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สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร 
ประธานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ  ศาสตราจารย ดร.บุญทัน  ดอกไธสง 
กรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ ผูชวยศาสตราจารย ดร.สอาด  บรรเจิดฤทธิ์ 

บทคัดยอ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ1)ศึกษากระบวนทัศนการบริหารจัดการวัดยุคโลกาภิวัตนใน

จังหวัดนครสวรรคและจังหวัดพิจิตร2)ศึกษาปจจัยที่มีผลตอกระบวนทัศนการบริหารจัดการวัดยุค
โลกาภิวัตนในจังหวัดนครสวรรคและจังหวัดพิจิตร และ 3) เสนอแนะปรับปรุงกระบวนทัศนการ
บริหารจัดการวัดยุคโลกาภิวัตนในจังหวัดนครสวรรคและจังหวัดพิจิตรโดยใชการวิจัยแบบผสานวิธีทั้ง
การวิจัยเชิงคุณภาพและการวิจัยเชิงปริมาณการวิจัยเชิงคุณภาพแบงเปน 2 วิธี คือ (1) การสัมภาษณ
เชิงลึกจากผูใหขอมูลสําคัญ จํานวน 30 รูป/คนประกอบดวยพระสงฆระดับผูบริหาร จํานวน 18 รูป 
และคฤหัสถผูทรงคุณวุฒิทางศาสนา จํานวน 12 คน โดยเลือกแบบเจาะจงวิเคราะหขอมูลเชิงเนื้อหา
ดวยการตีความและนําตัวแปรทั้งหมดที่ไดจากการสัมภาษณไปสรางแบบสอบถามเพื่อทําการวิเคราะห
ในเชิงปริมาณ(2) จัดการสนทนากลุม มีผูรวมสนทนา จํานวน 13 รูป/คนประกอบดวยพระสงฆระดับ
ผูบริหาร จํานวน 7 รูป และคฤหัสถผูทรงคุณวุฒิทางศาสนา จํานวน 6 คน โดยเลือกแบบเจาะจง ซึ่ง
ไมใชกลุมเดียวกับผูใหขอมูลสําคัญในการสัมภาษณเชิงลึกวิเคราะหขอมูลเชิงเนื้อหาดวยการตีความ
สวนการวิจัยเชิงปริมาณทําการเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยางจํานวน 385 รูป/คน ประกอบดวยพระภิกษุ
สามเณรและประชาชนในจังหวัดนครสวรรค จํานวน 231 รูป/คนและจังหวัดพิจิตร จํานวน 154 รูป/คน
จากประชากรจํานวน 10,268 รูป/คน ที่เปนพระภิกษุสามเณรและประชาชนที่มีสวนเกี่ยวของกับวัด
ในจังหวัดนครสวรรค และจังหวัดพิจิตร กําหนดขนาดกลุมตัวอยางจากสูตรของทาโร ยามาเน โดยใช
การสุมแบบชั้นภูมิและการสุมอยางงาย เครื่องมือเก็บรวบรวมขอมูลเปนแบบสอบถามแบบมาตราสวน
ประมาณคา 4 ระดับ ที่มีคาความเชื่อมั่น 0.789 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลไดแก คารอยละ 
คาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะหการถดถอยแบบขั้นตอน 

ผลการวิจัยพบวา 
1) กระบวนทัศนการบริหารจัดการวัดยุคโลกาภิวัตนในจังหวัดนครสวรรคและจังหวัดพิจิตร

เปนแนวคิดการบริหารจัดการวัดที่มีแบบแผนและกาวทันตอยุคสมัย ประกอบดวย (1) กระบวนทัศน
การปกครองในระบอบประชาธิปไตย (2) กระบวนทัศนการพัฒนาภาวะผูนํายุคโลกาภิวัตน(3) 
กระบวนทัศนการเผยแผธรรมะดวยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ(4) กระบวนทัศนการสรางสุขภาวะ
และอนามัยชุมชน และ (5) กระบวนทัศนการเฝาระวังและสกัดก้ันอบายมุขทั้งปวง 

