๓ 
เจ้าอาวาสมีการก ากับดูแลจัดศาสนสมบัติของวัดให้
เป็นระเบียบเรียบร้อยและเหมาะสมกับสภาพของวัด 

     



๓๔๗ 
 

ข้อที่ 
สมรรถนะเจ้าอาวาสตามหลักพุทธธรรม 

เพื่อการบริหารกิจการคณะสงฆ์ 
ระดับความคิดเห็น 

๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 

๔ 

เจ้าอาวาสปกครองพระภิกษุสามเณรให้เป็นบรรพชิต
ที่ ดี  พ ร้ อ ม กั บ ก า ร พัฒ นา วั ด  แล ะมุ่ ง พั ฒน า
พุทธศาสนิกชนให้เป็นคนดี มีความรักสามัคคีอย่าง
เข้มแข็ง 

     

 ด้านการศาสนศึกษา  

๑ 
เจ้าอาวาสจัดให้วัดเป็นแหล่งการศึกษาเรียนรู้
ทางด้านพระพุทธศาสนาแก่พระภิกษุสามเณรและ
ประชาชนทั่วไป 

     

๒ 
เจ้าอาวาสอบรมสั่งสอนให้ความรู้แก่ผู้ที่เข้ามาเรียนรู้
ในวัดด้านศีลธรรมอันดีงาม เพ่ือให้น าไปประยุกต์ใช้
ในชีวิตประจ าวันได้อย่างมีความสุข 

     

๓ 
เจ้าอาวาสเน้นการบริหารกิจการคณะสงฆ์ให้เป็นที่
พ่ึ งของชุมชนด้วยการจัดวัดให้ เป็นศูนย์กลาง
แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางการศึกษาทุกประเภท 

     

๔ 
เจ้าอาวาสมีการจัดการศึกษาให้แก่พระภิกษุสามเณร
และชุมชนอย่างเหมาะสม พร้อมทั้งมีการพัฒนา
บุคลากรทางด้านการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

     

 ด้านการเผยแผ่  

๑ 
เจ้าอาวาสอบรมพระภิกษุสามเณรและคนในชุชนให้
มีความรู้ความเข้าใจในหลักธรรม ประเพณีอันดีงาม 
และเป็นแบบอย่างที่ดีต่อสังคม 

     

๒ 
เจ้าอาวาสจัดกิจกรรม/เทศนาอบรมสั่งสอนให้ความรู้
แก่ประชาชนในวันส าคัญทางพระพุทธศาสนาและวัน
ส าคัญต่างๆ ของไทย 

     

๓ 
เจ้าอาวาสจัดกิจกรรมการอบรมสมถะและวิปัสสนาแก่
พระภิกษุสามเณรและประชาชนทั่วไป      

๔ 
เจ้าอาวาสมีการเผยแผ่ธรรมะหรือการสนทนาธรรม
ผ่านสื่อต่างๆ เช่น วิทยุ โทรทัศน์ หนังสือธรรมะ หอ
กระขายเสียง เอกสารต่างๆ และอินเตอร์เน็ต      

 ด้านการศึกษาสงเคราะห์  

๑ 
เจ้าอาวาสสนับสนุนทุนการศึกษาทุกระดับแก่คนใน
ชุมชนและการอนุเคราะห์ทุนการศึกษาแก่ผู้ยากไร้
เฉพาะบุคคล      



๓๔๘ 
 

ข้อที่ 
สมรรถนะเจ้าอาวาสตามหลักพุทธธรรม 

เพื่อการบริหารกิจการคณะสงฆ์  
ระดับความคิดเห็น 

๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 

๒ 
เจ้าอาวาสให้การอุปถัมภ์สนับสนุนช่วยเหลือการ
ก่อสร้างอาคารเรียน/ห้องเรียน/อุปกรณ์การศึกษาแก่
โรงเรียนและศูนย์เรียนรู้ในชุมชน      

๓ 

เจ้าอาวาสให้การสนับสนุนส่งเสริมโรงเรียนการกุศล
ของวัด หรือโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เด็กยากจน
หรือศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ หรือศูนย์
อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัด เพ่ืออนุเคราะห์ประชาชน      

