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บทคัดย่อ 
 

 ดุษฎีนิพนธ์เรื่องนี้มีวัตถุประสงค์ ๓ ประการคือ ๑. เพื่อศึกษาสภาพทั่วไปในการบริหารวัด
สร้างสุขด้วยกิจกรรม ๕ ส จังหวัดสิงห์บุรี ๒. เพื่อศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อการบริหารวัดสร้างสุขด้วย
กิจกรรม ๕ ส จังหวัดสิงห์บุรี ๓. เพื่อพัฒนารูปแบบการบริหารวัดสร้างสุขด้วยกิจกรรม ๕ ส จังหวัด
สิงห์บุรี 
 การศึกษาวิจัยเป็นแบบผสานวิธี (Mixed Methods Research) โดยการเก็บรวบรวมและ
วิเคราะห์ข้อมูลท้ังในเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ การวิจัยเชิงคุณภาพ ผู้วิจัยท าการสัมภาษณ์เชิงลึก   
กับผู้ให้ข้อมูลส าคัญ จ านวน ๑๘ รูป/คน และการสนทนากลุ่มเฉพาะกับผู้เช่ียวชาญ จ านวน ๑๓ รูป/
คน เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยคือ แบบสัมภาษณ์และแบบสนทนากลุ่มเฉพาะ เก็บรวบรวมข้อมูลด้วย
วิธีการบันทึกเสียง บันทึกภาพ และจดบันทึก วิเคราะห์ข้อมูลโดยวิธีการวิเคราะห์เชิงพรรณนา 
ประกอบตารางความถ่ี และการวิจัยเชิงปริมาณ โดยการส ารวจกับกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ พระสังฆาธิการ
จังหวัดสิงห์บุรี จ านวน ๑๘๔ รูป เครื่องมือท่ีใช้คือแบบสอบถาม ซ่ึงมีค่าความเช่ือมั่นท้ังฉบับเท่ากับ 
๐.๙๗๘ เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ คือ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่า
เบ่ียงเบนมาตรฐาน  
ผลการวิจัยพบว่า 
 ๑. สภาพทั่วไปในการบริหารวัดสร้างสุขด้วยกิจกรรม ๕ ส จังหวัดสิงห์บุรี พบว่า การบริหาร
วัดสร้างสุขด้วยกิจกรรม ๕ ส จังหวัดสิงห์บุรี นับเป็นนโยบายส าคัญของคณะสงฆ์จังหวัดสิงห์บุรี    
เพราะเป็นนโยบายจากมหาเถรสมาคมท่ีก าชับให้วัดทุกวัดท่ัวประเทศพัฒนาวัดของตนเองตามหลัก ๕ 
ส เจ้าอาวาสให้ความสนใจ และเอาใจใส่ในการพัฒนาวัดให้เจริญรุ่งเรือง พระผู้ใหญ่ของจังหวัดสิงห์บุรี
ให้ความส าคัญกับการบริหารวัดสร้างสุขด้วยกิจกรรม ๕ ส มีการแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคล่ือนงาน    
มีการประชุมคณะท างาน มีการอบรมจากทางคณะสงฆ์และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกับการขับเคล่ือน
นโยบาย ๕ ส ได้แก่ ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสิงห์บุรี และองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น 
 ๒. ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการบริหารวัดสร้างสุขด้วยกิจกรรม ๕ ส จังหวัดสิงห์บุรี พบว่าปัจจัยด้าน
การด าเนินการกิจกรรม ๕ ส  ตาม กระบวนการ POCCC ประกอบด้วยP = (Planning)  การวางแผน 
O = (Organizing) การจัดองค์การ C = (Commanding) C = (Coordinating) การประสานงาน   
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การบังคับบัญชาส่ังการ C = (Controlling)การควบคุม  กับรูปแบบการบริหารวัดสร้างสุขด้วยกิจกรรม 
๕ ส  มีความสัมพันธ์กันมาก (r= ๐.๙๔๐, sig.= ๐.๐๐๐)และปัจจัยด้านการบรหิารวัดสร้างสุขตามหลัก 
สัปปายะ ๔ ประกอบด้วย ๑) อาวาสสัปปายะ ๒) ฟ ๓) บุคคลสัปปายะ ๔) ธรรมสัปปายะคือ กับ
รูปแบบการบริหารวัดสร้างสุขด้วยกิจกรรม ๕ ส มีความสัมพันธ์กันมาก (r= ๐.๘๔๔, sig.= ๐.๐๐๐)  
 ๓. รูปแบบการพัฒนาการบริหารวัดสร้างสุขด้วยกิจกรรม ๕ ส จังหวัดสิงห์บุรี  คือ            
๑) ด้านสะสาง มีแปลนวัด แผนผัง ระบุการใช้ประโยชน์พื้นท่ี แบ่งพื้นท่ีเป็น สังฆาวาส และ พุทธาวาส  
ถนนทางเข้าและถนนภายในวัด สะอาด สวยงาม ไม่มีส่ิงปฏิกูล อยู่ในสภาพที่สามารถใช้การได้สะดวก 
และปลอดภัย ๒) ด้านสะดวก สะดวกในการติดตอ่ ท่ีจอดรถ การขึ้นลง ป้ายบอกทาง ชัดเจน และได้รับ
การดูแลอยู่สม่ าเสมอ วัสดุอุปกรณ์ และส่ิงของเครื่องใช้ต่าง ๆ จัดเก็บอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อย    
เป็นหมวดหมู่ สะอาดและสะดวกก่อนน ามาใช้สอย แสงสว่าง ระบบไฟฟ้า บริเวณวัด เพียงพอให้เกิด
ความปลอดภัยในการอยู่อศัยและเข้ามาปฏิบัติศาสนกิจ ๓) ด้านสะอาด มีไม้ยืนต้น (เน้นต้นไม้ใน
ประวัติพระพุทธศาสนา) ให้ความร่มรื่น เย็นสบาย อย่างเพียงพอและเหมาะสม จัดให้มีท่ีก าจัดหรือ
รองรับขยะ และทางระบายน้ า อย่างเหมาะสม เพียงพอ และถูกสุขลักษณะ   ใต้ถุนอาคาร และลานวัด 
มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย ปราศจากส่ิงเกะกะ และส่ิงปฏิกูล ๔) ด้านสุขลักษณะ โอ่งน้ า หรือ
ภาชนะกักเก็บน้ าดื่มน้ าใช้ มีจ านวนเพียงพอ สะอาด จัตวางไว้อย่างเป็นระเบียบ มีฝาปิดมิดชิดถูกหลัก
สุขอนามัย  ๕) ด้านสร้างนิสัย ดูแลอาคารเสนาสนะท่ีไม่ได้ใช้งาน แต่รือถอนไม่ได้ หรือยังไม่ได้ซ้ือถอน 
ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย ไม่รกรุงรัง เกะกะ  บริเวณโดยรวมมีความสงบสุข ร่มเย็น น่าเล่ือมใสศรัทธา 
ไม่มีเสียงดังรบกวน ไม่มีกล่ินเหม็น เหมาะแก่การปฏิบัติธรรม 
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Abstract 

Objectives of this dissertation were of 3: 1; to study the general conditions 
of monasteries management that created happiness with 5 S’s activities in Singburi 
Province, 2, to study factors affecting the management of monasteries that created 
happiness with the 5 S’s activities in Singburi Province and 3, to a management 
model of monasteries that created happiness with the  5 S’s activities in Singburi 
Province. 

Methodology was the mixed methods collected data by both qualitative 
and quantitative methods. The qualitative research collected data by in-depth-
interviewing 18 key informants and from 13 participants who were experts in focus 
group discussion. The tools were in-depth-interview scripts and discussion topic. Data 
were collected by sound and picture recording, taking notes and analyzed by 
descriptive interpretation with frequency table. The quantitative research by survey 
method collected data by the researcher from  samples who were administrative 
monks in Singburi Province with the questionnaires that had reliability value equal to 
0.988 and analyzed data with frequencies, percentage, mean and standard deviation  

Findings were as follows:  
1. The general conditions of the 5 S’s based happiness creating 

monasteries management in Singburi Province was that this is the main policy of the 
Sangha Order because it is the policy from the Supreme Sangha Council emphasizing 
that every monastery must conduct self development with 5 S’s activities. Abbots 
must pay attention to monastery development for the betterment. Higher ranking 
monks in Singburi Province were interested in monasteries development with 5 S’s 
activities. There was appointment of the committee to move the project. They were 
the Singburi  Office of National Buddhism and Local Administrative Organizations.    

. . - 
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2. Factors affecting the  Management Model of Monasteries that Created 
Happiness with the  5 S’s Activities in Singburi Province Found that the 
implementation of the 5 S’s Activities process POCCC include P = Planning O = 
Organization C = Commanding C = Coordinating C = Controlling. Control With            
A Management Model of Monasteries that Created Happiness with the  5 S’s 
Activities in Singburi Province correlate very well (r = 0.940, sig. = 0.000) and the 
administrative building was blessed by him a week 4: 1) Awasappaya 2) Aharsappaya 
3) Bukhkhlsappaya 4 Dhamsappaya), it is a Develop a Management Model of 
Monasteries that Created Happiness with the  5 S’s (r = 0.844, sig. = 0.000). 

3. The management model of the monasteries that created happiness with 
5 S’s activities in Siongburi consisted of 5 models:  1) S1; Seiri, cleaning up. There 
were monasteries plan and operation charts showing the area usage, dividing areas 
into monks’ abodes and Buddha’s area, roads into monasteries were clean, beautiful 
without garbage, in ready-to-use condition and safe. 2) S2, Seiton, convenience. It 
was convenient to contact, parking areas, clear signs for bus entering and descending, 
well maintained, materials equipment and utensils must be well kept in good order, 
clean and ready to use. Light and electrical system in the monasteries areas must be 
adequate, safe for dwellers and guests who come to practice religious activities. 3) 
S3; Seiso, cleanliness, there should be appropriate and enough trees, especially the 
trees in the Buddhism history, that yield pleasant shadows. Garbage treatment and 
sewage must be provided and sufficient  with healthy setting. Basement under the 
buildings and the monastery compound should be well organized, neat, clean 
without disordered and dirty materials. 4)  S4, Seiketsu, healthy standard. Water jars 
and water containers must be placed in good order. They must be clean with lids by 
healthy standard. 5) S5, Shitsuke, happy habit,. There must be the ways to look after 
the old buildings that are not in use but cannot be evacuated. They must be kept in 
good order and neat. The whole monastery compound must be peaceful, tranquil, 
admirable, quiet, without disturbing stingy odors and suitable for Dhamma practice. 
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ผู้วิจัยขอขอบคุณ รองศาสตราจารย์ ดร.สุรพล สุยะพรหม ผู้อ านวยการหลักสูตร
บัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย     
พระเดชพระคุณ พระอุดมสิทธินายก, ผศ.ดร. ผู้อ านวยการหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ และเจ้าหน้าท่ีประจ าหลักสูตรทุกท่านท่ีให้ความอนุเคราะห์ช่วยเหลือ
ผู้วิจัย คอยอ านวยความสะดวกและแนะน าผู้วิจัยเป็นอย่างดีเสมอมา 

กราบขอบพระคุณพระเทพปริยัติ สุธี (ยงยุทธ ยุตฺตธมฺโม) เจ้าคณะจังหวัดสิงห์บุรี       
พระราชสุวัฒนาภรณ์ (ประจวบ สุธีโร) รองเจ้าคณะจังหวัดสิงห์บุรี พระครูวิธานปริยัติคุณ (วีรหาญ) 
เจ้าคณะอ าเภอเมืองสิงห์บุรี พระศรีปริยัตโยดม (ฐนวัฒน์ เขมกาโม)  เจ้าคณะอ าเภอพรหมบุรี พระครู
นาคดิตถ์คณาภิรักษ์ (คว้าง) เจ้าคณะอ าเภอท่าช้าง พระครูสุวรรณวิโรจน์ (ชาญ ฐานมงฺคโล) เจ้าคณะ
อ าเภออินทร์บุรี พระครูวิชิตวุฒิคุณ จ้าคณะอ าเภอค่ายบางระจัน พระครูวิริยโสภิต เจ้าคณะอ าเภอ
บางระจัน พระสิงหคณาจารย์ (ทวี สุวณฺณปาโล) เจ้าคณะอ าเภอจังหวัดสิงห์บุรี (ธ)  พระมหาสุรินทร์ 
สิรินฺธโร เจ้าคณะต าบลบ้านหม้อ วัดพรหมบุรี พระครูประพัฒนศีลคุณ (ส าราญ ขนฺติโก) เจ้าอาวาส
วัดกฤษณเวฬุพุทธาราม พระครูเกษมธรรมโชติ (นพดล ถาวโร ) เจ้าอาวาสวัดประโชติการาม     
นางณภัค เทียนชัย ผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสิงห์บุรี  นางสมบัติ พงษ์พรต 
นักวิชาการศาสนาช านาญการ ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสิงห์บุรี  นางณัฏฐนันท์ ตาปโกไสย์ 
นักวิชาการศาสนาช านาญการ ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสิงห์บุรี  ดร.ลัดดา หงสุรพันธ์ 
วัฒนธรรมจังหวัดสิงห์บุรี นางไมตรีจิต เหม่ชัยภูมิ นักวิชาการวัฒนธรรมช านาญการพิเศษ นางอ านวย 
ทองสี ก านันต าบลไม้อัดท่ีให้ความเมตตาในการให้ข้อมูลส าหรับการวิจัยในครั้งนี้  

สุดท้ายนี้ คุณค่าและประโยชน์ใดๆ อันพึงมีจากดุษฎีนิพนธ์ฉบับนี้ ผู้วิจัยขอมอบบูชาเป็น
พุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา กตเวทิตาคุณแก่ครูอุปัชฌาย์อาจารย์ บิดามารดา ญาติสนิทมิตรสหาย 
และผู้มีพระคุณทุกท่าน 

 
พระมหาจินตวัฒน์ จารุวฑฺฒโน (วิจารณ์ปรีชา) 

๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 
 



ญ 

สารบัญ 
 

          เร่ือง  หน้า 

บทคัดย่อภาษาไทย ก 

บทคัดย่อภาษาอังกฤษ ค 

กิตติกรรมประกาศ ฉ 

สารบัญ ช 

สารบัญตาราง ฌ 

สารบัญภาพ ฎ  

ค าอธิบายสัญลักษณ์และค าย่อ ฏ 

บทท่ี ๑ บทน า ๑ 
๑.๑ ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา ๑ 
๑.๒ ค าถามการวิจัย ๔ 
๑.๓ วัตถุประสงค์ของการวิจัย ๔ 
๑.๔ ขอบเขตการวิจัย ๔ 
๑.๕ นิยามศัพท์เฉพาะท่ีใช้ในการวิจัย ๕ 
๑.๖ ประโยชน์ท่ีได้รับจาการวิจัย ๗ 

บทท่ี ๒ แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง ๘ 
๒.๑ แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับรูปแบบ ๘ 
๒.๒  แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการบริหาร ๑๕ 
๒.๓ แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับการพัฒนาวัด ๒๗ 
๒.๔  แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องกับการพัฒนาการจัดการสาธารณูปการ ๕๖ 
๒.๕ แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับกิจกรรม ๕ ส ๘๒ 
๒.๖ แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับหลักสัปปายะ ๔ ๘๘ 
๒.๗ งานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง ๙๑ 
๒.๘ กรอบแนวคิดการวิจัย ๑๐๔ 

บทท่ี ๓ วิธีด าเนินการวิจัย ๑๐๖ 
๓.๑ รูปแบบการวิจัย ๑๐๖ 
๓.๒ ประชากร กลุ่มตัวอย่างและผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ๑๐๗ 
๓.๓ เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย ๑๐๘ 
๓.๔ การเก็บรวบรวมข้อมูล ๑๑๐ 
๓.๕ การวิเคราะห์ข้อมูล ๑๑๐ 



ฎ 

 

สารบัญ (ต่อ) 
 

          เร่ือง  หน้า 

บทท่ี ๔ ผลการวิจัย ๑๑๒ 
๔.๑ สภาพทั่วไปในการบริหารวัดสร้างสุขด้วยกิจกรรม ๕ ส จังหวัดสิงห์บุร ี ๑๑๒ 
๔.๒ ปัจจัยท่ีส่งผลต่อรูปแบบการบริหารวัดสร้างสุขด้วยกิจกรรม ๕ ส จังหวัดสิงห์บุร ี ๑๒๑ 
๔.๓ รูปแบบการบริหารวัดสร้างสุขด้วยกิจกรรม ๕ ส จังหวัดสิงห์บุร ี ๑๓๗ 
๔.๔ ผลการสนทนากลุ่มเฉพาะ ๑๓๕ 
๔.๕ องค์ความรู้จากการวิจัย ๑๓๗ 

 

บทท่ี ๕ สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ ๑๖๑ 
๕.๑ สรุปผลการวิจัย ๑๖๓ 
๕.๒ อภิปรายผล ๑๗๒ 
๕.๓ ข้อเสนอแนะ ๑๘๐ 

บรรณานุกรม ๑๘๑ 

ภาคผนวก ๑๘๙ 
ภาคผนวก ก หนังสือขอความอนุเคราะห์ผู้เช่ียวชาญตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวิจัย ๑๘๙ 
ภาคผนวก ข หนังสือขอความอนุเคราะห์เก็บข้อมูลเพื่อตรวจสอบความเท่ียงตรงของ

แบบสอบถาม (Try Out) ๑๙๕ 
ภาคผนวก ค หนังสือขอความอนุเคราะห์เก็บข้อมูลเพื่อการวิจัย ๑๘๐ 
ภาคผนวก ง หนังสือขอความอนุเคราะห์สัมภาษณ์เพื่อการวิจัย ๒๐๐ 
ภาคผนวก จ แบบสอบถามเพื่อการวิจัย ๒๐๙ 
ภาคผนวก ฉ แบบสัมภาษณ์เพื่อการวิจัย ๒๒๐ 
ภาคผนวก ช รูปภาพสัมภาษณ ์ ๒๒๓ 
ภาคผนวก ซ สนทนากลุ่มเฉพาะ ๒๓๐ 

ประวัติผู้วิจัย ๒๔๙ 
 

 

 

 



ฏ 

สารบัญตาราง 
ตารางท่ี หน้า 

๒.๑ ความหมายรูปแบบ (Model) ๙ 
๒.๒ ลักษณะและองค์ประกอบของรูปแบบ ๑๑ 
๒.๓ กระบวนการสร้างรูปแบบ ๑๒ 
๒.๔ การพัฒนารูปแบบ ๑๔ 
๒.๕ การตรวจสอบรูปแบบ ๑๕ 
๒.๖ แสดงแนวคิดเก่ียวกับการบริหาร ๒๒ 
๒.๗ แสดงทฤษฏีเก่ียวกับการบริหาร ๒๖ 
๒.๘ แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับการพัฒนาวัด ๓๐ 
๒.๙ แนวทางในการพัฒนาวัด ๕๓ 
๒.๑๐ สรุปแนวคิดและหลักการที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาการจัดการสาธารณูปการ ๖๑ 
๒.๑๑ สรุปปัญหาอุปสรรคการพัฒนาการจัดการสาธารณูปการ ๗๐ 
๒.๑๒ แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับกิจกรรม ๕ ส ๙๐ 
๔.๑ สรุปประเด็นการวิเคราะห์ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค การบริหารวัด

สร้างสุขด้วยกิจกรรม ๕ ส จังหวัดสิงห์บุรี ๑๑๙ 
๔.๒ แสดงจ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล ๑๒๑ 
๔.๓ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับปฏิบัติการในการบริหารวัดสร้างสุข

ด้วยกิจกรรม ๕ ส  จังหวัดสิงห์บุรี ในภาพรวมท้ัง ๓ ด้าน     ๑๒๓ 
๔.๔ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับปฏิบัติการในการบริหารวัดสร้างสุข

ด้วยกิจกรรม ๕ ส  จังหวัดสิงห์บุรี ด้านการด าเนินการกิจกรรม ๕ ส  ตาม 
กระบวนการ POCCC ในภาพรวมท้ัง ๕ ด้าน     ๑๒๔ 

๔.๕ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับปฏิบัติการในการบริหารวัดสร้างสุข
ด้วยกิจกรรม ๕ ส  จังหวัดสิงห์บุรี ด้านการด าเนินการกิจกรรม ๕ ส  ตาม 
กระบวนการ  POCCC (ด้านการวางแผน) ๑๒๕ 

๔.๖ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับปฏิบัติการในการบริหารวัดสร้างสุข
ด้วยกิจกรรม ๕ ส  จังหวัดสิงห์บุรี ด้านการด าเนินการกิจกรรม ๕ ส  ตาม 
กระบวนการ  POCCC (ด้านการจัดองค์การ) ๑๒๖ 

๔.๗ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับปฏิบัติการในการบริหารวัดสร้างสุข
ด้วยกิจกรรม ๕ ส  จังหวัดสิงห์บุรี ด้านการด าเนินการกิจกรรม ๕ ส  ตาม 
กระบวนการ  POCCC (ด้านการบังคับบัญชา หรือส่ังการ) ๑๒๗ 

๔.๘ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับปฏิบัติการในการบริหารวัดสร้างสุข
ด้วยกิจกรรม ๕ ส  จังหวัดสิงห์บุรี ด้านการด าเนินการกิจกรรม ๕ ส  ตาม 
กระบวนการ  POCCC (ด้านสุขลักษณะ) ๑๒๘ 

   



ฐ 

 

สารบัญตาราง (ตอ่) 
ตารางท่ี หน้า 

๔.๙ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับปฏิบัติการในการบริหารวัดสร้างสุข
ด้วยกิจกรรม ๕ ส  จังหวัดสิงห์บุรี ด้านการด าเนินการกิจกรรม ๕ ส  ตาม 
กระบวนการ  POCCC (ด้านการควบคุม) 

 
 

๑๒๕ 
๔.๑๐ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับปฏิบัติการในการบริหารวัดสร้างสุข

ด้วยกิจกรรม ๕ ส  จังหวัดสิงห์บุรี ด้านการบริหารวัดสร้างสุขตามหลัก สัปปา
ยะ ๔ ในภาพรวมท้ัง ๔ ด้าน     ๑๓๐ 

๔.๑๑ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับปฏิบัติการในการบริหารวัดสร้างสุข
ด้วยกิจกรรม ๕ ส  จังหวัดสิงห์บุรี ด้านการบริหารวัดสร้างสุขตามหลัก สัปปา
ยะ ๔ (ด้านอาวาสสัปปายะ) ๑๓๑ 

๔.๑๒ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับปฏิบัติการในการบริหารวัดสร้างสุข
ด้วยกิจกรรม ๕ ส  จังหวัดสิงห์บุรี ด้านการบริหารวัดสร้างสุขตามหลัก สัปปา
ยะ ๔ (ด้านอาหารสัปปายะ) ๑๓๒ 

๔.๑๓ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับปฏิบัติการในการบริหารวัดสร้างสุข
ด้วยกิจกรรม ๕ ส  จังหวัดสิงห์บุรี ด้านการบริหารวัดสร้างสุขตามหลัก สัปปา
ยะ ๔ (ด้านปุคคลสัปปายะ) ๑๓๓ 

๔.๑๔ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับปฏิบัติการในการบริหารวัดสร้างสุข
ด้วยกิจกรรม ๕ ส  จังหวัดสิงห์บุรี ด้านการบริหารวัดสร้างสุขตามหลัก สัปปายะ 
๔ (ด้านธรรมสัปปายะ) ๑๓๔ 

๔.๑๕ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับปฏิบัติการในการบริหารวัดสร้างสุข
ด้วยกิจกรรม ๕ ส  จังหวัดสิงห์บุรี ด้านรูปแบบการบริหารวัดสร้างสุขด้วย
กิจกรรม ๕ ส ๑๓๕ 

๔.๑๖ รูปแบบการบริหารวัดสร้างสุขด้วยกิจกรรม ๕ ส จังหวัดสิงห์บุรี ด้านสะสาง ๑๓๙ 
๔.๑๗ รูปแบบการบริหารวัดสร้างสุขด้วยกิจกรรม ๕ ส จังหวัดสิงห์บุรี ด้านสะดวก ๑๔๑ 
๔.๑๘ รูปแบบการบริหารวัดสร้างสุขด้วยกิจกรรม ๕ ส จังหวัดสิงห์บุรี ด้านสะอาด ๑๔๔ 
๔.๑๙ รูปแบบการบริหารวัดสร้างสุขด้วยกิจกรรม ๕ ส จังหวัดสิงห์บุรี ด้านสุขลักษณะ ๑๕๖ 
๔.๒๐ รูปแบบการบริหารวัดสร้างสุขด้วยกิจกรรม ๕ ส จังหวัดสิงห์บุรี ด้านสร้างนิสัย ๑๔๗ 
๔.๒๑ รูปแบบการบริหารวัดสรา้งสุขด้วยกิจกรรม ๕ ส จงัหวัดสิงห์บุร ี

ท่ีมา : จากการสังเคราะห์ของผู้วิจัยเอง ๑๕๔ 
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สารบัญแผนภาพ 
  แผนภาพท่ี                                                                                            หน้า 

๒.๑ กระบวนการสร้างรูปแบบ ๑๑ 

๒.๒ กรอบแนวคิดการวิจัย ๑๐๕ 
๔.๑ องค์ความรู้จากการวิจัย       ๑๕๘ 
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ค าอธบิายสญัลักษณ์และค าย่อ 
 

ก. ค าย่อชื่อคัมภีร์พระไตรปิฎก 

พระวินัยปิฎก 

ค าย่อ ชื่อคัมภีร์ ภาษา 
วิ.ม. (ไทย) = วินัยปิฎก มหาวรรค   (ภาษาไทย) 
วิ.จู. (ไทย) = วินัยปิฎก จูฬวรรค  (ภาษาไทย) 
วิ.ป. (ไทย) = วินัยปิฎก ปริวารวรรค  (ภาษาไทย) 

พระสุตตันตปิฎก 

ค าย่อ ชื่อคัมภีร์ ภาษา 
ที.ม. (ไทย) = สุตตันตปิฎก ทีฆนิกาย มหาวรรค (ภาษาไทย) 
ที.ปา. (ไทย) = สุตตันตปิฎก ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค (ภาษาไทย) 
ส .ส. (ไทย) = สุตตันตปิฎก สังยุตตนิกาย สคาถวรรค (ภาษาไทย) 
ส .ข. (ไทย) = สุตตันตปิฎก สังยุตตนิกาย ขันธวารวรรค (ภาษาไทย) 
องฺ.ทุก. (ไทย) = สุตตันตปิฎก อังคุตตรนิกาย ทุกนิบาต (ภาษาไทย) 
องฺ.สตฺตก.(ไทย) = สุตตันตปิฎก อังคุตตรนิกาย สัตตกนิบาต (ภาษาไทย) 
ขุ.ชา.ทสก. (ไทย) = สุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย ทสกนิบาตชาดก (ภาษาไทย) 
ขุ.ชา.เอกาทสก. (ไทย) = สุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย เอกาทสกนิบาตชาดก (ภาษาไทย) 

 

ข. การระบุเลขหมายพระไตรปิฎก 
ในงานวิจัยฉบับนี้ได้ใช้พระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยพ.ศ.๒๕๓๙ 

เป็นหลักในการอ้างอิง ซ่ึงพระไตรปิฎกฉบับภาษาไทยจะระบุ เล่ม/ข้อ/หน้า. เช่น ขุ.ธ. (ไทย) ๒๕/๓๐/
๕๑. หมายความว่าระบุถึง สุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย ธรรมบท ฉบับภาษาไทย พระไตรปิฎกเล่มท่ี ๒๕ 
ข้อท่ี ๓๐ หน้าท่ี ๕๑ เป็นตน้ 
 

 

 

 





  

 

บทที่ ๑ 

บทน า 

 

๑.๑ ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 วัดในพระพุทธศาสนาเกิดขึ้นตั้งแต่สมัยพุทธกาล เริ่มจากการที่พระเจ้าพิมพิสารได้ถวายวัด
เวฬุวัน เมื่อพระพุทธเจ้ารับแล้วก็ทรงแสดงธรรมีกถา แล้วทรงอนุญาตวัดหรืออารามแก่พระสงฆ์ว่า 
“ภิกษุท้ังหลาย เราอนุญาตอาราม”๑ ตั้งแต่นั้นมาจึงได้เริ่มมีวัดเกิด ขึ้นมาเรื่อยๆ จนถึงปัจจุบัน       
วัดเป็นสถานท่ีท่ีพุทธศาสนิกชนท่ัวไปได้ใช้เป็นสถานศึกษา อบรมให้มีความรู้ในด้านวิชาชีพต ารา
แพทย์แผนโบราณและศิลปกรรมแขนงต่างๆ ใช้ท าบุญบ าเพ็ญกุศล เป็นศูนย์กลางการบริหารและการ
ปกครองรวมท้ังเป็นสถานท่ีสงเคราะห์ทางจิตใจแก่ประชาชน ดังนั้นวัดจึงเป็นสถานท่ีท่ีส าคัญยิ่ง ใน
การสืบทอดพระพุทธศาสนาตลอดมา๒ บทบาทของวัดในอดีต เป็นสถานท่ีศึกษาส าหรับชาวบ้านส่ง
กุลบุตรมาอยู่รับใช้พระ รับการฝึกฝนอบรมทางศีลธรรมและเล่าเรียนวิชาการต่างๆ ตามท่ีมีสอนใน
สมัยนั้น เป็นสถานสงเคราะห์ ท่ีบุตรหลานชาวบ้านท่ียากจนได้มาอาศัยเล้ียงชีวิตอยู่และศึกษาเล่า
เรียนตลอดจนผู้ใหญ่ท่ีขัดสนมาอาศัยเล้ียงชีพ เป็นสถานพยาบาล ท่ีแจกจ่ายบอกยาและรักษาคน
เจ็บป่วย เป็นท่ีพักคนเดินทาง เป็นสโมสรที่ชาวบ้านมาพบปะสังสรรค์และหาความรู้ต่างๆ เป็นสถาน
บันเทิง ท่ีจัดงานเทศกาลและมหรสพต่างๆ เป็นท่ีไกล่เกล่ียข้อพิพาท เป็นท่ีปรึกษาแก้ปัญหาชีวิตและ
ความทุกข์ต่างๆ เป็นศูนย์กลางศิลปวัฒนธรรม ท่ีรวบรวมศิลปกรรมต่างๆ ของชาติ เป็นคลังพัสดุซ่ึง
ชาวบ้านจะได้ใช้ร่วมกันเมื่อมีงานวัดหรือยืมไปใช้เมื่อตนมีงาน เป็นศูนย์กลางการบริหารหรือปกครอง 
ท่ีก านันหรือผู้ใหญ่บ้านจะเรียกลูกบ้านมาประชุม เป็นท่ีประกอบพิธีกรรมหรือให้บริการด้านพิธีกรรม๓ 
 ดังนั้นวัดจึงถือว่าเป็นศูนย์กลางของชุมชนเป็นท่ีพึงพาทางจิตใจของชุมชน ประชาชน
สามารถเข้ามาใช้ประโยชน์ได้ ใช้เป็นสถานท่ีประกอบกุศล เป็นสานท่ีพักผ่อนหย่อนใจ เป็นแหล่ง
เรียนรู้ พัฒนาความรู้ภูมิธรรม ขัดเกลาจิตใจให้ใสสะอาด สร้างความสุขทางกายทางใจ ด้วยเหตุนี้วัด
เป็นเป็นสถานท่ีส าคัญของชุมชน เป็นหน้าเป็นตาของชุมชน ด้วยเหตุเป็นสถานท่ีสาธารณะ จึงมี
สาธุชนจากท่ัวสารทิศเข้ามาใช้ประโยชน์ หากแต่ว่าสภาพวัดในปัจจุบัน ส่วนมากยังไม่เอ้ือต่อการเป็น

                                         
๑วิ.ม. (ไทย) ๔/๕๙/๗๑-๗๒. 
๒กองพุทธศาสนสถาน กรมการศาสนา, คู่มือการพัฒนาวัด อุทยานการศึกษาในวัดลานวัด ลานใจ 

ลานกีฬา, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์การศาสนา, ๒๕๔๕), หน้า ๒. 
๓พระราชวรมุนี (ประยุทธ์ ปยุตฺโต), สถาบันสงฆ์กับสังคมไทย, (กรุงเทพมหานคร :ส านักพิมพ์มูลนิธิ

โกมลคีมทอง, ๒๕๒๗), หน้า ๒๐๕ - ๒๐๖. 
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แหล่งเรียนรู้  เพราะขาดการบริหารจัดการ และไม่ได้รับการพัฒนาอย่างท่ีควรจะเป็น แต่ใน
ขณะเดียวกันก็มีวัดอีกจ านวนไม่น้อย ซ่ึงมีความพร้อมได้รับการพัฒนาท่ีดี บริหารจัดการวัดเป็นเป็น
แหล่งเรียนรู้เป็นท่ีพักผ่อนหย่อยใจ ควรแก่การทัศนา ซ่ึงควรแก่การน ามาเป็นแบบอย่างในการพัฒนา
ต่อยอดให้เป็นวัดท่ีมีความพร้อมพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชนได้ 
 สภาพเศรษฐกิจและสังคมปัจจุบันท าให้ พระภิกษุสามเณรภายในวัดต้อง ท างานในสภาพ
ของการแข่งขันเร่งรีบ ท างานแข่งกับเวลา ไม่ว่า จะเป็นงานอาชีพด้านใดก็ตาม  พระภิกษุสามเณร
ภายในวัดต้องพยายามปรับตัวให้ทัน กับการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้นอย่า งรวดเร็วในด้านเทคโนโลยี 
ใหม่ๆ เจ้าของกิจการมุ่งแต่ผลผลิตจนกระท่ังขาดความสนใจใน เรื่องความปลอดภัยซ่ึงเป็นสาเหตุท่ีท า
ให้เกิดอันตรายจากการ ประสบอุบัติเหตุของคนงาน นอกจากนั้นการประสบอุบัติเหตุ ของ
ผู้ปฏิบัติงานยังก่อให้เกิดผลกระทบกับสถานประกอบการ เนื่องจากคนท่ีประสบอุบัติเหตุไม่สามารถมา
ท างานได้ขาดคน ท างาน ท าให้ต้นทุนการผลิตสูงขึ้น และ ท าให้คนงานเสียขวัญ และก าลังใจในการ
ท างาน  
 ตามท่ีคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันท่ี ๒๗ ตุลาคม ๒๕๔๘ ใหหน่วยงานราชการต่างๆ        
เพิ่ม ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการโดยใช้กิจกรรม ๕ ส (สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ และ  
สร้างนิสัย) เพื่อเปนแนวทางการจัดทาและพัฒนาระบบมาตรฐานสากลของประเทศไทยด้านการ 
จัดการและสัมฤทธ์ิผลของงานภาครัฐ (Thailand International P.S.O.) ท่ีรัฐต้องจัดระบบราชการ 
และงานบริการภาครัฐให้มีประสิทธิภาพเพอตอบสนองความต้อการของประชาชน และปฏิรูป ระบบ
ราชการ และงานของรัฐให้มีประสิทธิภาพ อันจะน าไปสู่การฟ นฟูพัฒนาเศรษฐกิจ สงคมการเมือง
ต่อไป การปรับปรุงระบบการท างานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยเน้นเรื่องการดูแลรักษา      
ความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบรอยของพื้นท่ีภายในวัดเป็นปัจจัยพื้นฐานขอการปรับปรุง      
เพื่อเพิ่มประสิทธิผลและคุณภาพอย่างต่อเนื่อง พื้นท่ีภายในวัดท่ีมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยย่อม 
สะท้อนให้เห็นถึงทัศนคติของผูบริหารในการท างาน และระดับของประสิทธิภาพและคุณภาพ       
ของหน่วยงาน การด าเนินกิจกรรม ๕ ส จะเป็นก้าวแรกของการบริหารท่ีจะน าไปสู่การปรับปรุง         
การ ปฏิบัติงาน และการเพิ่มประสิทธิภาพในงาน รวมท้ังช่วยพัฒนาจิตส านึกในมาตรฐานการ 
ปฏิบัติงาน ซ่ึงเปนพื้นฐานการพัฒนาไปสู่ระบบบริหารคุณภาพตามมาตรฐานสากลต่อไป 
 ประเทศญี่ปุ่นมีแนวคิดในการให้ พระภิกษุสามเณรภายในวัดขององค์การมี ส่วนร่วมใน
การบริหารงาน โดยใช้๕ ส เป็นกิจกรรมการปรับปรุง การท างานด้วยการด าเนินการตามหลักการ 
“สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ และสร้างนิสัย” ในหน่วยงาน ญี่ปุ่นได้น า ส แต่ละตัวไปใช้และ
พัฒนาอย่างจริงจังโดยจัดท าให้เป็นระบบ ได้แก่ การก าหนดขั้นตอนในการด าเนินกิจกรรม           
การติดตาม ผลงานเป็นระยะๆ อีกท้ังยังมีวิธีการควบคุมกิจกรรมให้เกิด ความยั่งยืน การด าเนินการ  
จึงได้รับความนิยมและเผยแพร  ่ไป ท่ัวประเทศญี่ปุ่น ดังนั้น ๕ ส จึงเป็นปัจจัยพื้นฐาน ในการบริหาร 
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งานอย่างมีประสิทธิภาพ และนับเป็นเครื่องมือตัวแรกท่ีถูกน า มาใช้ก่อนท่ีจะใช้เครื่องมือระดับสูงขึ้น
ไป เช่น TPM TQM และ ISO เป็นต้น โดยก าหนดให้ ส๑, ส๒, ส๓ เป็นการจัดการในเรื่อง ของวัสดุ
ส่ิงของ เครื่องใช้และสถานท่ี ส่วน ส๔, ส๕ เป็นการ จัดการเรื่องคน/พระภิกษุสามเณรภายในวัดโดยมี
เป้าหมายให้พื้นท่ีภายในวัดสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย ลดความสูญเปล่าในการท างาน คุณภาพ 
งานดีเป็นท่ีประทับใจของคนท่ัวไป ๕ ส มีคุณค่าในการพัฒนาคน ให้ปฏิบัติกิจกรรมจนเกิดเป็นนิสัยท่ี
ดีมีวินัย อันเป็นรากฐานของ ระบบคุณภาพ รวมถึงในเรื่องของส่ิงแวดล้อมในการท างานดีขึ้น เป็นการ
เพิ่มขวัญก าลังใจ ลดอุบัติเหตุในการท างาน ลดความ ส้ินเปลืองในการจัดซ้ือวัสดุเกินความจ าเป็น    
ลดการสูญหายของ วัสดุ เครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ 
 ในจังหวัดสิงห์บุรีมีวัดอยู่จ านวนท้ังส้ิน ๑๘๔ วัด แต่จ านวนวัดท่ีได้รับการพัฒนาซ่ึงเข้า
ลักษณะวัดสร้างสุขตามกิจกรรม ๕ ส มีจ านวนหนึ่ง ส่วนใหญ่ยังประสบปัญหาเก่ียวกับการพัฒนาวัด
อยู่หลายประการ ไม่ว่าจะเป็นการขาดพระภิกษุสามเณรภายในวัด ขาดวัสดุอุปกรณ์ หรือการขาดการ
บริหารจัดการที่ดี ท่ีจะท าให้วัดเป็นวัดสร้างสุขอย่างสมบูรณ์ เหตุผลเหล่านี้ล้วนเป็นปัญหาต่อความ
มั่นคงของพระพุทธศาสนาด้วยเช่นกัน เพราะเมื่อสถานท่ีไม่อ านวย ขาดความเป็นสัปปายะก็จะส่งผล
ต่อสภาพจิตใจการศึกษาเล่าเรียนพระธรรมวินัย และนอกจากนั้นประชาชนก็อาจจะไม่ยินดีเข้าไปใช้
สถานท่ีวัดหรือในท่ีสุดไม่เข้าวัดนั่นเอง แต่ยังเป็นท่ีน่ายินดีอยู่ว่ายังมีวัดอีกจ านวนหนึ่ง ท่ีเข้าลักษณะ
ของวัดสร้างสุข มีการเน้นมีกิจกรรม ๕ ส เพื่อพัฒนาวัดให้เป็นสถานท่ีท่ีเหมาะสมเป็นสัปปายะ 
เหมาะสมแก่การเป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชนและบุคคลท่ัวไปจากท่ัวสารทิศ บางวัดมีช่ือเสียงในด้าน
ความงาม บางวัดมีช่ือเสียงในด้านการอนุรักษ์ศิปลวัฒนธรรม แต่วัดเหล่านั้ นล้วนแล้วแต่มีลักษณะ
เป็นสัปปายะ ควรแก่การศึกษาเพื่อน ามาพัฒนาเป็นรูปแบบของการจัดการวัดให้เป็นวัดสร้างสุขแก่
ชุมชนและประเทศชาติต่อไปได้ 
 ด้วยปัญหาดังกล่าว ผู้วิจัยจึงต้องการศึกษาการบริหารวัดเก่ียกับประเด็น ๕ ส ว่ามีรูปแบบ
การบริหารจัดการอย่างท่ีท่ีจะสามารน าไปพัฒนาวัดสร้างสุขด้วยกิจกรรม ๕ ส ในจังหวัดสิงห์บุรี    
โดยมุ่งหวังว่าจะสามารถน ารูปแบบของการพัฒนาวัดเหล่านั้นมาพัฒนาเป็นรูปแบบการพัฒนาวัดท่ีจะ
สามารถพัฒนาวัดต่าง ๆ ท้ังในจังหวัดสิงห์บุรีและจังหวัดอ่ืน ๆ ให้เป็นสถานท่ีสัปปายะเป็นวัดสร้างสุข 
เป็นสถานท่ีเหมาะสมแก่การเป็นแหล่งเรียนรู้ เป็นสถานท่ีพักผ่อน เป็นสถานท่ีสร้างความสุขท้ังทาง
กายและทางใจท้ังแกพระสงฆ์และประชาชนท่ัวไปอย่างยั่งยืน ซ่ึงเป็นสัญลักษณ์แห่งความเจริญรุ่งเรือง
และความมั่นคงของพระพุทธศาสนาตราบนานเท่านาน 
 
 
 
 



๔ 

๑.๒ ค าถามการวิจัย 
 ๑.๒.๑ สภาพทั่วในการบริหารวัดสร้างสุขด้วยกิจกรรม ๕ ส จังหวัดสิงห์บุรี เป็นอย่างไร 
 ๑.๒.๒ ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการบริหารวัดสร้างสุขด้วยกิจกรรม ๕ ส จั งหวัดสิงห์บุ รี  
มีอะไรบ้าง 
 ๑.๒.๓ รูปแบบการบริหารวัดสร้างสุขด้วยกิจกรรม ๕ ส จังหวัดสิงห์บุรี ควรเป็นอย่างไร 

๑.๓ วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 ๑.๓.๑ เพื่อศึกษาสภาพทั่วไปในการบริหารวัดสร้างสุขด้วยกิจกรรม ๕ ส จังหวัดสิงห์บุรี 
 ๑.๓.๒ เพื่อศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อรูปแบบการบริหารวัดสร้างสุขด้วยกิจกรรม ๕ ส จังหวัด
สิงห์บุรี 
 ๑.๓.๓ เพื่อน าเสนอรูปแบบการบริหารวัดสร้างสุขด้วยกิจกรรม ๕ ส จังหวัดสิงห์บุรี 

๑.๔ ขอบเขตการวิจัย 
 ในการศึกษาวิจัยเรื่อง “รูปแบบการพัฒนาวัดสร้างสุขด้วยกิจกรรม ๕ ส” ผู้วิจัยได้ก าหนด
ขอบเขตการศึกษาได้ ดังนี้ 
 ๑.๔.๑ ขอบเขตด้านเน้ือหา 
 งานวิจัยฉบับนี้มุ่งศึกษาเนื้อหาเก่ียวกับรูปแบบการพัฒนาวัดสร้างสุขด้วยกิจกรรม ๕ ส 
ประกอบด้วย 
 ๑) แนวคิดเก่ียวกับ ๕ ส๔ ได้แก่ 
   ๑) สะสาง 
   ๒) สะดวก 
   ๓) สะอาด 
   ๔) สุขลักษณะ 
   ๕) สร้างนิสัย 
 ๒) แนวคิดเก่ียวกับกระบวนการ POCCC๕ ได้แก่ 
   ๑) การวางแผน (Planning) 
   ๒) การจัดองค์การ (Organizing) 
   ๓) การบังคับบัญชา หรือการส่ังการ (Commanding) 
   ๔) การประสานงาน (Coordinating) 
   ๕) การควบคุม (Controlling) 
 

                                         
๔เรวัตร์ ชาตรีวิศิษฏ์, ทฤษฏีกิจกรรม ๕ ส ให้สัมฤทธ์ิผลน้ันมาจากคน,  (กรุงเทพมหานคร : 

ส านักพิมพ์ศูนย์ส่งเสริมวิชาการ, ๒๕๕๐), หน้า ๙๓-๙๘. 
๕Price Alan, Human Resource Management, In a Business Context, 2 edition, 

(London : Thomson Learning, 2004), p. 110. 



๕ 

 

 ๓) สัปปายะ ๔๖ ได้แก่ 
    ๑) อาวาสสัปปายะ 
   ๒) อาหารสัปปายะ 
   ๓) บุคคลสัปปายะ 
   ๔) ธรรมสัปปายะ 
 ๑.๔.๒ ขอบเขตด้านตัวแปร 
   ๑) ตัวแปรต้น ประกอบด้วย ๑) ปัจจัยพื้นฐาน ๒)  กระบวนการ POCCC  
๓) สัปปายะ ๔ 
   ๒) ตัวแปรตาม ได้แก่ รูปแบบการพัฒนาวัดสร้างสุขด้วยกิจกรรม ๕ ส ประกอบด้วย 
๑) รูปแบบด้านสะสาง ๒) รูปแบบด้านสะดวก ๓) รูปแบบด้านสะอาด ๔) รูปแบบด้านสุขลักษณะ  
๕) รูปแบบด้านสร้างนิสัย 
 ๑.๔.๓ ขอบเขตด้านประชากร/ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
   ๑) ประชากร 
   ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ พระสังฆาธิการระดับเจ้าอาวาสในจังหวัด
สิงห์บุรีทั้งหมด จ านวน ๑๘๔ รูป๗ 
   ๒) ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
    ผู้ให้ขอมูลส าคัญแบ่งออกเป็น ๓ กลุ่ม ประกอบด้วย  
    ๑) พระสังฆาธิการในจังหวัดสิงห์บุรี จ านวน ๑๒ รูป 
    ๒) ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสิงห์บุรี จ านวน ๓ คน 
    ๓) ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดสิงห์บุรี จ านวน ๒ คน 
    ๔) ก านันต าบลไม้ดัด อ าเภอบางระจัน จ านวน ๑ คน 
    รวม ๑๘ รูป/คน 
 ๑.๔.๔ ขอบเขตด้านพ้ืนท่ี 
 พื้นท่ีในการศึกษาครั้งนี้ได้แก่วัดสังกัดมหานิกายและธรรมยุตในจังหวัดสิงห์บุรี 
 ๑.๔.๕ ขอบเขตด้านระยะเวลา 
 ในการศึกษาวิจัยเรื่องนี้ ผู้วิจัยจะด าเนินการวิจัยตั้งแต่ เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๑ ถึงเดือน 
กันยายน พ.ศ.๒๕๖๒ รวมระยะเวลา ๑๒ เดือน 

๑.๕ นิยามศัพท์เฉพาะที่ใช้ในการวิจัย 
 รูปแบบ หมายถึง ตัวแบบท่ีได้จากการสังเคราะห์ข้อมูลจากการวิจัย เป็นแบบอย่างในการ
น าไปบริหารวัดสร้างสุขด้วยกิจกรรม ๕ ส จังหวัดสิงห์บุรี ประกอบด้วย 

                                         
๖องฺ.ทุก.อ. (บาลี) ๑๕/๑๐๒/๒๕๔. 
๗ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ , ข้อมูลพื้นฐานทางพระพุทธศาสนา ปี ๒๕๖๐, [ออนไลน์], 

แหล่งที่มา : http://www.onab.go.th/wp-content/uploads/2016/12/onab_primaryinfo60 edit.pdf [๒๕ 
มีนาคม ๒๕๖๑]. 



๖ 

  ๑) สะสาง หมายถึง กิจกรรมท่ีเก่ียวข้องกับการส ารวจ แยกแยะส่ิงของ และจัดให้เป็น
หมวดหมู่ แยกของท่ีจ าเป็นต้องใช้ และท่ีไม่จ าเป็นแยกออกจากกัน จัดแบ่งแยกเป็นหมวดหมู่ตามชนิด 
หรือประเภทของส่ิงของ เช่น เอกสาร วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการท างาน เครื่องจักร ฯลฯ เพื่อให้
เหลือเฉพาะส่ิงของท่ีจ าเป็นต้องใช้เท่านั้นในท่ีท างาน และส่ิงของใดท่ีแน่ใจว่าใช้ไม่ได้แล้วต้องก าจัด
ออกไป 
  ๒) สะดวก หมายถึง การจัดส่ิงของท่ีต้องใช้ เครื่องใช้ส านักงาน อุปกรณ์ เครื่องมือ ให้
เป็นหมวดหมู่ และสะดวกต่อการใช้งาน เพื่อลดความเสียหาย ลดเวลาในการท างาน และมีความ
ปลอดภัยต่อทุกคน ทุกคนสามารถใช้ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว รู้ว่าอะไรอยู่ตรงไหน เมื่อต้องการใช้ต้อง
ลงบันทึกไว้ และเมื่อใช้เสร็จแล้วสามารถน าไปเก็บท่ีเดิมทันที 
  ๓) สะอาด ท าความสะอาดพื้นท่ีท างานเป็นประจ าตามตารางท่ีแต่ละหน่วยงาน 
ก าหนด โดยก าหนดวัน เวลาการท าความสะอาด เป็นประจ าทุกวัน/ทุกสัปดาห์ เช่น การท าความ
สะอาดประจ าวันท้ังก่อน และหลังใช้งานอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ควรมีการท าความสะอาดก่อนเริ่ม
ใช้งาน และหลังใช้งานทุกวัน รวมไปถึงการท าความสะอาดสถานท่ีต่าง ๆ ของวัดให้มีความสะอาดอยู่
เป็นประจ า 
  ๔) สุขลักษณะ การรักษามาตรฐานท่ีดีของความเป็นระเบียบเรียบร้อยความสะดวก 
ความสะอาด ในพื้นท่ีภายในวัด ส านักงานให้อยู่ในสภาพที่มีบรรยากาศท่ีดีตลอดเวลา พยายามหาทาง
ปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นกว่าท่ีเป็นอยู่ รวมไปถึงการปรับปรุงศาสนสถานของวัดให้มีความสะอาดถูก
สุขลักษณะอยู่เสมอ 
  ๕) สร้างนิสัย คือ การท าให้เกิดความเคยชินจนติดเป็นนิสัย และต่อเนื่อง คือ ท าท่ี
ท างานให้เกิดบรรยากาศท่ีมีสุขลักษณะท่ีดี โดยการท าการสะสาง สะดวก และสะอาดอย่างต่อเนื่อง 
รักษา กติกา มารยาท ระเบียบ และข้อก าหนดต่าง ๆ ในการท างานอย่างเคร่งครัดจนติดเป็นนิสัย 
 การบริหารวัด หมายถึง บริหารจัดการวัดสร้างสุข ในจังหวัดสิงห์บุรี ตามกระบวนการ 
POCCC ซ่ึงประกอบด้วย  
  ๑) การวางแผน หมายถึง การก าหนดกรอบแนวทางการพัฒนาวัดว่าจะด าเนินไปใน
ทิศทางใดโดยก าหนดแผนพัฒนาในระยะส้ันระยะกลางและระยะยาว 
  ๒) การจัดองค์กร หมายถึง การก าหนดพระภิกษุสามเณรภายในวัดในองค์กรให้มี
ต าแหน่งหน้าท่ีและบทบาทในการบริหารจัดการงานด้านการพัฒนาวัดสร้างสุข 
  ๓) การบังคับบัญชา หรือการสั่งการ หมายถึง การส่ังการให้ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติ
หน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมาย การชี้น าองค์กรให้ด าเนินไปตามแผนท่ีได้วางไว้ 
  ๔) การประสานงาน หมายถึง การติดต่อส่ือสารภายในองค์กรและระหว่างองค์กร 
  ๕) การควบคุม หมายถึง การก ากับติดตามผลการด าเนินการ ตรวจสอบดูแลกิจกรรม
ต่างๆ ขององค์กรเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์  
 วัดสร้างสุข หมายถึง วัดในจังหวัดสิงห์บุรี ท่ีได้รับการพัฒนาด้วยกิจกรรม ๕ ส แล้วตาม
กระบวนการพัฒนาวัด เกิดผลเป็นวัดท่ีมีความสัปปายะตามหลักพุทธธรรม อันได้แก่ สัปปายะ ๔
ประกอบด้วย  



๗ 

 

  ๑) อาวาสสัปปายะ หมายถึง การบริหารจัดการวัดให้อาคารสถานท่ีศาสนสถานต่าง ๆ มี
ความเป็นระเบียบร้อยเรียบร้อยสะดวกสบายเพียงพอต่อการใช้งาน 
  ๒) อาหารสัปปายะ หมายถึง การบริหารจัดการด้านอาหารบิณฑบาต น้ าปานะ ให้
เพียงพอส าหรับพระสงฆ์ รวมไปถึงการบริหารจัดการอาหารเครื่องดื่มส าหรับประชาชนในโอกาสต่าง ๆ 
ให้เพียงพอ และถูกต้องตามสุขอนามัย 
  ๓) บุคคลสัปปายะ หมายถึง การบริหารจัดการบุคคลภายในวัด ได้แก่ พระภิกษุสามเณร 
อุบาสก อุบาสิกา รวมท้ังศิษย์วัด ให้อยู่กันอย่างสันติ อยู่ด้วยธรรม มีการจัดสรรท่ีพักให้เหมาะสมเป็น
สัดส่วน มีการอบรมส่ังสอนให้ปฏิบัติตามพระธรรมวินัย 
  ๔) ธรรมสัปปายะ หมายถึง การบริหารจัดกา รด้านการเผยแผ่ศาสนธรรมแก่
พุทธศาสนิกชนให้เหมาะสมแก่สถานภาพ เลือกธรรมเป็นท่ีสบายแก่ผู้รับฟัง มีการจัดบริเวณวัดให้มีคติ
ธรรมตามบริเวณต่าง ๆ ให้เหมาะสม มีห้องสมุดธรรมะ มีการจัดการเผยแผ่ศาสนธรรมผ่านส่ือต่าง ๆ 
เช่นวิทยุ หรือส่ือออนไลน์ต่าง ๆ 
 วัด หมายถึง วัดสังกัดมหานิกายและธรรมยุติในเขตจังหวัดสิงห์บุรี 

๑.๖ ประโยชน์ที่ได้รับจาการวิจัย 
 ๑.๖.๑ ได้ทราบถึงสภาพทั่วไปในการบริหารวัดสร้างสุขด้วยกิจกรรม ๕ ส จังหวัดสิงห์บุรี 
 ๑.๖.๒ ได้ทราบถึงปัจจัยท่ีส่งผลต่อรูปแบบการบริหารวัดสร้างสุขด้วยกิจกรรม ๕ ส จังหวัด
สิงห์บุรี 
 ๑.๖.๓ ท าให้ได้รูปแบบการบริหารวัดสร้างสุขด้วยกิจกรรม ๕ ส จังหวัดสิงห์บุรี 
 ๑.๖.๔ ผลการวิจัยสามารถน าไปประยุกต์ใช้เป็นรูปแบบการบริหารวัดสร้างสุขด้วยกิจกรรม 
๕ ส จังหวัดสิงห์บุรีและจังหวัดอ่ืนๆ ได้ 

 

 



  

 

บทที่ ๒ 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวขอ้ง 
 

 การศึกษาวรรณกรรมและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง เรื่อง “รูปแบบการบริหารวัดสร้างสุขด้วย
กิจกรรม ๕ ส จังหวัดสิงห์บุรี” ครั้งนี้  ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง ดังต่อไปนี้ 
 ๒.๑ แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับรูปแบบ  
 ๒.๒  แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการบริหาร  
 ๒.๓ แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับการพัฒนาวัด  
 ๒.๔  แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องกับการพัฒนาการจัดการสาธารณูปการ  
 ๒.๕ แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับกิจกรรม ๕ ส  
 ๒.๖ แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับหลักสัปปายะ ๔  
 ๒.๗ งานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง  
 ๒.๘ กรอบแนวคิดการวิจัย 

๒.๑ แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับรูปแบบ 
 การวิจัยเรื่อง รูปแบบการบริหารวัดสร้างสุขด้วยกิจกรรม ๕ ส จังหวัดสิงห์บุรี ผู้วิจัยได้ศึกษา
แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวกับรูปแบบจากเอกสารต าราต่างๆ เพื่อให้เข้าใจในเบ้ืองต้นเก่ียวกับรูปแบบท่ี
นักวิชาการได้ให้ความหมายความส าคัญไว้เป็นอเนกประการ ซ่ึงแนวคิดเก่ียวกับรูปแบบนี้สามารถน ามา
ประยุกต์ใช้ในการศึกษาวิจัยท่ีเก่ียวกับรูปแบบ เพื่อน ามาพัฒนารูปแบบในการบริหารวัดด้วยกิจกรรม ๕ ส 
ดังท่ีผู้วิจัยจะได้น าเสนอเป็นล าดับไป 
 ๑. ความหมายรูปแบบ (Model) 
 มีนักวิชาการได้ให้ความหมายของค าว่า “รูปแบบ” ไว้หลากหลาย ว่าเป็นเรื่องของการ
แสดงโครงสร้างเพื่อใช้ศึกษาความสัมพันธ์ของตัวแปร๘ มีลักษณะเป็นนามธรรมของจริง หรือภาพ
จ าลองของสภาพการณ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ซ่ึงอาจจะมีรูปแบบอย่างง่ายถึงรูปแบบท่ีมีความซับซ้อนมาก 
รูปแบบเชิงกายภาพ (Physical Model) เช่น รูปแบบหอสมุด รูปแบบเครื่องบินขับไล่ เอฟ ๑๖      

                                         
๘Keeves, P.J. Educational research, Methodology and Measurement : An International 

Handbook, (Oxford : Pergamon Press, 1998), p. 55. 



๙ 

 

ภาษาหรือสัญลักษณ์ต่าง ๆ๙  แสดงถึงความสัมพันธ์ของตัวแปร เป็นกรอบของความคิดเป็นการแทน
ความคิดออกมาให้เป็นรูปธรรม และมีโครงสร้างของความเก่ียวข้องระหว่างหน่วยต่าง ๆ หรือตัวแปร
ต่าง ๆ ดังนั้นรูปแบบ น่าจะมีมากกว่า ๑ มิติหลายตัวแปร และตัวแปรดังกล่าวต่างมีความเก่ียวข้องซ่ึง
กันและกัน๑๐ 
 รูปแบบ จึงหมายถึง ส่ิงท่ีสร้างหรือพัฒนาขึ้นจากแนวคิด ทฤษฎีท่ีได้ศึกษามาของผู้สร้าง
เอง เพื่อเช่ือมโยงและถ่ายทอดความสัมพันธ์ขององค์ประกอบ ซ่ึงแสดงโครงสร้างและความสัมพันธ์
ของปัจจัยหรือตัวแปรหรือองค์ประกอบของ ส่ิงท่ีศึกษา หรืออธิบายคุณลักษณะส าคัญของ
ปรากฏการณ์ท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นเพื่อให้เข้าใจง่ายมองเห็นเป็นรูปธรรม   

ตารางท่ี ๒.๑ ความหมายรูปแบบ (Model) 

นักวิชาการ แนวคิดหลัก 

Keeves  

(1998, p. 55) 

รูปแบบ คือ การแสดงโครงสร้างเพื่อใช้ศึกษาความสัมพันธ์ของ
ตัวแปร 

Tosi nd Carroll 

(1982, p. 163) 

รูปแบบ คือ นามธรรมของจริง หรือภาพจ าลองของสภาพการณ์
อย่างใดอย่างหนึ่ง 

อุทุมพร จามรมาน 

(๒๕๔๑, หน้า ๒๒) 

รูปแบบ หมายถึง โครงสร้างของความเก่ียวข้องระหว่าง
หน่วยต่าง ๆ หรือตัวแปรต่าง ๆ 

 

 ๒. ลักษณะและองค์ประกอบของรูปแบบ 
 ส าหรับลักษณะและองค์ประกอบของรูปแบบ ได้มีนักวิชาการท าการศึกษาไว้แล้ว การแบ่ง
ประเภทของรูปแบบไม่มีหลักเกณฑ์ตายตัวว่า ควรมีรายละเอียดขององค์ประกอบอย่างไรบ้าง รูปแบบ
จึงจะเหมาะสม เนื่องจากรายละเอียดและองค์ประกอบท่ีเหมาะสมของรูปแบบจะขึ้นอยู่ กับ
ลักษณะเฉพาะของปรากฏการณ์ท่ีศึกษา และวัตถุประสงค์ในการสร้างรูปแบบนั้น ๆ 
 แนวคิดของนักวิชาการที่ได้แสดงองค์ประกอบของคุณลักษณะของรูปแบบประเด็นของ
การแสดงความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างและตัวแปร การน าไปสู่การท างานได้ผลตรงตามท่ีตั้งไว้แล้ว    
โดยความสามารถ การอธิบายถึงโครงสร้างหรือกลไกความสัมพันธ์เชิงเหตุผลของเรื่องท่ีจะศึกษาอย่าง
ชัดเจน การน าไปส่งการสร้างแนวคิดใหม่หรือความสัมพันธ์ใหม่ หรือขยายองค์ความรู้ และต้องมีความ

                                         
๙Tosi, H. L., and Carroll, S .J. Management, 2nd ed, (New York : John Wiley and Sons, 

1982), p. 163. 
๑๐อุทุมพร  จามรมาน, “โมเดล (Model), วารสารวิชาการ, ปีที่ ๑ ฉบับที่ ๒๖ (มีนาคม, ๒๕๔๑) : 

๒๒. 



๑๐ 

สอดคล้องกับทฤษฎีเรื่องท่ีใช้รูปแบบ๑๑ อีกท้ังยังมีการกล่าวว่าของนักวิชาการ ในประเด็นรูปแบบท่ีใช้
ประโยชน์ได้ ควรจะมีข้อก าหนด (requirement) ๔ ประการ๑๒ คือ ๑) รูปแบบ ควรประกอบด้วย
ความสัมพันธ์อย่างมีโครงสร้าง (structural relationship) มากกว่าความสัมพันธ์ท่ีเก่ียวเนื่องกันแบบ
รวม ๆ (associative relationship)  ๒) รูปแบบ ควรใช้เป็นแนวทางการพยากรณ์ผลท่ีจะเกิดขึ้นลง
สามารถถูกตรวจ สอบได้โดยการสังเกต ซ่ึงเป็นไปได้ท่ีจะทดสอบรูปแบบพื้นฐานของข้อมูลเชิง
ประจักษ์ได้ ๓) รูปแบบ ควรจะต้องระบุหรือช้ีให้เห็นถึงกลไกเชิงเหตุผลของเรื่องท่ีศึกษา ดังนั้น
นอกจากรูปแบบจะเป็นเครื่ องมือในการพยากรณ์ได้ ควรใช้อธิบายปรากฏการณ์ได้ด้วย และ  
๔) รูปแบบ ควรเป็นเครื่องมือในการสร้างมโนทัศน์ใหม่ และสร้างความสัมพันธ์ของตัวแปรในลักษณะ
ใหม่ ซ่ึงเป็นการขยายในเรื่องท่ีก าลังศึกษา 
 จะเห็นว่าคุณลักษณะท่ีดีของรูปแบบตามแนวคิดท่ีกล่าวมาข้างต้นนั้น มีลักษณ ะท่ี
ประกอบด้วยความสัมพันธ์ของตัวแปรแบบมีโครงสร้าง ลักษณะท่ีสามารถใช้เป็นแนวทางในการ
พยากรณ์ผล และสามารถตรวจสอบได้ด้วยข้อมูลเชิงประจักษ์ และสามารถน าไปสู่การสร้างแนวคิด
ใหม่หรือความสัมพันธ์ใหม่ของปรากฏการณ์ท่ีท าการวิจัย 
 สรุปได้ว่า คุณลักษณะของรูปแบบ หมายถึง ลักษณะส าคัญอันประกอบด้วยองค์ความรู้
จากศึกษาแนวคิดทฤษฎี พัฒนารูปแบบ และน ารูปแบบท่ีสมบูรณ์แล้ว ไปทดลองหาค่าความน่าจะเป็น
หรือความเช่ือมั่น แล้วน าศึกษาพัฒนาต่อยอด เพื่อหาลักษณะของรูปแบบท่ีสมบูรณ์ รูปแบบท่ีดีต้อง
ประกอบด้วย ๔ ลักษณะดังกล่าวไว้แล้ว เช่น โครงสร้างความสัมพันธ์ การพยากรณ์ผลท่ีจะเกิดขึ้นให้
เห็นถึงกลไกเชิงประจักษ์ได้ สามารถอธิบายปรากฏการณ์และสร้างความสัมพันธ์ของตัวแปรใหม่  

 

  

                                         
๑๑พูลสุข หิงศานนท์, การพัฒนารูปแบบ, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์วัฒนาพานิช , ๒๕๔๐), หน้า 

๕๓. 
๑๒Keeves, P. J. Educational Research Methodology, and Measurement : An 

International Handboo, p. 560. 



๑๑ 

 

ตารางท่ี ๒.๒ ลักษณะและองค์ประกอบของรูปแบบ 

นักวิชาการ แนวคิดหลัก 

พูลสุข หิงศานนท์.  

(๒๕๔๐, หน้า ๕๓) 

คุณลักษณะของรูปแบบ  

๑. แสดงความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างและตัวแปร 

๒. การท างานได้ผลตรงตามท่ีตั้งไว้แล้วโดยความสามารถ 

๓. โครงสร้างหรือกลไกความสัมพันธ์เชิงเหตุผล 

๔. การสร้างแนวคิดใหม่หรือความสัมพันธ์ใหม่  

๕. สอดคล้องกับทฤษฎีเรื่องท่ีใช้รูปแบบ 

Keeves  

(1988, p. 560) 

ลักษณะรูปแบบท่ีใช้ประโยชน์ 

๑. ความสัมพันธ์อย่างมีโครงสร้าง  

๒. แนวทางการพยากรณ์ผล 

๓. กลไกเชิงเหตุผลของเรื่องท่ีศึกษา  

๔. เครื่องมือในการสร้างมโนทัศน์ใหม่และสร้างความสัมพันธ์  
 
 ๓.  กระบวนการสร้างรูปแบบ  
 การสร้างรูปแบบ คือการก าหนดมโนทัศน์ท่ีเก่ียวข้องสัมพันธ์กันอย่างเป็นระบบ เพื่อช้ีให้เห็น
ชัดเจนว่า รูปแบบเสนออะไร เสนออย่างไร เพื่อให้ได้อะไร และส่ิงท่ีได้นั้นอธิบายปรากฏการณ์อะไร 
ตลอดจนน าไปสู่ข้อค้นพบอะไรใหม่ ๆ ได้บ้าง (Keeves, ๑๙๘๘) ดังภาพต่อไปนี้๑๓ 

 

 

 

 

 

แผนภาพท่ี ๒.๑ กระบวนการสร้างรูปแบบ 

ท่ีมา : แสดงกระบวนการสร้างรูปแบบ (Keeves, ๑๙๘๘) 

                                         
๖๓พิสิฐ เทพไกรวัล, “การพัฒนารูปแบบเครือข่ายความร่วมมือเพื่อคุณภาพการจัดการศึกษาในโรงเรียน

ประถมศึกษาขนาดเล็ก”, วิทยานิพนธ์ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 
๒๕๕๔), หน้า ๑๙. 

มโนทัศน ์

(Concepts) 

ตัวแปร 

(Variables) 

ข้อเสนอ 

(P

การวัด 

(Measurement) 

สร้างความสัมพันธ์
ระหว่างตัวแปร 

(Relating Variables) 

ผลการท านาย 

(S

รูปแบบ 

(

ความสัมพันธ์ 

ระหว่า

การท านาย 

(Predi



๑๒ 

ตารางท่ี ๒.๓ กระบวนการสร้างรูปแบบ 
 

นักวิชาการ แนวคิดหลัก 

พูลสุข หิงศานนท์  

(๒๕๔๐, หน้า ๕๓) 

การสร้างรูปแบบ เป็นการก าหนดมโนทัศน์ท่ีเก่ียวข้อง
สัมพันธ์กันอย่างเป็นระบบ เพื่อช้ีให้เห็นชัดเจนว่า รูปแบบ
เสนออะไร เสนออย่างไร เพื่อให้ได้อะไร และส่ิงท่ีได้นั้น
อธิบายปรากฏการณ์อะไร ตลอดจนน าไปสู่ข้อค้นพบ
อะไรบ้าง 

Keeves (อ้างใน พิสิฐ เทพไกรวัล , 
(๒๕๕๔,หน้า ๑๙) 

ลักษณะรูปแบบท่ีใช้ประโยชน์ 

๑. ความสัมพันธ์อย่างมีโครงสร้าง  

๒. แนวทางการพยากรณ์ผล 

๓. กลไกเชิงเหตุผลของเรื่องท่ีศึกษา  

๔. เครื่องมือในการสร้างมโนทัศน์ใหม่และสร้างความสัมพันธ์
ของตัวแปรในลักษณะใหม่  

 

 ๔.  การพัฒนารูปแบบ 
 การพัฒนารูปแบบเป็นกระบวนการในน ารูปแบบท่ีได้จากการสร้างด้วยกระบวนการ       
ท่ีชัดเจน ในการสร้างความเช่ือมโยงของแต่ละปัจจัยให้เกิดองค์รวมของระบบให้เกิดการพัฒนาต่อยอด 
จนก่อให้เกิดรูปแบบท่ีสมบูรณ์และสามารน าไปใช้ได้จริง 
 หลักการในการสร้างรูปแบบอย่างกว้างๆ ท่ีมีนักวิชาการได้น าเสนอแนวคิดไว้หลาย
แนวทาง การพัฒนารูปแบบมีส่ิงท่ีส าคัญในการก ากับการสร้างรูปแบบไว้ ๔ ประการ คือ  ๑. รูปแบบ
ควรประกอบข้ึนด้วยความสัมพันธ์อย่างมีโครงสร้างมากกว่าความสัมพันธ์เชิงเส้นตรงแบบธรรมดา 
อย่างไรก็ตามความเช่ือมโยงเชิงเส้นตรงแบบธรรมดาท่ัวไปก็มีประโยชน์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง            
ในการศึกษาวิจัยในช่วงต้นของการพัฒนารูปแบบ  ๒. รูปแบบควรใช้เป็นแนวทางในการพยากรณ์ผล
ท่ีจะเกิดขึ้นจากการใช้รูปแบบได้ สามารถตรวจสอบได้ด้วยการสังเกตและหาข้อสนับสนุนด้วยข้อมูล
เชิงประจักษ์ได้  ๓. รูปแบบควรต้องระบุหรือช้ีให้เห็นถึงกลไกเชิงเหตุผลของเรื่องท่ีศึกษา ดังนั้น
นอกจากรูปแบบจะเป็นเครื่องมือในการพยากรณ์ ได้แล้ว รูปแบบควรใช้ในการอธิบายปรากฏการณ์ได้
ด้วย และ๔. รูปแบบควรเป็นเครื่องมือในการสร้างมโนทัศน์ใหม่ และการสร้างความสัมพันธ์ของตัว
แปร ในลักษณะใหม่ การพัฒนารูปแบบนั้นอาจจะมีขั้นตอนในการด าเนินงานแตกต่างกันไป          
แต่โดยท่ัวไปจะมีข้ันตอนในการพัฒนา คือ ๑) การสร้างรูปแบบ (Construct) ๒) การหาความตรง 
(Validity) ส่วนรายละเอียดในแต่ละขั้นตอนว่ามีการด าเนินงานอย่างไรนั้น ขึ้นอยู่กับลักษณะ และ



๑๓ 

 

กรอบแนวคิดท่ีเป็นพื้นฐานในการพัฒนารูปแบบนั้น ๆ๑๔ การพัฒนารูปแบบท่ีเน้นในรูปแบบการ
ควบคุมวิทยานิพนธ์  ได้แบ่งการด าเนินการออกเป็น ๒ ขั้นตอน คือ การพัฒนารูปแบบและการ
ทดสอบประสิทธิภาพและประสิทธิผลของรูปแบบ ในส่วนการพัฒนารูปแบบนั้น ด าเนินการโดย
วิเคราะห์ล าดับในการท าวิทยานิพนธ์ หลักการเขียนรายงานการวิจัย จุดบกพร่องท่ีมักจะพบในการท า
วิทยานิพนธ์ ฯลฯ แล้วน าองค์ประกอบเหล่านั้นมาสร้างเป็นรูปแบบการควบคุมวิทยานิพนธ์ตามล าดับ
ขั้นในการท าวิทยานิพนธ์ หลังจากนั้นจะเป็นขั้นตอนท่ี ๒ น ารูปแบบดังกล่าวไปทดสอบและประเมิน
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของรูปแบบ๑๕  การพัฒนารูปแบบยังรวมถึงการพัฒนาตามแนวทาง
การศึกษา  ได้พัฒนารูปแบบการบริหารคุณภาพทั้งองค์การของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมุ่งศึกษาการ
พัฒนารูปแบบการบริหารคุณภาพทั้งองค์การของสถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐานท่ีเหมาะสม การศึกษามีรายละเอียดในการด า เนินการ ๕ ขั้นตอน๑๖ คือ ขั้นตอนท่ี ๑ 
การศึกษาและส ารวจข้อมูลเบื้องต้นเก่ียวกับแนวคิดและหลักการบริหารคุณภาพท้ังองค์การ         
โดยสัมภาษณ์เจ้าอาวาสสถานศึกษาและครูผู้สอนท่ีได้รับเลือกเป็นโครงการน าร่องการวิจัยและการ
พัฒนาการเรียนรู้เพื่อคุณภาพการศึกษา รวมท้ังการศึกษาเอกสารงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง และการศึกษา
สภาพจริงจากรายงานการประเมินตนเองของโรงเรียนท่ีผ่านการประเมินคุณภาพ ขั้นตอนท่ี ๒ เป็น
การสร้างรูปแบบจ าลองเพื่อสร้างรูปแบบการบริหารคุณภาพท้ังองค์การโดยการสังเคราะห์แบบ
สัมภาษณ์จากการศึกษาในขั้นตอนท่ี ๑ น ามาสร้างเป็นรูปแบบจ าลองระบบบริหารคุณภาพทั้งองค์การ
ด้วยการสร้างเป็นแบบสอบถามความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิแบบเลือกตอบ เห็นด้วยและไม่เห็นด้วย 
ให้ผู้ทรงคุณวุฒิแสดงความคิดเห็นโดยอิสระ ขั้นตอนท่ี ๓ เป็นการพัฒนารูปแบบระบบบริหารคุณภาพ
ท้ังองค์กรโดยใช้เทคนิคเดลฟายจากผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อให้ได้รูปแบบท่ีมีความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติการ
ใช้รูปแบบจ าลองจากขั้นตอนท่ี ๒ น ามาศึกษาวิเคราะห์ และก าหนดรูปแบบระบบการบริหารคุณภาพ     
ท้ังองค์การด้วยเทคนิคเดลฟาย ๓ รอบ  ขั้นตอนท่ี ๔ การวิเคราะห์หาความเหมาะสมของรูปแบบการ
บริหารคุณภาพทั้งองค์การ เพื่อตรวจสอบความเหมาะสมของรูปแบบโดยผู้ปฏิบัติงานในสถานศึกษา
คือเจ้าอาวาสสถานศึกษา ครูผู้สอน และกรรมการสถานศึกษา ขั้นตอนท่ี ๕ การสรุปและน าเสนอ
รูปแบบการบริหารคุณภาพทั้งองค์กรและจัดท าเป็นรายงานผลการวิจัยต่อไป 
 สรุปได้ว่า การพัฒนารูปแบบ หมายถึง การศึกษาค้าคว้าแนวคิดทฤษฎีรูปแบบท่ีถูกสร้าง
ไว้แล้วน ามาพัฒนารูปแบบต่อยอดองค์ความรู้ ซ่ึงจะช่วยให้องค์ประกอบหรือตัวแปรต่าง ๆ ในรูปแบบ 
รวมท่ังความสัมพันธ์องค์ประกอบ โดยใช้หลักการเหตุผลเป็นรากฐานส าคัญและการศึกษาค้นคว้าจะ
เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนารูปแบบต่อไป  

                                         
๑๔พิสิฐ เทพไกรวัล “การพัฒนารูปแบบเครือข่ายความร่วมมือเพื่อคุณภาพการจัดการศึกษา ในโรงเรียน

ประถมศึกษาขนาดเล็ก”, วิทยานิพนธ์ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 
๒๕๕๔) , หน้า ๒๑-๒๒. 

๑๕บุญชม ศรีสะอาด, การวิจัยเบื้องต้น, (กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ์ชมรมเด็ก, ๒๕๕๓), หน้า ๑๓. 
๑๖รุ่งรัชดาพร  เวหะชาติ, “การพัฒนารูปแบบการบริหารคุณภาพทั้งองค์การของสถานศึกษาข้ัน

พื้นฐาน”, ดุษฎีนิพนธ์การศึกษาดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยบูรพา, ๒๕๔๘), หน้า ๑๓. 



๑๔ 

ตารางท่ี ๒.๔ การพัฒนารูปแบบ 
 

นักวิชาการ แนวคิดหลัก 
Willer 
อ้างใน นายพิสิฐ เทพไกรวัล  
(๒๕๕๔, หน้า ๒๑-๒๒) 

การสร้างรูปแบบ ๔ ประการ 
๑ .รูปแบบควรประกอบขึ้นด้วยความสัมพัน ธ์อย่ า ง มี
โครงสร้างมากกว่าความสัมพันธ์เชิงเส้นตรงแบบธรรมดา 
๒. รูปแบบควรใช้เป็นแนวทางในการพยากรณ์ผล 
๓. รูปแบบควรต้องระบุหรือช้ีให้เห็นถึงกลไกเชิงเหตุผลของ
เรื่องท่ีศึกษา 
๔  .เครื่องมือในการสร้ างมโนทัศน์ ใหม่และการสร้ า ง
ความสัมพันธ์ของตัวแปรในลักษณะใหม่ 

บุญชม ศรีสะอาด 
(๒๕๕๓, หน้า ๑๓) 

ด าเนินการออกเป็น ๒ ขั้นตอน  
๑ .การพัฒนารูปแบบ 
๒ .การทดสอบประสิทธิภาพและประสิทธิผลของรูปแบบ  
ในส่วนการพัฒนารูปแบบนั้น 

รุ่งรัชดาพร  เวหะชาติ 
(๒๕๔๘, หน้า ๙๒-๙๓) 

การพัฒนารูปแบบ 
๑. การศึกษาและส ารวจข้อมูลเบื้องต้นเก่ียวกับแนวคิดและ
หลักการบริหารคุณภาพทั้งองค์การ 
๒  .การสร้างรูปแบบจ าลองเพื่อสร้างรูปแบบการบริหาร
คุณภาพทั้งองค์การ 
๓. การพัฒนารูปแบบระบบบริหารคุณภาพท้ังองค์กรโดยใช้
เทคนิคเดลฟาย 
๔. การวิเคราะห์หาความเหมาะสมของรูปแบบ 
๕. การสรุปและน าเสนอรูปแบบ 

 

 ๕. การตรวจสอบรูปแบบ 
 การตรวจสอบรูปแบบเป็นกระบวนการสุดท้ายในการสร้างรูปแบบให้มีความสมบูรณ์ 
เพราะเป็นกระบวนการที่น ารูปแบบท่ีได้จากการวิเคราะห์ สังเคราะห์ องค์รวมท้ังเนื้อหา โครงสร้าง
และตัวแปร ท่ีมีความสอดคล้องและสามารน าไปประยุกต์ได้จริงกับสถานการณ์ท่ีเกิดขึ้น 
    แนวคิดในการตรวจสอบท่ีจะใช้เป็นแนวทางในการวิจัย ได้ศึกษาแนวคิดจาก ในการ
ตรวจสอบความเหมาะสม และความเป็นไปได้ในการน ารูปแบบไปใช้ โดยแบ่งการตรวจสอบรูปแบบท่ี
ส าคัญได้เป็น ๒ ลักษณะ คือ  ๑) การตรวจสอบด้วยมูลเชิงประจักษ์ ซ่ึงพอจะใช้ในการทดลองรูปแบบ



๑๕ 

 

ทางวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์  ๒) การตรวจสอบรูปแบบทางสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ 
ซ่ึงอาจทดสอบโดยวิธีการทางสถิติ หรือการประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิก็ได้๑๗ 
 สรุปได้ว่า แนวคิดเก่ียวกับรูปแบบ เป็นการศึกษาถึงลักษณะ องค์ประกอบและการ
ตรวจสอบรูปแบบ โดยเป็นส่ิงท่ีสร้างขึ้นจากแนวคิด ทฤษฎีท่ีได้ศึกษามาของผู้สร้างเองเพื่อถ่ายทอด
ความสัมพันธ์ขององค์ประกอบ โดยใช้ส่ือท่ีท าให้เข้าใจได้ง่ายและกระชับถูกต้องมีคุณลักษณะส าคัญ 
คือ การก าหนดตัวแปรหรือปัจจัยส าคัญต่างๆ ท่ีศึกษา มีการเช่ือมโยงและก าหนดทิศทางความสัมพันธ์
ของตัวแปรเหล่านั้นด้วยหลักเหตุผล 

 

ตารางท่ี ๒.๕ การตรวจสอบรูปแบบ 
 

นักวิชาการ แนวคิดหลัก 
อุทุมพร จามรมาน   
(๒๕๔๕, หน้า ๒๓) 

การตรวจสอบความเหมาะสม มี ๒ ลักษณะ  
๑ . การตรวจสอบด้วยมูลเชิงประจักษ์ ซ่ึงพอจะใช้ในการ
ทดลองรูปแบบทางวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ 
๒. การตรวจสอบรูปแบบทางสังคมศาสตร์และพฤติกรรม
ศาสตร์ ซ่ึงอาจทดสอบโดยวิธีการทางสถิติ หรือการประเมิน
โดยผู้ทรงคุณวุฒิ 

๒.๒  แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหาร 

๒.๒.๑  แนวคิดเก่ียวกับการบริหาร 
การบริหารเป็นกระบวนการท่ีส าคัญในการประกอบกิจกรรมต่าง ๆ การจัดการศึกษา         

ก็เช่นเดียวกัน มีกิจรรมต่าง ๆ ท่ีเป็นขั้นตอนไปสู่สัมฤทธิผล ซ่ึงจะต้องอาศัยการบริหารจัดการท่ีดี
เพื่อให้การจัดการศึกษาประสบความส าเร็จ อาจกล่าวได้ว่าผลส าเร็จของการศึกษาอยู่ท่ีการบริหาร
จัดการที่ดี ซ่ึงเกิดจากการที่เจ้าอาวาสมีความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการการศึกษา ดังนั้น          
การบริหารจึงเป็นศาสตร์ที่สามารถน ามาใช้ได้ในหลายบริบท ในส่วนท่ีเก่ียวข้องกับการจัดการศึกษา        
มีนักวิชาการหลายท่านได้ให้ความหมายของการบริหารไว้ดังต่อไปนี้ 

การบริหาร  หมายถึง การปกครอง  เช่น บริหารส่วนท้องถิ่น  การด าเนินการจัดการเช่น  
บริหารธุรกิจ๑๘ การท างานให้ส าเร็จโดยอาศัยผู้อ่ืน๑๙ การบริหารจัดการ เป็นกระบวนการวางแผนการ

                                         
๑๗อุทุมพร จามรมาน, ๙  ขั้นตอนการท าประกันคุณภาพการศึกษาท่ีครบวงจร. (กรุงเทพมหานคร :  

โรงพิมพ์ ฟันนี่, ๒๕๔๕), หน้า ๒๓. 
๑๘ราชบัณฑิตยสถาน , พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒, (กรุงเทพมหานคร : 

นานมีบุคส์พับลิเคช่ันส์, ๒๕๔๖), หน้า ๖๐๙. 
๑๙พระธรรมโกศาจารย์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต), พุทธวิธีในการบริหาร, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหา

จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๙), หน้า ๑. 



๑๖ 

จัดองค์การ การด าเนินงาน และการควบคุมเพื่อความส าเร็จตามเป้าหมาย๒๐  การบริหาร  เป็นศิลปะ
ของการท างานให้บรรลุเป้าหมาย  ซ่ึงพร้อมด้วยกระบวน  การวางแผน  การจัดองค์กร  การเป็นผู้น า
และการควบคุม๒๑ การบริหาร  เป็นเรื่องของการท ากิจกรรมโดยเจ้าอาวาสและสมาชิกในองค์กร  
เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพด้วยการใช้ทรัพยากรและเทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์
สูงสุด๒๒  

การบริหาร คือ กระบวนการท่ีมีการวางแผน การจัดองค์การ การ ส่ังการ และ            
การควบคุม ซ่ึงจะท าให้งานด าเนินไปได้อย่างเรียบร้อยและกระบวนการต่างๆ  เหล่านี้ล้วนเก่ียวข้อง
สัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิดเสมอ๒๓ การบริหาร  เป็นกระบวนการด าเนินงานเพื่อให้บรรลุจุดมุ่งหมายของ
องค์การ  โดยอาศัยหน้าท่ีทางการบริหารที่ส าคัญ  คือ  การวางแผน  (Planning)  การจัดองค์การ  
(Organizing)  การน า  (Leading)  และการควบคุม  (Controlling)๒๔ การบริหาร  คือ  กระบวนการ
ท่ีเจ้าอาวาสใช้อ านาจตลอดจนใช้ทรัพยากรต่าง ๆ เช่น คน  เงิน วัสดุอุปกรณ์  ท่ีมีอยู่หรือคาดว่าจะมี
เพื่อการด าเนินงานของสถาบันหรือหน่วยงานนั้น ๆ ให้ด าเนินไปสู่จุดมุ่งหมายท่ีต้องการ๒๕ 

การบริหาร  คือ การใช้ศาสตร์และศิลป์ท่ีน าเอาทรัพยากรการบริหารมาประกอบ            
ตามกระบวนการบริหารให้บรรลุวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ๒๖ การบริหาร  คือ   
การที่บุคคลตั้งแต่สองคนขึ้นไป ร่วมกันท างานเพื่อบรรลุจุดประสงค์อย่างเดียวกัน๒๗ 

การบริหาร  คือการใช้ศาสตร์และศิลป์น าเอาทรัพยากรการศึกษา (Administration  
Resource)  มาประกอบการตามกระบวนการบริหาร  (Process of Administration) ให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ๒๘ การบริหาร  หมายถึง กระบวนการของการวางแผน 
การจัดองค์การ การส่ังการ  และการควบคุมก ากับ ความพยายามของสมาชิกขององค์การและใช้

                                         
๒๐Wagner, J.A., & Hollenbeck,J.R., Management of Organization Behavior,  

(New Jersey: Prentice – Hall, 1995), p. 74.  
๒๑Holt,D.H., Management Printciples and Practices, (New Jersey: Prentice– Hall, 

1993), p. 3. 
๒๒จันทรานี  สงวนนาม, ทฤษฎีและแนวปฏิบัติในการบริหารสถานศึกษา , (กรุงเทพมหานคร :  บุ๊ค

พอยท์, ๒๕๔๕), หน้า ๑๑. 
๒๓ปราชญา  กล้าผจญ และสมศักดิ์  คงเที่ยง, หลักและทฤษฎีการบริหารการศึกษา, (กรุงเทพมหานคร : 

บพิธการพิมพ์, ๒๕๔๕), หน้า ๑๒. 
๒๔วิโรจน์  สารรัตนะ, การบริหารหลักการทฤษฎีและประเด็นการศึกษา , (กรุงเทพมหานคร : ทิพย

วิสุทธิ์, ๒๕๔๕),  หน้า ๓. 
๒๕พนัส  หันนาคินทร์, ประสบการณ์ในงานบริหารบุคลากร , (กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๒), หน้า ๑๐. 
๒๖สมพงษ์  เกษมสิน, การบริหาร, (กรุงเทพมหานคร : พิมพ์ลักษณ์, ๒๕๔๒), หน้า ๒๑. 
๒๗จุมพล  สวัสดิยากร, หลักการบริหารและมนุษยสัมพันธ์, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์สุวรรณภูมิ , 

๒๕๔๒), หน้า ๑๐. 
๒๘ธีระรัตน์  กิจจารักษ์,  คุณธรรมส าหรับเจ้าอาวาส, (กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 

๒๕๔๒), หน้า ๑๑. 



๑๗ 

 

ทรัพยากรอ่ืน ๆ เพื่อความส าเร็จขององค์การที่ก าหนดตามเป้าหมาย๒๙  การบริหาร หมายถึง การ
จัดการหรือการควบคุมกิจการต่าง ๆ ของรัฐ  เช่น  การบริหารการเงินของมูลนิธิ การบริหารกิจการ
ภาษี การบริหารกิจการแพทย์ การบริหารที่ดิน รกร้างว่างเปล่า การบริหารการก่อสร้าง การบริหาร
กิจการอุตสาหกรรม และอ่ืน ๆ ท่ี เป็นงาน ท่ี เรี ยกกัน ว่ า  รั ฐประศาสนศาสตร์   ( Public  
Administration)๓๐ การบริหาร หมายถึง การด าเนินงานให้บรรลุเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ ท่ี
ก าหนดไว้  โดยอาศัยปัจจัยต่าง ๆ  อันได้แก่ คน  (Man)  เงิน  (Money)  วัสดุส่ิงของ (Material) และ
วิธีการปฏิบัติงาน  (Method)  เป็นอุปกรณ์ในการด าเนินงาน๓๑ 

การบริหาร หมายถึง กระบวนการทางสังคม ซ่ึงพิจารณาได้เป็น ๓ ทาง คือ๓๒ 
 ๑.  ทางโครงสร้าง เป็นความสัมพันธ์ระหว่างผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชา

ตามล าดับข้ันตอนของสายการบังคับบัญชา 
 ๒.  ทางหน้าท่ี เป็นขั้นตอนของหน่วยงานท่ีระบุหน้าท่ี บทบาท ความรับผิดชอบ  

และเครื่องอ านวยความสะดวกต่าง ๆ เพื่อให้ส าเร็จตามเป้าหมาย 
 ๓.  ทางปฏิบัติการ เป็นกระบวนการบริหารด าเนินการในสถานการณ์ท่ีบุคคล      

ต่อบุคคลก าลังมีปฏิสัมพันธ์กันหรือร่วมท าปฏิกิริยาเก่ียวข้องซ่ึงกันและกัน 
การบริหาร  หมายถึง กระบวนการที่ผู้จัดการใช้ศิลปะและกลยุทธ์ต่าง ๆ ด าเนินกิจการ

ตามขั้นตอนต่าง ๆ  โดยอาศัยความร่วมแรงร่วมใจของสมาชิกในองค์การ การตระหนักถึง
ความสามารถ ความถนัด ความต้องการและความมุ่งหวังด้านความเจริญก้าวหน้าในการปฏิบัติงาน
ของสมาชิกในองค์การควบคู่ไปด้วยองค์การจึงจะประสบสัมฤทธิผลตามเป้าหมายท่ีก าหนดไว้๓๓ 

การบริหาร  คือการท างานให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การโดยมีหลักการ  ดังนี้๓๔ 
 ๑.  ต้องมีองค์การ  (Organization)  และองค์การนั้นต้องมีการก าหนดวัตถุประสงค์

(Objective)  อันแน่ชัด 
 ๒.  ต้องมีคนท างานร่วมกัน คนเป็นส่วนส าคัญในการบริหารหรือการท างาน 
 ๓.  ต้องมีทรัพยากรในการบริหาร ซ่ึงนอกจากคน (Man) แล้วจะต้องมีทรัพยากรอ่ืน  

ท่ีส าคัญ ได้แก่ เงิน  (Money) วัสดุ (Material) ในการท างาน 

                                         
๒๙สมยศ  นาวีการ, พฤติกรรมองค์การ, (กรุงเทพมหานคร : บรรณกิจ, ๒๕๔๔), หน้า ๑๘. 
๓๐ภาวิดา ธาราศรีสุทธิ และวิบูลย์ โตวณะบุตร, หลักและทฤษฎีการบริหารการศึกษา, (กรุงเทพมหานคร : 

มหาวิทยาลัยรามค าแหง, ๒๕๕๔), หน้า ๑. 
๓๑สุธี  สุทธิสมบูรณ์  และสมาน  รังสิโยกฤษฎ์ , หลักการบริหารเบื้องต้น, (กรุงเทพมหานคร : 

ส านักพิมพ์ ก.พ., ๒๕๓๖), หน้า ๑๒.   
๓๒วัชรี บูรณสิงห์, การบริหารหลักสูตร, (กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยรามค าแหง, ๒๕๔๒), หน้า ๙. 
๓๓พะยอม  วงศ์สารศรี, องค์การและการจัดการ, (กรุงเทพมหานคร : พรานนกการพิมพ์ , ๒๕๔๒), 

หน้า ๓๖. 
๓๔ประทาน  คงฤทธิ์ศึกษากร, สุขาภิบาลในฐานะปกครองตนเอง , (กรุงเทพมหานคร : คณะรัฐ

ประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตบริหารศาสตร์, ๒๕๓๙), หน้า ๑๗๖. 



๑๘ 

 ๔. ต้องมีการจัดการในการบริหารหรือการท างานเพื่อให้การท างานเป็นไป          
โดยราบรื่นและบรรลุวัตถุประสงค์ 

การบริหาร  หมายถึง การที่บุคคลตั้งแต่ ๒ คนขึ้นไป ร่วมมือกันด าเนินกิจการ  เพื่อให้
บรรลุวัตถุประสงค์ร่วมกันโดยใช้ทรัพยากรการบริหารท่ีเหมาะสม๓๕ การบริหารหรือการจัดการ 
หมายถึง ศิลปะในการใช้คน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ ขององค์การและนอกองค์การ  เพื่อให้บรรลุ
วัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ๓๖  การบริหาร  หมายถึง กระบวนการของกิจกรรมท่ีต่อเนื่องกัน
และประสานงานกัน  ซ่ึงเจ้าอาวาสต้องเข้ามาช่วยเพื่อให้บรรลุจุดมุ่งหมายขององค์การ๓๗ การบริหาร  
หมายถึง การขับเคล่ือนงานภายในองค์การให้เดินไปข้างหน้าโดยอาศัยผู้อ่ืนด้วยการเป็นผู้น า  
(Leadership)  การแนะแนว  (Guiding)  และการกระตุ้น (Motivation) ความเพียรของผู้อ่ืนสู่
เป้าหมายขององค์การ  และยังรวมไปถึงการให้ก าลังใจ ( Inspiring) การส่ือสาร(Communication) 
การวางแผน (Planning) และการจัดการ (Management)๓๘ 

การบริหาร  คือ  กิจกรรมตั้งแต่  ๒  คนขึ้นไป ร่วมมือกันด าเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์
อย่างใดอย่างหนึ่ง  หรือหลายอย่างร่วมกัน๓๙ 

การบริหาร มี ๒ นัย คือ๔๐   
 ๑)  ค าว่า  บริหาร  มาจากภาษาบาลีว่า  ปริหาร  มาจากศัพท์ว่า  ปริ  แปลว่า รอบ

และ  หร  ธาตุ ในความน าไป  ดังนั้น  ค าว่า  บริหาร  จึงแปลว่า  น าไปโดยรอบ  อีกส านวนหนึ่ง       
ค าว่า  บริหาร  แปลว่า  อ้อมหนี,  หลีกหนี,  หลบหนี  ดังในประโยคภาษาบาลีว่า  “ปญฺห  ปริหริต  
สมตฺโถ”  แปลว่า  ผู้สามารถเพื่อการอ้อมหนี  หลีกหนี  หลบซ่ึงปัญหา  หรือแปลว่า  ผู้สามารถ
บริหารปัญหา  และน าปัญหาไปโดยรอบ  หรือก าจัดปัญหาให้หมดส้ินไป   

 ๒)  ค าว่า บริหาร แปลมาจากภาษาอังกฤษ ว่า Administer และ  Administration  
แปลความหมาย คือ  การปกครอง ด าเนินการ อ านวยการ จัดการ จัดให้ วาง  ส่งเสริม  และบ ารุง 

การบริหาร หมายถึง การจัดการ คือ กระบวนการอย่างหนึ่งภายในองค์การซ่ึงมีล าดับการ
ท างานเป็นขั้นตอน  มีกลุ่มบุคคลเป็นกลไกส าคัญในการบริหารงาน มีเงินทุน เครื่องจักร และวัสดุ
ครุภัณฑ์ต่าง ๆ เป็นองค์ประกอบด้วย๔๑ การบริหาร หมายถึง กิจกรรมต่าง ๆ ท่ีบุคคลตั้งแต่  ๒ คน

                                         
๓๕วินัย สมมิตร, สมัย ร่ืนสุข และสุนทร ศรีศึกษา, หลักการบริหารการศึกษา , (กรุงเทพมหานคร :  

แพร่วิทยา, ๒๕๒๙), หน้า ๖. 
๓๖สมคิด  บางโม, การบริหาร, (กรุงเทพมหานคร : ไทยวัฒนาพานิช, ๒๕๔๕), หน้า ๖๑. 
๓๗ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ, องค์การและการจัดการ, (กรุงเทพมหานคร : บริษัท ธรรมสาร จ ากัด , 

๒๕๔๕), หน้า ๑๒. 
๓๘E.N. Chapman, Supervisor Survival Kit, (second edition, California : Science 

Research Associates Inc., 1995), p. 3.  
๓๙Simon, Herbert.a, Public Administration, (New York : Alfreod A Kuopf, 1996), p 3. 
๔๐สิรภพ  เหล่าลาภะ, พุทธศาสตร์การเมือง, (กรุงเทพมหานคร : สหธรรมิก,  ๒๕๔๕), หน้า  ๑๔๐. 
๔๑ธีรวุฒิ  บุญยโสภณ  และวีระพงษ์ เฉลิมจิระรัตน์ , องค์การและการจัดการ , (กรุงเทพมหานคร : 

อักษรปริทรรศน์, ๒๕๓๔), หน้า ๑๒. 



๑๙ 

 

ขึ้นไป ร่วมมือกันด าเนินการเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่ง๔๒ การบริหาร หมายถึง การ
ก าหนดแนวทางหรือนโยบาย การส่ังการ การอ านวยการ  การสนับสนุน  และการตรวจสอบ  ให้ผู้
ปฏิบัติสามารถด าเนินงานให้ได้ตามเป้าหมายท่ีต้องการ๔๓ การบริหาร คือ กิจกรรมต่าง ๆ ท่ีบุคคล
ตั้งแต่ ๒ คนขึ้นไปมาท างานร่วมมือกันด าเนินการให้บรรลุเป้าหมายอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลาย ๆ 
อย่างร่วมกัน โดยประกอบไปด้วย ส่วนต่าง ๆ ดังนี้๔๔ 

 ๑.  บุคคลตั้งแต่  ๒  คนขึ้นไป 
 ๒.  ต้องมีการกระท าอย่างใดอย่างหนึ่งร่วมกัน 
 ๓.  ต้องมีเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ในการกระท าร่วมกันเด่นชัด 
 ๔.  วัตถุประสงค์นั้น ๆ ต้องตรงกันในหมู่บุคคลผู้ร่วมกระท าการ 
การบริหาร เป็นเรื่องของการน าเอากฎหมายและนโยบายต่าง ๆ  ไปปฏิบัติให้เกิดผลซ่ึง

เป็นหน้าท่ีของข้าราชการที่จะท างานด้วยความเต็มใจ ด้วยความเท่ียงธรรมและมีประสิทธิภาพตาม
หลักเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้๔๕ การบริหาร หมายถึง กระบวนการส่ังการและควบคุมกิจกรรมของสมาชิกใน
องค์การเพื่อวัตถุประสงค์ในการท าให้เป้าหมายและจุดมุ่งหมายของสถาบันส าเร็จผล๔๖ การบริหาร  
หมายถึง  การด าเนินงานให้บรรลุเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้  โดยอาศัยปัจจัยต่าง ๆ อัน
ได้แก่ คน (Man)  เงิน (Money) วัสดุส่ิงของ (Material) และวิธีการปฏิบัติงาน  (Method)  เป็น
อุปกรณ์ในการด าเนินงาน๔๗ การบริหาร  หมายถึง  การด าเนินงานให้บรรลุเป้าหมายหรือ
วัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้โดยอาศัยปัจจัยต่าง ๆ ได้แก่ เงิน วัสดุส่ิงของ และวิธีปฏิบัติงานเป็นอุปกรณ์
ในการด าเนินงาน๔๘ 

การบริหาร  หมายถึง  กระบวนการท างานกับคนและโดยอาศัยคน เพื่อบรรลุ
วัตถุประสงค์ขององค์การภายใต้สภาพแวดล้อมท่ีเปล่ียนแปลง๔๙  การบริหาร  หมายถึง ภาระหน้าท่ี
ของผู้น าของกลุ่ม  ซ่ึงจะต้องจัดการให้ทรัพยากรทั้งท่ีเป็นตัวคนและวัตถุ สามารถประสานเข้าด้วยกัน 

                                         
๔๒นพพงษ์  บุญจิตราดุล, การบริหารการศึกษา, (กรุงเทพมหานคร : ภาควิชาบริหารการศึกษา  คณะ

ครุศาสตร์, ๒๕๒๓), หน้า ๓. 
๔๓มัลลิกา  ต้นสอน,  การจัดการยุคใหม่,  (กรุงเทพมหานคร :  เอ็กซเปอร์เน็ท จ ากัด,  ๒๕๔๔),  หน้า  

๑๐. 
๔๔บรรจบ  เนียมมณี, หลักการบริหาร , (กรุงเทพมหานคร : คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี

นครินทร์วิโรฒ, ๒๕๒๓), หน้า ๒๖๑. 
๔๕พิทยา บวรวัฒนา, การบริหารเชิงบูรณาการ, (นนทบุรี : ส านักงานข้าราชการพลเรือน , ๒๕๔๖), 

หน้า ๒.  
๔๖ชาญชัย  อาจิณสมาจาร, ศัพท์การบริหารการศึกษา, (กรุงเทพมหานคร :ไทยวัฒนาพานิช, ๒๕๔๐), 

หน้า ๑๑. 
๔๗สุธี  สุทธิสมบูรณ์, หลักการบริหารเบื้องต้น, (กรุงเทพมหานคร : สวัสดิการส านักพิมพ์ ก.พ., 

๒๕๓๖), หน้า ๑๒. 
๔๘สมาน  รังสิโยกฤษฎ์, การบริหาร, (กรุงเทพมหานคร : ไทยวัฒนาพานิช, ๒๕๓๗), หน้า ๑. 
๔๙เสนาะ  ติเยาว์, หลักการบริหาร,  (กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,  ๒๕๔๓),  หน้า  

๓. 



๒๐ 

เพื่อร่วมกันท างานเป็นองค์การที่มีประสิทธิภาพได้  และขณะเดียวกันจะต้องจัดการน าองค์การให้
สัมพันธ์กับสภาพแวดล้อมภายนอกได้อย่างดีท่ีสุด๕๐  การบริหาร  หมายถึง  กระบวนการส่ังการและ
ควบคุมกิจกรรมของสมาชิกในองค์การรูปนัย  เพื่อวัตถุประสงค์ในการท าให้เป้าหมายและจุดมุ่งหมาย
ของสถาบันส าเร็จผล๕๑ การบริหาร  หมายถึง  กิจกรรมต่าง ๆ  ท่ีบุคคลตั้งแต่ ๒ คนขึ้นไป น าท้ัง
ศาสตร์และศิลป์  มาใช้ในการท างานร่วมกัน  เพื่อความส าเร็จในเป้าหมายขององค์การที่ก าหนดไว้โดย
อาศัยปัจจัยการบริหารอย่างเหมาะสมและใช้กระบวนการบริหารอย่างมีระบบ๕๒ 

การบริหารตามแบบของ โมลแมน (Moehlman) หมายถึง การกระท า หรือกระบวนการ
ทุกอย่างท่ีต้องการท าให้นโยบายและวิธีการมีประสิทธิผล๕๓ การบริหาร  หมายถึง กระบวนการน าเอา
การตัดสินใจ และน าเอานโยบายไปปฏิบัติส่วนการบริหารรัฐกิจนั้น เก่ียวข้องกับการน าเอานโยบาย
สาธารณะไปปฏิบัติ๕๔ การบริหาร  หมายถึง  ศิลปะในการท างานให้บรรลุเป้าหมายร่วมกับผู้อ่ืน๕๕  
การบริหาร  หมายถึง การขับเคล่ือนงานภายในองค์การให้เดินไปข้างหน้าโดยอาศัยผู้อ่ืนด้วยการเป็น
ผู้น า  การแนะแนว  และการกระตุ้นความเพียรของผู้อ่ืนเพื่อให้บรรลุถึงเป้าหมายขององค์การ และยัง
รวมไปถึงการให้ก าลังใจ การส่ือสาร  การวางแผน  และการจัดการ ๕๖ การบริหาร  หมายถึง  
กระบวนการออกแบบและการด ารงรักษาไว้ซ่ึงสภาพแวดล้อมของผู้ร่วมงาน กลุ่มบุคคล  ท่ีจะร่วมมือ
กันท าให้บรรลุวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้ ให้ประสบ  ความส าเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ  ซ่ึงขึ้นอยู่กับข้อจ ากัด
พื้นฐานท่ีต้องการพอขยายความได้ ดังนี้๕๗ 

 ๑.  เจ้าอาวาสท าตัวเป็นผู้จัดการในการวางแผน  การจัดการองค์การ  การบริหาร 
งานบุคคล  การควบคุมดูแล 

 ๒.  การจัดการทุกชนิดในองค์การ 
 ๓.  ผู้จัดการนั้นจะต้องบริหารทุกระดับช้ัน 

                                         
๕๐ธงชัย  สันติวงษ์, องค์การและการบริหาร, พิมพ์คร้ังที่ ๙, (กรุงเทพมหานคร : ไทยวัฒนาพานิช , 

๒๕๓๗), หน้า ๒๖. 
๕๑กิตติมา  ปรีดีดิลก, ทฤษฎีบริหารองค์กร, (กรุงเทพมหานคร  :  ธนะการพิมพ์, ๒๕๓๙), หน้า ๔. 
๕๒ศจี  อนันต์นพคุณ, กลวิธีการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ , (สงขลา : ชลบุตรกราฟฟิก , 

๒๕๔๒), หน้า ๓. 
๕๓ชาญชัย  อาจิณสมาจาร,  การบริหารการศึกษา,  (กรุงเทพมหานคร  :  กรมการศาสนา,  ๒๕๒๗),  

หน้า  ๗. 
๕๔ติน ปรัชญพฤทธิ์, ศัพท์รัฐประศาสนศาสตร์ , (กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 

๒๕๓๕), หน้า ๘. 
๕๕Don Hellriegel, Management (third edition, Addison : Wesley Publishing Company. 

lmc., 1982), p. 6. 
๕๖E.N. Chapman, Supervisor Survival Kit, (second edition, California : Science 

Research Associates lnc.,1995), p. 3. 
๕๗Harold Koontz & Heinz Weihrich, Ninth Edition Management, (New York : McGrew 

Hillbook, 1991), p. 4. 