2) ปจจัยที่มีผลตอกระบวนทัศนการบริหารจัดการวัดยุคโลกาภิวัตนในจังหวัดนครสวรรค
และจังหวัดพิจิตรเรียงตามลําดับคาสัมประสิทธิ์การถดถอยบางสวนจากมากไปหานอย ดังนี้ ปจจัย



 ข 

ดานการปกครอง ปจจัยดานงบประมาณ ปจจัยดานการจัดการศึกษา ปจจัยดานกฎขอบังคับและ
ปจจัยดานการเผยแผศาสนธรรมตามลําดับ ซึ่งทั้ง 5 ตัวแปร สามารถรวมกันอธิบายความผันแปรของ
กระบวนทัศนการบริหารจัดการวัดยุคโลกาภิวัตนในจังหวัดนครสวรรคและจังหวัดพิจิตรไดรอยละ 
71.51 (R2 = 0.7151) 
 3) ขอเสนอแนะปรับปรุงกระบวนทัศนการบริหารจัดการวัดในยุคโลกาภิวัตนในจังหวัด
นครสวรรคและจังหวัดพิจิตรประกอบดวย (1) จัดตั้งสภาการปกครองสงฆภายในวัดตามระบอบ
ประชาธิปไตย (2) รักษาสมดุลดานงบประมาณของวัดโดยยึดหลักธรรมาภิบาลเปนสําคัญ (3) จัดตั้ง
สถานศึกษาภายในวัดอยางครบวงจรและสนับสนุนสงเสริมการศึกษาใหกับชุมชน (4)ปฏิบัติตามพระ
ธรรมวินัยอยางเครงครัดสนองนโยบายคณะสงฆสวนกลางและ(5)ใชสื่อเทคโนโลยีสมัยใหมเพื่อการเผย
แผศาสนธรรม 



Thesis Title The Paradigm of Temple Management in the Age of Globalization in 
Nakhon Sawan and Phichit Provinces 

Student  Sathit  Phanaree 
Student ID  54B73330110 
Degree   Doctor of Public Administration 
Field of Study  Public Administration 
Thesis Advisor  Professor Dr.Boonton Dockthaisong 
Thesis Co-Advisor AssistantProfessor Dr.Sa-ard Banchirdrit 
 

ABSTRACT 
 The objectives of this researchwere to 1) study the paradigm of temple 
management in the age of globalizationin Nakhon Sawan and Phichit provinces 2) study the 
factors affecting temple management and 3) propose approachesto improve the 
paradigm of temple management. This research used mixed methods of research 
which combined both qualitative and quantitative approaches. The qualitative 
research was conducted  by (1) in-depth interviewing of 30 key informants composed 
of 18 sangha administrators and 12 Buddhists who were experts in religion. They 
were selected by purposeful sampling. The data were analyzed by content analysis 
and interpretation and provided variables from the in-depth interviews to construct 
questionnaires for the analysis of the quantitative approach (2) organizing focus group 
discussions of 13 participants composed of 7 sangha administratorsand  6 Buddhists 
who were experts in religion. They werealso selected by purposeful sampling 
andthey were not the same group as the one used for the in-depth interviews. The 
data were analyzed by content analysis and interpretation. Thequantitative research 
was conducted by studying a sample of 385 respondentswho were selected from a 
population of 10,268. It comprised of231 abbots,monks and novicesfrom Nakhon 
Sawanand 154 from Phichit. The sample size was obtained by calculationsusing Taro 
Yamane’s formula and were selected by stratified random sampling and 
simplerandom sampling. The tool for data collecting was a 4-level rating scale 
questionnaire at a reliability level of 0.789.The data were analyzed using statistics 
composed of percentage, mean, standard deviation, and stepwise regression analysis. 
 The research findings were as follows: 
 1) The paradigm of temple management in the age of globalizationin Nakhon Sawan 
and Phichit provinces had concepts of temple management which were patterned and  
progressed with modernity (1) the paradigm of a democratic regime (2) the paradigm 
of leadership development in the age of globalization (3) the paradigm of Dhamma 