๔ 
เจ้าอาวาสอ านวยความสะดวกและจัดสถานที่ส าหรับ
ให้ความรู้ด้านต่างๆ แก่ประชาชนและเป็นแหล่งการ
เรียนรู้ธรรม       

 ด้านการสาธาณูปการ  

๑ 
เจ้าอาวาสมีการวางแผนจัดระเบียบอาคารเสนาสนะ
ภายในวัดให้เป็นสัดเป็นส่วน เป็นระเบียบเรียบร้อย      

๒ 
เจ้าอาวาสมีการบ ารุงรักษาและอนุรักษ์เสนาสนะ
และสิ่ งก่อสร้างต่างๆ ให้คงรูปแบบตามศิลปะ 
วัฒนธรรมของชุมชนและความเป็นไทย      

๓ 
เจ้าอาวาสการพัฒนาบริเวณวัดให้มีความสงบร่มรื่น
สวยงาม มีป้ายบอกสถานที่ต่างๆ และระบบรักษา
ความปลอดภัยในวัด      

๔ 
เจ้าอาวาสให้ความสะดวก/ความเพียงพอ/ความ
สะอาดของห้องน้ า/ห้องสุขาภายในวัด        

 ด้านการสาธารณสงเคราะห์  

๑ 

เจ้าอาวาสมีการด าเนินกิจการสาธารณประโยชน์เพื่อ
ช่วยเหลือเกื้อกูลแก่คนในชุมชนและสังคม โดยการ
สงเคราะห์อ านวยความสะดวกแก่ประชาชนในการ
บ าเพ็ญกุศลต่างๆ      

๒ 
เจ้าอาวาสให้การสงเคราะห์ช่วยเหลือให้ค าแนะน า
แก่ชุมชนที่มีความเดือดร้อน      

๓ 
เจ้าอาวาสมีการรณรงค์อบรมความรู้แก่ชุมชนในด้าน
ข้อกฎหมาย/การป้องกันยาเสพติด/อบายมุข เพ่ือ
ประโยชน์และความสงบสุขของชุมชน      

๔ 
เจ้าอาวาสให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนที่ประสบ
ความเดือดร้อนในด้านอุทกภัย อัคคีภัย เป็นต้น      



๓๔๙ 
 

ตอนที ่๕  ข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาสมรรถนะเจ้าอาวาสเพื่อการบริหารกิจการคณะสงฆ์ 
  ในจังหวัดจันทบุรี 

 
๑. การพัฒนาสมรรถนะเจ้าอาวาส ด้านการมุ่งผลสัมฤทธิ์ ควรท าอย่างไร 
............................................................................................................................. ...................................
............................................................................................... .................................................................
............................................................................................................................. ................................... 
 
๒. การพัฒนาสมรรถนะเจ้าอาวาสเพ่ือการบริหารกิจการคณะสงฆ์ ด้านการบริการที่ดี ควรท าอย่างไร 
............................................................................................................................. ...................................
................................................................................................ ................................................................
............................................................................................................................. ...................................  
 
๓. การพัฒนาสมรรถนะเจ้าอาวาสเพ่ือการบริหารกิจการคณะสงฆ์ ด้านการสั่งสมความเชี่ยวชาญ 
ควรท าอย่างไร 
............................................................................................................................. ...................................
................................................................................................ ................................................................
............................................................................................................................. ................................ 
 
๔. การพัฒนาสมรรถนะเจ้าอาวาสเพ่ือการบริหารกิจการคณะสงฆ์ ด้านการท างานเป็นทีม ควรท า
อย่างไร 
............................................................................................................................. ...................................
................................................................................................ ................................................................
............................................................................................................................. ................................... 
 
๕. การพัฒนาสมรรถนะเจ้าอาวาสเพ่ือการบริหารกิจการคณะสงฆ์ ด้านการยึดม่ันในความชอบธรรม 
ควรท าอย่างไร 
............................................................................................................................. ...................................
................................................................................................ ................................................................
............................................................................................................................. ................................... 

