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บทคัดย่อ 
การวิจัยฉบับนี้มีวัตถุประสงค์ คือ ๑) เพ่ือศึกษาการสภาพทั่วไปในการปกครองคณะสงฆ

ภาค ๑๕ ของพระสังฆาธิการ ๒) เพ่ือศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนาศักยภาพพระสังฆาธิการในเขต
การปกครองคณะสงฆภาค ๑๕ ๓) เพ่ือนําเสนอแนวทางการพัฒนาศักยภาพพระสังฆาธิการในเขต 
การ ปกครองคณะสงฆภาค ๑๕    

การวิจัยเป็นแบบผสานวิธี ประกอบด้วยการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการเก็บข้อมูลด้วยแบบ
สัมภาษณ์เชิงลึก จากผู้ให้ข้อมูลสําคัญ จํานวน ๒5 รูป และการสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group 
Discussion) จํานวน 14 รูปหรือคน  วิเคราะห์ข้อมูลโดยการพรรณนาความ และการวิจัยเชิงปริมาณ 
ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยมีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ ๐.๙79 
กลุ่มตัวอย่างคือ พระสังฆาธิการในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๕ จํานวน 308 รูป โดยสุ่มตัวอย่าง
จากประชากรทั้งหมด 1,332 รูป จากสูตรของทาโร่ ยามาเน่ (Taro Yamane) ซึ่งใช้ระดับ 
ความคลาดเคลื่อน ๐.๐๕ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และ 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน วิเคราะห์โดยการพรรณนาแจกแจงความถ่ีประกอบตาราง  

ผลการวิจัยพบว่า  
๑. สภาพทั่วไปในการพัฒนาศักยภาพของพระสังฆาธิการโดยทั่วไปมีความรอบรู้ทั้ง 

ทางโลกและทางธรรมในการปกครอง ได้รับการอบรมเกี่ยวกับแนวทางในการปกครองตามมติมหาเถร
สมาคมและส่งเสริมให้มีการปฏิบัติวิปัสสนากัมฐานในการเข้าปฏิบัติหน้าที่ตามระบบอย่างเคร่งเครัด 
ซึ่งพระสังฆาธิการมีหน้าที่ด้านการปกครองที่เกี่ยวข้องกับกฎระเบียบ วินัย ตามกฎหมายบ้านเมือง 
การควบคุมดูแลไม่ค่อยเป็นไปตามพระธรรมวินัย กฎระเบียบ กติกา มติของคณะสงฆ์  ท าให้การ
ปกครองคณะสงฆ์ขาดศักยภาพเพราะไม่มีเครื่องมือเกี่ยวกับเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาช่วยตรวจสอบ
ในการปฏิบัติหน้าที่และพระสังฆาธิการไม่สามารถปรับตัวกับการท างานในระบบยุคไอที การบริหาร
จัดการไม่มีงบประมาณในการจัดอบรมให้องค์กรของคณะสงฆ์ จึงท าให้การท างานไม่เป็นไปตาม
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ระยะเวลาที่ก าหนด การประสานงานไม่รวดเร็วตามความต้องการของผู้มาใช้บริการ ซึ่งต้องพัฒนา 
ทั้งการจัดองค์กรคณะสงฆ์ การบริหารคณะสงฆ์ การวางแผนเพ่ืออ านวยการอย่างเป็นระบบต่อไป  

2. กระบวนการพัฒนาศักยภาพพระสังฆาธิการในเขตการปกครองคณะสงฆภาค ๑๕ 
ประกอบด้วยด้านความรู้ ด้านทักษะ ด้านความสามารถ ตามกระบวนการ POSDC ผลการวิจัยพบว่า 
โดยภาพรวมอยู ในระดับมาก ( X =๔.๑๙) เมื่อพิจารณารายดาน พบวา อยูในระดับมากทุกดาน    
โดยเรียงตามลําดับดังนี้ ดานการจัดองคการ ( X =๔.28)    โดยการฝกอบรมความรูความสามารถ    
ดานการปกครองคณะสงฆใหแกพระสังฆาธิการ ดานการบริหารบุคคล ( X =๔.23) มีนโยบายและ
วิธีการปกครองคณะสงฆ ที่ทําให เกิดความเขาใจ นําไปปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ตามที่กําหนด             
ดานการวางแผน ( X =๔.๑8) โดยการพัฒนาการปกครองคณะสงฆของพระสังฆาธิการ ใหมีความรู
ความเขาใจ ดานการปกครองคณะสงฆตามกฎระเบียบของวัด ดานการควบคุม ( X =๔.๑7)        
โดยการสงเสริมและสนับสนุนใหพระภิกษุมีความรูความเขาใจกระบวนการอํานวยความสะดวก 
แกบุคคลทั่วไปที่มาใชบริการ และดานการอํานวยการ ( X =๔.๑3) โดยองคกรหลักที่ทําหนาที่พัฒนา
ศักยภาพการปกครองคณะสงฆ มีความรูและเทคนิคในการบริหารจัดการอยางเปนระบบ ตามลําดับ 

3) แนวทางการพัฒนาศักยภาพพระสังฆาธิการในเขตการ ปกครองคณะสงฆภาค ๑๕ 
ทั้ง ๓ ด้านได้แก่ 1. การพัฒนาความรู้ ในการวางแผน การจัดองค์การ การบริหารงานบุคคล  
การอํานวยการ และการควบคุม โดยการส่งเสริมพระสังฆาธิการทุกระดับชั้นในเขตการปกครองคณะ
สงฆ์ทุกด้าน เช่น ก าหนดนโยบายการปฏิบัติงาน การท าโครงการ การประเมินสัมฤทธิ์ผล ส่งเสริม
การศึกษาทั้งด้านปริยัติและปติเวท ในการพัฒนาศักยภาพพระสังฆาธิการ และพระภิกษุสามเณร  
โดยจัดท าแผนปฏิบัติแผนพัฒนา แผนยุทธศาสตร์ เพ่ือก าหนดทิศทางในการด าเนินงาน  2. การ
พัฒนาทักษะ ในการวางแผน การจัดองค์การ การบริหารงานบุคคล การอํานวยการ และการควบคุม 
ให้พระสังฆาธิการ มีทักษะในงานกิจการคณะสงฆ์ทั้ง 6 ด้าน โดยการวางแผนการปกครอง การฝก 
อบรม การศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น ลดชองวางในการปกครองสงฆ์ รอบรู้กฎระเบียบ เพ่ือการแผน
ระยะสั้น ระยะกลาง ระยะยาว 3. การพัฒนาความสามารถ เพ่ือให้พระสังฆาธิการมีความสามารถ 
ในการปฏิบัติกิจการพระพุทธศาสนาทั้ง 6 ด้าน คือ 1) ด้านการปกครอง 2) ด้านการศาสนศึกษา  
3) ด้านการเผยแผ่ 4) ด้านการสาธารณูปการ 5) ด้านการศึกษาสงเคราะห์ และ 6) ด้านการสาธารณ
สงเคราะห์ ประกอบด้วยการสร้างศรัทธา คุณลักษณะพระสังฆาธิการ การเผยแผ่ของพระสังฆาธิการ   
ใช้เหตุผล ยึดระเบียบวินัย ให้พระสังฆาธิการมีความรู้และใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่มาพัฒนาตน         
จัดอบรมให้มีทักษะความรู้ด้านเทคโนโลยีสมัยใหม่อยู่เสมอจนสามารถใช้งานได้  รู้หน้าที่ สนองงาน
อย่างมีประสิทธิผล และพัฒนาตนอยู่เสมอ 
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Abstract 
Objectives of this research were: 1. To study general conditions  

of Administrative Monks Potentials Development of Sangha Administration, Region 15, 
2. To study factors that affected the administrative monks potentials development 
and 3. To propose the approaches to the Administrative Monks Potentials 
Development of Sangha Administration, Region 15.   

Methodology was the mixed methods: the qualitative research collected 
data from 25 key informants, purposefully selected, with structured in-depth-
interview script by face-to-face in-depth-interviewing and from 14 participants  
in focus group discussion to cover the potentials development of administrative 
monks at the Sangha Administration, Region 15. Data from both sources were analyzed by 
descriptive interpretation  

Findings of the research were as follows: 
1. General conditions of Administrative Monks Potentials Development, 

there were continuous supporting the potentials development in both Dhamma and 
sectarian knowledge, supporting scholarship for administrative monks to continue 
their education at Sangha Universities, training, workshop and study tour of Sangha 
administration, Pali studies, training in meditation practice. The support was not 
covered enough for all. Administrative monks had more duties than they can handle 
causing lacking of rules and regulations obedience. Controlling to abide by rules, 
regulations, laws, order and Sangha’s Orders is not quite active. Administration was 
not systematic, lack of technological competency, lack of knowledge in working 
systematically in the age of technological information. There was not enough budget 
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to support Sangha operation causing the working process was so slow. 
Communication was not convenient. Coordination was so slow. The Sangha 
Administrative structure, planning and directing needed be developed systematically.  

2. the process of Administrative Monks Potentials Development of Sangha 
Administration, Region 15 consisted of knowledge and skill according to POSDC 
process that were found that by overall the development was at high level 
( X =4.19). Each aspect was also at high level. Organizing was at ( X =4.28). by training 
in specific areas for administrative monks. Personnel administration was at  
the average of ( X =4.23) and Policy for Sangha administration was applicable and 
successful as set objectives and planning was at the average of ( X =4.18). Sangha 
administration the administrative monks had knowledge of planning and controlling 
to abide by the rules and regulations of monasteries, the controlling was at  
the average of ( X =4.17). Administrative monks had knowledge of directing process 
to give services to those who come to monasteries, the directing was at average  
of ( X =4.13). The main organization that handled the potentials development had 
knowledge and techniques of systematic administration. 

3. Model for Administrative Monks Potentials Development of Sangha 
Administration, Region 15 consisted of many aspects: 1. Knowledge development; 
there should be planning, organizing, personnel management, directing and 
controlling in the process of potentials development of administrative monks  
at every level, Plans for annual activities as for administrative monks to do must be 
well planned and be evaluated project. Promotion of education of both Dhamma 
studies and insight practice that would enhance the administrative monks’ potentials 
as well as the potentials for general monks and novices. The plan, strategy, direction 
for development of the potentials must be clear and well handled. 2. Skill 
development: administrative monks must be trained to have skill in 6 tasks they are 
Planning, Organizing, Staffing, Directing, and Controlling and these components to be 
used in potentials development of administrative monks by further education, 
reducing the administrative gaps, knowing all rules, regulations and Oder at short, 
medium and long run. 3. Potentials development; training administrative monks to 
be able to perform religious functions in 6 areas: 1) administration, 2) education, 3) 
dissemination, 4) construction and repairing, 5) education support and 6) public welfares. 
To perform these 6 functions is to create faith, administrative monks’ personality, 
dissemination, reasoning, rules and regulations abiding. Administrative monks have 
knowledge, modern technology competency, continuous self-development, duty 
awareness and performed duties effectively and always developed one-selves. 
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๑.๑ ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา 
 การปกครองคณะสงฆ์ในสมัยพุทธกาลนั้นยังไม่เป็นรูปแบบในลักษณะองค์กรบริหาร
จัดตั้งตามลักษณะองค์กรบริหารทั่วๆ ไป เหมือนในปัจจุบันแต่เป็นการทำหน้าที่ของพระภิกษุทุกรูป 
ที่อยู่ร่วมกันในอารามนั้นๆ มีสิทธิเท่าเทียมกันในการช่วยเหลือทำหน้าที่ดูแลรักษาและดำเนินการ 
ใช้ชีวิตความเป็นอยู่ จากการกระทำของภิกษุแต่ละรูปให้เป็นไปตามหลักพระธรรมวินัย ให้ถูกต้องตาม
พุทธบัญญัติแต่ละรูปให้เป็นไปตามหลักพระธรรมวินัย๑ โดยภาพรวมแล้วสมัยพุทธกาลพระพุทธเจ้า
ทรงดำเนินการปกครองด้วยวิธีการคัดเลือกกลั่นกรองบุคลากรมาบวชในพระพุทธศาสนามีพระธรรม
วินัยเป็นฐานรองรับ ทรงให้ศึกษาเล่าเรียนพระธรรมวินัย เพ่ือนำไปสู่การเผยแผ่พระพุทธศาสนา
นั่นเอง การบริหารกิจการคณะสงฆ์ หรือการปกครองคณะสงฆ์โดยหลัก คือ การปกครองตามธรรม
วินัย และให้กฎหมายหรืออำนาจรัฐเป็นหลักสนับสนุน คราวใดเมื่อเกิดความไม่เรียบร้อยขึ้นในคณะ
สงฆ์จนเป็นเหตุขัดข้อง ในสมัยพระเจ้าอโศกมหาราช เมื่อครั้งพระพุทธศาสนาได้เจริญรุ่งเรืองมาก  
ในประเทศอินเดีย คณะสงฆ์และทางศาสนาได้ดำเนินการในลักษณะเช่นนี้ โดยเฉพาะเมื่อกล่าวถึง
ประเทศไทย ครั้งในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระองค์ทรงถวายช่วยจัดระบบ
ปกครองขึ้นเป็นครั้งแรก ด้วยการที่ตราพระราชบัญญัติคณะสงฆ์รัตนโกสินทร์ศก ๑๒๑๒ ต่อมาในสมัย
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล ได้ทรงตราพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ.๒๔๘๔       
โดยยกเลิกฉบับแรกนั้นก็เพ่ือจัดระบบการปกครองคณะสงฆ์ใหม่ให้มีรูปแบบคล้ายกับการปกครอง 
ฝ่ายอาณาจักร ครั้นเมื่อถึงรัชการปัจจุบันได้ทรงตราพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ.๒๕๐๕  และต่อมา
ในปี พ.ศ.๒๕๓๕ ได้ทรงตราพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๓๕ ซึ่งเป็นการแก้ไข
เพ่ิมเติมฉบับที่ใช้อยู่ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ทั้งสองฉบับนี้ เป็นฉบับที่ใช้อยู่  
ในปัจจุบันที่ถือว่าเป็นรูปแบบการปกครองคณะสงฆ์ และเป็นหลักในการจัดระเบียบการปกครอง  
คณะสงฆ์ด้วย  และต่อมาก็ได้กำหนดให้มีเถรสมาคมออกข้อบังคับ วางระเบียบ ออกคำสั่ง มีมติและ
ออกประกาศ โดยไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมาย และพระธรรมวินัย๓ 

 
๑พระมหาธรรมรัต อริยธมฺโม , “การศึกษาเชิงวิเคราะห์หลักรัฐศาสตร์ที่มี ในพระไตรปิฎก” , 

วิทยานิพนธ์ศาสนศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๔๕), หน้า ๓๒. 

 ๒มหามกุฎราชวิทยาลัย, ประวัติการปกครองคณะสงฆ์ไทย, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหามกุฎราช
วิทยาลัย, ๒๕๔๐), หน้า ๘. 
 ๓พระเมธีธรรมาภรณ์  (ประยู ร  ธมฺ มจิตฺ โต ),  การปกครองคณ ะสงฆ์ ไทย ,  พิ มพ์ ครั้ งที่  ๙ , 
(กรุงเทพมหานคร: มูลนิธิพุทธธรรม, ๒๕๔๙), หน้า ๖. 



 ๒ 

 การปกครองพระสังฆาธิการในการบริหารกิจการคณะสงฆ์ด้านการปกครอง  จึงมีความ     
ท้าทายอย่างยิ่งเพราะในเวลานี้โครงสร้างการปกครองและการจัดรูปการปกครองของคณะสงฆ์  
ภาค ๑๕ มีศูนย์รวมอยู่ที่เจ้าคณะภาค เจ้าคณะจังหวัด เจ้าคณะอำเภอ พระสังฆาธิการในแต่ละตำบล  
จึงมีบทบาทสำคัญในการที่จะปกครองคณะสงฆ์ในพ้ืนที่ของตนให้สงบเรียบร้อย  ตามพระธรรมวินัย 
พระสังฆาธิการที่มีหน้าที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในการจรรโลงพระพุทธศาสนา และช่วยสงเคราะห์
ประชาชนตามหลักธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าโดยไม่ขัดหรือแย้งต่อกฎหมาย  และกฎมหาเถร
สมาคม พระพุทธศาสนาจะรุ่งเรืองและพัฒนาไปได้นั้นพระสังฆาธิการ๔ จึงมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่ง 
ในการปกครองคณะสงฆ์ พระสังฆาธิการเป็นหัวหน้าหน่วยงานบังคับบัญชาควบคุมพระภิกษุที่อยู่  
ใต้คำบังคับบัญชา แต่สภาพความเป็นจริงในปัจจุบันนี้จะเห็นได้ว่าบทบาทของพระสังฆาธิการ  
เจ้าคณะอำเภอต้องรับผิดชอบในการกิจการคณะสงฆ์ทั้งหลายในพ้ืนที่เพียงองค์เดียวโดยเห็นได้จาก
การที่การไม่มีคณะทำงาน หรือองค์กรมารับรองเพ่ือสนับสนุนงานไม่มีองค์กรมาตรวจสอบการทำงาน
อย่างจริงจัง พระสังฆาธิการระดับเจ้าคณะตำบลและเจ้าอาวาสจึงมีอำนาจสูงสุดในการปกครองวัด
ของตนแต่เพียงผู้เดียวการรวมศูนย์อำนาจเช่นนี้เกิดจากบทบัญญัติของพระราชบัญญัติคณะสงฆ์   
พ.ศ.๒๕๐๕ แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ.๒๕๓๕๕ จึงทำให้การบริหารงานตามหน้าที่ของพระสังฆาธิการในการ
ปกครองคณะสงฆ์ ภาค ๑๕  มีความบกพร่องเพราะขาดเครื่องมือ ทีมงานและกลยุทธ์ที่จะสนองงาน
อ่ืนให้ได้ผลนั้นเป็นไปได้ยาก ทั้งในด้านการปกครองคณะสงฆ์ ยังขาดการร่วมมือ ขาดงบประมาณ 
และขาดเอกภาพในการทำงานอยู่ไม่น้อย มีงานล้นมือจึงทำให้การบริหารงานล่าช้า  ปกครองไม่ทั่วถึง 
เนื่องจากไม่มีการปฏิรูปโครงสร้างของคณะสงฆ์ การปกครองมิได้เป็นไปในลักษณะองค์รวมของสงฆ์  
แต่จะเป็นเรื่องของเจ้าอาวาสแต่เพียงผู้เดียว ซึ่งทำให้ไม่มีพลังพอที่จะทำงานได้ครอบคลุมทุกด้าน 
และเกิดความบกพร่องในการดำเนินงานได้ง่าย สมาชิกในวัดและประชาชนขาดความเป็นเจ้าของวัด 
การทุ่มเทเพ่ือการพัฒนาวัดก็ไม่เต็มที่ การปกครองคณะสงฆ์นับเป็นบทบาทสำคัญยิ่ง วัดที่จะมีความ
เจริญได้นั้นจะต้องมีระบบการบริหารจัดการที่ดี ประกอบกับการปกครองที่ทั่วถึงเป็นธรรม จึงจะไม่
เกิดการประพฤติที่เสื่อมเสียผิดพระธรรมวินัยและกฎหมายของภิกษุสามเณรภายใต้การปกครอง
ตามมาภายหลังภายใต้เงื่อนไขดังกล่าวผู้วิจัยเห็นว่าพระสังฆาธิการควรได้รับการพัฒนาศักยภาพ 
ในด้านความรู้ให้มากขึ้น เพ่ือให้ทราบและตระหนักถึงกลยุทธ์การพัฒนาศักยภาพด้านการปกครอง
คณะสงฆ์ที่มีประสิทธิภาพเข้าใจปัญหาและอุปสรรค และแนวทางแก้ไขปัญหา 
 ในปัจจุบันพระสังฆาธิการในการปกครองคณะสงฆ์ ภาค ๑๕ งานกิจการคณะสงฆ์มีเพ่ิม
มากขึ้น ทำให้พระสังฆาธิการจำเป็นต้องเร่งปรับตัวในการทำงานเชิงรุก เพ่ือกระตุ้นให้ เกิด
ประสิทธิภาพในการบริหารงานคณะสงฆ์มากขึ้นกว่าเดิม โดยเฉพาะพระสังฆาธิการผู้มีบทบาทในการ
ปกครอง ที่อาจจะดูแลการบริหารได้ไม่ทั่วถึง กลายเป็นภาระของเจ้าคณะปกครองชั้นสูงขึ้นไป  

 
 ๔สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ, ตำนานปกครองคณะสงฆ์, พิมพ์ครั้งที่ ๖, 
(กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์สามมิตร, ๒๕๔๕), หน้า ๗. 

๕ประกาศสำนักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ณ วันท่ี ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๐. 



 ๓ 

ที่จะต้องเอาใจใส่ดูแลเป็นพิเศษมาใช้ในการบริหารปกครองย่อมจะทำให้องค์กรโปร่งใส ตรวจสอบได้ 
เมื่อเกิดปัญหาขึ้นก็มีผู้ที่รับผิดชอบอย่างแท้จริง๖                

ดังนั้น ผู้ทำการวิจัยจึงสนใจเป็นอย่างยิ่งที่จะศึกษาการพัฒนาศักยภาพพระสังฆาธิการ 
ในการปกครองคณะสงฆ์ ภาค ๑๕ เพ่ือเป็นข้อมูลในการวางแผนและพัฒนาระบบการปกครองคณะ
สงฆ์และพระสังฆาธิการปกครองภิกษุ สามเณร เพ่ือสืบสานพระธรรมวินัย พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ 
และระเบียบ ข้อบังคับ กฎมหาเถรสมาคม เพ่ือเป็นแนวทางการพัฒนาศักยภาพของพระสังฆาธิการ 
ในการปกครองคณะสงฆ์ ภาค ๑๕  ซึ่งอาจจะเป็นแนวทางที่คณะสงฆ์ในเขตปกครองภาคอ่ืนๆ นำไป
ปฏิบัติเป็นแบบอย่างของวงการคณะสงฆ์ไทยต่อไป 

 
๑.๒ คำถามการวิจัย 
 ๑.๒.๑ ศักยภาพพระสังฆาธิการในการปกครองคณะสงฆ์ ภาค ๑๕ เป็นอย่างไร 

 ๑.๒.๒ ปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนาศักยภาพพระสังฆาธิการในเขตการปกครองคณะสงฆ์
ภาค ๑๕ มีอะไรบ้าง  

 ๑.๒.๓ แนวทางการพัฒนาศักยภาพพระสังฆาธิการในเขตการปกครองคณะสงฆ์ ภาค ๑๕ 
ควรเป็นอย่างไร 
 
๑.๓ วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 ๑.๓ .๑ เพ่ือศึกษาศักยภาพพระสั งฆาธิการในการปกครองคณะสงฆ์  ภาค ๑๕
 ๑.๓.๒ เพ่ือศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนาศักยภาพพระสังฆาธิการในเขตการปกครอง
คณะสงฆ์ ภาค ๑๕  
 ๑.๓.๓ เพ่ือนำเสนอแนวทางการพัฒนาศักยภาพพระสังฆาธิการในเขตการปกครองคณะ
สงฆ ์ภาค ๑๕ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
๖พลตรี ณรัฐ สวาสดิ์รัตน์, “รูปแบบการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของอาสาสมัครทหารพรานใน

จังหวัดชายแดนภาคใต้ตามหลักพุทธธรรม”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์, 
(บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗), หน้า ก.   



 ๔ 

๑.๔ ขอบเขตการวิจัย 

 การศึกษาวิจัยเรื่อง “การพัฒนาศักยภาพพระสังฆาธิการในเขตการปกครองคณะสงฆ์ภาค 
๑๕” ได้กำหนดขอบเขตของการวิจัยไว้ดังนี้ 
 ๑.๔.๑ ขอบเขตด้านเนื้อหา 

 การวิจัยครั้งนี้มุ่งศึกษาเอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับรูปแบบการพัฒนาศักยภาพ
พระสังฆาธิการในเขตการปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๕ ดังนี้ 
  ๑) หลักการพัฒนาศักยภาพพระสังฆาธิการในเขตการปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๕   
๓ ประการ ได้แก่ การพัฒนา ด้านความรู้ ด้านทักษะ และด้านความสามารถ  
  ๒) กระบวนการพัฒนาตามหลัก POSDC คือ การวางแผน การจัดองค์การ        
การบริหารงานบุคคล การอำนวยการ และการควบคุม 

 ๑.๔.๒ ขอบเขตด้านตัวแปร 

 ผู้วิจัย ได้กำหนดตัวแปรที่ใช้ในการศึกษาวิจัยแบ่งออกเป็น ๒ กลุ่ม ดังนี้คือ 

ตัวแปรต้น  ( Independent Variables) คือ อายุ , พรรษา, วุฒิ การศึกษาสามัญ ,             
วุฒิการศึกษาทางธรรม และวุฒิการศึกษาเปรียญธรรม การพัฒนาศักยภาพพระสังฆาธิการในเขตการ
ปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๕ ใน ๓ ด้าน คือ การพัฒนาด้านความรู้ ด้านทักษะ และด้านความสามารถ 
ตามหลัก POSDC ประกอบด้วย การวางแผน การจัดองค์การ  การบริหารงานบุคคล การอำนวยการ 
และการควบคุม  

ตัวแปรตาม (Dependent Variables) คือ การพัฒนาศักยภาพพระสังฆาธิการในเขตการ
ปกครองคณะสงฆ์ ภาค ๑๕ 

 ๑.๔.๓ ขอบเขตด้านประชากรและผู้ให้ข้อมูลสำคัญ  
 ประชากร 

 ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ พระสังฆาธิการในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๕ จำนวน 
๑,๓๓๒ รูป  
 ผู้ให้ข้อมูลสำคัญ 
 ผู้ให้ข้อมูลสำคัญ จากการสัมภาษณ์ ประกอบด้วย เจ้าคณะภาค รองเจ้าคณะภาค  
เจ้าคณะจังหวัด เจ้าคณะอำเภอ เจ้าคณะตำบลและเจ้าอาวาสในเขตการปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๕ 
รวมทั้งสิ้น ๒๕ รปู 

ผู้ให้ข้อมูลสำคัญ การสนทนากลุ่มเฉพาะ ประกอบด้วย ๓ กลุ่ม ได้แก่ พระสงฆ์นักพัฒนา 
พระสงฆ์นักบริหาร  และนักวิชาการ จำนวน ๑๔ รูปหรือคน  

 ๑.๔.๔ ขอบเขตด้านพื้นที่ 
 พ้ืนที่ใช้ในการศึกษาผู้วิจัยได้กำหนดเขตพ้ืนที่คือเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๕ มี ๔ 
จังหวัด คือ จังหวัดราชบุรี จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และจังหวัดสมุทรสงคราม 

 ๑.๔.๕ ขอบเขตด้านระยะเวลา 
 ในการวิจัยครั้งนี้ได้กำหนดระยะเวลาการวิจัย ตั้งแต่เดือน มกราคม ๒๕๕๙ ถึงเดือน 
กันยายน ๒๕๖๒ รวมระยะเวลาในการทำวิจัย ๔๕ เดือน 



 ๕ 

๑.๕ นิยามศัพท์เฉพาะที่ใช้ในการวิจัย 
 เพ่ือให้เข้าใจความหมายที่ตรงกัน ผู้วิจัยจึงให้กำหนดนิยามศัพท์เฉพาะในการวิจัย ไว้ดังนี้
ในการวิจัยครั้งนี้นิยามศัพท์เชิงปฏิบัติการดังนี้ 
 การพัฒนา หมายถึง การเปลี่ยนแปลงไปจากสภาพเดิม ไปสู่สภาพใหม่ที่ก้าวหน้าหรือ
เป็นไปในเชิงบวกโดยวิธีการหรือกระบวนการที่จะทำให้เกิดการ เปลี่ยนแปลงตามวัตถุประสงค์ 
ที่กำหนดไว้ 
 ศักยภาพ หมายถึง ความรู้ (knowledge) ทักษะ (skills) และพฤติกรรมที่พึงประสงค์ 
(attributes) ที่ส่งผลต่อการแสดงพฤติกรรม (behavior) ที่จำเป็น และมีผลทำให้บุคคลนั้นปฏิบัติงาน
ในความรับผิดชอบของตนได้ดีกว่าผู้อ่ืน 
 การพัฒนาศักยภาพ หมายถึง กระบวนการหรือกิจกรรมที่จัดขึ้นเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้
ความสามารถ ทักษะ และทัศนคติอันเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ คือ 
  ๑) ด้านความรู้ หมายถึง การพัฒนาความรู้ของพระสังฆาธิการ ด้วยการฝึกอบรม 
ศึกษาเพ่ิมเติม และการพัฒนาองค์ความรู้ในการปกครองคณะสงฆ์  
  ๒) ด้านทักษะ หมายถึง ความเชี่ยวชาญและชำนาญการในการปกครองคณะสงฆ์
ของพระสังฆาธิการ  
  ๓) ด้านความสามารถ หมายถึง ความสามารถในการปฏิบัติงานตามกิจการคณะสงฆ์ 
๖ ด้าน ภายใต้การปกครองและการปฏิบัติตามพระธรรมวินัย กฎหมาย กฎ ข้อบังคับ ระเบียบ คำสั่ง
ประกาศของมหาเถรสมาคม 
 พระสังฆาธิการ หมายถึง พระสงฆ์ที่มีตำแหน่งการปกครองทางคณะสงฆ์ ตั้งแต่เจ้าคณะ
จังหวัด รองเจ้าคณะจังหวัด เจ้าคณะอำเภอ รองเจ้าคณะอำเภอ เจ้าคณะตำบล รองเจ้าคณะตำบล 
เจ้าอาวาส รองเจ้าอาวาส ผู้ช่วยเจ้าอาวาส ที่พำนักอยู่ในเขตคณะสงฆ์ภาค ๑๕ 
 การปกครอง หมายถึง ภารกิจของผู้เป็นเจ้าอาวาสหรือเจ้าคณะปกครองดำเนินการ
สอดส่องดูแลรักษาความเรียบร้อยดีงามภายในวัด เพ่ือให้ผู้อยู่ใต้การปกครองปฏิบัติตามพระธรรมวินัย 
กฎหมาย กฎ ข้อบังคับ ระเบียบ คำสั่งประกาศของมหาเถรสมาคม ภายใต้ขนบธรรมเนียมจารีต
ประเพณีพระสังฆาธิการในเขตการปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๕ 
 คณะสงฆ์ภาค ๑๕ หมายถึง  คณะสงฆ์ภาค ๑๕ มี ๔ จังหวัด คือ จังหวัดราชบุรี จังหวัด
เพชรบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และจังหวัดสมุทรสงคราม 
 
๑.๖ ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย 
 ๑.6.๑ ทำให้ทราบศักยภาพพระสังฆาธิการในการปกครองคณะสงฆ์ ภาค ๑๕  
 ๑.6.๒ ทำให้ทราบปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนาศักยภาพพระสังฆาธิการในเขตการปกครอง
คณะสงฆ์ ภาค ๑๕ ตามหลักพุทธธรรม 
 ๑.6.๓ ทำให้นำเสนอแนวทางการพัฒนาศักยภาพพระสังฆาธิการในเขตการปกครองคณะ
สงฆ ์ภาค ๑๕ 
 ๑.6.๔ สามารถนำผลการวิจัยจะนำไปเป็นสารสนเทศ ในการพัฒนาศักยภาพพระสังฆาธิการ 
ในเขตการปกครองคณะสงฆ์ ภาค ๑๕ และคณะสงฆ์ในภาคต่างๆ  



 
บทท่ี ๒ 

 

แนวคิด ทฤษฎแีละงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 

 การวิจัยเรื่อง “การพัฒนาศักยภาพพระสังฆาธิการในเขตการปกครองคณะสงฆ์ภาค 
๑๕” ในครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้วิธีการศึกษาจากเอกสารทั้งจาก แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ
การพัฒนาศักยภาพพระสังฆาธิการ พร้อมหลักธรรมในพระพุทธศาสนาที่มีผลต่อการพัฒนาศักยภาพ
พระสังฆาธิการในเขตการปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๕ ซึ่งนั้นนับได้ว่าเป็นปัจจัยที่สำคัญในที่จะช่วยเพ่ิม
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลให้พระสังฆาธิการในเขตการปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๕ โดยมี แนวคิด 
ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องตามลำดับ ดังนี้ 
 ๒.๑ แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา 
 ๒.๒ แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาศักยภาพ 
 ๒.๓ แนวคิดการบริหารกิจการคณะสงฆ์ด้านการปกครองคณะสงฆ์ 
 ๒.๔ ข้อมูลบริบทเรื่องทีว่ิจัย 
 ๒.๕ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 ๒.๖ กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
๒.๑ แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา 
 การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ทำการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนารูปแบบไว้
หลายๆ ท่าน เพ่ือต้องการแนวคิดอันเป็นแนวทางการศึกษาวิจัย โดยได้ประมวลไว้ตามลำดับ 
ดังต่อไปนี้ 
 ๒.๑.๑ แนวคิดของการพัฒนา 
 จากการประมวลแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนา จากนักวิชาการและผู้ทำการวิจัยหลากหลาย
ท่าน ผู้วิจัยจึงขอนำเสนอรายละเอียดเกี่ยวกับการพัฒนา ดังต่อไปนี้ 
 การเปลี่ยนแปลงของสังคมเป็นสิ่งที่จำเป็นที่จะต้องเกิดขึ้น อันเนื่องมาจากความต้องการ
ของมนุษย์ที่อยากเห็นสิ่งดี ๆ เกิดขึ้นในสังคมของตนเอง การเปลี่ยนแปลงของสังคมไปในทางที่ดีขึ้น 
ที่เราเรียกกันว่า “การพัฒนา” (Development) หรืออาจให้คำจำกัดความของการพัฒนาได้ว่า คือ 
กระบวนการเพ่ือเพ่ิมความสามารถของคนส่วนใหญ่ที่จะปรับปรุงคุณภาพชีวิตของตนโดยต่อเนื่อง 
ภายใต้คำจำกัดความดังกล่าว เนื้อหาสาระสำคัญของการพัฒนาจึงอยู่ที่ความสามารถของคนส่วนใหญ่ 
ส่วนกลไกหรือกระบวนการนั้นเป็นเครื่องมือสำคัญที่จะนำมาใช้ในการดำเนินงาน นอกจากนั้น           



๗ 

การดำเนินงานควรจะต้องให้ผลได้อย่างต่อเนื่องอีกด้วย กระบวนการพัฒนาจึงจำเป็นที่จะต้องเป็น
กระบวนการระยะยาว และจากการตรวจสอบเอกสารปรากฏว่า มีผู้ให้ความหมายของการพัฒนาไว้
หลายท่าน ดังนี้ การพัฒนา หมายถึง ความเจริญ เติบโต หรือก้าวหน้า๑ ในขณะเดียวกัน เช่นเดียวกับ 
การพัฒนา หมายถึง การกระทำให้ดีขึ้น คือ เปลี่ยนจากสภาพหนึ่งไปสู่อีกสภาพหนึ่งที่ดีกว่า๒ อย่างไร
ก็ตาม การพัฒนาเป็นการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของสังคม ซึ่งได้แก่  คน กลุ่มคน การจัดระเบียบ
ความสัมพันธ์ทางสังคม ด้วยการจัดสรรทรัพยากรของสังคมอย่างยุติธรรม และมีประสิทธิภาพ๓ 
ในขณะที่การพัฒนา หมายถึง การที่คนในชุมชนและสังคมโดยส่วนรวม ได้ร่วมกันดำเนินกิจกรรมเพ่ือ
ปรับปรุงความรู้ความสามารถของตนเอง ได้ร่วมกันเปลี่ยนแปลงคุณภาพชีวิตของตน ชุมชน และ
สังคมให้ดีขึ้น๔  เมื่อการพัฒนาถูกกำหนดความหมายจากหลายแหล่ง และหลายสาขาวิชา ทำให้
ลักษณะของการพัฒนามีหลายประการ แต่ลักษณะที่สำคัญ มีดังต่อไปนี้ 
 ๑) เป็นการเปลี่ยนแปลงด้านต่าง ๆ เช่น ด้านสุขภาพ ปริมาณ และสิ่งแวดล้อมของสิ่งใด
สิ่งหนึ่งให้ดีขึ้น หรือให้มีความเหมาะสมอันเป็นการเปลี่ยนแปลงอย่างรอบด้าน ไม่ใช่เปลี่ยนแปลง 
ในด้านใดด้านหนึ่งเพียงด้านเดียวเท่านั้น หรืออาจจะเรียกได้ว่าต้องเป็นการเปลี่ยนแปลงทั้งระบบ 
 ๒) มีลักษณะเป็นกระบวนการ คือ เป็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นตามลำดับขั้นตอน และ
อย่างต่อเนื่องกัน โดยแต่ละขั้นตอนมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันเป็นลำดับ ไม่สามารถข้ามขั้นตอนหนึ่งได้ 
 ๓) มีลักษณะเป็นพลวัต คือ เป็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นตลอดเวลาไม่หยุดนิ่ง แต่การ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจะเป็นแบบรวดเร็วหรือช้า ๆ ปริมาณมาก หรือน้อยก็ได้ 
 ๔) เป็นแผนและโครงการ คือ เกิดขึ้นจากการเตรียมการไว้ล่วงหน้าว่าจะเปลี่ยนแปลง 
ใคร ด้านใด ด้วยวิธีการใด เมื่อไร ใช้งบประมาณเท่าใด ใครรับผิดชอบ เป็นต้น ไม่ใช่เป็นการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นโดยไม่มีการเตรียมการไว้ล่วงหน้า 
 ๕) เป็นวิธีการ การพัฒนาเป็นมรรควิธี หรือกลวิธีที่นำมาใช้ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงตาม
เป้าหมายที่กำหนดไว้ เช่น การพัฒนาสังคม การพัฒนาชนบท การพัฒนาการเมือง การพัฒนา
เศรษฐกิจ การพัฒนาชุมชน ต่างก็เป็นวิธีการพัฒนาแบบหนึ่งที่มีลักษณะเฉพาะเป็นของตนเอง 
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๒ยุวัฒน์ วุฒิเมธี, หลักการพัฒนาชุมชนและการพัฒนาชนบท, (กรุงเทพมหานคร: ไทยอนุเคราะห์ไทย, 

๒๕๒๖), หน้า ๒.    
๓ฑิตยา สุวรรณชฎ, สังคมวิทยา, (กรุงเทพมหานคร: ไทยวัฒนาพานิช, ๒๕๒๗), หน้า ๓๕๔.    
๔สมศักดิ์ ศรีสันติสุข, สังคมไทย: แนวทางวิจัยและการพัฒนา, (กรุงเทพมหานคร: สถาบันวิจัย

พฤติกรรมศาสตร์, ๒๕๒๕), หน้า ๑๗๙.    



๘ 

 ๖) เป็นปฏิบัติการ คือ เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริง ไม่เป็นเพียงแนวความคิด หรือเป็นเพียง 
แนวคิด หรือเป็นเพียงรายละเอียดของแผนและโครงการเท่านั้น เพราะการพัฒนาเป็นวิธีการที่ต้อง
นำมาใช้ปฏิบัติจริงจึงจะเกิดผลตามท่ีต้องการ 
 ๗) เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจากการกระทำของมนุษย์ เพ่ือประโยชน์ของมนุษย์ เพราะมนุษย์เป็น
สัตว์โลกประเภทเดียวที่สามารถจัดทำแผนโครงการและคิดค้นวิธีการพัฒนาตนเองและสิ่งต่างๆ  
ได้ การเปลี่ยนแปลงใดก็ตามถ้าไม่ได้เกิดจากการกระทำของมนุษย์แล้ว จะไม่ใช้การพัฒนาแม้ว่าจะมี
ลักษณะอ่ืนๆ เหมือนกับการพัฒนาก็ตาม 
 ๘ ) ผลที่ เกิดขึ้นมีความเหมาะสมหรือพึงพอใจ ทำให้มนุษย์และสังคมมีความสุข  
เพราะการพฒันาเป็นสิ่งที่เก่ียวข้องกับมนุษย์ และการอยู่ร่วมกันเป็นสังคมของมนุษย์นั่นเอง 
 ๙) มีเกณฑ์หรือเครื่องชี้วัด คือ สามารถบอกได้ว่าลักษณะที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลง
นั้น เป็นการพัฒนาหรือไม่ ซึ่งอาจดำเนินการได้หลายวิธี เช่น เปรียบเทียบกับสภาพเดิมก่อนที่จะเกิด
การเปลี่ยนแปลง กำหนดเกณฑ์มาตรฐานในการชี้วัดในด้านต่างๆ โดยเฉพาะด้านคุณภาพสามารถ
เปลี่ยนแปลงได้ เนื่องจากมนุษย์และสังคมเกิดการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ทั้งการเปลี่ยนแปลง  
ที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ และการเปลี่ยนแปลงที่เป็นผลของการพัฒนา จึงมีความจำเป็นต้อง
ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงกระบวนการพัฒนาให้เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นด้วยการพัฒนา
ใหม่ๆ จึงเกิดข้ึนอยู่เสมอ๕ นอกจากนี้ยังได้สรุปแนวคิดต่างๆ ที่เก่ียวกับการพัฒนาไว้ ดังนี้ 
 ๑) แนวคิดแบบวิวัฒนาการ เป็นการนำการพัฒนามาใช้เพ่ืออธิบายประวัติศาสตร์ของ
มนุษย์ที่เคลื่อนย้ายจากภาวะหนึ่งไปสู่อีกภาวะหนึ่งที่สูงกว่า ทำให้มนุษย์มีความก้าวหน้าในด้านต่างๆ 
มากขึ้น เช่น มีชีวิตที่อุดมสมบูรณ์ขึ้น ร่ำรวยมากขึ้น มีเหตุผลมากขึ้น มีความแตกต่างกันมากขึ้น  
เป็นต้น การพัฒนาในแนวคิดนี้จึงมีความหมายใกล้เคียงกับคำว่า ความก้าวหน้ามาก 
 ๒) แนวคิดแบบการเปลี่ยนแปลงทางสังคม เป็นแนวความคิดที่เกิดขึ้น ในคริสต์ศตวรรษ
ที่ ๒๐ เนื่องจากมีความเป็นกลางมากกว่าการพัฒนา ไม่เกี่ยวข้องกับอดีตหรืออนาคตอันรุ่งโรจน์  
แต่สนใจศึกษาการเปลี่ยนแปลงของปรากฏการณ์ทางสังคม เช่น การแบ่งชนชั้นทางสังคม เป็นต้น 
การเปลี่ยนแปลงอาจมีลักษณะเป็นการปฏิรูป คือ เฉพาะในโครงสร้างใดโครงสร้างหนึ่ง และเป็นการ
ปฏิวัติ คือ การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทั้งหมดของสังคม 
 ๓) แนวความคิดแบบเศรษฐศาสตร์ นักเศรษฐศาสตร์นำการพัฒนาไปใช้จำแนกประเทศ
ต่างๆ ตามเกณฑ์ที่กำหนด เช่น รายได้ประชาชาติ การรู้หนังสือ การมีงานทำ เป็นต้น ออกเป็น 
ประเทศพัฒนาแล้ว ประเทศกำลังพัฒนา และประเทศด้อยพัฒนา การพัฒนาในแนวความคิดนี้  
จึงมีความหมายใกล้เคียงกับคำว่า ความเป็นอุตสาหกรรม ความทันสมัย และการเจริญเติบโตมาก  

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



๙ 

 ๔) แนวความคิดแบบการปฏิบัติการทางสังคม เป็นแนวความคิดที่เกิดจากรัฐบาลของ
ประเทศต่างๆ พยายามปรับปรุงแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจและสังคมในรูปของการวางแผน ปฏิบัติการ 
เช่น การปฏิรูปที่ดิน การสหกรณ์ การพัฒนาชนบท เป็นต้น และเรียกวิธีการนี้ว่า การพัฒนา  
 ๕) แนวความคิดแบบความขัดแย้งทางสังคม เป็นแนวความคิดของการพัฒนาประเทศ
ด้วยระบอบสังคมนิยม ที่นำทฤษฎีความขัดแย้งมาใช้เป็นแนวทางในการ เปลี่ยนแปลงโครงสร้างและ
ระบบสังคม โดยถือว่าการนำระบอบสังคมนิยมเข้ามาใช้แทนระบบที่ใช้อยู่เดิมเป็นการพัฒนา๖ 
ความหมายของการพัฒนาที่น่าจะส่งผลต่อคนส่วนใหญ่ใน ๓ ลักษณะด้วยกัน คือ 
 ๑) การพัฒนา หมายถึง ความก้าวหน้า ซึ่งถ้าเป็นเรื่องเศรษฐกิจก็เรียกว่า ความเจริญ
ทางเศรษฐกิจ ถ้าเป็นด้านสังคมก็เป็นเรื่องของความมีเหตุผล ตลอดจนระบบและกลไกซึ่งเอ้ืออำนวย
ให้สามารถใช้เหตุผลเป็นหลักในการตัดสินใจ และลดความขัดแย้งโดยสันติวิธี เรื่องความก้าวหน้านี้  
ได้กลายเป็นเรื่องที่ได้รับความเอาใจใส่กันมาก และมีคนส่วนหนึ่งเห็นว่า การพัฒนานั้น หมายถึง เรื่อง
ของความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจอย่างเดียว ซึ่งตามทัศนะของการพัฒนาโดยทั่วไปนั้น ควรหมายถึง 
เรื่องความก้าวหน้าทางสังคมด้วย ไม่เฉพาะแต่ความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจเท่านั้น 
 ๒) การพัฒนา หมายถึง ความมั่นคง ถ้าในทางเศรษฐกิจเราต้องการให้ระบบเศรษฐกิจ
เป็นระบบที่มั่นคงมีเสถียรภาพ ไม่มีปัญหาเงินเฟ้อ เงินฝืด ในทางสังคมก็เช่นกันเราต้องการเห็นความ
มั่นคงทางสังคม เป็นสังคมที่สงบสุข สังคมที่สามารถปรับตัวเองให้สอดคล้องกับสถานการณ์  
ที่เปลี่ยนแปลงไปได้โดยปราศจากความรุนแรง ความมั่นคงจึงเป็นเรื่องใหญ่ และในการพัฒนาก็ต้อง
คิดถึงเรื่องนี้ด้วย 
 ๓) การพัฒนา หมายถึง ความก้าวหน้าและความมั่นคง การพัฒนายังควร หมายถึง 
ความเป็นธรรม อีกด้วย โดยเฉพาะความเป็นธรรมในลักษณะที่ว่าประชาชนทุกคนที่เป็นสมาชิก  
ของสังคมได้เข้ามีส่วนร่วมและได้รับผลตอบแทนจากการที่มีส่วนในการพัฒนาตามควร ดังนั้น การพัฒนา 
ที่เราต้องการจึงควรเป็นการพัฒนาในรูปแบบที่ช่วยสร้างความเป็นธรรมด้วย๗  

กล่าวโดยสรุปว่า จากความหมาย  การพัฒนา ที่ยกมาข้างต้นนี้  ทำให้สรุปได้ว่า  
การพัฒนา หมายถึง การเปลี่ยนแปลงที่มีการกระทำให้เกิดขึ้นหรือมีการวางแผนกำหนดทิศทางไว้
ล่วงหน้า โดยการเปลี่ยนแปลงนี้ต้องเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้น  ถ้าเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ไม่ดี   
ก็ไม่เรียกว่าการพัฒนา ขณะเดียวกัน การพัฒนามิได้หมายถึงการเพ่ิมขึ้นปริมาณสินค้าหรือรายได้  
ของประชาชนเท่านั้น แต่หมายความรวมไปถึงการเพ่ิมความพึงพอใจและเพ่ิมความสุขของประชาชนด้วย
  

 

 
๖เรื่องเดียวกัน, หน้า ๗.    
๗โฆสิต ปั้นเปี่ยมรัชฎ์, การพัฒนาประเทศไทย, (กรุงเทพมหานคร: สำนักงานคณะกรรมการพัฒนา

เศรษฐกิจและการศึกษาแห่งชาติ, ๒๕๓๒), หน้า ๒๕.    



๑๐ 

ตารางท่ี ๒.๑ แสดงสาระสำคัญของความหมายของการพัฒนา 
 

นักวิชาการหรือแหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 
ยุวัฒน์ วุฒิเมธี 
(๒๕๒๖, หน้า ๒)    

การพัฒนาให้ดีขึ้นเปลี่ยนจากสภาพหนึ่งไปสู่อีก
สภาพหนึ่งที่ดีกว่า 

สมศักดิ์ ศรีสันติสุข 
(๒๕๒๕, หน้า ๑๗๙)    

ด ำ เนิ น กิ จ ก ร ร ม เ พ่ื อ ป รั บ ป รุ ง ค ว า ม รู้
ความสามารถของ เปลี่ยนแปลงคุณภาพชีวิตของตน
ชุมชนและสังคมให้ดีขึ้น 

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

การพัฒนาสามารถพัฒนาได้ทั้งคนและสิ่งอ่ืนๆ 
ที่ไม่ใช่คนจะเป็นการทำงาน หรือการบริหารงานก็ได้ 

สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 
(๒๕๒๖, หน้า ๕) 
 

การเปลี่ ยนแปลงที่ มี ก ารกำหนดทิ ศทาง 
(Directed Change) ห รือการ เป ลี่ ยน แป ลงที่ ได้
วางแผนไว้แน่นอนล่วงหน้า (Planned Change) 

สนธยา พลศรี 
(๒๕๔๕, หน้า ๕-๖)    

การเปลี่ยนแปลงด้านต่าง ๆ เช่น ด้านสุขภาพ 
ปริมาณ การเปลี่ ยนแปลงอย่างรอบด้าน ไม่ ใช่
เปลี่ยนแปลงในด้าน การเปลี่ยนแปลงทั้งระบบ 

โฆสิต ปั้นเปี่ยมรัชฎ์ 
(๒๕๓๒, หน้า ๒๕)    

ระบบและกลไกซึ่งเอ้ืออำนวยให้สามารถใช้
เหตุผลสังคมที่สามารถปรับตัวเองให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปได้โดยปราศจากความ
รุนแรงการพัฒนาที่เราต้องการจึงควรเป็นการพัฒนา
ในรูปแบบ 

 
๒.๒ แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาศักยภาพ 
 ในการศึกษาเรื่อง “การพัฒนาศักยภาพพระสังฆาธิการในเขตการปกครองคณะสงฆ์ภาค 
๑๕” นั้นจำเป็นต้องเข้าใจถึงความหมาย “การพัฒนาศักยภาพ” ซึ่งมีผู้ให้ความหมายถึง “การพัฒนา
ศักยภาพ” ไว้ ดังนี้  
 ๒.๒.๑ ความหมายของการพัฒนา 

การพัฒนา หมายถึง ความเจริญก้าวหน้าโดยทั่วๆ ไป เช่น การพัฒนาชุมชน พัฒนา
ประเทศ คือการทำสิ่งเหล่านั้นให้ดีขึ้น เจริญขึ้นสนองความต้องการของประชาชนส่วนใหญ่ให้ได้ดี
ยิ่งขึ้นหรืออาจกล่าวได้ว่า “การพัฒนา” เป็นกระบวนการของการเคลื่อนไหวจากสภาพที่ไม่น่าพอใจ
ไปสู่สภาพที่น่าพอใจ การพัฒนาเป็นกระบวนการที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอไม่หยุดนิ่ง การพัฒนา 
มีความสัมพันธ์โดยตรงกับความเปลี่ยนแปลง กล่าวคือการพัฒนา หมายถึง กระบวนการของการ



๑๑ 

เปลี่ยนแปลงที่มีการวางแผนไว้แล้ว คือการทำให้ลักษณะเดิมเปลี่ยนไปโดยมุ่งหมายว่า ลักษณะใหม่  
ที่เข้ามาแทนที่นั้นจะดีกว่าลักษณะเก่าแต่โดยธรรมชาติแล้วการเปลี่ยนแปลง ย่อมเกิดปัญหาในตัวมัน
เองเพียงแต่ว่าจะมีปัญหามาก หรือปัญหาน้อย ถ้าหากตีความหมายการพัฒนาจะสามารถ
ตีความหมายได้ ๒ นัย คือ 
 ๑. การพัฒนา ในความเข้าใจแบบสมัยใหม่ หมายถึง การทำให้เจริญในด้านวัตถุ รูปแบบ 
และในเชิงปริมาณ เช่น ถนนหนทาง ตึกรามบ้านช่อง ดัชนีชี้วัดทางเศรษฐกิจ เป็นต้น 
 ๒. การพัฒนา ในแง่ของพุทธศาสนา หมายถึง การพัฒนาคนทั้งในด้านร่างกายและจิตใจ
โดยเน้นในด้านคุณภาพชีวิตและหลักของความถูกต้องพอดีซึ่งให้ผลประโยชน์สูงสุด  ความกลมกลืน 
และความเก้ือกูลแก่สรรพชีวิตโดยไม่เบียดเบียน  ทำลายธรรมชาติและสภาพแวดล้อม 
 คำว่า  การพัฒนา  ใช้ในภาษาอังกฤษว่า  Development  นำมาใช้เป็นคำเฉพาะและใช้
ประกอบคำอ่ืนก็ได้ เช่น  การพัฒนาประเทศ  การพัฒนาชนบท  การพัฒนาเมืองและการพัฒนา
ข้าราชการ เป็นต้น  การพัฒนาจึงถูกนำไปใช้กันโดยทั่วไปและมีความหมายแตกต่ างกันออกไป 
ดังกล่าวแล้ว เกี่ยวกับความหมายของการพัฒนานั้นได้มีผู้ ให้ความหมายไว้หลายความหมาย  
ทั้งความหมายที่คล้ายคลึงกัน และแตกต่างกัน ซึ่งอาจจำแนกออกได้เป็น ๑๐ ลักษณะ คือ 
 ๑. ความหมายจากรูปศัพท์  
 โดยรูปศัพท์  การพัฒนา มาจากคำภาษาอังกฤษว่า  Development แปลว่าการ
เปลี่ยนแปลงที่ละเล็กละน้อย โดยผ่านลำดับขั้นตอนต่างๆ ไปสู่ระดับที่สามารถขยายตัวขึ้นเติบโตขึ้น  
มีการปรับปรุงให้ดีขึ้น และเหมาะสมกว่าเดิมหรืออาจก้าวหน้าไปถึงขั้นที่อุดมสมบูรณ์เป็นที่น่าพอใจ๘ 
ส่วนความหมายจากรูปศัพท์ในภาษาไทยนั้น  หมายถึง การทำความเจริญ การเปลี่ยนแปลงในทาง 
ที่เจริญขึ้น  การคลี่คลายไปในทางที่ดี ถ้าเป็นกริยา ใช้คำว่า พัฒนา หมายความว่า ทำให้เจริญ คือ  
ทำให้เติบโตได้งอกงาม ทำให้งอกงามและมากข้ึน เช่น เจริญทางไมตรี การพัฒนา โดยความหมายจาก
รูปศัพท์จึงหมายถึง การเปลี่ยนแปลงสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้เกิดความเจริญเติบโตงอกงามและดีขึ้นจนเป็นที่
พึงพอใจ ความหมายดังกล่าวนี้ เป็นที่มาของความหมายในภาษาไทยและเป็นแนวทางในการกำหนด
ความหมายอ่ืนๆ๙   

 ๒. ความหมายโดยท่ัวไป  
 การพัฒนาที่ เข้าใจโดยทั่วไปมีความหมายใกล้เคียงกับความหมายจากรูปศัพท์ คือ 
หมายถึง การทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงจากสภาพหนึ่งไปสู่อีกสภาพหนึ่งที่ดีกว่าเดิมอย่างเป็นระบบ
หรือการทำให้ดีขึ้นกว่าสภาพเดิมที่เป็นอยู่อย่างเป็นระบบ ซึ่งเป็นการเปรียบเทียบทางด้านคุณภาพ

 
๘ปกรณ์   ปรียากร, ทฤษฎีและแนวคิด เกี่ ยวกับการพัฒนาในการบ ริหารการพัฒนา , 

(กรุงเทพมหานคร: สามเจริญพานิช, ๒๕๔๘), หน้า ๕.   
๙สนธยา  พลศรี, ทฤษฎีและหลักการพัฒนาชุมชน, พิมพ์ครั้งท่ี ๕, (กรุงเทพมหานคร: โอเดียนสโตร์, 

๒๕๔๗), หน้า ๒. 



๑๒ 

ระหว่างสภาพการณ์ของสิ่งใดสิ่งหนึ่งในช่วงเวลาที่ต่างกัน กล่าวคือ ถ้าในปัจจุบันสภาพการณ์ของ 
สิ่งนั้นดีกว่าสมบูรณ์กว่าก็แสดงว่าเป็นการพัฒนา๑๐   
 การพัฒนา ในความหมายโดยทั่วไปจึงหมายถึงการเปลี่ยนแปลงสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้เกิด
คุณภาพดีขึ้นกว่าเดิม ความหมายนี้ นับว่าเป็นความหมายที่รู้จักกันโดยทั่วไป เพราะนำมาใช้มากกว่า
ความหมายอ่ืนๆ แม้ว่าจะไม่เป็นที่ยอมรับของนักวิชาการก็ตาม๑๑  

 ๓. ความหมายทางเศรษฐศาสตร์ 
 นักเศรษฐศาสตร์ได้ให้ความหมายของ การพัฒนา ว่า หมายถึง ความเจริญเติบโต โดยเน้น
ความเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจเป็นสำคัญ เช่น ผลผลิตรวมของประเทศเพ่ิมขึ้น รายได้
ประชาชาติเพ่ิมขึ้น รายได้เฉลี่ยต่อหัวต่อคนของประชากรเพ่ิมขึ้น มีการขยายตัวทางเศรษฐกิจมากขึ้น  
ประชากรมีรายได้เพียงพอที่สามารถตอบสนองความต้องการพ้ืนฐานของตนได้ ซึ่งอาจสรุปได้ว่า          
การพัฒนา เป็นกระบวนการทางสังคม  ที่ผลผลิตออกมาในรูปซึ่ งสามารถวัดได้ด้วยเกณฑ์  
ทางเศรษฐศาสตร์   
           จะเห็นได้ว่า นักเศรษฐศาสตร์ได้กำหนดความหมายของการพัฒนา โดยใช้ความหมายจาก
รูปศัพท์และความหมายโดยทั่วไป คือ หมายถึง ความเจริญเติบโต แต่เป็นความเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจ ตามเนื้อหาของวิชาเศรษฐศาสตร์  ซึ่งเป็นการเน้นความหมายเชิงปริมาณ คือ การเพ่ิมขึ้น  
หรือการขยายตัวทางเศรษฐกิจมากกว่าด้านอื่นๆ  

 ๔. ความหมายทางพัฒนบริหารศาสตร์  
 นักพัฒนบริหารศาสตร์ได้ให้ความหมายของการพัฒนา เป็น ๒ ระดับ คือ ความหมายอย่าง
แคบและความหมายอย่างกว้าง ความหมายอย่างแคบ การพัฒนา หมายถึง การเปลี่ยนแปลงในตัว
ระบบการกระทำการให้ดีขึ้นอันเป็นการเปลี่ยนแปลงในด้านคุณภาพเพียงด้านเดียว ส่วนความหมาย
อย่างกว้างนั้น การพัฒนา เป็นกระบวนการของการเปลี่ยนแปลงในตัวระบบการกระทำท้ังด้านคุณภาพ 
ปริมาณและสิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้นไปพร้อมๆ กัน ไม่ใช่ด้านใดด้านหนึ่งเพียงด้านเดียว 
 การพัฒนา ในความหมายของนักพัฒนบริหารศาสตร์จะมีขอบข่ายกว้างขวางกว่า
ความหมายจากรูปศัพท์ ความหมายโดยทั่วไป และความหมายทางเศรษฐศาสตร์ที่กล่าวมาแล้ว  
เพราะหมายถึง การเปลี่ยนแปลงของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ทั้งในด้านคุณภาพ (ดีขึ้น) ปริมาณ (มากขึ้น)  
และสิ่งแวดล้อม (มีความเหมาะสม) ไม่ใช่การเปลี่ยนแปลงด้านใดด้านหนึ่งเพียงด้านเดียว 

 ๕. ความหมายทางเทคโนโลยี  
 ในทางเทคโนโลยี การพัฒนา หมายถึง การเปลี่ยนแปลงระบบอุตสาหกรรมและการผลิต
ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย  ด้วยนักวิทยาศาสตร์และนักประดิษฐ์ ทำให้สังคมเปลี่ยนแปลงจากสังคม

 
๑๐ปกรณ์  ปรียากร, ทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาในการบริหารการพัฒนา, หน้า ๕.   

 ๑๑สนธยา  พลศรี, ทฤษฎีและหลักการพัฒนาชุมชน, พิมพ์ครั้งที่ ๕, (กรุงเทพมหานคร: โอเดียนสโตร์, 
๒๕๔๗), หน้า ๒. 



๑๓ 

ประเพณีนิยม เป็นสังคมสมัยใหม่ที่ทันสมัยหรือการพัฒนา คือ การเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมของ
มนุษย์ดว้ยเทคโนโลยีนั่นเอง 
 จะเห็นได้ว่า ความหมายของการพัฒนา ในทางเทคโนโลยีแตกต่างออกไปจากความหมาย
ที่กล่าวมาแล้วข้างต้น โดยหมายถึงการเปลี่ยนแปลงสังคมให้ทันสมัยด้วยความเจริญก้าวหน้าทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งเป็นความหมายอีกแนวทางหนึ่ง   

 ๖. ความหมายทางการวางแผน  
 ในทางการวางแผน การพัฒนาเป็นเรื่องเกี่ยวกับการชักชวน การกระตุ้นเพ่ือให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลง ด้วยการปฏิบัติตามแผนและโครงการอย่างจริงจัง เป็นไปตามลำดับขั้นตอนต่อเนื่องกัน
เป็นวงจร โดยไม่มีการสิ้นสุด ซึ่งองค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ๑๒ สรุป
ได้ว่า การพัฒนาเป็นหน้าที่ (Function) ของการวางแผนและการจัดการ ดังนี้ 
                          D        =        f (P+M) 
                   เมื่อ     D        =        Development  คือ  การพัฒนา 
                             P        =        Planning  คือ  การวางแผน 
                             M     =        Management  คือ  การบริหารงานหรือการจัดการ 
 
           ดังนั้น การพัฒนา จะเกิดขึ้นได้ด้วยการวางแผนที่ดี มีการบริหารงานและการจัดการอย่าง
เป็นระบบ  ทำให้การดำเนินการเป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ 
           กล่าวโดยสรุปได้ว่า  การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากการเตรียมการของมนุษย์ไว้ล่วงหน้า  
ในลักษณะของแผนและโครงการแล้วบริหารหรือจัดการให้เป็นไปตามแผนและโครงการจนประสบ
ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้  จะเห็นได้ว่าความหมายของการพัฒนาทางการ
วางแผนกำหนดให้การพัฒนาเป็นกิจกรรมของมนุษย์และเกิดขึ้นจากการเตรียมการไว้ล่วงหน้าเท่านั้น  
การเปลี่ยนแปลงที่ไม่ได้เกิดจากการวางแผนโดยมนุษย์  ไม่ใช่การพัฒนาในความหมายนี้ 

 ๗. ความหมายเกี่ยวกับการปฏิบัติ  
 ในขั้นของการปฏิบัติ การพัฒนา หมายถึง การชักชวนหรือการกระตุ้น ให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงโดยการปฏิบัติตามแผนและโครงการอย่างจริงจังและเป็นลำดับขั้นตอนต่อเนื่องกัน  
ในลักษณะที่เป็นวงจร ไม่มีการสิ้นสุด  
 การพัฒนา ในความหมายของการปฏิบัติการนี้เป็นความหมายต่อเนื่องจากความหมาย
ทางการวางแผนโดยมุ่งเน้นถึงการนำแผนและโครงการไปดำเนินการอย่างจริงจังและอย่างต่อเนื่อง  
เพราะถึงจะมีแผนและโครงการแล้วแต่ถ้าหากไม่มีการนำไปปฏิบัติการพัฒนาก็ไม่สามารถเกิดข้ึนได้  

 
๑๒The United National Educational, Scientific and Cultural Organization: UNESCO, 

(Paris: Editions Gallimard, 1982), p. 305. 



๑๔ 

 ๘. ความหมายทางพระพุทธศาสนา  
           ในทางพุทธศาสนา “การพัฒนา” มาจากคำภาษาบาลีว่า วัฒนะ แปลว่า เจริญ แบ่งออกได้
เป็น  ๒ ส่วน คือ การพัฒนาคน เรียกว่า ภาวนา กับการพัฒนาสิ่งอ่ืนๆ ที่ไม่ใช่คน เช่น วัตถุสิ่งแวดล้อม
ต่างๆ  เรียกว่า พัฒนา หรือ วัฒนา เช่น การสร้างถนน  บ่อน้ำ  อ่างเก็บน้ำ เป็นต้น ซึ่งเป็นเรื่องของการ
เพ่ิมพูนขยาย ทำให้มากหรือทำให้เติบโตขึ้นทางวัตถุและได้เสนอข้อคิดไว้ว่า คำว่า การพั ฒนา  
หรือ   คำว่า เจริญ นั้นไม่ได้แปลว่าทำให้มากขึ้น เพ่ิมพูนขึ้นอย่างเดียวเท่านั้น  แต่มีความหมายว่า  
ตัดหรือทิ้ง เช่น เจริญพระเกศา คือตัดผม มีความหมายว่า รก เช่น นุสิยา โลกวฑฺฒโน แปลว่า อย่าเป็น
คนรกโลกอีกด้วย ดังนั้น การพัฒนาจึงเป็นสิ่งที่ทำแล้วมีความเจริญจริงๆ คือ ต้องไม่เกิดปัญหาติดตาม
มาหรือไม่เสื่อมลงกว่าเดิม ถ้าเกิดปัญหาหรือเสื่อมลง ไม่ใช่เป็นการพัฒนา  แต่เป็นหายนะซึ่งตรงกัน
ข้ามกับการพัฒนา 
           กล่าวโดยสรุปได้ว่า การพัฒนาในทางพระพุทธศาสนา หมายถึง การพัฒนาคนให้มี
ความสุขมีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม การพัฒนาในความหมายนี้ มีลักษณะเดียวกันกับการพัฒนา 
ในความหมายทางด้านการวางแผน คือ เป็นเรื่องของมนุษย์เท่านั้น  แตกต่างกนเพียงการวางแผน  
ให้ความสำคัญที่วิธีการดำเนินงาน  ส่วนพุทธศาสนามุ่งเน้นผลที่เกิดข้ึน คือ ความสุขของมนุษย์เท่านั้น  

 ๙. ความหมายทางสังคมวิทยา  
 นักสังคมวิทยาได้ให้ความหมายของ การพัฒนา ว่า เป็นการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของ
สังคม ซึ่งได้แก่ คน กลุ่มคน การจัดระเบียบความสัมพันธ์ทางสังคม ด้วยการจัดสรรทรัพยากรของ
สังคมอย่างยุติธรรมและมีประสิทธิภาพ การพัฒนา เป็นทั้งเป้าหมายและกระบวนการที่ครอบคลุมถึง
การเปลี่ยนแปลงทัศนคติของคนต่อชีวิตและการทำงาน การเปลี่ยนแปลงสถาบันต่างๆ ทางสังคม  
วัฒนธรรมและการเมืองอีกด้วย   
 นักสังคมวิทยาได้ให้ความหมายของ  การพัฒนา โดยเน้นการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของ
สังคม คือ มนุษย์ กลุ่มทางสังคม การจัดระเบียบทางสังคม ซึ่งมีลักษณะเช่นเดียวกับความหมาย
ในทางพุทธศาสนา คือ การเปลี่ยนแปลงมนุษย์และสิ่งแวดล้อมให้มีความสุข และมีลักษณะ
เช่นเดียวกับความหมายทางการวางแผน คือ ด้วยวิธีการจัดสรรทรัพยากรของสังคมอย่างยุติธรรมและ
มีประสิทธิภาพ ซึ่งนักวางแผน เรียกว่า การบริหารและการจัดการนั่นเอง   

 ๑๐. ความหมายทางด้านการพัฒนาชุมชน 
             นักพัฒนาชุมชนได้ให้ความหมายของการพัฒนาไว้ว่า หมายถึง การที่คนในชุมชนและ
สังคมโดยส่วนรวมได้ร่วมกันดำเนินกิจกรรมเพ่ือปรับปรุงความรู้ความสามารถของตนเอง และร่วมกัน
เปลี่ยนแปลงคุณภาพชีวิตของตนเองชุมชนสังคมให้ดีขึ้น การพัฒนาเป็นเสมือนกลวิธีหรือมรรควิธี 
(Meany) ที่ทำให้เกิดผล (Ends) ที่ต้องการ คือ คุณภาพชีวิต ชุมชน และสังคมดีข้ึน  



๑๕ 

           นักพัฒนาชุมชนได้ให้ความหมายของการพัฒนา ไว้ใกล้ เคียงกับนักสั งคมวิทยา             
คือ เป็นวิธีการเปลี่ยนแปลงมนุษย์และสังคมมนุษย์ให้ดีขึ้น แต่นักพัฒนาชุมชนมุ่งเน้นที่มนุษย์ในชุมชน
ต้องร่วมกันดำเนินงานและได้รับผลจากการพัฒนาร่วมกัน  
          จากความหมายในด้านต่างๆที่กล่าวมาแล้วข้างต้นจะเห็นได้ว่า การพัฒนามีความหมายที่
คล้ายคลึงกันและแตกต่างการออกไปบ้าง ซึ่งถ้าหากพิจารณาจากความหมายเหล่านี้อาจสรุปได้ว่า   
การพัฒนา หมายถึง กระบวนการเปลี่ยนแปลงของสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้ดีขึ้น ทั้งทางด้านคุณภาพ ปริมาณ  
และสิ่งแวดล้อม ด้วยการวางแผนโครงการและดำเนินงานโดยมนุษย์ เพ่ือประโยชน์แก่ตัวของมนุษย์เอง   
 นอกจากนั้นแล้ว คำว่า “ พัฒนา” การพัฒนาว่า “การพัฒนา หมายถึง การเติบโตความ
เจริญ ความก้าวหน้า ความรุ่งเรือง”๑๓ ในทางพุทธศาสนา การพัฒนา มาจากคำภาษาบาลีว่า วัฒนะ  
แปลว่า เจริญ แบ่งออกได้เป็น ๒ ส่วน คือการพัฒนาคน  เรียกว่า ภาวนา กับการพัฒนาสิ่งอ่ืนๆ  
ที่ไม่ใช่คน เช่น วัตถุสิ่งแวดล้อมต่างๆ เรียกว่า พัฒนา หรือ วัฒนา เช่น การสร้างถนน บ่อน้ำ อ่างเก็บ
น้ำ  เป็นต้น  ซึ่งเป็นเรื่องของการเพ่ิมพูนขยาย ทำให้มากหรือทำให้เติบโตขึ้นทางวัตถุและได้เสนอ
ข้อคิดไว้ว่า คำว่า การพัฒนาหรือคำว่า เจริญ นั้นไม่ได้แปลว่าทำให้มากขึ้น เพ่ิมพูนขึ้นอย่างเดียว
เท่านั้น แต่มีความหมายว่า ตัดหรือทิ้ง เช่น เจริญพระเกศา คือตัดผม มีความหมายว่า รก เช่น นุสิยา
โลกวฑฺฒโน  แปลว่า อย่างเป็นคนรกโลกอีกด้วย ดังนั้น การพัฒนาจึงเป็นสิ่งที่ทำแล้วมีความเจริญ
จริงๆ คือ ต้องไม่เกิดปัญหาติดตามมาหรือไม่เสื่อมลงกว่าเดิม ถ้าเกิดปัญหาหรือเสื่อมลงไม่ใช่เป็นการ
พัฒนาแต่เป็นหายนะซึ่งตรงกันข้ามกับการพัฒนา  ในความหมายของการปฏิบัติการนี้เป็นความหมาย
ต่อเนื่องจากความหมายทางการวางแผนโดยมุ่งเน้นถึงการนำแผนและโครงการไปดำเนินการ  
อย่างจริงจังและอย่างต่อเนื่อง  เพราะถึงจะมีแผนและโครงการแล้วแต่ถ้าหากไม่มีการนำไปปฏิบัติการ
พัฒนาก็ไม่สามารถเกิดขึ้นได้๑๔  ฉะนั้น การกระตุ้นเพ่ือให้เกิดการเปลี่ยนแปลงด้วยการปฏิบัติ  
ตามแผนและโครงการอย่างจริงจัง เป็นไปตามลำดับขั้นตอนต่อเนื่องกันเป็นวงจรโดยไม่มีการสิ้นสุด 
 จากการให้ความหมายการพัฒนาดังกล่าวสามารถสรุปได้ว่า การพัฒนา  หมายถึง        
การดำเนินการใดๆ อย่างต่อเนื่องที่มุ่งเน้นให้เกิดความเจริญ ก้าวหน้า เติบโตในแนวทางที่ดีไม่มี
ผลกระทบหรือเกิดปัญหาตามมาซึ่งต้องนำมาปฏิบัติการจึงจะเกิด “การพัฒนา” การพัฒนาคือหัวใจ
ของความเจริญรุ่งเรือง  ชีวิตจะมีค่าเมื่อได้รับการพัฒนาที่เหมาะสม  การพัฒนาจึงเป็นสิ่งจำเป็น
สำหรับสังคม ขณะที่โลกเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว พระพุทธศาสนาที่มีสถาบันวัด  เป็นส่วนประสาน
ประโยชน์ระหว่างชุมชนกับศาสนา จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องได้รับการพัฒนาไปในทุกๆ ด้าน ให้สอดรับ
กับความก้าวหน้าของโลก เพ่ือให้หน่วยงานอันสำคัญนี้ได้มีสิ่งต่างๆ ที่สามารถดึงดูดใจ นำคนเข้าสู่

 
 ๑๓ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕54, (กรุงเทพมหานคร: 
ราชบัณฑิตยสถาน, ๒๕5๖), หน้า ๖๕. 
 ๑๔สนธยา  พลศรี, ทฤษฎีและหลักการพัฒนาชุมชน , พิมพ์ครั้งที่ ๕, (กรุงเทพมหานคร: โอเดียน 
สโตร์, ๒๕๔๗), หน้า ๔.  



๑๖ 

กระบวนการพัฒนาทั้งทางกายภาพและทางจิตวิญญาณ อำนวยประโยชน์อันพึงประสงค์ของชุมชนได้  
วัดจึงควรได้รับการพัฒนา 
 พระพุทธศาสนา โดยเนื้อหาสาระ คือหลักคำสอนอันได้แก่ พระธรรมวินัย  ถือว่าเป็นสิ่งที่
ได้รับการพัฒนาไปถึงที่สุดแล้ว คำสอนนั้นจะเป็นคำสอนระดับพ้ืนฐานคำสอนระดับกลางหรือคำสอน
ระดับสูง แต่สิ่งที่จะต้องพัฒนาและต้องพัฒนาไปตามยุคสมัยเพ่ือความทันโลกทันเหตุการณ์ให้สามารถ
ประสานประโยชน์ระหว่างสถาบันศาสนากับประชาชน คือ ศาสนสถานหรือวัด  และศาสนบุคคล
ในปัจจบันมีวัดมากกว่าสามหมื่นวัดที่สามารถให้เป็นที่สถานที่พัฒนาจิตวิญญาณประชาชนได้ปีละนับ
หลายล้านคนหากวัดนั้นๆ ได้รับการพัฒนาให้อยู่ในสภาพที่เหมาะสมเป็นรมณียสถาน สามารถดึงดูด
ใจผู้ที่ผ่านไปมาให้เกิดมีความสุขที่สัมผัสได้ ก็จะเป็นสิ่งพึงทำ 
 ในสภาวการณ์ที่ประชาชนกำลังสับสนกับกระแสความเปลี่ยนแปลงของโลก และยังถูก
กระแสความบีบคั้นทั้งทางด้านเศรษฐกิจ และสังคมอย่างขนาดหนัก จนเกิดภาวะลังเลไม่แน่ใจว่าจะ
นำพาชีวิตไปทางใดให้เกิดความกระทบกระเทือนต่อชีวิตน้อยที่สุด วัดน่าจะแสดงบทบาทสนองตอบ
เป้าประสงค์ของพุทธศาสนาที่ชัดเจนออกมาในฐานะผู้ ให้ที่ พ่ึงพิงทางกายทางใจที่ไม่มีความ
สลับซับซ้อนแก่ประชาชน  โดยสร้างบรรยากาศอันเหมาะสมข้ึนโดยที่เมื่อเขาเหล่านั้นเข้าสู่บริเวณวัด
แล้วเกิดความรู้สึกได้ทันทีว่าภาวะบีบคั้นค่อยๆ ลดลง และหมดไป ความสะดวกสบายความสุขกาย  
สุขใจค่อยๆ เข้ามาแทนที่ สภาพการณ์เช่นนี้จะต้องเป็นเป้าประสงค์หลักของวัดในยุดปัจจุบันและ
อนาคต 
 ความคาดหวังนั้นจะเป็นจริงขึ้นมาได้ก็ต่อเมื่อวัดทั้งหลายได้รับการพัฒนาอย่างเหมาะสม
และเป็นระบบได้รับการบริหารการจัดการที่เป็นระบบแต่ในสภาพปัจจุบันยังมีวัดจำนวนน้อยได้รับ
การพัฒนาอย่างเป็นระบบ ถึงเวลาที่จะต้องกระตุ้นเร่งเร้ารณรงค์ในการพัฒนาวัดกันอย่างเต็ม
ศักยภาพ และในการพัฒนานั้นควรมีกรอบและขอบข่าย หลักการ วิธีการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
รวมทั้งแผนปฏิบัติการทั้งในส่วนของแต่ละวัด และในส่วนรวมของสถาบันวัด 
 ภาพวัดที่ควรเป็น เมื่อมองย้อนอดีตไปแล้วดูที่ปัจจุบันและมองก้าวไปในอนาคต พร้อมกับ
ศึกษาความต้องการของสังคมโลกหรือความต้องการของมวลมนุษยชาติ จะได้ข้อสรุปว่าวัดควรจะเป็น
สถานที่ซึ่ง มีความร่มรื่น ให้ความเย็นกายเย็นใจ มีความเป็นระเบียบอิงอาศัยธรรมชาติ มีความปลอดภัย
ไร้ความหวาดระแวง มีสถานที่ให้ผู้เข้าไปสัมผัสได้ศึกษาตนเอง มีเสียงธรรมกล่อมเกลาจิตใจ มีมุมหนังสือ
ให้ศึกษาค้นคว้าหาความรู้ทางพระพุทธศาสนาได้ และมีศักยภาพที่จะเป็นที่พ่ึงพิงของผู้ใฝ่สันติ 
 การมีนโยบายและแผนการเพ่ือดำเนินการ ในครั้งพุทธกาลเห็นวัดเป็น “อาราม” คือที่ให้
เกิดความพึงพอใจโดยอาศัยธรรมชาติในการสร้างความเป็น “อาราม” ปัจจุบันวัดถูกกระแสวัตถุนิยม
โถมทับความเป็นอารามลดลง เพราะถูกอาคารสิ่งก่อสร้างเข้ามาเบียดบัง ทั้งๆ ที่ประชาชนยังต้องการ 
อาราม แม้อนาคตที่ประชาชนยังต้องเผชิญกับความวุ่นวายของกระแสสังคม ความต้องการอาราม  
ยังเพ่ิมมากขึ้นตามจำนวนประชากรโลก การพัฒนาวัดให้เป็นอารามเป็นรมณียสถานจึงยิ่งมีความ
จำเป็นเพ่ิมขึ้นสถานที่อันรื่นรมย์ น่าจะได้รับการดำเนินการเป็นอันดับแรก การพัฒนาวัดให้เป็น



๑๗ 

สถานที่อันรื่นรมย์ อาจจะต้องใช้เวลา แต่วิธีการไม่ยุ่งยาก พยายามปลูกต้นไม้ให้มาก รักษาต้นไม้ที่มี
อยู่แล้วให้เจริญเติบโตตามปกติ ไม่นานนักความรื่นรมย์ก็จะปรากฏ 
 วัดเกิดขึ้นได้ด้วยศรัทธาของประชาชน และวัดโดยพฤตินัยถือว่าเป็นสมบัติส่วนรวม 
ของประชาชน  ชุมชนมีส่วนในการเป็นเจ้าของวัด ฉะนั้น หากดึงเอาศรัทธาของประชาชนที่มีต่อวัด 
ซึ่งเขามีส่วนเป็นเจ้าของเพ่ือเข้ามาพัฒนาวัดความสำเร็จในการพัฒนาย่อมเป็นไปได้สูง  นั่นคือต้อง
อาศัยการมีส่วนร่วมของชุมชน ในการมีส่วนร่วมนั่นเอง อาจจะมีกระบวนการที่ต้องจัดการ ได้แก่  
การประชุมวางแผน การกำหนดทิศทางการพัฒนา การกำหนดแนวทางการดำเนินการ การกำหนด
เขตพ้ืนที่ให้เป็นสัดส่วน การระดมทุนหรือทรัพยากร และการระดมกำลังงาน๑๕ 
 จากความหมายของการพัฒนาของนักวิชาการต่างๆ ผู้วิจัยประมวลได้ว่ามีความหมาย  
ที่เก่ียวข้อง สามารถสรุปได้ดังนี้ 

ตารางที ่๒.๒ สรุปสาระของความหมายของการพัฒนา 
 

นักวิชาการหรือแหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 
ราชบัณฑิตยสถาน 
(๒๕๕๖, หน้า ๓๕๒) 

๑. การเติบโตความเจริญ  
๒. ความก้าวหน้า  
๓. ความรุ่งเรือง 

สุกัญญา รัศมีธรรมโชติ 
(๒๕๔๘, หน้า ๑๓) 

๑. ขีดความสามารถ 
๒. สมรรถนะ 

เศียร เศวต 
(๒๕๔๒, หน้า ๒๓-๒๕) 

๑. ศักยภาพองค์กร 
๒. ความสำเร็จขององค์กร 

สนธยา  พลศรี 
(๒๕๔๗, หน้า ๔) 

๑. ทางการวางแผนโดยมุ่งเน้นถึงการนำแผน 
๒. โครงการไปดำเนินการอย่างจริงจังและอย่าง
ต่อเนื่อง เพราะถึงจะมีแผนและโครงการแล้วแต่
ถ้าหากไม่มีการนำไปปฏิบั ติการพัฒนาก็ ไม่
สามารถเกิดข้ึนได ้

 
 
 
 
 

 
๑๕กรมศาสนา, วัดพัฒนา ๔๔, (กระทรวงศึกษาธิการ: กองพุทธศาสนสถาน, ๒๕๔๔), หน้า ๙.   



๑๘ 

ตารางที ่๒.๒ ความหมายของการพัฒนา (ต่อ) 
 

นักวิชาการหรือแหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 
กรมการศาสนา 
(๒๕๔๔, หน้า ๙)   

๑. วัดเกิดข้ึนได้ด้วยศรัทธาของประชาชน  
๒. วัดโดยพฤตินัยถือว่าเป็นสมบัติส่วนรวมของ
ประชาชน ชุมชนมีส่วนในการเป็นเจ้าของวัด   
๓. ต้องอาศัยการมีส่วนร่วมของชุมชน ในการมี
ส่วนร่วม   
๔. มีกระบวนการที่ต้องจัดการ ได้แก่ การประชุม
วางแผน การกำหนดทิศทางการพัฒนา   
การกำหนดแนวทางการดำเนินการ  การกำหนด
เขต พ้ืนที่ ให้ เป็ นสั ดส่ วน  การระดมทุ นหรือ
ทรัพยากร และการระดมกำลังงาน 

            
  ๒.๒.๒ ความหมายของการพัฒนาศักยภาพ 

ได้มีนักวิชาการได้ให้คำจำกัดความของศักยภาพไว้หลายคำและมีคำที่เรียกแตกต่างกัน
ออกไป บางท่านเรียกว่า “ขีดความสามารถ” บางท่านเรียกว่า “สมรรถนะ” บ้าง ถึงแม้ว่าจะเรียก
แตกต่างกันออกไป แต่ล้วนแล้วแต่มาจากศัพท์ภาษาอังกฤษว่า “Competency” ทัง้สิ้น๑๖ 
 ศักยภาพขององค์กรเป็นเรื่องที่สำคัญมาก ในการที่จะไปแข่งขันกับคู่แข่งทางธุรกิจ 
(Business Rivals) ยิ่งเป็นคู่แข่งที่อยู่ในรูปบริษัทใหญ่ๆ ที่มีเงินทุนมากกว่ากิจการวิสาหกิจชุมชน 
(Small and Micro Community Enterprise or SMCE) ยิ่งน่ากลัวมาก เพราะบริษัทเหล่านี้ทำงาน
กันเป็นคณะกรรมการ ที่มีกระบวนการตัดสินใจแม่นยำมาก ทำงานกันอย่างมีระบบ มียุทธศาสตร์  
ที่รองรับแนวความคิดใหม่ ๆ ได้อย่างไม่มีปัญหา ดังนั้น ประเด็นหรือมุมมองในแง่การพัฒนาศักยภาพ
ขององค์กร จึงเป็นเรื่องที่สำคัญในยุคการค้าเสรี (Free Trade) หรือการค้าที่ ไร้พรหมแดน 
(Globalizational Trade) ในยุคการสมัยใหม่นี้ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource 
Development) เป็นจุดแข็งที่องค์การสมัยใหม่ต้องเห็นความสำคัญ และนำมาปฏิบัติได้จริง  
กับเหตุการณ์การค้าหรือการบริหารธุรกิจจริง การพัฒนาองค์กรภายในเป็นเรื่องที่จะมองข้ามไม่ได้ 
โดย เฉพาะอย่ างยิ่ งผู้ ที่ เป็ น เจ้ าของกิ จการ  ดั งนั้ น  การจั ดการองค์ ความรู้  (Knowledge 
Management) ภายในองค์กร ต้องจัดทำอย่างมีระบบและระเบียบ เพ่ือดำรงทุนทางปัญญา 
(Intellectual Capital Management) ของกิจการที่สามารถจะเปลี่ยนแปลงเป็นทรัพย์สินได้  

 
๑๖สุกัญญา รัศมีธรรมโชติ , แนวทางการพัฒนาศักยภาพมนุษย์ด้วย Competency Based 

learning, พิมพ์ครั้งท่ี ๒, (กรุงเทพมหานคร: บริษัท ศิริวัฒนา อินเตอร์พรินท์ จำกัด (มหาชน), ๒๕๔๘), หน้า ๑๓. 



๑๙ 

ในอนาคต ซึ่งทำให้มองเห็นความเป็นไปได้เชิงธุรกิจในการวางแผนยุทธศาสตร์ทางการค้าได้อย่าง
แม่นยำโดยการเข้าอบรม การศึกษาต่อ และการค้นคว้าวิจัยและพัฒนาสินค้า การบริหารจัดการ และ
การดำเนินแผนการตลาด อยู่ตลอดเวลาอย่างสม่ำเสมอ จึงเป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ 

ศักยภาพ หมายถึง การรู้จักตัวเองว่ากำลังทำอะไรอยู่ และสิ่งที่ทำอยู่นั้นถูกต้องหรือไม่  
จงคิดดี ทำอะไรอย่างมีสติ และนำสิ่งที่มีอยู่เหล่านี้มาสร้างด้วยตนเองให้นำไปสู่ความสำเร็จ๑๗ ภาวะ
แฝง อำนาจหรือคุณสมบัติที่แฝงอยู่ในสิ่งต่างๆ อาจทำให้พัฒนาหรือให้ปรากฏเป็นสิ่งที่ประจักษ์ได้ 
เช่น เขามีศักยภาพในการทำงานสูง น้ำตกขนาดใหญ่มีศักยภาพในการให้พลังงานได้มาก”๑๘  

โดยที่กลุ่มของความรู้ ความสามารถ ทักษะ พฤติกรรม และค่านิยม ที่ส่งผลต่อการ
ทำงานใดงานหนึ่งให้ประสบความสำเร็จ๑๙ และยังหมายถึง ระบบการสร้างแรงจูงใจ การตั้งเป้าหมาย
ที่ทำและพัฒนาตนเองให้ไปสู่พฤติกรรมที่เหมาะสมและลงมือปฏิบัติจนบรรลุถึงจุดหมาย เป็นทั้งความ
พร้อม และความสามารถในการลงมือปฏิบัติจนบรรลุถึงจุดหมาย เป็นการเพ่ิมพูนความเชื่อมั่น  
ในตนเอง และปูลาดเส้นทางไปสู่ความสำเร็จในอนาคต”๒๐ และการเข้าใจในตนเอง รู้ตนเอง ว่าตอนนี้
เราทำอะไรอยู่ มอีะไรบกพร่องบ้าง สำรวจตัวเองให้ถี่ถ้วน ปรับปรุงแก้ไขพัฒนาไปสู่จุดมุ่งหมาย”๒๑ 

กล่าวโดยสรุปได้ว่า ศักยภาพ เป็นพลังที่สะสมอยู่ในสมองของมนุษย์ เกิดขึ้นโดยการ
กระตุ้นจากสิ่งแวดล้อม สะสม พัฒนา เชื่อมโยงเส้นใยประสาทเป็นประสบการณ์แห่งการเรียนรู้ 
ศักยภาพของมนุษย์จะแสดงออกในลักษณะความสามารถ ซึ่งจะมีมากน้อยเพียงไรขึ้นอยู่กับการ
กระตุ้นจากสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ และการพัฒนาศักยภาพคือ ความพร้อมความสามารถในการ
พัฒนาตนเองไปสู่พฤติกรรมที่เหมาะสมและลงมือปฏิบัติให้บรรลุจุดมุ่งหมาย รวมทั้งได้เข้าใจในตนเอง 
สำรวจตัวเองเพ่ือปรับปรุงแก้ไข พัฒนาตนเองให้ไปสู่จุดมุ่งหมาย 

๒.๒.๓ ความหมายของทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource)  
ความหมายของคำว่าทรัพยากรมนุษย์นั้น มีนักวิชาการหลายท่านได้ให้ความหมายเอาไว้

อย่างหลากหลาย เช่น ทรัพยากรมนุษย์เป็นสิ่งที่มีค่าและให้ผลตอบแทน๒๒ ทรัพยากรมนุษย์ หมายถึง 

 
๑๗เศียร  เศวต, ศักยภาพที่ย่ิงใหญ่ของมนุษย,์ (กรุงเทพมหานคร: พิมพ์ชีวิต, ๒๕๔๒), หน้า ๒๓-๒๕. 
๑๘ราชบัณฑิตยสถาน , พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานฉบับ ๒๕54, (กรุงเทพมหานคร: 

ราชบัณฑิตยสถาน, ๒๕5๖), หน้า ๑๐๙๕. 
๑๙ธารพรรษ  สัตยารักษ์, Human Resource Management หลักการและมุมมองมืออาชีพ , 

(กรุงเทพมหานคร: โอ.เอส.พริ้นติ้ง เฮาส์, ๒๕๔๘), หน้า ๔๔. 
๒๐นภดล  เวชสวัสดิ์, บุคลิกภาพสู่ความเป็นผู้นำ, (กรุงเทพมหานคร: ซีเอดย์เคช่ัน , ๒๕๔๓),หน้า 

๑๒-๑๕. 
๒๑สมิต  อาชวนิจกุล , พัฒนาแนวทางก้าวหน้าแนวทางปรับปรุงตนเองสู่ความสำเร็จ , 

(กรุงเทพมหานคร: นวสารินการพิมพ,์ ๒๕๔๔), หน้า ๒๑-๒๕. 
๒๒จีระ  หงสล์ดารมภ์, เอกสารประกอบการสอนชุดวชิา การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ หน่วยที่ ๑-๖, 

(นนทบุรี: มหาวิทยาลยัสโุขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๔๕), หน้า ๘.   



๒๐ 

แรงงาน ความรู้ ความคิด ความชำนาญของมนุษย์๒๓ แต่ความเข้าใจทรัพยากรมนุษย์จะต้องพิจารณา 
๓ มิติ คือ ทักษะ สุขภาพ และเจตคติ ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้  

๑. มิติด้านทักษะ เป็นมิติที่เกี่ยวกันกับนักศึกษา ทั้งที่เป็นการศึกษาในรูปแบบ (Formal) 
และอรูปแบบ (Non-Formal) น่าจะเป็นที่ยอมรับกันได้ว่า คนที่ไม่มีทักษะก็ไม่สามารถทำงานอะไร 
ได้เลยนั้น ย่อมเป็นคนที่ไม่มีคุณภาพ (อย่างน้อยท่ีสุดก็ในด้านทักษะ) 

๒. มิติด้านสุขภาพ เป็นมิติที่ เกี่ยวกับความสมบูรณ์ ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บทั้งด้าน
กายภาพ (Physical) และจิตภาพ (Psychological) ภายในมิตินี้ด้านเดียวก็น่าจะยอมรับกันได้เช่นกัน
ว่าคนที่มีความไม่สมประกอบด้านร่างกาย หรือด้านจิตใจ หรือทั้งสองด้านย่อมมีคุณภาพด้อยกว่าคน 
ที่มีร่างกายแข็งแรง หรือจิตใจที่ถูกสุขลักษณะ(Healthy) 

๓. มิติด้านเจตคติ เป็นมิติที่ เกี่ยวพันกับความรู้สึกนึกคิด ซึ่งขาดความชัดเจนเมื่ อ 
เปรียบเทียบกับมิติด้านทักษะ และด้านสุขภาพ มิติด้านเจตคติ จะเกี่ยวข้องกับตัวเองกับบุคคลอื่นและ
กลุ่มคนที่มีความรู้สึกนึกคิดเป็นลบย่อมมีคุณภาพด้อยกว่าบุคคลที่มีความรู้สึกนึกคิดในทางบวก๒๔ 

นอกจากนี้ นักวิชาการตะวันตกก็ยังได้ให้ความหมายของคำว่าทรัพยากรมนุษย์ไว้เช่นกัน 
เช่น ทรัพยากรมนุษย์ คือ ความรู้ ทักษะ และความสามารถพิเศษของคนที่สามารถนำมาใช้ในการผลิต
สินค้า หรือให้บริการที่เป็นประโยชน์๒๕ ทรัพยากรมนุษย์จะเป็นผู้กำหนดยุทธศาสตร์ วัตถุประสงค์ของ
องค์การ การจัดการทางการเงิน การทำการตลาด ผลิตสินค้า บริการ และควบคุมคุณภาพ๒๖ 

โดยสรุป อาจกล่าวได้ว่า ทรัพยากรมนุษย์ หมายถึง ทรัพยากรที่มีคุณค่าที่สุดในบรรดา
ทรัพยากรทั้งหลาย ไม่ว่าจะเป็น เงิน วัสดุอุปกรณ์ การจัดการ เพราะมนุษย์เป็นสิ่งที่มีชีวิต สามารถใช้
สติปัญญา ใช้ความคิดที่ได้รับมาจากการเรียนรู้ ทาให้มีความรู้สึกนึกคิด มีทักษะ และมีความสามารถ
ในการพัฒนาตน พัฒนาคน และพัฒนางานในด้านต่าง ๆ ให้เกิดความเจริญก้าวหน้าได้ไม่ว่าจะเป็น 
เศรษฐกิจ สังคม การเมือง หรืออ่ืน ๆ 

จากความหมายของทรัพยากรมนุษย์ มีนักวิชาการต่างๆ ผู้วิจัยประมวลได้ว่าความหมาย 
ที่เก่ียวข้อง สามารถสรุปได้ดังนี้ 

 
 

 
๒๓บรรจง ชูสกุลชาติ , เอกสารประกอบการสัมมนา เร่ืองการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์กับสังคม

อุตสาหกรรมในทศวรรษหน้า, (กรุงเทพมหานคร: วิทยาลัยครูจันทรเกษมและวิทยาลัยครูพระนคร, ๒๕๔๔), หน้า ๙.   
๒๔ไกรยุทธ  ธีรตยาดีนันท์, แนวพระราชดำริด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์, (กรุงเทพมหานคร:

สถาบันไทยคดีศึกษาและฝ่ายวิจัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๑), หน้า ๑-๒.   
๒๕Frederick Harris Harbison, Human Resources as the Wealth of Nations, (New York: 

Oxford University Press, 1973), p. 1.   
๒๖George T. Milkovich and John W. Boudreau, Human Resource Development, 6th 

Edition, (Boston: Homewood, 1991), p. 54.   



๒๑ 

ตารางที ่๒.๓ สรุปสาระความหมายของทรัพยากรมนุษย์ 
 

นักวิชาการหรือแหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 
จีระ  หงส์ลดารมภ์ 
(๒๕๔๕, หน้า ๘) 

ทรัพยากรมนุษย์ หมายถึง ทรัพยากรมนุษย์
เป็นสิ่งที่มีค่า และให้ผลตอบแทน 

บรรจง  ชูสกุลชาต ิ
(๒๕๔๔, หน้า ๙) 

ทรัพยากรมนุษย์ หมายถึง แรงงาน ความรู้ 
ความคิด ความชำนาญของมนุษย์ 

ไกรยุทธ  ธีรตยาดีนันท์ 
(๒๕๔๑, หน้า ๑-๒) 

ทรัพยากรมนุษย์ หมายถึง 
๑. มิติด้านทักษะ ในการปฏิบัติหน้าที่ 
๒. มิติด้านสุขภาพ โดยปราศจากโรคภัยไข้

เจ็บทั้งด้านร่างกาย และจิตใจ 
๓. มิติด้านเจตคติ ในการมีความรู้สึกนึกคิด

ในทางบวก 

Frederick Harris Harbison 
(1973, p. 1) 

ทรัพยากรมนุษย์ หมายถึง ความรู้ ทักษะ 
และความสามารถพิเศษของคนที่สามารถนำมาใช้
ในการผลิตสินค้า หรือให้บริการที่เป็นประโยชน์ 

George T. Milkovich and John W. 
Boudreau 
(1991, p. 54) 

ทรัพยากรมนุ ษย์  หมายถึ ง ผู้ ก ำหนด
ยุทธศาสตร์ วัตถุประสงค์ขององค์การ การจัดการ
ทางการเงิน การทำการตลาด ผลิตสินค้า บริการ 
และควบคุมคุณภาพ 

 
 ๒.๒.๔ ความหมายของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  
 (Human Resource Development)  

ความหมายของคำว่าการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นั้น ได้มีนักวิชาการหลายท่านก็ได้ให้
ความหมายเอาไว้อย่างหลากหลาย เช่น การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ หมายถึง การวางแผนอย่างเป็น
ระบบต่อเนื่อง เพ่ือจัดให้มีการพัฒนาระดับขีดความสามารถในการปฏิบัติงานของพนักงานและ
ประสิทธิภาพในการดำเนินงานขององค์กร โดยใช้วิธีการฝึกอบรม การให้ความรู้และจัดโปรแกรม  
การพัฒนาพนักงาน ให้มีโอกาสได้รับความก้าวหน้าในอาชีพสำหรับในอนาคต๒๗ หรือเป็นการเพ่ิม
คุณค่าให้กับตัวบุคคลทั้งโดยทางตรงและทางอ้อมและมุ่งให้องค์การที่มีจุดเน้นของการพัฒนา เพ่ือให้
เกิดการเปลี่ยนแปลงความต้องการขององค์การที่ต้องการเจริญเติบโตและมีการเปลี่ยนแปลงไม่หยุดนิ่ง 

 
๒๗อำนวย แสงสว่าง, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, (กรุงเทพมหานคร: อักษราพิพัฒน์, ๒๕๔6), หน้า

๒๙๖.   



๒๒ 

การพัฒนามีความเกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมเพ่ือให้เกิดการเรียนรู้และประสบการณ์แก่บุคลากรของ
องค์การเพ่ือให้มีความพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงความต้องการขององค์การ๒๘ หรือเป็นกระบวนการที่จะ
เพ่ิมพูนความรู้ (Knowledge) ทักษะ (Skill) และความสามารถ (Capacities) ของบุคคลในสังคมหนึ่ง
หรือในองค์การใดองค์การหนึ่ง๒๙ แต่ก่อนนี้เราไม่มีคำว่าทรัพยากรมนุษย์ คำนี้เกิดขึ้นมาเพ่ือสนอง
ความคิดในการพัฒนาเศรษฐกิจ  

ดังนั้น จะต้องเข้าใจให้ดีว่าคำว่าทรัพยากรมนุษย์นั้น เป็นการมองมนุษย์ในฐานะ
ทรัพยากร คือ เป็นทุน เป็นปัจจัยในการที่จะนำมาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ส่วนการพัฒนามนุษย์
โดยมองคนในฐานะเป็นมนุษย์ มีความหมายว่า มนุษย์มีความเป็นมนุษย์ของเขาเอง ชีวิตมนุษย์นั้น  
มีจุดหมาย จุดหมายของชีวิต คือ ความสุข อิสรภาพ ความดี ความงามของชีวิต ซึ่งเป็นเรื่องเฉพาะตัว
บุคคล เราต้องให้คำสำคัญว่าเราจะพัฒนามนุษย์ให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์อย่างไร พร้อมกับที่อีกด้านหนึ่ง 
เขาก็จะเป็นทรัพยากรเป็นทุน เป็นปัจจัยที่มีประสิทธิภาพในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม๓๐ 
นอกจากนี้นักวิชาการตะวันตกก็ยังได้ให้ความหมายของคำว่าการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ไว้เช่นกัน 
เช่น การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ หมายถึง กระบวนการที่ทำให้คนบรรลุเป้าหมายสูงสุดซึ่งประกอบไป
ด้วย ๓ ประการ คือ ๑) การทำให้มนุษย์สามารถมีและครอบครองสิ่งจำเป็นขั้นพ้ืนฐานในการ
ดำรงชีวิตของมนุษย์ อันได้แก่ อาหาร ที่อยู่อาศัย ยารักษาโรค และเครื่องนุ่งห่ม ๒) การทำให้มนุษย์รู้
ถึงตัวตนที่แท้จริงของตนเอง โดยการอยู่อย่างมีค่าเท่าเทียมกัน เสมอภาคกันในสังคม และ ๓) การทำ
ให้มนุษย์มีศักดิ์ศรีในความเป็นมนุษย์ มีสิทธิเสรีภาพในการตัดสินใจอย่างอิสระ๓๑ หรือเป็นการเพ่ิมขีด
ความสามารถอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว โดยเป็นการเพ่ิมขีด
ความสามารถ ๓ ด้าน คือ ๑) ด้านความรู้ ด้านทักษะ และด้านความสามารถ๓๒ 

โดยสรุป อาจกล่าวได้ว่า การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ หมายถึง การเปลี่ยนแปลง
กระบวนการคิด การประพฤติปฏิบัติของมนุษย์ให้มีความเจริญขึ้นทั้งในเรื่องของความรู้ ความสามารถ 
ทักษะ ความชำนาญ ทัศนคติ อารมณ์ ความรู้สึก การตัดสินใจ โดยครอบคลุมกิจกรรม ๓ กิจกรรม 
คือ การฝึกอบรม การศึกษา และการพัฒนา เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของมนุษย์ทั้งต่อ
ตนเอง องค์การ สังคม และเป็นผู้ที่พิจารณาไตร่ตรองอย่างรอบคอบว่าสิ่งไหนเป็นสิ่งที่ดี สิ่งไหนเป็น 

 
๒๘สุจิตรา ธนานันท์, การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์, (กรุงเทพมหานคร: คณะรัฐประศาสนศาสตร์ , 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, ๒๕๕6), หน้า ๒๒.    
๒๙สุภาพร พิศาลบุตร และ ยงยุทธ เกษสาคร, การพัฒนาบุคคลและการฝึกอบรม, พิมพ์ครั้งที่ ๔, 

(กรุงเทพมหานคร: วี.เจ.พริ้นติ้ง, ๒๕๔๖), หน้า ๙.   
๓๐พระธรรมปิฎก(ป.อ. ปยุตฺ โต), ทศวรรษธรรมทัศน์พระธรรมปิฏก หมวดศึกษาศาสตร์ , 

(กรุงเทพมหานคร: ธรรมสภา, ๒๕๔๓), หน้า ๕๑.   
๓๑D. Goulet, The Cruel Choice: A New Concept in the Theory of Development, 

(New York: Athenum, 1971), p. 23.   
๓๒G. Bohlander, S. Snell and A. Sherman, Managing Human Resources, 12th edition, 

(Cincinnati OH: South – Western College, 2001), p. 222.   



๒๓ 

สิ่งที่ไม่ดี สิ่งใดควรทำ ไม่ควรกระทำ สิ่งใดเป็นสิ่งที่ถูก หรือสิ่งที่ผิด เกิดความเจริญก้าวหน้าทั้งทางกาย
ทางวาจาและทางจิตใจ 
 จากความหมายของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มีนักวิชาการต่างๆ ผู้วิจัยประมวลได้ว่า
ความหมายที่เก่ียวข้อง สามารถสรุปได้ดังนี้ 
 
ตารางที ่๒.๔ สรุปสาระสำคัญความหมายของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
 

นักวิชาการหรือแหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 
อำนวย  แสงสว่าง 
(๒๕๔, หน้า ๒๙๖) 
 
 

การพัฒ นาทรัพยากรมนุษย์  หมายถึ ง  
การวางแผนอย่างเป็นระบบต่อเนื่อง เพ่ือพัฒนา
ขีดความสามารถในการปฏิบัติงานของพนักงาน 
และประสิทธิภาพในการดาเนินงานขององค์กร 

สุจิตรา  ธนานันท์ 
(๒๕๕, หน้า ๒๒) 
 
 

การพัฒ นาทรัพยากรมนุษย์  หม ายถึ ง  
๑) เป็นการเพ่ิมคุณค่าให้กับบุคคลทั้งทางตรง และ
ทางอ้อม ๒) ให้องค์กรมีความเจริญเติบโตและมี
การเปลี่ยนแปลงไม่หยุดนิ่ง 

สุภาพร พิศาลบุตร และ ยงยุทธ เกษสาคร 
(๒๕๔๖, หน้า ๙) 
 
 
 

การพัฒ นาทรัพยากรมนุษย์  หมายถึ ง  
เป็นการเพ่ิมความรู้ ทักษะ ความสามารถ ของ
บุคคลในสั งคมใดสั งคมหนึ่ งหรือองค์การใด
องค์การหนึ่ง โดยครอบคลุม ๓ เรื่องด้วยกัน คือ 
การฝึกอบรม การศึกษา และการพัฒนา 

G. Bohlander, S. Snell and A. Sherman 
(2001, p. 222) 
 
 
 
 

การพัฒ นาทรัพยากรมนุษย์  หมายถึ ง  
การเพ่ิมขีดความสามารถของมนุษย์อย่างต่อเนื่อง 
ใน ๓ ด้าน คือ  

๑. ด้านความรู้ (Knowledge)  
๒. ด้านทักษะ (Skills)  
๓. ด้านความสามารถ (Abilities)  

 
 
 
 
 
 



๒๔ 

ตารางที ่๒.๔ สรุปสาระสำคัญความหมายของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (ต่อ) 
 

นักวิชาการหรือแหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 
พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต) 
(๒๕๔๓, หน้า ๕๑) 
 
 
 
 
 
 
 
 

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ หมายถึง คำว่า 
ทรัพยากรมนุษย์  เป็นการมองมนุษย์ในฐานะ
ทรัพยากร คือเป็นทุน เป็นปัจจัยที่จะนำมาพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม ส่วนการพัฒนามนุษย์มองคน
ในฐานะเป็นมนุษย์ที่ มีจุดหมายของชีวิต คือ 
ความสุข อิสรภาพ ความดี ความงามของชีวิต 
ดังนั้น เราต้องให้คำสำคัญเราจะพัฒนามนุษย์ให้
เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์อย่างไร เพ่ือเป็นทรัพยากรที่
เป็นทุนที่มีประสิทธิภาพในการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคม 

D. Goulet 
(1971, p. 23) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การพัฒ นาทรัพยากรมนุ ษย์  หมายถึ ง 
กระบวนการที่ทาให้คนบรรลุเป้าหมายสูงสุด ๓ 
ประการ  

๑ . ก า รท ำ ให้ ม นุ ษ ย์ ส าม า ร ถ มี แ ล ะ
ครอบครองสิ่งจำเป็นขั้นพ้ืนฐานในการดำรงชีวิต
ของมนุษย์ อันได้แก่ อาหาร ที่อยู่อาศัย ยารักษา
โรค และเครื่องนุ่งห่ม  

๒. การทำให้มนุษย์รู้ถึงตัวตนที่แท้จริงของ
ตนเอง โดยการอยู่อย่างมีค่าเท่าเทียมกัน เสมอ
ภาคกันในสังคม  

๓. การทำให้มนุษย์มีศักดิ์ศรีในความเป็น
มนุษย ์มีสิทธิเสรีภาพในการตัดสินใจอย่างอิสระ 

 
 ๒.๒.๕ ความสำคัญของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
 ทรัพยากรมนุษย์ เป็นปัจจัยสำคัญและเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าสูงสุดในการพัฒนา 
องค์การ องค์การจะประสบความสำเร็จได้มากน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับบุคคล ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการ
ดำเนินการ สามารถจำแนกความสำคัญของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ดังนี้ 
 ๑. ช่วยให้บุคคลที่ปฏิบัติงานในองค์การมีขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานเกิดความ 
จงรักภักดีต่อองค์การที่ตนปฏิบัติงาน ซึ่งจะส่งผลโดยตรงต่อผลผลิตขององค์กร  



๒๕ 

 ทรัพยากรมนุษย์ เป็นทรัพย์สินขององค์กร มิใช่ค่าใช้จ่ายพัฒนาได้ไม่มีที่สิ้นสุด เป็นแหล่ง
สร้างเสริมและเพ่ิมคุณค่าของผลผลิตและการบริการขององค์กร การฝึกอบรมให้คนทำงานไ ด้อย่างมี
ประสิทธิภาพ การประเมินผลการปฏิบัติงาน การเลื่อนตำแหน่ง โยกย้าย การพัฒนาศักยภาพให้คนใน
องค์กรทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง มีขวัญกำลังใจ และมีพฤติกรรมที่ สอดคล้องกับ
วัฒนธรรมในองค์การ มีความจงรักภักดีจนกระทั่งพ้นสภาพการเป็นคนในองค์กร อีกทั้ง บทบาทของ
การจัดการเปลี่ยนไปจากเดิมเป็นอันมาก เพราะต้องการผู้บริหารมืออาชีพจริงเพ่ือมา บริหารงานยาม
วิกฤตได้หรือจัดการงานได้ตามสถานการณ์โดยใช้สหวิทยาการเพ่ือการแก้ปัญหา เพราะความ
เปลี่ยนแปลงของปัจจัยแวดล้อมทั้งภายในองค์การและภายนอกองค์การเปลี่ยนแปลง รวดเร็วเป็นเรื่อง
ที่นักบริหารต้องตามให้ทันและปรับตัวให้ทันอีกด้วย๓๓ 
 ๒. ช่วยให้เข้าใจความซับซ้อนและความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ทำให้เกิดการประดิษฐ์ 
คิดค้นวิธีการและเครื่องมือ เครื่องใช้อำนวยความสะดวกสบายให้แก่การดำรงชีวิตในลักษณะที่แข่งขัน 
กันสนองความต้องการของมนุษย์มากขึ้น ทำให้เกิดการแข่งขันทางธุรกิจอุตสาหกรรมไม่มีที่สิ้นสุด    
แต่ละกิจการทั้งในระดับประเทศจนถึงระดับโลกจึงต้องสรรหาคัดเลือกและเสริมสร้างคนดีไว้ใช้งาน 
 ๓. ช่วยให้ธุรกิจดำเนินไปได้ เพราะธุรกิจอุตสาหกรรมแข่งขันกันมากขึ้น จึงเกิดความ 
ต้องการคนดีมีความสามารถสูงมาทำงานให้ 
 ๔. ช่วยลดปัญหาแรงงาน เพราะพลังของสถาบันแรงงานที่เติบโตและแข็งแรงขึ้นเป็น 
แรงผลักดันให้นายจ้างต้องให้ความสำคัญเกี่ยวกับการบริหารงานบุคลเพ่ิมขึ้น เพ่ือไม่ให้เกิดปัญหา 
แรงงานซึ่งจะบั่นทอนความเจริญก้าวหน้าและความม่ันคงขององค์การ 
 ๕. ช่วยพัฒนาให้องค์การเจริญเติบโต เพราะการบริหารทรัพยากรมนุษย์เป็นสื่อกลาง 
ในการประสานงานกับแผนกต่างๆ เพ่ือแสวงหาวิธีการให้ได้บุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ามาทำงาน  
ในองค์การ เมื่อองค์การได้บุคคลที่มีคุณสมบัติดังกล่าว ย่อมทำให้องค์การเจริญเติบโตและพัฒนายิ่งขึ้น 
 จากการที่องค์การใหญ่โตซับซ้อนมากขึ้น ตามสภาพแข่งขันและความเจริญทางเศรษฐกิจ 
การแบ่งงานกันทำให้องค์การขนาดเล็ก จะมีลักษณะคนเดียวทำงานได้หลายอย่าง แต่เมื่อองค์การ 
ขยายตัวใช้เทคโนโลยีสูงขึ้น ก็ต้องการความชำนาญเฉพาะอย่างมากขึ้น ซึ่งบางแห่งใช้ความชำนาญ 
เฉพาะอย่างมากเกินไป ก็จะทำให้กระบวนการงานบางอย่างติดขัดหรือรองาน ถ้าเกิดความขัดข้อง  
ในจุดใดจุดหนึ่งขึ้น ผู้ปฏิบัติงานมีอิทธิพลต่อความสำเร็จของงานอย่างมาก องค์การใดที่ให้ความเอาใจ
ใส่ต่อคนผลผลิตขององค์การนั้นจะเพ่ิมมากข้ึนเพราะคนทำงานมีประสิทธิภาพมากข้ึน๓๔ 

 
๓๓ธงชัย  สมบูรณ์, การบริหารและจัดการมนุษย์ในองค์การ , (กรุงเทพมหานคร: ปราชญ์สยาม, 

๒๕๔๙), หน้า ๑-๒. 
๓๔เสนาะ  ติเยาว์, การบริหารงานบุคคล , พิมพ์ครั้งที่  ๑๑, (กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัย 

ธรรมศาสตร์, ๒๕๓๙), หน้า ๔-๕. 



๒๖ 

 ๖. ช่วยเสริมสร้างความมั่นคงแก่สังคมและประเทศชาติ ถ้าการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
ดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพแล้ว ย่อมไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งระหว่างองค์การและผู้ปฏิบัติ งาน 
ทำให้สภาพสังคมโดยส่วนรวมมีความเข้าใจที่ดีต่อกัน๓๕ 
 การพัฒนาบ้านเมืองให้ดียิ่งขึ้นนั้น ย่อมต้องพัฒนาบุคคลก่อน เพราะถ้าบุคคลอันเป็น 
องค์ประกอบของส่วนรวม ไม่ได้รับการพัฒนาแล้ว ส่วนรวมจะเจริญและมั่นคงได้ยากยิ่ง การที่บุคคล 
จะพัฒนาได้ก็ด้วยปัจจัยประการเดียวคือ การศึกษา การศึกษานั้นแบ่งเป็นสองส่วน คือ การศึกษาด้าน 
วิชาการส่วนหนึ่งกับการอบรมบ่มนิสัย ให้เป็นผู้มีจิตใจใฝ่ดีใฝ่เจริญ มีปกติละอายชั่วกลัวบาป  
ส่วนหนึ่ง การพัฒนาบุคคลจะต้องพัฒนาให้ครบถ้วนทั้งสองส่วนเพ่ือให้บุคคลได้มีความรู้ไว้ใช้
ประกอบการ และความดีไว้เกื้อหนุนการประพฤติปฏิบัติทุกอย่าง ให้เป็นไปในทางที่ถูกที่ควร และ
อำนวยผลเป็น ประโยชน์ที่พึงประสงค์๓๖ 
 อีกประการหนึ่งยังสามารถสรุปได้ว่า การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็นปัจจัยสำคัญ 
ที่ สามารถเอ้ืออำนวยประโยชน์ หรือผลให้แก่องค์การได้เป็นอย่างมาก เพราะว่างานด้านการพัฒนา 
ทรัพยากรมนุษย์เป็นงานที่มุ่งเลือกสรรคนดี มีความรู้ความสามารถเข้ามาทำงาน โดยมีการ 
ดำเนินการฝึกอบรม พัฒนาปรับปรุงให้พนักงานมีความรู้ ความสามารถ ทันสมัยต่อสภาพสังคม
เนื่องจากทรัพยากรมนุษย์เป็นทรัพยากรที่มีค่าสูงสุดขององค์การหรือที่เรียกว่า “ทุนมนุษย์” และยัง 
เป็นปัจจัยสำคัญที่จะบ่งชี้ถึงความสำคัญหรือล้มเหลวในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ขององค์การ  
ซึ่ง ประโยชน์และผลที่ได้รับนั้น อาจกล่าวได้ดังนี้ คือ 
 ๑. ช่วยให้ระบบวิธีการทำงานมีสมรรถภาพสูงขึ้นเพราะเมื่อได้รับความรู้จากการฝึกอบรม 
ก็สามารถหาเทคนิค และวิธีการใหม่ไปใช้ในการแก้ไขข้อบกพร่อง ปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพ และ 
มีการติดต่อประสานงานดีขึ้น 
 ๒. เป็นวิธีการหนึ่ งที่ทำให้ เกิดประหยัด เมื่อได้รับการพัฒนาแล้ว ความผิดพลาด 
ที่ ก่อให้เกิดความสิ้นเปลืองเสียหายย่อมลดน้อยลง ทำให้ประหยัดงบประมาณค่าใช้จ่ายในการซื้อวัตถุ
ที่ใช้ในการปฏิบัติงานได้ 
 ๓. ช่วยลดเวลาในการเรียนงานให้น้อยลง เมื่อได้รับการพัฒนาแล้ว จะสามารถ 
ปฏิบัติงานได้ผลดี และลดเวลามากกว่าที่จะต้องทำงานและเรียนงานควบคู่กันไปในเวลาเดียวกัน 
 ๔. ช่วยแบ่งเบาภาระหน้าที่ของผู้บังคับบัญชา เมื่อได้รับการพัฒนาแล้ว ย่อมมีความรู้  
ความเข้าใจ และมีทักษะในการทำงานเพ่ิมข้ึน  
 ๕. เป็นการแนะแนวทางในการก้าวหน้าของบุคคลทางหนึ่ง เมื่อได้รับการพัฒนาแล้ว
ย่อมจะได้รับการเลื่อนขั้น เลื่อนตำแหน่ง และโยกย้าย เพ่ือความก้าวหน้า 

 
๓๕พะยอม วงศ์สารศรี, การบริหารงานบุคคล, (กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต, 

๒๕๓๘), หน้า ๖. 
๓๖พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่, วันท่ี ๒๔ มกราคม ๒๕๔๐. 



๒๗ 

 กล่าวโดยสรุปได้ว่า ความสำคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์จะมีผลทำให้บุคคลสามารถ
เข้าใจ งาน คน และองค์การอย่างกว้างขวาง และมีความเกี่ยวเนื่องในการปรับคนให้เข้ากับการ
เปลี่ยนแปลง ไม่ว่าจะเป็นความเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคนิค ทางสังคม หรือ ทางด้านสภาวะแวดล้อม 

 ๒.๒.๖ หลักการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
 หลักการของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สามารถจำแนกออกเป็น ๓ แนวทางใหญ่ๆ คือ  
 ๑. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เป็นการดำเนินให้บุคลากรได้รับประสบการณ์และการ 
เรียนรู้ในช่วงระยะเวลาหนึ่ง เพ่ือนำมาปรับปรุงความสามารถในการทำงาน โดยวิธีการ ๓ ประการ คือ 
 การฝึกอบรม (Training) เป็นกิจกรรมที่ก่อให้เกิดการเรียนรู้ มุ่งเน้นเกี่ ยวกับงานที่ 
ปฏิบัติอยู่ในปัจจุบัน เป้าหมายคือการยกระดับความรู้ ความสามารถ ทักษะ ของพนักงานในขณะนั้น 
ให้สามารถทำงานในตำแหน่งนั้นๆ ได้ ผู้ที่ผ่านการอบรมไปแล้วสามารถนำความรู้ไปใช้ได้ทันที 
 การศึกษา (Education) การศึกษานับว่าเป็นวิธีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์โดยตรง 
เพราะการให้การศึกษาเป็นการเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ ทัศนคติ ตลอดจนเสริมสร้างความสามารถใน 
การปรับตัวในทุกๆ ด้านให้กับบุคคล ถ้าพิจารณาในแง่องค์การแล้ว การศึกษาจะเน้นการเตรียม 
พนักงานสำหรับในอนาคต เพ่ือเตรียมพนักงานให้มีความพร้อมที่จะทำงานตามความต้องการของ
องค์การในอนาคต หรืออีกกรณีหนึ่ง การให้การศึกษาสามารถใช้เพ่ือเตรียมพนักงานเพ่ือการเลื่อน
ตำแหน่งงานใหม่ซึ่งอาจต้องใช้ระยะเวลานาน 
 การพัฒนา (Development) เป็นกระบวนการปรับปรุงองค์การให้มีประสิทธิภาพเป็น 
กิจกรรมการเรียนรู้ที่ไม่ได้มุ่งเน้นที่ตัวงาน แต่มีจุดเน้นเพ่ือให้เกิดการเปลี่ยนแปลงตามที่องค์การ 
ต้องการ การพัฒนาองค์การนั้นเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับองค์การเพ่ือการปฏิบัติงานของ 
องค์การในอนาคต เพ่ือให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีรวมทั้งสิ่งแวดล้อมต่างๆ ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่าง 
รวดเร็ว๓๗ 
 ๒. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เป็นการนำกิจกรรมที่มีการกำหนดและวางรูปแบบอย่างมี 
ระบบมาใช้เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ ความสามารถ ทักษะ และปรับปรุงพฤติกรรมของพนักงานให้ดีขึ้น  
โดยมุ่งเน้นการพัฒนาใน ส่วน คือ 

๒.๑ การพัฒนาบุคคล (Individual Development) ความจำเป็นในระดับบุคคล  
ในการเรียนรู้และการพัฒนาตามที่ Barrow and Loughlin กล่าวว่า องค์การจำเป็นจะต้องให้ 
พนักงานเขาเพ่ิมพูนความรู้และความสามารถในสิ่งต่อไปนี้ กล่าวคือ 

ประการแรก ควรให้การศึกษาแก่พนักงานเพ่ือให้พนักงานสามารถปฏิบัติงานให้ 
สอดคล้องกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ได้อย่างมีประสิทธิผล และให้เขาเกิดความเข้าใจในบทบาทของตนที่ 
พึงอุทิศให้กับองค์การและสามารถตัดสินใจในการทำงานได้อย่างเหมาะสม 

 
๓๗นิสดารก์  เวชยานนท์, บทความวิชาการ HR, (คณะรัฐประศาสนศาสตร์: สถาบันบัณฑิตพัฒน 

บริหารศาสตร์, ๒๕๔๘), หน้า ๑๒๐-๑๔๐. 