 ง 

propagation using information technology systems  (4) the paradigm of creating happiness 
and hygiene in the communities and (5) the paradigm of attending to and deterring all 
vices.  
 2) The factors affecting the paradigm of temple management ranked by partial 
regression coefficient from the highest to the lowest, were the factor of 
administration, the factor of budgeting, the factor of education setting, the factor of 
rules and regulations and the factor of Dhamma propagation, respectively. These 5 
factors explained 71.51 percent of the variation (R2 = 0.7151). 
 3) The proposed approaches for improving the paradigm of temple 
management were as follows (1) establishing the sangha administration council 
within temples based on a democratic regime (2) balancing the budgets of temples 
which emphasize governance principles (3) establishing schoolsin templescyclically 
and supporting education intheir own communities (4) seriously practicing on 
Dhamma-Vinaya under the central administration of the sangha and (5) using modern 
media for the propagation ofBuddhism.     
 



กิตติกรรมประกาศ 

 วิทยานิพนธฉบับนี้กวาจะประสบความสําเร็จไดก็เต็มไปดวยความยากลําบากทั้งทางกายและ

ทางใจที่ตองศึกษาคนควา เพื่อใหไดมาซึ่งปริญญานี้อยางแทจริง แตถึงอยางไรก็ตาม ผูวิจัยก็สามารถ

ฝาฟนอุปสรรค สําเร็จลุลวงไปดวยดี จึงขอขอบคุณบุคคลที่ใหความอนุเคราะห สนับสนุน ชี้แนะนํา มา ณ โอกาสนี้ 

ผูวิจัยไดรับความรวมมือตลอดจนความชวยเหลือจากคณาจารยและบุคคลตาง ๆ  จึงขอกลาวนามไวเปนเกียรติ 

ดังนี้ 

 ขอขอบคุณ คณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ โดยมีศาสตราจารย ดร.บุญทัน ดอกไธสง 

ประธานกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ ผูชวยศาสตราจารย ดร.สอาด บรรเจิดฤทธิ์ กรรมการที่

ปรึกษาวิทยานิพนธ ที่ไดกรุณาใหแนวคิด แนวปฏิบัติ การเอาใจใส ดูแลมาโดยตลอด จนผูวิจัยได

ประสบผลสําเร็จในที่สุด 

 ขอขอบคุณ ศาสตราจารย ดร.จํานงค  อดิวัฒนสิทธิ์ ศาสตราจารย พลโท ดร.โอภาส รัตนบุรี 

ศาสตราจารย ดร.อิมรอน  มะลูลีม อาจารย พลเอก ดร.เกษมชาติ นเรศเสนีย คณาจารยประจํา

หลักสูตรที่ไดใหคําปรึกษา แนะนํา หาเอกสาร ตําราประกอบการทําวิทยานิพนธ ผูชวยศาสตราจารย 

ดร.สุรพล  สุยะพรหม อาจารย ดร.บุญเลิศ  ไพรินทร ผูทรงคุณวุฒิการสอบปองกันวิทยานิพนธ ตลอดทั้ง

เจาหนาที่ประจําหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต และเจาหนาที่บัณฑิตวิทยาลัย ที่อํานวยความสะดวก

ในการทําวิทยานิพนธครั้งนี้  

 ขอกราบขอบพระคุณพระเดชพระคุณพระราชปญญาเวที รองเจาคณะภาค 4 วัดตากฟา 

นครสวรรค และพระเดชพระคุณพระราชปริยัติวิธาน รองเจาคณะจังหวัดนครสวรรค ผูที่คอย

สนับสนุนการศึกษาและใหคําแนะนําพร่ําสอนดูแลผูวิจัยเปนอยางดีเสมอมา 

 ขอขอบคุณเพื่อนๆ รป.ด. 14 ทุกทานที่คอยอํานวยความสะดวกและใหการสนับสนุนดวยดี

เสมอมา และขอบคุณอยางยิ่งสําหรับ อาจารย ดร.สุรพล จิตตดี รุนพี่ รป.ด. 11 อาจารย ดร.ชรินทร สีทับทิม    