๒๑ 

 

 ๔.  ผู้จัดการทุกคนต้องมีจุดมุ่งหมายเดียวกัน  พยายามสร้างส่ิงต่าง ๆ ให้สู งกว่า
มาตรฐาน 

 ๕.  การจัดการนั้น เก่ียวข้องกับผลผลิต  ท าให้ได้ผลผลิตขึ้นมาอย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล 

สรุปได้ว่า การบริหาร เป็นระบบและกระบวนการจัดการองค์การให้ด าเนินงาน           
ด้านการบริหารวิชาการ การบริหารบุคคล การบริหารงบประมาณ และการบริหารท่ัวไป  เพื่อท่ี           
จะด าเนินไปสู่สัมฤทธิผล โดยผ่านกระบวนการบริหารจัดการท่ีดี มีกระบวนการวางแผน ควบคุม            
ให้กิจกรรมหรืองานภายในองค์การบรรลุวัตถุประสงค์เป็นไปได้อย่างเรียบร้อยดีงาม ซ่ึงการบริหารนั้น
ต้องเข้าใจสภาพแวดล้อมท้ังภายในและภายนอก เข้าใจผู้ร่วมงาน กลุ่มคน เพื่อท่ีจะประสานร่วมมือ
กันขับเคล่ือนองค์การให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามท่ีวางไว้ 

 



๒๒ 

ตารางท่ี ๒.๖ แสดงแนวคิดเก่ียวกับการบริหาร 

นักวิชาการ แนวคิดหลัก 

 
วิโรจน์  สารรัตนะ 
(๒๕๔๕, หน้า ๓) 

เป็นกระบวนการด าเนินงานเพื่อให้บรรลุจุดมุ่งหมายขององค์การ  
โดยอาศัยหน้า ท่ีทางการบริหาร ท่ีส าคัญ คือ การวางแผน  
(Planning)  การจัดองค์การ  (Organizing)  การน า  (Leading)  
และการควบคุม  (Controlling) 

สุธี  สุทธิสมบูรณ์   
และสมาน  รังสิโยกฤษฎ์ 
(๒๕๓๖, หน้า ๑๒) 

เป็นการด าเนินงานให้บรรลุเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ท่ีก าหนด
ไว้  โดยอาศัยปัจจัยต่าง ๆ อันได้แก่  คน  (Man) เงิน (Money)  
วัสดุส่ิงของ  (Material)  และวิธีการปฏิบัติงาน  (Method)  เป็น
อุปกรณ์ในการด าเนินงาน 

กิตติมา  ปรีดีดิลก 
(๒๕๓๙, หน้า ๔) 

เป็นกระบวนการส่ังการและควบคุมกิจกรรมของสมาชิกใน
องค์การรูปนัย เพื่อวัตถุประสงค์ในการท าให้เป้าหมายและ
จุดมุ่งหมายของสถาบันส าเร็จผล 

 
พะยอม  วงศ์สารศรี, 
(๒๕๔๒, หน้า ๓๖) 

กระบวนการที่ผู้จัดการใช้ศิลปะและกลยุทธ์ต่าง ๆ ด าเนินกิจการ
ตามข้ันตอนต่าง ๆ  โดยอาศัยความร่วมแรงร่วมใจของสมาชิกใน
องค์การ  การตระหนักถึงความสามารถ ความถนัด ความต้องการ
และความมุ่งหวังด้านความเจริญก้าวหน้าในการปฏิบัติงาน        
ของสมาชิกในองค์การควบคู่ไปด้วยองค์การ จึงจะประสบ
สัมฤทธิผลตามเป้าหมายท่ีก าหนดไว้ 

 

บรรจบ  เนียมมณ,ี  
 (๒๕๒๓, หน้า ๒๖๑) 

๑. บุคคลตั้งแต่  ๒  คนขึ้นไป 
๒. ต้องมีการกระท าอย่างใดอย่างหนึ่งร่วมกัน 
๓. ต้องมีเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ในการกระท าร่วมกันเด่นชัด 
๔. วัตถุประสงค์นั้น ๆ ต้องตรงกันในหมู่บุคคลผู้ร่วมกระท าการ 

Don Hellriegel, 
Management, (1982, p. 6) 
 

เป็นศิลปะในการท างานให้บรรลุเป้าหมายร่วมกับผู้อ่ืน 

E.N. Chapman, Supervisor 
Survival Kit,  
(1995, p. 3) 

เป็นการขับเคล่ือนงานภายในองค์การให้เดินไปข้างหน้าโดยอาศัย
ผู้อ่ืนด้วยการเป็นผู้น า  การแนะแนว และการกระตุ้นความเพียร
ของผู้อ่ืนเพื่อให้บรรลุเป้าหมายขององค์การ และรวมไปถึงการให้
ก าลังใจ การส่ือสาร  การวางแผน  และการจัดการ 

 

 

 

 



๒๓ 

 

๒.๒.๒  ทฤษฎีเก่ียวกับการบริหาร 
๑.  ทฤษฎีของการบริหาร  หลังจากการศึกษาการบริหารของญี่ปุ่น  และสหรัฐอเมริกา

และบูรณาการกัน ท าให้เกิดเป็นทฤษฎี ดังต่อไปนี้๕๘ 
 ๑)  การจ้างงานระยะยาว 
 ๒)  การตัดสินใจเป็นเอกฉันท์ 
 ๓)  ความรับผิดชอบเฉพาะบุคคล 
 ๔)  การประเมินและการเล่ือนต าแหน่งแบบค่อยเป็นค่อยไป 
 ๕)  การควบคุมตัวเองอย่างไม่เป็นทางการโดยมีการวัดผลอย่างชัดเจน เป็นทางการ 
 ๖)  เส้นทางอาชีพแบบเช่ียวชาญเฉพาะด้านในระดับปานกลาง 
 ๗)  มีความเก่ียวข้องในลักษณะครอบครัว 
๒.  ทฤษฎีการบริหารโดยมีความเช่ือว่าเป็นไปได้  ท่ีจะหาทางศึกษาถึงศาสตร์  ท่ีเก่ียวกับ

การบริหาร  (Administrative)  ซ่ึงสามารถใช้ได้กับการบริหารทุกชนิด  ไม่ว่าจะเป็นการบริหาร
อุตสาหกรรมหรืองานรัฐบาล  โดยมีสาระส าคัญเก่ียวกับการบริหาร  (Management  Functions) 
ซ่ึงประกอบด้วยหน้าท่ีทางการบริหาร  ๕  ประการ POCCC  คือ๕๙ 

 ๑) การวางแผน  (Planning)  หมายถึง  ภาระหน้าท่ีของเจ้าอาวาสท่ีจะต้องท าการ
คาดการณ์ล่วงหน้าถึงเหตุการณ์ต่าง ๆ ท่ีจะมีผลกระทบต่อธุรกิจและก าหนดขึ้นเป็นแผนปฏิบัติงาน
หรือวิถีทางท่ีจะปฏิบัติเอาไว้เพื่อเป็นแนวทางการท างานในอนาคต 

 ๒)  การจัดองค์การ  (Organizing)  หมายถึง  ภาระหน้าท่ีของเจ้าอาวาสจ าต้องจัด 
ให้มีโครงการของงานต่าง ๆ และอ านาจหน้าท่ี ท้ังนี้เพื่อให้เครื่องจักร ส่ิงของและตัวคนอยู่ใน
ส่วนประกอบท่ีเหมาะสมในอันท่ีจะช่วยให้งานขององค์การบรรลุผลส าเร็จ 

 ๓)  การบังคับบัญชาส่ังการ (Commanding)  หมายถึง หน้าท่ีในการส่ังงานต่าง ๆ
ของผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา  ซ่ึงจะกระท าให้ส าเร็จผลด้วยดี  โดยท่ี เจ้าอาวาสจะต้องกระท าตนเป็น
ตัวอย่างท่ีดี  จะต้องเข้าใจคนงานของตน  จะต้องเข้าใจถึงข้อตกลงในการท างานและองค์การท่ีมีอยู่  
รวมถึงจะต้องมีการติดต่อส่ือสารกับผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างใกล้ชิดท้ังขึ้นและล่อง  นอกจากนี้ ยังต้อง
ท าการประเมินโครงสร้า งขององค์การ และผู้อยู่ใต้บั งคับบัญชาของตนเป็นประจ า อีกด้วย            
หากโครงสร้างขององค์การที่เป็นอยู่ ไม่เหมาะสมก็จ าเป็นท่ีจะต้องปรับปรุงเช่นเดียว กัน ถ้าผู้อยู่ใต้
บังคับบัญชาคนใดหย่อนประสิทธิภาพ  การไล่ออกเพื่อปรับปรุงก าลังคนท่ีมีอยู่ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น      
ก็เป็นส่ิงจ าเป็นต้องท า 

 ๔)  การประสานงาน  (Coordinating)  หมายถึง  ภาระหน้าท่ีจะต้องเช่ือมโยงงาน
ของทุกคนให้เข้ากันได้  และก ากับให้ไปสู่จุดหมายเดียวกัน 

                                         
๕๘William Ouchi, Organization and Management, (Eaglewood Cliffs : Prentice Hill, 

1971), p. 283. 
๕๙Price Alan, Human Resource Management, In a Business Context, 2 edition 

( London : Thomson Learning, 2004), p. 110. 



๒๔ 

 ๕)  การควบคุม  (Controlling)  หมายถึง  ภาระหน้าท่ีในการท่ีจะต้องก ากับ           
ให้สามารถประกันได้ว่ากิจกรรมต่าง ๆ ท่ีท าไปนั้นสามารถเข้ากันได้กับผลท่ีได้วางไว้แล้ว 

๓.  ทฤษฎีการบริหารที่มีกระบวนการอันประกอบด้วยข้ันตอนท่ีส าคัญ หรือท่ีเรียกย่อ ๆ
ว่า  “POSDCORB  Model”  มีอธิบายตามความหมายได้ ดังนี้๖๐ 

 ๑)  การวางแผน  (P=Planning)  หมายถึง  การจัดวางโครงการและแผนปฏิบัติงาน
ไว้ล่วงหน้า ว่าจะต้องท าอะไรบ้าง และท าอย่างไร 

 ๒)  การจัดการองค์การ  (O=Organizing)  หมายถึง  การจัดหน่วยงาน  ก าหนด
โครงสร้างของหน่วยงาน  การจัดสายงานต าแหน่งต่าง ๆ ก าหนดอ านาจหน้าท่ีให้ชัดเจน 

 ๓)  การจัดหาบุคคล  (S=Staffing)  หมายถึง  การบริหารงานทางด้านบุคคล           
อันได้แก่  การจัดอัตราก าลัง  การสรรหา  การพัฒนาพระภิกษุสามเณรภายในวัด  การสร้าง
บรรยากาศการท างานท่ีดี  การประเมินผลการท างาน  และการให้พ้นจากงาน 

 ๔)  การอ านวยการ  (D=Directing)  หมายถึง  การตัดสินใจ  การวินิจฉัยส่ังการ
หน่วยงานให้เกิดความร่วมมือเพื่อด าเนินไปสู่เป้าหมายเดียวกัน 

 ๕)  การประสานงาน  (Co=Coordinating)  หมายถึง  การประสานงานกิจการ  
ด้านต่าง ๆ  ของหน่วยงาน  ให้เกิดความร่วมมือเพื่อด าเนินไปสู่เป้าหมายเดียวกัน 

 ๖)  การรายงาน  (R=Reporting)  หมายถึง  การรายงานผลการปฏิบัติของ
หน่วยงานให้แก่เจ้าอาวาสและสมาชิกของหน่วยงาน  ได้ทราบความเคล่ือนไหวของการด าเนินงาน        
ว่าก้าวหน้าเพียงใด 

 ๗)  การงบประมาณ  (B=Budgeting)  หมายถึง การจัดท างบประมาณ บัญชีการใช้
จ่ายเงิน  การควบคุมและการตรวจสอบด้านการเงิน  

๔.  ทฤษฎีการบริหารท่ีมีหลักเกณฑ์ได้พัฒนาการบริหารซ่ึงพื้นฐานอยู่ในหลักการ
(Principles)  ท่ีส าคัญ  ๔  ประการ  คือ๖๑ 

 ๑)  ต้องมีการคิดค้นและก าหนดวิธีการท่ีดีท่ีสุด  (One  Best  Way)  ส าหรับงาน 
แต่ละอย่างเพื่อช่วยให้สามารถท างานเสร็จลุล่วงไปด้วยดีตามวัตถุประสงค์  มาตรฐานของงานจะต้อง
มีการจัดการเอาไว้โดยมีหลักเกณฑ์ท่ีได้พิสูจน์มาแล้วว่าเป็นวิธีท่ีดีท่ีสุดจริง และในเวลาเดียวกัน         
การจ่ายผลตอบแทนแบบจูงใจต่าง ๆ  ก็จ่ายให้ตามผลผลิตท้ังหมด 

 ๒)  ต้องมีการคัดเลือกและพัฒนาคนงาน โดยตระหนักถึงความส าคัญและคุณค่า 
ของการรู้จักจัดหางานให้เหมาะสมสอดคล้องกับคนงาน นอกจากนี้ ต้องมีการอบรมคนงานให้รู้จัก
วิธีการท างานท่ีถูกวิธีด้วย  และในการคัดเลือกคนงาน จะต้องมีการพิจารณาเป็นพิเศษ จึงจะท าให้ได้
คนท่ีมีคุณสมบัติท่ีดีท่ีสุดตรงตามงานท่ีจะให้ท า 

                                         
๖๐L.Gulick and J. Urwick, Papers on the Science of Administration, (New York : 

Institute of Public Administration, 1973), pp.18-19. 
๖๑เทเลอร์ อ้างใน ธงชัย สันติวงษ์, องค์การและการบริหาร, พิมพ์คร้ังที่ ๑๑, (กรุงเทพมหานคร : ไทย

วัฒนาพานิช, ๒๕๔๓), หน้า ๔๗-๔๘. 



๒๕ 

 

 ๓)  ด้วยวิธีการพิจารณาอย่างรอบคอบเก่ียวกับวิธีการท างาน ควบคู่กับการพิจารณา
คนงานนั้น คนงานจะไม่คัดค้านต่อวิธีการท างานใหม่ท่ีได้ก าหนดขึ้น เพราะโดยหลักเหตุผล คนงาน  
ทุกคนจะเห็นจริงถึงโอกาสท่ีจะได้รับรายได้สูงขึ้นจากการท างานถูกวิธีท่ีจะช่วยให้ได้ผลผลิตท่ีสูงขึ้น 

 ๔)  การประสานงานร่วมมือกันอย่าง ใกล้ชิดระหว่าง เจ้าอาวาสและคนงาน   
ฝ่ายบริหารควรจะได้ประสานอย่างใกล้ชิดเป็นประจ ากับคนงานท่ีเป็นผู้ปฏิบัติงาน แต่ต้องไม่ใช่
โดยตรงโดยการลงมือปฏิบัติงานท่ีควรจะเป็นของคนงานเท่านั้น 

สรุปว่า  ทฤษฎีเก่ียวกับการบริหารนั้น  เจ้าอาวาสจะต้องมีความคิดท่ีจะพัฒนาวิชาการ 
ด้านการเรียนการสอน  ด้านการใช้ส่ือ  ด้านการจัดกิจกรรมนักเรียน  ด้านการวัดผลประเมินผล          
ในการเรียนการสอน  เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนโดยเริ่มท่ีพัฒนาครูให้มีการฝึกอบรมให้มี
ทฤษฎีใหม่ ๆ  เข้ามาในการเรียนการสอนให้มากท่ีสุด  มีการวางแผนจัดการองค์การ การบริหาร
ทรัพยากร และดูแลรักษาทรัพยากร โดยเฉพาะทรัพยากรที่เป็นส่วนบุคคล ต้องดูแลรักษาสนับสนุน 
เพิ่มศักยภาพให้บุคคลภายในองค์การมีประสิทธิภาพที่สูงสุด สามารถพัฒนาองค์การไปสู่เป้าหมายได้ 
ดังนั้น ทฤษฏีการบริหารดังกล่าวข้างต้นสามารถน าไปประยุกต์ใช้ภายในองค์การหรือหน่วยงานต่าง ๆ 
ได้เป็นอย่างดี เพื่อบริหารให้องค์การหรือหน่วยงานบรรลุวัตถุประสงค์ดังท่ีตั้งไว้ 

  
  



๒๖ 

ตารางท่ี ๒.๗ แสดงทฤษฏีเก่ียวกับการบริหาร 

นักวิชาการหรือแหล่งข้อมูล ทฤษฏีเก่ียวกับการบริหาร 

L.Gulick and J. Urwick,  
(1973, 
pp. 18-19) 

๑)  การวางแผน  (P=Planning) 
๒)  การจัดการองค์การ  (O=Organizing) 
๓)  การจัดหาบุคคล  (S=Staffing) 
๔)  การอ านวยการ  (D=Directing) 
๕.  การประสานงาน  (Co=Coordinating) 
๖)  การรายงาน  (R=Reporting) 
๗)  การจัดงบประมาณ  (B=Budgeting) 

Price, Alan, Human Resource 
Management,  
(2004, p. 110) 

๑) การวางแผน  (Planning) 
๒)  การจัดองค์การ  (Organizing) 
๓)  การบังคับบัญชาส่ังการ (Commanding)   
๔)  การประสานงาน  (Coordinating) 
๕)  การควบคุม  (Controlling)   

เทเลอร์ อ้างใน ธงชัย สันติวงษ์, 
(๒๕๔๓, หน้า ๔๗-๔๘) 

๑)  ต้องมีการคิดค้นและก าหนดวิธีการที่ดีท่ีสุด   
๒)  ต้องมีการคัดเลือกและพัฒนาคนงาน 
๓)  มีการพิจารณาอย่างรอบคอบเก่ียวกับวิธีการท างาน   
๔)  มีการประสานงานร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดระหว่าง
เจ้าอาวาสและคนงาน   

  



๒๗ 

 

๒.๓ แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนาวัด 
 ในเรื่องแนวคิดเก่ียวกับการพัฒนาวัด ผู้วิจัยได้ทบทวนจากงานวิชาการแล้วพบว่ามี
นักวิชาการที่กล่าวถึงความหมาย แนวคิดและแนวทางในการพัฒนาวัดไว้ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 ๒.๓.๑ ความหมายของการพัฒนาวัด 
 จากการศึกษาทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวข้อง จากเอกสารทางวิชาการ พบว่ามีผู้ให้
ความหมายค าว่า การพัฒนาวัด ไว้หลายท่าน ดังนี้ 
 พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒ ดังท่ีได้กล่าวแล้วข้างต้นถึงความหมาย
ของ “การพัฒนา” ไว้ว่า การท าความเจริญ การเปล่ียนแปลงในทางเจริญขึ้น การคล่ีคลายไปในทางดี 
และ พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒ ได้ให้ความหมายของค าว่า “วัด” ไว้ว่า 
สถานท่ีทางศาสนา โดยปรกติมีโบสถ์ วิหาร และท่ีอยู่ของสงฆ์หรือนักบวชเป็นต้น๖๒ หากน าท้ังสองค า
มารวมกัน คือ การพัฒนาวัด ก็จะได้ความหมายว่า การท าสถานท่ีทางศาสนาให้เจริญ การ
เปล่ียนแปลงสถานท่ีทางศาสนาในทางเจริญขึ้น และไปในทางท่ีดีขึ้น 
 สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง วรปุญฺโญ) ได้กล่าวถึงความหมายของการพัฒนา
วัด๖๓ไว้ว่า การดูแลรักษา และการปรับปรุงวัดให้อยู่ ในสภาพท่ีสะอาด สว่าง สงบตามแนวทาง
พระพุทธศาสนา หากแต่การนี้ต้องอาศัยศักยภาพของวัดและพระภิกษุสามเณรภายในวัดภายในวัด
รวมถึงศรัทธาความเล่ือมใสของสาธุชน จึงจะท าให้การพัฒนาวัดบรรลุวัตถุประสงค์ 
 “สะอาด” นั้น โดยเป้าหมายหลัก หมายถึง วัดเป็นท่ีอยู่ของพระสงฆ์ ผู้มีความสะอาดท้ัง
กาย วาจา ใจ ด ารงอยู่ในศีลาจารวัตรอันงดงามและเป็นสถานท่ีให้อุบาสกอุบาสิกาได้มาฝึกฝนให้
ตนเองสะอาดกาย วาจา ใจ ตามรอยพระสงฆ์ แต่ถ้าหากกล่าวโดยรูปธรรม ค าว่าสะอาด ในท่ีนี้
หมายถึงการดูแลและการจัดการวัดท่ีดี ไม่สกปรกรกรุงรัง จัดเสนาสนะเป็นระเบียบ เป็นท่ีเกิด
ศรัทธาปสาทะแก่ผู้มาพบเห็น ไม่สร้างความขุ่นข้องใจแก่ผู้มาเยือน 
 “สว่าง” หมายถึง วัดท่ีเป็นท่ีอยู่ของพระสงฆ์ผู้สว่างด้วยคุณธรรม คือ สมาธิ หรือสมถะ
วิปัสสนา และเปิดโอกาสให้สาธุชนได้มีโอกาสมาศึกษาธรรม และฝึกปฏิบัติให้เกิดความสว่างในใจด้วย
พุทธธรรม ตามรอยพระสงฆ์ ในส่วนรูปธรรม ได้แก่ การจัดวัดท่ีดูโปร่ง สบายตาไม่รก ทึบ หรือมีความ
สลับซับซ้อน เน้นความเรียบง่ายและประโยชน์ใช้สอยสูงสุด 
 “สงบ” หมายถึง วัดท่ีเป็นท่ีอยู่ของพระสงฆ์ผู้มีกาย วาจา และใจอันสงบ ส ารวมด้วยศีล 
สงบอยู่ด้วยสมาธิและปัญญา และเป็นสถานท่ีให้สาธุชนได้รับความสงบด้วยศีลสมาธิปัญญา ตามรอย
พระสงฆ์ ในส่วนรูปธรรม วัดท่ีเป็นสถานท่ีท่ีสงบจากอบายมุข ไม่มีเสียงอึกทึกครึกโครม ร่มเย็นเป็นสุข 
ด้วยสภาพแวดล้อมท่ีเป็นธรรมชาติ 
 

                                         
๖๒ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒, (กรุงเพทมหานคร : นาน

มีบุ๊คส์พับลิเคช่ันส์, ๒๕๔๖), หน้า ๑๐๕๙. 
๖๓สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง วรปุญฺโญ), วัดพัฒนา, ๕๐, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์

ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ, ๒๕๕๐), หน้า ๒๖ – ๒๘. 



๒๘ 

 ศักยภาพของวัดทางพระพุทธศาสนาในประเทศไทย แบ่งออกเป็น ๔ ประเภทหลักคือ 
 ๑. วัดมีพระพุทธรูปท่ีมีช่ือเสียง มีความส าคัญทางประวัติศาสตร์ เช่น พระพุทธชินราช 
จังหวัดพิษณุโลก พระพุทธโสธร จังหวัดฉะเชิงเทรา ฯลฯ 
 ๒. วัดมีส่ิงปลูกสร้างท่ีมีช่ือเสียง เช่น พระธาตุดอยสุเทพ จังหวัดเชียงใหม่ พระธาตุพนม 
จังหวัดนครพนม พระบรมธาตุ จังหวัดนครศรีธรรมราช ฯลฯ 
 ๓. วัดเคยมีพระสงฆ์ผู้ประพฤติดีปฏิบัติชอบ เป็นครูบาอาจารย์กรรมฐาน หรือทรง
วิทยาคม เป็นผู้อนุเคราะห์ประชาชน เช่น หลวงพ่อปาน วัดบางนมโค หลวงปู่มั่น วัดสระประทุมวัน 
หลวงพ่อสด วัดปากน้ า ฯลฯ 
 ๔. วัดมีเจ้าอาวาสท่ีมีความสามารถในการบริหารจัดการ มีการจัดการศึกษาภายในวัด    
มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีกิตติคุณช่ือเสียงดี 
 ส าหรับ ๓ ประเภทแรก ดูเหมือนจะไม่ค่อยประสบปัญหาเท่าไร เพราะได้อาศัยกิตติคุณ
ช่ือเสียงของพระพุทธรูป พระสถูปเจดีย์ และหลวงปู่หลวงพ่อครูบาอาจารย์ในอดีตได้สร้างคุณงาม
ความดีไว้ ส่วนประเภทท่ี ๔ นั้น เป็นเป้าหมายส าคัญของการพัฒนาวัดในยุคปัจจุบัน พระสงฆ์ท่ีจะมา
ด ารงต าแหน่งเจ้าอาวาสวัดต่างๆ ต้องมีความพร้อมในทุกด้าน จึงจะท าให้วัดพัฒนาและเจริญรุ่งเรือง
ได้ องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงแสดงไว้ในอังคุตตรนิกาย ปัญจกนิบาต ดังนี้ 
 ในอังคุตตรนิกาย ปัญจกนิบาต กล่าวถึง ธรรมของเจ้าอาวาส ไว้ว่า ภิกษุเจ้าอาวาส
ประกอบด้วยธรรม ๕ ประการ เป็นผู้ควรยกย่อง คือ๖๔ 
 ๑. เป็นผู้เพียบพร้อมด้วยมารยาท เพียบพร้อมด้วยวัตร 
 ๒. เป็นพหูสุต ทรงสุตะ 
 ๓. เป็นผู้ประพฤติขัดเกลา ยินดีในการหลีกเร้น 
 ๔. เป็นผู้ยินดีในกัลปย์าณธรรม มีวาจางาม เจรจาถ้อยค าให้ไพเราะ 
 ๕. มีปัญญา ไม่โง่เขลา ไม่เป็นคนเซอะ 
 ในอังคุตตรนิกาย ปัญจกนิบาต กล่าวถึง ธรรมท่ีเป็นเหตุให้เป็นท่ีรัก ไว้ว่าคุณสมบัติท่ีจะ
ท าให้เจ้าอาวาสเป็นท่ีรัก เป็นท่ีสรรเสริญ ภิกษุเจ้าอาวาสประกอบด้วยธรรม ๕ ประการ ย่อมเป็นท่ีรัก 
เป็นท่ีพอใจ เป็นท่ีเคารพ และเป็นท่ียกย่องของเพื่อนพรหมจารีทั้งหลายธรรม ๕ ประการ คือ๖๕ 
 ๑. เป็นผู้มีศีล ส ารวมด้วยการสังวรในปาติโมกข์ เพียบพร้อมด้วยอาจาระและโคจร มีปกติ
เห็นภัยในโทษเล็กน้อย สมาทานศึกษาอยู่ในสิกขาบทท้ังหลาย 
 ๒. เป็นพหูสุต ทรงสุตะ ส่ังสมสุตะ เป็นผู้ได้ฟังธรรมท้ังหลายท่ีมีความงามในเบื้องต้น     
มีความงามในท่ามกลาง มีความงามในท่ีสุด ประกาศพรหมจรรย์พร้อมท้ังอรรถและพยัญชนะ บริสุทธ์ิ 
บริบูรณ์ครบถ้วน แล้วทรงจ าไว้ได้ คล่องปาก ขึ้นใจ แทงตลอดดีด้วยทิฏฐิ 
 ๓. เป็นผู้มีวาจางาม เจรจาถ้อยค าไพเราะอันประกอบด้วยวาจาชาวเมือง ท่ีสละสลวย    
ไม่หยาบคาย ให้รู้ความหมายได้ 

                                         
๖๔องฺ.ปญฺจก. ( ไทย ) ๒๒/๒๓๑/๓๗๓. 
๖๕องฺ.ปญฺจก. ( ไทย ) ๒๒/๒๓๑/๓๗๔. 



๒๙ 

 

 ๔. เป็นผู้ได้ฌาน ๔ อันมีในจิตยิ่ง ซ่ึงเป็นเครื่องอยู่เป็นสุขในปัจจุบัน ตามความปรารถนา 
ได้โดยไม่ยาก ได้โดยไม่ล าบาก 
 ๕. ท าให้แจ้งเจโตวิมุตติ ปัญญาวิมุตติอันไม่มีอาสวะ เพราะอาสวะส้ินไปด้วยปัญญาอันยิ่ง
เอง เข้าถึงอยู่ในปัจจุบัน 
 ในอังคุตตรนิกาย ปัญจกนิบาต กล่าวถึง ธรรมท่ีเป็นเหตุอนุเคราะห์คฤหัสถ์ ไว้ว่า ภิกษุเจ้า
อาวาสประกอบด้วยธรรม ๕ ประการ ย่อมอนุเคราะห์คฤหัสถ์ได้ ธรรม ๕ ประการคือ๖๖ 
 ๑. ให้คฤหัสถ์สมาทานอธิศีล 
 ๒. ให้คฤหัสถ์ตั้งอยู่ในการเห็นธรรม 
 ๓. เข้าไปหาคฤหัสถ์ผู้เป็นไข้ให้สติว่า “ ท่านท้ังหลายจงตั้งสติไว้ต่อพระรัตนตรัยท่ีควรแก่
สักการะ” และเมื่อภิกษุสงฆ์จ านวนมากเข้ามาถึงหรือภิกษุจากต่างแคว้นเข้ามาถึง เธอเข้าไปบอกพวก
คฤหัสถ์ว่า “ผู้มีอายุท้ังหลาย ภิกษุสงฆ์จ านวนมากเข้ามาถึงแล้ว ภิกษุจากต่างแคว้นเข้ามาถึงแล้ว    
ขอเชิญพวกท่านท าบุญเถิด นี้เป็นกาลสมัยท่ีจะท าบุญ” 
 ๔. ฉันโภชนะท่ีพวกคฤหัสถ์น ามาถวาย จะเลวหรือประณีตก็ตามด้วยตนเอง 
 ๕. ไม่ท าศรัทธาไทยให้ตกไปเหล่านี้เป็นหน้าท่ีหลักของเจ้าอาวาสท่ีพระบรมศาสดาทรง
วางไว้เป็นแนวทางปฏิบัติ เพื่อจะน าไปสู่การพัฒนาวัดท่ียั่งยืน 
 ความหมายของการพัฒนาวัด คือการปรับปรุงสภาพวัดและการด าเนินกิจกรรมต่างๆ ของ
วัด เพื่อสนับสนุนส่งเสริมให้วัดมีความเจริญรุ่งเรืองและเป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชนได้อย่าง
แท้จริง ท้ังนี้ โดยเน้นการปรับปรุงและแก้ไขข้อบกพร่องเดิมภายในวัด รวมท้ังส่งเสริมกระบวนการ
ด าเนินงานกิจกรรมพระศาสนาในวัดให้มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพสมบูรณ์๖๗ 
 สรุป ความหมายของค าว่า การพัฒนาวัด คือ การดูแลรักษา และการปรับปรุงวัดให้เจริญ
ขึ้น หรือเป็นไปในทิศทางท่ีดีขึ้น โดยการบริหารจัดการให้วัดมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาด    
จัดวัดให้ดูโปร่ง สบายตา ไม่รกทึบ และเป็นสถานท่ีสงบ ไม่มีเสียงอึกทึกครึกโครม เป็นท่ีเกิดศรัทธาแก่
ผู้พบเห็น หากแต่การนี้ต้องอาศัยศักยภาพของวัดและพระภิกษุสามเณรภายในวัดภายในวัด รวมถึง
ศรัทธาความเล่ือมใสของสาธุชน จึงจะท าให้การพัฒนาวัดบรรลุวัตถุประสงค์ 
 
 
 
 
 
 

                                         
๖๖องฺ.ปญฺจก. ( ไทย ) ๒๒/๒๓๔/๓๗๗. 
๖๗สมานจิต ภิรมย์ร่ืน, วัดพัฒนา, ๔๑, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์การศาสนา, ๒๕๔๑), หน้า ๑๔. 



๓๐ 

ตารางท่ี ๒.๘ แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับการพัฒนาวัด 

นักวิชาการหรือแหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 
ราชบัณฑิตยสถาน,  
(๒๕๔๖, หน้า ๑๐๕๙) 

การพัฒนา หมายถึง การท าความเจริญ การเปล่ียนแปลง
ในทางเจริญขึ้น การคล่ีคลายไปในทางดี 

สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์  
(ช่วง วรปุญฺโญ), 
 (๒๕๕๐, หน้า ๒๖ – ๒๘) 

การดูแลรักษา และการปรับปรุงวัดให้อยู่ในสภาพท่ีสะอาด 
สว่าง สงบตามแนวทางพระพุทธศาสนา หากแต่การนี้ต้อง
อาศัยศักยภาพของวัดและพระภิกษุสามเณรภายในวัด
ภายในวัดรวมถึงศรัทธาความเล่ือมใสของสาธุชน จึงจะท าให้
การพัฒนาวัดบรรลุวัตถุประสงค์ 

องฺ.ปญฺจก. ( ไทย ) ๒๒/๒๓๑/๓๗๓. ภิกษุเจ้าอาวาสประกอบด้วยธรรม ๕ ประการ 
 ๑. เป็นผู้เพียบพร้อมด้วยมารยาท เพียบพร้อมด้วยวัตร 
 ๒. เป็นพหูสุต ทรงสุตะ 
 ๓. เป็นผู้ประพฤติขัดเกลา ยินดีในการหลีกเร้น 
 ๔. เป็นผู้ยินดีในกัลป์ยาณธรรม มีวาจางาม เจรจา
ถ้อยค าให้ไพเราะ 
 ๕. มีปัญญา ไม่โง่เขลา ไม่เป็นคนเซอะ 

องฺ.ปญฺจก. ( ไทย ) ๒๒/๒๓๑/๓๗๔. ภิกษุเจ้าอาวาสประกอบด้วยธรรม ๕ ประการ 
๑. เป็นผู้มีศีล 
๒. เป็นพหูสุต ทรงสุตะ ส่ังสมสุตะ  
๓. เป็นผู้มีวาจางาม 
๔. เป็นผู้ได้ฌาน ๔ อันมีในจิตยิ่ง 
๕. ให้แจ้งเจโตวิมุตติ ปัญญาวิมุตติ 

องฺ.ปญฺจก. ( ไทย ) ๒๒/๒๓๔/๓๗๗. ภิกษุเจ้าอาวาสประกอบด้วยธรรม ๕ ประการ 
๑. ให้คฤหัสถ์สมาทานอธิศีล 
๒. ให้คฤหัสถ์ตั้งอยู่ในการเห็นธรรม 
๓. เข้าไปหาคฤหัสถ์ผู้เป็นไข้ให้สติ 
๔. ฉันโภชนะท่ีพวกคฤหัสถ์น ามาถวาย 
๕. ไม่ท าศรัทธาไทยให้ตกไป 

สมานจิต ภิรมย์รื่น,  
(๒๕๔๑,หน้า ๑๔) 

การปรับปรุงสภาพวัดและการด าเนินกิจกรรมต่างๆ ของวัด 
เพื่อสนับสนุนส่งเสริมให้วัดมีความเจริญรุ่งเรืองและเป็นศูนย์
รวมจิตใจของประชาชนได้อย่างแท้จริง 
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 ๒.๓.๒ แนวทางในการพัฒนาวัด 
 จากการศึกษาทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวข้อง จากเอกสารทางวิชาการ พบว่ามีผู้ให้
แนวคิดและแนวทางในการพัฒนาวัด ไว้หลายท่าน ดังนี้ 
 การพัฒนาวัดเพื่อวัตถุประสงค์ด้านการท่องเท่ียวเป็นเรื่องท่ีจะต้องพิจารณาอย่าง
รอบคอบ เพราะความผูกพันของคนไทยท่ีมีต่อวัดนั้นมีความลึกซ้ึง การพัฒนาวัดจึงควรมีรูปแบบ
แตกต่างไปจากการพัฒนาทรัพยากรการท่องเท่ียวอ่ืนๆ เพราะความเล่ือมใสศรัทธา เป็นเรื่องของจิตใจ
ท่ีละเอียดลึกซ้ึง การพัฒนาวัดจึงต้องค านึงท้ังในแง่ของการอนุรักษ์ศิลปกรรม สถาปัตยกรรม และ
ส่ิงแวดล้อมให้เหมาะสม รวมท้ังค านึงถึงกิจกรรมต่อเนื่องต่อลักษณะทางกายภาพของวัด เช่น การจัด
ให้มีสถานท่ีจอดรถท่ีไม่รบกวนสถานท่ีปฏิบัติธรรมหรือประกอบกิจกรรมทางศาสนา มีการแบ่งแยก
เขตสังฆาวาสพุทธาวาส กับสถานท่ีส าหรับนักท่องเท่ียว 
 การพัฒนาใดๆ ก็ตาม ท่ีอาจก่อให้เกิดผลกระทบเชิงนิเสธ (Negative Impact) ระหว่าง
ความสัมพันธ์ของวัด กับประชาชนในท้องถิ่น ไม่ว่าจะเป็นในด้านรูปธรรม หรือนามธรรม เป็นเรื่องท่ี
พึงต้องหาทางหลีกเล่ียงไม่ให้เกิดขึ้นอย่างเด็ดขาด เมื่อใดท่ีจ าเป็นต้องเลือก จะต้องค านึงถึงคนใน
ท้องถิ่นเป็นอันดับแรก และให้ความส าคัญมากท่ีสุด๖๘ 
 วัดเป็นสุดยอดของแหล่งท่องเท่ียวเพราะเป็นแหล่งรวมของวัฒนธรรมมีทรัพยากรทาง
กายภาพ ทรัพยากรที่เป็นวัฒนธรรม นามธรรม เพียงแต่เราจะถ่ายทอดออกไปได้อย่างไรท้ังท่ีบทบาท
ของวัดสามารถสนองประโยชน์ได้ท้ัง ๒ ด้าน คือ ท้ังทางด้านเศรษฐกิจและสังคมทางด้านการน า
รายได้เข้ามาท านุบ ารุงวัด ท านุบ ารุงท้องถิ่น จังหวัดและประเทศโดยรวมขณะเดียวกันวัดก็เป็นแหล่ง
ท่ีสามารถให้ความรู้ความคิดท่ีกว้างขึ้น ให้ความสงบ ความร่มเย็นกับผู้มาเยือน ให้พุทธศาสนิกชน
เข้าใจพุทธศาสนาได้ดีขึ้น 
 ปัญหาท่ีพบมากในวัด คือ เรื่องการวางผัง การแยกสัดส่วนท่ีชัดเจนว่าส่วนใดเป็นเขต
พุทธาวาส สังฆาวาส เดิมวัดท่ีมีโบสถ์ วิหาร เจดีย์ พอสังคมพัฒนาขึ้นก็มีความต้องการมากขึ้น 
ต้องการศาลาการเปรียญ โรงเล้ียง ห้องสมุด โรงเรียนปริยัติธรรม แต่ลืมมองส่ิงท่ีวางไว้เดิม หลักการ
ท าผังท่ีถูกต้อง คือ การแยกกลุ่มการใช้สอยให้ชัดเจน เป็นสัดส่วนว่าเขตใดเป็นเขตวุ่นวาย เขตกลาง 
เขตสงบ แล้วแยกเป็นเขตพุทธาวาส สังฆาวาส ชาวตะวันตกก็มีการแยกเป็นเขตสาธารณะ เขตก่ึง
สาธารณะ เขตก่ึงส่วนตัว เขตส่วนตัว โดยจะให้เขตสาธารณะอยู่ติดกับเขตส่วนตัวไม่ได้ แต่ของเรารถ
สามารถเข้าไปถึงกุฏิพระ มีป้ายขายของ ป้ายเมรุติดกุฏิตรงนี้ต้องจัดให้เป็นสัดส่วนอย่างชัดเจนว่า
ตรงไหนเข้าไปได้ ตรงไหนเป็นสถานท่ีศักดิ์สิทธ์ิห้ามเข้า ของบางอย่างท่ีคนน ามาถวายอาจจะไม่เข้ากับ
สถาปัตยกรรมของวัด พระจะต้องเป็นผู้ก ากับดูแล ไม่รับของเหล่านั้นมา เช่น มีฆราวาสน าเสากอธิค 
(Gothic ) มาถวายให้สร้างศาลาแบบยุโรป แบบโรมัน ก็ไม่เหมาะสม ถือเป็นการท าลายภูมิปัญญา 
หรือการออกแบบโบสถ์ให้มีรูปแบบเดียวกันท่ัวประเทศ ท าให้โบสถ์อีสาน ( สิม) ไปเหมือนกับโบสถ์
ภาคกลาง ก็ท าลายภูมิปัญญา ส่ิงแวดล้อม และวัฒนธรรมท้องถิ่น 

                                         
๖๘ชยาภรณ์ ช่ืนรุ่งโรจน์, “วัดกับการท่องเที่ยว”, จุลสารการท่องเท่ียว, ฉบับปีที่ ๑๑ เล่มที่ ๓ 

(กรกฎาคม – กันยายน ๒๕๓๕) : ๔๗ – ๔๘. 
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 การซ่อมแซมโบราณสถานในวัดต้องเข้าใจขั้นตอนการท า เพราะวัสดุในการสร้างสมัยก่อน
กับปัจจุบันไม่เหมือนกัน ต้องศึกษาในเรื่องการบ ารุงรักษา การซ่อมแซม การดูแลอาคารสถานท่ีท่ีรก
รุงรัง โดยเฉพาะวัดท่ีมีนักท่องเท่ียวเข้ามาจ านวนมาก ผลท่ีตามมาคือต้องมีท่ีวางรองเท้า ท่ีขายดอกไม้ 
ขายธูปเทียน ขายของท่ีระลึก ขายอาหาร บางอย่างท่ีมีกิจใช้สอยรองไปท าเป็นหลักก็ผิดลักษณะ 
ความใหญ่โตและฝีมือของช่างของคนโบราณก็ไปท าลายท าให้เสียศักยภาพของภูมิปัญญาคนโบราณท่ี
ท ามาดีแล้ว ส่ิงของท่ีรกรุงรังควรเก็บไว้ในท่ีเก็บของ จัดท่ีจ าหน่ายให้เหมาะสม โดยอาจสร้างเป็นศาลา
ให้สอดคล้องกับสถาปัตยกรรมท้องถิ่นให้มีรูปแบบง่ายๆ ใช้วัสดุท่ีคงทน ไม่ต้องโดดเด่น ความงามใน
หลักศาสนา คือ ความเรียบง่ายสอดคล้องกับธรรมชาติ สอดคล้องกับประโยชน์ใช้สอย วัดจะต้องส่ือ
ความหมายการท าให้คนรับรู้ ประชาสัมพันธ์ให้เกิดความประทับใจ ให้เห็นว่าวัดเป็นส่ิงท่ีเขาค้นหามา
ตลอดชีวิตหลักธรรมเป็นสัจธรรม เป็นส่ิงท่ีพระพุทธองค์ตรัสไว้ดีแล้ว ชอบแล้ว เราจะท าอย่างไรให้
เช่ือมโยงกับสถานการณ์ปัจจุบัน แล้วเอาสถานการณ์ปัจจุบันมาใช้ตามหลักธรรม ไม่ใช่ไปยึดอยู่เฉพาะ
หลัก เราสามารถประยุกต์ใช้หลักธรรมะ ให้เข้ากับรูปแบบปัจจุบัน รู้เท่าทันและท าให้ทันกับภาวะโลก
ท่ีมันบีบเข้ามา จะสามารถพัฒนาวัดให้เป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีดี ให้ประโยชน์ท้ังทางเศรษฐกิจ สังคม 
สร้างความร่มเย็นให้แก่ชุมชน เพื่อท่ีศาสนาจะได้ด ารงอยู่ และเป็นส่วนหนึ่งท่ีจะช่วยให้สร้างสังคมของ
เราให้มีความสุขสืบไป๖๙ 
 ปัญหาของการพัฒนาวัดในปัจจุบัน ก็ต้องพูดรวมถึงตัวบทบาทของวัดและพระสงฆ์       
ซ่ึงเป็นผู้น าท าหน้าท่ีปกครองวัดในฐานะท่ีเป็นเจ้าอาวาส แต่ก่อนจะเห็นได้ว่าวัดนั้นมีบทบาทต่อสังคม
แทบทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านการบริหารการปกครอง ด้านการศึกษา ด้านการสงเคราะห์ และด้าน 
ศาสนพิธีต่างๆ เป็นต้น แต่ในปัจจุบันนี้ บทบาทของวัดเริ่มจะจางหายและหมดไป เพราะสังคมของเรา
ไปรับเอาความเจริญสมัยใหม่แบบตะวันตกมาเป็นวิถีชีวิต แต่ก่อนวัดซ่ึงเคยเป็นสถานท่ีศึกษามี
พระสงฆ์เป็นผู้ถ่ายทอดวิชาความรู้  เคยเป็นสโมสรพบปะสังสรรค์ชุมนุมเวลามีกิจกรรมเก่ียวกับ
บ้านเมือง แต่ส่ิงเหล่านี้ก าลังจะสูญหายไป สืบเนื่องมาจากการเปล่ียนแปลงทางสังคม และตัวพระสงฆ์
ผู้ท าหน้าท่ีเจ้าอาวาสวัดไม่สร้างสรรค์ปรับปรุงวัดและตัวเองเข้ากับความเจริญ พระสงฆ์เป็นผู้น าชุมชน
จะต้องเป็นผู้สนใจในกิจการของวัด จะปล่อยปละละเลยไปตามมีตามเกิดเรื่อยไปไม่ได้ เพราะจะ
ก่อให้เกิดปัญหาต่อการพัฒนาวัดได้ ดังนั้น เมื่อกล่าวถึงปัญหาหลักและอุปสรรคท่ีมีผลต่อการพัฒนา
ในปัจจุบันโดยภาพรวมแล้ว พอประมวลได้จากบทบาทของวัดและพระสงฆ์ท่ีก าลังจะเส่ือมไปได้ เช่น 
ด้านบทบาทของวัดท่ีถูกลดสถานะไป ด้านบทบาทของพระสงฆ์ท่ีเป็นผู้น าไม่มีศักยภาพเพียงพอ ด้าน
ขาดระบบและการจัดการที่ดี และด้านติดขัดเรื่องงบประมาณ๗๐ 
 พัฒนาสงฆ์ก็คือพัฒนาวัดการพัฒนาวัดให้ดี ให้กลับมาร่มรื่นสงบเงียบ เรียบง่ายและเป็น
ของชุมชน ก็ต้องมาดูท่ีพระสงฆ์สามเณรว่าได้ศึกษาอบรมเพาะบ่มมีความรู้ความสามารถ เข้าใจโลก 
สังคม จนสามารถประยุกต์พุทธธรรมมาให้เป็นประโยชน์สูงสุดแก่สังคมได้อย่างไร วัดคงจะพัฒนาไป

                                         
๖๙กนกวรรณ ดุงศรีแก้ว, “การพัฒนาวัดให้เป็นแหล่งท่องเท่ียว”, จุลสารการท่องเท่ียว, ฉบับปีที่ ๑๘ 

เล่มที ่๔, (ตุลาคม – ธันวาคม ๒๕๔๒) : ๔๙ – ๕๒. 
๗๐พระราชธรรมโมลี (สมศักดิ์  ภูริปญฺโญ) , วัดพัฒนา, ๔๓ , (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์การ

ศาสนา,๒๕๔๓), หน้า ๗๐. 
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ไม่ได้เลย ถ้าพระภิกษุสามเณร ศาสนทายาท ผู้สืบทอดพระศาสนายังไม่ได้พัฒนาสนับสนุนให้มีการบ่ม
อบรมเพาะความรู้ความสามารถ ศีลาจารวัตรและจิตวิญญาณอย่างแข็งแกร่งเพียงพอ๗๑ การพัฒนาวัด
ในทัศนสังคมปัจจุบัน จ าเป็นต้องใช้เชิงรุกในการพัฒนาวัตถุ ควบคู่ไปกับการพัฒนาด้านจิตใจ ส่วน
รูปแบบโครงสร้าง แนวทาง และวิธีการพัฒนาวัดนั้น ต้องมีหลักการ ๗ อย่าง คือ 
 ๑. วางผัง (แผนพัฒนา) 
 ๒. ตั้งโครงการ (ขั้นตอนการพัฒนา) 
 ๓. งานมีทิศ (ทิศทางการพัฒนา) 
 ๔. คิดเป็นระบบ (ศึกษายุทธศาสตร์ ก าหนดยุทธวิธี เตรียมพระภิกษุสามเณรภายในวัด) 
 ๕. เคารพกติกา (ยึดหลัก รักแบบ) 
 ๖. จัดการศึกษา (ปฏิบัติตามพระธรรมวินัย เป็นภารธุระการศึกษาในระบบการศึกษานอก
ระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย) 
 ๗. พัฒนาสังคม (ช่วยแนะ ช่วยน า ช่วยท าความเข้าใจ ส่งเสริม ให้ความร่วมมือกับคณะ
สงฆ์ และรัฐบาล) 
 กิจกรรมเป็นองค์ประกอบส าคัญในการพัฒนาวัด เพื่อให้ประชาชนละแวกวัดได้มีโอกาส
ผูกพันกับวัด มีความส านึกว่าวัดเป็นของประชาชน วัดจะต้องอ านวยความสะดวก ให้ เจ้าอาวาส
ท้องถิ่น องค์กรภาครัฐ และประชาชน นักเรียน นักศึกษา ใช้บริการวัดในการจัดกิจกรรมต่างๆ ท่ีไม่
ขัดกับพระธรรมวินัย และวัฒนธรรมอันดีงามของไทย พัฒนาเชิงบูรณาการเก่ียวกับการพัฒนาสังคม 
เศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง โดยมีสาระส าคัญแผนพัฒนาวัดตามกรอบแนวนโยบายการพัฒนา
วัด ท่ีรัฐบาลและคณะสงฆ์ โดยกรมการศาสนา ท่ีมีวัตถุประสงค์พัฒนาวัดให้เป็นศูนย์กลางของชุมชน
นั้นๆ วัดจะต้องมีแผนงาน โครงการ และมาตรการที่เป็นรูปธรรมน าไปสู่การปฏิบัติ ปัจจุบันค าว่าการ
วางแผน หรือ แผน เป็นเรื่องจ าเป็นในชีวิตประจ าวัน ส าหรับนักบริหาร นักพัฒนาหรือบุคคลท่ัวไป 
อาจจะไม่รู้ตัวว่าเราได้วางแผนเพื่อท่ีจะด าเนินงานในกิจกรรมต่างๆ มากมาย กรณี เจ้าอาวาสจัดการ
วัด ได้แก่ เจ้าอาวาสวางแผน คิดโครงการ หามาตรการเก่ียวกับการพัฒนาวัด ว่าจะท าอะไรก่อนหลัง 
จะเกิดผลอย่างไร ตรงกับความพอใจของเราเอง ตลอดจนถึงพระภิกษุสามเณร รวมท้ังทายกทายิกา
แห่งวัดเราหรือไม่๗๒ 
 สาระส าคัญการพัฒนาวัด ด้านวัตถุ และพระภิกษุสามเณรภายในวัด 
 ๑. วัดจะต้องมีแผนผังปัจจุบัน แผนผังโครงการ 
 ๒. เสนาสนะ และถาวรวัตถุของวัด ต้องได้มาตรฐานใช้บริการดี มีสัญลักษณ์แห่งการเป็น
วัดไทย 
 ๓. เสนาสนะและถาวรวัตถุของวัด ต้องเป็นระเบียบตามผัง 
 ๔. วัดจะต้องมีแผนภูมิบริหาร มีปฏิทินปฏิบัติการ 

                                         
๗๑เร่ืองเดียวกัน, หน้า ๑๐๖. 
๗๒พระครูพิมลธรรมภาณี (ด าเนิน อตฺถจารี), วัดพัฒนา, ๔๕, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์การศาสนา, 

๒๕๔๕), หน้า ๕๙. 



๓๔ 

 ๕. วัดจะต้องมีประวัติวัด ป้ายช่ือวัด ป้ายนิเทศต่างๆ ถาวรวัตถุ หรือเสนาสนะควรมีช่ือ
และประวัติการก่อสร้าง 
 ๖. พระภิกษุสามเณรภายในวัด ช่วยบริหารวัด ท่ีจ าเป็นจะต้องมี อาทิ ผู้ช่วยเจ้าอาวาส 
ไวยาวัจกรที่ถูกต้องตามกฎมหาเถรสมาคม และจะต้องมีผู้สนองงาน คือ เลขานุการเจ้าอาวาส ควรมี
คณะท่ีปรึกษา และคณะท างานพัฒนาวัด ฝ่ายต่างๆ ตามความเหมาะสม 
 ๗. วัดจะต้องมีเอกสารสิทธ์ิท่ีดิน 
 ๘. วัดจะต้องมีทะเบียนทรัพย์สินและบัญชีประเภทต่างๆ ตามท่ีระบุไว้ในกฎกระทรวง 
 ๙. วัดจะต้องสะอาด ร่มรื่น สวยงาม 
 ๑๐. วัดจะต้องไม่เป็นท่ีหมักหมมของวัสดุเหลือใช้ หรือวัตถุช ารุดอ่ืนใด 
 ๑๑. วัดจะต้องปรับภูมิทัศน์ ให้สอดรับกับภูมิประเทศ๗๓ 
 สาระส าคัญการพัฒนาวัด ด้านจิตใจ 
 ๑. เจ้าอาวาส รอง หรือผู้ช่วยเจ้าอาวาส พระภิกษุสามเณรทุกรูป ต้องยึดหลัก ๕ ประการ 
  ๑.๑ เคารพพระธรรมวินัย 
  ๑.๒ เอาใจใส่ในกิจวัตร คือ บิณฑบาต กวาดวัด ท าวัตร สวดมนต์ ท่องบ่นภาวนา 
  ๑.๓ ฝึกหัดกาย วาจา ให้ดี 
  ๑.๔ มีการเอ้ือเฟื้อ 
  ๑.๕ ไม่เบ่ือให้บริการ รักวัดเหมือนบ้าน รักงานเหมือนชีวิต 
 ๒. เจ้าอาวาส รอง หรือผู้ช่วยเจ้าอาวาส ต้องจัดการศึกษาท้ังในระบบ นอกระบบและตาม
อัธยาศัย 
 ๓. พระภิกษุสามเณร ต้องใฝ่เรียน ใคร่รู้ ชูการปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ 
 ๔. เจ้าอาวาส รอง หรือผู้ช่วยเจ้าอาวาส ให้ความส าคัญในการศึกษาปฏิบัติแก่ประชาชน
ละแวกใกล้วัด 
 ๕. เจ้าอาวาส รอง หรือผู้ช่วยเจ้าอาวาส ให้เกียรติเจ้าอาวาสระดับท้องถิ่น โดยมีทัศนะท่ีดี
ต่อกัน แม้คนละเพศ แต่จะต้องปรับใจให้ไปด้วยกัน 
 ๖. เจ้าอาวาส รอง หรือผู้ช่วยเจ้าอาวาส ตลอดจนถึงพระภิกษุสามเณรจะต้องเน้นจัด
กิจกรรมปกติ ในวันธรรมสวนะ เช่น แสดงธรรม สนทนาธรรม และบ าเพ็ญจิตภาวนา 
 ๗. เจ้าอาวาส รอง หรือผู้ช่วยเจ้าอาวาส ตลอดจนถึงพระภิกษุสามเณรจะต้องเน้น
กิจกรรมพิเศษในวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา หรือวันนักขัตฤกษ์ หรือวันส าคัญอ่ืน ๆ เช่น วันเฉลิม
พระชนมพรรษา เป็นต้น 
 ๘. เจ้าอาวาส รอง หรือผู้ช่วยเจ้าอาวาส ต้องเป็นภาระในพิธีกรรม ซ่ึงมีขึ้นภายในวัดของ
ตน หรือละแวกใกล้วัด ด้วยความรับผิดชอบ 
 

                                         
๗๓เร่ืองเดียวกัน, หน้า ๖๒. 



๓๕ 

 

 ๙. เจ้าอาวาส ต้องเป็นภารธุระในการส่งเสริม สนับสนุน สงเคราะห์การศึกษาอบรม และ
ปฏิบัติพระธรรมวินัย แก่พระภิกษุสามเณร เยาวชน และพุทธศาสนิกชนท่ัวไป๗๔ 
 พระธรรมปริยัติเวที(สุเทพ ผุสฺสธมฺโม) ได้กล่าวถึงแนวทางการพัฒนาวัด ๒๔ ไว้ว่า การท่ี
จะพัฒนาอะไรก็ตาม ส่ิงแรกท่ีจะต้องพัฒนาก่อนอ่ืนใดก็คือ การพัฒนาตนเอง ต่อมาก็พัฒนาคนอ่ืน
ตามไปด้วยการพัฒนางาน สุดท้ายเป็นการพัฒนาเงินท่ีตนเองครอบครองดูแลอยู่ซ่ึงเป็นล าดับท่ีจะต้อง
พัฒนากันอย่างจริงจังและต่อเนื่อง ละเลยไม่ได้ เช่น ถ้าพัฒนาตัวเองไม่ได้เป็นตัวอย่างท่ีดีไม่ได้  ก็อย่า
หวังเลยว่าจะไปพัฒนาคนอ่ืน แต่ถ้าสามารถพัฒนาตนเองได้ดีมีคุณธรรม ซ่ือสัตย์ สุจริต ท้ังต่อหน้า
และลับหลังได้ ต่อไปจะไปพัฒนาคนอ่ืนก็ท าได้ง่าย เพราะคนอ่ืนจะเกรงใจให้ความเคารพนับถือย า
เกรง ซ่ึงเรียกว่า เมื่อครองตนเองได้ก็จะไปครองใจคนอ่ืนได้ แล้วจะท างานท าการอะไรก็ง่ายสะดวก 
เพราะถ้าคนท่ีครองเอาไว้ได้เป็นคนดีมีคุณธรรมซ่ือสัตย์ สุจริต ช่วยท างานได้ดี งานก็มีประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล ก็สามารถครองงานได้ เมื่อครองงานได้แล้วแน่นอนย่อมจะมีเงินเพิ่มข้ึน เพราะงานคือเงิน 
หรือว่าเงินก็คืองาน ซ่ึงก็จะต้องพัฒนาเงิน หรือครองเงินให้ดีท่ีสุด การบริหารจัดการเรื่องเงินนั้น ต้อง
ให้มีระบบมีระเบียบโปร่งใสสุจริต สามารถตรวจสอบได้ทุกเมื่อ 
 ในขณะเดียวกันนี้การจะท าอะไรก็ตาม ถ้าปราศจากการน าเอาธรรมะค าสอนของ
พระพุทธเจ้าเข้าไปใช้เข้าไปเก่ียวข้อง ส่ิงท่ีท านั้นจะไม่มีทางส าเร็จได้เลย ฉะนั้น พระธรรมค าสอนของ
พระพุทธเจ้าจึงจะเปรียบได้ว่าเป็นยาวิเศษขนานใหญ่ท่ีผู้ใดหรือใครก็ตามน าเอาไปใช้น าเอาไปปฏิบัติ 
ผู้นั้นจะสามารถแก้ปัญหาและดับปัญหาได้ ดังนั้นจึงสรุปว่าจะต้องมีการพัฒนา ๔ ประการด้วยกัน คือ 
 ๑. การพัฒนาตนเองหรือการครองตน โดยน าเอาพระธรรมค าสอนของพระพุทธเจ้ามา
เป็นเครื่องพัฒนาตนเองก่อน พระธรรมค าสอนของพระพุทธเจ้าท่ีจะพัฒนาตนให้ดีได้นั้นต้องเป็นเรื่อง 
“ศีล” เท่านั้น เพราะศีลเป็นแม่บทของการท าดี พูดดี และคิดดีของมนุษย์สามัญท่ัวไปถ้าขาดศีลเสีย
แล้วย่อมจะท าอะไรก็ไม่ดี โกงทุจริต โกหก เห็นแก่ได้ เบียดเบียนเพื่อนมนุษย์และชาวโลกท่ัวไป 
เสียสละไม่เป็น สรุปว่าคนท่ีขาดศีลไม่รักษาศีล จะเป็นคนท าอะไรก็ไม่ดี พูดอะไรก็ไม่ดี คิดอะไรก็ไม่ดี 
จะครองตนเองไม่ได้ เพราะไม่ได้พัฒนาตนเอง เพราะฉะนั้น คนดีท่ีมีศีลจะเอาศีลมาพัฒนาตนเองให้ดี
จะท าแต่ ส่ิงท่ีดีแก่ตนเองและผู้อ่ืนจะพูดแต่เรื่องท่ีดี และคิดแต่เรื่องท่ีดีๆ เมื่อปฏิบัติตามศีลก็จะ
ประคับประคองตนเองได้ดี ท่ีเรียกว่า “ครองตน” ได้ เหตุเพราะน าศีลมาพัฒนาตนเองก่อน 
 ๒. การพัฒนาคน หรือการครองคน การที่จะเข้าอยู่ในใจของคนอีกได้นั้น จะต้องมีบารมี
โดยการส่ังสมบารมีให้แก่กล้าขึ้นเรื่อย ๆ จากน้อยไปหามาก และในพระธรรมค าสอนของพระพุทธเจ้า
ท่ียึดครองใจคนอ่ืนได้นั้น คือ “สังคหวัตถุ ๔” ถ้าผู้ใดหรือใครก็ตามท่ีปฏิบัติตามหลักสังคหวัตถุ ๔ 
ย่อมจะเป็นท่ีช่ืนชอบและช่ืนชมของคนโดยท่ัวไปท้ังระดับล่างไปถึงระดับสูงดังท่ีพระพุทธองค์ได้ทรง
แสดงไว้ในอังคุตตรนิกาย จตุกกนิบาต ดังนี้ 
 
 
 

                                         
๗๔อ้างแล้ว, หน้า ๗๓. 



๓๖ 

 ภิกษุท้ังหลาย สังคหวัตถุ (ธรรมเครื่องยึดเหนี่ยว) ๔ ประการนี้ คือ๗๕ 
  ๑. ทาน   (การให้) 
  ๒. เปยยวัชชะ  (ปิยวาจา –วาจาเป็นท่ีรัก) 
  ๓. อัตถจริยา (การประพฤติประโยชน์) 
  ๔. สมานัตตตา  (การวางตนสม่ าเสมอ) 
 ๓. การพัฒนางาน หรือการครองงาน ซ่ึงเป็นเรื่องส าคัญเรื่องหนึ่ง ผู้น าไม่ควรปล่อยปละ
ละเลยเด็ดขาด การท างานให้ได้ดีส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี ต้องใช้พระธรรมค าสอนของพระพุทธเจ้า คือ 
อิทธิบาท ๔ ได้แก่ 
  ๑. ฉันทะ พอใจในส่ิงนั้น 
  ๒. วิริยะ ขยันหมั่นเพียรท าส่ิงนั้น 
  ๓. จิตตะ เอาใจใส่ให้ความส าคัญกับส่ิงนั้น 
  ๔. วิมังสา หมั่นพิจารณาไตร่ตรองส่ิงท่ีเราท านั้นให้ถ่ีถ้วน 
 เมื่อมีอิทธิบาท ๔ จะท างานอะไรก็ส าเร็จหมด กลายเป็นผู้น าท่ีดูงานออกบอกงานได้ ใช้
คนท างานถูก ผู้น าหลายคนท่ีไม่ประสบความส าเร็จในการท างานดูงานไม่ออก บอกงานไม่ได้ ใช้คนไม่
ถูกกับงาน งานออกมาจึงล้มเหลวไม่ประสบความส าเร็จ กลายเป็นผู้น าท่ีไม่มีผลงาน ไม่มีลูกน้อง
เช่ือถือในผลงาน จะท างานอะไร ก็ต้องพึ่งคนอ่ืน อาศัยคนอ่ืนอยู่ร่ าไป 
 ๔. การพัฒนาเงิน หรือการครองเงิน เมื่อท างานได้ดีมีผลงานแล้ว แน่นอนเงินย่อมจะเป็น
ผลตามมา เมื่อได้เงินมาก็จะต้องบริหารหรือครองเงิน ให้ดีมีระบบมีระเบียบปราศจากการทุจริตท้ัง
จากตัวเองและผู้ร่วมงาน คือ ต้องไม่โกง ไม่เบียดบัง ไม่หาผลประโยชน์จากเงินส่วนรวมนั้น ถือเสมอ
ว่าไม่ใช่เงินตน พระธรรมค าสอนของพระพุทธเจ้าท่ีจะช่วยสกัดก้ันจิตใจไม่ให้เป็นคนโกงกิน เบียดบัง
หาผลประโยชน์จากส่วนรวม นั้น คือ 
 ๑. หิริ ความละอายแก่ใจต่อการท าความผิดในทุกๆ เรื่องท้ังต่อหน้าและลับหลัง 
 ๒. โอตตัปปะ ความเกรงใจต่อผลของความผิดนั้น กลัวว่าถ้าเขาจับได้ก็จะต้องมี 
 ความผิดต้องได้รับโทษจากความผิดนั้นพระธรรมค าสอนของพระพุทธเจ้าท้ัง ๒ ข้อนี้ ถือ
เป็นธรรมประจ าของเทวดา ผู้มีธรรมะ ๒ ข้อนี้ จะกลายเป็นเทวดาทันที ท้ังท่ีตัวเองยังเป็นมนุษย์อยู่ 
เทวดาจะไม่ท าความผิดท้ังต่อหน้าและลับหลัง เพราะมีพระธรรมค าสอนของพระพุทธเจ้า ๒ ข้อนี้ จึง
ได้ช่ือว่า“เทวธรรม” บุคคลผู้ถึงพร้อมด้วยหิริและโอตตัปปะตั้งมั่นอยู่ในสุกกธรรม (กุศลธรรม) เป็นผู้
สงบระงับ เป็นคนดีงาม ท่านเรียกว่า ผู้มีเทวธรรมในโลก๗๖ 
 ฉะนั้น พระสงฆ์ซ่ึงเป็นผู้มีบทบาทส าคัญในการพัฒนาวัด เพื่อให้วัดมีความเจริญรุ่งเรือง 
พระสงฆ์จะต้องปฏิบัติตามหลักของการพัฒนาท้ัง ๔ ประการนี้ตามล าดับโดยเฉพาะการพัฒนาตนเอง
ต้องให้พร้อมอยู่เสมอ ซ่ึงเมื่อพัฒนาตนให้พร้อมแล้วต่อไปจะพัฒนาอะไรก็เป็นเรื่องเล็ก และจะประสบ
ความส าเร็จได้โดยง่าย 

                                         
๗๕องฺ.จตุกฺก. ( ไทย ) ๒๑/๓๒/๕๐. 
๗๖ขุ.ชา.ทุก. (ไทย) ๒๗/๖/๓. 



๓๗ 

 

 การพัฒนาวัดจะต้องเน้นวัดให้เป็นดังเช่นในอดีตด้วย และจะต้องพัฒนาให้ดีกว่า ในอดีตท่ี
ผ่านมา เพียงแต่สถานการณ์ท าให้กระบวนการของการพัฒนาวัดบางอย่างเปล่ียนรูปแบบไป อาจจะ
มาจากสาเหตุและปัจจัยท้ังภายนอก ภายในและส่ิงแวดล้อมทางด้านสังคม โดยเฉพาะโลกได้เข้าสู่
ระบบเทคโนโลยีสมัยใหม่ ระบบอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ในการบริหารจัดการเข้ามามีบทบาทช้ีน า
มากขึ้น กระบวนการพัฒนาจึงเปล่ียนไป เพื่อให้การพัฒนาอนุรักษ์ ส่งเสริม ความดีงามของสถานภาพ
วัดในอดีตและพัฒนาให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ในปัจจุบัน โดยเฉพาะประชาชน ซ่ึงเป็นกลุ่มหนึ่งใน
ฐานะพุทธบริษัทท่ีมีส่วนรับผิดชอบ การสอดส่องดูแล สนับสนุน ส่งเสริมกิจกรรม กิจการต่างๆ ของ
วัดท่ีอยู่ในชุมชนของตน มีส่วนส าคัญในการสร้างความเจริญมั่นคงของพระพุทธศาสนา มีความรู้สึกว่า
ตนเองจะต้องมีส่วนในความเป็นเจ้าของ มีส่วนร่วมหวงแหน อนุรักษ์ รักษา ส่ิงของภายในวัดการมี
ส่วนร่วมจึงเป็นองค์ประกอบท่ีส าคัญ๗๗ 
 การพัฒนาวัด มีองค์ประกอบหลักใหญ่ๆ อยู่ ๓ ประการ คือ 
  ๑. การพัฒนาศาสนวัตถุ/ศาสนสถาน 
  ๒. การพัฒนาศาสนธรรม 
  ๓. การพัฒนาศาสนบุคคล 
 การพัฒนาวัดให้ไปสู่เป้าหมายนั้น เจ้าอาวาสมีบทบาทส าคัญท่ีสุด เพราะเจ้าอาวาสคือ 
เจ้าอาวาสจัดการ มีหน้าท่ีรับผิดชอบกิจการต่างๆ ภายในวัด วัดจะเจริญรุ่งเรืองดีงามเรียบร้อย
เหมาะสมกับสภาพท้องถิ่น สามารถดึงดูดให้เด็กเยาวชน ประชาชนเข้ามาสนใจวัดร่วมกิจกรรม
พิธีกรรมภายในวัดก็อยู่ท่ีผู้น า ดังนั้น จึงสามารถสรุปกรอบแนวคิดในการพัฒนาอย่างย่อ ดังนี้ คือ 
 ๑. การวางแผน เป็นการก าหนดกรอบแนวทางของการพัฒนาว่าจะด าเนินไปใน 
ทิศทางใด ท าอะไร ท่ีไหน อย่างไร โดยอาจวางแผนด าเนินการเป็น ๓ ระยะด้วยกัน คือ 
  ๑. แผนระยะส้ัน อาจก าหนด ๑ – ๒ ปี 
  ๒. แผนระยะกลาง อาจก าหนด ๓ – ๕ ปี 
  ๓. แผนระยะยาว อาจก าหนด ๕ – ๑๐ ปี 
 ๒. การบริหารจัดการ เจ้าอาวาสด าเนินการจัดการอย่างจริงจัง โดยตั้งเป็นแผนงานไว้ว่า
ในปีงบประมาณท่ีตั้งไว้ จะพัฒนาวัดในด้านใดก่อน เช่น การพัฒนาศาสนวัตถุ/ศาสนสถานหรือการ
พัฒนาศาสนบุคคล หรือจะพัฒนาควบคู่กันไป 
 ๓. การเขียนโครงการ เพื่อให้มีรูปแบบการบริหารจัดการในวัดให้มีประสิทธิภาพควรเขียน
โครงการ การด าเนินงานว่าในแผนระยะส้ันจะพัฒนาอะไร ระยะกลางจะพัฒนาอะไรและระยะยาวจะ
พัฒนาอะไร 
 ๔. งบประมาณ โดยพิจารณาว่าการจะพัฒนาไปสู่เป้าหมายตามท่ีตั้งไว้นั้น แหล่งเงินทุน
จะมาจากส่วนใดบ้าง วัดมีความพร้อมเพียงใด ประชาชน ชุมชนใกล้เคียงวัดมีศักยภาพในการ

                                         
๗๗บุญเลิศ โสภา, วัดพัฒนา, ๔๘, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์การศาสนา , ๒๕๔๘), หน้า ๑๖๗ - 

๑๗๑. 



๓๘ 

สนับสนุนอุปถัมภ์ได้เพียงใด มีงบจากรายได้ส่วนใดบ้าง หรืออาจจะขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงาน
ท่ีเก่ียวข้อง 
 ๕. วัสดุอุปกรณ์ ในการที่จะสนับสนุนการพัฒนาวัดมีวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือการด าเนินงาน
หรือไม่ เพียงพอหรือไม่ หากไม่มี ไม่เพียงพอ จะหาได้จากแหล่งใด 
 หลักการพื้นฐานเหล่านี้ ควรจะต้องน ามาพิจารณาประกอบกัน จึงจะขับเคล่ือนเดินหน้า
ไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 แนวทางในการด าเนินงานพัฒนาวัดไว้ ๓ ด้าน คือ๗๘ 
 ๑. การพัฒนาศาสนสถานและศาสนวัตถุ 
  ๑.๑ พัฒนาและปรับปรุงศาสนสถาน เช่น โบสถ์ วิหาร กุฏิ ฯลฯ ให้สวยงามประหยัด
เรียบง่าย สอดคล้องต่อศิลปวัฒนธรรมประเพณีของชาติ และท้องถิ่น มีการจัดเก็บศาสนวัตถุ เช่น 
พระพุทธรูป ใบลาน ฯลฯ แยกไว้อย่างชัดเจนเป็นหมวดหมู่ในรูปของพิพิธภัณฑ์และเป็นประโยชน์
สูงสุดในแง่การศึกษา และเป็นศูนย์รวมศรัทธาของประชาชน 
  ๑.๒ ปรับปรุงสภาพแวดล้อมภายในวัดให้มีความสะอาดร่มรื่น เช่น การปลูกไม้
ดอกไม้ประดับ ต้นไม้เพื่อให้ความร่มรื่น มีบ่อน้ า สระน้ า ทางเดินเท้า ท่อระบายน้ า ฯลฯ การจัดท า
แผนผังภายในวัดเพื่อให้ใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มท่ี เป็นศูนย์กลางในการจัดกิจกรรมต่างๆ ในชุมชน 
 ๒. การพัฒนาพระภิกษุสามเณรภายในวัด 
  ๒.๑ ปรับปรุงระบบการรับบุคคลเข้ามาบวช เพื่อให้ได้ผู้มีคุณภาพและมุ่งหวังจะใช้
ชีวิตท่ีดีงามเป็นประโยชน์ในบวรพุทธศาสนารวมท้ัง มีกระบวนการคัดเลือกพระสังฆาธิการที่เหมาะสม 
โดยค านึงถึงความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ คุณวุฒิและวัยวุฒิอันเหมาะสมรวมท้ังสอดคล้องกับ
ความต้องการของชุมชน 
  ๒.๒ พัฒนาความรู้ของพระสังฆาธิการให้ถูกต้องทันสมัยท้ังทางโลกและทางธรรม 
สามารถน าวิทยาการแผนใหม่มาใช้จัดการหรือบริหารกิจการในวัด หรือในองค์กรการปกครองให้มี
ประสิทธิภาพและสามารถเป็นผู้น าของชุมชนได้  
  ๒.๓ พัฒนาความรู้ของพระภิกษุสามเณรภายในวัดทางศาสนา คือ พระภิกษุ 
สามเณร ชี อุบาสก อุบาสิกา และศิษย์วัด ให้รอบรู้ท้ังทางโลกและทางธรรม ปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบและ
ประกอบศาสนกิจอันเป็นประโยชน์ต่อสังคม ขจัดผู้แสวงประโยชน์และไม่ประสงค์ดีออกจากสถาบัน
พระพุทธศาสนา ส่งเสริมให้พระภิกษุสามารถอบรมส่ังสอน และช้ีน าส่ิงท่ีดีงามแก่สังคมได้ 
 ๓. การพัฒนาการจัดกิจกรรมภายในวัด 
  ๓.๑ ปรับปรุงแบบการประกอบศาสนพิธีให้มีความเข้าใจท่ีถูกต้อง สามารถ
ประกอบศาสนพิธีได้ตรงตามพุทธบัญญัติ ประหยัด เรียบง่ายและเป็นประโยชน์ ไม่ก่อให้เกิดความ
เส่ือมเสียสุรุ่ยสุร่าย หรือไม่เหมาะสม 

                                         
๗๘สมานจิต ภิรมย์ร่ืน, วัดพัฒนา, ๔๑, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์การศาสนา, ๒๕๔๑) หน้า ๑๔ - 

๑๗. 



๓๙ 

 

  ๓.๒ จัดการศึกษาให้แก่พระภิกษุ ให้เรียนรู้หลักธรรม ค าส่ังสอน สามารถปฏิบัติตน
อย่างถูกต้อง เป็นแบบอย่างแก่สังคมและเผยแพร่หลักธรรมดังกล่าวแก่ประชาชนได้มีการจัดวัดให้เป็น
อุทยานการศึกษาท่ีประชาชนสามารถใช้ประโยชน์ในการเรียนรู้และศึกษาหลักธรรมทางศาสนา 
รวมท้ังความรู้อ่ืนอันเป็นประโยชน์ นอกจากนี้ ควรเสริมสร้างความรู้แก่ประชาชนให้มีความเข้าใจและ
ยึดมั่นศรัทธาในหลักธรรมทางศาสนา เพื่อเป็นแนวทางให้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ 
  ๓.๓ พัฒนารูปแบบการเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้มีความหลากหลายสามารถเลือกใช้
ความรู้จากหลักธรรมพื้นฐานมาเป็นหลักในการเผยแผ่ โดยสามารถด าเนินการได้อย่างแพร่หลาย      
มีการใช้ส่ือง่ายๆ รวมท้ังใช้นวัตกรรมใหม่ๆ ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 
  ๓.๔ พัฒนางานสาธารณสงเคราะห์ ให้วัดเป็นท่ีพึ่งพิงของประชาชน โดยเป็น
ศูนย์กลางของการเรียนรู้ในด้านต่างๆ เช่น การศึกษา สงเคราะห์ส าหรับผู้ยากไร้ การฝึกอาชีพ
การศึกษาพิเศษ การจัดแหล่งสาธิตความรู้ สวนสมุนไพร การสงเคราะห์บุคคลติดเช้ือโรคเอดส์     
การเปิดโอกาสให้ชุมชนใช้วัดเป็นศูนย์รวมของกิจกรรม จัดลานกีฬาท่ีเหมาะสมตลอดจนใช้เป็น
สถานท่ีประชุมและประกอบกิจกรรมต่างๆ อันตอบสนองความต้องการของสังคม ท้ังนี้เพื่อท าให้วัด
เป็นศูนย์กลางของชุมชนอย่างแท้จริงการพัฒนาวัดให้บรรลุถึงจุดมุ่งหมายดังกล่าวได้นั้น นอกจากวัด
เองจะต้องเริ่มด าเนินการอย่างจริงจัง โดยมีเจ้าอาวาสและพระภิกษุสามเณรภายในวัดในวัดเป็นแกน
น าแล้ว ยังจะต้องอาศัยความร่วมมือร่วมแรงร่วมใจจากประชาชนรอบวัด และชุมชนอันเป็นพื้นเพท่ีตั้ง
วัด รวมท้ังหน่วยงานท้ังภาครัฐและเอกชน ระดมการช่วยเหลือกันอย่างเต็มท่ี เพื่อสนับสนุนกิจการ
ของวัดให้มีบทบาทส าคัญ ในการช่วยพัฒนาจิตใจของประชาชน และเป็นศูนย์รวมของความสุขสงบ
ให้แก่สังคมได้อย่างแท้จริง 
 ธ ารง อมโร ได้ให้แนวคิดพอเป็นแนวทางในการพัฒนาวัดในทางท่ีดีขึ้นในด้านต่างๆ พอจะ
สรุปได้ว่า วัดจะต้องปรับตนเองให้มีการพัฒนาในทางท่ีดีขึ้นในด้านต่างๆ ท่ีสามารถเป็นท่ีพึ่งพิงของ
ประชาชนได้หลายประการ แต่จะยกท่ีส าคัญเพียง ๒ ด้าน คือ๗๙ 
 ก. ด้านศาสนสถาน 
 ศาสนสถาน ได้แก่ สถานท่ีและส่ิงก่อสร้างภายในวัด คือ โบสถ์ (เรียกตามศัพท์ว่า อุโบสถ 
ส าหรับวัดราษฎร์ท่ัวๆ ไป และเรียกว่า พระอุโบสถ ส าหรับวัดหลวง) ศาลาการเปรียญวิหาร กุฏิสงฆ์ 
เป็นต้น ถือว่าเป็นเบ้ืองต้นของศรัทธาประชาชนเป็นรูปธรรมท่ีสามารถมองเห็นได้โดยง่าย การท่ีจะท า
ให้ประชาชนเข้ามาใกล้ชิดวัดซ่ึงจะท าให้พระสงฆ์สามารถมีโอกาสกล่อมเกลาจิตใจของประชาชนนั้น
ได้จะต้องพัฒนาวัดให้ดีเสียก่อน นอกจากนี้ หากวัดได้รับการพัฒนาให้ดีแล้วยังสามารถใช้เป็นแหล่ง
ท่องเท่ียว พักผ่อนหย่อนใจ สามารถท ารายได้ให้กับชุมชนและประเทศชาติได้อีกด้วย ดังนั้น          
วัดจะต้องปรับปรุงและพัฒนา ดังนี้ 
 ๑. บริเวณวัดต้องมีความมั่นคงสวยงาม สะอาด ร่มรื่นมีระเบียบ เหมาะสมกับประโยชน์ใช้
สอยในการประกอบศาสนกิจการศึกษา การปฏิบัติธรรม และการจัดกิจกรรมของชุมชน โดย 

                                         
๗๙ธ ารง อมโร, วัดพัฒนา, ๔๕, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์การศาสนา, ๒๕๔๕), หน้า ๔๕. 



๔๐ 

  ๑.๑ บูรณะและพัฒนาถาวรวัตถุภายในวัดให้เข้มแข็ง มั่นคง มีความเรียบร้อย
สวยงาม 
  ๑.๒ รักษาความสะอาดบริเวณวัดอยู่เสมอ 
  ๑.๓ ปลูกไม้ดอกไม้ประดับและต้นไม้ท่ีให้ความร่มรื่น โดยปลูกอย่างเป็นระบบ
ระเบียบ 
 ๒. พัฒนาวัดให้เป็นแหล่งความรู้ ท้ังด้านวิชาการและวิชาชีพแขนงต่างๆ เช่น จัดตั้ง
โรงเรียนสอนความรู้ทางพระพุทธศาสนาและวิชาสามัญในช่วงหยุดเรียน จัดตั้งโรงเรียนสอนวิชาชีพ
แขนงต่างๆ ท้ังวิชาชีพถาวรและวิชาชีพเสริมรายได้ ได้แก่ วิชาชีพตัดเย็บเส้ือผ้าตัดผม เสริมสวย 
ท าอาหารและขนมฯลฯ ท้ังนี้ให้สัมพันธ์กับทรัพยากรที่มีอยู่ในท้องถิ่น รวมท้ังการตลาดด้วย 
 ๓. ให้วัดเป็นศูนย์กลางชุมชน ในการจัดประชุมอบรมประกอบพิธีกรรมต่างๆ ท่ีไม่ขัดกับ
หลักศาสนา 
 ๔. ให้วัดเป็นศูนย์กลางในการเก้ือกูลสงเคราะห์ประชาชนในรูปแบบต่างๆ เช่น ศูนย์
สงเคราะห์ผู้ประสบภัย ศูนย์ดับเพลิงประจ าหมู่บ้าน ศูนย์แหล่งน ้าอุปโภคบริโภค เป็นต้น 
 ๕. ให้วัดเป็นแหล่งอนุรักษ์ สืบทอดเผยแผ่ พัฒนา และสร้างสรรค์ศิลปวัฒนธรรมประเพณี 
และภูมิปัญญาท้องถิ่น เช่น จัดตั้งพิพิ ธภัณฑ์ในวัด จัดตั้ งกลุ่มพลังเพื่อสืบทอดและเผยแผ่
ศิลปวัฒนธรรม จัดตั้งศูนย์อนุรักษ์โบราณวัตถุ จัดตั้งศูนย์ศิลปวัฒนธรรม จัดตั้งศูนย์ฝึก 
วิชาชีพท้องถิ่น เป็นต้น 
 ข. ด้านการเผยแผ่ศาสนา 
 การเผยแผ่หลักธรรมค าสอนของศาสนาไปสู่ประชาชนเพื่อให้ประชาชนน าไปประพฤติ
ปฏิบัตินั้น ถือเป็นภารกิจหลักของพระสงฆ์ ซ่ึงจะมีส่วนช่วยในการพัฒนาสังคมเป็นอย่างมาก เพราะ
หากคนในสังคมเป็นคนดีมีคุณธรรมจริยธรรมตามหลักศาสนาแล้ว การพัฒนาด้านอ่ืนๆ ก็จะส าเร็จได้
โดยง่าย แต่เนื่องจากในปัจจุบันโลกได้เจริญรุดหน้าไปมาก การเผยแผ่ศาสนาโดยวิธีการแต่เดิมอาจใช้
ไม่ได้ผลหรือได้ผลด้อยประสิทธิภาพ จึงจ าเป็นท่ีวัดจะต้องปรับปรุงวิธีการเผยแผ่ศาสนาเพื่อให้ศาสนา
เป็นแกนหลักในการพัฒนาสังคม ดังนี้ 
 ๑. จัดกิจกรรมเพื่อประโยชน์เก้ือกูลแก่ชุมชน โดยกิจกรรมนี้จะต้องเป็นความร่วมมือ
ระหว่างวัด ชุมชนและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง ท้ังนี้ เพื่อให้วัดและชุมชนมีความผูกพันแนบแน่นกันมาก
ยิ่งขึ้น กิจกรรมดังกล่าว ได้แก่ 
  ๑.๑ เปิดวัดเป็นแหล่งความรู้ทางศาสนา วิชาการด้านอ่ืนๆ ทุกชนิด โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งความรู้ทางพระพุทธศาสนา ซ่ึงบรรจุไว้ในหนังสือท่ีส าคัญ คือ พระไตรปิฎก ดังนั้นวัดจะต้องท า
ความเข้าใจแก่คนในวัด และประชาชนว่า พระไตรปิฎกมิใช่มีไว้เพื่อกราบไหว้บูชาหรือเก็บใส่ตู้โชว์
เฉยๆ จะต้องคิดให้ถูกว่าพระไตรปิฎก คือ แหล่งความรู้ทางพระพุทธศาสนาท่ียิ่งใหญ่ท่ีสุด ท่ีจะต้อง
ศึกษา อ่าน และค้นคว้า เพื่อท าความเข้าใจ และน าไปปฏิบัติอย่างจริงจัง จึงจะถือว่าเป็นการปฏิบัติ
ธรรมตามแนวพระพุทธศาสนาท่ีถูกต้อง 
  ๑.๒ จัดอบรมความรู้ทางศาสนาให้แก่นักเรียน นิสิตนักศึกษาและประชาชน 
ในรูปแบบต่างๆ เช่น จัดนิทรรศการ การเข้าค่ายคุณธรรม การใช้เสียงตามสายหรือหอกระจาย 
เสียง 



๔๑ 

 

  ๑.๓ จัดตั้งศูนย์เล้ียงเด็กก่อนเกณฑ์ในวัด พร้อมท้ังจัดการให้ความรู้แก่ผู้ปกครองเด็ก
ในรูปแบบต่างๆ เช่น จัดท าต ารา เอกสาร จัดนิทรรศการ เป็นต้น 
  ๑.๔ จัดตั้งศูนย์ศึกษาทางพระพุทธศาสนาในวันหยุด (เสาร์ – อาทิตย์)  
  ๑.๕ จัดตั้งศูนย์ฝึกวิชาชีพต่างๆ ในวัด 
  ๑.๖ จัดตั้งสหกรณ์หมู่บ้าน ธนาคารข้าว ธนาคารโค – กระบือ จัดตั้งศูนย์รวม
ผลผลิตของหมู่บ้าน ศูนย์รวมยา เป็นต้น 
  ๑.๗ จัดตั้งฌาปนกิจสงเคราะห์ ศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยภายในวัด 
  ๑.๘ จัดตั้งหอสมุดประจ าชุมชน ท่ีอ่านหนังสือพิมพ์ วารสาร จัดตั้งหอกระจายข่าว
ประจ าหมู่บ้าน 
  ๑.๙ จัดตั้งกลุ่มรวมพลังต่างๆ เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาสังคม 
  ๑.๑๐ จัดตั้งพิพิธภัณฑ์ประจ าหมู่บ้าน เพื่ออนุรักษ์และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  ๑.๑๑ จัดตั้งศูนย์ประปาหรือแหล่งน้ าประจ าหมู่บ้าน 
 กิจกรรมต่างๆ เหล่านี้ จะเป็นเครื่องประสานความเช่ือมโยง ความผูกพันระหว่างวัด 
พระสงฆ์ กับประชาชนในชุมชน ซ่ึงจะเป็นโอกาสให้พระสงฆ์มีความใกล้ชิดและเข้าใจปัญหาของชุมชน 
สามารถใช้หลักธรรมกล่อมเกลาจิตใจของประชาชนได้ง่ายยิ่งขึ้น และสามารถเป็นเครื่องยึดเหนี่ยว
จิตใจของประชาชนได้อย่างแท้จริง ท้ังนี้ จะต้องมีหน่วยงานท่ีรับผิดชอบท าหน้าท่ีประสานงาน
ระหว่างวัดและหน่วยงานต่างๆ หรือองค์การที่เก่ียวข้อง เช่น กรมการศึกษานอกโรงเรียน สถาบันฝึก
วิชาชีพต่างๆ หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง สาธารณูปโภคฯลฯ ให้เข้ามาด าเนินการในวัด โดยจัดระบบ
บริหารงานให้สอดคล้องเหมาะสมกัน 
 ๒. มีการกระจายอ านาจ การวางแผนร่วมมือในการพัฒนาชุมชน ระหว่างวัดองค์กรต่างๆ 
เช่น สถานศึกษา หน่วยงานราชการ / เอกชน และชุมชน 
 ๓. ใช้เทคโนโลยีท่ีทันสมัยประกอบการเผยแผ่หลักธรรมสู่ประชาชนเพื่อให้ประชาชนมี
ความรู้ความเข้าใจหลักธรรมของศาสนาอย่างถ่องแท้ สามารถน าไปประยุกต์ใช้ใน 
ชีวิตประจ าวันได้อย่างแท้จริง 
 ๔. ให้องค์กร หน่วยงานและสถาบันต่างๆ เช่น ส่ือมวลชน สถานศึกษา เข้ามามีส่วนร่วม
ในการเผยแผ่หลักธรรมสู่ประชาชน 
 ๕. จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมประชาชนในรูปแบบท่ีหลากหลายเหมาะสม
กับความแตกต่างระหว่างบุคคล 
 ๖. จัดตั้งศูนย์พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมหรือศูนย์ปฏิบัติธรรมในวัดทุกแห่ง พร้อมท้ังจัดตั้ง
กองทุนสนับสนุนการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมหรือศูนย์ปฏิบัติธรรมนั้น 
 ๗. ผลิตต ารา เครื่องมือและอุปกรณ์ท่ีเก่ียวข้องกับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของ
ประชาชนให้แพร่หลายมากยิ่งขึ้น 
 ๘. น าหลักค าสอนมาอธิบายขยายความให้สามารถรู้ และเข้าใจได้โดยง่าย ตามความ
เหมาะสมแก่การศึกษาและวุฒิภาวะของประชาชน ท้ังนี้ โดยมิให้หลักธรรมนั้นๆ คลาดเคล่ือนจากเดิม 
 ๙. เน้นการปฏิบัติตามหลักธรรมมากกว่าการรู้หลักธรรมเพียงอย่างเดียว 



๔๒ 

 การพัฒนาวัดอาจมีแนวคิด วิธีการ ค่อนข้างจะสอดคล้องใกล้เคียงกัน โดยหลักของการ
พัฒนาอยู่ท่ีว่าใครจะเริ่มต้นท่ีจุดไหนก่อน แต่เห็นว่าต้องพัฒนาวัตถุและคนไปพร้อมๆ ในคราวเดียวกัน 
คือ๘๐ 
 ๑. พัฒนาเสนาสนะ คือ ปัจจัยอ านวยความสะดวกในการประกอบกิจกรรมให้มีความ
สะดวก ตลอดจนท่ีพักอาศัยของพระภิกษุและสามเณร อุบาสกและอุบาสิกา เพื่อชาวพุทธท่ัวไปท่ี
สนใจจะได้เข้ามาศึกษาปฏิบัติธรรม 
 ๒. พระภิกษุสามเณรภายในวัดพระสงฆ์สามเณรต้องหมั่นท ากิจ ศึกษา และปฏิบัติธรรม
อย่างสม่ าเสมอ เช่น ท าวัตรเช้า – เย็น ลงอุโบสถสังฆกรรมเพื่อขัดเกลาจิตใจให้โปร่งเบาสบาย 
 ๓. ร่วมท ากิจกรรมหมู่คณะ และป้องกันความเส่ือม ความเสียหาย อันจะเกิดขึ้น 
 ๔. เป็นผู้ท่ีมีอัธยาศัยในการปฏิสันถาร ท้ังอามิสปฏิสันถารและธรรมปฏิสันถาร 
 ๕. สนใจรับรู้ทุกข์สุขของคนในชุมชนรอบๆ วัด และให้การสงเคราะห์ไปตามสมควร 
ท้ังหมดท่ีกล่าวนี้ จะเป็นไปตามวัตถุประสงค์ได้ก็ขึ้นอยู่ ท่ีเจ้าอาวาสท่ีเป็นแกนน าเป็นส าคัญ          
ต้องประกอบด้วยเมตตา เ สียสละ มีความเพียร อดทน มี สัจจะ หวังความเจริญมั่นคงต่อ
พระพุทธศาสนา และความอยู่ดีมีสุขของประชาชนเป็นเป้าหมาย 
 กรมการศาสนา ได้ให้แนวทางการพัฒนาวัดเป็นศูนย์กลางชุมชนสรุปได้ ดังนี้๘๑ 
 ๑. พัฒนาวัดให้เกิดความรู้สึกแก่ชุมชนในท้องถิ่นว่า วัดเป็นของตน มีความรู้สึกหวงแหน 
รัก และช่วยกันดูแลรักษา 
 ๒. สร้างสภาพวัดให้มีความหมาย ๕ ประการ คือ 
  ๒.๑ เป็นท่ีพ านักอาศัยของพระภิกษุสามเณร 
  ๒.๒ เป็นท่ีบวชเรียนศึกษาปฏิบัติธรรม 
  ๒.๓ เป็นท่ีท าบุญบ าเพ็ญกุศลของประชาชน ชาวบ้านรอบวัด 
  ๒.๔ เป็นท่ีประชาชน ชาวบ้านรอบวัดได้มารับการปลูกฝังศีลธรรม 
  ๒.๕ เป็นศูนย์กลางส าหรับประกอบกิจกรรมทางสังคมร่วมกัน ของประชาชน
ชาวบ้านรอบวัด 
 ๓. สร้างความสัมพันธ์ระหว่างวัดกับประชาชนในท้องถิ่น วัดต้องสะอาดร่มรื่น มีการจัด
กิจกรรมเพื่อประชาชน มีความพร้อมท่ีจะให้บริการแก่ประชาชนในท้องถิ่นท่ีมีความต้องการเข้าวัด 
เพื่อบ าเพ็ญกุศล ศึกษาพระธรรมวินัย และหลักพระพุทธศาสนา ประชาชนจะได้เห็นคุณค่าและเข้าวัด
มากขึ้น 
 ๔. สร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันระหว่างวัดกับประชาชนในท้องถิ่น วัดควรเป็นแกน
น าของประชาชนในท้องถิ่นในการติดต่อกับหน่วยงานอ่ืนๆ การจัดกิจกรรมเพื่อการสาธารณูปโภค 
สาธารณูปการตลอดจนการส่งเสริมอาชีพซ่ึงควรใช้วัดเป็นศูนย์กลาง 

                                         
๘๐พระครูนิวิฐธรรมขันธ์ (เจริญ มุนิจารี) , วัดพัฒนา, ๕๒, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์ส านักงาน

พระพุทธศาสนาแห่งชาติ, ๒๕๕๓), หน้า ๑๕๓. 
๘๑กองพุทธศาสนสถาน กรมการศาสนา, คู่มือการพัฒนาวัด อุทยานการศึกษาในวัดลานวัด ลานใจ 

ลานกีฬา, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์การศาสนา, ๒๕๔๕ ), หน้า ๓ – ๑๒. 