-- ขอขอบคุณทุกท่านที่ตอบแบบสอบถาม – 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ฉ 
แบบสัมภาษณ์เพื่อการวิจัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๓๕๑ 
 

 
 

แบบสัมภาษณ์เพ่ือการวิจัย 
เรื่อง การพัฒนาสมรรถนะเจ้าอาวาสตามหลักพุทธธรรมเพื่อการบริหารกิจการคณะสงฆ์ 

ในจังหวัดจันทบุรี 
 

ตอนที่ ๑  ข้อมูลผู้ให้สัมภาษณ์ (บรรพชิต) 
 ชื่อ ................................................................................... ฉายา................ ..........................  

อายุ ..............ปี พรรษา..........พรรษา วดัท่ีสงักัด  ............................................................ 
ต าแหน่ง ..........................................................................................................................  
วุฒิการศึกษาสามัญ .............................. วุฒิการศึกษาทางธรรม......................................... 
วุฒิวุฒิการศึกษาเปรียญธรรม ............................................................... ............................. 

 วัน/เดือน/ปีที่ให้สัมภาษณ์ .................................................................................... ............. 
 
ตอนที่ ๒ สมรรถนะเจ้าอาวาสตามหลักพุทธธรรมเพื่อการบริหารกิจการคณะสงฆ์ในจังหวัด 
 จันทบุรี 
 ๑. สมรรถนะเจ้าอาวาสตามหลักพุทธธรรมเพ่ือการบริหารกิจการคณะสงฆ์ในจังหวัด
จันทบุรี ด้านการปกครอง  
 ๒. สมรรถนะเจ้าอาวาสตามหลักพุทธธรรมเพ่ือการบริหารกิจการคณะสงฆ์ในจังหวัด
จันทบุรี ด้านการเผยแผ่ 
 ๓. สมรรถนะเจ้าอาวาสตามหลักพุทธธรรมเพ่ือการบริหารกิจการคณะสงฆ์ในจังหวัด
จันทบุรี ด้านการศาสนศึกษา  
 ๔. สมรรถนะเจ้าอาวาสตามหลักพุทธธรรมเพ่ือการบริหารกิจการคณะสงฆ์ในจังหวัด
จันทบุรี ด้านการศึกษาสงเคราะห์ 
 ๕. สมรรถนะเจ้าอาวาสตามหลักพุทธธรรมเพ่ือการบริหารกิจการคณะสงฆ์ในจังหวัด
จันทบุรี ด้านการสาธารณุปการ  
 ๖. สมรรถนะเจ้าอาวาสตามหลักพุทธธรรมเพ่ือการบริหารกิจการคณะสงฆ์ในจังหวัด
จันทบุรี ด้านการสาธารณสงเคราะห์  
 
ตอนที่ ๓ สมรรถนะเจ้าอาวาสเพื่อการบริหารกิจการคณะสงฆ์ในจังหวัดจันทบุรี 
 ๑. สมรรถนะเจ้าอาวาสเพ่ือการบริหารกิจการคณะสงฆ์ในจังหวัดจันทบุรี 
 ๒. สมรรถนะเจ้าอาวาสเพ่ือการบริหารกิจการคณะสงฆ์ในจังหวัดจันทบุรี ด้านการบริการ
ที่ด ี
 ๓. สมรรถนะเจ้าอาวาสเพ่ือการบริหารกิจการคณะสงฆ์ในจังหวัดจันทบุรี ด้านการสั่งสม
ความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ  



๓๕๒ 
 

 ๔. สมรรถนะเจ้าอาวาสเพ่ือการบริหารกิจการคณะสงฆ์ในจังหวัดจันทบุรี ด้านการท างาน
เป็นทีม 
 ๕. สมรรถนะเจ้าอาวาสเพ่ือการบริหารกิจการคณะสงฆ์ในจังหวัดจันทบุรี ด้านการยึดมั่น
ในความถูกต้องชอบธรรม และจริยธรรม  
 
ตอนที่ ๓ หลักพุทธธรรมในการพัฒนาสมรรถนะเจ้าอาวาส 
 ๑. หลักพุทธธรรมในการพัฒนาสมรรถนะเจ้าอาวาส ด้านเมตตา  
 ๒. หลักพุทธธรรมในการพัฒนาสมรรถนะเจ้าอาวาส ด้านกรุณา 
 ๓. หลักพุทธธรรมในการพัฒนาสมรรถนะเจ้าอาวาส ด้านมุทิตา 
 ๔. หลักพุทธธรรมในการพัฒนาสมรรถนะเจ้าอาวาส ด้านอุเบกขา 
 