ที่คอยใหคําแนะนําชวยเหลืองานวิจัยครั้งนี้เสมอมา 

 ขอขอบคุณบิดามารดาที่ใหชีวิตและปญญาและครอบครัวที่ใหการสนับสนุนเสมอมาตลอดทั้ง

พุทธศาสนิกชนทุกทานท่ีคอยอุปถัมภค้ําจุนในขณะที่ผูวิจัยยังเปนบรรพชิตดวยดีเสมอมา 

 และสุดทายนี้ กวาที่ผูวิจัยจะกาวเดินมาถึงความสําเร็จในการศึกษาระดับสูงนี้ได ก็เพราะ

อาศัยบุญบารมีจากผูมีคุณูปการตามที่กลาวมา ผูวิจัยขอมอบคุณูปการที่ทุกทานไดมีสวนของ

ความสําเร็จในการศึกษาครั้งนี้ นอบถวายเปนการบูชาคุณพระพุทธศาสนาและสถานศึกษาแหงนี้สืบตอไป 
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บทที่ 1 
บทนํา 

 
1.1 ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 พระพุทธศาสนาเปนศาสนาที่ประชาชนชาวไทยเคารพนับถือและเปนรากฐานที่สําคัญ
ของวัฒนธรรมไทย กลาวไดวาวิถีชีวิตของคนไทยกับพุทธศาสนาผูกพันเปนอันหนึ่งอันเดียวกันอยาง
แนนแฟน พุทธศาสนาจึงเปนเอกลักษณประจําชาติไทย (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, 
2545) โดยมีวัดเปนศูนยกลางในการถายทอดศีลธรรม จริยธรรม วัฒนธรรมและประเพณีตางๆ ไปสู
ชุมชน (กรมการศาสนากองพุทธศาสนสถาน, 2545) จากอดีตวัดเปนสถานที่ที่พุทธศาสนิกชนทั่วไปได
ใชเปนสถานศึกษาอบรมใหมีความรูในดานวิชาชีพตําราแพทยแผนโบราณและศิลปกรรมแขนงตางๆ 
ใชเปนที่ทําบุญบําเพ็ญกุศล เปนศูนยกลางการบริหารและการปกครอง รวมทั้งเปนสถานที่สงเคราะห
ทางจิตใจแกประชาชน ดังนั้นวัดจึงเปนสถานที่ที่สําคัญยิ่งในการสืบทอดพระพุทธศาสนาตลอดมา จึง
ถือไดวาวัดเปนศูนยกลางของชุมชนไทยทุกชุมชนทั้งในอดีตและปจจุบัน ความหมายของวัดที่มีตอ
ชุมชนจึงพอสรุปไดวาวัดเปนที่พํานักของพระภิกษุสามเณร เปนที่บวชเรียน เปนที่บําเพ็ญกุศลสําหรับ
ชาวบานเปนที่ปลูกฝงศีลธรรมจริยธรรม และเปนศูนยกลางสําหรับการประกอบกิจกรรมตางๆ รวมกัน 
(ไพบูลย เสียงกอง, 2544) ดวยเหตุที่กลาวมานั้นแสดงใหเห็นวาวัดเปนสถาบันหลักสถาบันหนึ่งของ
ชาติไทย ที่ทําหนาที่ในการสืบทอดพระพุทธศาสนาและปลูกฝงศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม และ
คานิยมอันดีงามแกพุทธศาสนิกชน จากชนรุนหนึ่งสูชนอีกรุนหนึ่ง นับเนื่องจากอดีตจนถึงปจจุบันมา
เปนเวลาชานาน โดยมีเจาอาวาสเปนผูมีบทบาทสําคัญในการบริหารจัดการใหวัดปฏิบัติภารกิจของวัด
ไดบรรลุเปาหมายตามภารกิจของคณะสงฆที่กําหนดไวในพระราชบัญญัติคณะสงฆ 6 ดานไดแก ดาน
การปกครอง ดานการเผยแผ ดานการศาสนศึกษา ดานการศึกษาสงเคราะหดานการสาธารณ
สงเคราะหและดานการสาธารณูปการ (พระธรรมวรนายก, 2546) 