๔๓ 

 

 ๕. ให้เกิดการยอมรับตลอดไปว่า วัดกับชุมชนนั้นๆ เป็นหน่วยเดียวกัน ให้ความช่วยเหลือ
เก้ือกูลซ่ึงกันและกันการพัฒนาจะเริ่มข้ึนและส าเร็จลุล่วงได้ เจ้าอาวาสจะต้องเป็นผู้ประสานท่ีส าคัญ
จึงควรจะได้ศึกษาสภาพแวดล้อม และองค์ประกอบต่างๆ ของวัดเพื่อให้ได้ข้อมูลเป็นพื้นฐานไว้ก่อน 
โดยมีจุดหมายแห่งการพัฒนา วัดเ ล็ง สู่เป้ าหมาย ๓ ประการ อันเป็นหลักความมั่ นคงแห่ง
พระพุทธศาสนา คือ 
 ประการท่ี ๑ การพัฒนาด้านศาสนวัตถุ 
 ศาสนวัตถุ ได้แก่ ท่ีตั้งวัดและทรัพย์สินของวัด ซ่ึงแบ่งเป็น ๓ ประเภท โดยสังเขป ดังนี้ 
 ๑. เสนาสนะ 
  ๑.๑ ท่ีดินท่ีตั้งวัด จัดให้มีหนังสือส าคัญขึ้นทะเบียนไว้กับทางราชการให้ เรียบร้อย 
  ๑.๒ วัดจะต้องมีแผนผังก าหนดการปลูกสร้างภายในวัด แยกเป็น ๓ เขต คือ 
   ก. เขตพุทธาวาส เป็นท่ีตั้งอุโบสถ เจดีย์ วิหาร สถูป ศาลาการเปรียญ และ
สถานท่ีประกอบพิธีกรรมทางศาสนา เป็นแดนท่ีสงบเงียบเรียบร้อย 
   ข. เขตสังฆาวาส เป็นท่ีตั้งกุฏิท่ีอยู่ของพระภิกษุสามเณร โรงครัว หอฉัน โรงเก็บ
พัสดุ โรงไฟฟ้า โรงประปา ศาลารับแขก 
   ค. เขตสาธารณสงเคราะห์ เป็นบริเวณท่ีทางวัดกันไว้เพื่อสงเคราะห์แก่ ประชาชน 
เช่น เป็นท่ีตั้งโรงเรียน สุขศาลา สถานพยาบาล สมาคมทางศาสนา โรงเรียนพระปริยัติธรรม ห้องสมุด 
พิพิธภัณฑ์ สุสาน ฌาปนสถานตามความเหมาะสมแก่วัดนั้นๆ 
 เมื่อได้แบ่งเขตท้ังสามนี้แล้ว วัดมีท่ีดินเหลือพอท่ีจะจัดประโยชน์หารายได้บ ารุงวัดอยู่อีก 
ก็ให้ก าหนดเขตเพิ่มข้ึนอีกหนึ่งเขต เรียกว่า เขตจัดประโยชน์ ซ่ึงเขตจัดประโยชน์นี้จะต้องกันไว้ให้ห่าง
จากเขตพุทธาวาส และเขตสังฆาวาส เพื่อมิให้มีกิจการอย่างใดอย่างหนึ่งอันเป็นปฏิปักษ์ต่อความสงบ
เรียบร้อยภายในวัด 
  ๑.๓ ในบริเวณวัดมีการปลูกต้นไม้ผล ไม้ดอก ไม้ใบ ไม้ท่ีเก่ียวกับการเรียนพุทธ
ประวัติ และไม้ท่ีเป็นสัญลักษณ์ของหมู่บ้านนั้น ท าให้วัดเป็นแหล่งศึกษาและเป็นสถานท่ีรื่นรมย์ พื้น
ลานวัดปัดกวาดให้สะอาดตามธรรมชาติ จะท าเป็นสนามหญ้าหรือท าลานปูนก็แล้วแต่ความเหมาะสม 
แต่ต้องรักษาความสะอาดปราศจากมูลฝอย และส่ิงปฏิกูล มีถังรองรับเศษขยะตั้งไว้เป็นระยะ มีถนน
หรือทางเท้าภายในวัด 
  ๑.๔ วัดควรมีประตูปิดเปิด ตามเวลาเพื่อความปลอดภัยแก่ทรัพย์สินของวัดและเพื่อ
ความศักดิ์สิทธ์ิแห่งปูชนียสถาน ท้ังท าให้เกิดความเป็นระเบียบในการปกครองวัด 
  ๑.๕ มีป้ายแสดงส่ิงส าคัญๆ เพื่อดึงดูดศรัทธาของประชาชนตามสมควร เช่น ป้ายวัด 
ป้ายบอกเวลาปิดเปิดวัด ป้ายช่ือส่ิงปลูกสร้าง ป้ายช่ือต้นไม้ท่ีควรศึกษา ป้ายขอให้ช่วยกันรักษาความ
สะอาดฯลฯ นอกจากนี้ ควรมีแผ่นป้ายพิเศษบอกต านานหรือประวัติส าคัญๆ ของวัดนั้น เมื่อคนเข้าวัด
จะได้อ่านและทราบความส าคัญของวัดทันที และป้ายแสดงยอดพระภิกษุสามเณร และศิษย์วัด เป็น
ต้น 
  ๑.๖ การทาสีเสนาสนะก็ดี แผ่นป้ายก็ดีให้ใช้สีเรียบๆ ไม่ฉูดฉาดเกินไป 
  ๑.๗ การปลูกสร้างเสนาสนะภายในวัดให้รักษาไว้ซ่ึงศิลปกรรมของไทย เป็นท่ี
แสดงออกซ่ึงวัฒนธรรมของชาติและของท้องถิ่นนั้นๆ กับควรให้มีขนาดและจ านวนเท่าท่ีจ าเป็นมิใช่ว่า



๔๔ 

วัดท่ีเจริญจะต้องมีส่ิงก่อสร้างใหญ่โตและราคาแพงเสมอไป แต่หากอยู่ท่ีความเหมาะสมพอดีกับฐานะ
ของวัด และความสะอาดเรียบร้อยเป็นส าคัญ และถ้าเป็นไปได้ก็ควรใช้ วัสดุท่ีผลิตในท้องถิ่นในการ
ปลูกสร้าง และตกแต่งด้วยก็จะท าให้เกิดความน่านิยมมาก นอกจากนี้ การก่อสร้างถาวรวัตถุขนาด
ใหญ่ จะต้องให้สถาปนิกและวิศวกรตรวจแบบแปลนเพื่อความมั่นคงด้วย 
 ๒. คุณสมบัติของวัด 
  ๒.๑ ทรัพย์สินของวัด เช่น พระพุทธรูป ศิลปวัตถุ โบราณวัตถุ ตลอดจนท่ีดินอันเป็น
ท่ีตั้งวัด มีการควบคุมดูแล เป็นอย่างดีและบ ารุงรักษาตามหลักวิชา 
  ๒.๒ ทรัพย์สินของวัดส่วนท่ีจัดประโยชน์ทางวัดได้ด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย 
กฎกระทรวง ค าส่ังมหาเถรสมาคม และระเบียบแบบแผนของทางราชการ ท้ังได้ด าเนินการไปในทางท่ี
ชอบท่ีควร 
  ๒.๓ ทะเบียนบัญชีพัสดุ บัญชีเงิน เอกสารการรับจ่ายเงิน ถูกต้องตามแบบของทาง
ราชการ 
  ๒.๔ บรรดาหนังสือสัญญา นิติกรรม หนี้สิน วัดได้ปฏิบัติไปตามเงื่อนไขโดยสุจริตใจ 
 ๓. สวัสดิการ 
  ๓.๑ วัดได้จัดระบบการส่งเสริมสวัสดิภาพของพระภิกษุสามเณร และคนในวัด
ตลอดจนผู้ไปติดต่อกับวัดเป็นอย่างดี เช่น มีน้ าดื่ม น้ าใช้ มีไฟแสงสว่าง มีท่ีอยู่อาศัยอันเหมาะสม 
  ๓.๒ มีระบบก าจัดส่ิงปฏิกูล เช่น มีส้วม มีท่ีปัสสาวะ มีถังรับมูลฝอย มีเครื่องมือปัด
กวาดและท าความสะอาด ตลอดจนน้ าช าระพร้อมบริบูรณ์ 
  ๓.๓ จัดการเล้ียงดูพระภิกษุสามเณร ตลอดจนการรักษาพยาบาลให้ท่ัวถึง 
  ๓.๔ จัดให้พระภิกษุสามเณรได้รับความผาสุก ในการบ าเพ็ญสมณธรรมและ
การศึกษาเล่าเรียน โดยท่ีทางวัดสนับสนุน ไม่ใช่ปล่อยตามยถากรรม 
  ๓.๕ มีเจ้าหน้าท่ีสวัสดิการตามพระพุทธานุญาต เช่น เจ้าหน้าท่ีภัตตุเทศก์และ
เจ้าหน้าท่ีเสนาสนะคหาปกะ เป็นต้น 
  ๓.๖ จัดสวัสดิการส าหรับคนเข้าวัด เช่น มีส้วม ท่ีปัสสาวะ น้ าดื่ม ท่ีพัก ท่ีรับรองแขก 
ท่ีจอดรถ ท่ีเก็บรองเท้าไม่ให้สูญหาย ตลอดจนค าแนะน าต่างๆ 
 ประการท่ี ๒ การพัฒนาด้านศาสนธรรม 
 ศาสนธรรม ได้แก่ หลักค า ส่ังสอนทางศาสนา หรือการปฏิบัติตามพระธรรมวินัยซ่ึง
แบ่งเป็น ๒ ประเภท โดยสังเขปดังนี้ 
 ๑. สมณธรรม 
  ๑.๑ ส่งเสริมการเรียนพระธรรมวินัยของพระภิกษุสามเณร 
  ๑.๒ ส่งเสริมการศึกษาธรรม ส าหรับประชาชน 
  ๑.๓ ส่งเสริมการปฏิบัติสมณธรรม เช่น การรักษาธุดงควัตร การท าสมาธิเดินจงกรม 
และการประพฤติพรหมจรรย์ 
  ๑.๔ มีการแสดงเป็นประจ าในวันธรรมสวนะและมีการประกอบพิธีมหาบูชาในวัน
ส าคัญทางศาสนา 



๔๕ 

 

  ๑.๕ พระภิกษุสามเณรมีการลงอุโบสถ ท าวัตร สวดมนต์ ท าอุโบสถสังฆกรรมท า
อุปัชฌายวัตรอาจาริยวัตรตามจารีตของสงฆ์ 
  ๑.๖ ก าจัดเสียซ่ึงการอันจะชักน าศาสนิกชนให้เกิดความงมงายและปฏิบัติผิดเพี้ยน
ท้ังท่ีไปจากหลักธรรมค าสอนของพระพุทธเจ้ากระท าขึ้นเองและท่ีส่งเสริมให้ผู้อ่ืนท าท้ังไม่ปล่อยปละ
ละเลย ให้บุคคลภายนอกใช้วัดหรือเคหะ และท่ีดินของวัดเป็นท่ีประกอบกิจอันเป็นปฏิปักษ์ต่อ
พรหมจรรย์ 
 ๒. สาธารณสงเคราะห์ 
 ความมุ่งหมายในเรื่องนี้คือ ให้วัดกับบ้านต่างถ้อยทีถ้อยอาศัยกันและกันชาวบ้านพากัน
บ ารุงวัด ฝ่ายชาววัดก็อ านวยประโยชน์แก่ชาวบ้านในทางท่ีชอบท่ีควร โดยยึดหลักหน้าท่ีของสมณะพึง
บ ารุงกุลบุตรกุลธิดาในสิงคาโลวาทสูตร (ทิศ ๖) ยกตัวอย่างเช่น 
  ๒.๑ วัดจัดตั้งหน่วยสงเคราะห์พุทธมามกะผู้เยาว์ขึ้นตามค าแนะน าของกรมการ
ศาสนา เพื่อสงเคราะห์เด็กผู้เยาว์ในหมู่บ้านท่ีตั้งวัด 
  ๒.๒ กันท่ีดินบางส่วนให้ทางราชการปลูกสร้างโรงเรียน และทางวัดก็ให้การอุปถัมภ์
แก่โรงเรียนนั้น 
  ๒.๓ เอ้ือเฟื้อให้สถานท่ี ตั้งหน่วยงานการกุศลสาธารณประโยชน์ภายในวัดซ่ึงไม่ท า
ให้วัดได้รับความเส่ือมเสียท้ังในด้านศิลปกรรมและด้านจิตใจของประชาชน เช่น ตั้งสุขศาลา สถานี
อนามัย สุสาน และฌาปนสถาน เป็นต้น 
  ๒.๔ กันบริเวณวัดส่วนใดส่วนหนึ่งอันเหมาะสมไว้ปลูกต้นไม้ให้ร่มรื่นหรือมีศาลาท่ี
พักให้ประชาชนได้ไปพักผ่อนหาความสงบใจเป็นครั้งคราว 
  ๒.๕ จัดตั้งพิพิธภัณฑ์ทางศาสนา และห้องสมุดบริการเอกสารทางวิชาการให้
ประชาชนและเยาวชนแสวงหาความรู้รอบตัวตามสมควร 
 ประการท่ี ๓ การพัฒนาด้านศาสนบุคคล 
 ศาสนบุคคล ได้แก่ พุทธบริษัทท้ัง ๔ หรือบุคคลท่ีเก่ียวกับวัด ซ่ึงแบ่งเป็น ๓ ประเภท 
โดยสังเขปดังนี้ 
 ๑. สงฆ์ 
 ข้อนี้หมายถึง การปกครองพระภิกษุสามเณรและอารามิกชนภายในวัดนั้นๆ ให้เป็นหมู่
คณะท่ีเคร่งครัดในพระธรรมวินัย และเป็นหมู่ท่ีมีระเบียบเรียบร้อย เช่น 
  ๑.๑ พระสงฆ์มีความสามัคคีพร้อมเพรียงกัน ต่างก็ร่วมมือในการพัฒนาวัดวาอาราม 
  ๑.๒ เป็นท่ีปรากฏแน่ชัดว่า พระสงฆ์เป็นหมู่ท่ีมีระเบียบ เช่น ในการครองผ้าในการ
ท ากิจวัตรร่วมกันในการใช้สอยเสนาสนะ สังฆบริขาร ตลอดจนเวจกุฎี และบริเวณวัดอันเป็นท่ีอยู่
อาศัย 
  ๑.๓ เป็นวัดท่ีไม่มีอธิกรณ์หรือฟ้องร้องกันให้เป็นที่อ้ือฉาว หากมีอธิกรณ์ขึ้นทางวัดก็
พิจารณาหาทางยุติด้วยความเป็นธรรม 
  ๑.๔ เจ้าอาวาสวัดได้มีการสอดส่องดูแลลูกวัดของตนมิให้ประพฤตินอกรีดนอกรอย
ท้ังในและนอกวัด 



๔๖ 

  ๑.๕ บรรดาบุคคลภายในวัด ต้องมีทะเบียนบัญชีแสดงการย้ายเข้าย้ายออกและการ
ลากิจ 
  ๑.๖ บุคคลทุกคนท่ีพ านักอาศัยอยู่ในวัด ไม่ว่าจะเป็นบรรพชิตหรือคฤหัสถ์ย่อมอยู่
ภายใต้การปกครองบังคับบัญชาของเจ้าอาวาสท้ังส้ิน คือ เจ้าอาวาสสามารถปกครองวัดได้ท่ัวถึง 
  ๑.๗ บุคคลท่ีพ านักอาศัยอยู่ในวัดทุกคน บ าเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์แก่วัดและ
สนับสนุนการพัฒนาวัดนั้นๆ 
 ๒. สังฆาธิการกิจ 
  ๒.๑ เจ้าอาวาสได้น าพระภิกษุสามเณรขึ้นอยู่ในการปกครองบังคับบัญชาของพระ
สังฆาธิการผู้ปกครองเหนือตนด้วยดี 
  ๒.๒ เจ้าอาวาสได้ปฏิบัติตามค าส่ังของมหาเถรสมาคมและของเจ้าคณะโดยเอ้ือเฟื้อ 
  ๒.๓ การใดซ่ึงจะต้องปฏิบัติต่อทางราชการบ้านเมืองทางวัดก็ได้ปฏิบัติตามด้วยดี 
เช่น การส่งรายงานฐานะของวัด การส่งรายงานสัทธิวิหาริกและอ่ืนๆ รวมท้ังการโต้ตอบช้ีแจงกับทาง
ราชการหรือทางเจ้าคณะในเรื่องต่างๆ ด้วย 
  ๒.๔ การใดท่ีทางสงฆ์ห้ามมิให้กระท า เช่น ห้ามการเรี่ยไร ห้ามจัดงานวัดโดยวิธีอัน
ไม่สมควร ห้ามมิให้มีการเสพ และจ าหน่ายยาเสพติดให้โทษร้ายแรงในวัด และข้อห้ามอ่ืนๆ ซ่ึงห้าม
โดยกฎหมายหรือโดยประกาศของทางราชการ ทางวัดก็ได้เอาใจใส่งดเว้นโดยสุจริตใจ เช่น ไม่ยินยอม
ให้บุคคลภายนอกใช้วัดจัดกิจกรรมอันก่อกวนความผาสุกของประชาชน 
 ๓. สัปปุรุษ 
  ๓.๑ ทางวัดได้ปลูกฝังศรัทธาของศาสนิกชนในหมู่บ้านท่ีขึ้นกับวัดโดยท่ัวถึง 
  ๓.๒ ปรากฏว่าประชาชนท่ีมีภูมิล าเนาอยู่ใกล้วัดพาพันเล่ือมใสในวัดของตน 
  ๓.๓ สัปปุรุษท่ีขึ้นกับวัด ต้องตั้งอยู่ในศีลธรรมอันดีงามตามสมควรแก่ภาวะของตน 
  ๓.๔ ประชาชนท่ีขึ้นกับวัดได้ช่วยทะนุบ ารุงวัดเต็มก าลัง 
  ๓.๕ วัดได้เป็นธุระในการสงเคราะห์ประชาชนตามสมณวิสัย เช่น การปลูกฝังความ
สามัคคี แนะน าทางการศึกษา แนะน าทางท ามาหากิน แนะน ามิให้ตกไปสู่อบายมุขเป็นต้น 
 แนวความคิดท่ีเป็นแนวทางด าเนินงานในการพัฒนาวัดอย่างง่ายๆ๘๒ 
 ขั้นท่ี ๑ แต่งต้ังกรรมการ 
 การพัฒนาวัดควรจะได้ด าเนินงานไปในรปูแบบของคณะกรรมการ เพื่อระดมความคิดและ
ความร่วมมือร่วมใจกัน ซ่ึงอาจประกอบด้วยพระสงฆ์ภายในวัดประมาณ ๕–๗ รูป คฤหัสถ์ประมาณ 
๗–๑๐ คน โดยคัดเลือกบุคคลท่ีมีความรู้ความสามารถ และท่ีส าคัญจะต้องพร้อมท่ีจะให้ความร่วมมือ
ด้วยดี เมื่อติดต่อทาบทามเป็นการภายในเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศแต่งตั้งเป็นลายลักษณ์อักษ ร     
แล้วปิดประกาศให้ทราบท่ัวกันท้ังวัดและหมู่บ้าน และจัดท าส าเนาเอกสารส่งให้เจ้าคณะปกครอง
เหนือตนตามล าดับทราบด้วย 

                                         
๘๒กองพุทธศาสนสถาน กรมการศาสนา, คู่มือการพัฒนาวัด อุทยานการศึกษาในวัดลานวัด ลานใจ 

ลานกีฬา, หน้า ๑๒-๒๒. 



๔๗ 

 

 ขั้นท่ี ๒ ชี้แจงพระภิกษุสามเณรและศิษย์วัด 
 การประชุมช้ีแจงแก่พระภิกษุสามเณรและศิษย์วัดเป็นส่ิงจ าเป็นท่ีท่านเจ้าอาวาสควร
กระท าเป็นระยะๆ ประมาณปักษ์ละ ๑ ครั้ง การชี้แจงนั้น คือ การแจ้งความเปล่ียนแปลงของวัด และ
ความก้าวหน้าในการพัฒนาให้ทราบโดยท่ัวกัน และขอความร่วมมือจากบุคคลในวัดทุกประเภท ถ้าวัด
มีโรงเรียนตั้งอยู่ในวัด ก็ให้แนะน าแก่ครูและนักเรียนด้วย เช่น เมื่อวัดเริ่มท าความสะอาดบริเวณวัด    
ก็ให้ทุกคนรู้จักช่วยกันรักษาความสะอาด อย่าท้ิงเศษกระดาษหรือเศษอาหารบนลานวัด เป็นต้น 
 ขั้นท่ี ๓ ประชุมกรรมการ 
 การประชุมครั้งแรกถือเป็นครั้งท่ีส าคัญมาก ควรนัดประชุมวันท่ีกรรมการจะมาประชุมได้
พร้อมเพรียงกันเรื่องท่ีควรน าเข้าวาระการประชุมครั้งแรก ควรมีดังนี้ 
 ๑. เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ แจ้งให้ท่ีประชุมทราบถึงนโยบายของรัฐบาล 
และคณะสงฆ์ในการพัฒนาวัดว่า มุ่งท่ีจะส่งเสริมให้วัดพัฒนาทางด้านวัตถุ และด้านจิตใจควบคู่กันไป 
ส าหรับเป้าหมายในการพัฒนาวัด ก็คือ มุ่งพัฒนาวัดให้เป็นศูนย์กลางของชุมชน ซ่ึงเจ้าอาวาสจะต้องมี
ความเข้าใจในเรื่องดังกล่าวดีพอ เพื่อสมาชิกจะได้มีความเข้าใจท่ีถูกต้องและตรงกัน การพัฒนาวัดจะ
ได้ด าเนินไปอย่างถูกต้องตามเป้าหมาย 
 ๒. เรื่องอาณาเขตของวัด ควรจะพิจารณากันถึงการจัดให้มีหนังสือส าคัญแสดงกรรมสิทธ์ิ
ท่ีดินของวัดให้เรียบร้อย การก าหนดเขตวัดเพื่อการจัดท าแผนผังวัด ได้แก่ การก าหนดว่าหน้าวัด    
หลังวัด ควรอยู่ทิศทางใดจึงจะเหมาะสม จะแบ่งเนื้อท่ีวัดออกเป็นเขตพุทธาวาส เขตสังฆาวาส เขตสา
ธารณสงเคราะห์ตรงไหน อย่างไร จ าเป็นต้องจัดท ารั้วหรือก าแพงหรือไม่ดังนี้เป็นต้น 
 ๓. เรื่องการจัดท าโครงการพัฒนาวัด สมาชิกต้องช่วยกันเสนอความคิดเห็นว่าทางวัดควร
จะต้องมีอะไรบ้างส่ิงไหนจ าเป็นจะต้องท าก่อนหรือหลัง จะท าเมื่อไร ใช้เวลาเท่าใดใช้ก าลังงานและ
งบประมาณจากไหน งานนั้นๆ ควรมอบหมายให้ใครเป็นผู้รับผิดชอบด าเนินงาน รวบรวมได้แล้วจัดท า
เป็นแผนงานของวัด เรียงตามล าดับงานท่ีส าคัญและความจ าเป็นก่อนหลังไว้เพื่อเป็นเครื่องก าหนด
แนวทางในการปฏิบัติงานและติดตามประเมินผล 
 
 ขั้นท่ี ๔ จัดท าแผนผังวัด 
 การจัดท าแผนผังวัด ควรหาผู้ท่ีมีความรู้ในการท าแผนผังมาช่วยจัดท าให้ เช่น ช่างจาก
กรมการศาสนา ช่างจากเทศบาล ครู – อาจารย์วิทยาลัยเทคนิค เป็นต้น แผนผังวัดควรจัดท าเป็น ๒ 
แบบ คือ 
 ๑. ผังสภาพปัจจุบัน แสดงรายละเอียดต่างๆ ของสภาพปัจจุบันทั้งหมด 
 ๒. ผังโครงการ เป็นผังท่ีควรจัดท าขึ้นเพื่อพัฒนาวัด ตามมติท่ีประชุมกรรมการพัฒนาวัด
ในการประชุมครั้งท่ี ๑ วาระท่ี ๒ เรื่องการก าหนดเขตวัดเพื่อจัดท าผัง ผังโครงการนี้เป็นผังท่ีสมบูรณ์ท่ี
คาดการณ์ล่วงหน้าว่า เมื่อพัฒนาวัดด้านวัตถุเบ็ดเสร็จแล้ว สภาพของวัดในอนาคตจะเป็นเช่นไร หน้า
วัด หลังวัด จะหันไปทางทิศไหน อาคารเสนาสนะแต่ละหลังจะตั้งเป็นหมวดหมู่อยู่อย่างไร ส่ิงใด
จะต้องรื้อท้ิง ส่ิงใดจะต้องเคล่ือนย้าย ส่ิงก่อสร้างท่ีจะปลูกใหม่ จะปลูกตรงไหน บริเวณวัดจะตกแต่ง
และจะตัดถนนเช่นไร การนี้ผู้ท าผังจะต้องมีความรู้ในเรื่องการจัดวางผัง และตกแต่งบริเวณ จึงจะ



๔๘ 

สามารถท าได้เหมาะสมสวยงามตามสภาพของพื้นท่ีตั้งวัดและสภาพแวดล้อมเก่ียวกับเศรษฐกิจและ
สังคมของละแวกนั้น 
 ในการจัดท าผังโครงการ ควรจัดเป็นหมวดหมู่ โดยค านึงถึงผลประโยชน์ใช้สอยและความ
เป็นระเบียบเรียบร้อย ซ่ึงสามารถแบ่งเนื้อท่ีของวัดออกเป็นเขตต่างๆ ดังนี้ 
 เขตพุทธาวาส ได้แก่ เขตท่ีตั้งวิหาร อุโบสถ ศาลาการเปรียญ หอไตร เจดีย์ 
 เขตสังฆาวาส ได้แก่ เขตท่ีตั้งกุฏิ ครัว เรือนไฟ ท่ีสรงน้ า 
 เขตสาธารณสงเคราะห์ ได้แก่ บริเวณโรงเรียน บ้านพักชี บริเวณฌาปนสถาน 
 หากวัดมีท่ีดินแปลงท่ีตั้งวัดเหลือพอท่ีจะจัดประโยชน์ได้ ให้เสนอกรมการศาสนา 
เพื่อก าหนดเป็นเขตจัดประโยชน์ตามท่ีระบุไว้ในกฎกระทรวงฉบับท่ี ๒ (พ.ศ. ๒๕๑๑) ข้อ ๒ 
 แผนผังท่ีจัดท าขึ้นนั้น ต้องใช้มาตราส่วนเป็นเครื่องประกอบในการย่อขนาดอาคารสถานท่ี
ต่างๆ จากสภาพความเป็นจริงให้ถูกต้องด้วย 
 ขั้นท่ี ๕ จัดท าโครงการพัฒนาวัด 
 เมื่อคณะกรรมการ ได้ประชุมหารือกันในเรื่องแผนงานพัฒนาของวัดว่าจะต้องท างานหรือ
กิจกรรมใดบ้างตามล าดับความส าคัญก่อนหลังแล้ว ผู้ท่ีได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบในงานหรือ
กิจกรรมนั้นๆ ควรจะได้เขียนโครงการกิจกรรมให้ชัดแจ้ง เสนอกรรมการเพื่อพิจารณาอนุมัติโครงการ
ก่อนท่ีจะด าเนินการ กิจกรรมของวัดท่ีจะพัฒนาแยกได้เป็น ๒ ทาง คือ 
 ๕.๑ การพัฒนาทางด้านวัตถุ หมายถึง การพัฒนาสภาพวัดให้เกิดศรัทธาทางรูปธรรม   
ซ่ึงได้แก่ อาคารเสนาสนะ มีเอกลักษณ์ของการเป็นวัดไทย ปลูกสร้างอยู่เป็นหมวดหมู่สวยงามและไม่
ใหญ่โตเกินความจ าเป็นแห่งประโยชน์ใช้สอย และสภาพแวดล้อมของวัดและชุมชน ถนนบริเวณวัด
สะอาด ร่มรื่น ตกแต่งด้วยไม้ยืนต้น ไม้ดอก ไม้ประดับอย่างเหมาะสมอาณาเขตของวัดแบ่งเป็น
หมวดหมู่ การก่อสร้างอาคารสถานท่ีต่างๆ ควรด าเนินการให้สอดคล้องกับแผนผังโครงการที่จัดท าไว้ 
 ๕.๒ การพัฒนาทางด้านจิตใจ หมายถึง การพัฒนาทางนามธรรม เช่น การปลูกฝัง
คุณธรรม จริยธรรม แก่ศาสนิกชนในท้องถิ่น รวมถึงกิจกรรมต่างๆ ท่ีวัดควรจะเป็นศูนย์กลางจัดท าขึ้น 
เพื่ออ านวยประโยชน์ต่อชุมชนหมู่บ้านนั้นการพัฒนาทางด้านนี้ ควรจะได้น าหน้าหรือพัฒนาควบคู่ไป
กับการปรับปรุงสภาพวัดทางด้านวัตถุหรือรูปธรรม ตัวอย่างกิจกรรมท่ีวัดควรจัด เพื่ออ านวย
ประโยชน์แก่ชุมชน ได้แก่ 
 - การจัดให้มีการท าบุญสมาทานศีล และฟังธรรมเทศนาทุกวันธรรมสวนะและวันส าคัญ
ทางศาสนา 
 - การจัดงานเพื่อระลึกถึงขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามในวันส าคัญต่างๆ เช่น วันตรุษ 
วันสารท วันสงกรานต์ วันลอยกระทง ฯลฯ การนี้จะจัดให้มีการละเล่นพื้นเมือง สนทนาธรรม 
บรรยายธรรม ฟังปาฐกถา จัดนิทรรศการ ฯลฯ งานก็จะมีความหมายและความส าคัญมากยิ่งขึ้น 
 - การส่งเสริมให้ลูกหลานหมู่บ้านต าบลนั้น ได้บรรพชาอุปสมบท เพื่อศึกษาและปฏิบัติ
ตามพระธรรมวินัย 
 - การจัดให้มีการสอนปริยัติธรรมภายในวัด และส่งเสริมให้พระสงฆ์ในวัดได้ศึกษาหา
ความรู้ในสาขาวิชาการต่างๆ อย่างกว้างขวาง 



๔๙ 

 

 - การตั้งหน่วยพุทธมามกะผู้เยาว์ ให้เรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ หรือจัดสอนธรรมศึกษา
แก่นักเรียน และประชาชนในวัด 
 - การจัดสอนกัมมัฏฐาน ท้ังสมถกัมมัฏฐาน และวิปัสสนากัมมัฏฐาน แก่ประชาชนเจ้าของ
วัดท่ีปรารถนาเข้าวัดเพื่อสงบจิตใจ 
 - จัดบริเวณอาคารสถานท่ีของวัด เพื่อส่งเสริมให้จัดตั้งโรงเรียนหรือสถานศึกษาสุขศาลา
หรือสถานีอนามัย ห้องสมุด พิพิธภัณฑ์ ศาลาพักร้อน หรือท่ีอ่านหนังสือพิมพ์ สร้างบ่อน้ าดื่มน้ าใช้ 
การจัดตั้งธนาคารข้าว ธนาคารพืชพันธ์ุเกษตร ธนาคารโคกระบือ กองทุนมูลนิธิสหกรณ์ ศูนย์บริการ
สาธารณะ ศูนย์ฝึกวิชาชีพ ฯลฯ ไว้อ านวยประโยชน์แก่พระภิกษุสามเณรและประชาชนในท้องถิ่น 
 ขั้นท่ี ๖ ด าเนินการพัฒนาวัด 
 เมื่อได้จัดท าแผนผังวัดจัดท าแผนและโครงการพัฒนาวัดซ่ึง ได้แก่ กิจกรรมต่างๆ เสร็จ
และผ่านความเห็นชอบจากกรรมการในการประชุมครั้งต่อๆ มาเรียบร้อยแล้ว ก็เริ่มการพัฒนาไปเลย 
โดยอาจจะก าหนดวันชุมนุมสัปปุรุษและประชาชนในท้องถิ่น เพื่อประกาศช้ีแจงความมุ่งหมายในการ
พัฒนาวัด และโครงการต่างๆ ท่ีวัดจะด าเนินการให้ทราบโดยท่ัวกันพร้อมท้ังเชิญชวนและขอความ
ร่วมมือจากประชาชน ในการที่จะด าเนินการพัฒนาวัดในโครงการต่างๆ นั้นด้วย จากนั้นจะร่วมกันท า
ความสะอาด ปลูกต้นไม้ ท ารั้ววัด ไว้เป็นท่ีระลึกจะเป็นการดียิ่ง ซ่ึงในโอกาสข้างหน้าวัดจะได้รับความ
ร่วมมือจากชาวบ้านอีกต่อไปด้วยดี 
 ข้อคิดเห็นเพ่ิมเติม 
 ๑. การที่บริเวณวัดสะอาด ตกแต่งด้วยไม้ยืนต้นและไม้ประดับอย่างร่มรื่น ช่วยท าให้จิตใจ
สงบและดึงดูดให้คนเข้าวัดมากขึ้น 
 ๒. จัดตั้งถังรับขยะไว้ตามจุดต่างๆ ให้เพียงพอ ช่วยให้วัดสะอาดสวยงาม 
 ๓. ควรมีส้วมท่ีสะอาดไว้ต้อนรับประชาชนท่ีไปวัดให้เพียงพอ 
 ๔. สร้างศาลาพักร้อนไว้ให้ประชาชนพักผ่อน และอ่านหนังสือพิมพ์ ก็จะเป็นประโยชน์ไม่
น้อย 
 ๕. หากมีตู้เก็บรองเท้าไว้ตามอุโบสถ และศาลาการเปรียญ ก็จะเป็นระเบียบและสวยงาม 
 ๖. มีป้ายบอกเวลาปิด – เปิด ประตูวัด ป้ายบอกช่ือต้นไม้และอาคารสถานท่ีต่างๆก็จะ
ช่วยสร้างค่านิยม และป้องกันทรัพย์สินของวัดได้อย่างมาก 
 ๗. การมีห้องสมุด พิพิธภัณฑ์และสุขศาลา หรือตู้ยา เป็นการบริการทางด้านสาธารณ
สงเคราะห์ แก่พระภิกษุสามเณรและประชาชนอย่างดี 
 ๘. ในวันส าคัญทางศาสนา วันธรรมสวนะ และวันส าคัญต่างๆ ควรจัดกิจกรรมท่ีเป็นการ
ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม หรือเป็นการรักษาไว้ซ่ึงขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงาม
ของชาติ 
 ๙. การที่เด็กวัดแต่งกายสะอาดมีมารยาทท่ีดีแก่ผู้ไปมาติดต่อกับพระ ย่อมเป็นศรีแก่วัด 
 ๑๐. จะเป็นท่ีช่ืนชมยินดีมากหากพระภิกษุสามเณรและศิษย์วัด มีการกวาดบริเวณวัดและ
อาคารเสนาสนะต่างๆ ให้สะอาดเป็นประจ าอย่างประเพณีอันมีมาแต่โบราณกาล 
 ๑๑. วัดท่ีได้ช่ือว่าเป็นวัดพัฒนาแล้ว จะต้องรักษาสภาพวัดพัฒนาให้ปรากฏอยู่ตลอดไป 



๕๐ 

 ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้กล่าวถึงการพัฒนาวัด ไว้ว่า การจัดกิจกรรมท่ีเป็น
ประโยชน์ต่อชุมชนเท่านั้นยังไม่สมบูรณ์ครบถ้วน การพัฒนาวัดท่ีสมบูรณ์ครบถ้วนจะต้องพัฒนาวัด
แบบบูรณาการ โดยการเช่ือมโยงกิจกรรมของวัดให้สอดคล้องกับการบริหารงานคณะสงฆ์ และให้
สอดคล้องกับเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดล้อมปัจจุบัน โดยบูรณาการให้สอดคล้องกับภารกิจ ๖ ด้าน 
ของคณะสงฆ์ ดังนี้๘๓ 
 ๑. การปกครอง หมายถึง การดูแล คุ้มครอง บริหาร เป็นภารกิจท่ีวัดโดยพระภิกษุผู้เป็น
เจ้าอาวาส หรือเจ้าคณะปกครองด าเนินการสอดส่อง ดูแล รักษาความเรียบร้อยดีงาม เพื่อให้พระภิกษุ
สามเณรที่อยู่ในวัด หรือในปกครองปฏิบัติตามพระธรรมวินัย กฎหมาย กฎ ข้อบังคับ ระเบียบ ค าส่ัง 
ประกาศของมหาเถรสมาคมหรือพระบัญชาของสมเด็จพระสังฆราช ภารกิจด้านนี้ครอบคลุมถึงการท่ี
พระภิกษุผู้ท าหน้าท่ีเป็นเจ้าคณะปกครองทุกระดับ นับตั้งแต่ผู้ช่วยเจ้าอาวาส รองเจ้าอาวาส เจ้า
อาวาส เจ้าคณะต าบล เจ้าคณะอ าเภอ เจ้าคณะจังหวัด เจ้าคณะภาค เจ้าคณะใหญ่(หน) นอกจากนี้ 
ยังรวมถึงการท่ีพระภิกษุท าหน้าท่ีเป็นพระกรรมวาจาจารย์ เป็นพระอุปัชฌาย์ในการอุปสมบทกุลบุตร 
 ๒. การศาสนศึกษา หมายถึง การเล่าเรียน ฝึกฝน และอบรม เป็นภารกิจด้านการจัด
การศึกษาพระปริยัติธรรมของคณะสงฆ์ท้ังแผนกธรรม แผนกบาลี แผนกสามัญศึกษา การอุดมศึกษา
ในมหาวิทยาลัยสงฆ์ท้ังสองแห่ง ภารกิจด้านนี้ครอบคลุมถึงการท่ีพระภิกษุท าหน้าท่ีเป็นครูสอนเป็น
กรรมการตรวจข้อสอบธรรม – บาลีสนามหลวง เป็นเลขานุการสอบธรรม – บาลีสนามหลวง เป็น
ผู้อ านวยการหรือเป็นประธานจัดสอบธรรม – บาลีสนามหลวง และเป็นเจ้าส านักเรียนในฐานะท่ีเป็น
เจ้าอาวาส นอกจากนี้ยังรวมถึงการส่งเสริมการศึกษาพระปริยัติธรรมทุกๆ วิธีท่ีไม่ขัดต่อพระธรรมวินัย 
เช่น มอบทุนการศึกษา แก่พระภิกษุสามเณรที่สอบไล่ได้ จัดตั้งกองทุนเพื่อการศึกษาพระปริยัติธรรม
เป็นต้น 
 ๓. การเผยแผ่ หมายถึง ท าให้ขยายออกไป ท าให้ขยาย กว้างขวางออกไปเป็นภารกิจด้าน
การด าเนินการประกาศพระพุทธศาสนาให้ประชาชนได้รับทราบในทุกๆ วิธีท่ีไม่ขัดต่อพระธรรมวินัย 
โดยมุ่งเน้นให้ประชาชนได้มีความรู้ ความเข้าใจในหลักธรรมแล้วน้อมน าไปปฏิบัติในชีวิตประจ าวัน 
ได้แก่ การเทศนา การปาฐกถาในโอกาสและสถานท่ีต่างๆ ท้ังในวัด และนอกวัด การบรรยายธรรมท้ัง
ทางวิทยุและโทรทัศน์ การเผยแผ่ธรรมด้วยส่ือต่างๆ เช่น หนังสือ หนังสือพิมพ์ หรือวีดีทัศน์ ภารกิจ
ด้านนี้ครอบคลุมถึงการที่วัดหรือพระภิกษุจัดกิจกรรมต่างๆ ขึ้นในวัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผย
แผ่ธรรมหรือต้องการให้ประชาชนเข้าวัดปฏิบัติธรรม หรือมุ่งเน้นสืบสานวัฒนธรรมไทยท่ีได้รับอิทธิพล
มาจากหลักพระพุทธศาสนาเ ช่น การจัดงานเทศน์มหาชาติ  การจัดงานในวันส าคัญทาง
พระพุทธศาสนา การจัดงานในวันท่ีก าหนดเป็นวันส าคัญของไทย (วันขึ้นปีใหม่ วันสงกรานต์) การจัด
โครงการบรรพชาสามเณรภาพฤดูร้อน การจัดโครงการบวชเนกขัมมจาริณี (ชีพราหมณ์) การจัด
อุปสมบทหมู่หรือจัดให้มีการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ การจัดพิธีแสดงตนเป็น

                                         
๘๓กองพุทธศาสนสถาน ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ, คู่มือการประเมินมาตรฐานการพัฒนา

วัด, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ, ๒๕๕๑), หน้า ๒ – ๖. 



๕๑ 

 

พุทธมามกะฯลฯกล่าวโดยสรุป การด าเนินการใดๆ ของพระภิกษุในพระพุทธศาสนา ท่ีเป็นไปเพื่อการ
เผยแผ่ธรรมทางพระพุทธศาสนาท้ังในวัด นอกวัด ช่ือว่า ภารกิจด้านการเผยแผ่ท้ังส้ิน 
 ๔. การสาธารณูปการ หมายถึง การก่อสร้างและการบูรณปฏิสังขรณ์ศาสนสถานภายใน
วัด การดูแลศาสนสมบัติ วัด เป็นภารกิจท่ีวัดหรือพระภิกษุด าเนินการเก่ียวกับการพัฒนาวัด         
ด้านอาคารสถานท่ีและส่ิงแวดล้อม การบูรณปฏิสังขรณ์ในเขตพุทธาวาสและเขตสังฆาวาส หรือกล่าว
ง่ายๆ ก็คือภารกิจด้านการก่อสร้าง การซ่อมแซม การจัดให้มีการบ ารุงดูแลรักษาถาวรวัตถุหรือสา
ธารณสมบัติของวัด เช่น การสร้างอุโบสถ วิหาร อาคารเรียน ศาลาการเปรียญ หอธรรม กุฏิ เมรุ      
การจัดการศาสนสมบัติให้เป็นไปด้วยดี การจัดท าบัญชีเสนาสนะและศาสนสมบัติของวัด เป็นต้น 
 ๕. การศึกษาสงเคราะห์ หมายถึง การฝึกฝน อบรม แก่ประชาชน เป็นภารกิจด้านการ
ด าเนินการจัดการศึกษาท่ีเน้นการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมแก่เด็กและเยาวชนให้มีความรู้ความเข้าใจ
หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเพื่อสามารถด ารงตนและด าเนินชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุขและเป็น
พลเมืองท่ีมีความรู้คู่คุณธรรมของประเทศ โดยมีความมุ่งหมาย ๔ ลักษณะ คือ 
  ๕.๑ การจัดการศึกษาเป็นโรงเรียนตามแผนการศึกษาแห่งชาติ โดยมุ่งให้พระภิกษุ
สามเณร นักเรียน ได้ศึกษาเพื่อชีวิตและสังคม ได้แก่ โรงเรียนราษฎร์การกุศลของวัด ศูนย์การเรียนรู้
ศีลธรรมในวัด (ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์เดิม หรือวันหยุดอ่ืนๆ) ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์
ในวัด วิทยาลัยและมหาวิทยาลัยสงฆ์ 
  ๕.๒ การสงเคราะห์ให้เด็กและประชาชน ได้รับการศึกษาในสถานศึกษาของรัฐหรือ 
เอกชน ตามแผนการศึกษาแห่งชาติ เช่น การเป็นผู้น าในการก่อตั้งโรงเรียนในชนบทในท่ีตั้งของวัด 
การให้สร้างสถานศึกษาในบริเวณวัด การให้ใช้หรือให้เช่าท่ีดินวัด หรือท่ีธรณีสงฆ์ในการสร้าง
สถานศึกษาของรัฐ หรือท้องถิ่น การเป็นผู้อุปการะโรงเรียนต่างๆ การให้ความอุปถัมภ์แก่เด็กวัด 
  ๕.๓ การสอนศีลธรรมแก่นักเรียน นักศึกษาในระบบโรงเรียนตามแผนการศึกษาชาติ 
เช่น การสอนธรรมศึกษา การสอนศีลธรรม หน่วยงานพระธรรมทูต และหน่วยอบรมประชาชนประจ า
ต าบลในการเผยแพร่ศีลธรรมในโรงเรียน และสถานศึกษาต่างๆ 
  ๕.๔ การสงเคราะห์เก้ือกูลแก่การศึกษา สถาบันการศึกษา หรือพระภิกษุสามเณร
ภายในวัดทางการศึกษา เช่น มอบทุนการศึกษา มอบอุปกรณ์การศึกษา ฯลฯ ภารกิจด้านนี้ 
ครอบคลุมถึงการที่พระภิกษุผู้เป็นเจ้าอาวาสได้บริจาคทุนทรัพย์ส่วนตัวเพื่อการศึกษาแก่เด็กในระบบ
โรงเรียนของรัฐหรือของเอกชน หรือสร้างหรือซ่อมแซมอาคารสถานศึกษาหรือการด าเนินการใดๆ 
ของพระภิกษุท่ีมีความสามารถโดยไม่ขัดต่อพระธรรมวินัยท่ีเป็นไปเพื่อการส่งเสริมการศึกษาแก่เด็ก
และเยาวชนท่ีอยู่ในวัยเรียน จัดว่าเป็นภาพกิจด้านการศึกษาสงเคราะห์ท้ังส้ิน 
  ๖. การสาธารณสงเคราะห์ หมายถึง การช่วยเหลือเพื่อประชาชนท่ัวไปเป็นภารกิจท่ี
วัด หรือพระภิกษุสงฆ์ด าเนินการช่วยเหลือสังคมในรูปแบบต่างๆ ท่ีไม่ขัดต่อพระธรรมวินัย ท้ังนี้ โดย
มุ่งเน้นเพื่อประโยชน์และความสุขแก่ประชาชนเป็นส าคัญได้แก่ การสงเคราะห์พระภิกษุสามเณร และ
วัดท่ีประสบภัยและขาดแคลน การให้วัดเป็นสถานท่ีประกอบการกุศลเก่ียวกับเรื่องเกิด แก่ เจ็บ ตาย 
เช่น การสวดศพ การเผาศพ การท าบุญอุทิศ การถวายสังฆทาน เป็นต้น การให้วัดเป็นสถานท่ีจัด
ฝึกอบรมประชาชนด้านอาชีพต่าง ๆ การสงเคราะห์ ผู้ป่วยโรคร้ายหรือผู้ป่วยยากไร้ การจัดให้มีโรง
ทาน การบริจาคทรัพย์ส่วนตัว หรือชักชนญาติโยมบริจาคทรัพย์จัดสร้างโรงพยาบาล การให้ความรู้



๕๒ 

ข่าวสารแก่ชุมชนด้านต่าง ๆ เช่น การศึกษา การสาธารณสุขมูลฐาน การปกครอง การช่วยเหลือผู้
ประสบอุทกภัยหรือการบ าเพ็ญสาธารณประโยชน์ต่างๆ เป็นต้น 
 สรุป แนวคิดจากดังกล่าวข้างต้นได้กล่าวไว้ว่า การพัฒนาวัดเพื่อวัตถุประสงค์ด้านการ
ท่องเท่ียวนั้น จะต้องมีการพิจารณากันอย่างรอบคอบ ควรมีรู ปแบบแตกต่างไปจากการพัฒนา
ทรัพยากรการท่องเท่ียวอ่ืนๆ เพราะจะต้องค านึงท้ังในแง่ของการอนุรักษ์ศิลปกรรมสถาปัตยกรรมและ
ส่ิงแวดล้อมให้เหมาะสม รวมท้ังค านึงถึงกิจกรรมต่อลักษณะทางกายภาพของวัดด้วย มีการแบ่งแยก
เขตสังฆาวาส พุทธาวาส กับสถานท่ีส าหรับนักท่องเท่ียวท่ีมาวัดปัญหาท่ีพบมากในวัด คือ เรื่องการ
วางผังของวัด การแยกกลุ่มการใช้สอยให้ชัดเจน เป็นสัดส่วนว่าเขตใดเป็นเขตวุ่นวาย เขตกลาง เขต
สงบ ซ่ึงการด าเนินการบริหารจัดการต่างๆเหล่านี้ เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาวัดให้เป็นแหล่งท่องเท่ียว
ท่ีดีได้ ส่วนการพัฒนาวัดโดยท่ัวไปคือ การดูแลรักษาปรับปรุงวัด ให้เจริญรุ่งเรือง โดยมีการพัฒนาให้มี
สภาพวัดท่ีสะอาด สงบร่มรื่น ท าให้เป็นดังวัดในอดีตบางและประยุกต์ให้เหมาะสมกับปัจจุบัน โดย
จะต้องมีการพัฒนาท่ีตัวพระภิกษุสามเณรภายในวัดของวัดด้วย นั่นก็คือ ตัวพระสงฆ์และสามเณรใน
วัด จะต้องมีการศึกษาหาความรู้ให้เข้าใจท้ังทางโลกและทางธรรม เพื่ออันจะน าหลักธรรมค าสอนมา
ประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ได้มากท่ีสุด โดยเฉพาะพระสงฆ์ผู้ท าหน้าท่ีบริหารวัด ต้องปรับปรุงวัดและ
ตัวเองให้เข้ากับความเจริญ จะต้องเป็นผู้มีความสนใจในกิจการงานของวัด ไม่ปล่อยปละละเลย เพราะ
จะท าให้เกิดปัญหาในการพัฒนาวัดได้ ท้ังยังต้องมีการร่วมแรงร่วมใจกับประชาชนคนรอบวัด ในการ
ท าคนในชุมชนให้มีความรักสามัคคีช่วยกันในการท านุบ ารุงวัด และท าให้เสมือนวัดและชุมชนเป็น
อันหนึ่งอันเดียวกัน อยู่ร่วมกันด้วยความรักความสามัคคีมีความสุข 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๓ 

 

ตารางท่ี ๒.๙ แนวทางในการพัฒนาวัด 

นักวิชาการ แนวคิดหลัก 
ชยาภรณ์ ช่ืนรุ่งโรจน์,  
(๒๕๓๕, หน้า ๔๗ – ๔๘) 

การพัฒนาใดๆ ก็ตาม ท่ีอาจก่อให้เกิดผลกระทบเชิงนิเสธ 
(Negative Impact)  ระหว่างความสัมพันธ์ของวัด กับ
ประชาชนในท้องถิ่น  ไม่ว่าจะเป็นในด้านรูปธรรม หรือ
นามธรรม เป็นเรื่องท่ีพึงต้องหาทางหลีกเล่ียงไม่ให้เกิดขึ้นอย่าง
เด็ดขาด เมื่อใดท่ีจ าเป็นต้องเลือก จะต้องค านึงถึงคนในท้องถิ่น
เป็นอันดับแรก และให้ความส าคัญมากท่ีสุด 

กนกวรรณ ดุงศรีแก้ว, 
 (๒๕๔๒,หน้า ๔๙ – ๕๒) 

การซ่อมแซมโบราณสถานในวัดต้องเข้าใจขั้นตอนการท า 
เพราะวัสดุในการสร้างสมัยก่อนกับปัจจุบันไม่เหมือนกัน ต้อง
ศึกษาในเรื่องการบ ารุงรักษา การซ่อมแซม การดูแลอาคาร
สถานท่ีท่ีรกรุงรัง โดยเฉพาะวัดท่ีมีนักท่องเท่ียวเข้ามาจ านวน
มาก 

พระราชธรรมโมลี (สมศักดิ์ ภูริปญฺโญ), 
(๒๕๔๓, หน้า ๗๐) 

ปัญหาของการพัฒนาวัดในปัจจุบัน ก็ต้องพูดรวมถึงตัวบทบาท
ของวัดและพระสงฆ์ ซ่ึงเป็นผู้น าท าหน้าท่ีปกครองวัดในฐานะท่ี
เป็นเจ้าอาวาส แต่ก่อนจะเห็นได้ว่าวัดนั้นมีบทบาทต่อสังคม
แทบทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านการบริหารการปกครอง ด้าน
การศึกษา ด้านการสงเคราะห์ และด้านศาสนพิธีต่างๆ เป็นต้น 

พระราชธรรมโมลี (สมศักดิ์ ภูริปญฺโญ), 
(๒๕๔๓, หน้า ๑๐๖) 

วิธีการพัฒนาวัดมีหลักการ ๗ อย่าง คือ 
๑. วางผัง (แผนพัฒนา) 
๒. ตั้งโครงการ (ขั้นตอนการพัฒนา) 
๓. งานมีทิศ (ทิศทางการพัฒนา) 
๔. คิดเป็นระบบ (ศึกษายุทธศาสตร์ ก าหนดยุทธวิธี 

เตรียมพระภิกษุสามเณรภายในวัด) 
๕. เคารพกติกา (ยึดหลัก รักแบบ) 
๖. จัดการศึกษา (ปฏิบัติตามพระธรรมวินัย เป็นภารธุระ

การศึ กษา ในระบบการศึ กษานอกระบบ  และ
การศึกษาตามอัธยาศัย) 

๗. พัฒนาสังคม (ช่วยแนะ ช่วยน า ช่วยท าความเข้าใจ 
ส่งเสริม ให้ความร่วมมือกับคณะสงฆ์ และรัฐบาล) 

 

 
  



๕๔ 

ตารางท่ี ๒.๙ แนวทางในการพัฒนาวัด (ต่อ) 

นักวิชาการหรือแหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 
พระครูพิมลธรรมภาณี  
(ด าเนิน อตฺถจาร)ี,  
(๒๕๔๕, หน้า ๕๙) 

กิจกรรมเป็นองค์ประกอบส าคัญในการพัฒนาวัด เพื่อให้
ประชาชนละแวกวัดได้มีโอกาสผูกพันกับวัด มีความส านึกว่าวัด
เป็นของประชาชน วัดจะต้องอ านวยความสะดวก ให้ เจ้า
อาวาสท้องถิ่น องค์กรภาครัฐ และประชาชน นักเรียน 
นักศึกษา ใช้บริการวัดในการจัดกิจกรรมต่างๆ ท่ีไม่ขัดกับพระ
ธรรมวินัย และวัฒนธรรมอันดีงามของไทย 

พระครูพิมลธรรมภาณ ี
(ด าเนิน อตฺถจาร)ี,  
(๒๕๔๕, หน้า ๖๒) 

สาระส าคัญการพัฒนาวัด ด้านวัตถุ และพระภิกษุสามเณร
ภายในวัด 
วัดจะต้องมีแผนผังปัจจุบัน แผนผังโครงการ เสนาสนะและ
ถาวรวัตถุของวัด ต้องเป็นระเบียบตามผัง มีแผนภูมิบริหาร มี
ปฏิทินปฏิบัติการ จะต้องมีทะเบียนทรัพย์สินและบัญชีประเภท
ต่างๆ ตามท่ีระบุไว้ในกฎกระทรวง วัดจะต้องสะอาด ร่มรื่น 
สวยงาม 

พระครูพิมลธรรมภาณี  
(ด าเนิน อตฺถจาร)ี,  
(๒๕๔๕, หน้า ๗๓) 

เจ้าอาวาส รอง หรือผู้ช่วยเจ้าอาวาส พระภิกษุสามเณรทุกรูป 
ต้องยึดหลัก ๕ ประการ 

๑. เคารพพระธรรมวินัย 
๒. เอาใจใส่ในกิจวัตร คือ บิณฑบาต กวาดวัด ท าวัตร 

สวดมนต์ ท่องบ่นภาวนา 
๓. ฝึกหัดกาย วาจา ให้ดี 
๔. มีการเอ้ือเฟื้อ 
๕. ไม่เบ่ือให้บริการ รักวัดเหมือนบ้าน รักงานเหมือนชีวิต 

องฺ.จตุกฺก. (ไทย) ๒๑/๓๒/๕๐. สังคหวัตถุ ๔ 
๑. ทาน (การให้) 
๒. เปยยวัชชะ  (ปิยวาจา –วาจาเป็นท่ีรัก) 
๓. อัตถจริยา (การประพฤติประโยชน์) 
๔. สมานัตตตา  (การวางตนสม่ าเสมอ) 

ขุ.ชา.ทุก. (ไทย) ๒๗/๖/๓. อิทธิบาท ๔ 
๑. ฉันทะ พอใจในส่ิงนั้น 
๒. วิริยะ ขยันหมั่นเพียรท าส่ิงนั้น 
๓. จิตตะ เอาใจใส่ให้ความส าคัญกับส่ิงนั้น 
๔. วิมังสา หมั่นพิจารณาไตร่ตรองส่ิงท่ีเราท านั้นให้ถ่ีถ้วน 

 



๕๕ 

 

ตารางท่ี ๒.๙ แนวทางในการพัฒนาวัด (ต่อ) 

นักวิชาการ แนวคิดหลัก 
บุญเลิศ โสภา,  
(๒๕๔๘, หน้า ๑๖๗ – ๑๗๑) 

การพัฒนาวัด มีองค์ประกอบหลักใหญ่ๆ อยู่ ๓ ประการ คือ 
๑. การพัฒนาศาสนวัตถุ/ศาสนสถาน 
๒. การพัฒนาศาสนธรรม 
๓. การพัฒนาศาสนบุคคล 

สมานจิต ภิรมยร์ื่น,  
(๒๕๔๑, หน้า ๑๔ – ๑๗) 

งานพัฒนาวัด ๓ ด้าน 
๑. การพัฒนาศาสนสถานและศาสนวัตถุ 
๒. การพัฒนาพระภิกษุสามเณรภายในวัด 
๓. การพัฒนาการจัดกิจกรรมภายในวัด 

ธ ารง อมโร,  
(๒๕๔๕, หน้า ๔๕) 

การพัฒนาวัดท่ีส าคัญ ๒ ด้าน คือ 
ก. ด้านศาสนสถาน 
ข. ด้านการเผยแผ่ศาสนา 

พระครูนิวิฐธรรมขันธ์ (เจริญ มุนิจารี), 
(๒๕๕๓, หน้า ๑๕๓) 

การพัฒนาวัด ๕ ประการ 
๑. พัฒนาเสนาสนะ 
๒. พระภิกษุสามเณรภายในวัดพระสงฆ์สามเณรต้อง

หมั่นท ากิจ 
๓. ร่วมท ากิจกรรมหมู่คณะ 
๔. เป็นผู้ท่ีมีอัธยาศัยในการปฏิสันถาร 
๕. สนใจรับรู้ทุกข์สุขของคนในชุมชนรอบๆ วัด 

กองพุทธศาสนสถาน กรมการศาสนา, 
(๒๕๔๕, หน้า ๓ – ๑๒) 

แนวทางการพัฒนาวัดเป็นศูนย์กลางชุมชน ประกอบด้วย 
๑. พัฒนาวัดให้เกิดความรู้สึกแก่ชุมชนในท้องถิ่น 
๒. สร้างสภาพวัดให้มีความหมาย ๕ ประการ 
๓. สร้างความสัมพันธ์ระหว่างวัดกับประชาชนในท้องถิ่น 
๔. สร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน 
๕. ให้เกิดการยอมรับตลอดไปว่า วัดกับชุมชนนั้นๆ  

กองพุทธศาสนสถาน กรมการศาสนา, 
(๒๕๔๕, หน้า ๑๒-๒๒) 

ขั้นตอนการพัฒนาวัด 
ขั้นที่ ๑ แต่งตั้งกรรมการ 
ขั้นที่ ๒ ช้ีแจงพระภิกษุสามเณรและศิษย์วัด 
ขั้นที่ ๓ ประชุมกรรมการ 
ขั้นที่ ๔ จัดท าแผนผังวัด 
ขั้นที่ ๕ จัดท าโครงการพัฒนาวัด 

 



๕๖ 

๒.๔  แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาการจัดการสาธารณูปการ 
 จากการทบทวนแนวคิดท่ีเก่ียวข้องกับการสาธารณูปการผู้ วิจัยจะได้น าเสนอข้อมูลท่ี

เก่ียวข้องซ่ึงมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
๒.๔.๑  ความหมายของการสาธารณูปการ 
ค าว่า  “สาธารณูปการ”  ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน  ได้ให้ความหมายไว้ว่า  

“การก่อสร้ า งและบูรณะปฎิ สังขรณ์  ศาสนสถานของสง ฆ์  เช่น  โบสถ์   วิหาร ” เป็นต้น              
ส่วน“สาธารณูปการ”ท่ีน ามาใช้ในการบริหารกิจการคณะสงฆ์ เริ่มน ามาใช้ครั้งแรก ในพระราชบัญญัติ
คณะสงฆ์  พ.ศ.๒๔๘๔  ในมาตรา  ๓๓  ท่ีจัดให้มีระเบียบการบริหารกิจการคณะสงฆ์ส่วนกลางเป็น
องค์การต่าง ๆ  คือ  องค์การการปกครอง  องค์การการศึกษา  องค์การการเผยแผ่ องค์การ
สาธารณูปการ  และนอกจากนี้จะก าหนดให้มีองค์การอ่ืน ๆ  เพิ่มข้ึนอีกก็ได้ 

สาธารณูปการ หมายถึง การก่อสร้างและการบูรณปฏิสังขรณ์เป็นระเบียบบริหารการ
คณะสงฆ์ส่วนกลาง  พระราชบัญญัติคณะสงฆ์  ฉบับ พ.ศ.๒๔๔๘  ใช้ค าว่า “องค์การสาธารณูปการ” 
แต่ในปัจจุบัน  บทบัญญัติว่าด้วยอ านาจหน้าท่ีมหาเถรสมาคม และระเบียบการปกครองคณะสงฆ์
ส่วนกลาง เรียกว่า “การสาธารณูปการ” ท้ังองค์การสาธารณูปการและการสาธารณูปการ              
มีความหมายในการรวมกิจการคณะสงฆ์อย่างเดียวกัน กล่าวคือ  

๑.   การก่อสร้างและการบูรณปฏิสังขรณ์ศาสนวัตถุและศาสนสถาน 
๒.   กิจการอันเก่ียวกับการวัด คือ การสร้าง การตั้ง การรวม การย้าย การยุบเลิกการ

ขอรับพระราชทานวิสุงคามสีมา การยกวัดร้างเป็นวัดมีพระภิกษุอยู่จ าพรรษา และการยกวัดราษฎร์
ขึ้นเป็นพระอารามหลวง 

๓.   กิจการของวัดอ่ืน ๆ  เช่น การจัดงานวัด การเรี่ยไร 
๔.  การศาสนสมบัติของวัด 
การสาธารณูปการจากความหมายท่ีผ่านมา ส่วนมากบัญญัติไว้ในหน้าท่ีเจ้าอาวาสตาม

พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ตามมาตรา ๓๗ (๑) ว่าเจ้าอาวาสมีหน้าท่ีบ ารุงรักษาวัดจัดกิจกรรมและ
การศาสนสมบัติของวัดให้เป็นไปด้วยดีการสาธารณูปการตามความหมายท่ีกล่าวมานี้จะมี 

ลักษณะของการกระท าการสาธารณูปการใน  ๓  ประการคือ 
๑.   การกระท าด้วยแรงความคิดแรงงานและทุนทรัพย์รวมถึงการควบคุม 
๒.   การกระท าด้วยเอกสารรายงาน 
๓.   การกระท าโดยการจัดประโยชน์ 
การกระท าใน  ๓  ลักษณะนี้บางอย่างเป็นกิจการเฉพาะในหน้าท่ีของเจ้าอาวาสเพราะเจ้า

อาวาสจะต้องปฏิบัติโดยตรงเจ้าอาวาสเป็นผู้จัดการโดยเฉพาะงานบางอย่างเริ่มแล้วผ่านการพิจารณา
ตามล าดับท้ังฝ่ายคณะสงฆ์และฝ่ายราชอาณาจักรบางอย่างเริ่มต้นจากเจ้าคณะและหรือเจ้าหน้าท่ีทาง
ราชอาณาจักรหรือผู้มีศรัทธามุ่งช่วยการวัดและการคณะสงฆ์ท้ังนี้ย่อมเป็นไปตามระเบียบแบบแผน
คณะสงฆ์ ดังนั้น ผู้จัดการสาธารณูปการได้แก่ 

๑.   เจ้าอาวาส 
๒.   เจ้าคณะ 



๕๗ 

 

๓.   เจ้าหน้าท่ีทางราชอาณาจักร 
๔.   ผู้เจริญด้วยศรัทธามุ่งช่วยการวัดและการคณะสงฆ์ 
การจัดการสาธารณูปการ หมายถึงการลงมือปฏิบัติงานสาธารณูปการซ่ึงมีวิธีปฏิบัติ

แตกต่างกันตามลักษณะงานการก่อสร้างและการบูรณปฏิสังขรณ์ได้แก่การก่อสร้าง ศาสนวัตถุขึ้นใหม่
การซ่อมแซมของเก่าและการปรับปรุงตกแต่งศาสนวัตถุและศาสนสถานท่ีมีอยู่เดิมหรือท่ีเพิ่มเติมขึ้น

ใหม่เพื่อให้เหมาะสมยิ่งขึ้น
๘๔ 

งานปกครองเป็นงานน า เป็นงานลึกซ้ึงกว้างขวางยิ่งใหญ่ละเอียดอ่อนยิ่งกว่างานท้ังหลาย
และเป็นงานท่ีท าไม่เสร็จ  ต้องคอยปรับปรุงเปล่ียนแปลงให้เหมาะสมแก่สถานการณ์ปัจจุบันอยู่
ตลอดเวลา ถ้างานปกครองด าเนินไปอย่างใดงานอ่ืน ๆ   ก็จะด าเนินไปอย่างนั้น ถ้างานปกครองด าเนิน
ไปไม่ได้ งานบริหารลักษณะอ่ืนๆ ก็ด าเนินไปไม่ได้เช่นกัน ผู้ปกครองวัดก็คือ  เจ้าอาวาส  ซ่ึงเป็นพระ
สังฆาธิการอันดับท่ี ๙ เป็นผู้มีความรับผิดชอบต่อการพระศาสนาอย่างยิ่งใหญ่ เพราะต้องปกครองวัด 
ค าว่า “วัด” มีความหมาย ๒ ประการ คือ หมายถึง ศูนย์กลางแห่งการพระศาสนาท้ังปวง และ
หมายถึงแหล่งรวมของส่วนประกอบท่ีส าคัญของพระศาสนา ๕ ประการ คือ ศาสนสถาน ศาสนวัตถุ 
ศาสนบุคคล ศาสนธรรมและศาสนกิจเป็นต้น๘๕ 

การสาธารณูปการ ว่า หมายถึงกระบวนการบ าเพ็ญสาธารณะประโยชน์ เน้นกิจกรรมการ
พัฒนาภายในวัดเป็นงานหลัก งานอ่ืน ๆ เป็นงานรองภายใต้หลักการ ๓ ประการ คือ ดูแลรักษาของ
เก่าไว้ให้ได้ สร้างสรรค์พัฒนาของใหม่ให้งอกเงย๘๖ 

สาธารณูปการ๘๗  หมายถึงการด าเนินการเก่ียวกับการพัฒนาวัดด้านอาคารสถานท่ีและ
ส่ิงแวดล้อม เพื่อให้วัดเอ้ือประโยชน์ตามภารกิจของเจ้าอาวาสด้านอ่ืน ๆ การพัฒนาเหล่านี้ได้แก่  การ
ดูแล การท านุบ ารุงรักษาสาธารณสมบัติของวัด การดูแล และรักษา การก่อสร้างอาคารสถานท่ีเช่น 
พระอุโบสถ เมรุ อาคารเรียน หอธรรม กุฏิสงฆ์ ศาลาการเปรียญเป็นต้น งานสาธารณูปการแต่ละวัด
จะไม่เท่าเทียมกัน มากหรือน้อยข้ึนอยู่กับขนาดของเศรษฐกิจ ความต้องการของชุมชน และบารมีของ
เจ้าอาวาสหรือพระสงฆ์ในวัดเป็นส าคัญ 

 แนวความคิดเก่ียวข้องกับการบริหารวัดสมัยใหม่ดังนี้๘๘ 

 ๑)  การสร้างค่านิยม  

                                         
๘๔พระเทพปริยัติสุธี (วรวิทย์ คงฺคปญฺโ ), เอกสารประกอบการบรรยายเรื่องการคณะสงฆ์และการ

พระศาสนา, หน้า ๕๖-๕๗. 
๘๕พระพุทธวรญาณ (ทองย้อย กิตฺติทินฺโน) , ธรรมญาณนิพนธ์ : ๑๐๐ ปี พระพุทธวรญาณ , 

(กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๕๑) ,หน้า ๓๐. 
๘๖พระราชญาณวิสิฐ (เสริมชัย ชยมงฺคโล), การบริหารวัด , (ราชบุรี : เพชรเกษมการพิมพ์, ๒๕๕๒) ,

หน้า ๑๗๔. 
๘๗กรมการศาสนา, หลักการบริหารและการจัดการวัดในยุคโลกาวัฒน์, (กรุงเทพมหานคร : กรมการ

ศาสนา, ๒๕๕๓), หน้า ๗. 
๘๘ส านักพระพุทธศาสนาแห่งชาติ, วัดพัฒนาตัวอย่าง,  (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์ส านักงาน

พระพุทธศาสนา, ๒๕๕๓), หน้า ๔๖. 



๕๘ 

 ๒)  จัดโครงสร้าง  
 ๓)  จัดระบบงาน  
 ๕)  พระภิกษุสามเณรภายในวัด  
 ๖)  เสริมทักษะ  
 ๗)  กลยุทธ์ 
 และส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  ได้ให้ความหมายของการสาธารณูปการว่าคือ 

การก่อสร้างและการบูรณปฏิสังขรณ์ศาสนสถานภายในวัด  ความส าคัญของการสาธารณูปการ
โดยรวม หมายถึงการพัฒนาวัดในด้านวัตถุทุกอย่าง ไม่เฉพาะแต่ศาสนสถานเท่านั้น หากรวมไปถึงการ
ท าให้วัดมีความสะอาด ร่มรื่น สะดวก สบาย การท าถนนทางเดินในวัด และการตกแต่งวัดให้ดู
สวยงามให้สบายตาแก่ผู้พบเห็น นอกจากนี้การสาธารณูปการเป็นงานประจ าของเจ้าอาวาสอย่างหนึ่ง
ซ่ึงถือว่าเป็นหน้าท่ีท่ีจะต้องท า ท้ังนี้เพื่อสร้างส่ิงท่ีจ าเป็น รักษาส่ิงท่ีมีอยู่แล้วไว้ และซ่อมแซมส่ิงท่ี
ช ารุดทรุดโทรมให้คงสภาพไว้เพื่อประโยชน์แก่ชุมชน และพระสงฆ์ในวัด ในการนี้ให้รวมถึงการดูแล
รักษาศาสนสมบัติของพระพุทธศาสนาท่ีเป็นสมบัติส่วนรวมของสงฆ์ มิใช่สมบัติส่วนตัวของผู้ใดผู้หนึ่ง
โดยเฉพาะ มีพระพุทธานุญาตให้สงฆ์ช่วยกันดูแลรักษาเช่น ทรงตั้งพระภิกษุท าหน้าท่ีดูแลรักษาวัตถุ
ส่ิงของของสงฆ์ซ่ึงเรียกว่า ภัณฑาคาริก โดยเฉพาะ ศาสนสมบัติแบ่งเป็น ๒ อย่างคือ ๑. ศาสนสมบัติ
ของวัดคือวัดใดวัดหนึ่งเป็นหน้าท่ีสงฆ์ในวัดนั้นซ่ึงมีเจ้าอาวาสเป็นต้น ช่วยกันดูแลรักษาให้เป็นไปตาม
พระธรรมวินัย ๒. ศาสนสมบัติกลางคือทรัพย์สินอันมิใช่เป็นศาสนสมบัติวัดแต่เป็นของสงฆ์ส่วนกลาง 
เช่นท่ีดิน และผลประโยชน์วัดร้าง ทรัพย์สินท่ีมีผู้ยกให้สงฆ์ส่วนกลาง ศาสนสมบัติกลางเป็นหน้าท่ีของ
ผู้ปกครองสงฆ์ระดับสูงดูแลรักษา ท้ังนี้การจัดการศาสนสมบัติภายในวัดจะต้องยึดหลักให้ถูกต้องตาม
กฎหมาย พระธรรมวินัย มติหมาเถรสมาคม และไม่ให้เกิดความเดือดร้อนแก่ประชาชนโดยท่ัวไป 

 หลักการด าเนินการสาธารณูปการ เป็นภารกิจท่ีวัดหรือพระภิกษุด าเนินการเก่ียวกับการ
พัฒนาวัดด้านอาคาร สถานท่ี และส่ิงแวดล้อม การบูรณปฏิสังขรณ์ในเขตพุทธาวาสและเขตสังฆาวาส
ส่วนกลาง ง่าย ๆ ก็คือภารกิจด้านการก่อสร้างซ่อมแซม การจัดให้มีการบ ารุงดูแลรักษาถาวรวัตถุสา
ธารณสมบัติของวัด เช่นการสร้างอุโบสถ วิหาร อาคารเรียน ศาลาการเปรียญ หอธรรม กุฏิ เมรุ    
การจัดการสาธารณสมบัติให้เป็นไปด้วยดีด้วยการจัดท าบัญชีเสนาสนะและศาสนสมบัติของวัดเป็นต้น 

 ระเบียบมหาเถรสมาคม ว่าด้วยวิธีปฏิบัติเก่ียวกับการปลูกสร้างอาคารในวัดหรือท่ีธรณี
สงฆ์ของวัดอันมีผู้เช่าอยู่ พ.ศ.๒๕๓๗ ดังต่อไปนี้๘๙ 

 ข้อ ๔ วัดใดมีความประสงค์จะปลูกสร้างอาคารพาณิชย์ของวัดขึ้นใหม่ในท่ีวัด หรือท่ีธรณี
สงฆ์ของวัดอันมีผู้เช่าปลูกสร้างอาคารอยู่ก่อนก็ดี จะปรับปรุงแก้ไขอาคารของวัด ซ่ึงปลูกสร้างอยู่ในวัด 
หรือท่ีธรณีสงฆ์ของวัดอันมีผู้เช่าอยู่ก่อนให้เป็นอาคารพาณิชย์ก็ดี ให้ด าเนินการตามวิธีการดังต่อไปนี้ 

 (ก)  วัดด าเนินการปลูกสร้างเป็นอาคารของวัด โดยขอให้ผู้เช่าท่ีดินหรืออาคารนั้นบริจาค
ค่าปลูกสร้างตามราคาท่ีปลูกสร้าง และให้ได้สิทธิการเช่ามีก าหนดจ านวนปีตามสมควรแก่ท้องท่ีใน

                                         
๘๙กองแผนงาน,  คู่มือพระสังฆาธิการ,  (กรุงเทพมหานคร :  โรงพิมพ์ส านักงานพระพุทธศาสนา

แห่งชาติ,  ๒๕๕๔),  หน้า  ๒๗๙. 



๕๙ 

 

กรณีเช่นนี้ ถ้าผู้เช่าบริจาคมูลค่าบ ารุงวัดด้วยก็ให้ขยายเวลาการเช่าออกไปอีกตามสมควรแก่จ านวน
มูลค่าบ ารุงวัดในการเก็บค่าเช่า ให้จัดเก็บตามความเหมาะสมของอาคารและท้องถิ่น ส่วนการท า
สัญญาเช่าให้เป็นไปตามมาตรา ๔๐ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติคณะสงฆ์พ.ศ.๒๕๐๕ 

 (ข)  ในกรณีดังกล่าวใน (ก) ถ้าผู้เช่าท่ีดินหรืออาคารนั้นไม่สามารถบริจาคค่าปลูกสร้าง
อาคารได้ก็ดี ไม่มีความประสงค์จะเช่าท่ีดินหรืออาคารนั้นต่อไปก็ดีวัดจะมอบให้ผู้อ่ืนปลูกสร้างอาคาร 

ก็ได้ โดยยกกรรมสิทธ์ิให้แก่วัดทันที พร้อมกับมีเงื่อนไขตามท่ีตกลงกันไว้ในสัญญา และให้
วัดช่วยรื้อย้ายอาคารจากท่ีเช่า หรือค่าขนย้ายออกจากอาคารให้แก่ผู้เช่าตามจ านวนอันควร 

 (ค)  เมื่อวัดได้ด าเนินการสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้เช่าท่ีดินหรืออาคารดังกล่าวใน (ก) หรือ 
(ข) แล้วแต่กรณี แต่ผู้เช่าท่ีดินหรืออาคารนั้นไม่ยอมตกลงด้วย ให้วัดหรือผู้จัดประโยชน์แทนวัดเสนอ
ข้อขัดแย้งไปยังคณะกรรมาตามความในข้อ ๖ ในกรณีเช่นนี้ผู้เช่ามีสิทธิท่ีจะเสนอข้อขัดแย้งนั้นเองก็ได้ 

 การบริหารว่า เป็นการด าเนินไปได้แห่งกิจการที่กระท าด้วยปัญญา กระท าด้วยความหวัง 
และต้องท าเพื่อสังคมหรือน้อยท่ีสุด ท าเพื่อตัวเอง ต้องมีการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุปสรรคด้วย
สติปัญญา๙๐ 

การสาธารณูปการ  ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน  พ.ศ.๒๕๒๕  กล่าวว่าเป็น  
“ค านาม”  หมายถึง  การก่อสร้างและการบูรณปฏิสังขรณ์  ส าหรับ  สาธารณูปการ  ท่ีจัดเป็น
ระเบียบบริหารการคณะสงฆ์ส่วนกลาง  และระเบียบการปกครองคณะสงฆ์ส่วนกลางเรียกว่า      
“การสาธารณูปการ”  นั้น  หมายถึง 

๑.  การก่อสร้างและการบูรณปฏิสังขรณ์  ศาสนวัตถุและศาสนสถาน 
๒.  กิจการอันเก่ียวกับวัด  คือ  การสร้าง  การตั้ง  การรวม  การย้าย  การยุบเลิก             

การขอรับพระราชทานวิสุงคามสีมา  การยกวัดร้างเป็นวัดท่ีมีพระภิกษุอยู่จ าพรรษา  และการยกวัด
ราษฎร์ขึ้นเป็นพระอารามหลวง 

๓.  กิจการของวัดอ่ืนๆ  เช่นการจัดงานวัด  การรับบริจาค 
๔.  การศาสนสมบัติของวัด 
ตามความหมายท่ีกล่าวมานี้ผู้วิจัยได้สรุปว่ามีลักษณะของการกระท าการสาธารณูปการใน  

๓  ประการ  คือ 
๑.  การกระท า  ด้วยแรงความคิด  แรงงานและทุนทรัพย์รวมถึงการควบคุม 
๒.  การกระท า  ด้วยเอกสารรายงาน 
๓.  การท า  โดยการจัดประโยชน์ 
การควบคุมและส่งเสริม  การสาธารณูปการ  เป็นงานท่ีละเอียดอ่อนเป็นตัวหลักของการ

คณะสงฆ์  แต่ผู้ปฏิบัติโดยตรงคือ  เจ้าอาวาส  ซ่ึงเป็นพระสังฆาธิการระดับวัด  เจ้าคณะทุกส่วน    

                                         
๙๐พุทธทาสภิกขุ (เง่ือม อินฺทปญฺโญ), การบริหารธุรกิจแบบพุทธ, (กรุงเทพมหานคร :เคล็ดไทย, 

๒๕๕๓), หน้า ๙. 
 



๖๐ 

ทุกช้ัน  ต้องมีความสัมพันธ์กันมาก ๒  ประการ คือ  ควบคุมการสาธารณูปการและส่งเสริมการ
สาธารณูปการ 

การควบคุมดูแลวัดนั้น  เจ้าคณะจะเพิกเฉยมิได้  ถ้าเพิกเฉยจะเป็นการละเว้นการปฏิบัติ
ต้องสอดส่อง  ดูแล  ช้ีแจง  แนะน า  ในการสาธารณูปการของเจ้าอาวาส  ดังต่อไปนี้ 

๑.  ควบคุมการท าแผนผังวัดให้สอดคล้องกับยุคพัฒนา 
๒.  ควบคุมแบบแปลนเสนาสนะแต่ละวัดให้อยู่ในหลักประหยัดและพอเหมาะพอควร  

แก่สภาพท้องถิ่นและก่อสร้างตามแบบแปลน 
๓.  ควบคุมให้แต่ละวัดสร้างถาวรวัตถุให้เป็นทรงไทย  หรือให้รักษาศิลปวัฒนธรรม

ท้องถิ่นเป็นส าคัญ 
๔.  ควบคุมการเงินและบัญชี  รับ – จ่าย  ของแต่ละวัดให้เป็นไปตามหลักบัญชี 
๕.  ควบคุมดูแลการเอกสารต่างๆ  ของเจ้าอาวาส  เช่น  รายงานขอรับพระราชทาน

วิสุงคามสีมาให้เป็นไปโดยถูกต้อง 
๖.  ควบคุมการจัดการศาสนสมบัติของวัดให้เป็นไปตามกฎกระทรวง๙๑ 
การสาธารณูปการ๙๒ หมายถึงการบริหารงานคณะสงฆ์ เจ้าอาวาสต้องตั้งอยู่ในธรรม มีศีล 

มีความรู้ มีความกล้าหาญ มีความขยัน และรู้จักละส่ิงท่ีควรละ เพื่อประโยชน์เก้ือกูลและความสุข 
ความเจริญแก่สังคม 

การบริหารการคณะสงฆ์ในปัจจุบันว่า๙๓  ประกอบด้วยองค์กรปกครองคณะสงฆ์ตาม
พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ.๒๕๓๕ ดังนี้ การสาธารณูปการ หมายถึงการช่วยเหลือ อุดหนุน หรือ
เก้ือกูล คนส่วนมากหรือคนท่ัวไป หรือกิจการเก่ียวกับการดูแลรักษา และจัดการวัดให้อยู่ในความ
เรียบร้อย เป็นงานเก่ียวกับการพัฒนาอาคารสถานท่ีและส่ิงแวดล้อมของวัด ได้แก่ การก่อสร้าง และ
บูรณปฏิสังขรณ์ศาสนวัตถุ ศาสนสถานให้วัดเรียบร้อยดีงาน ซ่ึงได้แก่ การพัฒนาวัดให้เป็นศูนย์รวม
จิตใจของประชาชน โดยมีพระภิกษุสงฆ์เป็นผู้น าในการพัฒนาท้ังด้านวัตถุและด้านจิตใจ 

บทบาทสาธารณูปการ๙๔ หมายถึงการพัฒนาสาธารณูปการ โดยแบ่งออกเป็น ๓ ระดับ
ได้แก่ พัฒนาวัด พัฒนาคนในวัด และพัฒนาชุมชน เมื่อกล่าวโดยสรุปแล้ว ความมุ่งหมายของการ
สาธารณูปการ ก็เพื่อบ ารุงรักษาและส่งเสริมวัดให้เป็นที่อ านวยประโยชน์แก่ประชาชน หรือแก่สังคมผู้
เป็นเจ้าของวัดให้พัฒนาสถาพรสืบไป ในปัจจุบันการกิจการคณะสงฆ์ และการพัฒนาพระศาสนาด้าน
สาธารณูปการของวัดแบ่งได้เป็น ๓ เรื่องดังต่อไปนี้  การบูรณะและพัฒนาวัด การก่อสร้างและ
บูรณปฏิสังขรณ์เสนาสนะ  และการดูแลรักษาและจัดการศาสนสมบัติของวัด  

                                         
๙๑พระเทพปริยัติสุธี  (วรวิทย์ คงฺคปญฺโ  ),   การคณะสงฆ์และการพระศาสนา,  หน้า  ๔๑. 
๙๒พระพยอม กลฺยาโณ, การบริหารเชิงพุทธในการบริหารธุรกิจแบบพุทธ, (กรุงเทพมหานคร :เคล็ด

ไทย, ๒๕๕๓), หน้า ๒๙. 
๙๓พระธรรมปริยัติโสภณ (วรวิทย์ คงฺคปญฺโญฺ), การพัฒนาพระสังฆาธิการภาค ๒ ภาคปฏิบัติการ , 

(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๓), หน้า ๙. 
  ๙๔พระสุธีวรญาณ (ณรงค์ จิตฺตโสภโณ), พุทธศาสตร์ปริทรรศน์, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหา

จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๐), หน้า ๒๗๔. 



๖๑ 

 

สรุปได้ว่า  การสาธารณูปการ เป็นภาระหน้าท่ีของเจ้าอาวาสตามพระราชบัญญัติคณะ
สงฆ์มาตรา ๓๗ (๑) ว่า เจ้าอาวาสมีหน้าท่ีบ ารุงรักษาวัด และศาสนสมบัติของวัดให้เป็นไปด้วยดี เป็น
หน้าท่ีของเจ้าอาวาสวัด และคณะสงฆ์โดยตรง ในส่วนรัฐและพุทธบริษัทจะต้องอุปถัมภ์ด้วย ไม่ว่าจะ
ก่อสร้างหรือบูรณะรักษาเสนาสนะของสงฆ์พระสังฆาธิการทุกรูปต้องมองเห็นความส าคัญการจัดท า
แผนแม่บทการก่อสร้าง  และรู้จักวิธีการบริหารงานสาธารณูปการเป็นอย่างดี  มีเทคนิคและวิธีการขอ
ค าปรึกษากับหน่วยงานราชการที่รับผิดชอบข้ันตอนการด าเนินการก่อสร้าง  การบริหารจัดการงาน
สาธารณูปการที่ดีและต้องรู้จักวิธีการบูรณปฏิสังขรณ์ศาสนวัตถุ  และพัฒนาวัดให้สงบร่มรื่น  เป็น
ศูนย์กลางพัฒนาของชุมชน โดยก าหนดยึดหลักการบริหารบูรณปฏิสังขรณ์การรักษาดูแลทะนุบ ารุง 
ศาสนวัตถุ  และการจัดท าวัดให้เป็นวัดพัฒนาตัวอย่างถึงกระนั้นก็ตามพระสงฆ์จะมีเพียงหน้าท่ีในการ
ท านุบ ารุงรักษาเพียงอย่างเดียวไม่ได้ ต้องมีการอนุรักษ์ศาสนสถาน คือดูแลรักษาศาสนสถานให้มั่นคง
ถาวรและเป็นการอนุสรณ์สถานแก่อนุชนรุ่นหลังได้” 

ตารางท่ี ๒.๑๐  สรุปแนวคิดและหลักการที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาการจัดการสาธารณูปการ 
 

นักวิชาการหรือแหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 
พระพุทธวรญาณ  
(ทองย้อย  กิตฺติทินฺโน), 
(๒๕๕๑, หน้า ๓๐) 

งานปกครองเป็นงานน า เป็นงานลึกซ้ึงกว้างขวางยิ่งใหญ่
ละเอียดอ่อนยิ่งกว่างานท้ังหลายและเป็นงานท่ีท าไม่ส าเร็จ ต้อง
คอยปรับปรุงเปล่ียนแปลงให้เหมาะสมแก่สถานการณ์ปัจจุบัน
อยู่ตลอดเวลา 

พระราชญาณวิสิฐ  
(เสริมชัย  ชยมงฺลโล),  
(๒๕๕๒, หน้า ๑๗๔) 

กระบวนการบ าเพ็ญสาธารณประโยชน์ เน้นกิจกรรมพัฒนา
ภายในวัดเป็นงานหลักงานอ่ืนๆ เป็นงานรองภายใต้หลักการ ๓ 
ประการ คือ  ดูแลรักษาของเก่าไว้ให้ได้ สร้างสรรค์พัฒนาส่ิง
ใหม่ให้งอกเงย 

กรมการศาสนา,  
(๒๕๕๓, หน้า ๗) 

การด าเนินการเก่ียวกับการพัฒนาวัดด้านอาคารสถานท่ีและ
ส่ิงแวดล้อมเพื่อให้วัดเอ้ือประโยชน์ตามภารกิจของเจ้าอาวาส
ด้านอ่ืนๆ 

ส านักพระพุทธศาสนาแห่งชาติ, 
(๒๕๕๓, หน้า ๔๖) 

ความหมายของการสาธารณูปการว่าคือ การก่อสร้างและการ
บูรณปฏิสังขรณ์ศาสนสถานภายในภายในวัด 

พุทธทาสภิกขุ (เงื่อม  อินฺทปญฺโณ), 
(๒๕๕๓, หน้า ๙)  

การด าเนินไปได้แห่งกิจการท่ีกระท าด้วยปัญญา กระท าด้วย
ความหวังและต้องท าเพื่อสังคมหรือร้อยท่ีสุดท าเพื่อตัวเอง ต้อง
มีการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุปสรรคด้วยสติปัญญา 

พระพะยอม  กลฺยาโณ,  
(๒๕๕๓, หน้า ๒๙) 

การบริหารงานคณะสงฆ์ เจ้าอาวาสต้องตั้งอยู่ในธรรม มีศีล มี
ความรู้ มีความกล้าหาญ มีความขยัน และรู้จักละส่ิงท่ีควรละ 
เพื่อประโยชน์เก้ือกูลและความสุข ความเจริญแก่สังคม 

 



๖๒ 

๒.๔.๒  วัตถุประสงค์การสาธารณูปการ 
จากการทบทวนวัตถุประสงค์ท่ีเก่ียวกับการสาธารณูปการ พบว่า ผู้จัดการสาธารณูปการ 

มีวัตถุประสงค์เพื่อบ ารุงและส่งเสริมพัฒนาวัดของตนให้เป็นส่ิงอ านวยประโยชน์แก่ประชาชน การ
พัฒนาวัดด้านการสาธารณูปการเพื่อต้องการให้วัดกลับมามีบทบาทต่อชุมชน เพื่อให้วัดเป็นฐานการ
รองรับการเปล่ียนแปลงวัฒนธรรมท่ีเหมาะสม โดยภาพรวมแล้ววัตถุประสงค์การสาธารณูปการ คือ 

การบริหารจัดการด้านสาธารณูปการ วัดจะต้องมีแผนผังก าหนดการปลูกสร้างภายในวัด 
บริเวณวัดมีการปลูกไม้ดอก ไม้ประดับ ไม้เก่ียวกับพุทธประวัติ ท าให้วัดเป็นแหล่งศึกษา สถานท่ี
รื่นรมย์ ลานวัดสะอาด ปราศจากมูลฝอย ส่ิงปฏิกูล มีถังรองรับขยะ มีถนนทางเดินเท้าวัดควรมีประตู
ปิดเปิดตามวันเวลา เพื่อความปลอดภัยในทรัพย์สิน มีป้ายแสดงส่ิงส าคัญๆ เพื่อดึงดูดความศรัทธาของ
ประชาชนตามสมควร การทาสีเสนาสนะก็ดี แผ่นป้ายก็ดีให้ใช้สีทาเรียบๆ ไม่ฉูดฉาดการปลูกสร้าง
เสนาสนะภายในวัด ให้รักษาไว้ซ่ึงศิลปกรรมของไทยมีการจัดระบบน้ าดื่มน้ าใช้ ไฟฟ้าท่ีอยู่ อาศัย       
มีระบบก าจัดส่ิงปฏิกูล ห้องน้ า ห้องส้วม จัดสวัสดิการภิกษุสามเณร ได้รับความผาสุก ในการบ าเพ็ญ
สมณธรรม วัดควรจัดบริเวณและอาคารสถานท่ีให้ ร่มรื่นสวยงาม สะอาด สงบและมีสภาพเป็นอุทยาน
หรือสวนป่าท่ีมีความร่มรื่นและเป็นธรรมชาติมากท่ีสุด จัดวางแผนผังท่ีเป็น สัดส่วนโดยแบ่งเขต
พุทธาวาส สังฆาวาส และเขตฌาปนสงเคราะห์ให้เป็นระเบียบ จัดให้มีหอกระจายข่าว เพื่อสอดแทรก
ความรู้และบริการข่าวสารต่าง ๆ ให้แก่ชุมชน อีกท้ังจัดธรรมสถานหรือ สวนธรรม เพื่อเป็นสถานท่ี
ฝึกอบรมศีลธรรม จริยธรรม แก่ประชาชนหรือคนในท้องถิ่น๙๕ 

ความมุ่งหมายของสาธารณูปการ ก็เพื่อบ ารุงรักษาวัดและส่งเสริมสร้างวัดให้เป็นที่อ านวย
ประโยชน์แก่ประชาชน  หรือสังคมผู้เป็นเจ้าของวัดนั้นให้วัฒนาสถาพรสืบไป การบริหารกิจการคณะ
สงฆ์และพระศาสนา ในด้านสาธารณูปการของวัดในปัจจุบัน แบ่งได้ ๓ เรื่อง คือ ๑. การบูรณะและ
พัฒนาวัด  ๒. การก่อสร้างและบูรณปฏิสังขรณ์เสนาสนะ ๓. การดูแลรักษาและจัดการ ศาสนสมบัติ
ของวัด และการบริหารงานสาธารณูปการของเจ้าอาวาสหรือวัดตามพระธรรมวินัยควรให้เกิดความสุข 
(สัปปายะ) ๔ อย่าง คือ 

๑)  อาวาสสัปปายะ ท่ีอยู่เป็นท่ีสบาย คือ ท าให้วัดเป็นอารามเป็นท่ีร่มรื่นรื่นรมย์     
เป็นรมณียสถานเจริญตาสบายในแก่ผู้พบเห็นเป็นศูนย์กลางของชุมชุนท้ังทางด้านวัตถุและจิตใจ 

๒)  อาหารสัปปายะ อาหารเป็นท่ีสบายตามปกติเมื่อมีท่ีอยู่แล้วต้องค านึงถึงการกิน
อาหาร การจัดสวัสดิการเรื่องอาหาร 

๓)  บุคคลสัปปายะ บุคคลเป็นท่ีสบายบางแห่งไม่ค านึงถึงเรื่องบุคคลภายในวัด หรือ
บุคคลท่ีเก่ียวข้องกับวัด คนวัดแบ่งออกเป็น ๔ ประเภท คือ ภิกษุสงฆ์ สามเณร อุบาสก อุบาสิกา และ
เด็กวัด วัดใดดี หรือไม่ดี ดูได้จากบุคคล ๔ ประเภทนี้ สาธารณูปการจึงควรค านึงถึงบุคคล ๔ ประเภท
นี้ โดยการจัดอยู่ท่ีอยู่อาศัยของบุคคลแต่ละประเภทให้เหมาะสมตามสถานภาพของแต่ละบุคคลไม่ให้
ปนกัน 

                                         
๙๕พระเทพปริยัติสุธี  (วรวิทย์ คงฺคปญฺโ  ),  การคณะสงฆ์และการพระศาสนา, หน้า  ๔๑.   



๖๓ 

 

๔)  ธรรมสัปปายะ ธรรมเป็นท่ีสบายจุดมุ่งหมาย คือเป็นสถานท่ีปฏิบัติธรรม๙๖ 
ลักษณะงานของการสาธารณูปการ 
การสาธารณูปการ   ตามความหมายท่ีกล่าวมานั้นว่าโดยลักษณะงานมีลักษณะแตกต่าง

กันเป็น ๓ คือ๙๗ 
๑)  การกระท าด้วยแรงความคิดแรงงานและทุนทรัพย์รวมถึงการควบคุม 
๒)  การกระท าด้วยเอกสารรายงาน 
๓)  การท าโดยการจัดประโยชน์ 
ใน ๑)  ได้แก่  การก่อสร้างและการบูรณปฏิสังขรณ์เป็นกิจการที่ต้องท าด้วยแรงความคิด  

กล่าวคือ   การวางโครงงาน ให้พอเหมาะกับกิจท่ีจะด าเนินการ  เมื่อด าเนินการต้องใช้แรงงานและทุน
ทรัพย์และใช้หลักบัญชีควบคุมด้ว ใคร่ขอกล่าวถึงการวางโครงงานพอให้มองเห็นความข้อนี้ควรเริ่ม 

และการบูรณปฎิสังขรณ์  ส่วนอีก ๓ อย่าง คือกิจการอันเก่ียวกับการวัด กิจการของวัด
อ่ืนๆ และการศาสนสมบัติของวัคจักแยกกล่าวอีกส่วนหนึ่ง  การคิดท าแผนผังวัดให้พอเหมาะสมกับ
สภาพวัด เช่น ควรก าหนดท่ีสร้างอุโบสถศาลาการเปรียญกุฎี  ซ่ึงเป็นหลักของวัดไว้ทีใด โรงเรียนพระ
ปริยัติธรรม หอสวดมนต์ หอระฆัง หอกลอง ถนนหนทางสนามหลวง หญ้าและอ่ืน ๆ ไว้ท่ีใด         
แล้วเขียนแผนผังวัดเป็นหลักและเขียนแบบแปลนส่ิงท่ีจะสร้างตามโอกาส  และส่ิงท่ีจะสร้างขึ้นนั้นควร
ให้เป็นทรงไทยอันเป็นเอกลักษณ์ของชาติ หรือยึดศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ขนาดใหญ่เล็กตามความ
คาดแหล่งทุนทรัพย์ เพื่อจะก่อสร้างต้องสร้างเสนาสนะต่างๆ  ตามแผนผังท่ีก าหนดไว้  และเสนาสนะ
ท่ีสร้างขื้นต้องให้เป็นไปตามแบบแปลนแม้การบูรณปฏิสังขรณ์ก็ถือแบบแปลนนี้เป็นหลักปฎิบั ติ      
แต่ส่วนมากแผนผังวัดมักเขียนแล้วแต่คราวขออนุญาตสร้างวัดเมื่อเขียนแล้วต้องให้เป็นไปตามเดิม 
เว้นแต่มีการขยายบริเวณวัดให้กว้างขวางกว่าเติมใน  ๒) ได้แก่ การด าเนินกิจการทางด้านเอกสาร 
เช่นขออนุญาตสร้างวัด ขอตั้งวัด ขอรวมวัด ขอย้ายวัด ขอยุบเลิกวัด ขอรับพระราชทานวิสุงคามสีมา 
ขอยกวัดร้างเป็นวัด มีพระภิกษุจ าพรรษา และการขอยกวัดราษฎร์ขึ้นเป็นพระอารามหลวง          
ขออนุญาตจัดงานวัด ขออนุญาตเรี่ยไร การด าเนินกิจการเหล่านี้ การขอยกวัดราษฎร์ขึ้นเป็นพระ
อารามหลวง ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการการขออนุญาตจัดงานวัดและการขออนุญาต
เรี่ยไร ปฏิบัติตามระเบียบและค าส่ังของเถรสมาคมว่าด้วนการนั้น การอ่ืน ๆ  มีการขออนุญาตสร้างวัด
เป็นต้นปฏิบัติตามท่ีก าหนดในกระทรวง บางเรื่องทางราชการเป็นเจ้าการคณะสงฆ์เป็นสวนประกอบ
บ้างเรื่องคณะสงฆ์เป็นเจ้าการ ทางราชการเป็นเพียงส่วนประกอบใน ๓)  ได้แก่  การด าเนินการในการ
รักษาทรัพย์สินใช้จ่ายทรัพย์สินและการจัดประโยชน์ของวัดโดยตรงคือการศาสนาสมบัติเป็นงาน
ละเอียดอ่อน ต้องปฏิบัติตามวิถีการท่ีก าหนดในกฎกระทรวงท่ีกล่าวมาเพียงแยกลักษณะงาน
สาธารณูปการให้มองเห็น ส่วนรายละเอียดแห่งการปฏิบัติจักแยกไว้ส่วนหนึ่ง 

                                         
๙๖เร่ืองเดียวกัน, หน้า  ๔๑.   
๙๗พระธรรมปริยัติโสภณ (วรวิทย์ คงฺคปญฺโญฺ), การพัฒนาพระสังฆาธิการภาค ๒ ภาคปฏิบัติการ , 

(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๓), หน้า ๙. 



๖๔ 

การสาธารณูปการ ใน  ๓  ลักษณะนี้ บางอย่างเป็นกิจการเฉพาะในหน้าท่ีเจ้าอาวาส
เพราะเจ้าอาวาสจะต้องปฏิบัติโดยตรง เจ้าอาวาสเป็นผู้จัดการโดยเฉพาะ การบางอย่างเจ้าอาวาสเริ่ม
แล้วผ่านการพิจารณาตามล าดับทงฝ่ายคณะสงฆ์และราชอาณาจักร  บางอย่างเริ่มต้นจากเจ้าคณะ
และหรือเจ้าหน้าท่ีทางราชอาณาจักรหรือผู้มีศรัทธามุ่งช่วยการวัดและการคณะสงฆ์ บางอย่างต้องยึด
ระเบียบแบบแผนทางคณะสงฆ์ พอก าหนดได้ดังนี้ 

๑)  เจ้าอาวาส 
๒)  เจ้าคณะ 
๓)  เจ้าหน้าท่ีทางราชอาณาจักร 
๔)  ผู้เจริญด้วยศรัทธามุ่งช่วยการวัดและการคณะสงฆ์  ท้ังนี้ย่อมเป็นไปตามระเบียบแบบ

แผนว่าด้วยการนั้น๙๘ 
การจัดการสาธารณูปการ หมายถึงการลงมือปฏิบัติงานสาธารณูปการตามลักษณะท่ีแยก

กล่าวย่อมมีวิธีปฏิบัติแตกต่างกันตามลักษณะงานจะขอแยกให้ข้อแนะน าเฉพาะการก่อสร้างและการ
บูรณปฎิสังขรณ์ ส่วนอีก ๓ อย่าง คือกิจการอันเก่ียวกับการวัด กิจการของวัดอ่ืน ๆ และการศาสน
สมบัติของวัด จักแยกกล่าวอีกส่วนหนึ่ง๙๙ 

การก่อสร้ า งละการบูรณปฏิ สังขรณ์    ได้แ ก่การ ก่อสร้ า งศาสนา วัตถุขึ้น ใหม่               
การซ่อมแซมของเก่าและการปรับปรุงตบแต่งศาสนวัตถุและศาสนสถานท่ีมีอยู่เดิมหรือท่ีเพิ่มเติมขึ้น
ใหม่   เพื่อให้เหมาะสมยิ่งขึ้น   ขอเรียนแนะน า ดังนี้ 

ระยะเร่ิมสร้างวัด   ก่อนแตจะสร้างวัดควรจัดหาสถานท่ีตั้งวัดให้ใด้ก่อนโดยเจ้าของท่ีดิน
ยอมยกให้เมื่อได้ท่ีดินแล้วควรเขียนแผนผังวัดและแบบแปลนส่ิงก่อสร้างให้เหมาะสมกับสภาพท่ีดิน
และเหมาะสมแก่ชุมชนผู้จะบ ารุงวัด  รวบรวมทรัพย์สินและวัสดุอุปกรณ์ท่ีจะใช้ก่อสร้างให้ได้พอควร 
แล้วจัดท าเอกสารขออนุญาตสร้างวัดตามแบบของทางราชการ  เมือได้รับอนุญาตให้สร้างวัดและได้
สร้างเสนาสนะพอควรแล้วจึงขอตั้งวัดตามแบบของทางราชการ เมื่อกระทรวงศึกษาธิการประกาศตั้ง
วัดแล้วคณะสงฆ์จึงแต่งตั้งเจ้าอาวาส   รับโอนท่ีดินและรับถวายเสนาสนะเป็นของสงฆ์  พร้อมบันทึก
ประวัติวัดไว้เป็นหลักฐาน    การจัดการระยะนี้เป็นภาระคนอ่ืนด าเนินการ  มาก่อนเจ้าอาวาสจะได้
ปฏิบัติก็ต่อเมื่อได้รับแต่งตั้งแล้ว 

ระยะต้ังวัดแล้ว  เมื่อตั้งวัดแล้วหรือกรณีท่ีเจ้าอาวาสรับช่วงต าแหน่งจากรูปอ่ืน ช่ึงมีวัดมา
นานก็ตามควรด าเนินการดังนี้  ถ้าเดิมไม่มีแผนผังวัดเลยควรเร่งเขียนแผนผังวัดและแบบแปลน
เสนาสนะใหม่ ถ้ามีอยู่แล้วต้องด าเนินการก่อสร้าง หรือซ่อมแชซมหรือปรับปรุงตามแผนผังวัดและ
แบบแปลนเดิม  เว้นแต่มีการขยายท่ีตั้งวัดให้กว้างขวางขึ้น ในกรณีเช่นนี้หากต้องการแผนผังวัดใหม่   
ก็เขียนใหม่โดยอาสัยนแผนผังเดิมเป็นหลักและควรขออนุญาตจากเจ้าคณะผู้ปกครองและด าเนินการ
เพื่ออนุมัติจากมหาเถรสมาคม  แบบแปลนเสนาสนะนั่นควรยึดทรงไทยอันเป็นเอกลักษณ์ของชาติเป็น

                                         
๙๘เร่ืองเดียวกัน, หน้า ๙. 
๙๙พระธรรมโกศาจารย์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต), พุทธวิธีบริหาร, พิมพ์คร้ังที่ ๔, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๙), หน้า ๓. 



๖๕ 

 

หลักหรือยึดศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นเป็นส าคัญ การก่อสร้างหรือบูรณปฏิสังขรณ์หรือตบแต่งบริเวณวัด    
เจ้าอาวาสควรรับฟังความคิดเห็นพระภิกษุสามเณรในวัดละทายกทายิกาผู้บ ารุงวัดเป็นหลัก
ประกอบการตัดสินใจและการก่อสร้างใด ๆในวัดควรค านึงถึงแหล่งมาแห่งทรัพย์สินและความ
เหมาะสมกับชุมชนเป็นหลัก และควรระมัดระวังอย่าให้มีการแตกแยกความคิดระหว่างบ้านกับวัด
เพราะการสาธารณูปการเป็นเหตุ๑๐๐ 

แผนผังวัด การก าหนดแผนผังวัดมิใชเรื่องยุติตายตัวย่อมมีข้อยักย้ายถ่ายเทไปตาม
เหตุการณ์  ขอให้ค านึงขนาดของวัดและชุมชนพร้อมสภาพท่ีดินท่ีตั้งวัดและความเหมาะสมเป็น
ส าคัญ๑๐๑ 

วัดขนาดเล็ก วัดขนาดเล็กและตั้งอยู่ในชุมชนขนาดเล็กควรจัดแผนผังขนาดย่อม โดยให้มี
ถนนหนทางเช่ือมพองามกับให้มีสนามหญ้าและท่ีปลูกต้นไม้ไว้ส่วนหนึ่ง เสนาสนะควรมีเฉพาะท่ีขาด
ไมใด้คือกุฎี ศาลาการเปรียญและอุโบสถและควรกันบริเวณไว้เป็นเขตฌาปนสถานพร้อมกับ
ส่ิงก่อสร้างไว้ในแผนผังคือ เมรุเผาศพ (แบบใหม่) ศาลาบ าเพ็ญกุศล ส่วนเสนาสนะอ่ึนๆ ถ้าจ าเป็นจริง
จึงให้มีเพราะถือนโยบายประหยัด 

วัดขนาดกลาง    วัดขนาดกลางและตั้งอยู่ ในชุมชนขนาดกลาง ท่ีตั้ง วัดกว้างขวาง        
ควรจัดแบ่งออกเป็นเขต คือ  เขตพุทธาวาส  เขตสังฆาวาส เขตการศึกษา และเขตสาธารณสงเคราะห์    
แบ่งปันเขตด้วยถนนหรือล าคลอง  จัดเป็นสนามหญ้าบริเวณปลูกต้นไม้ (สวนป่า) และแดนอภัยทาน    
ตามควรแก่ท่ีตั้งวัดและชุมชน  เสนาสนะควรมีมากกว่าวัดขนาดเล็ก คือ กฏีเป็นหมู่ ศาลาการเปรียญ    
อุโบสถ  โรงเรียนพระปริยัติธรรม โรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์ เขตสาธารณสงเคราะห์หรือฌาปน
สถาน ควรแยกเป็นส่วนหนึ่ง ก าหนดส่ิงก่อสร้างให้ชัด  เช่น เมรุเผาศพ  (แบบใหม่) ศาลาบ าเพ็ญกุศล 
ท่ีเก็บศพ โรงครัว 

วัดขนาดใหญ่ วัดขนาดใหญ่และตั้งอยู่ในชุมชนขนาดใหญ่ ควรจัดแบ่งเขตให้เหมาะสม
กว่าวัดขนาดกลางหรืออาจเพิ่มเขตจัดประโยชน์เข้าอีก เสนาสนะก็อาจมีมากกว่าและประณีตขึ้นตาม
สมควรแก่ขนาดวัดและชุมชน 

การเขียนแผนผังวัดนี้ ขออุปถัมภ์อุปกรณ์บางส่วนได้จากกรมการศาสนา เพื่อให้ได้
มาตรฐานแบบเดียวกัน  เมื่อเขียนเสร็จแล้ว เสนอตามล าดับ ถึงกรมการศาสนาให้ความเห็นชอบ    
และเสนอมหาเถรสมาคมเพื่ออนุมัติเป็นหลักต่อไป 

การตบแต่ง วัดจะขนาดเล็ก ขนาดกลาง หรือขนาดใหญ่ก็ตาม ควรได้มีการตกแต่งให้น่า
รื่นรมย์เหมาะสมกับ  ค าว่า “ อาราม”  เช่น จัดท าถนนเข้าวัดและภายในวัด จัดท าความสะอาดวัด
เป็นประจ าทุกสัปดาห์ จัดปลูกไม้ยืนต้นริมถนนหนทาง จัดท าป้ายบอกช่ือวัด ท่ีตั้งระยะทาง ท่ีทาง
แยกเข้าวัด  ถนนสายหลัก จัดท าป้ายหน้าวัด ท าป้ายประชาสัมพันธ์กิจการภายในวัด  เขียนแผนผังวัด

                                         
๑๐๐พระธรรมโกศาจารย์ (ประยูร  ธมฺมจิตฺโต),  พุทธวิธีบริหาร, พิมพ์คร้ังที่ ๔, (กรุงเทพมหานคร : โรง

พิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๙), หน้า ๓. 
๑๐๑พระธรรมปริยัติโสภณ (วรวิทย์ คงฺคปญฺโญฺ), การพัฒนาพระสังฆาธิการภาค ๒ ภาคปฏิบัติการ , 

หน้า ๙. 