๒๘ 

ประการที่สอง องค์การต้องการให้พนักงานมีการเพ่ิมพูนความรู้และทักษะใหม่ๆ และมี 
ความสามารถในการปรับตัวได้ทันต่อสภาวะการเปลี่ยนแปลง โดยการเรียนรู้ การพัฒนาความสามารถ
ของตนเองและจะต้องมีการพัฒนาทักษะต่างๆ อย่างต่อเนื่อง และทันสมัยอยู่เสมอ 

ประการที่สาม องค์การต้องการให้พนักงานมีความสามารถในการทำงานในโครงสร้างแบบ
แบนราบและมีสายการบังคับบัญชาที่สั้นกระชับ การทำงานที่มีการควบคุมดูแลไม่มากนัก การมี 
วัตถุประสงค์และการตรวจสอบการทำงานของตนเอง ตลอดจนการปรับปรุงแก้ไขข้อผิดพลาดด้วย ตนเอง 

ประการที่สี่ องค์การต้องการให้พนักงานมีความสามารถในการติดต่อสื่อสารกับลูกค้า
การ ประสานงานระหว่างแผนการต่างๆ และมีทักษะทางด้านมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี 
 นอกจากนั้ น  บุคลากรในองค์การยั งจำเป็ นต้องมีความยืดหยุ่น ในการทำงาน 
มี ความสามารถในการจัดการเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น และดำเนินการจัดการกับงาน
ใหม่ๆ อีกทั้งบุคลากรจะต้องมีความรับผิดชอบต่อการเรียนรู้ตนเองให้มากขึ้นอีกด้วย บุคลากรจะต้อง
พัฒนา ตนเองให้มีลักษณะเป็นผู้ที่สามารถทำงานได้ทันที 

๒.๒ การพัฒนาสายอาชีพ (Career Development) เป็นหน้าที่ของทั้งสองฝ่าย 
องค์การและฝ่ายพนักงานด้วย ในส่วนของพนักงานแต่ละคนจะต้องยอมรับว่าตนมีหน้าที่ในการพัฒนา 
สายงานอาชีพของตนด้วย โดยต้องคอยประเมินตนเองอยู่เสมอและปฏิบัติตามขั้นตอนต่างๆ เพ่ือให้ 
ตนเองก้าวขึ้นไปในสายงานอาชีพ 

การพัฒนาสายงานอาชีพ จะเน้นโอกาสในงานอาชีพที่ตอบสนองความสนใจและความ
ต้องการส่วนบุคคล และความต้องการขององค์การให้สอดคล้องกัน โดยที่องค์การจะต้องกำหนด
แผนพัฒนาสายงานและการจัดการสายงานของบุคลากร โดยอาศัยแผนปฏิบัติการทรัพยากรมนุษย์ที่
ได้รับการวางแผนไว้เรียบร้อยแล้วมาเป็นแนวทางการดำเนินการ อย่างไรก็ดี การพัฒนาสายงานอาชีพ 
จะมีความแตกต่างกับการพัฒนาบุคคลเพราะการพัฒนาสายงานอาชีพเน้นที่ประสิทธิภาพของงาน 
ระยะยาวและมุ่งความสำเร็จของบุคคลเป็นสำคัญ กล่าวได้ว่า การพัฒนาสายงานอาชีพ คือการพัฒนา 
ส่งเสริมให้พนักงานพัฒนาตนเองตลอดชีวิตการทำงาน ดังนั้น การเลือกอาชีพงานจึงต้องจัดทำเป็น 
กระบวนการไม่ว่าจะมีโอกาสก้าวหน้าหรือไม่ก็ตาม บุคคลจะต้องพัฒนาสายงานอาชีพทุกขั้นตอน 
ตลอดชีวิตการทำงาน ซึ่งเมื่อบุคคลเข้าเป็นสมาชิกในองค์การก็ย่อมต้องการความเจริญก้าวหน้าในสาย 
งานอาชีพของตนเอง จะเห็นได้ว่า การพัฒนาสายงานอาชีพ จึงเป็นความรับผิดชอบและความ 
มุ่งหมายร่วมกันทั้งองค์การและบุคลากร 
 ๒.๓  การพัฒนาองค์การ (Organization Development) การพัฒนาองค์การ 
มีเป้าหมายเพ่ือเพ่ิมพูนประสิทธิภาพและปรับปรุงสุขภาพขององค์การให้แข็งแรงสมบูรณ์ยิ่งกว่าเดิม 
นอกจากนี้การพัฒนาองค์การจะต้องเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ไม่ได้เกิดขึ้นในจุดใดจุดหนึ่ง แต่จะต้อง 
เป็นไปทั่วทั้งระบบขององค์การ และการพัฒนาองค์การจะต้องคำนึงถึงการปรับปรุงเปลี่ยนค่านิยม
และ วัฒนธรรม ซึ่งจะต้องเริ่มจากการเปลี่ยนแปลงที่ความคิดของคนในองค์การเสียก่อน เมื่อคน  



๒๙ 

ในองค์การเปลี่ยนแปลงความคิดแล้วย่อมจะช่วยส่งผลเชื่อมโยงไปยังการปรับเปลี่ยนโครงสร้างในการ
ทำงานและปรับเปลี่ยนการใช้เทคโนโลยี 
 ๓. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ คือ การพัฒนาองค์การให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ 
(Learning Organization) ซึ่งหลักการนี้จะเป็นการบูรณาการระหว่างการเรียนรู้และงานเข้าด้วยกัน 
ซึ่งสามารถรวมกันได้อย่างต่อเนื่องและเป็นระบบใน ส่วน คือ ในระดับบุคคล (Individual) ระดับกลุ่ม 
หรือทีมผู้ปฏิบัติงาน (Work groups or teams) และระดับระบบโดยรวม (The system) และ 
กระบวนการเรียนรู้แบ่งออกเป็น ๓ ประเภท คือ การเรียนรู้จากประสบการณ์ การเรียนรู้ที่จะปรับตัว 
ให้เข้ากับสถานการณ์ในปัจจุบัน และการเรียนรู้เพื่อเตรียมตัวสำหรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต 

 ๒.๒.๗ วิธีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
 โดยทั่วไปแล้ว การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สามารถทำได้หลายวิธี แต่วิธีที่นิยมทำเป็นกัน
ส่วนใหญ่ มี ๓ วิธี ได้แก่ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์โดยการฝึกอบรม การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  
โดยการศึกษา และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์โดยการพัฒนา 
 ๑. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์โดยวิธีการฝึกอบรม (Training) 
 การพัฒนาบุคลากรด้วยการจัดโครงการฝึกอบรมนั้นจะส่งผล และเอ้ืออำนวยประโยชน์
ให้กับองค์การหรือหน่วยงานได้เพียงใด ย่อมข้ึนอยู่กับความรู้ความสามารถและทัศนคติที่มีต่องานของ
บุคลากรผู้รับผิดชอบจัดการฝึกอบรมเป็นสำคัญ หากจะให้สามารถปฏิบัติงานด้านการบริหารงาน
ฝึกอบรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกเหนือไปจากจะต้องมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับกระบวนการ 
ฝึกอบรม และหลักการบริหารงานฝึกอบรมแต่ละขั้นตอนแล้ว ผู้รับผิดชอบงานฝึกอบรมควรจะต้องมี
ความรู้พ้ืนฐานทางสังคมศาสตร์ และพฤติกรรมศาสตร์แขนงต่างๆ อย่างกว้างขวาง เช่น สังคมวิทยา 
จิตวิทยา และศาสตร์การจัดการ ซึ่งจะช่วยเอ้ืออำนวยให้สามารถ กำหนดหลักสูตร และโครงการ
ฝึกอบรมได้ง่ายขึ้น มีความรู้เกี่ยวกับหลักการบริหารบุคคลและการพัฒนาบุคคลด้วยวิธีการอ่ืนๆ 
นอกเหนือไปจากการฝึกอบรม ในส่วนนี้ผู้วิจัยจะได้กล่าวถึง ความหมายของการฝึกอบรม ความจำเป็น
ในการฝึกอบรม กระบวนการของการฝึกอบรม ประเภทของการฝึกอบรม และวิธีการฝึกอบรมดังนี้ 
 ๑.๑ ความหมายของการฝึกอบรม 
 การฝึกอบรมเป็นการช่วยให้บุคลากรทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นการยกระดับ
ความสามารถของบุคลากรทุกวิถีทางให้ เท่ าเทียมกับงานที่มอบให้ทำ การฝึกอบรมเป็น
กระบวนการพัฒนาและปรับปรุงลักษณะการทำงานให้เป็นไปตามความต้องการของบุคคลและ
นโยบายขององค์การ การฝึกอบรมต้องอาศัยเทคนิคและหลักการเรียนรู้เข้ามาช่วย เช่น การจูงใจ 
ความเข้าใจ การได้ความรู้และการเก็บความรู้นั้นไว้ แล้วนำมาปฏิบัติในการทำงานได้ การฝึกอบรมจะ
ได้ผลดี เมื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้เข้าใจถึงจุดหมายของการอบรม โดยมีรูปแบบต่างๆ เช่น การ
ปฐมนิเทศ การฝึกในห้องฝึกงาน การอบรมโดยอาศัยเทคนิคการสอน เช่น การบรรยาย การอภิปราย 
เป็นต้น โดยส่วนใหญ่ การฝึกอบรมจะเป็นวิธีการที่ใช้สำหรับงานปัจจุบัน กำหนดแบบอย่าง  



๓๐ 

ที่เป็นทางการกับระดับพนักงาน สำหรับการพัฒนาเป็นกระบวนการที่ใช้สำหรับงานในอนาคต๓๘ 
รวมถึง เป็นกระบวนการที่จัดขึ้นเพ่ือให้บุคคลได้เรียนรู้และมีความชำนาญเพ่ือวัตถุประสงค์อย่างหนึ่ง 
โดยมุ่งให้คนได้รู้เรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะเพ่ือเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของคนไปในทางที่ต้องการตาม
ความหมายดังกล่าว การฝึกอบรมทำให้ผู้รับการอบรมได้รับความรู้ใหม่ๆ ได้ความชำนาญในการ
ปฏิบัติงานมากขึ้น เพ่ิมประสิทธิภาพในการแก้ปัญหาและทัศนคติที่จะปรับปรุงงาน เปลี่ยนแปลงงาน
ให้ดีขึ้นตาแนวทางที่องค์การกำหนด๓๙ 

 ๑.๒ ความจำเป็นในการฝึกอบรม 
 เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพ่ือพัฒนาบุคคลในองค์การให้มีความรู้อย่างพอเพียงที่จะปฏิบัติงานนั้น 
มีทัศนคติที่ดีต่องาน เพราะถ้าคนเรามีความพึงพอใจงานย่อมส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงาน และมี
ความสามารถทำงานอย่างชำนาญหรือกล่าวได้ว่ามีทักษะในงานนั้นๆ เป็นอย่างดี ความจำเป็น  
ที่จะต้องมีการฝึกอบรมเนื่องมาจากเหตุผลดังต่อไปนี้ 
 ๑. องค์การมุ่งหวังผลผลิตที่มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ ผู้ที่จะทำให้ผลผลิตไปสู่
จุดหมายปลายทางที่องค์การกำหนดไว้ก็คอ บุคคลในองค์การ ลำพังเพียงผู้จัดการหรือผู้บริหารยังไม่
สามารถบรรลุเป้าหมายขององค์การได้ จำเป็นต้องอาศัยการร่วมแรงร่วมใจของบุคคลภายในองค์การ 
งานจึงจะประสบความสำเร็จ ฉะนั้น จำเป็นต้องมีหน่วยงานสอนให้เขาได้เรียนรู้งาน นั้นๆ ทั้งนี้เพ่ือ
ความเข้าใจงานอันนำไปสู่ความรวดเร็วในการทำงาน และยังเป็นการป้องกันความผิดพลาดที่อาจ
เกิดข้ึนจากการทำงานนั้นๆ 
 ๒. ลักษณะงานในองค์การมีความแตกต่างจากความรู้ที่ได้รับจากสถานศึกษา เพราะ
สถานศึกษาจะให้ความรู้และฝึกฝนสิ่งที่กว้างๆ อาจไม่ได้เฉพาะเจาะจงและมีลั กษณะพิเศษ 
ตามลักษณะเฉพาะของงานในองค์การ ฉะนั้นผู้สำเร็จการศึกษาจำเป็นต้องได้รับการเรียนรู้งานนั้น
ก่อนทำงานเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ปฏิบัติงานอันเป็นผลให้ทำงานด้วยความสบายใจ 
 ๓. งานในองค์การจะมีการเปลี่ยนแปลงและปรับปรุงอยู่ เสมอ การเปลี่ยนแปลงนี้
จำเป็นต้องมีการปรับสิ่งต่างๆ ให้เหมาะสมไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงลักษณะงานหรือการ
เปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี อาทิเช่น การนำคอมพิวเตอร์มาใช้ในงานต่างๆ จำเป็นต้องฝึกอบรมให้
บุคลากรในองค์การสามารถทำงานใหม่ได้อย่างดี 
 ๔. บุคคลในองค์การจำเป็นต้องได้รับการพัฒนาโดยธรรมชาติของมนุษย์เมื่อทำงานไป
นานๆ ความเฉื่อยชา ความเซ็งจะเกิดขึ้น ฉะนั้นองค์การจำเป็นต้องจัดกิจกรรมเพ่ือกระตุ้นจูงใจให้เขา
ได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ เพ่ือไม่ให้เขาเกิดความรู้สึกว่าเขาอายุมากแล้ว ปล่อยให้เด็กรุ่นหลังทำ จะต้องทำให้

 
 ๓๘บรรยงค์  โตจินดา, การบริหารงานบุคคล, (กรุงเทพมหานคร: รวมสาส์น, ๒๕๔๖), หน้า ๙๔. 
 ๓๙เสนาะ  ติเยาว์, การบริหารงานบุคคล, พิมพ์ครั้งที่ ๑๑, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัย 
ธรรมศาสตร์, ๒๕๓๙), หน้า ๒๗. 



๓๑ 

เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมบุคคลเป็นสำคัญให้รู้สิ่งใหม่ให้พอใจงานใหม่ ให้มีทักษะในการทำงานใหม่ๆ 
นั้นได้ การฝึกอบรมจึงมีลักษณะเป็นระบบ๔๐ 
 ๑.๓ กระบวนการของการฝึกอบรม 
 เป็นขั้นตอนการดำเนินงานในการพัฒนาบุคลากรอย่างเป็นระบบและมีแบบแผน สามารถ
สรุปกระบวนการหรือข้ันตอนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้วยการฝึกอบรมได้ดังนี้ 
 ๑. กำหนดหรือวิเคราะห์ความจำเป็นในการฝึกอบรม (Training Needs Analysis or 
Needs Assessments) 
 ความจำเป็น หรือ Needs ในการฝึกอบรมและพัฒนาถือว่าเป็นสิ่งสำคัญ หรืออาจกล่าว
ได้ว่าเป็นหัวใจของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยพิจารณาถึงสิ่งที่ขาดหรือบกพร่องบนพ้ืนฐาน  
การเปรียบเทียบระหว่างผลงานที่ต้องการกับที่เป็นอยู่จริง นอกจากนั้น ยังพิจารณาถึงโอกาสหรือ 
ศักยภาพในการปรับปรุงผลงาน ซึ่งสามารถพิจารณาได้ว่าเป็นการจูงใจคนให้ปรับปรุงหรือสร้างโอกาส 
เพ่ือความสำเร็จ โดยอาศัยโมเดลของขีดความสามารถ (Competency Model) ในการกำหนด
แนวทางฝึกอบรมและพัฒนา๔๑ 
 เพ่ือให้การฝึกอบรมสามารถบรรลุผลตามเป้าหมายและช่วยแก้ไขปัญหาได้นั้น องค์การ 
จะต้องมีการสำรวจว่ามีความจำเป็นมากน้อยเพียงใดถึงต้องมีการฝึกอบรม มีเครื่องชี้อะไรที่บ่งบอกว่า 
ควรมีการฝึกอบรมในการหาความจำเป็นนี้มีขั้นตอนที่จะต้องดำเนินการคือ การเก็บรวบรวมข้อมูล 
และการวิเคราะห์ข้อมูล๔๒ 
 การเก็บรวบรวมข้อมูล สามารถทำได้หลายวิธี เช่น โดยการศึกษาถึงวัตถุประสงค์ของ
องค์การตลอดจนหน้าที่และลักษณะงานขององค์การโดยละเอียด การสอบถามผู้ปฏิบัติงานและ 
ผู้รับบริการ การสังเกตการณ์ปฏิบัติงาน รวมทั้งพฤติกรรมของผู้ปฏิบัติงานองค์การ การศึกษาจาก 
เอกสาร เช่น บันทึกการปฏิบัติงาน ผลการปฏิบัติงาน หรือผลการประเมินครั้งก่อน เป็นต้น 
 ทั้งนี้ การหาความจำเป็นในการฝึกอบรมทำได้ใน ๓ ระดับ คือ 
 ๑. Organization Analysis เป็นการรวบรวมและตรวจสอบข้อมูลต่างๆ ที่ ใช้ในการ 
กำหนดความจำเป็นในการฝึกอบรม เช่น ทักษะความชำนาญของพนักงาน โครงสร้างขององค์การ 
ภารกิจของหน่วยงาน นโยบาย เป้าหมาย รวมทั้งแผนงานต่างๆ ขององค์การ 

 
 ๔๐พยอม  วงศ์สารศรี, การบริหารงานบุคคล, (กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต, 
๒๕๓๘), หน้า ๔๗. 
 ๔๑ธงชัย  สันติวงษ์, การบริหารทรัพยากรมนุษย์, พิมพ์ครั้งที่ ๑๑, (กรุงเทพมหานคร: บริษัทประชุม
ช่างจำกัด, ๒๕๔๖), หน้า ๒๗๖-๒๗๗. 
 ๔๒นิสดารก์  เวชยานนท์, บทความทางวิชาการ HR, (คณะรัฐประศาสนศาสตร์: สถาบันบัณฑิตพัฒน 
บริหารศาสตร์, ๒๕๔๘), หน้า ๒๖. 



๓๒ 

 ๒. Task Analysis เป็นการวิเคราะห์ตำแหน่งงานต่างๆ ในองค์การว่า ในแต่ละงานมี    
งานย่อยๆ อะไรบ้าง จำเป็นต้องอาศัยบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถชำนาญในด้านใดบ้าง  
เพ่ือกำหนดความจำเป็นในการฝึกอบรม 
 ๓. Person Analysis เป็นการวิเคราะห์ความจำเป็นในการฝึกอบรมเฉพาะของพนักงาน 
แต่ละคน ว่ามีจุดอ่อน จุดแข็งอย่างไร เพื่อที่จะช่วยแก้ไขอาจทำโดยการสังเกต การสัมภาษณ์หรือการ
ใช้แบบสอบถาม 
 นอกเหนือจาก วิธีที่กล่าวมานี้ การหาความจำเป็นในการฝึกอบรมอาจแบ่งออกตาม 
ความจำเป็นของพนักงาน ๒ ประเภท คือ 
 ๑. การหาความจำเป็นของพนักงานใหม่ การหาความจำเป็นในการฝึกอบรมแบบนี้ 
สามารถหาได้โดยการวิเคราะห์งานที่พนักงานใหม่ต้องเข้ามาทำงาน โดยศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับ 
งานนั้นๆ เพ่ือกำหนดทักษะเฉพาะที่จะใช้กับงานโดยทั่วไป โดยจะหาข้อมูลได้จากการพิจารณาคำ 
บ รรยายลั กษณ ะงาน  (Job description) และคุณ สมบั ติ ขอ งผู้ ที่ ท ำงาน ในต ำแห น่ งนั้ น  
(Job specification) วิธีการหาความจำเป็นแบบนี้เรียกว่า Task analysis  
 ๒. การหาความจำเป็นของพนักงานประจำในปัจจุบัน ซึ่ งเรียกว่า Performance 
analysis โดยดูจากเอกสารการประเมินผลการปฏิบัติงานว่าพนักงานแต่ละคน มีปัญหาที่ควรจะได้รับ
การพัฒนาในด้านใดบ้าง และกำหนดความจำเป็นในการฝึกอบรมต่อวัตถุประสงค์ของการพัฒนา 
ทรัพยากรมนุษย ์
 การออกแบบและพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรม (Developing and design Training 
programs) 
 เมื่อสามารถวิเคราะห์ได้ว่าองค์การ และบุคลากรต้องการได้รับการแก้ไขหรือจูงใจให้ 
ปรับปรุงผลงานก็จะต้องมีการออกแบบและพัฒนาหลักสูตร ซึ่งประกอบไปด้วยกิจกรรมที่สำคัญได้แก่ 
การกำหนดวัตถุประสงค์ของการฝึกอบรม การกำหนดคุณสมบัติของผู้เข้ารับการฝึกอบรม การสร้าง 
หลักสูตรการฝึกอบรม การคัดเลือกวิทยากร การเลือกเทคนิคและวิธีการในการฝึกอบรม การกำหนด 
สถานที่จัดการฝึกอบรมและอุปกรณ์การฝึกอบรม๔๓ 
 ระยะสอง การดำเนินการฝึกอบรม จะเป็นการดำเนินการในเรื่องของการจัดเตรียม 
ความ พร้อมในด้านสถานที่และพิธีการจัดการฝึกอบรมในแต่ละวัน ความสอดคล้องระหว่างเนื้อหา
การ ฝึกอบรมกับวัตถุประสงค์หลักสูตร งบประมาณประจำวัน และรายงานสรุปความก้าวหน้าในการ
จัดการฝึกอบรม 
 ระยะสาม การดำเนินการเมื่อสิ้นสุดการฝึกอบรม ซึ่งต้องอาศัยการดำเนินงานร่วมกันของ 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ การจัดทำรายงานผลการฝึกอบรมโดยหน่วยงานฝึกอบรม การนำผลที่ได้

 
 ๔๓ดนัย  เทียนพุฒิ, กลยุทธ์การพัฒนาคนสำหรับนักฝึกอบรมมืออาชีพโปรแกรม: การจัดทำแบบ
ฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร, (กรุงเทพมหานคร: บุ๊คแบงก์, ๒๕๔๐), หน้า ๗๗-๗๘. 



๓๓ 

จากการฝึกอบรมไปปฏิบัติ โดยหน่วยงานต้นสังกัด และการวัดผลทางธุรกิจในด้านผลลัพธ์  
โดย หน่วยงานวัดผลธุรกิจ 
 เพ่ือให้การฝึกอบรมดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย ขั้นตอนในการบริหารหลักสูตรนี้จำเป็น 
จะต้องมีการจัดตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน เพ่ือกำหนดหน้าที่รับผิดชอบและประสานงานกันในการ 
ฝึกอบรมจะเพ่ิมหรือลดฝ่ายไหนขึ้นอยู่กับสถานการณ์ เริ่มตั้งแต่การจัดตั้งคณะกรรมการอำนวยการ 
คณะกรรมการดำเนินการ เลขานุการ เหรัญญิก พิธีกร ฝ่ายเอกสารและรับลงทะเบียน ฝ่ายจัดทำคำ
บรรยาย ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ฝ่ายสถานที่ ฝ่ายเทคโนโลยี ฝ่ายพยาบาล ฝ่ายยานพาหนะ ฝ่ายปฏิคม 
ฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม ฝ่ายการบันเทิงและกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ และฝ่ายประเมินผลเป็นอาทิ  
 ๑. การดำเนินการอบรม 
 การดำเนินการอบรมนั้นเป็นขั้นตอนปฏิบัติการตามแผนที่กำหนดไว้ ควรให้บุคลากร 
ใน หน่วยงานทุกคนได้รับทราบเกี่ยวกับแผนดำเนินการ เพ่ือความร่วมมือในการดำเนินการให้บรรลุ 
จุดมุ่งหมาย โดยเปิดรับสมัครผู้ที่สนใจ หรือคัดเลือกกลุ่มเป้าหมายหมายตามความเหมาะสมเพ่ือเข้า
รับการฝึกอบรม จัดการสถานที่และรายละเอียดการดำเนินงานให้เรียบร้อยและเริ่มดำเนินการพัฒนา 
บุคลากร ในขั้นนี้ทางคณะผู้จัดจะต้องมีการตื่นตัวต่อการเปลี่ยนแปลงหรือสถานการณ์ฉุกเฉินที่อาจจะ 
เกิดขึ้นอยู่เสมอ ไม่ว่าการปรับเปลี่ยนเวลา สถานที่ และวิทยากรให้เป็นไปตามความเหมาะสม  
ของ สถานการณ์เพ่ือให้การฝึกอบรมดำเนินไปสู่เป้าหมายอย่างราบรื่นที่สุด๔๔ 
 ๒. การประเมินผลการติดตามผลการฝึกอบรม (Training Evaluation and Follow 
up) ดังต่อไปนี้ 

๑) การประเมินการเรียนรู้ เพ่ือต้องการทราบว่าผู้เข้ารับการอบรมฝึกความคิดเห็น
และทัศนคติอย่างไรต่อการฝึกอบรม เช่น ทัศนคติต่อวิทยากรหรือหัวข้อวิชา 

๒) การประเมินปฏิกิริยา เพ่ือต้องการทราบว่า ผู้เข้ารับการอบรมมีความคิดเห็นและ
ทัศนคติอย่างไรต่อการฝึกอบรม เช่น ทัศนคติต่อวิทยากรหรือหัวข้อวิชา 

๓) การประเมินพฤติกรรม เพ่ือต้องการทราบว่า ผู้เข้ารับการอบรมเปลี่ยนแปลง 
พฤติกรรมการทำงานไปในทางท่ีดีขึ้นหรือไม่ 

๔) กระประเมินผลลัพธ์  เพ่ือต้องการทราบว่า  ผู้ ผ่ านการอบรมปฏิบัติ งาน 
มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลดีขึ้นกว่าเดิมหรือไม่ และการดำเนินงานของหน่วยงานนั้นก้าวหน้าขึ้น
กว่าเดิมเป็นผลมา จากการฝึกอบรมหรือไม่๔๕ 

 
 

 
๔๔ณัฏฐพันธ์  เขจรนันทน์, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, (กรุงเทพมหานคร: บริษัท ซี เอ็ดยูเคช่ัน, 

๒๕๔๘), หน้า ๕-๔๐. 
๔๕พยอม  วงศ์สารศรี, องค์การและการจัดการ, พิมพ์ครั้งที่ ๔, (กรุงเทพมหานคร: คณะวิทยาการ

จัดการ มหาวิทยาลัยดุสิต, ๒๕๔๔), หน้า ๗๒-๗๗.  



๓๔ 

 ประเด็นสำคัญที่ควรพิจารณาในการฝึกอบรม ประกอบไปด้วย 
 ประการที่หนึ่ง การฝึกอบรมเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรมของ
พนักงาน เพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การ การฝึกอบรมจะเกี่ยวข้องกับทักษะ และความสามารถ
ของพนักงานในปัจจุบัน ซึ่งจะช่วยให้พนักงานมีความชำนาญในทักษะและความสามารถเฉพาะด้าน
เพ่ิมข้ึน 
 ประการที่สอง การฝึกอบรมเป็นการสร้างทักษะ ทัศนคติ และความรู้ให้แก่พนักงาน 
 ประการที่สาม การเรียนรู้ เป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมแบบถาวร เมื่อบุคคล
ได้รับการเพิ่มพูนทักษะ ความรู้ และความสามารถ 
 ประการที่สี่ มุ่งเน้นการเพ่ิมพูนทักษะ กล่าวคือ พฤติกรรมที่ได้รับจากการเรียนรู้ ซึ่งเป็น 
เป้าหมายของการฝึกอบรมนั้นคือ การเพ่ิมพูนทักษะต่างๆ ให้แก่พนักงาน ยกตัวอย่างเช่น ทักษะ 
ใน การเคลื่อนไหว ทักษะในการรับรู้ และทักษะการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล เป็นอาทิ 
 ประการสุดท้าย แนวคิดสำคัญที่นำมาประยุกต์ใช้ในการฝึกอบรมเพ่ือให้เกิดประสิทธิผล 
มากที่สุด จึงจำเป็นต้องพิจารณาถึงปัจจัยต่างๆ ยกตัวอย่างเช่น ผู้เข้ารับการฝึกอบรมต้องถูกกระตุ้น 
ให้เกิดการเรียนรู้โดยที่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมต้องมีความสามารถที่จะเรียนรู้ได้ ซึ่งการเรียนรู้และการ
ฝึกอบรมต้องได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหาร ผู้เข้ารับการฝึกอบรมต้องนำสิ่งที่ได้จากการเรี ยนรู้ไป
ปฏิบัติ และสิ่งที่ ได้รับจากการฝึกอบรมจะต้องเป็นสิ่งที่มีความหมาย สามารถนำไปปรับใช้ได้  
ส่วนทางด้านของสื่อที่ใช้ในการฝึกอบรมต้องสามารถสื่อสารได้ดี และสิ่งที่เรียนรู้ในการฝึกอบรมต้อง
นำไปสู้การปฏิบัติ 
 จากความหมายดังที่ได้กล่าวมาสามารถสรุปได้ว่า การฝึกอบรมเป็นกิจกรรมการเรียนรู้ 
เฉพาะของบุคคลเพ่ือที่จะปรับปรุงและเพ่ิมพูนความรู้ (Knowledge) ความเข้าใจ (Understanding) 
ทักษะ (Skill) ทัศนคติ (Attitude) และพฤติกรรม (Behavior) อันเหมาะสมจนสามารถก่อให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงในพฤติกรรมและทัศนคติการปฏิบัติงานในหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

 ๑.๔ ประเภทของการฝึกอบรม 
 การฝึกอบรมนั้นสามารถแยกได้หลายประเภท ตามลักษณะของจุดมุ่งหมาย ผู้เข้ารับการ 
อบรมและระยะเวลาในการสอบ แต่ที่น่าสังเกตก็คือ การฝึกอบรมก็เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับ
ความชำนาญ การแบ่งประเภทของการฝึกอบรมจะถือสิ่งใดเป็นเกณฑ์ก็ตาม แต่ก็มุ่งผลอยู่ที่ผู้เข้ารับ
การอบรมเป็นสำคัญ เราสามารถแบ่งตามลักษณะของผู้เข้ารับการอบรม ดังต่อไปนี้ 
 ๑. การฝึกอบรมแบบปฐมนิเทศ (Induction or orientation) 
 ๒. การฝึกอบรมโดยการทำงาน (on the job Training) 
 ๓. การฝึกอบรมในห้องทดลองปฏิบัติงาน (Vestibule Training) 
 ๔. การฝึกหัดช่างฝีมือ (Apprenticeship Training) 
 ๕. การฝึกงาน (Internship Training) 



๓๕ 

 ๖. การฝึกอบรมพิเศษ (Special purpose program) ๔๖ 
 ๑.๕ วิธีการฝึกอบรม 
 ความสำเร็จในการจัดการฝึกอบรมจึงนับว่ามีส่วนขึ้นอยู่กับวิธีการที่จะใช้ถ่ายทอด  
และการสร้างบรรยากาศให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมตื่นตัว มีความพร้อม และเต็มใจที่จะได้รับการฝึกฝน
ซึ่งปัจจุบันวิธีการใช้ในการฝึกอบรมนั้นมีอยู่หลายวิธี ที่นิยมใช้มีดังต่อไปนี้๔๗ 
 ๑. การบรรยาย (Lecture) 
 ๒. การประชุม (Conference) 
 ๓. การแสดงบทบาทสมมุติ (Role Playing) 
 ๔. การใช้กรณีศึกษา (Case Study) 
 ๕. การสาธิต (Demonstration) 
 ๖. การสัมมนา (Seminar) 
 ๗. การฝึกงานในสถานการณ์จริง (On the job Training) 

จากความหมายของการฝึกอบรมข้างต้นพอสรุปได้ว่า การฝึกอบรมมีบทบาทสำคัญต่อ 
กระบวนการจัดการในการปฏิบัติงานของพนักงานเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ความชำนาญในการทำงาน และ
เป็นกระบวนการที่ทำให้คนเรียนรู้ และมีความชำนาญในเรื่องใดเรื่องหนึ่งสำหรับใช้ในการปฏิบัติงาน 
ความสำคัญของการฝึกอบรมคือทำให้ผลผลิตสูงขึ้น มีทัศนคติที่ดีขึ้น และมีความสามารถในการแก้ไข 
ปัญหาในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิผล 

 ๒. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์โดยการศึกษา (Study) 
 การศึกษาที่จุดเน้นที่บุคคลหรือทรัพยากรมนุษย์มากกว่างาน วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
ก็เพ่ือเตรียมบุคคลสำหรับการเลื่อนตำแหน่งที่สูงขึ้นในองค์การกับเป็นการพัฒนาเรื่องอาชีพ กล่าวคือ 
เลื่อนขึ้นเป็นหัวหน้างาน การให้การศึกษาทางด้านทัศนคติที่เกี่ยวกับมนุษยสัมพันธ์และการบังคับ 
บัญชาจะเป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับโครงการการศึกษาของบุคคล เนื่องจากการให้การศึกษาเรื่องใหม่  
จึง เป็นความจำเป็นเพ่ือที่จะสามารถปรับตัวทำหน้าที่ในสิ่งแวดล้อมใหม่ได้๔๘ 
 สิ่งที่ควรคำนึงถึงในเรื่องของการศึกษาก็คือการศึกษาเป็นเรื่องของการลงทุน ซึ่งผลที่จะ
ได้รับจะปรากฏขึ้นในระยะยาว นอกจากนี้การประเมินผลกระทำได้โดยเทียบผลที่ได้กับวัตถุประสงค์ 
ที่ตั้งเอาไว้ ดังนี้ 
 ๑. การศึกษากับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ความรู้ ความสามารถ และทักษะของ มนุษย์
สามารถพัฒนาได้ด้วยการศึกษา มีการวิจัยจนเป็นที่ประจักษ์ชัดว่าการลงทุนด้านการให้ การศึกษา 

 
๔๖เสนาะ  ติ เยาว์ , การบริหารงานบุคคล , พิมพ์ครั้ งที่  ๑๑ , (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๓๙), หน้า ๙๙-๑๐๑. 
๔๗ณัฏฐพันธ์  เขจรนันทน,์ การจัดการทรัพยากรมนุษย์, หน้า ๕๕-๕๘. 
๔๘เชาว์  โรจนแสง, แนวคิด การวางแผน และระบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ , (นนทบุรี: 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๕๑), หน้า ๕๕-๗๒. 



๓๖ 

มีผลโดยตรงต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ประเทศที่ประสบความสำเร็จในการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างมาก 
เช่น สหรัฐอเมริกา เยอรมนี และญี่ปุ่น มีการลงทุนทางการศึกษามาก ทำให้ประเทศกำลังพัฒนา
ทั้งหลายเอาแบบอย่าง จะเห็นว่าการศึกษาเพ่ือพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์การจึงน่าจะมีความ
เหมาะสม และสมควรได้รับการดำเนินการจัดการศึกษาลักษณะนี้ไปพร้อมๆ กับการศึกษาที่จัดอยู่ใน
สถานศึกษา 
 ๒. การศึกษาเป็นการลงทุนและการบริโภค การศึกษาในทรรศนะของนักเศรษฐศาสตร์
จะต้องคำนึงถึงผลได้ คือสิ่งที่คาดว่าจะได้รับจากการลงทุนทางการศึกษานั้นๆ การศึกษาคือการ
บริโภคซึ่งสามารถแยกทรรศนะท้ัง ๒ ออกได้ ดังนี้ 
 ๒.๑ การศึกษาเป็นการลงทุน ตามแนวคิดในปัจจุบันถือว่ารายจ่ายเพ่ือการศึกษาเป็น
การจ่ายลงทุนเพ่ือเพ่ิมผลผลิตในอนาคต บทบาทของการศึกษานั้นจะอยู่ในรูปของทักษะที่แฝงใน         
ตัวมนุษย์ที่ เราถือว่าเป็นทุนมนุษย์ ไม่จำเป็นต้องบำรุงรักษาและปรับปรุงทักษะ ความรู้ และ 
ประสบการณ์ของมนุษย์ถือได้ว่าเป็นการลงทุนในมนุษย์ 
 ๒.๒ การศึกษาเป็นการบริโภค การศึกษาเพ่ืออรรถประโยชน์และการเสริมสร้าง
คุณภาพชีวิต กล่าวคือ การศึกษาที่มีจุดประสงค์เพ่ือการเสริมสร้างเกียรติ ศักดิ์ศรี ความมีหน้ามีตา 
ในสังคมแก่บุคลากร 
 จะเห็นได้ว่า รายจ่ายเพื่อการศึกษาทั้งหมดไม่ใช่เป็นรายจ่ายเพ่ือลงทุนเพียงประการเดียว 
แต่รายจ่ายเพ่ือการศึกษานั้นเป็นทั้งรายจ่ายเพ่ือการบริโภคและรายจ่ายเพ่ือการลงทุนไปพร้อมๆ กัน 
พิจารณาในเชิงเศรษฐศาสตร์แล้ว การศึกษาคือปัจจัยแห่งการกเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตของทุนมนุษย์ 
นั่นเอง 
 ๓. การจัดการการศึกษาเพ่ือพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การศึกษาเป็นกระบวนการใน การ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของบุคคลอย่างเป็นระบบ การศึกษาของบุคลากรในองค์การจะต้องยึดถือ
จุดมุ่งหมายหรือวัตถุประสงค์ขององค์การเป็นหลัก ทั้งนี้  เพ่ือจะได้ทำให้พฤติกรมของบุคคล 
ใน องค์การเปลี่ยนแปลไปในทิศทางเดียวกับวัตถุประสงค์ขององค์การ 
 ๔. ความจำเป็นที่องค์การต้องจัดให้มีการศึกษา เหตุผลที่องค์การจำเป็นต้องจัดให้มี
การศึกษาแก่บุคลากรเนื่องมาจากสาเหตุ ๔ ประการคือ 

๔.๑ สถานศึกษาไม่สามารถผลิตบุคคลที่ทำงานได้ทันที ไม่มีสถานศึกษาใดๆ  
ที่สามารถผลิตบุคคลที่สามารถปฏิบัติงานได้ทันทีที่จบการศึกษาออกมาแล้ว เมื่อเข้าสู่องค์การ 

๔.๒ ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ในสภาพปัจจุบันความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ผู้ปฏิบัติงานควรจะได้รับการพัฒนาให้สอดคล้องกับสถานการณ์และการ
เปลี่ยนแปลงโดยกระบวนการศึกษา 

๔.๓ ความต้องการความเจริญก้าวหน้าในอาชีพ พยายามที่จะพัฒนาตนเองให้มี
โอกาสเลื่อนตำแหน่งหน้าที่การเงิน ซึ่งจะผลต่อความเจริญก้าวหน้าของหน่วยงาน และเป็นการสร้าง
ขวัญกำลังใจต่อผู้ปฏิบัติงาน 



๓๗ 

๔.๔ การได้ประสบการณ์ที่ตรงตามความต้องการ ประสบการณ์ตรงต่อการพัฒนา
และปรับปรุงความสามารถของบุคคล 
 ๕. หลักการจัดการศึกษา 
 เมื่อเหตุผลและความจำเป็นในการจัดให้มีการศึกษาแห่บุคลากร การจัดการศึกษาควรจะ
ยึดหลักต่อไปนี้ 

๕.๑ การศึกษาตามความประสงค์ของบุคลากร เมื่อบุคลากรหรือผู้ปฏิบัติงานเข้ามา     
เป็นสมาชิกขององค์การบุคลากรย่อมมีความต้องการที่จะได้รับโอกาสการพัฒนาเพ่ือเลื่อนตำแหน่ง 
หน้าที่การงานของตนเองให้สูงขึ้น ทำให้บุคลากรเกิดความภาคภูมิใจในตำแหน่งหน้าที่การงานของ
ตนเองมากขึ้น องค์การจึงจำเป็นจะต้องส่งเสริมและสนับสนุนบุคคลให้ได้รับโอกาสการพัฒนาตนเอง
การจัดการศึกษาตามความต้องการของบุคลากรอีกประเภทหนึ่งที่องค์การควรให้ความสำคัญ 
ต่อการศึกษาตามกลุ่มสนใจต่างๆ กล่าวคือ กลุ่มผู้ปฏิบัติงานอาจมีความต้องการที่จะพัฒนา
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

๕.๒ การศึกษาตามความประสงค์ขององค์การ ด้วยเหตุผลที่ว่าสถานศึกษาที่จัด
การศึกษาในระบบไม่สามารถผลิตบุคลากรให้สามารถปฏิบัติงานได้ทันที องค์การจึงมีความจำเป็น
จะต้องพัฒนาบุคลากรของตนเองให้มีประสิทธิภาพตอบสนองต่อภารกิจขององค์การได้ เมื่อสำเร็จ
แล้วจะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานประจำในองค์การ เป็นต้น 
 อย่างไรก็ตาม รูปแบบของการจัดการศึกษาตามความประสงค์ขององค์การสามารถแบ่ง
ออกได้เป็น ๓ ลักษณะคือ 
 - การศึกษาก่อนปฏิบัติงาน เป็นการให้การศึกษาแก่บุคลากรก่อนเข้าประจำการ 
 - การศึกษาระหว่างประจำการ เป็นการศึกษาสำหรับผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่นั้นอยู่ แล้ว 
เพ่ือเพ่ิมพูนประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึ้น 
 - การศึกษาก่อนได้รับการเลื่อนตำแหน่ง การศึกษาก่อนแต่งตั้งเข้าสู่ตำแหน่ง 
 ๖. ระบบการศึกษาเพ่ือพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
 การจัดการศึกษาของประเทศไทยในอดีตเป็นการจัดการศึกษาที่มีศูนย์กลางอยู่ที่วัด  
บ้านและวัง โดยการศึกษาที่วัดนั้นจะมีพระเป็นผู้สอนเพ่ือให้สามารถอ่านเขียนภาษาไทยได้ และยังมี
การสอนศีลธรรมตามหลักของศาสนาเพ่ือให้ลูกศิษย์ประพฤติดี ประพฤติชอบ การศึกษาที่บ้าน  
เป็นการศึกษาแบบไม่มีแบบแผน บิดามารดาเป็นผู้อบรมสั่งสอนตามโอกาสเพ่ือให้รู้ภาษาของตนและ
สามารถสื่อสารกับผู้อ่ืนด้วยภาษาพูดให้เป็นที่เข้าใจกันได้ ส่วนการศึกษาในวังนั้น เป็นการเรียนกับ
นักปราชญ์หลวงผู้รับราชการอยู่ในราชสำนัก และเป็นผู้มีความรู้ในด้านต่างๆ ที่สามารถถ่ายทอด  
ไป ยังบรรดาลูกศิษย์ที่เป็นเจ้านายและบุตรหลานข้าราชการ ต่อมาได้มีการจัดตั้งโรงเรี ยนขึ้นใน 
รัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และได้มีการปฏิรูปการศึกษาไทยให้เป็นแบบ
สากล โดยระบบการศึกษาของไทยในปัจจุบันได้กำหนดให้มี ๓ รูปแบบ 
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๖.๑ การศึกษาในระบบ  
การศึกษาในระบบมีลักษณะที่สำคัญคือ เป็นการจัดการเรียนการสอนภายในโรงเรียน 

หรือสถานศึกษาเป็นหลัก มีรูปแบบการจัดสถานศึกษา การจัดบรรยากาศการเรียนรู้ที่ เป็น
ลักษณะเฉพาะของสถานศึกษาที่ต่างไปจากวิถีชีวิตที่เป็นจริงในชีวิตประจำวันในสังคมและชุมชน 
กลุ่มเป้าหมายเป็นเด็กและเยาวชน มีการกำหนดวัยของผู้เรียนไว้อย่างชัดเจน มีโครงสร้างของระบบ  
ที่แน่นอนเป็นไปตามลำดับขั้น 

๖.๒ การศึกษานอกระบบ 
การศึกษานอกระบบมีลักษณะที่สำคัญคือ ผู้เรียนไม่มีการกำหนดเกณฑ์อายุเหมือนกับ 

การศึกษาในระบบโรงเรียน ผู้สอนเป็นครูผู้สอนที่มีความรู้ ความชำนาญ และความเชี่ยวชาญในวิชา 
ที่ เรียนโดยตรง หรือเป็นผู้ที่มีประสบการณ์จากการประกอบอาชี พของตนมาเป็นวิทยากรและ 
อาสาสมัคร หลักสูตรและเนื้อหาวิชา ยืดหยุ่นได้มาก เนื้อหาสามารถปรับตามท้องถิ่นและความสนใจ 
ของผู้เรียน จะมีภาคทฤษฏี ภาคปฏิบัติ รูปแบบการจัด เพ่ือให้บรรลุจุดมุ่งหมายตามวัตถุประสงค์ของ 
ผู้จัดและผู้เข้ารับการศึกษา การเรียนการสอน แตกต่างกันไปและตามความเหมาะสม โดยอาจจัด 
ในรูปแบบพบปะสนทนา การสาธิต การฝึกอบรม การใช้โสตทัศนูปกรณ์ สื่อมวลชน การศึกษาทางไกล 
เป็นต้น 

๖.๓ การศึกษาตามอัธยาศัย 
การศึกษาตามอัธยาศัยมีลักษณะที่สำคัญ คือ การศึกษาตามอัธยาศัยมีรูปแบบที่ไม่

เป็นรูปแบบที่จะอธิบายได้ชัดเจน ไม่สามารถจับต้องหรือมองเห็นเหมือนการศึกษาในระบบที่มี
โรงเรียน เป็นตัวแทนระบบ เกิดขึ้นในสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่มีหลายสถานการณ์  
จึงมีหลายวัตถุประสงค์และไม่จำเป็นต้องเพ่ือการศึกษา เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาระบบอ่ืนๆ บุคคล
สามารถใช้การศึกษาตามอัธยาศัยในระหว่างการเรียนในระบบพร้อมๆ กันด้วย เป็นการศึกษาที่มี
หลากหลายรูปแบบ และใช้วิธีการที่ไม่เป็นทางการต่างๆ ได้ไม่จำกัด 
 ๗. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์โดยการศึกษาจากภายนอกองค์การ 
 งานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์การโดยการศึกษาจะต้องอาศัยทั้งการศึกษาในระบบ 
การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย แต่เนื่องจากการเข้าสู่ตำแหน่งของบุคคลได้อาศัย 
หลักเกณฑ์ของระดับการศึกษาในระบบเป็นปัจจัยในการกำหนดตำแหน่งอัตราเงินเดือน และโอกาส 
ก้าวหน้าในโครงสร้างของตำแหน่งนั้นๆ การพัฒนาบุคลากรโดยการศึกษาจากภายนอกองค์การ 
ที่จัดเป็นระบบสามารถดำเนินการได้ด้วยการให้ศึกษาต่อโดยไม่มีผลกระทบต่องานประจำ ให้ศึกษาต่อ
เต็มเวลา ให้ศึกษาต่อบางเวลา ให้โอกาสเพ่ิมพูนความรู้และประสบการณ์ 
 ๘. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์โดยการศึกษาจากภายในองค์การ 
 ความจำเป็นของการใช้กำลังคนเพ่ือดำเนินภารกิจขององค์การให้บรรลุเป้าหมายอาจ 
ต้องการบุคลากรที่มีทักษะ ความรู้ ความสามารถเฉพาะเจาะจง ซึ่งไม่อาจพ่ึงพาการศึกษาจาก
ภายนอกได้ องค์การจึงจำเป็นต้องจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาบุคลากรขึ้นใช้เอง และในขณะเดียวกัน
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องค์การบางลักษณะนอกจากจะผลิตบุคลากรไว้ใช้เองแล้วยังสามารถผลิตผู้ชำนาญการและเชี่ยวชาญ 
ตามที่ตนเองถนัดและมีความสามารถให้กับองค์การอ่ืนๆ ได้ด้วย องค์การที่จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนา
บุคลากรภายในองค์การประกอบด้วยโครงสร้าง รูปแบบ และวิธีการดำเนินการที่แตกต่างกันออกไป 
คือ โครงสร้างขององค์การที่จำเป็นต้องผลิตบุคลากรขึ้นใช้เอง ฝ่ายจัดบริการการศึกษามีบทบาท  
ในการพัฒนาบุคลากรในองค์การโดยทำหน้าที่กำหนดวัตถุประสงค์ของการศึกษาและพัฒนาบุคลากร
ในองค์การ กำหนดแผนงานและวิธีการในการพัฒนา รวมทั้งทำหน้าที่ในการประเมินโครงการพัฒนา 
บุคลากรในองค์การด้วยการกำหนดวัตถุประสงค์ แผนงาน และวิธีการที่ถูกต้องเหมาะสม สามารถ
นำไปสู่การปฏิบัติที่ชัดเจนรอบคอบ และตรงกับเป้าหมายในการพัฒนาบุคลากรขององค์การ 
 ๓. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์โดยการพัฒนา (Development) 
 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์โดยการพัฒนาตนเองในงาน หมายถึง ผู้บังคับบัญชาหรือผู้ที่
รับผิดชอบอ่ืนๆ เช่นฝ่ายการเจ้าหน้าที่/ฝ่ายการพนักงานได้ทำการสอนงาน (Coaching) การแนะนำ
งาน และการเพ่ิมหน้าที่และความรับผิดชอบในงาน การหมุนเวียนงาน ให้พนักงานได้รับความรู้และ
ประสบการณ์จากการทำงานในตำแหน่งหน้าที่ต่างๆ เป็นการเพ่ิมพูนความรู้และพัฒนาทักษะในการ
ปฏิบัติงาน ซึ่งจะส่งผลให้ผู้ปฏิบัติงานมีขีดความสามารถในการปฏิบัติงานเพิ่มมากข้ึน๔๙ 
 แนวทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์จะต้องพัฒนาองค์ประกอบต่างๆ ขององค์การที่มีส่วน
ในการกำหนดภาระบทบาทของทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งประกอบมีหลายๆ ด้านดังนี้๕๐ 
 ๓.๑ การพัฒนาตนเอง (Self Development) 
 การพัฒนาตนเอง หมายถึง การเสริมสร้างตนเองให้บรรลุจุดมุ่งหมายชีวิ ต โดยไม่
เบียดเบียนสิทธิของคนอ่ืน ด้วยการเสริมสร้างและพัฒนาชีวิตและการงานของตนให้สูงขึ้น  
มีคุณประโยชน์และมีความสุข ซึ่งการพัฒนาตนเองมีจุดมุ่งหมายที่สำคัญ ดังต่อไปนี้๕๑ 
 - สามารถพ่ึงตนเองได้ คือ สามารถเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้ 
 - ประสบความสำเร็จในชีวิตและหน้าที่การงาน 
 - สามารถทำประโยชน์ให้แก่สังคมได้ 
 เมื่อพิจารณาถึงขั้นตอนในการพัฒนาตนเองพบว่ามีข้ันตอนที่สำคัญ ๒ ส่วน คือ การสำรวจ
ตนเองและการวิเคราะห์ตนเอง ดังมีลายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 ๑. การสำรวจตนเอง เพ่ือที่จะกำหนดเป้าหมายในอนาคตที่เราต้องการ ประเด็นสำคัญ  
ที่ทกุคนควรรู้เกี่ยวกับตนเอง ได้แก่ 
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๑.๑ พ้ืนฐานดั้งเดิม ตัวอย่างเช่น ประวัติ ชื่อ นามสกุล สถานที่เกิด สิ่งแวดล้อม ในวัยเด็ก 
ผู้ที่เคยเลี้ยง เล่น สอน บันดาลใจ บุคลิกลักษณะเฉพาะของบิดามารดา และญาติ เหตุการณ์ที่มีอิทธิพล
หรือฝังใจ หนังสือ แนวความคิด รูปภาพและสถานที่ที่ชอบและประทับใจมาก ความคิด ภาพหรือ 
สิ่งต่างๆ ที่มีอำนาจเหนือจิตใจของตน สิ่งของ เหตุการณ์ เรื่องราวต่างๆ ที่ตนพูดถึงบ่อยๆ 

๑.๒ จุดอ่อนของตน นิสัยที่ไม่พึงประสงค์ สิ่งที่ทำไม่ได้ สิ่งที่ทำให้ตนรู้สึกว่าถูกดูหมิ่น 
สิ่งที่ไม่อยากพูดถึง สิ่งที่ไม่อยากฟัง ไม่อยากเห็น สิ่งที่ทำให้คนอื่นแสดงปฏิกิริยาอันไม่พึงประสงค์ 

๑.๓ จุดเด่นของตนเอง นิสัยอันดีงาม สิ่งที่ทำได้ดีที่สุด สิ่งที่ทำให้รู้สึกภาคภูมิใจ 
ในตนเองสิ่งที่ตนทำได้ แต่ละอ่ืนทำไม่ได้ สิ่งที่ตนชอบที่สุด สิ่งที่ตนต้องการมากท่ีสุด 
 ๒. การวิเคราะห์ตนเอง เป็นการมองตนเองให้ลึกลงไปในรายละเอียด การวิเคราะห์ตนเอง 
มักจะใช้แนวคิด Johari Window ที่นำเสนอโดยนักวิชาการ ๒ คน คือ Joseph Luff Harry Ingram 
แนวคิด Johari Window จะมีการแบ่งหน้าต่างออกเป็น ๔ บาน ดังนี้ 

๒.๑ พฤติกรรมเปิดเผย (Open Area) เป็นพฤติกรรมที่ตัวเองรู้ว่า ตัวเองเป็นอย่างไร
และคนอื่นรู้ด้วยเช่นกันว่าคนๆ นั้นมีพฤติกรรมอย่างไร เช่น พฤติกรรมชอบช่วยเหลือผู้อื่น 

๒.๒ พฤติกรรมบอด (Blind Spot) เป็นพฤติกรรมที่คนอ่ืนรู้ว่าคนๆ นั้นเป็นอย่างไร  
แต่ตัวเองไม่รู้ว่าตนเองเป็นอย่างไร เช่น พูดไม่ชัด พูดมาก 

๒.๓ พฤติกรรมซ่อนเร้น ปิดบัง (Hidden Area) เป็นพฤติกรรมที่ตัวเองรู้ว่า ตัวเอง
เป็นอย่างไร แต่คนอื่นไม่รู้ว่าคนๆ นั้นมีพฤติกรรมเช่นนั้น เช่น มีจิตใจอิจฉาคนอ่ืน 

๒.๔ พฤติกรรมมืด (Unknown Area) เป็นพฤติกรรมที่ทั้งตัวเองและคนอ่ืนก็ไม่รู้ว่า
คนๆ นั้นมีพฤติกรรมอย่างไร 
 ตามแนวคิดของ Jonari Window การที่คนจะพัฒนาตนเองได้นั้น จะต้องเรียนรู้เกี่ยวกับ 
ตนเองให้มากที่สุดโดยค้นหาตัวเองและเปิดเผยตัวเอง (Openness) เพ่ือให้ผู้ อ่ืนได้เรียนรู้เกี่ยวกับ 
ตนเองเพ่ือผู้อ่ืนจะได้มีโอกาสบอกให้ตัวเขาได้ทราบว่าเขาเป็นอย่างไร มีจุดดี และจุดที่จะต้องปรับปรุง
อย่างไรบ้าง เพ่ือจะได้มีโอกาสแก้ไขปรับปรุงในส่วนที่ตนเองยังไม่ดี ในการนี้เขาจำเป็นที่จะต้อง
ยอมรับ (Feedback) จากผู้อื่นแม้ว่าจะเป็น (Negative Feedback) ก็ตาม 
 ทรัพยากรมนุษย์ท่ีจะพัฒนาได้นั้นต้องประกอบด้วยหลายๆ ลักษณะดังนี้ 
 ประเภทของบุคคล หรือ ลักษณะของบุคคลแสดงให้เห็นถึงความแตกต่างของมนุษย์    
ด้วยสาเหตุนี้องค์การ หรือบรรดาบริษัททั้งหลายจึงจำเป็นต้องแสวงหาบุคคล ที่คิดว่าจะมีแววที่จะ
พัฒนา ตนเองได้ ดังนั้น ทรัพยากรมนุษย์ที่พัฒนาได้จะต้องประกอบด้วยลักษณะ ดังต่อไปนี้หรือ 
ประกอบไปด้วย ๔ ร คือ 
 - รู้จักยอมรับ ในความรู้ความสามารถของบุคคลอ่ืนหรือของผู้ร่วมงานด้วยกันตาม
สถานภาพที่แท้จริง ไม่เอาเกณฑ์ของตนเองไปวัดไม่ว่าจะเป็นวิชาการหรือส่วนตัว ถ้าไม่ยอมรับจะต้อง
เป็นการไม่ยอมรับด้วยเหตุผล และการแสดงออกท่ีเหมาะสมไม่กระทบกระเทือนในกันโดยไม่จำเป็น 



๔๑ 

 - รู้จักยืดหยุ่น ทั้งในทัศนะและวิธีการทำงานยอมรับด้านกลยุทธ์มีการปรับตัวเข้าหากัน 
เพ่ือให้เกิดความกลมกลืนรู้เขารู้เรารู้ความพอดีที่จะปฏิบัติต่อกัน แต่ไม่ควรยืดหยุ่นโดยขาด ๕ หลักการ 
ปล่อยให้ไหลไปตามกระแสความคิดของคนอื่นที่ขาดเหตุผลจะต้องมีหลักการในการยืดหยุ่น 
 - รู้จักยืนหยัด ในทัศนะและวิธีการหรือกลุยุทธ์ในการทำงานที่เชื่อมั่นด้วยหลักของ
เหตุผล ว่าถูกต้อง ทั้งนี้ต้องหาวิธีการแสดงความยืนหยัดให้เหมาะสมในลักษณะที่แน่วแน่ในหลักการ 
แต่นิ่มนวลในวิธีการ อย่างไรก็ตามในกรณีที่ต้องแสดงความรุนแรงตามความจำเป็นก็คงต้องแสดง  
แต่จะทำโดยความชัดเจนในสิ่งที่ทำไม่ควรทำโดยอารมณ์จนไม่มีเหตุผล 
 - รู้จักยิ้มแย้ม จะต้องรู้จักสร้างอัธยาศัยไม่ตรีเข้าหากันมีอารมณ์ขันไม่เคร่งเครียดกับ
งาน จะเป็นยุทธ์วิธีสำคัญในการทำงานร่วมกันจงพยายามฝึกหัดตนเองให้เป็นคนยิ้มได้เสมอจะช่วยให้
เกิดความอดทน สามารถควบคุมอารมณ์ได้ 
 ๓.๒ การพัฒนาสายอาชีพ (Career Development) 
 การพัฒนางานสายอาชีพ หมายถึง แนวทางหรือวิธีการที่องค์การกำหนดขึ้นเพ่ือเป็น 
หลักประกันว่าองค์การจะมีพนักงานที่มีคุณสมบัติและประสบการณ์ตามที่องค์การต้องการ ซึ่งการ
พัฒนางานอาชีพจะเป็นแนวทางที่พนักงานจะได้รับการเพ่ิมพูนความรู้  ทักษะ และความสามารถ
เพ่ือให้มีโอกาสในการเติบโตและเจริญก้าวหน้าตามเส้นทางงานอาชีพที่องค์การได้กำหนดไว้ ๕๒      
การพัฒนางานอาชีพจะประกอบไปด้วยแนวคิดท่ีสำคัญ ๒ ประการด้วยกัน คือ๕๓ 
 ประการแรก แนวคิดการจัดการสายอาชีพของพนักงาน (Career Management) ซึ่งเป็น
ระบบหรือกระบวนการที่องค์การได้จัดเตรียมและดำเนินการเพ่ือธำรงรักษา พัฒนา และใช้คนให้เกิด
ประโยชนสูงสุด 
 ประการที่สอง การวางแผนอาชีพของพนักงาน (Career Planning) ซึ่งเป็นแผนอาชีพ
ของพนักงานที่กำหนดขึ้นจากสิ่งที่พนักงานอยากจะเป็นหรืออยากจะทำในอนาคต ซึ่งจะมีทั้งแผน
ระยะยาว และแผนระยะสั้น 
 การพัฒนาสายงานอาชีพ เป็นหน้าที่ของทั้งฝ่ายองค์การและฝ่ายพนักงานด้วย ในส่วนของ
พนักงานแต่ละคนจะต้องยอมรับว่าตนมีหน้าที่ในการพัฒนาสายงานอาชีพของตนด้วย โดยต้องคอย
ประเมินตนเองอยู่เสมอและปฏิบัติตามขั้นตอนต่างๆ เพ่ือให้ตนเองก้าวขึ้นไปในสายงาน อาชีพการ
พัฒนางานสายอาชีพ จะเน้นโอกาสในงานอาชีพที่ตอบสนองความสนใจและความต้องการส่วนบุคคล 
และความต้องการขององค์การให้สอดคล้องกัน โดยที่องค์การจะต้องกำหนดแผนพัฒนาสายงานและ
การจัดการสายงานของบุคคลากร โดยอาศัยแผนปฏิบัติการทรัพยากรมนุษย์ที่ได้รับการวางแผนไว้
เรียบร้อยแล้วมาเป็นแนวทางการดำเนินการ อย่างไรก็ดี การพัฒนาสายงานอาชีพจะมีความแตกต่าง
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กันการพัฒนาบุคคล เพราะการพัฒนาสายงานอาชีพเน้นที่ประสิทธิภาพของงานในระยะยาวและมุ่ง
ความสำเร็จของบุคคลเป็นสำคัญ กล่าวได้ว่า การพัฒนาสายงานอาชีพ คือ การพัฒนาส่งเสริม 
ให้พนักงานพัฒนาตนเองตลอดชีวิตการทำงาน ดังนั้น การเลือกอาชีพงานจึงต้องจัดทำเป็น
กระบวนการไม่ว่าจะมีโอกาสก้าวหน้าหรือไม่ก็ตาม บุคคลจะต้องพัฒนาสายงานอาชีพทุกๆ ขั้นตอน
ตลอดชีวิตของการทำงาน ซึ่งเมื่อบุคคลเข้าเป็นสมาชิกในองค์การก็ย่อมต้องการความเจริญก้าวหน้า  
ในสายงานอาชีพของตนเอง จะเห็นได้ว่า การพัฒนาสายงานอาชีพ จึงเป็นความรับผิดชอบและความ
มุ่งหมายร่วมกันของทั้งองค์การและบุคลากร 
 ๓.๓ การสร้างและพัฒนาทีมงาน (Tram Building and Team Development) 
 การสร้างทีม หมายถึง กระบวนการพัฒนาที่ช่วยให้สมาชิกขององค์การทำงานร่วมกันได้ 
อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ซึ่งการสร้างทีมจะช่วยให้พนักงานเพ่ิมพูนทักษะการจัดการกับ
ปัญหา พัฒนาการสื่อสาร และยอมรับซึ่งกันและกัน และเป็นการใช้ปฏิสัมพันธ์ของกิจกรรมกลุ่มต่อ
สมาชิกของทีม ให้เกิดการเพิ่มพูนความเชื่อมั่นและการเปิดเผย 
 ทีมงาน คือ การที่กลุ่มบุคคลเข้ามาร่วมกันในการปฏิบัติงานอย่างหนึ่งอย่างใดตาม
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้โดยผู้ที่เข้ามาร่วมปฏิบัติงานจะต้องรับรู้และเข้าใจถึงวัตถุประสงค์ มีการแบ่ง
ภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบและรับทราบข้อตกลงต่างๆ ของกลุ่มอย่างชัดเจน การทำงานของทีม
จะต้องเป็นไปตามระบบเปิด (Open system) และมีการติดต่อประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
ในระหว่างผู้ปฏิบัติงาน ส่วนพฤติกรรมในการทำงานเป็นทีมจำเป็นต้องมีลักษณะที่สำคัญต่างๆ ดังนี้ 
 - มีการสื่อสารกันอย่างมีประสิทธิผล พูดจากันชัดแจ้ง 
 - มีการประสานงาน 
 - มีการตรวจสอบการทำงานของกันและกันตลอดเวลา 
 - มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลย้อนกลับซึ่งกันและกัน มีการบอกกล่าวกัน จะต้องยอมรับการ  
ที่คนอื่นให้ Feed back เพ่ือเราจะได้นำไปปรับปรุงแก้ไข 
 - สมาชิกแต่ละคนจะต้องมีการปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ สภาพแวดล้อมที่มีการ
เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา 
 การเพ่ิมประสิทธิภาพของทีมสามารถทำได้หลายวิธี ยกตัวอย่างเช่น มีการแบ่งแยก
บทบาทของสมาชิกให้ชัดเจนว่าแต่ละคนมีหน้าที่อะไร โดยต้องให้ทุกหน้าที่นั้นส่งเสริมซึ่งกันและกัน
อาจจัดให้มีการจูงใจให้สมาชิกแต่ละคนปฏิบัติงาน อีกทั้งผู้นำกลุ่มจะต้องเป็นผู้เชื่อมโยงความสัมพันธ์
ระหว่างกลุ่มกับองค์การ และเชื่อมโยงการจูงใจให้ทำงานเพ่ือที่เขาจะได้สามารถทำงานร่วมกันได้  
หรืออาจใช้วิธีการแยกขนาดของกลุ่มให้เล็กลงเพ่ือประสิทธิภาพของงาน ขนาดของทีมที่เหมาะสม
ขึ้นอยู่กับภารกิจของทีม รวมถึงการจัดให้มีการติดต่อสัมพันธ์กันระหว่างสมาชิก นอกจากนั้นแล้วการ
พัฒนาการทำงานเป็นทีมพึงพิจารณาปัจจัยสู่ความสำเร็จที่ช่วยให้ทีมสามารถแข่งขันกับทีมอ่ืนๆ ได้  
ซึ่งประกอบไปด้วยหลักการที่สำคัญ ดังนี้ 
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 - สมาชิกแต่ละคนต้องรู้เป้าหมายของการทำงานร่วมกันเป็นทีมว่าต้องการอะไร 
 - สมาชิกทุกคนต้องมีความต้องการที่จะบรรลุเป้าหมายนั้นด้วย 
 - สมาชิกทุกคนต้องมีความสามารถท่ีจะปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของตน 
 - สมาชิกทุกคนต้องทำหน้าที่ของตนและมีความรับผิดชอบ 
 - สมาชิกทุกคนต้องพร้อมและกระฉับกระเฉงในการปฏิบัติหน้าที่ของตน 
 - มีการทำงานที่สัมพันธ์กันเป็นทีม ทำงานร่วมกันได้ 
 ทั้งนี้ เงื่อนไขสำคัญที่จะก่อให้เกิดทีมที่มีประสิทธิผล จำเป็นที่จะต้องพิจารณารายละเอียด
ที่สำคัญดังต่อไปนี้ กล่าวคือ สมาชิกทุกคนจะต้องมีความรับผิดชอบและความผูกพันทางจิตใจกับ
เป้าหมายของทีม สมาชิกแต่ละคนจะต้องสนใจที่จะสร้างความสัมพันธ์กับบุคคลอ่ืนในทีมมิใช่สนใจแต่
เฉพาะงานของทีมเพียงอย่างเดียว ทีมจะต้องมีการแลกเปลี่ยนแนวคิดระหว่างสมาชิก และทีมจะต้อง
มีการรวบรวมข้อมูล ข่าวสาร โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูลย้อนกลับเพ่ือเสนอให้ทีมทราบถึงผลการทำงาน 
 ๔. การพัฒนาองค์การ (Organization Development) 
 การพัฒนาองค์การ มีเป้าหมายเพ่ือเพ่ิมพูนประสิทธิภาพและปรับปรุงสุขภาพขององค์การ
ให้แข็งแรงสมบูรณ์ยิ่งกว่าเดิม นอกจากนี้การพัฒนาองค์การจะต้องเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ไม่ได้เกิดขึ้น
ในจุดใดจุดหนึ่ง แต่จะต้องเป็นไปทั่วทั้งระบบขององค์การ และการพัฒนาองค์การจะต้องคำนึงถึงการ
ปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม ซึ่งจะต้องเริ่มจากการเปลี่ยนแปลงที่ ความคิดของคนในองค์การ
เสียก่อน เมื่อคนในองค์การเปลี่ยนแปลงความคิดแล้วย่อมจะช่วยส่งผลเชื่อมโยงไปยังการปรับเปลี่ยน
โครงสร้างในการทำงานและปรับเปลี่ยนการใช้เทคโนโลยี การพัฒนาองค์การประกอบไปด้วยขั้นตอน
ที่สำคัญต่างๆ ดังนี้ 

๔.๑ การวินิจฉัยองค์การ (Organization Diagnosis) เป็นกิจกรรมที่ ผู้บริหาร
ตระหนักถึงปัญหาที่องค์การประสบอยู่หรือมองเห็นโอกาสในการพัฒนาองค์การ แล้วดำเนินการ
แต่งตั้งผู้ที่มีอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบในการพัฒนาองค์การ ซึ่งมักจัดตั้งเป็นทีมงานพัฒนา
องค์การให้ทำการศึกษา ทำความเข้าใจและอธิบายสถานการณ์ปัจจุบัน เพ่ือกำหนดแนวทางแก้ไข
ปัญหา และเสนอแนะวิธีการพัฒนาองค์การในอนาคต 

๔.๒ การกำหนดกลยุทธ์และวางแผนพัฒนาองค์การ (Establish OD Strategy and 
Implementation Plan) ในขั้นตอนนี้ทีมงานพัฒนาองค์การจำนำข้อมูลจากการวินิจฉัยองค์การมา
กำหนดกลยุทธ์และวางแผนพัฒนาองค์การ และร่างแผนปฏิบัติงาน (Action Plan) เพ่ือให้การ
ดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมายที่ต้องการซึ่งจะต้องดำเนินงานอย่างเป็นระบบ และเป็นขั้นตอนโดย
พิจารณาภาพรวมขอองค์การ เพ่ือให้แผนปฏิบัติการสามารถบูรณาการเข้ากับกลยุทธ์ขององค์การและ
สร้างผลงานที่สำเร็จให้เป็นรูปธรรม 

๔.๓ การดำเนินงานพัฒนาองค์การ (Organization Development Intervention)   
เป็นขั้นตอนที่มีความสำคัญต่อความสำเร็จในการพัฒนาองค์การ โดยผู้มีหน้าที่และความรับผิดชอบ  
ในการพัฒนาองค์การจะนำแผนการพัฒนาองค์การไปปฏิบัติโดยการวางแผนปฏิบัติงาน จัดทำตาราง



๔๔ 

กิจกรรม กำหนดตารางเวลาและผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน ตลอดจนพยายามแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น 
ในการดำเนินงาน โดยเฉพาะปัญหาเฉพาะหน้าที่อาจจะเกิดขึ้นโดยไม่คาดคิดและเตรียมรับมือมาก่อน
ดังนั้น ผู้ทำการพัฒนาองค์การจะต้องเปิดใจ ตื่นตัวและเตรียมพร้อมที่จะแก้ไขปัญหาอยู่ตลอดเวลา 

๔.๔ การประเมินผลการพัฒนาองค์การ (Organization Evaluation) เป็นขั้นตอน
สำคัญอีกข้ันตอนหนึ่งในการพัฒนาองค์การที่ช่วยในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการพัฒนา
องค์การ ว่าสอดคล้องกับเป้าหมาย เกณฑ์ และมาตรฐานที่กำหนดไว้เพียงใด ตลอดจนผู้ดำเนินการ
จะต้องแก้ไขและปรับปรุงอย่างไรเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ตามที่ต้องการขณะเดียวกันก็จะเป็นการส่งเสริมการ
เรียนรู้ของทีมงานพัฒนาองค์การ โดยทีมงานจะได้รับข้อมูลย้อนกลับ เพ่ือปรับปรุงตนเองให้สามารถ
ทำการพัฒนาองค์การได้ดีข้ึนในอนาคต๕๔ 

 ๒.๒.๘ ความหมายของรูปแบบ 
 นักวิชาการ ได้ให้ความหมายของรูปแบบทั้งในลักษณะที่คล้ายคลึงกันและแตกต่างกัน    
ซึ่งพอจะสรุปความหมายของรูปแบบที่นักวิชาการส่วนใหญ่ให้ความคิดเห็นไว้ได้ใน ๔ ลักษณะ
กล่าวคือ 
 ๑. รูปแบบ หมายถึง รูปแบบของจริง รูปแบบที่เป็นแบบอย่าง และแบบลำลองที่เหมือน
ของจริงทุกอย่างแต่มีขนาดเล็กลงหรือใหญ่ขึ้นกว่าปกติ  
 ๒. รูปแบบ หมายถึง สิ่งที่แสดงโครงสร้างของความเกี่ยวข้องระหว่างชุดของ ปัจจัยหรือ
ตัวแปรต่าง ๆ หรือองค์ประกอบที่สำคัญในเชิงความสัมพันธ์หรือเหตุผลซึ่งกันและกัน เพ่ือช่วยเข้าใจ
ข้อเท็จจริงหรือปรากฏการณ์ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะ 
 ๓. รูปแบบ หมายถึง ลักษณะที่พึงปรารถนาซึ่งมีลักษณะเป็นอุดมคติ หรือเกิดได้ยาก 
ในโลกของความเป็นจริง โดยเฉพาะอย่างยิ่งสิ่งที่เราอยากได้กับความสามารถที่จะหาสิ่งที่ต้องการนั้น
แตกต่างกันมาก เช่น เมืองในอุดมคติ  
 ๔. รูปแบบ หมายถึง ชุดของทฤษฎีที่ผ่านการทดสอบความแม่นตรง (validity) และความ
น่าเชื่อถือ (reliability) แล้ว สามารถระบุและพยากรณ์ความสัมพันธ์ระหว่าง ตัวแปรโดยวิธีการทาง
คณิตศาสตร์หรือทางสถิติได้ด้วย๕๕  

 ๒.๒.๙ ประเภทของรูปแบบ 
 รูปแบบมีหลายประเภทด้วยกันซึ่งนักวิชาการด้านต่างๆ ก็ได้จัดแบ่งประเภทต่างกัน
ออกไป สำหรับรูปแบบทางการศึกษาและสังคมศาสตร์นั้น ได้แบ่งออกเป็น ๔ ประเภท คือ  
 ๑. Analogue Model เป็นรูปแบบที่ใช้การอุปมาอุปมัยเทียบเคียงปรากฏการณ์ซึ่งเป็น
รูปธรรมเพ่ือสร้างความเข้าใจในปรากฏการณ์ที่เป็นนามธรรม เช่น รูปแบบในการทำนายจำนวน
นักเรียนที่จะเข้าสู่ระบบโรงเรียน ซึ่งอนุมานแนวคิดมาจากการเปิดน้ำเข้าและปล่อยน้ำออกจากถัง 

 
๕๔สุจิตรา  ธนานันท์, การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์, หน้า ๑๐๘-๑๑๕. 
๕๕สุนันทา  เลาหนันท์, การพัฒนาองค์การ, (กรุงเทพมหานคร: ซีวีแอลการพิมพ์, ๒๕๕๓), หน้า ๗๒. 
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นักเรียนที่จะเข้าสู่ระบบเปรียบเทียบได้กับน้ำที่เปิดออกจากถัง ดังนั้นนักเรียนที่คงอยู่ในระบบจึง
เท่ากับนักเรียนที่เข้าสู่ระบบลบด้วยนักเรียนที่ออกจากระบบ เป็นต้น 
 ๒. Semantic Model เป็นรูปแบบที่ใช้ภาษาเป็นสื่อในการบรรยายหรืออธิบายปรากฏ 
การณ์ที่ศึกษาด้วยภาษา แผนภูมิ หรือรูปภาพ เพ่ือให้เห็นโครงสร้างทางความคิด องค์ประกอบ และ
ความสัมพันธ์ขององค์ประกอบของปรากฏการณ์นั้น ๆ เช่น รูปแบบการสอนของ Joyce and Weil  
 ๓. Mathematical Model เป็นรูปแบบที่ใช้สมการทางคณิตศาสตร์เป็นสื่อในการแสดง
ความสัมพันธ์ของตัวแปรต่าง ๆ รูปแบบประเภทนี้นิยมใช้กันทั้งในสาขาจิตวิทยาและศึกษาศาสตร์ 
รวมทั้งการบริหารการศึกษาด้วย 
 ๔. Causal Model เป็นรูปแบบที่พัฒนามาจากเทคนิคที่เรียกว่า Path Analysis และ
หลักการสร้าง Semantic Model โดยการนำเอาตัวแปรต่าง ๆ มาสัมพันธ์กันเชิงเหตุและผลที่เกิดขึ้น 
เช่น The Standard Deprivation Model ซึ่งเป็นรูปแบบที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างสภาพทาง
เศรษฐกิจสังคมของบิดา มารดา สภาพแวดล้อมทางการศึกษาที่บ้าน และระดับสติปัญญาของเด็ก 
เป็นต้น 
 รูปแบบมีหลายประเภท เช่น รูปแบบทางการศึกษาและสังคมศาสตร์ ได้แบ่งออกเป็น 
รูปแบบที่ ใช้การอุปมาอุปไมยเทียบเคียงปรากฏการณ์ซึ่ งเป็นรูปธรรมเพ่ือสร้างความเข้าใจ 
ในปรากฏการณ์ที่เป็นนามธรรม รูปแบบที่ใช้ภาษาเป็นสื่อในการบรรยายหรืออธิบายปรากฏการณ์ที่
ศึกษาด้วยภาษา แผนภูมิ รูปภาพ รูปแบบที่ ใช้สมการทางคณิตศาสตร์เป็นสื่อในการแสดง
ความสัมพันธ์ของตัวแปรต่าง ๆ และรูปแบบที่นำเอา  ตัวแปรต่าง ๆ มาสัมพันธ์กันเชิงเหตุและผล 
ที่เกิดขึ้น เป็นต้น 
 กล่าวโดยสรุปได้ว่า การสร้างรูปแบบ (model) นั้นไม่มีข้อกำหนดที่ตายตัวแน่นอนว่า
ต้องทำอะไรบ้าง แต่โดยทั่วไปจะเริ่มต้นจากการศึกษา องค์ความรู้ (intensive knowledge) เกี่ยวกับ
เรื่องที่เราจะสร้างรูปแบบให้ชัดเจน จากนั้นจึงค้นหาสมมุติฐานและหลักการของรูปแบบที่จะพัฒนา 
แล้วสร้างรูปแบบตามหลักการที่กำหนดขึ้น และนำรูปแบบที่สร้างขึ้นไปตรวจสอบความเหมาะสมและ
หาคุณภาพของรูปแบบต่อไป ส่วนการพัฒนารูปแบบมีการดำเนินการเป็นสองตอนใหญ่ คือ การสร้าง
รูปแบบและการประเมินความเหมาะสมและการหาคุณภาพของรูปแบบ 

 ๒.๒.๑๐ ทฤษฏีเกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ได้กลายเป็นสิ่งที่จำเป็นต่อความอยู่รอด และมีประสิทธิผลของ
องค์การ  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ได้กลายเป็นเครื่องมือที่สำคัญที่มีคุณค่าต่อความสำเร็จของ
องค์การในยุคของการแข่งขัน จำเป็นที่องค์การจะต้องมีนโยบาย และแผนการที่ให้ความสำคัญในด้าน
การพัฒนาและการฝึกอบรม จึงทำให้เกิดแนวคิดทฤษฏีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามรูปแบบต่างๆ 
ดังนี้ แนวคิดการพัฒนาศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ว่า ในยุคโลกาภิวัตน์นี้ทรัพยากรมนุษย์เป็นกุญแจ
ไขสู่ความสำเร็จของชาติ ถ้าหากประเทศใดประเทศหนึ่ง มีทรัพยากรมนุษย์ที่มีศักยภาพ คุณภาพ และ
จริยธรรมสูง เชื่อว่าเราคงก้าวเข้าไปแข่งขันในโลกไร้พรมแดนได้อย่างไม่ยากเย็นนัก มุมมองใหม่ในการ
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พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ตามกรอบแนวคิดการพัฒนาศักยภาพของมนุษย์ เพื่ อให้ธุรกิจสามารถนำไป
เป็นรูปแบบเพ่ือพัฒนาองค์การที่นำไปสู่ความสำเร็จได้ทั้งองค์การและประเทศชาติ ดังนี้ 
 ๑. ระดับจุลภาค เป็นระดับการเรียนรู้ในองค์การซึ่งการเรียนรู้ใน ๓ ระดับ คือ 

๑.๑ การเรียนรู้ของบุคคล (Individual Learning) หัวใจสำคัญอยู่ที่การเรียนรู้
เกีย่วกับแนวคิดในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๑.๒ ทีมการเรียนรู้ (Team Learning) เป็นรูปแบบการพัฒนาการทำงานเป็นทีมที่มี
ลักษณะข้ามฝ่ายงาน การสั่งตนเอง และการจัดการความคิดที่แตกต่าง 

๑.๓ องค์การแห่งการเรียนรู้ (Organizational Learning) เป็นการเรียนรู้ระดับสูงสุด
ในองค์การ ซึ่งมีพ้ืนฐานมาจากการเกิดมีการเรียนรู้ การพัฒนาองค์การให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้นี้
จะเน้นเรื่องการเรียนรู้ในสถานที่ทำงาน การมีความคิดแบบเป็นระบบหรือบูรณาการ การพัฒนา
ตนเองเป็นบุคคลผู้รอบรู้การมีเป้าหมายร่วมกัน และการบูรณาการเพ่ือจัดการทรัพยากรอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 ๒. ระดับมหภาค เมื่อสามารถพัฒนาคนในองค์การให้เกิดการเรียนรู้ได้ ระดับแล้วก็จะก้าว
ไปสู่ระดับการพัฒนาระดับมหภาคต่อไป ซึ่งมีอยู่ ๓ ระดับเช่นกัน คือ 

๒.๑ การพัฒนาระดับชุมชนหรือประเทศ เป็นการพัฒนาองค์ความรู้หรือเทคโนโลยี
ของเราเอง การมีลักษณะที่เรียกว่า ภูมิปัญญาชาวบ้าน ที่เป็นสติปัญญาหรือมันสมองให้กับสังคมหรือ
ประเทศชาติ 

๒.๒ การพัฒนาระดับภูมิภาค เป็นการพัฒนาด้านวัฒนธรรมหรือการข้ามวัฒนธรรม 
ที่จะเตรียมเข้าแข่งขันในระดับโลก พร้อมกับการพัฒนาความสามารถในการคิดเชิงกลยุทธ์ที่จะเข้า
แข่งขันในธุรกิจที่รุนแรงระดับภูมิภาค 

๒.๓ การพัฒนาสู่ระดับโลก เป็นระดับสุดยอดของการพัฒนา คือ สามารถบูรณาการ
ทั้งการเรียนรู้และการพัฒนาเข้ามาเป็นหนึ่งเดียว จนทำให้ประเทศของเราก้าวหน้าในสู่เวทีโลกระดับ
นานาชาติแบบนักกลยุทธ์ระดับโลกที่มีความพร้อมด้านศักยภาพของคน เทคโนโลยี การจัดการและ
ทุน เป็นต้น๕๖ 
 ในส่วนของทฤษฏีเกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ นั้นมีหลายแนวคิดหลายวิธีการ
ด้วยกันที่จะให้บุคคลในองค์การเกิดการเรียนรู้ และมีโอกาสปรับปรุงวิธีการทำงานเพ่ือความ
เจริญเติบโตของตนและองค์การ ทฤษฏีการบริหารการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์จะมีอยู่หลายแนวคิด
หลายรูปแบบและได้แบ่งออกเป็นหลายยุคหลายกลุ่ม แต่จะนำเอาทฤษฏีที่สำคัญๆ เท่านั้น                    
ซึ่งสาระสำคัญของทฤษฏีจะได้กล่าวถึงประเด็นต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 
 

 
 ๕๖ดนัย  เทียนพุฒ, ส่องโลกทรรศน์นักบริหาร, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 
๒๕๔๒), หน้า ๕๕. 



๔๗ 

 ๑. ทฤษฏีความต้องการและความจำเป็นพื้นฐานของมนุษย์ 
 ศึกษาทฤษฏีการจูงใจซึ่งเป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายที่เรียกว่าทฤษฏีลำดับขั้นความ
ต้องการ (Hierarchy of Needs) โดย Maslow จัดลำดับขึ้นความต้องการของมนุษย์ออกเป็น ๕ 
ขั้นตอน คือ 

๑. ความต้องการทางร่างกาย (Physiological Needs) ได้แก่ ความต้องการอาหาร 
น้ำอากาศหายใจ เพศ เป็นต้น ความต้องการดังกล่าวถือว่าเป็นความต้องการขั้นพ้ืนฐานของร่างกาย
เพ่ือการดารงชีวิต 

๒. ความต้องการความปลอดภัย (Safety Needs) ได้แก่ ความปลอดภัยทั้งทาง
ร่างกายและอารมณ์ เช่น ความต้องการจะได้บ้านพักอาศัยหรือเสื้อผ้าอย่างเพียงพอ ควรจะต้อง
ปราศจากความกังวลใจในเรื่องความมั่นคงทางการงานและการเงิน เป็นต้น 

๓. ความต้องการทางสังคม (Social Needs) หลังจากความต้องการทั้งสองขั้นได้รับ
การตอบสนองแล้ว ความต้องการต่อมา คือ ความต้องการเป็นเจ้าของ หรือความต้องการทางสังคม 
ซึ่งได้แก่ ความต้องการความรักและความต้องการได้รับการยอมรับจากเพ่ือนร่วมงาน 

๔. ความต้องการที่จะได้รับการยกย่องในสังคม (Esteem Needs) เป็นความต้องการ
ขั้นสูง ความต้องการดังกล่าวแบ่งออกเป็น ๒ ด้าน คือ ด้านหนึ่งเป็นความต้องการเกี่ยวกับภาพพจน์  
ที่ดีของตัวเองและการยอมรับตัวเอง ส่วนอีกด้านหนึ่งเป็นความต้องการเกี่ยวกับการได้รับการยกย่อง
และนับถือจากคนอื่น 

๕. ความต้องการที่ จะได้ รับความสำเร็จ  ตามความนึกคิดด้วยตัว เอง (Self 
Actualization Needs) เป็นความต้องการขั้นสู งสุด ซึ่ งเกี่ยวกับความสามารถของแต่ละคน                  
ที่จะพัฒนาตัวเองให้เจริญก้าวหน้าถึงท่ีสุด๕๗ 
               ๒. ทฤษฏีการจูงใจของ Lyman W. Porter และ Edwarad E. Lawler 
 ผลจากการปฏิบัติงานจะก่อให้เกิดผลลัพธ์หรือรางวัลซึ่งรางวัลเหล่านี้ประกอบด้วย รางวัล
ภายนอก (Extrinsic Rewards) ซึ่งได้แก่ รายได้และการเลื่อนตำแหน่ง ส่วนรางวัลภายใน (Intrinsic 
Rewards) ได้แก่ การยอมรับตัวเองและความรู้สึกถึงความสำเร็จแต่ละคนจะประเมินผลถึงความเสมอ
ภาคหรือความยุติธรรมของรางวัลกับความพยายามที่จะได้ใช้ไป รวมทั้งระดับของความสำเร็จในการ
ปฏิบัติงาน หากรู้สึกว่า รางวัลที่ได้รับมีความยุติธรรมบุคคลนั้นก็จะมีความพึงพอใจในงาน๕๘ 
 ๓. ทฤษฏีการเสริมแรงเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
 ทฤษฏีการเสริมแรง (Reinforcement) หมายถึง สิ่งเร้าต่าง ๆ ที่ทำให้เกิดการตอบสนอง
รางวัล คือ ตัวเสริมแรงทางบวก (Positive Reinforces) รางวัลทุกอย่างเป็นตัวเสริมแรง ส่วนตัว

 
๕๗Adranam H. Maslow, “A Theory of Human Motivation”, (Psychological Review, 50 

1943), pp. 370-396. 
๕๘Lyman W.  Porter and Edwarad E.  Lawler III, Managerial Attitudes and Performance, 

(Homewood III: Dorsey Press, 1968), p. 87. 



๔๘ 

เสริมแรงทางลบ (Negative Reinforces) ทำให้พฤติกรรมเพ่ิมขึ้น เพ่ือหยุดผลที่ไม่พึงประสงค์ 
ประเภทของตัวเสริมแรง ตัวเสริมแรง (Reinforces) คือทุกสิ่ งที่ทำให้ เกิดพฤติกรรมเพ่ิมขึ้น 
ตัวเสริมแรงสามารถแบ่งออกเป็น ๒ ชนิด คือ  

๑. ตัวเสริมแรงปฐมภูมิ (Primary Reinforces) คือ การให้รางวัลแก่ตัวเอง ได้แก่ 
อาหาร น้ำ ความต้องการทางเพศ และการหลับนอน ตัวเสริมแรงปฐมภูมินี้เป็นความต้องการที่เกิด
จากสัญชาตญาณและไม่ใช่เกิดจากการเรียนรู้ ดังนั้น ตัวเสริมแรงปฐมภูมิจึงเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมที่
สลับซับซ้อนในองค์กรน้อยมาก 

๒. ตัวเสริมแรงทุติยภูมิ (Secondary Reinforces) เป็นความต้องการที่เกิดจากการ
วางเงื่อนไข จึงต้องอาศัยการเรียนรู้ เช่น เงิน ซึ่ งเป็นรางวัลขั้นพ้ืนฐานที่องค์กรจ่ายให้แก่ทรัพยากร
มนุษย์ในองค์กรและตัวทรัพยากรมนุษย์ จะได้บรรลุตัวเสริมแรงปฐมภูมิ ส่วนตัวเสริมแรงทุติยภูมิอ่ืนๆ 
ที่เป็นรางวัล ได้แก่ ความมีชื่อเสียง คำชมเชย ความพอใจ ความตั้งใจ การยอมรับ การรู้จักกัน  
เป็นต้น๕๙ 
 ๔. ทฤษฏีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามหลักทฤษฏี X และทฤษฏี Y 
 ทฤษฏีการจูงใจ ที่เรียกว่า ทฤษฏี X และทฤษฏี Y ดังนี้ คือ 
 ทฤษฏี X ตั้งอยู่บนสมมติฐานเกี่ยวกับธรรมชาติของมนุษย์ ดังนี้ 

๑. มนุษย์โดยทั่วไปไม่ชอบทำงาน และจะพยายามหลีกเลี่ยงงานให้มากที่สุด 
๒. มนุษย์ส่วนใหญ่ถูกบังคับขู่เข็ญด้วยการลงโทษ เพ่ือให้เขามีความพยายามทำงานให้

บรรลุเป้าหมายขององค์กร 
๓. โดยธรรมชาติมนุษย์ชอบที่จะได้รับคำสั่ง ต้องการที่จะหลีกเลี่ยงความรับผิดชอบและ

ไม่ค่อยมีความทะเยอทะยาน แต่ต้องการความมั่นคงความปลอดภัยเหนือสิ่งอ่ืนใด 
 ทฤษฏี Y ตั้งอยู่บนสมมติฐานเกี่ยวกับธรรมชาติของมนุษย์ ดังนี้ 

๑. การใช้ความพยายามทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจในการทำงาน ไม่ใช่เป็นสิ่งยุ่งยาก
ลำบากอะไรเลย แท้ท่ีจริงแล้วการทำงานเหมือนกับการเล่นหรือการพักผ่อน 

๒. ทรัพยากรมนุษย์มีความสามารถในการควบคุมตัวเอง ให้ทำงานไปตามเป้าหมายที่ได้
วางไว้ โดยไม่ต้องควบคุมบังคับ 

๓. การสร้างความผูกพันต่อองค์กร เป็นผลมาจากการให้รางวัลตามความสำเร็จของ
ผลงาน 

๔. ภายใต้สถานการณ์ที่เหมาะสม มนุษย์โดยทั่วไปเรียนรู้ไม่เพียงแต่การยอมรับเท่านั้น 
แต่ยังแสวงหาความรับผิดชอบเพิ่มอีกด้วย 

 
 ๕๙พรชัย ลิขิตธรรมโรจน์, พฤติกรรมองค์การ (Organizational Behavior), (กรุงเทพมหานคร:  
โอเดียนสโตร์, ๒๕๔๕), หน้า ๔๑. 



๔๙ 

๕. ความสามารถในจินตนาการ ความเฉลียวฉลาด และความคิดสร้างสรรค์ในการ
แก้ปัญหาขององค์กรมีอยู่กว้างขวางในตัวมนุษย์ 

๖. ภายใต้เงื่อนไข ของคนในสังคมอุตสาหกรรมสมัยใหม่ ความสามารถทางสติปัญญา
ของคนในองค์กรมีโอกาสแสดงความสามารถเพียงบางส่วนเท่านั้น 
 จะเห็นได้ว่า หากผู้บริหารยอมรับทฤษฏี X แล้ว จะใช้วิธีการจูงใจให้คนทำงานโดยการ
ควบคุมอย่างใกล้ชิด เพ่ือให้เกิดความเกรงกลัวและไม่เปิดโอกาสให้คนอ่ืนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการ
ตัดสินใจ แต่หากผู้บริหารยอมรับทฤษฏี Y แล้ว จะใช้วิธีการจูงใจโดยเปิดโอกาสให้คนอ่ืนได้เข้ามามี
ส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน มีการมอบหมายงานให้ทำ ซึ่งทฤษฏี Y นับว่าเป็นทฤษฏีที่มีประโยชน์ต่อ
การจูงใจในการทำงานเป็นอย่างมาก๖๐ 
 กล่าวโดยสรุปได้ว่า แนวความคิดทฤษฏีเกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่ได้กล่าวว่า 
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เป็นส่วนหนึ่งของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่มีวิวัฒนาการมาจากการ
บริหารงานบุคคลเนื่องจากทรัพยากรมนุษย์เป็นองค์ประกอบ หรือเป็นตัวแปรที่สำคัญในการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิตหรือประสิทธิภาพในการทำงาน จุดมุ่งหมายของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่
สำคัญ คือ การปรับปรุงประสิทธิภาพของบุคคล กลุ่ม และองค์การ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์จะมี
บทบาทเกี่ยวข้องกับเรื่องการปฏิบัติงานว่าควรจะทำงานอะไรให้บรรลุผล และเรื่องกระบวนการ
ทำงาน ว่าควรทำงานให้บรรลุผลได้อย่างไร ทรัพยากรบุคคลเป็นทรัพยากรที่มีค่าสูงสุดขององค์การ 
คุณลักษณะของบุคคลที่จะเป็นทรัพยากรที่ดีและมีค่าขององค์การนั้น ควรจะมีความรู้ ความสามารถ 
ในวิชาชีพที่ตนรับผิดชอบอยู่ มีทัศนคติที่ดี มีความคิดสร้างสรรค์และมองกว้างไกล สามารถปรับตัวเอง
ให้ทันต่อความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ของสังคมสิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยีที่ทันสมัยซึ่งสิ่งต่าง ๆ ที่กล่าว
มานี้สามารถสร้างให้มีในตัวของทรัพยากรบุคคลได้ หากมีการพัฒนาคนหรือการพัฒนาบุคลากร           
การพัฒนาบุคคลในองค์การจึงเป็นสิ่งจำเป็นที่จะช่วยให้องค์การประสบความสำเร็จและบรรลุสู่
เป้าหมายขององค์การ 

 ๒.๒.๑๑ ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับรูปแบบการพัฒนา  
   จากการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีที่ เกี่ยวข้องกับ “รูปแบบการพัฒนาศักยภาพของ 
พระสังฆาธิการในการปกครองคณะสงฆ์ ภาค 15”  

รูปแบบการพัฒนา คือ  การพัฒนาองค์การไม่ว่าจะเป็นรูปแบบใดก็ตามจะมีเป้าหมาย
ร่วมกันคือมุ่งให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในองค์การ โดยใช้วิธีการวิจัยเชิงปฏิบัติเพ่ือแก้ไขปัญหาใน
กระบวนการทำงาน หรือระบบต่างๆ และเพ่ือสร้างทีมงานให้เกิดขึ้นในองค์การ การเลือกใช้รูปแบบใด
ก็อาจต้องพิจารณาถึงลักษณะขององค์การ และวัฒนธรรมองค์การประกอบด้วยการเปลี่ยนแปลงเพ่ือ
การพัฒนาองค์การเป็นกระบวนการที่ซับซ้อนและมีการใช้รูปแบบในการพัฒนาองค์การ รูปแบบที่มี

 
๖๐Douglas McGregor, The Human Side of Enterprise, (New York: McGraw-Hill, 1960), 

pp. 33-57. 



๕๐ 

การนำมาประยุกต์ใช้ได้แก่ รูปแบบการวิจัยเชิงปฏิบัติการ รูปแบบการแก้ไขปัญหา และรูปแบบการ
สร้างทีมงาน ขั้นตอนต่างๆ ของแต่ละรูปแบบคล้ายคลึงกัน และมีจุดมุ่งหมายร่วมกันคือมุ่งให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงในองค์การ สำหรับรูปแบบการพัฒนาองค์การประกอบด้วย การเกิดปัญหาและความ
จำเป็นในการพัฒนาองค์การ การยอมรับและต้องการพัฒนาองค์การ การทำสัญญาระหว่างที่ปรึกษา
กับองค์การที่กำลังประสบปัญหา การรวบรวมข้อมูลและการวินิจฉัยปัญหา การป้อนข้อมูลย้อนกลับ 
การนำเทคนิคการพัฒนาองค์การมาแก้ไขปัญหา และการประเมินผลเป็นต้น แต่อย่างไรก็ตาม การ
เลือกใช้รูปแบบใดก็ต้องพิจารณาจากลักษณะองค์การและวัฒนธรรมองค์การประกอบ ลักษณะพิเศษ
ของการพัฒนาองค์การที่สำคัญประการหนึ่ง ก็คือการเปลี่ยนแปลงที่ได้รับความช่วยเหลือจากผู้นำการ
เปลี่ยนแปลง อาจจะเป็นผู้เชี่ยวชาญจากภายในองค์การ จากภายนอกองค์การ ซึ่งเรียนกว่าที่ปรึกษา
การพัฒนาองค์การ หรือเป็นคณะทำงานที่ได้รับการแต่งตั้ง เป็นที่ยอมรับว่าที่ปรึกษาการพัฒนา
องค์การมีบทบาทสำคัญในการเชื่อมโยงระหว่างทฤษฎีกับการปฏิบัติ นอกจากนี้ที่ปรึกษาการพัฒนา
องค์การจะต้องมีความรู้ทางด้านพฤติกรรมศาสตร์ด้านการบริหารการเปลี่ยนแปลง การออกแบบ
โครงสร้างองค์การ และเรื่องการประเมินผล สำหรับทางด้านทักษะนั้น ที่ปรึกษาจะต้องมีทักษะด้าน
ต่างๆ เช่น การฟัง การมีมนุษย์สัมพันธ์ การสร้างความเชื่อถือและความสามารถในการทำงานร่วมได้
อย่างราบรื่น๖๑ 
 อย่างไรก็ตาม การนำเทคนิคการพัฒนาองค์การไปประยุกต์ใช้นั้น การเข้าใจขั้นตอนและ
วัตถุประสงค์ของแต่ละเทคนิคนั้นยังไม่เพียงพอ แนวคิดด้านการพัฒนาองค์การได้ถูกนำไปประยุกต์ใช้
เพ่ือมุ่งการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมขององค์การในส่วนที่เกี่ยวกับคน และการเปลี่ยนแปลงองค์การ  
ในส่วนที่เกี่ยวกับงาน การที่จะช่วยส่งเสริมและสนับสนุนให้โครงการพัฒนาองค์การบรรลุเป้าหมาย 
นอกจากนี้จะต้องพยายามหลีกเลี่ยงหรือขจัดปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นให้หมดไป ยังจะต้องคำนึงถึง
มาตรการที่จำเป็นต่างๆ เพ่ือจะช่วยผลักดันให้โครงการประสบความสำเร็จ และบังเกิดผลในทาง
ปฏิบัติอย่างแท้จริง มาตรการสำคัญซึ่งผู้รับผิดชอบโครงการพัฒนาองค์การควรใช้เป็นแนวทาง
ประกอบการดำเนินงานได้แก่ การได้รับความสนับสนุนจากฝ่ายบริหารในระดับสูง การพัฒนาองค์การ
จะมีแนวโน้มที่จะประสบความสำเร็จได้ ถ้าผู้บริหารระดับสูงมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการพัฒนา
องค์การอย่างแท้จริง รวมทั้งมีความรู้ทางด้านพฤติกรรมศาสตร์เป็นอย่างดี ความรู้ความเข้าใจของ
ผู้บริหารในเรื่องเป้าหมายที่แท้จริงของการพัฒนาองค์การ ซึ่งมุ่งประโยชน์และความเจริญก้าวหน้า
ขององค์การโดยส่วนรวมก็จะเป็นแนวทางให้ผู้บริหารระดับสูงสนับสนุนและเข้ามามีส่วนร่วม  
ในโครงการพัฒนาองค์การต่อไป การได้รับความร่วมมือร่วมใจ และสนับสนุนจากสมาชิกในองค์การ
ทุกระดับและทุกฝ่าย ความร่วมมือร่วมใจจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อสมาชิกในองค์การได้รับการอบรมให้มี
ความรู้ความเข้าใจแนวคิดของการพัฒนาองค์การ เป้าหมายและวัตถุประสงค์ของการนำแนวความคิด
การพัฒนาองค์การประยุกต์ใช้ ตลอดจนสามารถตระหนักถึงความสำคัญของตนเองในฐานะที่เป็น

 
  ๖๑สุนันทา  เลาหนันท์, การพัฒนาองค์การ, (กรุงเทพมหานคร: ซีวีแอลการพิมพ,์ ๒๕๕๓), หน้า ๓๙. 
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๕๑ 

สมาชิกขององค์การ มีบทบาทสำคัญต่อความสำเร็จและความล้มเหลวของโครงการพัฒนาองค์การ 
การพัฒนาองค์การ เป็นการพัฒนาการในเรื่องการศึกษาการนำนโยบายไปปฏิบัติ เพ่ือให้

บรรลุวัตถุประสงค์ของการพัฒนาที่มุ่งเน้นเรื่องการเปลี่ยนแปลง ผลลัพธ์ ความสามารถในการ
ประเมินผล การมีส่วนร่วม และความผูกพัน เป็นหลักแล้ว การนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติก็เป็นเรื่อง
ของความสามารถที่จะผลักดันให้การทำงานของกลไกที่สำคัญทั้งหมดสามารถบรรลุผลลัพธ์ได้ 
เป้าหมาย เนื้อหาสาระของการศึกษาการนำนโยบายไปปฏิบัตินั้นก็จะมุ่งเน้นการแสวงหาคำอธิบาย
เกี่ยวกับปรากฏการณ์หรือสภาพความเป็นจริงต่างๆ ที่เกิดขึ้นภายในกระบวนการของนำนโยบายไปสู่
การปฏิบัติ เพ่ือที่จะศึกษาบทเรียน การพัฒนาแนวทาง การสร้างกลยุทธ์เพ่ือที่จะนำนโยบายไปสู่การ
ปฏิบัติอันก่อให้เกิดความสำเร็จ และขอบเขตการศึกษานำนโยบายไปสู่การปฏิบัติ รวมถึงพฤติกรรม 
การปฏิบัติและปฏิสัมพันธ์ของบุคคล ความร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน สภาพแวดล้อม
ทางเศรษฐกิจสังคม และการเมืองการปกครอง การพัฒนารูปแบบการจัดการนั้น ได้มีนักวิชาการ
หลายท่านทำการวิเคราะห์การพัฒนารูปแบบการจัดการ ความหมาย แนวคิด วัตถุประสงค์เป้าหมาย 
และทฤษฎีการพัฒนารูปแบบการจัดการที่เก่ียวข้อง ผู้วิจัยจะได้นำเสนอรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

จากการทบทวนการวิเคราะห์หลักการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนารูปแบบ คือ รูปแบบการ
พัฒนาศักยภาพของพระสังฆาธิการในการปกครองคณะสงฆ์  ได้แก่ การกำหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจ 
ค่านิยม และเป้าหมายสำคัญ โดยการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์การเพ่ือนำไปกำหนดกลยุทธ์
องค์การ๖๒ ได้แก่ การวิเคราะห์กิจการเพ่ือค้นหาจุดแข็งและจุดอ่อน จุดแข็งเป็นกิจกรรมที่มีศักยภาพ
ในการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน ส่วนจุดอ่อนเป็นแหล่งความเสียเปรียบในการแข่งขัน  
กลยุทธ์ระดับธุรกิจและกลยุทธ์ระดับหน้าที่ อยู่บนพ้ืนฐานการใช้จุดแข็ง และแก้ไขจุดอ่อน เพ่ือหา
ประโยชน์จากโอกาสสภาพแวดล้อมและป้องกันอุปสรรคที่ทำให้ขัดขวางการบรรลุภารกิจและ
เป้ าหมายหลัก การกำหนดกลยุทธ์โดยใช้การวิ เคราะห์  (SWOT) ควรสอดคล้องกับปัจจัย
สภาพแวดล้อมทั้งหมด กลยุทธ์ที่ดีที่สุดเพ่ือให้ประสบความสำเร็จในภารกิจโดยแสวงหาประโยชน์จาก
โอกาสและจุดแข็งขององค์การ ทำให้ อุปสรรคเป็นกลาง และห ลีกเลี่ ยงหรือแก้ ไขจุดอ่อน  
ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 
๖๒อำนาจ ธีระวนิช, การจัดการยุคใหม่, หน้า ๔๑๔. 



๕๒ 

 
 

แผนภาพที่ ๒.๑ การวิเคราะห์รูปแบบการจัดการ 
 

  จากแผนภาพที่ ๒.๑ การวิเคราะห์รูปแบบการจัดการ คือ สภาพแวดล้อมภายในองค์การ 
โดยการวิเคราะห์การจัดการ เพ่ือค้นหาจุดแข็งและจุดอ่อน จุดแข็งเป็นกิจกรรมที่มีศักยภาพในการ
สร้างความได้เปรียบ กลยุทธ์ระดับธุรกิจและกลยุทธ์ระดับหน้าที่ อยู่บนพ้ืนฐานการใช้จุดแข็ง และ
แก้ไขจุดอ่อน เพื่อหาประโยชน์จากโอกาสของสภาพแวดล้อมและป้องกันอุปสรรคท่ีทำให้ขัดขวางการ
บรรลุภารกิจและเป้าหมายองค์การ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
  การวิเคราะห์การพัฒนาองค์การในการวางแผนกลยุทธ์ มีความจำเป็นจะต้องประเมิน
สภาพแวดล้อมปัจจุบันภายในองค์กร ด้านจุดแข็งและจุดอ่อนขององค์การหรือหน่วยงาน และ
ประเมินสภาพแวดล้อมภายนอกขององค์การในด้านอุปสรรคและโอกาส เพ่ือนำข้อมูลจากการ
วิเคราะห์องค์การนี้ไปดำเนินการวางแผนกลยุทธ์ต่อไป การพิจารณาประเมินสภาพแวดล้อมภายใน
และสภาพแวดล้อมภายนอก มีสถานการณ์ ๔ รูปแบบที่ควรพิจารณา มีรายละเอียดดังต่อไปนี้๖๓  
  สถานการณ์ที่ ๑ (จุดแข็ง=โอกาส) สถานการณ์นี้เป็นสถานการณ์ท่ีพึงปรารถนามากท่ีสุด 
เนื่องจากองค์การค่อนข้างที่จะมีจุดแข็งภายในค่อนข้างมาก ประกอบกับการเปลี่ยนแปลงใน
สภาพแวดล้อมค่อนข้างที่จะให้โอกาสแก่องค์การในหลายอย่าง ฝ่ายผู้บริหารขององค์การควรกำหนด
กลยุทธ์ในเชิงรุก (Aggressive Strategy)  
ข้อเสนอแนะสิ่งที่ควรพิจารณาการประเมินจุดแข็ง (Strengths) ได้แก่ปัจจัยดังต่อไปนี้  
  ๑. ความสามารถพิเศษ  
  ๒. ทรัพยากรการเงินเพียงพอ  
  ๓. ความสามารถทางการแข่งขัน  
  ๔. การแข่งขันที่รุนแรง  

 
  ๖๓ทศพร  ศิริสัมพันธ์, ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับนโยบายสาธารณะ, (กรุงเทพมหานคร: จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, ๒๕๕๐), หน้า ๓๘. 

การวิเคราะห์รูปแบบการจัดการ 

จุดแข็ง (S=Strengths) 

จุดอ่อน (W=Weaknesses) ปัญหาอุปสรรค (T=Threats) 

โอกาส (O=Opportunities) 
 

SWOT 



๕๓ 

  ๕. เทคโนโลยีเฉพาะ  
  ๖. ความได้เปรียบทางการแข่งขัน  
  ๗. ความได้เปรียบทางต้นทุน  
  ๘. การบริหารที่มีประสิทธิภาพ  
  ๙. การประหยัดจากขนาด  
  ๑๐. ความสามารถด้านการค้นคว้าผลิตภัณฑ์  
  ๑๑. จุดแข็งที่เก่ียวข้องกับองค์การ  
 

  สถานการณ์ที่ ๒ (จุดอ่อน=อุปสรรค) สถานการณ์นี้ เป็นสถานการณ์ที่ เลวร้ายที่สุด 
เนื่องจากองค์การกำลังเผชิญอยู่กับภัยอุปสรรคจากภายนอก และมีปัญหาจุดอ่อนภายในหลาย
ประการ ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับผู้บริหารองค์การ คือ กลยุทธ์การตั้งรับหรือป้องกันตัว (Defensive 
Strategy) เพ่ือพยายามลด หรือ หลบหลีกอุปสรรคต่างๆ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ตลอดจนหามาตรการที่
จะทำให้องค์การเกิดความสูญเสียที่น้อยที่สุด รวมทั้งแก้ไขปัญหาอุปสรรคภายในต่างๆ ข้อเสนอแนะ
สิ่งที่ควรจะพิจารณาการประเมินจุดอ่อน (Weaknesses)  
  ๑. ทิศทางไม่ชัดเจน  
  ๒. ฐานะการแข่งขันถอยลง  
  ๓. เครื่องมืออุปกรณ์ล้าสมัย  
  ๔. การทำกำไรต่ำกว่ามาตรฐาน  
  ๕. การขาดความสามารถทางการบริหาร  
  ๖. การวิจัยและพัฒนาล้าหลัง  
  ๗. สายผลิตภัณฑ์แคบเกินไป  
  ๘. ภาพพจน์ทางการตลาดไม่ดี  
  ๙. ความเสียเปรียบทางต้นทุน  
  ๑๐. การเสียเปรียบทางการแข่งขัน  
  ๑๑. ความสามารถทางการตลาดขององค์การต่ำกว่าเกณฑ์เฉลี่ย  
  ๑๒. ความไม่ม่ันคงจากการแข่งขัน  
  ๑๓. ปัญหาการดำเนินงานภายใน  
  ๑๔. จุดอ่อนที่เกี่ยวข้องกับองค์การ  
 

  สถานการณ์ที่ ๓ (จุดอ่อน-โอกาส) สถานการณ์นี้องค์การจะมีโอกาสที่เป็นข้อได้เปรียบ
ด้านการแข่งขันอยู่หลายประการ แต่ติดขัดอยู่ตรงที่มีปัญหาอุปสรรคภายในที่เป็นจุดอ่อนอยู่หลาย
อย่างเช่นกัน ทางออกสำหรับผู้บริหารองค์การ คือ กลยุทธ์การพลิกตัว (Turnaround-Oriented 
Strategy) เพ่ือขจัดหรือแก้ไขจุดอ่อนภายในต่างๆ ให้พร้อมที่จะฉกฉวยโอกาสต่างๆ ที่ เปิดให้ 
ข้อเสนอแนะสิ่งที่ควรจะพิจารณาการวิเคราะห์โอกาส (Opportunity)  



๕๔ 

  ๑. ตอบสนองกลุ่มลูกค้าเพ่ิมข้ึน  
  ๒. การเข้าสู่ตลาดใหม่  
  ๓. การขยายสายผลิตภัณฑ์เพ่ือตอบสนอง  
  ๔. ความต้องการของลูกค้าเพ่ิมข้ึน  
  ๕. การขยายเข้าสู่ผลิตภัณฑ์ใหม่  
  ๖. การเพิ่มผลิตภัณฑ์ที่ใช้ร่วมกัน  
  ๗. การรวมธุรกิจตามแนวดิ่ง  
  ๘. การเจริญเติบโตของตลาดเร็วขึ้น  
  ๙. การพึงพอใจระหว่างคู่แข่งขัน  

  สถานการณ์ที่ ๔ (จุดแข็ง-อุปสรรค) สถานการณ์นี้เกิดขึ้นจากการที่สภาพแวดล้อม 
ไม่เอ้ืออำนวยต่อการดำเนินงาน แต่ตัวองค์การเองมีข้อได้เปรียบที่เป็นจุดแข็งอยู่หลายประการ แทนที่
ผู้บริหารขององค์การจะรอจนกระทั่งสภาพแวดล้อมเปลี่ยนแปลงไป ผู้บริหารองค์การสามารถที่จะ
เลือกกลยุทธ์การแตกตัว หรือกระจายกิจการ (Diversification Strategy) เพ่ือใช้ประโยชน์จาก 
จุดแข็งที่มีอยู่ในการสร้างโอกาสในระยะยาวสำหรับองค์การต่อไป ข้อเสนอแนะสิ่งที่ควรพิจารณา  
การวิเคราะห์อุปสรรค (Threat) คือ 
  ๑. การเข้ามาของคู่แข่งขันรายใหม่  
  ๒. ยอดขายของผลิตภัณฑ์ที่ใช้แทนกันได้เพ่ิมข้ึน  
  ๓. การเจริญเติบโตของตลาดช้าลง  
  ๔. ความไม่ม่ันคงต่อการถดถอยทางเศรษฐกิจ  
  ๕. รสนิยมและความต้องการของลูกค้ากำลังเปลี่ยนแปลง  
  ๖. การเปลี่ยนแปลงของประชากรในทางตรงกันข้าม  
  ๗. นโยบายของรัฐบาลในทางตรงกันข้าม  
  ๘. อำนาจการต่อรองของลูกค้าหรือผู้จำหน่ายกำลังเพ่ิมข้ึน 
 สรุปได้ว่า การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกและภายในองค์การเพ่ือที่จะระบุจุดแข็ง
และจุดอ่อนขององค์การ คือ ระบบข้อมูล โครงสร้าง ระเบียบ วิธีปฏิบัติงาน จุดแข็งขององค์การ    
คือปัจจัยใดภายในองค์การที่เป็นข้อได้เปรียบ หรือจุดเด่นองค์การควรนำมาใช้ในการพัฒนาองค์การ  
จุดอ่อนขององค์การคือปัจจัยภายในองค์การที่เป็นจุดด้อย ข้อเสียเปรียบขององค์การที่ควรปรับปรุงให้
ดีขึ้นหรือขจัดให้หมดไป อันจะเป็นประโยชน์ต่อองค์การ โอกาสทางสภาพแวดล้อมคือปัจจัยภายนอก
องค์การ ปัจจัยใดที่สามารถส่งผลกระทบประโยชน์ ทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อการดำเนินการของ
องค์การในระดับมหภาค และองค์การสามารถฉกฉวยข้อดีเหล่านี้มาเสริมสร้างให้หน่วยงานเข้มแข็งขึ้น 
อุปสรรคทางสภาพแวดล้อมคือปัจจัยภายนอกองค์การปัจจัยใดที่สามารถส่งผลกระทบในระดับ      
มหภาคในทางที่จะก่อให้เกิดความเสียหายทั้งทางตรงและทางอ้อม ซึ่งองค์การจำต้องหลีกเลี่ยง     
หรือปรับสภาพองค์การให้มีความแข็งแกร่งพร้อมที่จะเผชิญแรงกระทบดังกล่าวได้ 



๕๕ 

 จากแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนารูปแบบการจัดการและผลการศึกษาของ
นักวิชาการต่างๆ ผู้วิจัยประมวลได้ว่า แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนารูปแบบการจัดการมี
ความหมายที่เกี่ยวข้อง สามารถสรุปได้ดังตาราง 

ตารางท่ี ๒.๕ แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนารูปแบบการจัดการ 
 

นักวิชาการหรือแหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 
สุนันทา เลาหนันท์ 
(๒๕๕๓, หน้า ๓๙) 
 

๑. การมีมนุษย์สัมพันธ์  
๒. การสร้างความเชื่อถือ 
๓. ความสามารถในการทำงานร่วมได้อย่างราบรื่น 

อำนาจ ธีระวนิช  
(๒๕๕๓, หน้า ๔๑๔) 
 

 

๑. การกำหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจ ค่านิยม  
๒ .เป้ า ห ม า ย ส ำ คั ญ  โด ย ก า ร วิ เค ร า ะ ห์
สภาพแวดล้อมขององค์การเพ่ือนำไปกำหนดกล
ยุทธ์องค์การ 

ทศพร ศิรสัมพันธ์  
(๒๕๕๐, หน้า ๓๘) 
 
 
 
 
 
 

๑. มีความจำเป็นจะต้องประเมินสภาพแวดล้อม
ปัจจุบันภายในองค์กร ด้านจุดแข็งและจุดอ่อน
ขององค์การหรือหน่วยงาน  
๒. ประเมินสภาพแวดล้อมภายนอกขององค์การ
ในด้านอุปสรรคและโอกาส เพ่ือนำข้อมูลจากการ
วิเคราะห์องค์การนี้ไปดำเนินการวางแผนกลยุทธ์
ต่อไป การพิจารณาประเมินสภาพแวดล้อม
ภายในและสภาพแวดล้อมภายนอก 

๒.๒.๑๒ ความหมายรูปแบบการพัฒนาการจัดการ 
องค์การเป็นส่วนหนึ่งของระบบทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองการปกครอง ซึ่งระบบ

การจัดการเหล่านี้จะมีลักษณะที่เป็นพลวัตและเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆ ตามกาลเวลา และในโลกแห่ง
อนาคต การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนั้นจะแรงและเร็ว นอกจากนั้น องค์การที่จะสามารถอยู่ได้ในโลก
แห่งอนาคตจึงจะต้องสามารถปรับตัวได้อย่างรวดเร็ว องค์การที่จะสามารถปรับตัวได้อย่างรวดเร็ว
ตามสภาพแวดล้อมของระบบเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองการปกครองที่ เปลี่ยนแปลงไปอย่าง
รวดเร็วนั้น จะต้องเป็นองค์การที่ได้มีการเตรียมการ เพ่ือความพร้อมต่อความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น 
อีกประการหนึ่ง การพัฒนาองค์การจึงเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการที่จะทำให้องค์การในยุคอนาคตได้มี
ความพร้อมในการที่จะดำเนินงานไปได้ภายใต้สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว การพัฒนารูปแบบ
การจัดการนั้นได้มีนักวิชาการได้ให้ความหมายที่เก่ียวข้องดังต่อไปนี้ 

http://library.sru.ac.th/cgi-bin/gw_43_3/chameleon?host=localhost%2b1111%2bDEFAULT&search=SCAN&function=INITREQ&SourceScreen=INITREQ&sessionid=2008022622074202479&skin=default&conf=.%2fchameleon.conf&lng=th&itemu1=2009&u1=2009&t1=%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%b8%e0%b8%87%e0%b9%80%e0%b8%97%e0%b8%9e%e0%b8%af%20%3a%20%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%a1%e0%b8%b5%e0%b8%9a%e0%b8%b8%e0%b9%8a%e0%b8%84%e0%b8%9e%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%a5%e0%b8%b4%e0%b9%80%e0%b8%84%e0%b8%8a%e0%b8%b1%e0%b9%88%e0%b8%99,%202546&elementcount=1&pos=1&prevpos=1&beginsrch=1


๕๖ 

 รูปแบบการพัฒนาการจัดการ หมายถึงการทำความเจริญ การเปลี่ยนแปลงในทางเจริญ
ขึ้น การคลี่คลายไปในทางที่ดี รูปแบบการจัดการ หมายถึงรูปแบบที่กำหนดขึ้นเป็นหลักการหรือเป็น
แนวทางซึ่งเป็นที่ยอมรับ เช่น รูปแบบร้อยกรอง รูปแบบบ้าน รูปแบบปลา รูปแบบใบไม้ รูปแบบวัด
เป็นต้น การพัฒนาองค์การ คือ ความพยายามในการเปลี่ยนแปลงอย่างมีแผนที่มุ่งเปลี่ยนแปลง
องค์การทั้งระบบ โดยเริ่มดำเนินการจากผู้บริหารระดับสูงลงมา เพ่ือเพ่ิมพูนประสิทธิ ผลและความ
เจริญเติบโตให้กับองค์การ ตามความรู้ที่ได้รับจากพฤติกรรมศาสตร์ 
  การพัฒนาองค์การ คือ การตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงและเป็นยุทธศาสตร์ของ
การศึกษาที่สลับซับซ้อนที่มุ่งใช้เพ่ือเปลี่ยนแปลงความเชื่อ ทัศนคติ ค่านิยม ตลอดจนโครงสร้างของ
องค์การเพ่ือช่วยให้องค์การสามารถปรับตัวให้สอดคล้องกับวิทยาการสมัยใหม่ การตลาด และสิ่งท้าทาย
ใหม่ๆ อีกทั้งยังรวมถึงการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ภายในองค์การที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว๖๔ การพัฒนา
องค์การเป็นกระบวนการวางแผนที่มุ่งจะพัฒนาความสามารถขององค์การ เพ่ือให้สามารถที่จะบรรลุและ
ธำรงไว้ซึ่งระดับการปฏิบัติงานที่พอใจที่สุด ซึ่งสามารถวัดได้ในแง่ของประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และ
ความเจริญเติบโตขององค์การ การพัฒนาองค์การเป็นความต้องการแสวงหาแนวทางในการเปลี่ยนแปลง
องค์การจากสภาพที่เป็นอยู่ไปสู่สภาพที่ได้รับการพัฒนาที่ดีกว่า ผลลัพธ์ที่พึงปรารถนาอันเกิดจากความ
พยายามในการพัฒนาองค์การ คือ การเพ่ิมประสิทธิผลของการแก้ปัญหา และความสามารถ ในการ
ปรับตัวมุ่งสู่อนาคตขององค์การ ส่วนในระดับบุคคลนั้น การพัฒนาองค์การเปิดโอกาสให้สมาชิกเพ่ิมความ
ตระหนักสู้ และการเข้ามีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน ทั้งนี้เพ่ือผสมผสานวัตถุประสงค์ส่วนบุคคลให้
สอดคล้องกับเป้าหมายขององค์การ๖๕ องค์ประกอบสำคัญของวิธีการพัฒนาองค์การแนวใหม่เพ่ือให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงในองค์การนั้นได้แก่ 
  ๑. วิธีการเปลี่ยนแปลงที่ได้วางแผนไว้อย่างเป็นระบบ 
  ๒. ครอบคลุมทั่วทุกระบบองค์การ 
  ๓. ถูกออกแบบมาเพ่ือปรับปรุงองค์การทั้งในระยะสั้นและระยะยาว 
  ๔. มุ่งเน้นการเปลี่ยนแปลงด้านกระบวนการมากกว่าเนื้อหาสาระ 
  ๕. มุ่งแก้ไขปัญหา 
  ๖. มุ่งเน้นการพัฒนาความสัมพันธ์ของสมาชิกและของสังคม๖๖ 
 

 
๖๔Warren Bennis, Organization Development, (Reading Mass: Addisonwesley Publising Co.,  

1969), p. 2. 
๖๕Fred Luthens, Organization Behavior, ( Singapore: McGraw-Hill International Editions, 

1995), p. 565. 
๖๖Stewart Black, Journal of Organization Change Management, (Reading Mass: 

Addisonwesley Publising Co., 1989), p. 16. 