ตอนที่ ๔ ข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาสมรรถนะเจ้าอาวาสตามหลักพุทธธรรมเพื่อการบริหาร
กิจการคณะสงฆ์ในจังหวัดจันทบุรี 
 ๑. แนวทางการพัฒนาสมรรถนะเจ้าอาวาสตามหลักพุทธธรรมเพ่ือการบริหารกิจการคณะ
สงฆใ์นจังหวัดจันทบุรี ด้านการมุ่งผลสัมฤทธิ์  
 ๒. แนวทางการพัฒนาสมรรถนะเจ้าอาวาสตามหลักพุทธธรรมเพ่ือการบริหารกิจการคณะ
สงฆใ์นจังหวัดจันทบุรี ด้านการบริการที่ด ี
 ๓. แนวทางการพัฒนาสมรรถนะเจ้าอาวาสตามหลักพุทธธรรมเพ่ือการบริหารกิจการคณะ
สงฆใ์นจังหวัดจันทบุรี ด้านการสั่งสมความเชี่ยวชาญ  
 ๔. แนวทางการพัฒนาสมรรถนะเจ้าอาวาสตามหลักพุทธธรรมเพ่ือการบริหารกิจการคณะ
สงฆใ์นจังหวัดจันทบุรี ด้านการท างานเป็นทีม 
 ๕. แนวทางการพัฒนาสมรรถนะเจ้าอาวาสตามหลักพุทธธรรมเพ่ือการบริหารกิจการคณะ
สงฆใ์นจังหวัดจันทบุรี ด้านการยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรม  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๓๕๓ 
 

 
แบบสัมภาษณ์เพ่ือการวิจัย 

เรื่อง การพัฒนาสมรรถนะเจ้าอาวาสตามหลักพุทธธรรมเพื่อการบริหารกิจการคณะสงฆ์ 
ในจังหวัดจันทบุรี  

 
 

 
ตอนที่ ๑  ข้อมูลผู้ให้สัมภาษณ์( ฆราวาส ) 
 

 ชื่อ ......................................................... นามสกุล ................................... .........................  
วุฒิการศึกษา ................................................ อาชีพ.......................................................... 

 สถานที่ท างาน............................................. ต าแหน่ง ............................... .........................  
 วัน/เดือน/ปีที่ให้สัมภาษณ์ ................................................................................................ 
 
ตอนที่ ๒ สมรรถนะเจ้าอาวาสตามหลักพุทธธรรมเพื่อการบริหารกิจการคณะสงฆ์ในจังหวัด 
 จันทบุรี 
 ๑. สมรรถนะเจ้าอาวาสตามหลักพุทธธรรมเพ่ือการบริหารกิจการคณะสงฆ์ในจังหวัด
จันทบุรี ด้านการปกครอง  
 ๒. สมรรถนะเจ้าอาวาสตามหลักพุทธธรรมเพ่ือการบริหารกิจการคณะสงฆ์ในจังหวัด
จันทบุรี ด้านการเผยแผ่ 
 ๓. สมรรถนะเจ้าอาวาสตามหลักพุทธธรรมเพ่ือการบริหารกิจการคณะสงฆ์ในจังหวัด
จันทบุรี ด้านการศาสนศึกษา  
 ๔. สมรรถนะเจ้าอาวาสตามหลักพุทธธรรมเพ่ือการบริหารกิจการคณะสงฆ์ในจังหวัด
จันทบุรี ด้านการศึกษาสงเคราะห์ 
 ๕. สมรรถนะเจ้าอาวาสตามหลักพุทธธรรมเพ่ือการบริหารกิจการคณะสงฆ์ในจังหวัด
จันทบุรี ด้านการสาธารณุปการ  
 ๖. สมรรถนะเจ้าอาวาสตามหลักพุทธธรรมเพ่ือการบริหารกิจการคณะสงฆ์ในจังหวัด
จันทบุรี ด้านการสาธารณสงเคราะห์  
 