๖๖ 

ลงในกระดานขนาดใหญ่ติดไว้ไนท่ีเปิดเผย  การท าป้ายช่ือวัดนั้น ขอให้บอกช่ือทางราชการและให้
ถูกต้องตรงกันท้ังป้ายถนนแยกเข้าและป้ายหน้าวัด 

การสาธารณูปการ  เป็นงานท่ีละเอียดอ่อนเป็นตัวหลักของการคณะสงฆ์  แต่ผู้ปฏิบัติ
โดยตรง คือเจ้าอาวาสช่ึงเป็นพระสังฆาธิการระดับวัด เจ้าคณะทุกส่วนทุกช้ันต้องมีความสัมพันธ์กัน
มาก   ๒ ประการ คือ 

(๑)  ควบคุมการสาธารณูปการ 
(๒)  ส่งเสริมการสาธารณูปการ 
การควบคุมน้ัน  เจ้าคณะจะเพิกเฉยมิได้ถ้าเพิกเฉยเสียเป็นการละเว้นการปฏิบัติต้อง

สอดส่องดูแลช้ีแจงแนะน าในการสาธารณูปการของเจ้าอาวาส   ดังนี้ 
๑)  ควบคุมการท าแผนผังวัดให้สอดคล้องกับยุคพัฒนา 
๒)  ควบคุมแบบแปลนเสนาสนะแตละวัด ให้อยู่ในหลักประหยัดและพอเหมาะพอควรแก่

สภาพท้องถิ่น และให้ก่อสร้างตามแบบแปลน 
๓) ควบคุมให้แต่ละวัดท่ีสร้างถาวรวัตถุให้เป็นทรงไทยหรือให้รักษาศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น

เป็นส าคัญ 
๔)  ควบคุมการเงินและบัญชีรับ – จ่ายของแต่ละวัดให้เป็นไปตามหลักบัญญัติ 
๕) ควบคุมดูแลการเอกสารต่าง ๆ ของเจ้าอาวาส เช่นรายงานขอรับพระราชทาน

วิสุงคามสีมาให้เป็นไปโดยถูกต้อง 
๖)  ควบคุมการจัดการศาสนสมบัติของวัดให้เป็นไปตาม กฎ กระทรวง๑๐๒ 
การส่งเสริม  เจ้าคณะทุกช้ันควรส่งเสริมเจ้าอาวาสในการสาธารณูปการ  ดังนี้ 
๑)  ออกตรวจตราเย่ียมเยียนเจ้าอาวาสผู้เร่งรัดการพัฒนาวัด 
๒)  แก้ไขข้อขัดข้องของเจ้าอาวาส 
(๑)  ในการจัดหาช่างด าเนินการก่อสร้าง 
(๒)  ในการดูแบบแปลนอาคารตลอดแผนผังวัด 
(๓)  ในการทุนก่อสร้างด้วยการขอเงินงบประมาณอุดหนุนจากทางราชการ 
(๔)  ช้ีแจงแนะน าการปฏิบัติงานสาธารณูปการเพื่อให้ เข้าใจ ถูกต้อง 
(๕)  ขจัดความขัดแย้งระหว่างวัดกับชาวบ้านซ่ึงมีการสาธารณูปการเป็นเหตุ 
๓)  แนะน าการจัดงานวัด และการเรี่ยไรให้เป็นไปตามระเบียบและค าส่ังมหาเถรสมาคม 
๔)  ช่วยยกฐานะวัดท่ีได้พัฒนาดีแล้วเป็นวัดพัฒนาตัวอย่าง 
๕)  ช่วยยกย่องเจ้าอาวาสผู้มีผลงานสาธารณูปการดีหรือแม้รองเจ้าอาวาสและหรือผู้ช่วย

เจ้าอาวาสก็ควรยกย่องด้วย แต่อย่าให้เกินกว่าเจ้าอาวาส 
๖)  แนะน าแจงการจัดประโยชน์ของวัดให้ถูกต้องตาม กฎ กระทรวง 

สรุปได้ว่า วัตถุประสงค์ของการสาธารณูปการในปัจจุบันจะเน้นในส่วนการก่อสร้าง การ
บ ารุงรักษาวัด และศาสนสมบัติของวัดให้เป็นไปด้วยดี เป็นหน้าท่ีของ เจ้าอาวาสวัดและคณะสงฆ์
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๖๗ 

 

โดยตรง ในส่วนของรัฐและพุทธบริษัทจะต้องอุปถัมภ์ด้วยไม่ว่าจะก่อสร้างหรือบูรณะรักษาเสนาสนะ
ของสงฆ์ พระสังฆาธิการทุกรูปต้องมองเห็นความส าคัญการจัดท าแผนแม่บทการก่อสร้าง และรู้จัก
วิธีการบริหารงานสาธารณูปการ เป็นอย่างดี มีเทคนิคและวิธีการขอค าปรึกษากับหน่วยงานราชการท่ี
รับผิดชอบ ขั้นตอนการด าเนินการก่อสร้าง การบริหารจัดการงานสาธารณูปการท่ีดี และต้องรู้จัก
วิธีการบูรณปฏิสังขรณ์  ศาสนวัตถุและพัฒนาวัดให้สงบร่มรื่น เป็นศูนย์กลางพัฒนาของชุมชน โดย
ก าหนดยึดหลักการบริหารบูรณปฏิสังขรณ์ การรักษาดูแลท านุบ ารุงศาสนวัตถุ และการจัดท าวัดให้
เป็นวัดพัฒนาตัวอย่าง ถึงกระนั้นก็ตามพระสงฆ์จะมีเพียงหน้าท่ีในการท านุบ ารุงรักษาเพียงอย่างเดียว
ไม่ได้ ต้องมีการอนุรักษ์ศาสนสถาน คือ ดูแลรักษาศาสนสถานให้มั่นคงถาวรและเป็นการอนุสรณ์
สถานแก่อนุชนรุ่นหลังได้ แนวคิดเก่ียวกับการพัฒนาวัดเป็นการปรับปรุงสภาพวัดและการด าเนิน
กิจกรรมต่างๆ ของวัด โดยเน้นการปรับปรุงและแก้ไขข้อบกพร่องเดิมภายในวัดรวมท้ังส่งเสริม
กระบวนการด าเนินงานกิจกรรมพระศาสนาในวัดให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพสมบูรณ์ เพื่อสร้างวัด 

ให้เป็นศูนย์กลางของชุมชนและเป็นแหล่งอารยะธรรมอันเจริญรุ่งเรือง มีศาสนวัตถุ ศาสน
สถานอันเป็นเครื่องหมายแห่งศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม พระภิกษุสามเณรภายในวัดทางศาสนามีความ
ประพฤติดี เป็นแบบอย่างแก่ประชาชนในสังคม สามารถแนะน าให้ประชาชนในสังคม พ้นจากความ
ลุ่มหลงฟุ้งเฟ้อและด ารงอยู่ได้อย่างเป็นสุข มีการส่งเสริมกิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์อย่างหลากหลาย ท้ัง
ในด้านศาสนพิธี การให้การศึกษาการเผยแผ่ ศาสนธรรมและการสาธารณสงเคราะห์เพื่อสนับสนุน
ส่งเสริมให้วัดมีความเจริญรุ่งเรืองเป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชนและท่ีส าคัญเพื่อให้พระศาสนาสร้าง
ความสงบสุขได้อย่างแท้จริง 

๒.๔.๓ ปัญหาอุปสรรคการสาธารณูปการ 
จากการทบทวนปัญหาอุปสรรคท่ีเก่ียวข้องกับการสาธารณูปการ จะพบว่า ปัญหา

อุปสรรคเรื่องการพัฒนาวัด ก็คือโครงสร้างการบริหารคณะสงฆ์เป็นไปตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ 
๒๕๐๕ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๓๕ เป็นการปกครองตาม
นโยบายของมหาเถรสมาคมเป็นผู้ก าหนดเป้าหมาย เป็นผู้ท าหน้าท่ีก ากับดูแลคณะสงฆ์ มีอ านาจ
หน้าท่ีในการปกครองคณะสงฆ์ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย แต่ปัญหาอุปสรรคในการบริหารงานของ
คณะสงฆ์ก็ยังมีปัญหาอยู่มากมาย โดยกรมการศาสนาได้กล่าวถึงปัญหาของพระพุทธศาสนา วัด สงฆ์ 
และองค์กรสงฆ์ในประเทศไทย ว่ามีปัญหาอุปสรรคดังต่อไปนี้ 

การบริหารจัดการศาสนสมบัติของวัดเป็นบทบาทหน้าท่ีโดยตรง ของพระสังฆาธิการผู้ปกครอง
ดูแลวัด ซ่ึงในการศึกษาครั้งนี้ ผู้จัดท ามุ่งศึกษาการบริหารจัดการศาสนสมบัติของพระสังฆาธิการ ใน 
๔ ด้าน คือด้านพระภิกษุสามเณรภายในวัดด้านงบประมาณด้านวัสดุอุปกรณ์ และด้านการบริหาร
จัดการ ดังต่อไปนี้ 

 
ก. ด้านพระภิกษุสามเณรภายในวัด 
การบริหารงานในทุกองค์กรให้ประสบความส าเร็จได้นั้น จ าเป็นต้องอาศัยสมาชิกหรือ

ทรัพยากรมนุษย์เป็นผู้ขับเคล่ือนงานต่างๆ ให้ด าเนินไปตามแผนงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายท่ีก าหนด 



๖๘ 

ทรัพยากรมนุษย์จึงถือเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าท่ีสุดขององค์กรในบรรดาปัจจัยขั้นพื้นฐานท้ังหมด๑๐๓ 
การสรรหาบุคคลซ่ึงมีคุณสมบัติเหมาะสมกับต าแหน่งหรืองานท่ีมอบหมาย มีระบบการสรรหาอยู่ ๒ 
ระบบ๑๐๔  ดังนี้ 

 ๑)  ระบบอุปถัมภ์ (Patronage System) เป็นการสรรหาบุคคลเข้าท างานโดยได้ให้
ความสนใจเก่ียวกับความรู้ความสามารถว่าเหมาะสมกับงานหรือไม่ เพียงแต่เห็นว่าเป็นพรรคพวกกัน 
วิธีนี้จะท าให้ขวัญของคนในองค์การเสีย ไม่มีความเช่ือมั่นในการท างานในองค์กร จึงท าให้ความจงรักภัค
ดีต่อองค์กรมีน้อย วิธีนี้อาจเรียกว่า “การใช้เส้นสาย” 

 ๒)  ระบบคุณธรรม (Merit System) เป็นการสรรหาบุคคลเข้าท างานโดยพิจารณาจาก
ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และปัจจัยอ่ืนๆ เข้ามาช่วยในการตัดสินใจ โดยอาศัยเครื่องมือใน
การวิเคราะห์ เช่น การวิเคราะห์งาน (Job Analysis) การประเมินค่าของงาน (Job Evaluation) เป็นต้น 

 ข. ด้านงบประมาณ 
 งบประมาณ  หมายถึงบัญชีแบบก าหนดรายรับรายจ่าย ดังนั้น ภาระงานด้านการ

จัดการงบประมาณเก่ียวกับการบริหารจัดการศาสนสมบัติ จึงเป็นเรื่องของการจัดท าบัญชีของวัด ท้ังนี้
รวมถึงค่าใช้จ่ายในกิจกรรมต่าง ๆ ด้วย 

 ค่าใช้จ่าย คือ มูลค่าเงินท่ีใช้เป็นค่าบริการหรือสินค้าต้องจ่ายเมื่อท ากิจกรรมใด ๆ 
โดยอาจจ่ายในรูปแบบเงินสดหรือเครดิต 

 งบประมาณ เป็นแผนทางการเงินขององค์การ ท่ีก าหนดขึ้น  เพื่อให้บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ขององค์การดังนั้น  งบประมาณจึงมีความจ าเป็นและส าคัญอย่างมากและอย่าง
กว้างขวาง เพราะงบประมาณจะต้องจัดสรรเพื่อให้สอดคล้องตามนโยบาย วัตถุประสงค์ รวมไปถึงการ
ใช้งบประมาณจะต้องสอดคล้องกับการจัดสายงาน 

 สรุปก็คือ  งบประมาณ เป็นภาระงานเก่ียวกับการจัดท าบัญชีท้ังรายรับ รายจ่าย ท่ี
เกิดขึ้นภายในวัด ในส่วนของกิจกรรมท่ีเกิดขึ้นโดยวัตถุประสงค์เพื่อก่อสร้างและรักษาสมบัติของวัด 
เช่น งบประมาณในการบูรณปฏิสังขรณ์เสนาสนะภายในวัด เป็นต้น ซ่ึงท้ังนี้ย่อมหมายรวมถึง การ
บริหารจัดการเงินของวัดจากการบริจาคของพุทธศาสนิกชน ตลอดจนระบบและกรรมวิธีในการ
บริหารเก่ียวกับงบประมาณ และการเงิน ตลอดจนการใช้งบประมาณในการควบคุมงานด้วย 

 ค. ด้านวัสดุอุปกรณ์ 
 องค์ประกอบของการบริหารท่ีส าคัญ  และมีความจ าเป็นต่อทุกองค์การ คือ 

ทรัพยากรในการบริหาร ได้แก่ วัตถุและเครื่องใช้เพื่อประกอบการด าเนินงาน รวมไปถึงความสามารถ
ในการจัดการทรัพยากรในการบริหารทั้ง ๔ หรือ ๔Msคือ มนุษย์ (Man) เงิน (Money) วัสดุอุปกรณ์ 

                                         
๑๐๓สาคร สุขศรีวงศ์ ,  Management การจัดการ : จากมุมมองนักบริหาร , พิมพ์ค ร้ังที่  ๕, 

(กรุงเทพมหานคร : บริษัท จี พี ไซเบอร์พร้ินท์ จ ากัด, ๒๕๕๒), หน้า ๒๖๖. 
๑๐๔ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ, องค์การและการจัดการ (Organization and Management), หน้า ๑๘๓. 
 



๖๙ 

 

(Material) และความสามารถในการจัดการ (Management)  หรือ๖Msท่ีมีเครื่องจักร (Machine) 
และตลาด (Market) เพิ่มเข้ามาซ่ึงในปัจจุบันมีความจ าเป็นมาก๑๐๕ 

 วัสดุอุปกรณ์  เครื่องมือ เครื่องจักร เครื่องทุนแรงในการท างาน ถือเป็นส่ิงท่ีมีความ
จ าเป็นอย่างยิ่งในการท างานของทุกองค์กร ซ่ึงแม้พระภิกษุสามเณรภายในวัดขององค์กรจะเป็นผู้มี
ความรู้ ความสามารถ ทักษะ และประสบการณ์ แต่หากขาดซ่ึงวัสดุอุปกรณ์ในกา รท างานท่ีดี มี
ประสิทธิภาพ การปฏิบัติงานนั้นอาจไม่สัมฤทธ์ิผลตามต้องการได้ 

 ง. ด้านการบริหารจัดการ 
 ระบบบริหารจัดการ (Management System) หมายถึง กลไก หรือระบบท่ี

เก่ียวข้องกับการให้ทิศทางและการควบคุมองค์การ อาทิ นโยบาย แผนงาน ขั้นตอนวิธีปฏิบัติ การ
ด าเนินงาน การควบคุม ซ่ึงมีองค์ประกอบ คือ พระภิกษุสามเณรภายในวัด ทรัพยากรต่างๆในองค์การ
ท่ีมีความเก่ียวเนื่องเช่ือมโยงกัน เพื่อให้ข้อก าหนดแห่งมาตรฐานหรือการจัดการใด ๆ ได้รับการปฏิบัติ
อย่างครบถ้วนและสามารถบรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายท่ีก าหนดไว้ 

สรุปได้ว่า  ปัญหาอุปสรรคการพัฒนาการจัดการสาธารณูปการ คือ เจ้าคณะควรจะเห็น
ว่างานสาธารณูปการเป็นงานส าคัญโดยเฉพาะเป็นงานประดับบารมีเจ้าอาวาสและเป็นงาน
ละเอียดอ่อน เป็นงานประดับท้องถิ่นเเละพระศาสนาส่วนหนึ่ง  เป็นงานท่ีให้มองเห็นความส าคัญของ
เจ้าอาวาสได้เร็วกว่าอย่างอ่ืน แต่ก็มักเป็นเหตุก่อปัญหา  เช่น บางแห่งเกิดความขัดแย้งระหว่างวัดกับ
ชาวบ้านจนถึงลุกลามใหญ่โต  ก็เพราะการสาธารณูปการเป็นเหตุ หากเจ้าคณะได้เห็นความส าคัญ
เร่งรัดตรวจตราช้ีแจงแนะน าการปฏิบัติหน้าท่ีเจ้าอาวาสได้ดีแล้วการขัดแย้งระหว่างวัดกับบ้านจะ
น้อยลงตามล าดับ และความสมัครสมานสามัคคีระหว่างบ้านกับวัดจะมีมากขึ้น เป็นเหตุให้การคณะ
สงฆ์ละการพระศาสนาด าเนินไปด้วยความเรียบร้อยดีงาม การควบคุมและส่งเสริมการสาธารณูปการ
จึงถือเป็นหน้าท่ีอันส าคัญของเจ้าคณะทุกระดับช้ัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                         
๑๐๕สมคิด บางโม, การบริหาร, (กรุงเทพมหานคร : ไทยวัฒนาพานิชย์, ๒๕๔๕), หน้า ๖๑. 



๗๐ 

ตารางที่ ๒.๑๑  สรุปปัญหาอุปสรรคการพัฒนาการจัดการสาธารณูปการ 
 

นักวิชาการ แนวคิดหลัก 
สาคร  สุขศรีวงศ ์ 
(๒๕๕๒, หน้า ๒๖๖) 

การปกครองตามนโยบายของมหาเถรสมาคมเป็นผู้ก าหนด
เป้าหมายเป็นผู้ท าหน้าท่ีก ากับดูแลคณะสงฆ์ มีอ านาจหนา้ท่ี
ในการปกครองคณะสงฆ์ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

ศิริวรรณ  เสรีรัตน์และคณะ 
(๒๕๕๒, หน้า ๑๘๑) 

การบริหารงานในทุกองค์กรให้ประสบความส าเร็จได้นั้น
จ าเป็นต้องอาศัยสมาชิกหรือทรัพยากรมนุษย์เป็นผู้เช่ียวชาญ
เป็นผู้ขับเคล่ือนงานต่าง  ๆ ใหด้ าเนินไปตามแผนงานเพื่อให้
บรรลุเป้าหมายท่ีก าหนด 

สมคิด  บางโม,  
(๒๕๕๔, หน้า ๖๑) 

องค์ประกอบของการบริหารที่ส าคัญและมีความจ าเป็นต่อทุก
องค์การ คือ ทรัพยากรในการบริหาร ได้แก่ วัตถุและเครื่องใช้
เพื่อประกอบการด าเนินงาน รวมไปถึงความสามารถในการ
จัดการทรัพยากรในการบริหาร 

   
๒.๔.๔  พุทธวิธีการบริหารจัดการ 
 จุดก าเนิดองค์กรตามแนวพระพุทธศาสนา  เมื่อพระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมา  สัมพุทธ
เจ้าแล้ว มีด าริที่จะเผยแผ่พระสังฆกรรมแก่เวไนยสัตว์ จึงทรงด าริถึงอาจารย์คือ อาฬารดาบสและอุทก
ดาบส  เมื่อรู้ว่าท่านท้ังสองได้เสียชีวิตแล้ว พระพุทธองค์จึงได้เสด็จไปโปรดปัญจวัคคีย์  มีพระอัญญา
โกณฑัญญะ พระวัปปะ พระภัททิยะ พระมหานามะและพระอัสสชิ ท่ีอาศัยอยู่ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน
เขตกรุงพาราณสี เมื่อเสด็จไปถึงทรงแสดงธรรมช่ือว่า  ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร  โปรดท่านเหล่านั้น   
พอจบพระธรรมเทศนาพระอัญญาโกณฑัญญะได้ดวงตาเห็นธรรมว่า “ส่ิงใดส่ิงหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็น
ธรรมดาส่ิงท้ังปวงนั้มีความดับไปเป็นธรรมดา” และทูลขอบรรพชาอุปสมบทในวันขึ้น ๑๕ ค่ า เดือน ๘ 
เรียกว่า วันอาสาฬหบูชา ซ่ึงเป็นวันท่ีพระรัตนไตรครบ ๓ ประการ คือ พระพุทธ พระธรรมและ
พระสงฆ์ จึงนับได้ว่าพระอัญญาโกณฑัญญะเป็นพระสงฆ์องค์แรกท่ีเกิดขึ้นในพระพุทธศาสนา ส่วนอีก 
๔ คนท่ีเหลือพระพุทธเจ้าทรงส่ังสอนอบรมจนได้ดวงตาเห็นธรรม  และบรรลุอรหันต์ผลในเวลาต่อมา 
พระพุทธองค์ทรงประทานการบรรพชาด้วยเอหิภิกขุอุปสัมปทา  โดยตรัสว่า “เธอท้ังหลายจงเป็นภิกษุ
มาเถิด”๑๐๖  ด้วยพระด ารัสนี้ท าให้พระสงฆ์ในพระพุทธศาสนาเพิ่มข้ึนเป็นจ านวนมาก   

จากประเด็นท่ีกล่าวมานี้   จะเป็นได้ว่าวันอาสาฬหบูชานั้นเป็นจุดก าเนิดองค์การ
พระพุทธศาสนาขึ้นอย่างสมบูรณ์ โดยมีพระพุทธเจ้าเป็นผู้น าหรือเจ้าอาวาสองค์การ และพระสงฆ์
สาวกเป็นสมาชิก ซ่ึงได้ร่วมแรงร่วมใจกันท างานเพื่อขับเคล่ือนองค์การให้ เป็นไปตามนโยบาย   ท่ี
ก าหนดไว้คือ การประกาศพระธรรมวินัย ต่อมาพระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงธรรมแก่ยสะกุลบุตร และ

                                         
๑๐๖วิ.ม. (ไทย) ๔/๑๘/๒๕. 



๗๑ 

 

สหายของยสะอีก ๔ คน คือ วิมละ สุฬาหุ ปุณณชิ ควัมปติ ซ่ึงเป็นบุตรของเศรษฐีในกรุงพาราณสี
นั่นเอง เมื่อ ๔ 

คนนี้ได้รับการบรรพชาแล้ว สหายอีก ๕๐ คน ของพระยสะ ท่ีเป็นชาวชนบททราบข่าว  
แล้วมีความคิดว่า ธรรมวินัยและการบรรพชา ท่ียสะกุลบุตรโกนผมและนุ่งห่มผ้ากาสายะออกจาก
เรือนไปบวชเป็นบรรพชิตนั้น  คงจะไม่ต่ าทรามเป็นแน่ จึงได้พากันเดินทางมาหาพระยสะและได้เข้า
เฝ้าพระพุทธเจ้ารับฟังพระธรรมเทศนาจนได้ดวงตาเห็นธรรม  และส าเร็จอรหันต์ผลในเวลาต่อมา  ท า
ให้องค์การพระพุทธศาสนามีสมาชิกเพิ่มมากขึ้น  รวมมีพระอรหันต์เกิดขึ้นในโลก ๖๑ รูป เมื่อ
พระสงฆ์สาวกมีจ านวนมากพอสมควรแล้ว จึงมีพระด ารัสท่ีจะส่งพระสาวกออกไปปฏิบัติหน้าท่ีคือ 
การประกาศเผยแผ่พระพุทธศาสนาโดยได้ตรัสรับส่ังกับภิกษุท้ังหลายว่า “ดูก่อน ภิกษุท้ังหลาย พวก
เธอจงจาริกไปเพื่อประโยชน์สุขแก่ชนจ านวนมาก เพื่ออนุเคราะห์ชาวโลก เพื่อประโยชน์เก้ือกูลและ
ความสุขแก่ทวยเทพและมนุษย์ จงแสดงธรรมมีความงามในเบื้องต้น มีความงามในท่ามกลางและมี
ความงามในท่ีสุด จงประกาศพรหมจรรย์พร้อมท้ังอรรถและพยัญชนะบริสุทธ์ิบริบูรณ์ครบถ้วน”๑๐๗ 
พระด ารัสนี้นับว่าเป็นนโยบายในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาขององค์การพระพุทธศาสนาในกาลต่อมา
เมื่อมี ผู้เล่ือมใสใคร่จะบวชพระพุทธองค์ก็จะทรงประทานการบวชให้ด้วยพระองค์เองเรียกว่า 
“เอหิภิกขุอุปสัมปทา” และได้ท าการส่ังสอนพระสาวกในช้ันต้นจนได้บรรลุคุณธรรม  เป็นพระ
อริยบุคคลพร้อมกับได้ส่งพระสาวกเหล่านั้นออกประกาศเผยแผ่พระพุทธศาสนายังท่ีต่าง ๆ 

 ซ่ึงจะเห็นได้ว่าการบริหารองค์การในขณะนั้นทุกอย่างขึ้นตรงต่อพระพุทธเจ้า ฉะนั้นการ
ประพฤติปฏิบัติหน้าท่ีของพระสาวกท้ังหลาย จึงยึดถือปฏิบัติตามพระพุทธองค์เท่านั้น เนื่องจากใน
กาลนั้นพระพุทธองค์ยังไม่ได้บัญญัติพระวัยเพื่อเป็นเครื่องมือในการปกครองคณะสงฆ์ 

 ดังนั้นโครงสร้างองค์การพระพุทธศาสนาในช่วงระยะต้นของพุทธกาลนี้จึงมีลักษณะ
เรียบง่าย ซ่ึงสามารถแสดงได้ ดังนี้ 

 ๑)  การบัญญัติพระธรรมวินัย 
 พระธรรมวินัย เป็นค าท่ีใช้เรียกพระพุทธศาสนาในสมัยพุทธกาล ซ่ึงเป็นค าประสมมา

จากค าว่า ธรรม + วินัย พระธรรมคือความจริงของส่ิงท้ังหลาย เป็นเรื่องธรรมดามีอยู่แล้วในธรรมชาติ 
ไม่ว่าพระพุทธเจ้าจะเกิดหรือไม่เกิด มันก็มีอยู่อย่างนั้นเป็นธรรมดาเป็นธรรมชาติ เมื่อพระพุทธเจ้า
ค้นพบธรรมนั้นแล้วก็ทรงน ามาเผยแผ่เพื่อเกิดประโยชน์แก่หมู่มนุษย์ จากนั้นก็อาศัยหลักความจริงท่ีมี
อยู่ในธรรมชาติ  ซ่ึงเป็นเรื่องของกฎแห่งเหตุปัจจัยนั้น  มาจัดตั้งวางเป็นระบบระเบียบในหมู่มนุษย์
เรียกว่า 

วินัย๑๐๘  หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า สิกขาบทหรือศีล ในคัมภีร์สมันตปาสาทิกา อรรถกถา
พระวินัยปิฎก อธิบายความหมายของค าว่า วินัยไว้ว่า “พระวินัยอันบัณฑิตผู้รู้อรรถแห่งวินัยท้ังหลาย 
กล่าวว่า วินัยเพราะมีนัยต่างๆ เพราะมีนัยพิเศษและเพราะฝึกกายและวาจา” 

                                         
๑๐๗วิ.ม. (ไทย) ๔/๓๒/๔๐. 
๑๐๘พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตโต), วินัยเรื่องท่ีใหญ่กว่าท่ีคิด, พิมพ์คร้ังที่ ๒, (กรุงเทพมหานคร : 

บริษัทสหธรรมิก จ ากัด, ๒๕๓๘), หน้า ๒-๓. 



๗๒ 

 ดังนั้นจึงสามารถแยกความหมาย วินัย ออกเป็น ๓ นัย คือ๑๐๙ 
 ๑)  วินัย หมายถึง นัยต่าง ๆ (วิวิธ+นย) เพราะมีปาติโมกข์  ๒ คือ ภิกขุปาติโมกข์

และภิกขุนีปาติโมกข์ มีวิภังค์ ๒ คือ ภิกขุวิภังค์และภิกขุนีวิภังค์และมีอาบัติ ๗ กอง 
 ๒)  วินัย หมายถึง นัยพิเศษ (วิเสส+นย) เพราะมีพระอนุบัญญัติเพิ่มเติมให้สิกขาบท

ท่ีทรงบัญญัติไว้แล้วมีความรัดกุมมากยิ่งขึ้น หรือผ่อนผันให้เหมาะสมแก่การกระท าความผิดหรือการ
ล่วงละเมิด 

 ๓)  วินัย หมายถึง กฎหรือข้อบังคับส าหรับการฝึกอบรมกายและวาจา เพราะเป็น
เครื่องป้องกันการประพฤติท่ีไม่เหมาะสมทางกายและวาจา 

 ค าว่า วินัย นั้นมีค าท่ีเป็นไวพจน์หรือค าท่ีเขียนต่างกัน แต่ความหมายเหมือนกันหรือ
ใกล้เคียงกันมาก มี ๓ ค า คือ ศีล สิกขาบท และพระบัญญัติ ซ่ึงมีความหมายเดียวกันคือ เป็นข้อท่ี
พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติไว้ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการศึกษาและการปกครอง โดยเฉพาะในหมู่
พระสงฆ์ 

 ในช่วงแรกของการก่อตั้งองค์การพระพุทธศาสนา พระพุทธเจ้ายังไม่ได้บัญญัติ พระวินัย
ท้ังท่ีเป็นปาฎิโมกข์และอภิสมาจารพระภิกษุเมื่อเข้ามาบวชในพระพุทธศาสนาก็ถือปฏิบัติตามรูปแบบ
ท่ีเป็นธรรมเนียมของพระพุทธเจ้า มีท้ังธรรมและวินัย ค าส่ังและค าสอนอยู่ด้วยกัน ซ่ึงจัดเป็นจารีตศีล
เรียกว่าโอวาทปาติโมกข์ มีใจความส าคัญดังนี้ 

 “การไม่ท าบาปท้ังปวง 
 การท ากุศลให้ถึงพร้อม 
 การท าจิตของตนให้ผ่องแผ้ว 
 นี่คือค าสอนของพระพุทธเจ้าท้ังหลาย 
 ความอดทน ความอดกล้ันเป็นตบะอย่างยิ่ง 
 พระพุทธเจ้าท้ังหลายตรัสว่า นิพพานเป็นปริมธรรม 
 ผู้ท าร้ายผู้อ่ืน ไม่ช่ือว่าเป็นบรรพชิต 
 ผู้เบียดเบียนผู้อ่ืน ไม่ช่ือว่าเป็นสมณะ 
 การไม่กล่าวร้ายผู้อ่ืน การไม่เบียดเบียนผู้อ่ืน 
 ความส ารวมในพระปาติโมกข์ 
 ความเป็นผู้รู้จักประมาณในอาหาร 
 การอยู่ในเสนาสนะท่ีสงัด 
 การประกอบความเพียรในอธิจิต 
 นี้คือค าสอนของพระพุทธเจ้าท้ังหลาย”๑๑๐ 

 ต่อมาเมื่อพระพุทธศาสนาเจริญเติบโตได้มีผู้ศรัทธาเข้ามาบวชเป็นจ านวนมาก ท าให้
สังคมสงฆ์มีความหลากหลาย เป็นเหตุให้มีการประพฤติแตกต่างกันออกไป ตามฐานะและความเช่ือ

                                         
๑๐๙เร่ืองเดียวกัน หน้า ๒-๓. 
๑๑๐ที.ม. (ไทย) ๑๐/๑๘๓/๙๐-๙๑. 



๗๓ 

 

ของแต่ละท้องถิ่น ชนบทท่ีตนอาศัยอยู่ การประพฤติผิดท้ังท่ีเจตนาและไม่เจตนา จึงเกิดมีขึ้น อันเป็น
เหตุให้พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติพระวินัยข้ึนเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการปกครองและให้การศึกษาแก่
พระภิกษุโดยแบ่งออกเป็น ๒ ส่วน คือ 

๑)  อาทิพรหมจริยสิกขา หมายถึง หลักการศึกษาในฝ่ายบทบัญญัติ หรือข้อปฏิบัติอันเป็น
เบ้ืองต้นของพรหมจรรย์ท่ีพระพุทธเจ้าทรงบัญญัติเป็นพุทธอาณาเพื่อป้องกันความประพฤติเสียหาย
และวางโทษแก่ผู้ล่วงละเมิดโดยปรับอาบัติหนักบ้าง เบาบ้างและมีการสวดทุกก่ึงเดือน เรียกว่า      
พระปาติโมกข์ 

๒)  อภิสมาจาริกาสิกขา หมายถึง หลักการศึกษาอบรมในฝ่ายขนบธรรมเนียมเก่ียวกับ
มารยาทและความเป็นอยู่ท่ีดีงาม ส าหรับชักน าความประพฤติ ความเป็นอยู่ของพระสงฆ์ให้ดีงาม     
มีคุณค่า น่าเล่ือมใสศรัทธามากยิ่งขึ้น 

 การบัญญัติพระวินัยนั้น พระพุทธองค์ทรงค านึงถึงเหตุปัจจัยต่างๆ ท่ีเป็นองค์ประกอบ
หลักดังท่ีพระพุทธองค์ ทรงตรัสกับพระสารีบุตรเมื่อครั้งพระสารีบุตรได้ทูลขอร้อง ให้ทรงบัญญัติวินัย
หรือสิกขาบท และแสดงปาติโมกข์แก่พระสาวก อันจะเป็นเหตุให้พรหมจรรย์ ด ารงอยู่ได้นาน ซ่ึงพระ
พุทธองค์ทรงตรัสว่า เวลาและเหตุท่ีจะทรงบัญญัติสิกขาบทนั้น จะต้องประกอบไปด้วยปัจจัย ๕ 
ประการ คือ๑๑๑ 

 (๑)  สังคมสงฆ์ตั้งได้เป็นเวลานานพอสมควร 
 (๒)  สังคมสงฆ์ขยายตัวใหญ่ขึ้น 
 (๓)  มีผลประโยชน์เกิดมากขึ้น 
 (๔)  มีผู้ทรงความรู้มากขึ้น 
 (๕)  มีผู้ประพฤติผิดให้เป็นที่เส่ือมเสีย 
 จะเห็นได้ว่าการท่ีพระพุทธเจ้าทรงบัญญัติ วินัยนั้น พระองค์ไม่ได้บัญญัติล่วงหน้า

เหมือนกับการบัญญัติกฎหมายหรือกฎระเบียบขององค์การโดยท่ัวไป แต่ทรงค านึกถึงกาลเวลาและ
ความเหมาะสมของเหตุการณ์เป็นหลักและพุทธวิธีในการบัญญัติสิขาบทนั้นประกอบด้วย 

   (๑)  เมื่อมีเรื่องไม่ดีไม่งามเกิดขึ้น ทรงรับส่ังให้ประขุมสงฆ์ 
   (๒)  ตรัสถามภิกษุผู้เก่ียวข้องกับเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้น 
   (๓)  ทรงต าหนิภิกษุท่ีก่อเรื่อง 
   (๔)  ช้ีโทษแห่งการล่วงละเมิด 
   (๕)  แสดงอานิสงส์แห่งการส ารวมระวัง 
   (๖)  บัญญัติสิกขาบทให้ภิกษุถือปฏิบัติตาม๑๑๒ 

 ๒.๔.๕  ลักษณะการปกครององค์กรพระพุทธศาสนาสมัยพุทธกาล 
 ในช่วงระยะกาล ๔๕ ปี ท่ีพระพุทธเจ้าทรงพระชนชีพบ าเพ็ญพุทธกิจอยู่นั้น ท าให้การ

ปกครององค์กรพระพุทธศาสนามีวิวัฒนาการท่ีเจริญขึ้นตามล าดับกาล โดยเฉพาะองค์กรคณะสงฆ์ 

                                         
๑๑๑วิ.มหา. (ไทย) ๑/๒๑/๑๓. 
๑๑๒ว.ิมหา. (ไทย) ๑/๑๙/๒๗. 



๗๔ 

เมื่อพระสาวก ๖๐ รูปแรก ออกประกาศพระพุทธศาสนา  ปรากฏว่ามีผู้ศรัทธาเล่ือมใสจะขอบวชด้วย
จ านวนมาก พระสงฆ์สาวกได้น ากุลบุตรเหล่านั้น มาเฝ้าพระพุทธเจ้าเพื่อท่ีจะให้พระองค์ทรงบรรพชา
ให้ พระสาวกเหล่านั้นต่างได้รับความล าบากในการเดินทาง เพราะการคมนาคมยังไม่สะดวก ท าให้
งานเผยแผ่เป็นไปอย่างล่าช้า พระพุทธองค์ทรงค านึงถึงเหตุเหล่านี้ จึงทรงอนุญาตให้พระสาวกผู้ใหญ่ท่ี
มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นพระอุปัชฌาย์ ให้การบรรพชาอุปสมบทแก่กุลบุตรท่ีมีศรัทธาด้วยวิธี         
“ติสรณคมนูปสัมปทาหรือไตรสรณคมน์” และให้การปกครองดูและกันเองในกลุ่ม 

 การท่ีพระพุทธองค์ทรงอนุญาตให้พระสาวกเป็นพระอุปัชฌาย์ให้การบรรพชา          
แก่กุลบุตรผู้มีศรัทธาท่ัวไปนั้น เป็นการมอบอ านาจบางประการให้พระสาวกได้ปกครองนั้น ในลักษณะ
ของอุปัชฌาย์ปกครองสัทธิวิหาริกและอาจารย์ปกครองอันเตวาสิกของตน โดยพระพุทธองค์ทรงแสดง
หลักของพระศาสนา ท่ีเรียกว่า “โอวาทปาฎิโมกข์”  เพื่อเป็นหลักการบริหารปกครองของ
พระพุทธศาสนาและการด าเนินชีวิตร่วมกันของพระสาวก 

 ในกาลนี้ พระพุทธองค์ทรงด าเนินการปกครองและบริหารจัดการให้การศึกษาแก่พระ
สาวกด้วยตัวพระองค์ เองและมอบหน้า ท่ีให้พระอุปัชฌาย์ดูแลบ้าง เพราะลักษณะของงาน
พระพุทธศาสนานั้นได้มุ่งเน้นไปในด้านการประกาศเผยแผ่หลักค าสอนของพระพุทธองค์เป็นส่วนมาก 
พระภิกษุในพระพุทธศาสนามีสถานะเป็นอนาคาริกท่ีเร่ร่อนไปตามท่ีต่างๆ เพื่อประกาศหลักค าสอน
ของพระพุทธเจ้า ไม่มีท่ีอยู่เป็นหลักแหล่งอาศัยบิณฑบาตเล้ียงชีพ จึงท าให้พระพุทธศาสนาเผยแผ่ไป
อย่างรวดเร็วและเข้าถึงประชาชนได้อย่างท่ัวถึง 

 ต่อมาพระพุทธเจ้าทรงมีพระพุทธานุญาต ให้ภิกษุท าการอุปสมบทแก่สตรีท่ีประสงค์จะ
บวชเป็นนางภิกษุณี อันสืบเนื่องมากจากการร้องขอของพระนางมหาปชาบดีโคตรมีและมีพระอานนท์
เป็นผู้ทูลช่วยเหลือให้ผู้ได้รับการอุปสมบท พระนางมหาปชาบดี โคตรมีจึงได้เป็นภิกษุณีรูปแรงใน
พระพุทธศาสนา เป็นการบวชด้วยการรับครุธรรม ๘ ประการ จากพระพุทธองค์และต่อมาก็บวชให้แก่
เหล่าบริวารของพระนางมหาปชาบดีโคตมี ท าให้มีพุทธบริษัทเป็น ๔ ฝ่าย ท าให้รูปลักษณ์การ
ปกครององค์กรในช่วงระยะกาลนี้ เป็นงานด้านการปกครองเพื่อให้การศึกษาและการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาเสียเป็นส่วนมาก 

 เมื่อทรงอนุญาตการบวชให้เป็นกิจของสงฆ์  หรือมอบหมายความเป็นใหญ่ให้สงฆ์อย่าง
เต็มท่ีแล้ว พระองค์ก็ทรงงดการอุปสมบทให้แก่ใคร  ๆ  ทรงท าหน้าท่ีส่ังสอนและดูแลภายในองค์กร
พระพุทธศาสนาโดยท่ัวไปมาถึงตอนนี้  จะเห็นได้ว่าพระพุทธองค์ทรงมีพระพุทธประสงค์ท่ีจะให้สงฆ์
ปกครองกันเองอย่างแน่นอน โดยให้ยึดพระธรรมวินัยเป็นหลักหรือเป็นใหญ่ ในการปกครองไม่ทรง
ปรารถนาให้พระเถระรูปหนึ่งรูปใดมีอ านาจหน้าท่ีในการปกครอง ดังปัจฉิมโอวาทท่ีทรงตรัสกับพระ
อานนท์ก่อนให้พระปรินิพพานว่า  “อานนท์ พระธรรมวินัยใด ท่ีเราแสดงและบัญญัติไว้ เมื่อเรา
ล่วงลับไปแล้ว พระธรรมและพระวินัยนั้นแหละ จักเป็นพระศาสดาของเธอท้ังหลาย”๑๑๓  เป็นต้น
เพราะฉะนั้นมาถึงช่วงปลายๆ สมัยพุทธกาลพระพุทธองค์จึงได้ทรงมอบภาระการบริหารการปกครอง

                                         
๑๑๓วิ.มหา. (ไทย) ๑/๑๙/๒๗. 



๗๕ 

 

ให้แก่คณะสงฆ์เป็นผู้ปกครองกันเองโดยยึดหลักพระธรรมวินัยเป็นใหญ่ในการปกครอง ดังนั้น เมื่อ
แสดงรูปลักษณ์การปกครององค์กรพระพุทธศาสนาสมัยพุทธกาล จึงสามารถเขียนเป็นแผนภูมิได้ ดังนี้ 

 การปกครองคณะสงฆ์ในสมัยพุทธกาลในช่วงระยะกาล  ๔๕  ปีท่ีพระพุทธเจ้าทรงพระ
ชนมาชีพบ าเพ็ญพุทธกิจอยู่นั้นมีวิวัฒนาการตามล าดับกาล  ขององค์กรคณะสงฆ์  เริ่มจากท่ีพระพุทธ
องค์ทรงตรัสรู้และตัดสินพระทัย  ท าการประกาศเผยแผ่พระศาสนา  ให้แก่ประชาชนท่ัวไปเมื่อมีผู้
เล่ือมใสใคร่จะบวชพระพุทธองค์ก็จะทรงประทานการบวชให้ด้วยตัวพระองค์เองเรียกการบวชแบบนี้
ว่า “เอหิภิกขุอุปสัมปทา” และได้ท าการส่ังสอนพระสาวกในช้ันต้นจนได้บรรลุคุณธรรมเป็นพระ
อริยบุคคลพร้อมกับได้ส่งพระสาวกเหล่านั้นออกประกาศเผยแผ่พระศาสนายังท่ีต่าง ๆ  เมื่อพระสาวก  
๖๐  รูปแรก  ออกประกาศพระศาสนา  ปรากฏว่ามีผู้มีศรัทธาเล่ือมใส  จะขอบวชด้วยจ านวนมาก
พระสงฆ์สาวกได้น ากุลบุตรเปล่านั้นมาเฝ้าพระพุทธเจ้า  เพื่อท่ีจะให้พระองค์ทรงบรรพชาให้พระสาวก
เหล่านั้นต่างได้รับความล าบากในการเดินทาง  เพราะการคมนาคมยังไม่สะดวกท าให้งานการเผยแผ่
เป็นไปอย่างล่าช้า  พระพุทธองค์ทรงค านึงถึงเหตุเหล่านี้จึงทรงอนุญาตให้พระสาวกผู้ใหญ่ท่ีมี
คุณสมบัติเหมาะสมเป็นพระอุปัชฌาย์  ให้การบรรพชาอุปสมบทแก่กุลบุตรท่ีมีศรัทธาด้วยวิ ธี         
“ติสรณคมนูปสัมปทาหรือไตรสรณคมน์”  และให้การปกครองดูแลกันเองในกลุ่ม  การที่พระพุทธองค์
ทรงอนุญาตให้พระสาวกเป็นพระอุปัชฌาย์  ให้การบรรพชาแก่กุลบุตรผู้มีศรัทธาท่ัวไปนั้น  เป็นการ
มอบอ านาจบางประการให้พระสาวกได้ปกครองกันในลักษณะของอุปัชฌาย์ปกครองสัทธิวิหาริก  
และอาจารย์ปกครองอันเตวาสิกของตนโดยพระพุทธองค์ทรงแสดงหลักการของพระศาสนาท่ีเรียกว่า 
“โอวาทปาฎิโมกข์” เพื่อเป็นหลักการของพระศาสนา  และการด าเนินชีวิตร่วมกันของพระสาวก  
ปกครองคณะสงฆ์ในระยะเริ่มแรก  จึงเป็นการปกครองในรูปลักษณ์ท่ีขึ้นตรงต่อพระพุทธเจ้า        
พระพุทธองค์ทรงท าด าเนินการปกครองและให้การศึกษาแก่พระสาวกด้วยตัวพระองค์เอง  และมอบ
หน้าท่ีให้พระอุปัชฌาย์ดูแลบ้าง  เพราะลักษณะของงานของพระศาสนาระยะกาลนี้เป็นงานด้านการ
ประกาศเผยแผ่หลักค าสอนของพระพุทธองค์เสียเป็นส่วนมาก  พระภิกษุในพระพุทธศาสนามีสถานะ
ของเป็นอนาคาริกท่ีเร่ร่อนไปตามท่ีต่าง  ๆ  เพื่อประกาศหลักค าสอนของพระพุทธเจ้า  ไม่มีท่ีอยู่เป็น
หลักแหล่ง  อาศัยบิณฑบาตเล้ียงชีพการณ์ของพระศาสนาจึงแผ่ไปอย่างรวดเร็ว  และเข้าถึงประชาชน
ได้อย่างท่ัวถึง  ต่อมาพระพุทธองค์ทรงมีพระพุทธานุญาต  ให้ภิกษุให้การอุปสมบทแก่สตรีท่ีประสงค์
จะบวชเป็นนางภิกษุณี  อันสืบเนื่องมากจากการร้องของพระนางมหาปชาบดีโคตรมี  และมีพระ
อานนท์เป็นผู้ทูลช่วยเหลือให้ได้รับการอุปสมบท  พระนางมหาปชาบดีโคตรมีจึงนับได้ว่าเป็นภิกษุณี
รูปแรกในพระพุทธศาสนา  เป็นการบวชด้วยการรับครุธรรม  ๘  ประการจากพระพุทธองค์  และ
ต่อมาก็บวชให้แก่เหล่าบริวารของพระนางมหาปชาบดีโคตรมี  ท าให้มีพุทธบริษัทเป็น  ๔  ฝ่ายท าให้
รูปลักษณ์การปกครองคณะสงฆ์ในช่วงระยะกาลท่ีสองเป็นงานด้านการปกครองเพื่อให้การศึกษา  
และการเผยแผ่พระศาสนาเสียเป็นส่วนมาก  ต่อมาเมื่อพระพุทธองค์ทรงเห็นว่ามีพระสงฆ์สาวกเพิ่ม
มากขึ้นเป็นจ านวนมาก  งานการของพระศาสนาเป็นไปอย่างกว้างขวาง  สังคมสงฆ์กลายเป็นสังคมท่ีมี
ขนาดใหญ่  สมควรท่ีจะมอบหมายภาระให้หมู่สงฆ์ได้ปกครองกันเอง  เพื่อเป็นการปูพื้นฐานการ
ปกครองคณะสงฆ์โดยหมู่สงฆ์เอง  พระพุทธองค์จึงได้ทรงยกเลิกการบวชด้วยวิธีไตรสรณคมน์และทรง
อนุญาตให้มีการบวชด้วยวิธี  “ญัตติจตุตถกรรมวาจา”  และได้น าวิธีการบวชแบบไตรสรณคมน์ไปใช้
กับการบวชของสามาเณรแทนซ่ึงการณ์นี้สืบทอดมาถึงปัจจุบัน 



๗๖ 

 เมื่อทรงอนุญาตการบวชให้เป็นกิจของสงฆ์  หรือมอบหมายความเป็นใหญ่ให้สงฆ์อย่าง
เต็มท่ีแล้ว  พระองค์ก็ทรงงดการอุปสมบทให้แก่ใคร  ๆ  ทรงท าหน้าท่ีส่ังสอน  และดูแลภายในองค์กร
คณะสงฆ์โดยท่ัวไป  มาถึงตอนนี้จะเห็นได้ว่าพระพุทธองค์ทรงมีพระพุทธประสงค์อย่างแน่นอนท่ีจะให้
สงฆ์ปกครองกันเอง  โดยทรงบัญญัติพระธรรมวินัยเป็นหลักในการปกครอง  ไม่ทรงปรารถนาให้พระ
เถระรูปหนึ่งรูปใดมีอ านาจหน้าท่ีในการปกครอง  ดังปัจฉิมโอวาทท่ีทรงตรัสกับพระอานนท์ก่อท่ีจะ
พระปรินิพพานว่า “อานนท์พระธรรมวินัยใดท่ีเราแสดงและบัญญัติไว้เมื่อเราล่วงลับไปแล้วพระธรรม
และวินัยนั้นแหละจักเป็นพระศาสดาของเธอท้ังหลาย” เป็นต้น  การปกครองคณะสงฆ์ในสมัย
พุทธกาลจึงเป็นการจัดการปกครองให้เป็นไปตามสภาพแวดล้อมท้ังภายในและภายนอก  การเกิดขึ้น
และด ารงอยู่ขององค์กรคณะสงฆ์ในสมัยพุทธกาลมีพัฒนาการเป็นไปอย่างต่อเนื่อง  การปกครองระยะ
เริ่มแรกพระพุทธองค์จึงทรงด าเนินการด้วยตัวพระองค์เอง  โดยอาศัยรูปแบบการประพฤติของ
นักบวชท่ีมีอยู่ในสมัยนั้น  ท่ีเรียกว่าจารีตศีล  และเมื่อมีจ านวนพระภิกษุเพิ่มมากขึ้นก็ทรงปกครองเอง
บ้างให้พระสาวกช่วยการปกครองบ้าง  โดยทรงบัญญัติพระธรรมวินัยเป็นเครื่องมือในการปกครอง  
เพื่อให้การศึกษาจนต่อมาเมื่อการณ์คณะสงฆ์ได้กลายเป็นสังคมท่ีมีขนาดใหญ่ซ่ึงก็อยู่ในช่วงปลาย ๆ
สมัยพุทธกาล  พระพุทธองค์จึงได้ทรงมอบภาระการปกครองให้แก่คณะสงฆ์ปกครองกันเอง  ด้วยการ
ยึดหลักพระธรรมวินัยเป็นหลักในการปกครอง 

 ๒.๔.๖  พุทธวิธีในการจัดองค์กรคณะสงฆ์สมัยพุทธกาล 
 การจัดองค์กรคณะสงฆ์คือการท่ีพระพุทธเจ้าทรงบัญญัติพระวินัยใช้เป็นระเบียบและ

เครื่องมือในการปกครองให้การศึกษาแก่ภิกษุท่ีเป็นสมาชิกในองค์กรคณะสงฆ์เป็นการจัดสภาพการณ์
เพื่อให้เอ้ืออ านวยต่อการศึกษาแก่พระภิกษุได้มากท่ีสุดซ่ึงวินัยจะระบุถึงขอบเขตและอ านาจหน้าท่ีใน
การด าเนินชีวิตร่วมกันให้เป็นไปตามจุดมุ่งหมายสูงสุดของพระพุทธศาสนาโดยการศึกษาเป็นการน า
หลักวิธีการจัดองค์กรตามแนวคิดสมัยใหม่เข้าไปวิเคราะห์เทียบเคียงกับพุทธวิธีในการจัดองค์กรคณะ
สงฆ์ของพระพุทธเจ้าสมัยพุทธกาลแล้วจะเห็นได้ถึงพระอัจฉริยภาพของพระพุทธองค์ได้เป็นอย่างดี 

 คือทรงมีการก าหนดวัตถุประสงค์ วัตถุประสงค์หลักของพระพุทธศาสนาเพื่อสลัดตน
ออกจากทุกข์ท้ังปวงและเพื่อท านิพพานให้แจ้ ง ซ่ึงเป็นจุดมุ่งหมายสูงสุดในพระพุทธศาสนา
พระพุทธเจ้าทรงจัดตั้งหรือจัดองค์กรคณะสงฆ์สมัยพุทธกาลก็ดีล้วนเป็นการจัดสภาพการณ์เพื่อให้
สมาชิกในองค์กรคณะสงฆ์ได้บรรลุวัตถุประสงค์ในข้อดังกล่าวด้วยการอาศัยอ านาจประโยชน์เก้ือกูล
แก่สมาชิกและองค์กรคณะสงฆ์จะพึงได้รับร่วมกัน 

 ๑)  ทรงมีการจัดแบ่งงาน   
 การแบ่งงานในองค์กรคณะสงฆ์สมัยพุทธกาลแล้วจะเห็นได้ว่าพระพุทธองค์ก็ทรงมีพุทธ 

วิธีการจัดแบ่งงานในการจัดองค์กรคณะสงฆ์สมัยพุทธกาลคล้ายๆกันกับการจัดแบ่งงานเหมือนการจัด
องค์กรในปัจจุบันโดยลักษณะงานท่ีพระพุทธองค์ทรงจัดแบ่งในองค์กรคณะสงฆ์สมัยพุทธกาลนั้น
สามารถพิจารณาได้  ๓  ลักษณะคือ 

 ๑. ลักษณะท่ีเป็นงานหลักคือเป็นงานท่ีมีการด าเนินการอยู่เป็นประจ าในองค์กรคณะสงฆ์
ซ่ึงสามารถแยกได้เป็น ๔ ประเภทคือ 

 ๑.๑  งานด้านการปกครองเป็นงานท่ีจะต้องด าเนินการเพื่อให้เ กิดความ
เรียบร้อยดีงามในองค์กรคณะสงฆ์อันประกอบไปด้วยงานท่ีเก่ียวกับส่ิงต่อไปนี้คือการรับบุคลเข้าเป็น



๗๗ 

 

สมาชิกองค์กรคณะสงฆ์  การบัญญัติพระธรรมวินัย การวางระเบียบการลงโทษ  การตัดสินอธิกรณ์   
การส่งเสริมความสามัคคี การท าสังฆกรรมประเภทต่างๆ 

 ๑.๒  งานด้านการให้การศึกษาเป็นการส่งเสริมให้พระภิกษุได้รับประโยชน์ใน
ส่วนของตนเองด้วยการปฏิบัติตามหลักไตรสิกขาท่ีเป็นไปตามกระบวนการหรือตามล าดับขั้นของ
การศึกษามีการจัดสภาพการณ์ท่ีเอ้ืออ านวยต่อการศึกษาของพระภิกษุดังนี้  การแต่งตั้งผู้ให้การอบรม
ศึกษาหรือแสดงธรรม   การให้ถืออุปัชฌาย์และอาจารย์   การให้ถือนิสัย   สัทธิวิหาริกวัตร  อันเตวา
สิกวัตร 

 ๑.๓  งานด้านการเผยแผ่ศาสนาเป็นการประกาศเผยแผ่ค าสอนด้วยการ
ส่งเสริมให้มีการศึกษาและการปฏิบัติ  การส่งเสริมงานด้านการเผยแผ่   การจัดส่งบุคคลไปท างาน
ด้านการเผยแผ่ยังท่ีต่าง ๆ  การตรวจเย่ียมแนะน าวิธีการเผยแผ่ 

 ๑.๔  งานด้านสาธารณูปการคือการดูแลนวกรรมการก่อสร้างเสนาสนะท่ีอยู่
อาศัยและการใช้คนวัดให้ท างานเป็นต้น 

๒. ลักษณะงานท่ีจัดเป็นแผนก (Departmentation) ด้วยการพิจารณาลักษณะงานท่ี
เกิดขึ้นในองค์กรคณะสงฆ์  เมื่อเห็นว่ามีกิจกรรมท่ีเหมือนกัน  ก็จัดไว้ด้วยกันเป็นหมวดหมู่ของงานซ่ึง
ลักษณะงานเช่นนี้ในองค์กรคณะสงฆ์ได้แก่  การสมมติแต่งตั้งเจ้าหน้าท่ีท าการแทนสงฆ์  ให้เป็นผู้มี
หน้าท่ีอย่างใดอย่างหนึ่ง  ตามแต่สงฆ์จะเห็นสมควรด้วยกิจนั้น ๆ  ท่ีเกิดขึ้นในองค์กรคณะสงฆ์การ
แต่งตั้งสมมติผู้ท าการแทนสงฆ์คือการมีมติร่วมกัน  หรือการยอมรับร่วมกันโดยการที่ประชุมสงฆ์ตกลง
มอบหมายหรือแต่งตั้งภิกษุให้ท ากิจ  หรือเป็นเจ้าหน้าท่ีในเรื่องอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อท่ีจะด าเนินการ
แทนคณะสงฆ์ตามท่ีได้รับมอบหมายหน้าท่ีนั้น ๆ  เป็นการแบ่งงานแก่บุคคลท่ีเห็นว่ามีคุณสมบัติ
เหมาะสมพระภิกษุรูปเดียว  แต่เป็นผู้มีความรู้และความสามารถอาจ  ได้รับการแต่งตั้งให้ท าหน้าท่ี
หลาย ๆ  อย่างพร้อมกันก็ได้โดยประเภทของผู้ท าการแทนสงฆ์  ตามพระพุทธองค์ทรงมีพุทธานุญาต
ไว้เช่น เจ้าอธิการแห่งจีวรเจ้าอธิการแห่งอาหาร  เจ้าอธิการแห่งเสนาสนะ  เจ้าอธิการแห่งอาราม  
เป็นต้น  การแต่งตั้งสมมติพระภิกษุเพื่อท าหน้าท่ีแทนสงฆ์ในสังฆกรรมต่าง ๆ  พระพุทธเจ้าทรงวาง
หลักการก าหนดคุณสมบัติไว้แตกต่างกันตามแต่ละชนิด  โดยหลักกว้าง ๆ  นั้นจะต้องเป็นผู้มี
คุณสมบัติคือ  เว้นจากอคติ  ๔  และเป็นผู้ฉลาดและรู้จักกิจนั้น ๆ  เป็นอย่างดีเป็นต้นจึงจะได้รับการ
แต่งตั้งจากสงฆ์ให้ท าหน้าท่ีตามกิจท่ีเกิดมีนั้น ๆ 

๓.  ลักษณะงานท่ีต้องอาศัยความช านาญเฉพาะด้าน (Specialization of work) เป็นการ
จัดแบ่งงานให้สมาชิกในองค์กรเพื่อปฏิบัติงาน  โดยพิจารณาถึงความถนัด  และความสามารถส่วน
บุคคลเป็นหลักซ่ึง  ในองค์กรคณะสงฆ์ตรงกับลักษณะงานในต าแหน่ง  เอตทัคคะ  ท่ีพระพุทธองค์ทรง
แต่งตั้งให้แก่พระสาวก  ในฐานะท่ีเป็นผู้มีความรู้ความสามารถและมีคุณธรรมในด้านนั้น  ๆ  เป็นการ
เฉพาะเช่น  พระสารีบุตรเป็นผู้มีปัญญามาก  ทรงแต่งตั้งเป็นผู้เลิศกว่าภิกษุท้ังปวงในด้านมีปัญญา  
และยังได้ช่ือว่าเป็นพระธรรมเสนาบดี  ส่วนพระโมคคัลลานะเป็นผู้มีฤทธ์ิมากก็ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้
เลิศกว่าภิกษุท้ังหลายในด้านมีฤทธ์ิ  ท างานช่วยในด้านการปกครองสงฆ์เป็นต้น  ต าแหน่งเอตทัคคะท่ี
ได้รับการแต่งตั้งจากพระพุทธเจ้า  ถ้านับโดยต าแหน่งจะมี  ๔๗  ต าแหน่งแต่ถ้านับตามบุคคลท่ีได้รับ
การแต่งตั้งจะมีเพียง  ๔๑  ท่านเพราะพระเถระบางรูปอาจได้รับการแต่งตั้งด้วยเหตุผลเพียงข้อเดียวก็
มี  หรือมากกว่านั้นก็มี  เช่นพระอานนท์เป็นผู้ได้รับการยกย่องจากพระพุทธองค์ถึงส่ีประการเป็นต้น



๗๘ 

ต าแหน่งเหล่านี้ในระยะกาลแรก ๆ  มีไม่มากนักแต่เมื่อพระองค์ทรงเห็นว่ามีความส าคัญต่อพระสาวก
และเหล่าพุทธบริษัทจึงได้ทรงแต่งตั้งให้ท้ังพุทธบริษัท ๔  ท่ีมีความรู้ความสามารถแต่ละด้านท่ี
แตกต่างกัน  เพื่อเป็นการให้ก าลังใจและส่งเสริมการปฏิบัติให้เป็นแบบอย่างของพระภิกษุรุ่นหลัง ๆ 
งานในต าแหน่งเอตทัคคะนี้พระพุทธองค์ทรงแต่งตั้งให้กับพระภิกษุท่ีเป็นผู้มีความรู้และความช านาญ
เป็นการเฉพาะนั้น  บริหารดูแลกันเองเพราะเป็นคุณลักษณะงานท่ีสืบเนื่องมาจากคุณพิเศษบางอย่าง
ของส่วนบุคคลหรือส่วนคณะนั้น ๆ  การปกครองดูแลจึงขึ้นอยู่กับผู้น าท่ีเป็นหัวหน้าของกลุ่มนั้น ๆ  ท่ี
จะจัดการปกครองดูแลกันเองซ่ึงเป็นลักษณะงานเฉพาะอย่าง  ท่ีพระผู้มีพระภาคได้จัดให้มีการปฏิบัติ
โดยได้ทรงวางหลักการที่เป็นเกณฑ์ในการปฏิบัติของงานไว้เป็นการเฉพาะเพื่อให้ง่ายต่อการปฏิบัติ
และดูแลได้ท่ัวถึง   

๒)  การมอบอ านาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบ 
การมอบหมายหน้าท่ีในองค์กรคณะสงฆ์สมัยพุทธกาล  เริ่มจากท่ีพระพุทธองค์ทรงส่งพระ

สาวกออกประกาศเผยแพร่พระศาสนา  ปรากฏว่ามีกุลบุตรต้องการบวชด้วยจ านวนมาก  และเมื่อมีผู้
ต้องการจะบวชพระสาวกก็จะน ามาเฝ้าพระพุทธองค์เพื่อบวชให้  ซ่ึงเป็นความล าบากแก่พระสาวก
และผู้ท่ีต้องการจะบวช  พระพุทธองค์จึงทรงประทานอนุญาตให้พระสาวกเป็นพระอุปัชฌาย์บวช
กุลบุตรที่มีศรัทธาในท้องถิ่นและชนบทนั้น ๆ ได้โดยไม่ต้องน ามาเฝ้าพระองค์ด้วยวิธี  “ติสรณคมนูป
สัมปทา” ท้ังนี้เพื่อเป็นการอ านวยความสะดวกให้แก่พระสาวกในการด าเนินการเผยแผ่พระศาสนา  
และมีพัฒนาการเป็นไปตามล าดับตามความเจริญขององค์กรคณะสงฆ์  แต่ อย่างไรก็ตาม  เมื่อ
ประมวลตามหลักวิธีการจัดองค์กรแล้วลักษณะการมอบหมายหน้าท่ีในองค์กรคณะสงฆ์สมัยพุทธกาล
มีดังนี้ 

๑.  การมอบหน้าท่ีด้วยการให้ต าแหน่ง  เมื่อสงฆ์จะมอบหน้าท่ีให้พระภิกษุรูปใดรูปหนึ่ง   
เป็นผู้กระท าหน้าท่ีแทนสงฆ์สงฆ์  จะใช้วิธีการสวดสมมติหรือการสอบถามความพอใจ  และมีการ
ก าหนดคุณสมบัติโดยอาศัยความยินยอมพร้อมใจของภิกษุสงฆ์ท่ีเข้ารวมประชุมกันท้ังหมด  ว่าจะมอบ
หน้าท่ีในการท ากิจนั้นๆแก่ภิกษุสงฆ์รูปใดถ้าหากมีภิกษุรูปใดเห็นวาไม่เหมาะสมก็สามารถคัดค้านท้วง
ติงได้ 

๒. การสร้างพันธะต่อหน้าท่ี  หรือท่ีเรียกว่าความรับผิดชอบ  ให้เกิดมีต่อผู้ท่ีได้รับ
มอบหมายหน้าท่ี  ดังจะเห็นได้จาก  ท่ีพระพุทธองค์ทรงอนุญาตให้ภิกษุท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมเป็น
พระอุปัชฌาย์ให้การบวชกุลบุตร  เพื่อมิให้เป็นปัญหาในการปกครอง  จึงทรงให้ภิกษุถือพระอุปัชฌาย์
อันเป็นข้อปฏิบัติระหว่างอุปัชฌาย์และสัทธิวิหาริกจะพึงปฏิบัติต่อกัน  เรียกว่าอุปัชฌายวัตรและ
สัทธิวิหาริกวัตรอุปัชฌาย์ทรงมีพระประสงค์จะมอบหน้าท่ีในการปกครองพระสงฆ์ในเบ้ืองต้น  ให้เป็น
ภาระโดยตรงของพระอุปัชฌาย์  จะต้องรับผิดชอบ  ท้ังนี้เพราะพระอุปัชฌาย์แต่ละรูปเปรียบเหมือน
เป็นบิดาบังเกิดเกล้าท่ีให้ก าเนิดแก่บุตรผู้เป็นสัทธิวิหาริก 

๓)  การจัดสายการบังคับบัญชาและช่วงของการบังคับบัญชา 
ผู้บังคับบัญชา (Commander) ตามนัยทางพระพุทธศาสนาเทียบเคียงได้กับค าใน

ความหมายของค าว่าอุปัชฌาจารย์  ท่ีหมายถึงเป็นผู้รับให้การพึ่งพิงเป็นผู้ฝึกสอน  และเป็นผู้ปกครอง
คอยดูแลรับผิดชอบ  ส่วนผู้ใต้บังคับบัญชานั้นได้แก่สัทธิวิหาริก  (แปลว่าผู้อยู่ด้วย) หรืออันเตวาสิก  
(แปลว่าผู้อยู่ในส านักหรือภิกษุผู้ขออยู่ร่วมด้วย )  ส่วนกิริยาท่ีพึ่งพิงนั้นช่ือว่า “นิสัย” ในกรณีท่ี



๗๙ 

 

พระภิกษุท่ีเป็นพระนวกะ  ท่ีถืออุปัชฌาย์ในส านักหนึ่งเมื่อมีเหตุท่ีนิสัยต้องระงับ  จากพระอุปัชฌาย์
เดิมนั้นพระภิกษุท่ีเป็นพระนวกะจะต้องไปขอนิสัยกับพระภิกษุรูปอ่ืน  ผู้สามารถให้พึ่งพิงได้โดยภิกษุท่ี
ให้ท่ีพึ่งพิงนี้ช่ือว่า “อาจารย์” แปลว่าผู้ฝึกมารยาทพระภิกษุท่ีเป็นผู้พึ่งพิงนั้นช่ือว่า  “อันเตวาสิก”
คุณลักษณะของผู้ท่ีจะเป็นผู้บังคับบัญชาในองค์กรคณะสงฆ์สมัยพุทธกาลนั้น  พระพุทธองค์ทรงให้
ความส าคัญเป็นอย่างมาก  โดยผู้ท่ีจะเป็นผู้บังคับบัญชาปกครองคนอ่ืน  จะต้องเป็นผู้ท่ีปกครอง
ตนเองให้ได้เสียก่อน  เพราะถ้าไม่มีความสามารถปกครองตนเองได้แล้วก็ย่อมไม่สามารถปกครองคน
อ่ืนได้ดังท่ีมีพุทธพจน์ไว้ว่า “บัณฑิตพึงตั้งตนไว้ในคุณธรรมท่ีเหมาะสมก่อนแล้วสอนคนอ่ืนในภายหลัง
จึงจะไม่มัวหมองบุคคลสอนผู้อ่ืนอย่างไรก็พึงท าตนอย่างนั้นผู้ท่ีฝึกตนดีแล้วจึงควรฝึก (ผู้อ่ืน) เพราะตน
นั้นแลฝึกได้ยาก” ผู้ท่ีจะเป็นผู้บังคับบัญชาในองค์กรคณะสงฆ์จึงต้องเป็นผู้ท่ีผ่านกระบวนการในการ
ฝึกหัดพัฒนาตนเอง  จนสามารถครองตน  หรือปกครองตนเองได้  จึงจะสมควรท าหน้าท่ีปกครองคน
อ่ืนต่อไป ลักษณะการจัดสายการบังคับบัญชาในองค์กรคณะสงฆ์สมัยพุทธกาลนั้น  มีพัฒนาการ
เป็นไปตามล าดับของการขยายตัวขององค์กรคณะสงฆ์  โดยในระยะกาลเริ่มแรกท่ีมีการจัดตั้งองค์กร
คณะสงฆ์  พระพุทธองค์ทรงเป็นผู้ปกครองดูแล  และจัดการบริหารกิจการขององค์กรคณะสงฆ์ด้วย
ตัวพระองค์เองทุกอย่าง  นับตั้งแต่  การคัดเลือกการรับบุคคลท่ีจะเข้าเป็นสมาชิกองค์กรคณะสงฆ์  
โดยการบวชให้ด้วยวิธี “เอหิภิกขุอุปสัมปทา” เมื่อบวชให้แล้วก็ทรงอบรมให้การศึกษาแก่พระสาวก
ด้วยตัวพระองค์เอง  ซ่ึงการที่พระองค์ทรงท าเช่นนี้ได้  ก็เพราะสมาชิกในองค์กรคณะสงฆ์ขณะนั้นมี
จ านวนน้อยแต่ต่อมาเมื่อองค์กรคณะสงฆ์มีจ านวนสมาชิกเพิ่มมากขึ้น  ตลอดจนผู้ท่ีแสดงความ
ประสงค์ท่ีจะขอบวชเข้าเป็นสมาชิกในองค์กรคณะสงฆ์ก็มีจ านวนมากขึ้นตามล าดับ  พระพุทธองค์จึ ง
ได้ทรงอนุญาตพระภิกษุท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นพระอุปัชฌาย์ให้การอุปสมบทแทนพระองค์ท าให้
กิจการของพระศาสนามีความเจริญขึ้นเป็นล าดับ 

ในกาลต่อมาเมื่อพระพุทธองค์ทรงรับเวฬุวันเป็นวัดแห่งแรกในพระพุทธศาสนา  และทรง
มีพุทธานุญาต ให้ภิกษุรับเสนาสนะ  และอยู่จ าพรรษาเป็นท่ีได้  ท าให้เกิดมีเจ้าอาวาสและคณาจารย์
เป็นผู้ดูแลสมาชิกในองค์กรคณะสงฆ์เพิ่มข้ึน  โดยต าแหน่งเหล่านี้พระเถระรูปเดียวอาจจะด ารงด ารง
ต าแหน่งอุปัชฌาย์อาจารย์เจ้าอาวาส  และคณาจารย์  ในขณะเดียวกันก็ได้จะต่างกันก็แต่ลักษณะงาน
เท่านั้น  พระเถระท่ีรับผิดชอบงานพระศาสนาท้ังหมดจะขึ้นตรงต่อพระพุทธเจ้า  จึงมีธรรมเนียมว่า
หลังจากออกพรรษาแล้ว  พระท่ีจ าพรรษาอยู่ในส่วนต่าง  ๆ  ของชมพูทวีปจะมาเฝ้าพระพุทธเจ้าเพื่อ
กราบทูลรายงานเหตุการณ์ต่า ง  ๆ การจัดระบบความสัมพัน ธ์ระหว่าง ผู้บั งคับบัญชา กับ
ผู้ใต้บังคับบัญชาในองค์กรคณะสงฆ์สมัยพุทธกาล  จึงเป็นไปในลักษณะอาจารย์ปกครองศิษย์  บิดา
ปกครองบุตร  ต่างมีความเมตตาเคารพรักใคร่และเป็นกัลยาณมิตรของกันและกัน  ดังท่ีพระพุทธองค์
ทรงตรัสว่า “ภิกษุท้ังหลายเราอนุญาตอุปัชฌาย์  อุปัชฌาย์จักเข้าไปตั้งจิตสนิทสนมในสัทธิวิหาริกฉัน
บุตร  สัทธิวิหาริกจักเข้าไปตั้งจิตสนิทสนมในอุปัชฌาย์ฉันใด  บิดาเมื่อเป็นเช่นนี้อุปัชฌาย์และ
สัทธิวิหาริกจักมีความเคารพย าเกรงประพฤติกลมเกลียวกัน  จักถึงซ่ึงความไพบูลย์ในพระธรรมวินัย
นี้”  การจัดระบบความสัมพันธ์แบบนี้เป็นการจัดตามระบบโครงสร้างพื้นฐาน  ท่ีมีการรวมกลุ่มกันทาง
สังคม  โดยเริ่มจากระบบครอบครัว  ท าให้การอยู่ร่วมกันหรือการท างานร่วมกันของสมาชิกในองค์กร
คณะสงฆ์เป็นไปอย่างสมานฉันท์  มีความสามัคคีปฏิบัติต่อกันด้วยการเพ่งท่ีประโยชน์เก้ือกูลต่อกัน  
และกันเป็นหลักและเพื่อไม่ให้เป็นปัญหาทางการปกครอง  ท่ีเกิดจากการถือพระอุปัชฌาย์ต่างกัน  



๘๐ 

พระพุทธองค์ทรงอนุญาตให้มีการถืออุปัชฌาย์วัตรและสัทธิวิหาริกวัตรกล่าวคือข้อปฏิบัติท่ีพระ
อุปัชฌาย์และภิกษุ (สัทธิวิหาริก) ท่ีได้รับการอุปสมบทจากพระอุปัชฌาย์รูปนั้นๆจะต้องประพฤติต่อ
กัน  ๔๗  ทรงให้อ านาจแก่พระอุปัชฌาย์และอาจารย์ในการท่ีจะลงโทษแก่สัทธิวิหาริกหรือ        
อันเตวาสิกของตนท่ีประพฤติมิชอบได้ตามแต่จะเห็นสมควรเช่นการประณามเป็นต้น 

๔)  การประสานงาน 
องค์กรคณะสงฆ์สมัยพุทธกาล  ท่ีมีสมาชิกประกอบด้วยบุคคลท่ีมีพื้นฐานสภาพแวดล้อม

ทางสังคมท่ีมีความแตกต่าง  กันท้ังชาติช้ันวรรณะ  และการศึกษา  เมื่อมาอยู่ร่วมกันเป็นหมู่คณะ    
จึงจ าเป็นต้องอาศัยหลักการที่เป็นตัวประสานท าความเข้าใจซ่ึงกันและกัน  เพื่อให้การด ารงอยู่ร่วมกัน
เป็นไปด้วย  ดีมีความสามัคคีกลมเกลียวกัน  สมานฉันท์  ส่ิงส าคัญในการประสานงานจึงเป็นการ
ประสานความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกในองค์กรคณะสงฆ์ให้คนท้ังหลายเข้ากัน  คือพระธรรมวินัย  
กล่าวคือเพื่อให้การอยู่ร่วมกันเป็นไปอย่างปกติสุข  จ าเป็นต้องอาศัยหลักธรรมเพื่อเป็นเครื่องน้อมน า
จิตใจของพระสาวกให้มีความกลมเกลียวกัน  และนอกจากนั้นยังต้องอาศัยคุณธรรมของพระสงฆ์
สาวก  เช่นความเป็นกัลยาณมิตรของกันและกัน  ความหวังดีในทางธรรมต่อกัน  ความสามัคคีกัน
ในทางธรรมความพร้อมเพรียงกันท าหน้าท่ี  โดยเห็นแก่ธรรมเป็นหลัก  และยังต้องเคารพลัทธินิยม  
หรือประเพณีนิยมของกันและกัน  โดยมีจุดมุ่งหมายร่วมกันคือพระนิพพาน  พระพุทธเจ้าทรงตรัสถึง
หลักธรรมท่ีเก่ียวกับการที่จะช่วยให้คนมาประสานกันไปด้วยกันไว้อย่างมากมาย  เช่น  สังคหวัตถุ  ๔
ธรรมเครื่องยึดเหนี่ยวน้ าใจ  และสาราณียธรรม  ๖  ธรรมอันเป็นท่ีตั้งแห่งความระลึกถึง  หรือธรรม
เป็นเหตุให้ระลึกถึงกัน  ท าให้เป็นที่รักท าให้เป็นที่เคารพ  เป็นไปเพื่อสงเคราะห์กันเพื่อความไม่วิวาท  
เพื่อความความสามัคคีเพื่อความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเป็นต้น  ในส่วนของพระวินัยก็ได้สร้างบรรทัด
ฐานท่ีเป็นรูปแบบของการด าเนินชีวิต  ท่ีเป็นไปอย่างเดียวกันมีการสร้างเป้าหมายให้คนในองค์กร
ได้รับรู้  และกระท าร่วมกัน  พระวินัยจึงเป็นการจัดสรรโอกาสท าให้ชีวิตและสังคมมีระบบระเบียบ  
คณะสงฆ์ในสมัยพุทธกาลจึงเป็นคณะท่ีเพียบพร้อมประกอบไปด้วยสีลสามัญญตา และทิฎฐิสามัญญ
ตา  อันท าให้การเป็นอยู่ร่วมกันเป็นไปอย่างเรียบร้อยดีงามแม้จะมีความเห็นท่ีเป็นการขัดแย้งกันบ้าง
ในบางครั้งบางเรื่อง  ก็ใช้หลักธรรมวินัยในการตัดสินโดยมีรูปแบบท่ีเป็นกระบวนการมีการแต่งตั้งผู้ท า
หน้าท่ีในการตัดสินอธิกรณ์การขอมติจากท่ีประชุมการเปิดโอกาสให้ท้ังจ าเลยและผู้ฟ้องได้กล่าวแก้
ต่างในท่ีประชุม  นอกจากนั้นการแต่งตั้งผู้ประสานงานเป็นการเฉพาะยังเป็นอีกรูปแบบหนึ่งท่ีพระ
พุทธองค์ทรงจัดให้มีในองค์กรคณะสงฆ์สมัยพุทธกาล  โดยเป็นการแต่งตั้งให้มีพระภิกษุเป็นผู้ท าหน้าท่ี
เป็นการเฉพาะ  เป็นตัวแทน  หรือเป็นส่ือกลางในการอ านวยความสะดวกตามกาลเวลา  และสถานท่ี
เช่น  การที่สงฆ์แต่งตั้งพระอานนท์เป็นผู้อุปัฏฐากพระพุทธเจ้า  เป็นต้น  ซ่ึงถ้าเปรียบในสมัยปัจจุบันก็
คือเลขาส่วนตัวนั่นเอง  ถ้ามีกรณีพิเศษหรือเกิดปัญหาท่ีเป็นอธิกรณ์ขึ้นในองค์กร  คณะสงฆ์พระพุทธ
องค์ทรงอนุญาตให้คณะสงฆ์แต่งตั้งผู้ประสานงานเป็นการเฉพาะ  เรียกว่าทูต  เป็นผู้ท าหน้าท่ีคอย
ประสานงานระหว่างท้ังสองฝ่าย  โดยผู้ท่ีจะได้รับการแต่งตั้งจะต้องเป็นบุคคลท่ีเป็นกลาง  และมี
ความรู้ความสามารถเป็นอย่างดี  มีคุณสมบัติเหมาะสม  เป็นท่ียอมรับของทุกฝ่าย  เป็นต้น  หลักใน
การประสานงานในองค์กรคณะสงฆ์สมัยพุทธกาลนั้น  พระพุทธองค์ทรงวางหลักการของพระธรรม
วินัย  กล่าวคือศีล  ย่อมน ามาซ่ึงบรรทัดฐานในการอยู่ร่วมกันมีการปฏิบัติต่อกันอย่างมีแบบแผน    
และธรรมย่อมน้อมน าจิตใจให้มีความสามัคคีกลมเกลียวกัน  มีความพร้อมเพรียงรวมจิตรวมความคิด     



๘๑ 

 

มุ่งตรงต่อจุดมุ่งหมายอันเดียวกัน  การด ารงอยู่และการปฏิบัติกิจการต่างๆในองค์กรคณะสงฆ์เป็นไป
อย่างถูกต้องและเรียบร้อยดีงาม 

สรุปการจัดองค์กรคณะสงฆ์  ของพระพุทธเจ้าในสมัยพุทธกาล  คือการท่ีพระพุทธองค์
ทรงบัญญัติพระธรรมวินัย  เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการปกครอง  และให้การศึกษาพัฒนาตนเองของ
สมาชิก  ในองค์กรคณะสงฆ์ให้ได้บรรลุจุดมุ่งหมายสูงสุดของพระพุทธศาสนา  โดยพระธรรมวินัยจะ
ครอบคลุมระบบการด าเนินชีวิตทุกอย่าง  เริ่มตั้งแต่ก าหนดคุณสมบัติสิทธิหน้าท่ี  และวิธีการรับ
สมาชิกใหม่เข้าสู่ชุมชน  คือสงฆ์  การดูแลสมาชิกใหม่  การแต่งตั้งเจ้าหน้าท่ีท ากิจการสงฆ์พร้อมด้วย
คุณสมบัติและหน้าท่ีท่ีท าก าหนดให้  และรวมถึงระเบียบเก่ียวกับการแสวงหาการจัดท าการเก็บรักษา  
และการแบ่งสรรปัจจัย  ๔  โดยเป็นระเบียบปฏิบัติ  เพื่อให้สงฆ์ได้หมายรู้ร่วมกันในสังคมสงฆ์      
เช่นระเบียบการรับและจัดแบ่งส่วนอาหาร   การท าจีวรและข้อปฏิบัติเก่ียวกับจีวรการ  จัดสรรท่ีอยู่
อาศัย  ระเบียบวิธีด าเนินการประชุม  การโจทก์หรือฟ้องคดี  ข้อปฏิบัติของการโจทก์จ าเลยและ      
ผู้วินิจฉัยคดีวิธีด าเนินการและตัดสินคดีการลงโทษแบบต่าง ๆ เป็นต้น 

๒.๔.๗  การปกครองสงฆ์หลังยุคพุทธกาล 
๑)  สภาพเหตุการณ์หลังพุทธปรินิพพาน 
เหตุการณ์ตอนหลังสมัยพุทธกาล   คณะสงฆ์ได้แตกแยกออกเป็น  ๒  นิกายใหญ่ ๆ      

ซ่ึงแบ่งได้ถึง ๑๘ นิกายย่อย เหตุการณ์อันเป็นรอยร้าวของคณะสงฆ์ก็เริ่มเกิดขึ้นจากพระสุภัททะ  
บรรพชิตผู้เฒ่าและพระปุราณะกับพวก  อันน าไปสู่การสังคายนาพระธรรมวินัยครั้งแรก  ในมหา
ปรินิพพานสูตรมีข้อความตอนหนึ่ง  กล่าวถึงโอวาทท่ีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสกับพระอานนท์ว่า    
“อานนท์บางทีพวกเธออาจจะคิดว่า ปาพจน์มีพระศาสดาล่วงลับไปแล้ว   พวกเราไม่มีพระศาสดา     
ข้อนี้พวกเธอไม่พึงเห็นอย่างนั้น ธรรมและวินัยท่ีเราแสดงแล้วบัญญัติแล้วแก่เธอท้ังหลาย หลังจากเรา
ล่วงลับไปก็จะเป็นศาสดาของเธอท้ังหลาย  “พระพุทธด ารัสนี้เป็นส่ิงยืนยันอย่างชัดเจนว่าพระผู้มีพระ
ภาคทรงให้ความส าคัญกับธรรมและวินัยท่ีพระองค์ได้ทรงแสดงไว้ดีแล้วอย่างสูงยิ่ง  ทรงยกธรรมและ
วินัยนั้นไว้ในฐานะศาสดาแทนพระองค์เอง นั่นหมายความว่าเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จดับขันธ  
ปรินิพพานไปแล้ว  ธรรมและวินัยถือเป็นส่ิงแทนพระศาสดา  และเป็นตัวพระศาสนาท่ีแท้จริงท่ีพุทธ
บริษัทจะต้องช่วยกันรักษาให้ด ารงคงอยู่สืบไป 

การปรารภท่ีจะสังคายนาพระธรรมวินัยนั้น   เริ่มมีมาแล้วตั้งแต่สมัยพุทธกาล              
ในปาสาทิกสูตร กล่าวว่าภายหลังจากท่ีนิครนถนาฏบุตร ผู้เป็นศาสดาของศาสนาเชนได้ส้ินชีวิต
สานุศิษย์ได้ทะเลาะกันขนานใหญ่จนแตกแยกนิกายกัน พระพุทธองค์ทรงปรารภเหตุนี้ตรัสแนะน าให้
พระสงฆ์ท้ังปวงร่วมกันสังคายนาพระธรรมวินัยไว้เพื่อให้พรหมจรรย์คือพระศาสนานี้ด ารงอยู่ได้
นาน  และเพื่อประโยชน์และความสุขแก่มหาชน ท้ังนี้เพราะไม่ทรงปรารถนาให้สาวกท้ังหลายต้อง
แตกแยกทะเลาะวิวาท  กันเหมือนอย่างสาวกของศาสนาเชนท่ีต่างทุ่มเถียงกันว่าก่อนนี้ศาสดาของตน
ได้สอนไว้อย่างไร  ฉะนั้น ในเวลาต่อมาพระสารีบุตรจึงได้แสดงวิธีการสังคายนาร้อยกรองพระธรรม
วินัยไว้เป็นแบบแผน  โดยท่านได้รวบรวมค าสอนท่ีพระสัมมาสัมพุทธเจ้า  ทรงแสดงไว้เป็นข้อธรรม
ต่าง ๆ  มาแสดงตามล าดับหมวด  ตั้งแต่หมวดหนึ่งถึงหมวดสิบมีตัวอย่างดังปรากฏในสังคีติสูตร  

 
 



๘๒ 

๒)  การท าสังคายนา 
สังคายนา ( ฺbuddhist Council) หรือสังคีติ มาจากค าว่า ส  (พร้อมกัน) +คีติ (การสวด) 

ซ่ึงแปลตามตัวอักษรว่าการสวดพร้อมกัน แปลตามรูปศัพท์ว่า ร้อยกรอง  คือประชุมสงฆ์จัดระเบียบ
หมวดหมู่พระพุทธวจนะ  แล้วรับทราบท่ัวกันในท่ีประชุมนั้นว่าตกลงกันอย่างนี้แล้วก็มีการท่องจ าสืบ
ต่อกันมาแต่เดิมนั้นการสังคายนาปรารภเหตุความมั่นคงแห่งพระพุทธศาสนา  จึงจัดระเบียบหมวดหมู่
พระพุทธวจนะไว้ ในครั้งต่อ  ๆ  มา ปรากฏว่ามีการถือผิดตีความหมายผิด ก็มีการช าระวินิจฉัยข้อท่ี
ถือผิดหรือตีความหมายผิดนั้นช้ีขาดว่าท่ีถูกควรเป็นอย่างไร  แล้วก็ท าการสังคายนา โดยการทบทวน
ระเบียบเดิมบ้างเพิ่มเติมของใหม่อันเป็นท านองบันทึกเหตุการณ์บ้าง จัดระเบียบใหม่ในบางข้อบ้าง  
ในช้ันหลัง ๆ  เพียงการจารึกลงในใบลาน การสอบทานข้อผิดในใบลาน ก็เรียกกันว่าสังคายนาไม่
จ าเป็นต้องมีเหตุการณ์ถือผิดหรือเข้าใจผิดเกิดขึ้นส าหรับการสังคายนาท่ีเกิดขึ้นในประเทศอินเดียนั้นมี
ด้วยกัน ๔ ครั้ง การสังคายนาท่ีเป็นท่ียอมรับกันของทุกนิกาย คือการสังคายนาครั้งท่ี  ๑  และครั้งท่ี  
๒  ส่วนการสังคายนาครั้งท่ี  ๓  ยอมรับกันเฉพาะฝ่ายเถรวาทส่วนมหายานและหินยานนิกายอ่ืนไม่มี
การกล่าวถึงการสังคายนาครั้งนี้ส าหรับการสังคายนาครั้งท่ี ๔ ท่ีท ากันในอินเดียภาคเหนือโดยมีพระ
เจ้ากนิษกะทรงอุปถัมภ์นั้น ฝ่ายเถรวาทไม่ยอมรับเพราะถือว่าเป็นส่วนของฝ่ายมหายานท่ีสืบสาย
แยกกันไปตลอดจนภาษาท่ีรองรับคัมภีร์ก็ใช้ต่างกัน คือฝ่ายเถรวาทใช้ภาษาบาลีส่วนฝ่ายมหายานใช้
ภาษาสันสกฤต 

สรุปปัจจัยพื้นฐานท าให้พระพุทธเจ้าท าการจัดตั้งองค์กรคณะสงฆ์มีด้วยกัน  ๒  ประการ
คือปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายใน  องค์กรคณะสงฆ์เอง  ปัจจัยภายนอกคือสภาพแวดล้อมท้ังทาง
ธรรมชาติ  และการเจริญเติบโตทางด้านวิทยาการที่ส่งผลต่อการเปล่ียนแปลงทางด้านเศรษฐกิจและ
สังคมส่วนปัจจัยภายในคือเป็นการให้บริการแก่สังคมหรือบุคคลท่ีต้องการจะเข้ามาสู่องค์กรคณะสงฆ์
และเป็นการจัดระบบระเบียบความเป็นอยู่  ซ่ึงเป็นการจัดสภาพการณ์เพื่อให้เอ้ืออ านวยต่อการบรรลุ
ถึงจุดมุ่งหมายสูงสุดทางศาสนาท่ีเรียกว่าพระนิพพาน    การจัดตั้งองค์กรคณะสงฆ์คือการก าหนด
รูปแบบกฎเกณฑ์ระเบียบวิธีการปฏิบัติการ  ในการด าเนินชีวิตอยู่ร่วมกันของพระภิกษุสงฆ์ระเบียบ
กฎเกณฑ์ท่ีเป็นหลักการเหล่านั้นเรียกว่าพระธรรมวินัยโดยมีจุดมุ่งหมาย  (Objective) ของการจัดตั้ง
องค์กรคณะสงฆ์เป็นจุดมุ่งหมายจ าเพาะมีด้วยกัน  ๕  ประการคือ  ๑)  เพื่อประโยชน์แก่สงฆ์ส่วนรวม    
๒)  เพื่อประโยชน์แก่ตัวบุคคล  ๓)  เพื่อประโยชน์แก่ชีวิตของมนุษย์เอง  ๔) เพื่อประโยชน์แก่
ประชาชนท่ัวไปท่ีเป็นสังคมใหญ่  ๕) เพื่อประโยชน์แก่พระศาสนา  การบัญญัติพระธรรมวินัยเพื่อใช้
เป็นแกนกลางในการด าเนินกิจกรรมต่างๆขององค์กรคณะสงฆ์จะเป็นส่วนท าให้พระภิกษุสงฆ์ได้ รับ
การศึกษาและมีแนวปฏิบัติพร้อมกันนั้นก็สามารถท่ีจะน าพระธรรมค าส่ังสอนของพระพุทธเจ้าไปเผย
แผ่ให้เจริญและมั่นคงต่อไปอันเป็นเหตุให้พระศาสนาด ารงอยู่ได้นาน 

๒.๕ แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับกิจกรรม ๕ ส 

 แนวคิดเก่ียวกับ ๕ ส เป็นเทคนิคการจัดระบบ หรือวิธีการจัดการ ปรับปรุงพื้นท่ี
ภายในวัด หรือสภาพการท างานให้เกิดความสะดวก ความเป็นระเบียบเรียบร้อย ความ สะอาด ท่ีเอ้ือ
ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการท างาน ความปลอดภัย และคุณภาพของงาน อันเป็น ป็จจัยพื้นฐาน



๘๓ 

 

ในการเพิ่มผลผลิต๑๑๔ แนวคิด ๕ ส ประกอบด้วยกิจกรรมท่ีส าคัญ ๕ ประการ ได้แก่ ๑) สะสาง       
๒) สะดวก ๓) สะอาด ๔) สุขลักษณะ ๕) สร้างนิสัย ดังนี้ 

 ๑. สะสาง เป็นกิจกรรมท่ีเก่ียวข้องกับการส ารวจแยกแยะส่ิงของ และจัดให้เป็น
หมวดหมู่ เช่น ของท่ีจ าเป็นต้องใช้ และท่ีไม่จ าเป็นแยกออกจากกัน ของท่ีใช้เป็นประจ ากับท่ีไม่ค่อยได้
ใช้ของท่ีมีค่ากับของท่ีไม่มีค่าราคาถูกควรพิจารณาแยกออกมาให้ชัดเจน จัดแบ่งแยกเป็นหมวดหมู่ตาม
ชนิด หรือประเภทของส่ิงของ เช่น เอกสาร วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการท างาน เครื่องจักร ฯลฯ   
ส่ิงใดท่ีไม่ต้องการใช้ประจ าให้จัดแยกไปเก็บในอีกพื้นท่ีหนึ่ง เพื่อให้เหลือเฉพาะส่ิงของท่ีจ าเป็นต้องใช้
เท่านั้นในท่ีท างาน และส่ิงของใดท่ีแน่ใจว่าใช้ไม่ได้แล้วต้องก าจัดออกไป วิธีการท าการสะสาง       
การสะสางในส านักงานควรเริ่มต้นด้วยการก าหนดวันท าความสะอาดครั้งใหญ่ (big cleaning day) 
เป็นวันเริ่มด้นหลังจากนั้นควรมีการก าหนดวันสะสางประจ าเดือน และประจ าปีไว้เพื่อเป็น แนว
ทางการปรับปรุงแก้ไขอย่างต่อเมื่อง ก าหนดบริเวณพื้นท่ีหรือจุดท่ีต้องท า การสะสาง เพื่อจะได้ทราบ
พื้นท่ี จ านวนและปริมาณพื้นท่ี และส่ิงของท่ีต้องการสะสาง โดยหลักการ แล้วควรส ารวจทุกจุดใน
พื้นท่ีท่ีก าหนดไม่ว่าในตู้ โต๊ะ ช้ันวางของฯลฯ โดยไม่มีการยกเว้นก าหนด ผู้รับผิดชอบ หรือหัวหน้า
งานท่ีท าหน้าท่ีในการร่วมพิจารณา ตรวจสอบ และก าหนดกฎเกณฑ์ให้ชัดเจน ว่าส่ิงใดท่ีจ าเป็น     
และเก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน ส่ิงของอะไรท่ีไม่จ าเป็นต้องใช้ เพื่อป็องกันความผิดพลาดในการ
สะสางส่ิงของท่ีมีค่า หรือท่ีจ าเป็นต้องใช้ออกไป อย่างไรก็ตาม เจ้าอาวาสต้องเป็นผู้ตัดสินใจครั้ง
สุดท้าย ในกรณีท่ีผู้ปฏิบัติกิจกรรมไม่สามารถตัดสินใจไต้ว่าควรเก็บไว้ใช้งานต่อ หรือควรสะสาง
ออกไป๑๑๕ 

 ๒. สะดวก เป็นกิจกรรมท่ีเก่ียวกับการก าจัดขยะ ฝุ่นละออง ส่ิงสกปรก เศษกระดาษ 
กล่ินท่ีไม่พึงประสงค์ตลอดจนการท าความสะอาด ตรวจสอบดูแ ล อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้       
และส่ิงของ ตลอดจนพื้นท่ีภายในวัดให้สะอาดอยู่เสมอ เพื่อให้ง่ายต่อการ รักษาความปลอดภัย      
ลดอุบัติเหตุ เพิ่มพูนสุขภาพ๑๑๖ 

 ๓. สะอาด หลักการส าคัญ คือ ท าความสะอาดพื้นท่ีท างานเป็นประจ า ตามตารางท่ี
แต่ละหน่วยงาน ก าหนด โดยก าหนดวัน เวลาการท าความสะอาด เป็นประจ าทุกวัน/ทุก สัปดาห์   
เช่น การท าความสะอาดประจ าวันท้ังล่อน และหลังใช้งาน อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ควรมี การท า
ความสะอาดล่อนเริ่มใช้งาน และหลังใช้งานทุกวัน ท าความสะอาดอย่างลึกซ้ึงเป็นครั้งคราวโดย 
มอบหมายให้“ความเป็นเจ้าของ” เครื่องจักร และอุปกรณ์ส านักงานแต่ละตัวให้ พระภิกษุสามเณร
ภายในวัด แต่ละคน รับผิดชอบ ก าหนดวันท าความสะอาดครั้งใหญ่ (big cleaning day) โดยทุกคน 
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ทุกพื้นท่ีท าพร้อมกัน อย่างน้อยปีละครั้ง ปรับปรุง แก้ไขสาเหตุ ท่ีท าให้สกปรก เพื่อท าให้การท า
กิจกรรมความสะอาดง่ายซ้ึน และท าให้เกิดความสะอาดได้อย่างแท้จริง๑๑๗ 

 ๔. สุขลักษณะ คือการรักษามาตรฐานท่ีดี ของความเป็นระเบียบเรียบร้อยความ
สะดวก ความสะอาด ในพื้นท่ีภายในวัด ส านักงานให้อยู่ในสภาพที่ มีบรรยากาศท่ีดีตลอดเวลา รวมท้ัง
การพยายามหาทางปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นกว่าท่ีเป็นอยู่การท า ๓ ส แรก เป็นการกระท าต่อวัตถุส่ิงของ 
ส่วน “ส” ตัวท่ี ๔ คือ สุขลักษณะ เป็นผลพวงมาจากการท า ๓ ส ท่ีผ่านมา คือ เมื่อก าจัดขยะท่ีไม่ใช้
ออกจากของท่ีใช้แล้ว ย่อมท าให้เกิดความสะดวกในการใช้สอย และเมื่อท า ความสะอาดส่ิงของเหล่า
ท้ันสมื่าเสมอ ย่อมให้คุณภาพชีวิตท้ังร่างกาย และจิตใจของผู้ใช้ส่ิงของดีซ้ึน ไม่ต้องสัมผัส หรือจับต้อง
ของสกปรก คือ การสร้างสุขลักษณะท่ีดี จะเห็นได้ว่าสุขลักษณะท่ี ดีของ  พระภิกษุสามเณรภายในวัด
จะเกิดขึ้นเพราะ ๓ส แรก ซ้ึงล่งผลย้อนกลับไปให้มีการหมั่นรักษา ๓ส ท่ีกล่าวมาอย่าง สมาเสมอ “ส” 
ตัวนี้เป็นเรื่องของนิสัยเป็นหลักหลักส าคัญในกิจกรรมสุขลักษณะต้องมีการจัดท าคู่มือ ด าเนินการ
กิจกรรมสะสาง สะดวก สะอาด อย่างชัดเจนเพื่อให้มีการปฏิบัติกิจกรรมอย่างต่อเมื่อง เช่น สัปดาห์ละ
ครั้ง เดือนละครั้ง ตามความเหมาะสม และความจ าเป็น สร้างจิตส านึกให้ทุกคนต้องท าตาม กฎเกณฑ์
กติกาท่ีก าหนดไว้อย่างสมื่าเสมอ ตลอดเวลาเพื่อล่อให้เกิดสภาพของความสะอาด เป็นระเบียบ เริยบ
ร้อย มีความสะดวกในการท างาน มีประสิทธิภาพ และความปลอดภัยในการท างานอยู่ตลอดเวลา 
และตลอดไปท้ังนี้ยังต้องมีการแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามการด าเนิน -กิจกรรม รส เพื่อให้มีการ 
ตรวจสอบควบคุมรักษามาตรฐานการท างานให้อยู่ในสภาพที่ดีตลอดไปอย่างไรก็ตาม ส่ิงส าคัญท่ีสุด 
ของการรักษาสุขลักษณะในท่ีท างาน คือ การร่วมมือของทุก ๆ ฝ่าย นับ ตั้งแต่การแต่งตั้ง เจ้าอาวาส 
ระดับสูงไปจนถึงระดับล่างท่ีต้องช่วยคันดูแล และช่วยดันปฏิบัติ ซ ่งการปฏิบัติง่าย ๆ ท่ีต้องช่วยดันท า
ก็ คือ สะสาง สะดวก และสะอาดอยู่เป็นประจ าต่อเนื่อง และหาทางปรับปรุงปฏิบัติ ๓ส แรกอยู่เสมอ 
และ ต้องไม่ลืมว่า “ส” ตัวนี้เป็นเรื่องของนิสัยท่ีน าไปสู่พฤติกรรมท่ีดี และเมื่อเป็นเรื่องของนิสัยแล้ว 
ถ้า เกิดขึ้นจะอยู่อย่างคงทน และถ่ายทอดให้ดันไต้ดังนั้น หาก พระภิกษุสามเณรภายในวัดในองค์การ
ถูกปลูกฝังนิสัยจนเกิด สุขลักษณะท่ีดีแล้วจะสามารถมั่นใจไต้มากขึ้นว่า ทุกคนจะท า รส ด้วยตัวเอง 
และไม่ต้องมีคนกระตุ้น นอกจากนี้ยังอาจชักน าให้คนอ่ืนหันมาปรับเปล่ียนนิสัย และพฤติกรรมไปด้วย
ก็ไต้๑๑๘ 

 ๕. สร้างนิสัย คือ การท า ๒ ส่ิงให้เกิดความเคยชินจนติดเป็นนิสัย และต่อเนื่อง คือ 
ท าท่ีท างานให้เกิดบรรยากาศท่ีมีสุขลักษณะท่ีดี โดยการท าการสะสาง สะดวก และสะอาดอย่าง 
ต่อเนื่อง รักษา กติกา มารยาท ระเบียบ และข้อก าหนดต่าง ๆ ในการท างานอย่างเคร่งครัด        
หลักส าคัญของการสร้างลักษณะนิสัยต้องมีการ ก าหนดกฎระเบียบให้ผู้ปฏิบัติงานท างานตามอย่าง
เคร่งครัด เพื่อเป็นเครื่องมือควบคุมไม่ให้ใครสามารถ ท าอะไรไต้ตามอ าเภอใจในการท างานทุกขั้นตอน
จะต้องท าตามมาตรฐานในการท างาน โดยมีการ ตรวจสอบ (checklist) และคู่มือการปฏิบัติงาน 
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(work manual) ท่ีชัดเจน มาตรฐานการท ากิจกรรม ๓ส คือ สะสาง สะดวก สะอาด ต้องชัดเจน และ
เข้าใจง่าย เสริมสร้างนิสัย หรือ “ส” ตัวท่ี ๕ นี้มุ่งให้ ผู้ปฏิบัติงานมีนิสัยรักกฎระเบียบ ท างานตาม
มาตรฐานอย่างสมั่าเสมอ เช่น การแกอบรม รณรงค์ด้วย การใช้ส่ือต่าง ๆ การประกวดพื้นท่ี และให้
รางวัล ฯลฯ เป็นต้น๑๑๙ 

 การสร้างนิสัยหรือ “ส” ตัวท่ี ๕ นี้มุ่งไปท่ีการสร้างระเบียบวินัย สร้างนิสัยท่ีดีให้
เกิดขึ้น เป็น ขั้นตอนสุดท้ายในการท า ๕ ส อย่างเต็มท่ี เพราะการท ากิจกรรม ๕ ส ไม่ใช่การท าครั้ง
เดียวแล้วเลิกหรือคิด ว่าเพียงพอแล้ว เพราะถ้าเป็นเช่นท้ันทุกอย่างก็จะย้อนกลับไปสู่สภาพเติมไต้ 
หรือเหมือนไม่ไต้ท าอะไรเ ลยดังนั้น การสร้างนิสัยให้รักท่ีจะท า ๕ ส จึงเป็นส่ิงจ าเป็นหรืออาจกล่าว
ได้ว่ว ถือว่าเป็นส่ิงจ าเป็นท่ีสุด ในการท า ๕ ส ก็ว่าได้แต่เรื่องการสร้างนิสัยเป็นศิลปะเฉพาะตัวของแต่
ละบุคคล บางคนก็สร้างง่าย บางคนก็สร้างยาก แต่เมื่อนิสัยความเป็นระเบียบท่ีเกิดจากการปฏิบัติ     
ท่ีติดตัวไปใช้เช่น แยกขยะท่ีบ้าน จัดของใช่ไห้อยู่ในหมวดหมู่ของมันเอง หรือเวลาขับรถต้องคาดเข็ม
ขัดนิรภัยทุกครั้งท่ีขับรถเคล่ือนออกไป เป็นต้นในการสร้าง พระภิกษุสามเณรภายในวัดให้มีระเบียบ
วินัยนั้นจะต้องแก้ อบรมให้ พระภิกษุสามเณรภายในวัดมีความรู้ ความเข้าใจต่อระเบียบมาตรฐาน
การท างานต่างๆ เพื่อให้สามารถปฏิบัติจนเป็นนิสัยจุดส าคัญของขั้นตอนในการสร้างนิสัย คือการสร้าง
นิสัยเป็นเรื่องส าคัญ ซ่ึงช่วยพัฒนาให้ พระภิกษุสามเณรภายในวัดปฏิบัติเป็นขั้นตอน สะสาง สะดวก 
สะอาด สุขลักษณะ จนกลายเป็นเรื่องติดตัว และปฏิบัติเป็นประจ าโดยไม่มีใครมาบังคับ หน่วยงาน
ต้องตอกย ้าเรื่องนี้อยู่เสมอ และให้มีความต่อเมื่อง กิจกรรมควรมีการประชุมแลกเปล่ียนความคิดเห็น
ของระดับต่าง ๆ เพื่อหาแนวทางและพูดคุยถึงบัญหาท่ีเกิดขึ้น อันจะน าไปสู่การก าหนดเทคนิควิธีท่ี
เหมาะสมคับแต่ละหน่วยงานมากท่ีสุดหากทุกคนรักท่ีจะท า ๕ ส ผลท่ี พระภิกษุสามเณรภายในวัด
และหน่วยงานจะไต้รับก็ คือ มาตรฐานท่ีใช้ในการท างาน สภาพแวดล้อมท่ีดีขึ้น ตลอดจนสร้างความ
น่าเช่ือถือ และไว้วางใจของ ลูกค้า และท่ีส าคัญ การรักท่ีจะท า รส ย่อมหมายถึง  พระภิกษุสามเณร
ภายในวัดจะรักท่ีจะท ากิจกรรมล่ืนท่ีเอ้ืออ านวยต่อการเพิ่มผลผลิตต่อไป๑๒๐ 

 แนวทางการด าเนินกิจกรรม ๕ ส การด าเนินกิจกรรม ๕ ส จะประสบความส าเร็จ
อย่างสมบูรณ์ ถ้ามีการน าหลักการบริหารจัดการแบบต่อเนื่องตามวงจรเดมมิ่ง (Deming cycle)     
มาประยุกต์เพื่อท าให้การ ด าเนินกิจกรรมทุกขั้ นตอนเป็นไปอย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ มีการ
ตรวจสอบแก้ไขปรับปรุงอย่าง ต่อเนื่องไม่ส้ินสุดแนวความคิดการบริหารแบบต่อเมื่องตามวงจร
คุณภาพที่เดมมิ่ง ประกอบด้วย ๔ ขั้นตอน คือ การวางแผน (plan) ลงมือท า (do) ตรวจสอบ/ศึกษา 
(check/study) ก าหนด มาตรฐานปรับปรุงแก้ไข (act) โดยเน้นให้มีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องเป็น
วงจรคุณภาพการควบคุมคุณภาพโดยการหมุนวงล้อ PDCA เป็นตัวจักรหลักท่ีจะท าหน้าท่ีขับเคล่ือน
ให้มีการปรับปรุง กระบวนการท างานอย่างต่อเนื่องในทุกส่วนเป็นวงจรไม่หยุดโดยเริ่มจาก๑๒๑ 

                                         
๑๑๙อ้างแล้ว. 
๑๒๐เรวัตร์ ชาตรีวิศิษฏ์, “แนวคิดทฤษฎีกิจกรรม ๕ ส ให้สัมฤทธิ์ผลนั้นมาจากคน”, People for 

Quality, Vol.17 No. 156 (October, 2010): 96. 
๑๒๑เร่ืองเดียวกัน, หน้า ๙๖-๙๘. 