๕๗ 

 การพัฒนาองค์การ หมายถึงความเพียรพยายามระยะยาวที่จะปรับปรุงความสามารถใน
การแก้ไขปัญหาขององค์การ และการฟ้ืนฟูองค์การ โดยทำการวินิจฉัยวัฒนธรรมขององค์การ โดยเฉพาะ
วัฒนธรรมของการทำงานร่วมกันของกลุ่มทั้งกลุ่มที่เป็นทางการ กลุ่มชั่วคราวและระหว่างกลุ่มต่างๆ โดย
อาศัยความร่วมมือจากที่ปรึกษาด้านการเปลี่ยนแปลง และมีการใช้ทฤษฎีและเทคโนโลยีทางด้าน
พฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์ รวมทั้งการวิจัยเชิงปฏิบัติการเข้าช่วย และได้ให้ความหมายว่า การพัฒนา
องค์การ หมายถึงการตอบสนองต่อความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเป็นเครื่องมือในการศึกษาองค์การ 
เพ่ือมุ่งให้เกิดการเปลี่ยนแปลงด้านความเชื่อ ทัศนคติ ค่านิยม และโครงสร้างในอันที่จะทำให้องค์การ
สามารถปรับตัวให้เข้ากับวิทยาการใหม่ๆ ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงที่ เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว๖๗  
อีกประการหนึ่ง ความหมายการพัฒนาองค์การดังต่อไปนี้ 
  ๑. แนวคิดด้วยความพยายามในการเปลี่ยนแปลงอย่างมีแบบแผน 
  ๒. ในระบบทุกระบบที่ประกอบขึ้นเป็นองค์การ 
  ๓. โดยอาศัยผลของความรู้ที่ได้รับมาจากศาสตร์ทางด้านพฤติกรรมเข้ามาสอดแทรก 
  ๔. เพื่อวัตถุประสงค์ในการดำรงไว้ซึ่งดุลยภาพของทุกระบบ  
  แนวคิดการพัฒนาองค์การ คือ การพยายามส่งเสริมให้องค์การเปลี่ยนแปลงโดยมุ่ง
ช่วยเหลือให้แต่ละคนมีการปฏิบัติต่อกันอย่างมีประสิทธิภาพ และยิ่งกว่านั้นการพัฒนาองค์การยั งมี
ความหวังต่อไปอีกว่า ผู้รับผิดชอบขององค์การเหล่านี้จะสามารถมีพลังอันจะเป็นเครื่องมือที่จะนำไปสู่
การเปลี่ยนแปลงตามแผนอย่างมีระบบที่น่าจะมั่นใจได้พลังนั้นก็คือพลังของกลุ่มลักษณะที่สำคัญของ
การพัฒนาองค์การ ดังต่อไปนี้ 
  ๑. การพัฒนาองค์การเป็นการเปลี่ยนแปลงอย่างมีแผนที่มีจุดมุ่งหมาย 
  ๒. การพัฒนาองค์การเป็นการเปลี่ยนแปลงเชิงระบบ  
  ๓. การพัฒนาองค์การเป็นกระบวนการปฏิสัมพันธ์ที่ต้องการกระทำอย่างต่อเนื่อง 
  ๔. การพัฒนาองค์การต้องการให้ผู้นำการเปลี่ยนแปลงได้มีส่วนร่วมในการเปลี่ยนแปลง  
  ๕. การพัฒนาองค์การมุ่งเน้นการเพ่ิมสมรรถนะและสุขภาพที่สมบูรณ์ขององค์การ  
  ๖. การพัฒนาองค์การเป็นการเปลี่ยนแปลงค่านิยม  
  ๗. การพัฒนาองค์การจะต้องได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหารระดับสูง 
  ๘. การพัฒนาองค์การเน้นเรื่องการให้ความรู้ทางด้านพฤติกรรมศาสตร์ในกระบวนการต่างๆ  
  ๙. การพัฒนาองคก์ารจำเป็นจะต้องอาศัยฐานข้อมูล  
  ๑๐. การพัฒนาองค์การเป็นกระบวนการที่ใช้ประสบการณ์เป็นพ้ืนฐาน  

 
๖๗ชาคริต ชาญชิตปรีชา, การจัดการการเปลี่ยนแปลงขององค์การ, (คณะวิทยาการจัดการ: มหาวิทยาลัย 

ราชภัฏสกลนคร, ๒๕๕๒), หน้า ๒๐๕. 



๕๘ 

  ๑๑. การพัฒนาองค์การเน้นความสำคัญของการกำหนดเป้าหมาย 
  ๑๒. การพัฒนาองค์การเน้นการพัฒนาการทำงานเป็นกลุ่มหรือเป็นทีม และเป็นภารกิจของ
สมาชิกทุกๆ คนในองค์การ แทนที่จะมุ่งต่อบุคคลเพียงคนเดียว เพราะการทำงานเป็นกลุ่มจะสร้าง
ความร่วมมือร่วมใจและส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงรวมถึงการปรับปรุงฟ้ืนฟูองค์การได้มากกว่า ดังนั้น
จึงจำเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากกลุ่มและสมาชิกกลุ่มทุกคน๖๘ 
 การบริหารทรัพยากรมนุษย์เป็นกระบวนการทางการบริหารที่จะสรรหาบุคลากรและให้
บุคลากรเหล่านั้นปฏิบัติงานได้อย่างเต็มความสามารถด้วยความเต็มใจ๖๙ การสรรหาและคัดเลือก
ทรัพยากรมนุษย์ที่มีความสามารถพิเศษจากภายนอกเข้ามาเป็นสมาชิกใหม่ขององค์การ หรือคัดเลือก
ทรัพยากรมนุษย์ที่มีความสามารถพิเศษจากภายในองค์การที่มีคุณสมบัติตรงตามความต้องการของ
องค์การแล้วก็ตามก็ไม่ได้หมายความว่า องค์การไม่ต้องพัฒนาบุคลากรอีก เพราะแม้บุคลากรจะผ่าน
กระบวนการคัดเลือกที่ดีที่สุดมาแล้ว ก็อาจจะยังไม่สามารถปฏิบัติงาน อย่างมีประสิทธิภาพได้ในทันที 
เพราะในความเป็นจริงแล้วไม่มีบุคลากรคนใดที่ดีที่สุด หรือเหมาะที่สุดสำหรับองค์การโดยไม่ผ่านการ
ขัดเกลา ทำให้องค์การต้องมีกระบวนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีความสามารถพิเศษเหล่านี้ให้มี
ความเหมาะสมกับภารกิจและเป้าหมายขององค์การ และยิ่งต้องพัฒนาบุคลากรเพ่ิมมากขึ้นเพ่ือเป็น
กำลังสำรองที่สำคัญสำหรับองค์การในอนาคต กระบวนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์จึงไม่ควรเน้นเรื่อง
การให้ แต่ควรเน้นเรื่องการดึงความสามารถหรือศักยภาพของบุคลากรออกมาโดย ผ่านกิจกรรมการ
พัฒนา๗๐ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ หมายถึงกระบวนการที่ผู้บริหารใช้ศิลปะ และกลยุทธ์
ดำเนินการสรรหาคัดเลือกและบรรจุบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพ่ือปฏิบัติงานในองค์การ พร้อมทั้ง
สนใจการพัฒนาธำรงรักษาให้สมาชิกที่ปฏิบัติงานในองค์การเพ่ิมพูนทั้งความรู้ ความสามารถ รวมทั้งมี
สุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดีในการทำงานและยังรวมไปถึงการแสวงหาวิธีการที่ทำให้สมาชิกใน
องค์การที่ต้องพ้นจากการทำงานด้วยเหตุทุพพลภาพ เกษียณอายุ หรือเหตุอ่ืนใดให้สามารถดำรงชีวิต
อยู่ในสังคมอย่างมีความสุข๗๑  
 สรุปได้ว่า ผู้บริหารต้องการให้องค์การมีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ก้าวหน้าขึ้นใน
อนาคต โดยใช้ความรู้และเทคนิคทางพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์เป็นหลักและทิศทางที่ก้าวหน้าของ
องค์การในอนาคตนั้นจะเป็นระบบที่องค์การได้จัดรูปแบบให้เอื้ออำนวยต่อการพัฒนาบุคคล และสร้าง
กลุ่มทำงานที่มีประสิทธิภาพ การพัฒนาองค์การเป็นการเปลี่ยนแปลงอย่างมีแผนที่มีจุดมุ่งหมายเพ่ือ
การแก้ไขปัญหา มีความเกี่ยวข้องกับการวางแผนใช้กลยุทธ์เพ่ือการพัฒนาและการระดมทรัพยากร

 
๖๘สุนันทา  เลาหนันท์, การพัฒนาองค์การ, หน้า ๕๓. 
๖๙นงนุช  วงษ์สุวรรณ, การบริหารทรัพยากรมนุษย์, (จันทบุรี: อนันตศิลป,์ ๒๕๕๓), หน้า ๒. 
๗๐จิรประภา  อัครบวร, คุณค่าคน คุณค่างาน, (กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์เต๋า ๒๐๐๐, ๒๕๕๒), หน้า ๘๕. 
๗๑พยอม  วงศ์สารศรี, การบริหารทรัพยากรมนุษย์ , (กรุงเทพมหานคร: คณะวิทยาการจัดการ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต, ๒๕๕๐), หน้า ๕. 



๕๙ 

ขององค์การเพื่อใช้ในการเปลี่ยนแปลง 
   จากความหมายการพัฒนารูปแบบการจัดการ และผลการศึกษาของนักวิชาการต่างๆ 
ผู้วิจัยประมวลผลได้ว่า การพัฒนารูปแบบการจัดการ มีส่วนสำคัญต่อการส่งเสริมความสำเร็จการ
พัฒนารูปแบบการจัดการ สรุปได้ตามตารางดังนี้ 

ตารางท่ี ๒.๖ สาระสำคัญความหมายรูปแบบการพัฒนาการจัดการ 

 

นักวิชาการหรือแหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 

Michael E. McGill 
(1977, p. 3) 

การพัฒนาองค์การเป็นกระบวนการวางแผน
ที่มุ่งจะพัฒนาความสามารถขององค์การ 

Fred Luthens 
(1995, p. 565) 
 

การพัฒนาองค์การ คือ การเพ่ิมประสิทธิผล
ของการแก้ปัญหา และความสามารถในการ
ปรับตัวมุ่งสู่อนาคตขององค์การ 

Stewart Black  
(1989, p. 16) 
 
 

การพัฒนาองค์การแนวใหม่  คือ วิธีการ
เปลี่ยนแปลงที่ ได้วางแผนไว้ ครอบคลุมทั่วทุก
ระบบองค์การ และถูกออกแบบมาเพ่ือปรับปรุง
องค์การเป็นต้น 

ชาคริต ชาญชิตปรีชา  
(๒๕๕๒, หน้า ๒๐๕) 
 
 

การพัฒนาองค์การ คือ แนวคิดด้วยความ
พยายามในการเปลี่ยนแปลง ในระบบทุกระบบที่
ประกอบขึ้นเป็นองค์การ และความรู้ที่ได้รับมา
จากศาสตร์ทางด้านพฤติกรรมเป็นต้น 

สุนันทา เลาหนันท์  
(๒๕๕๓, หน้า ๕๓) 
 
 

การพัฒนาองค์การ คือ การพัฒนาองค์การ
เป็นการเปลี่ยนแปลง การพัฒนาองค์การเป็นการ
เปลี่ยนแปลงเชิงระบบ และการพัฒนาองค์การเป็น
กระบวนการปฏิสัมพันธ์เป็นต้น 

นงนุช วงษ์สุวรรณ  
(๒๕๕๓, หน้า ๒) 
 
 

ก า ร บ ริ ห า ร ท รั พ ย า ก ร ม นุ ษ ย์ เป็ น
กระบวนการทางการบริหารที่จะสรรหาบุคลากร
และให้บุคลากรเหล่านั้นปฏิบัติงานได้อย่างเต็ม
ความสามารถด้วยความเต็มใจ 

จิรประภา อัครบวร  
(๒๕๕๒, หน้า ๘๕) 
 

การสรรหาและคัดเลือกทรัพยากรมนุษย์ที่มี
ความสามารถพิเศษจากภายนอกเข้ามาเป็น
สมาชิกใหม่ขององค์การ 

 



๖๐ 

ตารางท่ี ๒.๖ ความหมายรูปแบบการพัฒนาการจัดการ (ต่อ) 
 

นักวิชาการหรือแหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 
พยอม วงศ์สารศรี  
(๒๕๕๐, หน้า ๕) 
 
 

การบริหารทรัพยากรมนุษย์  หมายถึ ง
กระบวนการที่ผู้บริหารใช้ศิลปะ และกลยุทธ์
ดำเนินการสรรหา คัดเลือกและบรรจุบุคคลที่มี
คุณสมบัติเหมาะสม 

บุญทัน ดอกไธสง  
(๒๕๕๒, หน้า ๔) 
 
 

การจัดการทรัพยากรมนุษย์ได้กลายเป็นตัว
แปรหลักที่จะก้าวออกจากมิติเดิม คือทางออก
เพ่ืออนาคตให้สามารถปรับตัวและแก้ปัญหา 
ในโลกปัจจุบัน 

จำเนียร จวงตระกูล  
(๒๕๕๒, หน้า ๑๔๔) 
 
 

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็นการแก้ไข
ปัญหาขององค์การ สามารถใช้เป็นเครื่องมือ 
ในการเปลี่ยนแปลงองค์การหรือเป็นผู้ออกแบบ
องค์การ 

 
 ๒.๒.๑๓ แนวคิดรูปแบบการพัฒนาการจัดการ 
  องค์การ (Organization) เป็นหน่วยทางสังคมที่ประกอบด้วยบุคคลหลายๆ คนที่อยู่ร่วมกัน
เพ่ือกระทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดให้บรรลุเป้าหมาย องค์การจึงมีความเคลื่อนไหว มีพฤติกรรมและมีปฏิสัมพันธ์
โต้ตอบไปมาระหว่างกันทั้งภายในและภายนอกองค์การ ความเจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็วทางด้าน
วิทยาการและเทคโนโลยี ความเปลี่ยนแปลงทางค่านิยมและวัฒนธรรมของบุคคลในองค์การส่งผลกระทบ
ต่อการดำเนินงานขององค์การ จึงทำให้องค์การที่ต้องการความเจริญก้าวหน้าและเจริญเติบโตในอนาคต
จำเป็นต้องวางแผนเพ่ือปรับปรุงเปลี่ยนแปลงองค์การให้มีประสิทธิภาพ ผู้บริหารองค์การพยายาม
แสวงหาแนวคิดเทคนิคที่จะช่วยฟื้นฟูองค์การ ปรับปรุงพัฒนาองค์การ สร้างสมรรถนะให้แก่องค์การ 
ในการที่ปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลง แนวคิดการพัฒนาองค์การได้ถูกนำไปประยุกต์ใช้เพ่ือมุ่งการ
เปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมขององค์การ ช่วยส่งเสริมและสนับสนุนให้โครงการพัฒนาองค์การบรรลุ
เป้าหมาย นอกจากจะต้องพยายามหลีกเลี่ยงหรือขจัดปัญหาที่เกิดขึ้นให้หมดไปแล้ว ยังจะต้อง
คำนึงถึงมาตรการเพ่ือจะช่วยผลักดันโครงการให้ประสบความสำเร็จ มาตรการสำคัญซึ่งผู้รับผิดชอบ
โครงการพัฒนาองค์การควรใช้เป็นแนวทางประกอบการดำเนินงานได้แก่๗๒ 
  ๑. การได้รับความสนับสนุนจากฝ่ายบริหารในระดับสูง การพัฒนาองค์การจะมีแนวโน้ม 
ที่จะประสบความสำเร็จได้ ถ้าผู้บริหารระดับสูงมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการพัฒนาองค์การอย่าง

 
๗๒สุนันทา เลาหนันท์, การพัฒนาองค์การ, หน้า ๒๒๑. 



๖๑ 

แท้จริง รวมทั้งมีความรู้ทางด้านพฤติกรรมศาสตร์เป็นอย่างดี ความรู้ความเข้าใจของผู้บริหารในเรื่อง
เป้าหมายที่แท้จริงของการพัฒนาองค์การ ซึ่งมุ่งประโยชน์และความเจริญก้ าวหน้าขององค์การโดย
ส่วนรวมก็จะเป็นแนวทางให้ผู้บริหารระดับสูงสนับสนุนและเข้ามามีส่วนร่วมในโครงการพัฒนา
องค์การต่อไป 
  ๒. การได้รับความร่วมมือร่วมใจและสนับสนุนจากสมาชิกในองค์การทุกระดับและทุกฝ่าย 
ความร่วมมือร่วมใจจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อสมาชิกในองค์การได้รับการอบรมชี้แจงให้มีความรู้ความ
เข้าใจในแนวคิดของการพัฒนาองค์การ มีความรู้ความเข้าใจในเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของการนำ
แนวความคิดการพัฒนาองค์การมาประยุกต์ใช้ ตลอดจนสามารถตระหนักถึงความสำคัญของตนใน
ฐานะที่เป็นสมาชิกคนหนึ่งขององค์การที่มีบทบาทสำคัญต่อความสำเร็จและความล้มเหลวของ
โครงการพัฒนาองค์การ 
  ๓. ก่อนเริ่มโครงการพัฒนาองค์การควรจัดให้มีประชุมสัมมนาเพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจ
ในเรื่องการพัฒนาองค์การทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติแก่สมาชิกในองค์การ ทั้งนี้เป็นระดับผู้บริหาร
และระดับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ ถ้าทุกฝ่ายต่างมีความรู้และความเข้าใจตรงกัน ความรู้สึกในเชิงต่อต้าน
ก็จะลดน้อยลง หากเป็นไปได้ควรจะมีการชี้แจงทำความเข้าใจกับสมาชิกอย่างต่อเนื่อง ทั้งก่อนเริ่ม
โครงการ ระหว่างดำเนินการ และหลังการเปลี่ยนแปลงแล้ว เพ่ือให้สมาชิกให้ความร่วมมือและ
สนับสนุนทุกข้ันตอน 
  ๔. ก่อนการวางแผนและลงมือปฏิบัติควรจะต้องมีการตรวจวินิจฉัยปัญหาขององค์การ
อย่างเป็นระบบ เพ่ือค้นหาสาเหตุและผลกระทบอันเกิดปัญหาเหล่านั้น 
  ๕. เมื่อมีการตัดสินใจดำเนินการพัฒนาองค์การแล้วผู้นำการเปลี่ยนแปลงจะต้องมี
ความสามารถในการเปลี่ยนแปลงอย่างแท้จริง กล่าวคือจะต้องมีความเข้าใจในการพิจารณาเลือกใช้
เทคนิคการพัฒนาองค์การได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมกับปัญหาที่เกิดขึ้น รวมทั้งจะต้องมีความรู้
ความสามารถที่จะดำเนินการตามข้ันตอนของการพัฒนาองค์การได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  ๖. เมื่อโครงการดำเนินไปได้ระยะหนึ่ง ควรได้มีการติดตามและประเมินผลเพ่ือจะได้มี
โอกาสศึกษาวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดข้ึนจากการดำเนินงานตามข้ันตอนของโครงการ ซึ่งจะทำให้สามารถ
ดำเนินการแก้ไขได้ทันท่วงที เมื่อคนสองคนช่วยกันเข็นก้อนหินซึ่งคนเพียงคนเดียวทำให้ขยับเขยื้อน
ไม่ได้ การบริหารก็เกิดขึ้นแล้ว การกระทำที่ดูเป็นเรื่องธรรมดาๆ นั้น มีลักษณะพ้ืนฐานสำคัญ ๒ 
ประการของสิ่งที่เรียกว่าการบริหาร (Administration) มีจุดมุ่งหมาย วัตถุประสงค์ร่วมกัน การ
เคลื่อนก้อนหินไปให้ได้ มีการกระทำที่ร่วมมือร่วมแรงร่วมใจกัน การที่คนมากกว่าคนหนึ่งขึ้นไปใช้พลัง
ร่วมกันเพ่ือให้ได้ผลบางอย่างบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ซึ่งไม่สามารถกระทำได้โดยปราศจากความ
ร่วมมือกันเช่นนั้น๗๓  

 
๗๓Herbert Simon, Public Administration, (New York: Alfred A. Knope, Inc., 1971), p. 108.   



๖๒ 

การบริหารเป็ นการทำให้ งานสำเร็จด้ วยดี  แต่ ต้ องอาศั ยผู้ อ่ืนทำ ๗๔ การบริหาร 
(Management) ที่ได้ยินกันอยู่บ่อยๆ ก็คือการบริหารนั้น การทำให้งานลุล่วงไปโดยอาศัยคนอ่ืนเป็น
ผู้กระทำ การพัฒนาองค์การมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นจนสามารถสรุปได้ข้อสังเกตได้ ๘ ประการ 
ดังต่อไปนี้ 
 ๑. การพัฒนาองค์การเปลี่ยนแปลงจากการเป็นสาขาจำกัดอยู่เฉพาะองค์การทางธุรกิจและ
อุตสาหกรรม ไปเป็นสาขาเปิดกว้างกับองค์การ หมายความว่าแต่ก่อนการพัฒนาองค์การเป็นแนวคิดและ
วิธีการที่ใช้กับองค์การธุรกิจและอุตสาหกรรม 
  ๒. การพัฒนาองค์การเปลี่ยนแปลงจากการพัฒนารูปแบบของการบริหารที่เห็นว่าดีที่สุดจาก
แม่แบบรุ่นบุกเบิก 
 ๓. การพัฒนาองค์การเปลี่ยนแปลงจากการยึดค่านิยมประชาธิปไตย ไปยึดค่านิยมที่สามารถ
ปฏิบัติได้จริงในแต่ละองค์การ 
 ๔. การพัฒนาองค์การเปลี่ยนแปลงจากการเป็นสาขาซึ่งอาศัยการฝึกอบรมในห้องปฏิบัติการ 
การสำรวจข้อมูลและการป้อนข้อมูลย้อนกลับ และการใช้แม่แบบการวิจัยเชิงปฏิบัติการเป็นหลักไปเป็น
สาขาที่อาศัยเทคนิคในการเปลี่ยนแปลงทางสังคมซึ่งมีลักษณะที่กว้างขวางมากกว่า 
 ๕. ที่ปรึกษาในการพัฒนาองค์การเปลี่ยนบทบาทของตัวเองไปสู่ฐานะผู้เชี่ยวชาญในการ
พัฒนาองค์การ ซึ่งสามารถปฏิบัติงานได้จริงมากขึ้น 
 ๖. การพัฒนาองค์การเปลี่ยนแนวคิดเดิมจากการให้ผู้เชี่ยวชาญหรือที่ปรึกษาเป็นผู้นำในการ
เปลี่ยนแปลงมาเป็นผู้บริหารเป็นผู้นำในการเปลี่ยนแปลง เนื่องจากมีอำนาจในการตัดสินใจและมีบทบาท
ในการเปลี่ยนแปลงโดยตรง ผิดกับที่ปรึกษาซึ่งไม่มีอำนาจ จึงมีโอกาสก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้น้อย
กว่าผู้บริหาร 
 ๗. การพัฒนาองค์การเปลี่ยนบทบาทของที่ปรึกษาจากเฉพาะที่ทำงานกับผู้บริหาร  
มาทำงานร่วมกันกับทั้งผู้บริหารและสมาชิกทุกระดับในองค์การ 
 ๘. การพัฒนาองค์การเปลี่ยนแปลงหน้าที่ของตัวเองจากเดิมที่ดูเหมือนจะเป็นเพียงชื่อที่ชวน
ให้เข้ารับการฝึกอบรมมาเป็นหน้าที่ซึ่งมีอำนาจและเป็นทางการมากขึ้น ซึ่งหมายความว่า การพัฒนา
องค์การสามารถก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีต่อองค์การได้จริงๆ และการพัฒนาองค์การมีหลักการและ
ตัวความรู้เป็นของตัวเองมากขึ้น 
 การบริหาร หมายถึงกระบวนการประสานกิจกรรมหรืองานต่างๆ เข้าด้วยกัน ทำให้งาน
สำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพภายใต้การดำเนินงานของคนอ่ืน ๗๕ การบริหาร (Administration) 
หมายถึงกิจกรรมของกลุ่มบุคคลที่ร่วมมือร่วมแรงร่วมใจกันปฏิบัติเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

 
๗๔Druck F.Peter,  Management: Tasks Responsibility Practice.  (New York: Harper  

Row, 1974), p. 4. 
๗๕Robbins Stephen, Management, (New Jersey: prentice  Hall International, 2002), p. 6. 



๖๓ 

ร่วมกัน หน้าที่งานบริหารปรับปรุงที่เป็นมาตรฐานการศึกษาที่จะต้องทำหน้าที่โดยผู้บริหารงาน 
จำนวน ๕ ประการ ประกอบด้วย ด้านการวางแผน ด้านการจัดองค์การ ด้านการบริหารบุคคล    
ด้านการอำนวยการ และด้านการควบคุมเป็นต้น๗๖ การศึกษาพุทธวิธีบริหารในครั้งนี้โดยใช้หน้าที่ของ
นักบริหารเป็นกรอบในการพิจารณาหน้าที่ของนักบริหารมีอยู่ ๕ ประการ คือ การวางแผน การจัด
องค์กร การจัดคนเข้าทำงาน การสั่งการ และการควบคุม๗๗  
 สรุปได้ว่า ผู้บริหารองค์การพยายามแสวงหาแนวคิดเทคนิคที่จะช่วยฟ้ืนฟูองค์การ 
ปรับปรุงพัฒนาองค์การ สร้างสมรรถนะให้องค์การในการปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลง แนวคิด
การพัฒนาองค์การได้ถูกนำไปประยุกต์ใช้เพ่ือมุ่งการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมขององค์การในส่วนที่
เกี่ยวกับคน และการเปลี่ยนแปลงองค์การในส่วนที่เกี่ยวกับงาน การที่จะช่วยส่งเสริมและสนับสนุนให้
โครงการพัฒนาองค์การบรรลุเป้าหมาย มาตรการสำคัญซึ่งผู้รับผิดชอบโครงการพัฒนาองค์การควรใช้
เป็นแนวทางประกอบการดำเนินงานได้แก่ การได้รับความสนับสนุนจากฝ่ายบริหารในระดับสูง     
การได้รับความร่วมมือร่วมใจและสนับสนุนจากสมาชิกในองค์การทุกระดับและทุกฝ่าย ก่อนเริ่ม
โครงการพัฒนาองค์การควรจัดให้มีประชุมสัมมนาเพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องการพัฒนา
องค์การทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติแก่สมาชิกในองค์การเป็นต้น  
 จากแนวคิดรูปแบบการพัฒนาการจัดการและผลการศึกษาของนักวิชาการต่างๆ ผู้วิจัย
ประมวลได้ว่า แนวคิดรูปแบบการพัฒนาการจัดการมีความหมายที่เก่ียวข้องสามารถสรุปได้ดังตาราง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
๗๖ศิริวรรณ  เสรีรัตน,์ ทฤษฎีองค์การ: ฉบับมาตรฐาน, (กรุงเทพมหานคร: ธรรมสาร, ๒๕๕๓),หน้า ๔๗. 
๗๗พระธรรมโกศาจารย์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต), พุทธวิธีการบริหาร, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหา

จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๑), หน้า ๕. 



๖๔ 

ตารางท่ี ๒.๗ สรุปสาระแนวคิดรูปแบบการพัฒนาการจัดการ 
 

นักวิชาการหรือแหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 

สุนันทา เลาหนันท์ 
 (๒๕๕๓, หน้า ๒๒๑) 
 
 
 
 
 

๑. ผู้บริหารระดับสูงสนับสนุนและเข้ามามีส่วน
ร่วมในโครงการพัฒนาองค์การ 

๒. ความร่วมมือร่วมใจและสนับสนุนจากสมาชิก
ในองค์การทุกระดับและทุกฝ่าย  

๓ . ก า ร พั ฒ น า อ ง ค์ ก า ร ค ว ร จั ด ใ ห้ มี
ประชุมสัมมนาเพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่อง
การพัฒนาองค์การทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติแก่
สมาชิกในองค์การ  

Herbert Simon  
(1971, p. 108)  
 
 

การที่คนมากกว่าคนหนึ่งขึ้นไปใช้พลังร่วมกัน
เพ่ือให้ได้ผลบางอย่างบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ซึ่งไม่
สามารถกระทำได้โดยปราศจากความร่วมมือกัน
เช่นนั้น 

Druck F.Peter  
(1974, p. 4) 

การบริหารเป็นการทำให้งานสำเร็จด้วยดี แต่
ต้องอาศัยผู้อื่นทำ 

Warren W.Burke  
(1976, p. 22) 
 
 
 

๑. การพัฒนาองค์การเป็นแนวคิดและวิธีการที่
ใช้กับองค์การธุรกิจและอุตสาหกรรม 

๒. การพัฒนาองค์การเปลี่ยนแปลงจากการ
พัฒนารูปแบบของการบริหาร  

๓. การพัฒนาองค์การเปลี่ยนแปลงจากการยึด
ค่านิยมประชาธิปไตย 

Robbins Stephen  
(2002, p. 6) 
 

กระบวนการประสานกิจกรรมหรืองานต่างๆ 
เข้าด้วยกัน ทำให้งานสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ
ภายใต้การดำเนินงานของคนอ่ืน 

ศิริวรรณ เสรีรัตน์  
(๒๕๕๓, หน้า ๔๗) 

ด้านการวางแผน ด้านการจัดองค์การ ด้านการ
บริหารบุคคล ด้านการอำนวยการ และด้านการ
ควบคุม 

๒.๒.๑๔ วัตถุประสงค์รูปแบบการพัฒนาการจัดการ 
การพัฒนาองค์การเป็นกระบวนการที่ต้องใช้เวลานาน ต้องใช้ความเพียรพยายามและ

ความรู้ความสามารถทั้งยังต้องได้รับการยอมรับว่าเป็นภารกิจขององค์การ ซึ่งสมาชิกทุกคนต้องให้

http://library.sru.ac.th/cgi-bin/gw_43_3/chameleon?host=localhost%2b1111%2bDEFAULT&search=SCAN&function=INITREQ&SourceScreen=INITREQ&sessionid=2008022622074202479&skin=default&conf=.%2fchameleon.conf&lng=th&itemu1=2009&u1=2009&t1=%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%b8%e0%b8%87%e0%b9%80%e0%b8%97%e0%b8%9e%e0%b8%af%20%3a%20%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%a1%e0%b8%b5%e0%b8%9a%e0%b8%b8%e0%b9%8a%e0%b8%84%e0%b8%9e%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%a5%e0%b8%b4%e0%b9%80%e0%b8%84%e0%b8%8a%e0%b8%b1%e0%b9%88%e0%b8%99,%202546&elementcount=1&pos=1&prevpos=1&beginsrch=1


๖๕ 

ความร่วมมือจึงจะดำเนินการพัฒนาองค์การได้ ถึงแม้ว่าประเด็นนี้อาจเป็นข้อจำกัดในตัวเองของการ
พัฒนาองค์การ แต่การยอมรับข้อจำกัดจะช่วยให้การวางแผนเพ่ือการเปลี่ยนแปลงองค์การอย่างเป็น
ระบบทำให้การบริหารมีประสิทธิภาพ การพัฒนาองค์การไม่ใช่ทิพยโอสถที่สามารถรักษาอาการป่วย
ของบุคคลหรือองค์การให้หายขาดได้ แต่สามารถชี้แนะแนวทางที่ เป็นระบบ ก่อให้ เกิดการ
เปลี่ยนแปลงอย่างมีแผนและมุ่งตอบสนองวัตถุประสงค์หลัก ๒ ด้านคือ วัตถุประสงค์ด้านกระบวนการ
และวัตถุประสงค์ด้านผลผลิต วัตถุประสงค์ด้านกระบวนการ หมายถึงเป้าหมายที่จะปรับปรุง
กระบวนการที่ส่งเสริมและเอ้ืออำนวยให้สมาชิกปฏิบัติงานร่วมกันได้ดีขึ้น เช่น การปรับปรุงในเรื่อง
การติดต่อสื่อสาร การมีปฏิสัมพันธ์ต่อกันระหว่างสมาชิก และการตัดสินใจของสมาชิกเป็นต้น 
วัตถุประสงค์ด้านผลผลิต หมายถึงการปรับปรุงผลการปฏิบัติงานของสมาชิก เป้าหมายจะเน้นว่า
ผลงานที่ทำสำเร็จโดยสมาชิกและทีมงานอะไรบ้าง การพัฒนาองค์การจะมีวัตถุประสงค์มุ่งช่วยเหลือ
องค์การและสมาชิก ดังต่อไปนี้ 
  ๑. เพ่ือพัฒนาปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงองค์การให้ทันสมัย ให้องค์การมีระบบที่สามารถ
ยืดหยุ่นปรับให้เหมาะสมกับสภาพงานในลักษณะหลุดพ้นจากระเบียบปฏิบัติซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการ
ตัดสินใจที่ดี มุ่งส่งเสริมให้องค์การปฏิบัติงานโดยยึดแนวคิดที่ว่า รูปแบบเกิดที่หลังหน้าที่ แทนที่จะ
ทำงานในลักษณะหน้าที่มาทีหลังรูปแบบ หมายถึงรูปแบบทางด้านโครงสร้างการทำงานขึ้นอยู่กับ
หน้าที่ เมื่อมีหน้าที่แตกต่างกัน รูปแบบอาจแตกต่างกัน และรูปแบบจะต้องเกิดขึ้นภายหลั งที่ต้องมี
หน้าที่กระทำ 
 ๒. เพ่ือเพ่ิมการทำงานให้มีประสิทธิภาพสูงสุด โดยส่งเสริมให้มีการรวมพลัง คิดค้นหาเทคนิค
กลไกในการปรับปรุงองค์การอย่างต่อเนื่อง โดยการวางกฎระเบียบในการวิเคราะห์การทำงาน การจัดสรร
ทรัพยากรตลอดจนสร้างวิธีการที่จะป้อนข้อมูลย้อนกลับในขณะที่องค์การและหน่วยกำลังปฏิบัติงาน 
 ๓. เพ่ือมุ่งช่วยองค์การให้สามารถตั้งเป้าหมายในการปฏิบัติงานไว้สูง และบรรลุเป้าหมาย
ที่ตั้งไว้นั้นได้อย่างดีที่สุดตามมาตรฐาน 
 ๔. เพ่ือส่งเสริมให้มีทัศนคติแบบร่วมมือร่วมใจต่อการแก้ไขปัญหาขององค์การร่วมกันใน
ขณะเดียวกันก็มุ่งลดทัศนคติแบบแข่งขันชิงดีชิงเด่นในระหว่างหน่วยงานที่ต้องพึ่งพาอาศัย 
 ๕. เพ่ือประสานเป้าหมายส่วนบุคคลและเป้าหมายขององค์การเข้าด้วยกัน โดยส่งเสริมให้
บุคคลในทุกระดับชั้นขององค์การได้วางแผนการปฏิบัติงานโดยมุ่งยึดถือเอาเป้าหมายหลักหรือ
วัตถุประสงค์รวมขององค์การเป็นแนวทาง 
 ๖. เพ่ือเพ่ิมสัมพันธภาพให้ดียิ่งขึ้นระหว่างหน่วยงานภายในองค์การ รวมตลอดถึงระหว่าง
ผู้บังคับบัญชากับผู้ใต้บังคับบัญชาในทุกระดับชั้นขององค์การด้วย 
 ๗. เพ่ือขจัดอุปสรรคขัดแย้งเกี่ยวกับการติดต่อสื่อสารข้อความระหว่างบุคคลและกลุ่มคน
ทั้งในแนวราบและแนวดิ่ง 
 ๘. เพ่ือมุ่งช่วยให้บุคคลในองค์การเผชิญหน้าและแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในทาง
สร้างสรรค์ โดยยึดถือความขัดแย้งเป็นสิ่งธรรมดาที่องค์การจะหลีกเลี่ยงไม่ได้ 



๖๖ 

 ๙. เพ่ือนำองค์การไปสู่การจัดองค์การที่มีการตัดสินใจที่มีพ้ืนฐานมาจากฐานข้อมูล 
มากกว่าคำนึงถึงอำนาจตามบทบาทในตำแหน่งหน้าที่การงาน 
 ๑๐. เพ่ือมุ่งเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมที่ล้าสมัยและเป็นตัวถ่วงความเจริญขององค์การให้
เป็นแรงผลัดดันหรือตัวเสริมสร้างวิธีการแก้ไขปัญหาที่ดี๗๘ 
  วัตถุประสงค์ย่อยของการพัฒนาองค์การ โดยทั่วไปเมื่อองค์การจัดโปรแกรมการพัฒนา
องค์การขึ้น องค์การจะกำหนดวัตถุประสงค์ย่อยของแต่ละโปรแกรม เพ่ือให้สามารถมองเห็นความ
ชัดเจนยิ่งขึ้น วัตถุประสงค์ย่อยท่ีพบในโปรแกรมการพัฒนาองค์การแต่ละโปรแกรม ดังต่อไปนี้ 
  ๑. เพื่อเพ่ิมความไว้เนื้อเชื่อใจ ให้การสนับสนุนเป็นกำลังใจต่อกันในหมู่สมาชิก 
 ๒. เพื่อกระตุ้นให้สมาชิกในองค์การกล้าเผชิญกับปัญหาที่เกิดขึ้นมากข้ึน 
 ๓. เพื่อเพ่ิมสมรรถนะด้านการติดต่อสื่อสารอย่างเปิดเผย 
 ๔. เพื่อบำรุงขวัญและกำลังใจของพนักงาน และเพ่ิมความพอใจในการทำงาน 
 ๕. เพื่อพัฒนากระบวนการทำงานแบบมีส่วนร่วมของผู้นำ  
 ๖. เพื่อเพ่ิมศักยภาพในการบริหารความขัดแย้งท่ีเกิดข้ึนในองค์การ 
 ๗. เพื่อขจัดความขัดแย้งระหว่างกลุ่มที่มุ่งไปในทางทำลาย 
 ๘. เพื่อเพ่ิมแรงจูงใจพนักงานที่ปฏิบัติงานในระดับต่างๆ 
 ๙. เพื่อลดพฤติกรรมที่นำไปสู่การสร้างอิทธิพลภายในกลุ่ม 
 ๑๐. เพื่อให้สามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง ทั้งภายในและภายนอกองค์การ๗๙ 
  อีกประการหนึ่ง วัตถุประสงค์ของการพัฒนาองค์การ จะประกอบด้วย 
  ๑. เพ่ือพัฒนาให้หน่วยงานมีความยืดหยุ่นในการทำงานและเอาชนะอุปสรรคและข้อจำกัด 
  ๒. เพื่อพัฒนาการทำงานเป็นทีมให้มีประสิทธิผล 
  ๓. เพื่อพัฒนาความสัมพันธ์ให้ดียิ่งขึ้นระหว่างบุคลากรและหน่วยงานย่อยขององค์การ 
  ๔. เพื่อพัฒนาระบบการทำงานให้มีระบบการทำงานที่ดี เอ้ืออำนวยต่อเป้าหมาย 
  ๕. เพื่อพัฒนาระบบการแก้ไขปัญหาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
  ๖. เพื่อประสบเป้าหมายของบุคคลและองค์การให้มาหลอมร่วมกัน 
  ๗. เพ่ือพัฒนาองค์การไปสู่การจัดองค์การที่มีการตัดสินใจบนพ้ืนฐานของข้อมูล  
  ๘. เพ่ือมุ่งเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมที่ล้าสมัยและเป็นตัวถ่วงความเจริญขององค์การ 
  ๙. เพ่ือขจัดอุปสรรคข้อขัดแย้งเกี่ยวกับการติดต่อสื่อสารข้อความระหว่างสมาชิกในทุกระดับ 
  ๑๐. เพ่ือมุ่งช่วยให้บุคคลในองค์การเผชิญหน้าและแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในทางสร้างสรรค ์
 

 
  ๗๘สุนันทา  เลาหนันท์, การพัฒนาองค์การ, หน้า ๕๗. 
  ๗๙Andrew J.  Dubrin,  Foundations of Organizational Behavior,  (Englewood Cliffs, 
New Jersey: Prentice-Hill Inc., 1984), p. 448. 



๖๗ 

 สรุปได้ ว่า ผู้บริหารเพียรพยายามและหาความรู้ความสามารถเพ่ือก่อให้ เกิดการ
เปลี่ยนแปลงอย่างมีแผนและมุ่งตอบสนองวัตถุประสงค์ด้านผลผลิต เพ่ือพัฒนาปรับปรุงและ
เปลี่ยนแปลงองค์การให้มีการพัฒนารูปแบบที่ชัดเจน เพ่ือเพ่ิมการทำงานให้มีประสิทธิภาพเป็นต้น 
 จากวัตถุประสงค์การพัฒนารูปแบบการจัดการและผลการศึกษาของนักวิชาการต่างๆ 
ผู้วิจัยประมวลได้ว่า วัตถุประสงค์การพัฒนารูปแบบการจัดการมีความหมายที่เกี่ยวข้องสามารถสรุป
ได้ดังนี ้

ตารางท่ี ๒.๘ วัตถุประสงค์รูปแบบการพัฒนาการจัดการ 

 
นักวิชาการหรือแหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 

สุนันทา เลาหนันท์  
(๒๕๕๓, หน้า ๕๗) 
 
 
 
 
   

๑. ปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงองค์การให้
ทันสมัย ให้องค์การมีระบบที่สามารถยืดหยุ่นปรับ
ให้เหมาะสม 

๒. เพิ่มการทำงานให้มีประสิทธิภาพสูงสุด 
๓. มุ่งช่วยองค์การให้สามารถตั้งเป้าหมายใน

การปฏิบัติงานไว้สูง และบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้
นั้นได้อย่างดีที่สุดตามมาตรฐาน 

Andrew J. Dubrin  
(1984, p. 448) 
 
 

กำห น ดวั ต ถุ ป ระส งค์ ย่ อ ย ขอ งแต่ ล ะ
โปรแกรม เพ่ือให้สามารถมองเห็นความชัดเจน
ยิ่งขึ้น วัตถุประสงค์ย่อยที่พบในโปรแกรมการ
พัฒนาองค์การแต่ละโปรแกรม 

  
               ๒.๒.๑๕ เป้าหมายรูปแบบการพัฒนาการจัดการ 
 การพัฒนาองค์การเป็นแนวคิดเชิงกลยุทธ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารงาน เพราะใน
ปัจจุบันนี้คงไม่มีใครปฏิเสธความสำคัญของการวางแผนการวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ และความ
ต้องการปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมที่กำลังเปลี่ยนแปลง แนวความคิดการพัฒนาองค์การเป็นการ
เปลี่ยนแปลงวิธีการทำงานไปใช้ปฏิบัติงานในองค์การที่จะทำให้การพัฒนาองค์การนั้นประสบ
ความสำเร็จตามเป้าหมาย มีปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความสำเร็จของการพัฒนาองค์การมากมาย 
นักวิชาการได้พยายามศึกษาหาคำตอบจากการประเมินผลการพัฒนาองค์การ ๒ แนวทางมี
รายละเอียดดังต่อไปนี้ 
  แนวทางที่หนึ่งศึกษาหากลยุทธ์ในการพัฒนาองค์การ โดยไม่คำนึงถึงตัวแปร ถือว่าตัวแปร 
อยู่คงที่ได้แก่ การศึกษาเชิงเปรียบเทียบใช้กลยุทธ์ในการพัฒนาองค์การถึง ๒๓ แห่งด้วยกัน แต่ผล
ของการศึกษาพบว่า กลยุทธ์ที่ใช้จะมีประสิทธิผลหรือไม่นั้น ไม่ได้ขึ้นอยู่กับกลยุทธ์ แต่ขึ้นอยู่กับ



๖๘ 

เงือ่นไขและสถานการณ์ซึ่งแตกต่างกัน โดยเฉพาะบรรยากาศขององค์การที่มีผลต่อประสิทธิผลของกล
ยุทธ์ในการพัฒนาองค์การ ตัวอย่างเช่น เงื่อนไขทางด้านสังคม จิตวิทยาที่อยู่ภายในองค์การซึ่งมี
อิทธิพลต่อพฤติกรรมและทัศนคติของบุคคลและกลุ่มเป็นต้น๘๐ 
  แนวทางที่สองศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความสำเร็จหรือความล้มเหลวของการพัฒนา
องค์การ โดยไม่คำนึงถึงการใช้กลยุทธ์และเทคนิคในการพัฒนาองค์การ ถือว่า กลยุทธ์และเทคนิคใน
การพัฒนาองค์การเป็นตัวแปรที่อยู่คงที่ ผลการศึกษาพบว่า การเปลี่ยนแปลงที่ประสบความสำเร็จ
โดยพ้ืนฐานแล้วนั้นจะขึ้นอยู่กับการจัดสรรอำนาจองค์การเสียใหม่ และการจัดสรรอำนาจองค์การใหม่
นี้จะเกิดขึ้นได้เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงตามขั้นตอนของการพัฒนาองค์การ นอกจากนี้ผลการศึกษาอีก
ชิ้นยังพบว่า องค์การจะประสบความสำเร็จในการพัฒนาองค์การหรือไม่ อยู่ที่ประเด็นสำคัญ           
๓ ประการได้แก่ คือ 
  ๑. สมาชิกองค์การจะต้องตระหนักว่าการนำแม่แบบวิจัยเชิงปฏิบัติการในการพัฒนา
องค์การมาประยุกต์ใช้จะทำให้เกิดเป้าหมายในการปรับปรุงองค์การขึ้นมา และมองว่าแม่แบบนั้นจะ
นำไปสู่การปฏิบัติจริงในที่สุด 
   ๒. เป้าหมายและการปฏิบัติในแต่ละลำดับขั้นตอนจะต้องมีวิธีการเชื่อมประส าน
ต่อเนื่องกันเป็นลูกโซ่ นับตั้งแต่จุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลง 
 ๓. การเชื่อมประสานกันนั้นมีทั้งเชื่อมต่อกันทั้งภายในและภายนอก 
  ผลจากการศึกษาแนวคิดทั้งสองแนวทางนั้น ทำให้สังเกตได้ว่า การประเมินความสำเร็จ
ของการพัฒนาองค์การส่วนใหญ่จะให้ความสำเร็จกับขั้นตอนและกระบวนการพัฒนาองค์การ อย่างไร
ก็ตาม ความสำเร็จขององค์การยังขึ้นอยู่กับเงื่อนไขท่ีตัวองค์การและสภาพแวดล้อมอ่ืนๆ ได้แก่ 
  ๑. สภาพแวดล้อมขององค์การ 
 ๒. ลักษณะขององค์การ 
 ๓. การติดต่อเบื้องต้นเพื่อการพัฒนาองค์การ 
 ๔. การแนะนำการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่องค์การ และการยอมรับการเปลี่ยนแปลง 
 ๕. กิจกรรมการรวบรวมข้อมูล 
 ๖. ลักษณะผู้นำการเปลี่ยนแปลงซึ่งเป็นบุคคลภายใน 
 ๗. ลักษณะผู้นำการเปลี่ยนแปลงซึ่งเป็นบุคคลภายนอก 
 ๘. ขั้นตอนของการสิ้นสุดการเป็นที่ปรึกษา๘๑ 
 ความสำเร็จของการพัฒนาองค์การไม่ได้ขึ้นอยู่กับปัจจัยหนึ่งเพียงอย่างเดียว ความสำเร็จ
ของการพัฒนาองค์การเป็นผลรวมที่เกิดขึ้นจากปัจจัยหลายปัจจัย ยากที่จะกำหนดให้ชัดได้ว่า ปัจจัย
ใดมีความสำคัญกว่าปัจจัยใด อาจจะกล่าวได้ว่า ความสำเร็จของการพัฒนาองค์การขึ้นอยู่กับขั้นตอน 

 
  ๘๐สุนันทา  เลาหนันท์, การพัฒนาองค์การ, หน้า ๒๑๑. 
  ๘๑เรื่องเดียวกัน, หน้า ๒๑๒. 



๖๙ 

กระบวนการพัฒนาองค์การ ตัวองค์การ บรรยากาศและสภาพแวดล้อมขององค์การ กลยุทธ์ในการ
พัฒนาองค์การ ผู้นำการเปลี่ยนแปลง การยอมรับการเปลี่ยนแปลงตลอดจนความพร้อมที่จะ
ดำเนินการเพ่ือการเปลี่ยนแปลงของสมาชิกในองค์การ เงื่อนไขต่อความสำเร็จของการพัฒนาองค์การ 
ความสำเร็จของการพัฒนาองค์การขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ ถึงแม้ว่ายากที่ระบุได้ว่า ปัจจัยใด
สำคัญที่สุด แต่นักทฤษฎีองค์การเชื่อกันว่า เงื่อนไขต่อไปนี้ส่งผลต่อความสำเร็จของการพัฒนาองค์การ 
คือเป้าหมายองค์การ 
  ๑. การวางแผนเพื่อการเปลี่ยนแปลงต้องมีการวางแผนไว้ทั้งระบบ  
  ๒. การเปลี่ยนแปลงต้องมีความสัมพันธ์กับนโยบายและเป้าหมายขององค์การ  
  ๓. การพัฒนาองค์การต้องมุ่งเน้นการเปลี่ยนแปลงทัศนคติและพฤติกรรม 
  ๔. เทคนิคการพัฒนาองค์การที่นำมาใช้ควรเสริมด้วยประสบการณ์ท่ีได้จากกิจกรรม 
  ๕. การติดต่อสื่อสารภายในองค์การจะต้องมีประสิทธิภาพ  
 ๖. การไว้เชื่อใจระหว่างสมาชิกภายในกลุ่มจะต้องมีสูง 
  ๗. การวินิจฉัยสั่งการจะต้องเปิดโอกาสให้สมาชิกท่ีเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ  
 ๘. สมาชิกขององค์การต้องมีความผูกพันและมีความรับผิดชอบต่อโปรแกรมการพัฒนา 
 ๙. การกำหนดเป้าหมายขององค์การต้องทุกคนในกลุ่มมีโอกาสได้มีส่วนร่วม 
 ๑๐. การพัฒนาองค์การต้องมุ่งเน้นพัฒนาทีมงาน ผู้บริหารระดับสูงขององค์การ 

 ผู้นำการเปลี่ยนแปลงต้องมีสิ่งเหล่านี้คือ 
   ๑. ผู้นำการเปลี่ยนแปลงจะต้องมีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์และมีทักษะ 
  ๒. ผู้นำการเปลี่ยนแปลงจะต้องมีความเข้าใจในการเลือกพิจารณาใช้เทคนิค 
  ๓. ผู้นำการเปลี่ยนแปลงจะต้องมีคุณสมบัตเิหล่านี้คือ  
   ๑) มีความรู้ด้านพฤติกรรมศาสตร์  
   ๒) มีทักษะในการวิเคราะห์และวินิจฉัยปัญหาขององค์การ  
   ๓) มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับสมาชิกทุกระดับ  
   ๔) มีศิลปะในการจูงใจในการทำงาน  
   ๕) มีความอดทนต่อปัญหาอุปสรรคในการทำงาน  
   ๖) รักษาความลับขององค์การ  
   ๗) วางตัวเป็นกลางและมีความยุติธรรม   
   ๘) มีความรับผิดชอบต่อผลที่เกิดข้ึน 
 สรุปได้ว่า การพัฒนาองค์การเป็นผลรวมที่เกิดขึ้นจากปัจจัยหลายปัจจัย ความสำเร็จของ
การพัฒนาองค์การขึ้นอยู่กับขั้นตอน กระบวนการพัฒนาองค์การ ตัวองค์การ บรรยากาศและ
สภาพแวดล้อมขององค์การ กลยุทธ์ในการพัฒนาองค์การ ผู้นำการเปลี่ยนแปลง การยอมรับการ
เปลี่ยนแปลง ตลอดจนความพร้อมที่จะดำเนินการเพ่ือการเปลี่ยนแปลงของสมาชิกในองค์การ 
ความสำเร็จของการพัฒนาองค์การขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ 



๗๐ 

 จากเป้าหมายการพัฒนารูปแบบการจัดการและผลการศึกษาของนักวิชาการต่างๆ ผู้วิจัย
ประมวลได้ว่า เป้าหมายการพัฒนารูปแบบการจัดการมีความหมายที่เกี่ยวข้องสามารถสรุปได้ดังนี้     
                                                                  
ตารางท่ี ๒.๙ เป้าหมายรูปแบบการพัฒนาการจัดการ 
 

นักวิชาการหรือแหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 

สุนันทา เลาหนันท์  
(๒๕๕๓, หน้า ๒๑๑) 
 
 
   

๑. เงื่อนไขทางด้านสังคม จิตวิทยาที่อยู่ภายใน
องค์การซึ่งมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมและทัศนคติ
ของบุคคลและกลุ่ม 
๒. กลยุทธ์และเทคนิคในการพัฒนาองค์การเป็น
ตัวแปรที่อยู่คงท่ี 

               ๒.๒.๑๖ ทฤษฎีรูปแบบการพัฒนาการจัดการ 
 การพัฒนาองค์การ เป็นแนวคิดและหลักการสำคัญสำหรับการบูรณาการหรือการ
ประยุกต์ใช้กับการจัดการทรัพยากรที่มีอยู่เพ่ือการจัดการ เช่น การวางแผน การจัดองค์การ การ
บังคับบัญชา การประสานงาน และการควบคุมเป็นต้น การจัดการต้องอาศัยความรู้จากทฤษฎี
องค์การแต่ละด้านมาบูรณาการหรือประยุกต์ใช้ในองค์การ นักวิชาการมององค์การแตกต่างกันไปตาม
วัตถุประสงค์ ทฤษฎีองค์การจึงมีการเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย นักทฤษฎีองค์การได้พยายาม
แสวงหาคำจำกัดความ แนวคิดเชื่อมโยงกับหลักการเพ่ืออธิบายปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในสังคมด้วย
การตั้งสมมุติฐานเพ่ือยืนยันทดสอบหาความจริง อย่างไรก็ตาม ทฤษฎีองค์การก็คงมีคุณลักษณะคล้าย
กับหลักทฤษฎีอ่ืนๆ ผู้วิจัยจะได้นำเสนอทฤษฎีองค์การที่เกี่ยวข้องกับการจัดการ มีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้ 
 ทฤษฎีการจัดการของเฮนรี ฟาโยล์ (Henry Fayol) นักวิชาการที่มีชื่อเสียงการจัดการ  
ที่มีความเชื่อในเรื่องหลักการบริหารที่เป็นสากลและได้เสนอความคิดเกี่ยวกับหลักการบริหารขึ้นมา 
โดยเฮนรี ฟาโยล์ ได้รับการยกย่องว่าเป็นบิดาของทฤษฎีปฏิบัติการและการจัดการตามหลักการ
บริหาร เขาเป็นวิศวกรเหมืองแร่ชาวฝรั่งเศส มีความสนใจเป็นพิเศษเกี่ยวกับเรื่องหัวหน้าฝ่ายบริหาร 
(ฝ่ายจัดการ) โดยให้ความสนใจศึกษาหาวิธีการในการปรับปรุงประสิทธิภาพในการทำงานของฝ่าย
บริหารมากกว่าฝ่ายปฏิบัติการ (คนงาน) เช่นเดียวกับนักวิชาการอ่ืน เนื่องจากเฮนรี ฟาโยล์ มีความ
เชื่อว่าความสำเร็จขององค์การขึ้นอยู่กับการปฏิบัติภารกิจของฝ่ายบริหารมากกว่าฝ่ายปฏิบัติการ๘๒  
เฮนรี ฟาโยล์ (Henry Fayol) ได้ใช้เวลาในการศึกษางานมาตั้งแต่ปี ค.ศ.๑๙๒๐-๑๙๒๙เป็นระยะเวลา 

 
  ๘๒ศิริพงษ์ ลดาวัลย์ ณ อยุธยา, แนวความคิดและทฤษฎีรัฐประศาสนศาสตร์, (คณะรัฐศาสตร์และรัฐ
ประศาสนศาสตร์: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ๒๕๕๑), หน้า ๑๑๖. 
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๙ ปี ต่อมาได้นำเสนอทฤษฎีการจัดการ (Operational Management Theory) ขึ้นมาใช้เมื่อปี ค.ศ.
๑๙๒๙ ในทฤษฎีการจัดการของเฮนรี ฟาโยล์ ได้พยายามชี้ให้เห็นกิจกรรมที่ผู้บริหารจะต้องทำในการ
ดำเนินกิจการทุกประเภทอย่างมีหลักการบริหาร ๖ อย่าง 

 
 

แผนภาพที่ ๒.๒ องค์ประกอบกิจกรรมการจัดการ 
 

  จากแผนภาพที่ ๒.๒ ทฤษฎีการจัดการ (Operational Management Theory) กิจกรรม
ของผู้บริหารตามทฤษฎีการจัดการที่ปรากฏข้างต้น ระบุเหตุสำคัญว่า ผู้บริหารมีภารกิจที่ต้องปฏิบัติ
จัดทำหลายประการ เช่น 
  ๑. กิจกรรมทางด้านการค้า (Commercial) หมายถึงกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการค้า     
การจัดการตลาด การเจรจาต่อรอง การเสนอขายสินค้าหรือบริการ 
  ๒. กิจกรรมทางด้านการเงิน (Financial) หมายถึงกิจกรรมที่ เกี่ยวข้องกับการจัดทำ
งบประมาณ การจัดหาเงินทุน การวางแผนด้านการเงินที่เหมาะสมเพ่ือให้มีรายได้และการใช้จ่ายที่คุ้มค่า 
  ๓. กิจกรรมทางด้านการบัญชี (Accounting) หมายถึงภาระกิจที่เกี่ยวกับการจัดทำงบดุล
ตรวจสอบการใช้จ่ายเงิน การควบคุมต้นทุนเป็นต้น 
  ๔. กิจกรรมทางด้านความมั่นคง (Security) หมายถึงภาระกิจด้านการให้ความคุ้มครอง
บุคคล ทรัพย์สินขององค์การเพ่ือสร้างความมั่นคงให้องค์การ การสร้างความรู้สึกมั่นคงในงานให้
ผู้ปฏิบัติงานเป็นต้น 
  ๕. กิจกรรมทางด้านเทคนิค (Technical) หมายถึงกิจกรรมที่เกี่ยวกับการกำหนดรูปแบบ
ของผลิตภัณฑ์หรือบริการ เทคนิควิธีการทำงาน การผลิต การให้บริการที่ทันสมัย เพ่ือให้องค์การ
สามารถผลิตสินค้าหรือบริการที่ดีมีคุณภาพเป็นต้น 

ด้านการค้า 
(Commercial) 

ด้านการจัดการ 
(Managerial) 

 

ด้านการเงิน 
(Financial) 

 

ด้านการบัญชี 
(Accounting) 

ด้านความ
ม่ันคง 

(Security) 

ด้านเทคนิค 
(Technical) 

 

ทฤษฎีการจัดการ 
(Operational 

Management Theory) 
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  ๖. กิจกรรมทางด้านการจัดการ (Managerial) หมายถึงการดำเนินงานด้านการจัดการซึ่ง
ประกอบด้วยภาระกิจที่สำคัญ คือ การวางแผน (Planning)การจัดองค์การ(Organizing) การบังคับ
บัญชา(Commanding) การประสานงาน (Coordinating) และการควบคุม (Controlling) เป็นต้น 
 ในการดำเนินกิจกรรมทุกอย่างของผู้บริหารต้องมีกิจกรรมด้านการจัดการอยู่ด้วยเสมอ 
สำหรับภาวะด้านการจัดการในความคิดของเขาประกอบด้วยกิจกรรมทางด้านการจัดการของผู้บริหาร
ไว้ โดยมีความคิดว่าภารกิจที่สำคัญของผู้บริหารประกอบด้วยหน้าที่หลัก ๕ ประการกล่าวคือ         
การวางแผน (Planning) การจัดองค์การ (Organizing) การบังคับบัญชา (Commanding)การ
ประสานงาน (Coordinating) และการควบคุมเป็นต้น (Controlling) โดยเขามีความเชื่อว่า เป็นไปได้
ที่ควรจะหาทางศึกษาศาสตร์ที่เกี่ยวกับการบริหารซึ่งสามารถใช้ได้กับการบริหารทุกชนิด ไม่ว่าจะเป็น
การบริหารงานอุตสาหกรรมหรืองานรัฐบาล โดยมีสาระสำคัญเกี่ยวกับการบริหาร ซึ่งประกอบด้วย
หน้าที่ทางการบริหาร ๕ ประการ ดังต่อไปนี้๘๓ 
 

 
แผนภาพที่ ๒.๓ หน้าที่ของผู้บริหาร ๕ ประการ 

 
               จากแผนภาพที่ ๒.๓ หน้าที่ของผู้บริหาร ๕ ประการ คือ การดำเนินกิจกรรมทุกอย่าง
ของผู้บริหารต้องมีกิจกรรมด้านการจัดการอยู่ด้วยเสมอ สำหรับภาวะด้านการจัดการในความคิดของ
เขาประกอบด้วยกิจกรรมทางด้านการจัดการของผู้บริหารไว้ดังต่อไปนี้ 
  ๑. การวางแผน (Planning) หมายถึงภาระหน้าที่ของผู้บริหารที่จะต้องทำการคาดการณ์
ล่วงหน้าถึงเหตุการณ์ที่จะมีผลกระทบต่อธุรกิจ และกำหนดขึ้นเป็นแผนปฏิบัติงาน หรือวิธีการปฏิบัติ
เอาไว้เพ่ือเป็นแนวทางของการทำงานในอนาคต 
  ๒. การจัดองค์การ (Organizing) หมายถึงภาระหน้าที่ที่ผู้บริหารจำต้องจัดให้มีโครงสร้าง
งานและอำนาจหน้าที่ ทั้งนี้เพ่ือให้เครื่องจักร สิ่งของและตัวคนอยู่ในส่วนประกอบที่เหมาะสมในอันที่

 
 ๘๓Price,  Alan,  Human Resource Management,  In a Business Context, 2 edition,           
(London: Thomson Learning, 2004), p. 110. 

การวางแผน 

หน้าที่ของผู้บริหาร ๕ 
ประการ 

(Management Functions) 
 

การจัดองค์การ การควบคุม 

การบังคับบัญชา การประสานงาน 
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จะช่วยให้งานขององค์การบรรลุผลสำเร็จได้ 
  ๓. การบังคับบัญชาสั่งการ (Commanding) หมายถึงหน้าที่ในการสั่งการต่อผู้อยู่ใต้บังคับ
บัญชา ซึ่งจะกระทำให้ผลสำเร็จด้วยดี โดยที่ผู้บริหารจะต้องกระทำตนเป็นตัวอย่างที่ดี จะต้องเข้าใจ
คนงานของตน จะต้องเข้าใจถึงข้อตกลงในการทำงานของคนงานและองค์การที่มีอยู่ รวมถึงจะต้องมี
การติดต่อสื่อสารกับผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างใกล้ชิดทั้งขึ้นและล่อง นอกจากนี้ ยังต้องทำการประเมิน
โครงสร้างขององค์การและผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาของตนเป็นประจำ หากโครงสร้างขององค์การที่เป็นอยู่
ไม่เหมาะสมก็จำเป็นต้องปรับปรุงเช่นเดียวกัน ถ้าผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาคนใดหย่อนประสิทธิภาพ การไล่ออก 
เพ่ือปรับปรุงกำลังคนที่มีอยู่ให้เหมาะสมยิ่งขึ้นก็เป็นสิ่งจำเป็นต้องทำ 
  ๔. การประสานงาน (Coordinating) หมายถึงภาระหน้าที่จะต้องเชื่อมโยงงานของทุกคน
ให้เข้ากันได้ และกำกับให้ไปสู่จุดมุ่งหมายเดียวกัน ด้วยความพยายามที่จะกำกับดูแลให้การทำงาน
ของทุกคนและทุกหน่วยงานย่อยในองค์การให้สามารถทำงานในหน้าที่ได้อย่างประสานสอดคล้องกัน 
มุ่งสู่จดหมายเดียวกันคือวัตถุประสงค์ขององค์การโดยรวม 
  ๕. การควบคุม (Controlling) หมายถึงภาระหน้าที่ในการที่จะต้องกำกับให้สามารถ
ประกันได้ว่ากิจกรรมที่ทำไปนั้นสามารถเข้ากันได้กับแผนที่ได้วางไว้แล้ว เป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ
การติดตาม ตรวจสอบเพ่ือทราบว่ากิจกรรมที่ได้รับมอบหมายให้ผู้ใต้บังคับบัญชาไปปฏิบัติจัดทำแล้ว
นั้น สามารถถูกนำไปปฏิบัติหรือไม่เพียงใด มีปัญหาอุปสรรคหรือต้องการคำชี้แนะแนวทางในการ
แก้ไขปัญหาอย่างไรบ้าง ทั้งนี้ เพื่อให้งานสามารถดำเนินไปได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ในแผน 
  นอกจากนี้  เฮนรี ฟาโยล์ (Henry Fayol) ยังได้กำหนดหลักการบริหารจัดการ ๑๔ 
ประการ ซึ่งเป็นการกำหนดขึ้นมาจากประสบการณ์ในการทำงานของเขา โดยมีความเชื่อว่า ผู้บริหาร
จะประสบความสำเร็จในการปฏิบัติหน้าที่ต่อเมื่อได้ทำหน้าที่ทางการบริหารทั้ ง ๕ ด้าน โดยคำนึงถึง
หลักการบริหารทั่วไป (General Principle of Management) เป็นส่วนประกอบสำคัญในการเพ่ิม
ประสิทธิภาพของกระบวนการบริหารจัดการ ดังต่อไปนี้๘๔ 
  ๑.  การแบ่งงานกันทำ (Division of Labor) เฮนรี ฟาโยล์ ได้เสนอว่า คนงานควรจะ
ได้รับการมอบหมายหน้าที่ให้ปฏิบัติมากขึ้น หรือได้รับการกระตุ้นให้มีความรับผิดชอบในผลลัพธ์ของ
งานมากขึ้น ซึ่งหลักการนี้จะสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในองค์การยุคปัจจุบันได้ การแบ่งงานกันทำถือ
ว่าเป็นสิ่งที่ดีมีประโยชน์ เป็นการแบ่งเบาภาระของผู้บริหาร ทำให้สมาชิกทุกคนมีงานทำและสามารถ
ทำงานตามความรู้ความสามารถของตน ทำให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้แรงงานอย่างเต็มที่ เพราะ
การแบ่งงานกันสามารถช่วยลดเวลาการเรียนรู้งาน ทำให้คนมีทักษะ ความชำนาญงานมากขึ้น ทำงาน
ได้ดีขึ้น โดยการแบ่งงานจะต้องทำท้ังในระดับงานบริหารและงานระดับปฏิบัติการ 
  ๒.  อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ (Authority and Responsibility) เฮนรี ฟาโยล์ ได้ให้
ความสำคัญของอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ อำนาจหน้าที่แบบเป็นทางการจะได้มาจาก

 
 ๘๔ศิริวรรณ เสรีรัตน์, ทฤษฎีองค์การ: ฉบับมาตรฐาน, (กรุงเทพมหานคร: ธรรมสาร, ๒๕๕๐), หน้า ๖๙. 
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ตำแหน่งหน้าที่ของผู้บริหารในสายการบังคับบัญชา ส่วนอำนาจหน้าที่แบบไม่เป็นทางการจะได้รับจาก
ความชำนาญงานของบุคคล (Expertise) ความรู้ทางด้านเทคนิค (Technical Knowledge) ความมี
คุณค่าทางศีลธรรม (Moral Worth) และความสามารถในการนำ (Leading) และสร้างความผูกพันกับ
ผู้ใต้บังคับบัญชา อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้บริหารเป็นสิ่งที่ต้องมีความสัมพันธ์กัน นั่น
คือ อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคนที่ทำงานอยู่ในองค์การจะต้องได้สัดส่วนกัน มีความเท่า
เทียมกัน อำนาจหน้าที่หมายถึงสิทธิในการออกคำสั่งแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา อำนาจหน้าที่ต้องมีควบคู่กับ
ความรับผิดชอบเสมอ อำนาจจะได้รับจากตำแหน่งอย่างเป็นทางการ เมื่อมีการมอบอำนาจหน้าที่ให้
บุคคลใดแล้ว บุคคลนั้นจะต้องมีความรับผิดชอบต่อการการะทำผิดตามมาด้วย 
  เฮนรี ฟาโยล์ ยอมรับว่า การใช้อำนาจหน้าที่ที่ไปในทางที่ผิดเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้เสมอ ทั้งนี้ 
ขึ้นอยู่กับปัจจัยที่เป็นทางการ คือ การมีอำนาจหน้าที่ที่เหมาะสม ไม่มากไป ไม่น้อยไป บวกกับปัจจัย
ส่วนบุคคลได้แก่ ความมีไหวพริบ ประสบการณ์ ศีลธรรม จิตสำนึก และความซื่อสัตว์สุจริตของบุคคล
ที่มีอำนาจหน้าที่แต่ละคนว่า มีจิตสำนึกแห่งความรับผิดชอบหรือไม่ เพียงใด ที่จะใช้อำนาจที่มีอยู่เพ่ือ
ศึกษาผลประโยชน์ต่อตนเองและพรรคพวกหรือประโยชน์ขององค์การ 
  ๓. การมีผู้บังคับบัญชาคนเดียว (Unity of Command) เฮนรี ฟาโยล์ ได้กล่าวว่าคำสั่ง
สองคำสั่ง (Dual Command) อาจก่อให้เกิดปัญหาในการทำงาน เช่น การรายงานจะมีความ
เกี่ยวข้อง ในเมื่อผู้ควบคุมสองคนได้ให้คำสั่งกับผู้ใต้บังคับบัญชาเพียงคนเดียว ทำให้เกิดการสับสนใน
บางสถานการณ์  คำสั่งสองคำสั่งนี้ทำให้เกิดความยุ่งยากแก่ผู้บังคับบัญชา และทำให้เกิดการสับสนใน
ลำดับขั้นของอำนาจหน้าที่แบบเป็นทางการ (Formal Hierarchy of Authority) การประเมินอำนาจ
หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้บริหารในระบบผู้บังคับบัญชาสองคนจะเป็นการยาก และผู้บริหารจะ
ไม่สนใจในความรู้สึกของผู้ใต้บังคับบัญชา มักจะโกรธและอาจไม่ให้ความร่วมมือในอนาคตถ้า
ผู้ใต้บังคับบัญชาไม่เชื่อฟัง 
  ๔. สายการบังคับบัญชาตามอำนาจหน้าที่ (Line of Authority) เป็นสายการบังคับบัญชา
จากผู้บริหารในระดับบนสู่ผู้ปฏิบัติงานในระดับล่างขององค์การ ความสัมพันธ์ของการจำกัดความยาว
ของสายการบังคับบัญชา โดยการควบคุมจำนวนของระดับในลำดับขั้นของการบริหารจัดการ จำนวน
ที่ดีที่สุดของลำดับขั้นการบังคับบัญชา (Hierarchy) คือความยาวของการติดต่อสื่อสารระหว่าง
ผู้บริหารระดับสูงและพนักงานระดับล่าง รวมถึงความล่าช้าในการวางแผน (Planning) และการ
จัดการองค์การ (Organizing) ซึ่งการจำกัดจำนวนของระดับขั้นการบังคับบัญชาให้น้อยลงจะทำให้
ปัญหาในการติดต่อสื่อสารลดลง และองค์การจะมีการปฏิบัติงานที่รวดเร็วและมีความยืดหยุ่นมากขึ้น 
ภายในองค์การได้มีการแบ่งแยกแผนกซึ่งแต่ละแผนกจะมีระดับขั้นการบังคับบัญชาโดยผู้บริหารใน
ระดับกลางและระดับต้นของสายการบังคับบัญชาแต่ละแผนก ต้องมีปฏิสัมพันธ์กับผู้จัดการในระดับ
เดียวกันในแผนกอ่ืน ซึ่งปฏิสัมพันธ์นี้ช่วยในการตัดสินใจให้เร็วขึ้น เนื่องจากผู้บริหารจะรู้จักบุคคลอ่ืน 
และรู้วิธีการในการแก้ไขปัญหาเพ่ิมมากขึ้น สำหรับการทำงานข้ามแผนกหรือการทำงานข้ามสายนั้น
เป็นการสร้างทีมงานข้ามสาย ซึ่งสามารถควบคุมโดยผู้นำของแต่ละทีม 
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  ๕. การรวมอำนาจ (Centralization) เป็นการรวมอำนาจของการบังคับบัญชาไว้ที่
ผู้บริหารระดับสูงขององค์การ ซึ่งอำนาจหน้าที่จะไม่ได้รวมไว้ที่ผู้บริหารระดับสูง การบังคับบัญชา    
แต่เป็นการกำหนดว่า ควรมีการรวมอำนาจไว้ที่ผู้บริหารระดับสูงเท่าไร อย่างไร และมีการกระจาย
อำนาจให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาและคนงานในระดับล่างอย่างไร สิ่งนี้ถือว่ามีความสำคัญ เนื่องจากว่าจะ
มีผลกระทบต่อพฤติกรรมของพนักงานในทุกระดับขององค์การ 
  ๖. การมีเป้าหมายเดียวกัน (Unity of Direction) เป็นการออกแบบหรือกำหนดแผนใน
การปฏิบัติงานของผู้บริหารและคนงานที่ใช้ทรัพยากรขององค์การ องค์การใดที่ไม่มีการวางแผนจะทำ
ให้ขาดประสิทธิภาพและขาดประสิทธิผล ซึ่งจะไม่มีการมุ่งไปสู่กิจกรรมของกลุ่มหรือกิจกรรมของ
บุคคล แต่การวางแผนจะเริ่มที่ผู้บริหารระดับสูงทำงานเป็นทีมร่วมกับกลยุทธ์ขององค์การ ซึ่งจะต้องมี
การติดต่อกับผู้บริหารในระดับกลางที่มีส่วนในการตัดสินใจว่า จะใช้ทรัพยากรขององค์การอย่างไร
เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามกลยุทธ์ หลักการในข้อนี้ยึดหลักว่า กิจกรรมของแต่ละกลุ่มต้องมี
จุดหมายและแผนเดียวกัน 
  ๗. หลักความเสมอภาค (Equity) ความเสมอภาคคือความเป็นธรรม (Justice)         
ความยุติธรรม (Impartiality) และความเหมาะสม (Fairness) สำหรับสมาชิกทุกคนภายในองค์การซึ่ง
ในปัจจุบันพนักงานมีความต้องการความเสมอภาคมากขึ้นเป็นการจัดการที่ใช้หลักความเท่าเทียมกัน 
  ๘. การออกคำสั่ง (Order) วิธีการจัดการซึ่งอยู่ในตำแหน่งนั้นในการจัดหาเพ่ือให้องค์การ
ได้รับประโยชน์สูงสุด และเป็นการจัดหางานให้แก่พนักงานโดยใช้ผังองค์การ (Organization Chart) 
เพ่ือแสดงให้เห็นถึงตำแหน่งและหน้าที่ของพนักงานแต่ละคน และเป็นการชี้วัดว่าตำแหน่งของ
พนักงานแต่ละคนอาจจะมีการเลื่อนขั้นได้ในอนาคต การวางแผนเกี่ยวกับอาชีพได้รับความสนใจมาก
ขึ้นในองค์การยุคปัจจุบัน เนื่องจากทรัพยากรมนุษย์ถือว่า มีความจำเป็นที่จะต้องให้การฝึกอบรม 
(Training) และการพัฒนากำลังแรงงาน (Developing)  โดยองค์การจะกำหนดตำแหน่งหน้าที่
สำหรับคนทุกคน และทุกคนจะเข้าใจตำแหน่งหน้าที่ของตน 
  ๙. ความคิดริเริ่ม (Initiative) เป็นความสามารถของบุคคลในการกระทำสิ่งต่างๆ        
โดยปราศจากการสั่งการจากผู้บังคับบัญชา ผู้บริหารจะต้องกระตุ้นให้พนักงานมีความคิดริเริ่มซึ่ง
ความคิดริเริ่มนี้นับถือว่าเป็นจุดแข็งขององค์การ เนื่องจากจะสามารถสร้างนวัตกรรมใหม่ได้ผู้บริหารมี
ความต้องการทักษะ (Skill) และไหวพริบ (Tact) เพ่ือให้เกิดความสมดุลระหว่างองค์การและความ
ต้องการของพนักงาน และความสามารถ (Ability) จะทำให้เกิดความสมดุล ซึ่งเป็นสิ่งที่ชี้วัด
ความสามารถของผู้บริหารระดับสูงในการพัฒนาและการบริหารงาน 
  ๑๐. ความมีระเบียบวินัย (Discipline) เป็นการมุ่งให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องการเชื่อฟัง 
(Obedience) อำนาจ (Power) การใช้กฎบังคับ (Application) และลักษณะของการแสดงความนับ
ถือออกมา สำหรับอำนาจของผู้บังคับบัญชา ความมีระเบียบวินัยเป็นบุคลิกลักษณะที่เกี่ยวข้องกับ
ผู้บริหารหลายคนที่สามารถสร้างความน่าเชื่อถือให้แก่ผู้ปฏิบัติงานทั้งหมด และทำงานอย่างเข้มแข็ง 
เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายขององค์การ ความมีระเบียบวินัยจะเป็นความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกภายใน
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องค์การกับคุณสมบัติของผู้นำภายในองค์การ และเป็นความสามารถของผู้บริหารในการที่จะปฏิบัติ
ตามอย่างยุติธรรมอีกด้วย 
  ๑๑. ค่าตอบแทน (Remuneration of Personnel) การให้รางวัลประกอบด้วยโบนัส 
และแผนการแบ่งกำไร เป็นการช่วยกระตุ้นการทำงานของพนักงานได้  การให้หรือการจ่าย
ค่าตอบแทนให้แก่พนักงานมีความสำคัญอย่างมากต่อความสำเร็จขององค์การ ระบบรางวัลที่มี
ประสิทธิภาพสามารถให้ความยุติธรรมทั้งพนักงานและองค์การ รวมทั้งสามารถกระตุ้นผลผลิตเพ่ิม
โดยการให้รางวัล เพ่ือเป็นการสนับสนุนให้มีผลผลิตเพ่ิมขึ้น โดยยึดหลักว่าการจ่ายค่าตอบแทนควร
ยุติธรรมและตอบสนองความพึงพอใจสูงสุดทั้งนายจ้างและลูกจ้างเท่าที่จะทำได้ 
  ๑๒. ความมั่นคงในงาน (Stability of Tenure of Personnel) ความมั่นคงในงานมี
ความสำคัญต่อการจ้างงานระยะยาว เมื่อพนักงานอยู่ในองค์การซึ่งมีแนวโน้มจะทำงานเป็นทีมเป็น
ระยะเวลานาน โดยพยายามพัฒนาทักษะและปรับปรุงความสามารถในการใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรขององค์การ การจ้างงานระยะยาวเป็นปัจจัยสำคัญที่ใช้อธิบายการประสบความสำเร็จของ
บริษัทขนาดใหญ่ในญี่ปุ่น 
  ๑๓ . ผลประโยชน์ ส่ วนตั วมี ความสำคัญ น้ อยกว่ าผลประโยชน์ ขององค์ การ 
(Subordination of individual interests to the common interest) ผลประโยชน์ขององค์การ
ถือว่าเป็นประโยชน์ของทุกคน หรือของทุกกลุ่มในองค์การ ในขณะที่องค์การยังดำเนินกิจการอยู่
จะต้องมีการกำหนดผลประโยชน์เพื่อให้เกิดความยุติธรรมระหว่างองค์การและสมาชิกภายในองค์การ 
  ๑๔. ความสามัคคี (Esprit de corps) เป็นความรู้สึกร่วมกันของสมาชิกภายในองค์การที่
ช่วยสนับสนุนการทำงานของสมาชิกในกลุ่ม ในการออกแบบประยุกต์ของอำนาจหน้าที่ตามลำดับขั้น
ภายในองค์การ และสิทธิในการสั่งการ หรือการบริโภค และความร่วมมือกัน ถือว่าเป็นส่วนประกอบ
สำคัญในการที่ทำให้องค์การบรรลุผลสำเร็จและมีการพัฒนาความสามัคคีจะสามารถบรรลุผลสำเร็จได้
หากมีการติดต่อกันระหว่างผู้บริหารและคนงาน โดยการติดต่อเพ่ือแก้ไขปัญหาในสถานการณ์ที่สำคัญ
เพราะความสามัคคีคือพลัง เมื่อสมาชิกมีความสามัคคีกันสูงก็จะทำให้องค์การมีความแข็งแกร่ง 
 สรุปได้ว่า ทฤษฎีการจัดการจะให้ความสำคัญและการสนับสนุนการจัดการทุกสาขาอาชีพ
เพ่ือให้มีการพัฒนารูปแบบการจัดการสู่สากล และได้เสนอแนวทางการจัดการเกี่ยวกับหลักการ
บริหารเชิงปฏิบัติการ คือ ผู้บริหารจะมีภารกิจที่ต้องปฏิบัติการ เช่น การค้า การเงิน การบัญชี ความ
มั่นคง เทคนิค การจัดการ คือการดำเนินงาน เช่น การวางแผน การจัดองค์การ การบังคับบัญชา การ
ประสานงาน และการควบคุมเป็นต้น นอกจากนั้น ทฤษฎีการจัดการยังได้เสนอแนวทางการพัฒนา
รูปแบบการจัดการ ๑๔ ประการ ที่มีความเหมะสมเพ่ือการบูรณาการหรือการประยุกต์ใช้กับหลักการ
บริหารทั่วไป เป็นส่วนประกอบที่สำคัญในกระบวนการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ดังนี้ 
  ๑. การแบ่งงานกันทำ  
  ๒.  อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ  
 ๓. การมีผู้บังคับบัญชาคนเดียว  



๗๗ 

  ๔. สายการบังคับบัญชาตามอำนาจหน้าที่  
  ๕. การรวมอำนาจ  
  ๖. การมีเป้าหมายเดียวกัน  
  ๗. หลักความเสมอภาค  
  ๘. การออกคำสั่ง  
  ๙. ความคิดริเริ่ม  
  ๑๐. ความมีระเบียบวินัย  
  ๑๑. ค่าตอบแทน  
  ๑๒. ความมั่นคงในงาน  
  ๑๓. ผลประโยชน์ขององค์การ  
  ๑๔. ความสามัคคี  
 
              จากทฤษฎีการพัฒนารูปแบบการจัดการและผลการศึกษาของนักวิชาการต่างๆ ผู้วิจัย
ประมวลได้ว่า ทฤษฎีการพัฒนารูปแบบการจัดการมีความหมายที่เกี่ยวข้องสามารถสรุปได้ดังนี้ 
 
ตารางท่ี ๒.๑๐ ทฤษฎีรูปแบบการพัฒนาการจัดการ 
 

นักวิชาการหรือแหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 

ศิริพงษ์ ลดาวัลย์ ณ อยุธยา   
(๒๕๕๑, หน้า ๑๑๖) 

ความสำเร็จขององค์การขึ้นอยู่กับการ
ปฏิบั ติภ ารกิจของฝ่ ายบริหารมากกว่ าฝ่ าย
ปฏิบัติการ 

Price, Alan   
(2004, p. 110) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑. ภาระหน้าที่ของผู้บริหารที่จะต้องทำการ
คาดการณ์ล่วงหน้าถึงเหตุการณ์ที่จะมีผลกระทบ
ต่อธุรกิจ  

๒. มีโครงสร้างงานและอำนาจหน้าที่  
๓. หน้าที่ ในการสั่ งการต่อผู้อยู่ ใต้บังคับ

บัญชา  
๔. ภาระหน้าที่จะต้องเชื่อมโยงงานของทุก

คนให้เข้ากันได้  
๕. ภาระหน้าที่ ในการที่จะต้องกำกับให้

สามารถประกันได้ว่ากิจกรรมที่ทำไปนั้นสามารถ
เข้ากันได้กับแผนที่ได้วางไว้แล้ว  

 



๗๘ 

ตารางท่ี ๒.๑๐ ทฤษฎีรูปแบบการพัฒนาการจัดการ (ต่อ) 
 

นักวิชาการหรือแหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 

ศิริวรรณ เสรีรัตน์  
(๒๕๕๐, หน้า ๖๙) 
 
 
 
 
 
 

๑.การแบ่งงานกันทำ ๒.อำนาจหน้าที่และ
ความรับผิดชอบ ๓.การมีผู้บังคับบัญชาคนเดียว 
๔.สายการบังคับบัญชาตามอำนาจหน้าที่ ๕.การ
รวมอำนาจ ๖.การมีเป้าหมายเดียวกัน ๗.หลัก
ความเสมอภาค ๘.การออกคำสั่ง ๙.ความคิดริเริ่ม 
๑๐.ความมีระเบียบวินัย ๑๑.ค่าตอบแทน ๑๒.
ความมั่นคงในงาน ๑๓.ผลประโยชน์ขององค์การ 
๑๔.ความสามัคคี 

 
๒.๓ แนวคิดการบริหารกิจการคณะสงฆ์ด้านการปกครองคณะสงฆ์ 
 การจัดโครงสร้างการบริหารและการจัดการปกครองคณะสงฆ์ในปัจจุบันเป็นไปตาม
พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๐๕ การตราพระราชบัญญัติฉบับนี้เกิดจากความต้องการของคณะ
รัฐบาลซึ่งในสมัยนั้นมี จอมพลสฤษดิ์  ธนะรัชต์ เป็นนายกรัฐมนตรีที่มุ่งปรับเปลี่ยนรูปแบบการ
ปกครองคณะสงฆ์ให้สอดคล้องกับนโยบายการปกครองประเทศที่นิยมการรวบอำนาจการตัดสินใจ
เด็ดขาดไว้กับผู้นำที่เข้มแข็ง เห็นว่าการปกครองในระบอบประชาธิปไตยที่กำหนดให้มีการถ่วงดุล
อำนาจกันนั้น นำมาซึ่งความล่าช้าและความขาดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานดังนั้น จึงเห็น ว่า    
การแยกอำนาจบัญชาการของคณะสงฆ์ออกเป็น ๓ ทาง คือ สังฆสภา คณะสังฆมนตรี และคณะ
วินัยธร ตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ.๒๔๘๔ เป็นระบบที่มีผลบั่นทอนประสิทธิภาพในการ
ดำเนินกิจการคณะสงฆ์ ต้องประสบกับอุปสรรคและความล่าช้า จึงทำให้เห็นว่ากิจการที่คณะสงฆ์
จะต้องทำหรือที่จะต้องถือเป็นธุระหน้าที่เพราะเป็นการคณะสงฆ์และการพระศาสนาหรือเพราะ
เกี่ยวกับการคณะสงฆ์และการพระศาสนา มี ๖ ฝ่ายคือ การเพ่ือความเรียบร้อยดีงาม (การปกครอง)  
การศาสนศึกษา การศึกษาสงเคราะห์ การเผยแผ่พระพุทธศาสนาการสาธารณูปการและการสาธารณ
สงเคราะห์๘๕ ฉะนั้น การปกครองตามความหมายในพระพุทธศาสนา เป็นการปกครองเพ่ือการศึกษา 
การปกครองและความสงบเรียบร้อยที่เกิดจาก การปกครองนั้น มิใช่เป็นจุดหมายในตัว แต่เป็นเพียง
ปัจจัยคือสภาพเอ้ือ เพ่ือช่วยให้แต่ละบุคคลบรรลุจุดหมายแห่งการศึกษาหรือเพ่ือเป็นหลักประกันของ
การศึกษาทั้งสิ้น ถ้าไม่ปกครองด้วยการศึกษา ก็ต้องปกครองด้วยอำนาจ เมื่อปกครองด้วยอำนาจ     

 
๘๕พระเทพปริยัติสุธี (วรวิทย์ คงฺคปญฺโ ), การคณะสงฆ์ และการพระศาสนา, (กรุงเทพมหานคร:      

โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๕), หน้า ๙. 



๗๙ 

ก็เกิดความรู้สึกในเชิงปฏิปักษ์ที่เอียงไปในทางที่จะขัดแย้งกัน  ด้วยเหตุนี้ การปกครองแบบใช้อำนาจ 
จึงก่อให้เกิดปัญหาเริ่มตั้งแต่เกิดความขัดแย้งในจิตใจ เป็นต้นไป ทำให้ยิ่งต้องเพ่ิมการใช้อำนาจใช้
อาญาและจะเน้นการลงโทษมากยิ่งขึ้นตามลำดับ ไม่ใช่การปกครองแบบพยายามสร้างคนดี แต่เป็น
การปกครอง แบบพยายามกำจัดคนเลวนั่นเอง๘๖ 
 โดยการปกครองคณะสงฆ์ในยุคนี้อำนาจหน้าที่ของมหาเถรสมาคมมีความหมาย
กว้างขวางมาก พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒ ) พ.ศ. ๒๕๓๕ มีจุดเด่นในการ
สถาปนาสมเด็จพระสังฆราช คือ สมเด็จพระสังฆราชมีองค์เดียว แลพระมหากษัตริย์ทรงสถาปนา
สมเด็จพระราชาคณะผู้มีอาวุโสสูงสุดโดยสมณศักดิ์  และกรรมการมหาเถรสมาคมมี ๒๑ รูป 
เหมือนเดิมแต่อำนาจหน้าที่ของมหาเถรสมาคม พระราชบัญญัติฉบับนี้กำหนดไว้อย่างชัดเจนกว่าทุก
ฉบับคือ 
 ๑. ปกครองคณะสงฆ์ให้เป็นไปโดยเรียบร้อยดีงาม 
 ๒. ปกครองและกำหนดการบรรพชาสามเณร 
 ๓. ควบคุมและส่งเสริมการศาสนศึกษา การศึกษาสงเคราะห์ การเผยแผ่พระพุทธศาสนา 
การสาธารณูปการ และการสาธารณสงเคราะห์ของคณะสงฆ์ 
 ๔. รักษาหลักพระธรรมวินัยของพระพุทธศาสนา 
 ๕. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่น 
 เพ่ือการนี้ ให้มหาเถรสมาคมมีอำนาจตรากฎมหาเถรสมาคม ออกข้อบังคับ วางระเบียบ
ออกคำสั่ง มีมติหรือออกประกาศ โดยไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายและพระธรรมวินัยใช้บังคับได้     
และจะมอบให้พระภิกษุรูปใดหรือคณะใดเป็นผู้ใช้อำนาจหน้าที่ตามวรรคหนึ่งก็ได้ 
 ภาพรวมการปกครองคณะสงฆ์ไทย อยู่ภายใต้การปกครองโดยพระราชบัญญัติ  
คณะสงฆ์ฉบับ พ.ศ. ๒๕๐๕ โดยกำหนดอำนาจหน้าที่มหาเถรสมาคมในพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ 
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ เกี่ยวข้องกับการควบคุมและส่งเสริมกิจการคณะสงฆ์ที่เคยถูกจัดเป็นอำนาจ
หน้าที่ของสังฆมนตรีแห่งองค์การ ๔ ในพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๔๘๔ 
 กฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ ๒๓ (พ.ศ. ๒๕๔๑) ว่าด้วยระเบียบการปกครองคณะสงฆ์๘๗ ข้อ
ที่  ๕ วิธีดำเนินการเพ่ือความเรียบร้อยดีงาม วิธีดำเนินการศาสนศึกษาและศึกษาสงเคราะห์ 
วิธีดำเนินการเผยแผ่พระพุทธศาสนา วิธีดำเนินการสาธารณูปการและสาธารณสงเคราะห์อันเกี่ยวกับ

 
๘๖พระเมธีธรรมาภรณ์ (ประยูร  ธมฺมจิตฺโต), การปกครองคณะสงฆ์ไทย , (กรุงเทพมหานคร: 

สหธรรมิก, ๒๕๔๙), หน้า ๗๘. 
๘๗กนก  แสนประเสริฐ, ประมวลพระราชบัญญัติคณะสงฆ์, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์สำนักงาน

พระพุทธศาสนาแห่งชาติ, ๒๕๔๙), หน้า ๗๔. 



๘๐ 

การคณะสงฆ์และการพระศาสนา ให้เป็นไปตามที่กำหนดในระเบียบมหาเถรสมาคม แต่บางการคง
เป็นไปตามจารีต คือ ปฏิบัติตามจารีตก็มีอยู่๘๘ 
 การบริหารกิจการคณะสงฆ์ของมหาเถรสมาคม เป็นไปในลักษณะที่ว่ากรรมการทั้งหมด
ร่วมกันรับผิดชอบงานทั้ง ๖ ประเภท โดยไม่มีการแต่งตั้งเป็น “กระทรวง” แล้วมอบหมายให้รูปใดรูป
หนึ่งทำหน้าที่เป็น “รัฐมนตรี” เพื่อกำกับดูแลเป็นการเฉพาะ และมีอำนาจคือ 
 ก. อำนาจนิติบัญญัติของมหาเถรสมาคม ในฐานะที่ปฏิบัติหน้าที่ของสังฆสภา มหาเถร
สมาคมจึงมีอำนาจฝ่ายนิติบัญญัติ ดังนี้   
  ๑) ตรากฎมหาเถรสมาคม   
  ๒) ออกข้อบังคับ  
  ๓) วางระเบียบ  
  ๔) ออกคำสั่ง  
  ๕) มีมติมหาเถรสมาคม และ 
  ๖) ออกประกาศมหาเถรสมาคม 
 ข. อำนาจบริหารของมหาเถรสมาคม โดยที่อำนาจการปกครองและบริหารกิจการคณะ
สงฆ์ของคณะสังฆมนตรีเดิมได้ตกเป็นอำนาจหน้าที่ของมหาเถรสมาคม ดังนั้น มหาเถรสมาคมจึงมี
อำนาจหน้าที่ด้านการบริหาร ดังต่อไปนี้  
 ๑) จัดระเบียบการปกครองคณะสงฆ์   
 ๒) จัดแบ่งเขตปกครองคณะสงฆ์ส่วนภูมิภาค   
 ๓) จัดตำแหน่งผู้ปกครองคณะสงฆ์ส่วนภูมิภาคและ 
 ๔) แต่งตั้งและถอดถอนผู้ปกครองคณะสงฆ์  
 และในนามคณะกรรมการมหาเถรสมาคมนั้นจะมีคณะอนุกรรมการที่มหาเถรสมาคม 
แต่งตั้งอีกหลายคณะ คือ คณะกรรมการการศึกษาของสงฆ์,อำนวยการพระธรรมทูตคณะร่างกฎ
นิคหกรรม,คณะจัดตั้งทุนสาธารณสงเคราะห์และศึกษาสงเคราะห์และคณะกรรมการควบคุมพระภิกษุ
สามเณรไปยังต่างประเทศ (ศ.ต.ภ.) 
 การปกครองคณะสงฆ์ไทยปัจจุบันนี้ มีการแบ่งเขตปกครองตามลำดับชั้นคือ ตั้งแต่       
เจ้าคณะใหญ่ เจ้าคณะภาค เจ้าคณะจังหวัด เจ้าคณะอำเภอ เจ้าคณะตำบล และเจ้าอาวาสตามลำดับ 
โดยแบ่งสายการปกครองหรือปฏิบัติการปกครองในเขตปกครองของตน ดังนี้ 
 ๑. เจ้าคณะใหญ่หนกลาง ปกครอง มหานิกาย ภาค ๑, ๒, ๓, ๑๓, ๑๔, และ ๑๕ 
 ๒. เจ้าคณะใหญ่หนเหนือ ปกครอง มหานิกาย ภาค ๔, ๕, ๖, และ ๗ 
 ๓. เจ้าคณะใหญ่หนตะวันออก ปกครอง มหานิกาย ภาค ๘, ๙, ๑๐, ๑๑, และ ๑๒ 

 
๘๘สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ , กฎมหาเถรสมาคม , (กรุงเทพมหานคร: สำนักงาน

พระพุทธศาสนาแห่งชาติ, ๒๔๔๕), หน้า ๑๕. 



๘๑ 

 ๔. เจ้าคณะใหญ่หนใต้ ปกครอง มหานิกาย ภาค ๑๖, ๑๗, และ ๑๘ 
 ๕. เจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุต ปกครอง ธรรมยุตนิกายทุกภาค 
 ส่วนการปกครองคณะสงฆ์ส่วนภูมิภาคเป็นไปตามความในมาตรา ๒๒ ของพระราชบัญญัติ
คณะสงฆ์ พ.ศ.๒๕๐๕ แก้ไขเพ่ิมเติมโดย พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๓๕ กำหนดให้มี
พระภิกษุเป็นผู้ปกครองตามชั้น ตามลำดับดังต่อไปนี้ คือ (๑) เจ้าคณะภาค  (๒) เจ้าคณะจังหวัด      
(๓) เจ้าคณะอำเภอหรือเจ้าคณะเขต  (๔) เจ้าคณะตำบลหรือเจ้าคณะแขวง และ (๕) เจ้าอาวาส๘๙ 
 ค. อำนาจตุลาการของมหาเถรสมาคม การพิจารณาวินิจฉัยอธิกรณ์หรือคดีความในคณะ
สงฆ์ มหาเถรสมาคม อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๕ แห่งพระราชบัญญัติฉบับนี้ได้ตรากฎมหา
เถรสมาคม ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ.๒๕๒๑) ว่าด้วยการลงนิคหกรรม๙๐ กฎมหาเถรสมาคมนี้แบ่งอำนาจการ
พิจารณาวินิจฉัยอธิกรณ์ ออกเป็น ๓ ชั้น คือ 
 ๑. การพิจารณาชั้นต้น เป็นอำนาจของเจ้าอาวาสที่ภิกษุถูกฟ้องสังกัดอยู่ ถ้าผู้ถูกฟ้อง 
เป็นเจ้าอาวาสก็ให้เป็นอำนาจของเจ้าคณะผู้ปกครองคณะสงฆ์เหนือขึ้นไปอีกข้ันหนึ่ง 
 ๒. การพิจารณาชั้น อุทธรณ์  เป็นอำนาจของคณะผู้ พิจารณาชั้น อุทธรณ์  ซึ่ งจะ
ประกอบด้วยเจ้าคณะหรือผู้ปกครองเหนือชั้นขึ้นไปกว่าเจ้าอาวาสหรือเจ้าคณะผู้พิจารณาในชั้นต้น 
 ๓. การพิจารณาชั้นฎีกา เป็นอำนาจของมหาเถรสมาคม คำสั่ง หรือคำวินิจฉัยของมหา
เถรสมาคมในการลงนิคหกรรมไม่ว่าในกรณีใดให้เป็นอันถึงท่ีสุด 
 จะเห็นได้ว่า การที่ฝ่ายรัฐบาลได้ตราพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๐๕ ออกมาบังคับ
ใช้ได้เป็นประจักษ์พยานอย่างดีที่แสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างอาณาจักรกับศาสนจักร เพราะการ
ออกพระราชบัญญัติฉบับนี้ รัฐบาลได้ชื่อว่าให้การอุปถัมภ์แก่คณะสงฆ์ ทั้งนี้เพราะคณะสงฆ์ ไม่มี
อำนาจลงโทษพระภิกษุผู้ประพฤติล่วงละเมิดพระธรรมวินัยขั้นร้ายแรงและทั้งไม่มีอำนาจลงโทษผู้ใส่
ความคณะสงฆ์ หากปล่อยไว้ย่อมจะนำความเสื่อมเสียมาสู่วงการคณะสงฆ์ในกรณีนี้คณะสงฆ์จำ
จะต้องพ่ึงอำนาจรัฐเพ่ือสร้างความศักดิ์สิทธิ์ให้กับพระธรรมวินัยและความบริสุทธิ์ แห่งพระศาสนา 
แม้ว่ามหาเถรสมาคมมีอำนาจปกครองคณะสงฆ์อย่างเต็มที่ข้อนี้ไม่ได้หมายความว่าคณะสงฆ์มีอิสระ
จากการควบคุมของกลไกของรัฐ 
 การปกครองคณะสงฆ์ในยุคปัจจุบันนี้ ได้มีการพัฒนาเป็นลำดับ  ปัจจุบันมีการตรา พระ
บัญญัติคณะสงฆ์อีกสองฉบับ คือ ฉบับ พ.ศ.๒๕๐๕ และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ มี
การจัดรูปแบบการปกครองคณะสงฆ์ที่ชัดเจนและเป็นสัดส่วนในการบริหารงานคณะสงฆ์มากยิ่งขึ้น 
และมีการพัฒนาการด้านเทคโนโลยีบูรณาการด้วยหลักพุทธธรรมนำการปกครองไปพร้อมกับความ
เจริญ และมีกฎหมาย พระราชบัญญัติ ข้อบังคับ ระเบียบต่างๆ มาเกื้อกูลพระธรรมวินัย โดยเฉพาะ
การปกครองคณะสงฆ์มีรูปแบบที่แตกต่างไปจากสมัยก่อนมาก มีรูปแบบที่ปฏิบัติชัดเจนมากยิ่งขึ้น 

 
๘๙กนก  แสนประเสริฐ, ประมวลพระราชบัญญัติคณะสงฆ์, หน้า ๖. 
๙๐เรื่องเดียวกัน, หน้า ๙. 



๘๒ 

ดังนั้น รูปแบบแนวคิดและวิธีการในการปกครองคณะสงฆ์ ชื่อว่า มีส่วนสำคัญยิ่งในการบริหารจัดการ
ให้องค์กรคณะสงฆ์ให้มีประสิทธิภาพประสิทธิผล ฉะนั้นผู้ที่จะเป็นผู้นำในการปกครองคณะสงฆ์ในยุค
ปัจจุบันนี้ ต้องมีวิสัยทัศน์ มีความรู้ ความสามารถ และเป็นผู้เพียบพร้อมด้วยจริยาวัตรข้อปฏิบัติเป็นที่
ยอมรับของคณะสงฆ์และสังคมโดยรวม 
 จากแนวคิดและความหมายการปกครองคณะสงฆ์และผลการศึกษาของนักวิชาการต่างๆ 
ผู้วิจัยประมวลได้ว่า แนวคิดและความหมายการปกครองคณะสงฆ์มีความหมายที่เกี่ยวข้องสามารถ
สรุปได้ดังนี้ 
 
ตารางท่ี ๒.๑๑ แนวคิดและความหมายการปกครองคณะสงฆ์ 
 

นักวิชาการหรือแหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 

พระเทพปริยัติสุธี (วรวิทย์ คงฺคปญฺโ )  
(๒๕๔๕, หน้า ๙) 

กิจการที่คณะสงฆ์จะต้องทำหรือที่จะต้องถือ
เป็นธุระหน้าที่เพราะเป็นการคณะสงฆ์และการ
พระศาสนา 

พระเมธีธรรมาภรณ์ (ประยูร  ธมฺมจิตฺโต)  
(๒๕๔๙, หน้า ๗๘) 

 การปกครองแบบใช้อำนาจก่อให้เกิดปัญหา
เริ่มตั้งแต่เกิดความขัดแย้งในจิตใจ 

กนก  แสนประเสริฐ   
(๒๕๔๙, หน้า ๗๔) 
 
 
    

วิธีดำเนินการเพ่ือความเรียบร้อยดีงาม 
วิธีดำเนินการศาสนศึกษาและศึกษาสงเคราะห์ 
วิ ธี ด ำ เนิ น ก า ร เผ ย แ ผ่ พ ร ะ พุ ท ธ ศ า ส น า 
วิ ธี ด ำเนิ นการสาธารณู ปการและสาธารณ
สงเคราะห ์

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  
(๒๔๔๕, หน้า ๑๕) 

การแต่งตั้งเป็น “กระทรวง” แล้วมอบหมาย
ให้รูปใดรูปหนึ่งทำหน้าที่ เป็น “รัฐมนตรี” เพ่ือ
กำกับดูแลเป็นการเฉพาะ และมีอำนาจ 

              
๒.๓.๑ การปกครองคณะสงฆ์ 

 การปกครอง หมายถึง การดูแล การคุ้มครอง การระวังรักษาหรือการบริหาร๙๑ หรืออาจ
กล่าวได้ว่า การปกครอง คือการสร้างกฎเกณฑ์เป็นกฎหมายใช้บังคับคนในสังคมให้ปฏิบัติตามและ
เป็นกฎเกณฑ์ที่ใช้ในการตัดสินความขัดแย้งระหว่างคนในสังคม ทุกคนต้องยอมรับและปฏิบัติตามกฎ
ที่จัดตั้งขึ้น ถ้าใครทำผิดกฎ จะได้รับโทษตามที่ได้กำหนดไว้ ทั้งนี้ก็เพ่ือความอยู่ได้อยู่รอดและความ

 
๙๑ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕5๔, (กรุงเทพมหานคร: บริษัท 

นานมีบุคส์ พับลิเคช่ันส์ จำกัด, ๒๕5๖), หน้า ๖๔๖. 



๘๓ 

สงบสุขของคนในสังคม ในทางศาสนจักร การปกครองใช้พระวินัยหรือสิกขาบทซึ่งพระพุทธองค์ทรง
ประชุมสงฆ์และร่วมกันพิจารณาบัญญัติขึ้น เป็นธรรมนูญการปกครอง ทั้งนี้ เพ่ือใช้ควบคุมความ
ประพฤติของพระภิกษุที่ยังเป็นปุถุชนให้เป็นไปในแนวทางเดียวกันการปกครองของคณะสงฆ์ ไม่มี
ระบบที่มีชื่อเรียกเฉพาะ คณะสงฆ์ของพระพุทธเจ้าเป็นสังฆะ๙๒ ซึ่งมีระเบียบ แบบแผนข้อกำหนด
วิธีการดำเนินการตามท่ีพระองค์ทรงบัญญัติไว้ 
 แนวคิดและวิธีการปกครองตามรูปแบบคณะสงฆ์ไทย ต้องสอดคล้องกับพระธรรมวินัย
และเป็นไปตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ มติมหาเถรสมาคม ซึ่งพระ
เมธีธรรมาภรณ์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) ได้แสดงทัศนะไว้ว่า การปกครองคณะสงฆ์ ต้องมุ่งเน้นพัฒนาวัด
แต่ละวัดให้เข้มแข็งเป็นที่พ่ึงของชุมชนอย่างแท้จริง จากนั้นวัดทั้งหลาย ก็สร้างเครือข่ายโยงใยรวมกัน 
ทำงานร่วมกันเป็นทีมทั่วประเทศ ลดขั้นตอนสายบังคับบัญชาที่ซ้ำซ้อน ไม่ทันการณ์ โดยปรับปรุง
ระบบทำงานของพระสังฆาธิการหรือทำรีเอ็นจิเนียริ่งให้กับการบริหารคณะสงฆ์ให้เป็นระบบการ
บริหารงานที่ใช้ได้ดี โดยอาศัยความก้าวหน้าของเทคโนโลยี ด้านสื่อสาร๙๓ การปกครองคนต้องยึด
หลักธรรมาธิปไตย ดั่งที่ท่านได้กล่าวไว้ว่า แม่น้ำกว้างใหญ่เพราะอยู่ต่ำ อย่างแม่โขง รอรับหยาดน้ำ 
หยดน้ำจาก ลำธาร ห้วย คลอง หนอง บึงไหลมาเต็ม เพราะแม่น้ำโขง อยู่ต่ำ ลองไปดูต้นแม่น้ำโขงที่
อยู่สูง ที่นั่น แม่น้ำโขงจะเล็กนิดเดียว คนที่เป็นผู้นำ ก็เหมือนกันจะเป็นผู้ยิ่งใหญ่ ต้องวางตัวเหมือน
แม่น้ำ  เข้าถึงประชาชน เข้าถึงผู้ใต้บังคับบัญชา เพ่ือนร่วมงานอ่อนน้อมถ่อมตน ไม่ใช่ทำตัวเป็นพวก
อัตตาธิปไตย ต้องเป็นธรรมาธิปไตยจึงจะยิ่งใหญ่ได้๙๔ 
 นอกจากหลักธรรมาธิปไตยแล้วพระธรรมวินัยก็เป็นหลักการอันสำคัญยิ่งในการปกครอง
คณะสงฆ์ ดังที่ท่านได้บรรยายถวายความรู้ในการอบรมหลักสูตรการเพ่ิมประสิทธิภาพเลขานุการไว้ว่า 
การปกครองคณะสงฆ์ เป็นการปกครองโดยยึดหลักพระธรรมวินัยเป็นที่ตั้งโดยอาศัยอำนาจของรัฐ
และจารีตเป็นหลักอุดหนุน หลักในการบริหารนั้น ผู้ปกครอง นักบริหารจะต้องรู้จักคนมีความรู้มี
ความสามารถ มีความรอบรู้ เกี่ยวกับคนร่วมงานหรือผู้อยู่ ใต้บั งคับบัญชาเสียก่อนว่า ใครมี
ความสามารถถนัดด้านไหนบ้าง เพ่ือจะใช้คนให้ถูกกับงาน๙๕ ฉะนั้น การปกครองคณะสงฆ์ที่ดีนั้น 
เบื้องต้น ต้องรู้จักวางโครงงานหรือการแบ่งงานมอบอำนาจหน้าที่ จำต้องมีทีมงานคอยสนองงานเจ้า
คณะ เพ่ือให้งานดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย จึงกำหนดลักษณะงานไว้ ๔ ประการ คือ 

 
๙๒พระพรหมคุณาภรณ์  (ป.อ. ปยุตฺ โต), ธรรมาธิปไตยไม่มา จึงหาประชาธิปไตยไม่ เจอ , 

(กรุงเทพมหานคร: บริษัทพิมพ์สวย จำกัด, ๒๕๔๙), หน้า ๑๒-๑๓. 
๙๓พระเมธีธรรมาภรณ์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต), พระพุทธศาสนาในยุคโลกาภิวัตน์, (กรุงเทพมหานคร:     

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๙), หน้า ๒๙-๓๓. 
๙๔พระราชวรมุนี (ประยูร ธมฺมจิตฺโต), สุขภาพใจ, (กรุงเทพมหานคร: บริษัท เคล็ดไทย, ๒๕๔๐), 

หน้า ๑๗๘. 
๙๕สำนักงานเจ้าคณะภาค ๒, ระเบียบงานสารบัญ, (กรุงเทพมหานคร: มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั, 

๒๕๔๓), หน้า ๔-๗. 



๘๔ 

 ๑. งานสารบรรณ เป็นหัวใจหลักของงานด้านเอกสาร เป็นธรรมดาของผู้ สนองงานที่ทำ
หน้าที่เป็นเลขานุการ จะต้องคอยสังเกตและศึกษาว่า ผู้บังคับบัญชาของตนชอบอย่างไรการสังเกต
เป็นเรื่องสำคัญ ผู้ที่จะเป็นแม่บ้านหรือเลขานุการได้ดีหรือไม่ ดูที่การสังเกต เช่นเมื่อร่างหนังสือเสนอ
ไปแล้วมีการแก้ไข ผู้สนองงานที่ฉลาดจะสังเกตว่าท่านแก้ไขในเรื่องใดไม่ว่าจะเป็นการพิมพ์ การพิสูจน์
อักษร วรรคตอน เป็นต้น เลขานุการต้องเป็นคนช่างสังเกตและจดจำ เพราะต้องทำหน้าที่เป็นแม่บ้าน
หรือหัวหน้าสำนักงานหนังสือเข้าออกอยู่ในความรับผิดชอบของเลขานุการ การจัดระบบงานเอกสาร 
ตู้ไหนเก็บเอกสารอะไร ต้องให้เป็นระบบระเบียบเมื่อเก็บแล้วเวลาที่ต้องการใช้ สามารถหาได้อย่าง
รวดเร็ว  
 ๒. งานประประชุม เป็นเรื่องท่ีมีความสำคัญมาก เป็นส่วนที่ทำให้งานบริหารงานปกครอง
ดำเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ มหาเถรสมาคมกำหนดไว้ว่า ต้องมีการประชุมพระสังฆาธิการใน
ระดับต่างๆ ปีหนึ่งหลายครั้ง ฝ่ายเลขานุการมีบทบาทสำคัญที่สุดที่จะทำให้การประชุมได้ผล ตั้งแต่
การแจ้งกำหนดประชุม จัดสถานที่ นัดผู้เกี่ยวข้องมาชี้แจง จัดทำวาระการประชุม สิ่งที่สำคัญที่สุดคือ 
เตรียมเอกสารประกอบการประชุม อย่าให้ประชุมมือเปล่าเด็ดขาด ถ้าจะประชุมเรื่องอะไร กฎ 
ระเบียบ ข้อบังคับหรือคำสั่งในเรื่องนั้นๆ ว่าอย่างไร ต้องนำมาแจกที่ประชุม มิฉะนั้นแล้วจะทำให้การ
พิจารณาผิดกฎ ระเบียบหรือคำสั่ง ในการประชุมคณะรัฐมนตรี เรื่องแต่ละเรื่องที่เสนอเข้าที่ประชุม 
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี จะตรวจอย่างละเอียด ถ้าเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเงิน ต้องถามไปที่
กระทรวงการคลังก่อนว่า เรื่องนี้กระทรวงการคลังมีมติว่าอย่างไร ถ้าเป็นเรื่องงบประมาณ ต้องถามไป
ที่สำนักงบประมาณ ถ้าทุกฝ่ายเห็นพ้องต้องกันว่า ควรเข้าที่ประชุม เลขาธิการ จึงจะได้เสนอเข้าที่
ประชุมคณะรัฐมนตรี นี่เรียกว่า “ทำงานหลังฉาก” 
 ๓. การเสนองาน เลขานุการไม่ใช่เพียงบุรุษไปรษณีย์ บริษัทใหญ่ๆ เขามีการจ้าง
เลขานุการแพงๆ มีหน้าที่กรองงานเสนองานเพ่ือพิจารณาว่า เรื่องนี้เป็นมาอย่างไร ก่อนที่จะเสนอ  
เจ้าคณะ ต้องกรองงานหรือมีการบันทึกแนบเสนอถวายคำแนะนำก่อนพิจารณาอนุมัติ อาจจะเป็น
บันทึกเล็กๆ ไว้ที่ท้ายว่า ระเบียบเป็นมาอย่างไร เพราะฉะนั้นสิ่งที่เลขานุการต้องรู้คือ กฎ ระเบียบ มติ
ทั้งหมดซึ่งในทางปฏิบัติเป็นไปได้ยาก แต่ก็ต้องไปหาเรื่องที่เกี่ยวข้องมาเสนองาน เลขานุการต้องเป็นหู
เป็นตาให้กับผู้บังคับบัญชา ในการปกครอง ฝ่ายการข่าวต้องมี เมื่อเกิดอธิกรณ์ อย่าให้ผู้บังคับบัญชา
บอกว่า “เรื่องนี้ ยังไม่ได้รับรายงาน” เลขานุการต้องเป็นผู้ประสาน 
 ๔. การสนองงาน เรียกว่า เป็นหน่วยเฉพาะกิจ ตรงนี้คณะสงฆ์เรายังขาดและสิ่งที่
เลขานุการต้องทำ คือเวลาเกิดเรื่อง เลขานุการต้องเป็นหน่วยเคลื่อนที่เร็ว Trouble Shooter แปลว่า 
เจาะปัญหา ลงไปคลี่คลายปัญหา แขวงหรือตำบลต้องมีทีมที่จะลงไปดูในระดับวัดเขตหรืออำเภอก็
ต้องมีทีมงานในเวลาเกิดปัญหาเกิดเรื่องต่างๆ ทุกฝ่ายปรึกษาหารือเฉพาะเรื่องนั้นๆ พยายามอย่าให้ถึง
สื่อมวลชน ที่คณะสงฆ์เกิดปัญหาในขณะนี้เพราะขาดทีมจะเข้าไปจัดการกับปัญหา เราควรจัดตั้ง
ทีมงานหน่วยเคลื่อนที่เร็วเข้าไปแก้ปัญหา อย่าให้ลุกลามใหญ่โตกลายเป็นน้ำผึ้งหยดเดียว 



๘๕ 

 ถ้าทำงานกันเป็นระบบอย่างนี้ งานจะเดินไปได้ด้วยดีและทำให้ทำงานได้หลากหลาย   
สิ่งสำคัญประการสุดท้ายคือ เมื่องานมากขึ้น ต้องมีเจ้าหน้าที่สำนักงาน ต้องหาทีมงานมาช่วยนี่เป็น
ความคาดหวังและอยากเห็นการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาการปกครองคณะสงฆ์ให้พระสังฆาธิการ
ได้เอาใจใส่และดูแลกิจการของคณะสงฆ์ร่วมกัน มาเหนื่อยร่วมกัน ทำงานร่วมกันต้องให้เกิดประโยชน์
กับพระพุทธศาสนาอย่างยิ่ง พระธรรมโกศาจารย์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) ได้ให้ข้อคิดเกี่ยวกับหลักการ
บริหารปกครองว่า “การบริหารที่ดี ต้องเป็นผู้รู้เท่าทันสถานการณ์ต่างๆ อย่าเป็นผู้ตกข่าว บริหารต้อง
รวดเร็วและแม่นยำ การจะแก้ปัญหาใดๆ นั้น ต้องแก้ในขณะนั้น  ให้ติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง 
ท่านอุปมาเปรียบเทียบว่า ตีเหล็กต้องตีตอนเหล็กร้อน การปกครอง เมื่อมีเรื่องเดือดร้อนต้องดูทันที 
นั่นหมายถึง การที่จะแก้ไขทันเหตุการณ์ได้ดีต้องทำขณะนั้นอย่าชะลอจนเรื่องเงียบหายไปโดยไม่สนใจ
หรือนิ่งเฉย จะทำให้เสียระบบการทำงาน เสียระบบการปกครอง การบริหารงานต้องมีระบบ จัดการ
ระบบให้ดี ลำดับเหตุการณ์ให้เหมาะสม อย่านิ่งดูดายต้องขวนขวายหางานอยู่เสมอและ ท่านยังให้
แนวคิดในสิ่งที่พึงทำคือ การข่าวข้อมูลสื่อสารต้องรวดเร็วทันใจทันการณ์ทันเกม เมื่อได้รับข่าวสาร
ข้อมูลแล้ว ต้องรายงานผู้บังคับบัญชาของตนเองเป็นลายลักษณ์อักษร รายงานความคืบหน้าของ
สถานการณ์ และทำการเชิงรุก รู้ทันรู้คน รู้งานรู้กาล เป็นแมวมองเลือกหาคนดีมีฝีมือมาร่วมทีมเ พ่ือ
สนองงานและให้พิจารณาความดีความชอบให้กำลังใจด้วยผลงานที่เขาได้ทำ นั่น คือ การส่งเสริมคนดี
มีฝีมือได้ทำงาน การทำงานนั้นอย่าให้กระทบกระทั่งระบบการปกครองในระดับเบื้องต้นหรือระดับสูง
ขึ้นไป 
 จากการปกครองคณะสงฆ์และผลการศึกษาของนักวิชาการต่างๆ ผู้วิจัยประมวลได้ว่า  
การปกครองคณะสงฆ์มีความหมายที่เก่ียวข้องสามารถสรุปได้ดังนี้ 

ตารางท่ี ๒.๑๒ การปกครองคณะสงฆ์ 
 

นักวิชาการหรือแหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 

ราชบัณฑิตยสถาน  
(๒๕๔๖, หน้า ๖๔๖)    

การดูแล การคุ้มครอง การระวังรักษาหรือ
การบริหาร 

พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต)   
(๒๕๔๙, หน้า ๑๒-๑๓) 

ไม่มีระบบที่มีชื่อเรียกเฉพาะ คณะสงฆ์ของ
พระพุทธเจ้าเป็นสังฆะ 

พระเมธีธรรมาภรณ์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) 
(๒๕๔๙, หน้า ๒๙-๓๓) 
      

การบริหารคณะสงฆ์ ให้ เป็นระบบการ
บริหารงานที่ใช้ได้ดี โดยอาศัยความก้าวหน้าของ
เทคโนโลยี ด้านสื่อสาร 

 

 



๘๖ 

ตารางท่ี ๒.๑๒ การปกครองคณะสงฆ์ (ต่อ) 
 

นักวิชาการหรือแหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 

พระราชวรมุนี (ประยูร ธมฺมจิตฺโต)  
(๒๕๔๐, หน้า ๑๗๘) 

ไม่ใช่ทำตัวเป็นพวกอัตตาธิปไตย ต้องเป็น
ธรรมาธิปไตยจึงจะยิ่งใหญ่ได้ 

สำนักงานเจ้าคณะภาค ๒  
(๒๕๔๓, หน้า ๔-๗) 
 

มีความรอบรู้เกี่ยวกับคนร่วมงานหรือผู้อยู่
ใต้บังคับบัญชา 

              ๒.๓.๒ แนวคิด ทีเ่กี่ยวกับการบริหารกิจการคณะสงฆ์ด้านการปกครอง 
 การปกครองคณะสงฆ์หรือสถาบันสงฆ์ในสมัยพุทธกาลนั้น พระพุทธเจ้าจะทรงดูแลด้วย
พระองค์เองทรงอยู่ในฐานะประมุขและทรงให้ความสำคัญเสมอภาคในการบัญญัติสิกขาบทต่างๆ 
พระองค์จะทรงทำท่ามกลางสงฆ์สังฆกรรมต่างๆ ที่กระทำต้องได้รับเสียงเอกฉันท์จากคณะสงฆ์จึงจะ
สามารถดำเนินต่อไป ทำให้พระพุทธศาสนาเผยแผ่ไปอย่างรวดเร็ว สิ่งที่พระพุทธองค์ทรงทิ้งไว้เป็น
มรดกมาถึงปัจจุบันก็คือ พระธรรมวินัยซึ่งจะเป็นหลักในการที่สถาบันสงฆ์จะใช้เป็นสื่อในการ
สร้างสรรค์สิ่งดีงามให้กับชาวโลกต่อไป และจะเป็นสิ่งกำหนดบทบาทหรือจุดยืนในด้านความสัมพันธ์
ระหว่างสงฆ์กำสังคมชาวโลกในปัจจุบันและอนาคตอีกด้วย๙๖ เช่นเดียวกับการบริหารกิจการคณะสงฆ์ 
ย่อมต้องมีความผู้นำหรือภาวะผู้นำในการบริหาร โดยบริหารตามหลักภาวะผู้นำนั้น มีมาตั้งแต่สมัย
พุทธกาล โดยพระพุทธเจ้าทรงเป็นผู้นำที่มีหน้าที่ในการดูแลปกครองคณะสงฆ์ แม้ว่าจะเกิดปัญหาจาก
ภายในและภายนอกคณะสงฆ์ก็ตาม พระพุทธองค์ทรงมีพระปรีชาสามารถบริหารกิจการคณะสงฆ์ ให้
รอดพ้นจากภัยต่างๆ ได้ จนกระทั่งเสด็จดับขันธ์ปรินิพพาน หลังจากที่พระพุทธองค์เสด็จปรินิพพาน
แล้วพระมหากัสสปะผู้เป็นพระสาวกสำคัญยิ่งที่ได้รับการคัดเลือกจากคณะสงฆ์ให้เป็นประธานใหญ่ใน
การทำสังคายนาครั้งที่ ๑ ที่ถ้ำสัตตบรรณในเขาเวภาระบรรพตเขตกรุงราชคฤห์๙๗ หลังจากสังคายนา
พระธรรมวินัยครั้งที่๓ พระเจ้าอโศกมหาราชได้ส่งพระมหาเถระไปประกาศพระพุทธศาสนา ๙ สาย
และประเทศไทยได้รับผลจากการเผยแผ่คราวนั้นด้วย๙๘ ทำให้พระพุทธศาสนาได้ประดิษฐาน 
ในดินแดนสุวรรณภูมิ อันเป็นที่ตั้งของประเทศไทยและอีกหลายประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  
มาตั้งแต่ยุคกรุงสุโขทัยเป็นราชธานีของไทยก็ยังมีการใช้หลักภาวะผู้นำควบคู่กับหลักพุทธธรรมในการ
บริหารกิจการคณะสงฆ์มาโดยตลอดจนถึงในยุคปัจจุบันนี้ 

 
๙๖พระเทพเวที (ประยุทธ์ ปยุตฺโต), การศึกษาที่สากลบนพ้ืนฐานแห่งภูมิปัญญาไทย, (กรุงเทพมหานคร: 

อมรินทร์พริ้นติ้งกรุ๊พ, ๒๕๔๔), หน้า ๓๒. 
๙๗สง่า หล่อสำราญ, ตำนานพระพุทธสาวก, (กรุงเทพมหานคร: อักษรสยามการพิมพ,์ ๒๕๔๑), หน้า ๑๗. 
๙๘พระเทพเวที (ประยุทธ์ ปยุตฺโต), พุทธบริษัทกับพระธรรมวินัย, (กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์

ปัญญา, ๒๕๔๒), หน้า ๙. 