ดังนั้น วัดจึงถือวาเปนอีกองคการหนึ่งของสงฆ ที่มีกลุมคนที่ทํางานมากกวาสองคนขึ้นไป
ถึงแมจะไมเกี่ยวของกับการบริหารและการจัดการมากนัก แตก็นาจะมีการนําหลักการ วิธีการการ
บริหารและการจัดการ มาใชในการบริหารงานของวัด ควบคุมจากฝายบริหารดวยวาเปนไปตามแผน
หรือเบี่ยงเบนออกไปจากเปาหมายของแผนมากนอยเพียงใดเปนเพราะเหตุใด ซึ่งอาจจะมีความ
จําเปนตองทําการปรับแผนหรือวางแผนใหมและเมื่อมีการปรับแผนหรือวางแผนใหมแลวอาจตองมี
การเปลี่ยนแปลงหรือปรับองคการใหมเปนวงจรอยางนี้เรื่อยไป (ธงชัย วงคชัยสุวรรณ, 2540) การที่วัด
จะเปนศูนยรวมไมวาจะเปนทางดานจิตใจของประชาชนและชุมชนซึ่งสอดคลองกับสังคมที่กําลัง
เปลี่ยนแปลงไปตามยุคตามสมัย การบริหารและการจัดการที่ดีถือวามีความสําคัญอยางมากในการที่
จะจัดระบบตางๆ ภายในวัดใหเปนระเบียบและกอใหเกิดการพัฒนาไปในทางที่ดีขึ้นการบริหารคือการ
เกิดข้ึนในบริบทของกลุมโดยอยางนอยที่สุดกลุมนั้นจะตองมีจํานวนสมาชิกตั้งแต2คนขึ้นไป กลุมบุคคล
ดังกลาวจะตองมีเปาหมาย หรือวัตถุประสงครวมกัน สวนการจัดการ เปนงานทางดานสมอง ใช
ความคิด ปฏิภาณ และการตัดสินใจเพื่อสรางเงื่อนไขและรักษาไวซึ่งเงื่อนไขสําหรับการบรรลุเปาหมาย
ของกลุมหรือองคการดวยการวางแผน การนํา การจัดองคการ และการควบคุมทรัพยากรมนุษย เงินทอง 
และทรัพยากรดานอื่นๆ (ธงชัย วงคชัยสุวรรณ,2540) องคการใดที่มีการบริหารจัดการที่ดีมี
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ประสิทธิภาพยอมเปนกุญแจดอกสําคัญที่นําไปสูความสําเร็จขององคการตามเปาหมายที่วางไว จึงจะ
เห็นไดวาการจัดระบบการบริหารจัดการมีความสําคัญอยางยิ่งตอองคการตางๆ เพื่อใหองคการนั้น
ปฏิบัติงานอยางเปนระบบในรูปแบบเดียวกันใหบรรลุผลตามวัตถุประสงคที่วางไวตอไป การบริหาร
จัดการในสมัยพุทธกาลนั้นหลักที่ใชในการปกครองคือ พระธรรมวินัย พระพุทธเจาทรงปกครองคณะ
สงฆโดยธรรมาธิปไตย ทรงแสดงธรรมบัญญัติพระวินัยทรงบริหารการคณะสงฆและการพระศาสนา 
และทรงวินิจฉัยอธิกรณของภิกษุสงฆโดยที่พระพุทธองคทรงเปนพระธรรมราชา มีพระสารีบุตรเปนพระธรรม
เสนาบดีเปนผูชวยตามที่ทรงโปรดใหชวย พรอมดวยพระมหาโมคคัลลานะและพระเถระทั้งหลายผูเปน
สังฆบิดรและสังฆปรินายกเปนหมูทรงมอบใหสงฆประชุมกันเปนการที่สงฆรวมกันทําสังฆกรรมทั้งปวง 
ผูเขารวมประชุมพึงเปนผูมีสมานสังวาสกัน เปนไปตามหลักพระธรรมวินัยและจะตองมีมติที่เปน    
เอกฉันทเปนสําคัญ (มานพ  พลไพรินทร, 2531) เมื่อทรงบัญญัติสิกขาบทและอภิสมาจารวัตรเพิ่มขึ้น
ประการหนึ่ง พระนวกะภิกษุผูบวชใหมมีจํานวนเพิ่มมากขึ้น ไมสามารถจะรูทั่วถึงพระวินัยพุทธบัญญัติ