๘๖ 

 ๑. การวางแผน (plan) คือ การศึกษา ท าความเข้าใจในเป็าหมาย วัตถุประสงค์ 
ก าหนดกิจกรรมหรือกระบวนการต่างๆ ท่ีต้องการท าหรือปรับปรุงแก้ไข และวางแผนส าหรับการใช้ใน
การแก้ไขบัญหา โดยตั้งเป้าหมายท่ีต้องการบรรลุ เพื่อวัดผลการปรับปรุงทางคุณภาพ พร้อมก าหนด
วิธีการด าเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายท่ีต้องการ 

 ๒. การลงมือปฏิบัติตามแผน (do) คือ การประกาศช้ีแจงแผนให้ทุกคนทราบ และ
ให้มีการปฏิบัติตามแผนท่ีก าหนดไว้อย่างเคร่งครัด พร้อมติดตามความก้าวหน้า เก็บรวบรวมบันทึก
ข้อมูลท่ีเก่ียวข้อง ตลอดจนผลลัพธ์ท่ีได้จากการด าเนินงานไว้ 

 ๓. การศึกษา/ติดตามประเมินผล (check/study) แต่เดิมเรียกว่าการตรวจสอบ 
ต่อมาในปี พ.ศ.๒๕๓๓ เปล่ียนเป็นการศึกษา เพื่อสะท้อนถึงการวิเคราะห์แผนการด าเนินงานอย่าง
ละเอียดว่ามีการท างาน เป็นไปตามมาตรฐานการท างานท่ีก าหนดไว้หรือไม่ โดยมีการตรวจสอบค่า
ตัวช้ีวัดต่างๆ ว่าเป็นไปตาม เกณฑ์มาตรฐาน และอยู่ในเป้าหมายท่ีก าหนดไว้หรือไม่  มีส่วนใดท่ีต้องมี
การแก้ไขปรับปรุงให้ดีขึ้น 

 ๔. การก าหนดมาตรการปรับปรุงแก้ไข (act) คือ การระบุบัญหาใหม่ท่ีเกิดขึ้นเพื่อ
น ามาปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่อง ท่ีท าให้ไม่สามารถบรรลุผลตามแผนท่ีก าหนดไว้ได้ ซ่ึงถือเป็นส่วน
หนึ่งของ กระบวนการปรับมาตรฐานการท างานใหม่ ท่ีจะถูกหมุนกลับไปยังขึ้นตอนแรกอีกครั้งหนึ่ง 
เป็นการ ริเริ่มวงจรใหม่โดยการพัฒนาแผน เพื่อใช้เป็นแนวทางการแก้ไขบัญหาอีกครั้งหนึ่ง ๑๒๒ การ
บริหารคุณภาพตามวงก้อ PDCA เป็นวงจรที่ท าให้เกิดการตรวจสอบหาข้อบกพร่องท าการปรับปรุง
อย่างต่อเนื่อง ถ้ายังมีข้อบกพร่องอยู่ก็ท าการแก้ไขอีก ถ้าดีแล้วก็หาทาง รักษา ก ากับ ควบคุมคุณภาพ
ท่ีดีไว้และพยายามหาทางปรับปรุงพัฒนาให้ดีขึ้น เพื่อให้เกิดการปรับปรุง พัฒนาให้ดีขึ้นอยู่ตลอดเวลา
จากวงจรการบริหารคุณภาพตามวงล้อ PDCA สามารถน ามาปรับใช้เป็น ขั้นตอนของการด าเนิน
กิจกรรม ๕ ส ได้ตังนี้๑๒๓ 

 ขั้นตอนท่ี ๑  คือ การ วางแผน (plan )  เป็นขั้นตอนของการ เตรียมกา ร 
(preparation) ด าเนินงาน โดยการจัดท าแผนการด าเนินการ การจัดกิจกรรม รส ขององค์การ 
นับตั้งแต่การวางแผนพัฒนาพระภิกษุสามเณรภายในวัด เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้พระภิกษุ
สามเณรภายในวัด นับตั้งแต่เจ้าอาวาสระดับสูง (top executive) ไปจนถึง ผู้ปฏิบัติงานในระดับ
ล่างสุดขององค์การ โดยก าหนดแนวทางการด าเนินงานตังนี้ 

 ๑. ฝึกอบรมเจ้าอาวาสระดับสูง (top executive) เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ 
วัตถุประสงค์ ความส าคัญ ตลอดจนผลท่ีต้องการได้รับจากการด าเนินกิจกรรม ๕ ส โดยเชิญ
ผู้เช่ียวชาญเรื่อง ๕ ส จากภายนอกมาเป็นวิทยากร 

                                         
๑๒๒วีรพจน์ ลือประสิทธ์ธิกุล, TQM Living Handbook: An Executive Summary, พิมพ์คร้ังที่ 

๒, (กรุงเทพมหานคร : บีพีอาร์แอนด์ทีคิวเอ็ม คอนซัลแทนท์, ๒๕๔๐), หน้า ๒๒๑. 
๑๒๓เรวัตร์ ชาตรีวิศิษฏ์, “แนวคิดทฤษฎีกิจกรรม ๕ ส ให้สัมฤทธิ์ผลนั้นมาจากคน”, People for 

Quality, Vol.17 No. 156 (October, 2010): 97-98. 
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 ๒. ก าหนดนโยบายการด าเนินกิจกรรม ๕ ส เป็นลายลักษณ์อักษร และแต่งตั้ง
คณะกรรมการ หรือคณะท างานด าเนินกิจกรรม ๕ ส ในระยะแรกอาจมีการแต่งตั้งท่ีปรึกษาเพื่อช่วย
ให้การด าเนินกิจกรรม ๕ ส ด าเนินไปได้อย่างถูกต้อง 

 ๓. ฝึกอบรมความรู้เจ้าอาวาส และ พระภิกษุสามเณรภายในวัดทุกคนให้มีความรู้
ความเข้าใจเก่ียวกับการด าเนินกิจกรรม ๕ ส 

 ๔. ฝึกอบรมคณะท างาน และคณะกรรมการด าเนินกิจกรรม ๕ ส ท่ีได้รับการแต่งตั้ง 
เพื่อให้มีความรู้ และสามารถท าหน้าท่ีในการส่งเสริม สนับสนุน ผลักดันให้การด าเนินกิจกรรม ๕ ส 
เป็นไปได้อย่างถูกต้องต่อเนื่องจริงจัง 

 ๕. ประกาศนโยบาย รายนามคณะกรรมการ หรือคณะท างานด าเนินกิจกรรม ๕ ส 
อย่างเป็นทางการเพื่อให้ทราบโดยท่ัวกัน 

 ๖. จัดกิจกรรมรณรงค์ และประชาสัมพันธ์การด าเนินกิจกรรม ๕ ส อย่างกว้างขวาง 
เพื่อกระตุ้น จูงใจให้ทุกคนให้ความร่วมมือในการด าเนินกิจกรรมตามแผนงานท่ีก าหนดอย่างจริงจัง 

 ๗. ประกาศวันเริ่มด้นท ากิจกรรม ๕ ส คือ วันท าความสะอาดใหญ่ (big cleaning 
day) ให้ทุกคนรับทราบ 

 ๘. จัดท าแผนการด าเนินงาน ผังการแบ่งพื้นท่ี ส ารวจพื้นท่ี ก าหนดมาตรฐานการ
ด าเนินกิจกรรมอย่าง ชัดเจน 

ขั้นตอนท่ี ๒ คือ ลงมือท า (do) เป็นการลงมือปฏิบัติตามแผนท่ีก าหนดไว้ ส าหรับการท า 
กิจกรรม รส จะเริ่มด้นด้วยการท าความสะอาดครั้งใหญ่ (big cleaning day) การเริ่มนิยมท ากิจกรรม  
๕ ส แรกไปพร้อม ๆ กันคือ สะสาง สะดวก สะอาด ในวันท าความสะอาดครั้งใหญ่ซ่ึงเป็นวันเริ่มต้น
ของการเนินกิจกรรม ๕ ส โดยทุกคนในองค์การตั้งแต่เจ้าอาวาสระดับสูงไปจนถึงผู้ปฏิบัติงานในระดับ
ล่าง รวมท่ังนักการภารโรงต่างต้องมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมการท า ๕ ส แรกต้องเริ่มจากการ
สะสาง โดยทุกคนควรเริ่มจัดการส่ิงของในตู้โต๊ะท างานส่วนตัวของตนก่อน หลังจากนั้นจึงเข้ าไป
สะสางในพื้นท่ีท่ีท างานของตน หรือพื้นท่ีอ่ืนท่ีได้รับมอบหมาย โดยต้องมีการแบ่งภารกิจกันให้ชัดเจน
การสะสางต้อง เริ่มจากการส ารวจสภาพป็ญหาของห้องท างานพื้นท่ีท่ีจะท าการสะสางว่ามีสภาพ
ปัญหาอะไร อย่างไร เช่น โต๊ะท างาน ตู้เก็บของ มีเอกสารเก่าจ านวนมาก ขั้นวางของ โต๊ะเก้าอ้ี วางไม่
เป็นระเบียบ พื้นท่ี แออัด ฯลฯ หลังจากนั้นจึงระดมความคิดเห็นจากทีมงานเพื่อช่วยกันหาวิธีการ
แก้ไข ก าหนดว่าส่ิงของอะไรเป็นส่ิงของจ าเป็น ไม่จ าเป็น ของอะไรทิ้งได้ ท้ิงไม่ได้ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงาน
ท าได้อย่างถูกต้อง ส่ิงของใดยังจ าเป็นต้องใช้จัดกองไว้ในพื้นท่ีหนึ่งแยกจากของท่ีไม่จ าเป็นเพื่อรอไว้
จัดการในขั้นตอน “สะดวก” ต่อไป ส่วนส่ิงของท่ีไม่ใช้แล้ว หาวิธีการจัดการต่อไป เช่น ขาย ส่งให้
หน่วยงานอ่ืนใช้ต่อไป ท าลายท้ิง ฯลฯ ก่อนท าการสะสาง ควรท าการถ่ายรูปสภาพท่ีเป็นอยู่ไว้ด้วย 
เพื่อให้เห็นการเปล่ียนแปลง ท่ีเกิดขึ้นหลังการท าการสะสางแล้วแต่ละครั้ง และเพื่อดูว่ามีจุดใดท่ียังมี
ข้อบกพร่องท่ียังไม่มีการเปล่ียนแปลงไม่มีการหยิบมาใช้เลย เพื่อน ามาพิจารณาว่าของนั้นจ าเป็นต้อง
ใช้งานหรือไม่ ควรมีการปรับปรุงแก้ไขต่อไปหรือไม่ อย่างไร การถ่ายภาพอาจมีการท าเป็นระยะๆ เช่น 
ทุกเดือน ๖ เดือนต่อครั้ง เป็นต้น หลังจากท าการสะสางโดยแยกส่ิงของท่ีไม่จ าเป็นต้องใช้ออกไปได้
แล้ว ก็เหลือเฉพาะส่ิงของท่ีจ าเป็นต้องใช้เท่านั้น ต่อไปจึงจัดเก็บส่ิงของต่างๆ เช่น เอกสาร อุปกรณ์ 
วัสดุ กระดาษ ให้เข้าท่ี โดยก าหนดต าแหน่งวางให้เหมาะสม เป็นระเบียบ สะดวกต่อการใช้งาน หรือ
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การหยิบไปใช้ ในขณะเดียวกันสามารถเก็บคืนท่ีได้ง่าย มีการติดป็ายบอกอย่างชัดเจน เพื่อให้ทราบว่า
อะไรอยู่ท่ีไหน มีจ านวนเท่าใด ของท่ีมีแนวโน้มว่ามีโอกาสใช้น้อย ควรรวบรวมแยกไปเก็บไว้ต่างหาก 
ของท่ีใช้ส่วนตัว จัดวางให้เป็นระเบียบ แบ่งเขตให้ชัดเจน เพื่อให้ทุกคนมีพื้นท่ีการท างานเฉพาะ 
ส าหรับส่ิงอ่ืน ๆ อุปกรณ์เครื่องใช้ ตู้เอกสารที่ต้องใช้ร่วมกันควรแบ่งแยกจัดเก็บ เป็นของกลางเพื่อให้
ทุกคนสามารถ ใช้ได้อย่างสะดวก เป็นต้น ต่อจากการสะสางและจัดเก็บส่ิงของอย่างเป็นระเบียบ เพื่อ
ความสะดวกใน การใช้งานและสภาพแวดล้อมการท างานท่ีน่าอยู่ สะดวกสบายในการท างานหรือการ
ให้บริการแล้ว ต้องมีการจัดการท าความสะอาด ปัดกวาด ท าความสะอาดพื้นท่ีท างาน อุปกรณ์
เครื่องมือ เครื่องใช้โต๊ะ เก้าอ้ีเป็นประจ า เพื่อให้ปราศจากส่ิงสกปรก ไม่มีของเสีย หรือขยะ โดยทุกคน
ต้องมีส่วนร่วม เป็นการ สร้างจิตส านึกท่ีดีทุกอย่างเป็นผลส าเร็จและสัมฤทธผลนั้นมาจาก “คน” 
นั่นเอง 

๒.๖ แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับหลักสัปปายะ ๔ 

มีผู้รู้อธิบายไว้น่าสนใจว่าการบริหารจัดการวัดของเจ้าอาวาสควรให้เกิดความสุข  
(สัปปายะ) ๔ อย่าง คือ๑๒๔ 

๑. อาวาสสัปปายะ ท่ีอยู่เป็นท่ีสบาย คือท าวัดให้เป็นอาราม เป็นรมณียสถาน รื่นรมย์
เจริญตาเจริญใจแก่ผู้พบเห็น เป็นศูนย์กลางของชุมชนด้านจิตใจ ท่ีตั้งวัดไม่ใกล้ไม่ไกลจากชุมชนเกินไป 
มีการแบ่งเขตพุทธาวาส สังฆาวาสชัดเจนเป็นสัดส่วน ยิ่งในภาวะโลกร้อนด้วยแล้ว หากวัดได้มีการ
ปลูกต้นไม้ให้ร่มเงา ร่มรื่นดูเป็นธรรมชาติ นับว่าเหมาะกับภาวะโลกอันแสนท่ีจะร้อนเหลือหลาย ส่วน
บางวัดตั้งอยู่ในท าเลท่ีเหมาะสมเป็นทุนเดิม เช่น ภูเขา ล าธาร สวน ป่า ได้เน้นเรื่องความสะอาดหรือ
ความเป็นระเบียบเรียบร้อยสม่ าเสมอเท่ากับว่าได้สร้างความสุขเพิ่มขึ้นแก่ผู้พบเห็น 

๒. อาหารสัปปายะ อาหารเป็นท่ีสบาย เมื่อมีท่ีอยู่ท่ีสบายต้องค านึงถึงการกินอาหาร ใน
สมัยก่อนเป็นหน้าท่ีของพระภัตตุเทศ ปัจจุบันเป็นหน้าท่ีของเจ้าอาวาส การจัดสวัสดิการด้านอาหาร
จึงควรเป็นภาระของฝ่ายสาธารณูปการรวมเรื่องต่าง ๆ เช่น การก าหนดเส้นทางโคจรบิณฑบาต ควร
แบ่งเป็นสาย มีการเปล่ียนเวรกันเพื่อเจริญศรัทธาของผู้ท าบุญและป้องกันการติดในตัวบุคคล มีการจัด
ฉันรวมกันเป็นท่ีแห่งเดียว เพื่อประโยชน์คือท าให้เกิดความเป็นธรรมในอดิเรกลาภ ขจัดความขัดแย้ง
ในการแสวงหาอุปัฏฐาก ก่อให้เกิดความสามัคคีธรรม เป็นท่ีเจริญศรัทธาของผู้ถวายและสามารถ
แนะน าอบรมได้ง่ายในเวลาก่อนและหลังอาหาร มี เจ้าหน้าท่ีรับนิมนต์ และท าหน้าท่ีแจกรายการ
นิมนต์ให้ท่ัวถึงโดยความเป็นธรรมหรือจัดตั้งมูลนิธิสงเคราะห์สวัสดิการด้านอาหารในยามขาดแคลน 

๓. บุคคลสัปปายะ บุคคลเป็นท่ีสบาย ค านึงถึงเรื่องบุคคลท่ีอยู่ภายในวัดหรือบุคคลท่ี
เก่ียวข้องกับวัด ซ่ึงเป็นสาเหตุส าคัญของความเจริญและความเส่ือมขิงศาสนา คนวัดแบ่งออกเป็น 

                                         
 ๑๒๔ปราณสุวีร์ อาวอร่ามรัศมิ์ , สัปปายะ ๔ อย่าง, [ออนไลน์], แหล่งที่มา : http://www1.onab. 
go.th/index.php?option=com_content&view=article&id=2699:-4-&catid=96:2009-09-19-10-13-59 
&Itemid=326 [๒๐ กันยายน ๒๕๖๑]. 



๘๙ 

 

พระภิกษุสามเณร อุบาสก อุบาสิกา หรือแม่ชี และเด็กวัด วัดใดดีหรือไม่ดีบ้างบอกว่าให้ดูจากบุคคล
ท้ัง ๔  ประเภทดังกล่าว ควรจัดท่ีอยู่อาศัยของบุคคลแต่ละประเภทให้เหมาะสมตามสถานภาพ การ
ติดต่อกันควรก าหนดเวลาสถานท่ี ท่ีอยู่ของเด็กวัดควรสะอาดและมีระเบียบ มีการวางกฎเกณฑ์ให้
ปฏิบัติพร้อมบทก าหนดโทษและควรก าหนดวันให้มีการพัฒนาวัดร่วมกัน 

๔. ธรรมสัปปายะ ธรรมเป็นท่ีสบาย จุดมุ่งหมายหลักของวัดคือสถานท่ีประพฤติธรรม ส่ิง
ท่ีจะก่อให้เกิด ธรรมสัปปายะ คือ บริเวณวัดร่มรื่น เป็นระเบียบ มีโครงการต้นไม้พูดได้ มีสุภาษิต
สอนใจ ปริศนาธรรม คติธรรม โครงการเสียงธรรมะตามสาย รับฟังกันท่ัวบริเวณวัดท้ังในวันจัดงาน
บุญ และกระจายเสียงไปถึงชุมชนหมู่บ้าน จัดสถานท่ีฟังเทศน์ฟังธรรมในสถานท่ีสงบร่มเย็น อากาศ
ถ่ายเทสะดวก จัดท าห้องสมุดธรรมะ โดยจัดหาหนังสือธรรมะ หนังสืออ่ืน ๆ ท่ีมีสารประโยชน์เพื่อให้ผู้
มาวัดได้อ่าน และมีท่ีนั่งอ่านหนังสือเป็นสัดส่วนเพียงพอ รักษาศิลปะหรือพุทธศิลป์ภายในวัด 
พิพิธภัณฑ์ของวัดจัดให้เป็นแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น 

สัปปายะ ๗ ส่ิงท่ีเหมาะกัน ส่ิงท่ีเก้ือกูล ช่วยสนับสนุนในการบ าเพ็ญภาวนาให้ได้ผลดี ช่วย
ให้สมาธิตั้งมั่น ไม่เส่ือมถอย๑๒๕ 

๑. อาวาสสัปปายะ ท่ีอยู่ซ่ึงเหมาะกัน เช่น ไม่พลุกพล่านจอแจ 
๒. โคจรสัปปายะ ท่ีหาอาหาร ท่ีเท่ียวบิณฑบาตท่ีเหมาะดี เช่น มีหมู่บ้านหรือชุมชนท่ีมี

อาหารบริบูรณ์อยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลเกินไป 
๓. ภัสสสัปปายะ การพูดคุยท่ีเหมาะกัน เช่น พูดคุยเล่าขานกันแต่ในกถาวัตถุ ๑๐ และพูด

แต่พอประมาณ 
๔. ปุคคลสัปปายะ บุคคลท่ีถูกกันเหมาะกัน เช่น มีท่านผู้ทรงคุณธรรม ทรงภูมิปัญญาเป็น

ท่ีปรึกษาเหมาะใจ 
๕. โภชนสัปปายะ อาหารที่เหมาะกัน เช่น ถูกกับร่างกาย เก้ือกูลต่อสุขภาพ ฉันไม่ยาก 
๖. อุตุสัปปายะ ดินฟ้าอากาศธรรมชาติแวดล้อมท่ีเหมาะกัน เช่น ไม่หนาวเกินไป ไม่ร้อน

เกินไป เป็นต้น 
๗. อิริยาปถสัปปายะ อิริยาบถท่ีเหมาะกัน เช่น บางคนถูกกับจงกรม บางคนถูกกับนั่ง 

ตลอดจนมีการเคล่ือนไหวท่ีพอดี 
 
 
 
 
 

                                         
๑๒๕พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม , พิมพ์คร้ังที่ 

๑๓ พ.ศ. ๒๕๔๘, หน้า ๒๐๙. 



๙๐ 

ตารางท่ี ๒.๑๒ แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับกิจกรรม ๕ ส 
นักวิชาการหรือแหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 

เรวัตร์ ชาตรีวิศิษฏ์,  
(๒๕๕๐), หน้า ๙๓-๙๘) 

แนวคิดเก่ียวกับ ๕ ส เป็นเทคนิคการจัดระบบ หรือวิธีการ
จัดการ ปรับปรุงพื้นท่ีภายในวัด หรือสภาพการท างานให้เกิด
ความสะดวก ความเป็นระเบียบเรียบร้อย ความ สะอาด ท่ี
เอ้ือให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการท างาน ความปลอดภัย 
และคุณภาพของงาน อันเป็น ป็จจัยพื้นฐานในการเพิ่ม
ผลผลิต 

ยาสุตะ ซิเงคาสึ, (ออนไลน์),  
(๑๕ กันยายน ๒๕๖๑). 

แนวคิด ๕ ส ประกอบด้วยกิจกรรมท่ีส าคัญ ๕ ประการ 
ได้แก่  
 ๑) สะสาง   
 ๒) สะดวก  
 ๓) สะอาด  
 ๔) สุขลักษณะ   
 ๕) สร้างนิสัย 

สมคิด บางโม, (ออนไลน์), 
 (๑๕ กันยายน ๒๕๖๑). 

สะดวก เป็นกิจกรรมท่ีเก่ียวกับการก าจัดขยะ ฝุ่นละออง ส่ิง
สกปรก เศษกระดาษ กล่ินท่ีไม่พึงประสงค์ตลอดจนการท า
ความสะอาด ตรวจสอบดูแล อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ 
และส่ิงของ ตลอดจนพื้นท่ีภายในวัดให้สะอาดอยู่เสมอ 

เรวัตร์ ชาตรีวิศิษฏ์,  
(๒๕๕๓, หน้า ๙๖) 

จะท า ๕ ส ผลท่ี พระภิกษุสามเณรภายในวัดและหน่วยงาน
จะไต้รับก็ คือ มาตรฐานท่ีใช้ในการท างาน สภาพแวดล้อมท่ี
ดีขึ้น ตลอดจนสร้างความน่าเช่ือถือ และไว้วางใจของ ลูกค้า 
และท่ีส าคัญ การรักท่ีจะท า รส ย่อมหมายถึง  พระภิกษุ
สามเณรภายในวัดจะรักท่ีจะท ากิจกรรมล่ืนท่ีเอ้ืออ านวยต่อ 
การเพิ่มผลผลิตต่อไป 

วีรพจน์ ลือประสิทธ์ธิกุล,  
(๒๕๔๐, หน้า ๒๒๑). 

การก าหนดมาตรการปรับปรุงแก้ไข (act) คือ การระบุบัญหาใหม่
ท่ีเกิดขึ้นเพื่อน ามาปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่อง ท่ีท าให้ไม่สามารถ
บรรลุผลตามแผนท่ีก าหนดไว้ได้ ซ่ึงถือเป็นส่วนหนึ่งของ 
กระบวนการปรับมาตรฐานการท างานใหม่ ท่ีจะถูกหมุนกลับไป
ยังขึ้นตอนแรกอีกครั้งหนึ่ง เป็นการ ริเริ่มวงจรใหม่โดยการพัฒนา
แผน เพื่อใช้เป็นแนวทางการแก้ไขบัญหาอีกครั้งหนึ่ง 

ปราณสุวีร์ อาวอร่ามรัศมิ์, (ออนไลน์),  
(๒๐ กันยายน ๒๕๖๑). 

สัปปายะ ๔ อย่าง 
๑. อาวาสสัปปายะ  
๒. อาหารสัปปายะ  
๓. บุคคลสัปปายะ  
๔. ธรรมสัปปายะ 



๙๑ 

 

๒.๗ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

๑) งานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับรูปแบบ 

จากการศึกษางานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับรูปแบบ พบว่า มีผู้ศึกษาวิจัยเก่ียวกับรูปแบบไว้
มากมาย ดังนี้ 

พระครูนิวิฐศีลขันธ์ (ณรงค์ ตวฑฺฒโน) ได้วิจัยเรื่อง “รูปแบบการพัฒนาทุนมนุษย์ตาม
หลักพุทธธรรมในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” ผลการวิจัยพบว่า 

หลักพุทธธรรมในพระพุทธศาสนาส่วนมากเป็นหลักแห่งการพัฒนามนุษย์ โดยเฉพาะการ
พัฒนามนุษย์ให้พ้นจากบ่วงแห่งทุกข์ พระพุทธองค์ได้ทรงให้หลักอริยสัจ ๔ มาเป็นกรอบให้เกิดการ
แก้ไขเชิงระบบ ขณะท่ีวิธีการหรือแนวทางนั้นพระพุทธองค์ได้ทรงให้หลักมัชฌิมาปฏิปทาหรือมรรคมี
องค์ ๘ มาเป็นเครื่องช้ีน าทาง ท้ังนี้มรรคมีองค์ ๘ นั้นพระพุทธองค์ได้ทรงให้หลักย่อยให้เหลือเพียง ๓ 
ส่วนส าคัญท่ีจะสนับสนุนเพื่อการพัฒนามนุษย์ซ่ึงก็คือ “หลักไตรสิกขา” ในส่วนของรูปแบบการ
พัฒนาทุนมนุษย์ตามหลักพุทธธรรม (ไตรสิกขา) ในองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านศีลจะเน้นไปท่ี
การพัฒนาพฤติกรรมทางกายและวาจาใน ๔ มิติตามหลักปริสุทธิศีล ๔ ประกอบด้วย ๑) อาชีวปาริ
สุทธิศีล หรือ การท ามาหาเล้ียงชีพด้วยความซ่ือสัตย์ สุจริต หลีกไกลจากการทุจริต ๒) อินทรีย์สังวร 
หรือ การพัฒนาพฤติกรรมทางตา หู จมูก ล้ิน กาย ใจ ให้มีการส ารวมระวัง ๓) ปาฏิโมกขสังวร หรือ
การอยู่การอยู่ร่วมกันโดยการยึดถือกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ จรรยาบรรณ วิชาชีพ ฯลฯ ๔) ปัจจยปัจจ
เวกขณะ หรือการพัฒนาพฤติกรรมในการเสพ การบริโภคอย่างมีสติ มีความพอดีและพอเพียง ขณะท่ี
การพัฒนาด้านสมาธิถือเป็นการฝึกฝนพัฒนาจิตใจให้มีสมาธิ ประกอบด้วย ๑) การพัฒนาคุณภาพ
จิตใจให้ดีงามให้เป็นจิตใจท่ีบริสุทธ์ิ ประณีต ประเสริฐ ๒) การพัฒนาจิตใจให้เข้มแข็ง หนักแน่น มั่นคง 
แกล้วกล้าสามารถ และ ๓) การพัฒนาความสุขภาวะของจิตใจเป็นการพัฒนาให้มีสุขภาพจิตท่ีดี จิตใจ
ท่ีมีความร่าเริง สดช่ืน ปีติและอ่ิมเอิบใจ ส าหรับการพัฒนาทุนมนุษย์ในขั้นสูงสุดหรือด้านปัญญา 
ประกอบด้วย ๑) การพัฒนาเพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจอย่างถูกต้องลึกซ้ึงและชัดเจน ๒) การพัฒนา
เพื่อช่วยให้ด าเนินเข้าสู่วิถีชีวิตท่ีถูกต้องดีงาม และ ๓) การพัฒนาปัญญาช้ันสูงท่ีเกิดจากความรู้ ความ
เข้าใจ และสามารถเข้าถึงจนสามารถปรับตัว ปรับใจ ไปในทิศทางท่ีถูกต้อง และมีชีวิติท่ีเป็นอยู่หรือ
ด ารงอยู่ด้วยปัญญาอย่างแท้จริง๑๒๖  

พระมหาธฤติ วิโรจโน ได้วิจัยเรื่อง “รูปแบบการพัฒนาพระสังฆาธิการเพื่อประสิทธิภาพ
การบริหารกิจการคณะสงฆ์” ผลการวิจัยพบว่า 

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามแนวท่ัวไปเป็นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ท่ีส าคัญ ๔ 
ประการ (VETS) คือ ๑) การสร้างวิสัยทัศน์ (Vision) ๒) การศึกษา (Education) ๓) การอบรม 

                                         
๑๒๖พระครูนิวิฐศีลขันธ์ (ณรงค์ ตวฑฺฒโน), “รูปแบบการพัฒนาทุนมนุษย์ตามหลักพุทธธรรมในองค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ิน”, วิทยานิพนธ์ปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ , (บัณฑิต
วิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗), หน้า ๑๓. 



๙๒ 

(Training) และ ๔) การดูงาน (Study Tour) ส่วนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามแนวทาง
พระพุทธศาสนาในการวิจัยครั้งนี้ได้แก่ สิกขา ๓ พรหมวิหาร ๔ สังคหวัตถุ ๔ ภาวนา ๔ อิทธิบาท ๔ 
และสัปปุริ สธรรม ๗ ส่วนรูปแบบการพัฒนาพระสังฆาธิการตามแนวท่ัวไปและตามแนว
พระพุทธศาสนาท่ีจะให้มีประสิทธิภาพในการบริหารกิจการคณะสงฆ์ท้ัง ๖ ด้าน ควรมีการบูรณาการ
การพัฒนาพระสังฆาธิการตามแนวท่ัวไปและพระพุทธศาสนาเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการบริหาร
กิจการคณะสงฆ์มากยิ่งขึ้น ได้แก่ ๑) ด้านการปกครอง ควรบูรณาการการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ท่ัวไป (VETS) ร่วมกับหลักธรรมคือ พรหมวิหาร ๔ ท่ีถือว่าเป็นหลักธรรมท่ีเหมาะสมกับการปกครอง
มากท่ีสุด ๒) ด้านการศาสนศึกษา ควรบูรณาการการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ท่ัวไป (VETS) ร่วมกับ
หลักธรรมคือ สิกขา ๓ ท่ีถือว่าเป็นหลักธรรมในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้เป็นผู้อยู่อย่างประเสริฐ 
๓) ด้านการศึกษาสงเคราะห์ ควรบูรณาการการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ท่ัวไป (VETS) ร่วมกับ
หลักธรรมคือ สังคหวัตถุ ๔ ท่ีถือว่าเป็นหลักธรรมท่ีเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจบุคคล และประสานหมุ่
ชนไว้ให้สามัคคี เป็นหลักการสงเคราะห์ซ่ึงกันและกัน ๔) ด้านการเผยแผ่ ควรบูรณาการการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ท่ัวไป (VETS) ร่วมกับหลักธรรมคือ ภาวนา ๔ ท่ีถือว่าเป็นหลักธรรมส าหรับการ
พัฒนา ฝึกอบรมมนุษย์ให้มีความสามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข ๕) ด้านการ
สาธารณูปการ ควรบูรณาการการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ท่ัวไป (VETS) ร่วมกับหลักธรรมคือ อิทธิ
บาท ๔ ท่ีถือว่าเป็นหลักธรรมท่ีท าให้ประสบผลส าเร็จ ๖) ด้านสาธารณสงเคราะห์ ควรบูรณาการการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ท่ัวไป (VETS) ร่วมกับหลักธรรมคือ สัปปุริสธรรม ๗ ท่ีถือว่าเป็นหลักธรรมท่ี
สามารถพัมนามนุษย์ได้เป็นอย่างดี และด้วยการประยุกต์หลักการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ท่ัวไป 
(VETS) และหลักธรรม แต่ละหัวข้อสามารถยังการบริหารกิจการคณะสงฆ์ของพระสังฆาธิการได้อย่าง
มีประสิทธิภาพสูงสุด๑๒๗ 

พระครูอุทัยกิจจารักษ์ (สุรางค์ สุจิณฺโณ) ได้วิจัยเรื่อง “รูปแบบการบริหารจัดการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาขององค์กรปกครองคณะสงฆ์ ภาค ๒” ผลการวิจัยพบว่า 

๑. รูปแบบการบริหารกิจการคณะสงฆ์มีการด าเนินการตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ 
พ.ศ.๒๕๐๕ ซ่ึงภารกิจดังกล่าวบางประการก าหนดไว้ในระเบียบกฎมหาเถรสมาคม แต่บางประการคง
เป็นไปตามจารีตประเพณีท่ีปฏิบัติตามสืบต่อมา การบริหารจัดการนแนวใหม่ได้มีการบูรณาการเข้ากับ
แนวคิดและทฤษฎีของกูลิคและเออร์วิค ทฤษฎีการส่ือสารของเดวิค เค เบอร์โล และหลักพุทธวิธีการ
บริหารและการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เพื่อส่งเสริมให้พระสังฆาธิการให้มีความสามารถมีทักษะและมี
ศักยภาพในการบริหารจัดการองค์กรปกครองคณะสงฆ์ให้ท างานเพื่อพระพุทธศาสนาอย่างมีคุณภาพ 

๒. การบริหารจัดการการเผยแผ่พระพุทธศาสนาขององค์กรคณะสงฆ์ภาค ๒ มีปัญหาท่ี
ชัดเจน องค์กรสงฆ์มีพระภิกษุสามเณรภายในวัดไม่เพียงพอท่ีจะเผยแผ่พระพุทธศาสนาได้อย่าง

                                         
๑๒๗พระมหาธฤติ วิโรจโน, “รูปแบบการพัฒนาพระสังฆาธิการเพื่อประสิทธิภาพการบริหารกิจการคณะ

สงฆ์”, วิทยานิพนธ์ปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์, (บัณฑิตวิทยาลัย : 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗), หน้า ๑๖.  



๙๓ 

 

ถูกต้องและถ้องแท้ พระนักเผยแผ่ท่ีมีความรู้ความเข้าใจในหลักพระพุทธศาสนาอย่างถูกต้องถ่องแท้มี
จ านวนจ ากัดเป็นปัญหาในการเผยแผ่ ท าให้พุทธศาสนิกชนเกิดความสับสน ส าคัญผิดและเข้าใจ
คลาดเคล่ือนไปจากความเป็นจริงตามหลักพระพุทธศาสนา 

๓. รูปแบบการบริหารจัดการเผยแผ่พระพุทธศาสนาขององค์กรปกครองคณะสงฆ์ ภาค ๒ 
ควรมีอ านาจและหน้าท่ีท่ีส าคัญ กล่าวคือ เป็นศูนย์กลางในการประสานพระภิกษุสามเณรภายในวัด
การเผยแผ่พระพุทธศาสนาในระดับภาค และระดับจังหวัด เพื่อให้ปฏิบัติตามนโยบาย จ้อก าหนด 
ข้อบังคับ วัตถุประสงค์และอ่ืนๆ ตามท่ีองค์กรก าหนดและมอบหมาย จัดหาวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือ
ประกอบการเรียนการสอนและการเผยแผ่และอ านวยความสะดวกและเป็นท่ีปรึกษาในการด าเนินงาน
เผยแผ่พระพุทธศาสนาและส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาพระภิกษุสามเณรภายในวัดการเผยแผ่
พระพุทธศาสนา ติดตามประเมินผลพระภิกษุสามเณรภายในวัดท่ีเผยแผ่พระพุทธศาสนาและจัดท า
รายงานผลการด าเนินงานการเผยแผ่และจัดหางบประมาณสนับสนุนให้การอุปถัมภ์กิจกรรมและ
พระภิกษุสามเณรภายในวัดท่ีท าหน้าท่ีเผยแผ่พระพุทธศาสนาต่อไป๑๒๘ 

บุญส่ง หาญพานิช ได้วิจัยเรื่อง “รูปแบบการบริหารจัดการความรู้ในสถาบันอุดมศึกษา
ไทย” ผลการวิจัยพบว่า เจ้าอาวาสสถาบันอุดมศึกษา มีความต้องการในระดับมากขณะท่ีสภาพเป็น
จริงในปัจจุบันเกิดขึ้นในระดับค่อนข้างน้อยในทุกด้านท่ีเก่ียวกับการบริหารจัดการความรู้ ได้แก่ การ
สร้างความรู้ การจัดเก็บความรู้ การน าความรู้ไปใช้ การแบ่งปันแลกเปล่ียนความรู้ การบริการความรู้ 
การส่ือสารความรู้ การใช้เทคโนโลยี วัฒนธรรมการไว้วางใจ วัฒนธรรมพลังร่วม นอลลิดจ์เวอร์เคอร์ 
ส่ิงท้าทาย และ ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการความรู้ ลักษณะงานท่ีเจ้าอาวาสมีความต้องการในระดับ
มาก ให้มีการน าองค์ความรู้ใหม่ๆ ซ่ึงเกิดจากการบริหารจัดการความรู้ ไปใช้ ได้แก่ การประกัน
คุณภาพการศึกษา รองลงมา คือ การพัฒนาการเรียนการสอน หลักสูตร เทคโนโลยี ห้องสมุด การ
วิจัย การประเมินความดีความชอบ การธ ารงรักษาพระภิกษุสามเณรภายในวัด การสร้างนักวิชาการ/
แหล่งข้อมูล การก าหนดภาระงานของพระภิกษุสามเณรภายในวัด และ การบริการความรู้ เจ้าอาวาส
มีความประสงค์ให้ในระดับมาก ให้มีการแบ่งปันแลกความรู้ข้ามหน่วยงานท้ังแบบเป็นทางการและไม่
เป็นทางการมากขึ้น ให้มีการบริการความรู้ในลักษณะของการร่วมมือท่ีต่างฝ่ายต่างเป็นท้ังผู้ให้และ
ผู้รับบริการใน ๕ ด้าน คือ การเผยแพร่ความรู้สู่สาธารณะ การถ่ายทอดความรู้ การจัดอบรมสัมมนา 
การอ านวยความสะดวกในการเข้าถึงความรู้ และการให้ค าปรึกษา รูปแบบการบริหารจัดการความรู้
ในสถาบันอุดมศึกษาไทยท่ีน าเสนอ เน้นด้านการแบ่งปันแลกเปล่ียนความรู้และการบริการความรู้ ซ่ึง
ประกอบด้วย ๑๐ ด้าน ด้านวิสัยทัศน์ คือ การเป็นสถาบันแห่งการเรียนรู้และชุมชนนักวิชาการ/
แหล่งข้อมูล ด้านภารกิจ คือ การผลิต ถ่ายทอด และบริการความรู้ ด้านนโยบาย คือ ให้มีการแบ่งปัน
ความรู้อย่างท่ัวถึงท้ังภายในและภายนอกสถาบัน ด้านเป้าหมาย คือ การพัฒนาวัฒนธรรมการแบ่งปัน
และเปล่ียนความรู้และวัฒนธรรมการบริการความรู้พัฒนานอลลิดจ์เวอร์เคอร์ พัฒนาฐานควา มรู้

                                         
๑๒๘พระครูอุทัยกิจจารักษ์ (สุรางค์ สุจิณฺโณ), “รูปแบบการบริหารจัดการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของ

องค์กรปกครองคณะสงฆ์ ภาค ๒”, วิทยานิพนธ์ปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ, 
(บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗), หน้า ๑๘. 



๙๔ 

อิเล็กทรอนิกส์ของสถาบันและพัฒนาปฏิสัมพันธ์ความรู้ ด้านการประเมินคือ ประเมินความสามารถ
และวัฒนธรรมของสถาบัน ด้านยุทธศาสตร์ ได้ก าหนดยุทธศาสตร์ในการบริหารจัดการความรู้ไว้ ๖ 
ยุทธศาสตร์ คือ ยุทธศาสตร์เจ้าอาวาส ยุทธศาสตร์นอลลิดจ์เวอร์เคอร์ ยุทธศาสตร์ปฏิสัมพันธ์ความรู้ 
ยุทธศาสตร์การส่ือสารความรู้และเทคโนโลยี ยุทธศาสตร์การไว้วางใจ และยุทธศาสตร์พลังร่วม     
ด้านส านักบริหารจัดการความรู้ คือ การวางแผนกลยุทธ์การบริหารจัดการความรู้ ด้านกระบวนการ
แบ่งปันแลกเปล่ียนและบริการความรู้ คือ การเตรียมความพร้อม การก าหนดวิธีการแบ่งปัน และ
เปล่ียนและบริการ การประเมินและปรับปรุงแก้ไข ด้านผลการด าเนินการ คือ ท าให้ได้ วัฒนธรรมการ
แบ่งปันและเปล่ียนความรู้ และการบริการความรู้ ชุมชนนอลลิดจ์เวอร์เคอร์ ฐานความรู้อิเล็กทรอนิกส์
ปฏิสัมพันธ์ความรู้ นวัตกรรมการเรียนรู้ ผลิตภัณฑ์ และการบริการ๑๒๙ 

จินตนา ศักด์ิภู่อร่าม ได้วิจัยเรื่อง “การน าเสนอรูปแบบการบริหารโรงเรียนในก ากับของ
รัฐส าหรับประเทศไทย” ผลการศึกษาพบว่า 

น าเสนอรูปแบบการบริหารโรงเรียนในก ากับของรัฐส าหรับประเทศไทย เป็นการวิจัยเชิง
พรรณนา โดยใช้วิธีการศึกษาเอกสารและกรณีศึกษา การวิเคราะห์ข้อมูลใช้วิธีการวิเคราะห์เนื้อหา    
น าผลท่ีได้ไปร่างรูปแบบ สัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิเก่ียวกับความคิดเห็น ท่ีมีต่อร่างรูปแบบ ปรับรูปแบบ 
และตรวจสอบความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของรูปแบบครั้งสุดท้าย โดยการประชุมสัมมนา
ผู้ทรงคุณวุฒิ รูปแบบท่ีน าเสนอประกอบด้วย ๔ ส่วน ได้แก่ ส่วนท่ี ๑ ความน า เน้นบริบทและความ
เป็นมาของแนวคิด ส่วนท่ี ๒ รูปแบบการบริหารโรงเรียนในก ากับของรัฐส าหรับประเทศไทย           
มีองค์ประกอบ ๕ ส่วน ประกอบด้วย ๑) หลักการ แนวคิดในการก าหนดรูปแบบ ได้แก่ หลักการ
กระจายอ านาจโดยเน้นการมีส่วนร่วม หลักสิทธิและสิทธิประโยชน์ของบุคคล กลุ่มบุคคล องค์กรใน
การรับและจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน หลักความเป็นอิสระจากกฎระเบียบท่ีใช้บังคับกับโรงเรียนท่ัวไป 
หลักการมีกฎหมายรองรับสถานะของโรงเรียน หลักความพร้อมท่ีให้ตรวจสอบได้ และหลักการจัด
การศึกษาท่ีมุ่งเน้นคุณภาพเป็นหลัก ๒) วัตถุประสงค์ของรูปแบบ เพื่อเป็นทางเลือกในการจัด
การศึกษารูปแบบหนึ่งท่ีเปิดโอกาสให้บุคคล กลุ่มบุคคล องค์กร ร่วมกันจัดตั้งหรือมีส่วนร่วม ในการ
จัดการศึกษาของโรงเรียนในก ากับของรัฐ ๓) ลักษณะเฉพาะของโรงเรียนในก ากับของรัฐ 
ประกอบด้วย ความหมาย กฎบัตร ผู้จัดตั้ง ผู้สนับสนุน ผู้อนุมัติการจัดตั้ ง ประเภทของโรงเรียน 
จ านวนโรงเรียน การรับนักเรียน การมีอิสระในการบริหาร การได้รับเงินอุดหนุนรายหัวจากรัฐ และ
ความรับผิดชอบท่ีตรวจสอบได้ ๔) กฎบัตรของโรงเรียนในก ากับของรัฐ ๕) การบริหารโรงเรียนใน
ก ากับของรัฐ ประกอบด้วย การบริหารโดยคณะกรรมการบริหารโรงเรียน และการบริหารงาน
โรงเรียนในก ากับของรัฐ ๔ ด้าน ได้แก่ งานวิชาการ งานบุคคล งานการเงิน และงานบริหารท่ัวไป 
ส่วนท่ี ๓ แนวทางการน ารูปแบบไปใช้ มุ่งเน้นการเร่งด าเนินการให้มีกฎหมายรองรับการด าเนินงานn 
ของโรงเรียนในก ากับของรัฐและมีโครงการน าร่อง ส่วนท่ี ๔ เงื่อนไขหรือข้อจ ากัดของรูปแบบ ท่ีส าคัญ

                                         
๑๒๙บุญส่ง หาญพานิช, “รูปแบบการบริหารจัดการความรู้ในสถาบันอุดมศึกษาไทย” วิทยานิพนธ์

ปริญญาครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาอุดมศึกษา, (ครุศาสตร์ :  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๖), หน้า ๒๐. 
 



๙๕ 

 

คือ ต้องมีกฎหมายรองรับ และการคัดเลือกเจ้าอาวาสโรงเรียน และคณะกรรมการบริหารโรงเรียนท่ีมี
ความสามารถตรงความต้องการ๑๓๐ 

ทิพยรัตน์ สีเพชรเหลือง ได้วิจัยเรื่อง “รูปแบบและกลยุทธ์การจัดตั้งมหาวิทยาลัยบรรษัท
ในประเทศไทย” ผลการวิจัยพบว่า 

มหาวิทยาลัยบรรษัทต่างประเทศมีวิวัฒนาการจากสาเหตุหลายประการ ซ่ึงเป็นลักษณะ
ส าคัญของมหาวิทยาลัยบรรษัทได้แก่ ๑) การเป็นหน่วยศึกษาอบรมแบบรวมศูนย์เชิงนโยบาย และมี
โปรแกรมการศึกษาเฉพาะทาง ๒) การรองรับการขยายตัวและเติบโตขององค์กร ๓) การสนับสนุน
การปรับเปล่ียนโครงสร้างและวิธีด าเนินงานขององค์กร ๔) การส่งเสริมองค์กรให้เป็นผู้น าทางธุรกิจ
และได้เปรียบด้านการแข่งขัน ๕) การเป็นแหล่งผลักดันให้เกิดการเปล่ียนแปลง ๖) การส่งเสริมองค์กร
แห่งการเรียนรู้และการเรียนรู้ตลอดชีวิต ๗) การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาพระภิกษุสามเณรภายในวัด
ตรงตามความต้องการและกลยุทธ์ของบรรษัท ๘) การน าปรัชญา หลักการ แนวคิด ค่านิยม และ
วัฒนธรรมของบรรษัทมาเป็นหลักในการจัดการศึกษา รูปแบบของมหาวิทยาลัยบรรษัทในประเทศ
ไทย ประกอบด้วยโครงสร้างการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยบรรษัท ๑๒ ด้านได้แก่ การบริหาร
จัดการ วิสัยทัศน์ การเงิน องค์กร การมีส่วนร่วม ผู้เรียน หลักสูตรและการเรียนการสอน เทคโนโลยี
การศึกษา การวัดและประเมินผล การส่ือสารและประชาสัมพันธ์ การจัดตั้งและเปิดด าเนินการ และ
การรับรองมาตรฐานการศึกษา โดยท่ีแต่ละด้านส่วนใหญ่มีความเหมาะสม และเป็นไปได้ในระดับมาก
และมากท่ีสุด ยกเว้นการด าเนินงานในรูปสภามหาวิทยาลัย คล้ายกับสถาบันอุดมศึกษาท่ัวไปและการ
ระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์ อยู่ในระดับปานกลางและการแบ่งศาสตร์การศึกษา เป็นคณะวิชาคล้าย
มหาวิทยาลัยท่ัวไปอยู่ในระดับน้อย กลยุทธ์การจัดตั้งมหาวิทยลัยบรรษัทประกอบด้วยกลยุทธ์หลัก    
๓ ด้านคือ ด้านบริหารจัดการทั่วไป ด้านบริหารจัดการวิชาการ และด้านกลไกการอุดมศึกษาของรัฐ   
มีกลวิธีท่ีส าคัญคือ ๑) จัดตั้งโดยไม่ต้องรอการปรับกฎหมายประเภทสถาบันคู่สัญญา สถาบันสมทบ 
สถาบันอุดมศึกษาท่ัวไป ศูนย์เฉพาะทางในมหาวิทยาลัย และสถาบันการศึกษาเฉพาะทาง ๒) จัดตั้ง
เป็นสถาบันอิสระซ่ึงมีความเหมาะสมมากท่ีสุด แต่ต้องรอการปรับกฎหมาย ๓) น าระบบคุณวุฒิทาง
วิชาชีพ (Thai Vocational Qualification: TVQ) มาใช้ในการรับรองมาตรฐานการศึกษา การก าหนด
หลักสูตร การเรียนการสอน และการวัดประเมินผล ๔) รัฐให้การสนับสนุนและจูงใจให้ด าเนินการ    
๕)สร้างเครือข่ายความร่ วมมือระหว่างสถานประกอบการและหน่วยงานต่างๆ ท่ีเ ก่ียวข้อง 
ข้อเสนอแนะจากงานวิจัย คือ องค์กรและสถานประกอบการน่าจะได้น ารูปแบบและกลยุทธ์การจัดตั้ง
มหาวิทยาลัยบรรษัทไปใช้เป็นกลยุทธ์หนึ่งในการพัฒนาองค์กร และสร้างความเช่ือมโยงกา ร

                                         
๑๓๐จินตนา ศักดิ์ภู่อร่าม, “การน าเสนอรูปแบบการบริหารโรงเรียนในก ากับ ของรัฐส าหรับประเทศ

ไทย”, วิทยานิพนธ์ปริญญาครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต การบริหารการศึกษา, (ครุศาสตร์ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 
๒๕๔๕), หน้า ๑๖. 



๙๖ 

ด าเนินการระหว่างหน่วยงานรัฐด้านการศึกษา สถานประกอบการ และสถาบันอุดมศึกษาท่ัวไป 
โดยเฉพาะด้านการจัดตั้งและการรับรองมาตรฐานการศึกษาให้บังเกิดผลเชิงรูปธรรม๑๓๑ 

วัลลภา จันทร์เพ็ญ ได้วิจัยเรื่อง “การพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาจริยธรรม 
ของนักศึกษาช่างอุตสาหกรรมตามแนวคิดการปรับพฤติกรรมทางปัญญา” ผลการวิจัยพบว่า 

๑. รูปแบบท่ีพัฒนาขึ้น ได้แก่ รูปแบบการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาจริยธรรมตามแนวคิด 
การปรับพฤติกรรมทางปัญญา มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาจริยธรรมของนักศึกษาช่างอุตสาหกรรม 
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) การด าเนินกิจกรรมของรูปแบบท่ี ๓ ระยะ ได้แก่ ระยะเส้นฐาน 
ระยะทดลอง และระยะติดตามผล การด าเนินกิจกรรมในระยะทดลอง มีการให้ความรู้และฝึกปฏิบัติ
เก่ียวกับเรื่อง การจัดการความคิดความเข้าใจ ทักษะการคิดเพื่อควบคุมตนเองด้วยเทคนิคการปรับ
พฤติกรรมทางปัญญา การเขียนโครงการช่วยเพื่อน การซักซ้อมซ้ า การให้ข้อมูลป้อนกลับและ
เสริมแรงทางบวก  

๒. ผลของการใช้รูปแบบการจัดกิจกรรมตามแนวคิดการปรับพฤติกรรมทางปัญญา ๒.๑ 
นักศึกษากลุ่มทดลองมีค่าเฉล่ียของคะแนนพฤติกรรมจริยธรรมในระยะเส้นฐาน ระยะทดลอง และ
ระยะติดตามผล แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ๒.๒ นักศึกษากลุ่มทดลองมีค่าเฉล่ียของ
คะแนนพฤติกรรมจริยธรรม แตกต่างจากนักศึกษากลุ่มควบคุม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .
๐๑๑๓๒ 

จากการศึกษาวิเคราะห์ในเรื่องนี้พอสรุปได้ว่าการสร้างรูปแบบ (model) นั้นไม่มี
ข้อก าหนดท่ีตายตัวแน่นอนว่าต้องท าอะไรบ้าง แต่โดยท่ัวไปจะเริ่มต้นจากการศึกษา องค์ความรู้ 
(intensive knowledge) เก่ียวกับเรื่องท่ีเราจะสร้างรูปแบบให้ชัดเจน จากนั้นจึงค้นหาสมมุติฐานและ
หลักการของรูปแบบท่ีจะพัฒนา แล้วสร้างรูปแบบตามหลักการที่ก าหนดขึ้น และน ารูปแบบท่ีสร้างขึ้น
ไปตรวจสอบความเหมาะสมและหาคุณภาพของรูปแบบต่อไป ส่วนการพัฒนารูปแบบมีการ
ด าเนินการเป็นสองตอนใหญ่ คือ การสร้างรูปแบบและการประเมินความเหมาะสมและการหา
คุณภาพของรูปแบบ 

๒) งานวิจัยท่ีเก่ียวข้องการกิจกรรม ๕ ส ดังต่อไปน้ี 
 เพ็ญจันทร์ บัวซาว ได้ วิจัยเรื่อง การปฏิบัติกิจกรรม ๕ ส และการเสริมสร้างความ
ปลอดภัยในการท างานของ พนักงานภายในบริษัท คอมพาร์ท พรีซิช่ัน (ประเทศไทย) จ ากัด 
ผลการวิจัยพบว่า  พระภิกษุสามเณรภายในวัดส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุระหว่าง ๒๗-๓๓ ปี

                                         
๑๓๑ทิพยรัตน์ สีเพชรเหลือง, “รูปแบบและกลยุทธ์การจัดตั้งมหาวิทยาลัยบรรษัทในประเทศไทย”, 

วิทยานิพนธ์ปริญญาครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาอุดมศึกษา, (ครุศาสตร์ :  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๕), 
หน้า ๑๘ 

๑๓๒วัลลภา จันทร์เพ็ญ, “การพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาจริยธรรม ของนักศึกษาช่าง
อุตสาหกรรมตามแนวคิดการปรับพฤติกรรมทางปัญญา”วิทยานิพนธ์ปริญญาครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขา
หลักสูตรและการสอน, (ครุศาสตร์ :  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๕), หน้า ๓๐. 



๙๗ 

 

สถานภาพโสด ระดับการศึกษามัธยมศึกษา ตอนปลาย/อนุปริญญา อายุการท างาน ๑-๔ ปีและสังกัด
แผนกผลิต มีระดับการปฏิบัติกิจกรรม ๕ ส โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง มีระดับการเสริมสร้างความ
ปลอดภัยโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ผลการเปรียบเทียบระดับการปฏิบัติ กิจกรรม ๕ ส พบว่า  
พระภิกษุสามเณรภายในวัดท่ีมีเพศต่างกันมีระดับการปฏิบัติกิจกรรม ๕ ส ไม่แตกต่างกัน ส่วน 
พระภิกษุสามเณรภายในวัดท่ีมีอายุ สถานภาพ การสมรส ระดับการศึกษา อายุการท างาน และสังกัด
แผนกต่างกัน มีระดับการปฏิบัติกิจกรรม ๕ ส แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญ ทางสถิติท่ี .๐๕ และผล
การเปรียบเทียบระดับการเสริมสร้างความปลอดภัยพบว่า  พระภิกษุสามเณรภายในวัดท่ีมีเพศและ
อายุการท างานต่างกัน มีระดับ การปฏิบัติกิจกรรม ๕ ส ไม่แตกต่างกัน ส่วน พระภิกษุสามเณรภายใน
วัดท่ีมีอายุ สถานภาพการสมรส ระดับการศึกษา และสังกัดแผนกต่างกัน มีระดับ การเสริมสร้างความ
ปลอดภัยแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี .๐๕๑๓๓ 
 พงษ์ศักด์ิ กลิ่นสายหยุด ได้ท าการวิจัยเรื่อง ทัศนคติเก่ียวกับความปลอดภัยในการท างาน
ด้วยกิจกรรม ๕ ส ของ พนักงานภายในบริษัท วังน้อยเบเวอเรช จ ากัด ผลการวิจัยพบว่า  พนักงาน
ภายในบริษัทท่ีมีอายุต่างกัน มีระดับทัศนคติเก่ียวกับความปลอดภัยในการท างานด้วยกิจกรรม ๕ ส 
ของ พนักงานภายในบริษัทวังน้อยเบเวอเรช จ ากัด จ าแนกตามอายุไม่แตกต่างกัน จ า แนกตาม
สถานภาพสมรส ในภาพรวมไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านสะดวก แตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .๐๕ ส่วนด้าน อ่ืนๆ ไม่แตกต่างกัน จ าแนกตามระดับการศึกษา ใน
ภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน จ าแนกตามอายุการท างาน ในภาพรวมแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .๐๕ เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ด้านสะอาด แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .๐๑ ส่วนด้านอ่ืนไม่แตกต่างกัน๑๓๔ 

พระครู วิสิฐพัชราจาร ( ไชยยา  เขมสิ ริ)  ได้ วิจัย เรื่ อง การพัฒนาการจัดการ
สาธารณูปการของพระสังฆาธิการจังหวัดเพชรบุรี ผลการวิจัยพบว่า ๑๓๕ 

๑. การพัฒนาคือการท าให้เจริญ ท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงจากสภาพหนึ่งไปสู่อีกสภาพ
หนึ่งท่ีดีกว่าเดิมอย่างเป็นระบบ ในพระพุทธศาสนามุ่งการพัฒนาคนให้มีความรู้และมีสภาพแวดล้อมท่ี
เหมาะสม การก่อสร้างและบูรณปฏิสังขรณ์จัดเป็นงานประเภทสาธารณูปการของพระสังฆาธิการ
ผู้ปกครองดูแลวัด หลักธรรมท่ีมีความเก่ียวข้อง โดยตรงกับการพัฒนาจัดการสาธารณูปการท่ีเด่นชัด   

                                         
๑๓๓เพ็ญจันทร์ บัวซาว, การปฏิบัติกิจกรรม ๕ ส และการเสริมสร้างความปลอดภัยในการท างานของ

พนักงานบริษัท คอมพาร์ท พรีซิช่ัน (ประเทศไทย) จ ากัด, วารสารชุมชนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา, ปี
ที่ ๙ ฉบับที่ ๑ (ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ – มีนาคม ๒๕๕๘): ๗๕. 

๑๓๔พงษ์ศักดิ์ กล่ินสายหยุด, ทัศนคติเกี่ยวกับความปลอดภัยในการท างานด้วยกิจกรรม ๕ ส ของ
พนักงานบริษัท วังน้อยเบเวอเรช จ ากัด, วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยปทุมธานี, ปีที่ ๔ ฉบับที่ ๒ (พฤษภาคม-
สิงหาคม ๒๕๕๕): ๑๗๑. 

๑๓๕พระครูวิสิฐพัชราจาร (ไชยยา  เขมสิริ), “การพัฒนาการจัดการสาธารณูปการของพระสังฆาธิการ
จังหวัดเพชรบุรี”, วิทยานิพนธ์ปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ, (บัณฑิตวิทยาลัย : 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๘), หน้า ๑๕๕. 



๙๘ 

มี ๔ ประการ คือ ๑. อุฏฐานสัมปทา ขยันหมั่นเพียรรับผิดชอบหน้าท่ี ๒. อารักขสัมปทา รู้จักคุ้มครอง
รักษาทรัพย์ท่ีหามาได้ ใช้จ่ายอย่างประหยัด ๓. กัลปย์าณมิตตตา คบคนดีเป็นมิตร รู้จักคบหาคนท่ีมี
ท้ังความรู้และความดีมาเก้ือกูลกัน และ ๔. สมชีวิตา มีความเป็นอยู่เหมาะสมไม่ฟุ้งเฟ้อเกินฐานะ 
ส าหรับการบริหารจัดการท่ัวไปมีทฤษฎีท่ีสอดรับกับการพัฒนาหลายประการ แต่ส าหรับกา ร
พัฒนาการจัดการสาธารณูปการ ทฤษฎีกระบวนการบริหารของฟาโยล (Fayal) ๕ ประการ คือ ๑.
การวางแผน ๒.การจัดหน่วยงาน ๓.การบังคับบัญชา ๔.การประสานงาน และ ๕.การควบคุม มีความ
เหมาะสมกับการบริหารจัดการเชิงพุทธมากท่ีสุด 

๒. สภาพปัญหาท่ัวไปท่ีมีผลกระทบต่อการพัฒนาการจัดการสาธารณูปการของพระ
สังฆาธิการจังหวัดเพชรบุรี พบว่า จุดแข็งในการด าเนินงานของพระสังฆาธิการ คือ การจัดท าแผน
ยุทธศาสตร์การด าเนินงานอย่างเด่นชัด ท้ังระยะส้ันและระยะยาว อาศัยองค์ประกอบ ได้แก่ คน เงิน 
วัสดุอุปกรณ์ และการจัดการ จุดอ่อนในการด าเนินงาน คือ พระสังฆาธิการบางท่านแบกภาระหน้าท่ี
หลายบทบาท บางรูปมีอายุมาก พรรษามาก การติดต่อด าเนินงานเป็นอุปสรรค ส่วนโอกาสในการ
ด าเนินงานคือ ชาวเพชรบุรีเป็นชาวพุทธท่ีมีจิตศรัทธาในการท าบุญบริจาคทรัพย์มาก และชุมชนให้
ความร่วมมือในการระดมทุนในการก่อสร้างศาสนสถานศาสนวัตถุเป็นอย่างดี ส่วนอุปสรรคในการ
ด าเนินงาน คือ ขาดหน่วยงานของทางราชการท่ีจะเข้ามาช่วยดูแลการก่อสร้าง ซ่อมแซม ควบคุม
ด าเนินงานในด้านศิลปะต่าง ๆ จึงท าให้รูปลักษณ์สถาปัตยกรรมเปล่ียนแปลงไปบางส่วน  

๓. รูปแบบการพัฒนาการจัดการสาธารณูปการของพระสังฆาธิการจังหวัดเพชรบุรี ได้มา
จากบริบทของจังหวัดเพชรบุรีซ่ึงเป็นจังหวัดท่ีมีศิลปวัฒนธรรมและงานสกุลช่างเมืองเพชร ซ่ึงเป็น
เอกลักษณ์เฉพาะตน ดังนั้น การด าเนินการก่อสร้างพัฒนาต่าง ๆ ต้องค านึงถึงประโยชน์ใช้สอยให้
เหมาะสม และด าเนินการตามแบบแปลนท่ีได้รับอนุญาต จึงได้รูปแบบการพัฒนาการจัดการ
สาธารณูปการของพระสังฆาธิการจังหวัดเพชรบุรี ท่ีเหมาะสมกับสังคมปัจจุบัน ๖ ประการ คือ        
๑) ควบคุมการท าแผนผังวัดให้สอดคล้องกับแผนการพัฒนาของส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ   
๒) ควบคุมแบบแปลนเสนาสนะของแต่ละวัดให้อยู่ในหลักประหยัดและพอเหมาะพอสมควรแก่สภาพ
ท้องถิ่นและก่อสร้างตามแบบแปลน ๓)  ควบคุมการก่อสร้างโดยให้รักษาศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นเป็น
ส าคัญ ๔)  ควบคุมการเงินและบัญชีรายรับรายจ่ายให้เป็นไปตามหลักบัญชี ๕)  ควบคุมการจัดการ 
ศาสนสมบัติให้เป็นไปตามกฎกระทรวง ๖)  ควบคุมการท าเอกสารต่างๆ ให้ถูกต้องตามระเบียบของ
ทางราชการ 

พระครูวัชรสุวรรณาทร ธมฺมโชโต (ลูกชุบ เกตุเขียว) ได้วิจัยเรื่อง การประยุกต์ใช้อิทธิ
บาทธรรมเพื่อส่งเสริมกลยุทธ์การอนุรักษ์โบราณสถานของพระสังฆาธิการในเขตปกครองคณะสงฆ์
ภาค ๑๕ ผลการวิจัยพบว่า  

๑. สภาพปัญหาอุปสรรคของการรอนุรักษ์โบราณสถาน พบว่า ยังขาดแคลนงบประมาณ
และขาดความรู้เก่ียวกับการอนุรักษ์โบราณสถาน ส าหรับประชาชนยังขาดความรู้ความเข้าใจท่ีถูกต้อง
ในการอนุรักษ์โบราญสถาน และการส่ือท่ีใช้ในการให้ความรู้เก่ียวกับในการอนุรักษ์ยังมีไม่เพียงพอ  

๒. การบูรณาการระหว่างแนวคิดทฤษฎีและหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาท่ีเก่ียวข้องกับ
กลยุทธ์การอนุรักษ์โบราณสถานของพระสังฆาธิการ พบว่า การวางแผน  พระสังฆาธิการต้องวางแผน



๙๙ 

 

ให้ชัดเจน การจัดองค์การ พบว่า องค์กรจะต้องรวบรวมข้อมูลของปัจจัยท่ีเก่ียวข้องท่ีเหมาะสมกับ
โครงสร้างองค์กรในการด าเนินกิจกรรมให้มีความคล่องตัว การบริหารบุคคล พบว่า การเสาะแสวงหา
เพื่อเลือกสรรให้ได้คนท่ีมีความรู้ ความสามารถเหมาะสมกับงานในการอนุรักษ์หรือผู้ท่ีมีความรักต่อ
โบราณอย่างสูงสุดเข้ามาท าหน้าท่ีในการดูแลปกป้อง การอ านวยการ พบว่า พระสังฆาธิการจะต้องมี
ความรู้และข้อมูลอย่างลึกซ่ึงท่ีสามารถน าไปก าหนดการวินิจฉัย ส่ังการท่ีรวดเร็วแม่นตรง และการ
ควบคุม พบว่า การใช้ระเบียบและระบบท่ีจัดวางขึ้น พระสังฆาธิการจะต้องพัฒนาระบบของจิตส านึก 
มีความรู้สึกรับผิดชอบต่อพระศาสนา ส าหรับการบูรณาการหลักพุทธธรรมจะต้องท าให้พระสังฆาธิ
การมีฉันทะใส่ใจในการอนุรักษ์อยู่เสมอและมุ่งมั่น มีวิริย ะความขยันหมั่นเพียรในการอนุรักษ์
โบราณสถาน ความพยายามอดทน มีจิตตะความตั้งจิตในการอนุรักษ์โบราณสถาน มีความกระตือรือร้น 
และมีวิมังสาใช้ปัญญาพิจารณาใคร่ครวญตรวจสอบหาเหตุผลเพื่อแก้ไขปรับปรุงงานให้ดีขึ้น 

๓. การประยุกต์ใช้อิทธิบาทธรรมเพื่อส่งเสริมกลยุทธ์การอนุรักษ์โบราณสถานของพระ
สังฆาธิการในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๕ พบว่า กลยุทธ์ด้านการให้ความรู้ พระสังฆาธิการจะต้อง
ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจภายใต้กรอบของการอนุรักษ์ และต้องมีแผนการ
จัดการส่ิงแวดล้อมควบคู่กันไป โดยมีระดับความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างใน ระดับปานกลาง กลยุทธ์
ด้านวิธีการอนุรักษ์ พระสังฆาธิการต้องดูแลรักษาเอกลักษณ์และ คุณค่าดั้งเดิมของโบราณสถาน โดยมี
ระดับความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่าง ในระดับปานกลาง กลยุทธ์ด้านการดูแลรักษาและป้องกัน พระ
สังฆาธิการต้องก ากับดูแลโบราณสถานให้อยู่ในสภาพที่ดี โดยมีระดับความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่าง ใน
ระดับปานกลาง กลยุทธ์ด้านการติดต่อประสานงาน พระสังฆาธิการจัดตั้งเครือข่ายความร่วมมือ
ระหว่าง หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และด าเนินกิจกรรมท่ีเก่ียวข้องกับการอนุรักษ์
โบราณสถานโดยมีระดับความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่าง ในระดับปานกลาง และกลยุทธ์ด้านการสร้าง
องค์ความรู้ พระสังฆาธิการควรด าเนินงานให้สอดคล้องกับกฎระเบียบ ข้อบังคับ ของมหาเถรสมาคม
และกรมศิลปากร ควรเปิดโอกาสให้ชุมชนและภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการอนุ รักษ์
โบราณสถานและน าเทคโนโลยี มาใช้เพื่อส่ือสารและเผยแผ่เรื่องโบราณสถาน๑๓๖ 

พระครู วิสิฐพัชราจาร ( ไชยยา  เขมสิ ริ)  ได้ วิจัย เรื่ อง การพัฒนาการจัดการ
สาธารณูปการของพระสังฆาธิการจังหวัดเพชรบุรี ผลการวิจัยพบว่า 

๑. การพัฒนาคือการท าให้เจริญ ท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงจากสภาพหนึ่งไปสู่อีกสภาพ
หนึ่งท่ีดีกว่าเดิมอย่างเป็นระบบ ในพระพุทธศาสนามุ่งการพัฒนาคนให้มีความรู้และมีสภาพแวดล้อมท่ี
เหมาะสม การก่อสร้างและบูรณปฏิสังขรณ์จัดเป็นงานประเภทสาธารณูปการของพระสังฆาธิการ
ผู้ปกครองดูแลวัด หลักธรรมท่ีมีความเก่ียวข้อง โดยตรงกับการพัฒนาจัดการสาธารณูปการที่เด่นชัด มี 

                                         
๑๓๖พระครูวัชรสุวรรณาทร ธมฺมโชโต (ลูกชุบ เกตุเขียว), “การประยุกต์ใช้อิทธิบาทธรรมเพื่อส่งเสริมกล

ยุทธ์การอนุรักษ์โบราณสถานของพระสังฆาธิการในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๕”, วิทยานิพนธ์ปริญญาพุทธ
ศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 
๒๕๕๘). 



๑๐๐ 

๔ ประการ คือ ๑. อุฏฐานสัมปทา ขยันหมั่นเพียรรับผิดชอบหน้าท่ี ๒. อารักขสัมปทา รู้จักคุ้มครอง
รักษาทรัพย์ท่ีหามาได้ ใช้จ่ายอย่างประหยัด ๓. กัลยาณมิตตตา คบคนดีเป็นมิตร รู้จักคบหาคนท่ีมีท้ัง
ความรู้และความดีมาเก้ือกูลกัน และ ๔. สมชีวิตา มีความเป็นอยู่เหมาะสมไม่ฟุ้งเฟ้อเกินฐานะ ส าหรับ
การบริหารจัดการท่ัวไปมีทฤษฎีท่ีสอดรับกับการพัฒนาหลายประการ แต่ส าหรับการพัฒนาการ
จัดการสาธารณูปการ ทฤษฎีกระบวนการบริหารของฟาโยล (Fayal) ๕ ประการ คือ ๑.การวางแผน 
๒.การจัดหน่วยงาน ๓.การบังคับบัญชา ๔.การประสานงาน และ ๕.การควบคุม มีความเหมาะสมกับ
การบริหารจัดการเชิงพุทธมากท่ีสุด 

๒. สภาพปัญหาท่ัวไปท่ีมีผลกระทบต่อการพัฒนาการจัดการสาธารณูปการของพระ
สังฆาธิการจังหวัดเพชรบุรี พบว่า จุดแข็งในการด าเนินงานของพระสังฆาธิการ คือ การจัดท าแผน
ยุทธศาสตร์การด าเนินงานอย่างเด่นชัด ท้ังระยะส้ันและระยะยาว อาศัยองค์ประกอบ ได้แก่ คน เงิน 
วัสดุอุปกรณ์ และการจัดการ จุดอ่อนในการด าเนินงาน คือ พระสังฆาธิการบางท่านแบกภาระหน้าท่ี
หลายบทบาท บางรูปมีอายุมาก พรรษามาก การติดต่อด าเนินงานเป็นอุปสรรค ส่วนโอกาสในการ
ด าเนินงานคือ ชาวเพชรบุรีเป็นชาวพุทธท่ีมีจิตศรัทธาในการท าบุญบริจาคทรัพย์มาก และชุมชนให้
ความร่วมมือในการระดมทุนในการก่อสร้างศาสนสถานศาสนวัตถุเป็นอย่างดี ส่วนอุปสรรคในการ
ด าเนินงาน คือ ขาดหน่วยงานของทางราชการท่ีจะเข้ามาช่วยดูแลการก่อสร้าง ซ่อมแซม ควบคุม
ด าเนินงานในด้านศิลปะต่าง ๆ จึงท าให้รูปลักษณ์สถาปัตยกรรมเปล่ียนแปลงไปบางส่วน  

๓. รูปแบบการพัฒนาการจัดการสาธารณูปการของพระสังฆาธิการจังหวัดเพชรบุรี ได้มา
จากบริบทของจังหวัดเพชรบุรีซ่ึงเป็นจังหวัดท่ีมีศิลปวัฒนธรรมและงานสกุลช่างเมืองเพชร ซ่ึงเป็น
เอกลักษณ์เฉพาะตน ดังนั้น การด าเนินการก่อสร้างพัฒนาต่าง ๆ ต้องค านึ งถึงประโยชน์ใช้สอยให้
เหมาะสม และด าเนินการตามแบบแปลนท่ีได้รับอนุญาต จึงได้รูปแบบการพัฒนาการจัดการ
สาธารณูปการของพระสังฆาธิการจังหวัดเพชรบุรี ท่ีเหมาะสมกับสังคมปัจจุบัน ๖ ประการ คือ        
๑) ควบคุมการท าแผนผังวัดให้สอดคล้องกับแผนการพัฒนาของส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ   
๒) ควบคุมแบบแปลนเสนาสนะของแต่ละวัดให้อยู่ในหลักประหยัดและพอเหมาะพอสมควรแก่สภาพ
ท้องถิ่นและก่อสร้างตามแบบแปลน ๓)  ควบคุมการก่อสร้างโดยให้รักษาศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นเป็น
ส าคัญ ๔)  ควบคุมการเงินและบัญชีรายรับรายจ่ายให้เป็นไปตามหลักบัญชี ๕)  ควบคุมการจัดการ 
ศาสนสมบัติให้เป็นไปตามกฎกระทรวง ๖)  ควบคุมการท าเอกสารต่างๆ ให้ถูกต้องตามระเบียบของ
ทางราชการ๑๓๗ 

 

 

                                         
๑๓๗พระครูวิสิฐพัชราจาร (ไชยยา  เขมสิริ), “การพัฒนาการจัดการสาธารณูปการของพระสังฆาธิการ

จังหวัดเพชรบุรี”, วิทยานิพนธ์ปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ, (บัณฑิตวิทยาลัย : 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๘). 



๑๐๑ 

 

พระครูวิสุทธินนทคุณ (ทวี  สุทฺธิว โส)  ได้วิจัยเรื่อง บทบาทของวัดในการอนุรักษ์
โบราณสถานในจังหวัดนนทบุรี ผลการวิจัยพบว่า 

๑. หลักการและวิธีการอนุรักษ์โบราณสถานของวัดในจังหวัดนนทบุรีในการอนุรักษ์
โบราณสถาน มีบรรทัดฐานในการด าเนินการของทุกฝ่ายซ่ึงต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามพระราชบัญญัติ
ของกรมศิลปากรในการอนุรักษ์โบราณสถานของวัดได้มีการส ารวจโบราณสถาน เป็นขั้นตอน มีการ
ค้นหาโบราณสถานเพื่อก าหนดรายละเอียดเป็นอย่างไร ในการเพิ่มประสิทธิภาพในมาตรฐานเดียวกัน 

๒. บทบาทของวัดในการอนุรักษ์โบราณสถานในจังหวัดนนทบุรีพบว่าในแต่ละด้านได้ผล
ดังนี้๑. ด้านการดูแลรักษา มีการด าเนินการตรวจสอบความเสียหายและความเส่ือมโทรมของ
โบราณสถานในวัดอย่างต่อเนื่อง๒.ด้านการปกป้องคุ้มครอง มีการป้องกันและหมั่นส ารวจไม่ให้มีส่ิงบด
บังทัศนียภาพของโบราณสถานและมีการป้องกันไม่ให้มีการบุกรุกท าลายหรือขุดหาโบราณวัตถุและในเขต
โบราณสถานรวมถึงการจัดบริเวณโดยรอบควบคุมดูแลไม่ให้มีส่ิงกีดขวางเส้นทางการสัญจรท่ีอาจจะน ามาซ่ึง
ความไม่สะดวกปลอดภัย๓.ด้านการเสริมความมั่นคง พิจารณาถึงคุณค่าโบราณสถานไม่ให้เส่ือมลง 
รักษาตามแบบดั้งเดิม และปรึกษาผู้รู้ก่อนท่ีจะด าเนินการ๔. ด้านการใช้ประโยชน์ มีการเปิดเป็นสถานท่ี
เพื่อบริการค้นคว้าวิจัยวัดท่ีมีโบราณสถาน สนับสนุนในเชิงวิชาการทางด้านประวัติศาสตร์โบราณคดี
และการอนุรักษ์เบื้องต้นของโบราณสถานนั้นรวมถึงมีการจัดการเผยแพร่เอกสารประชาสัมพันธ์การ
ส่งเสริมการอนุรักษ์โบราณสถานแก่พระสงฆ์และพุทธศาสนิกชนและการใช้ประโยชน์โบราณสถานต้อง
ค านึงถึงผลกระทบท่ีจะมีต่อโบราณสถาน มีการก าหนดพื้นท่ีใช้ประโยชน์ให้ชัดเจน และไม่เปล่ียนแปลง
รูปแบบของโบราณสถาน 

๓. การพัฒนาบทบาทของวัดในการอนุรักษ์โบราณสถานในจังหวัดนนทบุรี พบว่า  
๑. ด้านการอนุรักษ์ รูปแบบอนุรักษ์จะต้องท าความเข้าใจให้ชัดเจนในด้านความคิด หลักการเก่ียวกับ
การสงวนรักษา การบูรณะและการน าเสนอมรดกทางวัฒนธรรมเพื่อป้องกันดูแลรักษา เป็นขั้นตอน
แรกของการอนุรักษ์ท่ีส าคัญมาก เป็นวิธีป้องกันและรักษาไม่ให้โบราณสถาน โบราณวัตถุ เกิดการ
เสียหายเส่ือมสภาพหรือเกิดช ารุดทรุดโทรม อันเนื่องมาจากมนุษย์หรือผู้ใช้ประโยชน์ การด าเนินการ
ในเบ้ืองต้นควรใช้มาตรการอันเหมาะสมท าการเสริมความมั่นคงแข็งแรงไว้ก่อนท่ีจะด าเนินการอนุรักษ์ 
เพื่อป้องกันมิให้เสียหาย๒. ด้านการฟื้นฟูการฟื้นฟูวิธีการและแนวทางการอนุรักษ์ ฟื้นฟูสภาพ การ
ส่งเสริมคุณค่าศิลปกรรมท้องถิ่นไปในทิศทางท่ีเหมาะสม การวางแผนงานเป็นขั้นตอน มีเจ้าหน้าท่ี
นักวิชาการท่ีมีความรู้ความสามารถทางสังคมและวัฒนธรรมการฟื้ นฟูท่ีดีควรจะท าขึ้นเพื่อจัดหา
ประโยชน์ท่ีเหมาะสมกับทรัพย์สินท่ีมีค่าทางประวัติศาสตร์ โดยมีกิจกรรมการเรียนรู้และการเป็น
เครือข่ายเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ภูมิปัญญาท่ีมองเห็นความส าคัญของการอนุรักษ์ฟื้นฟู ศิลปะพื้นบ้าน
การจัดการทรัพยากรและส่ิงแวดล้อม  และ ๓. ด้านการพัฒนามีการด าเนินการอนุรักษ์และพัฒนา
สภาพแวดล้อมให้เหมาะสม และการพัฒนาองค์ความรู้แก่ชุมชนและเยาวชนไปด้วยรวมถึงการพัฒนา



๑๐๒ 

ส่ิงอ านวยความสะดวกและการพัฒนาส่งเสริมการตลาดการท่องเท่ียวอย่างยั่งยืนอีกท้ังส่งเสริมสินค้า
หัตถกรรมซ่ึงก่อให้เกิดรายได้ต่อชุมชนท่ีมีความส าคัญเป็นอย่างมากในด้านการพัฒนา๑๓๘ 

พระครูวินัยธรธรรมภณ ธมฺมพโล (แก้วแจ่มศรี) ได้วิจัยเรื่อง การพัฒนาการจัดการศา
สนสมบัติของวัดในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผลการวิจัยพบว่า 

๑. ข้อมูลเ ก่ียวกับสถานภาพส่วนบุคคลของ ผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า ผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นพระภิกษุ จ านวน ๒๒๑ รูป คิดเป็นร้อยละ ๗๔.๔ มีอายุตั้งแต่  ๒๐ – ๓๐ 
ปี จ านวน ๙๙ รูป/คน คิดเป็นร้อยละ ๓๓.๓ จ านวนพรรษาตั้งแต่ ๑ – ๕ พรรษาจ านวน ๑๒๔ รูป/
คน คิดเป็นร้อยละ ๔๑.๘ มีวุฒิการศึกษาสามัญระดับมัธยมศึกษา จ านวน ๑๓๗ รูป/คน คิดเป็นร้อย
ละ  ๔๖.๑ ไม่มี วุฒิการศึกษานักธรรมจ านวน  ๑๖๕ รูป/คน คิดเป็นร้อยละ ๕๕.๖ และไม่มีวุฒิ
การศึกษาเปรียญธรรม จ านวน ๒๖๔ รูป/คน คิดเป็นร้อยละ ๘๘.๙ 

๒. ความคิดเห็นของพระสังฆาธิการ พระภิกษุ สามเณร และพุทธศาสนิกชน ท่ีมีต่อการ
พัฒนาการจัดการด้านศาสนสมบัติของวัด พบว่าพระสังฆา ธิการ พระภิกษุ สามเณร และ
พุทธศาสนิกชนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีความคิดเห็นต่อการพัฒนาการจัดการด้านศาสนสมบัติ
ของวัดในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๔ ด้านในภาพรวมอยู่ในระดับมากโดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ ๓.๙๐ 
และเมื่อพิจารณาเป็นด้านพบว่าด้านการก่อสร้าง และการบูรณปฏิสังขรณ์ศาสนวัตถุ และศาสนสถาน
ด้านกิจการอันเก่ียวกับวัดด้านกิจการของวัด เช่น การจัดงานวัด การเรี่ยไร และด้านการศาสนสมบัติ
ของวัด อยู่ในระดับมากทุกด้าน 

๓. ผลการเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของพระสังฆาธิการ พระภิกษุ สามเณร และ
พุทธศาสนิกชน ท่ีมีต่อการพัฒนาการจัดการด้านศาสนสมบัติของวัดในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
จ าแนกตามสถานภาพส่วนบุคคล พบว่าโดยภาพรวมกลุ่มตัวอย่างท่ีมีสถานภาพ อายุ พรรษา วุฒิ
การศึกษาสามัญ วุฒิการศึกษานักธรรม และวุฒิการศึกษาเปรียญธรรมท่ีแตกต่างกัน มีความคิดเห็น
ต่อการพัฒนาการจัดการด้านศาสนสมบัติของวัดในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไม่แตกต่างกัน ซ่ึ งไม่
เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว้ 

๔.  กา รจัด กา รด้ า นศ าสนสมบัติ ของ วัดอ า เภอพระนครศ รี อยุ ธยา  จั ง ห วัด
พระนครศรีอยุธยา สรุปได้เป็น ๓ ประเด็น คือ (๑) บทบาทด้านการให้ความรู้เก่ียวกับการการจัดการ
ด้านศาสนสมบัติของวัดแก่พระภิกษุ สามเณร และประชาชน เนื่องจากพระสังฆาธิการส่วนใหญ่มี
พรรษายุกาลมาก หลายๆรูปมีประสบการณ์ในการการจัดการด้านศาสนสมบัติของวัดมาอย่างยาวนาน 
จึงมีบทบาทส าคัญในการถ่ายทอดองค์ความรู้ต่างๆ สู่พระภิกษุสามเณรและประชาชน ให้มีความรู้
ความเข้าใจท่ีถูกต้องเก่ียวกับการการจัดการด้านศาสนสมบัติของ วัด (๒) บทบาทด้านวิธีการการ
จัดการด้านศาสนสมบัติของวัดภายในวัดพระสังฆาธิการโดยเฉพาะเจ้าอาวาสนับว่ามีบทบาทส าคัญใน
การการจัดการด้านศาสนสมบัติของวัดเพราะเป็นผู้มีอ านาจสูงสุดและอยู่ใกล้ชิดกับโบราณสถาน จึงมี

                                         
๑๓๘พระครูวิสุทธินนทคุณ (ทวี  สุทฺธิว โส) , “บทบาทของวัดในการอนุรักษ์โบราณสถานในจังหวัด

นนทบุรี”, วิทยานิพนธ์ปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ , (บัณฑิตวิทยาลัย : 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๘), หน้า ๗๘. 



๑๐๓ 

 

ขั้นตอนและวิธีการในการการจัดการด้านศาสนสมบัติของวัดอย่างชัดเจน และเป็นรูปธรรมมากท่ีสุด 
(๓) บทบาทด้านการดูแลรักษาและป้องกันโบราณสถานภายในวัดเนื่องจากโบราณสถานของอ าเภอ
พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยาส่วนใหญ่ได้รับผลกระทบจากปัญหาภัยธรรมชาติอยู่ทุก
ปี พระสังฆาธิการจึงรับบทหนักในการดูแลรักษาและป้องกันโบราณสถาน แต่ด้วยความร่วมมือจาก
พระภิกษุสามเณร ชาวบ้าน และหน่วยงานราชการอย่างจริงจัง จึงช่วยกันดูแลรักษาและป้องกัน
โบราณสถานไม่ให้ได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติ อาทิเช่น การสร้างเข่ือนป้องกันน้ าท่วม จึงท าให้
รอดพ้นจากภัยน้ าท่วมซ้ าซากทุกปี บทบาทด้านการติดต่อประสานงานกับบุคคลหรือหน่วยงาน
ภายนอกนับว่ามีความส าคัญอย่างยิ่ง ล าพังอาศัยพระสังฆาธิการเพียงรูปเดียวไม่สามารถขับเคล่ือน
ภารกิจการการจัดการด้านศาสนสมบัติของวัดไปได้ ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกฝ่ายในการช่วยกัน
ติดตามและดูแล๑๓๙ 

พระมหานพรักษ์  ขนฺติโสภโณ (นาเมือง)  ได้วิจัยเรื่อง การบริหารจัดการวัดพัฒนา
ตัวอย่างในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผลการวิจัยพบว่า 

๑. การบริหารจัดการวัดพัฒนาตัวอย่างในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พบว่า (๑) ด้านการ
จัดบริเวณวัด เป็นการพัฒนาศาสนสถานและศาสนวัตถุ ให้สวยงามประหยัด เรียบง่าย  สอดคล้องต่อ
ศิลปะวัฒนธรรมประเพณีของชาติ และท้องถิ่น (๒) ด้านการจัดการปกครองพระภิกษุ สามเณรและ
ศิษย์วัด มีการสอดส่องดูแลเพื่อให้การปกครองเป็นไปตามพระธรรมวินัย กฎหมาย กฎ ข้อบังคับ 
ระเบียบ ค าส่ัง ประกาศของมหาเถรสมาคมหรือพระบัญชาของสมเด็จพระสังฆราช (๓) ด้านการจัด
การศึกษาแก่พระภิกษุ สามเณรและประชาชน มีความมุ่งหมาย ๔ ลักษณะ คือ ๑. การจัดการศึกษา
เป็นโรงเรียนพระปริยัติธรรม ๒. การสงเคราะห์ให้เด็กและประชาชนได้รับการศึกษาในสถานศึกษา
ของรัฐหรือเอกชน ๓. การสอนศีลธรรมในสถานศึกษาท่ัวไป ๔. การสงเคราะห์เก้ือกูลแก่การศึกษา 
(๔) ด้านการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมศีลธรรม มีการด าเนินการช่วยเหลือสังคมทางกิจกรรมในรูปแบบ
ต่างๆ ท่ีไม่ขัดต่อพระธรรมวินัย  

 ๒. สภาพท่ัวไปในการบริหารจัดการวัดพัฒนาตัวอย่างในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
พบว่า  พระภิกษุและสามเณร มี ทัศนะต่อการบริหารจัดการ วัดพัฒนาตัวอย่ าง ในจั งหวัด
พระนครศรีอยุธยา ในด้านต่างๆ ดังนี้ ด้านการจัดบริเวณวัด  คิดเป็นร้อยละ ๓๗.๔๒ ด้านการจัดการ
ปกครองพระภิกษุ สามเณรและศิษย์วัด คิดเป็นร้อยละ ๑๒.๙๑ และด้านการจัดการศึกษาแก่
พระภิกษุ สามเณรและประชาชน คิดเป็นร้อยละ ๖.๔๕ ด้านการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมศีลธรรม    
คิดเป็นร้อยละ ๔๓.๒๒ 

๓. แนวทางในการบริหารจัดการวัดพัฒนาตัวอย่างในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
ประกอบด้วย (๑) การจัดบริเวณวัด ได้แก่ การจัดท าแผนผังวัด  การจัดการระบบสาธารณูปโภคให้ดี  

                                         
๑๓๙พระครูวินัยธรธรรมภณ ธมฺมพโล (แก้วแจ่มศรี) , “การพัฒนาการจัดการศาสนสมบัติของวัดใน

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา”, วิทยานิพนธ์ปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ, (บัณฑิต
วิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๘), หน้า ๗๐. 



๑๐๔ 

การวางแผนในการซ่อมแซม บูรณปฏิสังขรณ์วัด การปลูกต้นไม้ เพื่อความร่วมรื่น การจัดท าป้ายช่ือ 
และประวัติวัด และการจัดท าแผนพัฒนาวัด ๑ ปี ๓ ปี ๕ ปี (๒) การจัดการปกครองพระภิกษุ 
สามเณรและศิษย์วัด ได้แก่ บัญชีทะเบียนประวัติ วางระเบียบข้อบังคับส าหรับการปฏิบัติ การประชุม
อบรมบุคลากรภายในวัด  การให้ศึกษาพระธรรมวินัย การอบรมศีลธรรมแก่ศิษย์วัด มีการปกครอง
ตามล าดับ แบ่งหน้าท่ีให้รับผิดชอบ (๓) การจัดการศึกษาแก่พระภิกษุ สามเณรและประชาชน ได้แก่ 
การส่งเสริมการศึกษาพระปริยัติธรรม การจัดอบรมนักธรรม บาลี ก่อนสอบ การส่งเสริมครูสอนพระ
ปริยัติธรรม การจัดท าแผนการสอน และการจัดสวัสดิการให้แก่ครู การตั้งทุน และมอบทุนการศึกษา 
และการจัดตั้งแหล่งเรียนรู้ภายในวัด (๔) การจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมศีลธรรม ได้แก่ มีการแสดงธรรม
แก่ประชาชนตลอดท้ังปี การส่งเสริมให้พระสอนศีลธรรมในโรงเรียนไปอบรมเด็กและเยาวชน การเผย
แผ่พระพุทธศาสนาเชิงรุก จัดโครงการปฏิบัติธรรม โครงการบวชสามเณรภาคฤดูร้อน มีการจัดท า
พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านภายในวัด การจัดค่ายคุณธรรม๑๔๐ 

๒.๘ กรอบแนวคิดการวิจัย 

ในการศึกษาวิจัยเรื่อง “รูปแบบการบริหารวัดสร้างสุขด้วยกิจกรรม ๕ ส จังหวัดสิงห์บุรี” 
ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง โดยน ามาสังเคราะห์เป็นกรอบแนวคิดการวิจัย 
(Conceptual Framework) ประกอบด้วย 
 ๑) ตัวแปรต้น ประกอบด้วย ๑) ปัจจัยพื้นฐาน ๒) กระบวนการ POCCC ได้แก่ (๑) การ
วางแผน (Planning) (๒) การจัดองค์การ (Organizing) (๓) การบังคับบัญชา หรือการส่ังการ 
(Commanding) (๔) การประสานงาน (Coordinating) (๕) การควบคุม (Controlling) ๑๔๑ 
และ ๓) สัปปายะ ๔๑๔๒ ได้แก่ (๑) อาวาสสัปปายะ (๒) อาหารสัปปายะ (๓) บุคคลสัปปายะ  
(๔) ธรรมสัปปายะ 
 ๒) ตัวแปรตาม ได้แก่ รูปแบบการพัฒนาวัดสร้างสุขด้วยกิจกรรม ๕ ส ประกอบด้วย ๑) 
รูปแบบด้านสะสาง ๒) รูปแบบด้านสะดวก ๓) รูปแบบด้านสะอาด ๔) รูปแบบด้านสุขลักษณะ  
๕) รูปแบบด้านสร้างนิสัย๑๔๓ 

 

 

                                         
๑๔๐พระมหานพรักษ์  ขนฺติโสภโณ (นาเมือง) , “การบริหารจัดการวัดพัฒนาตัวอย่างในจังหวัด

พระนครศรีอยุธยา”, วิทยานิพนธ์ปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ , (บัณฑิต
วิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๘), หน้า ๗๙. 

๑๔๑Price Alan, Human Resource Management, In a Business Context, 2 edition 
( London : Thomson Learning, 2004), p. 110. 

๑๔๒ องฺ.ทุก.อ. (บาลี) ๑๕/๑๐๒/๒๕๔. 
๑๔๓ เรวัตร์ ชาตรีวิศิษฏ์, ทฤษฏีกิจกรรม ๕ ส ให้สัมฤทธ์ิผลน้ันมาจากคน, (กรุงเทพมหานคร : 

ส านักพิมพ์ศูนย์ส่งเสริมวิชาการ, ๒๕๕๐), หน้า ๙๓-๙๘. 



๑๐๕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
แผนภาพท่ี ๒.๒ กรอบแนวคิดการวิจัย

ตัวแปรตาม ตัวแปรต้น 

ปัจจัยพ้ืนฐาน 
  ๑. อายุ 
  ๒. พรรษา 
  ๓. การศึกษาทางโลก 
  ๔. การศึกษานักธรรม 
  ๕. การศึกษาบาลี 

รูปแบบการบริหารวัดสร้ างสุข ด้วย
กิจกรรม ๕ ส จังหวัดสิงห์บุรี 
 ๑. รูปแบบด้านสะสาง 
 ๒. รูปแบบด้านสะดวก 
 ๓. รูปแบบด้านสะอาด 
 ๔. รูปแบบด้านสุขลักษณะ 
 ๕. รูปแบบด้านสร้างนิสัย 

การบริหารวัดสร้างสุข 
ตามกระบวนการ POCCC 
๑. การวางแผน (Planning) 
๒. การจัดองค์การ (Organizing) 
๓. การบังคับบัญชา หรือการส่ังการ   
    (Commanding) 
๔. การประสานงาน (Coordinating) 
๕. การควบคมุ (Controlling) 

การบริหารวัดสร้างสุขตามหลัก  
สัปปายะ ๔ 
 ๑. อาวาสสัปปายะ 
 ๒. อาหารสัปปายะ 
 ๓. ปุคคลสัปปายะ 
 ๔. ธรรมสัปปายะ 



  

 

บทที่ ๓ 

วิธีด าเนินการวิจัย 

การวิจัยเรื่อง “รูปแบบการบริหารวัดสร้างสุขด้วยกิจกรรม ๕ ส จังหวัดสิงห์บุรี” ผู้วิจัยได้
ด าเนินการตามล าดับข้ันตอน ประกอบด้วย 

๓.๑ รูปแบบการวิจัย 

๓.๒ ประชากร กลุ่มตัวอย่างและผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 

๓.๓ เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 

๓.๔ การเก็บรวบรวมข้อมูล 

๓.๕ การวิเคราะห์ข้อมูล 
 

๓.๑ รูปแบบการวิจัย 
 งานวิจัยเรื่อง “รูปแบบการบริหารวัดสรา้งสุขด้วยกิจกรรม ๕ ส จังหวัดสิงห์บุรี” ใช้ระเบียบ
วิธีวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Methods Research) การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) 
ด าเนินการโดยการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) กับผู้ให้ข้อมูลส าคัญ จ านวน ๑๘ ท่าน (Key 
Informants) และการสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion) จ านวน ๑๓ ท่าน และการวิจัย
เชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยศึกษาจากแบบสอบถาม (Questionnaire) และน าข้อมูลท่ี
ได้มาวิเคราะห์เพื่อสนับสนุนข้อมูลเชิงคุณภาพ 

 ๓.๑.๑ รูปแบบการด าเนินการวิจัยเชิงคุณภาพ 
 ศึกษาจากเอกสาร หนังสือ เช่น พระไตรปิฎก งานวิชาการของผู้ทรงคุณวุฒิ และ

งานวิจัย เช่น วิทยานิพนธ์ เป็นต้น นอกจากนี้มีการสัมภาษณ์เชิงลึก ( In – depth Interview) และ
การสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion) 

 ๓.๑.๒ รูปแบบการด าเนินการวิจัยเชิงปริมาณ 
 ศึกษาจากแบบสอบถามของผู้ตอบแบบสอบถาม ท้ังตัวแปรต้น คือคุณลักษณะ 

ส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม และตัวแปรตามคือแบบสอบถามเก่ียวกับรูปแบบการพัฒนาวัดสร้าง
สุขด้วยกิจกรรม ๕ ส ประกอบด้วย ๑) สะสาง ๒) สะดวก ๓) สะอาด ๔) สุขลักษณะ ๕) สร้างนิสัย 

 
 



๑๐๗ 

 

๓.๒ ประชากร กลุ่มตัวอย่างและผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 

๓.๒.๑ ประชากร 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ พระสังฆาธิการระดับเจ้าอาวาสในจังหวัดสิงห์บุรี

ท้ังหมด จ านวน ๑๘๔ รูป๑๔๔ 

๓.๒.๒ กลุ่มตัวอย่าง 
กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ก าหนดโดยเลือกเอาประชากรท้ังหมดเป็น

กลุ่มตัวอย่าง จ านวน ๑๘๔ รูป 
๓.๒.๓ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informants) 
ผู้วิจัยได้ก าหนดผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ซ่ึงเลือกโดยวิธีเจาะจงโดยยึดวัดถุประสงค์ของการวิจัย

เป็นหลัก ดังนี้คือ 
กลุ่มพระสังฆาธิการ 
๑. พระเทพปริยัติสุธี (ยงยุทธ ยุตฺตธมฺโม) เจ้าคณะจังหวัดสิงห์บุรี 
๒. พระราชสุวัฒนาภรณ์ (ประจวบ สุธีโร) รองเจ้าคณะจังหวัดสิงห์บุรี 
๓. พระครูวิธานปริยัติคุณ (วีรหาญ) เจ้าคณะอ าเภอเมืองสิงห์บุรี 
๔. พระศรีปริยัตโยดม (ฐนวัฒน์ เขมกาโม)  เจ้าคณะอ าเภอพรหมบุรี 
๕. พระครูนาคดิตถ์คณาภิรักษ์ (คว้าง) เจ้าคณะอ าเภอท่าช้าง 
๖. พระครูสุวรรณวิโรจน์ (ชาญ ฐานมงฺคโล) เจ้าคณะอ าเภออินทร์บุรี 
๗. พระครูวิชิตวุฒิคุณ เจ้าคณะอ าเภอค่ายบางระจัน 
๘. พระครูวิริยโสภิต เจ้าคณะอ าเภอบางระจัน 
๙. พระสิงหคณาจารย์ (ทวี สุวณฺณปาโล) เจ้าคณะอ าเภอจังหวัดสิงห์บุรี (ธ) 
๑๐. พระมหาสุรินทร์ สิรินฺธโร เจ้าคณะต าบลบ้านหม้อ วัดพรหมบุรี 
๑๑. พระครูประพัฒนศีลคุณ (ส าราญ ขนฺติโก) เจ้าอาวาสวัดกฤษณเวฬุพุทธาราม 
๑๒. พระครูเกษมธรรมโชติ (นพดล ถาวโร ) เจ้าอาวาสวัดประโชติการาม 

กลุ่มเจ้าหน้าท่ี 
๑๓. นางณภัค เทียนชัย ผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสิงห์บุรี 
๑๔.นางสมบัติ พงษ์พรต นักวิชาการศาสนาช านาญการ ส านักงานพระพุทธศาสนา

จังหวัดสิงห์บุรี 
๑๕. นางณัฏฐนันท์ ตาปโกไสย์ นักวิชาการศาสนาช านาญการ ส านักงานพระพุทธศาสนา

จังหวัดสิงห์บุรี 
๑๖. ดร.ลัดดา หงสุรพันธ์ ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดสิงห์บุรี 
๑๗. นางไมตรีจิต เหม่ชัยภูมิ นักวิชาการวัฒนธรรมช านาญการพิเศษ 

                                         
๑๔๔ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ, ข้อมูลพื้นฐานทางพระพุทธศาสนา ปี ๒๕๖๐, [ออนไลน์], 

แหล่งที่มา : http://www.onab.go.th/wp-content/uploads/2016/12/onab_primaryinfo60 edit.pdf [๒๕ 
มีนาคม ๒๕๖๑]. 