๘๗ 

 ๒.๓.๓ การปกครองคณะสงฆ์ในสมัยพุทธกาลและหลังพุทธกาล 
 ๑) การปกครองคณะสงฆ์ในสมัยพุทธกาล 
 การปกครองคณะสงฆ์ในสมัยพุทธกาลนั้นยังไม่เป็นรูปแบบในลักษณะที่เป็นองค์การ
บริหารจัดตั้งตามลักษณะองค์การบริหารทั่วๆไป เหมือนในปัจจุบันแต่เป็นการทำหน้าที่ของพระภิกษุ
ทุกรูปที่อยู่ร่วมกันในอารามนั้นๆ มีสิทธิเท่าเทียมกันในการช่วยเหลือทำหน้าที่ดูแลรักษา และ
ดำเนินการให้ชีวิตความเป็นอยู่ จากการกระทำของภิกษุแต่ละรูป ให้เป็นไปตามหลักพระธรรมวินัยให้
ถูกต้องตามพุทธบัญญัติเรียกว่าเป็นการปกครองโดยธรรมวินัย๙๙ โดยภาพรวมแล้วสมัยพุทธกาล 
พระพุทธเจ้าทรงดำเนินการปกครองด้วยวิธีการคัดเลือกกลั่นกรองบุคลากรมาบวชในพระพุทธศาสนา
มีพระธรรมวินัยเป็นฐานรองรับ ทรงให้ศึกษาเล่าเรียนพระธรรมวินัย เพ่ือนำไปสู่การเผยแผ่
พระพุทธศาสนานั่นเอง 
 การอยู่ร่วมกันเป็นหมู่คณะใหญ่เป็นสมาชิกของสังคมไม่ว่าจะเป็นสังคมบรรพชิตหรือ
คฤหัสถ์ ถ้าไม่สามารถฝึกฝนอบรมจิตใจของตนให้หลุดพ้น หรืองดเว้นจากจากความโลภความโกรธ 
ความหลงได้อย่างเด็ดขาดแล้ว ย่อมจะเกิดความขัดแย้งในหมู่คณะนั้นๆ เมื่อเป็นเช่นนั้น จึงจำเป็น
อย่างยิ่งที่จะต้องช่วยกันรับผิดชอบและเข้มงวดกับการคัดเลือกสมาชิกที่เข้ามาในสังคมสงฆ์ ด้วย
กฎหมายหรือแบบแผนจารีตประเพณีกฎเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่งที่เป็นเครื่องรองรับสถานภาพแห่ง
การอยู่ร่วมกันเป็นหมู่คณะ กฎหมายและแบบแผนที่คนส่วนใหญ่ของสังคมให้ความเห็นชอบร่วมกันว่า
สามารถใช้เป็นมาตรการมาตรฐานแนวทางควบคุมความประพฤติปฏิบัติแต่ละบุคคลให้อยู่ในกรอบ
เขตอาณาณัติที่ถูกต้องและดีงามตามประเพณี ทั้งนี้ก็เพ่ือให้สังคมสงฆ์สามารถดำรงอยู่ได้อย่างสงบสุข
และไม่ก่อให้เกิดจลาจลกระทำการอันไม่ควรที่เรียกว่าภินทนาการในภายใน๑๐๐ จะเห็นได้ว่าพระพุทธ
องค์ทรงแผ่ข่ายคือพระญาณอันยาวไกลทรงทราบถึงอนาคต เพ่ือป้องกันอันตรายที่จะเกิดขึ้นกับ
ศาสนาของพระองค์เอง อาศัยพระธรรมวินัยที่พระพุทธองค์ทรงวางไว้เป็นตัวแทนของพระองค์ 
เหมือนคราวที่พระอานนท์ทูลถามว่า“พระพุทธองค์ปรินิพพานไปแล้ว จะมอบอำนาจหน้าที่การดูแล
คณะสงฆ์แก่ผู้ใด” พระพุทธองค์ตรัสกับพระอานนท์ว่า “ดูก่อนอานนท์ พระธรรมและวินัยใดที่เรา 
ได้แสดงและบัญญัติไว้ เมื่อเราล่วงลับไปแล้ว พระธรรมและวินัยนั้นแหละ จักเป็นศาสดาของพวกเธอ
ทั้งหลาย”๑๐๑ 
 การบริหารปกครองพุทธบริษัทสี่ในพระพุทธศาสนานั้น พระพุทธองค์ทรงมีความ
ระมัดระวังและพิถีพิถันเป็นอย่างยิ่งในการรับสมาชิกเข้าสู่หมู่คณะหรือสถาบันสงฆ์ในยุคแรกๆ 
พระองค์ทรงคัดเลือกสมาชิกที่ เข้ามาใหม่ด้วยพระองค์เอง คือ ทรงประทานการอุปสมบทแก่  

 
๙๙พระมหาธรรมรัต อริยธมฺโม , การศึกษาเชิงวิเคราะห์หลักรัฐศาสตร์ที่มี ในพระไตรปิฎก , 

(กรุงเทพมหานคร: ห้างหุ้นส่วนจำกัดโรงพิมพ์สุรวัฒน์, ๒๕๔๓), หน้า ๕๗. 
๑๐๐แสวง  อุดมศรี , การปกครองคณะสงฆ์ไทย , (กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยมหาจุฬา 

ลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๐), หน้า ๑๕. 
๑๐๑ที.ม. (ไทย) ๑๐/๒๑๖/๑๖๔. 



๘๘ 

พระปัญจวัคคีย์ มีพระอัญญาโกณฑัญญะ เป็นต้น จากนั้นก็ทรงมอบอำนาจแก่คณะสงฆ์  ในการ
คัดเลือกคัดสรรสมาชิกที่มาอยู่ใหม่ด้วยญัตติจตุถกรรม แต่ถึงกระนั้นก็มีมาตรการที่รัดกุมมาก เช่น ผู้ที่
จะอุปสมบทต้องเป็นผู้ชาย มีอายุครบ ๒๐ ปีบริบูรณ์ขึ้นไป และเป็นคนที่มีอวัยวะสมบูรณ์ไม่พิกล
พิการ ไม่เป็นโรคที่สังคมรังเกียจ เป็นต้น๑๐๒ และพระองค์ยังทรงกำหนดคุณสมบัติของพระอุปัชฌาย์
และพระสงฆ์ที่จะกระทำการยอมรับสังฆกรรมแห่งการรับสมาชิกใหม่หรือพระภิกษุ โดยทรงบัญญัติ 
ให้พระภิกษุใหม่แต่ละรูปมีพระอุปัชฌาย์ คือเมื่อจะบวชต้องมีพระอุปัชฌาย์ เป็นผู้ดูแล นั้นหมายถึง
พระภิกษุผู้บวชใหม่ต้องมีพระอุปัชฌาย์เป็นผู้ดูแลเหมือนบิดาดูแลลูกดั่งที่พระพุทธองค์ตรัสกับ
พระภิกษุตอนประกาศพระพุทธศาสนาใหม่ๆ ว่า ภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตอุปัชฌาย์ อุปัชฌาย์ จักเข้า
ไปตั้งจิตสนิทสนมในสัทธิวิหาริกเหมือนบุตรสัทธิวิหาริกจักเข้าไปตั้งจิตสนิทสนมในอุปัชฌาย์เหมือน
บิดา เมื่อเป็นเช่นนี้แล้ว อุปัชฌาย์และสัทธิวิหาริกจักมีความเคารพยำเกรงประพฤติกลมเกลียวกัน  
จักถึงความเจริญงอกงามไพบูลย์ในธรรมวินัยนี้๑๐๓ ผู้บวชใหม่ยังไม่รู้หลักการและแนวทางในการศึกษา
ปฏิบัติที่ถูกต้องควรแนะนำให้ความรู้พื้นฐานเบื้องต้น ยิ่งเมื่อมาอยู่รวมกันมากๆ ขึ้น ก็มีปัญหาว่า ผู้เข้า
มาใหม่นั้นบางคนเข้ามาแล้วอาจจะมีความรู้สึกเคว้งคว้าง ไม่ได้รับการแนะนำให้ฝึกฝน ศึกษา เรียนรู้ 
ทำให้ไม่ได้รับประโยชน์จากคณะสงฆ์เท่าที่ควร เพราะฉะนั้น พระพุทธเจ้าจึงทรงบัญญัติให้มีอุปัชฌาย์
ขึ้นมา๑๐๔ 
 ในช่วงต้นสมัยพุทธกาลยังไม่มีการบัญญัติวินัย เพราะจำนวนพระภิกษุสงฆ์มีน้อยและทุก
รูปต่างก็ตั้งใจประพฤติปฏิบัติธรรมอย่างเคร่งครัด ต่างสำนึกดีว่า อะไรเป็นสิ่งที่ควรทำหรือไม่ควรทำ
ครั้นต่อมา พระพุทธเจ้าทรงประทานหลักการ คือ พระโอวาทปาติโมกข์ ไว้เป็นหลักปฏิบัติสำหรับ
พระสงฆ์ ได้แก่๑๐๕  
  ๑) การไม่ทำบาปทั้งปวง 
  ๒) การทำกุศลให้ถึงพร้อม 
  ๓) การทำจิตของตนให้ผ่องใส 
  ๔) ความอดทน คือ ความอดกลั้น เป็นตบะอย่างยิ่ง 
  ๕) พระนิพพานเป็นบรมธรรม 
  ๖) ผู้ทำร้ายผู้อื่นไม่ชื่อว่าเป็นบรรพชิต 
  ๗) ผู้เบียดเบียนผู้อ่ืนไม่ชื่อว่าเป็นสมณะ 
  ๘) ความสำรวมในพระปาติโมกข์ 

 
๑๐๒วิ.ม. (ไทย) ๔/๑๑๙/๑๘๔. 
๑๐๓วิ.ม. (ไทย) ๔/๖๕/๘๑. 
๑๐๔พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), นิติศาสตร์แนวพุทธ, (กรุงเทพมหานคร: มูลนิธิพุทธธรรม , 

๒๕๔๙), หน้า ๕๔. 
๑๐๕วิ.ม. (ไทย) ๑/๑๙/๑๙๑.  



๘๙ 

  ๙) ความเป็นผู้รู้จักประมาณในอาหาร 
  ๑๐) การอยู่ในเสนาสนะท่ีสงัด 
  ๑๑) การประกอบความเพียรในอธิจิต 
 โอวาทปาติโมกข์ จัดว่าเป็นอุดมการณ์ในการเผยแผ่ จัดเป็นพุทธกิจ ไม่ใช่กิจของพระ
สาวก ต่อมา เมื่อผู้ที่เข้ามาบวชมีจำนวนเพ่ิมมากขึ้น พระสารีบุตรจึงกราบทูลขอให้พระผู้มีพระภาค
ทรงบัญญัติสิกขาบท เพ่ือความมั่นคงแห่งพระพุทธศาสนา พระผู้มีพระภาคตรัสว่ายังไม่ถึงเวลาที่
พระองค์จะทรงบัญญัติสิกขาบท ถ้ายังไม่มีความเสียหายเกิดขึ้นในหมู่ พระองค์จะไม่ทรงบัญญัติ
สิกขาบท เมื่อเกิดความเสียหายขึ้น จึงจะทรงบัญญัติ เวลาต่อมา เมื่อเกิดความเสียหายขึ้น จึงจะทรง
บัญญัติ เวลาต่อมา เมื่อเกิดความเสียหายขึ้นแก่สงฆ์ พระผู้มีพระภาคจึงได้ทรงบัญญัติอาณาปาติโมกข์ 
และทรงอนุญาตให้พระสงฆ์สวดอาณาปาติโมกข์ทุก ๑๕ วัน 
 อาณาปาติโมกข์ หมายถึง พระพุทธบัญญัติที่ทรงบัญญัติไว้กำกับความประพฤติของสงฆ์
เหมือนการออกกฎหมายควบคุม อันจะเป็นเหตุให้พระพุทธศาสนามีความม่ันคง อาณาปาติโมกข์ มี ๒ 
อย่าง ได้แก่ 
  ๑) อาทิพรหมจรรย์ คือ ความประพฤติอันประเสริฐที่เป็นส่วนเบื้องต้น หมายถึงศีล คือ 
ความประพฤติอย่างปกติ พระผู้มีพระภาคทรงบัญญัติอาทิพรหมจรรย์ เพ่ือกำกับความประพฤติของ
บรรพชิต เพื่อป้องกันความเสียหาย จัดเป็นสิกขาบทที่มาในพระปาติโมกข์ 
  ๒) อภิสมาจาร คือ มารยาทในสังคม ว่าด้วยระเบียบที่พึงปฏิบัติเพ่ือสร้างความสัมพันธ์ที่
ดี ระหว่างบรรพชิตกับบรรพชิต บรรพชิตกับคฤหัสถ์ เป็นมารยาทของภิกษุจัดเป็นสิกขาบทที่มานอก
พระปาติโมกข์  
 อาณาปาติโมกข์ เป็นระเบียบความประพฤติทางกาย และทางวาจา เป็นระเบียบที่พึง
ปฏิบัติในสังคมของพระอริยบุคคล ดังพระพุทธดำรัสว่า เธอทั้ งหลายจงเป็นอยู่อย่างผู้มีศีลถึงพร้อม
ด้วยปาติโมกข์ จงเป็นอยู่อย่างสำรวมระวังในปาติโมกข์ ถึงพร้อมด้วยอาจาระและโคจรเห็นภัยในโทษ
แม้เพียงเล็กน้อย สมาทานศึกษาในสิกขาบททั้งหลายอยู่เถิด๑๐๖ 
 ครั้นต่อมาเมื่อมีจำนวนพระภิกษุเพ่ิมมากขึ้น การอยู่รวมกันเป็นหมู่คณะใหญ่ ๆ ไม่ว่าจะ
เป็นสังคมคฤหัสถ์หรือบรรพชิตก็ดี ซึ่งมีพ้ืนฐานแตกต่างกัน ถ้าไม่ได้ฝึกฝนตนเองให้อยู่ในประเพณี
วัฒนธรรมที่สังคมนั้นๆ กำหนดไว้ ย่อมจะก่อให้เกิดปัญหาความขัดแย้งได้เพราะต่างคนต่างคิดต่างคน
ต่างทำ เมื่อเป็นเช่นนี้แล้ว จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีระเบียบกฎเกณฑ์กติกาที่คนส่วนใหญ่ยอมรับมาใช้
เป็นแนวปฏิบัติ ซึ่งสามารถควบคุมความประพฤติของสมาชิกในหมู่คณะให้เป็นไปในทางเดียวกัน 
ก่อให้เกิดความเรียบร้อยดีงามในสังคมนั้นๆ  
 การบัญญัติพระธรรมวินัย หรือสิกขาบท พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติหลังจากที่มีพระภิกษุ
จำนวนมากขึ้น เพราะมีผู้ประพฤติไม่เหมาะสม ประพฤติผิดนอกรีตนอกทาง ด้วยเหตุผลดังกล่าว    

 
๑๐๖ม.มู (ไทย) ๑๒/๖๔/๕๖. 



๙๐ 

ทำให้พระพุทธเจ้าทรงพิจารณากำหนดขอบเขตข้อวัตรปฏิบัติสำหรับเหล่าพระอริยสงฆ์และสมมุติสงฆ์
ได้ประพฤติปฏิบัติเพ่ือไม่ให้กระทบกระเทือนหรือสั่นคลอนให้คนนอกศาสนาติเตียนได้ พระพุทธเจ้า
อาศัยผลแห่งการกระทำของพระภิกษุผู้ประพฤติผิดนั้น แล้วนำมาเป็นข้อบัญญัติเพ่ือป้องกันมิให้ใคร
ต่อใครประพฤติผิดเช่นนั้นอีก ในการบัญญัติแต่ละครั้งล้วนเป็นมติคณะสงฆ์เห็นร่วมด้วยทุกครั้งไป 
และสิกขาบทเหล่านั้น มีทั้งหนักและเบาตามแต่โทษานุโทษนั้นๆ เป็นที่น่าสังเกตว่าการบัญญัติพระ
ธรรมวินัยของพระพุทธองค์มิได้บัญญัติเป็นหมวดๆ หมู่ๆ หรือเรียงตามมาตราหรือข้อหนักเบา แต่เป็น
การบัญญัติตามความผิดที่พระภิกษุประพฤติผิด และการบัญญัติพระธรรมวินัยหรือสิกขาบทพระพุทธ
องค์มิได้ทรงบัญญัติล่วงหน้า และพระธรรมวินัยหรือกฎข้อบังคับที่พระพุทธองค์ทรงบัญญัติขึ้นมานั้ น 
สามารถนำไปใช้ได้ตลอดกาล และไม่มีการเปลี่ยนแปลงเพ่ือให้คล้อยตามโลกหรือตามสถานการณ์
บ้านเมือง จึงนับได้ว่าพระธรรมวินัยของพระพุทธเจ้านั้นเป็นธรรมนูญแห่งชีวิตของพระภิกษุสงฆ์อย่าง
แท้จริง 
 สมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิรญาณวโรรส ทรงให้เหตุผลในการบัญญัติสิกขาบท
ไว้ดังนี้ 
  ๑) เมื่อใดความเสียหายเกิดขึ้น เมื่อนั้นพระองค์ทรงบัญญัติสิกขาบท ห้ามประพฤติ
เช่นนั้นเป็นอย่างๆ ไป 
  ๒) ตั้งแล้วไม่เลิกถอน แต่จะเพ่ิมหรือแก้ไขให้เหมาะกับที่จะประพฤติได้ ถ้ายังหลวมอยู่ 
ไม่พอจะห้ามความเสียหายนั้นเด็ดขาด ทรงบัญญัติรัดซ้ำเข้าไปอีก ถ้าตึงนักก็แก้ไขหย่อนลงมา 
  ๓) ตั้งแล้วไม่เลิกถอน แต่เพ่ิมอนุบัญญัติพระบัญญัติที่ตั้งไว้ครั้งแรก เรียกว่ามูลบัญญัติข้อ
ที่ทรงบัญญัติเพ่ิมเติมทีหลัง เรียกว่าอนุบัญญัติ๑๐๗ 
 พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต) ชี้แจงว่า วินัยคือระเบียบแบบแผน กฎเกณฑ์แบบต่างๆ 
ที่ตั้งขึ้นโดยอาศัยหลักธรรมคำสอนนั้น และเพ่ือทำให้คำสอนหรือหลักธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้
นั้น ให้ เกิดผลเป็นจริงเป็นจังขึ้นมาแล้วก็เกื้อกูลการนำสู่จุดหมายของพระธรรมคำสอนของ
พระพุทธเจ้า๑๐๘ และวินัย คือการจัดตั้งวางระบบและระเบียบแบบแผน กับทั้งบทกฎหมาย ระเบียบ 
กฎเกณฑ์กติกา ที่เป็นข้อกำหนดในการจัดตั้งรวมทั้งการจัดการให้คนประพฤติปฏิบัติ หรือให้กิจการ
ดำเนินไปตามตัวบทกฎหมาย เมื่อคนตั้งอยู่ในวินัยโดยปฏิบัติตามสิกขาบทก็เป็นผู้มีศีล ศีลจึงเป็น
คุณสมบัติของคน เป็นสภาพการฝึกฝนพัฒนาที่อยู่ในตัวคน๑๐๙ 
 

 
๑๐๗สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส , วินัยมุข เล่ม ๑ , พิมพ์ครั้งที่  ๓๐ , 

(กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย, ๒๕๔๗), หน้า ๙–๑๐. 
๑๐๘พระเทพเวที  (ประยุทธ์  ปยุตฺ โต) และ ระวี ภาวิไล , พุทธบริษัท กับ พระธรรมวินัย , 

(กรุงเทพมหานคร: ปัญญา, ๒๕๔๒), หน้า ๑๑. 
๑๐๙พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), นิติศาสตร์แนวพุทธ, หน้า ๖๑. 



๙๑ 

 พระพุทธองค์ทรงบัญญัติสิกขาบทเพ่ือประโยชน์ หรือวัตถุประสงค์ที่ เสมอกัน ๑๐
ประการ๑๑๐ ย่อได้เป็น ๕ หมวด๑๑๑ คือ 
  ๑) เพื่อประโยชน์แก่สงฆ์หรือส่วนรวม 
   (๑) เพ่ือความรับว่าดีแห่งสงฆ์ คือเพ่ือความดีงามของสถาบันสงฆ์ทั้งหมดโดย
ส่วนรวมที่มีความเรียบร้อยอยู่กันด้วยดีด้วยการตั้งวินัยขึ้นมาบนฐานแห่งความยอมรับร่วมกัน 
   (๒) เพ่ือความสำคัญแห่งสงฆ์ไม่ใช่เฉพาะแต่อยู่เรียบร้อยดีต้องอยู่สุขสบายของ
ส่วนรวม 
  ๒) เพื่อประโยชน์แก่ตัวบุคคล 
   (๑) เพ่ือกำราบคนหน้าด้าน คือผู้เก้อยาก 
   (๒) เพ่ือความอยู่ผาสุกของภิกษุผู้มีศีลเป็นที่รัก 
  ๓) เพ่ือประโยชน์แก่ชีวิตมนุษย์ คือคำนึงถึงผลดีและผลร้ายที่จะเกิดกับชีวิตของมนุษย์ 
เช่นเรื่องความดี ความชั่ว เป็นต้น โดยมุ่งที่จะสร้างสภาพเอ้ือต่อชีวิตที่ดีงาม 
   (๑) เพ่ือปกป้องอาสวะอันจะบังเกิดข้ึนในปัจจุบัน 
   (๒) เพ่ือปกป้องอาสวะอันจะบังเกิดข้ึนในอนาคต 
  ๔) เพื่อประโยชน์แก่ประชาชนทั่วไปที่เป็นสังคมใหญ่ คือ เพื่อผลดีแก่จิตใจของประชาชน 
ทำให้คนมีจิตใจผ่องใสด้วยอาศัยความดีงามของพระสงฆ์เป็นสื่อ 
   (๑) เพ่ือความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไม่เลื่อมใส 
   (๒) เพ่ือความเลื่อมใสของชุมชนที่เลื่อมใสแล้ว 
  ๕) เพื่อประโยชน์แก่ตัวพระศาสนา 
   (๑) เพ่ือความตั้งมั่นแห่งพระธรรมวินัย 
   (๒) เพ่ือถือตามพระธรรมวินัย นั่นก็คือเพ่ือช่วยค้ำจุนให้ระเบียบแบบแผน และระบบ
ต่างๆ เกิดมีผลในการปฏิบัติตามหลักการอย่างหนักแน่นมั่นคง เป็นไปตามวัตถุประสงค์อย่างมั่นคง 
 จะเห็นได้ว่า พระธรรมวินัยที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติไว้เพ่ือประโยชน์แก่การปกครองภิกษุ
สงฆ์ ซึ่งเรียกว่า อาณาปาติโมกข์ ซึ่งก่อนพรรษา ๒๐ นั้น ทรงประทานโอวาทปาติโมกข์ เป็นหลักการไว้ 
แต่เมื่อพระสงฆ์ปุถุชนมีมากขึ้น มีความประพฤติเสื่อมเสียมากขึ้น จึงทรงบัญญัติสิกขาบทเพ่ือควบคุมหมู่
สงฆ์ดังกล่าวแล้ว จึงเชื่อได้ว่าพระธรรมวินัยของพระพุทธเจ้า มีความสำคัญในการเกื้อกูลนานาประการ
และเป็นหลักชัยในการปกครองคณะสงฆ์ ผดุงศาสน์ได้อย่างมั่นคงถาวร ดังที่พระพุทธองค์ ทรงปรารภกับ
พระอานนท์ก่อนที่พระองค์จะปรินิพพานว่า “ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย พวกเธอมีตนเป็นที่พ่ึงเถิด อย่ามีสิ่ง
อ่ืนเป็นที่พึงเลย จงมีธรรมเป็นที่พึงเถิด อย่ามีสิ่งอ่ืนเป็นที่พึงเลยดูก่อนอานนท์ ธรรมวินัยใดอันเรา
แสดงไว้ว่า บัญญัติไว้แล้วแก่พวกเธอ ธรรมและวินัยนั้น จักเป็นศาสดาของพวกเธอทั้งหลาย โดยการ

 
๑๑๐วิ.ม. (ไทย) ๓๙/๒๗ – ๒๙. 
๑๑๑พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), นิติศาสตร์แนวพุทธ, หน้า ๖๒. 



๙๒ 

ล่วงไปแห่งเรา”๑๑๒ นี่ก็แสดงชัดว่าธรรมวินัยทั้งหมดเป็นเหมือนศาสดาของชาวพุทธ เพราะฉะนั้น ถ้า
หากว่าสงฆ์สำคัญ วินัยก็สำคัญคือวินัยเป็นตัวที่ทำให้สงฆ์ดำรงอยู่ และให้สงฆ์อยู่อย่างเป็นระบบเป็น
รูปแบบที่เป็นไปตามพระพุทธประสงค์นั่นเอง๑๑๓ พระพุทธเจ้าวางกรอบพระธรรมวินัยเพ่ือเป็นแบบ
แผนข้อวัตรปฏิบัติในการอยู่ร่วมกันเป็นหมู่คณะและทรงป้องกันภัยอันตราย อสัทธธรรมที่จักเกิด
ขึ้นกับพุทธศาสนา พระธรรมวินัยเป็นกรอบและแนวการปฏิบัติดำรงตนให้อยู่ในขอบเขตอันเหมาะสม
ในสมณภาวะ เพ่ือความผาสุกและความเรียบร้อยในหมู่คณะ อันเป็นประโยชน์เกื้อกูลทั้งฝ่ายบรรพชิต
และคฤหัสถ์นั่นเองและการบัญญัติพระธรรมวินัยหรือข้อสิกขาบทแต่ละข้อนั้นล้วนมีเหตุผลแห่งการ
บัญญัติทั้งนั้นไม่ว่าสิกขาบทเล็กๆ น้อยๆ ก็ตามโดยการยอมรับแห่งคณะสงฆ์เป็นเสียงข้างมาก 
พระพุทธเจ้าบัญญัติพระวินัยโดยผ่านมติการยอมรับจากคณะสงฆ์ร่วมกัน โดยกำหนดกฎเกณฑ์ในการ
ถือปฏิบัติ คือ ภิกษุถือข้อวัตรศีลสิกขาบท ๒๒๗ ข้อ ภิกษุณีถือข้อวัตรสิกขาบท ๓๑๑ ข้อ สามเณรถือ
ข้อวัตรสิกขาบท ๑๐ ข้อ ชีพราหมณ์ถือข้อวัตรสิกขาบท ๘ ข้อ และอุบาสก -อุบาสิกาถือข้อวัตร
สิกขาบท ๕ ข้อ พระภิกษุสามเณรอุบาสกอุบาสิกาทุกคนเป็นหนึ่งในองค์กรของพระพุทธศาสนา เมื่อ
อยู่ร่วมกันแล้วย่อมจะมีแนวทางการปฏิบัติการศึกษาเหมือนกัน และการศึกษาในพระพุทธศาสนาถือ
เป็นบรรทัดฐานการรองรับพระธรรมวินัยอีกอย่างหนึ่ง 
 ๒) การปกครองคณะสงฆ์ในสมัยหลังพุทธกาล 
 หลังจากท่ีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จดับขันธปรินิพพานไปแล้ว ทำให้เหล่าพระภิกษุสงฆ์ที่
เป็นพระเสขะบุคคลต่างก็พากันเศร้าโศก พิไรรำพันถึงพระพุทธเจ้า ในช่วงที่ประชุมเพลิงพระพุทธ
สรีระนั้น ได้มีภิกษุผู้เฒ่ารูปหนึ่งชื่อสุภัททะ ได้กล่าวจาบจ้วงว่าไม่ควรเศร้าโศก แต่ควรจะดีใจที่พระ
พุทธองค์เสด็จปรินิพพานเสียได้ เพราะทรงพระชนม์อยู่ก็จะคอยติติงติเตียนอยู่เสมอ จะทำจะพูดจะ
คิดอะไรก็ไม่ได้เป็นอิสระ๑๑๔ 
 เมื่อพระมหากัสสปะได้ยินถ้อยคำ อย่างนั้น มีความรู้สึกเป็นห่วงต่อภัยพระพุทธศาสนายิ่ง
นัก จึงปรารภขอมติต่อที่ท่ามกลางสงฆ์ว่า ควรทำสังคายนาพระธรรมวินัยภายหน้าสภาวะมิใช่ธรรมจะ
รุ่งเรือง ธรรมจะเสื่อมถอย สภาวะมิใช่วินัยจะรุ่งเรือง วินัยจะเสื่อมถอย ภายหน้าอธรรมวาทีบุคคลจะ
มีกำลัง ธรรมวาทีบุคคลจะเสื่อมกำลัง อวินัยวาทีบุคคลจะมีกำลัง วินัยวาทีบุคคลจะเสื่อมกำลังลง๑๑๕ 
เพราะมองนัยที่พระองค์มิได้มอบอำนาจแห่งการปกครองให้แก่ใครเลย ดังพุทธพจน์ที่ทรงตรัสกับพระ
อานนท์ว่า “ดูกรอานนท์ ธรรมวินัยใดที่เราแสดงบัญญัติไว้แก่พวกเธอ ธรรมวินัยนั้น จักเป็นศาสดา
ของพวกเธอท้ังหลายเมื่อเราสิ้นไป”๑๑๖ 

 
๑๑๒ที.ม. (ไทย) ๑๐/๒๑๖/๑๖๔. 
๑๑๓พระเทพเวที (ประยุทธ์ ปยุตฺโต) และ ระวี ภาวิไล, พุทธบริษัทกับพระธรรมวินัย, หน้า ๒๒. 
๑๑๔วิ.จู. (ไทย) ๗/๔๗๗/๓๓๖. 
๑๑๕วิ.จู. (ไทย) ๗/๔๗๗/๓๓๖. 
๑๑๖ที.ม. (ไทย) ๑๐/๒๑๖/๑๖๔. 



๙๓ 

 ครั้นสมัยพระเจ้าอโศกมหาราชทรงเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาเป็นอย่างมากเนื่องจาก    
วันหนึ่งทรงทอดพระเนตรสามเณรรูปหนึ่งนามว่า นิโครธ ซึ่งมีกิริยาเยือกเย็น เคร่งครัดน่าเลื่อมใส       
มีพระราชศรัทธาจึงได้อาราธนานิมนต์เข้าไปในพระราชมณเฑียร นิโครธสามเณรได้แสดงธรรมโปรด
พระเจ้าอโศกมหาราชให้ตั้งอยู่ในพระพุทธศาสนา ละเลิกอุปนิสัยอันดุร้ายเสียสิ้น และได้โปรดให้สร้าง
พระเจดีย์ ๘๔,๐๐๐ และสร้างพระพุทธวิหารทั่วไปในชมพูทวีปนอกจากนี้พระเจ้าอโศกได้เป็นประธาน
ฝ่ายคฤหัสถ์ในการทำสังคายนาครั้งที่ ๓ คือ ได้มีพวกเดียรถีย์นักบวชนอกศาสนาได้ปลอดบวชเข้ามา
เป็นภิกษุ เพ่ือปรารถนาลาภสักการะ เป็นเหตุให้สงฆ์ฝ่ายธรรมวาทีทั้งหลายรังเกียจ มิอาจทำอุโบสถ
สังฆกรรมกันเป็นเวลานาถึง ๗ ปีพระเจ้าอโศกมหาราชดำรัสให้อำมาตย์คนหนึ่งไประงับอธิกรณ์เรื่องนี้ 
ณ อโศการามและขอให้สงฆ์ทำสังฆกรรมกัน อำมาตย์นั้นได้เข้าไปแสดงพระราชประสงค์ของพระเจ้า
อโศกมหาราชนั้นแก่สงฆ์ฟัง พระภิกษุรูปใดขัดขืนก็ถูกอำมาตย์ประหารชีวิตเสีย ๒ -๓ รูป ซึ่งล้วนเป็น
สงฆ์ฝ่ายธรรมวาทีท้ังสิ้น  

เมื่อพระเจ้าอโศกทรงทราบการกระทำอันเกินคำสั่งเช่นนั้นก็ทรงร้อนพระองค์จึงได้เสด็จ
มาถามภิกษุทั้งหลาย บาปที่ประหารพระจะตกแก่ผู้ใช้หรือผู้ฆ่า ปรากฏว่าสงฆ์ทั้งหลายมิอาจวิสัชนาให้
เป็นที่แจ่มกระจ่างได้ และสงฆ์ทั้งหลายนั้นก็ได้ทูลแนะนำให้ไปอาราธนานิมนต์พระโมคคัลลีบุตรติสส
เถระมาวิสัชนา จึงได้รับคำตอบว่า การที่อำมาตย์ได้ตัดศีรษะของพระภิกษุนั้น จะเป็นบาปได้ก็ต่อเมื่อ
พระองค์ทรงมีเจตนาที่ฆ่าเท่านั้น ทำให้พระเจ้าอโศกมหาราชพอพระทัยมากฝ่ายพระอลัชชีผู้ปลอม
บวชในพระพุทธศาสนานั้น ก็ยังพยายามที่จะประกอบมิจฉาชีพอยู่ต่อไป พระเหล่านั้นได้มัวเมา
หลงใหลในลาภสักการะไม่พอใจในการปฏิบัติธรรมอาศัยผ้าเหลืองเลี้ยงชีวิต ประพฤติผิดพระธรรม
วินัย ไม่สังวรระวังในศีลวัตร เที่ยวอวดอ้างคุณสมบัติโดยอาการต่างๆ เพ่ือหลอกลวงประชาชนให้
หลงเชื่อเพ่ือหาลาภสักการะเข้าตัวเพราะเหตุนี้จึงทำให้พระสัทธรรมอันบริสุทธิ์ของพระสัมมาสัมพุทธ
เจ้าต้องพลอยด่างพร้อยไปด้วย ความอลเวงได้ เกิดขึ้นในวงการของพระพุทธศาสนาทั่ วไป  
ลาภสักการะมีอำนาจเหนืออุดมคติของผู้เห็นแก่ได้ แม้กระทั่งผู้ทรงเพศเป็นภิกษุห่มผ้าเหลืองก็ยังตก
อยู่ใต้อำนาจของมัน ที่จริงผู้มีลาภคือผู้มีบุญ แต่ผู้มัวเมาในลาภคือผู้สั่งสมบาป การที่พระได้ของมากๆ 
จากประชาชนที่เขาบริจาคด้วยศรัทธานั้นนับว่าเป็นการดีไม่มีผิด แต่การที่พระสั่งสมของมัวเมาในลาภ 
หลงใหลในเกียรติ เห่อเหิมและเพลิดเพลินในโลกียวัตถุ จนลืมหน้าที่ของตนนั้นนับว่าเป็นสิ่งที่เลวร้าย
ที่สุด พระโมคคัลลีบุตรติสสเถระ ได้ถวายพระเทศนาแด่พระเจ้าอโศกมหาราช จนพระเจ้าอโศก
มหาราชทรงมีความเลื่อมใสและซาบซึ้งในหลักธรรมอันบริสุทธิ์ของพระพุทธองค์ ได้ประทับอยู่ที่
อุทยานนั้นเป็นเวลา ๗ วัน ในวันที่ ๗ พระองค์ได้ประกาศบอกนัดให้พระภิกษุที่อยู่ในชมพูทวีปโดยทั่ว
กันทั้งสิ้นให้มาประชุมที่อโศการามภายใน ๗ วัน พระองค์ประทับนั่งภายในม่านกับท่านพระโมคคัลลี
บุตรติสสเถระ ได้ตรัสสั่งให้ภิกษุผู้สังกัดในนิกายนั้นๆ นั่ งรวมกันเป็นนิกายๆ แล้วตรัสถามให้  
พระเหล่านั้นอธิบายคำสอนของพระพุทธองค์ ซึ่งพระเหล่านั้นได้อธิบายผิดไปตามลัทธิของตนๆ  
พระเจ้าอโศกมหาราชจึงได้ตรัสสั่งให้กำจัดพระอลัชชีเหล่านั้นทั้งหมด ซึ่งมีจำนวนมากถึงหมื่นรูป  
ครั้นกำจัดพระภิกษุพวกอลัชชีให้หมดไปจากพระพุทธศาสนาแล้ว พระโมคคัลลีบุตรติสสเถระ จึงได้จัด



๙๔ 

ให้มีการทำสังคายนาครั้งที่ ๓ ขึ้นที่อโศการาม เมืองปาฏลีบุตรโดยได้รับพระราชูปถัมภ์จากพระเจ้า
อโศกมหาราช เมื่อพระเจ้าอโศกมหาราชได้ทรงเป็นเอกอัครศาสนูปถัมภ์ในการทำ สังคายนาครั้งนี้
แล้ว พระองค์ก็ได้นำ หลักธรรมคำ สั่งสอนทางพระพุทธศาสนามาประยุกต์ใช้ในการปกครองประเทศ 
และยังสนพระทัยในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้กว้างขวางแพร่ไปยังนานาประเทศ โดยพระองค์  
ได้จัดส่งสมณทูตไปประกาศพระพุทธศาสนาไปแคว้นและประเทศต่างๆ รวมทั้งหมด ๙ สาย โดยสมณ
ทูตสายที่ ๘ ในบรรดาสมณทูตทั้งหมดนั้น ได้แก่ พระโสณะและพระอุตตรเถระ ได้นำพระพุทธศาสนา
มาประดิษฐานในอาณาจักรสุวรรณภูมิ  ดั งปรากฏในจดหมายเหตุของจีนว่า “ทวาราวดี”  
ซึ่งสันนิษฐานว่า ได้แก่ จังหวัดนครปฐม โดยมีโบราณสถานและโบราณวัตถุต่าง ๆ เช่น “พระปฐม
เจดีย์ ศิลารูปพระธรรมจักร เป็นต้น เป็นประจักษ์พยานอยู่จากการปกครองคณะสงฆ์ในสมัยพุทธกาล
และหลังพุทธกาลและผลการศึกษาของนักวิชาการต่างๆ ผู้วิจัยประมวลได้ว่า การปกครองคณะสงฆ์ใน
สมัยพุทธกาลและหลังพุทธกาลมีความหมายที่เกี่ยวข้องสามารถสรุปได้ดังตาราง ๒.๑3 ดังนี้ 

ตารางท่ี ๒.๑๓ การปกครองคณะสงฆ์ในสมัยพุทธกาลและหลังพุทธกาล 
 

นักวิชาการหรือแหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 

พระมหาธรรมรัต อริยธมฺโม  
(๒๕๔๓, หน้า ๕๗)   
 
 

ดำเนินการให้ชีวิตความเป็นอยู่ จากการ
กระทำของภิกษุแต่ละรูป ให้เป็นไปตามหลักพระ
ธรรมวินัย ให้ถูกต้องตามพุทธบัญญัติเรียกว่าเป็น
การปกครองโดยธรรมวินัย 

แสวง อุดมศรี  
(๒๕๔๐, หน้า ๑๕) 
 

ดำรงอยู่ได้อย่างสงบสุขและไม่ก่อให้เกิด
จลาจลกระทำการอันไม่ควรที่เรียกว่าภินทนาการ
ในภายใน 

วิ.ม. (ไทย)  
๔/๑๑๙/๑๘๔. 

เป็นคนที่มีอวัยวะสมบูรณ์ไม่พิกลพิการ ไม่
เป็นโรคที่สังคมรังเกียจ 

วิ.ม. (ไทย)  
๔/๖๕/๘๑. 

อุปัชฌาย์และสัทธิวิหาริกจักมีความเคารพ
ยำเกรงประพฤติกลมเกลียวกัน จักถึงความเจริญ
งอกงามไพบูลย์ในธรรมวินัยนี้ 

ที.ม. (ไทย)  
๑๐/๒๑๖/๑๖๔. 
 
 

ธรรมวินัยใดที่เราแสดงบัญญัติไว้แก่พวก
เธอ ธรรมวินัยนั้น จักเป็นศาสดาของพวกเธอ
ทั้งหลายเมื่อเราสิ้นไป 

 
 



๙๕ 

ตารางท่ี ๒.๑๓ การปกครองคณะสงฆ์ในสมัยพุทธกาลและหลังพุทธกาล (ต่อ) 
 

นักวิชาการหรอืแหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 

พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต)  
(๒๕๔๙, หน้า ๕๔)   

พระพุทธเจ้าจึงทรงบัญญัติให้มีอุปัชฌาย์ 

วิ.ม. (ไทย)  
๑/๑๙/๑๙๑. 
 

พระพุทธเจ้าทรงประทานหลักการ คือ 
พระโอวาทปาติโมกข์ ไว้เป็นหลักปฏิบัติสำหรับ
พระสงฆ ์

สมเด็จพระมหาสมณเจ้า  
กรมพระยาวชิรญาณวโรรส  
(๒๕๔๗, หน้า ๙–๑๐) 
 
 
 
 
 
 
 

๑. เมื่อใดความเสียหายเกิดขึ้น เมื่อนั้น
พระองค์ทรงบัญญัติสิกขาบท ห้ามประพฤติ
เช่นนั้นเป็นอย่างๆ ไป 

๒. ตั้งแล้วไม่เลิกถอน แต่จะเพ่ิมหรือแก้ไข
ให้เหมาะกับที่จะประพฤติได้ ถ้ายังหลวมอยู่ ไม่
พอจะห้ามความเสียหายนั้นเด็ดขาด ทรงบัญญัติ
รัดซ้ำเข้าไปอีก ถ้าตึงนักก็แก้ไขหย่อนลงมา 

๓. ตั้งแล้วไม่เลิกถอน แต่เพ่ิมอนุบัญญัติ
พระบัญญัติที่ตั้งไว้ครั้งแรก เรียกว่ามูลบัญญัติข้อ
ที่ทรงบัญญัติเพ่ิมเติมทีหลัง เรียกว่าอนุบัญญัติ 

พระเทพเวที (ประยุทธ์ ปยุตฺโต) และ  
ระวี ภาวิไล  
(๒๕๔๒, หน้า ๑๑) 

วินัยคือระเบียบแบบแผน กฎเกณฑ์แบบ
ต่างๆ คือจุดหมายของพระธรรมคำสอนของ
พระพุทธเจ้า 

วิ.จู. (ไทย)  
๗/๔๗๗/๓๓๖. 

จะทำจะพูดจะคิดอะไรก็ไม่ได้เป็นอิสระ 

วิ.จู. (ไทย)  
๗/๔๗๗/๓๓๖. 
 

อวินัยวาทีบุคคลจะมีกำลัง วินัยวาทีบุคคล
จะเสื่อมกำลังลง 

 
 ๒.๓.๔ การบริหารกิจการคณะสงฆ์ในประเทศไทย 
 ๑) การบริหารกิจการคณะสงฆ์ในสมัยสุโขทัย 
 พระพุทธศาสนา ในสมัยกรุงสุโขทัยนี้มีทั้งลัทธิหรือนิกายเถรวาทและมหายานตั้งแต่สมัย
พ่อขุนศรีอินทราทิตย์ ต้นราชวงศ์พระร่วงที่ทรงนับถือพระพุทธศาสนาซึ่งพระพุทธศาสนาในสมัย 
กรุงสุโขทัย ได้รับอิทธิพลจากคณะสงฆ์ลังกาวงศ์ สืบเนื่องจากพระราหุลเถระ ได้มาประกาศ



๙๖ 

พระพุทธศาสนาที่เมืองนครศรีธรรมราชตอนใต้ของประเทศไทย แรกเริ่มต้นพระพุทธศาสนาที่เมือง
นครศรีธรรมราชประสบความสำเร็จอย่างยิ่ง สร้างศรัทธาความเลื่อมใสให้กับประชาชน จนเป็นที่รู้จัก
ในนามพระพุทธศาสนาแบบลังกาวงศ์ เจริญรุ่งเรืองอย่างมากจนถึงสมัยพ่อขุนรามคำแหงมหาราช 
เสด็จขึ้นครองราชย์ ใน พ.ศ. ๑๘๒๒ พระองค์ทรงสดับกิตติศัพท์ของคณะสงฆ์ลังกาวงศ์ที่เมือง
นครศรีธรรมราช จึงโปรดให้อาราธนาพระสังฆราชแห่งคณะสงฆ์ลังกาวงศ์จากเมืองนครศรีธรรมราช
มาประดิษฐานพระพุทธศาสนาแบบลังกาวงศ์ เมืองสุโขทัย ดังปรากฏข้อความตอนหนึ่งในศิลาจารึก
หลักที่ ๑ ว่า เบื้องตะวันตกเมืองสุโขทัยมีอรัญญิก พ่อขุนรามคำแหงทรงทำโอยทานแด่พระมหาเถร
สังฆราช ปราชญ์ เรียนจบปิฎกไตรหลวง (รู้หลัก) ว่าปู่ครูในเมืองทุกคนลุก (จารึก) แต่เมือง
นครศรีธรรมราช๑๑๗ 
 ตามศิลาจารึกพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ซึ่ งจารึกไว้ประมาณ พ .ศ. ๑๘๓๕ ว่า  
นครสุโขทัยมีปู่ครูมีพระมหาเถระและมีพระเถระ สมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพได้ทรงให้
ทัศนะว่า “สังฆราชเห็นจะเป็นตำแหน่งสังฆนายกชั้นสูงสุด (ปัจจุบันเรียกว่า สกลมหาสังฆปริณายก) 
ตำแหน่งปู่ครูตรงกับที่เราเรียกพระครูทุกวันนี้ เป็นตำแหน่งของพระสังฆราช แต่พระมหาเถระที่กล่าว
นั้น เห็นว่าเป็นพระที่มีอายุพรรษามากและทรงคุณธรรมด้านศาสนาเท่านั้น มิใช่สมณศักดิ์ที่พระเจ้า
แผ่นดินทรงตั้ง”๑๑๘ 
 ในกรุงสุโขทัย ระยะเริ่มต้นคงมีพระสงฆ์ ๒ คณะ คือ คณะสงฆ์ฝ่ายหินยาน ซึ่งมีอยู่เดิม 
ตั้งแต่สมัยพ่อขุนศรีอินทราทิตย์กับคณะสงฆ์ฝ่ายหินยานแบบลังกาวงศ์ที่จาริกมาจากเมือง
นครศรีธรรมราช ได้รวบรวมยุบนิกายเป็นคณะเดียวกันเมื่อคราวเป็นคณะสงฆ์ลังกาวงศ์ และไม่
ปรากฏว่ามีการจัดองค์กรการปกครองคณะสงฆ์ 
 การจัดระเบียบการปกครองคณะสงฆ์ ปรากฏเป็นแบบแผนชัดเจนในรัชสมัยพระธรรม
ราชาลิไท เพราะว่าพระองค์ทรงอาราธนาพระมหาสามีสังฆราชจากเมืองนครพัน ชาวศรีลังกา ทำให้
บทบาทของพระพุทธศาสนาแบบลังกาวงศ์มั่นคงขึ้น ที่เห็นได้ชัด คือ คณะสงฆ์ลังกาวงศ์นั้นนิยมอยู่
ตามป่าเป็นพระนักปฏิบัติ คณะนี้เรียกว่าคณะอรัญวาสี คือ กลุ่มพระสงฆ์ผู้จำวัดอยู่ในป่าหรือวัดป่า 
(สายวิปัสสนา) ส่วนพระสงฆ์นิกายเดิมที่ชอบอยู่บ้านหรืออยู่วัดบ้านที่เรียกว่าคณะคามวาสี หมายถึง 
ที่พักอยู่ในบ้านหรือวัดที่อยู่ใกล้ตัวเมือง ส่วนมากจะเป็นพระสายกลุ่มศึกษาเล่าเรียนพระปริยัติธรรม 
 คณะสงฆ์ในสมัยกรุงสุโขทัยจะมี ๒ คณะ คือ คณะคามวาสี คือ คณะฝ่ายขวาและคณะ
อรัญวาสี คือ คณะฝ่ายซ้าย ทั้งสองฝ่ายปกครองแยกจากกัน คือ เป็นเหมือนองค์กรที่ปกครองโดยอิสระ
จากกัน แต่ละคณะมีเจ้าคณะผู้ปกครองบังคับบัญชาสูงสุดเป็นของตนเองที่เรียกว่าพระสังฆราชมีหน้าที่

 
๑๑๗พระเมธีธรรมาภรณ์  (ประยูร ธมฺมจิตฺ โต ), การปกครองคณะสงฆ์ ไทย ,  พิมพ์ครั้ งที่  ๙ , 

(กรุงเทพมหานคร: มูลนิธิพุทธธรรม, ๒๕๔๙), หน้า ๖. 
๑๑๘สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ, ตำนานปกครองคณะสงฆ์, พิมพ์ครั้ง  

ที่ ๖, (กรุงเทพมหานคร: สามมิตร, ๒๕๔๕), หน้า ๗. 



๙๗ 

รับผิดชอบดูแลฝ่ายของตน ดังนั้นกรุงสุโขทัยจึงมีพระสังฆนายกหรือประมุขสงฆ์ ๒ รูป คือ พระสังฆราช
คณะคามวาสีและพระสังฆราชคณะอรัญวาสี เช่น ในพ.ศ. ๑๙๔๙ พระครูดิลกติรนศีลคันธวรวาสีธรรม
กิตติ สังฆราชมหาสามีเจ้า สถิต ณ วัดป่าแต่ทรงเป็นพระสังฆราชคณะอรัญวาสี อีกฝ่ายคือพระสังฆราช
ญาณรุจีมหาเถร เป็นพระสังฆราชของคณะคามวาส๑๑๙ 
 การปกครองคณะสงฆ์ ในหัวเมืองต่าง ๆ นอกจากกรุงสุโขทัย พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้ง
พระสังฆราชประจำแต่ละหัวเมือง ในลักษณะเดียวกันที่ทรงแต่งตั้งประเทศราชไปครองหัวเมืองใหญ่
ในฝ่ายอาณาจักร จึงมีพระสังฆราชหลายพระองค์ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุ
ภาพ ทรงนิพนธ์ไว้ว่า “ในประเทศสยาม เมื่อพระนครสุโขทัยเป็นราชธานี เห็นจะมีพระสังฆราชองค์
เดียวด้วยวิธีปกครองพระราชอาณาจักรในตอนนั้น หัวเมืองใหญ่ที่ห่างไกลราชธานีเป็นเมืองประเทศ
ราชโดยมาก แม้เมืองที่อยู่ใกล้ราชธานีที่เป็นเมืองใหญ่ที่ตั้งเจ้านายในราชวงศ์ออกไปปกครองอย่าง
ทำนองเจ้าประเทศราชเมืองใหญ่เมืองหนึ่ง น่าจะมีพระสังฆราชองค์หนึ่งเป็นสังฆปรินายกของสังฆ
บริษัทเขตเมืองนั้น”๑๒๐ สมเด็จพระสังฆราชได้รับการสถาปนาจากพระมหากษัตริย์เท่านั้น มีหนังสือ
พงศาวดารเหนืออีกแห่ง ๑ ที่ได้กล่าวเกี่ยวกับการจัดระบบการปกครองคณะสงฆ์ ในกรุงสุโขทัย  
ฝ่ายขวาฝ่าย ๑ ฝ่ายซ้ายฝ่าย ๑ และมีราชทินนามสำหรับสังฆ-ปรินายก๑๒๑ ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 แผนภาพที่ ๒.๔ โครงสร้างการบริหารกิจการคณะสงฆ์ไทยในสมัยกรุงสุโขทัย 
 

 
๑๑๙พระเมธีธรรมาภรณ์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต), การปกครองคณะสงฆ์ไทย, หน้า ๘. 
๑๒๐เรื่องเดียวกัน, หน้า ๘. 
๑๒๑สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ, ตำนานปกครองคณะสงฆ,์ หน้า ๘. 

พ่อขุน 

พระสังฆราช 
หัวเมืองสำคัญ 

พระสังฆราชในราชธานี 
คามวาสี-ฝ่ายซ้าย 

พระสังฆราชในราชธานี 
คามวาสี- ฝ่ายขวา 

พระครูในราชธานี พระครูหัวเมือง พระครูในราชธานี 

เจ้าอาวาสในราชธานี เจ้าอาวาส เจ้าอาวาสในราชธานี 



๙๘ 

 อาณาจักรกรุงสุโขทัยสิ้นสุดลงเมื่อ พ.ศ.๑๙๒๐ โดยถูกผนวกเข้าเป็นดินแดนส่วนหน้าของ
อาณาจักรกรุงศรีอยุธยาตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา ในส่วนการปกครองคณะสงฆ์ก็เปลี่ยนแปลงสภาพ
เช่นเดียวกันกับอาณาจักรเหมือนกัน นอกจากคณะสงฆ์จะประพฤติปฏิบัติโดยเคร่งครัด ตามหลักพระ
ธรรมวินัยแล้ว จะต้องประพฤติปฏิบัติตนมิให้ขัดต่อจารีตประเพณีอันดีงามของสังคมและกฎหมาย
ของบ้านเมือง ซึ่งเปรียบเป็นอาณาจักรกรุงศรีอยุธยาด้วย๑๒๒ 
 ๒) การปกครองคณะสงฆ์ในสมัยอยุธยา 
 เมื่อกรุงสุโขทัยหมดอำนาจ พระเจ้าอู่ทองหรือสมเด็จพระรามาธิบดีที่ ๑ ทรงสถาปนากรุง
ศรีอยุธยาขึ้นเมื่อ พ.ศ.๑๘๙๓ ซึ่งถือว่าเป็นราชอาณาจักรที่ ๒ ของไทย และมีพระมหากษัตริย์เสด็จขึ้น
ครองราชย์ติดต่อกันถึง ๓๓ พระองค์ กล่าวด้านพระพุทธศาสนาเป็นเรื่องที่สืบเนื่องจากกรุงสุโขทัย 
การปกครองคณะสงฆ์คงเป็นไปตามแบบอย่างการปกครองคณะสงฆ์ในยุคสุโขทัย คือ เป็นคณะ
คามวาสีและคณะอรัญวาสี แต่ว่าความเลื่อมใสในพระสงฆ์ลังกาวงศ์ยังมีความเจริญแพร่หลายมา
ตามลำดับ คณะของพระภิกษุสงฆ์คณะเดิมเริ่มมีน้อยลดลงเพราะพากันไปบวชอยู่ในคณะสงฆ์ลังกา
วงศ์ ปรากฏตามหลักฐานพงศาวดารหนังสือตำนานโยนกว่า๑๒๓ 
 เมื่อ พ.ศ. ๑๙๖๕ ซึ่งตรงกับรัชสมัยสมเด็จพระอินทราราชาธิราชที่ ๖ ครองราชสมบัติ    
มีคณะพระภิกษุ จำนวน ๑๐ รูป โดยแยกจากสายได้ ดังนี้ 

๑) สายพระมหาเถระ จากเชียงใหม่ ๗ รูป คือ 
  (๑) พระธรรมคัมภีร์  
  (๒) พระเมธังกร 
  (๓) พระญาณมงคล  
  (๔) พระศีลวงศ ์
  (๕) พระสารีบุตร  
  (๖) พระธรรมรัตนากร 
  (๗) พระพุทธสาคร 
 ๒) สายพระมหาเถระจากกรุงศรีอยุธยา ๒ รูป คือ พระพรหมมุนี และพระโสมเถระ 
 ๓) สายพระมหาเถระจากประเทศกัมพูชา ๑ รูป คือ พระญาณสิทธิทั้ง ๑๐ รูป ได้พา
พระภิกษุอีกจำนวนมากไปประเทศศรีลังกาและได้อุปสมบทแปลงนิกายใหม่เป็นสิงหลนิกาย ณ อุทกุก
เขปสีมา แม่น้ำกัลยาณี โดยมีพระวันรัตนมหาเถระเป็นพระอุปัชฌาย์ ใน พ.ศ. ๑๙๖๗ ทั้งคณะได้ศึกษา
พระธรรมวินัยในประเทศศรีลังกาหลายปี เมื่อจะเดินทางกลับประเทศไทยจึงได้อาราธนาพระชาวลังกา 
๒ รูป คือ พระมหาวิกรมพาหุ และพระอุตมปัญญา ให้มาร่วมกันเผยแผ่พระพุทธศาสนาในประเทศไทย
โดยขึ้นมาที่กรุงศรีอยุธยาก่อนแล้วค่อยแยกย้ายกันไปเผยแผ่พระพุทธศาสนา จนมีผู้เลื่อมใสศรัทธา 

 
๑๒๒แสวง อุดมศรี, การปกครองคณะสงฆ์ไทย, หน้า ๖๘. 
๑๒๓สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ, ตำนานปกครองคณะสงฆ,์ หน้า ๑๖. 



๙๙ 

ขออุปสมบทเป็นภิกษุ เกิดเป็นคณะใหม่ที่เรียกว่า คณะคามวาสี ฝ่ายขวา หรือคณะป่าแก้ว ที่ชื่อว่า
คณะป่าแก้วเพราะมีอุปัชฌาย์รูปเดียวกัน ที่ชื่อว่า วันรัตน์ ซึ่งแปลว่า ป่าแก้ว ดังนั้น วัดวาอารามที่มี
คณะสงฆ์นี้พำนักอยู่ วัดจะมีชื่อว่าคณะป่าแก้ว เช่น วัดไตรภูมิคณะป่าแก้ว วัดเขียนป่าแก้ว เป็นต้น 
 การบริหารกิจการคณะสงฆ์สมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี คณะสงฆ์แบ่งเป็น ๓ คณะ คือ๑๒๔ 
 ๑) คณะคามวาสีฝ่ายซ้าย คือ คณะของพระสงฆ์นิกายเดิมที่มีมาตั้งแต่แรกสถาปนากรุง
สุโขทัย มีพระพุทธโฆษาจารย์ เป็นเจ้าคณะฝ่ายคามวาสีฝ่ายซ้าย 
 ๒) คณะอรัญวาสี คือ คณะที่สืบต่อประเพณีพระสงฆ์ลังกาวงศ์ในกรุงสุโขทัยมี พระพุทธา
จารย์ เป็นเจ้าคณะ  
 ๓) คณะคามวาสีฝ่ายขวา คือ คณะสงฆ์นิกายเดิมที่ ไปศรีลังกาแล้วอุปสมบทใหม่        
แล้วกลับมาตั้งคณะใหม่ ในนามที่เรารู้จักคือ คณะป่าแก้ว มีพระวันรัตน์เป็นเจ้าคณะคามวาสีฝ่ายขวา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
แผนภาพที่ ๒.๕ โครงสร้างการบริหารกิจการคณะสงฆ์สมัยอยุธยา 

 

 
๑๒๔พระเมธีธรรมาภรณ์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต), การปกครองคณะสงฆ์ไทย, หน้า ๑๒. 

สมเด็จพระสังฆราช 
 

เจ้าคณะ 
คามวาสีฝ่ายซ้าย 

 

เจ้าคณะ 
อรัญญวาสี 

 

เจ้าคณะ 
คามวาสีฝ่ายขวา 

 

พระราชาคณะ 
หัวเมืองฝ่ายเหนือ 

 

คณะสงฆ์อรัญวาสี 
ในกรุง - หวัเมือง 

 

พระราชาคณะ 
หัวเมืองใต้ 

 

พระครูหัวเมือง 
ฝ่ายเหนือ 

 

พระครูหัวเมือง 
ฝ่ายใต้ 

 

เจ้าอาวาส เจ้าอาวาส 



๑๐๐ 

ตำแหน่งพระพุทธาจารย์นี้ตั้งขึ้นใหม่ เป็นเจ้าคณะแทนพระวันรัตน์ ประมุขฝ่ายอรัญวาสี
เดิม ซึ่งสับเปลี่ยนไปเป็นเจ้าคณะคามวาสีฝ่ายขวา  ในรัชกาลที่ ๔  แห่งกรุงรัตนโกสินทร์เปลี่ยนเป็น
พระพุฒาจารย์ 

 คณะคามวาสีฝ่ายซ้าย มีสมเด็จพระอริยวงศาสังฆราชาธิบดี อยู่วัดมหาธาตุ เป็นเจ้าคณะ
มีฐานานุกรม ๑๐ รูป พระราชาคณะ ๑๘ รูป มีพระพิมลธรรม เป็นต้น 

 คณะอรัญวาสีมีพระพุทธาจารย์ อยู่วัดโบสถ์ราชเดช เป็นเจ้าคณะบังคับบัญชาพระสงฆ์
ฝ่ายสมถและวิปัสสนาทั้งหมด มีพระราชาคณะ ๗ รูป มีพระญาณไตรโลก เป็นต้น  

 คณะคามวาสีฝ่ายขวา มีพระวันรัตน์ อยู่วัดป่าแก้ว เป็นเจ้าคณะมีฐานานุกรม ๑๑ รูป    
มีพระราชาคณะ ๑๗ รูป มีพระธรรมวโรดม เป็นต้น 

คำว่า “สมเด็จ” เป็นภาษาเขมร เชื่อว่านำมาใช้นำหน้าพระราชาคณะชั้นนำ ตั้งแต่กรุงศรี
อยุธยา 
 ๓) การปกครองคณะสงฆ์สมัยกรุงธนบุรี 
  กรุงธนบุรีจัดได้ว่าเป็นราชอาณาจักรที่ ๓ ของประเทศไทยโดยสมเด็จพระเจ้าตากสิน
มหาราช ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ สืบเนื่องจากกรุงศรีอยุธยาแตกแพ้กองทัพพม่า ในปี พ.ศ.๒๓๑๐ 
ช่วงนี้ทำให้คณะสงฆ์แตกกระจัดกระจายพากันหนีอย่างระส่ำระสาย จนสมเด็จพระเจ้าตากสิน
มหาราชทรงกอบกู้เอกราชได้  ตั้งกรุงธนบุรีเป็นราชธานี ทรงได้สืบเสาะหาพระมหาเถระผู้ใหญ่  
ในเมืองกรุงศรีอยุธยาผลปรากฏว่าพระผู้ใหญ่ชั้นนำในเมืองกรุงศรีอยุธยาไม่มี จึงมีพระราชประสงค์
แต่งตั้งพระอาจารย์ดีซึ่งเป็นพระธรรมดา ไม่มีสมณศักดิ์อะไรมาก่อนเลยจากวัดประดู่ อยุธยา 
เป็นสมเด็จพระสังฆราชรูปแรก และทรงสถาปนาแต่งตั้งคณะอาจารย์ลี้ วัดพนัญเชิง อยุธยาเป็น
สมเด็จพระสังฆราชรูปที่สอง 

ในสมัยกรุงธนบุรีนี้ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช พระองค์ทรงมีความวิริยะอุตสาหะที่
จะฟ้ืนฟูทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาอย่างจริงจัง เมื่อคณะสงฆ์รวมพลเป็นกลุ่มแล้วทำให้การปกครอง
เหมือนยุคกรุงศรีอยุธยาได้แล้ว ก็ทรงให้มีการศึกษาพระปริยัติธรรมขึ้น แต่การปกครองคณะสงฆ์ต้อง
มีการเปลี่ยนแปลงทรุดและเสื่อมอีกครั้งเป็นเพราะพระองค์ทรงวิปลาสสัญญาทรงสั่งปลดสมเด็จ
พระสังฆราช (สี) ออกจากตำแหน่งแล้วตั้งพระครูธรรมธีรราชมหามุนี (ชื่น) ให้เป็นสมเด็จพระสังฆราช
แทน  (รูปสุดทา้ยในสมัยกรุงธนบุรี) 

ส่วนตำแหน่งการปกครองและการแต่งตั้งสมณศักดิ์   สมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพ 
ทรงสันนิษฐานว่า “ในสมัยกรุงธนบุรี  ดูเหมือนว่าจะไม่จัดให้มีทำเนียบสมณศักดิ์ขึ้นตามลำดับของ
พระเจ้าธนบุรี”  การปกครองไม่แตกต่างจากกรุงศรีอยุธยา  แต่ในยุคกรุงธนบุรีใช้ระยะเวลาแค่ ๑๔ - 
๑๕ ปี เท่านั้น 

๔) การปกครองคณะสงฆ์สมัยกรุงรัตนโกสินทร์ 
สืบเนื่องจากกรุงธนบุรีสิ้นสุดลงใน พ.ศ. ๒๓๒๕ ซึ่งถูกผนวกเข้าเป็นดินแดนอาณาจักรของ

กรุงรัตนโกสินทร์ โดยมีพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ทรงสร้างกรุงเทพมหานคร



๑๐๑ 

เป็นราชธานี ทรงสร้างและปฏิสังขรณ์วัดหลายแห่ง มีวัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมมหาราชวัง 
วัดสุทัศนเทพวราราม วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร และวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร 
เป็นต้น ๑๒๕ 

นับว่าเป็นปัญหาแรกเลยทีเดียวที่พระองค์ทรงจัดคือ เรื่องสังฆมณฑล ซึ่งมีผลกระทบ
กระเทือนมาแต่ปลายรัชสมัยของพระเจ้ากรุงธนบุรีที่ทำให้เกียรติและฐานะของคณะสงฆ์มัวหมองลง
ไป จึงโปรดให้พระมหาเถระประชุมกันแล้ว ถอดถอนสมณศักดิ์ของสมเด็จพระสังฆราช (ชื่น) วัดหงส์ 
มาเป็นพระธรรมธีรราชมุนี (องค์ที่เป็นสมเด็จพระสังฆราชรูปที่ ๓ แห่งกรุงธนบุรี) แล้วทรงสถาปนา
สมเด็จพระสังฆราช (สี) พระพุทธจารย์ พระพิมลธรรม ที่พระเจ้ากรุงธนบุรีทรงถอดยศสมณศักดิ์กลับ
ให้มีสมณศักดิ์ ให้สมเด็จพระสังฆราช (สี) เป็นสมเด็จพระสังฆราชรูปแรกในกรุงรัตนโกสินทร์๑๒๖ 

ส่วนโครงสร้างรูปแบบการปกครองคณะสงฆ์ยังเป็นแบบกรุงศรีอยุธยาและกรุงธนบุรี 
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ทรงตรากฎหมายคณะสงฆ์เป็นครั้งแรกรวม ๑๐ 
ฉบับ คือ 
   ฉบับที่ ๑ พ.ศ. ๒๓๒๕  ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๓๒๖  
   ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๓๒๖  ฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๓๒๖ 
   ฉบับที่ ๕ พ.ศ. ๒๓๒๖  ฉบับที่ ๖ พ.ศ. ๒๓๒๖ 
   ฉบับที่ ๗ พ.ศ. ๒๓๒๖  ฉบับที่ ๘ พ.ศ. ๒๓๓๒ 
   ฉบับที่ ๙ พ.ศ. ๒๓๓๗  ฉบับที่ ๑๐ พ.ศ. ๒๓๔๔ 

วัตถุประสงค์ของการออกกฎหมาย เพ่ือการควบคุมดูแลหรือลงโทษแก่พระภิกษุที่
ประพฤติล่วงละเมิดพระธรรมวินัยอยู่เป็นประจำ ถ้าคงอาศัยพระธรรมวินัยหรือที่เรียกว่าศีล ๒๒๗ ข้อ
ก็คงไม่เพียงพอสำหรับพระภิกษุสงฆ์ ในปัจจุบันนี้ และทรงมีประสงค์ให้พระภิกษุสงฆ์ปรับปรุงคณะ
สงฆ์ให้ดีขึ้นกว่าเดิม 

(๑)  การปกครองคณะสงฆ์สมัยรัชกาลที่ ๑ 
 ในรัชสมัยสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก พระองค์ทรงปรารภให้กระทำสังคายนาพระ
ธรรมวินัยขึ้น เพราะว่าพระไตรปิฎกที่สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงรับสั่งให้รวบรวมจากหัวเมือง
ต่าง ๆ เช่น เมืองนครศรีธรรมราช กัมพูชา เป็นต้น ยังมีความคลาดเคลื่อนผิดบ้างบางประการ  
จึงเห็นสมควรให้ทรงทำการรวบรวมสังคายนาพระไตรปิฎกใหม่ โดยทรงโปรดให้พระมหาเถระ ๒๑๘ 
รูป และราชบัณฑิต ๓๒ คน ประชุมการกระทำสังคายนาขึ้นเมื่อวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๒ ปีวอก  
พ.ศ. ๒๓๓๑ ณ วัดศรีสรรเพชญ (วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฏ์)๑๒๗ 

 
๑๒๕มหามกุฎราชวิทยาลัย, ประวัติการปกครองคณะสงฆ์ไทย, (กรุงเทพมหานคร: มหามกุฎราช

วิทยาลัย, ๒๕๔๐), หน้า ๘. 
๑๒๖มาณพ  พลไพรินทร์, คู่มือการบริหารกิจการคณะสงฆ์, หน้า ๑๘. 
๑๒๗แสวง อุดมศรี, การปกครองคณะสงฆ์ไทย, หนา้ ๗๒. 



๑๐๒ 

(๒)  การปกครองคณะสงฆ์สมัยรัชกาลที่ ๒ 
ในรัชสมัยสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย นับเป็นช่วงระยะเวลาสั้นมาก คือ ๑๕ ปี

เท่านั้นที่ทรงครองราชย์ แต่ทรงโปรดเกล้าฯ สถาปนาสมเด็จพระสังฆราชขึ้นถึง ๓ พระองค์ คือสมเด็จ
พระสังฆราช (ศุก) วัดมหาธาตุ, สมเด็จพระสังฆราช (มี) วัดราชบูรณะ และสมเด็จพระสังฆราช (ด่อน) 
วัดมหาธาตุ ทั้ง ๓ พระองค์อยู่วัดมหาธาตุฯ จนถึงยุคนั้นกล่าวได้ว่าใครที่เป็นสมเด็จพระสังฆราชต้อง
อยู่วัดมหาธาตุฯ และในรัชกาลนี้ได้ส่งพระสงฆ์ไทยดูกิจการงาน พระศาสนา ณ ประเทศศรีลังกา    
และในสมัยสมเด็จพระสังฆราช (มี) โปรดให้มีการบำเพ็ญกุศลวันมาฆบูชาเป็นกิจลักษณะ๑๒๘ 

(๓)  การปกครองคณะสงฆ์สมัยรัชกาลที่ ๓ 
 การปกครองคณะสงฆ์ในสมัยรัชกาลที่ ๓ พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จขึ้น
ครองราชย์เมื่อ พ.ศ.๒๓๖๗ พระองค์ทรงมีพระราชศรัทธาในพระพุทธศาสนาอย่างแรงกล้า ทรงมี
ความเคารพในองค์พระภิกษุสามเณรอย่างยิ่ง แม้พระภิกษุจะประพฤติดีชั่วอย่างไรไม่ค่อยสนราช
พระทัยนักจนเป็นที่มาของคำว่า “ชั่วชั่งชี ดีชั่งสงฆ์” ในด้านการปกครองคณะสงฆ์ ทรงโปรดให้ทรง
สร้างวัดพระอารามหลวงและวัดราษฎร์ในกรุงเทพมหานครเข้าด้วยกัน โดยจัดรูปแบบการปกครอง
คณะสงฆ์เพ่ิมอีก ๑ คณะ จากรูปแบบเดิม คือ 
 ๑) คณะคามวาสีฝ่ายซ้าย ปกครองคณะสงฆ์หัวเมืองภาคเหนือ 
 ๒) คณะอรัญญาวาสี ปกครองพระนักปฏิบัติทั่วราชอาณาจักร 
 ๓) พระคามวาสีฝ่ายขวา ปกครองคณะสงฆ์หัวเมืองภาคใต้ 
 ๔) คณะกลางปกครองพระอารามหลวงกับวัดราษฎร์ในกรุงเทพมหานคร 
 จึงสรุป ได้ว่าการบริหารกิจการคณะสงฆ์ในยุคนั้นบริหารตามภาค คือ 
 ๑) คณะกลาง กรุงเทพมหานคร 
 ๒) คณะเหนือ ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 ๓) คณะใต้ ภาคใต้ 
 ๔) คณะอรัญวาสี วัดป่าทั้งหมด 
 การบริหาร ๔ คณะอย่างว่านี้ มีเจ้าคณะใหญ่ที่เป็นผู้บังคับบัญชาดูแล กิจการคณะสงฆ์ 
ในเขตปกครองของตน แต่ว่าเจ้าคณะใหญ่ทั้ง ๔ ต้องขึ้นอยู่กับสมเด็จพระสังฆราช๑๒๙ 

(๔) การปกครองคณะสงฆ์สมัยรัชกาลที่ ๔ 
 ในช่วงปลายสมัยรัชกาลที่ ๓ ตำแหน่งสังฆปริณายกว่างลง พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้า
เจ้าอยู่หัวไม่ได้ทรงสถาปนาตำแหน่งสมเด็จพระสังฆราช แต่ทรงดำริแต่งตั้งพระพิมลธรรม(อยู่)        
วัดสุทัศนเทพวราราม เป็นสมเด็จพระสังฆราช แต่ยังมิทรงได้แต่งตั้งตามพระราชประสงค์พระองค์ก็
เสด็จสวรรคตเสียก่อน จึงเป็นเหตุให้ตำแหน่งสมเด็จพระสังฆราชว่างลงอีก ลุถึงรัชกาลที่  ๔ 

 
๑๒๘เรื่องเดียวกัน, หน้า ๗๓. 
๑๒๙พระเมธีธรรมาภรณ์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต), การปกครองคณะสงฆ์ไทย, หน้า ๒๕. 



๑๐๓ 

พระบาทสมเด็จจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จึงโปรดให้ตั้งพระราชพิธีมหาสมณุตมาภิเษกสถาปนาพระ
เกียรติยศกรมหมื่นปรมานุชิตชิโนรสขึ้นเป็นกรมสมเด็จพระปรมานุชิตชิโนรส เป็นประธานปกครอง
สังฆมณฑลทั่วราชอาณาจักร ใน พ.ศ.๒๓๙๔ และทรงตั้งพระพิมลธรรม (อยู่)วัดสุทัศนเทพวราราม 
เป็นสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ ตามพระราชประสงค์สมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รั ชกาลที่ ๓  
แต่มิได้ทรงสถาปนาเป็นสมเด็จพระสังฆราช ดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าคณะใหญ่หนเหนือเท่านั้น และทรง
แต่งตั้งพระธรรมอุดม (เซ่ง) วัดอรุณราชวราราม เป็นสมเด็จพระวันรัตน์ ดำรงตำแหน่งเจ้าคณะใหญ่
หนใต้ พระพุทธาจารย์ (สน) วัดสระเกศราชวรมหาวิหารเป็นสมเด็จพระพุฒาจารย์ เป็นเจ้าคณะใหญ่
อรัญญวาสี พระพุทธโฆษาจารย์ (ฉิม) วัดโมลีโลกเป็นสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ ดำรงตำแหน่งเจ้า
ใหญ่หนกลาง และต่อมาทรงสถาปนาพระองค์เจ้าฤกษ์ ขึ้นเป็นกรมหมื่นบวรรังษีสุริยพันธ์ เป็นเจ้า
คณะธรรมยุติกนิกาย ปกครองดูแลสังฆมณฑลแห่งธรรมยุติกนิกายทั่วประเทศ 
 ดังนั้น การบริหารกิจการคณะสงฆ์ในสมัยรัชกาลที่ ๔ โครงสร้างโดยภาพรวมทั่วไป
เหมือนสมัยรัชกาลที่ ๓ คือแบ่งออกเป็นการบริหาร ๕ คณะ โดยเพิ่มคณะธรรมยุติกนิกายอีก ๑ คณะ 

(๕)  การปกครองคณะสงฆ์สมัยรัชกาลที่ ๕ 
การจั ด โครงสร้ างการบริห ารกิ จการคณ ะสงฆ์ มี การเปลี่ ยนแปลงอย่ างมาก 

เมื่อพระบาทสมเด็จพระจุลเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ ทรงปฏิรูประบบบริหารราชการแผ่นดิน ได้ทรง
ปฏิรูปการปกครองคณะสงฆ์ ร.ศ. ๑๒๑  ด้วยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงสถาปนา
พระอิสริยยศแก่กรมหมื่นบวรรังษีสุริยพันธุ์ ขึ้นเป็นกรมพระปวเรศวริยาลงกรณ์ ใน พ.ศ.๒๔๓๒    
ทรงปรับปรุงการศึกษาพระปริยัติธรรม เดิมมีการจัดทำการสอบที่วัดพระศรีรัตนศาสดารามโปรดให้
ย้ายมาที่วัดมหาธาตุฯ ทรงสถาปนา “มหาธาตุวิทยาลัย” ขึ้น ใน พ.ศ.๒๔๒๒ ต่อมาใน พ.ศ.๒๔๓๙  
มีพระบรมราชโองการประกาศเปลี่ยนนาม “มหาธาตุวิทยาลัย” เป็น “มหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย”๑๓๐ และใน พ.ศ.๒๔๓๖ ทรงพระกรุณาโปรดให้ตั้งมหามกุฏราชวิทยาลัยด้วย 
 การตราพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ ร.ศ. ๑๒๑ มีข้อที่น่าสังเกตคือคณะรัฐบาลต้องอาศัย
คณะสงฆ์โดยเฉพาะคณะสงฆ์ในต่างจังหวัดช่วยจัดการศึกษาของชาติตามโครงการปฏิรูปการศึกษา  
ให้ทันสมัย ดังนั้น การบริหารกิจการคณะสงฆ์ในสมัยนั้น จึงสอดคล้องและสนับสนุนนโยบายรัฐบาล 
เพราะเมื่อฝ่ายพุทธจักรมีการปกครองคู่กันกับฝ่ายพระอาณาจักร เหตุผลข้อนี้ปรากฏอยู่ในการ
ประกาศ พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ ร.ศ. ๑๒๑ ว่า 

“ด้วยเมื่อรัตนโกสินทร์ศก ๑๑๗ ได้โปรดให้พระราชาคณะหลายรูปออกไปจัดการศึกษา
ตามอารามในหัวเมืองและได้อาราธนาพระเจ้าน้องยาเธอ กรมหมื่นวชิรญาณวโรรสที่สมเด็จพระราชาคณะ 
เจ้าคณะใหญ่ให้ทรงรับภารธุระดำเนินการนั้นในฝ่ายสมณะและได้โปรดให้พระเจ้าน้องยาเธอกรมหลวง

 
๑๓๐มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, มหาจุฬาฯ ในรอบศตวรรษ, (กรุงเทพมหานคร: มหา

จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๓), หน้า ๓. 



๑๐๔ 

ดำรงราชานุภาพ ทรงรับหน้าที่อุดหนุนนั้นในส่วนหน้าที่เจ้าพนักงานฝ่ายฆราวาส ความแจ้งอยู่ใน
ประกาศจดัการเล่าเรียนในหัวเมือง ซึ่งได้ออกเม่ือ ณ วันที่ ๑ พฤศจิกายน ร.ศ. ๑๑๗ นั้นแล้ว 

พระสงฆ์เถรานุเถระและเจ้าพนักงานในฝ่ายฆราวาสได้ช่วยกันจัดและอำนวยตาม
พระราชดำริ ด้วยความสามารถและอุตสาหะอันเป็นที่พอพระราชหฤทัย ได้เห็นผลความเจริญในการ
เล่าเรียนตลอดจนความเรียบร้อยในการปกครองสังฆมณฑลขึ้นโดยลำดับมา บัดนี้ ทรงพระราชดำริ
เห็นว่า ถึงเวลาอันสมควรจะตั้งเป็นแบบแผนการปกครองคณะสงฆ์ให้มั่นคงเรียบร้อยแล้ว  จึงได้ทรง
พระกรุณาโปรดให้ตราพระราชบัญญัติลักษณะปกครองคณะสงฆ์ขึ้น เมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน ร.ศ. 
๑๒๒ ความแจ้งอยู่ในพระราชบัญญัตินั้นแล้ว”ในส่วนสาระสำคัญของพระราชบัญญัติปกครองคณะ
สงฆ์ ร.ศ. ๑๒๑ (พ.ศ. ๒๔๔๕) พระเมธีธรรมาภรณ์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) ได้วิเคราะห์ไว้ในหนังสือการ
ปกครองคณะสงฆ์ไทยดังต่อไปนี้๑๓๑ 
 ๑) การปกครองคณะสงฆ์ส่วนกลาง หมายถึง การปกครองดูแลกิจการคณะสงฆ์ทั่ว
ราชอาณาจักร ตามมาตรา ๔ ที่บัญญัติไว้ให้เจ้าคณะใหญ่ทั้ง ๔ ตำแหน่ง คือ เจ้าคณะใหญ่คณะเหนือ 
เจ้าคณะใหญ่คณะใต้ เจ้าคณะใหญ่คณะกลาง และเจ้าคณะธรรมยุติกนิกายกับพระราชาคณะที่เป็น
รองเจ้าคณะทั้ง ๔ คณะ ทั้งหมดรวม ๘ รูป เป็นมหาเถรสมาคม มีหน้าที่ถวายคำปรึกษาในการพระ
ศาสนาและการปกครองคณะสงฆ์แด่พระมหากษัตริย์ การประชุมวินิจฉัยคดีในที่ประชุมมหาเถร
สมาคมตั้งแต่ ๕ รูป ขึ้นไปถือเป็นสิทธิขาด ผู้ใดจะอุทธรณ์หรือโต้แย้งต่อไปอีกไม่ได้ 

 ๒) การปกครองคณะสงฆ์ส่วนภูมิภาค ลักษณะสำคัญประการหนึ่งของพระราชบัญญัติ
ลักษณะปกครองคณะสงฆ์ ร.ศ. ๑๒๑ คือ การจัดระเบียบการปกครองคณะสงฆ์ส่วนภูมิภาคควบ
ขนานไปกับการบริหารราชการแผ่นดินส่วนภูมิภาค กล่าวคือ มีการแบ่งส่วนการปกครองคณะสงฆ์
ออกเป็นสังฆมณฑล มีเจ้าคณะมณฑลที่พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งจากพระราชาคณะเป็นผู้ปกครอง
ดูแลข้าหลวงเทศาภิบาลผู้ทำหน้าที่ปกครองประชาชน และบริหารราชการแผ่นดินในมณฑลของฝ่าย
บ้านเมือง รองเจ้าคณะมณฑลลงมามีเจ้าคณะเมืองก็คือเจ้าคณะแขวงหรืออำเภอ เป็นผู้ปกครองเจ้า
อาวาสวัดต่าง ๆ 

 อนึ่ง ในมาตรา ๓ แห่ง พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ ฉบับนี้ว่า “พระราชบัญญัตินี้ไม่เกี่ยว
ด้วยนิกายสงฆ์กิจและลัทธิเฉพาะนิกายนั้น ๆ ซึ่งเจ้าคณะหรือสังฆนายกในนิกายนั้นได้เคยมีอำนาจว่า
กล่าวบังคับมาแต่ก่อนประการใด ก็ให้คงเป็นไปตามเคยทุกประการ” ข้อความนี้แสดงว่ากฎหมาย
คณะสงฆ์ฉบับนี้รับรองการแบ่งนิกายของคณะสงฆ์ไทยออกเป็นมหานิกายและธรรมยุติกนิกายจะเห็น
ได้ว่า การจัดโครงสร้างการบริหารและการปกครองคณะสงฆ์มีลักษณะคู่ ขนานกับโครงสร้างการ
บริหารและการปกครองของฝ่ายอาณาจักร 

 
 

 
๑๓๑พระเมธีธรรมาภรณ์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต), การปกครองคณะสงฆ์ไทย, หน้า ๓๕–๓๗. 



๑๐๕ 

(๖)  การปกครองคณะสงฆ์สมัยรัชกาลที่ ๖ 
 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖ เสด็จขึ้นเถลิงถวัลย์ราชสมบัติ พ.ศ. 
๒๔๕๓ ทรงโปรดให้ตั้งพระราชพิธีมหาสมณุตตมาภิเษก ทรงเลื่อนพระอิศริยยศ กรมหลวงวชิรญาณว
โรรส ขึ้นเป็น กรมพระยาวชิรญาณวโรรส ตำแหน่งสมเด็จพระมหาสมณเจ้าเป็นมหาสังฆปริณายกท่ัว
พระราชอาณาจักร และเป็นเจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุติกนิกายด้วย การปกครองคณะสงฆ์ยังคงใช้
พระราชบัญญัติปกครองคณะสงฆ์ ร.ศ. ๑๒๑ แต่เป็นอันงดใช้อำนาจจากมหาเถรสมาคม สมเด็จพระ
มหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส ยังคงเรียกประชุมและบัญชากิจการอันจะพึงทำเป็นการ
สงฆ์ในที่ประชุมนั้น ดังข้อความที่สมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพยาวชริญาณวโรรส ได้ทรงอธิบายเป็น
เชิงอรรถในมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติ มีความว่าในแดนดินปรัตยุบัน โปรดให้ข้าพเจ้าเป็น
ผู้บังคับบัญชาการคณะสงฆ์โดยทั่วไปการประชุมตามพระราชบัญญัตินี้ก็ชื่อว่า เป็นอันงดชั่วคราว
โดยนัย หรือกล่าวอีกโวหารหนึ่งว่ายังไม่ถึงคราวเรียกประชุมตามพระราชบัญญัติ ตลอดเวลาที่ข้าพเจ้า
ยังบัญชาการอยู่ ข้าพเจ้าปรารถนาจะให้มหาเถรสมาคม คงมียืนอยู่ด้วยประการหนึ่ง จึงคงเรียก
ประชุมและบัญชากิจการอันจะพึงทำเป็นการกสงฆ์ในที่ประชุมนั้น 

รูปแบบการบริหารกิจการคณะสงฆ์ในสมัยรัชกาลที่ ๖ พอสรุปได้ดังนี้ 
 ๑) สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส ทรงบัญชาการคณะสงฆ์ในที่
ประชุมมหาเถรสมาคมโดยปกติ ตัวอย่างเช่นที่ทรงวินิจฉัยอธิกรณ์ในยุคนี้จึงใช้ว่า “พระมหาสมณ
วินิจฉัย” ไม่ใช้คำว่า “มหาเถรสมาคมวินิจฉัย” 
 ๒) เจ้าคณะมณฑล 
 ๓) เจ้าคณะเมือง หรือจังหวัด 
 ๔) เจ้าคณะแขวง 
 ๕) เจ้าอาวาส 
 เมื่อวันที่ ๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๖๔ สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชริรญาณวโรรส
สิ้นพระชนม์ ทรงพระกรุณาโปรดสถาปนา กรมหมื่นชินวรสิริวัฒน์ (สมณศักดิ์เสมอพระพุฒาจารย์) 
เป็นสมเด็จพระสังฆราชเจ้า เมื่อวันที่ ๒๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๖๔ 

(๗)  การปกครองคณะสงฆ์สมัยรัชกาลที่ ๗ 
 พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จขึ้นครองราชย์ เมื่อ พ.ศ. ๒๔๖๘ ครั้นมีการ
เปลี่ยนแปลงทางการเมืองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์มาเป็นระบอบประชาธิปไตยเม่ือวันที่ ๒๔ 
มิถุนายน ๒๔๗๕ แล้ว การปกครองคณะสงฆ์ในยุคนี้ไม่มีอะไรที่เปลี่ยนมากเพราะรูปแบบการปกครอง
คลึงคล้ายในสมัยราชกาลที่ ๖ คือ มีสมเด็จพระสังฆราชทรงบัญชาคณะสงฆ์โดยลำพังพระองค์เองและ
มีมหาเถรสมาคมเป็นผู้ให้คำปรึกษา จนกระทั่งมีการตราพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ ฉบับ พ.ศ. ๒๔๘๔ 
ในสมัยรัชกาลที่ ๘ 
 
 



๑๐๖ 

(๘)  การปกครองคณะสงฆ์สมัยรัชกาลที่ ๘ 
 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระอานันทมหิดล รัชกาลที่ ๘ เสด็จขึ้นครองราชย์เมื่อ 
พ.ศ.๒๔๗๗ ขณะนั้นยังทรงพระเยาว์พระชนม์เพียง ๙ พรรษา การปกครองของไทยเป็นระบอบ
ประชาธิปไตยมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข รัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุด ดังนั้น การเปลี่ยนแปลง
ระบอบการปกครองฝ่ายอาณาจักรครั้งนี้ ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการปกครองคณะสงฆ์ไปด้วย    
นั่นคือให้มีรูปแบบการปกครองคณะสงฆ์สอดคล้องกับการปกครองของอาณาจักร จึงได้มีการตรา
พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๔๘๔ ขึ้น เมื่อวันที่ ๑๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๘๔ คณะรัฐบาลได้ออก
แถลงการณ์ชี้แจงเหตุผลในการตราพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ฉบับ พ.ศ. ๒๔๘๔ ดังข้อความต่อไปนี้ 
“พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ ได้รับความเห็นชอบของคณะสงฆ์และได้ผ่านสภาผู้แทนราษฎรมาแล้วโดย
ราบรื่น ความสำคัญในพระราชบัญญัติก็คือได้จัดการปกครองคณะสงฆ์ให้อนุโลมระบบการปกครอง
บ้านเมืองเท่าท่ีไม่ขัดกับพระธรรมวินัย”๑๓๒ 
 กล่าวโดยสรุปแล้ว พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ ฉบับ พ.ศ. ๒๔๘๔ มีโครงสร้างที่มีสมเด็จ
พระสังฆราชทรงเป็นประมุขของคณะสงฆ์โดยที่พระองค์เองไม่มีอำนาจสิทธิ์ขาดในการบริหาร เพราะ
พระองค์ทรงบัญญัติสังฆาณัติโดยผ่านสังฆสภา ทรงบริหารคณะสงฆ์ผ่านสังฆมนตรี และทรงพิจารณา
วินิจฉัยอธิกรณ์ผ่านทางคณะวินัยธร โดยที่องค์การนั้น ๆ มีอำนาจหน้าที่ปกครองที่ต่างกันคือ 

 ๑) สังฆสภา เทียบได้กับรัฐสภาของฝ่ายบ้านเมืองมีอำนาจหน้าที่ในการบัญญัติสังฆาณัติ
หรือระเบียบสำหรับใช้ในการบริหาร และการปกครองคณะสงฆ์ประกอบด้วยสมาชิก  ๔๕ รูป         
เป็นพระราชาคณะชั้นธรรมขึ้นไป เป็นคณาจารย์เอกและเป็นพระเปรียญเอกด้วย 
 ๒) สังฆมนตรี มีอำนาจหน้าที่ดุจเช่นคณะรัฐมนตรีของฝ่ายอาณาจักร คือทำหน้าที่เป็น
คณะรัฐบาลบริหารกิจการคณะสงฆ์ มีสังฆนายก ๑ รูป และสังฆมนตรี ๙ รูป งานภายในมีหน้าที่
รับผิดชอบงานเฉพาะหน้าที่เหมือนกับแต่กระทรวง คือ๑๓๓ 

(๑) องค์การปกครอง 
(๒) องค์การศึกษา 
(๓) องค์การเผยแผ่ 
(๔) องค์การสาธารณูปการ 

นอกจากนี้ยังมีเจ้าคณะตรวจการในภาคต่างๆ ที่กำหนดในสังฆาณัติ คือ 
(๑) เจ้าคณะตรวจการภาค 
(๒) เจ้าคณะจังหวัด 
(๓) เจ้าคณะอำเภอ 
(๔) เจ้าคณะตำบล 

 
๑๓๒มหามกุฏราชวิทยาลัย, การปกครองคณะสงฆ์ไทย, หน้า ๑๙. 
๑๓๓พระเมธีธรรมาภรณ์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต), การปกครองคณะสงฆ์ไทย, หน้า ๔๔. 



๑๐๗ 

(๕) เจ้าอาวาส 
 ๓) คณะวินัยธร คือ ศาลของคณะสงฆ์ มีอำนาจหน้าที่ในการพิจารณาวินิจฉัยอธิกรณ์

ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในวงการคณะสงฆ์ คณะวินัยธรแบ่งเป็น ๓ ชั้น คือ ชั้นต้น ชั้นอุทธรณ์และชั้นฎีกามี
อำนาจหน้าที่เหมือนฝ่ายนิติบัญญัติของอาณาจักรนั่นเอง 

 ตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ ฉบับนี้จะเห็นได้ว่า ได้ยุบเลิกมหาเถรสมาคม คือเจ้าคณะ
ใหญ่ทั้ง ๔ รูป และรองเจ้าคณะใหญ่ ๔ รูป ดังนั้น ตำแหน่งเจ้าคณะใหญ่ซึ่งรวมถึงเจ้าคณะใหญ่
ธรรมยุติกนิกายจึงไม่มีกฎหมายรองรับ โดยวัตถุประสงค์ประการหนึ่งของพระราชบัญญัติฉบับนี้ก็เพ่ือ
รวมคณะสงฆ์มหานิกาย และคณะสงฆ์ธรรมยุติกนิกายเข้าด้วยกันให้และเสร็จภายในเวลา ๘ ปี นับแต่
วันประกาศใช้ดังที่บัญญัติไว้ในบทเฉพาะกาล มาตรา ๖ ว่า“ก่อนที่จะสังคายนาพระธรรมวินัยให้
ครบถ้วนแต่อย่างช้าต้องไม่เกินแปดปีนับแต่วันใช้พระราชบัญญัตินี้ ห้ามมิให้ออกสังฆาณัติ กติกาสงฆ์ 
พระบัญชาสมเด็จพระสังฆราชกฎกระทรวงหรือระเบียบใดที่จะบังคับให้ต้องเปลี่ยนลัทธิที่นิยมนับถือ
และปฏิบัติกันมาเป็นเวลาช้านานแล้ว” 
 จากความพยายามในการรวมนิกายทั้ง ๒ นิกายเข้าด้วยกันของคณะรัฐบาลนั้นไม่ประสบ
ผลสำเร็จ เพราะพระเถรานุเถระฝ่ายธรรมยุติกนิกาย จำนวน ๒๒ รูป ได้ลงนามคัดค้านการใช้บท
เฉพาะกาลมาตรา ๖๐ ของพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๔๘๔ หลังจากนั้นคณะสงฆ์ฝ่าย
ธรรมยุติกนิกายพยายามให้คณะสงฆ์ฝ่ายธรรมยุติกนิกายมีการปกครองกันเอง โดยมีเจ้าคณะใหญ่
คณะธรรมยุติกนิกายเป็นผู้ดูแล ตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ ร.ศ.๑๒๑ ไม่ขึ้นตรงกับคณะสงฆ์ฝ่าย
มหานิกาย 

(๙)  การปกครองคณะสงฆ์สมัยรัชกาลปัจจุบัน 
จาการทบทวนเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการบริหารกิจการคณะสงฆ์ตาม พ.ร.บ. ๒๕๐๕ (แก้ไขเพ่ิมเติม 
ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๓๕) มีนักวิชาการหลากหลายท่านได้เสนอแนวคิดตามทัศนะของแต่ละท่านจำแนก
ตามภารกิจทั้ง ๖ ด้าน ดังนี้ 

๑) การควบคุมและส่งเสริมการรักษาความเรียบร้อยดีงาม 
  จากการทบทวนเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมและส่งเสริมการรักษาความ
เรียบร้อยดีงามมีนักวิชาการหลากหลายท่านได้เสนอแนวคิดตามทัศนะของแต่ละท่านไว้ ดังนี้ 
  การควบคุมและส่งเสริมการรักษาความเรียบร้อยดีงาม หมายถึง งานในหน้าที่ของ
พระสังฆาธิการในการปกครองดูแลพระภิกษุ สามเณรในเขตการปกครองของตน ให้เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อยถูกต้องตามหลักพระธรรมวินัย และตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ ทั้งนี้  คำว่า “การ
ปกครอง” แปลว่า การควบคุมดูแลรักษาควบคุมให้ท่านอยู่ในที่ที่ท่านควรจะอยู่๑๓๔ งานปกครองเป็น
งานนำเป็นงานลึกซึ้งกว้างขวาง ยิ่งใหญ่ละเอียดอ่อนยิ่งกว่างานทั้งหลาย และเป็นงานที่ทำ ไม่เสร็จ 

 
๑๓๔พระเทพปริยัติสุธี (วรวิทย์  คงฺคป โ ), เอกสารประกอบคำบรรยาย เร่ืองการคณะสงฆ์และ

การพระศาสนา, หน้า ๘๗. 



๑๐๘ 

ต้องคอยปรับปรุงเปลี่ยน แปลงให้เหมาะสมแก่สภาพการณ์ปัจจุบันอยู่ตลอดเวลา ถ้างานปกครอง
ดำเนินไปอย่างใดงานอื่น ๆ ก็จะดำเนินไปอย่างนั้น ถ้างานปกครองดำเนินไปไม่ได้ งานบริหารลักษณะ
อ่ืนๆ ก็ดำเนินไปไม่ได้เช่นกัน๑๓๕ 
 ทั้งนี้บทบาทของพระสังฆาธิการในด้านการปกครองนั้น ยังได้มีการตั้งความคาดหวังถึง
การแสดงบทบาทที่พึงประสงค์ของพระสังฆาธิการไว้ว่า  รัฐและมหาเถรสมาคมควรร่วมกำหนด
นโยบายให้พุทธศาสนิกชนไปวัดในวันอาทิตย์เพ่ือปลูกฝังให้คนไทยใกล้ชิดศาสนธรรมและสามารถนำ
หลักศาสนธรรมปรับใช้ในวิถีชีวิตตนได้ 
  สถาบันผลิตพระสังฆาธิการควรกำหนดนโยบาย แผนและมาตรการในการพัฒนา
ศักยภาพของพระสงฆ์ให้เป็นผู้มีความพร้อมในด้านการบริหารวัดเพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้ เป็นแหล่งฟ้ืนฟู
และพัฒนาจิตใจและพัฒนาตนให้ถึงพร้อมในการปฏิบัติภารกิจทั้ง ๖ ด้านของคณะสงฆ์ รวมทั้งเป็น
กัลยาณมิตรของศาสนิกชน สามารถปลูกฝังและฝึกอบรมให้เยาวชนมีสัมมาทิฐิในการดำรงชีวิต 
 วัดควรปรับเปลี่ยนบทบาทให้ทันกับสังคมในเชิงรุก คือ จัดโครงการและกิจ กรรมที่เป็น
ประโยชน์ต่อสังคมโดยรวมและมีบทบาทในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน โดยดึงศาสนิกชน
เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมของวัดและพระเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมพัฒนาสังคมและชุมชน    มี
ภาครัฐสนับสนุนงบประมาณ 
  มหาเถรสมาคมควรมีมาตรการให้ยุติพุทธพาณิชย์ อันเป็นการลดความศรัทธาของ
พุทธศาสนิกชน 
 พระสงฆ์ควรเป็นแบบอย่างที่ดีในด้านศีลธรรมและจรรยา เพ่ือปลูกศรัทธาให้เกิดขึ้นกับ
ประชาชนในท้องถิ่น 
 ฝ่ายปกครองคณะสงฆ์ทุกระดับควรให้ความสำคัญแก่วัดและพระสงฆ์ที่มีบทบาทให้การ
เสริมสร้างความเข้มแข็งของชมุชนและพัฒนาเยาวชนและศาสนิกชนในแต่ละบทบาทหน้าที่ตาม
ภารกิจคณะสงฆ์ เช่น สนับสนุนด้านงบประมาณ ความก้าวหน้าด้านสมณศักดิ์ การพัฒนาศักยภาพ
และเชิดชูยกย่องให้เป็นที่ประจักษ์แก่หมู่คณะสงฆ์๑๓๖ 
 สรุปได้ว่า งานการควบคุมและส่งเสริมการรักษาความเรียบร้อยดีงามเป็นงานเกี่ยวกับ
การปกครองพระภิกษุ สามเณร ตลอดจนคฤหัสถ์ที่อยู่ภายในวัดให้ประพฤติปฏิบัติตน ให้ถูกต้อง 
เรียบร้อยดีงาม 
 
 

 
๑๓๕พระพุทธวรญาณ (ทองย้อย กิตฺติทินฺโน) , ธรรมญาณนิพนธ์: ๑๐๐ ปีพระพุทธวรญาณ, ๒๕๕๔,  หน้า 

๗๖-๗๗.  
๑๓๖สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, รายงานการเสวนา เร่ืองบทบาทท่ีพึงประสงค์ของ

วัดและพระสงฆ์กับการพัฒนาสังคมไทย, พ.ศ. ๒๕๔๓. (เอกสารอัดสำเนา). 



๑๐๙ 

  ๒) การศาสนศึกษา 
  จาการทบทวนเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการศาสนศึกษา มีนักวิชาการหลากหลายท่าน
ได้เสนอแนวคิดตามทัศนะของแต่ละท่านไว้ ดังนี้ 
  การจัดการศาสนศึกษา ดังกล่าวว่า คณะสงฆ์ยังมิได้กำหนดวัตถุประสงค์ไว้โดย
ชัดเจนแต่โดยหลักสูตรและเนื้อวิชาแล้ว คงอนุมานได้ว่า มีวัตถุประสงค์ ๙ ประการ คือ 
  ๑. เพื่อพระสงฆ์รักษาตนและหมู่คณะ 
  ๒. เพื่อใช้อบรมสั่งสอนพระธรรมวินัยแก่บรรพชิตและคฤหัสถ์ 
  ๓. เพื่อใช้พัฒนาชาติบ้านเมืองด้วยคุณธรรมของพระศาสนา 
  ๔. เพื่อใช้ในกิจการคณะสงฆ์และการพระศาสนา 
  ๕. เพื่อรักษาหลักพระธรรมวินัยของพระพุทธศาสนา 
  ๖. เพื่อสร้างศาสนทายาทสืบอายุพระพุทธศาสนา 
  ๗. เพื่อความมั่นคงแห่งพระพุทธศาสนา 
  ๘. เพื่อความตั้งมั่นแห่งพระสัทธรรม 
  ๙. เพื่อความมั่นคงของประเทศชาติอันเป็นส่วนรวม๑๓๗ 
 บทบาทที่วัดและพระสงฆ์จะทำได้คือ การศึกษา การเผยแผ่และการสงเคราะห์ซึ่งในส่วน
ของการศึกษานั้น เป็นการให้บริการด้านการศึกษาแก่พระสงฆ์ คือ การมีโรงเรียนพระพุทธศาสนาวัน
อาทิตย์ นับเป็นทางหนึ่งในการสร้างอุบาสก อุบาสิกา ให้ได้พุทธศาสนิกชนที่มีคุณภาพและเป็นกำลัง
ของศาสนาอีกประการหนึ่งก็คือการไปสอนวิชาศีลธรรมตามโรงเรียนต่าง ๆ เป็นการอนุเคราะห์สังคม
ด้วยธรรมทาน การที่ให้พระสงฆ์ได้เข้าไปมีบทบาทในการศึกษาของชาติ ดังกล่าวนี้จะทำ ให้เยาวชน
และสังคมเห็นความสำคัญของวัดและพระสงฆ์๑๓๘ 
 สรุปได้ว่า องค์ประกอบในการจัดการศาสนศึกษาดังกล่าวจะดีหรือไม่ประการใดขึ้นกับ
เจ้าสำนักเรียนและหรือเจ้าสำนักศาสนศึกษาและครูอาจารย์ผู้บริหารการศาสนศึกษาที่ได้ช่วยแบก
ภาระการศาสนศึกษาอย่างเต็มกำลัง อันเป็นการแสดงความกตัญญูต่อพระศาสนาและคณะสงฆ์การ
จัดการ ศาสนศึกษานั้นแผนกที่ประสบปัญหามาก คือ การจัดการศึกษาแผนกบาลี เพราะขาดแคลน
ทั้งครูและนักเรียนและอุปสรรคอ่ืน ๆ ซึ่งคณะสงฆ์จะต้องช่วยจัดการศึกษาแผนกบาลีอันเป็น
การศึกษาพระพุทธศาสนาโดยตรง เพ่ือให้พระสงฆ์เจริญด้วยวิชาความรู้และการศาสนศึกษาให้
เจริญก้าวหน้า การศึกษาพระปริยัติธรรมทั้งแผนกบาลีและแผนกธรรมเป็นการศึกษาหลักและสำคัญ
ยิ่งของคณะสงฆ์ คือ ๑.พระสงฆ์ควรศึกษาหลักธรรมให้ถ่องแท้ทั้งปริยัติและปฏิบัติ เพ่ือให้พร้อมที่จะ

 
๑๓๗พระเทพปริยัติสุธี (วรวิทย์  คงฺคป โ ), เอกสารประกอบคำบรรยาย เร่ืองการคณะสงฆ์และ

การพระศาสนา, หน้า ๔๑. 
๑๓๘พระมหาสมทรง  สิรินฺธโร และคณะ, “บทบาทของวัดและพระสงฆ์ไทยในอนาคต”, วิทยานิพนธ์

ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ๒๕๔๘), หน้า ๒๓. 



๑๑๐ 

ปฏิบัติภารกิจทั้ง ๖ ด้านของคณะสงฆ์ ๒.พระสงฆ์ควรพัฒนาตนให้รอบรู้ทั้งทางโลกและทางธรรม เพื่อ
รู้เท่าทันต่อความเปลี่ยนแปลงของสังคม อันจะส่งผลต่อศักยภาพในการอบรมพัฒนาจิต การเผยแผ่  
ศาสนธรรมแก่ศาสนิกชน เช่น ด้านการบริหาร ด้านกฎหมาย กฎระเบียบของสงฆ์และ ๓.ระบบ
การศึกษาของคณะสงฆ์ควรปรับประยุกต์ให้เหมาะกับยุคสมัย  

๓) การศึกษาสงเคราะห์ 
จากการทบทวนเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาสงเคราะห์ มีนักวิชาการหลากหลาย

ท่านได้เสนอแนวคิดตามทัศนะของแต่ละท่านไว้ ดังนี้ 
การศึกษาสงเคราะห์ที่พระสงฆ์ดำเนินการในลักษณะนี้ เป็นการจัดการศึกษาซึ่งแบ่งได้

เป็น ๔ ประเภท คือ 
๑. โรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา และโรงเรียนสงเคราะห์เด็กยากจนตาม

พระราชประสงค์ มีความมุ่งหมายให้วัดและพระภิกษุในพระศาสนาได้จัดการศึกษาตามหลักสูตรของ
กระทรวงศึกษาธิการ เพ่ือสงเคราะห์เด็กและเยาวชนของชาติและพระภิกษุสามเณรส่วนหนึ่งเป็นเหตุ
ให้เด็กและเยาวชนได้เข้าใกล้วัดและได้ศึกษาหลักธรรมทางศาสนา 

๒. ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ มีความมุ่งหมายให้วัดและพระสงฆ์ให้
การศึกษาอบรมปลูกฝังศีลธรรม วัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามแก่เด็กและเยาวชน เป็นโอกาสให้
พระสงฆ์ได้ใช้วิชาการศาสนศึกษา เพ่ือพัฒนาทรัพยากรบุคคลของชาติ ด้วยหลักธรรมของพระศาสนา 

๓. ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัด มีความมุ่งหมายให้วัดได้ช่วยอบรมบ่มนิสัยเด็กก่อนวัย
เรียนเพ่ือปลูกฝังคุณธรรมและศีลธรรมแต่ยังเด็ก ทั้งเป็นการให้โอกาสวัดและพระสงฆ์ได้ ร่วมพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลของชาติแต่วัยเด็ก 

๔. โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จัดตั้งขึ้นเพ่ือให้พระภิกษุสามเณรศึกษา
เล่าเรียนตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ แผนกสามัญศึกษา และมีการศึกษาวิชาพระปริยัติ
ธรรม หมวดภาษาบาลี หมวดพระธรรมวินัยและศาสนปฏิบัติอีกส่วนหนึ่ง โรงเรียนพระปริยัติธรรม
แผนกสามัญศึกษามีการจัดตั้งขึ้นตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยโรงเรียนพระปริยัติธรรม
แผนกสามัญศึกษา พ.ศ.๒๕๓๗ และอยู่ในสังกัดกรมการศาสนา ขณะนี้มีวัดต่างๆ จำนวนมาก จัด
ตั้งแต่โดยโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา แต่ยังมิได้จัดเป็นการศาสนศึกษาหรือการศึกษา
สงเคราะห์ โดยรูปการนั้น น่าจะจัดเป็น “การศึกษาสงเคราะห์” มากกว่า เพราะเป็นการศึกษาเพ่ือ
สงเคราะห์พระภิกษุสามเณรให้มีการศึกษาเล่าเรียนวิชาสามัญศึกษา ทั้งผู้เรียนและผู้สอนก็เน้นหนัก
ทางวิชาสามัญศึกษา๑๓๙ 

สรุปได้ว่า การจัดการศึกษาและการจัดการอบรม ทั้ง ๔ ประเภท คือ ๑) โรงเรียนการ
กุศลของวัดในพระพุทธศาสนา ๒)ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ ๓)ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์

 
๑๓๙พระเทพปริยัติสุธี (วรวิทย์  คงฺคป โ ), เอกสารประกอบคำบรรยาย เร่ืองการคณะสงฆ์และ

การพระศาสนา, หน้า ๔๘-๔๙. 



๑๑๑ 

ในวัด ๔)โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา นับเป็นงานที่พระสงฆ์มีโอกาสช่วยพัฒนาชาติ
บ้านเมืองโดยแท้  

๔) การเผยแผ่พระพุทธศาสนา 
จากการทบทวนเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการเผยแผ่พุทธศาสนา มีนักวิชาการหลากหลาย

ท่านได้เสนอแนวคิดตามทัศนะของแต่ละท่านไว้ ดังนี้ 
กำหนดหน้าที่หรือบทบาทที่วัดต่างๆ เจ้าคณะตำบล คณะสงฆ์อำเภอ และคณะสงฆ์

จังหวัด เกี่ยวกับการเผยแผ่ ไว้ดังนี้ 
 ๑. หาอุบายวิธีให้ได้ยินได้ฟังโอวาท คำสั่งสอนหรือข้อแนะนำที่เป็นประโยชน์ 

๒. แนะนำ สั่งสอน อบรม ประชาชนให้เข้าใจในศาสนพิธีและการปฏิบัติ 
 ๓ . เทศนาสั่ งสอนประชาชนให้ ตั้ งอยู่ ในศีล ธรรมและให้ ได้ ยิ น ได้ ฟั งเกี่ ยวกับ 
พระศาสนาโดยถูกต้อง๑๔๐ 

การเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์ว่า ทั้งวัดและพระสงฆ์ได้ทำ งานการเผยแผ่
พระพุทธศาสนามากเป็นพิเศษ ดังจะเห็นได้จากมีหน่วย   พระธรรมทูต ธรรมจาริก ธรรมพัฒนาและ
หน่วยพัฒนาทางจิต ทั้งมีหน่วยอบรม อ.ป.ต. (หน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล) ทั้งนี้ การเผยแพร่
จะได้ผลก็ต่อเมื่อ 

๑. พระสงฆ์จะต้องศึกษาให้มีความรู้ ความเข้าใจในพระธรรมวินัย และปฏิบัติตามอย่าง
จริงจัง สอนอย่างไร ปฏิบัติได้อย่างนั้น 

๒. ไม่สอนให้คลาดเคลื่อนจากความจริง เพ่ือผลประโยชน์ของตนกิจ 
๓. ไม่ติดยึดในแง่ใดแง่หนึ่งของหลักธรรม 
๔. ไม่เห็นแก่ความง่าย ตีความธรรมวินัยตามชอบใจหรือตามความต้องการของ

ประชาชน 
๕. ไม่สนองความต้องการของผู้มีอำนาจ 
๖. ประสานความเข้าใจ ความเชื่อหรือลัทธิศาสนาอ่ืนๆพุทธศาสนิกชนทุกคนมีหน้าที่ 

เผยแพร่พุทธศาสนาให้กว้างไกลออกไป เพ่ือประโยชน์สุขของชาวโลก ความวัฒนาสถาพรของ
พระพุทธศาสนาและความมั่นคงของชาติไทย ผู้ที่จะทำ หน้าที่  เผยแพร่ศาสนาได้ดีต้องเป็นผู้รู้ศาสนา
และปฏิบัติตนตามหลักธรรมในศาสนาได้โดยสมบูรณ์เป็นนิจ การเผยแพร่ศาสนามีคำ ที่ใช้อยู่ ๒ คำ 
คือ คำ ว่า “เผยแพร่” และ “เผยแผ่” “คำ ว่า เผยแพร่ เป็นลักษณะของมิชชันนารี่ คือ มุ่งมั่นจะให้
ผู้อ่ืนยอมรับในศาสนาของตน ซึ่งเป็นลักษณะแห่งการจูงใจให้อีกฝ่ายหนึ่งหันมานับถือคำสอนนั้นๆ 
ส่วนคำว่า เผยแผ่ หมายถึงการประกาศให้ทราบ หากทราบแล้วสนใจจะเป็นพุทธศาสนิกชนก็ไม่เป็นที่

 
๑๔๐สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง วรปุญฺโญ), คู่มือพระสังฆาธิการว่าด้วยเร่ือง การคณะสงฆ์

และการพระศาสนา, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์การศาสนา, ๒๕๔๐), หนา้ ๑๔๘-๑๕๕. 



๑๑๒ 

รังเกียจ การเผยแผ่เป็นศัพท์ที่มีลักษณะอะลุ่มอล่วยและแสดงถึงการมีใจกว้าง ไม่ผูกมัดผู้อ่ืนด้วย
ความคิดของตนเองหรือศาสนาของตน”๑๔๑ 

ฉะนั้นจักเห็นได้ว่า การเผยแผ่ของพระสงฆ์  วัด และคณะสงฆ์ ในปัจจุบัน มีทั้งแบบ
ประเพณี แบบปรับปรุงให้เหมาะสมกับสภาพสังคมปัจจุบัน และแบบที่จัดเป็นคณะหรือหน่วยงานขึ้น
ดำเนินการ คือ 

๑. การเผยแผ่ตามประเพณีคณะสงฆ์ และประเพณีไทย ได้แก่การเทศนาอบรมสั่งสอน
ประชาชนที่วัด ที่บ้าน ที่มีผู้อาราธนาและที่อ่ืนๆ ในโอกาสต่างๆ ทั้งแบบเทศน์ธรรมดา คือ เทศน์รูป
เดียว หรือเทศน์ปุจฉาวิสัชนา ๒ รูปขึ้นไป 

๒. การเผยแผ่แบบปรับปรุงให้เหมาะสมกับสภาพสังคมปัจจุบัน ได้แก่ การบรรยายธรรม 
การสนทนาธรรม การปาฐกถาธรรม ในที่ประชุมที่วัด หรือที่อ่ืนๆ ในโอกาสต่างๆ หรือ โดยทาง
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ บันทึกลงแผ่นเสียง หรือแถบบันทึกเสียง ไปเผยแผ่ที่อ่ืนในโอกาส
ต่างๆ รวมทั้งการพิมพ์หนังสือเทศน์ หนังสือธรรมะ ออกเผยแผ่ หรือลงในหนังสือพิมพ์และเครือข่าย
อินเตอร์เน็ต ออกเผยแผ่ 

๓. การเผยแผ่แบบจัดเป็นคณะหรือหน่วยงานเผยแผ่หรือสถานศึกษาเป็นประจำหรือครั้ง
คราว หรือจัดเป็นกิจกรรมพิเศษ ในวัดหรือในหมู่บ้านใกล้เคียง เช่น งานพระธรรมทูตงานพระธรรม
จาริก งานอบรมประชาชนประจำตำบล  หน่วยสงเคราะห์พุทธมามกะผู้เยาว์โรงเรียนพระพุทธศาสนา
วันอาทิตย์ เป็นต้น 

สรุปได้ว่า การเผยแผ่พุทธศาสนา เป็นหน้าที่หรือบทบาทที่พระสงฆ์หรือพระสังฆาธิการ
จักต้องกระทำ โดยการจัดการเทศนา อบรม สั่ งสอน ประชาชน ให้ เกิดศรัทธาเลื่อมใสใน
พระพุทธศาสนาและตั้งอยู่ในสัมมาปฏิบัติ เป็นพลเมืองดีของประเทศชาติ 

๕) การสาธารณูปการ 
จากการทบทวนเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการสาธารณูปการ มีนักวิชาการหลากหลายท่าน

ได้เสนอแนวคิดตามทัศนะของแต่ละท่านไว้ ดังนี้ 
การสาธารณูปการ หมายถึง การก่อสร้างและการบูรณปฏิสังขรณ์ สำหรับสาธารณูปการ 

ที่จัดเป็นระเบียบบริหารการคณะสงฆ์ส่วนกลาง และระเบียบการปกครองคณะสงฆ์ส่วนกลาง เรียกว่า 
การสาธารณูปการนั้น  หมายถึง 

๑. การก่อสร้างและการบูรณปฏิสังขรณ์ ศาสนวัตถุและศาสนสถาน 
  ๒. กิจการอันเกี่ยวกับวัด คือ การสร้าง การตั้ ง การรวม การย้าย การยุบเลิก  
การขอรับพระราชทานวิสุงคามสีมา การยกวัดร้างเป็นวัดมีพระภิกษุอยู่จำ พรรษา และการยกวัด
ราษฎร์ขึ้นเป็นพระอารามหลวง 

 
๑๔๑พระมหาสมทรง  สิรินฺธโร และคณะ, “บทบาทของวัดและพระสงฆ์ไทยในอนาคต”, วิทยานิพนธ์

ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,  ๒๕๔๘), หน้า ๓๑. 