ตอนที่ ๓ สมรรถนะเจ้าอาวาสเพื่อการบริหารกิจการคณะสงฆ์ในจังหวัดจันทบุรี 
 ๑. สมรรถนะเจ้าอาวาสเพ่ือการบริหารกิจการคณะสงฆ์ในจังหวัดจันทบุรี 
 ๒. สมรรถนะเจ้าอาวาสเพ่ือการบริหารกิจการคณะสงฆ์ในจังหวัดจันทบุรี ด้านการบริการ
ที่ด ี
 ๓. สมรรถนะเจ้าอาวาสเพ่ือการบริหารกิจการคณะสงฆ์ในจังหวัดจันทบุรี ด้านการสั่งสม
ความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ  
 ๔. สมรรถนะเจ้าอาวาสเพ่ือการบริหารกิจการคณะสงฆ์ในจังหวัดจันทบุรี ด้านการท างาน
เป็นทีม 



๓๕๔ 
 

 ๕. สมรรถนะเจ้าอาวาสเพ่ือการบริหารกิจการคณะสงฆ์ในจังหวัดจันทบุรี ด้านการยึดมั่น
ในความถูกต้องชอบธรรม และจริยธรรม  
 
ตอนที่ ๓ หลักพุทธธรรมในการพัฒนาสมรรถนะเจ้าอาวาส 
 ๑. หลักพุทธธรรมในการพัฒนาสมรรถนะเจ้าอาวาส ด้านเมตตา  
 ๒. หลักพุทธธรรมในการพัฒนาสมรรถนะเจ้าอาวาส ด้านกรุณา 
 ๓. หลักพุทธธรรมในการพัฒนาสมรรถนะเจ้าอาวาส ด้านมุทิตา 
 ๔. หลักพุทธธรรมในการพัฒนาสมรรถนะเจ้าอาวาส ด้านอุเบกขา 
 
ตอนที่ ๔ ข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาสมรรถนะเจ้าอาวาสตามหลักพุทธธรรมเพื่อการบริหาร
กิจการคณะสงฆ์ในจังหวัดจันทบุรี 
 ๑. แนวทางการพัฒนาสมรรถนะเจ้าอาวาสตามหลักพุทธธรรมเพ่ือการบริหารกิจการคณะ
สงฆ์ในจังหวัดจันทบุรี ด้านการมุ่งผลสัมฤทธิ์  
 ๒. แนวทางการพัฒนาสมรรถนะเจ้าอาวาสตามหลักพุทธธรรมเพ่ือการบริหารกิจการคณะ
สงฆ์ในจังหวัดจันทบุรี ด้านการบริการที่ด ี
 ๓. แนวทางการพัฒนาสมรรถนะเจ้าอาวาสตามหลักพุทธธรรมเพ่ือการบริหารกิจการคณะ
สงฆ์ในจังหวัดจันทบุรี ด้านการสั่งสมความเชี่ยวชาญ  
 ๔. แนวทางการพัฒนาสมรรถนะเจ้าอาวาสตามหลักพุทธธรรมเพ่ือการบริหารกิจการคณะ
สงฆ์ในจังหวัดจันทบุรี ด้านการท างานเป็นทีม 
 ๕. แนวทางการพัฒนาสมรรถนะเจ้าอาวาสตามหลักพุทธธรรมเพ่ือการบริหารกิจการคณะ
สงฆ์ในจังหวัดจันทบุรี ด้านการยึดมั่นในความถูกตอ้งชอบธรรม  
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
ภาคผนวก ช 

ประมวลภาพการสมัภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๕๖ 
 

 
 

ภาพที่ ๑ สัมภาษณ์ ราชธรรมเมธี, ดร. รองเจ้าคณะจังหวัดจันทบุรี 
 

 
 

ภาพที่ ๒ สัมภาษณ์ พระครูสุจิตกิตติวัฒน์, ดร. เจ้าคณะอ าเภอมะขาม 
 

 
 

ภาพที่ ๓ สัมภาษณ์ พระมหาชนก เขมกาโม เจ้าคณะอ าเภอแก่งหางแมว 



๓๕๗ 
 

 
 

ภาพที่ ๔ สัมภาษณ์ พระอธิการทัศนัย านุตฺตโร เจ้าอาวาสวัดท่าแคลง 
 

 
 

ภาพที่ ๕ สัมภาษณ์ พระใบฎีกาวีระ สุนฺทโร อาจารย์พิเศษ หน่วยวิทยบริการคณะสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 