๑๐๘ 

กลุ่มประชาชนท่ัวไป 
๑๘. นางอ านวย ทองสี ก านันต าบลไม้ดัด อ าเภอบางระจัน 

๓.๒.๓ ผู้เชี่ยวชาญในการสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion) 
ผู้เช่ียวชาญในการสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion) ได้แก่ 

๑. พระครูสถิตธรรมาลังการ, ดร. เจ้าคณะต าบลบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี 
๒. พระมหาเนตร ปญฺญาวุฑฺโฒ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพิกุลทองพระอารามหลวง จังหวัดสิงห์บุรี 
๓. พระอุดมสิทธินายก, ผศ.ดร. รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะสังคมศาสตร์ 
๔. พระสุธีวีรบัณฑิต, ดร. อาจารย์ประจ าหลักสูตรบัณฑิตศึกษา 
๕. พระปลัดระพิน พุทฺธิสาโร, ผศ.ดร. อาจารย์ประจ าหลักสูตรบัณฑิตศึกษา 
๖. ดร.ประเสริฐ ธิลาว อาจารย์ประจ าหลักสูตรบัณฑิตศึกษา 
๗. รศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม รองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป 
๘. ผศ.ดร.เกียรติศักดิ์ สุขเหลือง รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะสังคมศาสตร์ 
๙.  รศ.ดร.สุวิญ รักสัตย์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 
๑๐.  ผศ.ดร.อุทัย สติมั่น มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
๑๑.  ดร.อ านาจ บัวศิริ ผู้ทรงคุณวุฒิ 
๑๒.  นางกัลป์ยกร ศรีสุข วัฒนธรรมจังหวัดสิงห์บุรี 
๑๓.  นางณัฏฐนันท์ ตาปโกไสย์ ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสิงห์บุรี 

๓.๓ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
๓.๓.๑ เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยเชิงคุณภาพ 
แบบสัมภาษณ์ 
๑) ศึกษาวิธีการสร้างแบบสัมภาษณ์ท่ีใช้ในการเก็บข้อมูลจากเอกสาร ต าราและงานวิจัย       

ท่ีเก่ียวข้อง เพื่อเป็นแนวทางในการก าหนดกรอบความคิดในการสร้างแบบสัมภาษณ์ 
๒) ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและเอกสารการวิจัยต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้อง โดยพิจารณาถึง

รายละเอียดต่าง ๆ เพื่อให้ครอบคลุมวัตถุประสงค์ของการวิจัยท่ีก าหนดไว้ 
๓) ขอค าแนะน าจากอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อใช้เป็นแนวทางในการสร้างแบบสัมภาษณ์ 
๔) สร้างแบบสัมภาษณ์ให้ครอบคลุมวัตถุประสงค์ของการวิจัยเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการ

เก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informants) เพื่อน ามาวิเคราะห ์
การสนทนากลุ่มเฉพาะ ผู้วิจัยได้ท าการสนทนากลุ่มเฉพาะกับผู้มีส่วนเก่ียวข้องกับรูปแบบ

การพัฒนาวัดสร้างสุขด้วยกิจกรรม ๕ ส รวมจ านวนท้ังส้ิน ๑๓ รูป/คน เพื่อยืนยันข้อมูล 
๓.๓.๒ เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยเชิงปริมาณ 
๑) ศึกษาวิธีการสร้างแบบสอบถามท่ีใช้ในการเก็บข้อมูลจากเอกสาร ต าราและงานวิจัย         

ท่ีเก่ียวข้อง เพื่อเป็นแนวทางในการก าหนดกรอบความคิดในการสร้างแบบสอบถาม 
๒) ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและเอกสารการวิจัยต่างๆ ท่ีเก่ียวข้อง โดยพิจารณาถึง

รายละเอียดต่าง ๆ เพื่อให้ครอบคลุมวัตถุประสงค์ของการวิจัยท่ีก าหนดไว้ 
๓) ขอค าแนะน าจากอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อใช้เป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม 



๑๐๙ 

 

๔) สร้างแบบสอบถามให้ครอบคลุมวัตถุประสงค์ของการวิจัยเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการ
เก็บรวบรวมข้อมูล 

๕) น าเสนอร่า งแบบสอบถามต่ออาจารย์ ท่ีปรึกษา วิทยานิพนธ์และผู้เ ช่ียวชาญ  
เพื่อตรวจสอบและปรับปรุงแก้ไข 

๖) น าแบบสอบถามไปทดลองใช้  (Try Out) กับประชากรท่ีมีลักษณะใกล้เคียงกับ         
กลุ่มตัวอย่าง เพื่อหาค่าความเช่ือมั่น (Reliability) แล้วน าเสนออาจารย์ที่ปรึกษา 

๗) จัดพิมพ์แบบสอบถามฉบับจริง และน าไปแจกกับกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย 
๘) รวบรวมแบบสอบถาม แล้วน ามาวิเคราะห์ 
การหาคุณภาพของแบบสอบถาม 
ผู้วิจัยได้น าแบบสอบถามมาหาคุณภาพของแบบสอบถาม โดยการหาความเท่ียงตรง 

(Validity) และความเช่ือมั่น (Reliability) ดังนี้ 
๑. ขอค าแนะน าจากอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์และผู้เช่ียวชาญ เพื่อตรวจสอบ

เครื่องมือ ท่ีสร้างไว้ 
๒. หาความเท่ียงตรง (Validity) โดยการน าแบบสอบถามท่ีสร้างเสร็จ เสนอประธานและ

กรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพื่อขอความเห็นชอบและน าเสนอต่อผู้เช่ียวชาญ แล้วน ามาปรับปรุง
แก้ไขให้เหมาะสม จ านวน ๕ ท่าน ได้แก่ 

  ๑) อาจารย์ พระอุดมสิทธินายก, ผศ.ดร. ต าแหน่ง อาจารย์ประจ าหลักสูตร
บัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ และสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 

  ๒) พระปลัดระพิน พุทฺธิสาโร, ผ.ศ.ดร. ต าแหน่ง อาจารย์ประจ าหลักสูตร
บัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ และสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 

  ๓)  ผศ .ดร .เกียรติศักดิ์  สุขเหลือง ต าแหน่ง  อาจารย์ประจ าหลักสูตร
บัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ และสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 

  ๔) อาจารย์ อาจารย์ ดร.สุริยา รักษาเมือง ต าแหน่ง อาจารย์ประจ าหลักสูตร
บัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ และสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 

  ๕) ผ.ศ.ดร.ธิติวุธ หมั่นมี ต าแหน่ง อาจารย์ประจ าหลักสูตรบัณฑิตศึกษา 
สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ และสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 

แต่ละข้อ (Index of Item Objective Congruence : IOC) ได้ค่าความเช่ือมั่นมากกว่า 
๐.๖๐ ซ่ึงอธิบายได้ว่า เครื่องมือมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 

๓. หาค่าความเช่ือมั่น (Reliabilty) ผู้วิจัยได้น าแบบสอบถามท่ีได้ปรับปรุงแก้ไขแล้ว             
ไปทดลองใช้เครื่องมือ (Try Out) จากกลุ่มตัวอย่างท่ีมีการปฏิบัติงานในลักษณะคล้ายคลึงกัน        
คือ พระสังฆาธิการจังหวัดอ่างทอง จ านวน ๓๐ ชุด เพื่อหาค่าความเช่ือมั่นด้วยวิธีการหาค่า
สัมประสิทธ์ิแอลฟ่า (Alpha α-Coefficient) ได้ค่าความเช่ือมั่นท้ังฉบับ = ๐.๙๗๘ 

๔. น าแบบสอบถามท่ีได้ปรับปรุงแก้ไขแล้วเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพื่อขอ
ความเห็นชอบและจัดพิมพ์แบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ในการน าไปใช้แจกกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย
ต่อไป 



๑๑๐ 

๓.๔ การเก็บรวบรวมข้อมูล 

๓.๔.๑ การเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถาม 
ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยมีข้ันตอน ดังนี้ 
๑) ขอหนังสือจากผู้อ านวยการหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ          

เชิงพุทธ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ถึงเจ้าอาวาสหรือหัวหน้าหน่วยงานกลุ่มเป้าหมาย 
เพื่อขอความอนุเคราะห์ในการตอบแบบสอบถามจากพระภิกษุสามเณรภายในวัดในพื้นท่ี  

๒) น าแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ไปเก็บข้อมูล กับ กลุ่มตัวอย่างท่ีได้ก าหนดไว้ จ านวน 
๑๘๔ ชุด และเก็บแบบสอบถามคืนด้วยตนเอง แล้วน ามาตรวจสอบความถูกต้อง ได้ข้อมูล ท่ีสมบูรณ์
ท้ังหมด จ านวน ๑๘๔ ชุด คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของจ านวนแบบสอบถามท้ังหมด 

๓) น าข้อมูลท่ีได้ไปวิเคราะห์และประมวลผลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปเพื่อการวิจัย      
ทางสังคมศาสตร์ต่อไป 

๓.๔.๒ การเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์ 
ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยมีข้ันตอน ดังนี้ 
๑) ขอหนังสือจากผู้อ านวยการหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ         

เชิงพุทธ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ถึงผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informants) เพื่อขอ
ความอนุเคราะห์ในการให้สัมภาษณ์ 

๒) ท าการนัดวัน เวลา และสถานท่ีกับผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informants) เพื่อสัมภาษณ์
ตามท่ีก าหนดไว้ 

๓) ด าเนินการสัมภาษณ์ตามวัน เวลาและสถานท่ีท่ีก าหนดนัดไว้ จนครบทุกประเด็น            
โดยขออนุญาตใช้วิธีการจดบันทึก และการบันทึกเสียงประกอบการสัมภาษณ์ 

๔) น าข้อมูลดิบท่ีได้มารวบรวมเพื่อวิเคราะห์โดยวิธีการที่เหมาะสมและน าเสนอต่อไป 

๓.๕ การวิเคราะห์ข้อมูล 

๓.๕.๑ การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ ผู้วิจัยวิเคราะห์โดยน าข้อมูลมาเรียบเรียง        
และจ าแนกอย่างเป็นระบบ  จากนั้นน ามาวิเคราะห์เชิงเนื้อหา ตีความหมาย  เช่ือมโยงความสัมพันธ์
และสร้างข้อสรุปจากข้อมูลต่าง ๆ  ท่ีรวบรวมได้  เพื่อจะได้ศึกษาประเด็นได้ลึกซ้ึง  เมื่อประเด็นใด
วิเคราะห์แล้วไม่มีความชัดเจนก็ตามไปเก็บข้อมูลเพิ่มเติมในประเด็นต่าง ๆ นั้น เพื่อตอบค าถามหลัก
ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย 

๓.๕.๒ การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ ผู้วิจัย เมื่อได้รับและรวบรวมแบบสอบถาม
เรียบร้อยแล้ว น าแบบสอบถามท่ีได้รับกลับมาตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ แล้วน ามาวิเคราะห์ 
โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ค่าความถี่ (Frequency) 
ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) และความเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  

 

 



๑๑๑ 

 

เกณฑ์ท่ีใช้แปลผลข้อค าถามท่ีได้จากการประเมินผล มีดังน้ี๑๔๕ 

 ช่วงค่าเฉลี่ย   การแปลความหมาย 
 ค่าเฉล่ียตั้งแต่ ๔.๒๑ – ๕.๐๐ ก าหนดให้อยู่ในเกณฑ์ มากท่ีสุด 
 ค่าเฉล่ียตั้งแต่ ๓.๔๑ – ๔.๒๐ ก าหนดให้อยู่ในเกณฑ์ มาก 
 ค่าเฉล่ียตั้งแต่ ๒.๖๑ – ๓.๔๐ ก าหนดให้อยู่ในเกณฑ์ ปานกลาง 
 ค่าเฉล่ียตั้งแต่ ๑.๘๑ – ๒.๖๐ ก าหนดให้อยู่ในเกณฑ์ น้อย 
 ค่าเฉล่ียตั้งแต่ ๑.๐๐ – ๑.๘๐ ก าหนดให้อยู่ในเกณฑ์ น้อยท่ีสุด 
 
 

 

                                         
๑๔๕วัฒนา สุนทรธัย, เรียนสถิติด้วย SPSS ภาคการวิเคราะห์เครื่องมือการวิจัยและการวิเคราะห์

ข้อสอบ, (กรุงเทพมหานคร : บริษัท จูนพลับลิชช่ิง จ ากัด, ๒๕๔๗), หน้า ๗๑. 



  

 

บทที่ ๔ 

ผลการวิจัย 

จากการศึกษาวิจัยเรื่อง “รูปแบบการบริหารวัดสร้างสุขด้วยกิจกรรม ๕ ส จังหวัดสิงห์บุรี” 
มีวัตถุประสงค์ ๓ ประการคือ ๑) เพื่อศึกษาสภาพท่ัวไปในการบริหารวัดสร้างสุขด้วยกิจกรรม ๕ ส 
จังหวัดสิงห์บุรี ๒) เพื่อศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อการบริหารวัดสร้างสุขด้วยกิจกรรม ๕ ส จังหวัดสิงห์บุรี    
๓) เพื่อศึกษารูปแบบการบริหารวัดสร้างสุขด้วยกิจกรรม ๕ ส จังหวัดสิงห์บุรี สามารถสรุปผลการวิจัย
ได้ดังนี้ 

๑) สภาพทั่วไปในการบริหารวัดสร้างสุขด้วยกิจกรรม ๕ ส จังหวัดสิงห์บุรี  
๒) ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการบริหารวัดสร้างสุขด้วยกิจกรรม ๕ ส จังหวัดสิงห์บุรี  
๓) รูปแบบการบริหารวัดสร้างสุขด้วยกิจกรรม ๕ ส จังหวัดสิงห์บุรี 
๔) ผลการสนทนากลุ่มเฉพาะ 
๕) องค์ความรู้จากการวิจัย 

๔.๑ สภาพทั่วไปในการบริหารวัดสร้างสุขด้วยกิจกรรม ๕ ส จังหวัดสิงห์บุรี  
จากการสัมภาษณผู้์ให้ข้อมูลส าคัญถึงประเด็นเก่ียวกับสภาพทั่วไปในการบรหิารวัดสร้างสุข

ด้วยกิจกรรม ๕ ส จังหวัดสิงห์บุรี สามารถอธิบายผลการวิจัยได้ดังนี้ 
๔.๑.๑ จุดแข็งของการบริหารวัดสร้างสุขด้วยกิจกรรม ๕ ส จังหวัดสิงห์บุรี 
๑) การบริหารวัดสร้างสุขด้วยกิจกรรม ๕ ส จังหวัดสิงห์บุรี นับเป็นนโยบายส าคัญของคณะ

สงฆ์จังหวัดสิงห์บุรี เพราะเป็นนโยบายจากมหาเถรสมาคมท่ีก าชับให้วัดทุกวัดท่ัวประเทศพัฒนาวัดของ
ตนเองตามหลัก ๕ ส เจ้าอาวาสให้ความสนใจ และเอาใจใส่ในการพัฒนาวัดให้เจริญรุ่งเรือง๑๔๖  

๒) พระผู้ใหญ่ของจังหวัดสิงห์บุรีให้ความส าคัญกับการบริหารวัดสร้างสุขด้วยกิจกรรม ๕ ส 
มีการแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคล่ือนงาน มีการประชุมคณะทท างาน มีการอบรมจากทางคณะสงฆ์และ
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกับการขับเคล่ือนนโยบาย ๕ ส พระสังฆาธิการระดับสูงให้ความส าคัญกับการ
พัฒนาวัด การพัฒนางานคณะสงฆ์ท้ัง ๖ ด้าน รวมถึงส่งเสริมให้เจ้าอาวาสพัฒนาวัดให้เป็นวัดสร้างสุข
อย่างต่อเนื่อง๑๔๗  

                                         
๑๔๖สัมภาษณ์ พระเทพปริยัติสุธี (ยงยุทธ ยุตฺตธมฺโม) , เจ้าคณะจังหวัดสิงห์บุรี, ๑๐ มกราคม ๒๕๖๒. 
๑๔๗สัมภาษณ์ พระราชสุวัฒนาภรณ์ (ประจวบ สุธีโร) , รองเจ้าคณะจังหวัดสิงห์บุรี, ๑๐ มกราคม 

๒๕๖๒. 



๑๑๓ 

 

๓) วัดมีศาสนสถานท่ีมั่นคง มีขนาดใหญ่ และหลากหลาย สามารถพัฒนาให้เป็นแหล่ง
เรียนรู้ในชุมชนได้ เช่น มีศาลาการเปรียญ อุโบสถ พิพิธภัณฑ์ ห้อสมุด หอกระจายข่าว ศาลาปฏิบัติ
ธรรม ลานเอนกประสงค์ ศาลาบ าเพ็ญกุศล ลานวัด เป็นต้น ซ่ึงเหมาะแก่การจัดกิจกรรมของชุมชน๑๔๘ 

๔) วัดมีความร่มรื่น สะอาด สวยงาม สงบ มีการจัดสรรพื้นท่ีบริเวณวัดได้อย่างเหมาะสม 
เป็นสัดส่วน เหมาะแก่กับจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของชุมชน๑๔๙  

๕) วัดเป็นศูนย์รวมทางด้านจิตใจของประชาชน โดยมีพระภิกษุสามเณรเป็นแกนน าในการ
พัฒนาจิตใจประชาชนอย่างครบวงจร๑๕๐  

๖) วัดเป็นศูนย์กลางในการจัดกิจกรรมส าคัญๆ ของประชาชนเป็นประจ า หน่วยงาน
ราชการมักใช้สถานท่ีของวัดในการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณภาพชีวิตของชาวบ้านในท้องถิ่น๑๕๑ 

๗) มีการแต่งตั้งคณะกรรมการในการพัฒนาวัด ท้ังจัดสรรงบประมาณ ควบคุมและ
อ านวยการในการพัฒนาวัดระยะส้ันๆ มีการด าเนินงานในลักษณะของคณะกรรมการ มีเจ้าอาวาสเป็น
ประธาน ผู้ช่วยเจ้าอาวาส เป็นรองประธาน มีพระสังฆาธิการระดับสูง เป็นท่ีปรึกษา นอกจากนี้ยัง
แต่งตั้งพระภิกษุสามเณรภายในวัด ไวยาวัจกร คณะกรรมการวัด ผู้น าชุมชน ผู้อ านวยการสถานศึกษา 
คณะครู ตลอดถึงชาวบ้าน ร่วมเป็นคณะกรรมการในการด าเนินงาน มีการประชุมคณะกรรมการในการ
ก าหนดวัตถุประสงค์ของโครงการ ขั้นตอนวิธีในการด าเนินการ งบประมาณ สถานท่ี ผู้รับผิดชอบ
โครงการ อยู่เป็นประจ า๑๕๒ 

๘) เป็นหน้าท่ีของเจ้าอาวาสในการพัฒนาวัดและส่งเสริมงานด้านการปกครอง การศาสน
ศึกษา การเผยแผ่พระพุทธศาสนา การสาธารณูปการ การศึกษาสงเคราะห์ และการสาธารณสงเคราะห์ 
มีการมอบหมายพระภิกษุสามเณรภายในวัดภายในวัดให้เป็นผู้รับผิดชอบโครงการต่างๆ โดยมีเจ้า
อาวาสเป็นผู้ก ากับติดตามและประเมินผล ๑๕๓ 

๔.๑.๒ จุดอ่อนของการบริหารวัดสร้างสุขด้วยกิจกรรม ๕ ส จังหวัดสิงห์บุรี 
๑) วัดในจังหวัดสิงห์บุรี ส่วนใหญ่ยังไม่มีการจัดท าทะเบียนครุภัณฑ์ เนื่องจากไม่มี

งบประมาณในการจัดการดูแล พระภิกษุสามเณรมีจ านวนน้อย ท าให้การพัฒนาวัดไม่มีความต่อเนื่อง 
ขาดผู้ดูแลรับผิดชอบงานโดยเฉพาะ ในภาพรวมมองว่า พระสังฆาธิการขาดความรู้ความเข้าใจในการ
บริหารและการจัดการ และองค์ความรู้พื้นฐานประวัติศาสตร์ศิลป์ โดยเฉพาะความเป็นผู้น า ซ่ึงจะต้อง
มีภาวะของความเป็นผู้น า ผนวกกับการเป็นผู้จัดการ ซ่ึงท้ังสองอย่างนี้ มีท้ังหน้าท่ีและบทบาท ท่ีจะน า
องค์กรไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน มิใช่การพัฒนาแบบอีเวนท์ ต้องบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม    

                                         
๑๔๘สัมภาษณ์ พระครูวิธานปริยัติคุณ (วีรหาญ), เจ้าคณะอ าเภอเมืองสิงห์บุรี, ๑๔ มกราคม ๒๕๖๒. 
๑๔๙สัมภาษณ์ พระศรีปริยัตโยดม (ฐนวัฒน์ เขมกาโม),  เจ้าคณะอ าเภอพรหมบุรี, ๑๖ มกราคม ๒๕๖๒ 
๑๕๐สัมภาษณ์ พระครูนาคดิตถ์คณาภิรักษ์ (คว้าง ), เจ้าคณะอ าเภอท่าช้าง, ๑๒ มกราคม ๒๕๖๒. 
๑๕๑สัมภาษณ์ พระครูสุวรรณวิโรจน์ (ชาญ ฐานมงฺคโล) , เจ้าคณะอ าเภออินทร์บุรี, ๑๑ มกราคม ๒๕๖๒. 
๑๕๒สัมภาษณ์ นางสมบัติ พงษ์พรต, นักวิชาการศาสนาช านาญการ ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด

สิงห์บุรี, ๑๘ มกราคม ๒๕๖๒. 
๑๕๓สัมภาษณ์ พระมหาสุรินทร์ สิรินฺธโร, เจ้าคณะต าบลบ้านหม้อ วัดพรหมบุรี, ๒๐ มกราคม ๒๕๖๒. 



๑๑๔ 

แทนการส่ังการแต่ฝ่ายเดียว ส่ิงส าคัญพระสังฆาธิการจักต้องดูคนออก บอกคนได้ อาศัยคนเป็น๑๕๔

  
๒) บางวัดมีปัญหาเรื่องความสะอาดภายในวัด หรือบริเวณรอบนอกของวัด เนื่องจากไม่มี

การจัดเก็บท่ีถูกวิถี การก่อสร้างและการรักษาในอดีต มีการดูแลเอาใจใส่ รักษาศิลปะในการก่อสร้าง 
อย่างดีเย่ียม เพราะโดยส่วนมากพระสงฆ์เป็นช่างฝีมือ สร้างด้วยฝีมือท่านเอง จึงหวงแหนผลงานการ
ก่อสร้างทุกอย่าง พระสังฆาธิการขาดความรู้ ความเข้าใจในการก่อสร้าง การด าเนินการควรอนุรักษ์ 
ไม่ควรท าลายของเก่าท่ีมีอยู่แล้ว ต้องเก็บรักษาไว้ การจัดสร้างไม่มีแบบแผน ขึ้นอยู่ตามความพอใจ
ของเจ้าอาวาส การด าเนินการเป็นเรื่องละเอียดอ่อน เป็นงานท่ีไม่สามารถด าเนินการโดยผู้ใดผู้หนึ่ง
เพียงผู้เดียวได้ เพราะต้องอาศัยความรู้เฉพาะด้านหลายแขนง ซ่ึงอาจเรียกได้ว่าเป็นความรู้ในลักษณะ
สหวิทยา ท่ีใช้ศาสตร์หลายแขนงในการด าเนินการ อาทิเช่น ความรู้ทางด้านสถาปัตยกรรม ความรู้
ด้านองค์ประกอบภายในของตัวอาคาร ความรู้ด้านลวดลายประดับตกแต่ง๑๕๕  

๓) วัดเน้นส่ิงปลูกสร้างท่ีสามารถใช้ประโยชน์ได้เพียงการประกอบพิธีกรรมทาง
พระพุทธศาสนาเท่านั้น ไม่เอ้ืออ านวยต่อการจัดกิจกรรมของวัดสร้างสุข  ในอดีตการจัดการ
สาธารณูปการมักขาดการประสานงานท่ีดี ต่างคนต่างท า ท่ีใด ผู้รับผิดชอบมีความรู้ ความเข้าใจ       
มีพระภิกษุสามเณรภายในวัดท่ีเก่ง มีความรู้ทางศิลปะนั้นๆ ก็จะจัดการได้ดี มีการจัดการสร้างไม่มี
แบบแผนอยากสร้างตรงไหนก็สร้างตรงนั้น ท าให้พื้นท่ีของวัดคับแคบไม่เป็นสัดส่วน๑๕๖  

๔) วัดมีศาสนสถานท่ีไม่มั่นคงมีขนาดเล็ก และช ารุดทรุดโทรมไม่สามารถพัฒนาให้เป็น
แหล่งเรียนรู้ในชุมชนได้ งบประมาณไม่แน่นอน ซ่ึงส่วนใหญ่ได้มาจากการบริจาคของประชาชน จึงท า
ให้ขาดสภาพคล่องในการก่อสร้าง หรือปรับปรุงพัฒนาเสนาสนะ งบประมาณ เพราะงบประมาณไม่ได้
มีมาเป็นก้อนแบบทางราชการ ท าให้การปรับปรุงหรือพัฒนาท าได้ไม่ต่อเนื่อง ขาดแคลนงบประมาณ
สนับสนุน มีก็น้อย จึงท าให้งานล่าช้า ไม่ทันต่อความร่วงโรยของถาวรวัตถุสถาน๑๕๗  

๕) วัดขาดความร่มรื่นสะอาดสวยงามสงบมีการจัดสรรพื้นท่ีบริเวณวัดไม่เหมาะสมไม่เป็น
เป็นสัดส่วนมีพื้นท่ีป่าไม้น้อย เน้นการใช้พื้นท่ีในตัวอาคารมากกว่าบริเวณด้านนอกท าให้ส้ินเปลือง
พลังงานจ านวนมาก เกิดจากการสร้างวัดแบบไม่มีการวางแผน ไม่มีแบบแผนไม่มีพิมพ์เขียว          
เจ้าอาวาสคิดอย่างจะสร้างส่ิงใดก็สร้าง  ท าให้ขยายเพิ่มเติมภายหลังล าบากมาก  และการปฏิสังขรณ์
นั้นก็ขาดงบประมาณจากรัฐบาลมาให้อย่างเพียงพอ  ควรเพิ่มงบประมาณการปฏิสังขรณ์ให้มากขึ้น 
ขาดการวางแผนท่ีดี และขาดการควบคุมดูแลในการด าเนินงาน ๑๕๘  

๖) วัดขาดงบประมาณในการพัฒนาวัดอย่างต่อเนื่อง เป็นไปอย่างช้าๆ การก่อสร้างเป็นไป
ด้วยความล่าช้า เพราะขาดแคลนทุนทรัพย์ ท่ีจะมาด าเนินการก่อสร้าง ต้องรอการบริจาคเสียส่วนใหญ่ 

                                         
๑๕๔สัมภาษณ์ พระครูวิชิตวุฒิคุณ, เจ้าคณะอ าเภอค่ายบางระจัน, ๑๒ มกราคม ๒๕๖๒. 
๑๕๕สัมภาษณ์ พระครูวิริยโสภิต, เจ้าคณะอ าเภอบางระจัน, ๑๗ มกราคม ๒๕๖๒. 
๑๕๖สัมภาษณ์ พระสิงหคณาจารย์ (ทวี สุวณฺณปาโล), เจ้าคณะอ าเภอจังหวัดสิงห์บุรี (ธ) , ๑๘ มกราคม ๒๕๖๒. 
๑๕๗สัมภาษณ์ พระมหาสุรินทร์ สิรินฺธโร, เจ้าคณะต าบลบ้านหม้อ วัดพรหมบุรี, ๒๐ มกราคม ๒๕๖๒. 
๑๕๘สัมภาษณ์ พระครูประพัฒนศีลคุณ (ส าราญ ขนฺติโก) , เจ้าอาวาสวัดกฤษณเวฬุพุทธาราม, ๒๒ 

มกราคม ๒๕๖๒. 



๑๑๕ 

 

ช่างก่อสร้างขาดความช านาญ จึงเป็นผลกระทบต่อการก่อสร้าง หรือการบริหารจัดการ ขาดพระภิกษุ
สามเณรภายในวัดท่ีเข้าใจในการบริหาร จัดการที่ดี๑๕๙ 

๔.๑.๓ โอกาสของการบริหารวัดสร้างสุขด้วยกิจกรรม ๕ ส จังหวัดสิงห์บุรี 
๑)  ประชาชนส่วนใหญ่ศรัทธาในพระพุทธศาสนา ให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ 

กับทางวัดเป็นอย่างดี เช่น เข้าร่วมปฏิบัติธรรม สวดมนต์ เป็นต้น มีการบูรณาการหลักการต่างๆมา
ประยุกต์ใช้ โดยมีการจัดองค์การ การประสานงาน การติดตามผลงาน โดยปรับจากสถาปนิกไปเป็น
การวางแผนการใช้ระบบควบคุมในการท างานหรือการพัฒนาวัด  การกระจายหน้าท่ีและอ านาจใน
การรับผิดชอบ จะเป็นการบริหารองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ  และสามารถติดตามประเมินผลการ
ท างานได้ มีการปรับการท างานตามความเหมาะสมและความจ าเป็นของสถานการณ์  การตั้ง
วัตถุประสงค์  และการสร้างจริงท าจริงจึงเป็นหลักการของการหาทุนทรัพย์ ประกอบกับความศรัทธา
ของพระสังฆาธิการ  เป็นใบเบิกทางในการหาทุนทรัพย์อีกประการหนึ่งคือ ต้องมีการวางแผนแบบการ
มีส่วนร่วม  คล้ายๆลักษณะเดียวกับแชร์ลูกโซ้ ส่ือจากปากต่อปาก๑๖๐  

๒)  การหาทุนจัดหาสาธุชนผู้มีจิตศรัทธา ท าการทอดผ้าป่าสามัคคีให้สาธุชนคนอ่ืนๆ ได้มี
ส่วนร่วมด้วย และตั้งไวยาวัจกรท าหน้าท่ีดูแลเงินทองท่ีหามาได้ โดยมีวัตถุประสงค์มาใช้จ่ายสร้าง
สาธารณูปการที่จ าเป็นรีบด่วน เพื่ออ านวยความสะดวกในการประกอบศาสนกิจของพระและสาธุชน
ท่ัวไป ชุมชนให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ กับทางวัดเป็นอย่างดี มีการจัดกิจกรรมต่ างๆ ของ
ชุมชนภายในวัด๑๖๑  

๓) เทคโนโลยีมีความทันสมัย เข้าถึงง่าย โดยการระดมทุนจากผู้มีจิตศรัทธา ขอความ
ร่วมมือกับชุมชน บอกจุดประสงค์การท างานว่ามีประโยชน์อย่างไร โดยใช้หลักการวางแผน          
การจัดการ การประสานงาน และการควบคุม๑๖๒  

๔) เด็กและเยาวชนสนใจและมีจิตอาสาช่วยกันพัฒนาวัดเพิ่มมากขึ้น ควรควบคุมแบบ
แปลนเสนาสนะให้อยู่ในหลักประหยัดและพอเหมาะพอสมควรแก่สภาพท้องถิ่น  และก่อสร้างตาม
แบบแปลน๑๖๓  

๕) ชุมชนมีการอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่นเป็นอย่างดี ชุมชนชนบท
สนับสนุนและพัฒนาวัดให้เจริญรุ่งเรือง การก่อสร้างต่างๆภายในวัดเรียกว่างานสาธารณูปการ ทุกวัด
จะต้องมีการก่อสร้างอยู่ตลอดเวลา ต้องปรับปรุง ซ่อมบ ารุงอยู่ตลอดไป แนวทางการหาทุนจาก

                                         
๑๕๙สัมภาษณ์ พระครูเกษมธรรมโชติ (นพดล ถาวโร ), เจ้าอาวาสวัดประโชติการาม, ๑๖ มกราคม ๒๕๖๒. 
๑๖๐สัมภาษณ์ นางณภัค เทียนชัย, ผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวดัสิงห์บุรี, ๑๘ มกราคม ๒๕๖๒. 
๑๖๑สัมภาษณ์ นางสมบัติ พงษ์พรต, นักวิชาการศาสนาช านาญการ ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด

สิงห์บุรี, ๑๘ มกราคม ๒๕๖๒. 
๑๖๒สัมภาษณ์ นางณัฏฐนันท์ ตาปโกไสย์, นักวิชาการศาสนาช านาญการ ส านักงานพระพุทธศาสนา

จังหวัดสิงห์บุรี, ๑๘ มกราคม ๒๕๖๒. 
๑๖๓สัมภาษณ์ ดร.ลัดดา หงสุรพันธ์, วัฒนธรรมจังหวัดสิงห์บุรี, ๑๙ มกราคม ๒๕๖๒. 



๑๑๖ 

ภาครัฐผู้จัดควรให้บางส่วน ประชาชนบริจาคจ านวนมาก วัตถุประสงค์ของการก่อสร้างเพื่อประโยชน์
การใช้สอยของวัดในชุมชน๑๖๔  

๖) มีการมอบรางวัลแก่วัดและพระภิกษุสามเณรที่มีผลงานดีเด่นในการเป็นวัดสร้างสุขแก่
วัดท่ีมีผลงานในการพัฒนาวัดอย่างต่อเนื่อง เช่น วัดท่ีจัดตั้งอุทยานการศึกษาภายในวัด วัดพัฒนา
ตัวอย่าง วัดพัฒนาตัวอย่างท่ีมีผลงานดีเด่น ส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดท่ีมีผลงานดีเด่น วัดท่ี
ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา หน่วยอบรมประชาชนประจ าต าบลท่ีมีผลงานดีเด่น เป็นต้น๑๖๕ 

๔.๑.๔ อุปสรรคของการบริหารวัดสร้างสุขด้วยกิจกรรม ๕ ส จังหวัดสิงห์บุรี 
๑) ชุมชนมีปัญหาเรื่องยาเสพติด การพนัน สุรา บุหรี่ น าไปสู่อาชญากรรม การทะเลาะ

วิวาท เป็นต้น๑๖๖  
๒) ปัญหาเศรษฐกิจตกต่ าท าให้ประชาชนต้องเร่งท ามาหากิน ไม่สนใจวัดเท่าท่ีควร ชุมชน

ขาดงบประมาณสนับสนุนการพัฒนาวัดการสร้างอาคารขึ้นมาสักหลังหรือสร้างศาลาการเปรียญมาสัก 
๑ หลัง ค่าวัสดุ อุปกรณ์มีราคาแพง ค่าแรงก็แพง ไม่เหมือนในอดีตค่าแรงถูก จุดอ่อนคือสถานท่ี
ก่อสร้างวัดหรือศาลามีน้อยและราคาท่ีดินราคาแพงมาก ไม่เหมือนอดีตท่ีดินไร่ละหมื่นบาท แต่ทุกวันไร่
ละเป็นแสนขึ้นไป๑๖๗  

๓) สังคมโดยรอบเป็นสังคมเมือง ประชาชนขาดความสนในเรื่องการพัฒนาวัดวาอาราม 
เทคโนโลยีราคาแพง ต้องลงทุนสูง  การก่อสร้างต้องเป็นไปตามแบบแผนท่ีได้วางไว้  ถ้าเป็น
โบราณสถานต้องมีการจัดการอนุรักษ์ให้ถูกต้อง จัดท่ัวไปต้องมีการพัฒนาให้ดีขึ้นอีกกว่าเดิม จุดอ่อน
หรือข้อด้อยปัญหาอุปสรรคนั้นมีมาก เช่นงบประมาณไดไ้ม่พอใช้ในส่ิงก่อสร้าง  ขาดแคลนวัสดุอุปกรณ์
ในการก่อสร้างและช่างสถาปนิก การขาดความรอบรู้ของพระสังฆาธิการ  ขาดการวางแผนและการ
ประสานงาน การด าเนินการขาดระบบในการจัดการ นึกเอง คิดเอง ท าเอง โจทย์ท่ีตั้งไว้คือราคาไม่ใช่
คุณค่า ประเด็นส าคัญการพัฒนาวัดมุ่งไปในเชิงพาณิชย์ และการให้ได้เป็นวัดพัฒนา ปราศจากพื้นฐาน
ของการพัฒนา เพื่อจรรโลงพระพุทธศาสนา และองค์ความรู้เพื่อเป็นแบบอย่างทางสังคมในฐานะ
ศูนย์กลางของวิทยาการ ซ่ึงในอดีตวัดเป็นตักศิลาของผู้คน๑๖๘ 
 
 
 
 

                                         
๑๖๔สัมภาษณ์ นางไมตรีจิต เหม่ชัยภูมิ, นักวิชาการวัฒนธรรมช านาญการพิเศษ, ๑๙ มกราคม ๒๕๖๒. 
๑๖๕สัมภาษณ์ นางอ านวย ทองสี, ก านันต าบลไม้อัด, ๑๙ มกราคม ๒๕๖๒. 
๑๖๖สัมภาษณ์ พระศรีปริยัตโยดม (ฐนวัฒน์ เขมกาโม),  เจ้าคณะอ าเภอพรหมบุรี, ๑๖ มกราคม ๒๕๖๒ 
๑๖๗สัมภาษณ์ พระครูนาคดิตถ์คณาภิรักษ์ (คว้าง ), เจ้าคณะอ าเภอท่าช้าง, ๑๒ มกราคม ๒๕๖๒. 
๑๖๘สัมภาษณ์ พระครูสุวรรณวิโรจน์ (ชาญ ฐานมงฺคโล) , เจ้าคณะอ าเภออินทร์บุรี, ๑๑ มกราคม ๒๕๖๒. 



๑๑๗ 

 

ตารางท่ี ๔.๑   สรุปประเด็นการวิเคราะห์ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค การบริหารวัดสร้างสุข
ด้วยกิจกรรม ๕ ส จังหวัดสิงห์บุรี 

 
 

ประเด็นภายนอก 
โอกาส (O)  

๑)  ประชาชนส่วนใหญ่ศรัทธาในพระพุทธศาสนา  
๒)  ชุมชนให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ   
๓) เทคโนโลยีมีความทันสมัย เข้าถึงง่าย   
๔) เด็กและเยาวชนสนใจและมีจิตอาสาช่วยกันพัฒนาวัด
เพ่ิมมากข้ึน   
๕) ชุมชนมีการอนุรัก ษ์ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี
ท้องถ่ินเป็นอย่างดี  
๖) มีการมอบรางวัลแก่วัดและพระภิกษุสามเณรที่มี
ผลงานดีเด่นในการเป็นวัดสร้างสุข แก่วัด 

อุปสรรค (T)  
๑) ชุมชนมีปัญหาเรื่องยาเสพติด การ
พนัน สุรา บุหรี่ น าไป สู่อาชญากรรม 
การทะเลาะวิวาท เป็นต้น   
๒)  ปัญ หา เศ ร ษ ฐกิ จต ก ต่ าท า ใ ห้
ประชาชนต้องเร่งท ามาหากิน ไม่สนใจ
วัด เท่าที่ควร ชุมชนขาดงบประมาณ
สนับสนุนการพัฒนาวัด   
๓)  สั ง คม โดยร อบ เป็น สั งคม เมื อ ง 
ประชาชนขาดความสนในเรื่อ งการ
พัฒนาวัดวาอาราม เทคโนโลยีราคาแพง 
ต้องลงทุนสูง 

 
 
 
 
ประเด็นภายใน 

จุดแข็ง (S)  
๑) เป็นนโยบายส าคัญของคณะสงฆ์  
๒) พระผู้ใหญ่ให้ความส าคัญกับการบริหารวัดสร้างสุข
ด้วยกิจกรรม ๕ ส มีการแต่งตั้ งคณะกรรมการ
ขับเคล่ือนงาน มีการประชุมคณะทท างาน  
๓) วั ดมีศ าสนสถาน ที่มั่นค ง มี ขนาด ใหญ่  และ
หลากหลาย สามารถพัฒนาได้ 
๔) วัดมีความร่มรื่น สะอาด สวยงาม สงบ มีการ
จัดสรรพ้ืนที่บริเวณวัดได้อย่างเหมาะสม เป็นสัดส่วน 
๕) วัดเป็นศูนย์รวมทางด้านจิตใจของประชาชน  
๖) วัดเป็นศูนย์กลางในการจัดกิจกรรมส าคัญๆ ของ
ประชาชน 

 
 
 

SO 
Attack 

(ลุย, เดินหน้า, รุก, ฉวยโอกาส)  
พัฒนาวัดอย่างต่อเนื่องตามหลัก  

๕ ส 

 
 
 

ST 
Maintain 

(รักษาระดับ, ท าลายอุปสรรค)  
ด าเนินการในรูปแบบของ

คณะกรรมการ 

จุดอ่อน (W)  
๑) วัดในจังหวัดสิงห์บุรี ส่วนใหญ่ยังไม่มีการจัดท า
ทะเบียนครุภัณฑ์ เนื่องจากไม่มีงบประมาณในการ
จัดการดูแล มีจ านวนน้อย ท าให้การพัฒนาวัดไม่มี
ความต่อเนื่อง  
๒) บางวัดมีปัญหาเรื่องความสะอาดภายในวัด หรือ
บริเวณรอบนอกของวัด เนื่องจากไม่มีการจัดเก็บที่ถูก
วิถี   
๓) วัดเน้น ส่ิงปลูกสร้างที่ไม่เอื้ออ านวยต่อการจัด
กิจกรรมของวัดสร้างสุข   
๔) วัดมีศาสนสถานที่ไม่มั่นคงช ารุดทรุดโทรมไม่
สามารถพัฒนาได้   
๕) วัดขาดความร่มรื่นสะอาดสวยงามสงบ 

 
 

WO 
Stabilization 

(ปรับปรุงแก้ไข, ฟืน้ฟู)   
จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีและมีการ

ถ่ายทอดให้ผู้รับผิดชอบรู้ 

 
 

WT 
Retrenchment 

(ถอย, ชะลอ, ลด, หน)ี  
พัฒนาเคร่ืองมือในการก ากับ
ติดตามและประเมินผลการ
ด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง 

 
สรุปได้ว่าการบริหารวัดสร้างสุขด้วยกิจกรรม ๕ ส จังหวัดสิงห์บุรี นับเป็นนโยบายส าคัญ

ของคณะสงฆ์จังหวัดสิงห์บุรี เพราะเป็นนโยบายจากมหาเถรสมาคมท่ีก าชับให้วัดทุกวัดท่ัวประเทศ



๑๑๘ 

พัฒนาวัดของตนเองตามหลัก ๕ ส เจ้าอาวาสให้ความสนใจ และเอาใจใส่ในการพัฒนาวัดให้
เจริญรุ่งเรือง พระผู้ใหญ่ของจังหวัดสิงห์บุรีให้ความส าคัญกับการบริหารวัดสร้างสุขด้วยกิจกรรม ๕ ส 
มีการแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคล่ือนงาน มีการประชุมคณะทท างาน มีการอบรมจากทางคณะสงฆ์
และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกับการขับเคล่ือนนโยบาย ๕ ส พระสังฆาธิการระดับสูงให้ความส าคัญกับ
การพัฒนาวัด การพัฒนางานคณะสงฆ์ท้ัง ๖ ด้าน รวมถึงส่งเสริมให้เจ้าอาวาสพัฒนาวัดให้ เป็นวัด
สร้างสุขอย่างต่อเนื่อง วัดมีศาสนสถานท่ีมั่นคง มีขนาดใหญ่ และหลากหลาย สามารถพัฒนาให้เป็น
แหล่งเรียนรู้ในชุมชนได้ เช่น มีศาลาการเปรียญ อุโบสถ พิพิธภัณฑ์ ห้อสมุด หอกระจายข่าว ศาลา
ปฏิบัติธรรม ลานเอนกประสงค์ ศาลาบ าเพ็ญกุศล ลานวัด เป็นต้น ซ่ึงเหมาะแก่การจัดกิจกรรมของ
ชุมชน วัดมีความร่มรื่น สะอาด สวยงาม สงบ มีการจัดสรรพื้นท่ีบริเวณวัดได้อย่างเหมาะสม เป็น
สัดส่วน เหมาะแก่กับจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของชุมชน วัดเป็นศูนย์รวมทางด้านจิตใจของประชาชน 
โดยมีพระภิกษุสามเณรเป็นแกนน าในการพัฒนาจิตใจประชาชนอย่างครบวงจร วัดเป็นศูนย์กลางใน
การจัดกิจกรรมส าคัญๆ ของประชาชนเป็นประจ า หน่วยงานราชการมักใช้สถานท่ีของวัดในการจัด
กิจกรรมส่งเสริมคุณภาพชีวิตของชาวบ้านในท้องถิ่น มีการแต่งตั้งคณะกรรมการในการพัฒนาวัด     
ท้ังจัดสรรงบประมาณ ควบคุมและอ านวยการในการพัฒนาวัดระยะส้ันๆ มีการด าเนินงานในลักษณะ
ของคณะกรรมการ มีเจ้าอาวาสเป็นประธาน ผู้ช่วยเจ้าอาวาส เป็นรองประธาน มีพระสังฆาธิการ
ระดับสูง เป็นท่ีปรึกษา นอกจากนี้ยังแต่งตั้งพระภิกษุสามเณรภายในวัด ไวยาวัจกร คณะกรรมการวัด 
ผู้น าชุมชน ผู้อ านวยการสถานศึกษา คณะครู ตลอดถึงชาวบ้าน ร่วมเป็นคณะกรรมการในการ
ด าเนินงาน มีการประชุมคณะกรรมการในการก าหนดวัตถุประสงค์ของโครงการ ขั้นตอนวิธีในการ
ด าเนินการ งบประมาณ สถานท่ี ผู้รับผิดชอบโครงการ อยู่เป็นประจ า เป็นหน้าท่ีของเจ้าอาวาสในการ
พัฒนา วัดและส่งเสริมงานด้านการปกครอง การศาสนศึกษา การเผยแผ่พระพุทธศาสนา              
การสาธารณูปการ การศึกษาสงเคราะห์ และการสาธารณสงเคราะห์ มีการมอบหมายพระภิกษุ
สามเณรภายในวัดภายในวัดให้เป็นผู้รับผิดชอบโครงการต่างๆ โดยมีเจ้าอาวาสเป็นผู้ก ากับติดตามและ
ประเมินผล   

จุดอ่อนของการบริหารวัดสร้างสุขด้วยกิจกรรม ๕ ส จังหวัดสิงห์บุรี คือ วัดในจังหวัด
สิงห์บุรี ส่วนใหญ่ยังไม่มีการจัดท าทะเบียนครุภัณฑ์ เนื่องจากไม่มีงบประมาณในการจัดการดูแล 
พระภิกษุสามเณรมีจ านวนน้อย ท าให้การพัฒนาวัดไม่มีความต่อเนื่อง ขาดผู้ดูแลรับผิดชอบงาน
โดยเฉพาะ ในภาพรวมมองว่า พระสังฆาธิการขาดความรู้ความเข้าใจในการบริหารและการจัดการ และ
องค์ความรู้พื้นฐานประวัติศาสตร์ศิลป์ โดยเฉพาะความเป็นผู้น า ซ่ึงจะต้องมีภาวะของความเป็นผู้น า 
ผนวกกับการเป็นผู้จัดการ ซ่ึงท้ังสองอย่างนี้ มีท้ังหน้าท่ีและบทบาท ท่ีจะน าองค์กรไปสู่การพฒันาอย่าง
ยั่งยืน มิใช่การพัฒนาแบบอีเวนท์ ต้องบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม แทนการส่ังการแต่ฝ่ายเดียว      
ส่ิงส าคัญพระสังฆาธิการจักต้องดูคนออก บอกคนได้ อาศัยคนเป็น  

บางวัดมีปัญหาเรื่องความสะอาดภายในวัด หรือบริเวณรอบนอกของวัด เนื่องจากไม่มีการ
จัดเก็บท่ีถูกวิถี การก่อสร้างและการรักษาในอดีต มีการดูแลเอาใจใส่ รักษาศิลปะในการก่อสร้าง     
อย่างดีเย่ียม เพราะโดยส่วนมากพระสงฆ์เป็นช่างฝีมือ สร้างด้วยฝีมือท่านเอง จึงหวงแหนผลงานการ
ก่อสร้างทุกอย่าง พระสังฆาธิการขาดความรู้ ความเข้าใจในการก่อสร้าง การด าเนินการควรอนุรักษ์ ไม่
ควรท าลายของเก่าท่ีมีอยู่แล้ว ต้องเก็บรักษาไว้ การจัดสร้างไม่มีแบบแผน ขึ้นอยู่ตามความพอใจของ



๑๑๙ 

 

เจ้าอาวาส การด าเนินการเป็นเรื่องละเอียดอ่อน เป็นงานท่ีไม่สามารถด าเนินการโดยผู้ใดผู้หนึ่งเพียงผู้
เดียวได้ เพราะต้องอาศัยความรู้เฉพาะด้านหลายแขนง ซ่ึงอาจเรียกได้ว่าเป็นความรู้ในลักษณะสหวิทยา 
ท่ีใช้ศาสตร์หลายแขนงในการด าเนินการ อาทิเช่น ความรู้ทางด้านสถาปัตยกรรม ความรู้ด้าน
องค์ประกอบภายในของตัวอาคาร ความรู้ด้านลวดลายประดับตกแต่ง  

วัด เน้นส่ิงปลูกสร้ า ง ท่ีสามารถใ ช้ประโยชน์ ได้ เพียงการประกอบพิ ธีกรรมทาง
พระพุทธศาสนาเท่านั้น ไม่เอ้ืออ านวยต่อการจัดกิจ กรรมของวัดสร้างสุข ในอดีตการจัดการ
สาธารณูปการมักขาดการประสานงานท่ีดี ต่างคนต่างท า ท่ีใด ผู้รับผิดชอบมีความรู้ ความเข้าใจ        
มีพระภิกษุสามเณรภายในวัดท่ีเก่ง มีความรู้ทางศิลปะนั้นๆ ก็จะจัดการได้ดี มีการจัดการสร้างไม่มีแบบ
แผนอยากสร้างตรงไหนก็สร้างตรงนั้น ท าให้พื้นท่ีของวัดคับแคบไม่เป็นสัดส่วน วัดมีศาสนสถานท่ีไม่
มั่นคงมีขนาดเล็ก และช ารุดทรุดโทรมไม่สามารถพัฒนาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ในชุมชนได้ งบประมาณไม่
แน่นอน ซ่ึงส่วนใหญ่ได้มาจากการบริจาคของประชาชน จึงท าให้ขาดสภาพคล่องในการก่อสร้าง หรือ
ปรับปรุงพัฒนาเสนาสนะ งบประมาณ เพราะงบประมาณไม่ได้มีมาเป็นก้อนแบบทางราชการ ท าให้การ
ปรับปรุงหรือพัฒนาท าไดไ้ม่ต่อเนือ่ง ขาดแคลนงบประมาณสนบัสนุน มีก็น้อย จึงท าให้งานล่าช้า ไม่ทัน
ต่อความร่วงโรยของถาวรวัตถุสถาน   

วัดขาดความร่มรื่นสะอาดสวยงามสงบมีการจัดสรรพื้นท่ีบริเวณวัดไม่เหมาะสมไม่เป็นเป็น
สัดส่วนมีพื้นท่ีป่าไม้น้อย เน้นการใช้พื้นท่ีในตัวอาคารมากกว่าบริเวณด้านนอกท าให้ส้ินเปลืองพลังงาน
จ านวนมาก เกิดจากการสร้างวัดแบบไม่มีการวางแผน ไม่มีแบบแผนไม่มีพิมพ์เขียว เจ้าอาวาสคิดอย่าง
จะสร้างส่ิงใดก็สร้าง  ท าให้ขยายเพิ่มเติมภายหลังล าบากมาก  และการปฏิสังขรณ์นั้นก็ขาดงบประมาณ
จากรัฐบาลมาให้อย่างเพียงพอ  ควรเพิ่มงบประมาณการปฏิสังขรณ์ให้มากขึ้น ขาดการวางแผนท่ีดี 
และขาดการควบคุมดูแลในการด าเนินงาน  วัดขาดงบประมาณในการพัฒนาวัดอย่างต่อเนื่อง เป็นไป
อย่างช้าๆ การก่อสร้างเป็นไปด้วยความล่าช้า เพราะขาดแคลนทุนทรัพย์ ท่ีจะมาด าเนินการก่อสร้าง 
ต้องรอการบริจาคเสียส่วนใหญ่ ช่างก่อสร้างขาดความช านาญ จึงเป็นผลกระทบต่อการก่อสร้าง หรือ
การบริหารจัดการ ขาดพระภิกษุสามเณรภายในวัดท่ีเข้าใจในการบริหาร จัดการที่ดี  

โอกาสของการบริหารวัดสร้างสุขด้วยกิจกรรม ๕ ส จังหวัดสิงห์บุรี คือ ประชาชนส่วนใหญ่
ศรัทธาในพระพุทธศาสนา ให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ กับทางวัดเป็นอย่างดี เช่น เข้าร่วม
ปฏิบัติธรรม สวดมนต์ เป็นต้น มีการบูรณาการหลักการต่างๆมาประยุกต์ใช้ โดยมีการจัดองค์การ      
การประสานงาน การติดตามผลงาน โดยปรับจากสถาปนิกไปเป็นการวางแผนการใช้ระบบควบคุมใน
การท างานหรือการพัฒนาวัด  การกระจายหน้าท่ีและอ านาจในการรับผิดชอบ จะเป็นการบริหาร
องค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ  และสามารถติดตามประเมินผลการท างานได้ มีการปรับการท างานตาม
ความเหมาะสมและความจ าเป็นของสถานการณ์  การตั้งวัตถุประสงค์  และการสร้างจริงท าจริงจึงเป็น
หลักการของการหาทุนทรัพย์ ประกอบกับความศรัทธาของพระสังฆาธิการ  เป็นใบเบิกทางในการหา
ทุนทรัพย์อีกประการหนึ่งคือ ต้องมีการวางแผนแบบการมีส่วนร่วม  คล้ายๆลักษณะเดียวกับแชร์ลูกโซ้ 
ส่ือจากปากต่อปาก   

การหาทุนจัดหาสาธุชนผู้มีจิตศรัทธา ท าการทอดผ้าป่าสามัคคีให้สาธุชนคนอ่ืนๆ ได้มีส่วน
ร่วมด้วย และตั้งไวยาวัจกรท าหน้าท่ีดูแลเงินทองท่ีหามาได้ โดยมีวัตถุประสงค์มาใช้จ่ายสร้าง
สาธารณูปการที่จ าเป็นรีบด่วน เพื่ออ านวยความสะดวกในการประกอบศาสนกิจของพระและสาธุชน



๑๒๐ 

ท่ัวไป ชุมชนให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ กับทางวัดเป็นอย่างดี  มีการจัดกิจกรรมต่างๆ ของ
ชุมชนภายในวัด  เทคโนโลยีมีความทันสมัย เข้าถึงง่าย โดยการระดมทุนจากผู้มีจิตศรัทธา ขอความ
ร่วมมือกับชุมชน บอกจุดประสงค์การท างานว่ามีประโยชน์อย่างไร โดยใช้หลักการวางแผน การจัดการ 
การประสานงาน และการควบคุม  เด็กและเยาวชนสนใจและมีจิตอาสาช่วยกันพัฒนาวัดเพิ่มมากขึ้น 
ควรควบคุมแบบแปลนเสนาสนะให้อยู่ในหลักประหยัดและพอเหมาะพอสมควรแก่สภาพท้องถิ่น     
และก่อสร้างตามแบบแปลน ชุมชนมีการอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่นเป็นอย่างดี ชุนชน
ชนบทสนับสนุนและพัฒนาวัดให้เจริญรุ่งเรือง การก่อสร้างต่างๆภายในวัดเรียกว่างานสาธารณูปการ 
ทุกวัดจะต้องมีการก่อสร้างอยู่ตลอดเวลา ต้องปรับปรุง ซ่อมบ ารุงอยู่ตลอดไป แนวทางการหาทุนจาก
ภาครัฐผู้จัดควรให้บางส่วน ประชาชนบริจาคจ านวนมาก วัตถุประสงค์ของการก่อสร้างเพื่อประโยชน์
การใช้สอยของวัดในชุมชน มีการมอบรางวัลแก่วัดและพระภิกษุสามเณรที่มีผลงานดีเด่นในการเป็นวัด
สร้างสุข แก่วัดท่ีมีผลงานในการพัฒนาวัดอย่างต่อเนื่อง เช่น วัดท่ีจัดตั้งอุทยานการศึกษาภายในวัด    
วัดพัฒนาตัวอย่าง วัดพัฒนาตัวอย่างท่ีมีผลงานดีเด่น ส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดท่ีมีผลงานดีเด่น 
วัดท่ีส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา หน่วยอบรมประชาชนประจ าต าบลท่ีมีผลงานดีเด่น เป็นต้น  

อุปสรรคของการบริหารวัดสร้างสุขด้วยกิจกรรม ๕ ส จังหวัดสิงห์บุรี คือ ชุมชนมีปัญหา
เรื่องยาเสพติด การพนัน สุรา บุหรี่ น าไปสู่อาชญากรรม การทะเลาะวิวาท เป็นต้น ปัญหาเศรษฐกิจ
ตกต่ าท าให้ประชาชนต้องเร่งท ามาหากิน ไม่สนใจวัดเท่าท่ีควร ชุมชนขาดงบประมาณสนับสนุนการ
พัฒนาวัดการสร้างอาคารขึ้นมาสักหลังหรือสร้างศาลาการเปรียญมาสัก ๑ หลัง ค่าวัสดุ อุปกรณ์มีราคา
แพง ค่าแรงก็แพง ไม่เหมือนในอดีตค่าแรงถูก จุดอ่อนคือสถานท่ีก่อสร้างวัดหรือศาลามีน้อยและราคา
ท่ีดินราคาแพงมาก ไม่เหมือนอดีตท่ีดินไร่ละหมื่นบาท แต่ทุกวันไร่ละเป็นแสนขึ้นไป สังคมโดยรอบเป็น
สังคมเมือง ประชาชนขาดความสนในเรื่องการพัฒนาวัดวาอาราม เทคโนโลยีราคาแพง ต้องลงทุนสูง 
การก่อสร้างต้องเป็นไปตามแบบแผนท่ีได้วางไว้  ถ้าเป็นโบราณสถานต้องมีการจดัการอนุรักษใ์ห้ถูกตอ้ง 
จัดท่ัวไปต้องมีการพัฒนาให้ดีขึ้นอีกกว่าเดิม จุดอ่อนหรือข้อด้อยปัญหาอุปสรรคนั้นมีมาก เช่น
งบประมาณได้ไม่พอใช้ในส่ิงก่อสร้าง  ขาดแคลนวัสดุอุปกรณ์ในการก่อสร้างและช่างสถาปนิก การขาด
ความรอบรู้ของพระสังฆาธิการ  ขาดการวางแผนและการประสานงาน การด าเนินการขาดระบบในการ
จัดการ นึกเอง คิดเอง ท าเอง โจทย์ท่ีตั้งไว้คือราคาไม่ใช่คุณค่า ประเด็นส าคัญการพัฒนาวัดมุ่งไปในเชิง
พาณิชย์ และการให้ได้เป็นวัดพัฒนา ปราศจากพื้นฐานของการพัฒนา เพื่อจรรโลงพระพุทธศาสนา 
และองค์ความรู้เพื่อเป็นแบบอย่างทางสังคมในฐานะศูนย์กลางของวิทยาการ ซ่ึงในอดีตวัดเป็นตักศิลา
ของผู้คน 

เมื่อน าประเด็นภายในและภายนอก ในด้านกระบวนการด าเนินงาน มาวิเคราะห์
เปรียบเทียบกัน ท าให้ผู้วิจัยได้แนวทางในการก าหนดรูปแบบการบริหารวัดสร้างสุขด้วยกิจกรรม ๕ ส 
จังหวัดสิงห์บุรี ดังนี้   

๑)  พัฒนาวัดอย่างต่อเนื่องตามหลัก ๕ ส 
๒)  ด าเนินการในรูปแบบของคณะกรรมการ 
๓) จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีและมีการถ่ายทอดให้ผู้รับผิดชอบรู้ 
๔)  พัฒนาเครื่องมือในการก ากับติดตามและประเมินผลการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง 
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๔.๒ ปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารวัดสร้างสุขด้วยกิจกรรม ๕ ส จังหวัดสิงห์บุรี  

จากการลงพื้นท่ีวิจัย ด้วยการแจกแบบสอบถามระดับปฏิบัติการของพระสังฆาธิการ 
จังหวัดสิงห์บุรี จ านวน ๑๘๔ รูป สามารถสรุปปัจจัยท่ีส่งผลต่อรูปแบบการบริหารวัดสร้างสุขด้วย
กิจกรรม ๕ ส  จังหวัดสิงห์บุรี  ได้ดังนี้ 

๔.๒.๑ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ท้ังในส่วนของอายุ พรรษา 
การศึกษาแผนกธรรม การศึกษาแผนกบาลี และการศึกษาทางโลก ได้ปรากฏผลดังรายละเอียดของ
ผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 

ตารางท่ี ๔.๒  แสดงจ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 

(N = ๑๘๔) 
สถานภาพท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน ร้อยละ 

อายุ   
๒๐-๓๕ ปี ๓๒ ๑๗.๔ 
๓๖-๔๕ ปี ๔๒ ๒๒.๘ 
๔๖-๕๕ ปี ๖๕ ๓๕.๓ 
๕๖ ปีข้ึนไป ๔๕ ๒๔.๕ 

รวม ๑๘๔ ๑๐๐.๐ 
พรรษา    
ต่ ากว่า ๕ พรรษา ๑๔ ๗.๖ 
๕-๙ พรรษา  ๔๔ ๒๓.๙ 
๑๐-๑๙ พรรษา  ๕๘ ๓๑.๕ 
๒๐ พรรษาขึ้นไป ๖๘ ๓๗.๐ 

รวม ๑๘๔ ๑๐๐.๐ 
การศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกธรรม   
นักธรรมช้ันตรี ๕ ๒.๗ 
นักธรรมช้ันโท ๑๕ ๘.๒ 
นักธรรมช้ันเอก ๑๖๔ ๘๙.๑ 

รวม ๑๘๔ ๑๐๐.๐ 

 

 

 

 



๑๒๒ 

ตารางท่ี ๔.๒  แสดงจ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล (ต่อ) 

(N = ๑๘๔) 
สถานภาพท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน ร้อยละ 

การศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลี   
ประโยค ๑-๒ – ป.ธ.๓ ๑๖๑ ๘๗.๕ 
ประโยค ป.ธ.๔ – ป.ธ.๖ ๑๘ ๙.๘ 
ประโยค ป.ธ.๗ – ป.ธ.๙ ๕ ๒.๗ 

รวม ๑๘๔ ๑๐๐.๐ 
การศึกษาทางโลก   
ต่ ากว่าปริญญาตรี  ๑๔๔ ๗๘.๓ 
ปริญญาตรี ๒๑ ๑๑.๔ 
ปริญญาโท  ๑๖ ๘.๗ 
ปริญญาเอก ๓ ๑.๖ 

รวม ๑๘๔ ๑๐๐.๐ 

จากตารางท่ี ๔.๒ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง ๔๖-๕๕ ปี จ านวน 
๖๕ รูป คิดเป็นร้อยละ ๓๕.๓ มีพรรษา ๒๐ พรรษาขึ้นไป จ านวน ๖๘ รูป คิดเป็นร้อยละ ๓๗.๐     
จบนักธรรมช้ันเอก จ านวน ๑๖๔ รูป คิดเป็นร้อยละ ๘๙.๑ จบประโยค ๑-๒ ถึง ปธ. ๓ จ านวน ๑๖๑ 
รูป คิดเป็นร้อยละ ๘๗.๕  มีการศึกษาระดับต่ ากว่าปริญญาตรี จ านวน ๑๔๔ รูป คิดเป็นร้อยละ 
๗๘.๓ ตามล าดับ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๒๓ 

 

 ๔.๒.๒ ระดับปฏิบัติการในการบริหารวัดสร้างสุขด้วยกิจกรรม ๕ ส  จังหวัด
สิงห์บุรี 

การวิเคราะห์ระดับปฏิบัติการในการบริหารวัดสร้างสุขด้วยกิจกรรม ๕ ส  จังหวัดสิงห์บุรี 
ใน ๓ ด้านคือ ๑) ด้านการด าเนินการกิจกรรม ๕ ส  ตาม กระบวนการ POCCC ๒) ด้านการบริหาร
วัดสร้างสุขตามหลัก สัปปายะ ๔ ๓) ด้านรูปแบบการบริหารวัดสร้างสุขด้วยกิจกรรม ๕ ส  ดัง
รายละเอียดท่ีแสดงตัวอย่างค่าเฉล่ีย (Mean = μ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation = ) ในตารางท่ี ๔.๓-๔.๑๐ ตามล าดับดังนี้ 
 

ตารางท่ี ๔.๓  ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับปฏิบัติการในการบริหารวัดสร้างสุขด้วย
กิจกรรม ๕ ส  จังหวัดสิงห์บุรี ในภาพรวมท้ัง ๓ ด้าน     

 
(N = ๑๘๔) 

รูปแบบการบริหารวัดสร้างสุขด้วยกิจกรรม ๕ ส 
ระดับปฏิบัติการ 

μ  แปลผล 

๑)  ด้ านการด า เนินการกิจกรรม ๕ ส  ตาม 
กระบวนการ POCCC ๓.๔๖ ๐.๕๘๗ ปานกลาง 
๒) ด้านการบริหารวัดสร้างสุขตามหลัก สัปปายะ ๔ ๓.๔๗ ๐.๖๐๔ ปานกลาง 
๓)  ด้ านรูปแบบการบริหาร วัดสร้ า ง สุขด้วย
กิจกรรม ๕ ส  ๓.๔๒ ๐.๕๕๙ ปานกลาง 

รวมค่าเฉลี่ยท้ังหมด ๓.๔๔ ๐.๕๕๗ ปานกลาง 
 

จากตารางท่ี ๔.๓ พบว่า พระสังฆาธิการในจังหวัดสิงห์บุรี มีระดับปฏิบัติการในการ
ปฏิบัติงานอยู่ในระดับปานกลาง (μ = ๓.๔๔,  = ๐.๕๕๗) เพื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า      
ด้านการบริหารวัดสร้างสุขตามหลัก สัปปายะ ๔ มีค่าเฉล่ียมากกว่าด้านอ่ืนๆ คือ ด้านการด าเนินการ
กิจกรรม ๕ ส  ตาม กระบวนการ POCCC  และด้านรูปแบบการบริหารวัดสร้างสุขด้วยกิจกรรม ๕ ส  
ตามล าดับ 

 

 

 

 



๑๒๔ 

ตารางท่ี ๔.๔  ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับปฏิบัติการในการบริหารวัดสร้างสุขด้วย
กิจกรรม ๕ ส  จังหวัดสิงห์บุรี ด้านการด าเนินการกิจกรรม ๕ ส  ตาม กระบวนการ 
POCCC ในภาพรวมท้ัง ๕ ด้าน     

(N = ๑๘๔) 

ด้านการด าเนินการกิจกรรม ๕ ส   

ตาม กระบวนการ POCCC 

ระดับปฏิบัติการ 

μ  แปลผล 

๑) ด้านการวางแผน ๓.๔๑ ๐.๖๒๐ ปานกลาง 

๒) ด้านการจัดองค์การ ๓.๔๔ ๐.๖๒๘ ปานกลาง 

๓) ด้านการบังคับบัญชา หรือการส่ังการ ๓.๔๓ ๐.๖๒๐ ปานกลาง 

๔) ด้านสุขลักษณะ  ๓.๔๓ ๐.๖๒๑ ปานกลาง 

๕) ด้านการควบคุม ๓.๔๑ ๐.๖๓๗ ปานกลาง 

รวมค่าเฉลี่ยท้ังหมด ๓.๔๒ ๐.๕๕๙ ปานกลาง 

 

จากตารางท่ี ๔.๔ พบว่า พระสังฆาธิการในจังหวัดสิงห์บุรี มีระดับปฏิบัติการในการ
ปฏิบัติงานด้านการด าเนินการกิจกรรม ๕ ส  ตาม กระบวนการ POCCC ในภาพรวมท้ัง ๕ ด้าน 
อยู่ในระดับปานกลาง (μ = ๓.๔๒,  = ๐.๕๕๙) เพื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านการจัด
องค์การมีค่าเฉล่ียมากกว่าด้านอ่ืนๆ คือ ด้านการบังคับบัญชา หรือการส่ังการ ด้านสุขลักษณะ      
ด้านการวางแผน และด้านการควบคุม ตามล าดับ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๒๕ 

 

ตารางท่ี ๔.๕ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับปฏิบัติการในการบริหารวัดสร้างสุขด้วย
กิจกรรม ๕ ส  จังหวัดสิงห์บุรี ด้านการด าเนินการกิจกรรม ๕ ส  ตาม กระบวนการ  
POCCC (ด้านการวางแผน) 

(N = ๑๘๔) 

การด าเนินการกิจกรรม ๕ ส   
ตามกระบวนการ  POCCC 

ระดับปฏิบัติการ 

μ  แปลผล 

๑. มีการประชุมวางแผนปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง ๓.๔๖ ๐.๙๐๔ ปานกลาง 
๒. เปิด โอกาสให้หน่วยงาน ท่ี เ ก่ียวข้องร่ วม

วางแผนปฏิบัติการ ๓.๒๙ ๐.๗๗๘ ปานกลาง 
๓. มีการก าหนดเป้าหมายอย่างจัดเจน ๓.๒๙ ๐.๗๖๖ ปานกลาง 
๔. มีการก าหนดกระบวนการในการจัดกิจกรรม

อย่างเป็นระบบ ๓.๒๘ ๐.๗๗๐ ปานกลาง 
๕. มีการวางแผนด าเนินการกิจกรรม ในระยะส้ัน

และระยะยาว ๓.๔๘ ๐.๘๔๐ ปานกลาง 
รวมค่าเฉลี่ยท้ังหมด ๓.๔๑ ๐.๖๒๐ ปานกลาง 

 

จากตารางท่ี ๔.๕ พบว่า พระสังฆาธิการในจังหวัดสิงห์บุรี มีระดับปฏิบัติการในการ
ปฏิบัติงาน ด้านการด าเนินการกิจกรรม ๕ ส  ตาม กระบวนการ  POCCC (ด้านการวางแผน)    
อยู่ในระดับปานกลาง (μ = ๓.๔๑,  = ๐.๖๒๐) เพื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อท่ี ๕. มีการ
วางแผนด าเนินการกิจกรรม ในระยะส้ันและระยะยาวมีค่าเฉล่ียมากกว่าข้ออ่ืนๆ 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๒๖ 

ตารางท่ี ๔.๖ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับปฏิบัติการในการบริหารวัดสร้างสุขด้วย
กิจกรรม ๕ ส  จังหวัดสิงห์บุรี ด้านการด าเนินการกิจกรรม ๕ ส  ตาม กระบวนการ  
POCCC (ด้านการจัดองค์การ) 

(N = ๑๘๔) 

การด าเนินการกิจกรรม ๕ ส   
ตามกระบวนการ  POCCC  

ระดับปฏิบัติการ 

μ  แปลผล 

๑. มีการจัดตั้งคณะกรรมการบริหารวัดสร้างสุข
ด้วยกิจกรรม ๕ ส  โดยให้ภาคส่วนท่ีมีส่วน
เก่ียวข้องร่วมเป็นคณะกรรมการบริหาร ๓.๔๓ ๐.๘๗๒ ปานกลาง 

๒. มีการปรับโครงสร้างองค์กรให้เหมาะสมตาม
บริบทขององค์กรสม่ าเสมอ ๓.๔๐ ๐.๘๑๓ ปานกลาง 

๓. มีการมอบหมายภาระงานต าอ านาจหน้าท่ีอย่างจัด
เจน ๓.๔๒ ๐.๘๐๐ ปานกลาง 

๔. มีกา รมอบหมายภาระง านตามความรู้
ความสามารถ ๓.๔๕ ๐.๘๘๙ ปานกลาง 

๕. มีการกระจายงานให้กับคณะกรรมการบริหาร
อย่างท่ัวถึง ๓.๔๓ ๐.๘๒๕ ปานกลาง 

รวมค่าเฉลี่ยท้ังหมด ๓.๔๔ ๐.๖๒๘ ปานกลาง 
 

จากตารางท่ี ๔.๖ พบว่า พระสังฆาธิการในจังหวัดสิงห์บุรี มีระดับปฏิบัติการในการ
ปฏิบัติงาน ด้านการด าเนินการกิจกรรม ๕ ส  ตาม กระบวนการ  POCCC (ด้านการจัดองค์การ) 
อยู่ในระดับปานกลาง (μ = ๓.๔๔,  = ๐.๖๒๘) เพื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อท่ี ๑. มีการ
จัดตั้งคณะกรรมการบริหารวัดสร้างสุขด้วยกิจกรรม ๕ ส  โดยให้ภาคส่วนท่ีมีส่วนเก่ียวข้องร่วมเป็น
คณะกรรมการบริหารมีค่าเฉล่ียมากกว่าข้ออ่ืนๆ 

 

 

 

 

 



๑๒๗ 

 

ตารางท่ี ๔.๗ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับปฏิบัติการในการบริหารวัดสร้างสุขด้วย
กิจกรรม ๕ ส  จังหวัดสิงห์บุรี ด้านการด าเนินการกิจกรรม ๕ ส  ตาม กระบวนการ  
POCCC (ด้านการบังคับบัญชา หรือส่ังการ) 

(N = ๑๘๔) 

การด าเนินการกิจกรรม ๕ ส   
ตามกระบวนการ  POCCC 

ระดับปฏิบัติการ 

μ  แปลผล 

๑. มีการส่ังการในสายงานตามโครงสร้างองค์กร ๓.๔๒ ๐.๘๓๐ ปานกลาง 
๒. มีการส่ังการด้วยวิธีการที่สุภาพ ๓.๔๐ ๐.๘๓๑ ปานกลาง 
๓. มีการส่ังการภายในกรอบการปฏิบัติงาน ๓.๔๑ ๐.๘๖๖ ปานกลาง 
๔. มีการส่ังการที่ชัดเจนและสามรถปฏิบัติได้จริง ๓.๔๒ ๐.๘๔๓ ปานกลาง 
๕. มีการประเมินผลกการปฏิบัติงานของพระภิกษุ

สามเณรภายในวัดอย่างต่อเนื่อง ๓.๔๓ ๐.๘๔๕ ปานกลาง 
รวมค่าเฉลี่ยท้ังหมด ๓.๔๓ ๐.๖๒๐ ปานกลาง 

 

จากตารางท่ี ๔.๗ พบว่า พระสังฆาธิการในจังหวัดสิงห์บุรี มีระดับปฏิบัติการในการ
ปฏิบัติงาน ด้านการด าเนินการกิจกรรม ๕ ส  ตาม กระบวนการ  POCCC (ด้านการบังคับบัญชา 
หรือสั่งการ) อยู่ในระดับปานกลาง (μ = ๓.๔๓,  = ๐.๖๒๐) เพื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อท่ี 
๕. มีการประเมินผลกการปฏิบัติงานของพระภิกษุสามเณรภายในวัดอย่างต่อเนื่องมีค่าเฉล่ียมากกว่า
ข้ออ่ืนๆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๒๘ 

ตารางท่ี ๔.๘ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับปฏิบัติการในการบริหารวัดสร้างสุขด้วย
กิจกรรม ๕ ส  จังหวัดสิงห์บุรี ด้านการด าเนินการกิจกรรม ๕ ส  ตาม กระบวนการ  
POCCC (ด้านสุขลักษณะ) 

(N = ๑๘๔) 

การด าเนินการกิจกรรม ๕ ส   
ตามกระบวนการ  POCCC  

ระดับปฏิบัติการ 

μ  แปลผล 

๑. มีความคล่องตัวในการติดต่อประสารงาน
ภายในองค์กร ๓.๔๓ ๐.๘๑๑ มาก 

๒. มีการประสานงาน ให้ ทุกฝ่าย ร่ วมมือกัน
ปฏิบัติงานอย่างกรมเกรียว ๓.๔๐ ๐.๘๔๔ ปานกลาง 

๓. มีการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐ
เพื่อขอความร่วมมือและสนับสนุน ๓.๔๑ ๐.๘๖๖ ปานกลาง 

๔. มีการติดต่อประสานงานกับชุมชนให้มีส่วนร่วม
ในกิจกรรม ๓.๔๒ ๐.๘๔๓ ปานกลาง 

๕. มีการติดต่อส่ือสารแจ้งข่าวสารการด าเนิน
กิจกรรมอย่างต่อเนื่อง ๓.๔๕ ๐.๘๔๕ ปานกลาง 

รวมค่าเฉลี่ยท้ังหมด ๓.๔๓ ๐.๖๒๑ ปานกลาง 

 

จากตารางท่ี ๔.๘ พบว่า พระสังฆาธิการในจังหวัดสิงห์บุรี มีระดับปฏิบัติการในการ
ปฏิบัติงาน ด้านการด าเนินการกิจกรรม ๕ ส  ตาม กระบวนการ  POCCC (ด้านสุขลักษณะ) อยู่ใน
ระดับปานกลาง (μ = ๓.๔๓,  = ๐.๖๒๑) เพื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อท่ี ๕. มีการ
ติดต่อส่ือสารแจ้งข่าวสารการด าเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่องมีค่าเฉล่ียมากกว่าข้ออ่ืนๆ 

 

 

 

 

 

 

 



๑๒๙ 

 

ตารางท่ี ๔.๙ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับปฏิบัติการในการบริหารวัดสร้างสุขด้วย
กิจกรรม ๕ ส  จังหวัดสิงห์บุรี ด้านการด าเนินการกิจกรรม ๕ ส  ตาม กระบวนการ  
POCCC (ด้านการควบคุม) 

(N = ๑๘๔) 

การด าเนินการกิจกรรม ๕ ส   
ตามกระบวนการ  POCCC 

ระดับปฏิบัติการ 

μ  แปลผล 

๑. มีการก ากับติดตามผลการด าเนินกิจกรรมอย่าง
ต่อเนื่อง ๓.๓๘ ๐.๘๓๘ ปานกลาง 

๒. มีการก ากับดูแลให้ทุกคนด าเนินไปสู่เป้าหมาย
เดียวกัน ๓.๔๑ ๐.๘๖๓ ปานกลาง 

๓. มีการควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานให้เป็นไป
ในทิศทางเดียวกัน ๓.๔๐ ๐.๕๖๗ ปานกลาง 

๔. มีการควบคุมดูแลกิจกรรมต่าง ๆ ให้สอดคล้อง
กับเป้าหมายท่ีได้วางไว้ ๓.๔๒ ๐.๖๖๗ ปานกลาง 

๕. มีการควบคุมดูแลมิให้พระภิกษุสามเณรภายใน
วัดในองค์กรกระท าการนอกเหนือจากภาระ
งาน ๓.๔๔ ๐.๘๕๒ ปานกลาง 

รวมค่าเฉลี่ยท้ังหมด ๓.๔๑ ๐.๖๓๗ ปานกลาง 

 

จากตารางท่ี ๔.๙ พบว่า พระสังฆาธิการในจังหวัดสิงห์บุรี มีระดับปฏิบัติการในการ
ปฏิบัติงาน ด้านการด าเนินการกิจกรรม ๕ ส  ตาม กระบวนการ  POCCC (ด้านการควบคุม)     
อยู่ในระดับปานกลาง (μ = ๓.๔๑,  = ๐.๖๓๗) เพื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อท่ี ๕. มีการ
ควบคุมดูแลมิให้พระภิกษุสามเณรภายในวัดในองค์กรกระท าการนอกเหนือจากภาระงานมีค่าเฉล่ีย
มากกว่าข้ออ่ืนๆ 

 

 

 

 

 

 



๑๓๐ 

ตารางท่ี ๔.๑๐  ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับปฏิบัติการในการบริหารวัดสร้างสุขด้วย
กิจกรรม ๕ ส  จังหวัดสิงห์บุรี ด้านการบริหารวัดสร้างสุขตามหลัก สัปปายะ ๔ ใน
ภาพรวมท้ัง ๔ ด้าน     

(N = ๑๘๔) 

รูปแบบการบริหารวัดสร้างสุขด้วยกิจกรรม ๕ ส  
ระดับปฏิบัติการ 

μ  แปลผล 

๑) ด้านอาวาสสัปปายะ ๓.๔๖ ๐.๕๗๘ ปานกลาง 
๒) ด้านอาหารสัปปายะ ๓.๔๗ ๐.๖๒๔ ปานกลาง 
๓) ด้านปุคคลสัปปายะ ๓.๔๙ ๐.๖๔๗ ปานกลาง 
๔)  ด้านธรรมสัปปายะ ๓.๔๒ ๐.๖๖๑ ปานกลาง 

รวมค่าเฉลี่ยท้ังหมด ๓.๔๖ ๐.๕๘๗ ปานกลาง 
 

จากตารางท่ี ๔.๑๐ พบว่า พระสังฆาธิการในจังหวัดสิงห์บุรี มีระดับปฏิบัติการในการ
ปฏิบัติงานด้านการบริหารวัดสร้างสุขตามหลัก สัปปายะ ๔ ในภาพรวมท้ัง ๔ ด้าน อยู่ในระดับปาน
กลาง (μ = ๓.๔๖,  = ๐.๕๘๗) เพื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านปุคคลสัปปายะ มีค่าเฉล่ีย
มากกว่าด้านอ่ืนๆ คือ ด้านอาหารสัปปายะ ด้านอาวาสสัปปายะและด้านธรรมสัปปายะตามล าดับ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๓๑ 

 

ตารางท่ี ๔.๑๑ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับปฏิบัติการในการบริหารวัดสร้างสุขด้วย
กิจกรรม ๕ ส  จังหวัดสิงห์บุรี ด้านการบริหารวัดสร้างสุขตามหลัก สัปปายะ ๔ (ด้าน
อาวาสสัปปายะ) 

(N = ๑๘๔) 

รูปแบบการบริหารวัดสร้างสุขด้วยกิจกรรม ๕ ส  
ระดับปฏิบัติการ 

μ  แปลผล 

๑. จัดสถานท่ี/เสนาสนะเป็นสัดส่วน ๓.๕๕ ๐.๗๗๘ มาก 
๒. สถานท่ีภายในอาคารมีความสะอาดเรียบร้อยมี

แสงสว่างท่ีเพียงพอ ๓.๒๓ ๐.๘๓๖ ปานกลาง 
๓. บริเวณวัดมีความสะอาดร่มรื่น ๓.๕๒ ๐.๘๔๗ มาก 
๔. มีห้อง สุขาไ ว้บริกา รพุทธศาสนิกชนและ

นักท่องเท่ียวอย่างเพียงพอ ๓.๕๐ ๐.๘๓๔ มาก 
๕. มีสถานท่ีจอดรถท่ีเพียงพอ ๓.๕๕ ๐.๘๑๓ มาก 
๖. มีระบบการจัดการขยะท่ีดี ๓.๓๔ ๐.๘๗๒ ปานกลาง 

รวมค่าเฉลี่ยท้ังหมด ๓.๔๖ ๐.๕๗๘ ปานกลาง 

 

จากตารางท่ี ๔.๑๑ พบว่า พระสังฆาธิการในจังหวัดสิงห์บุรี มีระดับปฏิบัติการในการ
ปฏิบัติงาน ด้านการบริหารวัดสร้างสุขตามหลัก สัปปายะ ๔ (ด้านอาวาสสัปปายะ) อยู่ในระดับ
ปานกลาง (μ = ๓.๔๖,  = ๐.๕๗๘) เพื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อท่ี ๕. มีสถานท่ีจอดรถท่ี
เพียงพอมีค่าเฉล่ียมากกว่าข้ออ่ืนๆ 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๓๒ 

ตารางท่ี ๔.๑๒ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับปฏิบัติการในการบริหารวัดสร้างสุขด้วย
กิจกรรม ๕ ส  จังหวัดสิงห์บุรี ด้านการบริหารวัดสร้างสุขตามหลัก สัปปายะ ๔ (ด้าน
อาหารสัปปายะ) 

(N = ๑๘๔) 

รูปแบบการบริหารวัดสร้างสุขด้วยกิจกรรม ๕ ส  
ระดับปฏิบัติการ 

μ  แปลผล 

๑. โ ร ง อา หา ร /ห อฉั น  มี ค วา ม สะ อา ดถู ก
สุขลักษณะ ๓.๔๘ ๐.๘๔๑ ปานกลาง 

๒. มีอาหารไว้บริการอย่างเพียงพอ ๓.๔๗ ๐.๘๑๓ ปานกลาง 
๓. มีน้ าดื่มไว้บริการอย่างเพียงพอ ๓.๔๖ ๐.๘๔๗ ปานกลาง 
๔. มี กา รน า เ สน อข้ อ มู ล ข่ า ว สา ร เ ก่ี ย ว กั บ

โภชนาการที่ดี ๓.๕๐ ๐.๘๓๔ มาก 
๕. มีการควบคุมคุณภาพของอาหารและเครื่องดื่ม

ท่ีน ามาขายในวัด ๓.๕๕ ๐.๘๑๓ มาก 
รวมค่าเฉลี่ยท้ังหมด ๓.๔๗ ๐.๖๒๔ ปานกลาง 

 

จากตารางท่ี ๔.๑๒ พบว่า พระสังฆาธิการในจังหวัดสิงห์บุรี มีระดับปฏิบัติการในการ
ปฏิบัติงาน ด้านการบริหารวัดสร้างสุขตามหลัก สัปปายะ ๔ (ด้านอาหารสัปปายะ) อยู่ในระดับ
ปานกลาง (μ = ๓.๔๗,  = ๐.๖๒๔) เพื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อท่ี ๕. มีการควบคุมคุณภาพ
ของอาหารและเครื่องดื่มท่ีน ามาขายในวัดมีค่าเฉล่ียมากกว่าข้ออ่ืนๆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๓๓ 

 

ตารางท่ี ๔.๑๓ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับปฏิบัติการในการบริหารวัดสร้างสุขด้วย
กิจกรรม ๕ ส  จังหวัดสิงห์บุรี ด้านการบริหารวัดสร้างสุขตามหลัก สัปปายะ ๔ (ด้าน
ปุคคลสัปปายะ) 

(N = ๑๘๔) 

รูปแบบการบริหารวัดสร้างสุขด้วยกิจกรรม ๕ ส  
 

ระดับปฏิบัติการ 

μ  แปลผล 

๑. มีพระภิกษุสามเณรภายในวัดท่ีมีความรู้ไว้คอย
ให้ข้อมูลเก่ียวกับกิจกรรมวัดสร้างสุข ๓.๔๘ ๐.๘๒๗ ปานกลาง 

๒. มีจุดประชาสัมพันธ์เพื่อให้ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ๓.๔๗ ๐.๘๗๙ ปานกลาง 
๓. มีการฝึกอบรมพัฒนาพระภิกษุสามเณรภายใน

วัดด้านการต้อนรับอย่างสม่ าเสมอ ๓.๕๕ ๐.๘๓๔ มาก 
๔. มีการบริหารทีมงานให้ท างานร่วมกันด้วย

ความเป็นเอกภาพ ๓.๔๗ ๐.๘๑๓ ปานกลาง 
๕. มีการบริหารทีมให้อยู่ร่วมกันด้วยสามัคคีธรรม ๓.๔๙ ๐.๘๔๗ ปานกลาง 

รวมค่าเฉลี่ยท้ังหมด ๓.๔๙ ๐.๖๔๗ ปานกลาง 
 

จากตารางท่ี ๔.๑๓ พบว่า พระสังฆาธิการในจังหวัดสิงห์บุรี มีระดับปฏิบัติการในการ
ปฏิบัติงาน ด้านการบริหารวัดสร้างสุขตามหลัก สัปปายะ ๔ (ด้านปุคคลสัปปายะ) อยู่ในระดับปาน
กลาง (μ = ๓.๔๙,  = ๐.๖๔๗) เพื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อท่ี ๓. มีการฝึกอบรมพัฒนา
พระภิกษุสามเณรภายในวัดด้านการต้อนรับอย่างสม่ าเสมอมีค่าเฉล่ียมากกว่าข้ออ่ืนๆ 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๓๔ 

ตารางท่ี ๔.๑๔ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับปฏิบัติการในการบริหารวัดสร้างสุขด้วย
กิจกรรม ๕ ส  จังหวัดสิงห์บุรี ด้านการบริหารวัดสร้างสุขตามหลัก สัปปายะ ๔ (ด้าน
ธรรมสัปปายะ) 

(N = ๑๘๔) 

รูปแบบการบริหารวัดสร้างสุขด้วยกิจกรรม ๕ ส  
 

ระดับปฏิบัติการ 

μ  แปลผล 

๑. มีการติดต่อส่ือสารภายในองค์กรและภายนอก
องค์กรด้วยภาษาท่าทางท่ีสุภาพเรียบร้อย ๓.๔๔ ๐.๘๕๒ ปานกลาง 

๒. มีการให้ค าปรึกษาแนะน าผู้ร่วมงานในการ
ปฏิบัติงานอย่างสม่ าเสมอ ๓.๔๙ ๐.๘๓๔ ปานกลาง 

๓. มีระบบเสียงตามสายเพื่อแจ้งข้อมูลข่าวสาร
ต่างๆ ๓.๓๘ ๐.๘๒๗ ปานกลาง 

๔. มีการแสดงพระธรรมเทศนาเป็นประจ า ๓.๔๗ ๐.๘๗๙ ปานกลาง 
๕. มีการท าวัตรสวดมนต์และเจริญจิตตภาวนา

เป็นประจ า ๓.๓๓ ๐.๘๘๑ ปานกลาง 
รวมค่าเฉลี่ยท้ังหมด ๓.๔๒ ๐.๖๖๑ ปานกลาง 

 

จากตารางท่ี ๔.๑๔ พบว่า พระสังฆาธิการในจังหวัดสิงห์บุรี มีระดับปฏิบัติการในการ
ปฏิบัติงาน ด้านการบริหารวัดสร้างสุขตามหลัก สัปปายะ ๔ (ด้านธรรมสัปปายะ) อยู่ในระดับปาน
กลาง (μ = ๓.๔๒,  = ๐.๖๖๑) เพื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อท่ี ๒ มีการให้ค าปรึกษาแนะน า
ผู้ร่วมงานในการปฏิบัติงานอย่างสม่ าเสมอมีค่าเฉล่ียมากกว่าข้ออ่ืนๆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๓๕ 

 

ตารางท่ี ๔.๑๕  ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับปฏิบัติการในการบริหารวัดสร้างสุขด้วย
กิจกรรม ๕ ส  จังหวัดสิงห์บุรี ด้านรูปแบบการบริหารวัดสร้างสุขด้วยกิจกรรม ๕ ส  

(N = ๑๘๔) 

รูปแบบการบริหารวัดสร้างสุขด้วยกิจกรรม ๕ ส  
ระดับปฏิบัติการ 

μ  แปลผล 

๑. มีกิจกรรมเก่ียวกับการส ารวจแยกแยะสิงของ
เครื่องใช้ ๓.๕๐ ๐.๘๔๑ มาก 

๒. มีกา รจั ดหมวดหมู่ แ ยกประเภท ส่ิง ของ
เครื่องใช้ ๓.๖๔ ๐.๘๔๙ มาก 

๓. มีการก าจัดหรือน าออกซ่ึงส่ิงของเครื่องใช้ท่ีไม่ใช้
แล้ว ๓.๓๔ ๐.๘๘๓ ปานกลาง 

๔. มีการแยกส่ิงของท่ีจ าเป็นและไม่จ าเป็นออก
จากกัน ๓.๕๒ ๐.๘๒๐ มาก 

๕. มีการจัดเก็บส่ิงของเครื่องใ ช้ในสถานท่ี ท่ี
สะดวกต่อการใช้งาน ๓.๔๕ ๐.๘๙๑ ปานกลาง 

๖. มีการจัดเก็บส่ิงของเครื่องใช้อย่างปลอดภัย ๓.๕๒ ๐.๘๕๔ มาก 
๗. มีการจัดท าทะเบียนลงบัน ทึกการใ ช้งาน

ส่ิงของเครื่องใช้ ๓.๕๔ ๐.๘๒๐ มาก 
๘. มีการจัดเก็บส่ิงของเครื่องใช้อย่างเป็นระบบ ๓.๔๙ ๐.๘๒๗ ปานกลาง 
๙. มีการรณรงให้ทุกคนรักษาความสะอาด ๓.๔๑ ๐.๘๖๓ ปานกลาง 

๑๐. มีการก าหนดวันท าความสะอาดประจ า ๓.๕๕ ๐.๘๑๒ มาก 
๑๑. มีการท าความสะอาดส่ิงของเครื่องใช้เมื่อใช้

แล้วก่อนน าไปเก็บ ๓.๓๕ ๐.๙๑๖ ปานกลาง 
๑๒. มีการท าความสะอาดบริเวณวัดให้สะอาดร่ม

รื่นเป็นประจ า ๓.๕๐ ๐.๘๒๑ มาก 

 

 

 

 

 

 



๑๓๖ 

ตารางท่ี ๔.๑๕ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับปฏิบัติการในการบริหารวัดสร้างสุข
ด้วยกิจกรรม ๕ ส  จังหวัดสิงห์บุรี ด้านรูปแบบการบริหารวัดสร้างสุขด้วยกิจกรรม 
๕ ส (ต่อ) 

(N = ๑๘๔) 

รูปแบบการบริหารวัดสร้างสุขด้วยกิจกรรม ๕ ส  
ระดับปฏิบัติการ 

μ  แปลผล 

๑๓. มีการจัดสถานท่ีในเขตพุทธาวาสให้สะอาดถูก
สุขลักษณะ ๓.๔๕ ๐.๘๔๖ ปานกลาง 

๑๔. มีการจัดสถาน ท่ีบริ เวณวัดให้สะอาดถูก
สุขลักษณะ ๓.๔๔ ๐.๘๙๐ ปานกลาง 

๑๕. มีการปรับปรุงสถานท่ีและส่ิงของเครื่องใช้ให้
สะอาดถูกสุขลักษณะ ๓.๓๙ ๐.๘๙๑ ปานกลาง 

๑๖. มีการจั ดห้ อ ง สุ ข าใ ห้มี ค วา มสะอาดถู ก
สุขลักษณะ ๓.๔๙ ๐.๘๖๗ ปานกลาง 

๑๗. มีการรณรงให้เกิดความเคยชินในการ สะสาง 
สะดวก สะอาด สุขลักษณะ อย่างต่อเนื่อง ๓.๔๕ ๐.๘๔๖ ปานกลาง 

๑๘. มีกระบวนการด าเนินการให้เกิดความเคยชิน
กับกิจกรรม ๕ ส  ๓.๔๔ ๐.๘๙๐ ปานกลาง 

๑๙. มี กา ร รั กษ าก ฎร ะ เบี ยบ มา รย าท แล ะ
ข้อก าหนดต่าง ๆ เก่ียวกับความสะอาดอย่าง
เคร่งครัด จนติดเป็นนิสัย ๓.๓๙ ๐.๘๙๑ ปานกลาง 

๒๐. มีกิจกรรม ๕ ส  อย่างต่อเนื่อง ๓.๔๙ ๐.๘๖๗ ปานกลาง 
รวมค่าเฉลี่ยท้ังหมด ๓.๔๗ ๐.๖๐๔ ปานกลาง 

 

จากตารางท่ี ๔.๑๕ พบว่า พระสังฆาธิการในจังหวัดสิงห์บุรี มีระดับปฏิบัติการในการ
ปฏิบัติงานด้านรูปแบบการบริหารวัดสร้างสุขด้วยกิจกรรม ๕ ส อยู่ในระดับปานกลาง (μ = ๓.๔๗, 
 = ๐.๖๐๔) เพื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อท่ี มีการจัดหมวดหมู่แยกประเภทส่ิงของเครื่องใช้มี
ค่าเฉล่ียมากกว่าข้ออ่ืนๆ 

 



๑๓๗ 

 

๔.๓ รูปแบบการบริหารวัดสร้างสุขด้วยกิจกรรม ๕ ส จังหวัดสิงห์บุรี 
๑) รูปแบบด้านสะสาง  
จากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ พบว่า รูปแบบการบริหารวัดสร้างสุขด้วยกิจกรรม ๕ 

ส (ด้านสะสาง) มีแนวคิดดังนี้ 

๑. ด้านการสะสางนั้น ทางวัดใช้แนวคิดท่ีว่า การสะสาง คือ การแยกแยะส่ิงของ และการ
จัดเป็นหมวดหมู่ กล่าวคือ ส่ิงของท่ีญาติโยมน ามาถวายวัดนั้นมีมาก พระส่วนใหญ่มักจะสะสม
มากกว่าจะสะสาง ตัวอย่างท่ีเห็นได้ชัดคือสังฆทาน เมื่อญาติโยมน ามาถวาย ของบางอย่างใช้ได้     
ของบางอย่างใช้ไม่ได้ พระก็ไม่แยกประเภทของส่ิงของ ท าให้ของบางอย่างหมดอายุ บางอย่างเสียหาย 
ท่ีวัดจึงใช้แนวคิดนี้มาบริหารจัดการวัด กล่าวคือ มีการแยกแยะส่ิงของว่า ส่ิงไหนสามารถใช้ประโยชน์
ได้ ส่ิงไหนไม่สามารถน ามาใช้ประโยชน์ได้ก็จะให้พระภายในวัดแยกแยะส่ิงของก่อน แล้วจึงจัด
ประเภทเป็นหมวดหมู่ เช่น ของทานได้ ของใช้ส่วนตัว อุปกรณ์ต่างๆ เป็นต้น๑๖๙  

๒. เมื่อพูดถึงรูปแบบการสะสางควรเป็นอย่างไรนั้น ทางวัดมองว่าการสะสางก็คือการ
แยกแยะของท่ีจ าเป็นออกจากของท่ีไม่จ าเป็นและขจัดของท่ีไม่จ าเป็นออกไป ซ่ึงเทคนิคท่ีทางวัดใช้นั้น
ก็คือ การช่วยกันก าหนดของพระภิกษุสามเณรภายในวัดว่าส่ิงของท่ีใช้ในงานประจ าวันนั้น ของส่ิงใด
จ าเป็น ของส่ิงใดท่ีไม่จ าเป็น โดยส่ิงของท่ีจ าเป็นนั้นคือส่ิงท่ีคนส่วนใหญ่จ าเป็นต้องใช้ร่วมกันในการท า
กิจกรรมของทางวัดท่ีจัดขึ้น๑๗๐  

๓. เหตุผลท่ีวัดจ าเป็นต้องท าการสะสางในมุมมองของส านักพุทธฯก็คือ (๑) ภายในวัดมี
ส่ิงของท่ีไม่จ าเป็นอยู่จ านวนมาก และมีลักษณะท่ีคล้ายคลึงกัน ท้ังท่ีญาติโยมน ามาถวาย ท้ังท่ีพระส่ัง
สมเอง (๒) พื้นท่ีในการจัดเก็บส่ิงของภายในวัดมีอยู่น้อยและจ ากัด (๓) ของหายบ่อย หาไม่เจอ 
เสียเวลาในการค้นหา เนื่องจากขาดระบบจัดเก็บท่ีดี ดังนั้นการสะสางจึงมีความจ าเป็นอย่างมากท่ีวัด
ทุกวัดในสิงห์บุรีควรท า๑๗๑   

๔. รูปแบบในการสะสางท่ีทางวัดด าเนินการมาตลอดก็คือ เริ่มจากการแยกส่ิงของภายใน
วัดออกเป็น ๓ อย่างคือ (๑) ของจ าเป็นต้องใช้ภายในวัด เช่น บาตร ปิ่นโต ไม้กวาด เป็นต้น (๒) ของท่ี
ไม่จ าเป็นต้องใช้บ่อยในการท างานภายในวัด ส่วนใหญ่จะเป็นขยะ อาทิเช่น ผ้าอาบน้ าฝนตามสังฆทาน 
เป็นต้น (๓) ของท่ีรอตัดสินใจ อาทิเช่น เศษวัสดุ เครื่องทองเหลือง อุปกรณ์ก่อสร้าง เป็นต้น๑๗๒  

๕. รูปแบบในการสะสางวัดนั้น ทางวัดค านึกถึงส่ิงของจ าเป็นเป็นส่ิงแรก เช่น ส่ิงของ 
เอกสาร เครื่องมือ ซ่ึงมีส่วนต่อผลการท างานภายในวัด และจ าเป็นต้องใช้งานเป็นประจ า ส่ิงของ
เหล่านี้ควรจัดวางไว้ในบริเวณท่ีสามารถหยับจับได้ง่าย เช่น เอกสารวางไว้ในตู้ห้องส านักงานของเจ้า

                                         
๑๖๙สัมภาษณ์ พระเทพปริยัติสุธี (ยงยุทธ ยุตฺตธมฺโม) , เจ้าคณะจังหวัดสิงห์บุรี, ๑๐ มกราคม ๒๕๖๒. 
๑๗๐สัมภาษณ์ พระราชสุวัฒนาภรณ์ (ประจวบ สุธีโร), รองเจ้าคณะจังหวัดสิงห์บุรี, ๑๐ มกราคม ๒๕๖๒. 
๑๗๑สัมภาษณ์ นางสมบัติ พงษ์พรต, นักวิชาการศาสนาช านาญการ ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด

สิงห์บุรี, ๑๘ มกราคม ๒๕๖๒. 
๑๗๒สัมภาษณ์ พระศรีปริยัตโยดม (ฐนวัฒน์ เขมกาโม),  เจ้าคณะอ าเภอพรหมบุรี, ๑๖ มกราคม ๒๕๖๒ 



๑๓๘ 

อาวาส ถ้วยชามเก็บรักษาไว้ในห้องคลังส าหรับเก็บถ้วยชามเป็นการเฉพาะ เป็นต้น ท้ังนี้ทางวัดได้
จัดท าบัญชีในการควบคุมส่ิงของเช่น มีถ้วยก่ีใบ มีชามก่ีใบ มีอาสนะก่ีผืน เป็นต้น เพื่อให้ง่ายต่อการ
ตรวจสอบ รวมถึงระบุต าแหน่งของส่ิงของว่าวางไว้ในต าแหน่งใด เป็นต้น๑๗๓  

๖. ส่ิงของท่ีไม่จ าเป็นในการพัฒนาวัด คือส่ิงของท่ีไม่มีความจ าเป็นและสามารสะสางได้
ทันที ซ่ึงในแต่ละวัดนั้นมีมาก เช่น เอกสารที่ไม่จ าเป็นต้องใช้งาน ถ้วยชามท่ีเก่าและช ารุด สังฆทาน 
ยาท่ีหมดอายุ ในการสะสางส่ิงของต่างๆ เหล่านี้ สามารถแบ่งวิธีการในการด าเนินแกเป็น ของไม่
จ าเป็นในการท างาน แต่อาจใช้ได้ในภายหลัง ของท่ีไม่จ าเป็นในการท างาน และไม่สามารถใช้ได้ใน
อนาคต เช่นถ้วยชามท่ีแตกหัก รือร้าว จนไม่สามารถน าไปใช้งานได้แล้ว๑๗๔ 

๗. เครื่องมือท่ีช่วยในการท า ๕ ส โดยเฉพาะด้านสะสางนั้นทางวัดมีแบบฟอร์มในการ
ส ารวจวัสดุอุปกรณ์ภายในวัดว่ามีก่ีช้ิน อะไรบ้าง ถูกจัดเก็บอยู่ท่ีไหน ใครเป็นคนรับผิดชอบ ท าให้ง่าย
ในการปฏิบัติงานของเจ้าอาวาส พระภิกษุสามเณร๑๗๕  

๘. รูปแบบสะสางท่ีควรเน้น อาทิเช่น ตู้เก็บเอกสาร ควรตรวจสอบว่ามีส่ิงของอ่ืน ๆ วาง
ปะปนอยู่กับเครื่องมือหรือไม่ ล้ินชักเก็บของ ล้ินชักโต๊ะท างาน อาจมีส่ิงของไม่จ าเป็นในการท างาน
วางปะปนอยู่ ตู้เก็บของ ช้ันวางของ ในตู้เก็บของมีส่ิงของหรือเอกสารที่ไม่จ าเป็นต้องใช้งานสะสมอยู่
หรือไม่ เมื่อพบว่ามีก็ควรรีบด าเนินการสะสางให้เรียบร้อย๑๗๖ 

๙. หัวใจส าคัญของ สะสาง คือ มีแต่ส่ิงของท่ีจ าเป็นเท่านั้นในพื้นท่ีภายในวัด ทางวัดควร
ก าหนดผู้รับผิดชอบ หรือหัวหน้างานท่ีท าหน้าท่ีในการร่วมพิจารณา ตรวจสอบ และก าหนดกฎเกณฑ์
ให้ชัดเจน เจ้าอาวาสต้องเป็นผู้ตัดสินใจครั้งสุดท้าย รวมถึงช้ีแจงพระภิกษุสามเณรภายในวัดให้ทราบ
กิจกรรม และท าร่วมกันอย่างสามัคคี เช่น ก าหนดวันท าความสะอาดครั้งใหญ่ (big cleaning day) 
เป็นต้น๑๗๗  

 

 

 

 

 

 

                                         
๑๗๓สัมภาษณ์ พระครูนาคดิตถ์คณาภิรักษ์ (คว้าง ), เจ้าคณะอ าเภอท่าช้าง, ๑๒ มกราคม ๒๕๖๒. 
๑๗๔สัมภาษณ์ นางณภัค เทียนชัย, ผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวดัสิงห์บุรี, ๑๘ มกราคม ๒๕๖๒. 
๑๗๕สัมภาษณ์ พระครูวิชิตวุฒิคุณ, เจ้าคณะอ าเภอค่ายบางระจัน, ๑๒ มกราคม ๒๕๖๒. 
๑๗๖สัมภาษณ์ นางอ านวย ทองสี, ก านันต าบลไม้อัด, ๑๙ มกราคม ๒๕๖๒. 
๑๗๗สัมภาษณ์ พระสิงหคณาจารย์ (ทวี สุวณฺณปาโล), เจ้าคณะอ าเภอจังหวัดสิงห์บุรี (ธ) , ๑๘ มกราคม ๒๕๖๒. 



๑๓๙ 

 

ตารางท่ี ๔.๑๖ รูปแบบการบริหารวัดสร้างสุขด้วยกิจกรรม ๕ ส จังหวัดสิงห์บุรี ด้านสะสาง 

 
รูปแบบการบริหารวัดสร้างสุข กิจกรรม ๕ ส (ด้านสะสาง) 

๑) การวางแผน (Planning)  ๑) มีการแยกแยะส่ิงของ และจัดเป็นหมวดหมู่ 
๒) การจัดองค์การ (Organizing) ๒) จัดแบ่งแยกเป็นหมวดหมู่ ตามชนิด  หรือ

ประเภทของส่ิงของ 
๓ )  ก า ร บั ง คั บ บั ญ ช า  ห รื อ ก า ร ส่ั ง ก า ร 
(Commanding) 

๓) ก าหนด วันท าความสะอาดครั้งใหญ่ ( big 
cleaning day) 

๔) การประสานงาน (Coordinating) ๔) การชี้แจงพระภิกษุสามเณรภายในวัดให้ทราบ
กิจกรรม และท าร่วมกันอย่างสามัคคี 

๕) การควบคุม (Controlling) ๕) ก าหนดผู้รับผิดชอบ หรือหัวหน้างานท่ีท า
หน้าท่ีในการร่วมพิจารณา ตรวจสอบ และก าหนด
กฎเกณฑ์ให้ชัดเจน เจ้าอาวาสต้องเป็นผู้ตัดสินใจ
ครั้งสุดท้าย 

๖) อาวาสสัปปายะ ๖) มีการจ าแนกของท่ีจ าเป็นต้องใช้ ของท่ีไม่
จ าเป็นต้องใช้ ขอท่ีรอตัดสินใจ ภายในกุฎิ ศาลา
การเปรียญ โดยค านึกถึงความจ าเป็นท่ีต้องใช้งาน 

๗) อาหารสัปปายะ ๗) ไม่เก็บสะสมอาหารตามพระธรรมวินัย 
๘) บุคคลสัปปายะ ๘) ควรเริ่มจากกุฎิเจ้าอาวาสก่อน แล้วขยายไปท่ัว

ท่ังวัด มีผู้รับผิดชอบท่ีแน่นอน 
๙) ธรรมสัปปายะ ๙) จัดท าแบบฟอร์มในการส ารวจ 

 
๒) รูปแบบด้านสะดวก  
๑. เป็นกิจกรรมท่ีเก่ียวกับการก าจัดขยะ ฝุ่นละออง ส่ิงสกปรก๑๗๘ เศษกระดาษ กล่ินท่ีไม่

พึงประสงค์ตลอดจนการท าความสะอาด ตรวจสอบดูแล อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ และส่ิงของ 
ตลอดจนพื้นท่ีภายในวัดให้สะอาดอยู่เสมอ๑๗๙ เพื่อให้ง่ายต่อการ รักษาความปลอดภัย ลดอุบัติเหตุ 
เพิ่มพูนสุขภาพ๑๘๐  

๒. รูปแบบสะดวกคือ หยิบจับง่าย การจัดวางหรือจัดเก็บส่ิงของต่าง ๆ ในภายในวัดอย่าง
เป็นระบบ เพื่อประสิทธิภาพ คุณภาพ และ ความปลอดภัย โดยมุ่งเน้นส่งเสริมให้เกิดประสิทธิภาพใน
การท างาน ตั้งแต่การจัดหมวดหมู่ส่ิงของให้เป็นระบบ ระเบียบการประยุกต์ใช้สัญลักษณ์สี การท า

                                         
๑๗๘สัมภาษณ์ นางณัฏฐนันท์ ตาปโกไสย์, นักวิชาการศาสนาช านาญการ ส านักงานพระพุทธศาสนา

จังหวัดสิงห์บุรี, ๑๘ มกราคม ๒๕๖๒. 
๑๗๙สัมภาษณ์ ดร.ลัดดา หงสุรพันธ์, วัฒนธรรมจังหวัดสิงห์บุรี, ๑๙ มกราคม ๒๕๖๒. 
๑๘๐สัมภาษณ์ นางไมตรีจิต เหม่ชัยภูมิ, นักวิชาการวัฒนธรรมช านาญการพิเศษ, ๑๙ มกราคม ๒๕๖๒. 