๑๑๓ 

  ๓. กิจการของวัดอื่นๆ เช่น การจัดงานวัด การรับบริจาค 
  ๔. การศาสนสมบัติของวัด๑๔๒ 
  ตามความหมายที่ กล่าวมานี้ ผู้ วิจัยได้สรุปว่ามีลักษณะของการกระทำการ
สาธารณูปการใน ๓ ประการ คือ 
  ๑. การกระทำด้วยแรงความคิด แรงงานและทุนทรัพย์รวมถึงการควบคุม 
  ๒. การกระทำด้วยเอกสารรายงาน 
  ๓. การทำโดยการจัดประโยชน์ 
  การควบคุมและส่งเสริม การสาธารณูปการ เป็นงานที่ละเอียดอ่อนเป็นตัวหลักของ
การคณะสงฆ์แต่ผู้ปฏิบัติโดยตรงคือ เจ้าอาวาส ซึ่งเป็นพระสังฆาธิการระดับวัด เจ้าคณะทุกส่วนทุกชั้น
ต้องมีความสัมพันธ์กัน ๒ ประการ คือ ควบคุมการสาธารณูปการและ ส่งเสริมการสาธารณูปการ 
  การควบคุมดูแลวัดนั้น เจ้าคณะจะเพิกเฉยมิได้ ถ้าเพิกเฉยจะเป็นการละเว้นการ
ปฏิบัติต้องสอดส่อง ดูแล ชี้แจง แนะนำ ในการสาธารณูปการของเจ้าอาวาส ดังต่อไปนี้ 
  ๑. ควบคุมการทำแผนผังวัดให้สอดคล้องกับยุคพัฒนา 
  ๒. ควบคุมแบบแปลนเสนาสนะแต่ละวัดให้อยู่ในหลักประหยัดและพอเหมาะพอควร
แก่สภาพท้องถิ่นและให้ก่อสร้างตามแบบแปลน 
  ๓. ควบคุมให้แต่ละวัดที่สร้างถาวรวัตถุให้เป็นทรงไทย หรือให้รักษาศิลปวัฒนธรรม
ท้องถิ่นเป็นสำคัญ 
  ๔. ควบคุมการเงินและบัญชี รับ – จ่ายของแต่ละวัดให้เป็นไปตามหลักบัญชี 
  ๕. ควบคุมดูแลการเอกสารต่างๆ ของเจ้าอาวาส เช่น รายงานขอรับพระราชทาน
วิสุงคามสีมาให้เป็นไปโดยถูกต้อง 
  ๖. ควบคุมการจัดการศาสนสมบัติของวัดให้เป็นไปตามกฎกระทรวง 
 สรุปได้ว่า งานสาธารณูปการเป็นงานสำคัญ โดยเฉพาะเป็นงานละเอียดอ่อน      เป็น
งานประดับท้องถิ่นและการพระศาสนา เป็นงานที่ให้ความสำคัญแก่พระสังฆาธิการและเห็นผลงาน
ของพระสังฆาธิการได้เร็วกว่างานอื่น แต่ก็มักเป็นเหตุก่อปัญหา เช่น บางแห่งเกิดความขัดแย้งระหว่าง
วัดกับชาวบ้านจนถึงลุกลามใหญ่โต ก็เพราะการสาธารณูปการเป็นเหตุหากเจ้าคณะได้เห็นความสำคัญ
เร่งรัดตรวจตราชี้แจงแนะนำ การปฏิบัติหน้าที่ของพระสังฆาธิการได้ดีแล้ว การขัดแย้งระหว่ างวัดกับ
บ้านจะลดน้อยลงตามลำดับ และความสมัครสมานสามัคคีระหว่างบ้านกับวัดจะมีมากขึ้นเป็นเหตุให้
การคณะสงฆ์และการพระศาสนาดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยดีงาม การควบคุมส่งเสริมการ
สาธารณูปการ จึงถือเป็นหน้าที่อันสำคัญของพระสังฆาธิการทุกระดับชั้น 
 

 
๑๔๒พระเทพปริยัติสุธี (วรวิทย์  คงฺคป โ ), เอกสารประกอบคำบรรยาย เร่ืองการคณะสงฆ์และ

การพระศาสนา, หน้า ๕๔-๕๕. 



๑๑๔ 

 ๖) การสาธารณสงเคราะห์ 
จากการทบทวนเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการสาธารณสงเคราะห์ มีนักวิชาการหลากหลาย

ท่านได้เสนอแนวคิดตามทัศนะของแต่ละท่านไว้ ดังนี้ 
การสาธารณสงเคราะห์เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นตามโอกาสอันควร จะมีระเบียบปฏิบัติชัดเจน 

สำหรับผู้จัดการสาธารณสงเคราะห์โดยส่วนมากได้แก่วัดหรือเจ้าอาวาส ซึ่งมีบทบัญญัติว่าด้วยหน้าที่
ของเจ้าอาวาส ดังนี้ 

๑. จัดกิจการของวัดให้เป็นไปโดยเรียบร้อย 
๒. เป็นธุระในการจัดการศึกษาอบรมแก่บรรพชิตและคฤหัสถ์ 
๓. ให้ความสะดวกตามสมควรแก่พุทธศาสนิกชน ในการบำเพ็ญกุศล๑๔๓ 
มหาเถรสมาคมได้กำหนดหลักการและวิธีการปฏิบัติและควบคุมส่งเสริม ไว้ชัดแจ้ง คือ 

กิจการหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล ซึ่งจัดตั้งขึ้นตามระเบียบมหาเถรสมาคม ว่าด้วยการจัดตั้ง
หน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล พ.ศ. ๒๕๑๘ ซึ่งในระเบียบดังกล่าว กำหนดวัตถุประสงค์ไว้ ๓ 
ประการ คือ การเผยแผ่พระพุทธศาสนา การศึกษาสงเคราะห์และการสาธารณสงเคราะห์ โดยระเบียบ
ดังกล่าว กำหนดหน่วยงาน ให้ตั้ง ณ วัดใดวัดหนึ่ง ตำบลละหนึ่งหน่วย ให้จัดการเป็นรูปคณะกรรมการ 
โดยให้เจ้าอาวาสที่ตั้งหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลเป็นประธานกรรมการโดยตำแหน่งเจ้าอาวาส
อ่ืนในเขตตำบลนั้นเป็นรองประธานกรรมการฝ่ายบรรพชิต กำนันในตำบลนั้นเป็นรองประธานกรรมการ
ฝ่ายคฤหัสถ์ ผู้ใหญ่บ้านและแพทย์ประจำตำบลเป็นกรรมการโดยตำแหน่ง อนึ่งการสาธารณสงเคราะห์
นี้ให้เจ้าคณะพระสังฆาธิการพิจารณาจัดการสงเคราะห์ตามควรแก่โอกาส เช่น 

๑. การพัฒนาหมู่บ้าน การพัฒนาตำบล การช่วยจัดหาทุนการสงเคราะห์ การป้องกันยา
เสพติดให้โทษ เช่น ยาบ้า การช่วยป้องกันโรคเอดส์ 

๒. การช่วยเหลือสถานที่อันเป็นสาธารณสมบัติ เช่น การสร้างถนนหนทาง ขุดลอกคู
คลองสร้างฌาปนสถาน สร้างการประปา สร้างเครื่องกำเนิดไฟฟ้า 

๓. การช่วยเหลือประชาชน ในโอกาสที่ควรช่วย เช่น การประสพอุทกภัยหรือช่วยคนชรา
หรือคนพิการการสาธารณสงเคราะห์จะต้องจัดเพ่ือความเรียบร้อยดีงามและไม่ขัดต่อพระธรรมวินัย
และความสงบสุขของบ้านเมือง จึงจะถือว่าเป็นไปด้วยความถูกต้อง และเป็นการสาธารณสงเคราะห์
ของคณะสงฆ์ ดังนั้น จำเป็นต้องมีการดูแลให้เป็นไปในลักษณะเหมาะสมและควรได้รับการส่งเสริม
สนับสนุนตามสมควร กรรมการโดยตำแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิ ๕–๙ คน เป็นกรรมการ สำหรับผู้ควบคุม
และส่งเสริม มีคณะกรรมการอำนวยการระดับอำเภอ ระดับจังหวัด ผู้อำนวยการภาค และ
คณะกรรมการ อำนวยการอบรมประชาชนกลาง 
 จากหลักการบริหารกิจการคณะสงฆ์ทั้ ง ๖  ด้านที่ ได้กล่าวมา ผู้ วิจัยได้สรุปว่า  
การบริหารกจิการคณะสงฆ์ทั้ง ๖ ด้าน เป็นการบริหารที่มุ่งเน้นเพ่ือประโยชน์ดังนี้ 

 
๑๔๓เรื่องเดียวกัน, หน้า ๖๒-๖๕.  



๑๑๕ 

 ๑. เป็นไปเพื่อความเรียบร้อยแห่งพระภิกษุสามเณร 
 ๒. เป็นไปเพื่อการนำมาซึ่งความศรัทธาเลื่อมใส 
 ๓. เป็นไปเพื่อการสร้างศาสนทายาทที่มีความรู้อันเป็นกำลังของพระศาสนาในอนาคต 
 ๔. เป็นไปเพื่อความผูกพันระหว่างคณะสงฆ์กับประชาชนทั่วไป 
 ๕. เป็นไปเพื่อสร้างแบบอย่างอันดีแก่ประชาชนทั่วไป 
 ๖. เป็นไปเพ่ือการประสานระหว่างคณะสงฆ์กับองค์กรของรัฐ อันจะทำให้ความร่วมมือ
กันเป็นไปด้วยดี 
 สรุปได้ว่า การสาธารณสงเคราะห์ หมายถึง การดำเนินกิจการต่างๆ เพ่ือให้เป็น
สาธารณประโยชน์ของแก่หน่วยงานหรือของบุคคลหรือคณะบุคคล หรือการช่วยเหลือเกื้อกูลหรือการ
อุดหนุนจุนเจือสถานที่ซึ่งเป็นสาธารณสมบัติหรือประชาชนทั่วไป 
 จากการบริหารกิจการคณะสงฆ์ในประเทศไทยและผลการศึกษาของนักวิชาการต่างๆ 
ผู้วิจัยประมวลได้ว่า การบริหารกิจการคณะสงฆ์ในประเทศไทยมีความหมายที่เกี่ยวข้องสามารถสรุป
ได้ดังนี ้
 

ตารางท่ี ๒.๑๔ การบริหารกิจการคณะสงฆ์ในประเทศไทย 
 

นักวิชาการหรือแหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 

พระเมธีธรรมาภรณ์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต)  
(๒๕๔๙, หน้า ๖)   
 
 
 

เบื้องตะวันตกเมืองสุโขทัยมีอรัญญิก พ่อขุน
รามคำแหงทรงทำโอยทานแด่พระมหาเถร
สังฆราช ปราชญ์เรียนจบปิฎกไตรหลวง (รู้หลัก) 
ว่ าปู่ ค รู ใน เมื อ งทุ กคนลุ ก  (จารึก ) แต่ เมื อ ง
นครศรีธรรมราช 

สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรง 
ราชานุภาพ  
(๒๕๔๕, หน้า ๗) 

พระที่มีอายุพรรษามากและทรงคุณธรรม
ด้านศาสนาเท่านั้น  มิ ใช่สมณศักดิ์ที่พระเจ้า
แผ่นดินทรงตั้ง 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
(๒๕๔๓, หน้า ๓) 
 

ใน พ.ศ. ๒๔๓๙ มีพระบรมราชโองการ
ประกาศเปลี่ยนนาม “มหาธาตุวิทยาลัย” เป็น 
“มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย” 

สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง วรปุญฺโญ) 
(๒๕๔๐, หน้า ๑๔๘-๑๕๕) 
 
 
 
 
 

๑. หาอุบายวิธีให้ได้ยินได้ฟังโอวาท คำสั่ง
สอนหรือข้อแนะนำที่เป็นประโยชน์ 

๒. แนะนำ สั่งสอน อบรม ประชาชนให้
เข้าใจในศาสนพิธีและการปฏิบัติ 

๓. เทศนาสั่งสอนประชาชนให้ตั้งอยู่ใน
ศีลธรรมและให้ได้ยินได้ฟังเกี่ยวกับพระศาสนา
โดยถูกต้อง 



๑๑๖ 

ตารางท่ี ๒.๑๔ การบริหารกิจการคณะสงฆ์ในประเทศไทย (ต่อ) 
 

นักวิชาการหรอืแหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 

พระมหาสมทรง  สิรินฺธโร และคณะ  
(๒๕๔๘, หน้า ๓๑) 
 

ก า ร เผ ย แ ผ่ เป็ น ศั พ ท์ ที่ มี ลั ก ษ ณ ะ
อะลุ่มอล่วยและแสดงถึงการมีใจกว้าง ไม่ผูกมัด
ผู้อื่นด้วยความคิดของตนเองหรือศาสนาของตน 

๒.๔ ข้อมูลบริบทเร่ืองที่วิจัย 
เพ่ือการบริหารกิจการคณะสงฆ์ โดยใช้หลักธรรมวินัยที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

ได้บัญญัติไว้ พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ.๒๕๐๕ (แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๓๕) กฎมหาเถร
สมาคม ฉบับที่ ๒๕ พ.ศ.๒๕๔๑ ว่าด้วยการแต่งตั้งถอดถอนพระสังฆาธิการ และนโยบายของ        
พระพรหมเวที (สุเทพ ผุสฺสธมฺโม) เจ้าคณะภาร ๑๕ ว่าด้วยเรื่ององค์กร ๖ มาเป็นแนวทางการบริหาร
กรอบนโยบายเบื้องต้นนี้ ได้กำหนดแนวทางในการปฏิบัติ ดังนี้๑๔๔ 

๒.4.๑ การปกครอง 
จากนโยบายที่กล่าวไว้ ได้แก่ 

๑) พระธรรมวินัย โดยนำเอาหลักธรรมธิปไตย คือ ถือธรรมเป็นใหญ่ ถือหลักการ
ความจริง ความถูกต้อง ความดีงาม เหตุผลเป็นใหญ่ 

๒) พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ.๒๕๐๕ (ฉบับที่ ๒) แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ.๒๕๓๕    
ตามมาตรา ๓๑ ว่าด้วยเรื่อง ฐานะของวัดและเจ้าอาวาส, มาตรา ๓๗ ว่าด้วยเรื่องหน้าที่ของเจ้า
อาวาส และมาตรา ๓๘ ว่าด้วยเรื่องอำนาจของเจ้าอาวาส 

๓) กฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ ๒๔ ตามข้อ ๔ ว่าด้วยเรื่องความหมายของพระสังฆาธิ
การ, ข้อ ๖ ว่าด้วยเรื่องคุณสมบัติทั่วไปของพระสังฆาธิการ และข้อ ๒๖ ว่าด้วยเรื่องคุณสมบัติเฉพาะ
ของเจ้าอาวาส 

๔) นโยบายการปกครองของพระพรหมเวที (สุเทพ ผุสฺสธมฺโม) ที่ได้กล่าวถึงแนวทาง
ปฏิบัติของการปกครองไว้ว่า 

- ดูแลบรรพชิตคฤหัสถ์ที่อยู่ภายในวัด ให้อยู่ในระเบียบ 
- ดูแลการจัดงานวัดให้อยู่ในระเบียบของกฎมหาเถรสมาคม พ.ศ.๒๕๒๗ 
- ดูแลศาสนสมบัติของวัด เช่น ที่ธรณีสงฆ์และกุฏิสงฆ์ เป็นต้น ให้ดีงาน 
- การเงินของวัด ต้องจัดทำบัญชีรายรับ รายจ่ายให้ถูกต้อง 
- ดูแลเรื่องอบายมุข อย่าให้มีเกิดขึ้นในวัด 
- หมั่นให้การพูดคุย แนะนำพระสงฆ์ สามเณรทั้งเป็นหมู่คณะรายบุคคลเป็นประจำ 

 
๑๔๔สำนักงานเลขานุการเจ้าคณะภาค ๑๕, “การปกครองคณะสงฆ์”, ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๗. (อัดสำเนา). 



๑๑๗ 

จากนโยบายข้างต้น ได้ดำเนินการปกครอง ดังต่อไปนี้ 
- ได้ปกครองตามหลักธรรมธิปไตย โดยถือธรรมเป็นใหญ่ ถือหลักความถูกต้อง ความ

ดีงาม เหตุผลส่วนใหญ่ มาใช้ในการปกครองพระภิกษุ สามเณร แม่ชี และศิษย์วัด 
- นำ พ.ร.บ.คณะสงฆ์ ๒๕๓๕ เรื่องอำนาจหน้าที่ของเจ้าอาวาสมาใช้ในการปกครอง

พระภิกษุ สามเณร แม่ชี และศิษย์วัด 
- นำกฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ ๒๔ มาใช้ในเรื่องคุณสมบัติของเจ้าอาวาส คือ         

มีพรรษาพ้น ๕ และเป็นผู้ทรงเกียรติเป็นที่เคารพนับถือของบรรพชิตและคฤหัสถ์ในถิ่นนั้น 
- ดูแลบรรพชิตและคฤหัสถ์ท่ีอาศัยอยู่ในวัด ให้อยู่ในระเบียบตามพระธรรมวินัย 
- ดูแลศาสนสมบัติของวัด เช่น ที่ธรณีสงฆ์และกุฏิสงฆ์ สร้างใหม่ พัฒนาและจัดการ 

บูรณปฏิสังขรณ์ ในส่วนที่ชำรุดทรุดโทรมให้อยู่ในสภาพดีงาม 
- ดูแลการเงินของวัด จัดทำบัญชีรายรับ รายจ่ายทั้งรายวันรายเดือนให้ถูกต้อง 

๒.๔.๒ ศาสนศึกษา 
พระพรหมเวที (สุเทพ ผุสฺสธมฺโม) ได้กล่าวถึงแนวทางปฏิบัติของการศึกษา ไว้ในนโยบาย

ของเจ้าคณะภาค ๑๕ ว่า 
- จัดการศึกษานักธรรมภายในวัด ส่งเสริมการศึกษาบาลี หาพระเณรส่งไปเรียนใน

สำนักบาลีที่มีการเรียนการสอน 
- พยายามแนะนำและกวดขันพระเณรภายในวัด ให้ศึกษาเล่าเรียนแบบต่อเนื่อง เช่น 

นักธรรมควรต้องให้จบนักธรรมชั้นเอก ถ้ามีโอกาสให้เรียนบาลีเพิ่มข้ึนจะเป็นการดีต่อพระพุทธศาสนา
ในอนาคตด้วย 

จากนโยบายข้างต้น ได้ดำเนินการศึกษาพระปริยัติธรรมดังต่อไปนี้ 
- จัดการศึกษานักธรรมและธรรมศึกษาและส่งเสริมการศึกษาภาษาบาลี หาพระเณร

ส่งไปเรียนในสำนักเรียนบาลี 
- พยายามแนะนำและกวดขันพระเณรในวัด ให้มีการศึกษาเล่าเรียนแบบต่อเนื่อง 

เช่น นักธรรมควรต้องให้จบนักธรรมชั้นเอก  ถ้ามีโอกาสให้เรียนบาลีเพ่ิมขึ้นจะเป็นการดีต่อ
พระพุทธศาสนาในอนาคต 

๒.๔.๓ การเผยแผ่ 
พระพรหมเวที (สุเทพ ผุสฺสธมฺโม) ได้กล่าวถึงแนวทางปฏิบัติของการเผยแผ่ ไว้ในนโยบาย

ของเจ้าคณะภาค ๑๕ ว่า 
- ทำวัตรเช้า เย็น ลงพระปาฏิโมกข์ตลอดทั้งปี 
- ชักชวนพระเณรในวัดให้ท่องพระปาฏิโมกข์ 
- แนะนำการแห่นาครอบโบสถ์ เดิน ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย 
จากนโยบายข้างต้น ได้ดำเนินการเผยแผ่ดังต่อไปนี้ 
- ทำวัตรเช้า – เย็น นั่งกัมมัฏฐาน ลงพระปาฏิโมกข์ตลอดปี 



๑๑๘ 

- ชักชวนพระเณรภายในวัดให้ท่องพระปาฏิโมกข์ 
- แนะนำการแห่นาครอบโบสถ์ เดินให้เป็นระเบียบ ไม่ให้มีการดื่มสุราหรือของมึน

เมา ในขณะที่แห่นาครอบโบสถ์ 
- มีการทำบุญตักบาตรในวันธัมมัสสวนะและวันสำคัญต่างๆ รักษาศีลอุโบสถ 
- ฝึกหัดพระบวชใหม่เทศน์ให้ผู้รักษาศีลอุโบสถฟัง ในช่วงเข้าพรรษา 

๒.๔.๔ การสาธารณูปการ 
พระพรหมเวที (สุเทพ ผุสฺสธมฺโม) ได้กล่าวถึงแนวทางปฏิบัติของการสาธารณูปการ ไว้ใน

นโยบายของเจ้าคณะภาค ๑๕ ว่า 
- การก่อสร้างอาคารทุกชนิด ควรวางแนวให้เป็นระเบียบ มีความมั่นคงแข็งแรง 

สวยงาม 
- ควรมีผังวัดก่อนการก่อสร้าง ถ้าไม่มีความรู้เรื่องนี้ ควรหาผู้รู้ช่วยแนะนำทำวัดให้ 

สะอาด ปลูกต้นไม้ให้ร่มรื่น ร่มเย็น 
จากนโยบายเบื้องต้น ได้ดำเนินการสาธารณูปการ ดังต่อไปนี้ 
- การก่อสร้างเสนาสนะต่างๆ ได้วางแผนให้มีระเบียบ มีความมั่นคงแข็งแรงสวยงาม

ตามสถาปัตยกรรม มีการออกแบบผังก่อนการก่อสร้างทุกครั้ง ถ้าไม่มีความรู้เรื่องนี้หาช่างผู้ชำนาญ
ช่วยแนะนำ 

- ทำความสะอาดวัดทุกวันทั้งเช้าและเย็น โดยจัดเวรพระสงฆ์ – สามเณรดูแล 
- ปลูกต้นไม้ ทั้งไม้ดอก ไม้ประดับ ให้ความร่มรื่น ร่มเย็น มีความเป็นระเบียบ

สวยงาม 
๒.๔.๕ การศึกษาสงเคราะห์ 
พระพรหมเวที (สุเทพ ผุสฺสธมฺโม) ได้กล่าวถึงแนวทางปฏิบัติของการศึกษาสงเคราะห์ ไว้

ในนโยบายของเจ้าคณะภาค ๑๕ ว่า 
- ให้การสงเคราะห์เรื่องการศึกษาท้ังภายในวัดและนอกวัด 
- ภายในวัดช่วยสงเคราะห์เรื่องทุนการศึกษาพระ สามเณร จัดหาอุปกรณ์การเรียน

การสอนให้เกิดความสะดวก ทำให้พิจารณาเห็นสมควร 
- ภายนอกวัด ช่วยสงเคราะห์เรื่องแจกทุนเด็กนักเรียนทั้งระดับชั้นประถม มัธยม 

อุดมศึกษา พร้อมทั้งจัดสร้างอาคารเรียน มอบอุปกรณ์การเรียน 
- ที่สำคัญต้องมีทุน เพ่ิมทุน และแจกทุนเป็นชื่อบัญชีของวัด แล้วแจกทุนแก่พระเณร 

และนักเรียนตามโรงเรียนต่างๆ โดยใช้ดอกเบี้ยและทุนของตนเอง 
จากนโยบายข้างต้น ได้ดำเนินการศึกษาสงเคราะห์ ดังนี้ 
- ให้มีการสงเคราะห์เรื่องการศึกษาท้ังภายในวัดและนอกวัด 
- ภายในวัด ช่วยสงเคราะห์เรื่องทุนการศึกษาพระเณร จัดหาอุปกรณ์การศึกษา 

อุปกรณ์การเรียนการสอน ให้เกิดความสะดวกสบาย ทำเท่าจะพิจารณาเห็นสมควร 



๑๑๙ 

- เมื่อพระเณร สอบนักธรรมผ่าน มีการมอบรางวัล เพ่ือเป็นขวัญและกำลังใจ 
- ภายนอกวัด ช่วยสงเคราะห์เรื่องสนับสนุนทุนการศึกษาแด่สำนักเรียนต่างๆ         

ที่ได้รับการขอความอนุเคราะห์มา 
- แจกทุนการศึกษาเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษา พร้อมทั้งสร้าง-ซ่อมแซม ทำสี 

อาคารเรียนและมอบอุปกรณ์การศึกษา-การกีฬา 
- มีการตั้งทุน เพ่ิมทุนการศึกษา และแจกทุนเป็นบัญชีชื่อของวัดแจกทุนแก่พระเณร 

และนักเรียนตามโรงเรียนต่างๆ โดยใช้ดอกผลและทุนส่วนตัว 
๒.๔.๖ การสาธารณสงเคราะห์ 
พระพรหมเวที (สุเทพ ผุสฺสธมฺโม) ได้กล่าวถึงแนวทางปฏิบัติของการสาธารณสงเคราะห์ 

ไว้ในนโยบายของเจ้าคณะภาค ๑๕ ว่า 
- ให้การช่วยเหลือสังคมท้ังภายในวัดและนอกวัด 
- ภายในวัด เช่น อำนวยความสะดวกแก่ผู้มาพ่ึง มาทำบุญที่วัด โดยเฉพาะเรื่องเมรุ

ของวัด ต้องสะอาด สะดวก สบาย 
- ภายนอก สงเคราะห์ชาวบ้านที่มีทุกข์เท่าที่จะทำได้ อย่านิ่งดูดาย 
จากนโยบายข้างต้น ได้ดำเนินการสาธารณะสงเคราะห์ดังต่อไปนี้ 
- ให้การช่วยเหลือสังคมท้ังภายในวัดและภายนอกวัด 
- ภายในวัด เช่น การอำนวยความสะดวกแก่ผู้มาพ่ึง มาทำบุญถวายอาหารภายในวัด 

โดยจัดพระเจ้าหน้าที่ คอยแนะนำสถานที่จัดเตรียมถวายอาหารพระภิกษุ – สามเณร ภายในวัดและที่
นิมนต์พระมาร่วมฉันภัตตาหารภายในวัดด้วย 

- ให้ความสะดวกแก่หน่วยงาน ราชการและเอกชนที่มาขอใช้สถานที่การจัดกิจกรรม
ต่างๆ แก่ชุมชน สถานที่ต้องสะอาด มีความสะดวกสบาย 

- ให้ความสะดวกแก่หน่วยงาน ราชการและเอกชนที่มาขอใช้สถานที่การจัดกิจกรรม
ต่างๆ แก่ชุมชน สถานที่ต้องสะอาด มีความสะดวกสบาย 

- ให้ความสงเคราะห์สถานที่ทำกิจกรรมชมรมผู้สูงอายุประจำตำบลทุกเดือน 
- ให้การสงเคราะห์คนที่เดือดร้อนในด้านอาหาร โดยจัดอาหารที่เหลือจากพระฉัน

แล้วให้กับคนเหล่านี้เป็นประจำ ตลอดหลายปีที่ผ่านมา 
 
 
 



๑๒๐ 

จำนวนพระสงฆ์ในการปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๕๑๔๕ 
 

จังหวัด 
พระภิกษุ (รูป) สามเณร (รูป) 

มหานิกาย ธรรมยุติ รวม มหานิกาย ธรรมยุติ รวม 
๑.จังหวัดราชบุรี ๔,๒๗๕ ๔๐๐ ๔,๖๗๙ ๒๐๗ ๑๔ ๒๓๑ 
๒.จังหวัดเพชรบุรี ๒,๙๑๓ ๒๕๕ ๓,๑๖๘ ๒๒๒ ๓๔ ๒๕๖ 
๓.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ๒,๓๕๖ ๒๒๓ ๒,๕๗๙ ๑๓๕ ๖๖ ๒๐๑ 
๔.จังหวัดสมุทรสงคราม ๑,๕๐๙ ๕๗ ๑,๕๖๖ ๖๐ ๖ ๖๘ 
รวม ๑๑,๐๕๗ ๙๓๕ ๑๑,๙๙๒ ๖๒๔ ๑๒๐ ๗๔๔ 

 

๒.๕ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ค้นคว้างานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพ่ือใช้เป็นแนวทางการศึกษา ดังได้

ประมวลไปตามลำดับ ดังต่อไปนี้ 

๒.๕.๑ งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนาศักยภาพ 

จากการค้นคว้างานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาศักยภาพ ได้มีผู้ทำการศึกษาวิจัยไว้
มากมาย ผู้วิจัยได้ทำการคัดเลือกงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาศักยภาพเพ่ือประกอบการวิจัย 
ดังนี้ 

พระครูสมุทรประภากร (เฉลิม ปภงฺกโร) ได้วิจัยเรื่อง  “การพัฒนาศักยภาพของพระ
อุปัชฌาย์ในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๕” ผลการวิจัยพบว่า 

๑. หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติหน้าที่ของพระอุปัชฌาย์ที่พระพุทธเจ้าทรงวางระเบียบ
ตามหลักพระธรรมวินัย คือพระอุปัชฌาย์พึงเป็นผู้ประกอบด้วยกองศีล สมาธิ ปัญญา วิมุตติ และ
วิมุตติญาณทัสสนะอันเป็นของพระอเสขะ และเป็นผู้สามารถชักชวนสัทธิวิหาริกและอันเตวาสิกใน
คุณธรรมเหล่านี้พระอุปัชฌาย์พึงเป็นผู้มีศรัทธา มีหิริ มีโอตตัปปะ มีวิริยะ มีสติ พึงเป็นผู้ถึงพร้อมด้วย
ศีลและอาจาระ เป็นสัมมาทิฐิ เป็นพหูสูตมีปัญญา เป็นผู้ขวนขวายช่วยเหลือศิษย์เมื่ออาพาธ หรือ
จะต้องช่วยระงับความไม่ยินดีเบื่อหน่ายในการประพฤติพรหมจรรย์อันเกิดขึ้นแก่สัทธิวิหาริก  หรือ
สามารถให้ผู้อ่ืนช่วยเหลือได้ และเป็นผู้สามารถฝึกอบรมศิษย์ในหลักของพระวินัย คือ อภิสมาจาริกา
สิกขา คือหลักการศึกษาเกี่ยวกับข้อวัตรปฏิบัติ และอาทิพรหมจริยาสิกขาคือ หลักการศึกษาเกี่ยวกับ
บัญญัติเบื้องต้นแห่งพรหมจรรย์หมายถึงสิกขาบทที่มาในภิกขุปาติโมกข์ และภิกขุนีปาติโมกข์ สามารถ

 
๑๔๕พระสงฆ์ในการปกครองคณะสงฆภ์าค ๑๕, [ออนไลน]์, แหล่งข้อมูล: http://www.onab.go.th/ 

index.php?option=com_content&view=article&id=921: 2010-10-07-11-33 [๖ พฤษภาคม ๒๕๕๙]. 

http://www.onab.go.th/
http://www.onab.go.th/index.php?option=com_content&view=article&id=921


๑๒๑ 

แนะนาในพระอภิธรรมได้แก่หลักการที่ว่าด้วยการกำหนดนามรูป  สามารถแนะนาในอภิวินัยได้แก่
หลักการในพระวินัยปิฎกทั้งสิ้น พระอุปัชฌาย์พึงรู้จักอาบัติ มิใช่อาบัติ อาบัติเบา อาบัติหนัก รู้จัก
กระบวนการวิธีการออกจากอาบัติ จาปาติโมกข์ทั้ง ๒ คือ ภิกขุปาติโมกข์ และภิกขุนีปาติโมกข์ได้
ช่ำชองคล่องปาก ตลอดจน พระอุปัชฌาย์พึงมีพรรษาครบ ๑๐ หรือยิ่งกว่านั้น 

๒. สภาพปัญหาและอุปสรรคของพระอุปัชฌาย์ประกอบด้วย ปัญหาโครงสร้างของสังคม
ที่เปลี่ยนแปลงไปและตัวกุลบุตรผู้บวชเอง ปัญหาอันเกิดจากการประพฤติปฏิบัติผิดพระธรรมวินัย 
ปัญหาความย่อหย่อนในการปฏิบัติหน้าที่ของตัวพระอุปัชฌาย์เอง  และปัญหาด้านกฎหมายการ
บิดเบือน พระธรรมวินัยเหล่านี้ เป็นปัญหาสำคัญอย่างยิ่งของคณะสงฆ์ภาค ๑๕ ที่จะต้องได้รับการ
แก้ไขอย่างถูกวิธีและเร่งด่วนมากเป็นพิเศษ เพราะว่าพระอุปัชฌาย์และคณะสงฆ์ภาค ๑๕ ในทุกระดับ
ต้องมีส่วนรับผิดชอบร่วมกันยังประมาทไม่สารวมระวังละเลยปล่อยให้ปัญหาดังกล่าวเกิดขึ้นอยู่อย่าง
ต่อเนื่ องอย่างนี้  ย่อมเกิดความเสียหายเป็นอย่ างมากต่อคณะสงฆ์ภาค  ๑๕  และสถาบัน
พระพุทธศาสนาต่อไป  

๓. การพัฒนาศักยภาพพระอุปัชฌาย์ในเขตการปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๕ มีจานวน ๓ 
ด้าน คือ ๑) ด้านการพัฒนาศักยภาพตนเองของพระอุปัชฌาย์ โดยการพัฒนาศักยภาพคุณสมบัติของ
พระอุปัชฌาย์ พัฒนาศักยภาพด้านจริยาธรรมของพระอุปัชฌาย์ และพัฒนาศักยภาพภาวะผู้นำของ 
พระอุปัชฌาย์ โดยการพัฒนาศักยภาพพระอุปัชฌาย์ให้มีคุณสมบัติตามพระธรรมวินัย คือมีศีล สมาธิ 
ปัญญา วิมุตติ วิมุติญาณทัศนะ มีศรัทธา มีหิริโอตัปปะ มีความเพียร มีสติ มีมารยาทงดงาม  
เป็นสัมมาทิฎฐิ พระอุปัชฌาย์มีจริยาความเรียบร้อยดีงาม และเป็นที่น่าศรัทธาของพุทธศาสนิกชน
ทั่วไป มีความเอ้ือเฟ้ือ สังวร ประพฤติ ตามพระธรรมวินัย และกฎมหาเถรสมาคมอย่างเคร่งครัด  
เป็นแบบอย่างอันดีของสัทธิวิหาริก มีภาวะความเป็นผู้นาสูงในการปกครองดูแลคณะสงฆ์๑๔๖ 

เกรียงศักดิ์ บุญญา ได้วิจัยเรื่อง “การพัฒนาศักยภาพผู้ช่วยผู้บริหารสถานศึกษาเอกชน
ด้านอาชีวศึกษาตามสภาวะการพัฒนาอุตสาหกรรมในประเทศ” ผลการวิจัยพบว่า ๑. สภาวะการ
พัฒนาอุสาหกรรมในประเทศไทย มีการพัฒนา ๑๑ กลุ่มอุตสาหกรรม ๒. ศักยภาพผู้ช่วยผู้บริหาร
สถานศึกษาเอกชนด้านอาชีวศึกษาอยู่ในระดับมากทุกด้าน  แยกออก ๕ ด้าน คือ ๑) ด้านบริหาร
อาชีวศึกษา ๒) ด้านจริยธรรมและคุณธรรมสำหรับผู้บริหาร ๓) ด้านบริหารวิชาการ ๔) ด้านบริหาร
กิจการนักเรียน ๕) ด้านประกันคุณภาพการศึกษา ๓. การพัฒนาศักยภาพผู้ช่วยผู้บริหารสถานศึกษา
เอกชนด้านอาชีวศึกษาทั้ง ๔ ด้าน ระหว่างกลุ่มทดลองกับกลุ่มควบคุม โดยภาพรวม แตกต่างกันอย่าง
มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๕ เมื่อพิจารณารายด้าน ผู้ช่วยผู้บริหารด้านการส่งเสริมการศึกษาและ

 
๑๔๖พระครูสมุทรประภากร (เฉลิม ปภงฺกโร), “การพัฒนาศักยภาพของพระอุปัชฌาย์ในเขตปกครอง

คณะสงฆ์ภาค ๑๕”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ, (บัณฑิตวิทยาลัย: 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗).   



๑๒๒ 

ผู้ช่วยผู้บริหารด้านกิจการนักเรียน กลุ่มทดลองแตกต่างกับผู้ช่วยผู้บริหารด้านส่งเสริมการศึกษาและ
ผู้ช่วยผู้บริหารด้านกิจการนักเรียนกลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๕๑๔๗ 

พลตรี ณรัฐ สวาสดิ์รัตน์ ได้วิจัยเรื่อง “รูปแบบการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของ
อาสาสมัครทหารพรานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ตามหลักพุทธธรรม” ผลการวิจัยพบว่า ประชากร
ส่วนใหญ่เป็นเพศชายร้อยละ ๗๘.๕ อยู่ในวัยฉกรรจ์ คือมีอายุระหว่าง ๒๖ - ๓๕ ปี คิดเป็นร้อยละ 
๔๙.๕ นับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ ๗๘.๕ และมีสถานโสดร้อยละ ๕๖.๙ นอกจากนั้นในด้านการศึกษา 
พบว่า ประชากรมีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ร้อยละ ๔๓.๘ ซึ่งแสดงถึงความพร้อมทั้งด้าน
ร่างกาย จิตใจและด้านปัญญา สําหรับการปฏิบัติงานในพ้ืนที่ทุรกันดารและสถานการณ์อันตราย 
ผลการวิจัยในภาพรวมอยู่ในระดับมากตามลำดับดังนี้ ด้านกายภาวนา ด้านศีลภาวนา ด้านจิตภาวนา 
และดา้นปัญญาภาวนา 

๑. สภาพปัญหาและอุปสรรค พบว่าในภาพรวมไม่มีปัญหาและอุปสรรคมากนัก แต่ปัญหา
ด้านจิตใจ มีค่าเฉลี่ยรวมต่ำกว่าทุกด้าน นอกจากนั้นสถานการณ์และสภาพแวดล้อมก็ไม่เอ้ืออํานวยต่อ
การพัฒนาจิตใจให้ดําเนินการพัฒนาได้อย่างราบรื่นนัก การฝึกฝน อบรม กล่อมเกลาจึงเป็นภาระของ
ผู้บังคับบัญชาจะต้องดูแล ใส่ใจดูแลอย่างใกล้ชิด  

๒. การศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและหลักพุทธธรรมที่เหมาะสำหรับการพัฒนาศักยภาพ
อาสาสมัครทหารพราน พบว่า การนําหลักภาวนา ๔ มาใช้เป็นแนวทางหลัก จะทํ าให้การพัฒนา
ศักยภาพสามารถดําเนินการได้แม้จะ อยู่ในสถานการณ์ที่ไม่เอ้ืออํานวยก็ตาม นอกจากนั้นยังสามารถ
พัฒนาได้ครบทุกด้านทั้งร่างกาย ระเบียบวินัย  จิตใจและปัญญาปฏิภาณไหวพริบ ผู้บังคับบัญชา
สามารถทราบถึงจุดอ่อน จุดแข็งของกําลั งพลในหน่วยพัฒนาได้ตรงจุด โดยใช้แนวคิ ดใน
กระบวนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ๓ กิจกรรมคือ การฝึกอบรม การให้การศึกษา และการพัฒนา  

๓. รูปแบบการพัฒนาศักยภาพตามหลักพุทธธรรมนั้น พบว่า การพัฒนาศักยภาพการ
ปฏิบัติงานของอาสาสมัครทหารพราน จะต้องพิจารณาเป็นกรณีๆ ไปเพราะบุคคลมีศักยภาพภาพทาง
ร่างกาย จิตใจ และปัญญาไม่เท่ากัน การพัฒนาศักยภาพนอกจากจะพิจารณากําหนดมาตรฐานแล้ว 
จึงต้องพิจารณาถึงห้วงระยะเวลา การสนับสนุน ขวัญกําลังใจและไหวพริบปฏิภาณของแต่ละคนด้วย 
การพัฒนาศักยภาพที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด คือการ พัฒนาไปพร้อมๆกันทั้ง ๔ ด้าน สําหรับรูปแบบ
การพัฒนาศักยภาพตามหลักพุทธธรรมนั้น เป็นรูปแบบที่สามารถ ประกันได้ว่า ผลสัมฤทธิ์ของการ
พัฒนาจะออกมาในรูปแบบของการมีคุณธรรม มีจริยธรรม มีความเจริญงอกงามไป  ในทางที่ดีแก่ตัว
ผู้รับการพัฒนาและเป็นคุณแก่สังคมส่วนรวม ซึ่งจะส่งผลถึงการยุติความรุนแรงที่มีอยู่ในปัจจุบันให้

 
๑๔๗เกรียงศักดิ์ บุญญา, “การพัฒนาศักยภาพผู้ช่วยผู้บริหารสถานศึกษาเอกชนด้านอาชีวศึกษาตาม

สภาวะการพัฒนาอุตสาหกรรมในประเทศ”, วิทยานิพนธ์ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา, 
(บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๕๐). 



๑๒๓ 

สงบเบาบางลง สังคมมีการเอ้ือเฟ้ือเกื้อกูลกันและเกิดความสงบสุข ความสามัคคีในประเทศชาติได้  
ในที่สุด๑๔๘ 

พระครูปลัดธวัช (ทองยอด) และคณะ ได้วิจัยเรื่อง “แนวทางฝึกอบรมการพัฒนา
ศักยภาพของพระสงฆ์ในการพัฒนาชุมชนอำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร” ผลการวิจัยพบว่า พระสงฆ์มี
ความรู้ความเข้าใจเรื่อง ปัญหา สาเหตุ และแนวทางแก้ไขปัญหาป้องกันปัญหาสังคมในชุมชนมีความ
คาดหวังต่อบทบาทของพระสงฆ์ต่อการเป็นผู้นำในการพัฒนาชุมชน พระสงฆ์ต้องเข้ามีส่วนร่วมกับ
ชุมชนในการพัฒนาชุมชน การทำหน้าที่ตามบทบาทของพระสงฆ์ในปัจจุบัน มีปัญหาด้านการปกครอง
สงฆ์ พระสงฆ์เอง การให้ความสำคัญต่อวัดและพระสงฆ์ของประชาชนและองค์กรภาครัฐ เอกชน  
มีน้อยและต้องการมีความรู้ความเข้าใจและทักษะในการพัฒนาชุมชน ได้นำข้อมูลที่พบนี้มาใช้กำหนด
แนวทางฝึกอบรมการพัฒนาศักยภาพของพระสงฆ์ในการพัฒนาชุมชน อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร 
โดยกำหนดแผนการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ 4 เรื่องและผู้รอบรู้เฉพาะทาง (SMS) ตรวจสอบประเมิน 
พบว่ามีความสอดคล้องสามารถนำไปใช้เป็นแนวทางการฝึกอบรมการพัฒนาศักยภาพของพระสงฆ์ใน
การพัฒนาชุมชน อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพรได้๑๔๙ 

 
ตารางท่ี 2.15 สรุปงานวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพพระสังฆาธิการ  
 

ผู้วิจัย ผลการวิจัย 
พระครูสมุทรประภากร (เฉลิม ปภงฺกโร) 
(วิทยานิพนธ์, ๒๕๕๗) 

“การพัฒนาศักยภาพของพระอุปัชฌาย์ในเขต
ปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๕” ผลการวิจัยพบว่า 

๑. หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติหน้าที่ของพระ
อุปัชฌาย์ที่พระพุทธเจ้าทรงวางระเบียบตามหลักพระ
ธรรมวินัย 

๒.  สภาพปัญหาและอุปสรรคของพระอุปัชฌาย์
ประกอบด้วย ปัญหาโครงสร้างของสังคมที่เปลี่ยนแปลง
ไปและตัวกุลบุตรผู้บวช ปัญหาอันเกิดจากการประพฤติ
ปฏิบัติผิดพระธรรมวินัย ความย่อหย่อนในการปฏิบัติ
หน้ าที่ ของตัวพระอุปัชฌาย์ เอง  และกฎหมายการ
บิดเบือน  

 
๑๔๘พลตรี ณรัฐ สวาสดิ์รัตน์, “รูปแบบการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของอาสาสมัครทหารพราน

ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ตามหลักพุทธธรรม”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสน
ศาสตร์, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗).   

๑๔๙พระครูปลัดธวัช (ทองยอด) และคณะ, “แนวทางฝึกอบรมการพัฒนาศักยภาพของพระสงฆ์ในการ
พัฒนาชุมชนอำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร”, บทความ, วารสารนาคบุตรปริทรรศน์, ปีท่ี 9 ฉบับท่ี 1 (มกราคม - 
มิถุนายน 2560): 123-124. 

https://www.tci-thaijo.org/index.php/nakboot/issue/view/9241
https://www.tci-thaijo.org/index.php/nakboot/issue/view/9241


๑๒๔ 

ตารางท่ี 2.15 สรุปงานวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพพระสังฆาธิการ (ต่อ) 
 

ผู้วิจัย ผลการวิจัย 
พลตรี ณรัฐ สวาสดิ์รัตน์ 
(วิทยานิพนธ์ม, 2557) 

“รูปแบบการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของ
อาสาสมัครทหารพรานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ตาม
หลักพุทธธรรม” ผลการวิจัยพบว่า การพัฒนาศักยภาพ
อาสาสมัครทหารพราน นําหลักภาวนา ๔ มาใช้เป็น
แนวทางหลัก จะทําให้การพัฒนาศักยภาพสามารถ
ดําเนินการได้แม้จะอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่เอ้ืออํานวยก็
ตาม นอกจากนั้นยังสามารถพัฒนาได้ครบทุกด้านทั้ง
ร่างกาย ระเบียบวินัย จิตใจและปัญญาปฏิภาณไหวพริบ 
โดยใช้แนวคิดในกระบวนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ๓ 
กิจกรรมคือ การฝึกอบรม การให้การศึกษา และการ
พัฒนา 

เกรียงศักดิ ์บุญญา 
(วิทยานิพนธ์, 2550) 

“การพัฒนาศักยภาพผู้ช่วยผู้บริหารสถานศึกษา
เอกชน ด้ าน อาชี ว ศึ กษ าต ามสภ าวะการ พั ฒ น า
อุตสาหกรรมในประเทศ” ผลการวิจัยพบว่า ศักยภาพ
ผู้ช่วยผู้บริหารอยู่ในระดับมากทุกด้าน ๑) ด้านบริหาร
อาชีวศึกษา ๒ ) ด้านจริยธรรมและคุณธรรมสำหรับ
ผู้บริหาร ๓) ด้านบริหารวิชาการ ๔) ด้านบริหารกิจการ
นักเรียน ๕) ด้านประกันคุณภาพการศึกษา 

พระครูปลัดธวัช (ทองยอด) และคณะ 
(บทความ, 2560) 

“แนวทางฝึกอบรมการพัฒนาศักยภาพของ
พระสงฆ์ในการพัฒนาชุมชนอำเภอหลังสวน จังหวัด
ชุมพร” ผลการวิจัยพบว่า 

แนวทางฝึกอบรมการพัฒนาศักยภาพของพระสงฆ์
ในการพัฒนาชุมชน อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร โดย
กำหนดแผนการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ 4 เรื่องและผู้
รอบรู้เฉพาะทาง (SMS) ตรวจสอบประเมิน พบว่ามี
ความสอดคล้องสามารถนำไปใช้ เป็นแนวทางการ
ฝึกอบรมการพัฒนาศักยภาพของพระสงฆ์ในการพัฒนา
ชุมชน อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร 

 



๑๒๕ 

๒.๕.๒ งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการปกครองคณะสงฆ์ 
จากการค้นคว้างานวิจัยที่เกี่ยวกับการปกครองคณะสงฆ์ สามารถนำเสนอได้ได้ต่อไปนี้ 
พระครูปลัดอาทิตย์ อตฺถเวที (ชองดี) ได้วิจัยเรื่อง “การศึกษาแนวคิดและวิธีการ

ปกครองคณะสงฆ์ของพระเทพโสภณ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) : ศึกษาเฉพาะกรณีพระสังฆาธิการในเขต
การปกครองภาค ๒” ผลการวิจัยพบว่า การปกครองคณะสงฆ์ในสมัยพุทธกาล พระพุทธองค์ทรงใช้
หลักการปกครองโดยสามัคคีธรรมเป็นที่ตั้ง ให้ความเสมอภาคในหมู่คณะ ทรงมอบภาระหน้าที่ในการ
บริหารคณะสงฆ์แก่พระสาวกให้เหมาะสมกับฐานะตำแหน่งที่ยกย่องตามฐานะ แต่พระพุทธองค์ก็มิได้
ทรงมอบความเป็นใหญ่ในการปกครองให้กับใคร นอกจากพระธรรมวินัยที่พระองค์ทรงบัญญัติไว้แล้ว 
ภายหลังพุทธกาลการบริหารปกครองคณะสงฆ์ยังยึดพระธรรมวินัยเป็นหลัก แต่มีรูปแบบการบริหาร
ปกครองที่สอดคล้องกับของฝ่ายบ้านเมืองในยุคสมัยนั้นๆ  

ปัจจุบัน การปกครองคณะสงฆ์ไทยนอกจากจะยึดหลักพระธรรมวินัยแล้ว ยังอิงอาศัย
พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และมติมหาเถรสมาคม ในการสนับสนุนส่งเสริมการ
บริหารคณะสงฆ์ให้เกิดความเรียบร้อยดีงามในหมู่คณะสงฆ์และป้องกันภัยอันตรายจากภายนอกที่จะ
เกิดข้ึนกับองค์กรคณะสงฆ ์

ส่วนแนวคิดและวิธีการปกครองคณะสงฆ์ของพระเทพโสภณ ก็ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานหลักของ
หลักพุทธธรรม เอ้ือเฟ้ือต่อพระธรรมวินัย อิงอาศัยพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ 
และมติมหาเถรสมาคม เป็นแนวทางส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างบ้าน วัด ราชการ และที่สำคัญ
คือ สามารถนำหลักพุทธธรรมมาประยุกต์ใช้ในการบริหารการจัดการการปกครองคณะสงฆ์ได้อย่าง
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพซึ่งพอสรุปได้ดังนี้ 

๑. ด้านการปกครอง ส่งเสริมให้คณะสงฆ์มีส่วนร่วมในการบริหาร พัฒนาบุคลากรคณะ
สงฆ์ให้มีความรู้ในด้านต่างๆ ส่งเสริมคนดีมีความสามารถได้ทำงาน สรา้งการปกครองท้องถิ่นให้เข้มแข้ง 

๒. ด้านการศึกษา ส่งเสริมพัฒนาให้พระภิกษุสามเณรมีความรู้ด้านปริยัติธรรม เป็นผู้นำ
สังคมด้านการศึกษา 

๓. ด้านการเผยแผ่ ส่งเสริมผลิตบุคลากรให้เผยแผ่พระพุทธศาสนาทั้งเชิงรุกและเชิงรับ 
จากวิสัยทัศน์และแนวทางปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมดังกล่าว ทำให้เจ้าคณะพระสังฆาธิการใน

เขตการปกครองคณะสงฆ์ภาค ๒ มีความพึงพอใจต่อแนวคิดและวิธีการปกครองคณะสงฆ์ของ
พระเทพโสภณ ดังนี้ 

๑. มีแนวคิดและวิธีการปกครองคณะสงฆ์ที่เป็นรูปธรรมชัดเจน ผสมผสานแนวคิดที่
เหมาะสมทั้งคดีโลกและคดีธรรม 

๒. มีบุคลิกภาพและจริยาวัตรที่น่าเลื่อมใส อ่อนน้อมถ่อมตน มีความเป็นผู้นำน่าเคารพยำ
เกรงของผู้ใต้บังคับบัญชา 



๑๒๖ 

๓. มีทีมงานที่เข้มแข็ง สามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ก่อให้เกิดความเชื่อม่ันว่าจะเป็นผู้มีบทบาทสำคัญของคณะสงฆ์ต่อไป๑๕๐ 

จากการศึกษางานวิจัยเกี่ยวกับการบริหารกิจการคณะสงฆ์ สรุปได้ว่า การบริหารกิจการ
คณะสงฆ์นั้น ผู้บริหารที่สำคัญคือพระสังฆาธิการในระดับต่างๆ เป็นลำดับชั้น ในงานบริหารและ
ปฏิบัติงานนั้นพระสังฆาธิการในทุกระดับ ต้องช่วยกันขับเคลื่อนกิจการงานคณะสงฆ์และประสาน
สัมพันธ์กันอย่างมีระบบระเบียบ มีความเคารพให้เกียรติกัน มีความสมัครสมานสามัคคีแก่กัน มีการจูง
ใจและให้ขวัญกำลังใจ ต้องเสียสละเพ่ือส่วนรวม ภายใต้พระธรรมวินัย พระสังฆาธิการมีหน้าที่ในการ
ปกครองและบริหารกิจการคณะสงฆ์ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ดังนั้นบทบาทของพระสังฆาธิการ
ในการบริหารกิจการคณะสงฆ์จึงย่อมมีปัญหาอันเนื่องมาจากพ้ืนความรู้ของพระสังฆาธิการ ผู้วิจัยจึงมี
ความสนใจในเรื่อง บทบาทพระสังฆาธิการในการบริหารกิจการคณะสงฆ์ จังหวัดเพชรบุรี  เพ่ือเป็น
ข้อมูลในการวางแผนและแนวทางการพัฒนากิจการคณะสงฆ์ สืบไป    

พระเทพรัตนสุธี (สมศักดิ์ โชตินฺธโร) ได้วิจัยเรื่อง “กลยุทธ์การปกครองคณะสงฆ์          
ภาค ๑” ผลการวิจัยพบว่า ๑) การปกครองคณะสงฆ์ในยุคปัจจุบัน มีการพัฒนาการด้านเทคโนโลยี    
ซึ่ งบู รณาการด้วยหลักพุทธธรรมน ำการปกครองไปพร้อมกับความเจริญและมีกฎหมาย 
พระราชบัญญัติ ข้อบังคับระเบียบต่างๆ มาเกื้อกูลพระธรรมวินัย โดยเฉพาะการปกครองคณะสงฆ์มี
รูปแบบที่แตกต่างไปจากสมัยก่อนมาก คือ ด้านการปกครอง ด้านการศาสนศึกษา ด้านการเผยแผ่ 
ด้านการศึกษาสงเคราะห์ ด้านการสาธารณูปการ และด้านการสาธาณสงเคราะห์ ซึ่งมีรูปแบบที่ปฏิบัติ
ชัดเจนมากยิ่งข้ึน ดังนั้น รูปแบบแนวคิดและวิธีการในการปกครองคณะสงฆ์ เชื่อว่ามีส่วนสำคัญในการ
บริหารจัดการให้องค์กรคณะสงฆ์มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล  ฉะนั้น ผู้ที่จะเป็นผู้นำในการ
ปกครองคณะสงฆ์ในยุคปัจจุบันนี้ต้องเป็นผู้ที่มีวิสัยทัศน์ มีความรู้ความสามารถ และเป็นผู้เพียบพร้อม
ด้วยจริยาวัตรข้อปฏิบัติ ซึ่งเป็นที่ยอมรับของคณะสงฆ์และประชาชนในชุมชนและสังคมไทย  
๒) หลักเกณฑ์การปกครองคณะสงฆ์ มีการปกครองตามลาดับชั้นการปกครอง โดยเจ้าคณะชั้น
ปกครองจะดูแลปกครองผู้อยู่ในเขตปกครองนั้นๆ โดยปกครองตามลำดับชั้นไปตามลำดับ เมื่อเจ้า
คณะชั้นปกครองดูแลปกครองพ้ืนที่ในเขตปกครองที่ตนรับผิดชอบด้วยดี  เช่น เจ้าคณะภาคดูแล
ปกครองในภาคที่ตนปกครอง เจ้าอาวาสดูแลปกครองภายในวัดที่ต้องเป็นเจ้าอาวาส  หรือพระ
อุปัชฌาย์ดูแลสัทธิวิหาริกที่ตนให้การอุปสมบท กลยุทธ์การปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑ ในปัจจุบัน        
มีระเบียบที่ว่าด้วยการปกครองคณะสงฆ์ภาคท่ีเอ้ือประโยชน์ต่อการจัดการปกครองในเขตพ้ืนที่ (ภาค) 
อย่างครอบคลุมและเหมาะสม มีการกระจายอำนาจไปยังเขตการปกครองในแต่ละจังหวัดอย่างชัดเจน 
การปกครองควรเป็นไปตามจารีตอันดีงามที่บุรพาจารย์เคยประพฤติปฏิบัติอันไม่ขัดแย้งต่อพระธรรม

 
๑๕๐พระครูปลัดอาทิตย์ อตฺถเวที (ชองดี), “การศึกษาแนวคิดและวิธีการปกครองคณะสงฆ์ของพระเทพ

โสภณ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต)”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนา, (บัณฑิตวิทยาลัย: 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๖).  



๑๒๗ 

วินัยและกฎหมายบ้านเมือง ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของหลักพุทธธรรม เอ้ือเฟ้ือต่อพระธรรมวินัย จึงอาศัย
พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และมติมหาเถระสมาคม เป็นแนวทางส่งเสริม
ความสัมพันธ์อันดีระหว่างบ้าน วัด ราชการ และที่สำคัญคือสามารถนาหลักพุทธธรรมมาประยุกต์ใช้
ในการบริหารการจัดการปกครองคณะสงฆ์ มีการปฏิบัติตามระเบียบการปกครองคณะสงฆ์ ได้ยึดเอา
พระธรรมวินัยเป็นหลัก มีพระราชบัญญัติคณะสงฆ์เป็นกฎหมายส่งเสริมให้การปฏิบัติตามพระธรรม
วินัยมีความศักดิ์สิทธิ์ยิ่งขึ้น การปฏิบัติหน้าที่ของพระสังฆาธิการทุกระดับ จึงเป็นไปโดยถูกต้องตาม
หลักนิติธรรม ยึดเอาความถูกต้อง โดยอาศัยความรู้ความฉลาดและความสามารถเป็นเครื่องมือในการ
ปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑ ๓) เพ่ือเสนอกลยุทธ์สาหรับการปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑ โดยกลยุทธ์ในการ
ปกครอง ผู้ปกครองต้องมีความรู้ความสามารถสูง มีการศึกษาระดับอุดมศึกษา มีการสื่อสารและการ
คมนาคมเดินทางไปมาสะดวก สามารถติดต่อสื่อสารได้อย่างรวดเร็ว การปกครองคณะสงฆ์ให้ยึดพระ
ธรรมวินัยเป็นหลัก โดยเน้นบริหารจัดการเชิงพุทธ มุ่งการสร้างความสามัคคี โดยบริหารแบบพ่อ
ปกครองลูก ใช้หลักสังคหวัตถุ ๔ และพรหมวิหาร ๔ ในการครองตน ครองคน และครองงาน โดยจุด
แข็งของการปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑ อยู่ในพ้ืนที่ชุมเมืองและใกล้สถาบันการศึกษาท้ังระดับการศึกษา
พ้ืนฐานมีสถาบันการศึกษาของคณะสงฆ์เป็นร้อยแห่ง การสอบผ่านของนักธรรมและเปรียญธรรม  
ซึ่งสอบได้ในอัตราสูง และมีพระสงฆ์ประจำพรรษาจำนวนมาก เป็นการจัดการภายในที่มีความเข้มแข็ง 
เพราะมีความรู้ความสามารถในการปกครองสูง และมีภาพลักษณ์ที่ดี ซึ่งถือเป็นแนวทางในการ
ส่งเสริมกลยุทธ์การปกครองของคณะสงฆ์ภาค ๑ ให้เป็นที่ยอมรับของสังคมสงฆ์ท่ัวไป๑๕๑ 

พระครูสันติธรรมาภิรัต (บุญชัย สนฺติกโร) ได้วิจัยเรื่อง “การพัฒนารูปแบบการปกครอง
คณะสงฆ์ในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๕” ผลการวิจัยพบว่า ๑.สภาพการปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๕ 
มีการปกครองโดยใช้ พระธรรมวินัยและพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ.๒๕๐๕ และฉบับที่ ๒ พ.ศ.
๒๕๓๕ ประกอบกับ กฎ ระเบียบ คำสั่ง มติมหาเถรสมาคมเป็นแบบแผนในการปฏิบัติสืบทอดกันมา 
ตามแบบการปกครองคณะสงฆ์ในภาคอ่ืนๆ  ยังไม่มีการปรับปรุงให้เหมาะสมกับยุคสมัยจึงทำให้ทราบ 
๑) จุดแข็ง คือการปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๕ ทั้ง ๔ จังหวัด แบ่งภาระหน้าที่รับผิดชอบที่ชัดเจน การ
ปกครองเป็นระบบ ใช้กฏเกณฑ์เดียวกันตามหลักพรหมวิหาร ๔ ยึดมั่นในอปริหานิยธรรม ๗ ยกเว้น
อคติ ๔ ๒) จุดอ่อน ยังขาดบุคลากรที่มีคุณภาพมาช่วยกันพัฒนาการปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๕ มีการ
ใช้อำนาจในการปกครองขาดความยุติธรรม และขาดความร่วมมือกันของบุคลากรในคณะสงฆ์ ๓) 
ปัญหา มีนโยบายที่ไม่สอดคล้องกับแผนการปฏิบัติงาน ขาดแรงจูงใจในการปฏิบัติงานทำให้ผลของ
การดำเนินงานเกิดความล่าช้า ๔) อุปสรรค ผู้บริหารขาดความรัดกุมในการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 

 
๑๕๑พระเทพรัตนสุธี (สมศักดิ์ โชตินฺธโร), “กลยุทธ์การปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑”, วิทยานิพนธ์พุทธ

ศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 
๒๕๕๘).    



๑๒๘ 

ขาดงบประมาณเพ่ือสนับสนุนการปกครองคณะสงฆ์ และขาดความรู้ด้านเทคโนโลยีเพ่ือการสื่อสาร
เพ่ือการพัฒนาคณะสงฆ์ภาค ๑๕ 

๒.ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อความสำเร็จ ในการปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๕ ประกอบด้วย 
ระบบการปกครองที่ต้องคำนึงถึงองค์ประกอบ ๕ ด้าน คือ การพัฒนารูปแบบด้านการวางแผน มีการ
วางแผนในการส่งเสริมคุณภาพของพระสังฆาธิการทุกระดับชั้น ในการปกครองคณะสงฆ์ทุกด้าน  เช่น 
สงเสริมการศึกษาทั้งด้านปริยัติและปฏิเวท เพื่อพัฒนาศักยภาพพระสังฆาธิการ และพระภิกษุสามเณร 
เพ่ือเป็นแบบอย่างที่ดี กำหนดนโยบายการปฏิบัติงานแต่ละปีให้ชัดเจน โดยมีแผนการพัฒนา
แผนปฏิบัติการ แผนพัฒนายุทธศาสตร์, การพัฒนารูปแบบด้านการจัดองค์กร มีการแบ่งภาระหน้าที่
ให้คณะสงฆ์ภาค ๑๕ รับผิดชอบที่ชัดเจน คือ จังหวัดสมุทรสงครามรับผิดชอบเรื่องการสอบซ่อมบาลี
สนามหลวง จังหวัดราชบุรีรับผิดชอบเรื่องการอบรมบาลีก่อนสอบ จังหวัดเพชรบุรีรับผิดชอบเรื่องการ
อบรมพระวิปัสสนาจารย์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์รับผิดชอบเรื่องการอบรมพระสังฆาธิการ มีการ
ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาอย่างจริงจัง สรรหาองค์กรที่จะสนับสนุนเรื่องการศึกษา เพ่ือพัฒนา
องค์กรและพัฒนาระบบงาน, การพัฒนารูปแบบด้านงานบุคลากร ส่งเสริมบุคลากรให้ไปศึกษาดูงาน
ในด้านที่สนใจหรือที่เกี่ยวข้องกับงานที่ได้รับมอบหมาย มีการจัดอบรมประชุมสัมมนาเพ่ือเสริมสร้าง
ให้บุคลากรมีวิสัยทัศน์ และประสบการณ์ในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และจัดอบรม
บุคลากรในด้านเทคโนโลยี บัญชีการเงิน และระเบียบวินัย มารยาทที่เกี่ยวข้องกับงานปกครอง, การ
พัฒนารูปแบบด้านอำนวยการ นำระเบียบกฎหมายของคณะสงฆ์ และของภาครัฐไปสร้างกติกาในการ
ปฏิบัติภารกิจร่วมกัน และให้ยอมรับกฎเกณฑ์เดียวกันเพ่ือปฏิบัติไปในแนวทางเดียวกัน มีการ
ประเมินผลการปฏิบัติทุกโครงการที่จัดขึ้น และการพัฒนารูปแบบด้านการกำกับดูแล เป็นไปใน
ลักษณะที่ปรึกษา ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมแก้ไข มีการบริหารงานแบบบนลงล่าง และมีคณะกรรมการ
ติดตามแต่ละฝ่ายอย่างใกล้ชิด อีกทั้งต้องดำเนินการให้สอดคล้องกับภารกิจของคณะสงฆ์ในภาพรวม
ทั้ง ๖ ด้าน คือ ด้านการปกครอง ด้านการเผยแผ่ ด้านการศึกษาสงเคราะห์ ด้านการสาธารณ
สงเคราะห์ และด้านการสาธารณูปการ นอกจากนี้ยังมีปัจจัยด้านอ่ืนๆ คือ ด้านการจัดงบประมาณ 
ด้านการจัดโครงการพัฒนาบุคลากร และด้านการจัดอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการ
พัฒนาการปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๕ 

๓. รูปแบบการปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๕ ที่พัฒนาแล้ว คือมีการวางแผนกระบวนการ
ดำเนินงานที่ส่งเสริมคุณภาพของพระสังฆาธิการทุกระดับชั้นที่ชัดเจน การจัดองค์กรใช้ กฎ ระเบียบ 
ข้อบังคับ และกติกาเดียวกัน ส่งบุคลากรไปศึกษาดูงานด้านต่างๆ เพ่ือเสริมสร้างให้มีวิสัยทัศน์ 
ประสบการณ์ คุณภาพ และประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน นำระเบียบกฎหมายของคณะสงฆ์ และ



๑๒๙ 

ของภาครัฐไปสร้างกติกาในการปฏิบัติภารกิจร่วมกัน และมีคณะกรรมการกำกับดูแลแต่ละฝ่ายอย่าง
ใกล้ชิด๑๕๒ 

 
ตารางท่ี 2.16 สรุปงานวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพ  
 

ผู้วิจัย ผลการวิจัย 
พระครูปลัดอาทิตย์ อตฺถเวที (ชองดี) 
(วิทยานิพนธ์, 2546) 

“การศึกษาแนวคิดและวิธีการปกครองคณะสงฆ์
ของพระเทพโสภณ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) : ศึกษาเฉพาะ
กรณี พระสั งฆาธิการใน เขตการปกครองภาค ๒” 
ผลการวิจัยพบว่า การจัดการการปกครองคณะสงฆ์ได้
อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพซึ่งพอสรุปได้ดังนี้ 

๑. ด้านการปกครอง ส่งเสริมให้คณะสงฆ์มีส่วน
ร่วมในการบริหาร พัฒนาบุคลากรคณะสงฆ์ให้มีความรู้
ในด้านต่างๆ ส่งเสริมคนดีมีความสามารถได้ทำงาน สร้าง
การปกครองท้องถิ่นให้เข้มแข้ง 

๒. ด้านการศึกษา ส่งเสริมพัฒนาให้พระภิกษุ
สามเณรมีความรู้ด้านปริยัติธรรม เป็นผู้นำสังคมด้าน
การศึกษา 

๓. ด้านการเผยแผ่ ส่งเสริมผลิตบุคลากรให้เผยแผ่
พระพุทธศาสนาทั้งเชิงรุกและเชิงรับ 

พระเทพรัตนสุธี (สมศักด์ิ โชตินฺธโร) 
(วิทยานิพนธ์, 2558) 

“กลยุ ท ธ์ ก ารป ก ครอ งค ณ ะส งฆ์  ภ าค  ๑ ” 
ผลการวิจัยพบว่า รูปแบบแนวคิดและวิธีการในการ
ปกครอง การบริหารจัดการให้องค์กรคณะสงฆ์มี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ฉะนั้น ผู้ที่จะเป็นผู้นำ
ต้องเป็นผู้ที่มีวิสัยทัศน์ มีความรู้ความสามารถ และเป็นผู้
เพียบพร้อมด้วยจริยาวัตรข้อปฏิบัติ ซึ่งเป็นที่ยอมรับของ
คณะสงฆ์และประชาชนในชุมชนและสังคมไทย  การ
ปฏิบัติตามระเบียบการปกครองคณะสงฆ์ ได้ยึดเอาพระ
ธรรมวินัยเป็นหลัก  

 
๑๕๒พระครูสันติธรรมาภิรัต (บุญชัย สนฺติกโร), การพัฒนารูปแบบการปกครองคณะสงฆ์ในเขตปกครอง

คณะสงฆ์ภาค ๑๕, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ , (บัณฑิตวิทยาลัย : 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๘).    



๑๓๐ 

๒.๖ กรอบแนวคิดในการวิจัย 
งานวิจัยเรื่อง “การพัฒนาศักยภาพพระสังฆาธิการในเขตการปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๕” 

ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีการบริหารจัดการตามหลักทฤษฎีตะวันตก และแนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับ
กระบวนการพัฒนาศักยภาพพระสังฆาธิการในเขตการปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๕ จากเอกสาร 
หนังสือ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โดยเป็นการเพ่ิมขีดความสามารถของพระสังฆาธิการ ๓ ด้าน คือ ๑) 
ด้านความรู้ ด้านทักษะ และด้านความสามารถ๑๕๓ โดยนำมากำหนดเป็นกรอบแนวคิดการวิจัย ได้ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพที่ ๒.๖ แสดงกรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

 
๑๕๓G. Bohlander, S. Snell and A. Sherman, Managing Human Resources, 12th edition, 

(Cincinnati OH: South – Western College, 2001), p. 222.   

การพัฒนาศักยภาพ 
พระสังฆาธิการ 

ในเขตการปกครอง 
คณะสงฆ์ภาค ๑๕ 

 

ศักยภาพพระสังฆาธิการ 
ในเขตการปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๕ 

การพัฒนาศักยภาพพระสังฆาธิการ 
ในเขตการปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๕ 

ด้านความรู้  
ด้านทักษะ  
ด้านสามารถ 

กระบวนการพัฒนา 
๑. การวางแผน 
๒. การจัดองค์การ 
๓. การบริหารงานบุคคล 
๔. การอำนวยการ 
๕. การควบคุม 



 
บทท่ี ๓ 

 

วิธีดำเนินการวิจัย 

การศึกษาวิจัยเรื่อง “การพัฒนาศักยภาพพระสังฆาธิการในเขตการปกครองคณะสงฆ์  
ภาค ๑๕” ผู้วิจัยได้กำหนดวิธีการดำเนินการวิจัยตามลำดับ ๓ ขั้นตอน ดังนี้ 

3.1 รูปแบบการวิจัย 

๓.2 การวิจัยเชิงคุณภาพ 
 ๓.2.1 กลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลัก (Key Informants) 
 ๓.2.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 ๓.2.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ๓.2.4 การวิเคราะห์ข้อมูล 

๓.3 การวิจัยเชิงปริมาณ 
๓.3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
๓.๓.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
๓.3.3 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
๓.3.4 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

   

๓.๑ รูปแบบการวิจัย 
การวิจัยเรื่อง การพัฒนาศักยภาพพระสังฆาธิการในเขตการปกครองคณะสงฆ์ ภาค ๑๕ 

เป็นการวิจัยแบบผสานวิธี  (Mixed Methodology Research) ระหว่างการวิจัยเชิ งคุณภาพ 
(Qualitative Research) โดยเป็นการวิจัยเชิงเอกสาร (Documentary Research) การสัมภาษณ์เชิง
ลึก (In-depth Interview) ผู้ให้ข้อมูลสำคัญ (Key Informants) เพ่ือศึกษาการพัฒนาพระสังฆาธิการ
เพ่ือเป็นผู้นำในการปกครองคณะสงฆ์ ภาค ๑๕ และวิธีวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) 
โดยการวิจัยเชิงสำรวจ (Survey Research) เพ่ือศึกษาการพัฒนาพระสังฆาธิการเพ่ือเป็นผู้นำในการ
ปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๕  

 

 



๑๓๒ 
 

 

๓.๒ การวิจัยเชิงคุณภาพ 
3.2.1 ผู้ให้ข้อมูลสำคัญ 
ผู้ให้ข้อมูลสำคัญ จากการสัภาษณ์ ประกอบด้วย เจ้าคณะภาค รองเจ้าคณะภาค ที่ปรึกษา

เจ้าคณะภาค เจ้าคณะจังหวัด เจ้าคณะอำเภอ เจ้าคณะตำบลและเจ้าอาวาสในเขตการปกครองคณะ
สงฆ์ภาค ๑๕ รวมทั้งสิ้น ๒๕ รปู 

 
ตารางท่ี ๓.๒ รายชื่อบุคคลผู้ให้ข้อมูลสำคัญ 
 

ลำดับ ชื่อ-ฉายา ตำแหน่ง 
๑ พระพรหมเวที (สุเทพ ผุสฺสธมฺโม ป.ธ.๙) เจ้าคณะภาค ๑๕ 
๒ พระเทพวีราภรณ์ (สีนวล ปญฺญาวชิโร ป.ธ.๙)  ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๕ 
๓ พระเทพญาณมงคล (เสริมชยั ชยมงฺคโล ป.ธ.๖)  ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี 
๔ พระเทพสิทธิวิมล (ละเอียด สุทนฺโต) เจ้าคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
๕ พระราชวิสุทธิโมลี (สุทิน กโตภาโส ป.ธ.๕) เจ้าคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (ธ) 
๖ พระราชวัลภาจารย์ (ดาวเรือง อาจารคุโณ) เจ้าคณะอำเภอเมืองราชบุรี 
๗ พระราชสิทธิญาณ (บุญเตือน สิริธมฺโม ป.ธ.๖) เจ้าคณะอำเภอบางสะพาน 
๘ พระราชวชิรธรรมคณี (ผ่อง สุวีโร ป.ธ.๕) เจ้าคณะจังหวัดเพชรบุรี 
๙ พระสมุทรธรรมคณี (จำลอง อาสโภ ป.ธ.๕) เจ้าคณะจังหวัดสมุทรสงคราม 
๑๐ พระสมุทรวชิรโสภณ (โสภณ ธมฺมโสภโณ) เจ้าคณะตำบลแม่กลอง 
๑๑ พระเมธีคุณาภรณ์ (อุดม สิริวณฺโณ ป.ธ.๗) เจ้าคณะอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ 
๑๒ พระศรีปริยัติเมธี (สงวน ปญฺญาสิริ ป.ธ.๙) เลขานุการเจ้าคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
๑๓ พระวิสุทธิวรกิจ (เสน่ห์ ธมฺมรํสี) ผู้อำนวยการหน่วยฯ จังหวัดเพชรบุรี 
๑๔ พระรัตนสุธี (รวม สุเมธี ป.ธ.๓) ผู้ประสานงานคณะสงฆ์ภาค ๑๕ 
1๕ พระปิฎกโกศล (ปราโมทย์ ปโมทิโต ป.ธ.๙) รองเจ้าคณะจังหวัดราชบุรี 
๑6 พระพิพิธพัชโรดม (อำนวย อินฺทวณฺโณ) รองเจ้าคณะจังหวัดเพชรบุรี 
๑7 พระครูศรัทธาโสภิต (ประกอบ วชิรญาโณ ป.ธ.๔)  ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไตรธรรมาราม 
๑8 พระครูวัชรสุวรรณาทร (ลูกชุบ ธมฺมโชโต) เจ้าคณะอำเภอเมืองเพชรบุรี 
๑9 พระครูปราโมทย์ปัญญาวัตร (บญุเลิศ เตชปุญโฺญ) เจ้าคณะอำเภอบางคณฑี 
20 พระครูโกศลสุภกิจ (จำนง ฐิตเวโท) เจ้าคณะอำเภอกุยบุรี 
๒1 พระครูวิสุทธานันทคุณ (สุรศักดิ์ วิสุทฺธาจาโร ป.ธ.๓) เจ้าคณะอำเภอโพธาราม 
๒2 พระมหาชินภัทร ฉินฺนาลโย ป.ธ.๙  ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดหลวงพ่อสดฯ 
๒3 พระมหาพิเชษฐ์ กนฺตเสฎโฐ ป.ธ.๙ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดหลวงพ่อสดฯ 
๒4 พระมหาภูมิชาย อคฺคปญฺโญ ป.ธ.๙ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเขาวัง 
๒5 พระสมุห์พงษ์พัฒน์ สุรปญฺโญ  เจ้าอาวาสวัดเขาดิน 



๑๓๓ 
 

 

ผู้ให้ข้อมูลสำคัญ จากการสนทนากลุ่มเฉพาะ ประกอบด้วย ๓ กลุ่ม พระสงฆ์นักพัฒนา 
พระสงฆ์นักบริหาร  และนักวิชาการ จำนวน ๑๔ รูปหรือคน  

๓.2.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาวิจัย คือ แบบสัมภาษณ์เชิงลึก ( In-depth Interview) ผู้ให้

ข้อมูลสำคัญ  (Key Informants) ลักษณ ะการสัมภาษณ์ เป็นแบบมี โครงสร้า ง (Structured 
Interview) ผู้วิจัยกำหนดประเด็นคำถามที่ใช้เป็นแนวทางเพ่ือให้ได้ความจริง แนวคิด ความคิดเห็น 
ข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับการพัฒนา 

การสัมภาษณ์เป็นแบบมีโครงสร้าง (Structured Interview) ผู้วิจัยกำหนดประเด็น
คำถามที่ใช้เป็นแนวทางเพ่ือให้ได้ความจริง แนวคิด ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ จนสามารถตอบ
คำถามการวิจัยโดยอาศัยกรอบแนวคิดเกี่ยวกับกระบวนการพัฒนาศักยภาพพระสังฆาธิการในเขตการ
ปกครองคณะสงฆ์ ภาค ๑๕ ทั้ง กระบวนการพัฒนาศักยภาพพระสังฆาธิการ ๕ ด้าน คือ การวางแผน  
การจัดองค์การ  การบริหารงานบุคคล การอำนวยการ และการควบคุมและหลักการพัฒนาศักยภาพในการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ๓ ประการ ได้แก่ ด้านความรู้ ด้านทักษะ และด้านความสามารถ ขณะดำเนินการ
สัมภาษณ์ผู้วิจัยขออนุญาตในการใช้เครื่องบันทึกเสียงและจดบันทึกข้อมูลสำคัญ 

ซึ่ง Silver man, 2000 ได้นำเสนอถึงวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลมี ๔ วิธี คือ (๑) การ
สั ง เกต  (Observation) (๒ ) ตำราและเอกสาร (Texts & Documents) (๓ ) การสั มภาษณ์  
(Interviews) (๔) การบันทึกวีดีทัศน์และโสตทัศนูปกรณ์ (Audio & video recording)๑ ผู้วิจัย
เลือกใช้การสัมภาษณ์เป็นวิธีการที่จะได้ข้อมูลเกี่ยวกับความรู้สึกนึกคิด ความคิดเห็นและมุ มมอง 
ค่านิยมที่จะนำไปสู่การปฏิบัติ ระบุไปถึงการบอกเล่าประสบการณ์ต่าง ๆ ที่สะท้อนให้เห็นว่าบุคคลนั้น ๆ 
ได้มีปฏิกิริยาต่อเหตุการณ์หรือสภาวะแวดล้อมอย่างไร และที่สำคัญการสัมภาษณ์จะเป็นวิธีการเก็บ
รวบรวมข้อมูล ที่เกิดขึ้นในอดีตมาพรรณนาได้๒  

๓.2.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ผู้วิจัยและผู้ช่วยวิจัยดำเนินการสัมภาษณ์และดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลแบบสอบถาม

กลับคืนด้วยตนเอง 
การศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการพัฒนาศักยภาพ

พระสังฆาธิการในเขตการปกครองคณะสงฆ์ ภาค ๑๕ ซึ่งมีวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลตามขั้นตอน ดังนี้ 

 
 ๑Silverman, D., Doing Qualitative Research: A Practical Handbook, (London: Sange, 
220), p. 90. 
 ๒Creswell, J. W.,  Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five 
Traditions, Op. cit., p. 121. 
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๑. การรวบรวมเอกสาร ผู้วิจัยดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจากหนังสื อ บทความ 
งานวิจัย และเอกสารสิ่งพิมพ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการพัฒนาศักยภาพพระสังฆาธิการในเขต
การปกครองคณะสงฆ์ ภาค ๑๕ เพ่ือสร้างเครื่องมือแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ 

๒. ผู้วิจัยเสนอขอหนังสือจากคณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ บัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เพ่ือแจ้งต่อเจ้าคณะภาค ๑๕ สำหรับขออนุญาตแจก
แบบสอบถามกับกลุ่มตัวอย่างภายในการปกครองของภาค ๑๕ และขอสัมภาษณ์ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องตาม
รายนามผู้ให้ข้อมูลสำคัญ 

๓. นำหนังสือจากคณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พร้อมทั้งแบบสอบถามไปแจกให้กับพระสังฆาธิการที่เป็น
กลุ่มตัวอย่างและดำเนินการสัมภาษณ์เพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูล 

๔. ผู้วิจัยได้ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่างกลับคืนด้วย
ตนเองพร้อมด้วยผู้ช่วยวิจัย 

๕. ผู้วิจัยได้ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ให้ข้อมูลสำคัญ จำนวน 
๒๕ รูป และการสังเกตเพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง 

3.2.4 การวิเคราะห์ข้อมูล 
ผู้วิจัยดำเนินการการสังเคราะห์เอกสารเกี่ยวกับกระบวนการพัฒนาศักยภาพพระสังฆาธิ

การในเขตการปกครองคณะสงฆ์ ภาค ๑๕ รวมทั้งการลงเก็บข้อมูลในพ้ืนที่ด้วยตัวเองตามระเบียบวิธี
วิจัยและตามประเด็นโจทย์วิจัยวิธีดำเนินงานวิจัย และการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพโดยการ
สัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview) นำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์เชิงเนื้อหา (Content Analysis) 
การสังเคราะห์เนื้อหา (Synthesis) ข้อมูลที่สอดคล้องกัน เพ่ือแสวงหาความคิดเห็นที่สอดคล้องกันใน
บางประการ ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะและแนวทางในการการพัฒนาพระสังฆาธิการเพ่ือเป็นผู้นำ
ในการปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๕ และนำเสนอเป็นความเรียง ตารางหรือแผนภูมิ ซึ่งดำเนินการตาม
ขั้นตอนดังนี้ 

๑. จัดหมวดหมู่ของข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์เป็นแฟ้มข้อมูล 
๒. อ่าน ทำความเข้าใจ บันทึก เขียนข้อสังเกตและตั้งประเด็น 
๓. พรรณนา แยกแยะลดส่วนข้อมูล (Data Reduction) และให้รหัส (Coding) และ

ตีความข้อมูล จัดหมวดหมู่ หาความเหมือน ความต่างและความเชื่อมโยงกับบริบท 
๔. สรุปผลการวิจัย นำเสนอข้อมูลเป็นความเรียง และรายงานผลการวิจัย 
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๓.3 การวิจัยเชิงปริมาณ 
๓.3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากร ที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ พระสังฆาธิการ ในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๕ 

จำนวน ๑,๓๓๒ รูป  
กลุ่มตัวอย่าง  
ได้แก่ พระสังฆาธิการที่จำพรรษาอยู่ในเขตการปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๕ จำนวน ๓๐๘ 

รูป จากการคำนวณตามสูตรของทาโร่ ยามาเน่ (Taro Yamane)๓ และตามสัดส่วนกลุ่มตัวอย่าง จาก
ประชากรแต่ละเขตพ้ืนที่  

๑) การเลือกกลุ่มตัวอย่าง 
สูตร   n  =         N  

                                        1+ N (e)2  
    n =  ขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่คำนวณได้ 
    N = ขนาดของประชากรที่ใช้ในการวิจัย 
    E = ค่าเปอร์เซ็นต์ความคลาดเคลื่อนจากการสุ่มตัวอย่าง ซึ่งในการวิจัย
ครั้งนี้ กำหนดให้มีความคลาดเคลื่อนได้ร้อยละ 5 หรือ 0.05 
  แทนค่าในสูตร 
                   n   =    1,332 
                                       1 + 1,332 (0.05)2  
    n   =         1,332 
                                     1 + 1,332 (0.0025)  
    n   =        1,332 
                                           1 + 3.33  
     n   =         1,332 
                                    4.33 
    n   =      307.62 
  

ทั้งนี้เพ่ือให้เกิดความสะดวกในการคำนวณ และตัวอย่างที่ได้จากการคำนวณสามารถเป็น
ตัวแทนของประชากรได้อย่างสมบูรณ์ยิ่งขึ้น ผู้วิจัยจึงใช้กลุ่มตัวอย่าง 308 ตัวอย่าง โดยมีเทคนิคและ
วิธีการสุ่มตัวอย่างการวิจัยครั้งนี้ ดังนี้  

 
 ๓Yamane, Taro, Statistic: An Introductory Analysis, (New York: Harpen and Row., 1967), 
p. 110. 
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2) กำหนดสัดส่วนกลุ่มตัวอย่าง จากพระสังฆาธิการที่จำพรรษาอยู่ในเขตการปกครอง
คณะสงฆ์ภาค ๑๕ ในพ้ืนที่เป็นเขตกลุ่มตัวอย่างของแต่ละจังหวัด ดังแสดงใน ตารางที่ ๓.๑ 

ตารางท่ี ๓.๒ แสดงจำนวนประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 
 

จังหวัด จำนวน (รูป) กลุ่มตัวอย่าง (รูป) 
๑.จังหวัดราชบุร ี ๕๔๑ 125 
๒.จังหวัดเพชรบุรี ๓๘๐ 88 
๓.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ๒๕๘ 59 
๔.จังหวัดสมุทรสงคราม ๑๕๓ 35 

รวม ๑,๓๓๒ ๓๐๘ 

 
๓.๓.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาวิจัย คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) เพ่ือศึกษาสภาพการ

พัฒนาศักยภาพพระสังฆาธิการในเขตการปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๕ ในด้านกระบวนการพัฒนา
ศักยภาพพระสังฆาธิการ ๕ ด้าน คือ การวางแผน การจัดองค์การ  การบริหารงานบุคคล           
การอำนวยการ และการควบคุมและหลักการพัฒนาศักยภาพในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ๓ 
ประการ ได้แก่ ด้านความรู้ ด้านทักษะ และด้านความสามารถ ให้ได้ข้อมูลพ้ืนฐานสำหรับสำรวจ
สภาพความพร้อมสำหรับประกอบการพิจารณาการพัฒนาศักยภาพพระสังฆาธิการในเขตการปกครอง
คณะสงฆ์ภาค ๑๕ 

ก. การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
ผู้วิจัยดำเนินการสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยตามขั้นตอน ดังนี้ 
๑. ศึกษาความรู้พ้ืนฐานทั่วไป หลักการ สภาพด้านพระธรรมวินัยและกฎหมาย

บ้านเมือง แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวกับกระบวนการพัฒนาศักยภาพพระสังฆาธิการในเขตการปกครอง
คณะสงฆ์ภาค ๑๕ จากเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

๒. กำหนดกรอบแนวคิด ในการสร้างแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ 
๓. ประมวลผลข้อมูลที่ได้จากการศึกษา กำหนดวัตถุประสงค์ในการสร้างเครื่องมือ

การวิจัยทั้งแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์โดยขอคำปรึกษาจากอาจารย์ผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์ 
๔. สร้างเครื่องมือแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า ๕ ระดับ โดยให้มีเนื้อหา

ครอบคลุมเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพพระสังฆาธิการในเขตการปกครองคณะสงฆ์  ภาค ๑๕ ทั้ง ๔ 
ด้านและสร้างแบบสัมภาษณ์ 
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๕. เสนอร่างเครื่องมือการวิจัยต่ออาจารย์ผู้ควบคุมดุษฎีนิพนธ์ และผู้ เชี่ยวชาญ      
เพ่ือตรวจสอบความเที่ยงตรง (Validity) ของแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ แล้วนำมาหาค่าดัชนีความ
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์รายข้อ (Index of Item-Objective Congruence) และปรับปรุงแก้ไข
เครื่องมือตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ นำเสนอต่ออาจารย์ผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์ 

๖. นำเครื่องมือการวิจัยไปทดลองใช้กับประชากรที่มีลักษณะคล้ายกับกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่จะดำเนินการวิจัย เพ่ือหาสัมประสิทธิ์ความเที่ยงตรงของเครื่องมือแบบสอบถาม 

๗. ปรับปรุงแก้ไขเครื่องมือการวิจัยตามคำแนะนำของอาจารย์ผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์ 
๘. จัดพิมพ์เครื่องมือการวิจัยฉบับสมบูรณ์ และนำไปใช้จริงเพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูล

กับกลุ่มตัวอย่าง/ผู้ให้ข้อมูลสำคัญ 

ข. ลักษณะของเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น

ตามกรอบของการวิจัยเรื่อง กระบวนการพัฒนาศักยภาพพระสังฆาธิการในเขตการปกครองคณะสงฆ์
ภาค ๑๕ การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงสำรวจ (Survey Research) ซึ่งผู้วิจัยได้ดำเนินการวิจัยโดย
การสร้างสร้างแบบสอบถามตามกรอบปัจจัยที่กำหนด โดยแบ่งแบบสอบถามออกเป็น ๓ ตอน ดังนี้ 

ตอนที่ ๑ เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพและข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ได้แก่ สถานภาพผู้ตอบแบบสอบถาม อายุ, พรรษา, วุฒิการศึกษาสามัญ, วุฒิการศึกษาทางธรรม และ
วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม ลักษณะของแบบสอบถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check List) และ
เติมข้อความ 

ตอนที่ ๒ เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพพระสังฆาธิการในเขตการ
ปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๕ ใน ๕ ข้อคำถามเป็นแบบมาตรส่วนประมาณค่า ๕ ระดับ (Rating Scale)  
คือ ระดับความเหมาะสม มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด โดยมีเกณฑ์การให้น้ำหนักคะแนน 
ดังนี้ 

๕  คะแนน หมายถึง มีการพัฒนามากท่ีสุด 
๔  คะแนน หมายถึง มีการพัฒนามาก 
๓  คะแนน หมายถึง มีการพัฒนาปานกลาง 
๒  คะแนน หมายถึง มีการพัฒนาน้อย 
๑  คะแนน หมายถึง มีการพัฒนาน้อยที่สุด 

ตอนที ่ ๓ เป็นแบบสอบถามปลายเปิด (Open-Ended Question) เพื ่อให้ผู ้ตอบ
แบบสอบถามแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติมเกี่ยวกับปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ และแนวทาง
กระบวนการพัฒนาศักยภาพพระสังฆาธิการในเขตการปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๕ 
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ค. การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ 
ผู้วิจัยนำเครื่องมือที่สร้างไว้ไปดำเนินการตรวจสอบหาคุณภาพของเครื่องมือ ดังนี้ 
๑. ดำเนินการตรวจสอบปรับปรุง วรรคตอน การสะกด การจัดวางข้อความและรูปเล่ม 

พิสูจน์อักษรของเครื่องมือให้สมบูรณ์ นำเครื่องมือที่สร้างไว้เสนอต่ออาจารย์ผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์เพ่ือ
ตรวจสอบและขอคำแนะนำ 

๒. การตรวจสอบความเที่ยงตรงของเครื่องมือ (Validity)๔ นำแบบสอบถามและแบบ
สัมภาษณ์ ที่ ปรับปรุงเรียบร้อยแล้วเสนอต่อผู้ เชี่ ยวชาญที่ มีความรู้  ความเชี่ ยวชาญเกี่ ยวกับ
กระบวนการพัฒนาศักยภาพพระสังฆาธิการในเขตการปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๕ ในการวิจัยและการ
ใช้สถิติ จำนวน ๕ ท่าน เพ่ือพิจารณาตรวจสอบความเที่ยงตรงของเครื่องมือทางด้านเนื้อหา 
(Content Validity) ความเที่ยงตรงทางด้านโครงสร้าง (Construct Validity) ซึ่งตรวจสอบโดยอาศัย
ดุลยพินิจของผู้เชี่ยวชาญ (Face Validity) ความเที่ยงตรงตามเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง (Criterion Related 
Validity) และการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือโดยหาค่าดัชนีความสอดคล้องตามวัตถุประสงค์ราย
ข้อ (Index of Item Objective Congruence : IOC)๕ ซึ่งได้ค่าดัชนีความสอดคล้องของข้อคำถามที่
นำไปใช้ได้ตั้งแต่ ๐.๕ ถึง ๑.๐ 

๓. หาค่าความเชื่อมั่นของเครื่องมือ (Reliability) นำแบบสอบถามที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วไป
ทดลองใช้ (Try Out) กับพระสงฆ์ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จำนวน ๓๐ รูป นำมาวิเคราะห์หาความเชื่อมั่น 
(Reliability) ของแบบสอบถามทั้งฉบับ โดยการหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา  (Alpha Coefficient) 
ตามวิธีการของครอนบาค (Cronbach)๖ ได้ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับ  0.979 

๔. ดำเนินการปรับปรุงเครื่องมือครั้งที่ ๒ โดยปรับปรุงแก้ไขจากผลที่วิเคราะห์ได้จากการ
ทดลองใช้ (Try Out) 

๕. สร้างเครื่องมือฉบับสมบูรณ์และนำเสนอต่ออาจารย์ผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์ เพ่ือขอความ
เห็นชอบและจัดพิมพ์ใช้เป็นแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ ในการเก็บข้อมูลการวิจัยกับกลุ่ม
ตัวอย่างจริงต่อไป 

๖. รวบรวมข้อมูลแบบสอบถามทั้งหมดเพ่ือนำมาประมวลผลตามวิธีการทางสถิติ และ
รวบรวมคำให้สัมภาษณ์ เพ่ือวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลหาประเด็นความสอดคล้อง การบริหารจัดการ

 
๔พวงรัตน์   ทวีรัตน์ , วิธีการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์และสั งคมศาสตร์ , พิมพ์ครั้ งที่  ๖ , 

(กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร, ๒๕๓๘), หน้า ๑๑๕-๑๒๐. 
๕ศักดิ์ไทย  สุรกิจบวร, การวิจัยเพ่ือพัฒนาการบริหารการศึกษา , (สกลนคร: สมศักดิ์การพิมพ์, 

๒๕๔๙), หน้า ๑๕๘-๑๕๙. 
๖พวงรัตน์  ทวีรัตน์, วิธีการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์และสังคมศาสตร์, หน้า ๑๒๕. 



๑๓๙ 
 

 

และการดำเนินงาน เพ่ือค้นหากระบวนการพัฒนาศักยภาพพระสังฆาธิการในเขตการปกครองคณะ
สงฆ์ภาค ๑๕ ต่อไป 

แปลความหมายของค่าเฉลี่ยโดยยึดเกณฑ์ ดังนี้๗ 
ค่าเฉลี่ย ๔.๕๐ – ๕.๐๐ กำหนดให้อยู่ในเกณฑ ์เห็นด้วยอย่างย่ิง 
ค่าเฉลี่ย ๓.๕๐ – ๔.๔๙ กำหนดให้อยู่ในเกณฑ ์เห็นด้วย 
ค่าเฉลี่ย ๒.๕๐ – ๓.๔๙ กำหนดให้อยู่ในเกณฑ ์ไม่แน่ใจ 
ค่าเฉลี่ย ๑.๕๐ – ๒.๔๙ กำหนดให้อยู่ในเกณฑ ์ไม่เห็นด้วย 
ค่าเฉลี่ย ๑.๐๐ – ๑.๔๙ กำหนดให้อยู่ในเกณฑ ์ไม่เห็นด้วยอย่างย่ิง 
 

๓.3.3 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ผู้วิจัยได้ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถาม โดยมีขั้นตอนตามลำดับดังนี้ 
 ๑) ขอหนังสืออนุญาตแจกแบบสอบถามและเก็บรวบรวมข้อมูล จากบัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เพ่ือขอความอนุเคราะห์ ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่ม
ตัวอย่าง   
 ๒) ผู้วิจัยแจกแบบสอบถามตามที่กำหนดไว้ โดยขอความร่วมมือจากพระสังฆาธิการที่จำ
พรรษาอยู่ในเขตการปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๕ จำนวน 308 ชุด  
 ๓) ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลและตรวจสอบให้สมบูรณ์ด้วยตนเอง 
 ๔) นำแบบสอบถามมาตรวจสอบความสมบูรณ์และความถูกต้องอีกครั้ง 
 ๕) จัดหมวดหมู่ของข้อมูล แล้วบันทึกข้อมูลเป็นรหัสไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ 
 ๖) ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
 ๗) ประมวลผลข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางสังคมศาสตร์ 
 ๘) การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปจากคอมพิวเตอร์วิเคราะห์ ตามลำดับ
ดังนี้ 
 (๑) การวิเคราะห์ปัจจัยส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง จำแนกตามอายุ, พรรษา, วุฒิ
การศึกษาสามัญ, วุฒิการศึกษาทางธรรม และวุฒิการศึกษาเปรียญธรรม วิเคราะห์โดยใช้ค่าสถิติร้อยละ 
(Percentage) และค่าความถี่ (Frequency) 
 (๒) การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพพระสังฆาธิการในเขตการ
ปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๕ วิเคราะห์โดยใช้การหาค่าเฉลี่ย (X ) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) 

 
๗สุวรีย์ ศิริโภคารภิรมย์, การวิจัยทางการศึกษา, (ลพบุรี: สถาบันราชภัฏเทพสตรี, ๒๕๔๖), หน้า ๑๔๐. 



๑๔๐ 
 

 

(๔) การวิเคราะห์ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ และแนวทาง
กระบวนการพัฒนาศักยภาพพระสังฆาธิการในเขตการปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๕  โดยใช้ค่าสถิติ
ความถี่ (Frequency) และนำเสนอในรูปแบบตารางประกอบคำบรรยาย และสามารถสรุปขั้นตอน
การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม 

๓.3.4 การวิเคราะห์ข้อมูล 

การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ ผู้วิจัยดำเนินการ
วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปเพ่ือการวิจัยทางสังคมศาสตร์  สถิติที่ใช้ใน
การวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ สถิติพรรณนา (Descriptive Statistics) สำหรับอธิบายลักษณะทั่วไปของ
กลุ่มตัวอย่างและพรรณนาความเป็นไปได้ของกระบวนการพัฒนาศักยภาพพระสังฆาธิการในเขตการ
ปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๕ ใน ๕ ด้าน ได้แก่ กระบวนการพัฒนาศักยภาพพระสังฆาธิการ ๕ ด้าน คือ 
การวางแผน การจัดองค์การ  การบริหารงานบุคคล การอำนวยการ และการควบคุม  และหลักการ
พัฒนาศักยภาพในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ๓ ประการ ได้แก่ ด้านความรู้ ด้านทักษะ และด้าน
ความสามารถ โดยใช้สถิติ ดังนี้ 

๑. สถานภาพส่วนบุคคล วิเคราะห์โดยการหา ค่าความถี่ (Frequency) และค่าร้อย
ละ (Percentage) 

๒. ระดับความคิดเห็นของพระสังฆาธิการต่อกระบวนการพัฒนาศักยภาพพระสังฆาธิ
การในเขตการปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๕ วิเคราะห์โดยการหา ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) 

๓. นำข้อมูลที่ได้จากการรวบรวมมาวิเคราะห์และสังเคราะห์สรุปผล และนำเสนอ
เขียนเป็นความเรียง ตารางหรือแผนภูม ิ



 
บทท่ี ๔ 

ผลการวิจัย 
 

การวิจัยเรื่อง “การพัฒนาศักยภาพพระสังฆาธิการในเขตการปกครองคณะสงฆ ภาค 
๑๕” มีวัตถุประสงคเพ่ือ ๑) เพ่ือศึกษาการสภาพทั่วไปของพระสังฆาธิการในการปกครองคณะสงฆ
ภาค ๑๕ ๒) เพ่ือศึกษาปจจัยที่สงผลตอการพัฒนาศักยภาพพระสังฆาธิการในเขตการปกครองคณะ
สงฆ์ ภาค ๑๕ ๓) เพ่ือนําเสนอแนวทางการพัฒนาศักยภาพพระสังฆาธิการในเขตการปกครองคณะ
สงฆ์ ภาค ๑๕    

ผูวิจัยไดทําการศึกษาวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Methods Research) ประกอบดวย
การวิจัย เชิ งคุณ ภาพ (Qualitative Research) ดวยการศึกษาจากเอกสาร (Documentary 
Research) และสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview) จากผูทรงคุณวุฒิ จํานวน ๒๕ รูป ที่มีหนาที่
รับผิดชอบ งานที่เกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพพระสังฆาธิการในเขตการปกครองคณะสงฆภาค ๑๕ 
เมื่อเก็บรวบรวมขอมูลเสร็จแลวไดดําเนินการวิเคราะหขอมูล โดยการวิเคราะหขอมูลเชิงอรรถาธิบาย
และพรรณนาความ และการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ดวยการแจกแบบสอบถาม
กับกลุมตัวอยางซึ่งเปนบุคลากรที่เกี่ยวของกับการพัฒนาศักยภาพพระสังฆาธิการในเขตการปกครอง
คณะสงฆภาค ๑๕ จํานวน ๓๐8 รูป วิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป สถิติท่ีใช คือ ค่าความถี่ 
(Frequency) คารอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation ผลการวิจัยมีดังตอไปนี้   

๔.๑ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการสัมภาษณ์การพัฒนาศักยภาพพระสังฆาธิการในเขตการ
ปกครองคณะสงฆ์ ภาค ๑๕ 

๔.๒ ผลการวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส และอุปสรรค (SWOT) 
๔.๓ ผลการวิเคราะห์กระบวนการพัฒนาศักยภาพพระสังฆาธิการในเขตการปกครอง

คณะสงฆ์ ภาค ๑๕ 
๔.๔ ผลการวิเคราะห์แนวทางการพัฒนาศักยภาพพระสังฆาธิการในเขตการปกครอง

คณะสงฆ ภาค ๑๕ 
๔.๕ ผลการสนทนากลุ่มเฉพาะการพัฒนาศักยภาพพระสังฆาธิการในเขตการปกครอง

คณะสงฆ์ภาค ๑๕  
๔.๖ องค์ความรู้ 

4.6.1 องค์ความรู้ที่ได้รับจากการวิจัย 
4.6.2 องค์ความรู้ที่ได้สังเคราะห์จากงานวิจัย 



๑๔๒ 

๔.๑ ผลการศึกษาสภาพทั่วไปของพระสังฆาธิการในเขตการปกครองคณะสงฆ ภาค ๑๕ 

การศึกษาวิเคราะหเกี่ยวกับสภาพทั่วไปของพระสังฆาธิการในเขตการปกครองคณะ 
สงฆภาค ๑๕ พบวา   

๑. คณะสงฆจัดอบรมพระสังฆาธิการใหมีทักษะความรูดานเทคโนโลยีสมัยใหมอยูเสมอ 
จนสามารถใชงานได และไดฝกอบรมความรูความสามารถเฉพาะดานการปกครองคณะสงฆใหแก 
พระสังฆาธิการมีดังนี้ ๑) ฝกอบรมใหมีความรูเรื่องการปกครองคณะสงฆ์1 ๒) ฝกอบรมใหรูเรื่อง
ไวยาวัจกร2 ๓) ฝกอบรมใหผูรูเรื่องการแตงตั้งและถอดถอนพระสังฆาธิการ3 ๔) ฝกอบรมใหรูเรื่อง 
พระวินยาธิการในการชวยกิจสงฆ4   

๒. พระสังฆาธิการในเขตการปกครองคณะสงฆภาค ๑๕ มีการขยายผลมอบหมายงานให 
ดําเนินภายใน ๔ งานหลัก ๒ งานรอง ใหดําเนินขยายผลความสามารถในหนาที่มีการใหไปศึกษาดูงาน 
อบรมเพ่ิมความรูความสามารถที่มีอยูอยางเหมาะสม5 จัดอบรมใหองคความรูในดานนั้นแกผู้ที่มีความ
สนใจ6 จัดอบรมความรูเฉพาะทางใหแกทานที่สนใจ7 จัดอบรมใหองคความรูในดานนั้นแกผู้ที่มีความ
สนใจ มีการจัดใหมีการประชุมอบรมทางวิชาการอยางสม่ำเสมอ8 ดูแลกํากับดําเนินการใหเกิดความ
เรียบรอยใน ๔ งานหลัก คือ การปกครอง การศึกษา การเผยแผ งานสาธาณูปการ ใน ๒ งานรอง 
งานใหการสงเคราะห งานสาธารณสงเคราะห์9  

๓. มีการแกปญหา ปรึกษาหารือปฏิบัติตามกฎระเบียบ และมีการมอบหมายงานใหผู
รับผิดชอบในองคกรปกครองทํางานรวมกัน10 กําหนดพระผูปกครองใหสอดสองดูแลพระภายใน
ปกครองใหทําหนาที่ของตน11   

 
1สัมภาษณ์ พระเทพวีราภรณ์, ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๕, ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙. 
2สัมภาษณ์ พระเทพญาณมงคล, ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี, ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
3สัมภาษณ์ พระราชวิสุทธิโมลี, เจ้าคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (ธ.), ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๙. 
4สัมภาษณ์ พระเทพสิทธิวิมล, เจ้าคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์, ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๙. 
5สัมภาษณ์ พระราชวัลภาจารย์, เจ้าคณะอำเภอเมืองราชบุรี, ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙.   
6สัมภาษณ์ พระราชสิทธิญาณ, เจ้าคณะอำเภอบางสะพาน, ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๙.   
7สัมภาษณ์ พระราชวชิรธรรมคณี, เจ้าคณะจังหวัดเพชรบุรี, ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙.   
8สัมภาษณ์ พระสมุทรธรรมคณี, เจ้าคณะจังหวัดสมุทรสงคราม, ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙.   
9สัมภาษณ์ พระสมุทรวชิรโสภณ, เจ้าคณะตำบลแม่กลอง, ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙.   
10สัมภาษณ์ พระเมธีคุณาภรณ์, เจ้าคณะดำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์, ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๙.   
11สัมภาษณ์ พระศรีปริยัติเมธี, เลขานุการเจ้าคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์, ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๙.   



๑๔๓ 

๔. พระสังฆาธิการในเขตการปกครองคณะสงฆภาค ๑๕ มีการวางแผนทํางานในระยะ ๕ 
ปี12 อํานวยการทุกสายงานใหสะดวกและเรียบรอยดี13 และกํากับดูแลทุกสัดสวน วางแผนการทํางาน
อยางเปนรูปธรรม14 และมีระยะเวลาการทํางานที่แนนอนพระผูปกครองมีการสอดสองดูแลพระ
ภายในการปกครองใหทําตามหนาที่ที่ไดรับมอบหมายมอบหมายงานใหผูรับผิดชอบในองคการ
ปกครองรับผิดชอบรวมกัน15 กําชับพระผูปกครองใหสอดสองดูแลพระภายใตการปกครองในหนาที่
ของพระอํานวยการทุกสายงานใหสะดวกและเรียบรอยดวยดีมอบหมายงานใหผูรับผิดชอบในองคการ
ปกครองรับผิดชอบรวมกัน กํากับดูแลทุกสัดสวน16 

๕. พระสังฆาธิการในเขตการปกครองคณะสงฆภาค ๑๕ จัดใหมีการประชุมอบรม
วิชาการ ใหเขาใจวิธีปฏิบัติใน ๔ งานหลัก ๒ งานรอง17 ดูแลกํากับดําเนินการใหเกิดความเรียบรอย 
ใน ๔ งาน หลักคือปกครอง ศึกษา เผยแผ สาธารณูปการ (พัฒนา) ใน ๒ งานรอง งานศึกษา 
สงเคราะห งานสาธารณะสงเคราะห แนวทางแกไขในการประชุมปรึกษาหารือ นําไปสูการปฏิบัติ  
ใหชวยกันจรรโลงพระพุทธศาสนา18 

๖. สงเสริมการศึกษาอบรมเพ่ิมความรู ศึกษาดูงาน19 ศึกษาในการปรับพื้นฐานความรูให 
เหมาะสม20 เรียนตอ มจร. อบรมวิปสสนากัมฐาน สงเสริมใหศึกษาตอในระดับสูงขึ้นไปทั้งทางโลก 
และทางธรรม มีทุนใหศึกษาต่อ21 จัดอบรมพัฒนาความรู ศึกษาตอในระดับสูงขึ้นๆ ไป ในทั้งสวนทาง 
ธรรมและทางโลก22    

๗. มีการสงเสริมใหพระสังฆาธิการในเขตการปกครองคณะสงฆภาค ๑๕ ไดศึกษาตอใหมี 
องคความรูดานการปกครองคณะสงฆ อยางนี้ คือ ๑) ปกครองตน ๒) ปกครองคน ๓) ปกครองงาน 
ขอใหทําใหดีที่สุดจะประสบผลสําเร็จในกิจการทั้งปวง แนะนําใหศึกษาตอ23    

 
12สัมภาษณ์ พระวิสุทธิวรกิจ, ผู้อำนวยการหน่วยวิทยบริการวัดพระรูป จังหวัดเพชรบุรี , ๑๗ 

พฤศจิกายน ๒๕๕๙.   
13สัมภาษณ์ พระรัตนสุธี, ผู้ประสานงานคณะสงฆ์ภาค ๑๕, ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙.   
14สัมภาษณ์ พระพิพิธพัชโรดม, รองเจ้าคณะจังหวัดเพชรบุรี, ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙.   
15สัมภาษณ์ พระมหาชิยภัทร ฉฺนนาลโย, ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม, ๒๓ 

พฤศจิกายน ๒๕๕๙.   
16สัมภาษณ์ พระครูวัชรสุวรรณาทร, เจ้าคณะอำเภอเมืองเพชรบุรี, ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๙.   
17สัมภาษณ์ พระครูปราโมทย์ปัญญาวัตร, เจ้าคณะแภอบางคณฑี, ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙.   
18สัมภาษณ์ พระครูโกศลสุภกิจ, เจ้าคณะอำเภอกุยบุรี, ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๙.   
19สัมภาษณ์ พระครูวิสุทธานันทคุณ, เจ้าคณะอำเภอโพธาราม, ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙.   
20สัมภาษณ์ พระพรหมเวที, เจ้าคณะภาค ๑๕, ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๙.   
21สัมภาษณ์ พรเทพสิทธิวิมล, เจ้าคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์, ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๙.   
22สัมภาษณ์ พระราชวัลภาจารย์, เจ้าคณะอำเภอเมืองราชบุรี, ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙.   
23สัมภาษณ์ พระศรีปริยัติเมธี, เลขานุการเจ้าคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์, ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๙.   



๑๔๔ 

๘. มีการจัดหางบประมาณใหเพ่ือแบงเบาภาระในการใชจาย24  มีทุนใหศึกษา  
จัดอบรม พัฒนาการศึกษาของพระสังฆาธิการในเขตการปกครองคณะสงฆภาค ๑๕ ตอไป25  
ใหเรียนตอ มจร. ใหเรียนบาลี ใหไปอบรมวิปสสนากัมฐาน สงเสริมเรียน มจร.26 สงเสริมเรียน
นักธรรมและการเรียนบาลี27 จัดหางบประชุม สนับสนุนทุนใหการศึกษาตอระดับปริญญาตรี ปริญญา
โท ปริญญาเอก28 ประชุมทําความเขาใจ สงเสริมใหพระเขาศึกษาในระดับสูง สนับสนุน
ทุนการศึกษา29 จัดหางบประมาณสนับสนุนและหาทุนใหศึกษาตอในระดับสูงยิ่งๆ ขึ้นไป30  

๙. มีการสงเสริมสนับสนุนการฝกอบรม การศึกษาตอระดับสูงคือ ๑) พูดชักจูงใหเกิด
ความศรัทธามีเหตุผลที่ดี ๒) สงเสริมสนับสนุนดวยการมอบทุนการศึกษาให ๓) จัดหาอุปกรณการ
ศึกษาใหตามสมควร ๔) สงเสริมใหพัฒนาปญญาความรู ความเขาใจในหลักพุทธธรรมในทาง
พระพุทธศาสนาใหสูงยิ่งขึ้นไป31 จัดอบรมในคราวประชุมประจําเดือน สงเสริมใหเรียนตอ มจร. และ 
มมร. ประชุมทําความเขาใจ เรื่องของการศึกษาสงเสริมใหพระเขาศึกษาตอในระดับสูงยิ่งขึ้นไป32   

๑๐. มีการถายทอดศูนยเทคโนโลยีขยายผลไปสูตําบล วัดที่มีศักยภาพ  ติดตอตามสาย 
งานทางอินเตอรเน็ต เฟสบุค ไลน จัดตั้งกลุมเครือขายการทํางาน อาศัยการติดตอตามสายงานผาน 
ทางกลุมเครือขายทางอินเตอรเน็ต เครือขายขอมูลระบบสารสนเทศในรูปแบบการพัฒนาการปกครอง 
สงฆของพระสังฆาธิการ33 เชน ๑) เครือขายระบบขอมูลทางอินเตอรเน็ต เฟสบุค หรือไลน ๒) การสง 
ขอมูลรับทราบทันสมัย รูทันเหตุการณความเคลื่อนไหวของคณะสงฆเปนอยางดี ๓) การคนควา แสวง
หาขอมูลรวดเร็วทันใจ มีการเรียนรูระบบดิจิตรอนเทอรเรน สงไลนในเครื่องมือสื่อสารใหทัน สังคม
การเปลี่ยนแปลง ถายทอดศูนยเทคโนโลยี ขยายผลไปสูตําบล วัด ที่มีศักยภาพ34   

๑๑. พระสังฆาธิการในเขตการปกครองคณะสงฆภาค ๑๕ มีการพัฒนาตนใหรอบรูทั้ง
ทางโลกและทางธรรม เพ่ือรูเทาทันตอความเปลี่ยนแปลงของสังคมอันจะสงผลตอศักยภาพในการ

 
24สัมภาษณ์ พระเมธีคุณาภรณ์, เจ้าคณะดำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์, ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๙.   
25สัมภาษณ์ พระรัตนสุธี, ผู้ประสานงานคณะสงฆ์ภาค ๑๕, ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙. 
26สัมภาษณ์ พระราชวชิรธรรมคณี, เจ้าคณะจังหวัดเพชรบุรี, ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙.   
27สัมภาษณ์ พระปิฏกโกศล, รองเจ้าคณะจังหวัดราชบุรี, ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๙.   
28สัมภาษณ์ พระสมุห์พงษ์พัฒน์ สุรปญฺโญ, เจ้าอาวาสวัดเขาดิน, ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙.   
29สัมภาษณ์ พระมหาภูมิชาย อคคฺปญฺโญ, ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเขาวัง, ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๙.   
30สัมภาษณ์ พระมหาพิเชษฐ์ กนฺตเสฎโฐ, ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม , ๒๒ 

พฤศจิกายน ๒๕๕๙.   
31สัมภาษณ์ พระมหาภูมิชาย อคฺคปญฺโญ, ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเขาวัง, ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๙.   
32สัมภาษณ์ พระครูศรัทธาโสภิต, ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไตรธรรมาราม, ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙.   
33สัมภาษณ์ พระครูวิสุทธานันทคุณ, เจ้าคณะอำเภอโพธาราม, ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙.   
34สัมภาษณ์ พระครูโกศลสุภกิจ, เจ้าคณะอำเภอกุยบุรี, ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๙.   



๑๔๕ 

อบรมพัฒนาจิต35 การเผยแผศาสนธรรมแกศาสนิกชน เชน ดานการบริหาร ดานกฎหมาย 
กฎระเบียบของสงฆ เปนตน36 จําแนกตามภารกิจการ การบริหารกิจการคณะสงฆ ๖ ดาน จําเปน 
อย่างมากที่ทางคณะสงฆ แตละวัดตองมีความสามัคคีกันชวยกันสอดสองดูแลอาคารเสนาสนะตางๆ 
ใหอยูในสภาพที่เรียบรอยดูดีเปนที่นามอง37 และชวยกันซอมแซมหากวาอาคารที่นั้นชํารุดขึ้นมาตอง
ทําใหมีสภาพที่เหมือนเดิมดูงามตาเปนที่นาศรัทธาของประชาชนที่พบเห็น และดึงดูดใหประชาชน 
เขามาในวัดเพ่ือพักผอนใจ38   

๑๒. การบริหารกิจการคณะสงฆในยุคปจจุบันนี้ พระสังฆาธิการในเขตการปกครองคณะ 
สงฆภาค ๑๕ มีกระบวนการพัฒนาการดานเทคโนโลยี และการบูรณาการดวยหลักพุทธธรรมนําการ 
บริหารไปสูความเจริญ39 และมีกฎหมายพระราชบัญญัติ ขอบังคับ ระเบียบตางๆ มาเกื้อกูลพระธรรม 
วินัย40  นอกจากนี้การปกครองวัดตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ.๒๕๐๕ พบวาทัศนคติของ 
พระสงฆโดยทั่วไปมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับโครงสรางอํานาจเห็นวา โครงสรางอํานาจเดิมมีความ
สอดคลองกับโครงสรางทางเศรษฐกิจสังคม การเมืองของประเทศ41 

๑๓. การปกครองคณะสงฆมีรูปแบบที่แตกตางไปจากสมัยกอนมาก เชน ดานการ 
ปกครอง ดานการศาสนศึกษา ดานการศึกษาสงเคราะห ดานการเผยแผ ดานสาธารณูปการ ดานการ 
สาธารณสงเคราะห มีรูปแบบที่ปฏิบัติชัดเจนมากยิ่งขึ้น42 ดังนั้น รูปแบบแนวคิดและวิธีการในการ 
บริหารกิจการคณะสงฆ เชื่อวามีสวนสําคัญยิ่งในการบริหารจัดการใหองคกรคณะสงฆใหมี 
ประสิทธิภาพประสิทธิผล43 ฉะนั้นผูที่จะเปนผูนําในการบริหารคณะสงฆในยุคปจจุบันนี้ตองเปนผูที่  
มีวิสัยทัศน มีความรูความสามารถ44 และเปนผูเพียบพรอมดวยจริยาวัตรขอปฏิบัติที่ดีงาม45 และเปน 
ที่ยอมรับของคณะสงฆและสังคมโดยรวม แกไขปญหาใหแกภิกษุสามเณร46 ในดานนี้ไดอยางชัดเจน 

 
35สัมภาษณ์ พระมหาชิยภัทร ฉฺนนาลโย, ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม , ๒๓ 

พฤศจิกายน ๒๕๕๙.   
36สัมภาษณ์ พระพิพิธพัชโรดม, รองเจ้าคณะจังหวัดเพชรบุรี, ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙.   
37สัมภาษณ์ พระรัตนสุธี, ผู้ประสานงานคณะสงฆ์ภาค ๑๕, ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙.   
38สัมภาษณ์ พระวิสุทธิวรกิจ, ผู้อำนวยการหน่วยวิทยบริการวัดพระรูป จังหวัดเพชรบุรี, ๑๗ 

พฤศจิกายน ๒๕๕๙.   
39สัมภาษณ์ พระศรีปริยัติเมธี, เลขานุการเจ้าคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์, ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๙.   
40สัมภาษณ์ พระเมธีคุณาภรณ์, เจ้าคณะดำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์, ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๙.   
41สัมภาษณ์ พระสมุทรวชิรโสภณ, เจ้าคณะตำบลแม่กลอง, ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙.   
42สัมภาษณ์ พระสมุทรธรรมคณี, เจ้าคณะจังหวัดสมุทรสงคราม, ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙.   
43สัมภาษณ์ พระราชวชิรธรรมคณี, เจ้าคณะจังหวัดเพชรบุรี, ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙.   
44สัมภาษณ์ พระราชสิทธิญาณ, เจ้าคณะอำเภอบางสะพาน, ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๙.   
45สัมภาษณ์ พรเทพสิทธิวิมล, เจ้าคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์, ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๙.   
46สัมภาษณ์ พระเทพญาณมงคล, ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี, ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๙.   