 
 

ภาพที่ ๖ สัมภาษณ์ พระครูจารุเขมากร, ดร. เจ้าอาวาสวัดทองทั่ว 



๓๕๘ 
 

 
 

ภาพที่ ๗ สัมภาษณ์ พระปลัดไพบูลย์ สนฺตจิตฺโต, ดร. เจ้าคณะต าบลปัถวี 
 

 
 

ภาพที่ ๘ สัมภาษณ์ พระครูบวรสิริทัต, ดร. เจ้าคณะต าบลคมบาง 
 

 
 

ภาพที่ ๙ สัมภาษณ์ พระสมุห์อดิศักดิ์ กตสาโร, ผศ.ดร. เจ้าอาวาสวัดหนองปลาไหล 
 



๓๕๙ 
 

 
 

ภาพที่ ๑๐ สัมภาษณ์ พระครูสุวรรณโพธิวรธรรม เจ้าคณะต าบลตลาด 
 
 

 
 

ภาพที่ ๑๑ สัมภาษณ์ พระปลัดค านวณ อนงฺคโณ เจ้าอาวาสวัดเกาะเปริด 
 

 
 

ภาพที่ ๑๒ สัมภาษณ์ พระปิติพัฒน์ านิโย  ประธานสงฆ์ส านักสงฆ์เขามโนรมย์ 
 



๓๖๐ 
 

 
 

ภาพที่ ๑๓ สัมภาษณ์ นายสันติ ดินม่วง ผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดจันทบุรี 
 

 
 

ภาพที่ ๑๔ สัมภาษณ์ ผศ. ปราโมทย์ สุวรรณา ผู้อ านวยการส านักวัฒนธรรมและชุมชน  
มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี 

 

 
 

ภาพที่ ๑๕  สัมภาษณ์ นายจ าลอง คังคะสี นักวิชาการช านาญการวัฒนธรรม 
 
 



๓๖๑ 
 

 
 

ภาพที่ ๑๖  สัมภาษณ์ นายรังสรรค์ เจริญวัย นายกเทศมนตรีเทศบาลต าบลพลิ้ว 
 

 
 

ภาพที่ ๑๗  สัมภาษณ์ นายทศพล วงษ์ก าปั่น  นายกเทศมนตรีเทศบาลต าแสลง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ซ 
รายชื่อและหนังสอืเชญิ/เจริญพรผู้ทรงคุณวุฒิเข้าร่วมสนทนากลุม่ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๖๓ 
 

รายนามผู้เชี่ยวชาญในการสนทนากลุ่มเฉพาะ 
งานวิจัยเรื่อง การพัฒนาสมรรถนะเจ้าอาวาสตามหลักพุทธธรรม 

เพ่ือการบริหารกิจการคณะสงฆ์ในจังหวัดจันทบุรี 
พระครูวิโรจน์อินทคุณ (เอกชัย อินฺทโชโต) 

 
กลุ่มที่ ๑ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิชาการ 
 ๑) ศาสตราจารย์ ดร. บุญทัน ดอกไธสง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 ๒) รองศาสตราจารย์ ดร. สุรพล สุยะพรหม  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 ๓) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เกียรติศักดิ์ สุขเหลือง รองคณบดีคณะสังคมศาสตร์ ฝ่ายวิชาการ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
 ๔) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อุทัย สติมั่น มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
 ๕) ดร. อ านาจ บัวศิริ ผู้ทรงคุณวุฒิสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย 
กลุ่มที่ ๒ พระสงฆ์ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรง (วัดที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี) 
 ๖) พระครูสิริกิตยาภรณ์ เจ้าคณะต าบลสองพ่ีน้อง เจ้าอาวาสวัดบ้านสิ้วราษฎร์บ ารุง  
กลุ่มที่ ๓ ผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยราชการ 
 ๗) ดร. ชวลิต กิจพิบูลย์ หัวหน้าทรัพยากรบุคคล วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัด
ชลบุรี  
กลุ่มที่ ๔ ผู้ทรงคุณวุฒิภาคเอกชน/ประชาชน 
 ๘) นางวารีญา ม่วงเกลี้ยง ประธานชมรมคนกวาดวัดจังหวัดจันทบุรี   
กลุ่มที่ ๕ อาจารย์ประจ าหลักสูตร ผู้ทรงคุณวุฒิ 
 ๙) พระอุดมสิทธินายก ผศ.ดร. รองคณบดีคณะสังคมศาสตร์ ฝ่านบริหาร มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 ๑๐) พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ, ผศ. ดร. อาจารย์ประจ าหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชา
รัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 ๑๑) พระมหาสุนันท์  สุนนฺโท, ดร. อาจารย์ประจ าหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ 
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 ๑๒) ดร. ประเสริฐ  ธิลาว  อาจารย์ประจ าหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 ๑๓) พระสุธีวีรบัณฑิต (โชว์ ทสฺสนีโย), ดร. อาจารย์ประจ าหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชา
รัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (ประธานที่ปรึกษา) 
 ๑๔) พระปลัดระพิน  พุทฺธฺสาโร, ผศ. ดร อาจารย์ประจ าหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชา
รัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (กรรมการที่ปรึกษา)  
 