๑๔๐ 

ป้ายช้ีบ่ง การทาสีตีเส้นบริเวณพื้นอาคารเพื่อแบ่งแยกพื้นท่ี ท้ังในการจัดวางของพื้นท่ี จัดวางอุปกรณ์ 
เครื่องมือการจัดวางหรือจัดเก็บ๑๘๑ 

๓. ถ้าวัดไหนขาดการปฏิบัติตาม ส สะดวก ย่อมท าให้ขาดประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
ในการท างาน เช่น เสียเวลาในการค้นหา ไม่ก าหนดต าแหน่งวางท่ีแน่นอน วางปะปนกัน ไม่แบ่ง
หมวดหมู่ ไม่เก็บเข้าท่ี ขาดความเป็นระเบียบในพื้นท่ีภายในวัด๑๘๒  

๔. การปฏิบัติ ส สะดวก นั้นเมื่อได้ด าเนินการ ส สะดวก เป็นท่ีเรียบร้อยแล้วพื้นท่ี
ปฏิบัติงานจะเหลือแต่ของท่ีจ าเป็นในการท างานเท่านั้น จากนั้นควรวางแผนในการจัดวางส่ิงของ 
เอกสารต่าง ๆ เหล่านั้นให้เป็นระบบหมวดหมู่เพื่อง่ายในการหยิบใช้ ลดเวลาในการค้นหา ซ่ึงการ
วางแผนในการจัดความเป็นส่ิงส าคัญท่ีผู้ปฏิบัติ ๕ ส ควรค านึงถึง๑๘๓ 

๕. การที่จะสร้างให้ ส สะดวก เกิดขึ้นกับส่ิงของ อุปกรณ์เครื่องมือเอกสารได้นั้นมีขั้นตอน
ในการด าเนินการ เพื่อให้เกินความสะดวก ดังนั้น (๑) วางแผนการก าหนดท่ีวางของให้ชัดเจน (๒) จัด
วางให้เป็นระเบียบ หมวดหมู่ (๓) มีป้ายช่ือแสดงท่ีวางของ (๔) มีป้ายช่ือติดส่ิงของท่ีจะวาง (๕) ท าผัง
แสดงต าแหน่งวางของ และ (๖) ตรวจเช็คเป็นประจ า๑๘๔  

๖. ใช้ป้ายช้ีบ่งการท าสันแฟ้มเอกสาร การใช้สัญลักษณ์สี การจัดส่ิงของเป็นระบบหมวดหมู่
ผู้ปฏิบัติกิจกรรม ๕ ส ต้องค านึงถึงเรื่องประสิทธิภาพ ความเหมาะสมในการใช้งานส่ิงของนั้น ท าป้ายช้ี
บ่งเพื่อให้สะดวกในการค้นหา การจัดเรียงเครื่องมือตามล าดับข้ันตอนในการใช้งาน๑๘๕ 

๗. การจัดเก็บส่ิงของ โดยค านึงถึงหลักคุณภาพของส่ิงของนั้น การจัดเก็บจ าเป็นต้อง
ค านึงถึงหลักคุณภาพ นอกจากนั้นการน าไปใช้งานต้องค านึงถึงหลักการคือ ส่ิงของใดได้มาก่อนจัดเก็บ
เข้าไปในคลังก่อน ต้องน าส่ิงของนั้นไปใช้ก่อน เพื่อให้เกิดการหมุนเวียน๑๘๖  

๘. การจัดเก็บส่ิงของ โดยค านึงถึงหลักความปลอดภัย ท้ังในเรื่องมาตรฐานการจัดวาง
ความปลอดภัยในการจัดเก็บ รวมถึงความปลอดภัยของผู้จัดเก็บส่ิงของเหล่านั้นด้วย๑๘๗  

 
 
 
 

ตารางท่ี ๔.๑๗ รูปแบบการบริหารวัดสร้างสุขด้วยกิจกรรม ๕ ส จังหวัดสิงห์บุรี ด้านสะดวก 
 

                                         
๑๘๑สัมภาษณ์ พระครูเกษมธรรมโชติ (นพดล ถาวโร ), เจ้าอาวาสวัดประโชติการาม, ๑๖ มกราคม ๒๕๖๒. 
๑๘๒สัมภาษณ์ พระครูสุวรรณวิโรจน์ (ชาญ ฐานมงฺคโล) , เจ้าคณะอ าเภออินทร์บุรี, ๑๑ มกราคม ๒๕๖๒. 
๑๘๓สัมภาษณ์ พระครูวิธานปริยัติคุณ (วีรหาญ), เจ้าคณะอ าเภอเมืองสิงห์บุรี, ๑๔ มกราคม ๒๕๖๒. 
๑๘๔สัมภาษณ์ นางณัฏฐนันท์ ตาปโกไสย์, นักวิชาการศาสนาช านาญการ ส านักงานพระพุทธศาสนา

จังหวัดสิงห์บุรี, ๑๘ มกราคม ๒๕๖๒. 
๑๘๕สัมภาษณ์ ดร.ลัดดา หงสุรพันธ์, วัฒนธรรมจังหวัดสิงห์บุรี, ๑๙ มกราคม ๒๕๖๒. 
๑๘๖สัมภาษณ์ นางไมตรีจิต เหม่ชัยภูมิ, นักวิชาการวัฒนธรรมช านาญการพิเศษ, ๑๙ มกราคม ๒๕๖๒. 
๑๘๗สัมภาษณ์ พระครูวิริยโสภิต, เจ้าคณะอ าเภอบางระจัน, ๑๗ มกราคม ๒๕๖๒. 



๑๔๑ 

 

รูปแบบการบริหารวัดสร้างสุข กิจกรรม ๕ ส (ด้านสะดวก) 
๑) การวางแผน (Planning)  ๑) วางแผนการก าหนดท่ีวางของให้ชัดเจน 
๒) การจัดองค์การ (Organizing) ๒) จัดวางให้เป็นระเบียบ หมวดหมู่ มีป้ายช่ือ

แสดงท่ีวางของ มีป้ายช่ือติดส่ิงของท่ีจะวาง  
๓ )  ก า ร บั ง คั บ บั ญ ช า  ห รื อ ก า ร ส่ั ง ก า ร 
(Commanding) 

๓) ท าผังแสดงต าแหน่งวางของ 

๔) การประสานงาน (Coordinating) ๔) การชี้แจงพระภิกษุสามเณรภายในวัดให้ทราบ
กิจกรรม และท าร่วมกันอย่างสามัคคี 

๕) การควบคุม (Controlling) ๕) ก าหนดผู้รับผิดชอบ หรือหัวหน้างานท่ีท า
หน้าท่ีในการร่วมพิจารณา ตรวจสอบ และก าหนด
กฎเกณฑ์ให้ชัดเจน เจ้าอาวาสต้องเป็นผู้ตัดสินใจ
ครั้งสุดท้าย และตรวจเช็คเป็นประจ า 

๖) อาวาสสัปปายะ ๖) การจัดเก็บส่ิงของ โดยค านึงถึงหลักคุณภาพ
ของส่ิงของนั้น 

๗) อาหารสัปปายะ ๗) การจัดวางหรือจัดเก็บส่ิงของต่าง ๆ ในภายใน
วัดอย่างเป็นระบบ เพื่อประสิทธิภาพ คุณภาพ 
และ ความปลอดภัย 

๘) บุคคลสัปปายะ ๘) การจัดเก็บส่ิงของ โดยค านึงถึงหลักความ
ปลอดภัย ท้ังในเรื่องมาตรฐานการจัดวางความ
ปลอดภัยในการจัดเก็บ รวมถึงความปลอดภัยของ
ผู้จัดเก็บส่ิงของเหล่านั้นด้วย 

๙) ธรรมสัปปายะ ๙) ท าป้ายช้ีบ่งเพื่อให้สะดวกในการค้นหา การ
จัดเรียงเครื่องมือตามล าดับข้ันตอนในการใช้งาน 

 
๓) รูปแบบด้านสะอาด  
๑. ทางวัดมีการความสะอาดพื้นท่ีบริเวณรอบวัดเป็นประจ าทุกวัน๑๘๘ อุปกรณ์ เครื่องมือ

เครื่องใช้ควรมี การท าความสะอาดก่อนเริ่มใช้งาน และหลังใช้งานทุกวัน ท าความสะอาดอย่างลึกซ้ึง
เป็นครั้งคราวโดย มอบหมายให้พระแต่ละรูปรับผิดชอบ ก าหนดวันท าความสะอาดครั้งใหญ่ (big 
cleaning day) ๑๘๙โดยทุกรูปท าพร้อมกัน ปรับปรุง แก้ไขสาเหตุ ท่ีท าให้สกปรก เพื่อท า ให้การท า
กิจกรรมความสะอาดง่ายข้ึน และท าให้เกิดความสะอาดได้อย่างแท้จริง ๑๙๐ 

                                         
๑๘๘สัมภาษณ์ พระราชสุวัฒนาภรณ์ (ประจวบ สุธีโร), รองเจ้าคณะจังหวัดสิงห์บุรี, ๑๐ มกราคม 

๒๕๖๒. 
๑๘๙สัมภาษณ์ พระครูวิธานปริยัติคุณ (วีรหาญ), เจ้าคณะอ าเภอเมืองสิงห์บุรี, ๑๔ มกราคม ๒๕๖๒. 
๑๙๐สัมภาษณ์ พระศรีปริยัตโยดม (ฐนวัฒน์ เขมกาโม),  เจ้าคณะอ าเภอพรหมบุรี, ๑๖ มกราคม ๒๕๖๒ 



๑๔๒ 

๒. ส สะอาด เป็น ส ท่ีคนส่วนใหญ่มักคิดถึงเวลา กล่าวถึง ๕ ส และท าให้คนส่วนใหญ่
เข้าใจผิดว่าการท า ๕ ส คือการท าความสะอาด แต่ท่ีถูกต้องแล้ว สะอาดในความหมายของ ๕ ส ไม่ใช่
แค่เพียงแต่การปัด กวาด เช็ด ถู แต่จะต้องครอบคลุมไปถึงการตรวจสอบด้วย โดยความหมายของ ส 
สะอาด คือการท าความสะอาด (ปัด กวาด เช็ด ถู) และตรวจสอบเครื่องมือ อุปกรณ์ รวมท้ังบริเวณ
พื้นท่ีภายในวัด 

๓. การท าความสะอาด มีอยู่ ๓ ระดับ คือ ๑. การท าความสะอาดประจ าวัน ๒. การท า
ความสะอาดแบบตรวจสอบ และ ๓. การท าความสะอาดแบบบ ารุงรักษา ซ่ึงท้ัง ๓ ระดับนี้ทางวัดยัง
ขาดการท าความสะอาดระดับท่ี ๒ และ ๓ ซ่ึงต้องพัฒนากันต่อไป๑๙๑   

๔. การท าความสะอาดประจ าวัน โดยท าให้การท าความสะอาดเป็นส่วนหนึ่งในกิจวัตร
ประจ าวัน เช่นการปัด กวาด เช็ด ถู กุฎิ และบริเวณโดยรอบท่ัวไป พื้นท่ีทางเดิน อุปกรณ์ ตู้ ช้ัน ซอก
มุม จุดเล็ก ๆ เป็นประจ าทุกวัน ซ่ึงจะท าให้ทุกส่ิงดูสะอาด ปราศจากฝุ่น รวมถึงการท าความสะอาด
ใหญ่ประจ าปี หนึ่งหรือสองครั้งต่อปี การท าเช่นนี้ จะช่วยสร้างความรู้สึกการมีส่วนร่วมและความเป็น
เจ้าของวัดให้แก่พระภิกษุสามเณรได้๑๙๒  

๕. ก่อนท่ีจะเริ่มต้นท าความสะอาด ส่ิงท่ีส าคัญอันดับแรกก็คือการแบ่งความรับผิดชอบใน
การท าความสะอาดให้ชัดเจน พื้นท่ีต่าง ๆ จะต้องมีผู้รับผิดชอบหากการแบ่งพื้นท่ีความรับผิดชอบ
คลุมเครืออาจท าให้ไม่มีผู้ใดเข้าไปท าความสะอาดได้๑๙๓  

๖. เมื่อการท าความสะอาดประจ าวันกลายเป็นกิจวัตรประจ าวันไปแล้ว ก็สามารถรวมการท า
ความสะอาดแบบ ตรวจสอบเข้ากับการท าความสะอาดประจ าวันโดยใช้ประสาทสัมผัส คือ การมองเห็น 
ขณะท าความสะอาด จะต้องคอยสังเกตส่ิงผิดปกติท่ีเกิดขึ้นด้วย เพื่อจะได้ท าการซ่อมแก้ไขทันท่วงที การ
ได้ยิน ในกรณีของครุภัณฑ์ บางครั้งเมื่อมีส่ิงผิดปกติเกิดขึ้น มักจะมีเสียงซ่ึงเปรียบเสมือนสัญญาณเตือน 
ให้ทราบว่า เริ่มมีความผิดปกติเกิดขึ้นแล้ว ในขณะท าความสะอาดจะต้องคอยฟังเสียงท่ีเกิดขึ้นว่าผิดเพี้ยน
ไปจากเดิมหรือไม่ หากพบว่าเสียงผิดเพี้ยนไปจากเดิมจะต้องตรวจสอบและแก้ไขก่อนท่ีปัญหานั้นจะ
ลุกลามเป็นปัญหาใหญ่ต่อไป การได้กล่ิน ส่วนต่าง ๆ ของครุภัณฑ์ไฟฟ้า เครื่องยนต์ เมื่อการท างานติดขัด 
อาจจะท าให้เกิดกล่ินไหม้ได้ หากปล่อยไว้ นานอาจท าให้เสียหายได้ การสัมผัส บางครั้งการสัมผัสก็ท าให้
ทราบถึงความผิดปกติของครุภัณฑ์ได้ เช่น กรณีของการส่ันสะเทือนท่ีผิดปกติ เมื่อใช้มือสัมผัสก็จะท าให้
ทราบได้ หรือในกรณีของอุณหภูมิท่ีผิดปกติของครุภัณฑ์ เช่น ร้อนเกินไป ก็จะท าให้ทราบ ได้เช่นกัน แต่ผู้
ตรวจสอบต้องระมัดระวังความร้อนท่ีเกิดขึ้นด้วย๑๙๔ 

                                         
๑๙๑สัมภาษณ์ นางสมบัติ พงษ์พรต, นักวิชาการศาสนาช านาญการ ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด

สิงห์บุรี, ๑๘ มกราคม ๒๕๖๒. 
๑๙๒สัมภาษณ์ พระศรีปริยัตโยดม (ฐนวัฒน์ เขมกาโม),  เจ้าคณะอ าเภอพรหมบุรี, ๑๖ มกราคม ๒๕๖๒ 
๑๙๓สัมภาษณ์ พระครูนาคดิตถ์คณาภิรักษ์ (คว้าง ), เจ้าคณะอ าเภอท่าช้าง, ๑๒ มกราคม ๒๕๖๒. 
๑๙๔สัมภาษณ์ นางณภัค เทียนชัย, ผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวดัสิงห์บุรี, ๑๘ มกราคม ๒๕๖๒. 



๑๔๓ 

 

๗. ในการท าความสะอาดอุปกรณ์ผู้ท าความสะอาดจะต้องรู้และเข้าใจเก่ียวกับรายละเอียด
ของอุปกรณ์เป็นอย่างดี เนื่องจากอุปกรณ์บางประเภทอาจมีกลไกหรือมีช้ินส่วนท่ีเป็นอีเล็กทรอนิกส์อยู่
หากท าความสะอาดโดยไม่มีความรู้ในส่ิงท่ีกล่าวมา อาจท าให้เกิดความเสียหายได้๑๙๕  

๘. ควรก าหนดเวลาในการท าความสะอาดให้เหมาะสมกับสภาพวัด เนื่องจากสภาพการท างาน
ของแต่ละวัดแตกต่างกัน การก าหนดเวลาท าความสะอาดไม่เหมาะสมอาจท าให้พระเณรรู้สึกว่าการท า
ความสะอาดเป็นภาระ และท าให้รู้สึกต่อต้านการท าความสะอาดได้ การก าหนดเวลาในการท าความ
สะอาดส่วนใหญ่มีหลายแบบ อย่างเช่นท่ีวัดท า จะมีการก าหนดก่อนและหลังการฉันเช้า เป็นต้น๑๙๖ 

๙. การก าหนดวันท าความสะอาดใหญ่ประจ าปี จุดมุ่งหมายให้พระเณรได้ท าความสะอาดใน
ส่วนท่ีเวลาปกติ ไม่สามารถท าความสะอาด ได้และอาจต้องใช้เวลามาก ผู้รับผิดชอบจะต้องส่ือสารให้
พระภิกษุสามเณรภายในวัดเข้าใจวัตถุประสงค์ ของการท าความสะอาดใหญ่ประจ าปี ไม่เช่นนั้น พระภิกษุ
สามเณรภายในวัดอาจจะคิดไปว่าการท าความสะอาดจะต้องท าแค่ในวันท าความ สะอาดใหญ่เท่านั้น๑๙๗

  
๑๐. ในการท าความสะอาด ไม่ควรปล่อยให้พระภิกษุสามเณรภายในวัดท ากันเองโดยไม่มีการ

แนะน าเนื่องจากพระภิกษุสามเณรภายในวัดอาจจะรู้เท่าไม่ถึงการณ์และ ท าให้ อุปกรณ์ เสียหายได้จุดต่าง 
ๆ ท่ีต้องท าความสะอาดจะต้องระบุไว้อย่างชัดเจน เพื่อให้พระภิกษุสามเณรภายในวัดท าความสะอาดได้
อย่างครบถ้วนและถูกต้อง๑๙๘  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                         
๑๙๕สัมภาษณ์ พระครูวิชิตวุฒิคุณ, เจ้าคณะอ าเภอค่ายบางระจัน, ๑๒ มกราคม ๒๕๖๒. 
๑๙๖สัมภาษณ์ นางอ านวย ทองสี, ก านันต าบลไม้อัด, ๑๙ มกราคม ๒๕๖๒. 
๑๙๗สัมภาษณ์ พระสิงหคณาจารย์ (ทวี สุวณฺณปาโล), เจ้าคณะอ าเภอจังหวัดสิงห์บุรี (ธ) , ๑๘ มกราคม ๒๕๖๒. 
๑๙๘สัมภาษณ์ พระมหาสุรินทร์ สิรินฺธโร, เจ้าคณะต าบลบ้านหม้อ วัดพรหมบุรี, ๒๐ มกราคม ๒๕๖๒. 



๑๔๔ 

ตารางท่ี ๔.๑๘ รูปแบบการบริหารวัดสร้างสุขด้วยกิจกรรม ๕ ส จังหวัดสิงห์บุรี ด้านสะอาด 
 

 รูปแบบการบริหารวัดสร้างสุข กิจกรรม ๕ ส (ด้านสะอาด) 
๑) การวางแผน (Planning)  ๑) มอบหมายพื้นท่ีรับผิดชอบให้แก่พระภิกษุ

สามเณร การแบ่งความรับผิดชอบในการท าความ
สะอาดให้ชัดเจน 

๒) การจัดองค์การ (Organizing) ๒) ก าหนดรายละเอียดของการท าความสะอาด 
๓ )  ก า ร บั ง คั บ บั ญ ช า  ห รื อ ก า ร ส่ั ง ก า ร 
(Commanding) 

๓) ก าหนดเวลาท าความสะอาด 

๔) การประสานงาน (Coordinating) ๔) ผู้รับผิดชอบจะต้องส่ือสารให้พระภิกษุสามเณร
ภายในวัดเข้าใจวัตถุประสงค์ของการท าความ
สะอาดและศึกษาวิธีการใช้งานอุปกรณ์อย่าง
ถูกต้องและปลอดภัย 

๕) การควบคุม (Controlling) ๕) ใช้อุปกรณ์และวิธีการท าความสะอาดท่ีถูกต้อง 
๖) อาวาสสัปปายะ ๖) มีการท าความสะอาด (ปัด กวาด เช็ด ถู) และ

ตรวจสอบเครื่องมือ อุปกรณ์ รวมท้ังบริเวณพื้นท่ี
ภายในวัด 

๗) อาหารสัปปายะ ๗) ปรุงสุกและใหม่ทุกวัน 
๘) บุคคลสัปปายะ ๘) ท าความสะอาดทุกวันจนเป็นนิสัย 
๙) ธรรมสัปปายะ ๙) ท าให้การท าความสะอาดเป็นส่วนหนึ่งใน

กิจวัตรประจ าวัน สร้างความรู้สึกการมีส่วนร่วม
และความเป็นเจ้าของวัดให้แก่พระภิกษุสามเณร
ได้ 

 
๔) รูปแบบด้านสุขลักษณะ  
๑. ในการสร้างสุขลักษณะนั้น ประการแรกวัดต้องมีการด าเนินการ ๓ ส แรก คือ สะสาง 

สะดวก และสะอาด อย่างต่อเนื่องและยาวนาน เมื่อท าได้เช่นนี้อยู่เป็นประจ าก็จะสร้างสุขลักษณะท่ีดี
ให้เกิดขึ้นได้๑๙๙ 

๒. การรักษามาตรฐานการปฏิบัติ ๓ ส แรกท่ีดีไว้ และยกระดับมาตรฐานให้สูงขึ้น 
ก่อให้เกิดการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง การปรับปรุงอย่างต่อเนื่องจะเกิดขึ้นได้จะต้องเริ่มจากการมี
มาตรฐานเพื่อใช้ในการอ้างอิงก่อนจากนั้นก็พัฒนาปรับปรุมาตรฐานให้ดีขึ้นเรื่อย ๆ มาตรฐานดังกล่าว
เป็นส่ิงจ าเป็นท่ีจะต้องมีเพื่อให้การท า ๕ ส มีแบบแผนท่ีชัดเจน การก าหนดมาตรฐานจะต้องท าให้

                                         
๑๙๙สัมภาษณ์ นางณัฏฐนันท์ ตาปโกไสย์, นักวิชาการศาสนาช านาญการ ส านักงานพระพุทธศาสนา

จังหวัดสิงห์บุรี, ๑๘ มกราคม ๒๕๖๒. 



๑๔๕ 

 

เหมาะสมกับแต่ละวัด เพราะหากก าหนดมาตรฐานไม่เหมาะสมแล้ว จะท าให้พระภิกษุสามเณรภายใน
วัดเกิดการต่อต้านและไม่ปฏิบัติตามในท่ีสุด๒๐๐   

๒. การปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการท างานให้ดีขึ้น เกิดจากการท่ีได้ท า ๓ส แรก อย่าง
ต่อเนื่องจนท าให้สภาพแวดล้อมในการท างานดีขึ้น อันจะน าไปสู่ประสิทธิภาพในการท างานท่ีเพิ่มขึ้น 
คุณภาพของงานท่ีดีขึ้นตามล าดับ๒๐๑ 

๓. เจ้าอาวาสพึ่งหมั่นติดตามผลการปฏิบัติเพื่อรักษามาตรฐาน เจ้าอาวาสจะต้องเป็นผู้น า
ในการปฏิบัติ และจะต้องเป็นผู้คอยหมั่นตรวจสอบผลการปฏิบัติและสามารถให้ค าแนะน าในการแก้ไข
ได้ การติดตามผลการปฏิบัติจะท าให้สามารถทราบถึงความคืบหน้าของการปฏิบัติและการรักษา
มาตรฐานได้๒๐๒ 

๔. ปรับปรุงมาตรฐานให้ดีขึ้นอยู่เสมอ มาตรฐานท่ีก าหนดขึ้น  ไม่จ าเป็นว่าก าหนดขึ้น
มาแล้วจะต้องใช้ตลอดไปโดยไม่มีการเปล่ียนแปลง หากเวลาหรือส่ิงต่าง ๆ เปล่ียนไป อาจจะต้อง
ปรับปรุงมาตรฐานให้เหมาะสมด้วย๒๐๓ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                         
๒๐๐สัมภาษณ์ นางไมตรีจิต เหม่ชัยภูมิ, นักวิชาการวัฒนธรรมช านาญการพิเศษ, ๑๙ มกราคม ๒๕๖๒. 
๒๐๑สัมภาษณ์ ดร.ลัดดา หงสุรพันธ์, วัฒนธรรมจังหวัดสิงห์บุรี, ๑๙ มกราคม ๒๕๖๒. 
๒๐๒สัมภาษณ์ พระครูวิริยโสภิต, เจ้าคณะอ าเภอบางระจัน, ๑๗ มกราคม ๒๕๖๒. 
๒๐๓สัมภาษณ์ พระครูวิธานปริยัติคุณ (วีรหาญ), เจ้าคณะอ าเภอเมืองสิงห์บุรี, ๑๔ มกราคม ๒๕๖๒. 



๑๔๖ 

ตารางท่ี ๔.๑๙ รูปแบบการบริหารวัดสร้างสุขด้วยกิจกรรม ๕ ส จังหวัดสิงห์บุรี ด้านสุขลักษณะ 
 

รูปแบบการบริหารวัดสร้างสุข กิจกรรม ๕ ส (ด้านสุขลักษณะ) 
๑) การวางแผน (Planning)  ๑) ด าเนินการ ๓ ส แรก คือ สะสาง สะดวก และ

สะอาด อย่างต่อเนื่องและยาวนาน 
๒) การจัดองค์การ (Organizing) ๒) ยกระดับมาตรฐานให้สูงขึ้น ก่อให้เกิดการ

ปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 
๓ )  ก า ร บั ง คั บ บั ญ ช า  ห รื อ ก า ร ส่ั ง ก า ร 
(Commanding) 

๓) การก าหนดมาตรฐานจะต้องท าให้เหมาะสม
กับแต่ละวัด 

๔) การประสานงาน (Coordinating) ๔) เจ้าอาวาสจะต้องเป็นผู้น าในการปฏิบัติ และ
จะต้องเป็นผู้คอยหมั่นตรวจสอบผลการปฏิบัติ
และสามารถให้ค าแนะน าในการแก้ไขได้ 

๕) การควบคุม (Controlling) ๕) เจ้าอาวาสพึ่งหมั่นติดตามผลการปฏิบัติเพื่อ
รักษามาตรฐาน 

๖) อาวาสสัปปายะ ๖) ปรับปรุงมาตรฐานให้ดีขึ้นอยู่เสมอ 
๗) อาหารสัปปายะ ๗) ปรับปรุงมาตรฐานให้ดีขึ้นอยู่เสมอ 
๘) บุคคลสัปปายะ ๘) ปรับปรุงมาตรฐานให้ดีขึ้นอยู่เสมอ 
๙) ธรรมสัปปายะ ๙) มาตรฐานท่ีก าหนดขึ้น สามารถเปล่ียนแปลงได้

ตามกาลเวลา 
 
๕) รูปแบบด้านสร้างนิสัย 
๑. การปฏิบัติตามมาตรฐาน ๕ ส และระเบียบ กฎเกณฑ์ของหน่วยงานอย่างสม่ าเสมอ 

จนกลายเป็นการกระท าท่ีเกิดขึ้นเอง โดยอัตโนมัติหรือโดยธรรมชาติ๒๐๔  

๒. มีทบทวนและปฏิบัติ ๔ส แรกอย่างต่อเนื่อง เจ้าอาวาสต้องปฏิบัติเป็นตัวอย่างท่ีดี 
หมั่นตรวจเย่ียมอย่างต่อเนื่อง๒๐๕ 

๓. เจ้าอวาสจัดกิจกรรมส่งเสริม กระตุ้นให้พระภิกษุสามเณรภายในวัดปฏิบัติตาม
มาตรฐานอย่างสม่ าเสมอ โดยอาจจัดให้มีการประกวดและมอบรางวัล เพื่อสร้างขวัญก าลังใจให้แก่
พระภิกษุสามเณรภายในวัดท่ีมีผลงานดี๒๐๖  

 

                                         
๒๐๔สัมภาษณ์ พระครูประพัฒนศีลคุณ (ส าราญ ขนฺติโก) , เจ้าอาวาสวัดกฤษณเวฬุพุทธาราม, ๒๒ 

มกราคม ๒๕๖๒. 
๒๐๕สัมภาษณ์ พระครูเกษมธรรมโชติ (นพดล ถาวโร ), เจ้าอาวาสวัดประโชติการาม, ๑๖ มกราคม ๒๕๖๒. 
๒๐๖สัมภาษณ์ พระครูสุวรรณวิโรจน์ (ชาญ ฐานมงฺคโล) , เจ้าคณะอ าเภออินทร์บุรี, ๑๑ มกราคม ๒๕๖๒. 



๑๔๗ 

 

ตารางท่ี ๔.๒๐ รูปแบบการบริหารวัดสร้างสุขด้วยกิจกรรม ๕ ส จังหวัดสิงห์บุรี ด้านสร้างนิสัย 
 

รูปแบบการบริหารวัดสร้างสุข กิจกรรม ๕ ส (ด้านสร้างนิสัย) 
๑) การวางแผน (Planning)  ๑) มีทบทวนและปฏิบัติ ๔ส แรกอย่างต่อเนื่อง 
๒) การจัดองค์การ (Organizing) ๒) เจ้าอาวาสต้องปฏิบัติเป็นตัวอย่างท่ีดี 
๓ )  ก า ร บั ง คั บ บั ญ ช า  ห รื อ ก า ร ส่ั ง ก า ร 
(Commanding) 

 
๓) เจ้าอวาสจัดกิจกรรมส่งเสริม กระตุ้นให้
พระภิกษุสามเณรภายในวัดปฏิบัติตามมาตรฐาน
อย่างสม่ าเสมอ 

๔) การประสานงาน (Coordinating) ๔) การประกวดและมอบรางวัล เพื่อสร้างขวัญ
ก าลังใจให้แก่พระภิกษุสามเณรภายในวัดท่ีมี
ผลงานดี 

๕) การควบคุม (Controlling) ๕) เจ้าอาวาสพึงหมั่นตรวจเย่ียมอย่างต่อเนื่อง 
๖) อาวาสสัปปายะ ๖) การสร้างทัศนคติท่ีดีในการร่วมกันพัฒนาวัด

อย่างต่อเนื่อง 
๗) อาหารสัปปายะ ๗) โภชเนมัตตัญญุตา ส ารวมในการบริโภค 
๘) บุคคลสัปปายะ ๘) การสร้างทัศนคติท่ีดีในการท า งานให้แ ก่

พระภิกษุสามเณรภายในวัด 
๙) ธรรมสัปปายะ ๙) การสร้างทัศนคติท่ีดีในการท า งานให้แ ก่

พระภิกษุสามเณรภายในวัด 
 

สรุปได้ว่า รูปแบบการบริหารวัดสร้างสุขด้วยกิจกรรม ๕ ส จังหวัดสิงห์บุรี ประกอบด้วย 
รูปแบบท่ีหน่ึง สะสาง ได้แก่ 
๑) มีการแยกแยะส่ิงของ และจัดเป็นหมวดหมู่ 
๒) จัดแบ่งแยกเป็นหมวดหมู่ตามชนิด หรือประเภทของส่ิงของ 
๓) ก าหนดวันท าความสะอาดครั้งใหญ่ (big cleaning day) 
๔) การชี้แจงพระภิกษุสามเณรภายในวัดให้ทราบกิจกรรม และท าร่วมกันอย่างสามัคคี 
๕) ก าหนดผู้รับผิดชอบ หรือหัวหน้างานท่ีท าหน้าท่ีในการร่วมพิจารณา ตรวจสอบ และ

ก าหนดกฎเกณฑ์ให้ชัดเจน เจ้าอาวาสต้องเป็นผู้ตัดสินใจครั้งสุดท้าย 
๖) มีการจ าแนกของท่ีจ าเป็นต้องใช้ ของท่ีไม่จ าเป็นต้องใช้ ขอท่ีรอตัดสินใจ ภายในกุฎิ 

ศาลาการเปรียญ โดยค านึกถึงความจ าเป็นท่ีต้องใช้งาน 
๗) ไม่เก็บสะสมอาหารตามพระธรรมวินัย 
๘) ควรเริ่มจากกุฎิเจ้าอาวาสก่อน แล้วขยายไปท่ัวท่ังวัด มีผู้รับผิดชอบท่ีแน่นอน 
๙) จัดท าแบบฟอร์มในการส ารวจ 
 
 



๑๔๘ 

รูปแบบท่ีสอง สะดวก ได้แก่ 
๑) วางแผนการก าหนดท่ีวางของให้ชัดเจน 
๒) จัดวางให้เป็นระเบียบ หมวดหมู่ มีป้ายช่ือแสดงท่ีวางของ มีป้ายช่ือติดส่ิงของท่ีจะวาง  
๓) ท าผังแสดงต าแหน่งวางของ 
๔) การชี้แจงพระภิกษุสามเณรภายในวัดให้ทราบกิจกรรม และท าร่วมกันอย่างสามัคคี 
๕) ก าหนดผู้รับผิดชอบ หรือหัวหน้างานท่ีท าหน้าท่ีในการร่วมพิจารณา ตรวจสอบ และ

ก าหนดกฎเกณฑ์ให้ชัดเจน เจ้าอาวาสต้องเป็นผู้ตัดสินใจครั้งสุดท้าย และตรวจเช็คเป็นประจ า 
๖) การจัดเก็บส่ิงของ โดยค านึงถึงหลักคุณภาพของส่ิงของนั้น 
๗) การจัดวางหรือจัดเก็บส่ิงของต่าง ๆ ในภายในวัดอย่างเป็นระบบ เพื่อประสิทธิภาพ 

คุณภาพ และ ความปลอดภัย 
๘) การจัดเก็บส่ิงของ โดยค านึงถึงหลักความปลอดภัย ท้ังในเรื่องมาตรฐานการจัดวาง

ความปลอดภัยในการจัดเก็บ รวมถึงความปลอดภัยของผู้จัดเก็บส่ิงของเหล่านั้นด้วย 
๙) ท าป้ายช้ีบ่งเพื่อให้สะดวกในการค้นหา การจัดเรียงเครื่องมือตามล าดับข้ันตอนในการ

ใช้งาน 
รูปแบบท่ีสาม สะอาด ได้แก่ 
๑) มอบหมายพื้นท่ีรับผิดชอบให้แก่พระภิกษุสามเณร การแบ่งความรับผิดชอบในการท า

ความสะอาดให้ชัดเจน 
๒) ก าหนดรายละเอียดของการท าความสะอาด 
๓) ก าหนดเวลาท าความสะอาด 
๔) ผู้รับผิดชอบจะต้องส่ือสารให้พระภิกษุสามเณรภายในวัดเข้าใจวัตถุประสงค์ของการท า

ความสะอาดและศึกษาวิธีการใช้งานอุปกรณ์อย่างถูกต้องและปลอดภัย 
๕) ใช้อุปกรณ์และวิธีการท าความสะอาดท่ีถูกต้อง 
๖) มีการท าความสะอาด (ปัด กวาด เช็ด ถู) และตรวจสอบเครื่องมือ อุปกรณ์ รวมท้ัง

บริเวณพื้นท่ีภายในวัด 
๗) ปรุงสุกและใหม่ทุกวัน 
๘) ท าความสะอาดทุกวันจนเป็นนิสัย 
๙) ท าให้การท าความสะอาดเป็นส่วนหนึ่งในกิจวัตรประจ าวัน สร้างความรู้สึกการมีส่วน

ร่วมและความเป็นเจ้าของวัดให้แก่พระภิกษุสามเณรได้ 
รูปแบบท่ีสี่ สุขลักษณะ ได้แก่ 
๑) ด าเนินการ ๓ ส แรก คือ สะสาง สะดวก และสะอาด อย่างต่อเนื่องและยาวนาน 
๒) ยกระดับมาตรฐานให้สูงขึ้น ก่อให้เกิดการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 
๓) การก าหนดมาตรฐานจะต้องท าให้เหมาะสมกับแต่ละวัด 
๔) เจ้าอาวาสจะต้องเป็นผู้น าในการปฏิบัติ และจะต้องเป็นผู้คอยหมั่นตรวจสอบผลการ

ปฏิบัติและสามารถให้ค าแนะน าในการแก้ไขได้ 
๕) เจ้าอาวาสพึ่งหมั่นติดตามผลการปฏิบัติเพื่อรักษามาตรฐาน 
๖) มาตรฐานท่ีก าหนดขึ้น สามารถเปล่ียนแปลงได้ตามกาลเวลา 



๑๔๙ 

 

รูปแบบท่ีห้า สร้างนิสัย ได้แก่ 
๑) มีทบทวนและปฏิบัติ ๔ ส แรกอย่างต่อเนื่อง 
๒) เจ้าอาวาสต้องปฏิบัติเป็นตัวอย่างท่ีดี 
๓) เจ้าอวาสจัดกิจกรรมส่งเสริม กระตุ้นให้พระภิกษุสามเณรภายในวัดปฏิบัติตาม

มาตรฐานอย่างสม่ าเสมอ 
๔) การประกวดและมอบรางวัล เพื่อสร้างขวัญก าลังใจให้แก่พระภิกษุสามเณรภายในวัดท่ี

มีผลงานดี 
๕) เจ้าอาวาสพึงหมั่นตรวจเย่ียมอย่างต่อเนื่อง 
๖) การสร้างทัศนคติท่ีดีในการร่วมกันพัฒนาวัดอย่างต่อเนื่อง 
๗) โภชเนมัตตัญญุตา ส ารวมในการบริโภค 
๘) การสร้างทัศนคติท่ีดีในการท างานให้แก่พระภิกษุสามเณรภายในวัด 

 
๔.๔ ผลการสนทนากลุ่มเฉพาะ 

จากการสนทนากลุ่มเฉพาะกับผู้เช่ียวชาญ จ านวน ๑๓ รูป/คน ในประเด็นท่ีเก่ียวข้องกับ
การยืนยันรูปแบบการบริหารวัดสร้างสุขด้วยกิจกรรม ๕ ส จังหวัดสิงห์บุรี ท้ัง ๕ รูปแบบ คือ รูปแบบท่ี
หนึ่ง สะสาง รูปแบบท่ีสอง สะดวก รูปแบบท่ีสาม สะอาด รูปแบบท่ีส่ี สุขลักษณะ และรูปแบบท่ีห้า 
สร้างนิสัย นั้น ผลการสนทนากลุ่มพบว่า 

๔.๔.๑ รูปแบบการบริหารวัดสร้างสุขด้วยกิจกรรม ๕ ส จังหวัดสิงห์บุรี ด้านสะสาง 
มีแปลนวัด แผนผัง ระบุการใช้ประโยชน์พื้นท่ี แบ่งพื้นท่ีเป็น สังฆาวาส และ พุทธาวาส๒๐๗ 

ถนนทางเข้าและถนนภายในวัด สะอาด สวยงาม ไม่มีส่ิงปฏิกูล อยู่ในสภาพที่สามารถใช้การได้สะดวก 
และปลอดภัย๒๐๘ 

การจัดบริเวณวัด คือการพัฒนาศาสนสถานและศาสนวัตถุ เช่น โบสถ์ วิหาร กุฎิ ฯลฯ ให้
สวยงามประหยัด เรียบง่าย  สอดคล้องต่อศิลปะวัฒนธรรมประเพณีของชาติ และท้องถิ่น ปรับปรุง
สภาพแวดล้อมภายในวัดให้มีความสะอาดร่มรื่น๒๐๙  จัดท าแผนผังวัดเพื่อให้ใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มท่ี
เป็นศูนย์กลางในการจัดกิจกรรมในชุมชน๒๑๐ 

การดูแลรักษาและจัดการศาสนสมบัติของวัด การจัดดูแลศาสนสมบัติวัด  เป็นเรื่องท่ี
ส าคัญอีกเรื่องหนึ่ง  ศาสนสมบัติวัดก็คือ  สมบัติของพระศาสนา วัดจึงเป็นหน่วยงานท่ีต้องมีความ

                                         
๒๐๗สนทนากลุ่มเฉพาะ พระมหาเนตร ปญฺญาวุฑฺโฒ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพิกุลทองพระอารามหลวง 

จังหวัดสิงห์บุรี, ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒. 
๒๐๘สนทนากลุ่มเฉพาะ พระสุธีวีรบัณฑิต, ดร. อาจารย์ประจ าหลักสูตรบัณฑิตศึกษา, ๓๐ กรกฎาคม 

๒๕๖๒. 
๒๐๙สนทนากลุ่มเฉพาะ ดร.อ านาจ บัวศิริ ผู้ทรงคุณวุฒิ, ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒. 
๒๑๐สนทนากลุ่มเฉพาะ ผศ.ดร.เกียรติศักดิ์ สุขเหลือง รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะสังคมศาสตร์, ๓๐ 

กรกฎาคม ๒๕๖๒. 



๑๕๐ 

รับผิดชอบโดยตรงเก่ียวกับเรื่องนี้  ต้องจัดการดูแลให้เรียบร้อยตามระเบียบปฏิบัติ  และรักษา
ผลประโยชน์ของวัดของพระศาสนาให้ได้มากท่ีสุด การได้มาของศาสนสมบัติของแต่ละวัด  ได้มาด้วย
แรงศรัทธาเป็นส่วนมาก  ดังนั้น   จึงต้องบริหารจัดการดูแลให้เป็นประโยชน์แก่วัดแก่พระศาสนา และ
เป็นการฉลองศรัทธาของชาวบ้านด้วย๒๑๑ 

๔.๔.๒ รูปแบบการบริหารวัดสร้างสุขด้วยกิจกรรม ๕ ส จังหวัดสิงห์บุรี ด้านสะดวก 
สะดวกในการติดต่อ ท่ีจอดรถ การขึ้นลง ป้ายบอกทาง ชัดเจน และได้รับการดูแลอยู่

สม่ าเสมอ ๒๑๒ วัสดุอุปกรณ์ และส่ิงของเครื่องใช้ต่าง ๆ จัดเก็บอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อย เป็น
หมวดหมู่ สะอาดและสะดวกก่อนน ามาใช้สอย แสงสว่าง ระบบไฟฟ้า บริเวณวัด เพียงพอให้เกิดความ
ปลอดภัยในการอยู่อศัยและเข้ามาปฏิบัติศาสนกิจ๒๑๓ 

วัดบูรณะส่ิงปลูกสร้าง และอาคารเสนาสนะต่าง ๆ เพียงพอและเหมาะสมต่อการใช้
ประโยชน์สภาพสะอาด มั่นคงแข็งแรง การบูรณะและพัฒนาวัดวัดวาอารามเมื่อสร้างขึ้นแล้วจ าเป็นตอ้ง
ดูแลรักษาอยู่เสมอ๒๑๔   เสนาสนะศาสนวัตถุใดท่ีช ารุดทรุดโทรก็บูรณซ่อมแซมให้คือคงสภาพเดิม
สมควรรื้อปลูกสร้างใหม่ก็ต้องรื้อ เป็นหน้าท่ีของเจ้าอาวาสท่ีจะต้องยึดหลักอุปฐานสัมปทา ถึงพร้อม
ด้วยความหมั่น อารักขาสัมปทา ถึงพร้อมด้วยการรักษา  มีมหาเถรคติว่า วัดอาศัยสมภาร วัดสวย  
สมภารอาศัยวัด วัดเส่ือม  เพราะเจ้าอาวาสนิ่งดูดาย  เนื่องจากขาดอุปฐานสัมปทา  และอารักขา
สัมปทานั้นเอง๒๑๕ 

๔.๔.๓ รูปแบบการบริหารวัดสร้างสุขด้วยกิจกรรม ๕ ส จังหวัดสิงห์บุรี ด้านสะอาด 
มีไม้ยืนต้น (เน้นต้นไม้ในประวัติพระพุทธศาสนา) ให้ความร่มรื่น เย็นสบาย อย่างเพียงพอ

และเหมาะสม จัดให้มีท่ีก าจัดหรือรองรับขยะ และทางระบายน้ า อย่างเหมาะสม เพียงพอ และถูก
สุขลักษณะ ๒๑๖ ใต้ถุนอาคาร และลานวัด มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย ปราศจากส่ิงเกะกะ และส่ิง
ปฏิกูล พื้น ฝาผนัง ประตู หน้าต่าง หลังคา ฝ้าเพดาน ในอาคารต่างๆ สะอาด ปราศจากฝุ่นละออง ส่ิง
ปฏิกูล ส่ิงของรกรุงรัง และอยู่ในสภาพใช้งานได้๒๑๗ ห้องน้ า ห้องส้วม ท่ีใช้การได้ มีจ านวนเพียงพอ 
และได้รับการดูแลให้สะอาด ปราศจากกล่ินเหม็น พร้อมใช้งานได้เสมอ๒๑๘ โรงครัว สะอาด ปราศจาก

                                         
๒๑๑สนทนากลุ่มเฉพาะ รศ.ดร.สุวิญ รักสัตย์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒. 
๒๑๒สนทนากลุ่มเฉพาะ พระครูสถิตธรรมาลังการ, ดร. เจ้าคณะต าบลบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี, ๓๐ 

กรกฎาคม ๒๕๖๒. 
๒๑๓สนทนากลุ่มเฉพาะ ผศ.ดร.อุทัย สติมั่น มหาวิทยาลัยสวนดุสิต, ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒. 
๒๑๔สนทนากลุ่มเฉพาะ พระอุดมสิทธินายก, ผศ.ดร. รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะสังคมศาสตร์, ๓๐ 

กรกฎาคม ๒๕๖๒. 
๒๑๕สนทนากลุ่มเฉพาะ พระปลัดระพิน พุทฺธิสาโร, ผศ.ดร. อาจารย์ประจ าหลักสูตรบัณฑิตศึกษา, ๓๐ 

กรกฎาคม ๒๕๖๒. 
๒๑๖สนทนากลุ่มเฉพาะ นางณัฏฐนันท์ ตาปโกไสย์ ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสิงห์บุรี, ๓๐ 

กรกฎาคม ๒๕๖๒. 
๒๑๗สนทนากลุ่มเฉพาะ ดร.อ านาจ บัวศิริ ผู้ทรงคุณวุฒิ, ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒. 
๒๑๘สนทนากลุ่มเฉพาะ นางกัลป์ยกร ศรีสุข วัฒนธรรมจังหวัดสิงห์บุรี, ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒. 



๑๕๑ 

 

หยากไย่ ใยแมงมุม และส่ิงปฏิกูล อากาศถ่ายเทได้ดี ไม่เหม็นอับ จัดเก็บอุปกรณ์และส่ิงของเครื่องใช้ไว้
อย่างเป็นหมวดหมู่และมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย๒๑๙ 

สร้างความสัมพันธ์ระหว่างวัดกับประชาชนในท้องถิ่น วัดต้องสะอาดร่มรื่น มีการจัด
กิจกรรมเพื่อประชาชน มีความพร้อมท่ีจะให้บริการแก่ประชาชนท่ีเข้าวัดเพื่อบ าเพ็ญกุศล ศึกษาพระ
ธรรมวินัย และหลักพระพุทธศาสนา๒๒๐ 

ในบริเวณวัดมีการปลูกต้นไม้ผล ไม้ดอกไม้ใบ ไม้ท่ีเก่ียวกับการเรียนพุทธประวัติ  และไม้ท่ี
เป็นสัญลักษณ์ของหมู่บ้านนั้น ท าให้วัดเป็นแหล่งศึกษาและเป็นสถานท่ีรื่นรมย์พื้นลานวัดปัดกวาดให้
สะอาดตามธรรมชาติ จะท าเป็นสนามหญ้า  หรือท าลานปูนก็แล้วแต่ความเหมาะสมต้องรักษาความ
สะอาดปราศจากมูลฝอย และส่ิงปฏิกูล  มีถังรองรับเศษขยะตั้งไว้เป็นระยะ  มีถนนหรือทางเท้าภายใน
วัด วัดควรมีประตูปิดเปิดตามเวลา เพื่อความปลอดภัยแก่ทรัพย์สินของวัด  และเพื่อความศักดิ์สิทธ์ิแห่ง
ปูชนียสถาน ท้ังท าให้เกิดความเป็นระเบียบในการปกครอง มีป้ายแสดงส่ิงส าคัญๆเพือ่ดึงดูดศรัทธาของ
ประชาชนตามสมควร เช่น ป้ายวัด ป้ายบอกเวลาปิดเปิดวัด ป้ายช่ือส่ิงปลูกสร้าง  นอกจากนี้ ควรมี
แผ่นป้ายพิเศษบอกต านานหรือประวัติส าคัญๆ ของวัดนั้น๒๒๑ 

การใช้สี ไม่ฉูดฉาดเกินไป การปลูกสร้างเสนาสนะภายในวัดให้รักษาไว้ซ่ึศิลปกรรมของ
ไทย เป็นท่ีแสดงออกซ่ึงวัฒนธรรมของชาติ  และของท้องถิ่นนั้นๆกับควรให้มีขนาด  และจ านวนเท่าท่ี
จ าเป็น มิใช่ว่าวัดท่ีเจริญจะต้องมีส่ิงก่อสร้างใหญ่โต  และราคาแพงเสมอไปแต่หากอยู่ท่ีความเหมาะสม
พอดีกับฐานะของวัด  และความสะอาดเรียบร้อยเป็นส าคัญ  และถ้าเป็นไปได้ก็ควรใช้วัสดุท่ีผลิตใน
ท้องถิ่นในการปลูกสร้าง  และตกแต่งด้วยก็จะท าให้เกิดความน่านิยมมาก  นอกจากนี้ การ ก่อสร้าง
ถาวรวัตถุขนาดใหญ่จะต้องให้สถาปนิกและวิศวกรตรวจแบบแปลนเพื่อความมั่นคงด้วย๒๒๒ 

๔.๔.๔ รูปแบบการบริหารวัดสร้างสุขด้วยกิจกรรม ๕ ส จังหวัดสิงห์บุรี ด้านสุขลักษณะ 
โอ่งน้ า หรือภาชนะกักเก็บน้ าดื่มน้ าใช้ มีจ านวนเพียงพอ สะอาด จัตวางไว้อย่างเป็น

ระเบียบ มีฝาปิดมิดชิดถูกหลักสุขอนามัย ๒๒๓ 
ภายในบริเวณวัด มีส่ิงต่าง ๆ ท่ีจ าเป็นเหมาะสม ส่ิงเสริมสภาพความเป็นรมณียสถานโดย

ด าเนินการในส่ิงต่าง ๆ ดังเช่น ป้ายช่ือวัด ตั้งอยู่ในท่ีท่ีเหมาะสม มีขนาดท่ีเหมาะสมกับสภาพพื้นท่ี มี
ความสง่างาม  แผนผัง ติดตั้งไว้ในท่ีเปิดเผย เห็นได้ชัดเจน แสดงอาณาเขตและรายละเอียดสถานท่ีต่าง ๆ 
ภายในวัดชัดเจน  ป้ายเผยแพร่กิจกรรมต่าง ๆ ของวัด แสดงหรือเผยแพร่การด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ 
ของวัด ป้ายประวัติวัดโดยย่อ เพื่อแสดงประวัติวัดเผยแพร่แก่บุคคลท่ัวไป  ป้ายนิเทศข้อมูล เพื่อแสดง

                                         
๒๑๙สนทนากลุ่มเฉพาะ รศ.ดร.สุวิญ รักสัตย์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒. 
๒๒๐สนทนากลุ่มเฉพาะ พระสุธีวีรบัณฑิต, ดร. อาจารย์ประจ าหลักสูตรบัณฑิตศึกษา, ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒. 
๒๒๑สนทนากลุ่มเฉพาะ ผศ.ดร.เกียรติศักดิ์ สุขเหลือง รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะสังคมศาสตร์, ๓๐ 

กรกฎาคม ๒๕๖๒. 
๒๒๒สนทนากลุ่มเฉพาะ พระอุดมสิทธินายก, ผศ.ดร. รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะสังคมศาสตร์, ๓๐ 

กรกฎาคม ๒๕๖๒. 
๒๒๓สนทนากลุ่มเฉพาะ ผศ.ดร.เกียรติศักดิ์ สุขเหลือง รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะสังคมศาสตร์, ๓๐ 

กรกฎาคม ๒๕๖๒. 



๑๕๒ 

จ านวนสถิติ ข้อมูลต่าง ๆ ของวัด  ป้ายคติธรรม พุทธภาษิต เพื่อเผยแพร่คติธรรมหรือพุทธภาษิต เพื่อ
เป็นแหล่งเรียนรู้หรือคติธรรมสอนใจแก่บุคคลท่ีเข้ามาในวัด๒๒๔ 

การจัดท าระเบียบปฏิบัติ เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติส าหรับบุคลากรภายในวัด มีระเบียบ
ปฏิบัติกิจวัตรพระภิกษุสามเณร  มีระเบียบปฏิบัติของศิษย์วัดและผู้อาศัยในวัด มีระเบียบปฏิบัติ
ส าหรับบุคคลท่ีเข้ามาร่วมหรือจัดกิจกรรมต่าง ๆ ภายในวัด มีการวางแผนการบริหารจัดการอย่างเป็น
ระบบ๒๒๕ เจ้าอาวาสได้มีการมอบหมายหน้าท่ีบุคลากรภายในวัดตามความรู้ความสามารถ จัดท า
ทะเบียนประวัติพระภิกษุสามเณรและบุคลากรภายในวัด จัดท าประวัติวัดไว้เป็นหลักฐาน จัดท าสมุด
เย่ียม การพัฒนาและสวัสดิการ มีการประชุมอบรมพระภิกษุสามเณรและบุคลากรภายในวัด มีการจัด
สวัสดิการต่าง ๆ ให้แก่พระภิกษุสามเณรและบุคลากรภายในวัด มีการประชุมคณะกรรมการวัด
สม่ าเสมอ มีการวางแผนการด าเนินงานและโครงการพัฒนาวัดอย่างต่อเนื่อง๒๒๖ 

สรุปได้ว่า ด้านการจัดการปกครองภายในวัด หมายถึง การปกครองและสอดส่องให้
บรรพชิตและคฤหัสถ์ในวัดประพฤติปฏิบัติชอบถูกต้องตามพระธรรมวินัย มีกฎระเบียบเพื่อให้การ
ปกครองเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ๒๒๗ 

๔.๔.๕ รูปแบบการบริหารวัดสร้างสุขด้วยกิจกรรม ๕ ส จังหวัดสิงห์บุรี ด้านสร้างนิสัย 
ดูแลอาคารเสนาสนะท่ีไม่ได้ใช้งาน แต่รือถอนไม่ได้ หรือยังไม่ได้ซ้ือถอน ให้เป็นระเบียบ

เรียบร้อย ไม่รกรุงรัง เกะกะ๒๒๘ บริเวณโดยรวมมีความสงบสุข ร่มเย็น น่าเล่ือมใสศรัทธา ไม่มีเสียงดัง
รบกวน ไม่มีกล่ินเหม็น เหมาะแก่การปฏิบัติธรรม๒๒๙ 

เสนาสนะท่ีจ าเป็นต้องสร้างและบ ารุงรักษาตลอดจนบูรณปฏิสังขรณ์ให้แข็งแรงปลอดภัย
ใช้การได้ดีอยู่ทุกโอกาสเพื่อไห้วัดเป็นวัดท่ีสมบูรณ์ คือกุฎิสงฆ์ ศาลาการเปรียญหรือวิหารและพระ
อุโบสถหรือท่ีเรียกกันท่ัวไปว่าโบสถ์ กุฎิเป็นท่ีพ านักอาศัยของพระภิกษุสามเณรมีวัดต้องมีพระภิกษุ
สามเณรๆ ต้องมีกุฎิ ศาลาการเปรียญหรอืวิหารส าหรับเป็นที่คฤหัสถ์มาท าบุญบ าเพ็ญกุศลร่วมกันเป็นท่ี
พระได้สอนธรรมแก่ประชาชนจะเป็นวัดท่ีใดก็ตามต้องมีเสนาสนะ ๒ อย่างนี้ก่อนจึงจะเป็นวัดได้ และ
เพื่อไห้วัดเป็นวัดโดยสมบูรณ์มีท่ีส าหรับพระสงฆ์ท าสังฆกรรมตามพระพุทธบัญญัติจึงต้องมีโบสถ์หรือ

                                         
๒๒๔สนทนากลุ่มเฉพาะ พระครูสถิตธรรมาลังการ, ดร. เจ้าคณะต าบลบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี, ๓๐ 

กรกฎาคม ๒๕๖๒. 
๒๒๕สนทนากลุ่มเฉพาะ รศ.ดร.สุวิญ รักสัตย์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒. 
๒๒๖สนทนากลุ่มเฉพาะ พระครูสถิตธรรมาลังการ, ดร. เจ้าคณะต าบลบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี, ๓๐ 

กรกฎาคม ๒๕๖๒. 
๒๒๗สนทนากลุ่มเฉพาะ ผศ.ดร.เกียรติศักดิ์ สุขเหลือง รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะสังคมศาสตร์, ๓๐ 

กรกฎาคม ๒๕๖๒. 
๒๒๘สนทนากลุ่มเฉพาะ พระอุดมสิทธินายก, ผศ.ดร. รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะสังคมศาสตร์, ๓๐ 

กรกฎาคม ๒๕๖๒. 
๒๒๙สนทนากลุ่มเฉพาะ พระปลัดระพิน พุทฺธิสาโร, ผศ.ดร. อาจารย์ประจ าหลักสูตรบัณฑิตศึกษา, ๓๐ 

กรกฎาคม ๒๕๖๒. 



๑๕๓ 

 

อุโบสถด้วย๒๓๐ ปัจจุบันมีวัดท่ีสร้างและตั้งขึ้นใหม่หลายแห่ง ท ากุฏิคือท่ีพ านักอาศัยของพระภิกษุ
สามเณรกับศาลาการเปรียญ ท่ีท าบุญฟังเทศฟังธรรมของชาวบ้านอยู่ในอาคารเดียวกันซ่ึงก็ไม่น่าจะ
ขัดข้องอะไรเป็นการประหยัดเพราะค่าก่อสร้างและค่าวัสดุก่อสร้างในเวลานี้แพงมาก และก็มีวัดบาง
แห่งรวมเอาอุโบสถไว้ในอาคารเดยีวกันกับกุฏิหรือศาลาการเปรียญด้วย ซ่ึงไม่มีพระธรรมวินัยข้อใดห้าม
ไว้ แต่ในเวลาท า   สังฆกรรมจะต้องระวังมาก ส่วนส่ิงก่อสร้างอ่ืนๆ อาจจะสร้างหรือมีผู้ก่อสร้างถวาย
ด้วยศรัทธาไม่ได้ท าให้วัดสมบูรณ์หรือไม่สมบูรณ์ไปได้๒๓๑ 

การจัดดูแลศาสนสมบัติ วัด มีหลายประการท่ีต้องจัดการ เช่น ๑) การจัดท าบัญชี
อสังหาริมทรัพย์  เช่น  โฉนดท่ีดิน  อาคารเสนาสนะต่างๆ ๒) การจัดท าทะเบียนครุภัณฑ์ เช่น ตู้ โต๊ะ 
ตั่ง เก้าอ้ี พระพุทธรูป เป็นต้น ๓) การจัดท าบัญชีการเงิน ๔) การรับ – การจ่ายเงินของวัด ๕) การ
แต่งตั้งไวยาวัจกรวัด  มอบหมายหน้าท่ีความรับผิดชอบตามค าส่ังเป็นหนังสือ ๖) การเก็บรักษาเอกสาร
สิทธ์ิต่างๆ เช่น  โฉนดท่ีดิน  ควรมอบให้ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเป็นผู้ดูแล ๗) การเก็บรักษา
เงิน  ควรฝากธนาคาร  และต้องมีคณะกรรมการรับทราบด้วย ๘) การออกใบอนุโมทนาบัตร  ควรออก
ให้ทุกครั้งท่ีมีผู้บริจาค  เพื่อเป็นการรักษาศรัทธาและเป็นการตรวจสอบรายรับรายได้ด้วย ๙) การจัดท า
แผนผังเขตจัดประโยชน์ ถ้าวัดมีธรณีสงฆ์แล้วด าเนินการจัดประโยชน์ ในท่ีดินนั้น ควรท าแผนผังให้
ชัดเจนเพื่อความสะดวกในการตรวจสอบและการจัดประโยชน์ ๑๐) การจัดประโยชน์วัด  ภายใน
บริเวณถ้ามีท่ีดินว่างเปล่า  ไม่ได้ใช้ประโยชน์  ก็สามารถกันเป็นท่ีจัดประโยชน์ได้  โดยท าขอบเขตให้
ชัดเจน ๑๑) การปฏิบัติเ ก่ียวกับหนังสือส าคัญแสดงกรรมสิทธ์ิท่ีดินของวัด ๑๒) การดูแลรักษา
โบราณสถาน  -   โบราณวัตถุ  ศิลปวัตถุ ๑๓) การจัดพิพิธภัณฑ์ในวัด สรุปรวมท้ังหมดนี้ล้วนแต่เป็น
การจัดและดูแลศาสนสมบัติวัดท้ังส้ิน๒๓๒ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                         
๒๓๐สนทนากลุ่มเฉพาะ นางณัฏฐนันท์ ตาปโกไสย์ ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสิงห์บุรี, ๓๐ 

กรกฎาคม ๒๕๖๒. 
๒๓๑สนทนากลุ่มเฉพาะ พระมหาเนตร ปญฺญาวุฑฺโฒ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพิกุลทองพระอารามหลวง 

จังหวัดสิงห์บุรี, ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒. 
๒๓๒สนทนากลุ่มเฉพาะ ผศ.ดร.เกียรติศักดิ์ สุขเหลือง รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะสังคมศาสตร์, ๓๐ 

กรกฎาคม ๒๕๖๒. 



๑๕๔ 

ตารางท่ี ๔.๒๑ รูปแบบการบริหารวัดสรา้งสุขด้วยกิจกรรม ๕ ส จงัหวัดสิงห์บุร ี
ท่ีมา : จากการสังเคราะห์ของผู้วิจัยเอง 

 
การบริหารวัดสร้างสุข กิจกรรม ๕ ส รูปแบบ 

๑) การวางแผน 
(Planning) 

๑) ด้านสะสาง มีการแยกแยะส่ิงของ และจัดเป็นหมวดหมู่ 
๒) ด้านสะดวก วางแผนการก าหนดท่ีวางของให้ชัดเจน 
๓) ด้านสะอาด มอบหมายพื้นท่ีรับผิดชอบให้แก่พระภิกษุ

สามเณร การแบ่งความรับผิดชอบในการท า
ความสะอาดให้ชัดเจน 

๔) ด้านสุขลักษณะ ด าเนินการ ๓ ส แรก คือ สะสาง สะดวก และ
สะอาด อย่างต่อเนื่องและยาวนาน 

๕) ด้านสร้างนิสัย มีทบทวนและปฏิบัติ ๔ส แรกอย่างต่อเนื่อง 

๒) การจัดองค์การ 
(Organizing) 

๑) ด้านสะสาง จัดแบ่งแยกเป็นหมวดหมู่ตามชนิด หรือประเภท
ของส่ิงของ 

๒) ด้านสะดวก จัดวางให้เป็นระเบียบ หมวดหมู่ มีป้ายช่ือแสดง
ท่ีวางของ มีป้ายช่ือติดส่ิงของท่ีจะวาง 

๓) ด้านสะอาด ก าหนดรายละเอียดของการท าความสะอาด 
๔) ด้านสุขลักษณะ ยกระดับมาตรฐานให้สูงขึ้น ก่อให้เกิดการ

ปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 
๕) ด้านสร้างนิสัย เจ้าอาวาสต้องปฏิบัติเป็นตัวอย่างท่ีดี 

๓) การบงัคับบัญชา หรือ
การส่ังการ 
(Commanding) 

๑) ด้านสะสาง ก าหนด วันท าความสะอาดครั้ง ใหญ่  ( big 
cleaning day) 

๒) ด้านสะดวก ท าผังแสดงต าแหน่งวางของ 
๓) ด้านสะอาด ก าหนดเวลาท าความสะอาด 
๔) ด้านสุขลักษณะ การก าหนดมาตรฐานจะต้องท าให้เหมาะสมกับ

แต่ละวัด 
๕) ด้านสร้างนิสัย เจ้ าอวาสจัด กิจกรรมส่ง เสริม กระตุ้น ให้

พร ะภิ กษุ สา มเณรภายในวัดปฏิบั ติต า ม
มาตรฐานอย่างสม่ าเสมอ 

 
 
 
 
 
 
 



๑๕๕ 

 

ตารางท่ี ๔.๒๑ รูปแบบการบริหารวัดสรา้งสุขด้วยกิจกรรม ๕ ส จงัหวัดสิงห์บุร ี(ต่อ) 
ท่ีมา : จากการสังเคราะห์ของผู้วิจัยเอง 

 
การบริหารวัดสร้างสุข กิจกรรม ๕ ส รูปแบบ 

๔) การประสานงาน 
(Coordinating) 

๑) ด้านสะสาง การชี้แจงพระภิกษุสามเณรภายในวัดให้ทราบ
กิจกรรม และท าร่วมกันอย่างสามัคคี 

๒) ด้านสะดวก การชี้แจงพระภิกษุสามเณรภายในวัดให้ทราบ
กิจกรรม และท าร่วมกันอย่างสามัคคี 

๓) ด้านสะอาด ผู้รับผิดชอบจะต้องส่ือสารให้พระภิกษุสามเณร
ภายในวัดเข้าใจวัตถุประสงค์ของการท าความ
สะอาดและศึกษาวิธีการใช้งานอุปกรณ์อย่าง
ถูกต้องและปลอดภัย 

๔) ด้านสุขลักษณะ เจ้าอาวาสจะต้องเป็นผู้น าในการปฏิบัติ และ
จะต้องเป็นผู้คอยหมั่นตรวจสอบผลการปฏิบัติ
และสามารถให้ค าแนะน าในการแก้ไขได้ 

๕) ด้านสร้างนิสัย การประกวดและมอบรางวัล เพื่อสร้างขวัญ
ก าลังใจให้แก่พระภิกษุสามเณรภายในวัดท่ีมี
ผลงานดี 

๕) การควบคุม 
(Controlling) 

๑) ด้านสะสาง ก าหนดผู้รับผิดชอบ หรือหัวหน้างานท่ีท าหน้าท่ี
ในการร่วมพิจารณา ตรวจสอบ และก าหนด
กฎเกณฑ์ให้ชัด เจน เจ้ าอาวาสต้องเป็น ผู้
ตัดสินใจครั้งสุดท้าย 

๒) ด้านสะดวก ก าหนดผู้รับผิดชอบ หรือหัวหน้างานท่ีท าหน้าท่ี
ในการร่วมพิจารณา ตรวจสอบ และก าหนด
กฎเกณฑ์ให้ชัด เจน เจ้ าอาวาสต้องเป็น ผู้
ตัดสินใจครั้งสุดท้าย และตรวจเช็คเป็นประจ า 

๓) ด้านสะอาด ใช้อุปกรณ์และวิธีการท าความสะอาดท่ีถูกต้อง 
๔) ด้านสุขลักษณะ เจ้าอาวาสพึ่งหมั่นติดตามผลการปฏิบัติเพื่อ

รักษามาตรฐาน 
๕) ด้านสร้างนิสัย เจ้าอาวาสพึงหมั่นตรวจเย่ียมอย่างต่อเนื่อง 

 
 
 
 
 

 



๑๕๖ 

ตารางท่ี ๔.๒๑ รูปแบบการบริหารวัดสรา้งสุขด้วยกิจกรรม ๕ ส จงัหวัดสิงห์บุร ี(ต่อ) 
ท่ีมา : จากการสังเคราะห์ของผู้วิจัยเอง 

 
การบริหารวัดสร้างสุข กิจกรรม ๕ ส รูปแบบ 

๖) อาวาสสัปปายะ 

๑) ด้านสะสาง มีการจ าแนกของท่ีจ า เป็นต้องใช้ ของท่ีไม่
จ าเป็นต้องใช้ ขอท่ีรอตัดสินใจ ภายในกุฎิ ศาลา
การเปรียญ โดยค านึกถึงความจ าเป็นท่ีต้องใช้
งาน 

๒) ด้านสะดวก การจัดเก็บส่ิงของ โดยค านึงถึงหลักคุณภาพของ
ส่ิงของนั้น 

๓) ด้านสะอาด มีการท าความสะอาด (ปัด กวาด เช็ด ถู) และ
ตรวจสอบเครื่องมือ อุปกรณ์ รวมท้ังบริเวณ
พื้นท่ีภายในวัด 

๔) ด้านสุขลักษณะ ปรับปรุงมาตรฐานให้ดีขึ้นอยู่เสมอ 
๕) ด้านสร้างนิสัย การสร้างทัศนคติท่ีดีในการร่วมกันพัฒนาวัด

อย่างต่อเนื่อง 

๗) อาหารสัปปายะ 

๑) ด้านสะสาง ไม่เก็บสะสมอาหารตามพระธรรมวินัย 
๒) ด้านสะดวก การจัดวางหรือจัดเก็บส่ิงของต่าง ๆ ในภายใน

วัดอย่างเป็นระบบ เพื่อประสิทธิภาพ คุณภาพ 
และ ความปลอดภัย 

๓) ด้านสะอาด ปรุงสุกและใหม่ทุกวัน 
๔) ด้านสุขลักษณะ ปรับปรุงมาตรฐานให้ดีขึ้นอยู่เสมอ 
๕) ด้านสร้างนิสัย โภชเนมัตตัญญุตา ส ารวมในการบริโภค 

๘) บุคคลสัปปายะ 

๑) ด้านสะสาง ควรเริ่มจากกุฎิเจ้าอาวาสก่อน แล้วขยายไปท่ัว
ท่ังวัด มีผู้รับผิดชอบท่ีแน่นอน 

๒) ด้านสะดวก การจัดเ ก็บส่ิงของ โดยค านึงถึงหลักความ
ปลอดภัย ท้ังในเรื่องมาตรฐานการจัดวางความ
ปลอดภัยในการจัดเก็บ รวมถึงความปลอดภัย
ของผู้จัดเก็บส่ิงของเหล่านั้นด้วย 

๓) ด้านสะอาด ท าความสะอาดทุกวันจนเป็นนิสัย 
๔) ด้านสุขลักษณะ ปรับปรุงมาตรฐานให้ดีขึ้นอยู่เสมอ 
๕) ด้านสร้างนิสัย การสร้ า งทัศนคติ ท่ีดีในการท างานให้แ ก่

พระภิกษุสามเณรภายในวัด 
 
 

 



๑๕๗ 

 

ตารางท่ี ๔.๒๑ รูปแบบการบริหารวัดสรา้งสุขด้วยกิจกรรม ๕ ส จงัหวัดสิงห์บุร ี(ต่อ) 
ท่ีมา : จากการสังเคราะห์ของผู้วิจัยเอง 

 
การบริหารวัดสร้างสุข กิจกรรม ๕ ส รูปแบบ 

๙) ธรรมสัปปายะ 

๑) ด้านสะสาง จัดท าแบบฟอร์มในการส ารวจ 
๒) ด้านสะดวก ท าป้ายช้ีบ่งเพื่อให้สะดวกในการค้นหา การ

จัดเรียงเครื่องมือตามล าดับขั้นตอนในการใช้
งาน 

๓) ด้านสะอาด ท าให้การท าความสะอาดเป็น ส่วนหนึ่งใน
กิจวัตรประจ าวัน สร้างความรู้สึกการมีส่วนร่วม
และความเป็น เจ้ าของ วัดให้แ ก่พระภิกษุ
สามเณรได้ 

๔) ด้านสุขลักษณะ มาตรฐานท่ีก าหนดขึ้น สามารถเปล่ียนแปลงได้
ตามกาลเวลา 

๕) ด้านสร้างนิสัย การสร้ า งทัศนคติ ท่ีดีในการท างานให้แ ก่
พระภิกษุสามเณรภายในวัด 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๕๘ 

วัดสร้างสุข 

ด้วยกิจกรรม ๕ ส  

จังหวัดสิงห์บุรี 

P วางแผน 
มีการวางแผนด าเนินการ
กิจกรรม ในระยะสั้นและ

ระยะยาว 

O จัดองค์การ 
มีการจัดตั้งคณะกรรมการ

บริหารวัดสร้างสุขดว้ย
กิจกรรม ๕ ส  โดยใหภ้าค
ส่วนที่มีสว่นเกีย่วขอ้งร่วม
เป็นคณะกรรมการบริหาร 

C สั่งการ 
มีการประเมินผลกการ

ปฏิบัติงานของ
พระภิกษุสามเณร

ภายในวัดอย่างต่อเน่ือง 

C ประสานงาน 
การติดต่อสื่อสารแจ้ง

ข่าวสารการด าเนินกิจกรรม
อย่างต่อเน่ือง 

C ควบคุม 
มีการควบคุมดูแลมิให้

พระภิกษุสามเณรภายใน
วัดในองค์กรกระท าการ
นอกเหนือจากภาระงาน 

ด้านสะสาง 
มีแปลนวัด แผนผัง ระบุ
การใช้ประโยชน์พื้นท่ี 
แบ่งพื้นท่ีเป็น สังฆาวาส 
และ พุทธาวาส  ถนน
ทางเข้าและถนนภายใน
วัด สะอาด สวยงาม ไม่
มีส่ิงปฏิกูล อยู่ในสภาพ
ท่ีส า มา รถ ใ ช้กา ร ไ ด้
สะดวก และปลอดภัย 
มี ก า ร จ า แน กข อง ท่ี
จ าเป็นต้องใช้ ของท่ีไม่
จ าเป็นต้องใช้ 

ด้านสะดวก 
สะดวกในการติดต่อ ท่ี
จอดรถ การขึ้นลง ป้าย
บอกทาง ชัดเจน และ
ไ ด้ รั บ ก า ร ดู แ ล อ ยู่
สม่ าเสมอ  วัสดุอุปกรณ์ 
และส่ิงของเครื่องใช้ต่าง 
ๆ  จั ด เ ก็บอย่ า ง เป็ น
ระเบียบเรียบร้อย เป็น
หมวดหมู่  
ควร เ ริ่ ม จ า ก กุฎิ เ จ้ า
อาวาสก่อน แล้วขยาย
ไปท่ัวท่ังวัด 

ด้านสะอาด 
จั ด ใ ห้ มี ท่ี ก า จั ด หรื อ
รองรับขยะ และทาง
ร ะ บ า ย น้ า  อ ย่ า ง
เหมาะสม เพียงพอ และ
ถูกสุขลักษณะ   ใต้ถุน
อาคาร และลานวัด มี
ค ว า ม เ ป็ น ร ะ เ บี ย บ
เรียบร้อย ปราศจากส่ิง
เกะกะ และส่ิงปฏิกูล  

ด้านสร้างนิสัย 
ดูแลอาคารเสนาสนะท่ี
ไม่ได้ใช้งาน แต่รือถอน
ไม่ได้ หรือยังไม่ได้ ซ้ือ
ถอน ให้ เ ป็นระเบียบ
เรียบร้อย ไม่ รกรุ งรั ง 
เกะกะ  บริเวณโดยรวม
มีความสงบสุข ร่มเย็น 
น่าเล่ือมใสศรัทธา ไม่มี
เสียงดังรบกวน  
 

ด้านอาวาสสัปปายะ 
มีสถานท่ีจอดรถท่ีเพียงพอ 

ด้านอาหารสัปปายะ 
มีการควบคุมคุณภาพของอาหารและเครื่องดื่มที่น ามาขาp 

ด้านปุคคลสัปปายะ 
มีการฝกึอบรมพฒันาพระภิกษุสามเณรภายในวัด 

ด้านธรรมสัปปายะ 
 มีการให้ค าปรึกษาแนะน าผู้ร่วมงานในการปฏิบัติงาน 

แผนภาพท่ี ๔.๖ องค์ความรู้จากการวิจัย ท่ีมา : จากการสังเคราะห์ของผู้วิจัยเอง 

ด้านสุขลักษณะ 
โอ่งน้ า หรือภาชนะกัก
เ ก็ บ น้ า ดื่ ม น้ า ใ ช้  มี
จ านวนเพียงพอ สะอาด 
จั ต ว า ง ไ ว้ อย่ า ง เป็ น
ระเบียบ มีฝาปิดมิดชิด
ถูกหลักสุขอนามัย   

๔.๕ องค์ความรู้จากการวิจัย 
จากการศึกษาวิจัยเรื่อง “รูปแบบการบริหารวัดสร้างสุขด้วยกิจกรรม ๕ ส จังหวัด

สิงห์บุรี” ผู้วิจัยสามารถสรุปผลการวิจัยได้ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



๑๕๙ 

 

จากแผนภาพที่ ๔.๖ พบว่า รูปแบบการบริหารวัดสร้างสุขด้วยกิจกรรม ๕ ส จังหวัด
สิงห์บุรี ประกอบด้วย 

รูปแบบท่ีหน่ึง สะสาง ได้แก่ มีแปลนวัด แผนผัง ระบุการใช้ประโยชน์พื้นท่ี แบ่งพื้นท่ีเป็น 
สังฆาวาส และ พุทธาวาส  ถนนทางเข้าและถนนภายในวัด สะอาด สวยงาม ไม่มีส่ิงปฏิกูล อยู่ในสภาพ
ท่ีสามารถใช้การได้สะดวก และปลอดภัย โดยการ 

๑) มีการแยกแยะส่ิงของ และจัดเป็นหมวดหมู่ 
๒) จัดแบ่งแยกเป็นหมวดหมู่ตามชนิด หรือประเภทของส่ิงของ 
๓) ก าหนดวันท าความสะอาดครั้งใหญ่ (big cleaning day) 
๔) การชี้แจงพระภิกษุสามเณรภายในวัดให้ทราบกิจกรรม และท าร่วมกันอย่างสามัคคี 
๕) ก าหนดผู้รับผิดชอบ หรือหัวหน้างานท่ีท าหน้าท่ีในการร่วมพิจารณา ตรวจสอบ และ

ก าหนดกฎเกณฑ์ให้ชัดเจน เจ้าอาวาสต้องเป็นผู้ตัดสินใจครั้งสุดท้าย 
๖) มีการจ าแนกของท่ีจ าเป็นต้องใช้ ของท่ีไม่จ าเป็นต้องใช้ ขอท่ีรอตัดสินใจ ภายในกุฎิ 

ศาลาการเปรียญ โดยค านึกถึงความจ าเป็นท่ีต้องใช้งาน 
๗) ไม่เก็บสะสมอาหารตามพระธรรมวินัย 
๘) ควรเริ่มจากกุฎิเจ้าอาวาสก่อน แล้วขยายไปท่ัวท่ังวัด มีผู้รับผิดชอบท่ีแน่นอน 
๙) จัดท าแบบฟอร์มในการส ารวจ 
รูปแบบท่ีสอง สะดวก ได้แก่ สะดวกในการติดต่อ ท่ีจอดรถ การขึ้นลง ป้ายบอกทาง 

ชัดเจน และได้รับการดูแลอยู่สม่ าเสมอ   วัสดุอุปกรณ์ และส่ิงของเครื่องใช้ต่าง ๆ จัดเก็บอย่างเป็น
ระเบียบเรียบร้อย เป็นหมวดหมู่ สะอาดและสะดวกก่อนน ามาใช้สอย แสงสว่าง ระบบไฟฟ้า บริเวณวัด 
เพียงพอให้เกิดความปลอดภัยในการอยู่อศัยและเข้ามาปฏิบัติศาสนกิจ โดยการ 

๑) วางแผนการก าหนดท่ีวางของให้ชัดเจน 
๒) จัดวางให้เป็นระเบียบ หมวดหมู่ มีป้ายช่ือแสดงท่ีวางของ มีป้ายช่ือติดส่ิงของท่ีจะวาง  
๓) ท าผังแสดงต าแหน่งวางของ 
๔) การชี้แจงพระภิกษุสามเณรภายในวัดให้ทราบกิจกรรม และท าร่วมกันอย่างสามัคคี 
๕) ก าหนดผู้รับผิดชอบ หรือหัวหน้างานท่ีท าหน้าท่ีในการร่วมพิจารณา ตรวจสอบ และ

ก าหนดกฎเกณฑ์ให้ชัดเจน เจ้าอาวาสต้องเป็นผู้ตัดสินใจครั้งสุดท้าย และตรวจเช็คเป็นประจ า 
๖) การจัดเก็บส่ิงของ โดยค านึงถึงหลักคุณภาพของส่ิงของนั้น 
๗) การจัดวางหรือจัดเก็บส่ิงของต่าง ๆ ในภายในวัดอย่างเป็นระบบ เพื่อประสิทธิภาพ 

คุณภาพ และ ความปลอดภัย 
๘) การจัดเก็บส่ิงของ โดยค านึงถึงหลักความปลอดภัย ท้ังในเรื่องมาตรฐานการจัดวาง

ความปลอดภัยในการจัดเก็บ รวมถึงความปลอดภัยของผู้จัดเก็บส่ิงของเหล่านั้นด้วย 
๙) ท าป้ายช้ีบ่งเพื่อให้สะดวกในการค้นหา การจัดเรียงเครื่องมือตามล าดับข้ันตอนในการ

ใช้งาน 
รูปแบบท่ีสาม สะอาด ได้แก่ มีไม้ยืนต้น (เน้นต้นไม้ในประวัติพระพุทธศาสนา) ให้ความ

ร่มรื่น เย็นสบาย อย่างเพียงพอและเหมาะสม จัดให้มีท่ีก าจัดหรือรองรับขยะ และทางระบายน้ า อย่าง
เหมาะสม เพียงพอ และถูกสุขลักษณะ   ใต้ถุนอาคาร และลานวัด มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย 



๑๖๐ 

ปราศจากส่ิงเกะกะ และส่ิงปฏิกูล พื้น ฝาผนัง ประตู หน้าต่าง หลังคา ฝ้าเพดาน ในอาคารต่างๆ 
สะอาด ปราศจากฝุ่นละออง ส่ิงปฏิกูล ส่ิงของรกรุงรัง และอยู่ในสภาพใช้งานได้  ห้องน้ า ห้องส้วม ท่ีใช้
การได้ มีจ านวนเพียงพอ และได้รับการดูแลให้สะอาด ปราศจากกล่ินเหม็น พร้อมใช้งานได้เสมอ  โรง
ครัว สะอาด ปราศจากหยากไย่ ใยแมงมุม และส่ิงปฏิกูล อากาศถ่ายเทได้ดี ไม่เหม็นอับ จัดเก็บอุปกรณ์
และส่ิงของเครื่องใช้ไว้อย่างเป็นหมวดหมู่และมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย โดยการ 

๑) มอบหมายพื้นท่ีรับผิดชอบให้แก่พระภิกษุสามเณร การแบ่งความรับผิดชอบในการท า
ความสะอาดให้ชัดเจน 

๒) ก าหนดรายละเอียดของการท าความสะอาด 
๓) ก าหนดเวลาท าความสะอาด 
๔) ผู้รับผิดชอบจะต้องส่ือสารให้พระภิกษุสามเณรภายในวัดเข้าใจวัตถุประสงค์ของการท า

ความสะอาดและศึกษาวิธีการใช้งานอุปกรณ์อย่างถูกต้องและปลอดภัย 
๕) ใช้อุปกรณ์และวิธีการท าความสะอาดท่ีถูกต้อง 
๖) มีการท าความสะอาด (ปัด กวาด เช็ด ถู) และตรวจสอบเครื่องมือ อุปกรณ์ รวมท้ัง

บริเวณพื้นท่ีภายในวัด 
๗) ปรุงสุกและใหม่ทุกวัน 
๘) ท าความสะอาดทุกวันจนเป็นนิสัย 
๙) ท าให้การท าความสะอาดเป็นส่วนหนึ่งในกิจวัตรประจ าวัน สร้างความรู้สึกการมีส่วน

ร่วมและความเป็นเจ้าของวัดให้แก่พระภิกษุสามเณรได้ 
รูปแบบท่ีสี่ สุขลักษณะ ได้แก่ โอ่งน้ า หรือภาชนะกักเก็บน้ าดื่มน้ าใช้ มีจ านวนเพียงพอ 

สะอาด จัตวางไว้อย่างเป็นระเบียบ มีฝาปิดมิดชิดถูกหลักสุขอนามัย  โดยการ 
๑) ด าเนินการ ๓ ส แรก คือ สะสาง สะดวก และสะอาด อย่างต่อเนื่องและยาวนาน 
๒) ยกระดับมาตรฐานให้สูงขึ้น ก่อให้เกิดการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 
๓) การก าหนดมาตรฐานจะต้องท าให้เหมาะสมกับแต่ละวัด 
๔) เจ้าอาวาสจะต้องเป็นผู้น าในการปฏิบัติ และจะต้องเป็นผู้คอยหมั่นตรวจสอบผลการ

ปฏิบัติและสามารถให้ค าแนะน าในการแก้ไขได้ 
๕) เจ้าอาวาสพึ่งหมั่นติดตามผลการปฏิบัติเพื่อรักษามาตรฐาน 
๖) ปรับปรุงมาตรฐานให้ดีขึ้นอยู่เสมอ 
๗) มาตรฐานท่ีก าหนดขึ้น สามารถเปล่ียนแปลงได้ตามกาลเวลา 
รูปแบบท่ีห้า สร้างนิสัย ได้แก่ ดูแลอาคารเสนาสนะท่ีไม่ได้ใช้งาน แต่รือถอนไม่ได้ หรือ

ยังไม่ได้ซ้ือถอน ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย ไม่รกรุงรัง เกะกะ  บริเวณโดยรวมมีความสงบสุข ร่มเย็น น่า
เล่ือมใสศรัทธา ไม่มีเสียงดังรบกวน ไม่มีกล่ินเหม็น เหมาะแก่การปฏิบัติธรรม โดยการ 

๑) มีทบทวนและปฏิบัติ ๔ ส แรกอย่างต่อเนื่อง 
๒) เจ้าอาวาสต้องปฏิบัติเป็นตัวอย่างท่ีดี 
๓) เจ้าอวาสจัดกิจกรรมส่งเสริม กระตุ้นให้พระภิกษุสามเณรภายในวัดปฏิบัติตาม

มาตรฐานอย่างสม่ าเสมอ 



๑๖๑ 

 

๔) การประกวดและมอบรางวัล เพื่อสร้างขวัญก าลังใจให้แก่พระภิกษุสามเณรภายในวัดท่ี
มีผลงานดี 

๕) เจ้าอาวาสพึงหมั่นตรวจเย่ียมอย่างต่อเนื่อง 
๖) การสร้างทัศนคติท่ีดีในการร่วมกันพัฒนาวัดอย่างต่อเนื่อง 
๗) โภชเนมัตตัญญุตา ส ารวมในการบริโภค 
๘) การสร้างทัศนคติท่ีดีในการท างานให้แก่พระภิกษุสามเณรภายในวัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ที่ ๕ 
 



๑๖๒ 

 

 
บทที่ ๕ 

 
  สรุป อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

 



๑๖๓ 

 

 

จากการศึกษาวิจัยเรื่อง “รูปแบบการบริหารวัดสร้างสุขด้วยกิจกรรม ๕ ส จังหวัดสิงห์บุรี” 
มีวัตถุประสงค์ ๓ ประการคือ ๑) เพื่อศึกษาสภาพท่ัวไปในการบริหารวัดสร้างสุขด้วยกิจกรรม ๕ ส 
จังหวัดสิงห์บุรี ๒) เพื่อศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อการบริหารวัดสร้างสุขด้วยกิจกรรม ๕ ส จังหวัดสิงห์บุรี ๓) 
เพื่อศึกษารูปแบบการบริหารวัดสร้างสุขด้วยกิจกรรม ๕ ส จังหวัดสิงห์บุรี สามารถสรุปผลการวิจัย 
อภิปรายผล และเสนอแนะได้ดังนี้ 

๕.๑ สรุปผลการวิจัย 
๑) สภาพทั่วไปในการบริหารวัดสร้างสุขด้วยกิจกรรม ๕ ส จังหวัดสิงห์บุรี  
การบริหารวัดสร้างสุขด้วยกิจกรรม ๕ ส จังหวัดสิงห์บุรี นับเป็นนโยบายส าคัญของคณะ

สงฆ์จังหวัดสิงห์บุรี เพราะเป็นนโยบายจากมหาเถรสมาคมท่ีก าชับให้วัดทุกวัดท่ัวประเทศพัฒนาวัด
ของตนเองตามหลัก ๕ ส เจ้าอาวาสให้ความสนใจ และเอาใจใส่ในการพัฒนาวัดให้เจริญรุ่งเรือง พระ
ผู้ใหญ่ของจังหวัดสิงห์บุรีให้ความส าคัญกับการบริหารวัดสร้างสุขด้วยกิจกรรม ๕ ส มีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการขับเคล่ือนงาน มีการประชุมคณะทท างาน มีการอบรมจากทางคณะสงฆ์และหน่วยงาน
ท่ีเก่ียวข้องกับการขับเคล่ือนนโยบาย ๕ ส พระสังฆาธิการระดับสูงให้ความส าคัญกับการพัฒนาวัด 
การพัฒนางานคณะสงฆ์ท้ัง ๖ ด้าน รวมถึงส่งเสริมให้เจ้าอาวาสพัฒนาวัดให้เป็นวัดสร้างสุขอย่าง
ต่อเนื่อง  วัดมีศาสนสถานท่ีมั่นคง มีขนาดใหญ่ และหลากหลาย สามารถพัฒนาให้เป็นแหล่งเรียนรู้
ในชุมชนได้ เช่น มีศาลาการเปรียญ อุโบสถ พิพิธภัณฑ์ ห้อสมุด หอกระจายข่าว ศาลาปฏิบัติธรรม 
ลานเอนกประสงค์ ศาลาบ าเพ็ญกุศล ลานวัด เป็นต้น ซ่ึงเหมาะแก่การจัดกิจกรรมของชุมชน วัดมี
ความร่มรื่น สะอาด สวยงาม สงบ มีการจัดสรรพื้นท่ีบริเวณวัดได้อย่างเหมาะสม เป็นสัดส่วน เหมาะ
แก่กับจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของชุมชน วัดเป็นศูนย์รวมทางด้านจิตใจของประชาชน โดยมีพระภิกษุ
สามเณรเป็นแกนน าในการพัฒนาจิตใจประชาชนอย่างครบวงจร วัดเป็นศูนย์กลางในการจัดกิจกรรม
ส าคัญๆ ของประชาชนเป็นประจ า หน่วยงานราชการมักใช้สถานท่ีของวัดในการจัดกิจกรรมส่งเสริม
คุณภาพชีวิตของชาวบ้านในท้องถิ่น มีการแต่งตั้งคณะกรรมการในการพัฒนาวัด ท้ังจัดสรร
งบประมาณ ควบคุมและอ านวยการในการพัฒนาวัดระยะส้ันๆ มีการด าเนินงานในลักษณะของ
คณะกรรมการ มีเจ้าอาวาสเป็นประธาน ผู้ช่วยเจ้าอาวาส เป็นรองประธาน มีพระสังฆาธิการระดับสูง 
เป็นท่ีปรึกษา นอกจากนี้ยังแต่งตั้งพระภิกษุสามเณรภายในวัด ไวยาวัจกร คณะกรรมการวัด ผู้น า
ชุมชน ผู้อ านวยการสถานศึกษา คณะครู ตลอดถึงชาวบ้าน ร่วมเป็นคณะกรรมการในการด าเนินงาน 
มีการประชุมคณะกรรมการในการก าหนดวัตถุประสงค์ของโครงการ ขั้นตอนวิธีในการด าเนินการ 
งบประมาณ สถานท่ี ผู้รับผิดชอบโครงการ อยู่เป็นประจ า เป็นหน้าท่ีของเจ้าอาวาสในการพัฒนาวัด
และส่งเสริมงานด้านการปกครอง การศาสนศึกษา การเผยแผ่พระพุทธศาสนา การสาธารณูปการ 
การศึกษาสงเคราะห์ และการสาธารณสงเคราะห์ มีการมอบหมายพระภิกษุสามเณรภายในวัดภายใน
วัดให้เป็นผู้รับผิดชอบโครงการต่างๆ โดยมีเจ้าอาวาสเป็นผู้ก ากับติดตามและประเมินผล   

จุดอ่อนของการบริหารวัดสร้างสุขด้วยกิจกรรม ๕ ส จังหวัดสิงห์บุรี คือ วัดในจังหวัด
สิงห์บุรี ส่วนใหญ่ยังไม่มีการจัดท าทะเบียนครุภัณฑ์ เนื่องจากไม่มีงบประมาณในการจัดการดูแล 
พระภิกษุสามเณรมีจ านวนน้อย ท าให้การพัฒนาวัดไม่มีความต่อเนื่อง ขาดผู้ดูแลรับผิดชอบงาน
โดยเฉพาะ ในภาพรวมมองว่า พระสังฆาธิการขาดความรู้ความเข้าใจในการบริหารและการจัดการ และ



๑๖๔ 

องค์ความรู้พื้นฐานประวัติศาสตร์ศิลป์ โดยเฉพาะความเป็นผู้น า ซ่ึงจะต้องมีภาวะของความเป็นผู้น า 
ผนวกกับการเป็นผู้จัดการ ซ่ึงท้ังสองอย่างนี้ มีท้ังหน้าท่ีและบทบาท ท่ีจะน าองค์กรไปสู่การพฒันาอย่าง
ยั่งยืน มิใช่การพัฒนาแบบอีเวนท์ ต้องบริหารจัดการแบบมีส่วนร่ วม แทนการส่ังการแต่ฝ่ายเดียว       
ส่ิงส าคัญพระสังฆาธิการจักต้องดูคนออก บอกคนได้ อาศัยคนเป็น  

บางวัดมีปัญหาเรื่องความสะอาดภายในวัด หรือบริเวณรอบนอกของวัด เนื่องจากไม่มีการ
จัดเก็บท่ีถูกวิถี การก่อสร้างและการรักษาในอดีต มีการดูแลเอาใจใส่ รักษาศิลปะในการก่อสร้าง อย่าง
ดีเย่ียม เพราะโดยส่วนมากพระสงฆ์เป็นช่างฝีมือ สร้างด้วยฝีมือท่านเอง จึงหวงแหนผลงานการก่อสร้าง
ทุกอย่าง พระสังฆาธิการขาดความรู้ ความเข้าใจในการก่อสร้าง การด าเนินการควรอนุรักษ์ ไม่ควร
ท าลายของเก่าท่ีมีอยู่แล้ว ต้องเก็บรักษาไว้ การจัดสร้างไม่มีแบบแผน ขึ้นอยู่ตามความพอใจของเจ้า
อาวาส การด าเนินการเป็นเรือ่งละเอียดอ่อน เป็นงานท่ีไม่สามารถด าเนินการโดยผู้ใดผู้หนึ่งเพียงผู้เดียว
ได้ เพราะต้องอาศัยความรู้เฉพาะด้านหลายแขนง ซ่ึงอาจเรียกได้ว่าเป็นความรู้ในลักษณะสหวิทยา ท่ีใช้
ศาสตร์หลายแขนงในการด าเนินการ อาทิเช่น ความรู้ทางด้านสถาปัตยกรรม ความรู้ด้านองค์ประกอบ
ภายในของตัวอาคาร ความรู้ด้านลวดลายประดับตกแต่ง   

วัด เน้นส่ิงปลูกสร้ า ง ท่ีสามารถใ ช้ประโยชน์ ได้ เพียงการประกอบพิ ธีกรรมทาง
พระพุทธศาสนาเท่านั้น ไม่เอ้ืออ านวยต่อการจัดกิจกรรมของวัดสร้างสุข ในอดีตการจัดการ
สาธารณูปการมักขาดการประสานงานท่ีดี ต่างคนต่างท า ท่ีใด ผู้รับผิดชอบมีความรู้ ความเข้าใจ         
มีพระภิกษุสามเณรภายในวัดท่ีเก่ง มีความรู้ทางศิลปะนั้นๆ ก็จะจัดการได้ดี มีการจัดการสร้างไม่มีแบบ
แผนอยากสร้างตรงไหนก็สร้างตรงนั้น ท าให้พื้นท่ีของวัดคับแคบไม่เป็นสัดส่วน วัดมีศาสนสถานท่ีไม่
มั่นคงมีขนาดเล็ก และช ารุดทรุดโทรมไม่สามารถพัฒนาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ในชุมชนได้ งบประมาณไม่
แน่นอน ซ่ึงส่วนใหญ่ได้มาจากการบริจาคของประชาชน จึงท าให้ขาดสภาพคล่องในการก่อสร้าง หรือ
ปรับปรุงพัฒนาเสนาสนะ งบประมาณ เพราะงบประมาณไม่ได้มีมาเป็นก้อนแบบทางราชการ ท าให้การ
ปรับปรุงหรือพัฒนาท าไดไ้ม่ต่อเนือ่ง ขาดแคลนงบประมาณสนบัสนุน มีก็น้อย จึงท าให้งานล่าช้า ไม่ทัน
ต่อความร่วงโรยของถาวรวัตถุสถาน   

วัดขาดความร่มรื่นสะอาดสวยงามสงบมีการจัดสรรพื้นท่ีบริเวณวัดไม่เหมาะสมไม่เป็นเป็น
สัดส่วนมีพื้นท่ีป่าไม้น้อย เน้นการใช้พื้นท่ีในตัวอาคารมากกว่าบริเวณด้านนอกท าให้ส้ินเปลืองพลังงาน
จ านวนมาก เกิดจากการสร้างวัดแบบไม่มีการวางแผน ไม่มีแบบแผนไม่มีพิมพ์เขียว เจ้าอาวาสคิดอย่าง
จะสร้างส่ิงใดก็สร้าง  ท าให้ขยายเพิ่มเติมภายหลังล าบากมาก  และการปฏิสังขรณ์นั้นก็ขาดงบประมาณ
จากรัฐบาลมาให้อย่างเพียงพอ  ควรเพิ่มงบประมาณการปฏิสังขรณ์ให้มากขึ้น ขาดการวางแผนท่ีดี 
และขาดการควบคุมดูแลในการด าเนินงาน  วัดขาดงบประมาณในการพัฒนาวัดอย่างต่อเนื่อง เป็นไป
อย่างช้าๆ การก่อสร้างเป็นไปด้วยความล่าช้า เพราะขาดแคลนทุนทรัพย์ ท่ีจะมาด าเนินการก่อสร้าง 
ต้องรอการบริจาคเสียส่วนใหญ่ ช่างก่อสร้างขาดความช านาญ จึงเป็นผลกระทบต่อการก่อสร้าง หรือ
การบริหารจัดการ ขาดพระภิกษุสามเณรภายในวัดท่ีเข้าใจในการบริหาร จัดการที่ดี  

โอกาสของการบริหารวัดสร้างสุขด้วยกิจกรรม ๕ ส จังหวัดสิงห์บุรี คือ ประชาชนส่วนใหญ่
ศรัทธาในพระพุทธศาสนา ให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ กับทางวัดเป็นอย่างดี เช่น เข้าร่วม
ปฏิบัติธรรม สวดมนต์ เป็นต้น มีการบูรณาการหลักการต่างๆมาประยุกต์ใช้ โดยมีการจัดองค์การ    
การประสานงาน การติดตามผลงาน โดยปรับจากสถาปนิกไปเป็นการวางแผนการใช้ระบบควบคุมใน



๑๖๕ 

 

การท างานหรือการพัฒนาวัด  การกระจายหน้าท่ีและอ านาจในการรับผิดชอบ จะเป็นการบริหาร
องค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ  และสามารถติดตามประเมินผลการท างานได้ มีการปรับการท างานตาม
ความเหมาะสมและความจ าเป็นของสถานการณ์  การตั้งวัตถุประสงค์  และการสร้างจริงท าจริงจึงเป็น
หลักการของการหาทุนทรัพย์ ประกอบกับความศรัทธาของพระสังฆาธิการ  เป็นใบเบิกทางในการหา
ทุนทรัพย์อีกประการหนึ่งคือ ต้องมีการวางแผนแบบการมีส่วนร่วม  คล้ายๆลักษณะเดียวกับแชร์ลูกโซ้ 
ส่ือจากปากต่อปาก   

การหาทุนจัดหาสาธุชนผู้มีจิตศรัทธา ท าการทอดผ้าป่าสามัคคีให้สาธุชนคนอ่ืนๆ ได้มีส่วน
ร่วมด้วย และตั้งไวยาวัจกรท าหน้าท่ีดูแลเงินทองท่ีหามาได้ โดยมีวัตถุประสงค์มาใช้จ่ายสร้าง
สาธารณูปการที่จ าเป็นรีบด่วน เพื่ออ านวยความสะดวกในการประกอบศาสนกิจของพระและสาธุชน
ท่ัวไป ชุมชนให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ กับทางวัดเป็นอย่างดี มีการจัดกิจกรรมต่างๆ        
ของชุมชนภายในวัด เทคโนโลยีมีความทันสมัย เข้าถึงง่าย โดยการระดมทุนจากผู้มีจิตศรัทธา ขอความ
ร่วมมือกับชุมชน บอกจุดประสงค์การท างานว่ามีประโยชน์อย่างไร โดยใช้หลักการวางแผน การจัดการ 
การประสานงาน และการควบคุม  เด็กและเยาวชนสนใจและมีจิตอาสาช่วยกันพัฒนาวัดเพิ่มมากขึ้น 
ควรควบคุมแบบแปลนเสนาสนะให้อยู่ในหลักประหยัดและพอเหมาะพอสมควรแก่สภาพท้องถิ่น     
และก่อสร้างตามแบบแปลน  ชุมชนมีการอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่นเป็นอย่างดี 
ชุมชนชนบทสนับสนุนและพัฒนาวัดให้เจริญรุ่งเรือง การก่อสร้างต่างๆภายในวัดเรียกว่างาน
สาธารณูปการ ทุกวัดจะต้องมีการก่อสร้างอยู่ตลอดเวลา ต้องปรับปรุง ซ่อมบ ารุงอยู่ตลอดไป        
แนวทางการหาทุนจากภาครัฐผู้จัดควรให้บางส่วน ประชาชนบริจาคจ านวนมาก วัตถุประสงค์ของการ
ก่อสร้างเพื่อประโยชน์การใช้สอยของวัดในชุมชน มีการมอบรางวัลแก่วัดและพระภิกษุสามเณรท่ีมี
ผลงานดีเด่นในการเป็นวัดสร้างสุข แก่วัดท่ีมีผลงานในการพัฒนาวัดอย่างต่อเนื่อง เช่น วัดท่ีจัดตั้ง
อุทยานการศึกษาภายในวัด วัดพัฒนาตัวอย่าง วัดพัฒนาตัวอย่างท่ีมีผลงานดีเด่น ส านักปฏิบัติธรรม
ประจ าจังหวัดท่ีมีผลงานดีเด่น วัดท่ีส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา หน่วยอบรมประชาชนประจ า
ต าบลท่ีมีผลงานดีเด่น เป็นต้น  

อุปสรรคของการบริหารวัดสร้างสุขด้วยกิจกรรม ๕ ส จังหวัดสิงห์บุรี คือ ชุมชนมีปัญหา
เรื่องยาเสพติด การพนัน สุรา บุหรี่ น าไปสู่อาชญากรรม การทะเลาะวิวาท เป็นต้น ปัญหาเศรษฐกิจ
ตกต่ าท าให้ประชาชนต้องเร่งท ามาหากิน ไม่สนใจวัดเท่าท่ีควร ชุมชนขาดงบประมาณสนับสนุนการ
พัฒนาวัดการสร้างอาคารขึ้นมาสักหลังหรือสร้างศาลาการเปรียญมาสัก ๑ หลัง ค่าวัสดุ อุปกรณ์มีราคา
แพง ค่าแรงก็แพง ไม่เหมือนในอดีตค่าแรงถูก จุดอ่อนคือสถานท่ีก่อสร้างวัดหรือศาลามีน้อยและราคา
ท่ีดินราคาแพงมาก ไม่เหมือนอดีตท่ีดินไร่ละหมื่นบาท แต่ทุกวันไร่ละเป็นแสนขึ้นไป สังคมโดยรอบเป็น
สังคมเมือง ประชาชนขาดความสนในเรื่องการพัฒนาวัดวาอาราม เทคโนโลยีราคาแพง ต้องลงทุนสูง 
การก่อสร้างต้องเป็นไปตามแบบแผนท่ีได้วางไว้  ถ้าเป็นโบราณสถานต้องมีการจดัการอนุรักษใ์ห้ถูกตอ้ง 
จัดท่ัวไปต้องมีการพัฒนาให้ดีขึ้นอีกกว่าเดิม จุดอ่อนหรือข้อด้อยปัญหาอุปสรรคนั้นมีมาก เช่น
งบประมาณได้ไม่พอใช้ในส่ิงก่อสร้าง  ขาดแคลนวัสดุอุปกรณ์ในการก่อสร้างและช่างสถาปนิก การขาด
ความรอบรู้ของพระสังฆาธิการ  ขาดการวางแผนและการประสานงาน การด าเนินการขาดระบบในการ
จัดการ นึกเอง คิดเอง ท าเอง โจทย์ท่ีตั้งไว้คือราคาไม่ใช่คุณค่า ประเด็นส าคัญการพัฒนาวัดมุ่งไปในเชิง
พาณิชย์ และการให้ได้เป็นวัดพัฒนา ปราศจากพื้นฐานของการพัฒนา เพื่อจรรโลงพระพุทธศาสนา 



๑๖๖ 

และองค์ความรู้เพื่อเป็นแบบอย่างทางสังคมในฐานะศูนย์กลางของวิทยาการ ซ่ึงในอดีตวัดเป็นตักศิลา
ของผู้คน 

เมื่อน าประเด็นภายในและภายนอก ในด้านกระบวนการด าเนินงาน มาวิเคราะห์
เปรียบเทียบกัน ท าให้ผู้วิจัยได้แนวทางในการก าหนดรูปแบบการบริหารวัดสร้างสุขด้วยกิจกรรม ๕ ส 
จังหวัดสิงห์บุรี ดังนี้   

๑)  พัฒนาวัดอย่างต่อเนื่องตามหลัก ๕ ส 
๒)  ด าเนินการในรูปแบบของคณะกรรมการ 
๓) จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีและมีการถ่ายทอดให้ผู้รับผิดชอบรู้ 
๔)  พัฒนาเครื่องมือในการก ากับติดตามและประเมินผลการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง 
๒) ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการบริหารวัดสร้างสุขด้วยกิจกรรม ๕ ส จังหวัดสิงห์บุรี  
จากการลงพื้นท่ีวิจัย ด้วยการแจกแบบสอบถามระดับปฏิบัติการของพระสังฆาธิการ 