๑๔๖ 

แลวมีประสิทธิภาพ การทํางานที่จริงจังและมีการแจกงานประสานงานอยางทั่วกันเขาใจงานก็จะทํา 
ใหงานมีประสิทธิภาพอยางดี47   

๑๔. พระสังฆาธิการในเขตการปกครองคณะสงฆภาค ๑๕ มีการยกยองพระมหาเถระ 
ผูทําคุณงามความดีและเชิดชูใหเปนเกียรติประวัติ ทําความเขาในการบริหารงานตามจารีต
พระพุทธศาสนา มีการอนุรักษธรรมชาติโดยใหความรูถึงประโยชนของธรรมชาติ48  ทั้งนี้ยัง 
สงเสริมการปรับภูมิทัศน ภายในอาวาสในเขตปกครองใหเปนลานธรรม เปดโอกาสใหผูมาเยือนไดมี
การสนทนาแลกเปลี่ยน ความรูทางดานธรรมะ ทําใหเกิดความรูความเขาใจหลักธรรมและสงผลใหเกิด
ทัศนะใหมๆ ในหลักธรรมคําสอนทางพุทธศาสนาในแตละดาน49   

๑๕. เจาอาวาสสวนหนึ่งยังขาดความรูความเขาใจในเรื่องการปกครองคณะสงฆและการ 
กระจายอํานาจ ดานการควบคุม คือ ดูแลไมทั่วถึงเพราะพระสังฆาธิการมีภาระหนาที่มากจนเกินไป50 
จึงมีปญหาดานการปกครองในเรื่องกฎระเบียบ วินัย ตามกฎหมายบานเมือง ควบคุมดูแลใหเปนไป 
ตามพระธรรมวินัย กฎระเบียบ กติกา มติ ของคณะสงฆนั้น51  ดานการบริหารบุคคล คือ บุคลากร  
สวนใหญไมมีความรู ความเขาใจในบทบาทหนาที่ของตัวเอง บริหารไมอยูในระบบ ไมรูหนาที่และ
ยอมรับบทบาทหนาที่ในสายงาน52 บุคลากรที่มีศักยภาพดานเทคโนโลยีไมคอยมีพระภิกษุสามเณร 
มีมาก จึงทําใหผูปกครองดูแลไมทั่วถึง ผูปกครองไมทราบปญหาที่แทจริงของผูใตบังคับบัญชา  
พระเถระผูใหญไมคอยใกลชิดกับพระภิกษุสามเณรเทาที่ควร53 ขาดความสัมพันธกันระหวางพระภิกษุ 
สามเณรใหม และพระเถระ หรือพระที่อยูกอนแลว เจาอาวาสมีอํานาจมากเกินไปไมคอยนําพระธรรม
วินัยมายึดเปนหลักในการตัดสินปญหา มีการกระจายอํานาจใหพระสงฆภูมิภาคในทุกข้ันตอนของการ
บริหารการแตงตั้ง และถอดถอน54 รัฐควรเขามามีบทบาทชวยเหลือสถาบันศาสนาไมคอยมาก 
ประชาชนไมมีสวนรวมเกี่ยวของกับอํานาจในระดับพระสังฆาธิการในการปกครองที่เหมาะสม  
เมื่อคณะสงฆหรือผูปกครองสงฆ มีความเขาใจเรื่องปญหาตางๆ แลวไมแกไขปญหาใหตรงจุดตรง
ประเด็นแลว55 สามารถรับรูปญหาและวางแผนการดําเนินงานใหผูใตบังคับบัญชา ปฏิบัติตามอยาง 

 
47สัมภาษณ์ พระราชวัลภาจารย์, เจ้าคณะอำเภอเมืองราชบุรี, ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙.   
48สัมภาษณ์ พระราชวิสุทธิโมลี, เจ้าคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์, ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๙.   
49สัมภาษณ์ พระเทพวีราภรณ์, ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๕, ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙.   
50สัมภาษณ์ พระพรหมเวที, เจ้าคณะภาค ๑๕, ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๙.   
51สัมภาษณ์ พระเมธีคุณาภรณ์, เจ้าคณะดำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์, ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๙.   
52สมัภาษณ์ พระศรีปริยัติเมธี, เลขานุการเจ้าคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์, ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๙.   
53สัมภาษณ์ พระวิสุทธิวรกิจ, ผู้อำนวยการหน่วยวิทยบริการวัดพระรูป จังหวัดเพชรบุรี , ๑๗ 

พฤศจิกายน ๒๕๕๙.   
54สัมภาษณ์ พระรัตนสุธี, ผู้ประสานงานคณะสงฆ์ภาค ๑๕, ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙.   
55สัมภาษณ์ พระพิพิธพัชโรดม, รองเจ้าคณะจังหวัดเพชรบุรี, ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙.   



๑๔๗ 

ไมคอยชัดเจนเทาที่ควร พระสงฆในระดับปกครองขาดความสามัคคีและมีการเลนพรรคเลนพวกเพ่ือ 
ผลประโยชนในการเลื่อนตําแหนงสมณศักดิ์ดวย ซึ่งถือไดวาเปนภาวะการเมืองในองคกรทําใหไดรับ 
ความยุติธรรมไมเทากันในวงการสงฆในปจจุบัน56 

๑๖. ไมนําหลักการพัฒนาแบบสมัยใหมมาปรับใช เพ่ือเปนกลไกลในการขับเคลื่อน 
ทุกสวนของคณะสงฆใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ดานการอํานวยการ คือ ยังขาดความรูเรื่องการ 
ทํางานในระบบยุคไอที บางครั้งการอํานวยการดานตางๆ ตอสังคมมีนอยมากและไมเขาใจดานบริการ 
ตอสังคมเทาที่ควร57 ดานการจัดการ คือ ยังไมมีงบประมาณในการจัดอบรมใหองคกรของสงฆบาง 
ครั้งก็ไมเปนเอกภาพพ้ืนฐานของพระภิกษุสามเณรที่เรียนหนังสือนั้น ยังไมมีความพรอมเทาที่ควร 
การศึกษาในประโยคบาลีชั้นสูงๆ ยังมีนอย58 ขาดครู-อาจารยที่ทําการสอนนักธรรมและบาลีในชั้นสูง 
นักเรียนไมคอยใหความสําคัญในการเรียน จึงทําใหไมตั้งใจเรียนเทาที่ควร59 ขาดความเข้มงวด 
สําหรับพระภิกษุสามเณรที่ เริ่มเขามาเรียน ยังขาดบุคลากรที่มีคุณภาพไมเพียงพอเทาที่ควร  
โดยเฉพาะดานพระภิกษุสามเณร ผูมีความรูควบคูไปกับการปฏิบัติดานการปกครอง พระนักเทศน 
ภายในอําเภอที่เทศนไดดีมีนอยมาก60 มีการจัดอบรมและเผยแผพระพุทธศาสนาใหแกพระภิกษุ 
สามเณร และบุคคลทั่วไปยังคอนขางนอย ประชาชนไมคอยมีโอกาสไดฟงธรรมมากนัก นอกจากตาม 
เทศกาลตางๆ ประชาชนที่ฟงธรรมสวนใหญเนนที่ตัวบุคคลในการแสดงธรรมมากเกินไป61   

๑๗) พระสังฆาธิการในเขตการปกครองคณะสงฆภาค ๑๕ ขาดการรวมมือกันในการ 
ทํางาน การทํางานเปนระบบตัวใครตัวมัน ไมมีการจัดหลักสูตรอบรมเจาอาวาสโดยเฉพาะในระยะสั้น 
หรือยาว62  สวนใหญเกิดปญหาในดานการทํางานลาชา ซึ่งปญหายืดหยุนและปรับงานอยางต่อเนื่อง
อุปสรรคเกิดจากการเดินทางไม่สะดวก63 การประสานงานค่อนข้างล่าช้า แต่สามารถแก้ไขได้ โดยให้
เจ้าคณะใช้สติปัญญาทำงาน64 ด้านการวางแผน ยังไม่มีการวางแผนอย่างเป็นระบบ ระเบียบ คือไม่มี

 
56สัมภาษณ์ พระมหาชิยภัทร ฉฺนนาลโย, ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม , ๒๓ 

พฤศจิกายน ๒๕๕๙.   
57สัมภาษณ์ พระครูวัชรสุวรรณาทร, เจ้าคณะอำเภอเมืองเพชรบุรี, ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๙.   
58สมัภาษณ์ พระครูโกศลสุภกิจ, เจ้าคณะอำเภอกุยบุรี, ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๙.   
59สัมภาษณ์ พระมหาภูมิชาย อคฺคปญฺโญ, ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเขาวัง, ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๙.   
60สัมภาษณ์ พระครูปราโมทย์ปัญญาวัตร, เจ้าคณะแภอบางคณฑี, ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙.   
61สัมภาษณ์ พระครูวิสุทธานันทคุณ, เจ้าคณะอำเภอโพธาราม, ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙.   
62สัมภาษณ์ พระครูศรัทธาโสภิต, ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไตรธรรมาราม, ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙.   
63สัมภาษณ์ พระมหาพิเชษฐ์ กนฺตเสฎโฐ, ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม , ๒๒ 

พฤศจิกายน ๒๕๕๙.   
64สัมภาษณ์ พระปิฎกโกศล, รองเจ้าคณะจังหวัดราชบุรี, ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑.   



๑๔๘ 

แผนงานที่แน่นอน การสนับสนุนในเรื่องทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีการศึกษาในระดับสูง
ค่อนข้างน้อย65  

การให้ทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนที่ สอบธรรมศึกษา ยังไม่มากเท่ าที่ ควร66  
การจัดสรรที่อยู่อาศัยของพระภิกษุสามเณรของแต่ละวัด ยังไม่ค่อยดีเท่าที่ควร รูปแบบการก่อสร้าง
ของแต่ละวัดมีความแตกต่างกันมาก บางวัดมีสิ่งก่อสร้างเกินความจำเป็น แต่ละวัดมีการก่อสร้างที่ไม่
มีการป้องกันที่ดี ทำให้เกิดมลพิษต่างๆ เป็นจำนวนมาก67 บางวัดยังมีปัญหาเกี่ยวกับที่ดินสาธารณะ
กับประชาชน การสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน รอบๆ วัดยังมีน้อย และการจัดกิจกรรม  
ที่เป็นส่วนรวมบางอย่างไม่ควรจัดภายในวัด68 พระสังฆาธิการควรดำเนินการประชุมพระภิกษุ
สามเณรในพ้ืนที่เขตปกครองเป็นประจำและยังมีการประชุมร่วมกันระหว่างคณะสงฆ์กับผู้นำชุมชน 
พร้อมกันนี้ยังไม่มีการประเมินผล69 ให้ความสำคัญกับการประชุมโดยสละเวลามาเข้าร่วมประชุม  
มีการวางกฎระเบียบให้แก่คณะสงฆ์ด้วยการรณรงค์ให้วัดเป็นสถานที่ปลอดบุหรี่ยังมีน้อย70 

4.2 ผลการวิเคราะห์ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค (SWOT) 

การวิเคราะห์ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค (SWOT) การพัฒนาศักยภาพ 
พระสังฆาธิการในเขตการปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๕ 

สภาพทั่วไปมีการสนับสนุนพระสังฆาธิการให้รอบรู้ทั้งทางโลกและทางธรรมอยู่เสมอ 
ได้แก่ การให้ทุนเพ่ือศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยสงฆ์ อบรม ดูงานด้านการปกครองคณะสงฆ์ เรียนบาลี 
และอบรมการปฏิบัติวิปัสสนากัมฐาน เป็นต้น มีการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้าสู่ชุมชน วัด 
เพ่ือให้ทันต่อยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไป เช่น มีการติอต่อสื่อสารกันผ่านไลน์และเฟสบุ๊ค เป็นต้น มีการ
ยกย่องพระมหาเถระผู้ทำคุณงามความดีและเชิดชูให้เป็นเกียรติประวัติ ทำความเข้าในการบริหารงาน
ตามจารีตพระพุทธศาสนา มีการมอบหมายงานให้ผู้รับผิดชอบในองค์กรปกครองทำงานร่วมกัน 
กำหนดพระผู้ปกครองให้สอดส่องดูแลพระภายในปกครองให้ทำหน้าที่ของตน จากการวิเคราะห์ 
SWOT พบว่า การพัฒนาศักยภาพพระสั งฆาธิการในเขตการปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๕                
มีสภาพแวดล้อมทั่วไป ดังนี้ 

 
65สัมภาษณ์ พระสมุห์พงษ์พัฒน์ สุรปญฺโญ, เจ้าอาวาสวัดเขาดิน, ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙.   
66สัมภาษณ์ พระพรหมเวที, เจ้าคณะภาค ๑๕, ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๙.   
67สัมภาษณ์ พระพรหมเวที, เจ้าคณะภาค ๑๕, ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๙.   
68สัมภาษณ์ พระเทพวีราภรณ์, ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๕, ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙.   
69สัมภาษณ์ พระมหาภูมิชาย อคฺคปญฺโญ, ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเขาวัง, ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๙. 
70สัมภาษณ์ พระมหาพิเชษฐ์ กนฺตเสฎโฐ, ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม , ๒๒ 

พฤศจิกายน ๒๕๕๙.   



๑๔๙ 

4.2.1 จุดแข็ง (Strengths)  
๑) พระสังฆาธิการในเขตการปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๕ ได้รับการศึกษาอบรมและดูแล

งานได้รับการส่งเสริมการศึกษาเล่าเรียน นำไปปรับใช้ในหน้าที่การงานของวัด 
๒) พระสังฆาธิการในเขตการปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๕ เข้าใจการปกครองคณะสงฆ์

เข้าใจกฎ ระเบียบของตนเอง ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจ และมีการพัฒนาตนเองอยู่ เสมอ  
โดยต้องอยู่ในกฎระเบียบ และมีความรู้ด้านกฎหมายบ้านเมือง พระสังฆาธิการต้องเข้าใจการปกครอง
คณะสงฆ์ เข้าใจ กฎ ระเบียบ กติกา ข้อวัตรของพระของตน 

๓) การวางแผนรูปแบบการพัฒนาการปกครองคณะสงฆ์ของพระสังฆาธิการ มีความรู้ 
ความเข้าใจในด้านการปกครองสงฆ์ตามกฎระเบียบของวัดอย่างนี้ ๑ แบ่งกลุ่มเป็น ๓ กลุ่ม คือ (๑) 
กลุ่มพัฒนาวัด (๒) กลุ่มเผยแผ่พระพุทธศาสนา (๓) กลุ่มอนุรักสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมประเพณี 
อันดีงาม 

๔) พระสังฆาธิการในเขตการปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๕ การเรียนรู้กฎ ระเบียบ อำนาจ 
หน้าที่ของผู้ที่จะเป็นพระสังฆาธิการอย่างเข้าใจและถูกต้อง ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจ และมีการ
พัฒนาตนเองอยู่เสมอ โดยต้องอยู่ในกฎระเบียบ และมีความรู้ ส่งเสริมให้มีความรู้ ความเข้าใจ และ
การพัฒนาตนอยู่เสมอ โดยต้องมีทั้งศีลาจารวัตร และความรู้กฎหมายบ้านเมือง ส่งเสริมการศึกษา
อบรม ส่งเสริมการศึกษาเล่าเรียน ส่งเสริมการศึกษาดูงานนำไปปรับใช้ในงานหน้าที่ 

จากผลการสัมภาษณ์ ผู้วิจัยนำมาสรุปวิเคราะห์ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค 
(SWOT) เกี่ยวกับสภาพทั่วไปของพระสังฆาธิการในเขตการปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๕ ดังนี้ 

 
ตารางท่ี ๔.๑  การวิ เคราะห์  จุดแข็ง (Strengths) ของพระสังฆาธิการในเขตการปกครอง 

คณะสงฆ์ภาค ๑๕ 

จุดแข็ง (Strengths) ข้อเสนอแนะ (เสริมจุดแข็ง) 
๑. มีการวางแผนทํางานในระยะ ๕ ปี 
2. พระสังฆาธิการใหมีทักษะความรูดานเทค

โนโลยีสมัยใหมอยู และสามารถใชงานได 
3. พระสังฆาธิการในเขตการปกครองคณะสงฆ์

ภาค ๑๕ เข้าใจและได้รับการอบรมการ
ปกครองคณะสงฆ์เข้าใจกฎ ระเบียบของ
ตนเอง กฎ ระเบียบ กติกา ข้อวัตรของตน 

4. อบรมใหผูรูเรื่องการแตงตั้งและถอดถอน
พระสังฆาธิการ 

1. พระสังฆาธิการในเขตการปกครองคณะ
สงฆ์ภาค ๑๕ ควรส่งเสริมการศึกษาอบรม
และดูแลงาน ส่งเสริมการศึกษาเล่าเรียน 
นำไปปรับใช้ในหน้าที่การงานของวัด  

2. ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจ และมีการ
พัฒนาตนเองอยู่ เสมอ โดยต้องอยู่ ใน
กฎระเบียบ และมีความรู้ด้านกฎหมาย
บ้านเมือง พระสังฆาธิการต้องเข้าใจการ
ปกครองคณะสงฆ์   

 
 



๑๕๐ 

ตารางท่ี ๔.๑  การวิ เคราะห์  จุดแข็ง (Strengths) ของพระสังฆาธิการในเขตการปกครอง 
คณะสงฆ์ภาค ๑๕ (ต่อ) 

จุดแข็ง (Strengths) ข้อเสนอแนะ (เสริมจุดแข็ง) 
5. ได้รับการบรมใหรูเรื่อง พระวินยาธิการใน

การชวยกิจสงฆ  
6. มีการมอบหมายงานอย่างเป็นระบบ มี

ระเบียบแบบแผน การวางแผนรูปแบบการ
พัฒนาการปกครองคณะสงฆ์  ของพระ
สังฆาธิการให้มีความรู้ ความเข้าใจในด้าน
การปกครองสงฆ์ตามกฎระเบียบของวัด 
อย่างนี้ ๑ แบ่งกลุ่มเป็น ๓ กลุ่ม คือ (๑) 
ก ลุ่ ม พั ฒ น า วั ด  (๒ )  ก ลุ่ ม เผ ย แ ผ่
พ ร ะ พุ ท ธ ศ าส น า  (๓ ) ก ลุ่ ม อ นุ รั ก ษ์
สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม  

8. ให้พระสังฆาธิการในเขตการปกครองคณะ
สงฆ์ภาค ๑๕ การเรียนรู้กฎ  ระเบี ยบ 
อำนาจ หน้าที่ ของผู้ที่จะเป็นพระสังฆาธิ
การอย่างเข้าใจและถูกต้อง ส่งเสริมความรู้
ความเข้าใจ และมีการพัฒนาตนเองอยู่เสมอ 
โดยต้องอยู่ในกฎระเบียบ และมีความรู้  

9. ไดรับมอบหมายงานใหผูรับผิดชอบในองคกร
ปกครองรับผิดชอบรวมกัน 

10. มีทุนใหศึกษาพัฒนาการศึกษาของพระ
สังฆาธิการในเขตการปกครองคณะสงฆภาค 
๑๕ หางบประมาณใหการศึกษาตอระดับ
ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก 

11. เรียนตอ มจร. ใหเรียนบาลี อบรมวิปส 
สนากัมฐาน 

12. สงเสริมเรียนนักธรรมและการเรียนบาลี 
13. มีการถายทอดศูนยเทคโนโลยีขยายผลไปสู

ตําบล ติดตอตามสาย ทางอินเตอรเน็ต เฟส
บุค ไลน จัดตั้งกลุมเครือขายการทํางาน 

3. วางแผนประชุมชี้แจง แบ่งการทำงานให้
อิส ระในการทำงาน  มอบหมายงาน        
ให้อำนาจกระจายการทำงาน เพ่ือให้เกิด
สัมฤทธิ์ผล ให้พระสังฆาธิการในเขตการ
ปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๕ เข้ารับการ
อบรม และศึกษางานต่อในระดับสูง รักษา
ตนให้อยู่ในพระธรรมวินัย ยึดหลักและ
ระเบียบของบ้านเมือง ให้ความรู้ความ
เข้ า ใจสม่ ำ เสมอ การจัดการนั้ น ต้ อ ง
มอบหมายให้พระสังฆาธิการในเขตการ
ปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๕ เข้ารับการ
อบรม และระดับสูงยิ่งขึ้นไป 

4. วางแผนการจัดรูปแบบการพัฒนาการของ
พระสังฆาธิการในเขตการปกครองคณะ
สงฆ์ภาค ๑๕ ให้มีความรู้ ความเข้าใจด้าน
การป กครอ งคณ ะส งฆ์ ให้ เกิ ด ค วาม
เรียบร้อย คือ แบบอย่าง แบบแผน และ
แบบฉบับ  

5. ควรมีการพัฒนาตนเองให้ทันสมัยอยู่เสมอ 
ศึกษาหาความรู้ใหม่ๆ เพ่ิมขึ้น เพ่ือให้ทัน
ต่อเหตุการณ์บ้านเมือง เข้าใจในกิจการ
งานที่เรารับผิดชอบ ควรส่งเสริมให้พระ
สังฆาธิการให้มีความรูทั้งคดีโลก และคดี
ธรรม รักษาตนใหอยูในพระธรรมวินัย ยึด
หลักและระเบียบของบานเมือง ให ความรู
ความเขาใจสม่ำเสมอ รักษาตนอยูในพระ 
ธรรมวินัย เปนหลักยึดหลักกฎระเบียบ 
ของบานเมือง ปราดเปลื่องในเรื่องความรู 
ประชุมชี้แจง แบงงาน ทํางานโดยการ
มอบหมาย ใหมีอิสระ มอบหมายงาน ให
อํานาจกระจาย   

 



๑๕๑ 

4.2.2 จุดอ่อน (Weakness)  
จุดอ่อน ของพระสังฆาธิการในเขตการปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๕ พบว่า เจาอาวาส 

สวนหนึ่งยังขาดความรูความเขาใจในเรื่องการปกครองคณะสงฆและการ กระจายอํานาจ ดานการ
ควบคุม คือ ดูแลไมทั่วถึงเพราะพระสังฆาธิการมีภาระหนาที่มากจนเกินไป ดานการบริหารบุคคล คือ 
บุคลากรสวนใหญไมมีความรู ความเขาใจในบทบาทหนาที่ของตัวเอง บริหารไมอยูในระบบ ไมรหูนาที่
และยอมรับบทบาทหนาที่ในสายงาน ปัญหาพระสังฆาธิการในเขตการปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๕ นั้น
มีการดูแลไม่ทั่วถึงเพราะพระสังฆาธิการมีภาระหน้าที่มากจนเกินไป จึงมีปัญหาด้านการปกครองใน
เรื่องกฎระเบียบ วินัย ตามกฎหมายบ้านเมือง ควบคุมดูแลให้เป็นไปตามพระธรรมวินัย กฎระเบียบ 
กติกา มติ ของคณะสงฆ์นั้น  

ด้านการบริหารบุคคล คือ บุคลากรส่วนใหญ่ไม่มีความรู้ ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่
ของตัวเอง บริหารไม่อยู่ในระบบ ไม่รู้หน้าที่และยอมรับบทบาทหน้าที่ในสายงาน บุคลากรที่มี
ศักยภาพด้านเทคโนโลยีไม่ค่อยมี ด้านการอำนวยการ คือ ยังขาดความรู้เรื่องการทำงานในระบบยุคไอที 
บางครั้งการอำนวยการด้านต่างๆ ต่อสังคมมีน้อยมากและไม่เข้าใจด้านบริการต่อสังคมเท่าที่ควร      
ด้ านการจั ดการ  คื อ  บางส่ วนยั งขาดงบประมาณ ในการจัดอบรม ให้ องค์ การของสงฆ์   
มีปัญหาในด้านการทำงานล่าช้า ซึ่งปัญหายืดหยุ่นและปรับงานอย่างต่อเนื่อง อุปสรรคเกิดจาก     
การเดินทางไม่สะดวก การประสานงานค่อนข้างล่าช้า ด้านการวางแผน ยังไม่มีการวางแผนอย่างเป็น
ระบบระเบียบ คือไม่มีแผนงานที่แน่นอน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๕๒ 

ตารางท่ี ๔.2  การวิเคราะห์ จุดอ่อน (Weakness) ของพระสังฆาธิการในเขตการปกครองคณะสงฆ์
ภาค ๑๕ 

 
จุดอ่อน (Weakness) ข้อเสนอแนะ (กำจัดจุดอ่อน) 

๑. จุดอ่อนการพัฒนาศักยภาพของพระสังฆาธิ
การในการปกครองคณะสงฆ์  คือ ขาด
บุคลากรด้านการศึกษา เมื่อขึ้นมาเป็นเจ้า
คณะผู้ปกครอง  

๒. การเปลี่ ยนแปลงทางสั งคมบ้ าน เมือง 
เทคโนโลยี สิ่งเหล่านี้ถือว่า เป็นจุดอ่อน
ข อ งค ณ ะ ส งฆ์  พ ร ะ ส งฆ์ ค ว ร รู้ ก า ร
เป ลี่ ย นแป ลงสิ่ ง เห ล่ านี้  เมื่ อพ ระน ำ
เทคโนโลยีเหล่านี้มาใช้ในการพัฒนาการ
ปกครอง จึงมองว่า พระสงฆ์ควรใช้ระบบ
เหล่านี้มาใช้เป็นต้น ดังนั้น ควรทำความ
เข้ า ใจ ให้ ดี กั บญ าติ โยมผู้ มี จิ ตศรัท ธา
ทั้งหลายก่อน เพ่ือจะได้ไม่เป็นข้อกล่าวหา
ของญาติโยมผู้สนับสนุนทุนทรัพย์เพ่ือวัด  

๓.  การทำงาน คือ เป็นระบบอุปถัมภ์ คือ การ
อลุ่มอล่วยกันจนกลายเป็นความคุ้นเคย 
ค ว าม คุ้ น เค ย เช่ น นี้ ท ำ ให้ ร ะบ บ ก าร
พัฒนาการปกครองเป็นไปตามความนิยม
เฉพาะการ เฉพาะกลุ่มเท่านั้น แต่โดย
ภาพรวมแล้วการเปลี่ยนแปลงพัฒนาการ
ปกครองคณะสงฆ์ทำได้ยากเพราะเป็น
ระบบเก่าแก่แต่โบราณสืบทอดกันมาจนถึง
ทุ ก วั น นี้  เป็ น จุ ด อ่ อน ต่ อก าร พั ฒ น า
ศั กยภาพของพระสั งฆาธิการในการ
ปกครองคณะสงฆ์   

 
 

๑. พระสังฆาธิการในเขตการปกครองคณะสงฆ์
ภาค ๑๕ ต้องดูจากผลงานที่ผ่านมา และ
ได้รับคัดเลือกจากพระในปกครองและญาติ
โยม ให้คณะสงฆ์คัดเลือกตามที่เห็นสมควร 
ให้ญาติโยมช่วยพิจารณาคัดกรอง ดูทั้งศีลา
จารวัตรและองค์ความรู้  เลือกโดยคณะ
ผู้ปกครอง เลือกโดยผู้มีความรู้ความสามารถ 
และควรมีญาติโยมร่วมออกความคิดเห็น ให้
คณะสงฆ์ช่วยคัดเลือกตามที่เห็นเหมาะสม 
ให้ญาติโยมช่วยพิจารณากลั่นกรองร่วมด้วย 
ดูทั้งศีลาจารวัตรและองค์ความรู้ประกอบ ได้
จัดการจัดหาพระสังฆาธิการที่มีทักษะ และ
เชี่ยวชาญเพ่ือปฏิบัติหน้าที่พัฒนา ด้านการ
ปกครองคณะสงฆ์ ดังนี้  
๑ ) จั ด อบ รมคั ด เลื อกพ ระสั งฆ าธิ ก าร

ผู้เชี่ยวชาญ  
๒) จัดส่งเสริมพระสังฆาธิการที่มีผลงานด้าน

การปกครอง 
๓) จัดงานวัดให้เเป็นระเบียบเรียบร้อยงาม   
๔) จัดงานเพ่ือพัฒนาสติปัญญาให้มีความรู้

และเข้าใจ  
๕) จัดพิธีทางศาสนาเพ่ือเพ่ิมทักษะให้มีความ

เชี่ยวชาญยิ่งขึ้น 
๒. พระสังฆาธิการในเขตการปกครองคณะสงฆ์

ภาค ๑๕ ต้องสำรวจพระสังฆาธิการที่มี
ความรู้และตั้งตัวเป็นคณะทำงานในด้านที่มี
ความรู้ความสามารถ คัดเลือกโดยคณะ
ผู้ปกครอง คัดเลือกโดยคณะศรัทธาญาติโยม
ที่อยู่ร่วมกับพระสังฆาธิการ ยกย่องในวาระ
ประชุมประกาศเกียติคุณให้ขยายผล 



๑๕๓ 

ตารางท่ี ๔.2  การวิเคราะห์ จุดอ่อน (Weakness) ของพระสังฆาธิการในเขตการปกครองคณะ
สงฆ์ภาค ๑๕ (ต่อ) 

จุดอ่อน (Weakness) ข้อเสนอแนะ (กำจัดจุดอ่อน) 
๓. การพัฒนาศักยภาพของพระสังฆาธิการใน

การปกครองคณะสงฆ์ มีจุดอ่อนการทำงาน 
คือ เป็นระบบอุปถัมภ์ คือ การอลุ่มอล่วย
กันจนกลายเป็นความคุ้นเคย ความคุ้นเคย
เช่นนี้ทำให้ระบบการพัฒนาการปกครอง
เป็นไปตามความนิยมเฉพาะการ เฉพาะ
กลุ่ ม เท่ านั้ น  แต่ โดยภาพรวมแล้ วการ
เปลี่ยนแปลงพัฒนาการปกครองคณะสงฆ์
ทำได้ยากเพราะเป็นระบบเก่าแก่แต่โบราณ
สืบทอดกันมาจนถึงทุกวันนี้  
  
 

ไปสู่ ชุมชนวัด อ่ืนๆ และมวลประชาชน
มอบหมายให้ทำตามความสามารถของพระ
ใน ป ก ค รอ ง แล ะม อบ ห ม าย งาน ช่ ว ย
แก้ปัญหา และมอบหมายงานให้รับผิดชอบ
ตามถนัด ให้พระสังฆาธิการร่วมตัดสินใจใน
แผนงานและมอบหมายงาน โครงการทุก
โครงการจัดซื้อจัดหา และงานที่กล่าวแล้วให้
มีความรู้ ความเข้าใจ และจัดให้เป็นไปตาม
ระเบียบ ได้เปิดโอกาสดีให้พระสังฆาธิการมี
ส่ ว น ร่ ว ม ตั ด สิ น ใจ ใน ก า ร จั ด ท ำแ ผ น 
ตรวจสอบ กำหนดลักษณะของวัสดุ อุปกรณ์ 
จัดหา ควบคุม แจกจ่าย ซ่อมแซม ปรับปรุง 
บำรุง รักษาวัสดุอุปกรณ์อย่างนี้ คือ  
๑) ได้เปิดโอกาสให้พระสังฆาธิการร่วมจัดทำ

โครงการ  
2) ได้ตั้งกรรมการตรวจสอบวัสดุอุปกรณ์  

๓. การจัดหา ควบคุม แจกจ่าย ซ่อมแซม ให้
เป็นหน้าที่ของเจ้าอาวาสกรรมการวัด ให้
ดูแลร่วมด้วย ให้พระสังฆาธิการมีความเข้าใจ
ในการทำงานตามโครงการ การซื้ออุปกรณ์ รู้
กฎระเบียบของการใช้วัสดุอุปกรณ์ตามหลัก
วินัย รู้ด้านกฎหมายบ้านเมืองที่จะเข้ามา
ควบคุมอาคารสถานที่ตามกฎระเบียบของ
ก ร ม ศิ ล ป์ ฯ  ม อ บ ห ม า ย ให้ ท ำ ต า ม
ความสามารถของตนเองและดูแล ควบคุม 
เสริมสร้างกำลังใจ ช่วยแก้ปัญหา 

 

 

 

 



๑๕๔ 

4.2.3 โอกาส (Opportunities) 

1. มีโอกาสศึกษาเล่าเรียนเพ่ิมเติม การส่งเสริมเรียน มจร. ส่งเสริมเรียนนักธรรม โดย
การจัดหางบประชุม สนับสนุนทุนให้การศึกษาต่อ ประชุมทำความเข้าใจส่งเสริมให้พระเข้าศึกษาใน
ระดับสูงสนับสนุนทุนการศึกษา  

2. งบประมาณมีสนับสนุนและหาทุนให้ศึกษาต่อในระดับสูงยิ่งๆ ขึ้นไป มีการส่งเสริม
สนับสนุนการฝึกอบรม การศึกษาต่อระดับสูงอย่างนี้ ๑) พูดชักจูงให้เกิดความศรัทธามีเหตุผลที่ดี ๒) 
ส่งเสริมสนับสนุนด้วยการมอบทุนการศึกษาให้ ๓) จัดหาอุปกรณ์การศึกษาให้ตามสมควร ๔. ส่งเสริม
ให้พัฒนาปัญญาความรู้ ความเข้าใจในหลักพุทธรรม ในทางพระพุทธศาสนาให้สูงยิ่งขึ้นไป จัดอบรม  
ในคราวประชุมประจำเดือน ส่งเสริมให้เรียนต่อ มจร. และ มมร. ประชุมทำความเข้าใจเรื่องของ
การศึกษา ส่งเสริมให้พระเข้าศึกษาต่อในระดับสูงยิ่งขึ้นไป 

3. ถ่ายทอดศูนย์เทคโนโลยีขยายผลไปสู่ตำบล วัด ที่มีศักยภาพ ติดต่อตามสายงานทาง
อินเตอร์เน็ต เฟสบุ๊ค ไลน์ จัดตั้งกลุ่มเครือข่ายการทำงาน อาศัยการติดต่อตามสายงานผ่านทางกลุ่ม
เครือข่ายทางอินเตอร์เน็ต เครือข่ายข้อมูลระบบสารสนเทศในรูปแบบการพัฒนาการปกครองสงฆ์ของ
พระสังฆาธิการ อย่างนี้ ๑) เครือข่ายระบบข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต เฟสบุ๊ค หรือไลน์ ๒) การส่งข้อมูล
รับทราบทันสมัยรู้ทันเหตุการณ์ความเคลื่อนไหวของคณะสงฆ์เป็นอย่างดี ๓ ) การค้นคว้าแสวงหา
ข้อมูลรวดเร็วทันใจ มีการเรียนรู้ระบบดิจิตรอนเทอร์เร้น ส่งไลน์ในเครื่องมือสื่อสารให้ทันสังคมการ
เปลี่ยนแปลง ถ่ายทอดศูนย์เทคโนโลยี ขยายผลไปสู่ตำบล วัด ที่มีศักยภาพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๕๕ 

ตารางท่ี ๔.๓  การวิเคราะห์โอกาส (Opportunities) ของพระสังฆาธิการในเขตการปกครองคณะ
สงฆ์ภาค ๑๕ 

โอกาส (Opportunities) ข้อเสนอแนะ (ไขว่คว้าโอกาส) 
1. ส่งเสริมเรียนนักธรรม จัดหางบประชุม 

สนับสนุนทุนให้การศึกษาต่อ ประชุมทำ
ความเข้าใจส่ งเสริมให้พระเข้าศึกษาใน
ระดับสู งสนับสนุนทุนการศึกษา จัดหา
งบประมาณสนับสนุนและหาทุนให้ศึกษาต่อ
ในระดับสูงยิ่งๆ ขึ้นไป  

2. มี ก ารส่ ง เส ริม สนั บ สนุ น การฝึ ก อบ รม 
การศึกษาต่อระดับสูงอย่างนี้ ๑. พูดชักจูงให้
เกิดความศรัทธามีเหตุผลที่ดี ๒. ส่งเสริม
สนับสนุนด้วยการมอบทุนการศึกษาให้ ๓. 
จัดหาอุปกรณ์การศึกษาให้ตามสมควร ๔. 
ส่งเสริมให้พัฒนาปัญญาความรู้ ความเข้าใจ
ในหลักพุทธรรม ในทางพระพุทธศาสนาให้
สู งยิ่ งขึ้ น ไป  จั ด อบรม ในคราวประชุ ม
ประจำเดือน ส่งเสริมให้เรียนต่อ มจร. และ 
มมร. ประชุมทำความเข้ าใจ  เรื่องของ
การศึกษา ส่งเสริมให้พระเข้าศึกษาต่อใน
ระดับสูงยิ่งขึ้นไป 

3. จัดตั้งกลุ่มเครือข่ายการทำงาน อาศัยการ
ติดต่อตามสายงานผ่านทางกลุ่มเครือข่าย
ทางอินเตอร์เน็ต  เครือข่ายข้อมูลระบบ
สารสนเทศในรูปแบบการพัฒนาการปกครอง
ส งฆ์ ข อ งพ ระสั งฆ าธิ ก า ร  อ ย่ า งนี้  ๑ ) 
เครือข่ ายระบบข้อมูลทางอิน เตอร์ เน็ ต 
เฟสบุ๊ค หรือไลน์ ๒) การส่งข้อมูลรับทราบ
ทันสมัยรู้ทันเหตุการณ์ความเคลื่อนไหวของ
คณะสงฆ์เป็นอย่างดี ๓) การค้นคว้าแสวงหา
ข้อมูลรวดเร็วทันใจ มีการเรียนรู้ระบบดิจิต
รอนเทอร์เร้น ส่งไลน์ในเครื่องมือสื่อสารให้
ทันสังคมการเปลี่ยนแปลง ถ่ายทอดศูนย์
เทคโน โลยี  ขยายผลไปสู่ ตำบล วัดที่ มี
ศักยภาพ  

จัดอบรม ได้แก่ ร่วมร่างนโยบายอย่างเป็น
รูปธรรม ระยะสั้นทำตามนโยบายที่ร่วมกันร่าง 
จัดประชุมร่วมกันร่างแผนงาน ร่วมปฏิบัติตาม
แผนงานที่กำหนด  

๑) ระยะสั้น พัฒนาศึกษาอบรม กำหนด
แผนงานร่วมกัน ร่างนโยบายให้ เป็น
รูปธรรม เป็นธรรม นี้คือระยะสั้นทำตาม
นโยบายที่ร่วมกันร่างนโยบาย ให้ทำแผน
สำหรับการร่วมรับรู้รับผิดชอบ  

๒) ระยะยาวมีแผนงานอย่างเป็นรูปธรรม
และศึกษาเล่าเรียน นำแผนงานมาทำให้
สำเร็จเป็นรูปธรรม (๑) มีแผนพัฒนา
ความคิดสติปัญญาในการแก้ปัญหา ยา
เสพ ติ ด ให้ โท ษ  ระยะ  ๑  ปี  (๒ ) มี
แผนพัฒนาสุขภาพสดใสใจเป็นสุขระยะ
สั้นคือการออกกำลังกาย ๓ เดือน  

๓) มีแผนพัฒนาความสามารถระยะยาว คือ 
ตามพละ๕ (๑) ศรัทธาพละ (๒) วิริยา
พละ (๓) สติพละ (๔) สมาธิพละ (๕) 
ปัญญาพละ จึงมีผลตามกำหนดนโยบาย 
ควรให้องค์กรส่วนอำเภอ-ส่วนตำบล มา
ให้ความรู้และคำแนะนำในเหตุการณ์
ของเทคโนโลยีปัจจุบัน องค์การบริหาร
ส่วนตำบลร่วมรับผิดชอบและถวาย
ความรู้จัดอบรม ให้ทางองค์กรการ
ปกครองส่วนท้องถิ่นมารับถวายความรู้
พระสังฆาธิการ เพ่ือพัฒนาศักยภาพ 
องค์ การบ ริห ารส่ วนตำบลร่วมกั น
รับผิดชอบด้านถวายความรู้ในการจัด
อบรม มีหน่วยงานที่มีความรู้ เฉพาะ
ทางเข้ามาช่วยให้ความรู้หรือจัดอบรม
จากพระท่ีมีความรู้เฉพาะทาง มีองค์การ 



๑๕๖ 

ตารางท่ี ๔.๓  การวิเคราะห์โอกาส (Opportunities) ของพระสังฆาธิการในเขตการปกครองคณะ
สงฆ์ภาค ๑๕ (ต่อ) 

โอกาส (Opportunities) ข้อเสนอแนะ (ไขว่คว้าโอกาส) 
4. การถายทอดศูนยเทคโนโลยีขยายผลไปสู

ตําบล วัดที่มีศักยภาพ ติดตอตามสาย งาน
ทางอิน เตอร เน็ ต  เฟสบุ ค  ไลน  จัดตั้ ง 
กลุ ม เครื อขายการทํ างาน  อาศั ยการ 
ติดตอตามสายงานผาน ทางกลุมเครือ 
ขายทางอินเตอรเน็ต เครือขายขอมูลระบบ
สารสน เทศในรูปแบบการพัฒ นาการ
ปกครองสงฆของพระสังฆาธิการ  รูทัน
เหตุการณความเคลื่อนไหวของคณะสงฆ 

5. มีกฎหมายพระราชบัญ ญั ติ  ข อบั งคับ 
ระเบียบตางๆ มาเก้ือกูลพระธรรมวินัย 

หลักที่ทำหน้าที่พัฒนาศักยภาพการปกครอง
คณะสงฆ์พร้อมให้ความรู้และเทคนิคในการ
บริหารจัดการอย่างเป็นระบบ อย่างนี้ คือ  

๑. มีนิสัยใจคอที่ดี  
๒. มีความประพฤติดี  
๓. มีหลักตามหลักฐานหลักการพัฒนาที่ดี

ให้ทางออกองค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่นมา
รับถวายความรู้ให้พระสังฆาธิการเพ่ือพัฒนา
ศักยภาพให้ดียิ่ งขึ้น  แนะแนว แนะนำ ทำ
กิจกรรมอย่างต่อเนื่อง 

 

4.2.4 อุปสรรค (Threats)  
๑. การขยายผลงานการดำเนินงานใน ๔ งานหลัก ๒ งานรอง มอบหมายดำเนินงานเพ่ิม

ความสามารถ จัดอบรมในช่วงฤดูพรรษาจัดให้เข้าอยู่ในบริวาสกรรม นำผู้มีความรู้ความสามารถใน
ด้านนั้น ๆ มาฝึกอบรมให้พระสังฆาธิการได้เรียนรู้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ  

๒. การใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่มาพัฒนาท้องที่ของตนให้เจริญก้าวหน้า 
๓. การนำเจ้าอาวาสไปศึกษาดูงาน อบรมเพ่ิมความรู้ความสามารถที่มีอยู่อย่างเหมาะสม 

จัดอบรมให้องค์ความรู้ในด้านนั้นแก่ท่านที่มีความสนใจ  
๔. การศึกษาอบรมเพ่ิมความรู้ ศึกษาดูงาน ศึกษาในการปรับพื้นฐานความรู้ให้เหมาะสม 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๕๗ 

ตารางท่ี ๔.4  การวิเคราะห์อุปสรรค (Threats) ของพระสังฆาธิการในเขตการปกครองคณะสงฆ์
ภาค ๑๕ 

อุปสรรค (Threats) ข้อเสนอแนะ (สร้างโอกาส) 
1. การจัดอบรมในช่วงฤดูพรรษา จัดให้เข้า

อยู่ ใน บ ริ ว าสกรรม  น ำผู้ มี ค ว าม รู้
ความสามารถในด้านนั้น ๆ มาฝึกอบรม
ให้พระสังฆาธิการได้เรียนรู้อย่างถูกต้อง
ตามหลักวิชาการ การขยายผลงานการ
ดำเนินงานใน ๔ งานหลัก ๒ งานรอง 
มอบหมายดำเนินงานเพ่ิมความสามารถ 

2. สามเณรบวชใหม่ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่
ทำให้ปกครองยาก 

3. ขาดความสัมพันธกันระหวางพระภิกษุ 
สามเณรใหม และพระเถระ หรือพระ
ที่อยูกอนแลว 

4. เจาอาวาสมีอํานาจมากเกินไปไมคอยนํา
พระธรรมวินัยมายึดเปนหลักในการ
ตัดสินปญหา 

5. ความช่วยเหลือจากรัฐมีน้อย 
6. พระสงฆในระดับปกครองขาดความ

สามัคคีและมีการเลนพรรคเลนพวกเพ่ือ
ผลประโยชนในการเลื่อนตําแหนง สมณ
ศักดิ์ดวย 

7. ขาดความรูเรื่องการทํางานในระบบยุค
ไอที บางครั้งการอํานวยการดานตางๆ ต
อสังคมมีนอยมากและไมเขาใจดานบริ
การตอ สังคมเทาที่ควร 

8. รัฐไมมีงบประมาณในการจัดอบรมให  
องคกรของสงฆ์ 

9. ขาดครู-อาจารยที่ทําการสอนนักธรรม
และบาลีในชั้นสูง 

10. ประชาชนที่ฟงธรรมสวนใหญเนนที่ตัว
บุคคลในการแสดงธรรม 

 

1. พระสังฆาธิการในเขตการปกครองคณะสงฆ์ภาค 
๑๕ ควรมีการขยายผลงานการดำเนินงานใน ๔ 
งานหลัก ๒ งานรอง มอบหมายดำเนินงานเพ่ิม
ความสามารถ จัดอบรมในช่วงฤดูพรรษาจัดให้
เข้ า อ ยู่ ใน บ ริ ว า ส ก ร ร ม  น ำ ผู้ มี ค ว า ม รู้
ความสามารถในด้านนั้น ๆ มาฝึกอบรมให้พระ
สังฆาธิการได้ เรียนรู้อย่างถูกต้องตามหลัก
วิชาการ  

2. พระสังฆาธิการในเขตการปกครองคณะสงฆ์ภาค 
๑๕ ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่มาพัฒนาท้องที่ของ
ตนให้เจริญก้าวหน้า จัดอบรมให้มีทักษะความรู้
ด้านเทคโนโลยีสมัยใหม่อยู่เสมอจนสามารถใช้
งานได้ ได้ฝึกอบรมความรู้ความสามารถเฉพาะ
ด้านการปกครองคณะสงฆ์ให้แก่พระสังฆาธิการ 

3. ฝึกอบรมให้มีความรู้เรื่องการปกครองคณะสงฆ์  
4. ฝึกอบรมให้รู้เรื่องไวยาวัจกร  
5. ฝึกอบรมให้ผู้รู้เรื่องการแต่งตั้งและถอดถอนพระ

สังฆาธิการ  
6. ฝึกอบรมให้รู้เรื่อง พระวินยาธิการในการช่วยกิจ

สงฆ์ ขยายผลมอบหมายงานให้ดำเนินภายใน ๔ 
งานหลั ก  ๒  งาน รอง ให้ ด ำเนิ นขยายผล
ความสามารถในหน้าที่  

7. พระสังฆาธิการในเขตการปกครองคณะสงฆ์ภาค 
๑๕ ควรนำเจ้าอาวาสไปศึกษาดูงาน อบรมเพ่ิม
ความรู้ความสามารถที่มีอยู่อย่างเหมาะสม    
จัดอบรมให้องค์ความรู้ในด้านนั้นแก่ผู้ที่มีความ
สนใจ จัดอบรมความรู้เฉพาะทางให้จัดอบรมให้
องค์ความรู้ในด้านนั้น แก่ท่านที่มีความสนใจ ได้
ให้ความรู้ 

 



๑๕๘ 

ตารางท่ี ๔.4  การวิเคราะห์อุปสรรค (Threats) ของพระสังฆาธิการในเขตการปกครองคณะสงฆ์
ภาค ๑๕ (ต่อ) 

อุปสรรค (Threats) ข้อเสนอแนะ (สร้างโอกาส) 
11. เกิ ดป ญ ห าใน ด าน การทํ างาน ล าช า  

ซึ่ งปญหาขาดความยืดหยุนและมีการ
เปลี่ ยนแปลงปรับ งานอยางต่ อ เนื่ อ ง
อุปสรรคเกิดจากการเดินทางไม่สะดวก 

12. วัดมีสิ่งกอ่สร้างเกินความจำเป็น 
13. พระสงฆ์ขาดความรู้เรื่องกฎหมาย ทำให้มี

ปั ญ ห า เกี่ ย ว กั บ ที่ ดิ น ส าธ า รณ ะกั บ
ประชาชน 

14. สิ่งอำนวยความสะดวกในการจัดกิจกรรม
แก่ประชาชนรอบๆ วัดยังมีน้อย และการ
จัดกิจกรรมที่เป็นส่วนรวมบางอย่างไม่ควร
จัดภายในวัด 

8. การนำเจ้าอาวาสไปศึกษาดูงาน อบรมเพ่ิม
ความรู้ความสามารถที่มีอยู่อย่างเหมาะสม 
จัดอบรมให้องค์ความรู้ในด้านนั้นแก่ท่านที่
มีความสนใจ  

9. การศึกษาอบรมเพ่ิมความรู้ ศึกษาดูงาน 
ศึ กษ า ใน การป รั บ พ้ื น ฐาน ความ รู้ ให้
เหมาะสม  

10. ด้านเทคโนโลยีจากคณะครู อาจารย์ที่มี
ความรู้ ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์มา
สอนให้ ดูความรู้ก็ตรวจดูความสามารถของ
พระสั งฆาธิการ และอบรมในความรู้
ความสามารถนั้นๆ ได้ฝึกอบรมด้านทักษะ
ให้แก่พระสังฆาธิการอย่างนี้ คือ ๑. การดู
งานและการร่วมงาน ๒. การทำงานด้าน
เอกสารที่สำคัญๆ ๓. มีความพร้อม ๔. มี
หลักการวิชาการ ๕. มีกิจกรรม  

11. พระสังฆาธิการในเขตการปกครองคณะ
สงฆ์ภาค ๑๕ ควรศึกษาอบรมเพ่ิมความรู้ 
ศึ ก ษ าดู ง า น  ศึ ก ษ า ใน ก า ร ป รั บ พ้ื น
ฐ า น ค ว า ม รู้ ให้ เห ม า ะ ส ม  ให้ อ บ ร ม
วิปัสสนากัมฐาน ส่งเสริมให้ศึกษาต่อใน
ระดับสูงขึ้นไปทั้งทางโลกและทางธรรม มี
ทุนให้ศึกษา จัดอบรมพัฒนาความรู้ มีการ
ส่งเสริมให้พระสังฆาธิการได้ศึกษาต่อให้มี
องค์ความรู้ในด้านการปกครองคณะสงฆ์ 
องค์ความรู้ของนักปกครองว่า ๑. ปกครอง
ตน ๒. ปกครองคน ๓. ปกครองงาน ให้ดี
ที่สุด  

 
 
 



๑๕๙ 

๔.3 ผลการวิเคราะห์กระบวนการพัฒนาศักยภาพพระสังฆาธิการในเขตการปกครอง
คณะสงฆ์ภาค ๑๕  

ผู้วิจัยได้ศึกษากระบวนการพัฒนาศักยภาพพระสังฆาธิการในเขตการปกครองคณะสงฆ์
ภาค ๑๕ จากการสัมภาษณ์บุคคลแบบเจาะลึก ( In-depth interview) จากกลุ่มพระสังฆา 
ธิการ จำนวน ๒๕ รูป ที่มีบทบาทสำคัญเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาศักยภาพของพระสังฆาธิการใน
เขตการปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๕ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

๔.3.๑ ด้านการวางแผน  
จากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลสำคัญ ด้านการวางแผน ในการพัฒนาศักยภาพและการ

ปกครองคณะสงฆ์ พบว่า คณะสงฆ์ควรจัดทำแผนพัฒนาศักยภาพของพระสังฆาธิการ แบ่งเป็น แผน
ระยะสั้น (๑ ปี) แผนระยะกลาง (๒-๔ ปี) และแผนระยะยาว (๕ ปี) เช่น 

การให้ความรู้ ควรเน้นเป็นหลักสูตรสำหรับแผนระยะสั้น (๑ ปี) ประกอบด้วย  
๑. พระสังฆาธิการในเขตการปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๕ ควรส่งเสริมการศึกษาอบรม

และดูแลงาน ส่งเสริมการศึกษาเล่าเรียน นำไปปรับใช้ในหน้าที่การงานของวัด71
73 

๒. พระสังฆาธิการในเขตการปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๕ ต้องเข้าใจการปกครองคณะ
สงฆ์เข้าใจกฎ ระเบียบของตนเอง ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจ และมีการพัฒนาตนเองอยู่เสมอ โดย
ต้องอยู่ในกฎระเบียบ และมีความรู้ด้านกฎหมายบ้านเมือง พระสังฆาธิการต้องเข้าใจการปกครอง
คณะสงฆ์ เข้าใจ กฎ ระเบียบ กติกา ข้อวัตรของพระของตน 74

72 
๓. การวางแผนรูปแบบการพัฒนาการปกครองคณะสงฆ ของพระสังฆาธิการใหมีความรู 

ความเขาใจในดานการปกครองสงฆตามกฎระเบียบของวัดอยางนี้ ๑ แบงกลุมเปน ๓ กลุม คือ       
(๑) กลุมพัฒนาวัด (๒) กลุมเผยแผพระพุทธศาสนา (๓) กลุมอนุรักสิ่งแวดลอมและวัฒนธรรมประเพณี 
อันดีงาม73 

๔. ใหพระสังฆาธิการในเขตการปกครองคณะสงฆภาค ๑๕ การเรียนรูกฎ ระเบียบ 
อํานาจ หนาที่ ของผูที่จะเปนพระสังฆาธิการอยางเขาใจและถูกตอง สงเสริมความรูความเขาใจ และมี 
การพัฒนาตนเองอยูเสมอ โดยตองอยูในกฎระเบียบ และมีความรู สงเสริมใหมีความรู ความเขาใจ 
และการพัฒนาตนอยู เสมอ โดยตองมีทั้งศีลาจารวัตร และความรูกฎหมายบานเมือง สงเสริม 
การศึกษาอบรม  สงเสริมการศึกษาเลาเรียน สงเสริมการศึกษาดูงานนําไปปรับใชในงานหนาที7่4 

๕. พระสังฆาธิการในเขตการปกครองคณะสงฆภาค ๑๕ มีการชี้แจงกฎระเบียบและมติ 
ของมหาเถรสมาคมใหทราบทั่วกัน เพ่ือจะไดปฏิบัติตนตามระเบียบอยางเครงครัด  ทําหนาที่ใหสอด
คลองกับกฎระเบียบ สงเสริมใหมีความรูอยางถูกตอง ควรศึกษาเรียนรู เพ่ือพัฒนาองคความรูให  

 
71สัมภาษณ์ พระพรหมเวที, เจ้าคณะภาค ๑๕, ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๙.   
72สัมภาษณ์ พระเทพวีราภรณ์, ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๕, ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙.  
73สัมภาษณ์ พระเทพญาณมงคล, ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี, ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๙.   
74สัมภาษณ์ พรเทพสิทธิวิมล, เจ้าคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์, ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๙.   



๑๖๐ 

ทันตอเหตุการณปจจุบัน สงเสริมใหมีความรูอยางถูกตอง ทําหนาที่ใหสอดคลองกับกฎระเบียบ77๗๘ 
การ พัฒนาศักยภาพของพระสังฆาธิการใหมีความรูความเขาใจในดานการปกครองคณะสงฆตามกฏ 
ระเบียบ ดังนี้75 

๕.๑ กฎระเบียบแบบแผนที่ดีงามของศาสนา เรียกวา กฎศาสนา   
๕.๒ กฎมหาเถรสมาคมวาดวยการปกครองคณะสงฆ   
๕.๓ กฎสังคม เรียกวาขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม เพ่ือความสงบเรียบรอย

ของศาสนา76 
๖. จัดการอบรมพระสังฆาธิการในเขตการปกครองคณะสงฆภาค ๑๕ ใหมีความรู ความ 

เขาใจ กฎระเบียบของมหาเถรสมาคม คําสั่งและมติที่พระสังฆาธิการตองมีองคความรู ในฐานะที่จะ 
มาเปนพระผูปกครองวัด และตําบลการศึกษาเรียนรู  เพ่ือพัฒนาองคความรูใหทันตอเหตุการณ  
ปจจุบัน ใหทุนการศึกษา เพ่ือพัฒนาองคความรู ใฝรู ใฝศึกษาพัฒนาการอยูเสมอ  ชี้แจงใหเขาใจ  
ในกฎหมาย มติ คําสั่ง ของมหาเถรสมาคม ของผูบังคับบัญชาเหนือตนอยางเครงครัด77 

การพัฒนาทักษะ (Skill) สําหรับแผนระยะกลาง (๒-๔ ป) ควรเนนเปนหลักประกอบดวย   

1. วางแผนประชุมชี้แจง แบงการทํางานใหอิสระในการทํางาน มอบหมายงานใหอํานาจ 
กระจายการทํางาน เพื่อใหเกิดสัมฤทธิ์ผล ใหพระสังฆาธิการในเขตการปกครองคณะสงฆภาค ๑๕ เขา 
รับการอบรม และศึกษางานตอในระดับสูง รักษาตนใหอยูในพระธรรมวินัย ยึดหลักและระเบียบของ 
บานเมือง ใหความรูความเขาใจสม่ําเสมอ การจัดการนั้นตองมอบหมายใหพระสังฆาธิการในเขตการ 
ปกครองคณะสงฆภาค ๑๕ เขารับการอบรม และระดับสูงยิ่งขึ้นไป78 

2. วางแผนการจัดรูปแบบการพัฒนาการของพระสังฆาธิการในเขตการปกครองคณะ
สงฆ ภาค ๑๕ ใหมีความรู  ความเขาใจดานการปกครองคณะสงฆใหเกิดความเรียบรอย คือ แบบอยาง  
แบบแผน และแบบฉบับ79 

3. นอกจากนี้ใหมีการพัฒนาตนเองใหทันสมัยอยูเสมอ ศึกษาหาความรูใหมๆ เพ่ิมขึ้น 
เพ่ือใหทันตอเหตุการณบานเมือง เขาใจในกิจการงานที่เรารับผิดชอบ ควรสงเสริมใหพระสังฆาธิการ  
ใหมีความรูทั้งคดีโลก และคดีธรรม รักษาตนใหอยูในพระธรรมวินัย ยึดหลักและระเบียบของ 
บานเมือง ใหความรูความเขาใจสม่ําเสมอ รักษาตนอยูในพระธรรมวินัย เปนหลักยึดหลักกฎระเบียบ 

 
75สมัภาษณ์ พระราชวิสุทธิโมลี, เจ้าคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์, ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๙.   
76สัมภาษณ์ พระศรีปริยัติเมธี, เลขานุการเจ้าคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์, ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๙.   
77สัมภาษณ์ พระวิสุทธิวรกิจ, ผู้อำนวยการหน่วยวิทยบริการวัดพระรูป จังหวัดเพชรบุรี , ๑๗ 

พฤศจิกายน ๒๕๕๙.   
78สัมภาษณ์ พระครูปราโมทย์ปัญญาวัตร, เจ้าคณะแภอบางคณฑี, ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙.   
79สัมภาษณ์ พระราชสิทธิญาณ, เจ้าคณะอำเภอบางสะพาน, ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๙.   



๑๖๑ 

ของบานเมือง ปราดเปลืองในเรื่องความรู ประชุมชี้แจง แบงงาน ทํางานโดยการมอบหมาย ใหมีอิสระ 
มอบหมายงานใหอํานาจกระจาย80 

สําหรับแผนระยะยาว (๕ ป) ควรเนนการพัฒนารอบดานจนเปนพฤตินิสัย เปนหลัก 
ประกอบดวย 

1. วางแผนพัฒนางาน และมีความคิดเห็นรวมกันทั้งระยะสั้นและระยะยาว ใหพระ
สังฆาธิการในเขตการปกครองคณะสงฆภาค ๑๕ มีสวนรวมนโยบายของการปกครองและทํางาน 
รวมกัน เปดใจใหกวาง ใสใจความรูสึก ความคิดของผูใตบังคับบัญชา ใหรวมในการรางนโยบายของ
การปกครอง และรับรูอยางเทาเทียมกัน ใหทําตามนโยบายที่ไดรางรวมกันแลว ไดเปดโอกาสใหพระ
สังฆาธิการมีสวนรวมในการพัฒนาศักยภาพพระสงัฆาธิการในเขตการปกครองคณะสงฆภาค ๑๕81 

2. วางแผนพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ศีลธรรม เปนของวัตรปฏิบัติ  จึงจะทําใหการ 
ทํางานระยะยาว ถาวรมั่นคงสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาตอไปได โดยความเรียบรอยและดีงาม มีการ
ตัดสินใจในเรื่องการปกครอง ไดสอบถามการตัดสินใจรวมกัน กับคณะปกครอง เปดกวางรวมใจ   
ใสใจในความรูสึก เชิดชู  ความคิดของพระใตบังคับบัญชา ใหเห็นคุณคา การดูแลสืบทอด 
พระพุทธศาสนาใหมั่นคงยั่งยืน82  

จากการสัมภาษณ์ ด้านการวางแผนสรุปได้ว่า คณะสงฆ์ควรมีแผน 3 ระยะ คือ ระยะสั้น 
(1 ปี) ระยะกลาง (2-4 ปี) ระยะยาว (5 ปี) ในการพัฒนาศักยภาพของพระสังฆาธิการ ซึ่งปัจจัยที่
สำคัญในการพัฒนาได้แก่ ความรู้ ทักษะ และพฤตินิสัย โดยผ่านกระบวนการ วางแผน จัดองค์กร 
บริหารบุคคล อำนวยการ และการควบคุม ในการพัฒนาศักยภาพของพระสังฆาธิการ  

 

 

 

 

 

 

 
80สัมภาษณ์ พระราชวัลภาจารย์, เจ้าคณะอำเภอเมืองราชบุรี, ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙.   
81สัมภาษณ์ พระพิพิธพัชโรดม, รองเจ้าคณะจังหวัดเพชรบุรี, ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙.   
82สัมภาษณ์ พระมหาชิยภัทร ฉฺนนาลโย, ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม , ๒๓ 

พฤศจิกายน ๒๕๕๙.   



๑๖๒ 

ตารางท่ี 4.5  แสดงสาระสำคัญด้านการวางแผน โดยการแจกแจงตารางความถี่ของขอมูลจากการ
สัมภาษณ์เชิงลึก ด้านการวางแผน 

ประเด็น / ตัวบงชี้ 
ปริมาณ 

ความถี่ รูป / คนที่ 
1. วางแผนการพัฒนาพระสังฆาธิการ โดยการให้

ความรู้ โดยสงเสริมการศึกษาอบรม และวางแผน
หาทุนการศึกษาต่อ 

4 ๒, ๕, ๑๑, ๑๖ 

2. สงเสริมความรูความเขาใจ และมีการพัฒนาตนเอง 1 6 

3. การวางแผนรูปแบบการพัฒนาการปกครอง คณะ
สงฆ 

2 1, 9 

4. วางแผนให้ความรู้  ในการเรียนรูกฎ ระเบียบ 
อํานาจ หนาทีข่องพระสังฆาธิการ 

7 ๑ , ๔ , ๗ , ๑๐ , ๑๑ , 
๑๔, ๑๘ 

5. การชี้แจงกฎระเบียบและมติของมหาเถร สมาคม 
ให้ ค ว า ม รู้ เ พ่ิ ม ทั ก ษ ะ ก า ร ป ก ค ร อ ง  แ ล ะ
ความสามารถที่ผู้ปกครองควรมี 

6 ๓ , ๔ , ๘ , ๑๓ , ๑๖ , 
๑๘ 

6. วางแผนประชุมชี้แจง การพัฒนาศักยภาพพระ
สังฆาธิการ 

9 ๑, ๒, ๔, ๖, ๗, ๑๐, 
๑๒, ๑๔, ๑๗ 

7. วางแผนการจัดรูปแบบการพัฒนาการของพระ
สังฆาธิการ 

4 ๑,  ๘, ๙, ๑๑   

8. การพัฒนาตนเองของพระสังฆาธิการใหทันสมัยอยู
เสมอ เช่น การเสริมความรู้ด้านเทคโนโลยี เพ่ือการ
เผยแผ่ 

9 1, 2 , ๔ , ๕ , ๘ , 9, 
11, ๑๔, ๑๖ 

9. ควรมีแผนพัฒนาพระสังฆาธิการ ในการเพ่ิมทักษะ
ด้านความรู้ ด้านทักษะ และด้านความสามารถ โดย
มีแผนระยะสั้น (1 ปี) ระยะกลาง (2-4 ปี) ระยะ
ยาว (5 ปี) 

11 ๑ , 2, 5 , ๖ , ๘ , ๙ , 
๑๑ , ๑๓ , ๑4 , ๑๕ , 
๖ 

10. วางแผนพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ศีลธรรม ในการ
แตงตั้งและถอดถอนพระสังฆาธิการ 

5 ๑, ๒, ๔, ๙, ๑๖ 



๑๖๓ 

จากตารางที่ ๔.๕ พบวาผูใหขอมูลหลัก (Key Informants) เสนอแนะคณะสงฆ์ว่าควร
จัดทําแผนพัฒนาศักยภาพของพระสังฆาธิการ แบงเปนแผนระยะสั้น (๑ ป) แผนระยะกลาง (๒-๔ ปี) 
และ แผนระยะยาว (๕ ป) ในการพัฒนาทักษะด้านความรู้ความสามารถ  โดยผูวิจัยสามารถอธิบายได
ดวยการจัดลําดับความเหมาะสมจากมากไปหานอย ตามลําดับดังนี้ 

1. ควรมีแผนพัฒนาพระสังฆาธิการ ในการเพ่ิมทักษะด้านความรู้ ด้านทักษะ และด้าน
ความสามารถ โดยมีแผนระยะสั้น (1 ปี) ระยะกลาง (2-4 ปี) ระยะยาว (5 ปี) 

2. การพัฒนาตนเองของพระสังฆาธิการใหทันสมัยอยูเสมอ เช่น การเสริมความรู้ด้าน
เทคโนโลยี เพื่อการเผยแผ่ 

3. วางแผนประชุมชี้แจง การพัฒนาศักยภาพพระสังฆาธิการ 
4. การชี้แจงกฎระเบียบและมติของมหาเถร สมาคม ให้ความรู้เพ่ิมทักษะการปกครอง 

และพฤตินิสัยที่ผู้ปกครองควรมี 
5. วางแผนให้ความรู้ ในการเรียนรูกฎ ระเบียบ อํานาจ หนาที่ของพระสังฆาธิการ 
6. วางแผนพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ศีลธรรม ในการแตงตั้งและถอดถอนพระสังฆา 

ธิการ 
7. วางแผนการจัดรูปแบบการพัฒนาการของพระสังฆาธิการ 
8. วางแผนการพัฒนาพระสังฆาธิการ โดยการให้ความรู้ โดยสงเสริมการศึกษาอบรม 

และวางแผนหาทุนการศึกษาต่อ 
 

๔.3.๒ ดานการจัดองคการ   

จากการสัมภาษณผูใหขอมูลสําคัญ ดานการจัดองคการ ในการพัฒนาศักยภาพและการ 
ปกครองคณะสงฆ พบวา คณะสงฆควรแบงหนาที่ในการรับผิดชอบดูแลใน ๓ ระดับ คือ ระดับตําบล 
ระดับอําเภอ และระดับจังหวัด ดังนี้  

ระดับตําบล ไดแก   

1. พระสังฆาธิการในเขตการปกครองคณะสงฆภาค ๑๕ ควรมีการขยายผลงานการ 
ดําเนินงานใน ๔ งานหลัก ๒ งานรอง มอบหมายดําเนินงานเพ่ิมความสามารถ จัดอบรมในชวงฤดู 
พรรษาจัดใหเขาอยูในบริวาสกรรม นําผูมีความรูความสามารถในดานนั้น ๆ มาฝกอบรมใหพระสังฆาธิการ 
ไดเรียนรูอยางถูกตองตามหลักวิชาการ83   

2. พระสังฆาธิการในเขตการปกครองคณะสงฆภาค ๑๕ ใชเทคโนโลยีสมัยใหมมาพัฒนา 
ทองที่ของตนใหเจริญกาวหนา จัดอบรมใหมีทักษะความรูดานเทคโนโลยีสมัยใหมอยูเสมอจนสามารถ 
ใชงานได  ไดฝกอบรมความรูความสามารถเฉพาะดานการปกครองคณะสงฆใหแกพระสังฆาธิการ  

 
83สัมภาษณ์ พระครูปราโมทย์ปัญญาวัตร, เจ้าคณะแภอบางคณฑี, ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙.   



๑๖๔ 

อยางนี้ ๑) ฝกอบรมใหมีความรูเรื่องการปกครองคณะสงฆ84 ๒) ฝกอบรมใหรูเรื่องไวยาวัจกร85  
๓) ฝกอบรมใหผูรูเรื่องการแตงตั้งและถอดถอนพระสังฆาธิการ86 ๔) ฝกอบรมใหรูเรื่อง พระวินยาธิการ  
ในการชวยกิจสงฆ ขยายผลมอบหมายงานใหดําเนินภายใน ๔ งานหลัก ๒ งานรอง ใหดําเนินขยายผล 
ความสามารถในหนาที่87 

3. พระสังฆาธิการในเขตการปกครองคณะสงฆภาค ๑๕ ควรนําเจาอาวาสไปศึกษาดูงาน 
อบรมเพ่ิมความรูความสามารถที่มีอยูอยางเหมาะสม จัดอบรมใหองคความรูในดานนั้นแกทานที่มี 
ความสนใจ จัดอบรมความรูเฉพาะทางใหแกทานที่สนใจ จัดอบรมใหองคความรูในดานนั้น แกทานที่มี 
ความสนใจ ไดใหความรูดานเทคโนโลยีจากคณะครู อาจารยที่มีความรู ความสามารถดาน 
คอมพิวเตอรมาสอนให ดูความรูก็ตรวจดูความสามารถของพระสังฆาธิการ88 และอบรมในความรู 
ความสามารถนั้นๆ ไดฝกอบรมดานทักษะใหแกพระสังฆาธิการอยางนี้ คือ ๑) การดูงานและการรวม
งาน ๒) การทํางานดานเอกสารที่สําคัญๆ ๓) มีความพรอม ๔) มีหลักการวิชาการ ๕) มีกิจกรรม89 

4. พระสังฆาธิการในเขตการปกครองคณะสงฆภาค ๑๕ ควรศึกษาอบรมเพ่ิมความรู 
ศึกษาดูงาน ศึกษาในการปรับพ้ืนฐานความรูใหเหมาะสม90 เรียนตอ มจร. ใหอบรมวิปสสนากัมฐาน  
สงเสริมใหศึกษาตอในระดับสูงขึ้นไปทั้งทางโลกและทางธรรม มีทุนใหศึกษา จัดอบรมพัฒนาความรู 
ศึกษาตอในระดับสูงขึ้นๆ ไป ในทั้งสวนทางธรรมและทางโลก มีการสงเสริมใหพระสังฆาธิการไดศึกษา 

5. ตอใหมีองคความรูในดานการปกครองคณะสงฆ91 คือ โบราณกลาววา "บริวารมา
เพราะน้ําใจ มี บริวารหนีเพราะน้ำใจลด บริวารหมดเพราะน้ําใจแหงแลง" ทาน พ.อ.ปน มุทุกันต  
ไดกลาวถึงองค ความรูของนักปกครองวา ๑) ปกครองตน  ๒) ปกครองคน  ๓) ปกครองงาน  ขอให
ทําใหดีที่สุดจะ ประสบผลสําเร็จในกิจการทั้งปวง แนะนําใหศึกษาตอ จัดหางบประมาณใหเพ่ือแบ
งเบาภาระในการใชจาย มีทุนใหศึกษา จัดอบรมพัฒนาตอไป ใหเรียนตอ มจร. ใหเรียนบาลี ใหไป
อบรมวิปสสนากัมฐาน92 

 

 
84สัมภาษณ์ พระมหาพิเชษฐ์ กนฺตเสฎโฐ, ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม , ๒๒ 

พฤศจิกายน ๒๕๕๙.   
85สัมภาษณ์ พระมหาภูมิชาย อคฺคปญฺโญ, ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเขาวัง, ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๙.   
86สัมภาษณ์ พระครูวัชรสุวรรณาทร, เจ้าคณะอำเภอเมืองเพชรบุรี, ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๙.    
87สัมภาษณ์ พระเมธีคุณาภรณ์, เจ้าคณะดำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์, ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๙.   
88สัมภาษณ์ พรเทพสิทธิวิมล, เจ้าคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์, ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๙.   
89สัมภาษณ์ พระราชสิทธิญาณ, เจ้าคณะอำเภอบางสะพาน, ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๙.   
90สัมภาษณ์ พระพรหมเวที, เจ้าคณะภาค ๑๕, ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๙.   
91สัมภาษณ์ พระปิฏกโกศล, รองเจ้าคณะจังหวัดราชบุรี, ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๙.   
92สัมภาษณ์ พระสมุห์พงษ์พัฒน์ สุรปญฺโญ, เจ้าอาวาสวัดเขาดิน, ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙.   



๑๖๕ 

ระดับอําเภอ ไดแก   

๑. พระสังฆาธิการในเขตการปกครองคณะสงฆภาค ๑๕ ควรสงเสริมการอบรมดานการ 
อยูปริวาส จัดทําเอกสารประกอบการทําหนาที่ของคณะพระสังฆาธิการเพ่ือดูความรู ความสามารถ 
ของพระสังฆาธิการ จัดอยูในปริวาสกรรม จัดใหเขาอยูปริวาสกรรมเฉพาะพระสังฆาธิการ จัดอบรม 
เพ่ือเพ่ิมศักยภาพ93 จัดสอบตอบปญหาจัดอยูปริวาสกรรม จัดทําเอกสารประกอบการทําหนาที่ของ 
พระสังฆาธิการเพ่ือดูความรู ความสามารถของพระสังฆาธิการ94  ไดจัดสงเสริมพระสังฆาธิการเขา 
อบรมฝกภาคสนามเพ่ือใหเกิดทักษะในการพัฒนาศักยภาพพระสังฆาธิการในเขตการปกครองคณะ 
สงฆภาค ๑๕95 ดังนี้ 

๑. ฝึกอบรมเป็นพระวิปสนาจารย   
๒. ฝึกอบรมเป็นพระนักเทศนตนแบบ   
๓. ฝกอบรมเปนพระสังฆาธิการในดานกฎมหาเถรสมาคม   
๔. ฝกอบรมเปนพระอุปชฌาและพระสอนศีลธรรม   
๕. ฝกอบรมเปนพระนักพัฒนาวัดเพ่ือเพ่ิมศักยภาพ96 

๒. พระสังฆาธิการในเขตการปกครองคณะสงฆภาค ๑๕ ตองจัดอบรมทักษะดานความรู 
จัดอบรมปริวาสกรรมใหเฉพาะพระสังฆาธิการ จัดอบรมกิจกรรมตางๆ ในหนาที่การงานจัดเขาอยู 
บริวาสกรรมเฉพาะพระสังฆาธิการ จัดการสอบตอบปญหาในอํานาจหนาที่ อบรมในโครงการดาน วิป
สสนา ลดกิจกรรม นําปฏิบัติใหถูกตอง เสริมศักยภาพพระสังฆาธิการ97 

ระดับจังหวัด ไดแก 

๑. พระสังฆาธิการในเขตการปกครองคณะสงฆภาค ๑๕ ตองควรดูผลงาน ดูความรู 
ความสามารถในการทํางาน ดูอุปนิสัย ดูหลักสูตรที่นําเสนอ ดูงานที่ทําอยูประจํา ดูที่คําพูด ดูงานที่ 
เอกสาร98  จากวุฒิการศึกษาผลงานที่ไดรับมอบหมาย ความรับผิดชอบในหนาที่ ดูจากงานที่ทํา  
ดูจากคําที่พูด ดูหลักสูตรที่นําเสนอ ดูการทํางานเอกสารที่ทําประเมินผลความรูความสามารถของ 
พระสังฆาธิการแตละตําแหนงอยางนี้ คืองานคณะสงฆดังนี้   

๑. ประเมินในดานงานปกครอง   
๒. ประเมินดานงานศึกษา   
๓. ประเมินในดานงานเผยแผ   

 
93สัมภาษณ์ พระครูวิสุทธานันทคุณ, เจ้าคณะอำเภอโพธาราม, ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙.    
94สัมภาษณ์ พระครูศรัทธาโสภิต, ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไตรธรรมาราม, ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙.   
95สัมภาษณ์ พระรัตนสุธี, ผู้ประสานงานคณะสงฆ์ภาค ๑๕, ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙.   
96สัมภาษณ์ พระราชสิทธิญาณ, เจ้าคณะอำเภอบางสะพาน, ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๙.   
97สัมภาษณ์ พระเทพวีราภรณ์, ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๕, ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙.   
98สัมภาษณ์ พระรัตนสุธี, ผู้ประสานงานคณะสงฆ์ภาค ๑๕, ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙.   



๑๖๖ 

๔. ประเมินดานงานสาธารนูปการ   
๕. ประเมินดานงานศึกษาสงเคราะหและสาธารณะประโยชน์99 

สรุปได้ว่าจากประเมินจากศักยภาพของพระสังฆาธิการที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน คณะสงฆ์
จะต้องจัดองค์กรให้รองรับการพัฒนาศักยภาพของพระสังฆาธิการ คณะสงฆควรแบงหนาที่ในการ
รับผิดชอบดูแลใน ๓ ระดับ คือ ระดับตําบล ระดับอําเภอ และระดับจังหวัด  เพ่ือกำจัดจุดอ่อนที่
เกิดขึ้นจะสามารถแกปญหาไดดวยตนเอง โดยการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบและกระจายอำนาจใน
การปกครองไปตามระดับ ตามกฎเกณฑ และความรับผิดชอบต่อปัญหาที่ว่าพระสังฆาธิการมี
ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบมากเกินไป ทั้งในเรื่องปัญหาการอบรมที่ตรงกับช่วงจัดอบรมในชวง
ฤดูพรรษาจัดใหเขาอยูในบริวาสกรรม และความล่าช้าในการใช้เทคโนโลยีจึงไม่ทันต่อการปกครอง
พระเณร ที่มีความรู้และความชำนาญในการใช้สื่อเทคโนโลยี ผูวิจัยแจกแจงตารางความถี่ของขอมูล
เชิงลึกไว ดังนี้ 

ตารางท่ี 4.6  แสดงสาระสำคัญในการพัฒนาศักยภาพของพระสังฆาธิการ โดยการแจกแจงตาราง
ความถี่ของขอมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก ดานการจัดองคการ 

ประเด็น / ตัวบงชี้ 
ปริมาณ 

ความถี่ รูป 
1. สงเสริมการขยายผลมอบหมายงานใหดําเนิน

ภายใน ๔ งานหลัก ๒ งานรอง 
4 ๒, ๕, ๑๑, ๑๖ 

2. สงเสริมความรูความเขาใจ และมีการพัฒนา 
ตนเอง 

2 1, 9 

3. การวางแผนรูปแบบการพัฒนาการปกครอง 
คณะสงฆ 

1 6 

4. การเรียนรูกฎ ระเบียบ อํานาจ หนาที ่ 7 ๑ , ๔ , ๗ , ๑๐ , ๑๑ , 
๑๔, ๑๘  

5. การชี้แจงกฎระเบียบและมติของมหาเถร สมาคม 6 ๓ , ๔ , ๘ , ๑๓ , ๑๖ , 
๑๘ 

6. การวางแผนประชุมชี้แจง 10 ๑, ๒, ๔, ๖, ๗, ๑๐, 
๑๒, ๑๔, ๑๗ 

 

 
99สัมภาษณ์ พระเทพญาณมงคล, ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี, ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๙   



๑๖๗ 

ตารางท่ี 4.6  แสดงสาระสำคัญในการพัฒนาศักยภาพของพระสังฆาธิการ โดยการแจกแจงตาราง
ความถี่ของขอมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก ดานการจัดองคการ (ต่อ) 

ประเด็น / ตัวบงชี้ 
ปริมาณ 

ความถี่ รูป 
7. คณะสงฆควรแบงหนาที่ในการรับผิดชอบดูแลใน 

๓ ระดับ คือ ระดับตําบล ระดับอําเภอ และระดับ
จังหวัด 

10 ๑ , ๒ , ๔ , ๖ , ๘ , ๙ , 
๑๑, ๑๓, ๑๕, ๑๖ 

8. การพัฒนาตนเองใหทันสมัยอยเูสมอ 5 ๔, ๕, ๘, ๑๔, ๑๖ 

9. วางแผนพัฒนางาน 3 ๔, ๘, ๑๓ 

10. วางแผนพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ศลีธรรม 6 ๔, ๕, ๒, ๕, ๑๑, ๑๖ 

 

จากตารางที่  ๔.๖  พบวาผู ใหขอมูลหลัก (Key Informants) คณะสงฆควรจัดทํา 
แผนพัฒนาศักยภาพของพระสังฆาธิการ แบงเปน แผนระยะสั้น (๑ ป) แผนระยะกลาง (๒-๔ ป) และ 

แผนระยะยาว (๕ ป)  ผูวิจัยสามารถอธิบายไดดวยการจัดลําดับความเหมาะสมจากมากไปหานอย 
ตามลําดับดังนี้   

ลําดับที่ ๑ ตัวบงชี้วางแผนการจัดรูปแบบการพัฒนาการของพระสังฆาธิการ    
ลําดับที่ ๒ ตัวบงชี้การเรียนรูกฎ ระเบียบ อํานาจ หนาที่    
ลําดับที่ ๓ ตัวบงชี้การชี้แจงกฎระเบียบและมติของมหาเถรสมาคม 
 
๔.3.๓ ดานการบริหารงานบุคคล   

จากการสัมภาษณผูใหขอมูลสําคัญ ดานการบริหารงานบุคคล ในการพัฒนาศักยภาพ
และ การปกครองคณะสงฆ พบวา คณะสงฆตองดําเนินการใน ๓ ดาน คือ การสรรหาหรือคัดเลือก 
การ แตงตั้ง และการพิจารณาความดีความชอบ100 ดังนี้    

การสรรหาหรือคัดเลือก ไดแก   

๑) พระสังฆาธิการในเขตการปกครองคณะสงฆภาค ๑๕ ตองดูจากผลงานที่ผานมา และ 
ไดรับคัดเลือกจากพระในปกครองและญาติโยม ใหคณะสงฆคัดเลือกตามที่เห็นสมควร ใหญาติโยม  
ชวยพิจารณาคัดกรอง ดูทั้งศีลาจารวัตรและองคความรู เลือกโดยคณะผูปกครอง เลือกโดยผูมีความรู 

 
100สัมภาษณ์ พระสมุทรธรรมคณี, เจ้าคณะจังหวัดสมุทรสงคราม, ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙.   



๑๖๘ 

ความสามารถ101 และควรมีญาติโยมรวมออกความคิดเห็น ใหคณะสงฆชวยคัดเลือกตามที่เห็น 
เหมาะสม ใหญาติโยมชวยพิจารณากลั่นกรองรวมดวย ดูทั้งศีลาจารวัตรและองคความรูประกอบ ได 
จัดการจัดหาพระสังฆาธิการที่มีทักษะ102 และเชี่ยวชาญเพ่ือปฏิบัติหนาที่พัฒนา ดานการปกครอง 
คณะสงฆ103 ดังนี้   

๑. จัดอบรมคัดเลือกพระสังฆาธิการผูเชี่ยวชาญ   
๒. จัดสงเสริมพระสังฆาธิการที่มีผลงานดานการปกครอง   
๓. จัดงานวัดใหเเปนระเบียบเรียบรอยดีงาม   
๔. จัดงานเพ่ือพัฒนาสติปญญาใหมีความรูและเขาใจ   
๕. จัดพิธีทางศาสนาเพ่ือเพ่ิมทักษะใหมีความเชี่ยวชาญยิ่งขึ้น104 

พระสังฆาธิการในเขตการปกครองคณะสงฆภาค ๑๕ ตองสํารวจพระสังฆาธิการที่มี 
ความรูและตั้งตัวเปนคณะทํางานในดานที่มีความรูความสามารถ คัดเลือกโดยคณะผูปกครอง คัดเลือก 
โดยคณะศรัทธาญาติโยมที่อยูรวมกับพระสังฆาธิการ ยกยองในวาระประชุมประกาศเกียติคุณใหขยาย 
ผลไปสูชุมชนวัดอ่ืนๆ105 และมวลประชาชน มอบหมายใหทําตามความสามารถของพระในปกครอง 
และมอบหมายงานชวยแกปญหา และมอบหมายงานใหรับผิดชอบตามถนัด106  ใหพระสังฆาธิการ 
รวมตัดสินใจในแผนงานและมอบหมายงาน โครงการทุกโครงการจัดซื้อจัดหา และงานที่กลาวแลวให 
มีความรู ความเขาใจ และจัดใหเปนไปตามระเบียบ ไดเปดโอกาสดีใหพระสังฆาธิการมีสวนรวม 
ตัดสินใจในการจัดทําแผน ตรวจสอบ กําหนดลักษณะของวัสดุ อุปกรณ จัดหา ควบคุม แจกจาย  
ซอมแซม ปรับปรุง บํารุง รักษาวัสดุอุปกรณอยางนี้107 คือ   

๑. ไดเปดโอกาสใหพระสังฆาธิการรวมจัดทําโครงการ108   
๒. ไดตั้งกรรมการตรวจสอบวัสดุอุปกรณ109   
๓. การจัดหา ควบคุม แจกจาย ซอมแซม ใหเปนหนาที่ของเจาอาวาสกรรมการวัด110 
ใหดูแลรวมดวย  ใหพระสังฆาธิการมีความเขาใจในการทํางานตามโครงการการซื้อ 

อุปกรณ  รูกฎระเบียบของการใชวัสดุอุปกรณตามหลักวินัย รูดานกฎหมายบานเมืองที่จะเขามา 
 

101สัมภาษณ์ พระราชวชิรธรรมคณี, เจ้าคณะจังหวัดเพชรบุรี, ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙.   
102สัมภาษณ์ พระราชสิทธิญาณ, เจ้าคณะอำเภอบางสะพาน, ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๙.   
103สัมภาษณ์ พระครูวัชรสุวรรณาทร, เจ้าคณะอำเภอเมืองเพชรบุรี, ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๙.   
104สัมภาษณ์ พระมหาภูมิชาย อคฺคปญฺโญ, ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเขาวัง, ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๙.   
105สัมภาษณ์ พระศรีปริยัติเมธี, เลขานุการเจ้าคณะจังหวัดประจวบคีรขีันธ์, ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๙.   
106สัมภาษณ์ พระวิสุทธิวรกิจ, ผู้อำนวยการหน่วยวิทยบริการวัดพระรูป จังหวัดเพชรบุรี , ๑๗ 

พฤศจิกายน ๒๕๕๙.    
107สัมภาษณ์ พระราชวัลภาจารย์, เจ้าคณะอำเภอเมืองราชบุรี, ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙.   
108สัมภาษณ์ พระครูปราโมทย์ปัญญาวัตร, เจ้าคณะแภอบางคณฑี, ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙.   
109สัมภาษณ์ พระครูโกศลสุภกิจ, เจ้าคณะอำเภอกุยบุรี, ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๙.   
110สัมภาษณ์ พระครูวิสุทธานันทคุณ, เจ้าคณะอำเภอโพธาราม, ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙.   



๑๖๙ 

ควบคุมอาคารสถานที่ตามกฎระเบียบของกรมศิลปฯ  มอบหมายใหทําตามความสามารถของตนเอง 
และดูแล ควบคุม เสริมสรางกําลังใจ ชวยแกปญหา111  

ดานการแตงตั้ง ไดแก    

๑. พระสังฆาธิการในเขตการปกครองคณะสงฆภาค ๑๕ ตองมีนโยบายที่ชัดเจน
สนับสนุน ใหทํางานอยางอิสระ ใหพระสังฆาธิการรูหนาที่ สนองงานอยางมีประสิทธิผล และพัฒนา
ตนอยูเสมอ ใหพระสังฆาธิการรับรูนโยบาย สนองนโยบายงานที่ไดอยางมีประสิทธิภาพ ใหพระสังฆาธิการ 
รับรูหนาที่ สนองงานที่มีอยางมีประสิทธิผล และพัฒนาตนอยูเสมอ เครงครัดวินัยสงฆ ใสใจกฎระเบียบ 
ไมเอาเปรียบเพ่ือนพอง ทํางานสําเร็จ ไดทําตามหนาที่ ตามนโยบาย112  ดังนี้   

๑. สนองนโยบาย   
๒. ทาทายความสามารถ   
๓. ประกาศจุดยืน   
๔. ฟนฟูคุณธรรมจึงจะสําเร็จตามวัตถุประสงคที่กําหนดไว113   

๒. พระสังฆาธิการในเขตการปกครองคณะสงฆภาค ๑๕ ตองมีนโยบายของพระสังฆาธิ 
การตองปฏิบัติตาม ถือวาเราตองรับรูดวยกัน ในการรางกฎระเบียบอยูแลว และงานในหนาที่ก็ตองทํา 
ใหเรียบรอยตามเวลา และวัตถุประสงคเพ่ือพัฒนาองคกรของพระสังฆาธิการ ทําดีแลวทําตอไป 
สนับสนุนเต็มที่ตามแผนที่กําหนดไว114 

ดานการพิจารณาความดีความชอบ ไดแก   
๑) พระสังฆาธิการในเขตการปกครองคณะสงฆภาค ๑๕ ตองแสวงหาวิชาการความรูใส 

ตนเอง ทํางานอยางเปนรูปธรรมอยางชัดเจนรวมรางแผนนโยบายรวมกับระยะส้ัน ทําตามงานที่รวม
กันรับผิดชอบนั้นใหบรรลุวัตถุประสงค รวมวางแผนรางนโยบายรวมกับเปนงานระยะสั้นทําตามงาน
ที่รวมรับผิดชอบนั้นๆ ใหบรรลุวัตถุประสงค อบรมโครงการวิปสสนา หาวิชาความรูสูตัวเอง ลอง 
ปฏิบัติงานผิดถูกเพ่ือปรับปรุง ไดวางแผนพัฒนาการปกครองของคณะสงฆ115 พระสังฆาธิการทั้ง 
ระยะสั้น ระยะยาว อยางนี้ ๑. จัดทําโครงการระยะสั้น วัดปลอดเหลา ๔ ป ๒. จัดทําโครงการหมูบาน 
รักศีล ๕ ระยะเวลา ๔ ป นี้เรียกวาระยะสั้น สวนงานระยะยาวคือ ๑. การพัฒนาจิตใจใหเจริญรุงเรือง 
ถาวร ๒. การพัฒนาใหคนมีศีลความจริงความถาวร116 

 
111สัมภาษณ ์พระสมุห์พงษ์พัฒน์ สุรปญฺโญ, เจ้าอาวาสวัดเขาดิน, ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙.   
112สัมภาษณ์ พระรัตนสุธี, ผู้ประสานงานคณะสงฆ์ภาค ๑๕, ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙.   
113สัมภาษณ์ พระเมธีคุณาภรณ์, เจ้าคณะดำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์, ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๙.   
114สัมภาษณ์ พระราชวิสุทธิโมลี, เจ้าคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์, ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๙.   
115สัมภาษณ์ พระปิฏกโกศล, รองเจ้าคณะจังหวัดราชบุรี, ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๙.   
116สัมภาษณ์ พระมหาชิยภัทร ฉฺนนาลโย, ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม , ๒๓ 

พฤศจิกายน ๒๕๕๙.   



๑๗๐ 

ระยะสั้น เริ่มพัฒนาคุณภาพพระสังฆาธิการและเขียนแผนงาน  ใหเรียนรูงานในหนาที่ 
พัฒนาคุณภาพของตัวทานเองคือเรื่องศีลาจารวัตร117 

ระยะยาว ทํางานตามแผนงาน ใหออกมาเปนรูปธรรม ใหพระสังฆาธิการ เอาใจใส 
การศึกษา และสงเสริมการศึกษาภายในวัด และนอกวัด ตองทํางานใหมีคุณภาพศักยภาพตามที่เปน 
จริง118 ควรเพ่ิมวุฒิการศึกษา เรียนรูดวยตนเองจากผูรู เพื่อจะไดทันตอเหตุการณปจจุบัน พัฒนา 
องคความรู119 ยอมรับงานสมัยใหม ใสใจในเทคโนโลยี รูเรื่องการสงงานผานอินเตอรเน็ต พัฒนาและ 
เรียนรูเทคโนโลยี เพ่ือใหทันตอเหตุการณ พัฒนาองคความรู้120 ยอมรับงานสมัยใหม ใสใจงาน 
เทคโนโลยี ไมโงเรื่องการสงงานผานอินเตอรเน็ต ไดมีการพัฒนาการจัดการองคการดานการปกครอง 
คณะสงฆ ใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลง121 ดังนี้ 

๑. การเปลี่ยนแปลงทางสังคม122  
๒. การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง123  
๓. การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ124  
๔. การเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมประเพณี125  
๕. การเปลี่ยนแปลงทางวัตถุนิยม126 
จัดการปกครองโดยแบงเปนกลุม แยกกันดําเนินงานประสานงานรวมกัน ใหพระสังฆาธิ 

การพัฒนาเพ่ือรับระบบเทคโนโลยี แบบใหมอยูเสมอไมงั้นจะถูกมองวา ไมทันโลกทันเหตุการณ เรียน
จากครู ดูจากเพ่ือน เรียนดวยตนเอง เพ่ิมวุฒิภาวะการศึกษา นํางานมาปฏิบัติในพ้ืนที่127 ผูวิจัย แจก
แจงตารางความถี่ของขอมูลเชิงลึกไว ดังนี้ 

 

 

 

 
117สัมภาษณ์ พระสมุทรธรรมคณี, เจ้าคณะจังหวัดสมทุรสงคราม, ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙.   
118สัมภาษณ์ พระราชสิทธิญาณ, เจ้าคณะอำเภอบางสะพาน, ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๙.   
119สัมภาษณ์ พระสมุทรวชิรโสภณ, เจ้าคณะตำบลแม่กลอง, ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙.   
120สัมภาษณ์ พระราชวัลภาจารย์, เจ้าคณะอำเภอเมืองราชบุรี, ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙.   
121สัมภาษณ์ พระครูปราโมทย์ปัญญาวัตร, เจ้าคณะแภอบางคณฑี, ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙.   
122สัมภาษณ์ พระรัตนสุธี, ผู้ประสานงานคณะสงฆ์ภาค ๑๕, ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙.   
123สัมภาษณ์ พระราชวชิรธรรมคณี, เจ้าคณะจังหวัดเพชรบุรี, ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙.   
124สัมภาษณ์ พระครูโกศลสุภกิจ, เจ้าคณะอำเภอกุยบุรี, ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๙.   
125สัมภาษณ์ พระสมุห์พงษ์พัฒน์ สุรปญฺโญ, เจ้าอาวาสวัดเขาดิน, ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙..   
126สัมภาษณ์ พระสมุทรธรรมคณี, เจ้าคณะจังหวัดสมุทรสงคราม, ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙   
127สัมภาษณ์ พระพิพิธพัชโรดม, รองเจ้าคณะจังหวัดเพชรบุรี, ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙.   



๑๗๑ 

ตารางท่ี ๔.7  แสดงสาระสำคัญในการพัฒนาศักยภาพของพระสังฆาธิการ โดยการแจกแจงตาราง
ความถี่ของขอมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก ดานการบริหารงานบุคคล 

 

ประเด็น / ตัวบงชี้ 
ปริมาณ 

ความถี่ รูป / คนที ่

๑. ตองแสวงหาวิชาการความรูใสตนเอง 7 ๒, ๕, ๑๑, ๑๖, ๑๘, 
๑๙, ๒๐ 

๒. พัฒนาคุณภาพพระสังฆาธิการและเขียน แผนงาน 5 ๑, ๙, ๒๑, ๒๒, ๒๓ 
๓. ทํางานตามแผนงาน 4 ๖, ๑๒, ๒๔, ๒๕ 
๔. พัฒนาองคความรู 14 ๑, ๒, ๔, ๕, ๗, ๑๐, 

๑๑, ๑๔, ๑๖, ๑๗, 
๑๘, ๒๑, ๒๒ ๕ 

๕. ยอมรับงานสมัยใหม่ 6 ๓, ๔, ๘, ๑๓, ๑๖, 
๑๘ 

 
จากตารางที่  ๔.๗ พบว่า ผู้ ให้ข้อมูลหลัก (Key Informants) คณะสงฆ์ควรจัดทำ

แผนพัฒนาศักยภาพของพระสังฆาธิการ แบ่งเป็น แผนระยะสั้น (๑ ปี) แผนระยะกลาง (๒-๔ ปี) และ
แผนระยะยาว (๕ ปี) ผู้วิจัยสามารถอธิบายได้ด้วยการจัดลำดับความเหมาะสมจากมากไปหาน้อย 
ตามลำดับดังนี้  

ลำดับที่ ๑ ตัวบ่งชี้พัฒนาองค์ความรู้  
ลำดับที่ ๒ ตัวบ่งชี้ต้องแสวงหาวิชาการความรู้ใส่ตนเอง  
ลำดับที่ ๓ ตัวบ่งชี้ยอมรับงานสมัยใหม่ 

๔.3.๔ ด้านการอำนวยการ  
จากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลสำคัญ ด้านการการอำนวยการ ในการพัฒนาศักยภาพและ

การปกครองคณะสงฆ์ พบว่า คณะสงฆ์ต้องดำเนินการใน ๓ ด้าน คือ จัดอบรม ให้การศึกษา และ
พัฒนาศักยภาพ ดังนี้  

จัดอบรม ได้แก่ ร่วมร่างนโยบายอย่างเป็นรูปธรรม ระยะสั้นทำตามนโยบายที่ร่วมกันร่าง 
จัดประชุมร่วมกันร่างแผนงาน ร่วมปฏิบัติตามแผนงานที่กำหนด  

๑) ระยะสั้น พัฒนาศึกษาอบรม กำหนดแผนงานร่วมกัน ร่างนโยบายให้เป็นรูปธรรม 
เป็นธรรม นี้คือระยะสั้นทำตามนโยบายที่ร่วมกันร่างนโยบาย ให้ทำแผนสำหรับการร่วมรับรู้
รับผิดชอบ128 

 
 

128สมัภาษณ์ พระรัตนสุธ,ี ผู้ประสานงานคณะสงฆ์ภาค ๑๕, ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙.   



๑๗๒ 

๒) ระยะยาวมีแผนงานอย่างเป็นรูปธรรมและศึกษาเล่าเรียน นำแผนงานมาทำให้สำเร็จ
เป็นรูปธรรม129

13๑๓๒  

๑. มีแผนพัฒนาความคิดสติปัญญาในการแก้ปัญหา ยาเสพติดให้โทษ ระยะ ๑ ปี130  

๒. มีแผนพัฒนาสุขภาพสดใสใจเป็นสุขระยะสั้นคือการออกกำลังกาย ๓ เดือน131 

๓. มีแผนพัฒนาความสามารถระยะยาว คือ ตามพละ๕ (๑) ศรัทธาพละ (๒) วิริยาพละ 
(๓) สติพละ (๔) สมาธิพละ (๕) ปัญญาพละ จึงมีผลตามกำหนดนโยบาย 34

132  
ควรให้องค์กรส่วนอำเภอ-ส่วนตำบล มาให้ความรู้และคำแนะนำในเหตุการณ์ของ

เทคโนโลยีปัจจุบัน องค์การบริหารส่วนตำบลร่วมรับผิดชอบและถวายความรู้จัดอบรม   ให้ทางองค์กร
การปกครองส่วนท้องถิ่นมารับถวายความรู้พระสังฆาธิการ เพ่ือพัฒนาศักยภาพ องค์การบริหารส่วน
ตำบลร่วมกันรับผิดชอบด้านถวายความรู้ในการจัดอบรม มีหน่วยงานที่มีความรู้เฉพาะทางเข้ามาช่วย
ให้ความรู้หรือจัดอบรมจากพระที่มีความรู้เฉพาะทาง มีองค์การหลักที่ทำหน้าที่พัฒนาศักยภาพการ
ปกครองคณ ะสงฆ์ พ ร้ อม ให้ ค วาม รู้ แ ละ เทคนิ ค ใน การบ ริห ารจั ดก ารอย่ าง เป็ น ระบ บ  
อย่างนี้ คือ ๑. มีนิสัยใจคอที่ดี 137 ๒. มีความประพฤติดี133 ๓. มีกิริยามารยาทดี134 ๔. มีเบื้องหน้า
เบื้องหลังที่ดี135 ๕. มีความดี 1136 ๖. มีศักยภาพพอเพียง137 ๗. มีผลงานดี138 ๘. มีหลักตามหลักฐาน
หลักการพัฒนาที่ด4ี

139  

ให้ทางออกองค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่นมารับถวายความรู้ให้พระสังฆาธิการเพ่ือ
พัฒนาศักยภาพให้ดียิ่งขึ้น แนะแนว แนะนำ ทำกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง1

140 
 
 
 
 

 
129สัมภาษณ์ พระพรหมเวที, เจ้าคณะภาค ๑๕, ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๙.   
130สัมภาษณ์ พระเทพวีราภรณ์, ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๕, ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙.   
131สัมภาษณ์ พระเทพญาณมงคล, ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี, ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๙.  
132สัมภาษณ์ พระราชสิทธิญาณ, เจ้าคณะอำเภอบางสะพาน, ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๙.   
133สัมภาษณ์ พระราชวชิรธรรมคณี, เจ้าคณะจังหวัดเพชรบุรี, ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙.   
134สัมภาษณ์ พระสมุทรธรรมคณี, เจ้าคณะจังหวัดสมุทรสงคราม, ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙.   
135สัมภาษณ์ พระเมธีคุณาภรณ,์ เจ้าคณะดำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์, ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๙..   
136สัมภาษณ์ พระครูศรัทธาโสภิต, ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไตรธรรมาราม, ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙   
137สัมภาษณ์ พระครูวิสุทธานันทคุณ, เจ้าคณะอำเภอโพธาราม, ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙.   
138สัมภาษณ์ พระมหาภูมิชาย อคฺคปญฺโญ, ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเขาวัง, ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๙.   
139สัมภาษณ์ พระสมุห์พงษ์พัฒน์ สุรปญฺโญ, เจ้าอาวาสวัดเขาดิน, ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙.   
140สัมภาษณ์ พระสมุห์พงษ์พัฒน์ สุรปญฺโญ, เจ้าอาวาสวัดเขาดิน, ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙.   



๑๗๓ 

ด้านให้การศึกษา ได้แก่  
1. ส่งเสริมเรียน มจร. ส่งเสริมเรียนนักธรรม จัดหางบประชุม สนับสนุนทุนให้การศึกษา

ต่อ ประชุมทำความเข้าใจส่งเสริมให้พระเข้าศึกษาในระดับสูงสนับสนุนทุนการศึกษา จัดหา
งบประมาณสนับสนุนและหาทุนให้ศึกษาต่อในระดับสูงยิ่งๆ ขึ้นไป141  มีการส่งเสริมสนับสนุนการ
ฝึกอบรม การศึกษาต่อระดับสูงอย่างนี้ ๑. พูดชักจูงให้เกิดความศรัทธามีเหตุผลที่ดี  ๒. ส่งเสริม
สนับสนุนด้วยการมอบทุนการศึกษาให้ ๓. จัดหาอุปกรณ์การศึกษาให้ตามสมควร ๔. ส่งเสริมให้
พัฒนาปัญญาความรู้ ความเข้าใจในหลักพุทธรรม ในทางพระพุทธศาสนาให้สูงยิ่งขึ้นไป จัดอบรมใน
คราวประชุมประจำเดือน ส่งเสริมให้เรียนต่อ มจร. และ มมร. ประชุมทำความเข้าใจ เรื่ องของ
การศึกษา ส่งเสริมให้พระเข้าศึกษาต่อในระดับสูงยิ่งขึ้นไป142 

2. ถ่ายทอดศูนย์เทคโนโลยีขยายผลไปสู่ตำบล วัด ที่มีศักยภาพ ติดต่อตามสายงานทาง
อินเตอร์เน็ต เฟสบุ๊ค ไลน์ จัดตั้งกลุ่มเครือข่ายการทำงาน อาศัยการติดต่อตามสายงานผ่านทางกลุ่ม
เครือข่ายทางอินเตอร์เน็ต เครือข่ายข้อมูลระบบสารสนเทศในรูปแบบการพัฒนาการปกครองสงฆ์ของ
พระสังฆาธิการ143 อย่างนี้ ๑. เครือข่ายระบบข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต เฟสบุ๊ค หรือไลน์ ๒. การส่ง
ข้อมูลรับทราบทันสมัยรู้ทันเหตุการณ์ความเคลื่อนไหวของคณะสงฆ์เป็นอย่างดี ๓. การค้นคว้า
แสวงหาข้อมูลรวดเร็วทันใจ มีการเรียนรู้ระบบดิจิตรอนเทอร์เร้น ส่งไลน์ในเครื่องมือสื่อสารให้ทัน
สังคมการเปลี่ยนแปลง ถ่ายทอดศูนย์เทคโนโลยี ขยายผลไปสู่ตำบล วัด ที่มีศักยภาพ144 

ด้านการพัฒนา ได้แก่  
1. ตัดสินใจทำงานทันทีที่มีงานเร่งด่วน การดำเนินงานในแบบรูปธรรมยังไม่แน่นอนยัง

ขาดการเอาใจใส่ในระเบียบปฏิบัติ ร่วมร่างกฎระเบียบ และปฏิบัติงานในทางเดียวกัน145
150 ยังขาดการ

ดำเนินงานในแบบรูปธรรมที่ยังไม่แน่นอน ยังขาดการเอาใจใส่ในระเบียบปฏิบัติอย่างจริงใจ การ
ปกครองคณะสงฆ์ไม่มีระบบตายตัวแล้วแต่ผู้นำจะพาดำเนินการ คือเปลี่ยนแปลงระบบอยู่เสมอ ได้
ผู้ปกครองคณะสงฆ์แบบเก่าก็ทำไปอีกรูปแบบหนึ่ง ให้ผู้ปกครองคณะสงฆ์แบบใหม่ก็พาปฏิบัติไปอีก
รูปแบบหนึ่ง การเขียนกฎหมายไว้ว่าให้ควบคุมดูแลรักษาวัดให้เรียบร้อย แต่ไม่ได้บอกว่า ควบอย่างไร 
คุมอย่างไร ดูอย่างไร แลอย่างไร รักษาวัดอย่างไร จึงไม่มีระบบแน่นอน ช่วยชี้ให้เห็นความไม่เป็น
ระเบียบในการดำเนินงาน งานมีความล่าช้าเพราะมีหน่วยงานรับผิดชอบงานไม่ชัดเจน ร่างกฎระเบียบ

 
141สัมภาษณ์ พระราชวิสุทธิโมลี, เจ้าคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์, ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๙.   
142สัมภาษณ์ พระราชสิทธิญาณ, เจ้าคณะอำเภอบางสะพาน, ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๙.   
143สัมภาษณ์ พระราชวัลภาจารย์, เจ้าคณะอำเภอเมืองราชบุรี, ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙.   
144สัมภาษณ์ พระราชวชิรธรรมคณี, เจ้าคณะจังหวัดเพชรบุรี, ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙.   
145สัมภาษณ์ พระสมุทรธรรมคณี, เจ้าคณะจังหวัดสมุทรสงคราม, ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙.   



๑๗๔ 

เพ่ือคล้องกับ ศีลธรรม วินัย กฎหมายบ้านเมือง ตัดสินใจทำทันทีงานเร่งด่วน งานกำลังตาม "ทำงาน
เดิม เสริมงานต่อ ทำต่อเนื่อง"146

151 ผู้วิจัยแจกแจงตารางความถี่ของข้อมูลเชิงลึกไว้ ดังนี้ 

ตารางท่ี 4.8  แสดงสาระสำคัญในการพัฒนาศักยภาพของพระสังฆาธิการ โดยการแจกแจงตาราง
ความถี่ของขอมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก ด้านการอำนวยการ 

ประเด็น / ตัวบ่งชี้ 
ปริมาณ 

ความถี่ รูป / คนที่ 
๑. แผนงานอย่างเป็นรูปธรรมและศึกษาเล่าเรียนตนเอง  3 ๒, ๕, ๑๖  

๒. จัดหางบประชุม สนับสนุนทุนให้การศึกษาต่อ  4 ๑, ๙, ๑๓, ๑๗, 22  

๓. มีหน่วยงานที่มีความรู้เฉพาะทางเข้ามาช่วยให้ความรู้  5 ๔, ๗, ๑๐, ๑๑, ๑๔  

๔. เทคนิคในการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ  7 ๓, ๔, ๘, ๑๓, ๑๖, ๑๘, 
๒๑  

๕. ถ่ายทอดศูนย์เทคโนโลยีขยายผลไปสู่ตำบล วัด ที่มี
ศักยภาพ  

9 ๑ , ๒ , ๔ , ๖ , ๗ , ๑ ๐ , 
๑๒, ๑๔, ๑๗  

๖. การเขียนกฎหมายไว้ว่าให้ควบคุมดูแลรักษาวัดให้
เรียบร้อย  

8 ๒ , ๔ , ๖ , ๘ , ๙ , ๑ ๑ , 
๑๕, ๑๖  

 

จากตารางที่  ๔.๘ พบว่าผู้ ให้ข้อมูลหลัก (Key Informants) คณะสงฆ์ควรจัดทำ
แผนพัฒนาศักยภาพของพระสังฆาธิการ แบ่งเป็น แผนระยะสั้น (๑ ปี) แผนระยะกลาง (๒-๔ ปี) และ
แผนระยะยาว (๕ ปี) ผู้วิจัยสามารถอธิบายได้ด้วยการจัดลำดับความเหมาะสมจากมากไปหาน้อย 
ตามลำดับดังนี้ 

ลำดับที่ ๑ ตัวบ่งชี้ถ่ายทอดศูนย์เทคโนโลยีขยายผลไปสู่ตำบล วัด ที่มีศักยภาพ  
ลำดับที่ ๒ ตัวบ่งชี้การเขียนกฎหมายไว้ว่าให้ควบคุมดูแลรักษาวัดให้เรียบร้อย  
ลำดับที่ ๓ ตัวบ่งชี้เทคนิคในการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ 

๔.3.๕ ด้านการควบคุม  
จากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลสำคัญ ด้านการการอำนวยการ ในการพัฒนาศักยภาพและ

การปกครองคณะสงฆ์ พบว่า คณะสงฆ์ต้องดำเนินการใน ๓ ด้าน คือ การประเมิน การปรับปรุง และ
การให้รางวัล ดังนี้  

 
146สัมภาษณ์ พระสมุทรวชิรโสภณ, เจ้าคณะตำบลแม่กลอง, ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙.   



๑๗๕ 

1. พิจารณาสรรหาพระภิษุที่มีวุฒิภาวะสมควรแก่ตำแหน่ง เช่น เป็นเจ้าอาวาสมีพรรษา 
๕ นักธรรมเอก หรือมีการศึกษาทางโลก ดูความรู้ความสามารถ ดูศีลาจารวัตร ร่วมคิดกับญาติโยม 
ส่งไปอบรมเพ่ือเตรียมความพร้อม พิจารณาความรู้ความสามารถ ร่วมคิดกับญาติโยม147 ส่งอบรม
เตรียมความพร้อม ดูศีลาจารวัตร ร่วมคัดกับญาติโยม ดูผสมคือความรู้ เชิดชูด้านการปฏิบัติของผู้ที่จะ
เป็นพระสังฆาธิการ148 

๑) การฝึอบรมพระสงฆ์เข้าสู่ตำแหน่งต้องมีพรรษาพ้น ๕ วุฒิการศึกษา นักธรรมชั้น
เอก ทางโลก จบ ป.๖ ม.๓ ม.๖ ปริญญาตรี เป็นต้น1

149  

๒) เข้าอบรมก่อนแต่งตั้ง ๑๕ วัน ที่จังหวัด150 

๓) คัดเลือกพระสงฆ์ที่มีภูมิรู้มีตามภูมิฐาน มาเป็นผู้นำสงฆ์151  
๔) ให้ตำบลทุกตำบลคัดเลือกส่งเข้าอบรม152  

2. จัดอบรมนโยบายก่อนรับตำแหน่ง ทำการสอบสัมภาษณ์เสียก่อนถึงความพร้อมที่จะ
มารับงานต่อไป การศึกษาต้องเสมอภาคกัน ศีลาจารวัตรต้องเสมอกัน ทิฎฐิก็ต้องเสมอกันเพ่ือ
ขับเคลื่อน พิจารณาสรรค์หาพระภิษุท่ีมีวุฒิภาวะสมควรแก่ตำแหน่ง เช่น เป็นเจ้าอาวาส พรรษาพ้น ๕ 
พรรษา วุฒิ นธ.เอก หรือเปรียญทุกๆ ปี153 

3. ทำกิจกรรมปฏิบัติธรรม ให้มีกิจกรรมรักษาศีลห้า ศีลแปด ในวัด มีป้ายประกาศของ
วัดแข็งให้ผู้มาใช้บริการทางวัดและพระทุกรูปได้ทราบ154 ให้พระภิกษุอำนวยความสะดวกผู้มาติดต่อ 
ให้บริการชาวบ้านเรื่องการเข้ามาติดต่อประสานงานยืมของ มีป้ายประกาศของวัดได้แล้วได้แจ้งให้ผู้
มาใช้บริการทางวัด155 พระทุกรูปสามารถตอบได้ทุกรูปทุกองค์ ได้ปฏิบัติอย่างนี้ คือ ๑) ได้ตั้งระภิกษุ
ให้มีหน้าที่รับกิจนิมนต์ ๒) ได้แต่งตั้งพระภิกษุให้มีหน้าที่แจกภัต ๓) ได้แต่งตั้งพระภิกษุให้มีหน้าที่แจก
จีวร ๔) ได้แต่งตั้งให้พระภิกษุมีหน้าที่รักษาคลั่ง ๕) ได้แต่งตั้งให้พระภิกษุมีหน้าที่รักษาคลั่ง และมี
หน้าที่ต้อนรับแขกให้การบริการแก่ผู้มาทำบุญ ผู้ที่มาวัดให้ถูกใจอยากเข้าวัดเป็นประจำทุกวัน เพราะ

 
147สัมภาษณ์ พระเมธีคุณาภรณ์, เจ้าคณะดำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์, ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๙.   
148สัมภาษณ์ พระศรีปริยัติเมธี, เลขานุการเจ้าคณะจังหวัดประจวบคีรขีันธ์, ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๙.   
149สัมภาษณ์ พระวิสุทธิวรกิจ, ผู้อำนวยการหน่วยวิทยบริการวัดพระรูป จังหวัดเพชรบุรี , ๑๗ 

พฤศจิกายน ๒๕๕๙.   
150สัมภาษณ์ พระสมุห์พงษ์พัฒน์ สุรปญฺโญ, เจ้าอาวาสวัดเขาดิน, ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙   
151สัมภาษณ์ พระมหาภูมิชาย อคฺคปญฺโญ, ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเขาวัง, ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๙   
152สัมภาษณ์พระมหาพิเชษฐ์ กนฺตเสฎโฐ, ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม , ๒๒ 

พฤศจิกายน ๒๕๕๙   
153สัมภาษณ์ พระรัตนสุธี, ผู้ประสานงานคณะสงฆ์ภาค ๑๕, ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙   
154สัมภาษณ์ พระครูศรัทธาโสภิต, ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไตรธรรมาราม, ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙   
155สัมภาษณ์ พระพรหมเวที, เจ้าคณะภาค ๑๕, ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๙   



๑๗๖ 

วัดมีสถานที่บริการสะดวกสบายร่มเย็น ให้วัดสะอาดร่มรื่น ให้พระสงฆ์มีพระจริยวัตรที่งดงาม ให้ทำ
กิจกรรมที่ปฏิบัติธรรม จัดสอนให้รักษาศีลห้าเพ่ือความสงบสุข156

1 
๔. มีการมอบทุนการศึกษา สนับสนุนให้พระเรียนดีทุกปี ร่วมตั้งกองทุน มอบทุนให้พระ

ที่เรียนดี ร่วมจัดตั้งกองทุนกับจังหวัดเป็นประจำทุกปี และมอบทุน ร่วมตั้งกองทุนส่งเสริมการศึกษา 
มอบรางวัลให้แก่ผู้ที่สอบได้ ให้ทุนในการศึกษาต่อให้ได้รับการศึกษาอย่างเพียงพอ ในระดับวัด ตำบล 
อำเภอ ทางเราได้แต่งตั้งกองทุนการศึกษาไว้ในวัด เพ่ือให้พระภิกษุสามเณรจังหวัดนครราชสีมา  
ได้ศึกษาต่อในระดับสูง ทั้งบาลี นักธรรม157  และวิชาสามัญศึกษา ดังนี้  

๑) ได้นำพระภิกษุ สามเณร ไปฝากให้ศึกษาบาลี  
๒) ได้นำพระภิกษุสามเณรไปฝากให้เรียนนักธรรม  
๓) ได้นำพระภิกษุสามเณรไปเรียนที่ กศน. เพิ่มวุฒิ  
๔) ได้แนะนำให้ไปศึกษาต่อปริญญาตรีที่ มจร. และ มมร. ร่วมตั้งกองทุนกับจังหวัดที่

แจ้งขอทุนและตั้งทุนเพ่ิมทุน เป็นประจำทุกปี158 มอบทุนการศึกษาให้แก่ผู้ที่สอบได้ มีการมอบทุน
สนับสนุนพระภิกษุ สามเณร ที่เรียนดี ทุกๆปีมีการตั้งทุน เพ่ิมทุน สนับสนุน สม่ำเสมอ159 

๕. สนับสนุนให้สอบธรรมศึกษาสนับสนุนครูด้วยธรรมในโรงเรียนสนับสนุนให้ในบ้าน
รกัษาศีล ให้ความสะดวกกับผู้มาใช้บริการทางวัดไม่ว่ายืมของหรือมาพักวัด อำนวยความสะดวกแก่ผู้
มาขอใช้บริการกับทางวัด อำนวยความสะดวกแก่ผู้มาขอใช้บริการทางวัด ไม่ว่าจะมายืมสิ่งของหรือมา
พักท่ีวัดให้มีความสะดวก สบายใจ พระให้รักษาระเบียบวินัยอย่างเคร่งครัด160 คฤหัสถ์ให้ปฏิบัติตาม
หลักธรรม อำนวยความสะดวก ให้บริการแก่สังคมที่ใช้บริการของทางวัดได้รับความสะดวก ให้ระวัง
เรื่องศีลาจารวัตร อย่างเคร่งครัด มีการส่งเสริมกิจกรรมการพัฒนาด้านความสัมพันธ์ ระหว่างบ้าน วัด 
และโรงเรียน161

1 66 อย่างนี้ คือ ๑. จัดงานวัด ตักบาตรทำบุญ ส่งเสริมศาสนา เชิญชวนชาวบ้านเข้า
ร่วมงานให้เป็นเจ้าภาพพร้อมกัน ๒. จัดงานโรงเรียนวันเด็ก วันก่อตั้งโรงเรียนมอบทุนการศึกษาให้
นักเรียน ๓. จัดงานบ้าน บุญขึ้นบ้านใหม่ งานพิธีต่างๆ เป็นต้น สนับสนุนส่งเสริมบ้านในภารกิจทาง
บ้านเมือง สนับสนุนครูสอนศีลธรรมในโรงเรียนสนับสนุนให้สอบธรรมศึกษาทุกๆ ปี162

 

 
156สัมภาษณ์ พระครูโกศลสุภกิจ, เจ้าคณะอำเภอกุยบุรี, ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๙   
157สัมภาษณ์ พระครูวิสุทธานันทคุณ, เจ้าคณะอำเภอโพธาราม, ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙   
158สัมภาษณ์ พระครูวัชรสุวรรณาทร, เจ้าคณะอำเภอเมืองเพชรบุรี, ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๙.   
159สัมภาษณ์ พระมหาชิยภัทร ฉฺนนาลโย, ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม , ๒๓ 

พฤศจิกายน ๒๕๕๙.   
160สัมภาษณ์ พระครูปราโมทย์ปัญญาวัตร, เจ้าคณะแภอบางคณฑี, ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙   
161สัมภาษณ์ พระพิพิธพัชโรดม, รองเจ้าคณะจังหวัดเพชรบุรี, ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙   
162สัมภาษณ์ พระวิสุทธิวรกิจ, ผู้อำนวยการหน่วยวิทยบริการวัดพระรูป จังหวัดเพชรบุรี , ๑๗ 

พฤศจิกายน ๒๕๕๙.   



๑๗๗ 

6. ประชุมสงฆ์ ประชุมชาวบ้าน สรรหาโดยประชาธิปไตย ร่วมตัดสินใจทั้งญาติโยม และ
พิจารณาในมุมกว้าง พระสังฆาธิการทุกรูป ควรหาความรู้พัฒนาอยู่เสมอ รักษาศีลให้ดี จะได้พัฒนา
พระพุทธศาสนาให้ก้าวหน้าต่อไป ร่วมตัดสินใจทั้งพระทั้งโยม พิจารณาอย่างกว้างในทุกด้าน คัดเลือก
ให้พระสงฆ์ดำรงตำแหน่งพระสังฆาธิการอย่างยุติธรรม โปร่งใส163 เพ่ือเป็นไปตามขั้นตอนของ
กฎระเบียบของคณะสงฆ์ อย่างนี้ คือ ให้เจ้าอาวาสร่วมกับชาวบ้านคัดเลือกพระภิษุในวัดนั้นๆ ลงมติ
เห็นชอบทุกฝ่ายก็ทำรายงานส่งจังหวัดได้เลยไม่มีปัญหาใดๆ ดูกฎพระธรรมวินัย  ดูกฎระเบียบของ
กฎหมาย ดูญาติโยมยอมรับหรือไม่ ประชุมสงฆ์ ประชุมชาวบ้าน ให้สรรค์หาโดยประชาธิปไตย 
ธรรมาธิประไตย164 ผู้วิจัยแจกแจงตารางความถี่ของข้อมูลเชิงลึกไว้ ดังนี้ 

 
ตารางท่ี ๔.9  แสดงสาระสำคัญในการพัฒนาศักยภาพของพระสังฆาธิการ โดยการแจกแจงตาราง

ความถี่ของขอมลูจากการสัมภาษณ์เชิงลึก ด้านการควบคุม 
 

ประเด็น / ตัวบ่งชี้ ปริมาณ 
๑) พิจารณาสรรหาพระภิษุที่มีวุฒิภาวะสมควรแก่

ตำแหน่ง  
4 ๒, ๕, ๑๑, ๑๖  

๒) การฝึอบรมพระสงฆ์เข้าสู่ตำแหน่ง  2 ๑, ๙  

๓) จัดอบรมนโยบายก่อนรับตำแหน่ง  1 15 

๔) ป้ายประกาศของวัดแข็งให้ผู้มาใช้บริการทางวัด  7 ๑, ๔, ๗, ๑๐, ๑๑, ๑๔, 
๑๘  

๕) การมอบทุนการศึกษา สนับสนุนให้พระเรียนดีทุกป  6 ๓, ๔, ๘, ๑๓, ๑๖, ๑๘  

๖) สนับสนุนให้สอบธรรมศึกษาสนับสนุนครูด้วยธรรม
ในโรงเรียน  

9 ๑ , ๒ , ๔ , ๖ , ๗ , ๑ ๐ , 
๑๒, ๑๔, ๑๗  

๗) พระใหรักษาระเบียบวินัยอยางเครงครัด 11 ๒ , ๔ , ๖ , ๘ , ๙ , ๑ ๑ , 
๑๕, ๑๖  

๘) ป ระชุ ม ส งฆ  ป ร ะชุ ม ช า วบ าน  ส ร รห า โด ย 
ประชาธิปไตย 

5 ๖, ๗, ๑๐, ๑๒, ๑๔ 

 
 
 

 
163สัมภาษณ์ พระศรีปริยัติเมธี, เลขานุการเจ้าคณะจังหวัดประจวบคีรขีันธ์, ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๙.   
164สัมภาษณ์ พระรัตนสุธ,ี ผู้ประสานงานคณะสงฆ์ภาค ๑๕, ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙.   