๓๖๔ 
 
 

 
 
 
 



๓๖๕ 
 

 
 
 
 



๓๖๖ 
 

 
 
 



๓๖๗ 
 

 
 
 
 



๓๖๘ 
 

 
 
 
 



๓๖๙ 
 
 

 
 
 



๓๗๐ 
 

 
 
 
 



๓๗๑ 
 

 
 
 
 



๓๗๒ 
 

 
 
 
 
 



๓๗๓ 
 

 
 
 
 



๓๗๔ 
 

 
 
 
 



๓๗๕ 
 

 
 
 
 
 



๓๗๖ 
 

 
  



๓๗๗ 
 

ประวัติผู้วิจัย 
 

ชื่อ ฉายา นาสกุล : พระครูวิโรจน์อินทคุณ (เอกชัย อินฺทโชโต) 

วัน/เดือน/ปีเกิด  : วันอาทิตย์ที่ ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๙๒ 

สถานที่เกิด  : ๑๖ หมู่ที่ ๕ ต าบลพลิ้ว อ าเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี 

การศึกษา : พุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ ภาควิชารัฐศาสตร์  
  คณะสังคมศาสตร์ หน่วยวิทยบริการจังหวัดจันทบุรี 

  พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ ภาควิชารัฐศาสตร์  
    คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
ผลงานทางวิชาการ : พระครูวิโรจน์อินทคุณ. “สาธารณสงเคราะห์ : แนวทางบริหารจัดการกิจการ 

  พระพุทธศาสนาเชิงรุก”. วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ วิทยาลัยสงฆ์ 
  นครสวรรค์ . ปีที่ ๖ ฉบับที่  ๒ (ฉบับพิเศษ) (พฤษภาคม – สิงหาคม  
  ๒๕๖๑). 

  : พระครูวิโรจน์อินทคุณ. “การจัดการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลีของ 
       คณะสงฆ์ไทย”. วารสารมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย 
       ราชภัฎสุรินทร์. ปีที่ ๒๐ ฉบับที่ ๒ (กรกฎาคม – ธันวาคม ๒๕๖๑).  

 : พระครูวิโรจน์อินทคุณ. “การปกครองคณะสงฆ์ไทยกับการบริหารจัดการ 
  ปัญหาในสังคม”. วารสารสังคมศาสตร์ปริทรรศน์ นครสวรรค.์ ปีที่ ๕ ฉบับที่  
   ๓ (กันยายน – ธันวาคม ๒๕๖๒). 

อุปสมบท  : วันที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๑๒ 

 ณ วัดใหญ่พลิ้ว ต าบลพลิ้ว อ าเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี ๒๒๑๙๐ 

เข้าศึกษา  : เมื่อ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

ส าเร็จการศึกษา  : เมื่อ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

ที่อยู่ปัจจุบัน  : ๑๑๓ หมู่ที่ ๕ ต าบลพลิ้ว อ าเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี ๒๒๑๙๐ 

โทรศพัท์ ๐๓๙ – ๓๙๗๐๑๖, ๐๖๒ – ๔๓๕๓๓๐๙   
 
 
 