จังหวัดสิงห์บุรี จ านวน ๑๘๔ รูป สามารถสรุปปัจจัยท่ีส่งผลต่อรูปแบบการบริหารวัดสร้างสุขด้วย
กิจกรรม ๕ ส  จังหวัดสิงห์บุรี  ได้ดังนี้ 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ท้ังในส่วนของอายุ พรรษา 
การศึกษาแผนกธรรม การศึกษาแผนกบาลี และการศึกษาทางโลก ผลการวิจัยพบว่า ผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง ๔๖-๕๕ ปี จ านวน ๖๕ รูป คิดเป็นร้อยละ ๓๕.๓ มีพรรษา ๒๐ 
พรรษาขึ้นไป จ านวน ๖๗ รูป คิดเป็นร้อยละ ๓๗.๐ จบนักธรรมช้ันเอก จ านวน ๑๖๔ รูป คิดเป็นร้อย
ละ ๘๙.๑ จบประโยค ๑-๒ ถึง ปธ. ๓ จ านวน ๑๖๑ รูป คิดเป็นร้อยละ ๘๗.๕  มีการศึกษาระดับต่ า
กว่าปริญญาตรี จ านวน ๑๔๔ รูป คิดเป็นร้อยละ ๗๘.๓ ตามล าดับ 

การวิเคราะห์ระดับปฏิบัติการในการบริหารวัดสร้างสุขด้วยกิจกรรม ๕ ส  จังหวัดสิงห์บุรี 
ใน ๓ ด้านคือ ๑) ด้านการด าเนินการกิจกรรม ๕ ส  ตาม กระบวนการ POCCC ๒) ด้านการบริหาร
วัดสร้างสุขตามหลัก สัปปายะ ๔ ๓) ด้านรูปแบบการบริหารวัดสร้างสุขด้วยกิจกรรม ๕ ส  ดัง
รายละเอียดท่ีแสดงตัวอย่างค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
พบว่า พระสังฆาธิการในจังหวัดสิงห์บุรี มีระดับปฏิบัติการในการปฏิบัติงานอยู่ในระดับปานกลาง (μ 
= ๓.๔๔, = ๐.๕๕๗) เพื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านการบริหารวัดสร้างสุขตามหลัก สัปปายะ 
๔ มีค่าเฉล่ียมากกว่าด้านอ่ืนๆ คือ ด้านการด าเนินการกิจกรรม ๕ ส  ตาม กระบวนการ POCCC  
และด้านรูปแบบการบริหารวัดสร้างสุขด้วยกิจกรรม ๕ ส  ตามล าดับ 

พระสังฆาธิการในจังหวัดสิงห์บุรี มีระดับปฏิบัติการในการปฏิบัติงานด้านการด าเนินการ
กิจกรรม ๕ ส  ตาม กระบวนการ POCCC ในภาพรวมท้ัง ๕ ด้าน อยู่ในระดับปานกลาง (μ = 
๓.๔๒,  = ๐.๕๕๙) เพื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านการจัดองค์การมีค่าเฉล่ียมากกว่าด้านอ่ืนๆ 
คือ ด้านการบังคับบัญชา หรือการส่ังการ ด้านสุขลักษณะ  ด้านการวางแผน และด้านการควบคุม 
ตามล าดับ 

พระสังฆาธิการในจังหวัดสิงห์บุรี  มีระดับปฏิบัติการในการปฏิบัติงาน ด้านการ
ด าเนินการกิจกรรม ๕ ส  ตาม กระบวนการ  POCCC (ด้านการวางแผน) อยู่ในระดับปานกลาง 
(μ = ๓.๔๑,  = ๐.๖๒๐) เพื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อท่ี ๕. มีการวางแผนด าเนินการ
กิจกรรม ในระยะส้ันและระยะยาวมีค่าเฉล่ียมากกว่าข้ออ่ืนๆ 



๑๖๗ 

 

พระสังฆาธิการในจังหวัดสิงห์บุรี  มีระดับปฏิบัติการในการปฏิบัติงาน ด้านการ
ด าเนินการกิจกรรม ๕ ส  ตาม กระบวนการ  POCCC (ด้านการจัดองค์การ) อยู่ในระดับปานกลาง 
(μ = ๓.๔๔,  = ๐.๖๒๘) เพื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อท่ี ๑. มีการจัดตั้งคณะกรรมการบริหาร
วัดสร้างสุขด้วยกิจกรรม ๕ ส  โดยให้ภาคส่วนท่ีมีส่วนเก่ียวข้องร่วมเป็นคณะกรรมการบริหาร มี
ค่าเฉล่ียมากกว่าข้ออ่ืนๆ 

พระสังฆาธิการในจังหวัดสิงห์บุรี  มีระดับปฏิบัติการในการปฏิบัติงาน ด้านการ
ด าเนินการกิจกรรม ๕ ส  ตาม กระบวนการ  POCCC (ด้านการบังคับบัญชา หรือสั่งการ) อยู่ใน
ระดับปานกลาง (μ = ๓.๔๓,  = ๐.๖๒๐) เพื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อท่ี ๕. มีการ
ประเมินผลกการปฏิบัติงานของพระภิกษุสามเณรภายในวัดอย่างต่อเนื่องมีค่าเฉล่ียมากกว่าข้ออ่ืนๆ 

พระสังฆาธิการในจังหวัดสิงห์บุรี  มีระดับปฏิบัติการในการปฏิบัติงาน ด้านการ
ด าเนินการกิจกรรม ๕ ส  ตาม กระบวนการ  POCCC (ด้านสุขลักษณะ) อยู่ในระดับปานกลาง (μ 
= ๓.๔๓,  = ๐.๖๒๑) เพื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อท่ี ๕. มีการติดต่อส่ือสารแจ้งข่าวสารการ
ด าเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่องมีค่าเฉล่ียมากกว่าข้ออ่ืนๆ 

พระสังฆาธิการในจังหวัดสิงห์บุรี  มีระดับปฏิบัติการในการปฏิบัติงาน ด้านการ
ด าเนินการกิจกรรม ๕ ส  ตาม กระบวนการ  POCCC (ด้านการควบคมุ) อยู่ในระดับปานกลาง (μ 
= ๓.๔๑,  = ๐.๖๓๗) เพื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อท่ี ๕. มีการควบคุมดูแลมิให้พระภิกษุ
สามเณรภายในวัดในองค์กรกระท าการนอกเหนือจากภาระงานมีค่าเฉล่ียมากกว่าข้ออ่ืนๆ 

พระสังฆาธิการในจังหวัดสิงห์บุรี มีระดับปฏิบัติการในการปฏิบัติงานด้านการบริหารวัด
สร้างสุขตามหลัก สัปปายะ ๔ ในภาพรวมท้ัง ๔ ด้าน อยู่ในระดับปานกลาง (μ = ๓.๔๖,  = 
๐.๕๘๗) เพื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านปุคคลสัปปายะ มีค่าเฉล่ียมากกว่าด้านอ่ืนๆ คือ ด้าน
อาหารสัปปายะ ด้านอาวาสสัปปายะและด้านธรรมสัปปายะตามล าดับ 

 พระสังฆาธิการในจังหวัดสิงห์บุรี มีระดับปฏิบัติการในการปฏิบัติงาน ด้านการ
บริหารวัดสร้างสุขตามหลัก สัปปายะ ๔ (ด้านอาวาสสัปปายะ) อยู่ในระดับปานกลาง (μ = ๓.๔๖, 
 = ๐.๕๗๘) เพื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อท่ี ๕. มีสถานท่ีจอดรถท่ีเพียงพอมีค่าเฉล่ียมากกว่า
ข้ออ่ืนๆ 

พระสังฆาธิการในจังหวัดสิงห์บุรี มีระดับปฏิบัติการในการปฏิบัติงาน ด้านการบริหารวัด
สร้างสุขตามหลัก สัปปายะ ๔ (ด้านอาหารสัปปายะ) อยู่ในระดับปานกลาง (μ = ๓.๔๗,  = 
๐.๖๒๔) เพื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อท่ี ๕. มีการควบคุมคุณภาพของอาหารและเครื่องดื่มท่ี
น ามาขายในวัดมีค่าเฉล่ียมากกว่าข้ออ่ืนๆ 

พระสังฆาธิการในจังหวัดสิงห์บุรี มีระดับปฏิบัติการในการปฏิบัติงาน ด้านการบริหารวัด
สร้างสุขตามหลัก สัปปายะ ๔ (ด้านปุคคลสัปปายะ) อยู่ในระดับปานกลาง (μ = ๓.๔๙,  = 
๐.๖๔๗) เพื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อท่ี ๓. มีการฝึกอบรมพัฒนาพระภิกษุสามเณรภายในวัด
ด้านการต้อนรับอย่างสม่ าเสมอมีค่าเฉล่ียมากกว่าข้ออ่ืนๆ 

พระสังฆาธิการในจังหวัดสิงห์บุรี มีระดับปฏิบัติการในการปฏิบัติงาน ด้านการบริหารวัด
สร้างสุขตามหลัก สัปปายะ ๔ (ด้านธรรมสัปปายะ) อยู่ในระดับปานกลาง (μ = ๓.๔๒,  = 



๑๖๘ 

๐.๖๖๑) เพื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อท่ี ๒ มีการให้ค าปรึกษาแนะน าผู้ร่วมงานในการปฏิบัติงาน
อย่างสม่ าเสมอมีค่าเฉล่ียมากกว่าข้ออ่ืนๆ 

พระสังฆาธิการในจังหวัดสิงห์บุรี มีระดับปฏิบัติการในการปฏิบัติงาน ด้านรูปแบบการ
บริหารวัดสร้างสุขด้วยกิจกรรม ๕ ส อยู่ในระดับปานกลาง (μ = ๓.๔๗,  = ๐.๖๐๔) เพื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อท่ี มีการจัดหมวดหมู่แยกประเภทส่ิงของเครื่องใช้มีค่าเฉล่ียมากกว่าข้อ
อ่ืนๆ 

ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัย พบว่า การเปรียบเทียบความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัย
ด้านการด าเนินการกิจกรรม ๕ ส  ตาม กระบวนการ POCCCกับรูปแบบการบริหารวัดสร้างสุขด้วย
กิจกรรม ๕ ส  โดยการหาค่าสหสัมพันธ์ Pearson พบว่า ค่า Significant Level มีค่าเท่ากับ ๐.๐๐๐ 
ซ่ึงน้อยกว่า ๐.๐๐๕ นั่นคือ ปัจจัยด้านการด าเนินการกิจกรรม ๕ ส  ตาม กระบวนการ POCCC กับ
รูปแบบการบริหารวัดสร้างสุขด้วยกิจกรรม ๕ ส มีความสัมพันธ์กันมาก 

จากผลการค านวณค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (r) ในตารางท่ี ๔.๒๑ พบว่า 
ปัจจัยด้านการด าเนินการกิจกรรม ๕ ส  ตาม กระบวนการ POCCC ด้านการวางแผน มีความสัมพันธ์
กับรูปแบบการบริหารวัดสร้างสุขด้วยกิจกรรม ๕ ส  รวมทุกด้าน (r= ๐.๙๓๔, p-value = ๐.๐๐๐) 

เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ปัจจัยด้านการด าเนินการกิจกรรม ๕ ส  ตาม 
กระบวนการ POCCC ด้านการวางแผน มีความสัมพันธ์กับรูปแบบการบริหารวัดสร้างสุขด้วยกิจกรรม 
๕ ส  รายด้านทุกด้าน (ท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิติ .๐๑) 

จากผลการค านวณค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (r) ในตารางท่ี ๔.๒๒ พบว่า 
ปัจจัยด้านการด าเนินการกิจกรรม ๕ ส  ตาม กระบวนการ POCCC ด้ านการจัดองค์การ               
มีความสัมพันธ์กับรูปแบบการบริหารวัดสร้างสุขด้วยกิจกรรม ๕ ส  รวมทุกด้าน (r= ๐.๙๑๒, p-
value = ๐.๐๐๐) 

เมื่ อพิจา รณาเป็ นรายด้ าน พบ ว่า  ปัจ จัยด้ านการด า เนินกา รกิจกร รม ๕ ส                
ตามกระบวนการ POCCC ด้านการจัดองค์การ  มีความสัมพันธ์กับรูปแบบการบริหารวัดสร้างสุขด้วย
กิจกรรม ๕ ส  รายด้านทุกด้าน ท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิติ .๐๑ 

จากผลการค านวณค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (r) ในตารางท่ี ๔.๒๓ พบว่า 
ปัจจัยด้านการด าเนินการกิจกรรม ๕ ส  ตาม กระบวนการ POCCC ด้านการบังคับบัญชา หรือการส่ัง
การ   มีความสัมพันธ์กับรูปแบบการบริหารวัดสร้างสุขด้วยกิจกรรม ๕ ส  รวมทุกด้าน (r= ๐.๘๘๕, 
p-value = ๐.๐๐๐) 

เมื่ อพิจา รณาเป็ นรายด้ าน พบ ว่า  ปัจ จัยด้ านการด า เนินกา รกิจกร รม ๕ ส                
ตาม กระบวนการ POCCC ด้านการบังคับบัญชา หรือการส่ังการ   มีความสัมพันธ์กับรูปแบบการ
บริหารวัดสร้างสุขด้วยกิจกรรม ๕ ส รายด้านทุกด้าน (ท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิติ .๐๑) 

จากผลการค านวณค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (r) ในตารางท่ี ๔.๒๔ พบว่า 
ปัจจัยด้านการด าเนินการกิจกรรม ๕ ส  ตาม กระบวนการ POCCC ด้านการประสานงาน             
มีความสัมพันธ์กับรูปแบบการบริหารวัดสร้างสุขด้วยกิจกรรม ๕ ส  รวมทุกด้าน (r= ๐.๘๙๗, p-
value = ๐.๐๐๐) 



๑๖๙ 

 

เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ปัจจัยด้านการด าเนินการกิจกรรม ๕ ส  ตาม 
กระบวนการ POCCC ด้านการประสานงาน มีความสัมพันธ์กับรูปแบบการบริหารวัดสร้างสุขด้วย
กิจกรรม ๕ ส รายด้านทุก (ท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิติ .๐๑) 

การเปรียบเทียบความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านการบริหารวัดสร้างสุขตามหลัก สัปปา
ยะ ๔ กับรูปแบบการบริหารวัดสร้างสุขด้วยกิจกรรม ๕ ส  โดยการหาค่าสหสัมพันธ์ Pearson พบว่า 
ค่า Significant Level มีค่าเท่ากับ ๐.๐๐๐ ซ่ึงน้อยกว่า ๐.๐๐๕ นั่นคือ ปัจจัยด้านการบริหารวัดสร้าง
สุขตามหลัก สัปปายะ ๔ กับรูปแบบการบริหารวัดสร้างสุขด้วยกิจกรรม ๕ ส มีความสัมพันธ์กัน 

โดยเมื่อพิจารณาค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ (r) แล้วพบว่ามีค่า ๐.๙๔๑ ซ่ึงแสดงว่า ปัจจัย
ด้านการบริหารวัดสร้างสุขตามหลัก สัปปายะ ๔ กับรูปแบบการบริหารวัดสร้างสุขด้วยกิจกรรม ๕ ส 
มีความสัมพันธ์กัน และมีความสัมพันธ์กันมากในระดับมาก 

จากผลการค านวณค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (r) ในตารางท่ี ๔.๒๖ พบว่า 
ปัจจัยด้านการบริหารวัดสร้างสุขตามหลัก สัปปายะ ๔ ด้านอาวาสสัปปายะ มีความสัมพันธ์กับ
รูปแบบการบริหารวัดสร้างสุขด้วยกิจกรรม ๕ ส  รวมทุกด้าน (r= ๐.๘๖๒ , p-value = ๐.๐๐๐) 

เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ปัจจัยด้านการบริหารวัดสร้างสุขตามหลัก สัปปายะ ๔ 
ด้านอาวาสสัปปายะ มีความสัมพันธ์กับรูปแบบการบริหารวัดสร้างสุขด้วยกิจกรรม ๕ ส รายด้านทุก
ด้าน (ท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิติ .๐๑) 

จากผลการค านวณค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (r) ในตารางท่ี ๔.๒๗ พบว่า 
ปัจจัยด้านการบริหารวัดสร้างสุขตามหลัก สัปปายะ ๔ ด้านอาหารสัปปายะ มีความสัมพันธ์กับ
รูปแบบการบริหารวัดสร้างสุขด้วยกิจกรรม ๕ ส  รวมทุกด้าน (r= ๐.๙๑๔ , p-value = ๐.๐๐๐) 

เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ปัจจัยด้านการบริหารวัดสร้างสุขตามหลัก สัปปายะ ๔ 
ด้านอาหารสัปปายะ มีความสัมพันธ์กับรูปแบบการบริหารวัดสร้างสุขด้วยกิจกรรม ๕ ส รายด้านทุก
ด้าน (ท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิติ .๐๑) 

จากผลการค านวณค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (r) ในตารางท่ี ๔.๒๘ พบว่า 
ปัจจัยด้านการบริหารวัดสร้างสุขตามหลัก สัปปายะ ๔ ด้านปุคคลสัปปายะ มีความสัมพันธ์กับรูปแบบ
การบริหารวัดสร้างสุขด้วยกิจกรรม ๕ ส  รวมทุกด้าน (r= ๐.๙๐๐ , p-value = ๐.๐๐๐) 

เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ปัจจัยด้านการบริหารวัดสร้างสุขตามหลัก สัปปายะ ๔ 
ด้านปุคคลสัปปายะ มีความสัมพันธ์กับรูปแบบการบริหารวัดสร้างสุขด้วยกิจกรรม ๕ ส รายด้านทุก
ด้าน (ท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิติ .๐๑) 

จากผลการค านวณค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (r) ในตารางท่ี ๔.๒๙ พบว่า 
ปัจจัยด้านการบริหารวัดสร้างสุขตามหลัก สัปปายะ ๔ ด้านธรรมสัปปายะ มีความสัมพันธ์กับรูปแบบ
การบริหารวัดสร้างสุขด้วยกิจกรรม ๕ ส  รวมทุกด้าน (r= ๐.๙๐๙ , p-value = ๐.๐๐๐) 

เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ปัจจัยด้านการบริหารวัดสร้างสุขตามหลัก สัปปายะ ๔ 
ด้านธรรมสัปปายะ มีความสัมพันธ์กับรูปแบบการบริหารวัดสร้างสุขด้วยกิจกรรม ๕ ส รายด้านทุก
ด้าน  (ท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิติ .๐๑) 

การเปรียบเทียบความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านการด าเนินการกิจกรรม ๕ ส          
ตาม กระบวนการ POCCCกับการบริหารวัดสร้างสุขด้วยกิจกรรม ๕ ส  จังหวัดสิงห์บุรี โดยการหาค่า



๑๗๐ 

สหสัมพันธ์ Pearson พบว่า ค่า Significant Level มีค่าเท่ากับ ๐.๐๐๐ ซ่ึงน้อยกว่า ๐.๐๐๕ นั่นคือ 
ปัจจัยด้านการด าเนินการกิจกรรม ๕ ส  ตาม กระบวนการ POCCCกับการบริหารวัดสร้างสุขด้วย
กิจกรรม ๕ ส  จังหวัดสิงห์บุรี มีความสัมพันธ์กันมาก 

โดยเมื่อพิจารณาค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ (r) แล้วพบว่ามีค่า ๐.๙๔๔ ซ่ึงแสดงปัจจัย
ด้านการด าเนินการกิจกรรม ๕ ส  ตาม กระบวนการ POCCCกับการบริหารวัดสร้างสุขด้วยกิจกรรม 
๕ ส  จังหวัดสิงห์บุรี  มีความสัมพันธ์กันมาก และมีความสัมพันธ์กันมากในระดับมาก และเมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้านพบว่า มีความสัมพันธ์กันมากทุกด้าน 

การเปรียบเทียบความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านสัปปายะ ๔ กับการบริหารวัดสร้างสุข
ด้วยกิจกรรม ๕ ส  จังหวัดสิงห์บุรี โดยการหาค่าสหสัมพันธ์ Pearson พบว่า ค่า Significant Level 
มีค่าเท่ากับ ๐.๐๐๐ ซ่ึงน้อยกว่า ๐.๐๐๕ นั่นคือ ปัจจัยด้านสัปปายะ ๔ กับการบริหารวัดสร้างสุขด้วย
กิจกรรม ๕ ส  จังหวัดสิงห์บุรี มีความสัมพันธ์กันมาก 

 โดยเมื่อพิจารณาค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ (r) แล้วพบว่ามีค่า ๐.๘๖๗ ซ่ึงแสดงว่า ปัจจัย
ด้านสัปปายะ ๔ กับการบริหารวัดสร้างสุขด้วยกิจกรรม ๕ ส  จังหวัดสิงห์บุรี มีความสัมพันธ์กันมาก 
และมีความสัมพันธ์กันมากในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า มีความสัมพันธ์กันมาก
ทุกด้าน 

 
๓) รูปแบบการบริหารวัดสร้างสุขด้วยกิจกรรม ๕ ส จังหวัดสิงห์บุรี 
รูปแบบการบริหารวัดสร้างสุขด้วยกิจกรรม ๕ ส จังหวัดสิงห์บุรี ประกอบด้วย 
รูปแบบท่ีหน่ึง สะสาง ได้แก่ มีแปลนวัด แผนผัง ระบุการใช้ประโยชน์พื้นท่ี แบ่งพื้นท่ีเป็น 

สังฆาวาส และ พุทธาวาส  ถนนทางเข้าและถนนภายในวัด สะอาด สวยงาม ไม่มีส่ิงปฏิกูล อยู่ในสภาพ
ท่ีสามารถใช้การได้สะดวก และปลอดภัย โดยการ 

๑) มีการแยกแยะส่ิงของ และจัดเป็นหมวดหมู่ 
๒) จัดแบ่งแยกเป็นหมวดหมู่ตามชนิด หรือประเภทของส่ิงของ 
๓) ก าหนดวันท าความสะอาดครั้งใหญ่ (big cleaning day) 
๔) การชี้แจงพระภิกษุสามเณรภายในวัดให้ทราบกิจกรรม และท าร่วมกันอย่างสามัคคี 
๕) ก าหนดผู้รับผิดชอบ หรือหัวหน้างานท่ีท าหน้าท่ีในการร่วมพิจารณา ตรวจสอบ และ

ก าหนดกฎเกณฑ์ให้ชัดเจน เจ้าอาวาสต้องเป็นผู้ตัดสินใจครั้งสุดท้าย 
๖) มีการจ าแนกของท่ีจ าเป็นต้องใช้ ของท่ีไม่จ าเป็นต้องใช้ ขอท่ีรอตัดสินใจ ภายในกุฎิ 

ศาลาการเปรียญ โดยค านึกถึงความจ าเป็นท่ีต้องใช้งาน 
๗) ไม่เก็บสะสมอาหารตามพระธรรมวินัย 
๘) ควรเริ่มจากกุฎิเจ้าอาวาสก่อน แล้วขยายไปท่ัวท่ังวัด มีผู้รับผิดชอบท่ีแน่นอน 
๙) จัดท าแบบฟอร์มในการส ารวจ 
รูปแบบท่ีสอง สะดวก ได้แก่ สะดวกในการติดต่อ ท่ีจอดรถ การขึ้นลง ป้ายบอกทาง 

ชัดเจน และได้รับการดูแลอยู่สม่ าเสมอ   วัสดุอุปกรณ์ และส่ิงของเครื่องใช้ต่าง ๆ จัดเก็บอย่างเป็น
ระเบียบเรียบร้อย เป็นหมวดหมู่ สะอาดและสะดวกก่อนน ามาใช้สอย แสงสว่าง ระบบไฟฟ้า บริเวณวัด 
เพียงพอให้เกิดความปลอดภัยในการอยู่อศัยและเข้ามาปฏิบัติศาสนกิจ โดยการ 



๑๗๑ 

 

๑) วางแผนการก าหนดท่ีวางของให้ชัดเจน 
๒) จัดวางให้เป็นระเบียบ หมวดหมู่ มีป้ายช่ือแสดงท่ีวางของ มีป้ายช่ือติดส่ิงของท่ีจะวาง  
๓) ท าผังแสดงต าแหน่งวางของ 
๔) การชี้แจงพระภิกษุสามเณรภายในวัดให้ทราบกิจกรรม และท าร่วมกันอย่างสามัคคี 
๕) ก าหนดผู้รับผิดชอบ หรือหัวหน้างานท่ีท าหน้าท่ีในการร่วมพิจารณา ตรวจสอบ และ

ก าหนดกฎเกณฑ์ให้ชัดเจน เจ้าอาวาสต้องเป็นผู้ตัดสินใจครั้งสุดท้าย และตรวจเช็คเป็นประจ า 
๖) การจัดเก็บส่ิงของ โดยค านึงถึงหลักคุณภาพของส่ิงของนั้น 
๗) การจัดวางหรือจัดเก็บส่ิงของต่าง ๆ ในภายในวัดอย่างเป็นระบบ เพื่อประสิทธิภาพ 

คุณภาพ และ ความปลอดภัย 
๘) การจัดเก็บส่ิงของ โดยค านึงถึงหลักความปลอดภัย ท้ังในเรื่องมาตรฐานการจัดวาง

ความปลอดภัยในการจัดเก็บ รวมถึงความปลอดภัยของผู้จัดเก็บส่ิงของเหล่านั้นด้วย 
๙) ท าป้ายช้ีบ่งเพื่อให้สะดวกในการค้นหา การจัดเรียงเครื่องมือตามล าดับข้ันตอนในการ

ใช้งาน 
รูปแบบท่ีสาม สะอาด ได้แก่ มีไม้ยืนต้น (เน้นต้นไม้ในประวัติพระพุทธศาสนา) ให้ความ

ร่มรื่น เย็นสบาย อย่างเพียงพอและเหมาะสม จัดให้มีท่ีก าจัดหรือรองรับขยะ และทางระบายน้ าอย่าง
เหมาะสม เพียงพอ และถูกสุขลักษณะ   ใต้ถุนอาคาร และลานวัด มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย 
ปราศจากส่ิงเกะกะ และส่ิงปฏิกูล พื้น ฝาผนัง ประตู หน้าต่าง หลังคา ฝ้าเพดาน ในอาคารต่างๆ 
สะอาด ปราศจากฝุ่นละออง ส่ิงปฏิกูล ส่ิงของรกรุงรัง และอยู่ในสภาพใช้งานได้  ห้องน้ า ห้องส้วม ท่ีใช้
การได้ มีจ านวนเพียงพอ และได้รับการดูแลให้สะอาด ปราศจากกล่ินเหม็น พร้อมใช้งานได้เสมอ      
โรงครัว สะอาด ปราศจากหยากไย่ ใยแมงมุม และส่ิงปฏิกูล อากาศถ่ายเทได้ดี ไม่เหม็นอับ จัดเก็บ
อุปกรณ์และส่ิงของเครื่องใช้ไว้อย่างเป็นหมวดหมู่และมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย โดยการ 

๑) มอบหมายพื้นท่ีรับผิดชอบให้แก่พระภิกษุสามเณร การแบ่งความรับผิดชอบในการท า
ความสะอาดให้ชัดเจน 

๒) ก าหนดรายละเอียดของการท าความสะอาด 
๓) ก าหนดเวลาท าความสะอาด 
๔) ผู้รับผิดชอบจะต้องส่ือสารให้พระภิกษุสามเณรภายในวัดเข้าใจวัตถุประสงค์ของการท า

ความสะอาดและศึกษาวิธีการใช้งานอุปกรณ์อย่างถูกต้องและปลอดภัย 
๕) ใช้อุปกรณ์และวิธีการท าความสะอาดท่ีถูกต้อง 
๖) มีการท าความสะอาด (ปัด กวาด เช็ด ถู) และตรวจสอบเครื่องมือ อุปกรณ์ รวมท้ัง

บริเวณพื้นท่ีภายในวัด 
๗) ปรุงสุกและใหม่ทุกวัน 
๘) ท าความสะอาดทุกวันจนเป็นนิสัย 
๙) ท าให้การท าความสะอาดเป็นส่วนหนึ่งในกิจวัตรประจ าวัน สร้างความรู้สึกการมีส่วน

ร่วมและความเป็นเจ้าของวัดให้แก่พระภิกษุสามเณรได้ 
รูปแบบท่ีสี่ สุขลักษณะ ได้แก่ โอ่งน้ า หรือภาชนะกักเก็บน้ าดื่มน้ าใช้ มีจ านวนเพียงพอ 

สะอาด จัตวางไว้อย่างเป็นระเบียบ มีฝาปิดมิดชิดถูกหลักสุขอนามัย  โดยการ 



๑๗๒ 

๑) ด าเนินการ ๓ ส แรก คือ สะสาง สะดวก และสะอาด อย่างต่อเนื่องและยาวนาน 
๒) ยกระดับมาตรฐานให้สูงขึ้น ก่อให้เกิดการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 
๓) การก าหนดมาตรฐานจะต้องท าให้เหมาะสมกับแต่ละวัด 
๔) เจ้าอาวาสจะต้องเป็นผู้น าในการปฏิบัติ และจะต้องเป็นผู้คอยหมั่นตรวจสอบผลการ

ปฏิบัติและสามารถให้ค าแนะน าในการแก้ไขได้ 
๕) เจ้าอาวาสพึ่งหมั่นติดตามผลการปฏิบัติเพื่อรักษามาตรฐาน 
๖) ปรับปรุงมาตรฐานให้ดีขึ้นอยู่เสมอ 
๗) มาตรฐานท่ีก าหนดขึ้น สามารถเปล่ียนแปลงได้ตามกาลเวลา 
รูปแบบท่ีห้า สร้างนิสัย ได้แก่ ดูแลอาคารเสนาสนะท่ีไม่ได้ใช้งาน แต่รือถอนไม่ได้ หรือ

ยังไม่ได้ซ้ือถอน ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย ไม่รกรุงรัง เกะกะ  บริเวณโดยรวมมีความสงบสุข ร่มเย็น น่า
เล่ือมใสศรัทธา ไม่มีเสียงดังรบกวน ไม่มีกล่ินเหม็น เหมาะแก่การปฏิบัติธรรม โดยการ 

๑) มีทบทวนและปฏิบัติ ๔ ส แรกอย่างต่อเนื่อง 
๒) เจ้าอาวาสต้องปฏิบัติเป็นตัวอย่างท่ีดี 
๓) เจ้าอวาสจัดกิจกรรมส่งเสริม กระตุ้นให้พระภิกษุสามเณรภายในวัดปฏิบัติตาม

มาตรฐานอย่างสม่ าเสมอ 
๔) การประกวดและมอบรางวัล เพื่อสร้างขวัญก าลังใจให้แก่พระภิกษุสามเณรภายในวัดท่ี

มีผลงานดี 
๕) เจ้าอาวาสพึงหมั่นตรวจเย่ียมอย่างต่อเนื่อง 
๖) การสร้างทัศนคติท่ีดีในการร่วมกันพัฒนาวัดอย่างต่อเนื่อง 
๗) โภชเนมัตตัญญุตา ส ารวมในการบริโภค 
๘) การสร้างทัศนคติท่ีดีในการท างานให้แก่พระภิกษุสามเณรภายในวัด 

 

 

๕.๒ อภิปรายผล 
๕.๒.๑ รูปแบบการบริหารวัดสร้างสุขด้วยกิจกรรม ๕ ส จังหวัดสิงห์บุรี ด้านสะสาง       

มีแปลนวัด แผนผัง ระบุการใช้ประโยชน์พื้นท่ี แบ่งพื้นท่ีเป็น สังฆาวาส และ พุทธาวาส  ถนนทางเข้า
และถนนภายในวัด สะอาด สวยงาม ไม่มีส่ิงปฏิกูล อยู่ในสภาพท่ีสามารถใช้การได้สะดวก และ
ปลอดภัย ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ พงษ์ศักด์ิ กลิ่นสายหยุด ได้วิจัยเรื่อง ทัศนคติเก่ียวกับความ
ปลอดภัยในการท างานด้วยกิจกรรม ๕ ส ของ พนักงานบริษัท วังน้อยเบเวอเรช จ ากัด ผลการวิจัย
พบว่า  พนักงานบริษัท ท่ีมีอายุต่างกัน มีระดับทัศนคติเก่ียวกับความปลอดภัยในการท างานด้วย
กิจกรรม ๕ ส ของ พนักงานบริษัทวังน้อยเบเวอเรช จ ากัด จ าแนกตามอายุไม่แตกต่างกัน จ าแนกตาม
สถานภาพสมรส ในภาพรวมไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านสะดวก แตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .๐๕ ส่วนด้าน อ่ืนๆ ไม่แตกต่างกัน จ าแนกตามระดับการศึกษา ใน
ภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน จ าแนกตามอายุการท างาน ในภาพรวมแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .๐๕ เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ด้านสะอาด แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ



๑๗๓ 

 

ทางสถิติท่ีระดับ .๐๑ ส่วนด้านอ่ืนไม่แตกต่างกัน๒๓๓ และพระครูวัชรสุวรรณาทร ธมฺมโชโต (ลูกชุบ 
เกตุเขียว)  ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การประยุกต์ใช้อิทธิบาทธรรมเพื่ อส่งเสริมกลยุทธ์การอนุรักษ์
โบราณสถานของพระสังฆาธิการในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๕ ผลการวิจัยพบว่า ๑. สภาพปัญหา
อุปสรรคของการรอนุรักษ์โบราณสถาน พบว่า ยังขาดแคลนงบประมาณและขาดความรู้เก่ียวกับการ
อนุรักษ์โบราณสถาน ส าหรับประชาชนยังขาดความรู้ความเข้าใจท่ีถูกต้องในการอนุรักษ์โบราญสถาน 
และการส่ือท่ีใช้ในการให้ความรู้เก่ียวกับในการอนุรักษ์ยังมีไม่เพียงพอ ๒. การบูรณาการระหว่าง
แนวคิดทฤษฎีและหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาท่ีเก่ียวข้องกับกลยุทธ์การอนุรักษ์โบราณสถานของ
พระสังฆาธิการ พบว่า การวางแผน  พระสังฆาธิการต้องวางแผนให้ชัดเจน การจัดองค์การ พบว่า 
องค์กรจะต้องรวบรวมข้อมูลของปัจจัยท่ีเก่ียวข้องท่ีเหมาะสมกับโครงสร้างองค์กรในการด าเนิน
กิจกรรมให้มีความคล่องตัว การบริหารบุคคล พบว่า การเสาะแสวงหาเพื่อเลือกสรรให้ได้คนท่ีมีความรู้ 
ความสามารถเหมาะสมกับงานในการอนุรักษ์หรือผู้ท่ีมีความรักต่อโบราณอย่างสูงสุดเข้ามาท าหน้าท่ี
ในการดูแลปกป้อง การอ านวยการ พบว่า พระสังฆาธิการจะต้องมีความรู้และข้อมูลอย่างลึกซ่ึงท่ี
สามารถน าไปก าหนดการวินิจฉัยส่ังการที่รวดเร็วแม่นตรง และการควบคุม พบว่า การใช้ระเบียบและ
ระบบท่ีจัดวางขึ้น พระสังฆาธิการจะต้องพัฒนาระบบของจิตส านึก มีความรู้สึกรับผิดชอบต่อพระ
ศาสนา ส าหรับการบูรณาการหลักพุทธธรรมจะต้องท าให้พระสังฆาธิการมีฉันทะใส่ใจในการอนุรักษ์
อยู่เสมอและมุ่งมั่น มีวิริยะความขยันหมั่นเพียรในการอนุรักษ์โบราณสถาน ความพยายามอดทน มีจิต
ตะความตั้งจิตในการอนุรักษ์โบราณสถาน มีความกระตือรือร้ น และมีวิมังสาใช้ปัญญาพิจารณา
ใคร่ครวญตรวจสอบหาเหตุผลเพื่อแก้ไขปรับปรุงงานให้ดีขึ้น ๓. การประยุกต์ใช้อิทธิบาทธรรมเพื่อ
ส่งเสริมกลยุทธ์การอนุรักษ์โบราณสถานของพระสังฆาธิการในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๕ พบว่า 
กลยุทธ์ด้านการให้ความรู้ พระสังฆาธิการจะต้องส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจ
ภายใต้กรอบของการอนุรักษ์ และต้องมีแผนการจัดการส่ิงแวดล้อมควบคู่กันไป โดยมีระดับความ
คิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างใน ระดับปานกลาง กลยุทธ์ด้านวิธีการอนุรักษ์ พระสังฆาธิการต้องดูแลรักษา
เอกลักษณ์และ คุณค่าดั้งเดิมของโบราณสถาน โดยมีระดับความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่าง ในระดับ
ปานกลาง กลยุทธ์ด้านการดูแลรักษาและป้องกัน พระสังฆาธิการต้องก ากับดูแลโบราณสถานให้อยู่ใน
สภาพท่ีดี โดยมีระดับความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่าง ในระดับปานกลาง  กลยุทธ์ด้านการติดต่อ
ประสานงาน พระสังฆาธิการจัดตั้งเครือข่ายความร่วมมือระหว่าง หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง เพื่อส่งเสริม 
สนับสนุน และด าเนินกิจกรรมท่ีเก่ียวข้องกับการอนุรักษ์โบราณสถานโดยมีระดับความคิดเห็นของ
กลุ่มตัวอย่าง ในระดับปานกลาง และกลยุทธ์ด้านการสร้างองค์ความรู้ พระสังฆาธิการควรด าเนินงาน
ให้สอดคล้องกับกฎระเบียบ ข้อบังคับ ของมหาเถรสมาคมและกรมศิลปากร ควรเปิดโอกาสให้ชุมชน

                                         
๒๓๓พงษ์ศักดิ์ กล่ินสายหยุด, ทัศนคติเกี่ยวกับความปลอดภัยในการท างานด้วยกิจกรรม ๕ ส ของ

พนักงานบริษัท วังน้อยเบเวอเรช จ ากัด, วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยปทุมธานี , ปีที่ ๔ ฉบับที่ ๒ (พฤษภาคม-
สิงหาคม ๒๕๕๕): ๑๗๑. 



๑๗๔ 

และภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์โบราณสถานและน าเทคโนโลยี มาใช้เพื่อส่ือสาร
และเผยแผ่เรื่องโบราณสถาน๒๓๔  

๕.๒.๒ รูปแบบการบริหารวัดสร้างสุขด้วยกิจกรรม ๕ ส จังหวัดสิงห์บุรี ด้านสะดวก
สะดวกในการติดต่อ ท่ีจอดรถ การขึ้นลง ป้ายบอกทาง ชัดเจน และได้รับการดูแลอยู่สม่ าเสมอ      
วัสดุอุปกรณ์ และส่ิงของเครื่องใช้ต่าง ๆ จัดเก็บอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อย เป็นหมวดหมู่ สะอาดและ
สะดวกก่อนน ามาใช้สอย แสงสว่าง ระบบไฟฟ้า บริเวณวัด เพียงพอให้เกิดความปลอดภัยในการ
อยู่อศัยและเข้ามาปฏิบัติศาสนกิจ ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ เพ็ญจันทร์ บัวซาว ได้วิจัยเรื่อง     
การปฏิบัติกิจกรรม ๕ ส และการเสริมสร้างความปลอดภัยในการท างานของ พนักงานภายในบริษัท 
คอมพาร์ท พรีซิช่ัน (ประเทศไทย) จ ากัด ผลการวิจัยพบว่า  พระภิกษุสามเณรภายในวัดส่วนใหญ่เป็น
เพศหญิง อายุระหว่าง ๒๗-๓๓ ปีสถานภาพโสด ระดับการศึกษามัธยมศึกษา ตอนปลาย/อนุปริญญา 
อายุการท างาน ๑-๔ ปีและสังกัดแผนกผลิต มีระดับการปฏิบัติกิจกรรม ๕ ส โดยรวมอยู่ในระดับปาน
กลาง มีระดับการเสริมสร้างความปลอดภัยโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ผลการเปรียบเทียบระดับ
การปฏิบัติ กิจกรรม ๕ ส พบว่า  พระภิกษุสามเณรภายในวัดท่ีมีเพศต  ่างกันมีระดับการปฏิบัติ
กิจกรรม ๕ ส ไม่แตกต่างกัน ส่วน พระภิกษุสามเณรภายในวัดท่ีมีอายุ สถานภาพ การสมรส ระดับ
การศึกษา อายุการท างาน และสังกัดแผนกต่างกัน มีระดับการปฏิบัติกิจกรรม ๕ ส แตกต่างกัน อย่าง
มีนัยส าคัญ ทางสถิติ ท่ี .๐๕ และผลการเปรียบเทียบระดับการเสริมสร้างความปลอดภัยพบว่า  
พระภิกษุสามเณรภายในวัดท่ีมีเพศและอายุการท างานต่างกัน มีระดับ การปฏิบัติกิจกรรม ๕ ส ไม่
แตกต่างกัน ส่วน พระภิกษุสามเณรภายในวัดท่ีมีอายุ สถานภาพการสมรส ระดับการศึกษา และสังกัด
แผนกต่างกัน มีระดับ การเสริมสร้างความปลอดภัยแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี .๐๕๒๓๕ 
และพระครูวิสิฐพัชราจาร (ไชยยา  เขมสิริ) ได้วิจัยเรื่อง การพัฒนาการจัดการสาธารณูปการของ
พระสังฆาธิการจังหวัดเพชรบุรี ผลการวิจัยพบว่า ๑. การพัฒนาคือการท าให้เจริญ ท าให้เกิดการ
เปล่ียนแปลงจากสภาพหนึ่งไปสู่อีกสภาพหนึ่งท่ีดีกว่าเดิมอย่างเป็นระบบ ในพระพุทธศาสนามุ่งการ
พัฒนาคนให้มีความรู้และมีสภาพแวดล้อมท่ีเหมาะสม การก่อสร้างและบูรณปฏิสังขรณ์จัดเป็นงาน
ประเภทสาธารณูปการของพระสังฆาธิการผู้ปกครองดูแลวัด หลักธรรมท่ีมีความเก่ียวข้อง โดยตรงกับ
การพัฒนาจัดการสาธารณูปการท่ีเด่นชัด มี ๔ ประการ คือ ๑. อุฏฐานสัมปทา ขยันหมั่นเพียร
รับผิดชอบหน้าท่ี ๒. อารักขสัมปทา รู้จักคุ้มครองรักษาทรัพย์ท่ีหามาได้ ใช้จ่ายอย่างประหยัด ๓. กัล
ยาณมิตตตา คบคนดีเป็นมิตร รู้จักคบหาคนท่ีมีท้ังความรู้และความดีมาเก้ือกูลกัน และ ๔. สมชีวิตา มี
ความเป็นอยู่เหมาะสมไม่ฟุ้งเฟ้อเกินฐานะ ส าหรับการบริหารจัดการท่ัวไปมีทฤษฎีท่ีสอดรับกับการ

                                         
๒๓๔พระครูวัชรสุวรรณาทร ธมฺมโชโต (ลูกชุบ เกตุเขียว), “การประยุกต์ใช้อิทธิบาทธรรมเพื่อส่งเสริมกล

ยุทธ์การอนุรักษ์โบราณสถานของพระสังฆาธิการในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๕”, วิทยานิพนธ์ปริญญาพุทธ
ศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 
๒๕๕๘). 

๒๓๕เพ็ญจันทร์ บัวซาว, การปฏิบัติกิจกรรม ๕ ส และการเสริมสร้างความปลอดภัยในการท างานของ
พนักงานบริษัท คอมพาร์ท พรีซิช่ัน (ประเทศไทย) จ ากัด, วารสารชุมชนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา, ปี
ที่ ๙ ฉบับที่ ๑ (ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ – มีนาคม ๒๕๕๘): ๗๕. 



๑๗๕ 

 

พัฒนาหลายประการ แต่ส าหรับการพัฒนาการจัดการสาธารณูปการ ทฤษฎีกระบวนการบริหาร
ของฟาโยล (Fayal) ๕ ประการ คือ ๑.การวางแผน ๒.การจัดหน่วยงาน ๓.การบังคับบัญชา ๔.การ
ประสานงาน และ ๕.การควบคุม มีความเหมาะสมกับการบริหารจัดการเชิงพุทธมากท่ีสุด ๒. สภาพ
ปัญหาท่ัวไปท่ีมีผลกระทบต่อการพัฒนาการจัดการสาธารณูปการของพระสังฆาธิการจังหวัดเพชรบุรี 
พบว่า จุดแข็งในการด าเนินงานของพระสังฆาธิการ คือ การจัดท าแผนยุทธศาสตร์การด าเนินงาน
อย่างเด่นชัด ท้ังระยะส้ันและระยะยาว อาศัยองค์ประกอบ ได้แก่ คน เงิน วัสดุอุปกรณ์ และการ
จัดการ จุดอ่อนในการด าเนินงาน คือ พระสังฆาธิการบางท่านแบกภาระหน้าท่ีหลายบทบาท บางรูปมี
อายุมาก พรรษามาก การติดต่อด าเนินงานเป็นอุปสรรค ส่วนโอกาสในการด าเนินงานคือ ชาวเพชรบุรี
เป็นชาวพุทธท่ีมีจิตศรัทธาในการท าบุญบริจาคทรัพย์มาก และชุมชนให้ความร่วมมือในการระดมทุน
ในการก่อสร้างศาสนสถานศาสนวัตถุเป็นอย่างดี ส่วนอุปสรรคในการด าเนินงาน คือ ขาดหน่วยงาน
ของทางราชการที่จะเข้ามาช่วยดูแลการก่อสร้าง ซ่อมแซม ควบคุมด าเนินงานในด้านศิลปะต่าง ๆ จึง
ท าให้รูปลักษณ์สถาปัตยกรรมเปล่ียนแปลงไปบางส่วน ๓. รูปแบบการพัฒนาการจัดการ
สาธารณูปการของพระสังฆาธิการจังหวัดเพชรบุรี ได้มาจากบริบทของจังหวัดเพชรบุรีซ่ึงเป็นจังหวัดท่ี
มีศิลปวัฒนธรรมและงานสกุลช่างเมืองเพชร ซ่ึงเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตน ดังนั้น การด าเนินการ
ก่อสร้างพัฒนาต่าง ๆ ต้องค านึงถึงประโยชน์ใช้สอยให้เหมาะสม และด าเนินการตามแบบแปลนท่ี
ได้รับอนุญาต จึงได้รูปแบบการพัฒนาการจัดการสาธารณูปการของพระสังฆาธิการจังหวัดเพชรบุรี ท่ี
เหมาะสมกับสังคมปัจจุบัน ๖ ประการ คือ ๑) ควบคุมการท าแผนผังวัดให้สอดคล้องกับแผนการ
พัฒนาของส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ   ๒) ควบคุมแบบแปลนเสนาสนะของแต่ละวัดให้อยู่ใน
หลักประหยัดและพอเหมาะพอสมควรแก่สภาพท้องถิ่นและก่อสร้างตามแบบแปลน ๓)  ควบคุมการ
ก่อสร้างโดยให้รักษาศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นเป็นส าคัญ ๔)  ควบคุมการเงินและบัญชีรายรับรายจ่ายให้
เป็นไปตามหลักบัญชี ๕)  ควบคุมการจัดการ ศาสนสมบัติให้เป็นไปตามกฎกระทรวง ๖)  ควบคุมการ
ท าเอกสารต่างๆ ให้ถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ๒๓๖ 

๕.๒.๓ รูปแบบการบริหารวัดสร้างสุขด้วยกิจกรรม ๕ ส จังหวัดสิงห์บุรี ด้านสะอาด มีไม้
ยืนต้น (เน้นต้นไม้ในประวัติพระพุทธศาสนา) ให้ความร่มรื่น เย็นสบาย อย่างเพียงพอและเหมาะสม 
จัดให้มีท่ีก าจัดหรือรองรับขยะ และทางระบายน้ า อย่างเหมาะสม เพียงพอ และถูกสุขลักษณะ   ใต้
ถุนอาคาร และลานวัด มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย ปราศจากส่ิงเกะกะ และส่ิงปฏิกูล พื้น ฝาผนั ง 
ประตู หน้าต่าง หลังคา ฝ้าเพดาน ในอาคารต่างๆ สะอาด ปราศจากฝุ่นละออง ส่ิงปฏิกูล ส่ิงของรก
รุงรัง และอยู่ในสภาพใช้งานได้  ห้องน้ า ห้องส้วม ท่ีใช้การได้ มีจ านวนเพียงพอ และได้รับการดูแลให้
สะอาด ปราศจากกล่ินเหม็น พร้อมใช้งานได้เสมอ  โรงครัว สะอาด ปราศจากหยากไย่ ใยแมงมุม และ
ส่ิงปฏิกูล อากาศถ่ายเทได้ดี ไม่เหม็นอับ จัดเก็บอุปกรณ์และส่ิงของเครื่องใช้ไว้อย่างเป็นหมวดหมู่และ
มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของพงษ์ศักด์ิ กลิ่นสายหยุด ได้วิจัยเรื่อง 

                                         
๒๓๖พระครูวิสิฐพัชราจาร (ไชยยา  เขมสิริ), “การพัฒนาการจัดการสาธารณูปการของพระสังฆาธิการ

จังหวัดเพชรบุรี”, วิทยานิพนธ์ปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ, (บัณฑิตวิทยาลัย : 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๘). 



๑๗๖ 

ทัศนคติเก่ียวกับความปลอดภัยในการท างานด้วยกิจกรรม ๕ ส ของ พนักงานภายในบริษัท วังน้อยเบ
เวอเรช จ ากัด ผลการวิจัยพบว่า  พนักงานภายในบริษัทท่ีมีอายุต่างกัน มีระดับทัศนคติเก่ียวกับความ
ปลอดภัยในการท างานด้วยกิจกรรม ๕ ส ของ พนักงานภายในบริษัทวังน้อยเบเวอเรช จ ากัด จ าแนก
ตามอายุไม่แตกต่างกัน จ าแนกตามสถานภาพสมรส ในภาพรวมไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณารายด้าน 
พบว่า ด้านสะดวก แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .๐๕ ส่วนด้าน อ่ืนๆ ไม่แตกต่างกัน 
จ าแนกตามระดับการศึกษา ในภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน จ าแนกตามอายุการท างาน ใน
ภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .๐๕ เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ด้านสะอาด 
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .๐๑ ส่วนด้านอ่ืนไม่แตกต่างกัน๒๓๗และพระครูวิสุทธิน
นทคุณ (ทวี  สุทฺธิว โส) ได้วิจัยเรื่อง บทบาทของวัดในการอนุรักษ์โบราณสถานในจังหวัดนนทบุรี 
ผลการวิจัยพบว่า๑. หลักการและวิธีการอนุรักษ์โบราณสถานของวัดในจังหวัดนนทบุรีในการอนุรักษ์
โบราณสถาน มีบรรทัดฐานในการด าเนินการของทุกฝ่ายซ่ึงต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามพระราชบัญญัติ
ของกรมศิลปากรในการอนุรักษ์โบราณสถานของวัดได้มีการส ารวจโบราณสถาน เป็นขั้นตอน มีการ
ค้นหาโบราณสถานเพื่อก าหนดรายละเอียดเป็นอย่างไร ในการเพิ่มประสิทธิภาพในมาตรฐานเดียวกัน 
๒. บทบาทของวัดในการอนุรักษ์โบราณสถานในจังหวัดนนทบุรีพบว่าในแต่ละด้านได้ผลดังนี้๑. ด้าน
การดูแลรักษา มีการด าเนินการตรวจสอบความเสียหายและความเส่ือมโทรมของโบราณสถานในวัด
อย่างต่อเนื่อง๒.ด้านการปกป้องคุ้มครอง มีการป้องกันและหมั่นส ารวจไม่ให้มีส่ิงบดบังทัศนียภาพของ
โบราณสถานและมีการป้องกันไม่ให้มีการบุกรุกท าลายหรือขุดหาโบราณวัตถุและในเขตโบราณสถาน
รวมถึงการจัดบริเวณโดยรอบควบคุมดูแลไม่ให้มีส่ิงกีดขวางเส้นทางการสัญจรที่อาจจะน ามาซ่ึงความไม่
สะดวกปลอดภัย๓.ด้านการเสริมความมั่นคง พิจารณาถึงคุณค่าโบราณสถานไม่ให้เส่ือมลง รักษาตาม
แบบดั้งเดิม และปรึกษาผู้รู้ก่อนท่ีจะด าเนินการ๔. ด้านการใช้ประโยชน์ มีการเปิดเป็นสถานท่ีเพื่อบริการ
ค้นคว้าวิจัยวัดท่ีมีโบราณสถาน สนับสนุนในเชิงวิชาการทางด้านประวัติศาสตร์โบราณคดีและการ
อนุรักษ์เบ้ืองต้นของโบราณสถานนั้นรวมถึงมีการจัดการเผยแพร่เอกสารประชาสัมพันธ์การส่งเสริมการ
อนุรักษ์โบราณสถานแก่พระสงฆ์และพุทธศาสนิกชนและการใช้ประโยชน์โบราณสถานต้องค านึงถึง
ผลกระทบท่ีจะมีต่อโบราณสถาน มีการก าหนดพื้นท่ีใช้ประโยชน์ให้ชัดเจน และไม่เปล่ียนแปลงรูปแบบของ
โบราณสถาน ๓. การพัฒนาบทบาทของวัดในการอนุรักษ์โบราณสถานในจังหวัดนนทบุรี พบว่า ๑. 
ด้านการอนุรักษ์ รูปแบบอนุรักษ์จะต้องท าความเข้าใจให้ชัดเจนในด้านความคิด หลักการเก่ียวกับการ
สงวนรักษา การบูรณะและการน าเสนอมรดกทางวัฒนธรรมเพื่อป้องกันดูแลรักษา เป็นขั้นตอนแรก
ของการอนุรักษ์ท่ีส าคัญมาก เป็นวิธีป้องกันและรักษาไม่ให้โบราณสถาน โบราณวัตถุ เกิดการเสียหาย
เส่ือมสภาพหรือเกิดช ารุดทรุดโทรม อันเนื่องมาจากมนุษย์หรือผู้ใช้ประโยชน์ การด าเนินการใน
เบ้ืองต้นควรใช้มาตรการอันเหมาะสมท าการเสริมความมั่นคงแข็งแรงไว้ก่อนท่ีจะด าเนินการอนุรักษ์ 
เพื่อป้องกันมิให้เสียหาย๒. ด้านการฟื้นฟูการฟื้นฟูวิธีการและแนวทางการอนุรักษ์ ฟื้นฟูสภาพ การ

                                         
๒๓๗พงษ์ศักดิ์ กล่ินสายหยุด, ทัศนคติเกี่ยวกับความปลอดภัยในการท างานด้วยกิจกรรม ๕ ส ของ

พนักงานบริษัท วังน้อยเบเวอเรช จ ากัด, วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยปทุมธานี , ปีที่ ๔ ฉบับที่ ๒ (พฤษภาคม-
สิงหาคม ๒๕๕๕): ๑๗๑. 



๑๗๗ 

 

ส่งเสริมคุณค่าศิลปกรรมท้องถิ่นไปในทิศทางท่ีเหมาะสม การวางแผนงานเป็นขั้นตอน มีเจ้าหน้าท่ี
นักวิชาการท่ีมีความรู้ความสามารถทางสังคมและวัฒนธรรมการฟื้นฟูท่ีดีควรจะท าขึ้นเพื่อจัดหา
ประโยชน์ท่ีเหมาะสมกับทรัพย์สินท่ีมีค่าทางประวัติศาสตร์ โดยมีกิจกรรมการเรียนรู้และการเป็น
เครือข่ายเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ภูมิปัญญาท่ีมองเห็นความส าคัญของการอนุรักษ์ฟื้นฟู ศิลปะพื้นบ้าน
การจัดการทรัพยากรและส่ิงแวดล้อม  และ ๓. ด้านการพัฒนามีการด าเนินการอนุรักษ์และพัฒนา
สภาพแวดล้อมให้เหมาะสม และการพัฒนาองค์ความรู้แก่ชุมชนและเยาวชนไปด้วยรวมถึงการพัฒนา
ส่ิงอ านวยความสะดวกและการพัฒนาส่งเสริมการตลาดการท่องเท่ียวอย่างยั่งยืนอีกท้ังส่งเสริมสินค้า
หัตถกรรมซ่ึงก่อให้เกิดรายได้ต่อชุมชนท่ีมีความส าคัญเป็นอย่างมากในด้านการพัฒนา๒๓๘ 

๕.๒.๔ รูปแบบการบริหารวัดสร้างสุขด้วยกิจกรรม ๕ ส จังหวัดสิงห์บุรี ด้านสุขลักษณะ 
โอ่งน้ า หรือภาชนะกักเก็บน้ าดื่มน้ าใช้ มีจ านวนเพียงพอ สะอาด จัตวางไว้อย่างเป็นระเบียบ มีฝาปิด
มิดชิดถูกหลักสุขอนามัย  ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของเพ็ญจันทร์ บัวซาว ได้วิจัยเรื่อง การปฏิบัติ
กิจกรรม ๕ ส และการเสริมสร้างความปลอดภัยในการท างานของ พนักงานภายในบริษัท คอมพาร์ท 
พรีซิช่ัน (ประเทศไทย) จ ากัด ผลการวิจัยพบว่า  พระภิกษุสามเณรภายในวัดส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 
อายุระหว่าง ๒๗-๓๓ ปีสถานภาพโสด ระดับการศึกษามัธยมศึกษา ตอนปลาย/อนุปริญญา อายุการ
ท างาน ๑-๔ ปีและสังกัดแผนกผลิต มีระดับการปฏิบัติกิจกรรม ๕ ส โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง มี
ระดับการเสริมสร้างความปลอดภัยโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ผลการเปรียบเทียบระดับการปฏิบัติ 
กิจกรรม ๕ ส พบว่า  พระภิกษุสามเณรภายในวัดท่ีมีเพศต  ่างกันมีระดับการปฏิบัติกิจกรรม ๕ ส ไม่
แตกต่างกัน ส่วน พระภิกษุสามเณรภายในวัดท่ีมีอายุ สถานภาพ การสมรส ระดับการศึกษา อายุการ
ท างาน และสังกัดแผนกต่างกัน มีระดับการปฏิบัติกิจกรรม ๕ ส แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญ ทาง
สถิติท่ี .๐๕ และผลการเปรียบเทียบระดับการเสริมสร้างความปลอดภัยพบว่า  พระภิกษุสามเณร
ภายในวัดท่ีมีเพศและอายุการท างานต่างกัน มีระดับ การปฏิบัติกิจกรรม ๕ ส ไม่แตกต่างกัน ส่วน 
พระภิกษุสามเณรภายในวัดท่ีมีอายุ สถานภาพการสมรส ระดับการศึกษา และสังกัดแผนกต่างกัน มี
ระดับ การเสริมสร้างความปลอดภัยแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี .๐๕๒๓๙และพระครู
วินัยธรธรรมภณ ธมฺมพโล (แก้วแจ่มศรี) ได้วิจัยเรื่อง การพัฒนาการจัดการศาสนสมบัติของวัดใน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผลการวิจัยพบว่า ๑. ข้อมูลเก่ียวกับสถานภาพส่วนบุคคลของผู้ตอบ
แบบสอบถาม พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นพระภิกษุ จ านวน ๒๒๑ รูป คิดเป็นร้อยละ 
๗๔.๔ มีอายุตั้งแต่  ๒๐ – ๓๐ ปี จ านวน ๙๙ รูป/คน คิดเป็นร้อยละ ๓๓.๓ จ านวนพรรษาตั้งแต่ ๑ – 
๕ พรรษาจ านวน ๑๒๔ รูป/คน คิดเป็นร้อยละ ๔๑.๘ มีวุฒิการศึกษาสามัญระดับมัธยมศึกษา จ านวน 

                                         
๒๓๘พระครูวิสุทธินนทคุณ (ทวี  สุทฺธิว โส) , “บทบาทของวัดในการอนุรักษ์โบราณสถานในจังหวัด

นนทบุรี”, วิทยานิพนธ์ปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ, (บัณฑิตวิทยาลัย : 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๘). 

๒๓๙เพ็ญจันทร์ บัวซาว, การปฏิบัติกิจกรรม ๕ ส และการเสริมสร้างความปลอดภัยในการท างานของ
พนักงานบริษัท คอมพาร์ท พรีซิช่ัน (ประเทศไทย) จ ากัด, วารสารชุมชนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา, ปี
ที่ ๙ ฉบับที่ ๑ (ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ – มีนาคม ๒๕๕๘): ๗๕. 



๑๗๘ 

๑๓๗ รูป/คน คิดเป็นร้อยละ  ๔๖.๑ ไม่มีวุฒิการศึกษานักธรรมจ านวน  ๑๖๕ รูป/คน คิดเป็นร้อยละ 
๕๕.๖ และไม่มีวุฒิการศึกษาเปรียญธรรม จ านวน ๒๖๔ รูป/คน คิดเป็นร้อยละ ๘๘.๙ ๒. ความ
คิดเห็นของพระสังฆาธิการ พระภิกษุ สามเณร และพุทธศาสนิกชน ท่ีมีต่อการพัฒนาการจัดการ
ด้านศาสนสมบัติของวัด พบว่าพระสังฆาธิการ พระภิกษุ สามเณร และพุทธศาสนิกชนในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา มีความคิดเห็นต่อการพัฒนาการจัดการด้านศาสนสมบัติของวัดในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ๔ ด้านในภาพรวมอยู่ในระดับมากโดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ ๓.๙๐ และเมื่อพิจารณา
เป็นด้านพบว่าด้านการก่อสร้าง และการบูรณปฏิสังขรณ์ศาสนวัตถุ และศาสนสถานด้านกิจการอัน
เก่ียวกับวัดด้านกิจการของวัด เช่น การจัดงานวัด การเรี่ยไร และด้านการศาสนสมบัติของวัด อยู่ใน
ระดับมากทุกด้าน ๓. ผลการเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของพระสังฆาธิการ พระภิกษุ สามเณร 
และพุทธศาสนิกชน ท่ีมีต่อการพัฒนาการจัดการด้านศาสนสมบัติของวัดในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
จ าแนกตามสถานภาพส่วนบุคคล พบว่าโดยภาพรวมกลุ่มตัวอย่างท่ีมีสถานภาพ อายุ พรรษา วุฒิ
การศึกษาสามัญ วุฒิการศึกษานักธรรม และวุฒิการศึกษาเปรียญธรรมท่ีแตกต่างกัน มีความคิดเห็น
ต่อการพัฒนาการจัดการด้านศาสนสมบัติของวัดในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไม่แตกต่างกัน ซ่ึงไม่
เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว้ ๔. การจัดการด้านศาสนสมบัติของวัดอ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา สรุปได้เป็น ๓ ประเด็น คือ (๑) บทบาทด้านการให้ความรู้เก่ียวกับการการจัดการ
ด้านศาสนสมบัติของวัดแก่พระภิกษุ สามเณร และประชาชน เนื่องจากพระสังฆาธิการส่วนใหญ่มี
พรรษายุกาลมาก หลายๆรูปมีประสบการณ์ในการการจัดการด้านศาสนสมบัติของวัดมาอย่างยาวนาน 
จึงมีบทบาทส าคัญในการถ่ายทอดองค์ความรู้ต่างๆ สู่พระภิกษุสามเณรและประชาชน ให้มีความรู้
ความเข้าใจท่ีถูกต้องเก่ียวกับการการจัดการด้านศาสนสมบัติของวัด (๒) บทบาทด้านวิธีการการ
จัดการด้านศาสนสมบัติของวัดภายในวัดพระสังฆาธิการโดยเฉพาะเจ้าอาวาสนับว่ามีบทบาทส าคัญใน
การการจัดการด้านศาสนสมบัติของวัดเพราะเป็นผู้มีอ านาจสูงสุดและอยู่ใกล้ชิดกับโบราณสถาน จึงมี
ขั้นตอนและวิธีการในการการจัดการด้านศาสนสมบัติของวัดอย่างชัดเจน และเป็นรูปธรรมมากท่ีสุด 
(๓) บทบาทด้านการดูแลรักษาและป้องกันโบราณสถานภายในวัดเนื่องจากโบราณสถานของอ าเภอ
พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยาส่วนใหญ่ได้รับผลกระทบจากปัญหาภัยธรรมชาติอยู่ทุก
ปี พระสังฆาธิการจึงรับบทหนักในการดูแลรักษาและป้องกันโบราณสถาน แต่ด้วยความร่วมมือจาก
พระภิกษุสามเณร ชาวบ้าน และหน่วยงานราชการอย่างจริงจัง จึงช่วยกันดูแลรักษาและป้องกัน
โบราณสถานไม่ให้ได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติ อาทิเช่น การสร้างเข่ือนป้องกันน้ าท่วม จึงท าให้
รอดพ้นจากภัยน้ าท่วมซ้ าซากทุกปี บทบาทด้านการติดต่อประสานงานกับบุคคลหรือหน่วยงาน
ภายนอกนับว่ามีความส าคัญอย่างยิ่ง ล าพังอาศัยพระสังฆาธิการเพียงรูปเดียวไม่สามารถขับเคล่ือน
ภารกิจการการจัดการด้านศาสนสมบัติของวัดไปได้ ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกฝ่ายในการช่วยกัน
ติดตามและดูแล๒๔๐ 

                                         
๒๔๐พระครูวินัยธรธรรมภณ ธมฺมพโล (แก้วแจ่มศรี) , “การพัฒนาการจัดการศาสนสมบัติของวัดใน

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา”, วิทยานิพนธ์ปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ, (บัณฑิต
วิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๘). 



๑๗๙ 

 

๕.๒.๕ รูปแบบการบริหารวัดสร้างสุขด้วยกิจกรรม ๕ ส จังหวัดสิงห์บุรี ด้านสร้างนิสัย 
ดูแลอาคารเสนาสนะท่ีไม่ได้ใช้งาน แต่รือถอนไม่ได้ หรือยังไม่ได้ซ้ือถอน ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย     
ไม่รกรุงรัง เกะกะ  บริเวณโดยรวมมีความสงบสุข ร่มเย็น น่าเล่ือมใสศรัทธา ไม่มีเสีย งดังรบกวน      
ไม่มีกล่ินเหม็น เหมาะแก่การปฏิบัติธรรม ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของพงษ์ศักด์ิ กลิ่นสายหยุด      
ได้วิจัยเรื่อง ทัศนคติเก่ียวกับความปลอดภัยในการท างานด้วยกิจกรรม ๕ ส ของ พนักงานภายใน
บริษัท วังน้อยเบเวอเรช จ ากัด ผลการวิจัยพบว่า  พนักงานภายในบริษั ทท่ีมีอายุต่างกัน มีระดับ
ทัศนคติเก่ียวกับความปลอดภัยในการท างานด้วยกิจกรรม ๕ ส ของ พนักงานภายในบริษัทวังน้อยเบ
เวอเรช จ ากัด จ าแนกตามอายุไม่แตกต่างกัน จ าแนกตามสถานภาพสมรส ในภาพรวมไม่แตกต่างกัน 
เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านสะดวก แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .๐๕ ส่วนด้าน 
อ่ืนๆ ไม่แตกต่างกัน จ าแนกตามระดับการศึกษา ในภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน จ าแนกตาม
อายุการท างาน ในภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .๐๕ เมื่อพิจารณารายด้าน
พบว่า ด้านสะอาด แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .๐๑ ส่วนด้านอ่ืนไม่แตกต่างกัน๒๔๑

และพระมหานพรักษ์  ขนฺติโสภโณ (นาเมือง) ได้วิจัยเรื่อง การบริหารจัดการวัดพัฒนาตัวอย่างใน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผลการวิจัยพบว่า ๑. การบริหารจัดการวัดพัฒนาตัวอย่างในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา พบว่า (๑) ด้านการจัดบริเวณวัด เป็นการพัฒนาศาสนสถานและศาสนวัตถุ ให้
สวยงามประหยัด เรียบง่าย  สอดคล้องต่อศิลปะวัฒนธรรมประเพณีของชาติ และท้องถิ่น (๒) ด้าน
การจัดการปกครองพระภิกษุ สามเณรและศิษย์วัด มีการสอดส่องดูแลเพื่อให้การปกครองเป็นไปตาม
พระธรรมวินัย กฎหมาย กฎ ข้อบังคับ ระเบียบ ค าส่ัง ประกาศของมหาเถรสมาคมหรือพระบัญชา
ของสมเด็จพระสังฆราช (๓) ด้านการจัดการศึกษาแก่พระภิกษุ สามเณรและประชาชน มีความมุ่ง
หมาย ๔ ลักษณะ คือ ๑. การจัดการศึกษาเป็นโรงเรียนพระปริยัติธรรม ๒. การสงเคราะห์ให้เด็กและ
ประชาชนได้รับการศึกษาในสถานศึกษาของรัฐหรือเอกชน ๓. การสอนศีลธรรมในสถานศึกษาท่ัวไป 
๔. การสงเคราะห์เก้ือกูลแก่การศึกษา (๔) ด้านการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมศีลธรรม มีการด าเนินการ
ช่วยเหลือสังคมทางกิจกรรมในรูปแบบต่างๆ ท่ีไม่ขัดต่อพระธรรมวินัย ๒. สภาพท่ัวไปในการบริหาร
จัดการวัดพัฒนาตัวอย่างในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พบว่า พระภิกษุและสามเณร มี ทัศนะต่อการ
บริหารจัดการวัดพัฒนาตัวอย่างในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในด้านต่างๆ ดังนี้ ด้านการจัดบริเวณวัด  
คิดเป็นร้อยละ ๓๗.๔๒ ด้านการจัดการปกครองพระภิกษุ สามเณรและศิษย์วัด คิดเป็นร้อยละ 
๑๒.๙๑ และด้านการจัดการศึกษาแก่พระภิกษุ สามเณรและประชาชน คิดเป็นร้อยละ ๖.๔๕ ด้าน
การจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมศีลธรรม คิดเป็นร้อยละ ๔๓.๒๒ ๓. แนวทางในการบริหารจัดการวัด
พัฒนาตัวอย่างในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประกอบด้วย (๑) การจัดบริเวณวัด ได้แก่ การจัดท า
แผนผังวัด  การจัดการระบบสาธารณูปโภคให้ดี  การวางแผนในการซ่อมแซม บูรณปฏิสังขรณ์วัด การ
ปลูกต้นไม้ เพื่อความร่วมรื่น การจัดท าป้ายช่ือ และประวัติวัด และการจัดท าแผนพัฒนาวัด ๑ ปี ๓ ปี 

                                         
๒๔๑พงษ์ศักดิ์ กล่ินสายหยุด, ทัศนคติเกี่ยวกับความปลอดภัยในการท างานด้วยกิจกรรม ๕ ส ของ

พนักงานบริษัท วังน้อยเบเวอเรช จ ากัด, วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยปทุมธานี , ปีที่ ๔ ฉบับที่ ๒ (พฤษภาคม-
สิงหาคม ๒๕๕๕): ๑๗๑. 



๑๘๐ 

๕ ปี (๒) การจัดการปกครองพระภิกษุ สามเณรและศิษย์วัด ได้แก่ บัญชีทะเบียนประวัติ วางระเบียบ
ข้อบังคับส าหรับการปฏิบัติ การประชุมอบรมบุคลากรภายในวัด  การให้ศึกษาพระธรรมวินัย การ
อบรมศีลธรรมแก่ศิษย์วัด มีการปกครองตามล าดับ แบ่งหน้าท่ีให้รับผิดชอบ (๓) การจัดการศึกษาแก่
พระภิกษุ สามเณรและประชาชน ได้แก่ การส่งเสริมการศึกษาพระปริยัติธรรม การจัดอบรมนักธรรม 
บาลี ก่อนสอบ การส่งเสริมครูสอนพระปริยัติธรรม การจัดท าแผนการสอน และการจั ดสวัสดิการ
ให้แก่ครู การตั้งทุน และมอบทุนการศึกษา และการจัดตั้งแหล่งเรียนรู้ภายในวัด (๔) การจัดกิจกรรม
เพื่อส่งเสริมศีลธรรม ได้แก่ มีการแสดงธรรมแก่ประชาชนตลอดท้ังปี การส่งเสริมให้พระสอนศีลธรรม
ในโรงเรียนไปอบรมเด็กและเยาวชน การเผยแผ่พระพุทธศาสนาเชิงรุก จัดโครง การปฏิบัติธรรม 
โครงการบวชสามเณรภาคฤดูร้อน มีการจัดท าพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านภายในวัด การจัดค่ายคุณธรรม๒๔๒ 

๕.๓ ข้อเสนอแนะ 
๕.๓.๑ ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
๑) มีทบทวนและปฏิบัติ ๔ ส แรกอย่างต่อเนื่อง  เจ้าอาวาสต้องปฏิบัติเป็นตัวอย่างท่ีดี  

เจ้าอวาสจัดกิจกรรมส่งเสริม กระตุ้นให้พระภิกษุสามเณรภายในวัดปฏิบัตติามมาตรฐานอย่างสม่ าเสมอ  
การประกวดและมอบรางวัล เพื่อสร้างขวัญก าลังใจให้แก่พระภิกษุสามเณรภายในวัดท่ีมีผลงานดี      
เจ้าอาวาสพึงหมั่นตรวจเย่ียมอย่างต่อเนื่อง 

๒) การสร้างทัศนคติท่ีดีในการร่วมกันพัฒนาวัดอย่างต่อเนื่อง การสร้างทัศนคติท่ีดีในการ
ท างานให้แก่พระภิกษุสามเณรภายในวัด 

๓) ก าหนดรายละเอียดของการท าความสะอาด ก าหนดเวลาท าความสะอาด ผู้รับผิดชอบ
จะต้องส่ือสารให้พระภิกษุสามเณรภายในวัดเข้าใจวัตถุประสงค์ของการท าความสะอาดและศึกษา
วิธีการใช้งานอุปกรณ์อย่างถูกต้องและปลอดภัย ใช้อุปกรณ์และวิธีการท าความสะอาดท่ีถูกต้อง ท าให้
การท าความสะอาดเป็นส่วนหนึ่งในกิจวัตรประจ าวัน สร้างความรู้สึกการมีส่วนร่วมและความเป็น
เจ้าของวัดให้แก่พระภิกษุสามเณรได้ 

๔) ด าเนินการ ๓ ส แรก คือ สะสาง สะดวก และสะอาด อย่างต่อเนื่องและยาวนาน  
ยกระดับมาตรฐานให้สูงขึ้น ก่อให้เกิดการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง  การก าหนดมาตรฐานจะต้องท าให้
เหมาะสมกับแต่ละวัด  เจ้าอาวาสจะต้องเป็นผู้น าในการปฏิบัติ และจะต้องเป็นผู้คอยหมั่นตรวจสอบผล
การปฏิบัติและสามารถให้ค าแนะน าในการแก้ไขได้  เจ้าอาวาสพึ่งหมั่นติดตามผลการปฏิบัติเพื่อรักษา
มาตรฐาน ปรับปรุงมาตรฐานให้ดีขึ้นอยู่เสมอ 

๕.๓.๒ ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ 
๑) มีการแยกแยะส่ิงของ และจัดเป็นหมวดหมู่ จัดแบ่งแยกเป็นหมวดหมู่ตามชนิด หรือ

ประเภทของส่ิงของ ก าหนดวันท าความสะอาดครั้งใหญ่ (big cleaning day) การช้ีแจงพระภิกษุ
สามเณรภายในวัดให้ทราบกิจกรรม และท าร่วมกันอย่างสามัคค ีก าหนดผู้รับผิดชอบ หรือหัวหน้างานท่ี

                                         
๒๔๒พระมหานพรักษ์  ขนฺติโสภโณ (นาเมือง) , “การบริหารจัดการวัดพัฒนาตัวอย่างในจังหวัด

พระนครศรีอยุธยา”, วิทยานิพนธ์ปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ , (บัณฑิต
วิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๘). 



๑๘๑ 

 

ท าหน้าท่ีในการร่วมพิจารณา ตรวจสอบ และก าหนดกฎเกณฑ์ให้ชัดเจน เจ้าอาวาสต้องเป็นผู้ตัดสินใจ
ครั้งสุดท้าย 

๒) จัดวางให้เป็นระเบียบ หมวดหมู่ มีป้ายช่ือแสดงท่ีวางของ มีป้ายช่ือติดส่ิงของท่ีจะวาง  
ท าผังแสดงต าแหน่งวางของ การชี้แจงพระภิกษุสามเณรภายในวัดให้ทราบกิจกรรม และท าร่วมกัน
อย่างสามัคคี ก าหนดผู้รับผิดชอบ หรือหัวหน้างานท่ีท าหน้าท่ีในการร่วมพิจารณา ตรวจสอบ และ
ก าหนดกฎเกณฑ์ให้ชัดเจน เจ้าอาวาสต้องเป็นผู้ตัดสินใจครั้งสุดท้าย และตรวจเช็คเป็นประจ า การ
จัดเก็บส่ิงของ โดยค านึงถึงหลักคุณภาพของส่ิงของนั้น การจัดวางหรือจัดเก็บส่ิงของต่าง ๆ ในภายใน
วัดอย่างเป็นระบบ เพื่อประสิทธิภาพ คุณภาพ และ ความปลอดภัย 

๓) มอบหมายพื้นท่ีรับผิดชอบให้แก่พระภิกษุสามเณร การแบ่งความรับผิดชอบในการท า
ความสะอาดให้ชัดเจน มีการท าความสะอาด (ปัด กวาด เช็ด ถู) และตรวจสอบเครื่องมือ อุปกรณ์ 
รวมท้ังบริเวณพื้นท่ีภายในวัด 

๕.๓.๓ ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยคร้ังต่อไป 

๑) ควรศึกษาเชิงคุณภาพเก่ียวกับรูปแบบการพัฒนาวัดสร้างสุขในรูปแบบต่างๆใน
สังคมไทย 

๒) ควรศึกษาเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม โดยยเน้นการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนใน
การพัฒนาวัดสร้างสุขในรูปแบบต่างๆในสังคมไทย 

  

 

บรรณานุกรม 

๑. ภาษาไทย 

ก. ข้อมูลปฐมภูมิ 

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. พระไตรปิฎกภาษาบาลี ฉบับมหาจุฬาเตปิฏก  ๒๕๐๐. กรุงเทพมหานคร: 
โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๕. 

________. พระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย .  กรุงเทพมหานคร:  
โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๙. 

มหามกุฏราชวิทยาลัย. พระไตรปิฎกภาษาบาลี ฉบับสฺยามรฏฺ เตปิฏก  ๒๕๒๕. กรุงเทพมหานคร:  
โรงพิมพ์มหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๒๕. 

________. พระไตรปิฎกพร้อมอรรถกถา แปล ชุด ๙๑ เล่ม. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหามกุฏ
ราชวิทยาลัย, ๒๕๓๔. 

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. ปกรณวิเสสภาษาบาลี ฉบับมหาจุฬาปกรณวิเสโส. กรุงเทพมหานคร: 
โรงพิมพ์วิญญาณ, ๒๕๓๙. 



๑๘๒ 

________. อรรถกถาภาษาบาลี  ฉบับมหาจุฬาอฏฺ กถา. กรุงเทพมหานคร:  โรงพิมพ์มหาจุฬา 
ลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๒. 

________. ฎีกาภาษาบาลี ฉบับมหาจุฬาฎีกา. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณ 
ราชวิทยาลัย, ๒๕๓๙. 

ข. ข้อมูลทุติยภูม ิ

(๑) หนังสือ: 

กองพุทธศาสนสถาน กรมการศาสนา. คู่มือการพัฒนาวัด อุทยานการศึกษาในวัดลานวัด ลานใจ 
ลานกีฬา. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์การศาสนา, ๒๕๔๕. 

________. คู่มือการประเมินมาตรฐานการพัฒนาวัด . กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์ส านักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ, ๒๕๕๑. 

จุมพล หนิมพานิช . การบริหารและการพัฒนาองค์การ หน่วยท่ี ๔. นนทบุรี : ส านักพิมพ์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๔๕. 

ชาญชัย อาจินสมาจาร. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์. เอกสารอัดส าเนาเย็บเล่ม. 
ธ ารง อมโร. วัดพัฒนา. ๔๕. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์การศาสนา, ๒๕๔๕. 
บุญชม ศรีสะอาด. การวิจัยเบ้ืองต้น. กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ์ชมรมเด็ก, ๒๕๕๓. 
บุญเลิศ โสภา. วัดพัฒนา ๔๘. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์การศาสนา, ๒๕๔๘. 
พนิจดา วีระชาติ. การฝึกอบรมกับการพัฒนาอาชีพ. กรุงเทพมหานคร : โอ. เอส. พริ้นติ้งเฮ้าส์, 

๒๕๔๓. 

บรรณานุกรม (ต่อ) 
 
พระครูนิวิฐธรรมขันธ์ (เจริญ มุนิจารี). วัดพัฒนา. ๕๒. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์ส านักงาน

พระพุทธศาสนาแห่งชาติ, ๒๕๕๓. 
พระครูพิมลธรรมภาณี (ด าเนิน อตฺถจารี). วัดพัฒนา. ๔๕. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์การศาสนา , 

๒๕๔๕. 
พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต). พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม . พิมพ์ครั้งท่ี ๑๓ 

พ.ศ. ๒๕๔๘. 
พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี. คนส าราญงานส าเร็จ. พิมพ์ครั้งท่ี ๓. กรุงเทพมหานคร : บริษัท อมรินทร์ 

พริ้นติ้งแอนด์พลับลิซซ่ิง จ ากัด มหาซน, ๒๕๕๐. 
พระราชธรรมโมลี (สมศักดิ์ ภูริปญฺโญ) . วัดพัฒนา ๔๓. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์การศาสนา, 

๒๕๔๓. 
พระราชวรมุนี (ประยุทธ์ ปยุตฺโต). ทางสายกลางของการศึกษาไทย. พิมพ์ครั้งท่ี ๒. กรุงเทพมหานคร : 

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ๒๕๓๐. 
________. สถาบันสงฆ์กับสังคมไทย. กรุงเทพมหานคร :ส านักพิมพ์มูลนิธิโกมลคีมทอง, ๒๕๒๗. 
พูลสุข หิงศานนท์. การพัฒนารูปแบบ. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์วัฒนาพานิช, ๒๕๔๐. 



๑๘๓ 

 

รังสรรค์ ประเสริฐศรี. องค์การและการจัดการงานบุคคลหน่วยท่ี  ๑๑. พิมพ์ครั้งท่ี ๖. นนทบุรี : 
ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๔๓. 

ราชบัณฑิตยสถาน. พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ , ๒๕๔๒. กรุงเทพมหานคร : นาน
มีบุ๊คส์ พับลิเคช่ันส์, ๒๕๔๖. 

รุ่งรัชดาพร เวหะชาติ . “การพัฒนารูปแบบการบริหารคุณภาพท้ังองค์การของสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน”. ดุษฎีนิพนธ์การศึกษาดุษฎีบัณฑิต. มหาวิทยาลัยบูรพา, ๒๕๔๘. 

เรวัตร์ ชาตรีวิศิษฏ์. ทฤษฏีกิจกรรม ๕ ส ให้สัมฤทธ์ิผลน้ันมาจากคน. กรุงเทพมหานคร : สานักพิมพ์
ศูนย์ส่งเสริมวิชาการ, ๒๕๕๐. 

เรืองวิทย์ เกษสุวรรณ . การจัดการคุณภาพ : จาก TQC ถึง TQM. ISO ๙๐๐ และการประกัน 
คุณภาพ. กรุงเทพมหานคร : บพิธการพิมพ์, ๒๕๔๕. 

วิลาวรรณ รพีพิศาล. การบริหารทรัพยากรมนุษย์. พิมพ์ครั้งท่ี ๒. กรุงเทพมหานคร  : โรงพิมพ์วิจิตร
หัตถกร, ๒๕๕๐. 

วีรพจน์ ลือประสิทธ์ธิกุล. TQM Living Handbook: An Executive Summary. พิมพ์ครั้งท่ี ๒. 
กรุงเทพมหานคร : บีพีอาร์แอนด์ทีคิวเอ็ม คอนซัลแทนท์, ๒๕๔๐. 

สนธยา พลศรี. ทฤษฎีและหลักการพัฒนาชุมชน. พิมพ์ครั้งท่ี ๕. กรุงเทพมหานคร : โอเดียน สโตร์ , 
๒๕๔๗. 

สมใจ ลักษณะ. การพัฒนาประสิทธิภาพในการท างาน. พิมพ์ครั้งท่ี๕. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์
เพิ่มทรัพย์การพิมพ์, ๒๕๔๙. 

สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ช่วง วรปุญฺโญ. วัดพัฒนา. ๕๐. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์
ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ, ๒๕๕๐. 

บรรณานุกรม (ต่อ) 
 
สมศักดิ์ สินธุระเวชญ์. มุ่งสู่คุณภาพการศึกษา. กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์วัฒนาพานิซ ส าราญ

ราษฏร์, ๒๕๔๗. 
สมานจิต ภิรมย์รื่น. วัดพัฒนา. ๔๑. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์การศาสนา, ๒๕๔๑. 
สุจิตรา ธนานันท์. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์. พิมพ์ครั้งท่ี ๒. กรุงเทพมหานคร : สถาบันบัณฑิตพัฒ

นบริหารศาสตร์, ๒๕๕๐. 
เสน่ห์ จุ้ยโต และคณะ. การจัดการทรัพยากรมนุษย์หน่วยท่ี ๔. นนทบุรี : ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัย

สุโขทัยธรรมมาธิราช, ๒๕๔๗. 
อนิวัช แก้วจ านง. การจัดการทรัพยากรมนุษย์. สงขลา : บริษัทน าศิลป์โฆษณาจ ากัด, ๒๕๕๒. 
อุทุมพร จามรมาน. ๙ ขั้นตอนการท าประกันคุณภาพการศึกษาท่ีครบวงจร. กรุงเทพมหานคร : โรง

พิมพ์ ฟันนี่, ๒๕๔๕. 

(๒) ดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์: 



๑๘๔ 

จินตนา ศักดิ์ภู่อร่าม, “การน าเสนอรูปแบบการบริหารโรงเรียนในก ากับ ของรัฐส าหรับประเทศไทย”, 
วิทยานิพนธ์ปริญญาครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต  การบริหารการศึกษา , ครุศาสตร์ : 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๕. 

ทิพยรัตน์ สีเพชรเหลือง, “รูปแบบและกลยุทธ์การจัดตั้งมหาวิทยาลัยบรรษัทในประเทศไทย”, 
วิทยานิพนธ์ปริญญาครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาอุดมศึกษา, ครุศาสตร์ :  จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๕. 

บุญส่ง หาญพานิช, “รูปแบบการบริหารจัดการความรู้ในสถาบันอุดมศึกษาไทย” วิทยานิพนธ์
ปริญญาครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาอุดมศึกษา, ครุศาสตร์ :  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
, ๒๕๔๖. 

พระครูนิวิฐศีลขันธ์ (ณรงค์ ตวฑฺฒโน), “รูปแบบการพัฒนาทุนมนุษย์ตามหลักพุทธธรรมในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น”, วิทยานิพนธ์ปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐ
ประศาสนศาสตร์, บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗. 

พระครูวัชรสุวรรณาทร ธมฺมโชโต (ลูกชุบ เกตุเขียว), “การประยุกต์ใช้อิทธิบาทธรรมเพื่อส่งเสริมกล
ยุทธ์การอนุรักษ์โบราณสถานของพระสังฆาธิการในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๕”, 
วิทยานิพนธ์ปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ, (บัณฑิต
วิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๘. 

พระครูวินัยธรธรรมภณ ธมฺมพโล (แก้วแจ่มศรี), “การพัฒนาการจัดการศาสนสมบัติของวัดในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา”, วิทยานิพนธ์ปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการ
จัดการเชิงพุทธ, บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๘. 

พระครูวิสิฐพัชราจาร (ไชยยา  เขมสิริ), “การพัฒนาการจัดการสาธารณูปการของพระสังฆาธิการ
จังหวัดเพชรบุรี”, วิทยานิพนธ์ปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
เชิงพุทธ, บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๘. 

บรรณานุกรม (ต่อ) 
 
พระครูวิสิฐพัชราจาร (ไชยยา  เขมสิริ) , “การพัฒนาการจัดการสาธารณูปการของพระสังฆาธิการ

จังหวัดเพชรบุรี”, วิทยานิพนธ์ปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
เชิงพุทธ, บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๘. 

พระครู วิสุทธินนทคุณ (ทวี  สุทฺธิว โส) , “บทบาทของวัดในการอนุรักษ์โบราณสถานในจังหวัด
นนทบุรี”, วิทยานิพนธ์ปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ , 
บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๘. 

พระครูอุทัยกิจจารักษ์ (สุรางค์ สุจิณฺโณ), “รูปแบบการบริหารจัดการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของ
องค์กรปกครองคณะสงฆ์ ภาค ๒”, วิทยานิพนธ์ปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ, บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย, ๒๕๕๗. 



๑๘๕ 

 

พระมหาธฤติ วิโรจโน, “รูปแบบการพัฒนาพระสังฆาธิการเพื่อประสิทธิภาพการบริหารกิจการคณะ
สงฆ์”, วิทยานิพนธ์ปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์, 
บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗.  

พระมหานพรักษ์  ขนฺติโสภโณ (นาเมือง) , “การบริหารจัดการวัดพัฒนาตัวอย่างในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา”, วิทยานิพนธ์ปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการ
จัดการเชิงพุทธ, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๘. 

พิสิฐ เทพไกรวัล “การพัฒนารูปแบบเครือข่ายความร่วมมือเพื่อคุณภาพการจัดการศึกษา ในโรงเรียน
ประถมศึกษาขนาดเล็ก”. วิทยานิพนธ์ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต . มหาวิทยาลัย 
ขอนแก่น, ๒๕๕๔. 

เพ็ญจันทร์ บัวซาว, การปฏิบัติกิจกรรม ๕ ส และการเสริมสร้างความปลอดภัยในการท างานของ
พนักงานบริษัท คอมพาร์ท พรีซิช่ัน (ประเทศไทย) จ ากัด , วารสารชุมชนวิจัย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา, ปีท่ี ๙ ฉบับท่ี ๑ (ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ – มีนาคม 
๒๕๕๘. 

วัลลภา จันทร์เพ็ญ , “การพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาจริยธรรม ของนักศึกษาช่าง
อุตสาหกรรมตามแนวคิดการปรับพฤติกรรมทางปัญญา”วิทยานิพนธ์ปริญญาครุศาสตร
ดุษฎีบัณฑิต สาขาหลักสูตรและการสอน, (ครุศาสตร์ :  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 
๒๕๔๕. 

 
 
 
 
 
 

บรรณานุกรม (ต่อ) 
 

(๓) บทความ: 

กนกวรรณ ดุงศรีแก้ว. “การพัฒนาวัดให้เป็นแหล่งท่องเท่ียว”. จุลสารการท่องเท่ียว. ฉบับปีท่ี ๑๘ 
เล่มท่ี ๔. (ตุลาคม – ธันวาคม, ๒๕๔๒): ๔๙ – ๕๒. 

ชยาภรณ์ ช่ืนรุ่งโรจน์. “วัดกับการท่องเท่ียว”. จุลสารการท่องเท่ียว. ฉบับปีท่ี ๑๑ เล่มท่ี ๓ 
(กรกฎาคม – กันยายน, ๒๕๓๕) : ๔๗ – ๔๘. 

พงษ์ศักดิ์ กล่ินสายหยุด . ทัศนคติเก่ียวกับความปลอดภัยในการท างานด้วยกิจกรรม ๕ ส ของ 
พนักงานภายในบริษัท วังน้อยเบเวอเรช จ ากัด. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยปทุมธานี. 
ปีท่ี ๔ ฉบับท่ี ๒ (พฤษภาคม-สิงหาคม, ๒๕๕๕): ๑๗๑. 



๑๘๖ 

พระมหาสหัส ด าคุ้ม. “การพัฒนารูปแบบการบริหารมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยท่ีมี
ประสิทธิผล”. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ฉบับสังคมศาสตร์และ
มนุษยศาสตร์. ปีท่ี ๖ ฉบับท่ี ๑ (มกราคม-เมษายน, ๒๕๕๙): ๑๘๒. 

เพ็ญจันทร์ บัวซาว. การปฏิบัติกิจกรรม ๕ ส และการเสริมสร้างความปลอดภัยในการท างานของ 
พนักงานภายในบริษัท คอมพาร์ท พรีซิช่ัน (ประเทศไทย) จ ากัด . วารสารชุมชนวิจัย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา . ปีท่ี ๙ ฉบับท่ี ๑ (ตุลาคม, ๒๕๕๗ – มีนาคม, 
๒๕๕๘): ๗๕. 

เรวัตร์ ชาตรีวิศิษฏ์. แนวคิดทฤษฎีกิจกรรม ๕ ส ให้สัมฤทธ์ิผลนั้นมาจากคน. People for Quality. 
Vol.๑๗ No. ๑๕๖ (October, ๒๐๑๐): ๙๖. 

อุทุมพร  จามรมาน. “โมเดล (Model)”. วารสารวิชาการ. ปีท่ี ๑ ฉบับท่ี ๒๖. (มีนาคม, ๒๕๔๑): ๒๒. 

(๔) สื่ออิเล็กทรอนิกส์: 

ปราณสุวีร์ อาวอร่ามรัศมิ์. สัปปายะ ๔ อย่าง. (ออนไลน์). แหล่งท่ีมา : http://www๑.onab.go.th 
/index.php?option=com_content&view=article&id=๒ ๖ ๙ ๙ :-๔ -&catid=๙ ๖ :
๒๐๐๙-๐๙-๑๙-๑๐-๑๓-๕๙&Itemid=๓๒๖ (๒๐ กันยายน ๒๕๖๑). 

ยา สุต ะ  ซิ เ ง ค า สึ .  เทค นิคการจั ดการระบบ ๕  ส .  ญ่ี ปุ่น .  ( ออน ไ ลน์ ) .  แห ล่ ง ท่ี ม า  : 
http://www.tpa.or.th/publisher/pdfFileDownloadS/QM๑ ๕ ๖ _p๙ ๓ -๙ ๘ .puff 
(๑๕ กันยายน ๒๕๖๑). 

สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ. PDCA เคร่ืองมือในการจัดการคุณภาพ. (ออนไลน์). แห่งท่ีมา : http:// 
images.senarat.multiply.multiplycontent.com/attachment/
๐/SyW@ngooCGwAAD๓zecs๑/PDCA๒๕๕๔ (๒๐ มิถุนาย ๒๕๖๑). 

สมคิด บางโม. หลักของ ๕ ส . (ออนไลน์ ). แหล่งท่ีมา : http://lib.neu.ac.th/ULIB/dublin. 
php?ID=๓๖๕๙. (๑๕ กันยายน ๒๕๖๑). 

 

บรรณานุกรม (ต่อ) 
 

ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ. ข้อมูลพ้ืนฐานทางพระพุทธศาสนา ปี ๒๕๖๐. (ออนไลน์ ). 
แหล่งท่ีมา : http://www.onab.go.th/wp-content/uploads/๒๐๑๖/๑๒/onab 
_primaryinfo๖๐ edit.pdf (๒๕ มีนาคม ๒๕๖๑). 

(๗) สัมภาษณ์/สนทนากลุ่ม: 

สัมภาษณ์ พระเทพปริยัติสุธี (ยงยุทธ ยุตฺตธมฺโม).  เจ้าคณะจังหวัดสิงห์บุรี, ๗ ธันวาคม ๒๕๖๒. 
สัมภาษณ์ พระราชสุวัฒนาภรณ์ (ประจวบ สุธีโร). รองเจ้าคณะจังหวัดสิงห์บุรี, ๗ ธันวาคม ๒๕๖๒. 
สัมภาษณ์ พระครูวิธานปริยัติคุณ (วีรหาญ). เจ้าคณะอ าเภอเมืองสิงห์บุรี, ๗ ธันวาคม ๒๕๖๒. 
สัมภาษณ์ พระศรีปริยัตโยดม (ฐนวัฒน์ เขมกาโม).  เจ้าคณะอ าเภอพรหมบุรี, ๗ ธันวาคม ๒๕๖๒. 



๑๘๗ 

 

สัมภาษณ์ พระครูนาคดิตถ์คณาภิรักษ์ (คว้าง). เจ้าคณะอ าเภอท่าช้าง, ๗ ธันวาคม ๒๕๖๒. 
สัมภาษณ์ พระครูสุวรรณวิโรจน์ (ชาญ ฐานมงฺคโล). เจ้าคณะอ าเภออินทร์บุรี, ๗ ธันวาคม ๒๕๖๒. 
สัมภาษณ์ พระครูวิชิตวุฒิคุณ. จ้าคณะอ าเภอค่ายบางระจัน, ๗ ธันวาคม ๒๕๖๒. 
สัมภาษณ์ พระครูวิริยโสภิต. เจ้าคณะอ าเภอบางระจัน, ๗ ธันวาคม ๒๕๖๒. 
สัมภาษณ์ พระสิงหคณาจารย์ (ทวี สุวณฺณปาโล). เจ้าคณะอ าเภอจังหวัดสิงห์บุรี (ธ), ๗ ธันวาคม ๒๕๖๒. 
สัมภาษณ์ พระมหาสุรินทร์ สิรินฺธโร. เจ้าคณะต าบลบ้านหม้อ วัดพรหมบุรี, ๗ ธันวาคม ๒๕๖๒. 
สัมภาษณ์ พระครูประพัฒนศีลคุณ (ส าราญ ขนฺติโก). เจ้าอาวาสวัดกฤษณเวฬุพุทธาราม, ๗ ธันวาคม ๒๕๖๒. 
สัมภาษณ์ พระครูเกษมธรรมโชติ (นพดล ถาวโร ). เจ้าอาวาสวัดประโชติการาม, ๗ ธันวาคม ๒๕๖๒. 
สัมภาษณ์ นางณภัค เทียนชัย. ผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสิงห์บุรี, ๗ ธันวาคม ๒๕๖๒. 
สัมภาษณ์ นางสมบัติ พงษ์พรต. นักวิชาการศาสนาช านาญการ ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสิงห์บุรี , 

๗ ธันวาคม ๒๕๖๒. 
สัมภาษณ์ นางณัฏฐนันท์ ตาปโกไสย์. นักวิชาการศาสนาช านาญการ ส านักงานพระพุทธศาสนา

จังหวัดสิงห์บุรี, ๗ ธันวาคม ๒๕๖๒. 
สัมภาษณ์ ดร.ลัดดา หงสุรพันธ์. วัฒนธรรมจังหวัดสิงห์บุรี, ๗ ธันวาคม ๒๕๖๒. 
สัมภาษณ์ นางไมตรีจิต เหม่ชัยภูมิ. นักวิชาการวัฒนธรรมช านาญการพิเศษ, ๗ ธันวาคม ๒๕๖๒. 
สัมภาษณ์ นางอ านวย ทองสี. ก านันต าบลไม้อัด, ๗ ธันวาคม ๒๕๖๒. 
 
(๘) สนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion) : 
สนทนากลุ่มเฉพาะ พระครูสถิตธรรมาลังการ, ดร. เจ้าคณะต าบลบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี, ๙ ธันวาคม ๒๕๖๒. 
สนทนากลุ่มเฉพาะ พระมหาเนตร ปญฺญาวุฑฺโฒ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพิกุลทองพระอารามหลวง จังหวัด

สิงห์บุรี, ๙ ธันวาคม ๒๕๖๒. 
สนทนากลุ่มเฉพาะ พระอุดมสิทธินายก, ผศ.ดร. รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะสังคมศาสตร์, ๙ ธันวาคม ๒๕๖๒. 
สนทนากลุ่มเฉพาะ พระสุธีวีรบัณฑิต, ดร. อาจารย์ประจ าหลักสูตรบัณฑิตศึกษา, ๙ ธันวาคม ๒๕๖๒. 
สนทนากลุ่มเฉพาะ พระปลัดระพิน พุทฺธิสาโร, ผศ.ดร. อาจารย์ประจ าหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ,            

๙ ธันวาคม ๒๕๖๒. 

บรรณานุกรม (ต่อ) 
 
สนทนากลุ่มเฉพาะ ดร.ประเสริฐ ธิลาว อาจารย์ประจ าหลักสูตรบัณฑิตศึกษา, ๙ ธันวาคม ๒๕๖๒. 
สนทนากลุ่มเฉพาะ รศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม รองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป, ๙ ธันวาคม ๒๕๖๒. 
สนทนากลุ่มเฉพาะ ผศ.ดร.เกียรติศักดิ์  สุขเหลือง รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะสังคมศาสตร์ ,             

๙ ธันวาคม ๒๕๖๒. 
สนทนากลุ่มเฉพาะ รศ.ดร.สุวิญ รักสัตย์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, ๙ ธันวาคม ๒๕๖๒. 
สนทนากลุ่มเฉพาะ ผศ.ดร.อุทัย สติมั่น มหาวิทยาลัยสวนดุสิต, ๙ ธันวาคม ๒๕๖๒. 
สนทนากลุ่มเฉพาะ ดร.อ านาจ บัวศิริ ผู้ทรงคุณวุฒิ, ๙ ธันวาคม ๒๕๖๒. 
สนทนากลุ่มเฉพาะ นางกัลป์ยกร ศรีสุข วัฒนธรรมจังหวัดสิงห์บุรี, ๙ ธันวาคม ๒๕๖๒. 



๑๘๘ 

สนทนากลุ่มเฉพาะ นางณัฏฐนันท์ ตาปโกไสย์ ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสิงห์บุรี, ๙ ธันวาคม ๒๕๖๒. 
 

๒. ภาษาอังกฤษ  

(I) Books: 

Bowditch, James L. and Buono, Anthony F. A Primer on Organizational Behavior. 
New York : John wiley and Sons, 1990. 

Keeves, P. J.. Educational Research Methodology, and Measurement : An 
International Handboo. Oxford, England : Pergamon Press, 1988. 

People for Quality. Journal. V.17 No.156, (October, 2010): 94-94. 
Tosi, H. L., and Carroll, S .J.. Management. 2nd ed. New York : John Wiley and Sons, 

1982. 
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หนังสือขอความอนุเคราะห์ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวิจัย 
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หนังสือขอความอนุเคราะห์เก็บข้อมูลเพื่อการวจิัย 
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หนังสือขอความอนุเคราะห์สัมภาษณ์เพื่อการวิจัย 
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แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 
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แบบสัมภาษณ์เพื่อการวจิัย 
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รูปภาพสัมภาษณ ์

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๒๕ 

 

 
สัมภาษณ์พระครูสุวรรณวิโรจน์ (ชาญ ฐานมงคฺโล) เจ้าคณะอ าเภออินทร์บุรี 

 
สัมภาษณ์พระครูวิริยโสภิต เจา้คณะอ าเภอบางระจัน 
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สัมภาษณ์นางณัฏฐนันท์ ตาปโกไสย ์นักวิชาการศาสนาช านาญการ ส านักงานพระพุทธศาสนาจงัหวัดสิงห์บุรี 
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ประวัติผู้วิจัย 
 

ช่ือ ฉายา/นามสกุล : พระมหาจินตวัฒน์ จารุวฑฺฒโน (วิจารณ์ปรีชา) 

วัน เดือน ปีเกิด : วันท่ี ๖ มิถุนายน ๒๕๑๕ 

ภูมิล าเนาท่ีเกิด : จังหวัดราชบุรี 

การศึกษา : เศรษฐศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ปี ๒๕๓๗ 

รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี      
ปี ๒๕๕๓ 

อุปสมบท : ๒๕ เมษายน ๒๕๓๗ 

สังกัด : วัดม่วงชุม ต าบลไม้ดัด อ าเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี 

ต าแหน่ง : เจ้าอาวาส, เจ้าส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดสิงห์บุรี แห่งท่ี ๑๓ 

เจ้าคณะต าบลแม่ลาโพชนไก่ อ าเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี 

ผลงานทางวิชาการ : พระมหาจินตวัฒน์ จารุวฑฺฒโน (วิจารณ์ปรีชา) . การพัฒนาชุมชน
ด้วยการท่องเท่ียวในมิติศาสนา:พระอุเทสิกเจดีย์ขนาดใหญ่ .  
วารสารมจร.สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีท่ี ๗ ฉบับท่ี ๒ (ฉบับพิเศษ) 
(เมษายน, ๒๕๖๑ – มิถุนายน, ๒๕๖๑) 

พระมหาจินตวัฒน์ จารุวฑฺฒโน (วิจารณ์ปรีชา). การอนุรักษ์และ
บริหารจัดการส่ิงแวดล้อมเชิงพุทธ. วารสารสังคมศาสตร์ปริทัศน์
รัฐศาสตร์นครราชสีมา. ปีท่ี ๖ ฉบับท่ี ๒. (พฤษภาคม ๒๕๖๓ - 
สิงหาคม ๒๕๖๓) ตอบรับการตีพิมพ์ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ 

พระมหาจินตวัฒน์ จารุวฑฺฒโน (วิจารณ์ปรีชา). การพัฒนาการ
ปกครองคณะสงฆ์เชิงพุทธบูรณาการ. วารสารสังคมศาสตร์ปริทัศน์
รัฐศาสตร์นครราชสีมา. ปีท่ี ๖ ฉบับท่ี ๑. (มกราคม ๒๕๖๓ - 
เมษายน ๒๕๖๓). ตอบรับการตีพิมพ์ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ 

ปีท่ีส าเร็จการศึกษา : ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

ท่ีอยู่ปัจจุบัน  วัดม่วงชุม ต าบลไม้ดัด อ าเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี 
 

 

 