๑๗๘ 

จากตารางที่  ๔.9  พบวาผู ใหขอมูลหลัก (Key Informants) คณะสงฆควรจัดทํา 
แผนพัฒนาศักยภาพของพระสังฆาธิการ แบงเปน แผนระยะสั้น (๑ ป) แผนระยะกลาง (๒-๔ ป) และ 
แผนระยะยาว (๕ ป)  ผูวิจัยสามารถอธิบายไดดวยการจัดลําดับความเหมาะสมจากมากไปหานอย 
ตามลําดับดังนี้  

ลําดับที่ ๑ ตัวบงชี้พระใหรักษาระเบียบวินัยอยางเครงครัด  
ลําดับที่ ๒ ตัวบงชี้สนับสนุนใหสอบธรรมศึกษาสนับสนุนครูดวยธรรมในโรงเรียน  
ลําดับที่ ๓ ตัวบงชี้ปายประกาศของวัดแข็งใหผูมาใชบริการทางวัด 
สรุปไดวา  การปกครอง หมายถึง การดูแล การคุมครอง การระวังรักษาหรือการบริหาร 

หรืออาจกลาวไดวา การปกครอง คือการสรางกฎเกณฑเปนกฎหมายใชบังคับคนในสังคมใหปฏิบัติ 
ตามและเปนกฎเกณฑที่ใชในการตัดสินความขัดแยงระหวางคนในสังคม ทุกคนตองยอมรับและปฏิบัติ 
ตามกฎที่จัดตั้งขึ้น ถาใครทําผิดกฎ จะไดรับโทษตามที่ไดกําหนดไว ทั้งนี้ก็เพ่ือความอยูไดอยูรอดและ 
ความสงบสุขของคนในสังคม ในทางศาสนจักร การปกครองใชพระวินัยหรือสิกขาบทซึ่งพระพุทธองค 
ทรงประชุมสงฆและรวมกันพิจารณาบัญญัติขึ้น เปนธรรมนูญการปกครอง ทั้งนี้ เพ่ือใชควบคุมความ 
ประพฤติของพระภิกษุที่ยังเปนปุถุชนใหเปนไปในแนวทางเดียวกันการปกครองของคณะสงฆ  
ไมมี ระบบที่มีชื่อเรียกเฉพาะ คณะสงฆของพระพุทธเจาเปนสังฆะ ซึ่งมีระเบียบ แบบแผนขอกําหนด
วิธีการ ดําเนินการตามที่พระองคทรงบัญญัติไว ฉะนั้น การปกครองคณะสงฆที่ดี เพ่ือใหเกิด
ประสิทธิภาพนั้น เบื้องตน ตองรูจักวางโครงงานหรือการแบงงานมอบอํานาจหนาที่ จําตองมีทีมงาน
คอยสนองงานเจาคณะ เพ่ือใหงานดําเนินไปดวยความเรียบรอย จึงกําหนดลักษณะงานไว ๔ ประการ คือ 

๑. ผูสนองงานที่ทําหนาที่เปนเลขานุการ จะตองคอยสังเกตและศึกษาวา ผูบังคับบัญชา 
ของตนชอบอยางไรการสังเกตเปนเรื่องสําคัญ ผูที่จะเปนแมบานหรือเลขานุการไดดีหรือไม ดูที่การ 
สังเกต เชนเมื่อรางหนังสือเสนอไปแลวมีการแกไข ผูสนองงานที่ฉลาดจะสังเกตวาทานแกไขในเรื่องใด 
ไมวาจะเปนการพิมพ การพิสูจนอักษร วรรคตอน เปนตน เลขานุการตองเปนคนชางสังเกตและจดจํา 
เพราะตองทําหนาที่เปนแมบานหรือหัวหนาสํานักงานหนังสือเขาออกอยูในความรับผิดชอบของ 
เลขานุการ การจัดระบบงานเอกสาร ตูไหนเก็บเอกสารอะไร ตองใหเปนระบบระเบียบเมื่อเก็บแลว 
เวลาที่ตองการใช สามารถหาไดอยางรวดเร็ว 

๒. เปนสวนที่ทําใหงานบริหารงานปกครองดําเนินไปไดอยางมีประสิทธิภาพ มหาเถร 
สมาคมกําหนดไววา ตองมีการประชุมพระสังฆาธิการในระดับตางๆ ปหนึ่งหลายครั้ง ฝายเลขานุการ 
มีบทบาทสําคัญที่สุดที่จะทําใหการประชุมไดผล ตั้งแตการแจงกําหนดประชุม จัดสถานที่ นัดผูเกี่ยวของ 
มาชี้แจง จัดทําวาระการประชุม สิ่งที่สําคัญที่สุดคือ เตรียมเอกสารประกอบการประชุม อยาใหประชุม
มือเปลาเด็ดขาด ถาจะประชุมเรื่องอะไร กฎ ระเบียบ ขอบังคับหรือคําสั่งในเรื่องนั้นๆ วาอยางไร  
ตองนํามาแจกที่ประชุม มิฉะนั้นแลวจะทําใหการพิจารณาผิดกฎ ระเบียบหรือคําสั่ง ในการประชุม



๑๗๙ 

คณะรัฐมนตรี เรื่องแตละเรื่องที่เสนอเขาที่ประชุม เลขาธิการคณะรัฐมนตรี จะตรวจอยางละเอียด    
ถาเปนเรื่องเกี่ยวกับการเงิน ตองถามไปที่กระทรวงการคลังกอนวา เรื่องนี้ กระทรวงการคลังมีมติว
าอยางไร ถาเปนเรื่องงบประมาณ ตองถามไปที่สํานักงบประมาณ ถาทุกฝายเห็นพองตองกันวาควร 
เขาที่ประชุม เลขาธิการ จึงจะไดเสนอเขาที่ประชุมคณะรัฐมนตรี นี่เรียกวา “ทํางานหลังฉาก” 

๓. มีหนาที่กรองงานเสนองานเพ่ือพิจารณาวา เรื่องนี้เปนมาอยางไร กอนที่จะเสนอ      
เจาคณะ ตองกรองงานหรือมีการบันทึกแนบเสนอถวายคําแนะนํากอนพิจารณาอนุมัติ อาจจะเปน 
บันทึกเล็กๆ ไวที่ทายวา ระเบียบเปนมาอยางไร เพราะฉะนั้นสิ่งที่เลขานุการตองรูคือ กฎ ระเบียบ มติ 
ทั้งหมดซึ่งในทางปฏิบัติเปนไปไดยาก แตก็ตองไปหาเรื่องที่เกี่ยวของมาเสนองาน เลขานุการตองเปน 
หูเปนตาใหกับผูบังคับบัญชา ในการปกครอง ฝายการขาวตองมี เมื่อเกิดอธิกรณ อยาใหผูบังคับบัญชา 
บอกวา “เรื่องนี้ ยังไมไดรับรายงาน” เลขานุการตองเปนผูประสาน  

๔. การสนองงาน เรียกวา เปนหนวยเฉพาะกิจ ตรงนี้คณะสงฆเรายังขาดและสิ่งที่ 
เลขานุการตองทํา คือเวลาเกิดเรื่อง เลขานุการตองเปนหนวยเคลื่อนที่เร็ว Trouble Shooter แปลวา 
เจาะปญหา ลงไปคลี่คลายปญหา แขวงหรือตําบลตองมีทีมที่จะลงไปดูในระดับวัดเขตหรืออําเภอ 
ก็ตองมีทีมงานในเวลาเกิดปญหาเกิดเรื่องตางๆ ทุกฝายปรึกษาหารือเฉพาะเรื่องนั้นๆ พยายามอยาให
ถึง สื่อมวลชน ที่คณะสงฆเกิดปญหาในขณะนี้เพราะขาดทีมจะเขาไปจัดการกับปญหา เราควรจัดตั้ง 
ทีมงานหนวยเคลื่อนที่เร็วเขาไปแกปญหา อยาใหลุกลามใหญโตกลายเปนน้ำผึ้งหยดเดียว การขาด
ความรู้ ความเข้าใจ ขาดทักษะในการปกครอง  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๘๐ 

ตารางท่ี 4.10  สรุปกระบวนการพัฒนาศักยภาพพระสังฆาธิการ 
 

กระบวนการพัฒนา การพัฒนาศักยภาพ 
พระสังฆาธิการ 

แผนงาน/โครงการ 
 

การวางแผน ทักษะด้านความรู้  
ส่งเสริมการศึกษา อบรมและดูงาน  
ทักษะด้านทักษะ  
จัดฝึกอบรม/ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น  
ทักษะด้านความสามารถ  
เน้นการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมเพื่อการ
พัฒนาที่ยั่งยืน  

ระยะสั้น 
ระยะกลาง 
ระยะยาว 

การจัดองค์การ  
 

ทักษะด้านความรู้  
จัดอบรมพระสังฆาธิการสม่ำเสมอ  
ทักษะด้านทักษะ  
เน้นการฝึกภาคสนาม  
ทักษะด้านความสามารถ 
พัฒนาความรู้ความสามารถของพระสังฆาธิการ  

ผู้ขับเคลื่อน 
ตำบล 
อำเภอ 
จังหวัด 

การบริหารงานบุคคล  
 

ทักษะด้านความรู้  
คั ด เลื อกพ ระภิ กษุ ส าม เณ รที่ มี ค วามรู้ ดี  
ประพฤติดี  
ทักษะด้านทักษะ  
มอบหมายงานให้ปฏิบัติ  
ทักษะด้านความสามารถ 
เลื่อนขั้น เลื่อนวิทยฐานะให้  

ทรัพยากรมนุษย์ 
การสรรหา 

แต่งตั้ง 
พิจารณาความดี

ความชอบ 

การอำนวยการ  
 

ทักษะด้านความรู้  
จัดอบรมระยะสั้น สม่ำเสมอ/หมั่นประชุมกัน  
ทักษะด้านทักษะ  
จั ด ตั้ ง โร ง เรี ยน พ ระสั งฆ าธิ ก าร ส่ ง เส ริ ม
การศึกษา  
ทักษะด้านความสามารถ 
ฝึกอบรมวิปัสสนากรรมฐาน/มีคณะกรรมการ  

การดำเนินงาน  
อบรม  
ศึกษา  
พัฒนา  

การควบคุม  
 

ทักษะด้านความรู้  
มีการรายงานผลการดำเนินงานทุกปี  
ทักษะด้านทักษะ  
มีการประชุมวางแผนเพื่อปรับปรุงพัฒนา  
ทักษะด้านความสามารถ 
ส่งเข้าประกวดวัดพัฒนาตัวอย่างและด้านอ่ืนๆ  

การตรวจสอบ 
ประเมินผล 
ปรับปรุง 
ให้รางวัล 



๑๘๑ 

๔.4 แนวทางการพัฒนาศักยภาพพระสังฆาธิการในเขตการปกครองคณะสงฆภาค ๑๕   
๔.4.๑ ศักยภาพของพระสังฆาธิการในการปกครองคณะสงฆ   
แนวการพัฒนาศักยภาพพระสังฆาธิการในเขตการปกครองคณะสงฆภาค ๑๕ เพ่ือ 

สงเสริมการพัฒนาการปกครองคณะสงฆและเพ่ือเปนแนวทางการศึกษาวิจัยดังตอไปนี้   
1. ปจจุบันกฎระเบียบตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ ไดวางแบบไวแลว คณะสงฆ์ 

ก็ปกครองไปอยางนั้น คือ ในราชอาณาจักร มีสมเด็จพระสังฆราชเปนประมุข และไดมอบการปกครอง 
แบงออกเปนเจาคณะหน เจาคณะภาค เจาคณะจังหวัด เจาคณะอําเภอ เจาคณะตําบล และเจา 
อาวาส เปนตน ในระบบการปกครองสงฆนี้ มองดูโดยภาพรวมจัดวาดีเยี่ยมอยูแลว แตพระสงฆก็มีศีล 
สังวรไมเหมือนกัน ถือวาเปนจุดแข็งของการปกครองคณะสงฆ 

2. มีการปกครองตามหลักอปริหานิยธรรม ๗  นั้ นคือ การปกครองตามหลัก 
ที่พระพุทธเจ้าไดตรัสไว จึงถือไดวา เปนยุทธศาสตรในการจัดการสวนหนึ่ง เปนหลักการปกครอง 
ที่สมบูรณที่สุดในการพัฒนาการปกครองคณะสงฆในปจจุบันนี้ 

3. ประชาชนสวนใหญยังคงเคารพศรัทธาในปฏิปทาของพระสังฆาธิการอยางไมเสื่อม 
คลาย และยังเชื่อวาพระสงฆคือผูนําดานจิตใจ เปนผูนําชุมชนในการสรางเสริมคุณความดีสมัครสมาน 
สามัคคีปรองดอง คือจุดแข็งท่ีสําคัญในการพัฒนาการปกครองสงฆใหเปนตัวอยางแกชาวบาน 

4. มียุทธศาสตรในการจัดการสรางความโปรงใสในการปกครองสงฆ ลดชองวางในการ 
ปกครองสงฆเพ่ือความเขาใจและเปนไปในความสามัคคีของคณะสงฆ 

5. การพัฒนาการปกครองคณะสงฆมียุทธศาสตรในการจัดการโดยผูบริหารวัดตองนํา 
หลักธรรมของพระพุทธเจากลาวคือคําสั่งสอนของพระพุทธเจามาใชในการพัฒนาการปกครอง 
คณะสงฆ อาทิเชน หลักอปริหานิยธรรม ๗ มาใชในการบูรณาการใหเกิดประโยชนสุขตอการบริหาร
กิจการ คณะสงฆดานการปกครองไดอยางเหมาะสมกับยุคปจจุบัน 

6. การพัฒนาศักยภาพของพระสังฆาธิการในการปกครองคณะสงฆมียุทธศาสตรในการ 
จัดการโดยผูบริหารใชการรักษากฎระเบียบเปนหลัก โดยมีผูบริหารคณะสงฆเปนผูบูรณาการจัดระบบ 
ในดานศาสนวัตถุ ศาสนธรรม ศาสนบุคคล จนถึงเจาอาวาสวัดตางๆ ที่จะตองสอดสองดูแลลูกวัด 
ของ ตนไมใหนอกรีดนอกรอย ไมใหมีความประพฤติมิชอบในวงการสงฆที่เขมงวดขึ้น 

7. มียุทธศาสตรในการจัดการพัฒนาศักยภาพของพระสังฆาธิการในการปกครอง 
คณะ สงฆในดานการสรางความรัก ความศรัทธาใหแกฆราวาส และบุคคลทั่วไป เพราะในปจจุบันเมื่อ
ศึกษาสภาพการทํางานแลวจะเห็นไดวา คนเริ่มมีความแคลงใจในการดํารงตนของพระสงฆบางรูปที่มี 
พฤติกรรมไมชอบมาพากล จึงมีความเห็นวา เอาจุดแข็งการทํางานดานความเชื่อ ความรัก  
ความศรัทธาที่มีตอศาสนาพุทธเขาแสดงความยึดเหนียวจิตใจของคนทั่วไป ใหเปนเหมือนในอดีต 
ที่ผานมา จึงจะพัฒนาการปกครองคณะสงฆสูอนาคตได 



๑๘๒ 

8. การปกครองคณะสงฆมียุทธศาสตรดังนี้ ๑) มีการแบงสายงานปกครองใหชัดเจน และ 
มีคณะกรรมการสงฆที่มีความรูในการพิจารณาภิกษุผูกระทําความผิด ๒) มีการประชุมหรือการปรึกษา 
คณะกรรมการสงฆทั่วจังหวัดถึงแนวทางการวางแผน และแนวทางปฏิบัติงานใหอยูในกรอบเดียวกัน 

9. การบูรณาการตามหลักพุทธธรรมที่เกี่ยวของกับการพัฒนาการปกครองคณะสงฆ 
ใน ปจจุบัน ไดแก หลักภิกขุอปริหานิยธรรม ๗ เปนธรรมไมเปนที่ตั้งแหงความเสื่อม เปนไปเพ่ือความ 
เจริญฝายเดียว สําหรับหมูคณะหรือผูบริหารบานเมืองที่ดี หมั่นประชุมเนื่องนิตย พรอมเพรียงกัน 
ประชุม ไมบัญญัติสิ่งที่ไมควร ภิกษุใดเปนหัวหนานับถือดวยดี ไมหลงติดอยูในอํานาจวาสนา ยินดีใน 
เสนาสนะ นับถือเพ่ือนสหธรรมิกผูมีศีลธรรม นอกจากนั้น ผูบริหารวัดสามารถนํามาประยุกตใชกับ 
การวางแผนปกครอง การจัดองคการ การบริหารงานบุคคล การติดตอประสานงาน และการควบคุม 
ทรัพยากรทั้งปวงไดโดยความเหมาะสม 

สรุปไดวา การพัฒนาศักยภาพพระสังฆาธิการในเขตการปกครองคณะสงฆภาค ๑๕      
มียุทธศาสตรในการจัดการพัฒนาการปกครองคณะสงฆในดานการสรางความรัก ความศรัทธาใหแก 
ฆราวาส และบุคคลทั่วไป เพราะในปจจุบันเมื่อศึกษาสภาพการทํางานแลวจะเห็นไดวา คนเริ่มมีความ 
แคลงใจในการดํารงตนของพระสงฆบางรูปที่มีพฤติกรรมไมชอบมาพากล จึงมีความเห็นวา เอาจุดแข็ง 
การทํางานดานความเชื่อ ความรัก ความศรัทธาที่มีตอศาสนาพุทธเขาแสดงความยึดเหนียวจิตใจของ 
คนทั่วไป ใหเปนเหมือนในอดีตที่ผานมา จึงจะพัฒนาการปกครองคณะสงฆสูอนาคตได นอกจากนั้น 
การปกครองคณะสงฆควรจะมียุทธศาสตรดังนี้ ๑) ควรจะมีการแบงสายงานปกครองใหชัดเจน และมี
คณะกรรมการสงฆที่มีความรูในการพิจารณาภิกษุผูกระทําความผิด ๒) ควรจะมีการประชุมหรือการ 
ปรึกษาคณะกรรมการสงฆทั่วจังหวัดถึงแนวทางการวางแผน และแนวทางปฏิบัติงานใหอยูในกรอบ 
เดียวกัน ดังนั้น การบูรณาการตามหลักพุทธธรรมที่เกี่ยวของกับการพัฒนาการปกครองคณะสงฆ  
ในปจจุบัน ไดแก หลักภิกขุอปริหานิยธรรม ๗ เปนธรรมไมเปนที่ตั้งแหงความเสื่อม เปนไปเพ่ือความ 
เจริญฝายเดียว สําหรับหมูคณะหรือผูบริหารบานเมืองที่ดี หมั่นประชุมเนืองนิตย พรอมเพรียงกัน
ประชุม ไมบัญญัติสิ่งที่ไมควร ภิกษุใดเปนหัวหนานับถือดวยดี ไมหลงติดอยูในอํานาจวาสนา ยินดีใน
เสนาสนะ นับถือเพ่ือนสหธรรมิกผูมีศีลธรรม นอกจากนั้น ผูบริหารวัดสามารถนํามาประยุกตใชกับ
การวางแผนปกครอง การจัดองคการ การสั่งการ การติดตอประสานงาน และการควบคุมทรัพยากร 
ทั้งปวงไดโดยความเหมาะสม 

4.4.๒ จุดออนการปกครองคณะสงฆ  
๑. จุดอ่อนการพัฒนาศักยภาพของพระสังฆาธิการในการปกครองคณะสงฆ์ คือ       

ขาดบุคลากรด้านการศึกษา เมื่อขึ้นมาเป็นเจ้าคณะผู้ปกครองแล้ว ก็จะต้องปกครองไม่ราบรื่น    
เพราะขาดบุคลากรการศึกษาเล่าเรียน  



๑๘๓ 

๒. ในการปกครองคณะสงฆ์ที่เน้นจุดอ่อน คือ การเปลี่ยนแปลงทางสังคมบ้านเมือง 
เทคโนโลยี สิ่งเหล่านี้ถือว่า เป็นจุดอ่อนของคณะสงฆ์ พระสงฆ์ควรรู้การเปลี่ยนแปลงสิ่งเหล่านี้     
เมื่อพระนำเทคโนโลยีเหล่านี้มาใช้ในการพัฒนาการปกครอง จึงมองว่า พระสงฆ์ควรใช้ระบบเหล่านี้มา
ใช้เป็นต้น ดังนั้น ควรทำความเข้าใจให้ดีกับญาติโยมผู้มีจิตศรัทธาทั้งหลายก่อน เพ่ือจะได้ไม่เป็นข้อ
กล่าวหาของญาติโยมผู้สนับสนุนทุนทรัพย์เพ่ือวัด  

3. การพัฒนาศักยภาพของพระสังฆาธิการในการปกครองคณะสงฆ มีจุดออนการทํางาน 
คือ เปนระบบอุปถัมภ คือ การอลุมอลวยกันจนกลายเปนความคุนเคย ความคุนเคยเชนนี้ทําใหระบบ 
การพัฒนาการปกครองเปนไปตามความนิยมเฉพาะการ เฉพาะกลุมเทานั้น แตโดยภาพรวมแลวการ 
เปลี่ยนแปลงพัฒนาการปกครองคณะสงฆทําไดยากเพราะเปนระบบเกาแกแตโบราณสืบทอดกันมา 
จนถึงทุกวันนี้ 

๔. สวนการพัฒนาศักยภาพของพระสังฆาธิการในการปกครองคณะสงฆ มีจุดออนคือ 
ประชาชนในพ้ืนที่สวนใหญมีอาชีพแบบเดิมเริ่มจางหายไป ฐานะทางครอบครัวมีรายไดนอย           
ตองออกไปทํางานทุกวัน สวนการพัฒนาการดานอ่ืนๆ ก็ยังมีการขาดแคลนบุคคลที่จะเขามารับ
ภาระกิจตอยอดสืบทอดอายุพระพุทธศาสนา เนื่องมาจากสาเหตุสําคัญสวนหนึ่งการเปลี่ยนแปลงทาง
การเมือง การปกครองเปนไปตามกระแสโลกาภิวัตน สงผลใหการพัฒนาการปกครองคณะสงฆตองรับ
ผลกระทบในสวนที่เกี่ยวของกับปจจัยในการดํารงชีพ เชน ไตรจีวรขึ้นราคา อาหารบิณฑบาต 
ไดนอยลง การดําเนินการหาปจจัยเขาวัดมาทําการกอสรางเสนาสนะภายในวัดไดนอยลง และการหา
เจาภาพใหรับ เปนภาระในเรื่องการรักษาพยาบาลบุคลากรสงฆที่ทําหนาที่รักษาดูแลงานปกครอง 
นอยลง โดยสวน ใหญพระสังฆาธิการจะตองพยายามดําเนินการจัดการเทาที่จะสามารถทําไดดวย
กําลังสติปญญาของ ตนเองเปนประมาณ นอกจากนั้น ผูที่จะบวชถวายตัวในบวรพระพุทธศาสนา 
ก็นอยลงทุกวัน 

๕. ไมมีการกําหนดแผนงานในการพัฒนาศักยภาพของพระสังฆาธิการในการปกครอง 
คณะสงฆที่ชัดเจน   

๖. การพัฒนาศักยภาพของพระสังฆาธิการในการปกครองคณะสงฆ มีจุดออนการทํางาน 
คือ ความคนุเคยกันทําใหเกิดการลาชาในบางวัด บางตําบล บางอําเภอ    

7. การตรวจสอบภิกษุที่เดินทางมาประกอบกิจตางๆ นอกพ้ืนที่ไมสามารถควบคุมได   
ซึ่งอาจกอใหเกิดความเสียหาย หรือมีพฤติกรรมมิชอบ ไมถูกตองตามหลักการศาสนา จะทําใหเกิด
ความเสื่อมศรัทธา และเสียระบบการปกครองในภาพรวมได (๒) ความไม เขมแข็งของผูมีอํานาจ 
หนาที่การปกครองคณะสงฆ มีการปลอยปละ ละเลยใหภิกษุบางรูปทําผิดวินัย สงฆ ทําใหเกิด
ภาพพจนที่ไมดีตอวงการสงฆโดยรวม   



๑๘๔ 

๘. ขาดการวางระบบในการปกครองอยางชัดเจน และผูมีอํานาจในการปกครองไมปฏิบัติ 
หนาที่ตามอํานาจที่ไดรับมอบหมายของคณะสงฆ อันเปนจุดออนในการพัฒนาการปกครอง 

สรุปไดวา จุดออนการทํางานของการพัฒนาศักยภาพพระสังฆาธิการในเขตการปกครอง 
คณะสงฆภาค ๑๕ ก็คือ ขาดบุคลากรเจาหนาที่ที่มีความรูความสามารถ โดยยังมีพระสังฆาธิการ 
จํานวนนอยมาก นอกจากนั้น พระสังฆาธิการที่มีอยูก็ไมสามารถปฏิบัติศาสนกิจไดตามเปาหมาย 
เนื่องมาจากสาเหตุทานมีอายุ พรรษามาก สุขภาพรางกายไมอํานวย การดําเนินการพัฒนาการตางๆ 
เปนไปไดนอย ไมครอบคลุมบริบทการปกครองในพ้ืนที่จริงในปจจุบันนี้ นอกจากนั้น ขาดการวาง 
ระบบในการปกครองอยางชัดเจน และผูมีอํานาจในการปกครองไมปฏิบัติหนาที่ตามอํานาจที่ไดรับ 
มอบหมายของคณะสงฆ อันเปนจุดออนในการพัฒนาการปกครอง ดังนั้น  การพัฒนาการปกครอง 
คณะสงฆ มีจุดออนการทํางาน คือ บุคลากรที่มีความรูความสามารถมีจํานวนนอยลง การให 
พระ สังฆาธิการมีความรูการปกครองสงฆควรจะขยายใหกวางข้ึน มาตรการติดตามและประเมินผล 

4.4.๓ การวัดศักยภาพของพระสังฆาธิการ    
แนวการพัฒนาศักยภาพของพระสังฆาธิการ เพ่ือสงเสริมการพัฒนาการปกครอง 

คณะสงฆ เพ่ือเปนแนวทางการศึกษาวิจัยดังตอไปนี้   
๑. เจาคณะทุกระดับ ไดปฏิบัติงานตามภาระหนาที่ที่ไดรับผิดชอบกํากับดูแลพระภิกษุ 

สามเณร และดูแลการปกครองหมูคณะใหอยูในกฎระเบียบ ไมประพฤติเสียหายแกวงการสงฆ์ 
ในจังหวัด   

๒. การประเมินผลหรือการวัดผลการทํางานของพระสังฆาธิการแตละป แตละโครงการ
ในระยะเวลาที่ผานมานั้น จะเห็นไดวา สําเร็จไดดวยดีเกือบทุกประการ ทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ   

๓. การประเมินผลการพัฒนาการปกครองคณะสงฆเมื่อมองโดยภาพรวมแลว  
พระสังฆาธิการทุกระดับชั้น ไดทําหนาที่อยางตอเนื่อง มีการประชุมปรึกษาหารือกันทุกระยะการ
ทํางาน เมื่อมีหตุการณเกิดขึ้นก็เขาไปดําเนินการแกไขปญหาตามความเหมาะสม ซึ่งมีแนวทางการ
พัฒนาการ ปกครองสงฆเปนไปตามกฎระเบียบที่มีอยูแลว รวมถึงกฎหมายและสิ่งแวดลอมในสภาพ 
ปจจุบัน    

๔. การประเมินผลการพัฒนาการปกครองคณะสงฆ วัดผลจากความรวมมือรวมใจในการ 
เขารวมประชุมพระสังฆาธิการ ซึ่งเปนไปตามกฎระเบียบ และวัดผลจากความรวมมือรวมใจในการสง 
ขอมูลที่สํานักงานเจาคณะจังหวัดขอความรวมมือจากพระสังฆาธิการทุกระดับชั้นการปกครอง     

๕. การประเมินผลการพัฒนาการปกครองคณะสงฆควรจะมีการประเมินผลเปนระยะ
เวลาอยางนอย ๒ ครั้งตอเดือน เพ่ือใหมีการปรับปรุงพัฒนาเปลี่ยนแปลงวิธีการทํางาน โดยให  
บุคลากรทํางานมีความรับผิดชอบ มีความสอดคลองกับกฎระเบียบ กฎหมายและสิ่งแวดลอม อาจจะ 
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มีการจัดตั้งเปนโครงการพัฒนาการปกครองคณะสงฆ และมีการประเมินผลตามจุดประสงคที่ตั้งไว้ 
ก็จะสงผลดีมากขึ้น   

๖. เมื่อการปกครองคณะสงฆ มีรูปแบบเชนเดียวกับการปกครองบานเมือง ก็ควรจะมี
การประเมินผลการพัฒนาการปกครองคณะสงฆใหมีความสอดคลองกับกฎระเบียบ กฎหมายและ 
สิ่งแวดลอม เพ่ือใหทราบขอมูลรายละเอียดทั้งขอดีและขอเสีย เพ่ือเปนแนวทางในการปรับปรุง 
เปลี่ยนแปลงพัฒนาตอไปในอนาคตได 

สรุปไดวา การประเมินผลการพัฒนาศักยภาพของพระสังฆาธิการในการปกครองคณะ 
สงฆ เมื่อมองโดยภาพรวมแลว พระสังฆาธิการทุกระดับชั้น ไดทําหนาที่อยางตอเนื่อง มีการประชุม 
ปรึกษาหารือกันทุกระยะการทํางาน เมื่อมีเหตุการณเกิดขึ้นก็เขาไปดําเนินการแกไขปญหาตามความ 
เหมาะสม ซึ่งมีแนวทางการพัฒนาการปกครองสงฆเปนไปตามกฎระเบียบที่มีอยูแลว รวมถึงกฎหมาย  
และสิ่งแวดลอมในสภาพปจจุบันนี้ นอกจากนั้น การประเมินผลการพัฒนาศักยภาพของพระสังฆาธิการ  
ในการปกครองคณะสงฆก็ยังคงรูปแบบเดิมๆ ไมมีการเปลี่ยนแปลงมาก แตถาจะมีการ เปลี่ยนแปลง 
ก็ จะ เป น เรื่ อ งบุ คคล  ก าร เงิน งบ ป ระมาณ  การขอ งวั สดุ อุ ป ก รณ สิ่ งของเครื่ อ งใชสอย 
ในสํานักงาน และวิธีการจัดการที่สั่งมาจากผูปกครองระดับสูงสั่งการลงมาตามลําดับชั้นปกครอง  
ถาการปกครองในระดับวัด ระดับตําบล ระดับอําเภอ ไมมีกรณีการวิวาทกัน การทะเลาะกัน  
การกระทําความผิดศีลผิดธรรม ผิดกฎหมายบานเมืองเปนตน การปกครองคณะสงฆก็ถือวามีความ
สอดคลองกับกฎระเบียบ กฎหมายและสิ่งแวดลอม ดังนั้น เมื่อการปกครองคณะสงฆมีรูปแบบ 
เชนเดียวกับการปกครองบานเมือง ก็ควรจะมีการประเมินผลการพัฒนาการปกครองคณะสงฆใหมี
ความสอดคลองกับ กฎระเบียบ กฎหมายและสิ่งแวดลอม เพ่ือใหทราบขอมูลรายละเอียดทั้งขอดี
และขอเสีย เพ่ือเปน แนวทางในการปรับปรงุเปลี่ยนแปลงพัฒนาตอไปในอนาคตได    

ปญหาการปกครองคณะสงฆ มีดังนี้คือ  
๑. ดานบุคลากร คือ มีปญหาการขาดแคลน บุคลากร คือ ภิกษุผูดํารงตําแหนงการปก

ครองคณะสงฆ มีแนวทางแกปญหาโดย ควรปรึกษากับการ ปกครองสวนจังหวัดและสวนภูมิภาค  
เพ่ือหาแนวทางแกปญหารวมกัน โดยการสงบุคลากรจากสวน ภูมิภาคเขาไปประจําตําแหนงที่ 
ขาดแคลน และมีการสงเสริมใหมีการอบรมเทคนิคการปกครองกลยุทธการปกครอง เพ่ือใหบุคลากร
เกิดความชํานาญ รูจักวิธีการปกครองสงฆแบบทันสมัย  

2. ดานการเงิน การดําเนินงานตองมีงบประมาณในการดําเนินงาน จึงจะสามารถทํางาน
ได ถาการเงินไมดี หรือไมเพียงพอ การปกครองก็จะมีจุดออน ไมมีประสิทธิภาพ บุคลากรไมตั้งใจ
ทํางานเพราะขาด แรงจูงใจในการกระตุน นอกจากนี้ควรมีการตรวจสอบดานการเงินของวัดใหมีความ
โปรงใส ตรวจสอบ ได แนวทางการพัฒนาในดานการเงิน ควรมีการระดมทุนทรัพย จาก ๒ วิธีการ คือ 
๑) การหารายได จากงานเทศกาลสําคัญๆ เพ่ือสะสมทุนทรัพยใหเพ่ิมพูน ๒) การลดรายจาย         
ตัดภาระคาใชจายในสวน ที่ไมจําเปนทิ้งไป เปนการลดตนทุน 
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๓. ดานวัสดุอุปกรณ คือ เครื่องใชตาง ๆ ภายในสํานักงาน เชน เคื่องคอมพิวเตอร 
กระดาษ โตะตู ฯลฯ เปนสิ่งของสําคัญในการทํางานในแตละวัด ถาสิ่งของดังกลาว มีไมเพียงพอ    
ทางวัดก็ควรจะดําเนินการหาเจาภาพในการจัดการวัสดุอุปกรณใหพรอม เพื่อสนับสนุน การทํางานให
เกิดผลดี อบรมพัฒนาบุคลากรใหมีความรู ความชํานาญ ในการดําเนินการ ควรมีการ เสนอรายงาน
ของบประมาณจากรัฐ หรือหนวยงานอื่น ๆ  

๔. ดานวิธีการจัดการ ควรจะมีการฝกฝน อบรมพัฒนาพระสังฆาธิการบอยๆ ใหเกิด
ความรู ทักษะที่ชํานาญ จัดหาวัสดุเครื่องใชสํานักงานให พรอม ดังนั้นทิศทางในการดําเนินการพัฒนา 
ควรจะตองสนับสนุนใหองคกรขับเคลื่อนไปขางหนาดวย การจัดการที่ดี พยายามเนนการตอบสนอง
ใหตรงจุด ตองหาเทคนิค และวิธีการที่จะทํางานใหสําเร็จ อยางมีประสิทธิภาพ และเปนผู
ประสานงานที่ดี   

4.4.4 แนวทางการพัฒนาศักยภาพพระสังฆาธิการในเขตการปกครองคณะสงฆภาค ๑๕ 
แนวการพัฒนาศักยภาพของพระสังฆาธิการในการปกครองคณะสงฆ เพ่ือสงเสริมการ 

พัฒนาการปกครองคณะสงฆ เพ่ือเปนแนวทางการศึกษาวิจัยดังตอไปนี้  ผูบริหารวัดคือพระสังฆาธิการ 
ในแตละวัด มีบทบาทหนาที่สําคัญในการพัฒนาทรัพยากร ทั้งปวงในวัดใหเปนไปดวยความเรียบรอยดีงาม 
มีความสามัคคีในหมูคณะ มีการปรองดองซึ่งกันและกันในสังคมสงฆ มีการบูรณาการใหมีความ 
สอดคลองตามโครงสรางการบริหารกิจการคณะสงฆ คือมีการประยุกตใชการปกครองคณะสงฆ์ 
ใหเปนไปตามกฎระเบียบ กฎหมายและสิ่งแวดลอม เปนไปตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ ๒๕๐๕  
แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติคณะสงฆ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๓๕ นอกจากนั้น ผูบริหารวัดคือพระสังฆาธิ
การ ควรจะตองดําเนินการปกครองคณะสงฆใหเปนไปตามนโยบายของมหาเถรสมาคม โดยทําหนาที่กํากับ
ดูแลการปกครองคณะสงฆแตละพ้ืนที่ของเขตปกครองคณะสงฆ ใหเปนไปดวยความเรียบรอยดีงาม 
สอดคลอง ตามวิสัยทัศน พันธกิจ และนโยบายของสวนกลางกําหนดไว เมื่อพิจารณาถึงแนวทางการ
พัฒนาการปกครองคณะสงฆ ผูบริหาร วัดคือพระสังฆาธิการ ควรจะตองดําเนินการบูรณการให
เหมาะสม คือ 

๑. การวางแผน ในแตละปจะมีการประชุมผูบริหาร เพ่ือวางแผนเปาหมายใหเปนไป 
ใน ทิศทางที่กําหนด และติดตามผลได การวางแผนเชิงรุก คือ ใหทุนการศึกษาแกบุคลากร สรางขวัญ
และ กําลังใจในการศึกษาพระปริยัติธรรม สวนการวางแผนเชิงรับคือการสงเสริมสนับสนุนการศึกษา
แก บุคลากรใหมีศึกษาวิจัยคนควาตามความสามารถแตละบุคคลที่มีความสามารถมีสติปญญา  
เพ่ือเปนการสรางศาสนทายาท     

๒. การจัดองคการ พระสังฆาธิการควรจะมีการดําเนินการตามลําดับการปกครองคณะ 
สงฆ คือ ผูชวยเจาอาวาส เจาอาวาส เจาคณะตําบล เจาคณะอําเภอ และเจาคณะจังหวัดเปนตน      
ทําหนาที่ดูแลรักษาความเรียบรอยใหดีในวัด ในเขตพ้ืนที่นั้นๆ เมื่อมีกรณีความขัดแยงผลประโยชน 
หรือแนวคิดไมตรงกันก็เขาไปดําเนินการแกไขปญหาอยางถูกตองตามหลักการและกฎระเบียบที่มีอยู 
นอกจากนั้น โครงสรางการปกครองคณะสงฆควรจะมีการปรับเปลี่ยนอยูเสมอเพ่ือเปดโอกาสให 
บุคลากรที่มีความรูความสามารถเขามาบริหารงานไดโชวฝมือ ตําแหนงการปกครองคณะสงฆก็ควรจะ 
มีการเปลี่ยนแปลงบุคลากรที่มีความเหมาะสมเขามาทําหนาที่ดูแลรักษากฎระเบียบอยางถูกตอง 
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นอกจากนั้น นโยบายการพัฒนาการปกครองคณะสงฆควรจะสงเสริมการศึกษาแกบุคลากรดวยการ 
จัดกิจกรรมพิเศษ เชน การอบรมสัมมนา เชิญวิทยากรมาบรรยายถวายความรูเทคนิคใหมๆ     

๓. การบริหารงานบุคคล พระสังฆาธิการเปนเจาพนักงานของรัฐ มีหนาที่ในการกํากับ 
ดูแลพระภิกษุ สามเณร ใหเปนไปดวยความเรียบรอยดีงาม มีวิธีการสั่งการตามลําดับชั้นปกครอง  
ผูใหญสั่งลงมายังผูนอยเปนตน การสั่งการมีทั้งดวยวาจา ดวยหนังสือลายลักษณอักษร ถาพระ 
สังฆาธิการรูปใดกระทําความผิด เชน ทุจริตคอรรัปชั่น ยักยอกเงินของวัด ใชจายเงินของวัด 
ผิดกฎระเบียบ เปนตน ผูปกครองสงฆก็จะตั้งคณะกรรมการขึ้นมาสอบสวนทั้งทางวินัย ทั้งมูลความผิด  

๔. การอํานวยการ พระสังฆาธิการ ควรจะมีการประสานงานติดตอ ผูชวยเจาอาวาส    
เจาอาวาส เจาคณะตําบล เจาคณะอําเภอ และเจาคณะจังหวัดเปนตน ทําหนาที่ดูแลรักษาความ
เรียบรอย ใหดีในวัด ในเขตพ้ืนที่นั้นๆ มีการประสานงานจัดประชุมอยางต่ํา ๒ ครั้ง และสื่อสาร 
ผานสื่อตางๆ  

๕. การควบคุม งานปกครองคณะสงฆจะมีการกํากับดูแลบุคลากรเปนไปตามลําดับชั้น 
การปกครอง การตรวจสอบการเงินภายในรายการของวัด ผูปกครองจะนําเสนอเปนรายงานประจําป 
แจงใหเจาคณะจังหวัดทราบ หากมีเรื่องรองเรียนเปนทางการถึงคณะผูปกครอง เจาคณะผูปกครอง 
นั้นก็จะดําเนินการตรวจสอบ หากมีมูลความผิดจริง ก็แจงเปนรายงานใหเจาคณะจังหวัดทราบ     
เพ่ือพิจารณาตั้งคณะกรรมการสอบสวนและชวยเหลือแกไขปญหาหรือลงโทษผูตั้งใจกระทําผิดจริง   
ตอไป นอกจากนั้น การตรวจสอบการเงิน เชน เมื่อมีงานประจําปหรืองานปดทองลูกนิมิตทางวัด  
จะตองแจง ยอดรายได รายจายใหทางคณะกรรมการทราบ ตลอดจนรายงานประจําเดือน ประจําป  
สงคณะผูปกครองทราบตามลําดับชั้น 
   สรปุไดวา  แนวทางการพัฒนาศักยภาพพระสังฆาธิการในเขตการปกครองคณะสงฆภาค ๑๕ 
ดังนี้  

๑. การวางแผน ในแตละปจะมีการประชุมผูบริหาร เพ่ือวางแผนเปาหมายใหเปนไป 
ในทิศทางท่ีกําหนด และติดตามผลได การวางแผนเชิงรุก 

๒. การจัดองคกรพระสังฆาธิการควรจะมีการดําเนินการตามลําดับการปกครองคณะสงฆ 
คือ ผูชวยเจาอาวาส เจาอาวาส  เจาคณะตําบล เจาคณะอําเภอ และเจาคณะจังหวัด ทําหนาที่ดูแล
รักษาความเรียบรอยใหดีในวัดในเขตพื้นท่ี นั้นๆ  

๓. การบริหารงานบุคคล  พระสังฆาธิการเปนเจาพนักงานของรัฐ มีหนาที่ในการกํากับ
ดูแล พระภิกษุ สามเณร ใหเปนไปดวยความเรียบรอยดีงาม มีวิธีการสั่งการตามลําดับชั้นปกครอง    
ผู้บังคับบัญชาสั่ง ลงมายังผูนอยเปนตน  

๔. การอํานวยการ พระสังฆาธิการ ควรจะมีการประสานงานติดตอ ผูชวยเจาอาวาส         
เจาอาวาส เจาคณะตําบล เจาคณะอําเภอ และเจาคณะจังหวัดเปนตน ทําหนาที่ดูแลรักษา ความเรียบรอย 
ใหดีในวัด ในเขตพ้ืนที่นั้นๆ  

๕. การควบคุม งานปกครองคณะสงฆจะมีการกํากับดูแลบุคลากรเปนไปตามลําดับชั้นการ
ปกครอง การตรวจสอบการเงินภายในรายการของวัด ผูปกครองจะนําเสนอเปนรายงานประจําปี 
แจงใหเจาคณะจังหวัดทราบ หากมีเรื่องรองเรียนเปนทางการถึงคณะผูปกครอง เจาคณะผูปกครอง
นั้นก็จะดําเนินการตรวจสอบ   



๑๘๘ 

๔.4.5 ขอมูลสถานภาพทั่วไปของผตูอบแบบสอบถาม   

ผลการวิเคราะหขอมูลสถานภาพทั่วไปของการพัฒนาศักยภาพพระสังฆาธิการในเขตการ 
ปกครองคณะสงฆภาค ๑๕ ผูตอบแบบสอบถาม คือ พระสังฆาธิการในเขตการปกครองคณะสงฆภาค 
๑๕ จําแนกตามขอมูลสถานภาพทั่วไป ไดแก ตําแหนง อายุ พรรษา การศึกษาสามัญ การศึกษา 
นักธรรม การศึกษาเปรียญธรรม มีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

ตารางท่ี ๔.1๑ แสดงจํานวนรอยละของผูตอบแบบสอบถาม    

(n = ๓๐8) 

ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม จํานวน (รูป) รอยละ 
๑. ตําแหนง   

เจาคณะ/รอง/เลขาเจาคณะ 5 1.6 
เจาอาวาส 156 50.6 
รอง/ผูชวยเจาอาวาส 48 15.6 
ไมมีตําแหนงใดๆ 99 32.2 

รวม 308 100 
๒. อาย ุ   

๒๐-๒๕ ป 19 6.2 
๒๖-๓๐ ป 48 15.6 
๓๑-๓๕ ป 65 21.1 
๓๖-๔๐ ป 74 24.0 
มากกวา ๔๐ ป 102 33.1 

รวม 308 100 
๓. พรรษา   

๕ พรรษา    37 12.0 
๖-๑๐ พรรษา   26 8.4 
๑๑-๑๕ พรรษา 129 41.9 
๑๖-๒๐ พรรษา 37 12.0 
๒๑-๒๕ พรรษา 59 19.2 
๒๖ พรรษาขึ้นไป 20 6.5 

รวม 308 100 
 
 



๑๘๙ 

ตารางท่ี ๔.1๑  แสดงจํานวนรอยละของผูตอบแบบสอบถาม (ต่อ)   

(n = ๓๐8) 

ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม จํานวน (รูป) รอยละ 
๔. การศึกษาสามัญ   

ต่ำกวาปริญญาตรี 149 48.4 
ปริญญาตรี    128 41.5 
สูงกวาปริญญาตรีขึ้นไป 31 10.1 

รวม 308 100 
๕. การศึกษานักธรรม   

นักธรรมตรี 101 32.8 
นักธรรมโท 63 20.5 
นักธรรมเอก 61 19.8 
ไมมีวุฒินักธรรม 83 26.9 

รวม 302 100 
๖. การศึกษาเปรียญธรรม   

ประโยค ๑-๒ ถึง ป.ธ.๓ 79 25.6 
ป.ธ.๔-ป.ธ.๖ 64 20.8 
ป.ธ.๗ -ป.ธ.๙ 10 3.3 
ไมมีวุฒิเปรียญธรรม 155 50.3 

รวม 308 100 
 

จากตารางที่ ๔.1๑ พบวา พระสังฆาธิการในเขตการปกครองคณะสงฆภาค ๑๕ ที่ตอบ 
แบบสอบถามสวนใหญ่เป็นเจาอาวาส จํานวน ๑56 รูป คิดเปนรอยละ 50.6  รองลงมาคือไมมี 
ตําแหนงใดๆ จํานวน 99 รูป คิดเปนรอยละ 32.2, รอง/ผูชวยเจาอาวาส จํานวน 48 รูป คิดเปน 
รอยละ ๑5.6 และเจาคณะ/รอง/เลขาเจาคณะ จำนวน 5 คิดเปนรอยละ 1.6 ตามลําดับ    

อายุ พบวาพระสังฆาธิการในเขตการปกครองคณะสงฆภาค ๑๕ มาที่ตอบแบบสอบถาม 
สวนใหญมีอายุ มากกวา ๔๐ ป จํานวน ๑๐2 รูป คิดเปนรอยละ ๓3.1 รองลงมาคือ อายุ ๓๖-๔๐ ป 
จํานวน 74 รูป คิดเปนรอยละ ๒4.๐, อายุ ๒๖-๓๐ ปี จํานวน ๔8 รูป คิดเปนรอยละ ๑5.6 และ
อายุ ๒๐-๒๕ ป จํานวน 19 รูป คิดเปนรอยละ 6.2 ตามลําดับ    

พรรษา พบวาพระสังฆาธิการในเขตการปกครองคณะสงฆภาค ๑๕ ที่ตอบแบบสอบถาม 
ส่วนใหญมีพรรษา ๑๑-๑๕ พรรษา จํานวน ๑2๙ รูป คิดเปนรอยละ ๔1.9  รองลงมาคือ พรรษา 
21-25 จำนวน 59 รูป คิดเป็นร้อยละ 19.2, พรรษา ๑6-๒0 จํานวน 37 รูป คิดเปนรอยละ  



๑๙๐ 

๑2.0, พรรษา 5 พรรษา จํานวน ๓๗ รูปเทากัน คิดเปนรอยละ ๑2.๐ และ ๒๖ พรรษา ขึ้นไป 
จํานวน ๒๐ รูป คิดเปนรอยละ 6.5 ตามลําดับ   

การศึกษาสามัญ พบวา พระสังฆาธิการในเขตการปกครองคณะสงฆภาค ๑๕ ที่ตอบ 
แบบสอบถามสวนใหญมีการศึกษาระดับต่ำกว่าปริญญาตรี จํานวน ๑49 รูป คิดเปนรอยละ ๔8.4 
รองลงมาคือปริญญาตรี จํานวน ๑28 รูป คิดเปนรอยละ ๔1.5 และสูงกวาปริญญาตรี ๓๑ จํานวน  
๓1 รูป คิดเปนรอยละ 10.1 ตามลําดับ    

การศึกษานักธรรม พบวา พระสังฆาธิการในเขตการปกครองคณะสงฆภาค ๑๕ ที่ตอบ 
แบบสอบถามสวนใหญมีการศึกษานักธรรมตรี จํานวน ๑๐๑ รูป คิดเปนรอยละ 32.8 รองลงมาคือไม่
มีวุฒินักธรรม จํานวน 83 รูป คิดเปนรอยละ ๒6.9 นักธรรมโท จํานวน 6๓ รูป คิดเปนรอยละ  
๒0.5 และนักธรรมเอก จํานวน ๖1 รูป คิดเปนรอยละ ๑9.8 ตามลําดับ   

การศึกษาเปรียญธรรม พบวา พระสังฆาธิการในเขตการปกครองคณะสงฆภาค ๑๕     
ที่ตอบแบบสอบถามสวนใหญมีการศึกษาไมมีวุฒิเปรียญธรรม จํานวน ๑5๕ รูป คิดเปนรอยละ ๕0.3 
รองลงมาคือประโยค ๑-๒ ถึง ป.ธ. ๓ จํานวน ๗๙ รูป คิดเปนรอยละ ๒5.6 ป.ธ. ๔-๖ จํานวน ๖๔ รูป  
คิดเปนรอยละ 20.8  และ ป.ธ.๗-๙ จํานวน ๑๐ รูป คิดเปนรอยละ 3.3 ตามลําดับ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๙๑ 

๔.4.6 ระดับความคิดเห็นของพระสังฆาธิการทีมีตอการพัฒนาศักยภาพพระสังฆาธิการ 
ในเขตการปกครองคณะสงฆภาค ๑๕   

ผลการวิเคราะหการพัฒนาศักยภาพพระสังฆาธิการในเขตการปกครองคณะสงฆภาค 
๑๕ ตามความคิดเห็นของพระสังฆาธิการที่มีตอการพัฒนาศักยภาพพระสังฆาธิการในเขตการปกครอง 
คณะสงฆภาค ๑๕  โดยภาพรวมและรายดาน ไดแก ดานการวางแผน ดานการจัดองคการ ดานการ 
บริหารบุคคล ดานการอํานวยการ และดานการควบคุม  รายละเอียดดังแสดงในตารางดังตอไปนี้  

ตารางท่ี ๔.1๒ แสดงคาเฉลี่ย ( X ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ระดับความคิดเห็นของ 
พระ สังฆาธิการท่ีมีตอรูปแบบการพัฒนาศักยภาพของพระสังฆาธิการในเขตการ
ปกครองคณะสงฆภาค ๑๕ โดยภาพรวม 

(n = ๓๐8) 
การพัฒนาศักยภาพพระสังฆาธิการ 

ในเขตการปกครองคณะสงฆภาค ๑๕ X  S.D. แปลผล 

๑. ดานการวางแผน ๔.๑๘ ๐.๘๖ มาก 
๒. ดานการจัดองคการ ๔.๒๘ ๐.๘๒ มาก 

๓. ดานการบริหารบุคคล ๔.๒๓ ๐.๘๓ มาก 

๔. ดานการอํานวยการ ๔.๑๓ ๐.๘๖ มาก 

๕. ดานการควบคุม ๔.๑๗ ๐.๘๕ มาก 

รวม 4.19 ๐.๘๔ มาก 

 
จากตารางที่  ๔.1๒ พบวา พระสังฆาธิการมีความคิดเห็นตอการพัฒนาศักยภาพ 

พระสังฆาธิการในเขตการปกครองคณะสงฆภาค ๑๕ โดยภาพรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย  
( X =๔.๑๙, S.D=๐.๘๔) เมื่อพิจารณารายละเอียดในแตละดาน พบวา อยูในระดับมากทุกดาน   
เรียงตามลำดับจากดานการจัดองคการ ( X =๔.28, S.D=๐.๘2)  ดานการบริหารบุคคล ( X =๔.23, 
S.D=๐.๘3) ดานการวางแผน ( X =๔.๑8, S.D=๐.๘6) ดานการควบคุม ( X =๔.๑7, S.D=๐.๘5)  
และดานการอํานวยการ ( X =๔.๑3, S.D=๐.๘6) ตามลำดับ 

 
 
 
 
 
 



๑๙๒ 

ตารางท่ี ๔.1๓ แสดงคาเฉลี่ย ( X ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ระดับความคิดเห็นของ 
พระสังฆาธิการที่มีตอการพัฒนาศักยภาพพระสังฆาธิการในเขตการปกครองคณะสงฆ
ภาค ๑๕ ดานการวางแผน 

(n = ๓๐8) 

ดานการวางแผน 
X  S.D. แปลผล 

๑. มีรูปแบบการพัฒนาการปกครองคณะสงฆของ
พระสังฆาธิการใหมีความรูความเขาใจดานการ
ปกครองคณะ สงฆตามกฎระเบียบของวัด 

 
 

๔.๒๔ 

 
 

๐.๘๙ 

 
 

มาก 
๒. มีรูปแบบการพัฒนาศักยภาพของพระสังฆาธิการ

ใหมีความรูความเขาใจดานการปกครองคณะสงฆ
ตามกฎระเบยีบ 

 
 

๔.๑๓ 

 
 

๐.๘๗ 

 
 

มาก 

๓. มีรูปแบบการพัฒนาการจัดการของพระสังฆาธิ
การให มีความรูความเขาใจดานการปกครองคณะ
สงฆใหเกิดความเรียบรอย 

 
 

๔.๑๖ 

 
 

๐.๙๑ 

 
 

มาก 

๔. มีการเปดโอกาสใหพระสังฆาธิการมีสวนรวมใน
การพัฒนาศักยภาพการปกครองคณะสงฆทั้งระยะ
สั้นระยะยาว 

 
 

๔.๑๓ 

 
 

๐.๘๔ 

 
 

มาก 

๕. มีการแกไขปญหาอุปสรรคในการพัฒนาศักยภาพ
การปกครองคณะสงฆใหเปนไปตามกฎระเบียบ
ของแตละวัด 

 
 

๔.๒๑ 

 
 

๐.๗๙ 

 
 

มาก 

รวม ๔.๑๘ ๐.๘๖ มาก 

 
จากตารางที่  ๔.1๓ พบวา พระสังฆาธิการมีความคิดเห็นตอการพัฒนาศักยภาพ 

พระ สังฆาธิการในเขตการปกครองคณะสงฆภาค ๑๕ ดานการวางแผน โดยภาพรวมอยูในระดับ 
มาก มีคาเฉลี่ย ( X =๔.๑๘, S.D=๐.๘๖) เมื่อพิจารณารายละเอียดในแตละขอจากมากไปหานอยดังนี้ 
ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดไดแก “มีรูปแบบการพัฒนาการปกครองคณะสงฆของพระสังฆาธิการใหมีความ
รูความเขาใจดานการปกครองคณะสงฆตามกฎระเบียบของวัด มีคาเฉลี่ย ( X =๔.๒๔, S.D=๐.๘๙)” 
รองลงมา คือ “มีการแกไขปญหาอุปสรรคในการพัฒนาศักยภาพการปกครองคณะสงฆใหเปนไปตาม
กฎระเบียบของ แตละวัด มีคาเฉลี่ย ( X =๔.๒๑ , S.D=๐.๗๙)” และมีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดได้แก่  
“มีรูปแบบการพัฒนาศักยภาพของพระสังฆาธิการใหมีความรูความเขาใจดานการปกครองคณะสงฆ
ตามกฎระเบียบ มีคาเฉลี่ย ( X =๔.๑3, S.D=๐.87) ตามลำดับ 



๑๙๓ 

ตารางท่ี ๔.14  แสดงคาเฉลี่ย ( X ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ระดับความคิดเห็นของ 
พระสังฆาธิการที่มีตอการพัฒนาศักยภาพพระสังฆาธิการในเขตการปกครองคณะ
สงฆภาค ๑๕ ดานการจัดการองคกร 

(n = ๓๐8) 

ดานการจัดการองคกร X  S.D. แปลผล 
๑. มีการฝกอบรมความรูความสามารถเฉพาะดาน

การปกครองคณะสงฆใหแกพระสงัฆาธิการ 
 

๔.๔๒ 
 

๐.๗๗ 
 

มาก 
๒. มีการฝกอบรมดานทักษะเฉพาะดานใหแก  

พระสังฆาธิการ 
 

๔.๒๕ 
 

๐.๘๒ 
 

มาก 

๓. มีการสงเสริมใหพระสังฆาธิการไดศึกษาตอใหมี
องคความรูดานการปกครองคณะสงฆ์ 

 
๔.๒๕ 

 
๐.๘๐ 

 
มาก 

๔. มีการสงพระสังฆาธิการไปฝกภาคสนามเพื่อใหเกิด 
ทั กษะในการพัฒ นาศั กยภาพการปกครอง 
คณะสงฆ์ 

 
 

๔.๓๒ 

 
 

๐.๘๕ 

 
 

มาก 

๕. มีการประเมินผลความรูความสามารถของ 
พระสังฆาธิการแตละตําแหนงทุกปี 

 
๔.๑๗ 

 
๐.๘๗ 

 
มาก 

รวม ๔.2๘ ๐.๘2 มาก 

 
จากตารางที่  ๔.1๔ พบวา พระสังฆาธิการมีความคิดเห็นตอการพัฒนาศักยภาพ 

พระสังฆาธิการในเขตการปกครองคณะสงฆภาค ๑๕ ดานการจัดการองค์กร โดยภาพรวมอยูในระดับ 
มาก มีคาเฉลี่ย ( X =๔.๒๘, S.D=๐.๘๒) เมื่อพิจารณารายละเอียดในแตละขอจากมากไปหา โดยเรียง
ตามลำดับค่าเฉลี่ยดังนี้ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดไดแก “มีการฝกอบรมความรูความสามารถเฉพาะดาน
การปกครองคณะสงฆใหแกพระสังฆาธิการ มีคาเฉลี่ย ( X =๔.๔๒, S.D=๐.๗๗)” รองลงมา คือ  
“มีการสงพระสังฆาธิการไปฝกภาคสนาม เพ่ือใหเกิดทักษะในการพัฒนาศักยภาพการปกครองคณะ
สงฆ มีคาเฉลี่ย  ( X =๔.๓๒, S.D=๐.๘๕)” และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดได้แก่ มีการประเมินผลความรู
ความสามารถของพระสังฆาธิการแตละตําแหนงทุกปี มีคาเฉลี่ย  ( X =๔.๒๕ , S.D=๐.๘๒)” 
ตามลำดับ 

 
 
 
 



๑๙๔ 

ตารางท่ี ๔.15  แสดงคาเฉลี่ย ( X ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ระดับความคิดเห็นของพระ
สังฆาธิการที่มีตอการพัฒนาศักยภาพพระสังฆาธิการในเขตการปกครองคณะสงฆ
ภาค ๑๕ ดานการบริหารงานบุคคล 

(n = ๓๐8) 

ดานการบริหารบุคคล 
X  S.D. แปลผล 

๑. มีแผนการพัฒนาการปกครองคณะสงฆของพระ 
สังฆาธิการทั้งระยะสั้นและระยะยาว 

 
๔.๑๘ 

 
๐.๘๖ 

 
มาก 

๒. มีการพัฒนาการจัดการองคการดานการปกครอง 
คณะสงฆใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลง 

 
๔.๓๓ 

 
๐.๘๕ 

 
มาก 

๓. การจัดหาพระสังฆาธิการที่มีทักษะและเชี่ยวชาญ
เพ่ือปฏิบัติหนาที่พัฒนาดานการปกครองคณะสงฆ์ 

 
๔.๒๗ 

 
๐.๘๑ 

 
มาก 

๔. เปดโอกาสใหพระสังฆาธิการมีสวนรวมตัดสินใจใน 
การจัดทําแผนโครงการ ตรวจสอบ กําหนด
ลักษณะของ วัสดุอุปกรณ จัดหา ควบคุม แจกจาย 
ซอมแซม ปรับปรุง บํารุงรักษาวัสดุอุปกรณ 

 
 
 

๔.๐๓ 

 
 
 

๐.๘๗ 

 
 
 

มาก 

๕. มีนโยบายและวิธีการปกครองคณะสงฆที่ทําใหเกิด 
ความเขาใจนําไปปฏิบัติและจะเกิดผลสําเร็จตาม 
วัตถุประสงคที่กําหนดไว้ 

 
 

๔.๓๖ 

 
 

๐.๗๕ 

 
 

มาก 

รวม ๔.23 ๐.๘3 มาก 

 
จากตารางที่ ๔.1๕ พบวา พระสังฆาธิการมีความคิดเห็นขตอการพัฒนาศักยภาพ 

พระสังฆาธิการในเขตการปกครองคณะสงฆภาค ๑๕ ดานการบริหารงานบุคคล โดยภาพรวมอยูใน 
ระดับมาก มีคาเฉลี่ย ( X =๔.๒๓, S.D=๐.๘๓) เมื่อพิจารณารายละเอียดในแตละขอจากมาก ไปหา
น้อยดังนี้ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดไดแก “มีนโยบายและวิธีการปกครองคณะสงฆที่ทําใหเกิดความเขาใจ 
นําไปปฏิบัติ และจะเกิดผลสําเร็จตามวัตถุประสงคที่กําหนดไว มีคาเฉลี่ย ( X =๔.๓๖, S.D=๐.๗๕)” 
รองลงมา คือ “มีการพัฒนาการจัดการองคการดานการปกครองคณะสงฆใหสอดคลองกับการ
เปลี่ยนแปลงมี คาเฉลี่ย ( X =๔.๓๓, S.D=๐.๘๕)” และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดได้แก่ “เปดโอกาสให
พระสังฆาธิการมีสวนรวมตัดสินใจใน การจัดทําแผนโครงการ ตรวจสอบ กําหนดลักษณะของ วัสดุ  
อุปกรณ จัดหา ควบคุม แจกจาย ซอมแซม ปรับปรุง บํารุงรักษาวัสดุอุปกรณ มีคาเฉลี่ย ( X =๔.03, 
S.D=๐.๘7) ตามลำดับ   

 



๑๙๕ 

ตารางท่ี ๔.16 แสดงคาเฉลี่ย ( X ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ระดับความคิดเห็นของพระ
สังฆาธิการที่มีตอการพัฒนาศักยภาพพระสังฆาธิการในเขตการปกครองคณะสงฆ
ภาค ๑๕ ดานการอํานวยการ 

(n = ๓๐8) 

ดานการอํานวยการ 
X  S.D. แปลผล 

๑. แผนพัฒนาเพ่ือกําหนดนโยบายและวิธีการ
ปกครองคณะสงฆทั้งระยะสั้นและระยะยาวที่
ชัดเจน 

 
 

๔.๐๓ 

 
 

๐.๘๘ 

 
 

มาก 
๒. องคการหลักที่ทําหนาที่ พัฒนาศักยภาพการ

ปกครอง คณะสงฆ ขาดความรูและเทคนิคในการ
บริหารจัดการอยางเปน็ระบบ 

 
 

๔.๒๔ 

 
 

๐.๘๙ 

 
 

มาก 

๓. การสงเสริมและสนับสนุนการฝกอบรม การ
ศึกษาตอระดับสูง รวมทั้ งขาดการใหความรู้  
ขาวสาร กฎระเบียบ และรูปแบบการพัฒนาการ
ปกครองคณะสงฆไมทั่วถึง 

 
 
 

๔.๑๘ 

 
 
 

๐.๘๔ 

 
 
 

มาก 

๔. พระสังฆาธิการมี โอกาสรวมตัดสินใจในการ
กําหนด นโยบาย กฎระเบียบในรูปแบบการ
พัฒนาการปกครอง คณะสงฆไมเปนระบบ 

 
 

๔.๐๖ 

 
 

๐.๘๕ 

 
 

มาก 

๕. มีเครือขายระบบขอมูลสารสนเทศในรูปแบบการ 
พัฒนาการปกครองคณะสงฆของพระสังฆาธิการ
ไมเปนระบบ 

 
 

๔.๑๔ 

 
 

๐.๘๔ 

 
 

มาก 

รวม ๔.13 ๐.๘6 มาก 

 
จากตารางที่  ๔.1๖ พบวา พระสังฆาธิการมีความคิดเห็นตอการพัฒนาศักยภาพ 

พระสังฆาธิการในเขตการปกครองคณะสงฆภาค ๑๕ ดานการอํานวยการ โดยภาพรวมอยูในระดับ 
มาก มีคาเฉลี่ย ( X =๔.๑๓, S.D=๐.๘๖) เมื่อพิจารณาแตละขอโดยเรียงจากมากไปหานอยดังนี้ ข้อที่
มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดไดแก “องคการหลักที่ทําหนาที่พัฒนาศักยภาพการปกครองคณะสงฆ ขาดความรู
และเทคนิคใน การบริหารจัดการอยางเปนระบบ มีคาเฉลี่ย  ( X =๔.๒๔, S.D=๐.๘๙)” รองลงมา คือ 
“การสงเสริมและ สนับสนุนการฝกอบรม การศึกษาตอระดับสูง รวมทั้งขาดการใหความรูขาวสาร 
กฎระเบียบและรูปแบบ การพัฒนาการปกครองคณะสงฆไมทั่วถึง มีคาเฉลี่ย  ( X =๔.๑๘ ,  
S.D=๐.๘๔)” และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดได้แก่ “แผนพัฒนาเพ่ือกําหนดนโยบายและวิธีการปกครอง
คณะสงฆทั้งระยะสั้นและระยะยาวที่ชัดเจน มีคาเฉลี่ย ( X =๔.0๓, S.D=๐.๘8)” ตามลำดับ   



๑๙๖ 

ตารางท่ี ๔.17  แสดงคาเฉลี่ย ( X ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ระดับความคิดเห็นของพระ
สังฆาธิการที่มีตอการพัฒนาศักยภาพพระสังฆาธิการในเขตการปกครองคณะสงฆ
ภาค ๑๕ ดานการควบคุม 

(n = ๓๐8) 

ดานการควบคุม 
X  S.D. แปลผล 

๑. มีการฝกอบรมพระสงฆเพ่ือเตรียมการแตงตั้งให
ดํารง ตําแหนงเปนพระสังฆาธิการอยางเสมอภาค
และท่ัวถึง 

 
 

๔.๒๗ 

 
 

๐.๗๗ 

 
 

มาก 
๒. มีการสงเสริมกิจกรรมการพัฒนาดานความ

สัมพันธ ระหวางบาน วัด และโรงเรียนที่ชัดเจน 
 

๔.๐๔ 
 

๐.๘๕ 
 

มาก 

๓. สงเสริมและสนับสนุนใหพระภิกษุมีความรูความ 
เขาใจกระบวนการอํานวยความสะดวกแกบุคคล
ทั่วไปที่มาใชบริการ 

 
 

๔.๒๗ 

 
 

๐.๘๗ 

 
 

มาก 

๔. มีทุนการศึกษาใหพระภิกษุ สามเณรในจังหวัด 
นครราชสีมาไดศึกษาตอในระดับสูง ทั้ งบาลี  
นักธรรมและวิชาสามัญศึกษา 

 
 

๔.๒๑ 

 
 

๐.๙๐ 

 
 

มาก 

๕. มีการคัดเลือกพระสงฆเพ่ือแตงตั้งใหดํารงตําแหนง 
เปนพระสังฆาธิการอยางยุติธรรม โปรงใสและ 
เปนไปตามขั้นตอนของกฎระเบียบของคณะสงฆ์ 

 
 

๔.๐๕ 

 
 

๐.๘๖ 

 
 

มาก 

รวม ๔.17 ๐.๘5 มาก 

 
จากตารางที่ ๔.1๗ พบวา พระสังฆาธิการมีความคิดเห็นขตอการพัฒนาศักยภาพ 

พระสังฆาธิการในเขตการปกครองคณะสงฆภาค ๑๕ ดานการควบคุม โดยภาพรวมอยูในระดับมาก 
มีคาเฉลี่ย ( X =๔.๑๗, S.D=๐.๘๕) เมื่อพิจารณารายละเอียดในแตละขอจากมากไปหานอยดังนี้ ข้อที่
มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดได้แก่ “สงเสริมและสนับสนุนใหพระภิกษุมีความรูความเขาใจกระบวนการอํานวย
ความสะดวกแกบุคคล ทั่วไปที่มาใชบริการ  มีคาเฉลี่ย ( X = ๔.๒๗, S.D=๐.๘๗)” รองลงมา คือ    
“มีการฝกอบรมพระสงฆเพ่ือ เตรียมการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงเปนพระสังฆาธิการอยางเสมอภาค
และทั่วถึง มีคาเฉลี่ย ( X =๔.๒๗, S.D=๐.๗๗)” และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดได้แก่ “มีการสงเสริม
กิจกรรมการพัฒนาดานความสัมพันธ ระหวางบาน วัด และโรงเรียนที่ชัดเจน มีคาเฉลี่ย ( X = ๔.๒๑, 
S.D = ๐.๙๐)” ตามลำดับ 

 



๑๙๗ 

๔.5 ผลการสนทนากลุ่มเฉพาะการพัฒนาศักยภาพพระสังฆาธิการในเขตการปกครอง
คณะสงฆ์ภาค ๑๕ 

จากการสัมภาษณ์ถึงสภาพทั่วไปในการปกครองคณะสงฆ์ภาค 15 และผู้วิจัยนำข้อมูลที่
ได้จากการสัมภาษณ์มาวิเคราะห์โดยการ SWOT เพ่ือหาแนวทางการพัฒนา แล้วจึงนำไปตั้งคำถาม
และทำการสำรวจการพัฒนาศักยภาพของพระสังฆาธิการ และนำผลที่ได้ทั้งการสัมภาษณ์และการ
สำรวจโดยการแจกแบบสอบถาม นำมาสังเคราะห์เพ่ือทำการสนทนากลุมเฉพาะ ผลจากการสนทนา
กลุ่ม จำนวน 14 รูปหรือคน ดังนี้   

๔.5.๑ ศักยภาพของพระสังฆาธิการในการปกครองคณะสงฆ   
ผูเขารวมการสนทนากลุมไดแสดงความคิดเห็นและเสนอแนวทางการพัฒนาศักยภาพ

พระ สังฆาธิการในเขตการปกครองคณะสงฆภาค ๑๕ เพ่ือสงเสริมการพัฒนาการปกครองคณะสงฆ
และ เพ่ือเปนแนวทางการศึกษาวิจัยดังตอไปนี้   

๑) ปจจุบันกฎระเบียบตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ ไดวางแบบไวแลว คณะสงฆ์ 
ก็ปกครองไปอยางนั้น คือ ในราชอาณาจักร มีสมเด็จพระสังฆราชเปนประมุข และไดมอบการปกครอง 
แบงออกเปนเจาคณะหน เจาคณะภาค เจาคณะจังหวัด เจาคณะอําเภอ เจาคณะตําบล และ 
เจาอาวาสเปนตนในระบบการปกครองสงฆนี้ มองดูโดยภาพรวมจัดวาดีเยี่ยมอยูแลว แตพระสงฆก็มี
ศีลสังวรไมเหมือนกัน ถือวาเปนจุดแข็งของการปกครองคณะสงฆ   

๒) มีการปกครองตามหลักอปริหานิยธรรม ๗ นั้นคือ การปกครองตามหลักท่ีพระพุทธเจา 
ไดตรัสไว จึงถือไดวา เปนยุทธศาสตรในการจัดการสวนหนึ่ง เปนหลักการปกครองที่สมบูรณที่สุด 
ในการพัฒนาการปกครองคณะสงฆในปจจุบันนี้165    

๓) ประชาชนสวนใหญยังคงเคารพศรัทธาในปฏิปทาของพระ สังฆาธิการอยางไมเสื่อม
คลาย และยังเชื่อวาพระสงฆคือผูนําดานจิตใจ เปนผูนําชุมชนในการสราง เสริมคุณความดีสมัครสมาน
สามัคคีปรองดอง คือจุดแข็งท่ีสําคัญในการพัฒนาการปกครองสงฆใหเปน ตัวอยางแกชาวบาน166   

๔) มียุทธศาสตรในการจัดการสรางความโปรงใสในการปกครองสงฆ ลดชองวางในการ 
ปกครองสงฆเพ่ือความเขาใจและเปนไปในความสามัคคีของคณะสงฆ167  

 
165สนทนากลุมเฉพาะ พระครูวรธรรมวาที, เจาคณะอําเภอลาดหลุมแกว จังหวัดปทุมธานี, ๒๓ 

กรกฎาคม ๒๕๖๒. 
166สนทนากลุมเฉพาะ พระครูวิจิตรธรรมวิภัช, ดร. เจาคณะอําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ, 

๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒. 
167 สนทนากลุมเฉพาะ พระครูปราโมทยปญญาวัฒน, เจาคณะอําเภอบางคนที จังหวัดสมุทร 

สงคราม, ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒. 



๑๙๘ 

๕) การพัฒนาศักยภาพพระสังฆาธิการในเขตการปกครองคณะสงฆ ภาค ๑๕              
มียุทธศาสตรในการจัดการโดยผูบริหารวัดตองนําหลักธรรมของพระพุทธเจากลาวคือคําสั่งสอนของ 
พระพุทธเจามาใชในการพัฒนาการปกครองคณะสงฆ อาทิเชน หลักอปริหานิยธรรม ๗ มาใชใน 
การบูรณาการใหเกิดประโยชนสุขตอการบริหารกิจการคณะสงฆดานการปกครองไดอยางเหมาะสม 
กับยุคปจจุบนั168   

๖) แนวทางการพัฒนาศักยภาพพระสังฆาธิการในเขตการปกครองคณะสงฆภาค ๑๕    
มียุทธศาสตรในการจัดการโดยผูบริหารใชการรักษากฎระเบียบเปนหลัก โดยมีผูบริหารคณะสงฆเปนผู 
บูรณาการจัดระบบในดานศาสนวัตถุ ศาสนธรรม ศาสนบุคคล จนถึงเจาอาวาสวัดตางๆ ที่จะตอง
สอดสองดูแลลูกวัดของตนไมใหนอกรีดนอกรอย ไมใหมีความประพฤติมิชอบในวงการสงฆที่เขมงวด 
ขึ้น169 

๘) มียุทธศาสตรในการแนวทางการพัฒนาศักยภาพพระสังฆาธิการในเขตการปกครอง 
คณะสงฆภาค ๑๕ ในดานการสรางความรัก ความศรัทธาใหแกฆราวาส และบุคคลทั่วไป เพราะใน 
ปจจุบันเมื่อศึกษาสภาพการทํางานแลวจะเห็นไดวา คนเริ่มมีความแคลงใจในการดํารงตนของ 
พระสงฆบางรูปที่มีพฤติกรรมไมชอบมาพากล จึงมีความเห็นวา เอาจุดแข็งการทํางานดานความเชื่อ 
ความรัก ความศรัทธาที่มีตอศาสนาพุทธเขาแสดงความยึดเหนียวจิตใจของคนทั่วไป ใหเปนเหมือนใน 
อดีตที่ผานมา จึงจะพัฒนาการปกครองคณะสงฆสูอนาคตได170    

๙) การปกครองคณะสงฆมียุทธศาสตรดังนี้ ๑) มีการแบงสายงานปกครองใหชัดเจน และ 
มีคณะกรรมการสงฆที่มีความรูในการพิจารณาภิกษุผูกระทําความผิด ๒) มีการประชุมหรือการปรึกษา 
คณะกรรมการสงฆทั่วจังหวัดถึงแนวทางการวางแผน และแนวทางปฏิบัติงานใหอยูในกรอบ
เดียวกัน171    

๑๐) การบูรณาการตามหลักพุทธธรรมที่เกี่ยวของกับการพัฒนาการปกครองคณะสงฆ
ในปจจุบัน ไดแก หลักภิกขุอปริหานิยธรรม ๗ เปนธรรมไมเปนที่ตั้งแหงความเสื่อม เปนไปเพ่ือความ 
เจริญฝายเดียว สําหรับหมูคณะหรือผูบริหารบานเมืองที่ดี หมั่นประชุมเนื่องนิตย พรอมเพรียงกัน 
ประชุม ไมบัญญัติสิ่งที่ไมควร ภิกษุใดเปนหัวหนานับถือดวยดี ไมหลงติดอยูในอํานาจวาสนา ยินดีใน 

 
168สนทนากลุมเฉพาะ พระครูพิศิษฎประชานาถ, รองเจาคณะอําเภออัมพวา จังหวัดสมุครสงคราม, 

๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒. 
169สนทนากลุมเฉพาะ พระสมุหยรรยง  ปุญญโณ, เจาอาวาสวัดบางเบิด จังหวัดประจวบคีรีขันธ, ๒๓ 

กรกฎาคม ๒๕๖๒. 
170สนทนากลุมเฉพาะ พระปลัดระพิน พุทฺธิสาโร, ผศ.ดร, อาจารยประจําหลักสูตร, ๒๓ กรกฎาคม 

๒๕๖๒. 
171สนทนากลุมเฉพาะ พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ , อาจารยประจําหลักสูตร, ๒๓ กรกฎาคม 

๒๕๖๒. 



๑๙๙ 

เสนาสนะ นับถือเพ่ือนสหธรรมิกผูมีศีลธรรม นอกจากนั้น ผูบริหารวัดสามารถนํามาประยุกตใชกับ 
การวางแผนปกครอง การจัดองคการ การบริหารงานบุคคล การติดตอประสานงาน และการควบคุม 
ทรัพยากรทั้งปวงไดโดยความเหมาะสม172    

สรุปไดวา แนวทางการพัฒนาศักยภาพพระสังฆาธิการในเขตการปกครองคณะสงฆภาค 
๑๕ มียุทธศาสตรในการจัดการพัฒนาการปกครองคณะสงฆในดานการสรางความรัก ความศรัทธา  
ใหแกฆราวาส และบุคคลทั่วไป เพราะในปจจุบันเมื่อศึกษาสภาพการทํางานแลวจะเห็นไดวา คนเริ่มมี 
ความแคลงใจในการดํารงตนของพระสงฆบางรูปที่มีพฤติกรรมไมชอบมาพากล จึงมีความเห็นวา    
เอาจุดแข็งการทํางานดานความเชื่อ ความรัก ความศรัทธาที่มีตอศาสนาพุทธเขาแสดงความยึดเหนี่ยว 
จิตใจของคนท่ัวไป ใหเปนเหมือนในอดีตที่ผานมา จึงจะพัฒนาการปกครองคณะสงฆสูอนาคตได  

นอกจากนั้น การปกครองคณะสงฆควรจะมียุทธศาสตรดังนี้ ๑) ควรจะมีการแบงสาย
งานปกครองให ชัดเจน และมีคณะกรรมการสงฆที่มีความรูในการพิจารณาภิกษุผูกระทําความผิด   
๒) ควรจะมีการประชุมหรือการปรึกษาคณะกรรมการสงฆทั่วจังหวัดถึงแนวทางการวางแผน และ
แนวทางปฏิบัติงานใหอยูในกรอบเดียวกัน ดังนั้น การบูรณาการตามหลักพุทธธรรมที่เกี่ยวของกับการ
พัฒนาการปกครองคณะสงฆในปจจุบัน ไดแก หลักภิกขุอปริหานิยธรรม ๗ เปนธรรมไมเปนที่ตั้งแหง 
ความเสื่อม เปนไปเพ่ือความเจริญฝายเดียว สําหรับหมูคณะหรือผูบริหารบานเมืองที่ดี หมั่นประชุม
เนืองนิตย พรอม เพรียงกันประชุม ไมบัญญัติสิ่งที่ไมควร ภิกษุใดเปนหัวหนานับถือดวยดี ไมหลง
ติดอยูในอํานาจวาสนา ยินดีในเสนาสนะ นับถือเพ่ือนสหธรรมิกผูมีศีลธรรม นอกจากนั้น ผูบริหารวัด
สามารถนํามา ประยุกตใชกับการวางแผนปกครอง การจัดองคการ การสั่งการ การติดตอประสานงาน 
และการ ควบคุมทรัพยากรทั้งปวงไดโดยความเหมาะสม   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
172สนทนากลุมเฉพาะ พระมหาสุนันท  สนุนฺโท, อาจารยประจําหลักสูตร, ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒. 



๒๐๐ 

ตารางท่ี 4.18 สรุปศักยภาพของพระสงฆ์ 
 

ศักยภาพพระสังฆาธิการ 
ด้านความรู้ ด้านทักษะ ด้านความสามารถ 

ประยุกตใชกับ  
- การวางแผนปกครอง  
- การจัดองคการ  
- การบริหารงานบุคคล  
- การติดตอประสานงาน  
- การควบคุม 

การสรางความศรัทธา 
- วางแผนการปกครอง 
- ลดชองวางในการปกครอง

สงฆ ์
- รอบรู้กฎระเบียบ 
- การประสานงานกับ

หน่วยงานต่างๆ 
- วิธีการมอบหมายงาน

ตามลำดับ 

- น่าเคารพ 
- น่าเชื่อถือ 
- น่าศรัทธา 
- เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ 
- ประสานชุมชน 
- ยึดกฎระเบียบเปนหลัก 
 

 
4.5.๒ จุดออนการพัฒนาศักยภาพของพระสังฆาธิการในการปกครองคณะสงฆ ผูเขา 

รวมการสนทนากลุมไดแสดงความคิดเห็นและเสนอทางการพัฒนาศักยภาพพระสังฆาธิการในเขตการ
ปกครองคณะสงฆภาค ๑๕ เพ่ือสงเสริมการพัฒนาการปกครองคณะสงฆ เพ่ือเปนแนวทางการ
ศึกษาวิจัยดังตอไปนี้    

๑) จุดออนแนวทางการพัฒนาศักยภาพพระสังฆาธิการในเขตการปกครองคณะสงฆภาค 
๑๕ คือ ขาดบุคลากรดานการศึกษา เมื่อขึ้นมาเปนเจาคณะผูปกครองแลว ก็จะตองปกครองไม่
คล่องตัวเท่าที่ควร เพราะบุคลากรไม่เข้าใจระบบการทำงาน173   

๒) ในการปกครองคณะสงฆที่เนนจุดออน คือ การเปลี่ยนแปลงทางสังคมบานเมือง 
เทคโนโลยี สิ่งเหลานี้ถือวา เปนจุดออนของคณะสงฆ พระสงฆควรรูการเปลี่ยนแปลงสิ่งเหลานี้       
เมื่อพระนําเทคโนโลยีเหลานี้มาใชในการพัฒนาการปกครอง จึงมองวา พระสงฆควรใชระบบเหลานี้มา 
ใชเปนตน ดังนั้น ควรทําความเขาใจใหดีกับญาติโยมผูมีจิตศรัทธาทั้งหลายกอน เพ่ือจะไดไมเปนขอ 
กลาวหาของญาติโยมผูสนับสนุนทุนทรัพยเพ่ือวัด174 

๓) แนวทางการพัฒนาศักยภาพพระสังฆาธิการในเขตการปกครองคณะสงฆภาค ๑๕    
มีจุดออนการทํางาน คือ เปนระบบอุปถัมภ มีการอลุมอลวยจนกลายเปนความคุนเคย ความคุนเคย 

 
173สนทนากลุมเฉพาะ ผศ.ดร.เกียรติศักดิ์ สุขเหลือง, รองคณะบบดีคณะสังคมศาสตร ฝายวิชาการ, 

๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒.  
174สนทนากลุมเฉพาะ ผศ.ดร.พิเชฐ ทั่งโต, อาจารยประจําหลักสูตร, ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒. 



๒๐๑ 

เชนนี้ ทําใหระบบการพัฒนาการปกครองเปนไปตามความนิยมเฉพาะกลุมเทานั้น ซ่ึงโดยภาพรวมแลว 
การเปลี่ยนแปลงพัฒนาการปกครองคณะสงฆนั้นทําไดยาก เพราะเปนระบบเกาแกแตโบราณสืบทอด
กันมาจนถึงทุกวันนี้175   

๔) สวนแนวทางการพัฒนาศักยภาพพระสังฆาธิการในเขตการปกครองคณะสงฆภาค 
๑๕ มีจุดออนคือประชาชนในพ้ืนที่สวนใหญมีอาชีพแบบเดิมเริ่มจางหายไป ฐานะทางครอบครัว 
มีรายไดนอย ตองออกไปทํางานทุกวัน สวนการพัฒนาการดานอ่ืนๆ ก็ยังมีการขาดแคลนบุคคลที่จะ 
เขามารับภาระกิจตอยอดสืบทอดอายุพระพุทธศาสนา เนื่องมาจากสาเหตุสําคัญสวนหนึ่งการ
เปลี่ยนแปลงทาง การเมืองการปกครองเปนไปตามกระแสโลกาภิวัตน สงผลใหการพัฒนาการปกครอง
คณะสงฆตองรับ ผลกระทบในสวนที่เกี่ยวของกับปจจัยในการดํารงชีพเชน ไตรจีวรขึ้นราคา อาหาร
บิณฑบาตไดนอยลง การดําเนินการหาปจจัยเขาวัดมาทําการกอสรางเสนาสนะภายในวัดไดนอยลง 
และการหาเจาภาพให รับเปนภาระในเรื่องการรักษาพยาบาลบุคลากรสงฆที่ทําหนาที่รักษาดูแลงาน
ปกครองนอยลง โดยสวนใหญพระสังฆาธิการจะตองพยายามดําเนินการจัดการเทาที่จะสามารถทําได
ดวยกําลังสติปญญา ของตนเองเปนประมาณ นอกจากนั้น ผูที่จะบวชถวายตัวในบวรพระพุทธศาสนา
ก็นอยลงทุกวัน176 

๕) ไม่มีการกำหนดแผนงานในแนวทางการพัฒนาศักยภาพพระสังฆาธิการในเขตการ
ปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๕ ที่ชัดเจน 

๖) แนวทางการพัฒนาศักยภาพพระสังฆาธิการในเขตการปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๕  
มีจุดอ่อนการทำงาน คือ ความคุ้นเคยกันทำให้เกิดการล่าช้าในบางวัด บางตำบล บางอำเภอ 

๗) จุดอ่อนการปกครองคณะสงฆ์ ๑) การตรวจสอบภิกษุที่เดินทางมาประกอบกิจต่างๆ 
นอกพ้ืนที่ไม่สามารถควบคุมได้ ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสียหาย หรือมีพฤติกรรมมิชอบ ไม่ถูกต้องตาม
หลักการศาสนา จะทำให้เกิดความเสื่อมศรัทธา และเสียระบบการปกครองในภาพรวมได้ ๒) ความไม่
เข้มแข็งของผู้มีอำนาจหน้าที่การปกครองคณะสงฆ์ มีการปล่อยปละ ละเลยให้ภิกษุบางรูปทำผิดวินัย
สงฆ์ ทำให้เกิดภาพพจน์ที่ไม่ดีต่อวงการสงฆ์โดยรวม177 

๘) ขาดการวางระบบในการปกครองอย่างชัดเจน และผู้มีอำนาจในการปกครอง 
ไม่ปฏิบัติหน้าที่ตามอำนาจที่ได้รับมอบหมายของคณะสงฆ์ อันเป็นจุดอ่อนในการพัฒนาการปกครอง 

สรุปได้ว่า จุดอ่อนการทำงานของแนวทางการพัฒนาศักยภาพพระสังฆาธิการในเขตการ
ปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๕ ก็คือ ขาดบุคลากรเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ความสามารถ โดยยังมีพระสังฆาธิ
การจำนวนน้อยมาก นอกจากนั้น พระสังฆาธิการที่มีอยู่ก็ไม่สามารถปฏิบัติศาสนกิจได้ตามเป้าหมาย

 
175สนทนากลุ่มเฉพาะ ผศ.ดร.ยุทธนา ปราณีต, อาจารย์ประจำหลักสูตร, ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒.   
176สนทนากลุ่มเฉพาะ ผศ.ดร.อนุวัต กระสังข์, อาจารย์ประจำหลักสูตร, ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒.  
177สนทนากลุ่มเฉพาะ อ.ดร.ประเสริฐ ธิลาว, อาจารย์ประจำหลักสูตร, ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒.   



๒๐๒ 

เนื่องมาจากสาเหตุท่านมีอายุ พรรษามาก สุขภาพร่างกายไม่อำนวย การดำเนินการพัฒนาการต่างๆ 
เป็นไปได้น้อย ไม่ครอบคลุมบริบทการปกครองในพ้ืนที่จริงในปัจจุบันนี้ นอกจากนั้น ขาดการวาง
ระบบในการปกครองอย่างชัดเจน และผู้มีอำนาจในการปกครองไม่ปฏิบัติหน้าที่ตามอำนาจที่ได้รับ
มอบหมายของคณะสงฆ์ อันเป็นจุดอ่อนในการพัฒนาการปกครอง ดังนั้น การพัฒนาศักยภาพพระ
สังฆาธิการในเขตการปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๕ มีจุดอ่อนการทำงาน คือ บุคลากรที่มีความรู้
ความสามารถมีจำนวนน้อยลง การให้พระสังฆาธิการมีความรู้การปกครองสงฆ์ควรจะขยายให้กว้าง
ขึ้น มาตรการติดตามและประเมินผล 

 
4.5.๓ การวัดศักยภาพของพระสังฆาธิการ 
ผู้เข้าร่วมการสนทนากลุ่มได้แสดงความคิดเห็นและเสนอแนวทางการพัฒนาศักยภาพ

พระสังฆาธิการในเขตการปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๕ เพ่ือส่งเสริมการพัฒนาการปกครองคณะสงฆ์ 
เพ่ือเป็นแนวทางการศึกษาวิจัยดังต่อไปนี้  

๑) เจ้าคณะทุกระดับ ได้ปฏิบัติงานตามภาระหน้าที่ที่ได้รับผิดชอบกำกับดูแลพระภิกษุ 
สามเณร และดูแลการปกครองหมู่คณะให้อยู่ในกฎระเบียบ ไม่ประพฤติเสียหายแก่วงการสงฆ์ใน
จังหวัด178 

๒) การประเมินผลหรือการวัดผลการทำงานของพระสังฆาธิการแต่ละปี แต่ละโครงการ
ในระยะเวลาที่ผ่านมานั้น จะเห็นได้ว่า สำเร็จได้ด้วยดีเกือบทุกประการ ทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ  

๓) การประเมินผลการพัฒนาการปกครองคณะสงฆ์ เมื่อมองโดยภาพรวมแล้ว        
พระสังฆาธิการทุกระดับชั้น ได้ทำหน้าที่อย่างต่อเนื่อง มีการประชุมปรึกษาหารือกันทุกระยะการ
ทำงาน เมื่อมีเหตุการณ์เกิดขึ้นก็เข้าไปดำเนินการแก้ไขปัญหาตามความเหมาะสม ซึ่งมีแนวทางการ
พัฒนาการปกครองสงฆ์เป็นไปตามกฎระเบียบที่มีอยู่แล้ว รวมถึงกฎหมายและสิ่งแวดล้อมในสภาพ
ปัจจุบัน 

๔) การประเมินผลการพัฒนาการปกครองคณะสงฆ์ วัดผลจากความร่วมมือร่วมใจในการ
เข้าร่วมประชุมพระสังฆาธิการ ซึ่งเป็นไปตามกฎระเบียบ และวัดผลจากความร่วมมือร่วมใจในการส่ง
ข้อมูลที่สำนักงานเจ้าคณะจังหวัดขอความร่วมมือจากพระสังฆาธิการทุกระดับชั้นการปกครอง  

๕) การประเมินผลการพัฒนาการปกครองคณะสงฆ์ควรจะมีการประเมินผลเป็น
ระยะเวลาอย่างน้อย ๒ ครั้งต่อเดือน เพ่ือให้มีการปรับปรุงพัฒนาเปลี่ยนแปลงวิธีการทำงาน โดยให้
บุคลากรทำงานมีความรับผิดชอบ มีความสอดคล้องกับกฎระเบียบ กฎหมายและสิ่งแวดล้อม อาจจะ
มีการจัดตั้งเป็นโครงการพัฒนาการปกครองคณะสงฆ์ และมีการประเมินผลตามจุดประสงค์ที่ตั้งไว้ก็
จะส่งผลดีมากขึ้น  

 
178สนทนากลุ่มเฉพาะ ผศ.ดร.อนุวัต กระสังข์, อาจารย์ประจำหลักสูตร, ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒.   



๒๐๓ 

๖) เมื่อการปกครองคณะสงฆ์ มีรูปแบบเช่นเดียวกับการปกครองบ้านเมือง ก็ควรจะมี
การประเมินผลการพัฒนาการปกครองคณะสงฆ์ให้มีความสอดคล้องกับกฎระเบียบ กฎหมายและ
สิ่งแวดล้อม เพ่ือให้ทราบข้อมูลรายละเอียดทั้งข้อดีและข้อเสีย เพ่ือเป็นแนวทางในการปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงพัฒนาต่อไปในอนาคตได้ 

สรุปได้ว่า การประเมินผลแนวทางการพัฒนาศักยภาพพระสังฆาธิการในเขตการ
ปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๕ เมื่อมองโดยภาพรวมแล้ว พระสังฆาธิการทุกระดับชั้น ได้ทำหน้าที่อย่าง
ต่อเนื่อง มีการประชุมปรึกษาหารือกันทุกระยะการทำงาน เมื่อมีเหตุการณ์เกิดขึ้นก็เข้าไปดำเนินการ
แก้ไขปัญหาตามความเหมาะสม ซึ่งมีแนวทางการพัฒนาการปกครองสงฆ์เป็นไปตามกฎระเบียบที่มี
อยู่แล้ว รวมถึงกฎหมายและสิ่งแวดล้อมในสภาพปัจจุบันนี้ นอกจากนั้น การประเมินผลแนวทางการ
พัฒนาศักยภาพพระสังฆาธิการในเขตการปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๕ ก็ยังคงรูปแบบเดิมๆ ไม่มีการ
เปลี่ยนแปลงมาก แต่ถ้าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็จะเป็นเรื่องบุคคล การเงินงบประมาณ การขอวัสดุ
อุปกรณ์สิ่งของเครื่องใช้สอยในสำนักงาน และวิธีการจัดการที่สั่งมาจากผู้ปกครองระดับสูงสั่งการลงมา
ตามลำดับชั้นปกครอง ถ้าการปกครองในระดับวัด ระดับตำบล ระดับอำเภอ ไม่มีกรณีการวิวาทกัน 
การทะเลาะกัน การกระทำความผิดศีลผิดธรรม ผิดกฎหมายบ้านเมืองเป็นต้น การปกครองคณะสงฆ์ก็
ถือว่ามีความสอดคล้องกับกฎระเบียบ กฎหมายและสิ่งแวดล้อม ดังนั้น เมื่อการปกครองคณะสงฆ์มี
รูปแบบเช่นเดียวกับการปกครองบ้านเมือง ก็ควรจะมีการประเมินผลการพัฒนาการปกครองคณะสงฆ์
ให้มีความสอดคล้องกับกฎระเบียบ กฎหมายและสิ่งแวดล้อม เพ่ือให้ทราบข้อมูลรายละเอียดทั้งข้อดี
และข้อเสีย เพ่ือเป็นแนวทางในการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงพัฒนาต่อไปในอนาคตได้ 

ปัญหาการปกครองคณะสงฆ์ มีดังนี้คือ ๑) ด้านบุคลากร คือ มีปัญหาการขาดแคลน
บุคลากร คือ ภิกษุผู้ดำรงตำแหน่งการปกครองคณะสงฆ์ มีแนวทางแก้ปัญหาโดย ควรปรึกษากับการ
ปกครองส่วนจังหวัดและส่วนภูมิภาค เพ่ือหาแนวทางแก้ปัญหาร่วมกัน โดยการส่งบุคลากรจากส่วน
ภูมิภาคเข้าไปประจำตำแหน่งที่ขาดแคลน และมีการส่งเสริมให้มีการอบรมเทคนิคการปกครอง  
กลยุทธ์การปกครอง เพ่ือให้บุคลากรเกิดความชำนาญ รู้จักวิธีการปกครองสงฆ์แบบทันสมัย ๑) ด้าน
การเงิน การดำเนินงานต้องมีงบประมาณในการดำเนินงาน จึงจะสามารถทำงานได้ ถ้าการเงินไม่ดี 
หรือไม่เพียงพอ การปกครองก็จะมีจุดอ่อน ไม่มีประสิทธิภาพ บุคลากรไม่ตั้งใจทำงานเพราะขาด
แรงจูงใจในการกระตุ้น นอกจากนี้ควรมีการตรวจสอบด้านการเงินของวัดให้มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ 
แนวทางการพัฒนาในด้านการเงิน ควรมีการระดมทุนทรัพย์ จาก ๒ วิธีการ คือ ๑) การหารายได้จาก
งานเทศกาลสำคัญๆ เพ่ือสะสมทุนทรัพย์ให้เพ่ิมพูน ๒) การลดรายจ่าย ตัดภาระค่าใช้จ่ายในส่วนที่  
ไม่จำเป็นทิ้งไป เป็นการลดต้นทุน ๓) ด้านวัสดุอุปกรณ์ คือ เครื่องใช้ต่างๆ ภายในสำนักงาน เช่น 
เครื่องคอมพิวเตอร์ กระดาษ โต๊ะ ตู้ ฯลฯ เป็นสิ่งของสำคัญในการทำงานในแต่ละวัด ถ้าสิ่งของ
ดังกล่าว มีไม่เพียงพอ ทางวัดก็ควรจะดำเนินการหาเจ้าภาพในการจัดการวัสดุอุปกรณ์ให้พร้อม  



๒๐๔ 

เพ่ือสนับสนุนการทำงานให้เกิดผลดี อบรมพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความชำนาญ ในการดำเนินการ 
ควรมีการเสนอรายงานของบประมาณจากรัฐ หรือหน่วยงานอ่ืน ๆ ๔) ด้านวิธีการจัดการ ควรจะมีการ
ฝึกฝนอบรมพัฒนาพระสังฆาธิการบ่อยๆ ให้เกิดความรู้ ทักษะที่ชำนาญ จัดหาวัสดุเครื่องใช้สำนักงาน
ให้พร้อม ดังนั้นทิศทางในการดำเนินการพัฒนา ควรจะต้องสนับสนุนให้องค์กรขับเคลื่อนไปข้างหน้า
ด้วยการจัดการที่ดี พยายามเน้นการตอบสนองให้ตรงจุด ต้องหาเทคนิค และวิธีการที่จะทำงานให้
สำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นผู้ประสานงานที่ดี 

 
4.5.๔ แนวทางทางการพัฒนาศักยภาพพระสังฆาธิการในเขตการปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๕ 
ผู้เข้าร่วมการสนทนากลุ่มได้แสดงความคิดเห็นและเสนอแนวทางการพัฒนาศักยภาพ

พระสังฆาธิการในเขตการปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๕ เพ่ือส่งเสริมการพัฒนาการปกครองคณะสงฆ์ 
เพ่ือเป็นแนวทางการศึกษาวิจัยดังต่อไปนี้ 

ผู้บริหารวัดคือพระสังฆาธิการในแต่ละวัด มีบทบาทหน้าที่สำคัญในการพัฒนาทรัพยากร
ทั้งปวงในวัดให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยดีงาม มีความสามัคคีในหมู่คณะ มีการปรองดองซึ่งกันและ
กันในสังคมสงฆ์ มีการบูรณาการให้มีความสอดคล้องตามโครงสร้างการบริหารกิจการคณะสงฆ์ คือมี
การประยุกต์ใช้การปกครองคณะสงฆ์ให้เป็นไปตามกฎระเบียบ กฎหมายและสิ่งแวดล้อม เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ ๒๕๐๕ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๓๕ 
นอกจากนั้น ผู้บริหารวัดคือพระสังฆาธิการ ควรจะต้องดำเนินการปกครองคณะสงฆ์ให้เป็นไปตาม
นโยบายของมหาเถรสมาคม โดยทำหน้าที่กำกับดูแลการปกครองคณะสงฆ์แต่ละพ้ืนที่ของเขต
ปกครองคณะสงฆ์ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยดีงามสอดคล้องตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ และนโยบาย
ของส่วนกลางกำหนดไว้ เมื่อพิจารณาถึงแนวทางการพัฒนาการปกครองคณะสงฆ์ ผู้บริหารวัดคือ  
พระสังฆาธิการ ควรจะต้องดำเนินการบูรณการให้เหมาะสม คือ 

๑) การวางแผน ในแต่ละปีจะมีการประชุมผู้บริหาร179 เพ่ือวางแผนเป้าหมายให้เป็นไป
ในทิศทางที่กำหนด180 และติดตามผลได้ การวางแผนเชิงรุก คือ ให้ทุนการศึกษาแก่บุคลากร     
สร้างขวัญและกำลังใจในการศึกษาพระปริยัติธรรม181 ส่วนการวางแผนเชิงรับคือการส่งเสริม
สนับสนุนการศึกษาแก่บุคลากรให้มีศึกษาวิจัยค้นคว้าตามความสามารถแต่ละบุคคลที่มีความสามารถ
มีสติปัญญา เพ่ือเป็นการสร้างศาสนทายาท182 

 
179สนทนากลุ่มเฉพาะ พระมหาสุนันท์ สุนนฺโท, อาจารย์ประจำหลักสูตร, ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒.   
180สนทนากลุ่มเฉพาะ ผศ.ดร.อนุวัต กระสังข์, อาจารย์ประจำหลักสูตร, ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒   
181สนทนากลุ่มเฉพาะ ผศ.ดร.พิเชฐ ทั่งโต, อาจารย์ประจำหลักสูตร, ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒.   
182สนทนากลุ่มเฉพาะ พระครูพิศิษฎ์ประชานาถ, รองเจ้าคณะอำเภออัมพวา จังหวัดสมุครสงคราม, 

๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒.   



๒๐๕ 

๒) การจัดองค์การ พระสังฆาธิการควรจะมีการดำเนินการตามลำดับการปกครองคณะ
สงฆ์ คือ ผู้ช่วยเจ้าอาวาส เจ้าอาวาส เจ้าคณะตำบล เจ้าคณะอำเภอ183 และเจ้าคณะจังหวัดเป็นต้น 
ทำหน้าที่ดูแลรักษาความเรียบร้อยให้ดีในวัด ในเขตพ้ืนที่นั้นๆ เมื่อมีกรณีความขัดแย้งผลประโยชน์
หรือแนวคิดไม่ตรงกันก็เข้าไปดำเนินการแก้ไขปัญหาอย่างถูกต้องตามหลักการและกฎระเบียบที่มี
อยู่184 นอกจากนั้น โครงสร้างการปกครองคณะสงฆ์ควรจะมีการปรับเปลี่ยนอยู่เสมอเพ่ือเปิดโอกาส
ให้บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเข้ามาบริหารงานได้โชว์ฝีมือ185 ตำแหน่งการปกครองคณะสงฆ์ก็
ควรจะมีการเปลี่ยนแปลงบุคลากรที่มีความเหมาะสมเข้ามาทำหน้าที่ดูแลรักษากฎระเบียบอย่าง
ถูกต้อง186 นอกจากนั้น นโยบายการพัฒนาการปกครองคณะสงฆ์ควรจะส่งเสริมการศึกษาแก่
บุคลากรด้วยการจัดกิจกรรมพิเศษ187 เช่น การอบรมสัมมนา เชิญวิทยากรมาบรรยายถวายความรู้
เทคนิคใหม่ๆ188 

๓) การบริหารงานบุคคล พระสังฆาธิการเป็นเจ้าพนักงานของรัฐ มีหน้าที่ในการกำกับ
ดูแลพระภิกษุ สามเณร ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยดีงาม189

  มีวิธีการสั่งการตามลำดับชั้นปกครอง 
ผู้ ใหญ่สั่ งลงมายังผู้น้อยเป็นต้น190

1 9 การสั่ งการมีทั้ งด้ วยวาจา ด้วยหนังสือลายลักษณ์ อักษร  
ถ้าพระสังฆาธิการรูปใดกระทำความผิด191 เช่น ทุจริตคอร์รัปชั่น ยักยอกเงินของวัด ใช้จ่ายเงินของวัด      
ผิดกฎระเบียบ เป็ นต้น  ผู้ ปกครองสงฆ์ก็จะตั้ งคณ ะกรรมการขึ้นมาสอบสวนทั้ งทางวินั ย  
ทั้งมูลความผิด192 

 
183สนทนากลุ่มเฉพาะ ผศ.ดร.ยุทธนา ปราณีต, อาจารย์ประจำหลักสูตร, ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒   
184สนทนากลุ่มเฉพาะ พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ , อาจารย์ประจำหลักสูตร, ๒๓ กรกฎาคม 

๒๕๖๒   
185สนทนากลุ่มเฉพาะ พระสมุห์ยรรยง ปุญญโณ, เจ้าอาวาสวัดบางเบิด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์, ๒๓ 

กรกฎาคม ๒๕๖๒.   
186สนทนากลุ่มเฉพาะ พระปลัดระพิน พุทฺธิสาโร, ผศ.ดร, อาจารย์ประจำหลักสูตร, ๒๓ กรกฎาคม 

๒๕๖๒.   
187สนทนากลุ่มเฉพาะ ผศ.ดร.เกียรติศักดิ์ สุขเหลือง, รองคณะบบดีคณะสังคมศาสตร์ ฝ่ายวิชาการ, 

๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒.   
188สนทนากลุ่มเฉพาะ ผศ.ดร.อนุวัต กระสังข์, อาจารย์ประจำหลักสูตร, ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒.   
189สนทนากลุ่มเฉพาะ พระครูพิศิษฎ์ประชานาถ, รองเจ้าคณะอำเภออัมพวา จังหวัดสมุครสงคราม, 

๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒.   
190สนทนากลุ่มเฉพาะ พระครูวิจิตรธรรมวิภัช, ดร. เจ้าคณะอำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ , 

๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒.   
191สนทนากลุ่มเฉพาะ พระครูวรธรรมวาที , เจ้าคณะอำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี , ๒๓ 

กรกฎาคม ๒๕๖๒.   
192สนทนากลุ่มเฉพาะ พระมหาสุนันท์ สุนนฺโท, อาจารย์ประจำหลักสูตร, ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒   



๒๐๖ 

๔) การอำนวยการ พระสังฆาธิการ ควรจะมีการประสานงานติดต่อ ผู้ช่วยเจ้าอาวาส  
เจ้าอาวาส เจ้าคณะตำบล เจ้าคณะอำเภอ193 และเจ้าคณะจังหวัดเป็นต้น ทำหน้าที่ดูแลรักษาความ
เรียบร้อยให้ดีในวัด ในเขตพ้ืนที่นั้นๆ194 มีการประสานงานจัดประชุมอย่างต่ำ ๒ ครั้ง และสื่อสารผ่าน
สื่อต่างๆ195 

๕) การควบคุม งานปกครองคณะสงฆ์จะมีการกำกับดูแลบุคลากรเป็นไปตามลำดับชั้น
การปกครอง การตรวจสอบการเงินภายในรายการของวัด196 ผู้ปกครองจะนำเสนอเป็นรายงาน
ประจำปีแจ้งให้เจ้าคณะจังหวัดทราบ หากมีเรื่องร้องเรียนเป็นทางการถึงคณะผู้ปกครอง เจ้าคณะ
ผู้ปกครองนั้นก็จะดำเนินการตรวจสอบ หากมีมูลความผิดจริง ก็แจ้ งเป็นรายงานให้เจ้าคณะจังหวัด
ทราบ197 เพ่ือพิจารณาตั้งคณะกรรมการสอบสวนและช่วยเหลือแก้ไขปัญหาหรือลงโทษผู้ตั้งใจกระทำ
ผิดจริงต่อไป198 นอกจากนั้น การตรวจสอบการเงิน เช่น เมื่อมีงานประจำปีหรืองานปิดทองลูกนิมิต 
ทางวัดจะต้องแจ้งยอดรายได้ รายจ่ายให้ทางคณะกรรมการทราบ ตลอดจนรายงานประจำเดือน 
ประจำปี ส่งคณะผู้ปกครองทราบตามลำดับชั้น199 

สรุปได้ว่า การพัฒนาศักยภาพพระสังฆาธิการในเขตปกครองคณะสงฆ์ 15 ใน 3 ด้าน 
คือ ด้านความรู้ ด้านทักษะ และด้านพฤตินิสัย ความต้องการพัฒนาศักยภาพของพระสงฆ์ในการ
ปกครอง  พระสงฆ์ควรได้รับการพัฒนาให้มีความรู้  ทักษะ และความสามารถในการเข้ามีส่วนร่วม 
ในการปกครองให้สามารถวางแผน จัดการองค์กร บริหารงานบุคคล อำนวยการ และควบคุม ในการ
ปกครองได ้ 

 
สรุปองค์ความรู้ ความรู้ ทักษะ ความสามารถ 
พระสังฆาธิการต้องมีความรู้และความสามารถในการวางแผน เพ่ือให้เป็นไปตามนโยบาย

ของคณะสงฆ์ในการประกาศหลักธรรมคำสอนและการเผยแผ่พระพุทธศาสนา มีความรู้ในโครงสร้าง
ของงานคณะสงฆ์ บทบาทและหน้าที่ที่พระสังฆาธิการพึงมีควรปฏิบัติ รู้จักการบริหารบุคลากรของ
คณะสงฆ์อย่างเป็นระบบในการจะแต่งตั้งหรือสรรหาเพ่ือดำรงตำแหน่งสนองงานคณะสงฆ์ได้อย่างมี

 
193สนทนากลุ่มเฉพาะ ผศ.ดร.พิเชฐ ทั่งโต, อาจารย์ประจำหลักสูตร, ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒   
194สนทนากลุ่มเฉพาะ ผศ.ดร.อนุวัต กระสังข์, อาจารย์ประจำหลักสูตร, ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒   
195สนทนากลุ่มเฉพาะ พระปลัดระพิน พุทฺธิสาโร, ผศ.ดร, อาจารย์ประจำหลักสูตร, ๒๓ กรกฎาคม 

๒๕๖๒.   
196สนทนากลุ่มเฉพาะ อ.ดร.ประเสริฐ ธิลาว, อาจารย์ประจำหลักสูตร, ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒.   
197สนทนากลุ่มเฉพาะ พระครูพิศิษฎ์ประชานาถ, รองเจ้าคณะอำเภออัมพวา จังหวัดสมุครสงคราม, 

๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒.   
198สนทนากลุ่มเฉพาะ พระครูวิจิตรธรรมวิภัช, ดร. เจ้าคณะอำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์, 

๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒.   
199สนทนากลุ่มเฉพาะ พระมหาสุนันท์ สุนนฺโท, อาจารย์ประจำหลักสูตร, ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒   



๒๐๗ 

ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลในการบริหาร สามารถอำนวยการงานคณะสงฆ์ที่อยู่ในความ
รับผิดชอบได้ เพ่ือให้พระสังฆาธิการมีความรู้ความสามารถในการบริหารวัดตั้งแต่ระดับตำบล ระดับ
อำเภอ และระดับจังหวัดได้ และมีความรู้ในการควบคุมวัดหรือพระสงฆ์ที่อยู่ในสังกัดความรับผิดชอบ
ได้ สามารถติดตาม ตรวจสอบ ประเมิน และปรับปรุงแก้ไขเม่ือมีปัญหาได้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพที่ 4.1 แสดงการพัฒนาศักยภาพพระสังฆาธิการ ด้านความรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 

การพัฒนาศักยภาพ
ด้านความรู้ 

ความรู้ในการ 

การวางแผน 

ความรู้ในการ 

การจัดองค์กร 

ความรู้ในการ 

การบริหารงานบุคคล 

ความรู้ในการ 

การอำนวยการ 

ความรู้ในการ 
การควบคุมงานคณะสงฆ ์

การวางแผน 
ระยะสั้น ( 1 ปี) 

ระยะกลาง ( 2-4 ปี) 
ระยะยาว ( 5 ปี) 

การจัดองค์กรในระดับ
ตำบล  
อำเภอ 
จังหวัด 

การบริหารบุคลากรทางสงฆ ์

การสรรหา 

การแต่งตั้ง 

 

มีความรู้ในการอำนวยการ 

ศึกษา อบรม 

และพัฒนา 

 

มีความรู้ในการควบคุม
โดยการ ติดตาม 

ประเมิน และปรับปรุง 

 



๒๐๘ 

 
 

การพัฒนาศักยภาพด้านทักษะ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพที่ 4.2 แสดงการพัฒนาศักยภาพพระสังฆาธิการ ด้านทักษะ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การพัฒนาศักยภาพ
ด้านทักษะ 

ทักษะในการ 

การวางแผน 

ทักษะในการ 

การจัดองค์กร 

ทักษะในการ 

การบริหารงานบุคคล 

ทักษะในการ 

การอำนวยการ 

ทักษะในการ 
การควบคุมงานคณะสงฆ ์

ผู้วางแผน 
จัดฝึกอบรม/ศึกษาต่อ 

ในระดับที่สูงขึ้น  

การจัดองค์กรคณะสงฆ ์
ในระดับตำบล  
อำเภอ จังหวัด 

การมอบหมายงาน 
การถ่ายทอดนำความรู้ 
ความเข้าใจนำไปปฏิบัต ิ

 

มีความรู้ในการอำนวยการ 

ศึกษา อบรม 

และพัฒนา 

 

มีความรู้ในการควบคุม
โดยการ ติดตาม 

ประเมิน และปรับปรุง 

 



๒๐๙ 

 
 

การพัฒนาศักยภาพด้านทักษะ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพที่ 4.3 แสดงการพัฒนาศักยภาพพระสังฆาธิการ ด้านความสามารถ 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

การพัฒนาศักยภาพ
ด้านความสามารถ 

ความสามารถในการ 

การวางแผน 

ความสามารถในการ 

การจัดองค์กร 

ความสามารถในการ 

การบริหารงานบุคคล 

ความสามารถในการ 

การอำนวยการ 

ความสามารถในการ 

   การควบคุม
งานคณะสงฆ ์

 

จัดฝึกอบรม/ศึกษาต่อ 
ในระดับที่สูงขึ้น  

การจัดองค์กรคณะสงฆ ์
ในระดับตำบล  
อำเภอ จังหวัด 

การเสริมสร้างภาพพจน์ 

ทัศนคติของบุคคล 

ถูกหลัก  
ถูกวิธี  
ถูกต้อง 

มีความรู้ในการควบคุม
โดยการ ติดตาม 

ประเมิน และปรับปรุง 

 



๒๑๐ 

4.6 องค์ความรู้  
4.6.1 องค์ความรู้ที่ได้รับจากการวิจัย 
การพัฒนาศักยภาพพระสังฆาธิการในเขตการปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๕ ประกอบด้วย

ปัจจัย 3 ปัจจัยในการพัฒนา ได้แก่ ปัจจัยด้านความรู้  ด้านทักษะ ด้านความสามารถ โดย
กระบวนการ POSDC ซึ่งประกอบด้วย การวางแผน (Plan) การจัดองค์การ การบริหารงานบุคคล 
การอำนวยการ และการควบคุม ผู้วิจัยสังเคราะห์จากงานวิจัยได้ดังนี้ 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

การพัฒนาศักยภาพพระสังฆาธิการในเขตการปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๕ 

จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค 

คณะสงฆ์มีแผนระยะสั้น แผน
ระยะยาว เช่น แผนการอบรม  
ให้ เข้ า ใจกฎ  ระ เบี ยบขอ ง
ตนเอง กฎ ระเบียบ กติกา 
และข้อวัตรของตน 

ขาดความรู้ ทักษะ ความสามารถ
เกี่ยวกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ 
ขาดหน่วยงานเฉพาะในการอบรม 
เรียนรู้สำหรับคณะสงฆ์ 
ขาดการวางแผนเชิงรุกในกิจการ
คณะสงฆ์ 
 

คณะสงฆ์ได้รับการสนับสนุน
ทุนการศึกษา การอบรมบาลี 
การเรียนนักธรรม การเรียน
บาลี 

ผูปกครองไมทราบปญหาที่แท
จริงของผูใตปกครอง 

การเดินทางในการจัดกิจกรรม
ของคณะสงฆ์ 
 

กระบวนการการพัฒนาศักยภาพพระสังฆาธิการในเขตการปกครองคณะสงฆ ภาค 15 

 ด้านการวางแผน 

พัฒนาความรู้ ทักษะ 
ความสามารถ โดยการ
แบ่งงานกนัในแต่ละ

จังหวัด 

ด้านการจัดองค์กร 

จัดองคก์รปกครองคณะ
สงฆ์ให้สอดคลอ้งกับการ
เปลี่ยนแปลง 

 

ด้านการอำนวยการ 
พระสังฆาธกิารมีสว่นรว่ม
ตัดสนิใจ สั่งการ จูงใจ สรา้ง
ขวญั กำลังใจ ประสานงาน 

 

ด้านการควบคุม 
มีหลักเกณฑ์การสรรหา 
แต่งตั้ง ถอดถอน ผู้ดำรง
ตำแหน่งพระสังฆาธิการ 

 

ด้านการบริหารงานบุคคล 

สรรหาพระสังฆาธิการทีม่ี
ทักษะ มีความสามารถ
ปกครองและบริหารวัด 

การสภาพทั่วไปเกี่ยวกับศักยภาพพระสังฆาธิการในการปกครองคณะสงฆภาค ๑๕  

นำเสนอแนวทางการพัฒนาศักยภาพพระสังฆาธิการในเขตการปกครองคณะสงฆ ภาค 15 

 ด้านความรู ้
วางแผนการศึกษา อบรม การศึกษาเรียนรู้
เทคโนโลยีใหม่ เพื่อสร้างพระนกัปกครอง 
นักเทศน์ เรียนรู้การบริหารนโยบายคณะสงฆ์ 
การตรวจสอบ มีการแบ่งความรับผิดชอบ เช่น  
จ.ราชบุรี การอบรมพระปริยัตธิรรมแผนกบาลี
ก่อนสอบ จ. เพชรบุรี มกีารปฏบิัติธรรม
ประจำป ีจ. ประจวบ จัดอบรมพระสังฆาธิการ 
จ. สมุทรสงคราม จัดให้มีการสอบพระปริยัติ
ธรรม แผนกบาลีครั้งที่ 2  
 
 

ด้านทักษะ 

การใช้สื่อเพื่อการปกครองและการเผยแผ่ 
การศึกษาเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ เพื่อการ

พัฒนากิจการพระพุทธศาสนา 

การสอนงาน พัฒนาคน แบ่งเบาภาระ
ความรับผิดชอบ นโยบายภาค 15 ทุกๆ 
ปี ในวันโสนณุตตระ คณะสงฆ์ภาค 15 
จะต้องเจริญพุทธมนต์ เจริญจิตภาวนา

รอบบริเวณพระปฐมเจดีย์ มกีารสวดมนต์ 
เพิ่มทักษะด้านสามัคคีธรรม 

ด้านความสามารถ 

การสร้างแรงจูงใจ การรกัษากฎระเบียบ  
การพัฒนางานคณะสงฆ์ เพือ่การ

ปกครอง การวางกฎ ระเบียบของวดั การ
พัฒนาพระสังฆาธิการ  
และกจิการคณะสงฆ ์

ส่งเสริมพระสงฆาธกิารที่มีความรู ้
ความสามารถ ให้สนองงานคณะสงฆ์ โดย

การร่วมเป็นกรรมการตรวจข้อสอบ
นักธรรมชั้นตรี ธรรมศึกษาชัน้ตรี ทีว่ัด

พระปฐมเจดยี์ราชวรมหาวิหาร 

แผนภาพที่ 4.4 แสดงองค์ความรู้ที่ได้รับจากการวิจัย 

ดานการจัดองคการ ดานการบริหารบุคคล ดานการวางแผน ดานการควบคุม  
และดานการอํานวยการ  

 



๒๑๑ 

4.6.2 องค์ความรู้ที่ได้สังเคราะห์จากงานวิจัย 
ผู้วิจัยได้สังเคราะห์เป็นองค์ความรู้ที่เป็นการพัฒนาศักยภาพพระสังฆาธิการในเขตการ

ปกครองคณะสงฆ์ ภาค ๑๕ พอประมวลองค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัยต่อไปนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพที่ 4.5 แสดงองค์ความรู้ที่ได้สังเคราะห์จากงานวิจัย 
 

การพัฒนาความรู้ 

 

การพัฒนาทักษะ 

ความรู้ 

 

การพัฒนา
ความสามารถ 

ความรู้ 
 การวางแผน 

การปฏิบัติตามกฎระเบียบของวัด 
การศึกษาของบุคลากรทางสงฆ์ 
สร้างพระวิทยากร พระนักเทศน์ 
 
 

การวางแผน 
แผนระยะสั้น ระยะกลาง ระยะยาว
ในการพัฒนาพระสังฆาธิการ 
การแกไขปญหาอุปสรรค 

 

การวางแผน 
สร้างศรัทธา คุณลักษณะพระสังฆาธิการ 
การเผยแผ่ของพระสังฆาธิการ 
ใชเ้หตุผล ยึดระเบียบวินัย 
 

การจัดองค์การ 
การฝกอบรมด้านการปกครอง 
การปกครองคณะสงฆ์ 
จัดการศึกษาด้านพระปริยัติธรรม 
 
การบริหารงานบุคคล 
มีนโยบาย วิธีการปกครองคณะสงฆ์ 
มีทักษะและเชี่ยวชาญเพื่อปฏิบัติ 
หนาท่ี 

ด้านการอำนวยการ 
มีนโยบายและวิธีการปกครอง 
คณะสงฆ 
เน้นการอบรม สั่งสอนทางธรรม 

ด้านการควบคุม 
การตรวจสอบ พระธรรมวินัย 
ระเบียบของวัด และกฎหมายของ
คณะสงฆ์ 

การจัดองค์การ 
มีหน่วยงานสนับสนุนการใช้
เทคโนโลยีกับวัด ของพระสังฆาธิ
การ ในระดับตำบล อำเภอ จังหวัด 
 

การบริหารงานบุคคล 
การสรรหา แต่งตั้ง พระสังฆาธิการ
ท่ีรู้หน้าท่ี มีความสามารถเฉพาะ
ทางสนองงานอย่างมีประสิทธิผล 

ด้านการอำนวยการ 
พระสังฆาธิการสามารถสั่งการทาง
อินเตอร์เน็ต เฟสบุ๊ค ไลน์ จัดต้ัง
กลุ่มเครือข่ายการทำงาน 

ด้านการควบคุม 
สงเสริมสนับสนุนการฝกอบรม 
มีเครือขายระบบขอมูลสารสนเทศ 

การจัดองค์การ 
หน่วยอบรมคณะสงฆ์   
หน่วยงานพัฒนาคณะสงฆ์  
หน่วยกิจกรรมคณะสงฆ์  
 
การบริหารงานบุคคล 
สรรหา แต่งตั้ง พระสังฆาธิการ
อย่างมีประสิทธิผล ท่ีมพีระธรรม
วินัย การทำวัตร สวดมนต์เช้า-เย็น 

ด้านการอำนวยการ 
จัดหลักสูตรศึกษา อบรม พัฒนา วัด 
งานคณะสงฆ์ สาธารณูปการที่
เกื้อกูลต่อการบำเพ็ญสาธารณะ 

ด้านการควบคุม 
ปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม 
จริยธรรม ประเมิน ปรับปรุง แก้ไข 
พัฒนากาย วาจา   

การพัฒนาศักยภาพพระสังฆาธิการ 
ในเขตการปกครองคณะสงฆภาค ๑๕ 



๒๑๒ 

แผนภาพที่ ๔.5 แสดงองค์ความรู้ที่ได้สังเคราะห์จากงานวิจัยเป็นการพัฒนาศักยภาพ
พระสังฆาธิการในเขตการปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๕ ซึ่งอธิบายในรายละเอียด ดังนี้ 

การพัฒนาศักยภาพพระสังฆาธิการในเขตการปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๕ ประกอบด้วย
ปัจจัย 3 ปัจจัยในการพัฒนา ได้แก่ ปัจจัยด้านความรู้  ด้านทักษะ ด้าน ความสามารถ โดย
กระบวนการ POSDC ซึ่งประกอบด้วย การวางแผน (Plan) การจัดองค์การ การบริหารงานบุคคล 
การอำนวยการ และการควบคุม 

1. การพัฒนาด้านความรู้ โดยการนำกระบวนการ POSDC ซึ่งประกอบด้วย การ
วางแผน (Planning) การจัดองค์การ (Organizing) การบริหารงานบุคคล (Staffing) การอำนวยการ 
(Directing) และการควบคุม (Controlling) มาใช้ในการพัฒนาศักยภาพพระสังฆาธิการ เพ่ือให้พระ
สังฆาธิการควรรู้เกี่ยวกับระเบียบปฏิบัติของวัด  

การวางแผน จะต้องมีการวางแผนเพ่ือการสร้างพระวิทยากรเพ่ือให้ความรู้เรื่องการ
ปกครองโดยเฉพาะการฝกอบรมด้านการปกครอง การศึกษาด้านพระปริยัติธรรม การสร้างพระ
นักเทศน์ การสร้างศาสนทายาท การเผยแผ่  

การจัดองค์กร คณะสงฆ์ ต้องมีองค์กรหรือทีมงานหน่วยอบรมโดยเฉพาะในด้านการ
ปกครองและจัดการศึกษาด้านพระปริยัติธรรม การกฏหมาย กฎระเบียบต่างๆ ของวัด และคณะสงฆ์ 
ให้ครอบคลุมกิจการพระพุทธศาสนาไว้ 6 ด้าน คือ 1) ด้านการปกครอง 2) ด้านการศาสนศึกษา 3) 
ด้านการเผยแผ่ 4) ด้านการสาธารณูปการ 5) ด้านการศึกษาสงเคราะห์ และ 6) ด้านการสาธารณ
สงเคราะห์ และอีก 1 คือ การพัฒนาพุทธมณฑลให้เป็นศูนย์กลางพระพุทธศาสนาโลก การปฏิรูป
กิจการพระพุทธศาสนา 

การบริหารงานบุคคล คณะสงฆ์ควรมีนโยบาย มีทีมงาน และวิธีการปกครองคณะ
สงฆ์ให้มีทักษะและเชี่ยวชาญเพ่ือปฏิบัติหนาที่กิจการพระพุทธศาสนาไว้ 6 ด้าน คือ 1) ด้านการ
ปกครอง 2) ด้านการศาสนศึกษา 3) ด้านการเผยแผ่ 4) ด้านการสาธารณูปการ 5) ด้านการศึกษา
สงเคราะห์ และ 6) ด้านการสาธารณสงเคราะห์ 

การอำนวยการ คณะสงฆ์ควรมีนโยบายและคณะปกครองคณะสงฆ คณะสงฆ์ที่ให้
การอบรม สั่งสอนทางธรรม การให้ความสะดวกแก่พุทธศาสนิกชน ทั้งความรู้ การใช้ชีวิตในสังคม 
การอยู่ร่วมกันอย่างสันติ  

การควบคุม คณะสงฆ์ควรมีการตรวจสอบ พระธรรมวินัย ระเบียบของวัด และ
กฎหมายของคณะสงฆ์ให้มีการถือปฏิบัติเหมือนกัน 



๒๑๓ 

2. การพัฒนาด้านทักษะ เพ่ือให้พระสังฆาธิการมีกทักษะในงานทั้ง 6 ด้านตาม
กระบวนการ POSDC ซึ่งประกอบด้วย การวางแผน (Planning) การจัดองค์การ (Organizing) การ
บริหารงานบุคคล (Staffing) การอำนวยการ (Directing) และการควบคุม (Controlling) มาใช้ในการ
พัฒนาศักยภาพพระสังฆาธิการ   

การวางแผน จะต้องมีการวางแผนเพ่ือการฝกอบรม การศึกษาต่อ ในระดับที่สูงขึ้น 
แผนระยะสั้น ระยะกลางระยะยาว เพ่ือ ส่งเสริมการศึกษาอบรมและดูแลงาน ส่งเสริมการศึกษาเล่า
เรียน นำไปปรับใช้ในหน้าที่การงานของวัดพระสังฆาธิการในเขตการปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๕ ต้อง
เข้าใจการปกครองคณะสงฆ์เข้าใจกฎ ระเบียบของตนเอง ในการปฏิบัติหนาที่กิจการพระพุทธศาสนา
ไว้ 6 ด้าน คือ 1) ด้านการปกครอง 2) ด้านการศาสนศึกษา 3) ด้านการเผยแผ่ 4) ด้านการ
สาธารณูปการ 5) ด้านการศึกษาสงเคราะห์ และ 6) ด้านการสาธารณสงเคราะห์ 

การจัดองค์กร ให้คณะสงฆ์มีองค์กรการจัดการคณะสงฆ์ในมีหน่วยงานสนับสนุนการ
ใช้เทคโนโลยีกับวัด ของพระสังฆาธิการ ในระดับตำบล อำเภอ จังหวัด หรือทีมงานหน่วยอบรม
โดยเฉพาะในด้านการปกครองและจัดการศึกษาด้านพระปริยัติธรรม การกฏหมาย กฎระเบียบต่างๆ 
ของวัด และคณะสงฆ์ ให้ครอบคลุมกิจการพระพุทธศาสนาไว้ 6 ด้าน คือ 1) ด้านการปกครอง 2) 
ด้านการศาสนศึกษา 3) ด้านการเผยแผ่ 4) ด้านการสาธารณูปการ 5) ด้านการศึกษาสงเคราะห์ และ 
6) ด้ านการสาธารณ สงเคราะห์  และอีก 1 คือ  การพัฒ นาพุทธมณ ฑลให้ เป็ นศูนย์กลาง
พระพุทธศาสนาโลก การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา 

การบริหารงานบุคคล คณะสงฆ์ควรมีนโยบาย การมอบหมายงาน การถ่ายทอดนำ
ความรู้ ความเข้าใจนำไปปฏิบัติ ให้มีทักษะและเชี่ยวชาญเพ่ือปฏิบัติหนาที่กิจการพระพุทธศาสนา 6 
ด้าน คือ 1) ด้านการปกครอง 2) ด้านการศาสนศึกษา 3) ด้านการเผยแผ่ 4) ด้านการสาธารณูปการ 
5) ด้านการศึกษาสงเคราะห์ และ 6) ด้านการสาธารณสงเคราะห์ 

การอำนวยการ คณะสงฆ์ควรมีนโยบายและคณะปกครองคณะสงฆ คณะสงฆ์ที่ให้
การอบรม สั่งสอนทางธรรม การให้ความสะดวกแก่พุทธศาสนิกชน ทั้งความรู้ การใช้ชีวิตในสังคม 
การอยู่ร่วมกันอย่างสันติ  

การควบคุม คณะสงฆ์ควรมีความรู้ในการควบคุมคณะสงฆ์ในปกครอง โดยการ
ติดตาม ประเมิน และปรับปรุงงาน พระธรรมวินัย ระเบียบของวัด และกฎหมายของคณะสงฆ์ให้มี
ระเบียบแบบแผน 

1. การวางแผน การปฏิบัติตามกฎระเบียบของวัด การศึกษาของบุคลากรทางสงฆ์ 
สร้างพระวิทยากร พระนักเทศน์ ประกอบด้วย 



๒๑๔ 

แผนระยะสั้น (๑ ปี) คือ ส่งเสริมการศึกษาอบรมและดูแลงาน ส่งเสริมการศึกษาเล่า
เรียน นำไปปรับใช้ในหน้าที่การงานของวัดพระสังฆาธิการในเขตการปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๕ ต้อง
เข้าใจการปกครองคณะสงฆ์เข้าใจกฎ ระเบียบของตนเอง  

แผนระยะกลาง (๒-๔ ปี) คือ จัดให้พระสังฆาธิการในเขตการปกครองคณะสงฆ์ภาค 
๑๕ เข้ารับการอบรม และศึกษางานต่อในระดับสูง รักษาตนให้อยู่ในพระธรรมวินัย ยึดหลักและ
ระเบียบของบ้านเมือง ให้ความรู้ความเข้าใจสม่ำเสมอ การจัดการนั้นต้องมอบหมายให้พระสังฆาธิการ
ในเขตการปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๕ เข้ารับการอบรม และระดับสูงยิ่งขึ้นไป  

แผนระยะยาว (๕ ปี) คือ ควรเปิดโอกาสให้พระสังฆาธิการในเขตการปกครองคณะ
สงฆ์ภาค ๑๕ มีส่วนร่วมในการพัฒนาศักยภาพการปกครองคณะสงฆ์ คือ การปลูกฝังคุณธรรม
จริยธรรม ศีลธรรม เป็นของวัตรปฏิบัติ จึงจะทำให้การทำงานระยะยาว ถาวรมั่นคงสืบทอดอายุ
พระพุทธศาสนาต่อไปได้ โดยความเรียบร้อยและดีงาม 

2. รูปแบบด้านการจัดองค์การ ประกอบด้วย 
๑. ระดับตำบล คือ นำผู้มีความรู้ความสามารถในด้านนั้นๆ มาฝึกอบรมให้พระสังฆาธิ

การในเขตการปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๕ ได้เรียนรู้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ สอนให้พระสังฆาธิ
การมีความรู้ และใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่มาพัฒนาท้องที่ของตนให้เจริญก้าวหน้า จัดอบรมให้มีทักษะ
ความรู้ด้านเทคโนโลยีสมัยใหม่อยู่เสมอจนสามารถใช้งานได้  

๒. ระดับอำเภอ คือ ได้จัดส่งเสริมพระสังฆาธิการในเขตการปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๕ 
เข้าอบรมฝึกภาคสนามเพ่ือให้เกิดทักษะในการพัฒนาศักยภาพการปกครองคณะสงฆ์ จัดอบรมทักษะ
ด้านจัดอบรมปริวาสกรรมให้เฉพาะพระสังฆาธิการในเขตการปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๕ และจัด
อบรมกิจกรรมต่างๆ  

๓. ระดับจังหวัด คือ ควรพิจารณาผลงาน ความรู้ความสามารถในการทำงาน อุปนิสัย 
หลักสูตรที่นำเสนอ งานที่ทำอยู่ประจำ ผลงานที่ได้รับมอบหมาย ความรับผิดชอบในหน้าที่ประเมินผล
ความรู้ความสามารถของพระสังฆาธิการในเขตการปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๕ แต่ละตำแหน่ง อย่างนี้ 
คืองานคณะสงฆ์ 

3. รูปแบบด้านการบริหารงานบุคคล ประกอบด้วย 
๑. การสรรหา/คัดเลือก คือ ได้เปิดโอกาสดีให้พระสังฆาธิการในเขตการปกครองคณะ

สงฆ์ภาค ๑๕ มีส่วนร่วมตัดสินใจในการจัดทำแผน ตรวจสอบ กำหนดลักษณะของวัสดุ อุปกรณ์ จัดหา 
ควบคุม แจกจ่าย ซ่อมแซม ปรับปรุง บำรุง รักษาวัสดุอุปกรณ์อย่างนี้ คือ ๑. ได้เปิดโอกาสให้พระ
สังฆาธิการร่วมจัดทำโครงการ ๒. ได้ตั้งกรรมการตรวจสอบวัสดุอุปกรณ์ ๓. การจัดหา ควบคุม 
แจกจ่าย ซ่อมแซม ให้เป็นหน้าที่ของเจ้าอาวาสและกรรมการวัดให้ดูแลร่วมด้วย  



๒๑๕ 

๒. การแต่งตั้ง คือ มีนโยบายที่ชัดเจนสนับสนุนให้ทำงานอย่างอิสระ ให้พระสังฆาธิการ
ในเขตการปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๕ รู้หน้าที่ สนองงานอย่างมีประสิทธิผล และพัฒนาตนอยู่เสมอ 
ให้พระสังฆาธิการรับรู้นโยบาย สนองนโยบายงานที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ให้พระสังฆาธิการรับรู้
หน้าที่ สนองงานที่มีอย่างมีประสิทธิผล และพัฒนาตนอยู่เสมอ  

๓. การพิจาณาความดีความชอบ คือ วิชาการความรู้ใส่ตนเอง ทำงานอย่างเป็น
รูปธรรมอย่างชัดเจน ร่วมร่างแผนนโยบายร่วมกับระยะสั้น ทำตามงานท่ีร่วมกันรับผิดชอบนั้นให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ ร่วมวางแผนร่างนโยบายร่วมกับเป็นงานระยะสั้นทำตามงานที่ร่วมรับผิดชอบนั้นๆ ให้
บรรลุวัตถุประสงค์ 

๔. รูปแบบด้านการอำนวยการ ประกอบด้วย  
๑. การอบรม คือ กำหนดนโยบายให้องค์กรส่วนอำเภอ ส่วนตำบล มาให้ความรู้และ

คำแนะนำในเหตุการณ์ของเทคโนโลยีปัจจุบัน ให้ทางองค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่นมารับถวาย
ความรู้พระสังฆาธิการในเขตการปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๕ เพื่อพัฒนาศักยภาพ  

๒. การศึกษา คือ สนับสนุนทุนการศึกษา จัดหางบประมาณสนับสนุนและหาทุนให้
ศึกษาต่อในระดับสูงยิ่งๆ ขึ้นไป ถ่ายทอดศูนย์เทคโนโลยีขยายผลไปสู่ตำบล วัด ที่มีศักยภาพ ติดต่อ
ตามสายงานทางอินเตอร์เน็ต เฟสบุ๊ค ไลน์ จัดตั้งกลุ่มเครือข่ายการทำงาน อาศัยการติดต่อตามสาย
งานผ่านทางกลุ่มเครือข่ายทางอินเตอร์เน็ต เครือข่ายข้อมูลระบบสารสนเทศในรูปแบบการพัฒนาการ
ปกครองสงฆ์ของพระสังฆาธิการในเขตการปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๕  

๓. การพัฒนา คือ ตัดสินใจทำงานทันทีที่มีงานเร่งด่วน การควบคุมดูแลรักษาวัดให้
เรียบร้อย จัดให้มีระบบแน่นอนช่วยชี้ให้เห็นความเป็นระเบียบในการดำเนินงานต่อเนื่อง 

5. รูปแบบด้านการควบคุม ประกอบด้วย 
๑. การประเมินผล คือ กำหนดให้เจ้าอาวาสควรมีพรรษา ๕ นักธรรมเอก หรือมี

การศึกษาทางโลก ดูความรู้ความสามารถ ดูศีลาจารวัตร ร่วมคิดกับญาติโยม ส่งไปอบรมเพ่ือเตรียม
ความพร้อม พิจารณาความรู้ความสามารถ  

๒. การปรับปรุง คือ ควรจัดให้มีป้ายประกาศให้ผู้มาใช้บริการทางวัดและพระทุกรูปได้
ทราบ ให้พระภิกษุอำนวยความสะดวกผู้มาติดต่อ ให้บริการชาวบ้านเรื่องการเข้ามาติดต่อ
ประสานงานยืมของ มีป้ายประกาศของวัดได้แล้วได้แจ้งให้ผู้มาใช้บริการทางวัด พระทุกรูปสามารถ
ตอบได้ทุกรูปทุกองค์  

๓. การให้รางวัล คือ สนับสนุนให้สอบธรรมศึกษาสนับสนุนครูด้วยธรรมในโรงเรียน
สนับสนุนให้ในบ้านรักษาศีล ให้ความสะดวกกับผู้มาใช้บริการทางวัดไม่ว่ายืมของหรือมาพักวัด 
อำนวยความสะดวกแก่ผู้มาขอใช้บริการกับทางวัด 

 
 



 
 

 
บทท่ี ๕ 

 

สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
 

 จากการวิจัยเรื่อง “การพัฒนาศักยภาพพระสังฆาธิการในเขตการปกครองคณะสงฆ์   
ภาค ๑๕” มีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือศึกษาการพัฒนาศักยภาพพระสังฆาธิการในการปกครองคณะสงฆ์  
ภาค ๑๕ 2) เพ่ือศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนาศักยภาพพระสังฆาธิการในเขตการปกครองคณะ
สงฆ์ภาค ๑๕ และ 3) เพ่ือศึกษาแนวทางการพัฒนาศักยภาพพระสังฆาธิการในเขตการปกครองคณะ
สงฆ์ภาค ๑๕  

การวิจัยเรื่อง “การพัฒนาศักยภาพพระสังฆาธิการในเขตการปกครองคณะสงฆ์  ภาค 
๑๕” เป็นการวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Methodology Research) ระหว่างการวิจัยเชิงคุณภาพ 
(Qualitative Research) โดยเป็นการวิจัยเชิงเอกสาร (Documentary Research) การสัมภาษณ์เชิง
ลึก (In-depth Interview) ผู้ให้ข้อมูลสำคัญ (Key Informants) เพ่ือศึกษาการพัฒนาพระสังฆาธิการ
เพ่ือเป็นผู้นำในการปกครองคณะสงฆ์ ภาค ๑๕  และวิธีวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) 
โดยการวิจัยเชิงสำรวจ (Survey Research) เพ่ือศึกษาการพัฒนาพระสังฆาธิการเพ่ือเป็นผู้นำในการ
ปกครองคณะสงฆ์ ภาค ๑๕  
 ข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้จากกลุ่มตัวอย่าง ผู้วิจัยได้นำแบบสอบถามทั้งหมดมาวิเคราะห์
และประมวลผลโดยนำข้อมูลไปวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทาง
สถิติเพ่ือการวิจัยทางสังคมศาสตร์ โดยใช้สถิติต่างๆ ดังนี้ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ใช้บรรยายข้อมูลคุณลักษณะส่วนบุคคลหรือตัวแปรต้น จากผลการวิจัยสามารถสรุป
ผลการวิจัย การอภิปรายผล และข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
 
๕.๑ สรุปผลการวิจัย  
 ๑. สภาพทั่วไปของการปกครองคณะสงฆ์ของพระสังฆาธิการในเขตการปกครองคณะ
สงฆ์ภาค ๑๕  
 สภาพทั่วไปมีการสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของพระสังฆาธิการให้รอบรู้ทั้งทางโลก
และทางธรรมอยู่เสมอ ได้แก่ การให้ทุนเพ่ือศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยสงฆ์ อบรม ดูงานด้านการ
ปกครองคณะสงฆ์ เรียนบาลี และอบรมการปฏิบัติวิปัสสนากัมฐาน เป็นต้น มีการถ่ายทอดเทคโนโลยี
ที่ทันสมัยเข้าสู่ชุมชน วัด เพ่ือให้ทันต่อยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไป เช่น มีการติอต่อสื่อสารกันผ่านไลน์
และเฟสบุ๊ค เป็นต้น  มีการยกย่องพระมหาเถระผู้ทำคุณงามความดีและเชิดชูให้เป็นเกียรติประวัติ   
ทำความเข้าในการบริหารงานตามจารีตพระพุทธศาสนา มีการมอบหมายงานให้ผู้รับผิดชอบในองค์กร
ปกครองทำงานร่วมกัน กำหนดพระผู้ปกครองให้สอดส่องดูแลพระภายในปกครองให้ทำหน้าที่ของตน 



๒๑๗ 

 ปัญหาพระสังฆาธิการในเขตการปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๕ นั้นมีการดูแลไม่ทั่วถึงเพราะ
พระสังฆาธิการมีภาระหน้าที่มากจนเกินไป จึงมีปัญหาด้านการปกครองในเรื่องกฎระเบียบ วินัย ตาม
กฎหมายบ้านเมือง ควบคุมดูแลให้เป็นไปตามพระธรรมวินัย กฎระเบียบ กติกา มติ ของคณะสงฆ์นั้น 
ด้านการบริหารบุคคล คือ บุคลากรส่วนใหญ่ไม่มีความรู้ ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ ของตัวเอง 
บริหารไม่อยู่ในระบบ ไม่รู้หน้าที่และยอมรับบทบาทหน้าที่ในสายงาน บุคลากรที่มีศักยภาพด้าน
เทคโนโลยีไม่ค่อยมี ด้านการอำนวยการ คือ ยังขาดความรู้เรื่องการทำงานในระบบ ยุคไอที บางครั้ง
การอำนวยการด้านต่างๆ ต่อสังคมมีน้อยมากและไม่เข้าใจด้านบริการต่อสังคมเท่าที่ควร ด้านการ
จัดการ คือ ยังไม่มีงบประมาณในการจัดอบรมให้องค์การของสงฆ์ บ้างครั้งก็ไม่เป็นเอกภาพส่วนใหญ่
เกิดปัญหาในด้านการทำงานล่าช้า ซึ่งปัญหายืดหยุ่นและปรับงานอย่างต่อเนื่อง อุปสรรคเกิดจากการ
เดินทางไม่สะดวก การประสานงานค่อนข้างล่าช้า แต่สามารถแก้ไขได้  โดยให้เจ้าคณะใช้สติปัญญา
ทำงาน ด้านการวางแผน  ยังไม่มีการวางแผนอย่างเป็นระบบ ระเบียบ คือไม่มีแผนงานที่แน่นอน 

 ๒. ปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนาศักยภาพพระสังฆาธิการในเขตการปกครองคณะสงฆ์
ภาค ๑๕ 
 การปกครอง หมายถึง การดูแล การคุ้มครอง การระวังรักษาหรือการบริหารหรืออาจ
กล่าวได้ว่า การปกครอง คือการสร้างกฎเกณฑ์เป็นกฎหมายใช้บังคับคนในสังคมให้ปฏิบัติตามและ
เป็นกฎเกณฑ์ที่ใช้ในการตัดสินความขัดแย้งระหว่างคนในสังคม ทุกคนต้องยอมรับและปฏิบัติตามกฎ
ที่จัดตั้งขึ้น ถ้าใครทำผิดกฎ จะได้รับโทษตามที่ได้กำหนดไว้ ทั้งนี้ก็เพ่ือความอยู่ได้อยู่ รอดและความ
สงบสุขของคนในสังคม ในทางศาสนจักร การปกครองใช้พระวินัยหรือสิกขาบทซึ่งพระพุทธองค์ทรง
ประชุมสงฆ์และร่วมกันพิจารณาบัญญัติขึ้น เป็นธรรมนูญการปกครอง ทั้งนี้ เพ่ือใช้ควบคุมความ
ประพฤติของพระภิกษุที่ยังเป็นปุถุชนให้เป็นไปในแนวทางเดียวกันการปกครองของคณะสงฆ์   
ไม่มีระบบที่มีชื่อเรียกเฉพาะ คณะสงฆ์ของพระพุทธเจ้าเป็นสังฆะ ซึ่งมีระเบียบ แบบแผนข้อกำหนด
วิธีการดำเนินการตามที่พระองค์ทรงบัญญัติไว้  ฉะนั้น การปกครองคณะสงฆ์ที่ดี เพ่ือให้ เกิด
ประสิทธิภาพนั้น เบื้องต้น ต้องรู้จักวางโครงงานหรือการแบ่งงานมอบอำนาจหน้าที่  จำต้องมีทีมงาน
คอยสนองงาน   เจ้าคณะ เพ่ือให้งานดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย จึงกำหนดลักษณะงานไว้ ๔ 
ประการ คือ 
 ๑. ผู้สนองงานที่ทำหน้าที่เป็นเลขานุการ จะต้องคอยสังเกตและศึกษาว่า ผู้บังคับบัญชา
ของตนชอบอย่างไรการสังเกตเป็นเรื่องสำคัญ ผู้ที่จะเป็นแม่บ้านหรือเลขานุการได้ดีหรือไม่ ดูที่การ
สังเกต เช่นเมื่อร่างหนังสือเสนอไปแล้วมีการแก้ไข ผู้สนองงานที่ฉลาดจะสังเกตว่าท่านแก้ไขในเรื่องใด
ไม่ว่าจะเป็นการพิมพ์ การพิสูจน์อักษร วรรคตอน เป็นต้น เลขานุการต้องเป็นคนช่างสังเกตและจดจำ 
เพราะต้องทำหน้าที่เป็นแม่บ้านหรือหัวหน้าสำนักงานหนังสือเข้าออกอยู่ในความรับผิดชอบของ
เลขานุการ การจัดระบบงานเอกสาร ตู้ไหนเก็บเอกสารอะไร ต้องให้เป็นระบบระเบียบเมื่อเก็บแล้ว
เวลาที่ต้องการใช้ สามารถหาได้อย่างรวดเร็ว  
 ๒. เป็นส่วนที่ทำให้งานบริหารงานปกครองดำเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ มหาเถร
สมาคมกำหนดไว้ว่า ต้องมีการประชุมพระสังฆาธิการในระดับต่างๆ ปีหนึ่งหลายครั้ง ฝ่ายเลขานุการมี
บทบาทสำคัญท่ีสุดที่จะทำให้การประชุมได้ผล ตั้งแต่การแจ้งกำหนดประชุม จัดสถานที่ นัดผู้เกี่ยวข้อง
มาชี้แจง จัดทำวาระการประชุม สิ่งที่สำคัญที่สุดคือ เตรียมเอกสารประกอบการประชุม อย่าให้



๒๑๘ 

ประชุมมือเปล่าเด็ดขาด ถ้าจะประชุมเรื่องอะไร กฎ ระเบียบ ข้อบังคับหรือคำสั่งในเรื่องนั้นๆ  
ว่าอย่างไร ต้องนำมาแจกที่ประชุม มิฉะนั้นแล้วจะทำให้การพิจารณาผิดกฎ ระเบียบหรือคำสั่ง ในการ
ประชุมคณะรัฐมนตรี เรื่องแต่ละเรื่องที่เสนอเข้าที่ประชุม เลขาธิการคณะรัฐมนตรี จะตรวจอย่า ง
ละเอียด ถ้าเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเงิน ต้องถามไปที่กระทรวงการคลังก่อนว่า เรื่องนี้กระทรวงการคลัง
มีมติว่าอย่างไร ถ้าเป็นเรื่องงบประมาณ ต้องถามไปที่สำนักงบประมาณ ถ้าทุกฝ่ายเห็นพ้องต้องกันว่า 
ควรเข้าที่ประชุม เลขาธิการ จึงจะได้เสนอเข้าท่ีประชุมคณะรัฐมนตรี นี่เรียกว่า “ทำงานหลังฉาก” 
 ๓. มีหน้าที่กรองงานเสนองานเพ่ือพิจารณาว่า เรื่องนี้เป็นมาอย่างไร ก่อนที่จะเสนอเจ้า
คณะต้องกรองงานหรือมีการบันทึกแนบเสนอถวายคำแนะนำก่อนพิจารณาอนุมัติ อาจจะเป็นบันทึก
เล็กๆ ไว้ที่ท้ายว่า ระเบียบเป็นมาอย่างไร เพราะฉะนั้นสิ่งที่เลขานุการต้องรู้คือ กฎ ระเบียบ มติ
ทั้งหมดซึ่งในทางปฏิบัติเป็นไปได้ยาก แต่ก็ต้องไปหาเรื่องที่เกี่ยวข้องมาเสนองาน เลขานุการต้องเป็นหู
เป็นตาให้กับผู้บังคับบัญชา ในการปกครอง ฝ่ายการข่าวต้องมี เมื่อเกิดอธิกรณ์ อย่าให้ผู้บังคับบัญชา
บอกว่า “เรื่องนี้ ยังไม่ได้รับรายงาน” เลขานุการต้องเป็นผู้ประสาน 
 ๔. การสนองงาน เรียกว่า เป็นหน่วยเฉพาะกิจ ตรงนี้คณะสงฆ์เรายังขาดและสิ่งที่
เลขานุการต้องทำ คือเวลาเกิดเรื่อง เลขานุการต้องเป็นหน่วยเคลื่อนที่เร็ว Trouble Shooter แปลว่า 
เจาะปัญหา ลงไปคลี่คลายปัญหา แขวงหรือตำบลต้องมีทีมที่จะลงไปดูในระดับวัดเขตหรืออำเภอก็
ต้องมีทีมงานในเวลาเกิดปัญหาเกิดเรื่องต่างๆ ทุกฝ่ายปรึกษาหารือเฉพาะเรื่องนั้นๆ พยายามอย่าให้ถึง
สื่อมวลชน ที่คณะสงฆ์เกิดปัญหาในขณะนี้เพราะขาดทีมจะเข้าไปจัดการกับปัญหา เราควรจัดตั้ง
ทีมงานหน่วยเคลื่อนที่เร็วเข้าไปแก้ปัญหา อย่าให้ลุกลามใหญ่โตกลายเป็นน้ำผึ้งหยดเดียว 

๓. การพัฒนาศักยภาพพระสังฆาธิการในเขตการปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๕  
ผลการวิเคราะหขอมูลสถานภาพทั่วไปของการพัฒนาศักยภาพพระสังฆาธิการในเขตการ 

ปกครองคณะสงฆภาค ๑๕ ดังนี้ 
พบวา พระสังฆาธิการในเขตการปกครองคณะสงฆภาค ๑๕ ที่ตอบ แบบสอบถามสวน

ใหญ่เป็นเจาอาวาส จํานวน ๑56 รูป คิดเปนรอยละ 50.6  มีอายุมากกวา ๔๐ ป จํานวน ๑๐2 รูป 
คิดเปนรอยละ ๓3.1 มีพรรษา ๑๑-๑๕ พรรษา จํานวน ๑2๙ รูป คิดเปนรอยละ ๔1.9 มีการศึกษา
ระดับต่ำกว่าปริญญาตรี จํานวน ๑49 รูป คิดเปนรอยละ ๔8.4 การศึกษานักธรรมตรี จํานวน ๑๐๑ 
รปู คิดเปนรอยละ 32.8 สวนใหญมีการศึกษาไมมีวุฒิเปรียญธรรม จํานวน ๑5๕ รูป คิดเปนรอยละ 
๕0.3 ตามลําดับ 

พระสังฆาธิการมีความคิดเห็นตอการพัฒนาศักยภาพพระสังฆาธิการในเขตการปกครอง
คณะสงฆภาค ๑๕ โดยภาพรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย ( X =๔.๑๙, S.D=๐.๘๔) เมื่อพิจารณา
รายละเอียดในแตละดาน พบวา อยูในระดับมากทุกดาน เรียงตามลำดับดังนี้ ดานการจัดองคการ 
( X =๔.28 , S.D=๐.๘2)  ดานการบริหารบุคคล ( X =๔.23 , S.D=๐.๘3) ดานการวางแผน  
( X =๔.๑8 , S.D=๐.๘6) ดานการควบคุม ( X =๔.๑7 , S.D=๐.๘5)  และดานการอํานวยการ  
( X =๔.๑3, S.D=๐.๘6) ตามลำดับ 
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ดานการวางแผน พบวา พระสังฆาธิการมีความคิดเห็นตอการพัฒนาศักยภาพ 
พระ สังฆาธิการในเขตการปกครองคณะสงฆภาค ๑๕ โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ( X =๔.๑๘,  
S.D=๐.๘๖) เมื่อพิจารณารายละเอียดในแตละขอจากมากไปหานอยดังนี้ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดไดแก 
“มีรูปแบบการพัฒนาการปกครองคณะสงฆของพระสังฆาธิการใหมีความรูความเขาใจดานการ
ปกครองคณะสงฆตามกฎระเบียบของวัด ( X =๔.๒๔, S.D=๐.๘๙)” รองลงมา คือ “มีการแกไขป
ญหาอุปสรรคในการพัฒนาศักยภาพการปกครองคณะสงฆใหเปนไปตามกฎระเบียบของ แตละวัด 
( X =๔.๒๑ , S.D=๐.๗๙)” และมีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดได้แก่ “มีรูปแบบการพัฒนาศักยภาพของ 
พระสังฆาธิการใหมีความรูความเขาใจดานการปกครองคณะสงฆตามกฎระเบียบ (X =๔.๑3, S.D=๐.87) 
ตามลำดับ 

ดานการจัดการองค์กร พบวา พระสังฆาธิการมีความคิดเห็นตอการพัฒนาศักยภาพ 
พระสังฆาธิการในเขตการปกครองคณะสงฆภาค ๑๕ โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ( X =๔.๒๘,  
S.D=๐.๘๒) เมื่อพิจารณารายละเอียดในแตละขอจากมากไปหา โดยเรียงตามลำดับค่าเฉลี่ยดังนี้ ข้อที่
มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดไดแก “มีการฝกอบรมความรูความสามารถเฉพาะดานการปกครองคณะสงฆใหแก
พระสังฆาธิการ (X =๔.๔๒, S.D=๐.๗๗)” รองลงมา คือ “มีการสงพระสังฆาธิการ ไปฝกภาคสนาม เพ่ือให
เกิดทักษะในการพัฒนาศักยภาพการปกครองคณะสงฆ (X =๔.๓๒, S.D=๐.๘๕)” และข้อที่มีค่าเฉลี่ย
น้อยที่สุดได้แก่ “มีการประเมินผลความรูความสามารถของพระสังฆาธิการ แตละตําแหนงทุกปี   
(X =๔.๒๕, S.D=๐.๘๒)” ตามลำดับ 

ดานการบริหารงานบุคคล พบวา พระสังฆาธิการมีความคิดเห็นตอการพัฒนาศักยภาพ
พระสั งฆ าธิ การ ใน เขตการป กครองคณ ะสงฆ ภ าค  ๑ ๕  โดยภ าพรวมอยู ใน ระดั บม าก  
( X =๔.๒๓, S.D=๐.๘๓) เมื่อพิจารณารายละเอียดในแตละขอจากมากไปหาน้อยดังนี้ ข้อที่มีค่าเฉลี่ย
สูงที่สุดไดแก “มีนโยบายและวิธีการปกครองคณะสงฆที่ทําใหเกิดความเขาใจนําไปปฏิบัติ และจะเกิด
ผลสําเร็จตามวัตถุประสงคที่กําหนดไว ( X =๔.๓๖, S.D=๐.๗๕)” รองลงมา คือ “มีการพัฒนาการ
จัดการองคการดานการปกครองคณะสงฆใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลง ( X =๔.๓๓ ,  
S.D=๐.๘๕)” และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดได้แก่ “เปดโอกาสใหพระสังฆาธิการมีสวนรวมตัดสินใจใน 
การจัดทําแผนโครงการ ตรวจสอบ กําหนดลักษณะของ วัสดุอุปกรณ จัดหา ควบคุม แจกจาย ซอม
แซม ปรับปรุง บํารุงรักษาวัสดุอุปกรณ ( X =๔.03, S.D=๐.๘7) ตามลำดับ 

ดานการอํานวยการ พบวา พระสังฆาธิการมีความคิดเห็นตอการพัฒนาศักยภาพ 
พระสังฆาธิการในเขตการปกครองคณะสงฆภาค ๑๕ โดยภาพรวมอยูในระดับ มาก มีคาเฉลี่ย  
( X =๔.๑๓, S.D=๐.๘๖) เมื่อพิจารณาแตละขอโดยเรียงจากมากไปหานอยดังนี้ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมาก
ที่สุดไดแก “องคการหลักที่ทําหนาที่พัฒนาศักยภาพการปกครองคณะสงฆ ขาดความรูและเทคนิคใน 
การบริหารจัดการอยางเปนระบบ ( X =๔.๒๔ , S.D=๐.๘๙)” รองลงมา คือ “การสงเสริมและ 
สนับสนุนการฝกอบรม การศึกษาตอระดับสูง รวมทั้งขาดการใหความรูขาวสาร กฎระเบียบและ
รูปแบบ การพัฒนาการปกครองคณะสงฆไมทั่วถึง ( X =๔.๑๘, S.D=๐.๘๔)” และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อย
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ที่สุดได้แก่ “แผนพัฒนาเพ่ือกําหนดนโยบายและวิธีการปกครองคณะสงฆทั้งระยะสั้นและระยะยาวที่
ชัดเจน ( X =๔.0๓, S.D=๐.๘8)” ตามลำดับ   

ดานการควบคุม พบวา พระสังฆาธิการมีความคิดเห็นขตอการพัฒนาศักยภาพ 
พระสังฆาธิการในเขตการปกครองคณะสงฆภาค ๑๕ โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ( X =๔.๑๗,  
S.D=๐.๘๕) เมื่อพิจารณารายละเอียดในแตละขอจากมากไปหานอยดังนี้ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด
ได้แก่ “สงเสริมและสนับสนุนใหพระภิกษุมีความรูความเขาใจกระบวนการอํานวยความสะดวกแก
บุคคลทั่วไปที่มาใชบริการ ( X = ๔.๒๗, S.D=๐.๘๗)” รองลงมา คือ “มีการฝกอบรมพระสงฆเพ่ือ 
เตรียมการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงเปนพระสังฆาธิการอยางเสมอภาคและทั่วถึง ( X =๔.๒๗, S.D=
๐.๗๗)” และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดได้แก่ “มีการสงเสริมกิจกรรมการพัฒนาดานความสัมพันธระหวาง  
บาน วัด และโรงเรียนที่ชัดเจน (X = ๔.๒๑, S.D = ๐.๙๐)” ตามลำดับ 

4. แนวทางการพัฒนาศักยภาพพระสังฆาธิการในเขตการปกครองคณะสงฆภาค ๑๕ 

 ๑) ด้านการวางแผน มีการวางแผนในการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพของพระสังฆาธิการ
ทุกระดับชั้นในเขตการปกครองคณะสงฆ์ทุกด้าน เช่น กำหนดนโยบายการปฏิบัติงานแต่ละปีให้ชัดเจน 
ว่าคณะสงฆ์จะทำอะไรกันบ้าง ทำเป็นโครงการ พอสิ้นสุดโครงการ ก็ต้องประเมินสัมฤทธิ์ผล ส่งเสริม
การศึกษาทั้งด้านปริยัติและปติเวท เพ่ือพัฒนาศักยภาพพระสังฆาธิการ และพระภิกษุสามเณร     
เพ่ือเป็นแบบอย่างที่ดี มีแผนการพัฒนาแต่ละงานให้ชัดเจน โดยจัดทำแผนปฏิบัติแผนพัฒนา       
แผนยุทธศาสตร์ เพื่อกำหนดทิศทางในการดำเนินงาน จึงได้ผู้วิจัยค้นพบว่า การวางแผน เป็นกลุ่มการ
พัฒนาศักยภาพมี ๓ ข้อ ดังนี้ 
  ๑. ด้านความรู้ (Knowledge) คือ มหาเถรสมาคมและรัฐควรร่วมกันกำหนด
นโยบายของคณะสงฆ์ 
  ๒. ด้านทักษะ (Skills) คือ การวางแผนในการบริหารงานการปกครองคณะสงฆ์  
ทุกระดับชั้นเป็นทักษะในการติดต่อสื่อสารซึ่งกันและกัน ประชุมกันในการวางแผนให้เกิดศักยภาพ 
  ๓. ด้านความสามารถ (Abilities) คือ สามารถฝึกอบรมคณะสงฆ์ให้รู้จักการ
วางแผนและดูแลการปกครองให้ทั่วถึงกันอย่างเป็นระบบ 
 ๒) ด้านการจัดองค์การ จัดองค์กรตามความสามารถของบุคลากรให้มีคนทำงานตาม
การบริหารกิจการคณะสงฆ์ทั้ง ๖ ด้าน จัดองค์กรให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงานโดยคำนึงถึง  
พระสังฆาธิการเป็นหลักจัดแบ่งตามความสามารถที่เป็นจริงมีการกำหนดบทบาทหน้าที่ของแต่ละ
บุคคลในองค์กรให้ชัดเจนแสดงสายการบังคับบังชาเป็นลายลักษณ์อักษรนำสู่การปฏิบัติอย่างจริงจัง
สร้างวัฒนธรรม และค่านิยมขององค์กร ให้ เป็นที่ ยอมรับของบุคคลในองค์กร และสื่อให้
บุคคลภายนอกยอมรับในอัตลักษณ์ขององค์กร จัดองค์กรด้านการปกครองโดยมุ่งเน้นส่งเสริม และ
สนับสนุน การศึกษาอย่างจริงจัง สรรหาองค์กรที่จะสนับสนุนเรื่องการศึกษา เพื่อพัฒนาองค์กร พร้อม
ทั้งพัฒนาระบบงาน จึงไดผู้้วิจัยค้นพบว่า การจัดองค์การ เป็นกลุ่มการพัฒนาศักยภาพมี ๓ ข้อ ดังนี้ 
  ๑. ด้านความรู้ (Knowledge) คือ จัดองค์กรโดยใช้กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และ
กติกาเดียวกัน 
  ๒. ด้านทักษะ (Skills) คือ จัดองค์กรตามทักษะ ความรู้ของพระสังฆาธิการ 
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  ๓. ด้านความสามารถ (Abilities) คือ จัดองค์กรให้รับผิดชอบงานตามความถนัด
และความสามารถ 
 ๓) ด้านการบริหารงานบุคคล ส่งเสริมพระสังฆาธิการให้ได้ไปศึกษาดูงานในด้านที่สนใจ
หรือที่เกี่ยวกับงานที่ได้รับมอบหมาย ต้องมีการจัดอบรม ประชุม สัมมนา เพ่ือสร้างให้พระสงฆ์มี
วิสัยทัศน์ มีประสบการณ์ ในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิผล จัดอบรมพัฒนาบุคลากรในด้านต่างๆ 
เช่น ด้านเทคโนโลยี ด้านบัญชี ด้านระเบียบวินัย/มารยาทงานปกครองและเทคโนโลยีที่เกี่ยวกับงาน
ปกครอง จึงไดผู้้วิจัยค้นพบว่า การบริหารงานบุคคล เป็นกลุ่มการพัฒนาศักยภาพมี ๓ ข้อ ดังนี้ 
  ๑. ด้านความรู้ (Knowledge) คือ จัดอบรมพัฒนาให้ความรู้แก่พระสังฆาธิการ 
ในด้านต่างๆ และส่งเสริมการศึกษาทั้งทางโลกและทางธรรม พัฒนาบุคคลให้ทันกับเหตุการณ์
สมัยใหม่ 
  ๒. ด้านทักษะ (Skills) คือ พัฒนางานบุคคลสร้างองค์ความรู้ ย่อมรับงานบริหาร
สมัยใหม่ ใสใจในเทคโนโลยี รู้เรื่องการส่งงานผ่านอินเตอร์เน็ต 
  ๓. ด้านความสามารถ (Abilities) คือ ส่งเสริมพระสังฆาธิการให้ได้ไปศึกษาดูงาน
เพ่ือเสริมสร้างให้มีวิสัยทัศน์ในการปกครองคณะสงฆ์ 
 ๔) ด้านการอำนวยการ นำระเบียบกฎหมายของคณะสงฆ์ และของภาครัฐไปสร้าง
กติกาในการปฏิบัติภารกิจร่วมกันในการปฏิบัติภารกิจ และยอมรับในเรื่องของกฎระเบียบ ปฏิบัติตาม
กฎระเบียบเพ่ือสืบทอดพระพุทธศาสนา มีการติดตามงานตลอดเวลา จัดบุคลากรที่ถนัดในงานด้าน
การอำนวยการมาคอยประสานงานเมื่อมีภารกิจต้องทำร่วมกัน ตั้งกองอำนวยการในการประสานงาน
ทุกโครงการ จึงไดผู้้วิจัยค้นพบว่า การอำนวยการ เป็นกลุ่มการพัฒนาศักยภาพมี ๓ ข้อ ดังนี้ 
  ๑. ด้านความรู้ (Knowledge) คือ ระเบียบกฎหมายของคณะสงฆ์และของภาครัฐ
ไปสร้างกติกาในการปฏิบัติภารกิจร่วมกัน 
  ๒. ด้านทักษะ (Skills) คือ มีการติดตามผลการดำเนินงานตลอดเวลา 
  ๓. ด้านความสามารถ (Abilities) คือ ตั้งกองอำนวยการในการประสานงานทุก
โครงการ 
 ๕) ด้านการควบคุม เป็นไปในลักษณะที่ปรึกษา ร่วมคิดร่วมทำร่วมแก้ไขทุกฝ่ายต้องมี
การเชื่อมสัมพันธ์กัน มีการบริหารงานแบบบนลงล่าง มีเครื่องมือในการกำกับติดตามที่สอดคล้องกับ
ภารกิจ แล้วนำผลการกำกับติดตามมาวิเคราะห์ เพ่ือแก้ไข ปรับปรุง และพัฒนาอย่างมีแผน และเป็น
ระบบ มีคณะกรรมการในการดูแลแต่ละฝ่ายอย่างใกล้ชิดกำกับดูแลให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ จึงได้
ผู้วิจัยค้นพบว่า การควบคุม เป็นกลุ่มการพัฒนาศักยภาพมี ๓ ข้อ ดังนี้ 
  ๑. ด้านความรู้ (Knowledge) คือ พิจารณาสรรหาพระสงฆ์ที่มีวุฒิภาวะสมควร
ตำแหน่งตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ มาเป็นผู้นำสงฆ์ให้เกิดศักยภาพ 
  ๒. ด้านทักษะ (Skills) คือ ประชุมสงฆ์  ประชุมชาวบ้ าน  ให้สรรค์หาโดย
ประชาธิปไตย ธรรมาธิประไตย 
  ๓. ด้านความสามารถ (Abilities) คือ ดูศีลาจารวัตรอย่างเคร่งครัด ส่งเสริม
กิจกรรมการพัฒนาด้านความสัมพันธ์ ระหว่างบ้าน วัด โรงเรียน  
 



๒๒๒ 

๕.๒ อภิปรายผล 
 การอภิปรายผลการวิจัยครั้งนี้ จะกล่าวถึงการศึกษาการพัฒนาศักยภาพพระสังฆาธิการ
ในเขตการปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๕ ผู้ศึกษาจะกล่าวถึงประเด็นที่สำคัญน่าสนใจและนำมาอภิปราย
ผลดังนี้ 
 ๑. ด้านการวางแผน การพัฒนาศักยภาพพระสังฆาธิการในเขตการปกครองคณะสงฆ์
ภาค ๑๕ 

ผลการวิจัยพบว่า พระสังฆาธิการมีความคิดเห็นต่อการพัฒนาศักยภาพพระสังฆาธิการใน
เขตการปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๕ โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก ดังนั้น พระสังฆาธิการต้องเข้าใจ
การปกครองคณะสงฆ์ เข้าใจกฎ ระเบียบ กติกา ข้อวัตรของพระของตน  การวางแผนรูปแบบการ
พัฒนาของพระสังฆาธิการในการปกครองคณะสงฆ์ ให้มีความรู้ ความเข้าใจในด้านการปกครองสงฆ์
ตามกฎระเบียบของวัดอย่างนี้  ๑ แบ่งกลุ่มเป็น ๓ กลุ่ม คือ (๑) กลุ่มพัฒนาวัด (๒) กลุ่มเผยแผ่
พระพุทธศาสนา  (๓) กลุ่มอนุรักสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมระเพณีอันดีงาม ให้พระสังฆาธิการเรียนรู้
กฎ ระเบียบ อำนาจ หน้าที่ ของผู้ที่จะเป็นพระสังฆาธิการอย่างเข้าใจและถูกต้อง ซึ่งสอดคล้องกับ 
พระครูสันติธรรมาภิรัต (บุญชัย สนฺติกโร) ได้วิจัยเรื่อง “การพัฒนารูปแบบการปกครองคณะสงฆ์ใน
เขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๕” ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อความสำเร็จ ในการ
ปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๕ ประกอบด้วย ระบบการปกครองที่ต้องคำนึงถึงองค์ประกอบ ๕ ด้าน คือ 
การพัฒนารูปแบบด้านการวางแผน มีการวางแผนในการส่งเสริมคุณภาพของพระสังฆาธิการทุก
ระดับชั้น ในการปกครองคณะสงฆ์ทุกด้าน  เช่น สงเสริมการศึกษาทั้งด้านปริยัติและปฏิเวท เพ่ือ
พัฒนาศักยภาพพระสังฆาธิการ และพระภิกษุสามเณร เพ่ือเป็นแบบอย่างที่ดี กำหนดนโยบายการ
ปฏิบัติงานแต่ละปีให้ชัดเจน โดยมีแผนการพัฒนาแผนปฏิบัติการ แผนพัฒนายุทธศาสตร์, การพัฒนา
รูปแบบด้านการจัดองค์กร มีการแบ่งภาระหน้าที่ให้คณะสงฆ์ภาค ๑๕ รับผิดชอบที่ชัดเจน คือ จังหวัด
สมุทรสงครามรับผิดชอบเรื่องการสอบซ่อมบาลีสนามหลวง จังหวัดราชบุรีรับผิดชอบเรื่องการอบรม
บาลีก่อนสอบ จังหวัดเพชรบุรีรับผิดชอบเรื่องการอบรมพระวิปัสสนาจารย์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
รับผิดชอบเรื่องการอบรมพระสังฆาธิการ มีการส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาอย่างจริงจัง สรรหา
องค์กรที่จะสนับสนุนเรื่องการศึกษา เพ่ือพัฒนาองค์กรและพัฒนาระบบงาน, การพัฒนารูปแบบด้าน
งานบุคลากร ส่งเสริมบุคลากรให้ไปศึกษาดูงานในด้านที่สนใจหรือท่ีเกี่ยวข้องกับงานที่ได้รับมอบหมาย 
มีการจัดอบรมประชุมสัมมนาเพ่ือเสริมสร้างให้บุคลากรมีวิสัยทัศน์ และประสบการณ์ในการ
ปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และจัดอบรมบุคลากรในด้านเทคโนโลยี บัญชีการเงิน และระเบียบ
วินัย มารยาทท่ีเกี่ยวข้องกับงานปกครอง, การพัฒนารูปแบบด้านอำนวยการ นำระเบียบกฎหมายของ
คณะสงฆ์ และของภาครัฐไปสร้างกติกาในการปฏิบัติภารกิจร่วมกัน และให้ยอมรับกฎเกณฑ์เดียวกัน
เพ่ือปฏิบัติไปในแนวทางเดียวกัน มีการประเมินผลการปฏิบัติทุกโครงการที่จัดขึ้น และการพัฒนา
รูปแบบด้านการกำกับดูแล เป็นไปในลักษณะที่ปรึกษา ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมแก้ไข มีการบริหารงาน
แบบบนลงล่าง และมีคณะกรรมการติดตามแต่ละฝ่ายอย่างใกล้ชิด อีกทั้งต้องดำเนินการให้สอดคล้อง



๒๒๓ 

กับภารกิจของคณะสงฆ์ในภาพรวมทั้ง ๖ ด้าน คือ ด้านการปกครอง ด้านการเผยแผ่ ด้านการศึกษา
สงเคราะห์ ด้านการสาธารณสงเคราะห์ และด้านการสาธารณูปการ นอกจากนี้ยังมีปัจจัยด้านอื่นๆ คือ 
ด้านการจัดงบประมาณ ด้านการจัดโครงการพัฒนาบุคลากร และด้านการจัดอุปกรณ์เทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้ในการพัฒนาการปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๕๑ 

 ๒. ด้านการจัดการองค์กร ผลการวิจัยพบว่า พระสังฆาธิการมีความคิดเห็นต่อการ
พัฒนาศักยภาพพระสังฆาธิการในเขตการปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๕   ด้านการจัดการองค์กร   
โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก ดังนั้น การขยายผลงานการดำเนินงานใน ๔ งานหลัก ๒ งานรอง 
มอบหมายดำเนินงานเพ่ิมความสามารถ  จัดอบรมในช่วงฤดูพรรษาจัดให้เข้าอยู่ในบริวาสกรรม  นำผู้
มีความรู้ความสามารถในด้านนั้น ๆ มาฝึกอบรมให้พระสังฆาธิการได้เรียนรู้อย่างถูกต้องตามหลัก
วิชาการ  สอนให้พระสังฆาธิการมีความรู้ และใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่มาพัฒนาท้องที่ของตนให้
เจริญก้าวหน้า ซึ่งสอดคล้องกับ พระเทพรัตนสุธี (สมศักดิ์ โชตินฺธโร) ได้วิจัยเรื่อง “กลยุทธ์การ
ปกครองคณะสงฆ์ ภาค ๑” ผลการวิจัย พบว่า ๑) การปกครองคณะสงฆ์ในยุคปัจจุบัน  มีการ
พัฒนาการด้านเทคโนโลยี ซึ่งบูรณาการด้วยหลักพุทธธรรมนาการปกครองไปพร้อมกับความเจริญและ
มีกฎหมาย พระราชบัญญัติ ข้อบังคับระเบียบต่างๆ มาเกื้อกูลพระธรรมวินัย โดยเฉพาะการปกครอง
คณะสงฆ์มีรูปแบบที่แตกต่างไปจากสมัยก่อนมาก คือ ด้านการปกครอง ด้านการศาสนศึกษา ด้านการ
เผยแผ่ ด้านการศึกษาสงเคราะห์ ด้านการสาธารณูปการ และด้านการสาธาณสงเคราะห์ ซึ่งมีรูปแบบ
ที่ปฏิบัติชัดเจนมากยิ่งข้ึน๒ 
 ๓. ด้านการบริหารงานบุคคล ผลการวิจัยพบว่า พระสังฆาธิการมีความคิดเห็นต่อการ
พัฒนาศักยภาพพระสังฆาธิการในเขตการปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๕  ด้านการบริหารงานบุคคล   
โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก ดังนั้น คณะสฆ์มีนโยบายและวิธีการปกครองคณะสงฆที่ทําใหเกิดความ
เขาใจ นําไปปฏิบัติ และจะเกิดผลสําเร็จตามวัตถุประสงคที่กําหนดไว้ มีการพัฒนาการจัดการองคกา
รดานการปกครองคณะสงฆใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลง โดยการหาวิชาการความรู้ใส่ตนเอง 
ทำงานอย่างเป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน ร่วมร่างแผนนโยบายร่วมกับระยะสั้น ทำตามงานที่ร่วมกัน
รับผิดชอบนั้นให้บรรลุวัตถุประสงค์ และต้องเปดโอกาสใหพระสังฆาธิการมีสวนรวมตัดสินใจใน การ
จัดทําแผนโครงการ ตรวจสอบ กําหนดลักษณะของ วัสดุอุปกรณ จัดหา ควบคุม แจกจาย ซอมแซม 
ปรับปรุง บํารุงรักษาวัสดุอุปกรณ์ ซึ่งสอดคล้องกับ พระครูปลัดธวัช (ทองยอด) และคณะ ได้วิจัย
เรื่อง “แนวทางฝึกอบรมการพัฒนาศักยภาพของพระสงฆ์ในการพัฒนาชุมชนอำเภอหลังสวน จังหวัด
ชุมพร” ผลการศึกษาพบว่า พระสงฆ์มีความรู้ความเข้าใจเรื่อง ปัญหา สาเหตุ และแนวทางแก้ไข
ปัญหาป้องกันปัญหาสังคมในชุมชนมีความคาดหวังต่อบทบาทของพระสงฆ์ต่อการเป็นผู้น ำในการ

 
๑พระครูสันติธรรมาภิรัต (บุญชัย สนฺติกโร), การพัฒนารูปแบบการปกครองคณะสงฆ์ในเขตปกครองคณะ

สงฆ์ภาค ๑๕, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๘).    

๒พระเทพรัตนสุธี (สมศักดิ์ โชตินฺธโร), กลยุทธ์การปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตร
ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๘). 



๒๒๔ 

พัฒนาชุมชน พระสงฆ์ต้องเข้ามีส่วนร่วมกับชุมชนในการพัฒนาชุมชน การทำหน้าที่ตามบทบาทของ
พระสงฆ์ในปัจจุบัน มีปัญหาด้านการปกครองสงฆ์ พระสงฆ์เอง การให้ความสำคัญต่อวัดและพระสงฆ์
ของประชาชนและองค์กรภาครัฐ เอกชน มีน้อยและต้องการมีความรู้ความเข้าใจและทักษะในการ
พัฒนาชุมชน ได้นำข้อมูลที่พบนี้มาใช้กำหนดแนวทางฝึกอบรมการพัฒนาศักยภาพของพระสงฆ์ในการ
พัฒนาชุมชน อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร โดยกำหนดแผนการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ 4 เรื่องและผู้
รอบรู้เฉพาะทาง (SMS) ตรวจสอบประเมิน พบว่ามีความสอดคล้องสามารถนำไปใช้เป็นแนวทางการ
ฝึกอบรมการพัฒนาศักยภาพของพระสงฆ์ในการพัฒนาชุมชน อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพรได้๓ 

๔. ด้านการอำนวยการ ผลการวิจัยพบว่า พระสังฆาธิการมีความคิดเห็นต่อการพัฒนา
ศักยภาพพระสังฆาธิการในเขตการปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๕  ด้านการอำนวยการ โดยภาพรวม  
อยู่ในระดับมาก ดังนั้น ควรร่างนโยบายอย่างเป็นรูปธรรม ระยะสั้นทำตามนโยบายที่ร่วมกันร่าง  
จัดประชุมร่วมกันร่างแผนงาน ร่วมปฏิบัติตามแผนงานที่กำหนด ซึ่งสอดคล้องกับ  เรืองเดช เขจร
ศาสตร์ ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “วิถีพุทธธรรมตามแนววัดป่าอีสานกับการพัฒนาศักยภาพมนุษย์” 
ผลการวิจัยพบว่า วัดป่าอีสานมีพัฒนาการสืบทอดอุดมการณ์พุทธศาสนาแนววิปัสสนามาตั้งแต่ครั้ง
พุทธกาล โดยที่พุทธศาสนาได้แผ่ขยายสู่ดินแดนสุวรรณภูมิผ่านยุคสมัยถึงรัตนโกสินทร์มีการช่วงชิง
พ้ืนที่ทางศาสนาระหว่างธรรมยุติและมหานิกาย ทั้งขัดแย้งระหว่างสงฆ์ฝ่ ายบริหารและฝ่ายท้องถิ่น 
พระสงฆ์อีสานบางส่วนได้แปรเป็นพระป่านำโดยพระอาจารย์เสาร์ กันตสีโล ถูกมองว่าขัดขวางการ
พัฒนาแนวปริยัติและการจัดระเบียบสงฆ์ไทย กระทั่งประชุมกองทัพธรรมกรรมฐาน พระป่าได้กำหนด
คุณสมบัติพระกรรมฐาน ปรับเสนาสนะป่าให้เป็นวัดป่าอีสานนาอุดมการณ์วิปัสสนามาเป็นเครื่องมือ
ขับเคลื่อนเผยแผ่คำสอนสู่ภูมิภาคต่างๆ จนเกิดการข้ามวัฒนธรรมทางศาสนา ศาสนิกวัดป่าอีสานมา
จากพ้ืนฐานชีวิตต่างกันมีทั้งชาวบ้านทั่วไป ปัญญาชนและคนชั้นกลาง เป็นอนาคาริกที่พำนักในวัดป่า
และฝึกตนเป็นครั้งคราว กลุ่มนักบวชเป็นฝ่ายหินยาน จะมีมหายานเป็นอาคันตุกะบ้างเข้าสู่วิถีวัดป่า
เพ่ือเสริมประสบการณ์ และสืบทอดศาสนา กลุ่มมิใช่นักบวชทั้งบุรุษและสตรีมักอยู่ในวัยผู้ใหญ่ เข้าสู่
วิถีวัดป่าเพ่ือทำบุญเรียนรู้ธรรม และเพ่ิมศักยภาพทางจิตใจส่วนศาสนิกต่างประเทศเข่าสู่วัดป่ าเพ่ือ
แสวงหาความจริงของชีวิต และประสบการณ์ด้านศาสนาแก่นคำสอนของพระวัดป่าอีสานแสดงให้เห็น
ทุกข์และวิถีทางกำจัดทุกข์ ประกอบด้วยหลักธรรมพ้ืนฐานได้แก่ ข้อวัตรอันเป็นบริบทของศีลและ
หลักธรรมเพ่ือบรรลุถึงความสว่างแห่งปัญญา ได้แก่ไตรสิกขาเป็นธรรมในครรลองของมรรคเพ่ือ
ประกอบการปฏิบัติวิปัสสนาซึ่งเป็นทางเจริญปัญญา และปฏิเสธไสยศาสตร์ คำสอนมุ่งให้แต่ละคน
ได้รับผลปฏิบัติจากเทคนิคกรรมฐานในแบบต่างๆ โดยพิจารณาขันธ์ ๕ ด้วยไตรลักษณ์ เมื่อจิตเผชิญ
กับอารมณ์ภายนอกต้องใช้สติและสัมปชัญญะกำกับในทุกอิริยาบถอย่างไม่หยุดนิ่ง เป็นความ
เคลื่อนไหวในความสงบ 

ดังนั้นกระบวนการเรียนรู้พุทธธรรมแนววัดป่าอีสานจึงเป็นการปฏิบัติทางจิต และพระวัด
ป่าอีสานเป็นผู้นาธุระแนววิปัสสนาสายหลักในสังคมไทย การพัฒนามนุษย์ของวัดป่าอีสานเป็น
กระบวนการขัดเกลาจิตใจให้พ้นพันธนาการของกิเลสภายใต้หลักว่าการเรียนรู้ธรรมมีอยู่ตลอดเวลาที่

 
๓พระครูปลัดธวัช (ทองยอด) และคณะ “แนวทางฝึกอบรมการพัฒนาศักยภาพของพระสงฆ์ในการ

พัฒนาชุมชนอำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร”, บทความ, วารสารนาคบุตรปริทรรศน์, ปีท่ี 9 ฉบับท่ี 1 (มกราคม - 
มิถุนายน 2560): 123-124. 
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๒๒๕ 

รู้สึกตัว มีกายและจิตเป็นอุปกรณ์ฝึก และทุกแห่งเป็นแหล่งเรียนรู้และปฏิบัติ มีขั้นตอนพัฒนาได้แก่ 
ประการแรก การศึกษากิจกรรมธรรมเนียมของวัดป่าตามวิถีวัตรปฏิบัติ ประการที่สอง การปฏิบัติตน
ตามกิจกรรมธรรมเนียมวัตรนั้นๆ ประการที่สาม การฝึกพลังกายด้วยบทที่อดทนต่อชีวิตในการทำ
กิจกรรมของวัด ประการที่สี่  การฝึกพลังจิตด้วยวิธีฝึกสมาธิในแบบต่างๆ ประการที่ห้า การทดสอบ
ศรัทธาจากผลการฝึกทางกายและทางจิต ประสานที่หก การตัดสินใจในการดาเนินตามวิถีของวัดป่า 
ในสถานะต่างๆ และประการสุดท้าย การประยุกต์ใช้วิถีวัดป่าอีสานในการเผชิญกับภาวะเสี่ยงทางสังคม 

โดยสรุป การนำแนวคิด เกี่ยวกับการพัฒนามนุษย์และกระบวนการทางปัญญามาอธิบาย
วิถีพุทธในการทำวิจัยครั้งนี้ทำให้วิถีพุทธธรรมแนววัดป่าอีสานเป็นกระบวนการเน้นปัจเจกซึ่งผลิตซ้ำ
ความเป็นเถรวาทขณะเดียวกันความคิดเกี่ยวกับอำนาจได้ย่ำว่า พุทธศาสนาเป็นกลไกแห่งอำนาจ
ภายนอกท่ีสนับสนุนความชอบธรรมในการปกครองในสังคมไทย และเป็นอำนาจภายในที่ให้รู้แจ้งตาม
เป็นจริงวิถีพุทธธรรมแนววัดป่าอีสานเป็นมิติทางสังคมด้านการพัฒนาจิตที่หน้าจะได้นำไปสู่การ
กำหนดนโยบายในระดับองค์กรพุทธศาสนาต่อไป๔ 

๕. ด้านการควบคุม ผลการวิจัยพบว่า พระสังฆาธิการมีความคิดเห็นต่อการพัฒนา
ศักยภาพพระสังฆาธิการในเขตการปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๕  ด้านการควบคุม โดยภาพรวม อยู่ใน
ระดับมาก ดังนั้น พระสังฆาธิการได้รับการสงเสริมและสนับสนุนใหพระภิกษุมีความรูความเขาใจ
กระบวนการอํานวยความสะดวกแกบุคคล ทั่วไปที่มาใชบริการ มีการฝกอบรมพระสงฆเพ่ือ เตรียม
การแตงตั้งใหดํารงตําแหนงเปนพระสังฆาธิการอยางเสมอภาคและทั่วถึง โดยพิจารณาสรรหาพระภิษุ
ที่มีวุฒิภาวะสมควรแก่ตำแหน่ง เช่น เป็นเจ้าอาวาสมีพรรษา ๕ นักธรรมเอก  หรือมีการศึกษาทางโลก 
ดูความรู้ความสามารถ ดูศีลาจารวัตร ร่วมคิดกับญาติโยม ส่งไปอบรมเพ่ือเตรียมความพร้อม   
ซึ่งสอดคล้องกับ พระครูสมุทรประภากร (เฉลิม ปภงฺกโร) ได้วิจัยเรื่อง  “การพัฒนาศักยภาพของ
พระอุปัชฌาย์ในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๕” ผลการวิจัยพบว่า ๑. หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติ
หน้าที่ของพระอุปัชฌาย์ที่พระพุทธเจ้าทรงวางระเบียบตามหลักพระธรรมวินัย  คือพระอุปัชฌาย์พึง
เป็นผู้ประกอบด้วยกองศีล สมาธิ ปัญญา วิมุตติ และวิมุตติญาณทัสสนะอันเป็นของพระอเสขะ และ
เป็นผู้สามารถชักชวนสัทธิวิหาริกและอันเตวาสิกในคุณธรรมเหล่านี้พระอุปัชฌาย์พึงเป็นผู้มีศรัทธา   
มีหิริ มีโอตตัปปะ มีวิริยะ มีสติ พึงเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยศีลและอาจาระ เป็นสัมมาทิฐิ เป็นพหูสูตมี
ปัญญา เป็นผู้ขวนขวายช่วยเหลือศิษย์เมื่ออาพาธ หรือจะต้องช่วยระงับความไม่ยินดีเบื่อหน่ายในการ
ประพฤติพรหมจรรย์อันเกิดขึ้นแก่สัทธิวิหาริก หรือสามารถให้ผู้อ่ืนช่วยเหลือได้ และเป็นผู้สามารถ
ฝึกอบรมศิษย์ในหลักของพระวินัย คือ อภิสมาจาริกาสิกขา คือหลักการศึกษาเกี่ยวกับข้อวัตรปฏิบัติ 
และอาทิพรหมจริยาสิกขาคือ หลักการศึกษาเกี่ยวกับบัญญัติเบื้องต้นแห่งพรหมจรรย์หมายถึง
สิกขาบทที่มาในภิกขุปาติโมกข์ และภิกขุนีปาติโมกข์ สามารถแนะนาในพระอภิธรรมได้แก่หลักการ
ที่ว่าด้วยการกำหนดนามรูป  สามารถแนะนาในอภิวินัยได้แก่หลักการในพระวินัยปิฎกทั้งสิ้น  
พระอุปัชฌาย์พึงรู้จักอาบัติ มิใช่อาบัติ อาบัติเบา อาบัติหนัก รู้จักกระบวนการวิธีการออกจากอาบัติ 

 

 ๔เรืองเดช  เขจรศาสตร์ , “วิถีพุทธธรรมตามแนววัดป่าอีสานกับการพัฒนาศักยภาพมนุษย์” 
วิทยานิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาไทศึกษา (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, ๒๕๔๙).    



๒๒๖ 

จาปาติโมกข์ทั้ง ๒ คือ ภิกขุปาติโมกข์ และภิกขุนีปาติโมกข์ได้ช่ำชองคล่องปาก  ตลอดจน พระ
อุปัชฌาย์พึงมีพรรษาครบ ๑๐ หรือยิ่งกว่านั้น 2. การพัฒนาศักยภาพพระอุปัชฌาย์ในเขตการ
ปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๕ มีจานวน ๓ ด้าน คือ ๑) ด้านการพัฒนาศักยภาพตนเองของพระอุปัชฌาย์ 
โดยการพัฒนาศักยภาพคุณสมบัติของพระอุปัชฌาย์  พัฒนาศักยภาพด้านจริยาธรรมของพระ
อุปัชฌาย์ และพัฒนาศักยภาพภาวะผู้นำของ พระอุปัชฌาย์ โดยการพัฒนาศักยภาพพระอุปัชฌาย์ 
ให้มีคุณสมบัติตามพระธรรมวินัย คือมีศีล สมาธิ ปัญญา วิมุตติ วิมุติญาณทัศนะ มีศรัทธา มีหิริโอตัปปะ 
มีความเพียร มีสติ มีมารยาทงดงาม เป็นสัมมาทิฎฐิ พระอุปัชฌาย์มีจริยาความเรียบร้อยดีงาม และ
เป็นที่น่าศรัทธาของพุทธศาสนิกชนทั่วไป มีความเอ้ือเฟ้ือ สังวร ประพฤติ ตามพระธรรมวินัย และกฎ
มหาเถรสมาคมอย่างเคร่งครัด เป็นแบบอย่างอันดีของสัทธิวิหาริก มีภาวะความเป็นผู้นำสูงในการ
ปกครองดูแลคณะสงฆ์๕ 

๕.๓ ข้อเสนอแนะ 
๕.๓.๑ ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ มีข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพ่ือหน่วยงานหรือบุคคลผู้เกี่ยวข้อง

สามารถนำไปประยุกต์ใช้ให้เป็นประโยชน์ได้ ดังต่อไปนี้ 
๑) ด้านการปกครองควรมีการกระจายอำนาจให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมด้วยการมีโอกาสเข้า

ร่วมประชุมเพ่ือลงมติในการกำหนด กฎ ระเบียบ และข้อบังคับภายในวัดร่วมกัน แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นงานด้านการปกครองและด้านอ่ืนๆ มีการจัดตั้งหัวหน้าฝ่ายปกครองขึ้นมาในแต่ละวัดเพ่ือ
ควบคุมดูแลพระภิกษุสามเณร บางรูปที่ยังขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องพระธรรมวินัยและ
กฎระเบียบต่างๆ  

๒) เจ้าอาวาสควรพัฒนาตนเองให้เป็นผู้รอบรู้ในทุกๆ ด้าน ทั้งทางโลก และทางธรรม
รวมทั้งฝึกตนใหเ้ป็นผู้ที่มีความชำนาญในการบริหารบทบาทตามกิจการคณะสงฆ์ทั้ง ๔ ด้าน 

๕.๓.๒ ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ 
๑) ควรให้การส่งเสริมสนับสนุนในการพัฒนาบุคลากรของเจ้าอาวาสทุกระดับ เพราะใน

การปฏิบัติกิจของสงฆ์จำเป็นที่ เจ้าอาวาสต้องรู้จักการวางแผนและการทำงานอย่างเป็นระบบ  
จึงจะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถในการบริหารให้ เป็นตามหลักพระพุทธศาสนา ทำให้
ประชาชนเกิดความเลื่อมใสศรัทธาและไว้วางใจ ทำให้ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งจัด
กิจกรรมเพ่ือให้ พุทธศาสนิกชนเข้าถึงหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า และนำไปปฏิบัติใน
ชีวิตประจำวันได้อย่างเกิดประโยชน์สูงสุดควรหาแนวทางหาวิธีการที่เหมาะสมมาประยุกต์ใช้กับการ
บริหารกิจการคณะสงฆ์ในยุคปัจจุบัน เพ่ือการพัฒนาการบริหารกิจการคณะสงฆ์อย่างมั่นคงและยั่งยืน 

 
๕พระครูสมุทรประภากร (เฉลิม ปภงฺกโร), “การพัฒนาศักยภาพของพระอุปัชฌาย์ในเขตปกครองคณะ

สงฆ์ภาค ๑๕”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ , (บัณฑิตวิทยาลัย: 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗).   



๒๒๗ 

๒) ควรมีการศึกษาถึงระดับความรู้ ความเข้าใจของชุมชนนั้น ในอำนาจหน้าที่ของเจ้า
อาวาสวัดเพ่ือจะได้เป็นข้อมูลต่อการให้ความรู้ความเข้าใจของชุมชนได้ทราบถึงอำนาจหน้าที่ของเจ้า
อาวาสที่จะต้องปฏิบัติให้พุทธศาสนาดำรงสืบต่อไปได้อย่างยั่งยืน 

๕.๓.๓ ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป 
๑) ศึกษาการพัฒนาภาวะผู้นำในการพัฒนาองค์กรสงฆ์ที่เหมาะสมกับการพัฒนาต่อยุค

เทคโนโลยีสมัยใหม่ 
 ๒) ศึกษาการพัฒนาองค์กรสงฆ์และสังคมในระดับต่างๆ เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อการ
พัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารของเจ้าอาวาส 
 ๓) นำผลการวิจัยในครั้งนี้ไปศึกษาเพ่ือให้ เกิดประสิทธิภาพ และประยุกต์ใช้ในการ
พัฒนาเจ้าอาวาสให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาสังคมและศาสนา  
 

 
 
 



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

กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๙. 
 
 ข. ข้อมูลทุติยภูมิ 
(๑) หนังสือ: 
กนก  แสนประเสริฐ. ประมวลพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ . กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์สำนักงาน

พระพุทธศาสนาแห่งชาติ, ๒๕๔๙.  
กรมศาสนา. วัดพัฒนา ๔๔. กระทรวงศึกษาธิการ: กองพุทธศาสนสถาน, ๒๕๔๔.  
ไกรยุทธ  ธีรตยาดีนันท์. แนวพระราชดำริด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ . กรุงเทพมหานคร:

สถาบันไทยคดีศึกษาและฝ่ายวิจัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๑.  
โฆสิต ปั้นเปี่ยมรัชฎ์. การพัฒนาประเทศไทย. กรุงเทพมหานคร: สำนักงานคณะกรรมการพัฒนา

เศรษฐกิจและการศึกษาแห่งชาติ, ๒๕๓๒.  
จิรประภา อัครบวร. คุณค่าคน คุณค่างาน. กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์เต๋า ๒๐๐๐, ๒๕๕๒. 
จีระ  หงส์ลดารมภ์. เอกสารประกอบการสอนชุดวิชา การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ หน่วยที่ ๑-๖. 

นนทบุรี: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๔๕.   
เฉลิมพงศ์  มีสมนัย. วิธีการและเทคนิคการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์. นนทบุรี: มหาวิทยาลัยสุโขทัย 

ธรรมาธิราช, ๒๕๕๑.  
ชาคริต ชาญชิตปรีชา. การจัดการการเปลี่ยนแปลงขององค์การ . คณะวิทยาการจัดการ: 

มหาวิทยาลัย ราชภัฏสกลนคร, ๒๕๕๒.  
เชาว์  โรจนแสง. แนวคิด การวางแผน และระบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ . นนทบุรี : 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๕๑.   
ฑิตยา สุวรรณชฎ. สังคมวิทยา. กรุงเทพมหานคร: ไทยวัฒนาพานิช, ๒๕๒๗.     
ณัฏฐพันธ์  เขจรนันทน์. การจัดการทรัพยากรมนุษย์. กรุงเทพมหานคร: บริษัท ซี เอ็ดยูเคชั่น , 

๒๕๔๘.  
ดนัย  เทียนพุฒ. ส่องโลกทรรศน์นักบริหาร. กรุงเทพมหานคร: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๒.  
_________. กลยุทธ์การพัฒนาคนสำหรับนักฝึกอบรมมืออาชีพโปรแกรม: การจัดทำแบบ

ฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร. กรุงเทพมหานคร: บุ๊คแบงก์, ๒๕๔๐.  
ทศพร ศิริสัมพันธ์. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับนโยบายสาธารณะ. คณะรัฐศาสตร์. กรุงเทพมหานคร: 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๕๐.  
ธงชัย  สมบูรณ์. การบริหารและจัดการมนุษย์ในองค์การ. กรุงเทพมหานคร: ปราชญ์สยาม, ๒๕๔๙.  

 



๒๒๙ 
 

บรรณานุกรม (ต่อ) 
 
ธารพรรษ  สัตยารักษ์ . Human Resource Management หลักการและมุมมองมืออาชีพ . 

กรุงเทพมหานคร: โอ.เอส.พริ้นติ้ง เฮาส์, ๒๕๔๘.  
นงนุช  วงษ์สุวรรณ. การบริหารทรัพยากรมนุษย์. จันทบุรี: อนันตศิลป์, ๒๕๕๓.  
นภดล  เวชสวัสดิ์. บุคลิกภาพสู่ความเป็นผู้นำ. กรุงเทพมหานคร: ซีเอดย์เคชั่น, ๒๕๔๓. 
นิสดารก์  เวชยานนท์. บทความทางวิชาการ HR. คณะรัฐประศาสนศาสตร์: สถาบันบัณฑิตพัฒน 

บริหารศาสตร์, ๒๕๔๘.  
บรรจง  ชูสกุลชาติ. เอกสารประกอบการสัมมนา เรื่องการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์กับสังคม

อุตสาหกรรมในทศวรรษหน้า. กรุงเทพมหานคร: วิทยาลัยครูจันทรเกษมและวิทยาลัย
ครูพระนคร, ๒๕๔๔.  

บรรยงค์  โตจินดา. การบริหารงานบุคคล. กรุงเทพมหานคร: รวมสาส์น, ๒๕๔๖.  
ปกรณ์  ปรียากร. ทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาในการบริหารการพัฒนา. กรุงเทพมหานคร: 

สามเจริญพานิช, ๒๕๔๘.    
ประกาศสำนักทะเบียนกลาง กรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย ณ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๐.  
พยอม  วงศ์สารศรี. การบริหารงานบุคคล. กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต, ๒๕๓๘. 
_________. องค์การและการจัดการ. พิมพ์ครั้งที่ ๔. กรุงเทพมหานคร: คณะวิทยาการจัดการ 

มหาวิทยาลัยดุสิต, ๒๕๔๔.   
_________. การบริหารทรัพยากรมนุษย์. กรุงเทพมหานคร: คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย

ราชภัฏสวนดุสิต, ๒๕๕๐.  
พรชัย ลิขิตธรรมโรจน์ . พฤติกรรมองค์การ Organizational Behavior. กรุงเทพมหานคร:  

โอเดียนสโตร์, ๒๕๔๕.  
พระเทพปริยัติสุธี (วรวิทย์ คงฺคปญฺโ ). การคณะสงฆ์และการพระศาสนา. กรุงเทพมหานคร: มหา

จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๕.   
พระเทพเวที (ประยุทธ์ ปยุตฺโต) และ ระวี ภาวิไล. พุทธบริษัท กับ พระธรรมวินัย. กรุงเทพมหานคร: 

ปัญญา, ๒๕๔๒.  
พระเทพเวที (ประยุทธ์ ปยุตฺโต). การศึกษาที่สากลบนพื้นฐานแห่งภูมิปัญญาไทย. กรุงเทพมหานคร: 

อมรินทร์พริ้นติ้งกรุ๊พ, ๒๕๔๔.  
พระธรรมโกศาจารย์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต). พุทธวิธีการบริหาร. กรุงเทพมหานคร: มหาจุฬาลงกรณ

ราชวิทยาลัย, ๒๕๕๑.   
พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต). นิติศาสตร์แนวพุทธ. กรุงเทพมหานคร: มูลนิธิพุทธธรรม, ๒๕๔๙.  
_________. ทศวรรษธรรมทัศน์พระธรรมปิฏก หมวดศึกษาศาสตร์. กรุงเทพมหานคร: ธรรมสภา, 

๒๕๔๓.     
พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. วันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๔๐. 



๒๓๐ 
 

บรรณานุกรม (ต่อ) 
 
พระพรหมคุณ าภรณ์  (ป .อ .ปยุตฺ โต ). ธรรมาธิป ไตยไม่มา จึ งหาประชาธิป ไตยไม่ เจอ . 

กรุงเทพมหานคร: บริษัทพิมพ์สวย จำกัด, ๒๕๔๙.   
พระพุทธวรญาณ (ทองย้อย กิตฺติทินฺโน). ธรรมญาณนิพนธ์: ๑๐๐ ปีพระพุทธวรญาณ. ๒๕๕๔.     
พระมหาธรรมรัต (อริยธมฺโม). การศึกษาเชิงวิเคราะห์หลักรัฐศาสตร์ที่ มีในพระไตรปิฎก . 

กรุงเทพมหานคร: ห้างหุ้นส่วนจำกัดโรงพิมพ์สุรวัฒน์, ๒๕๔๓.   
พระเมธีธรรมาภรณ์ (ประยูร  ธมฺมจิตฺโต). การปกครองคณะสงฆ์ไทย. กรุงเทพมหานคร: สหธรรมิก,. 

๒๕๔๙.  
_________. พระพุทธศาสนาในยุคโลกาภิวัตน์. กรุงเทพมหานคร: มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 

๒๕๔๙.   
พระราชวรมุนี (ประยูร ธมฺมจิตฺโต). สุขภาพใจ. กรุงเทพมหานคร: บริษัท เคล็ดไทย, ๒๕๔๐.  
พวงรัตน์  ทวีรัตน์, รศ.ดร.. วิธีการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์และสังคมศาสตร์ . พิมพ์ครั้งที่ ๖. 

กรุงเทพมหานคร: สำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา มหาวิทยาลัยศรีนครินทร 
วิโรฒ ประสานมิตร, ๒๕๓๘.   

พะยอม  วงศ์สารศรี. การบริหารงานบุคคล. กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต , 
๒๕๓๘.   

มหามกุฎราชวิทยาลัย. ประวัติการปกครองคณะสงฆ์ไทย. กรุงเทพมหานคร: มหามกุฎราชวิทยาลัย, 
๒๕๔๐.   

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. มหาจุฬาฯ ในรอบศตวรรษ. กรุงเทพมหานคร: มหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๓.   

ยุวัฒน์ วุฒิเมธี. หลักการพัฒนาชุมชนและการพัฒนาชนบท. กรุงเทพมหานคร: ไทยอนุเคราะห์ไทย, 
๒๕๒๖.  

ราชบัณฑิตยสถาน . พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ .ศ . ๒๕5๔ . กรุงเทพมหานคร : 
ราชบัณฑิตยสถาน, ๒๕5๖.      

ศักดิ์ไทย  สุรกิจบวร. การวิจัยเพื่อพัฒนาการบริหารการศึกษา. สกลนคร: สมศักดิ์การพิมพ์, ๒๕๔๙.  
ศิริพงษ์ ลดาวัลย์ ณ อยุธยา. แนวความคิดและทฤษฎีรัฐประศาสนศาสตร์. คณะรัฐศาสตร์และรัฐ

ประศาสนศาสตร์: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ๒๕๕๑.   
ศิริวรรณ  เสรีรัตน์. ทฤษฎีองค์การ: ฉบับมาตรฐาน. กรุงเทพมหานคร: ธรรมสาร, ๒๕๕๓.  
เศียร  เศวต. ศักยภาพที่ย่ิงใหญ่ของมนุษย์. กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์ชีวิต, ๒๕๔๒.   
สง่า หล่อสำราญ. ตำนานพระพุทธสาวก. กรุงเทพมหานคร: อักษรสยามการพิมพ์, ๒๕๔๑.   
สนธยา  พลศรี. ทฤษฎีและหลักการพัฒนาชุมชน. พิมพ์ครั้งที่ ๕. กรุงเทพมหานคร: โอเดียนสโตร์ , 

๒๕๔๗.  
สนธยา พลศรี. กระบวนการพัฒนาชุมชน. กรุงเทพมหานคร: ไทยวัฒนาพานิช, ๒๕๔๕.   
 



๒๓๑ 
 

บรรณานุกรม (ต่อ) 
 
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ. ตำนานปกครองคณะสงฆ์. พิมพ์ครั้ง ที่ ๖. 

กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์สามมิตร, ๒๕๔๕.   
สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง วรปุญฺโญ). คู่มือพระสังฆาธิการว่าด้วยเรื่อง การคณะสงฆ์และ

การพระศาสนา ใน ทวี พลรัตน์ บรรณาธิการ. กรุงเทพมหานคร: การศาสนา, ๒๕๔๐.  
สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส . วินัยมุข เล่ม ๑ . พิมพ์ครั้ งที่  ๓๐ . 

กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย, ๒๕๔๗.   
สมศักดิ์ ศรีสันติสุข. สังคมไทย: แนวทางวิจัยและการพัฒนา . กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัย

พฤติกรรมศาสตร์, ๒๕๒๕.  
สมิ ต   อาชวนิ จกุล . พัฒนาแนวทางก้ าวหน้ าแนวทางปรับปรุงตน เองสู่ ความสำเร็จ . 

กรุงเทพมหานคร: นวสารินการพิมพ์, ๒๕๔๔.   
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ. รายงานการเสวนา เรื่องบทบาทที่พึงประสงค์ของวัด

และพระสงฆ์กับการพัฒนาสังคมไทย. พ.ศ. ๒๕๔๓. 
สำนักงานเจ้าคณะภาค ๒. ระเบียบงานสารบัญ. กรุงเทพมหานคร: มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 

๒๕๔๓.  
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่ งชาติ . กฎมหาเถรสมาคม . กรุงเทพมหานคร: สำนักงาน

พระพุทธศาสนาแห่งชาติ, ๒๔๔๕.   
สุกัญญา รัศมีธรรมโชติ . แนวทางการพัฒนาศักยภาพมนุษย์ด้วย Competency Based 

Learning. พิมพ์ครั้งที่ ๒. กรุงเทพมหานคร: บริษัท ศิริวัฒนา อินเตอร์พรินท์ จำกัด 
มหาชน, ๒๕๔๘.   

สุจิตรา  ธนานันท์. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์. กรุงเทพมหานคร: สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร์, ๒๕๕๐.   

สุจิตรา จันทนา. การพัฒนาบุคคลและการฝึกอบรม. กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยราชภัฏพระ
นคร, ๒๕๓๙.   

สุนันทา  เลาหนันท์. การพัฒนาองค์การ. กรุงเทพมหานคร: ซีวีแอลการพิมพ์, ๒๕๕๓.   
สุภาพร พิศาลบุตร และ ยงยุทธ เกษสาคร . การพัฒนาบุคคลและการฝึกอบรม . พิมพ์ครั้งที่ ๔. 

กรุงเทพมหานคร: วี.เจ.พริ้นติ้ง, ๒๕๔๖.     
สุวรีย์ ศิริโภคารภิรมย์. การวิจัยทางการศึกษา. ลพบุรี: สถาบันราชภัฏเทพสตรี, ๒๕๔๖.   
เสนาะ  ติเยาว์. การบริหารงานบุคคล. พิมพ์ครั้งที่ ๑๑. กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 

๒๕๓๙.   
แสวง อุดมศรี. การปกครองคณะสงฆ์ไทย. กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย, ๒๕๔๐.   
อาภรณ์ ภูวิทยาพันธ์. Career Development in Practice. กรุงเทพมหานคร: เอชอาร์เซ็นเตอร์, 

๒๕๔๗.   



๒๓๒ 
 

บรรณานุกรม (ต่อ) 
 
อำนวย แสงสว่าง. การจัดการทรัพยากรมนุษย์. กรุงเทพมหานคร: อักษราพิพัฒน์. ๒๕๔๙.     
อำนาจ ธีระวนิช. การจัดการยุคใหม่. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. กรุงเทพมหานคร: มาเธอร์ บอส 

แพคเก็จจิ้ง จำกัด, ๒๕๕๓.   
 
(๒) วิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์: 
เกรียงศักดิ์ บุญญา. “การพัฒนาศักยภาพผู้ช่วยผู้บริหารสถานศึกษาเอกชนด้านอาชีวศึกษาตาม

สภาวะการพัฒนาอุตสาหกรรมในประเทศ”. วิทยานิพนธ์ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาการบริหารการศึกษา. บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๕๐.   

ณรัฐ สวาสดิ์รัตน์. “รูปแบบการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของอาสาสมัครทหารพรานในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ตามหลักพุทธธรรม”. วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
รัฐประศาสนศาสตร์. บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 
๒๕๕๗.     

พระครูปลัดอาทิตย์ อตฺถเวที (ชองดี). “การศึกษาแนวคิดและวิธีการปกครองคณะสงฆ์ของพระเทพ
โสภณ ประยูร ธมฺมจิตฺโต”. วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพุทธ
ศาสนา. บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๖.  

พระครูสมุทรประภากร (เฉลิม ปภงฺกโร). “การพัฒนาศักยภาพของพระอุปัชฌาย์ในเขตปกครองคณะ
สงฆ์ภาค ๑๕”. วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ. 
บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗.  

พระครูสันติธรรมาภิรัต (บุญชัย สนฺติกโร). “การพัฒนารูปแบบการปกครองคณะสงฆ์ในเขตปกครอง
คณะสงฆ์ภาค ๑๕”. วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิง
พุทธ. บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๘.      

พระเทพรัตนสุธี (สมศักดิ์ โชตินฺธโร). “กลยุทธ์การปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑”. วิทยานิพนธ์พุทธ
ศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ. บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๘.      

พระมหาธรรมรัต (อริยธมฺโม). “การศึกษาเชิงวิเคราะห์หลักรัฐศาสตร์ที่มีในพระไตรปิฎก”. 
วิทยานิพนธ์ศาสนศาสตรมหาบัณฑิต . บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหามกุฏราช
วิทยาลัย, ๒๕๔๕.   

พระมหาสมทรง  (สิรินฺธโร) และคณะ. “บทบาทของวัดและพระสงฆ์ไทยในอนาคต”. วิทยานิพนธ์
ศึ ก ษ า ศ า ส ต ร ม ห า บั ณ ฑิ ต  ก า ร บ ริ ห า ร ก า ร ศึ ก ษ า . บั ณ ฑิ ต วิ ท ย า ลั ย : 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ๒๕๔๘.   

 
 
 



๒๓๓ 
 

บรรณานุกรม (ต่อ) 
 
(3) บทความ: 
พระครูปลัดธวัช ทองยอด และคณะ “แนวทางฝึกอบรมการพัฒนาศักยภาพของพระสงฆ์ในการ

พัฒนาชุมชนอำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร”. วารสารนาคบุตรปริทรรศน์. ปีที่ 9 ฉบับที่ 
๑ (มกราคม - มิถุนายน 2560): 123-124. 

 
(๔) สัมภาษณ์: 
สัมภาษณ์ พระเทพสิทธิวิมล, เจ้าคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์, ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๙. 
_______  พระราชวิสุทธิโมล,ี เจ้าคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (ธ), ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๙. 

พระราชสิทธิญาณ, ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์, ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๙. 
พระวชิรธรรมคณี, เจ้าคณะจังหวัดเพชรบุรี, ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙. 
พระสมุทรวชิรโสภณ, เจ้าคณะตำบลแม่กลอง, ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙. 
พระศรีปริยัติเมธี, เจ้าคณะอำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์, ๑๖ พฤศจิกายน 
๒๕๕๙. 
พระปิฎกโกศล, รองเจ้าคณะจังหวัดราชบุรี, ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
พระพิพิธพัชโรดม, รองเจ้าคณะจังหวัดเพชรบุรี, ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙. 
พระครูวัชรสุวรรณาทร, เจ้าคณะอำเภอเมืองเพชรบุรี, ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๙. 
พระครูโกศลสุภกิจ, เจ้าคณะอำเภอกุยบุรี, ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๙. 
พระครูศรัทธาโสภิต, ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 16, ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙. 
พระมหาภูมิชาย อคฺคปญฺโญ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเขาวัง, ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๙. 
พระสมุห์พงษ์พัฒน์  สุรปญฺโญ เจ้าอาวาสวัดเขาดิน, ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙. 
พระมหาพิเชษฐ์ กนฺตเสฎโฐ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม, ๒๒ 
พฤศจิกายน ๒๕๕๙.   
พระสมุทรธรรมคณี เจ้าคณะจังหวัดสมุทรสงคราม, ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙. 
พระครูปราโมทย์ปัญญาวัตร เจ้าคณะแภอบางคณฑี, ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙. 
พระเทพญาณมงคล ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี, ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
พระพรหมเวที, เจ้าคณะภาค ๑๕, ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๙. 
พระเทพวีราภรณ์ ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๕, ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙. 
พระรัตนสุธี ผู้ประสานงานคณะสงฆ์ภาค ๑๕, ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙. 
 

(5) สนทนากลุ่มเฉพาะ: 
สนทนากลุมเฉพาะ พระครูวรธรรมวาที , เจาคณะอําเภอลาดหลุมแกว จังหวัดปทุมธานี , ๒๓ 

กรกฎาคม ๒๕๖๒. 
พระครูวิจิตรธรรมวิภัช, ดร. เจาคณะอําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ, ๒๓ กรกฎาคม 
๒๕๖๒. 

https://www.tci-thaijo.org/index.php/nakboot/issue/view/9241
https://www.tci-thaijo.org/index.php/nakboot/issue/view/9241


๒๓๔ 
 

บรรณานุกรม (ต่อ) 
 
สนทนากลุมเฉพาะ พระครูปราโมทยปญญาวัฒน, เจาคณะอําเภอบางคนที จังหวัดสมุทร สงคราม, 

๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒. 
พระครูพิศิษฎประชานาถ , รองเจาคณะอําเภออัมพวา จังหวัดสมุครสงคราม , ๒๓ 

กรกฎาคม ๒๕๖๒. 
พระสมุหยรรยง  ปุญญโณ, เจาอาวาสวัดบางเบิด จังหวัดประจวบคีรีขันธ, ๒๓ กรกฎาคม 

๒๕๖๒. 
พระปลัดระพิน พุทฺธิสาโร, ผศ.ดร, อาจารยประจําหลักสูตร, ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒. 
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ตอนที่ 1 แบบสัมภาษณ์เกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพพระสังฆาธิการในเขตการปกครองคณะสงฆ์ภาค 
15 
 

2.1 ความคิดเห็นเกี่ยวกับ สภาพทั่วไปและปัญหาอุปสรรคการพัฒนาศักยภาพพระสังฆาธิการในเขต
การปกครองคณะสงฆ์ภาค 15 

  

- ท่านคิดว่า สภาพทั่วไปและปัญหาอุปสรรคการพัฒนาศักยภาพพระสังฆาธิการในเขตการ
ปกครองคณะสงฆ์ภาค 15  ใน 5 ด้าน คือ 1. การวางแผน 2. การจัดองค์การ 3. การ
บริหารงานบุคคล 4. การอำนวยการ 5. การควบคุม แต่ละด้านมีปัญหา อุปสรรค และแนวทาง
แก้ไขอย่างไร 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

2.2 การพัฒนาศักยภาพพระสังฆาธิการในเขตการปกครองคณะสงฆ์ภาค 15 ใน 5 ดา้น คือ  
1. การวางแผน  
1.1 ท่านมีรูปแบบการพัฒนาการปกครองของพระสังฆาธิการให้มีความรู้ ความเข้าใจ ด้านการ

ปกครองคณะสงฆ์ตามกฎระเบียบของวัด อย่างไรบ้าง 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

1.2 ท่านมีรูปแบบการพัฒนาการปกครองของพระสังฆาธิการให้มีความรู้ ความเข้าใจ ด้านการ
ปกครองคณะสงฆ์ตามกฎระเบียบ อย่างไรบ้าง 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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1.3 ท่านมีรูปแบบการพัฒนาการปกครองของพระสังฆาธิการให้มีความรู้ ความเข้าใจ ด้านการ
ปกครองคณะสงฆ์ให้เกิดความเรียบร้อย อย่างไรบ้าง 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

1.4 ท่านมีการเปิดโอกาสให้พระสังฆาธิการมีส่วนร่วมในการพัฒนาศักยภาพการปกครองคณะสงฆ์
ทั้งระยะสั้น ระยะยาว อย่างไรบ้าง 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

1.5 ท่านมีการแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการพัฒนาศักยภาพการปกครองคณะสงฆ์ให้เป็นไปตาม
กฎระเบียบของแต่ละวัด อย่างไรบ้าง 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
2. การจัดองค์การ  
2.1 ท่านมีการฝึกอบรมความรู้ ความสามารถ เฉพาะด้านการปกครองคณะสงฆ์ให้แก่พระสังฆาธิ

การ อย่างไรบ้าง 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2.2 ท่านฝึกอบรมทักษะเฉพาะด้านให้แก่พระสังฆาธิการ อย่างไรบ้าง 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2.3 ท่านมีการส่งเสริมให้พระสังฆาธิการได้ศึกษาต่อให้มีองค์ความรู้ด้านการปกครองคณะสงฆ์ 
อย่างไรบ้าง 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2.4 ท่านมีการส่งเสริมพระสังฆาธิการไปฝึกภาคสนามเพื่อให้เกิดทักษะในการพัฒนาศักยภาพการ
ปกครองคณะสงฆ์ อย่างไรบ้าง 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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2.5 ท่านมีการประเมินผลความรู้ความสามารถของพระสังฆาธิการแต่ละตำแหน่งอย่างไรบ้าง 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

3. การบริหารงานบุคคล  
3.1 ท่านมีแผนการพัฒนาการปกครองคณะสงฆ์ของพระสังฆาธิการทั้งระยะสั้น และระยะยาว 

อย่างไรบ้าง 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3.2 ท่านมีการพัฒนาการจัดองค์การด้านการปกครองคณะสงฆ์ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง
อย่างไรบ้าง 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3.3 ท่านมีการจัดหาพระสังฆาธิการที่มีทักษะและเชี่ยวชาญเพื่อปฏิบัติหน้าที ่พัฒนาด้านการ
ปกครองคณะสงฆ์ อย่างไรบ้าง 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3.4 ท่านมีการเปิดโอกาสให้พระสังฆาธิการมีส่วนร่วมตัดสินใจในการทำแผน โครงการ ตรวจสอบ 
กำหนดลักษณะของวัสดุอุปกรร์ จัดหา ควบคุม แจกจ่าย ซ่อมแซม ปรับปรุง บำรุงรักษาวัสดุอุปกรณ์
อย่างไรบ้าง 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3.5 ท่านมีนโยบายและวิธีการปกครองคณะสงฆ์ที่ทำให้เกิดความเข้าใจ นำไปปฏิบัติและจะเกิด
ผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ อย่างไรบ้าง 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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4. การอำนวยการ  
4.1 ท่านมีแผนพัฒนาเพื่อกำหนดนโยบาย วิธีการปกครองคณะสงฆ์ท้ังระยะสั้น ระยะยาว อย่างไร

บ้าง 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

4.2 ท่านมีองค์การหลักที่ทำหน้าที่พัฒนาศักยภาพการปกครองคณะสงฆ์ พร้อมให้ความรู้และ
เทคนิคในการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ อย่างไรบ้าง 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

4.3 ท่านมีการส่งเสริมสนับสนุนการฝึกอบรม การศึกษาต่อระดับสูง อย่างไรบ้าง 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

4.4 ท่านมีโอกาสร่วมตัดสินใจในการกำหนนโยบาย กฎ ระเบียบในรูปแบบการพัฒนาการปกครอง
คณะสงฆ์ให้เป็นระบบอย่างไรบ้าง 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

4.5 ท่านมีเครือข่ายระบบข้อมูลสารสนเทศในรูปแบบการพัฒนาการปกครองคณะสงฆ์ของพระ
สังฆาธิการ อย่างไรบ้าง 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

5. การควบคุม 

5.1 ท่านมีการอบรมพระสงฆ์เพ่ือเตรียมการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นพระสังฆาธิการอย่างเสมอ
ภาคและทั่วถึง อย่างไรบ้าง 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

5.2 ท่านมีการส่งเสริมกิจกรรมการพัฒนาด้านความสัมพันธ์ระหว่างบ้าน วัด และโรงเรียน อย่างไรบ้าง 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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5.3 ท่านส่งเสริมสนับสนุนให้พระภิกษุมีความรู้ความเข้าใจกระบวนการอำนวยความสะดวกแก่

บุคคลทั่วไปที่มาใช้บริการที่วัด อย่างไรบ้าง 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

5.4 ท่านมีทุนการศึกษาให้พระภิกษุ สามเณร ในจังหวัด ได้ศึกษาต่อในระดับสูง ทั้ง บาลี นักธรรม
และวิชาสามัญ อย่างไรบ้าง 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

5.5 ท่านมีการคัดเลือกกพรสงฆ์เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นพระสังฆาธิการอย่างยุติธรรม  
โปร่งใส และเป็นไปตามข้ันตอนของกฏระเบียบของคณะสงฆ์ อย่างไรบ้าง 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

2.3 ข้อเสนอแนะ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 
 

 

 

 

 

 



๒๔๙ 
 

แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 

เรื่อง 
การพัฒนาศักยภาพพระสังฆาธิการในเขตการปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๕ 

คำชี้แจง : 
แบบสอบถามเพื่อการวิจัยฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการสภาพทั่วไปในการปกครอง

คณะสงฆภาค ๑๕ เพ่ือศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนาศักยภาพพระสังฆาธิการในเขตการปกครองคณะ
สงฆ ภาค  ๑๕  และ เพ ื ่ อน ํ า เ สนอแนวทา งการพ ัฒนาศ ั กยภ าพพระส ั งฆ าธ ิ ก า ร ใ น เ ขต 
การ ปกครองคณะสงฆภาค ๑๕    

อันจะเป็นประโยชน์และเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการงานเพื่อเพิ่มกลุ่มเป้าหมาย ทั้งยัง
สามารถใช้เป็นแนวทางพัฒนาศักยภาพพระสังฆาธิการในเขตการปกครองคณะสงฆภาค ๑๕ สืบต่อไป 
          ซึ่งแบบสอบถามชุดนี้ประกอบด้วยข้อคำถามท้ังหมด ๓ ตอน ดังนี้  
            ส่วนที่ ๑ เป็นข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
            ส่วนที่ ๒ แบบสอบถามการสภาพทั่วไปในการปกครองคณะสงฆภาค ๑๕ 
            ส่วนที่ ๓ แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนาศักยภาพพระสังฆาธิการในเขตการ
ปกครองคณะสงฆภาค ๑๕ 
            ส ่ วนที่  ๔  ข ้ อ เสนอแนะต ่ อแนวทางการพ ัฒนาศ ั กยภาพพระส ั งฆาธ ิ การ ใน เขต 
การ ปกครองคณะสงฆภาค ๑๕ 
            ผู้ศึกษา หวังเป็นอย่างยิ่งว่า คงจะได้รับความอนุเคราะห์ในการตอบแบบสอบถามเป็นอย่างดี จึง
ขออนุโมทนาขอบคุณมา ณ โอกาส นี้ 
 
 

 
พระมหาทรงศักดิ์ ชยวฑฺฒโน (หงษ์วิลัย) 

นิสิตปริญญาเอก หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 
 
 
 
 
 
 
 



๒๕๐ 
 

 
ส่วนที่ ๑ เป็นข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

คำชี้แจง : โปรดเขียนเครื่องหมาย ✓  
             ลงใน  ❑  หน้าข้อความตามสภาพที่เป็นจริงท่ีเกี่ยวข้องกับผู้ตอบแบบสอบถาม 
 
๑. ตำแหน่ง 

    ❑ เจาคณะ/รอง/เลขาเจาคณะ            ❑ เจาอาวาส 
   ❑ รอง/ผูชวยเจาอาวาส   ❑ ไม่มีตำแหน่งใดๆ 

 

๒. อาย ุ
      ❑ 2๐-25 ปี            ❑ 26 – 3๐ ปี            
     ❑ 3๑ – 3๕ ปี             ❑ 36-40 ปี  
     ❑ 40 ปี ขึ้นไป               
 
๓. พรรษา 
  ❑ 5 พรรษา         ❑ 6 – 1๐ พรรษา 
  ❑ 11-15 พรรษา        ❑ 16 – 2๐ พรรษา 
      ❑ ๒๑ – 25 พรรษา ❑ 26 พรรษาขึ้นไป 
 
4. วุฒิการศึกษา 
      ❑ ต่ำกว่าปริญญาตรี        ❑ ปริญญาตรี 
     ❑ สูงกว่าปริญญาตรี 
 
5. วุฒิการศึกษาทางธรรม นักธรรม  
  ❑นักธรรมชั้นตรี  ❑ นักธรรมชั้นโท 
      ❑นักธรรมชั้นเอก ❑ ไม่มีวุฒิทางธรรม    
     
6. การศึกษาเปรียญธรรม  
  ❑ประโยค ๑-๒ ถึง ป.ธ.๓ ❑ ป.ธ.๔-ป.ธ.๖ 
      ❑ป.ธ.๗ -ป.ธ.๙ ❑ ไมมีวุฒิเปรียญธรรม 
 

 



๒๕๑ 
 

ส่วนที่ ๒ แบบสอบถามเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพพระสังฆาธิการในเขตการปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๕ 
คำชี้แจง : โปรดทำเครื่องหมาย √  ในช่องระดับการขับเคลื่อนการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาของ
พระสงฆ์จังหวัดชัยนาท ว่ามีการจัดการในระดับใด 
             ที่ตรงกับสภาพความเป็นจริง โดยกำหนดระดับคะแนน ดังนี้ 
   ๕ หมายถึง อยู่ในระดับ มากที่สุด 
   ๔ หมายถึง อยู่ในระดับ มาก 
   ๓ หมายถึง อยู่ในระดับ ปานกลาง 
   ๒ หมายถึง อยู่ในระดับ น้อย  
   ๑ หมายถึง อยู่ในระดับ น้อยที่สุด 

 
ข้อที่ 

 

การพัฒนาศักยภาพพระสังฆาธิการ 
ในเขตการปกครองคณะสงฆภาค ๑๕ 

ระดับความคิดเห็น 

๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 

 ๑) ด้านการวางแผน      

1.  มีรูปแบบการพัฒนาการปกครองคณะสงฆของพระ
สังฆาธิการใหมีความรูความเขาใจดานการปกครอง
คณะ สงฆตามกฎระเบียบของวัด 

     

2.  มีรูปแบบการพัฒนาศักยภาพของพระสังฆาธิการให มี
ความรูความเขาใจดานการปกครองคณะสงฆตาม
กฎระเบียบ 

     

3.  มีรูปแบบการพัฒนาการจัดการของพระสังฆาธิการให 
มีความรูความเขาใจดานการปกครองคณะสงฆใหเกิด
ความเรียบรอย 

     

4.  มีการเปดโอกาสใหพระสังฆาธิการมีสวนรวมในการ
พัฒนาศักยภาพการปกครองคณะสงฆทั ้งระยะสั้น
ระยะยาว 
 

     

5.  มีการแกไขปญหาอุปสรรคในการพัฒนาศักยภาพการ
ปกครองคณะสงฆใหเปนไปตามกฎระเบียบของแตละ
วัด 
 
 

     



๒๕๒ 
 

 
 

 

การพัฒนาศักยภาพพระสังฆาธิการ 
ในเขตการปกครองคณะสงฆภาค ๑๕ 

ระดับความคิดเห็น 

ข้อที่ ๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 

 มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 

 2) ด้านการจัดองค์กร      

1. มีการฝกอบรมความรูความสามารถเฉพาะดานการ
ปกครองคณะสงฆใหแกพระสังฆาธิการ 

     

2. ม ี การฝ กอบรมด านท ั กษะ เฉพาะด านให แก  
พระสังฆาธิการ 

     

3. มีการสงเสริมใหพระสังฆาธิการไดศึกษาตอใหมีองค
ความรูดานการปกครองคณะสงฆ์ 

     

4. มีการสงพระสังฆาธิการไปฝกภาคสนามเพื่อใหเกิด 
ทักษะในการพัฒนาศักยภาพการปกครอง 
คณะสงฆ์ 

     

5. ม ี ก า รประ เ ม ิ นผลคว ามรู ค ว ามส ามา ร ถ ข อ ง 
พระสังฆาธิการแตละตําแหนงทุกปี 
 

     

 3) ดานการบริหารบุคคล      

๑. มีแผนการพัฒนาการปกครองคณะสงฆของพระ 
สังฆาธิการทั้งระยะสั้นและระยะยาว 

     

๒. มีการพัฒนาการจัดการองคการดานการปกครอง คณะ
สงฆใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลง 

     

3. การจัดหาพระสังฆาธิการที่มีทักษะและเชี่ยวชาญเพ่ือ
ปฏิบัติหนาที่พัฒนาดานการปกครองคณะสงฆ์ 

     

4. เปดโอกาสใหพระสังฆาธิการมีสวนรวมตัดสินใจใน 
การจัดทําแผนโครงการ ตรวจสอบ กําหนดลักษณะ
ของ วัสดุอุปกรณ จัดหา ควบคุม แจกจาย ซอมแซม 
ปรับปรุง บํารุงรักษาวัสดุอุปกรณ 

     

5. มีนโยบายและวิธีการปกครองคณะสงฆที่ทําใหเกิด 
ความเขาใจนําไปปฏิบัติและจะเกิดผลสําเร็จตาม วัตถุ
ประสงคที่กําหนดไว้ 

     



๒๕๓ 
 

 
ข้อที่ 

 

การพัฒนาศักยภาพพระสังฆาธิการ 
ในเขตการปกครองคณะสงฆภาค ๑๕ 

ระดับความคิดเห็น 

๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 
 มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 

 4) ด้านการอำนวยการ      
๑. แผนพัฒนาเพื่อกําหนดนโยบายและวิธีการปกครอง

คณะสงฆทั้งระยะสั้นและระยะยาวที่ชัดเจน 
     

๒. องคการหลักที่ทําหนาที่พัฒนาศักยภาพการปกครอง 
คณะสงฆ ขาดความรูและเทคนิคในการบริหารจัดการ
อยางเปน็ระบบ 

     

๓. การสงเสริมและสนับสนุนการฝกอบรม การศึกษาต
อ ร ะ ด ั บ ส ู ง  ร ว ม ท ั ้ ง ข า ด ก า ร ใ ห ค ว า ม รู้  
ขาวสาร กฎระเบียบ และรูปแบบการพัฒนาการ
ปกครองคณะสงฆไมทั่วถึง 

     

๔. พระสังฆาธิการมีโอกาสรวมตัดสินใจในการกําหนด 
นโยบาย กฎระเบียบในรูปแบบการพัฒนาการปกครอง 
คณะสงฆไมเปนระบบ 

     

5. มีเคร ือข ายระบบขอมูลสารสนเทศในร ูปแบบการ 
พัฒนาการปกครองคณะสงฆของพระสังฆาธ ิการไม 
เปนระบบ 

     

 5) ดานการควบคุม      
1. มีการฝกอบรมพระสงฆเพื่อเตรียมการแตงตั้งใหดํารง 

ตําแหนงเปนพระสังฆาธิการอยางเสมอภาคและทั่วถึง 
     

2. มีการสงเสริมกิจกรรมการพัฒนาดานความสัมพันธ 
ระหวางบาน วัด และโรงเรียนที่ชัดเจน 

     

3. สงเสริมและสนับสนุนใหพระภิกษุมีความรูความ เขาใจ
กระบวนการอํานวยความสะดวกแกบุคคลทั่วไปที่มา
ใชบริการ 

     

4. มีท ุนการศ ึกษาให พระภ ิกษ ุ สามเณรในจ ังหวัด 
นครราชสีมาไดศึกษาตอในระดับสูง ทั้งบาลี นักธรรม
และวิชาสามัญศึกษา 

     

5. มีการคัดเลือกพระสงฆเพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนง  
เปนพระส ังฆาธ ิการอย างย ุต ิธรรม โปร งใสและ 
เปนไปตามขั้นตอนของกฎระเบียบของคณะสงฆ์ 

     



๒๕๔ 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ข 

หนังสือขอความอนุเคราะห์เก็บข้อมูลการวิจัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๕๕ 
 

 
 
 
 



๒๕๖ 
 

 
 
 
 



๒๕๗ 
 

 
 
 
 



๒๕๘ 
 

 



๒๕๙ 
 

 
 
 
 



๒๖๐ 
 

 
 
 
 
 



๒๖๑ 
 

 
 
 
 
 



๒๖๒ 
 

 
 



๒๖๓ 
 

 



๒๖๔ 
 

 
 
 
 



๒๖๕ 
 

 
 
 
 



๒๖๖ 
 

 
 
 
 



๒๖๗ 
 

 
 
 



๒๖๘ 
 

 
 
 



๒๖๙ 
 

 
 
 
 



๒๗๐ 
 

 
 
 



๒๗๑ 
 

 
 
 
 
 



๒๗๒ 
 

 
 
 



๒๗๓ 
 

 



๒๗๔ 
 

 
 
 



๒๗๕ 
 

 
 



๒๗๖ 
 

 
 



๒๗๗ 
 

 



๒๗๘ 
 

 
 
 



๒๗๙ 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค 
ภาพประกอบการสัมภาษณ ์

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๘๑ 
 

ภาพประกอบการสัมภาษณ์ 
 

 
 

พระพรหมเวที 
เจ้าคณะภาค ๑๕ 

สัมภาษณ์ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ 
 

 
 

พระเทพวีราภรณ์  
ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๕ 

สัมภาษณ์ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ 



๒๘๒ 
 

 
 

 

 
 

พระเทพญาณมงคล  
ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ราชบุร ี
สัมภาษณ์ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๙ 

 
 
 
 
 



๒๘๓ 
 

 
 

พระเทพสิทธิวิมล  
เจ้าคณะจังหวดัประจวบครีีขันธ ์

สัมภาษณ์ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ 
 

 
 

พระราชวิสุทธิโมลี  
เจ้าคณะจังหวัดประจวบครีีขันธ์ (ธ.) 
สัมภาษณ์ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ 

 



๒๘๔ 
 

 
 

พระราชสิทธิญาณ  
เจ้าคณะอำเภอบางสะพาน 

สัมภาษณ์ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ 
 

 
 

พระวชิรธรรมคณี  
เจ้าคณะจังหวัดเพชรบรุ ี

สัมภาษณ์ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ 



๒๘๕ 
 

 
 

พระสมุทรธรรมคณี  
เจ้าคณะจังหวัดสมุทรสงคราม 

สัมภาษณ์ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ 
 

 
 

พระสมุทรวชิรโสภณ  
เจ้าคณะตำบลแม่กลอง 

สัมภาษณ์ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ 



๒๘๖ 
 

 
 

พระศรีปริยัติเมธี  
เลขานกุารเจ้าคณะจังหวดัประจวบคีรีขันธ์ 

สัมภาษณ์ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ 
 

 
 

พระรัตนสุธี  
ผู้ประสานงานคณะสงฆ์ภาค ๑๕ 

สัมภาษณ์ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ 



๒๘๗ 
 

 
 

พระปิฎกโกศล  
รองเจ้าคณะจังหวัดราชบุร ี

สัมภาษณ์ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๙ 
 

 
 

พระครูอนุกูลวชิรกิจ  
รองเจ้าคณะจังหวัดเพชรบรุ ี

สัมภาษณ์ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ 



๒๘๘ 
 

 
 

พระครูวัชรสุวรรณาทร  
เจ้าคณะอำเภอเมืองเพชรบุร ี

สัมภาษณ์ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ 
 

 
 

พระครูปราโมทย์ปัญญาวัตร  
เจ้าคณะแภอบางคณฑ ี

สัมภาษณ์ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ 



๒๘๙ 
 

 
 

พระครูโกศลสุภกิจ  
เจ้าคณะอำเภอกุยบุร ี

สัมภาษณ์ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ 
 

 

พระครูศรัทธาโสภิต  
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไตรธรรมาราม 
สัมภาษณ์ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ 



๒๙๐ 
 

 
 

พระมหาภูมิชาย อคฺคปญฺโญ  
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเขาวัง 

สัมภาษณ์ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ 
 

 

 
 

พระสมุห์พงษ์พัฒน์  สุรปญฺโญ  
เจ้าอาวาสวัดเขาดิน 

สัมภาษณ์ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ง 

การสนทนากลุ่มเฉพาะ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



๒๙๒ 
 

 



๒๙๓ 
 

 



๒๙๔ 
 

 
 



๒๙๕ 
 

 



๒๙๖ 
 

 
 



๒๙๗ 
 

 



๒๙๘ 
 

 



๒๙๙ 
 

 



๓๐๐ 
 

 



๓๐๑ 
 

 



๓๐๒ 
 

 



๓๐๓ 
 

 



๓๐๔ 
 

 



๓๐๕ 
 

 



๓๐๖ 
 

 
 
 



๓๐๗ 
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ประวัติผู้วิจัย 

 
ชื่อ ฉายา/นามสกุล  : พระมหาทรงศักดิ์ ฉายา ชยวฑฒโน นามสกุล หงษว์ิลัย 
ว/ ด /ป เกิด  : วันอังคารที่ ๑๒ เดือนพฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๐๐ 
ภูมิลำเนาที่เกิด  : ๔๒/๑ หมู่ที่ ๗ ตำบลทรายทอง อำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบศีรีขันธ์ 
การศึกษา  : พุทธศักราช ๒๕๕๕ พุทธศาสตรบัณฑิต ( พธ.บ. ) คณะสังคมศาสตร์ 

: สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราซวิทยาลัย 
: พุทธศักราช ๒๕๕๗ พุทธศาสตรมหาบัณฑิต ( พธ.ม. ) คณะสังคมศาสตร์ 
: สาชาวชิาการจัดการเชิงพุทธ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

ประสบการณ์ทำงาน  : อาจารย์ประจำหลักสูตรมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ผลงานทางวิชาการ  : เรื่อง "ภาวะผู้นำเชิงพุทธกับการบริหารองค์กร" ลงพิมพ์วารสาร 

   บัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ ปีที ่๓ 
   ฉบับที ่๒ เดือนพฤษภาคม - เดือนสิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๕๘ 
: เรื่อง "ภาวะผู้นำกับการบริหารจัดการโรงเรยีนวิถีพุทธตามหลักปาปณิกธรรม" 

   ลงพิมพ์วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ ปีที่ ๓ 
   ฉบับที ่๓ เดือนกันยายน - เดือนธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๘ 
: เรื่อง "การปกครองสงฆ์ตามหลักพระธรรมวินัย" ลงพิมพ์วารสาร 

   บัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ บีที ่๔ 
 ฉบับที ่๒ เดือนพฤษภาคม - เดือนสิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๕๙ 
: พุทธศักราช ๒๕๕๗ วิทยานิพนธ์ เรื่อง "ประสิทธิภาพการบริหารกิจการคณะสงฆ ์

 ตำบลทรายทอง-ไชยราช" ลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
อุปสมบท  : วันศุกร์ที่ ๓๐ เดือนพฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๕๐ ณ พัทธสีมา วัดหว้ยสัก 

 : ๑๓๗ หมู่ที่ ๗ ตำบลทรายทอง อำเภอบางสะพานน้อย จังหวัประจวบคีรีขันธ์ 
สังกัด : มหานิกาย 
ตำแหน่ง   : เจ้าคณะตำบลไชยราช 

: เจ้าอาวาสวัดห้วยสัก 
: ครูสอนพระปริยัติธรรมแผนกบาลี ชั้นประโยค ๑-๒  
: กรรมการคุมห้องสอบธรรมสนามหลวง ณ สนามสอบธรรมสนามหลวง 

 ประจำจังหวัด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
: กรรมการตรวจข้อสอบธรรมสนามหลวง จำเพาะนักธรรมชั้นตรี และธรรมศึกษาชั้นตรี 

 ประจำภาค ๑๕ ณ วัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร จังหวัดนครปฐม 
ปีท่ีเข้าศึกษา  : ปีการศึกษา พุทธศักราช ๒๕๕๗ 
ปีท่ีสำเร็จการศึกษา  : ปีการศึกษา พุทธศักราช ๒๕๖๒ 
ที่อยู่ปัจจุบัน  : วัดห้วยสัก ๑๓๗ หมู่ที่ ๗ ตำบลทรายทอง อำเภอบางสะพานน้อย  

  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
: โทรศัพท์ ๐๙-๘๑๙๕- ๔๕๕๙ 