และประพฤติใหถูกตองตามระเบียบวินัยไดในทางปฏิบัติก็เพียงแตใชความสังเกตและทําตามกัน จึง
จําเปนตองใหการศึกษาอบรม จึงจะรูไดทั่วอีกประการหนึ่งสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาไดทรงอนุญาต
ใหมีพระอุปชฌายเพื่อทําหนาที่เปนผูรับใหพึ่งพิงเปนผูสอนพระธรรมวินัย เปนผูปกครองดูแลพระภิกษุ
สามเณร และทําหนาที่เจาอาวาสผูบริหารวัด (พระมหาเสริมชัย ชยมงฺคโล, 2540) ในสมัยพุทธกาล
พระอุปชฌายทําหนาที่เจาอาวาสเปนผูนําสงฆบริหารกิจการของวัดและปกครองดูแล แนะนําสั่งสอน
สามเณรในวัดหรือสํานักของตน แตในสมัยปจจุบัน โดยเฉพาะพระภิกษุสงฆไทย ไดกําหนดคุณสมบัติ
ของพระภิกษุผูจะดํารงตําแหนงเจาอาวาสวัดราษฎรวา “มีพรรษาพน 5” เจาอาวาสวัดหลวงและพระ
อุปชฌายไดกําหนดไววา “มีพรรษาพน 10” พระอุปชฌายทุกรูปไดรับการแตงตั้งจากเจาคณะพระ
สังฆาธิการ ดังไดมีพระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ. 2505 แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคณะสงฆ 
พ.ศ. 2535 กําหนดการแตงตั้ง คุณสมบัติ และอํานาจหนาที่รับผิดชอบของเจาอาวาสและของ         
พระอุปชฌายไวใชบังคับเพื่อใหการบริหาร การปกครองคณะสงฆไทย เปนไปดวยความเรียบรอย 
(พระมหาเสริมชัย ชยมงฺคโล, 2540) ซึ่งในการที่วัดจะประสบผลสําเร็จในภารกิจของวัดนั้นงานดาน
การบริหารงานบุคคล งานธุรการ งานการเงินบัญชี งานดานอาคารสถานที่ สิ่งเหลานี้นับวาเปน
องคประกอบหลักที่สําคัญอยางหนึ่งในการพัฒนาวัดเพื่อใหวัดสามารถดําเนินงานภารกิจตางๆ ให
สําเร็จลุลวงดวยดี จึงควรมีการควบคุมดูแลงานดานตางๆเหลานี้อยางเปนระบบ บริหารงานบุคคล คือ
การศึกษาวาดวยการปฏิบัติงานของบุคคลนับตั้งแตการจัดหา การรับสมัคร การสัมภาษณ การคัดเลือก 
การบรรจุ การจัดระเบียบและการคัดสรรบุคลากรอยางมีประสิทธิภาพนั้นจะทําใหการปฏิบัติงานเปนไป
ตามวัตถุประสงคขององคกรสําหรับในการบริหารงานบุคคลของทางคณะสงฆ เปนกระบวนการสําคัญอีก
อยางหนึ่งสําหรับพระสังฆาธิการที่หวังความสําเร็จในการบริหารงาน ซึ่งไดยึดหลักพระธรรมวินัยเปน
แมบทในการบริหารงาน จําเปนที่จะตองหมั่นศึกษาหาความรูใหมๆ วิทยาการใหมๆ เพื่อนํามาเปน
แนวทางในการปรับปรุงการบริหารงานกิจการคณะสงฆใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นไป (กรมการศาสนา 
กระทรวงศึกษาธิการ, 2548) 

แตเนื่องดวยการเปลี่ยนแปลงทางสังคม ความเจริญแบบตะวันตกเขาสูประเทศไทยโดย
เริ่มจากเมืองหลวง และขยายสูสังคมชนบท สงผลใหบทบาทของวัดและพระสงฆเริ่มสูญสลายไปดวย
สาเหตุสําคัญหลายประการ เชน การนําสถาบันตางๆ แบบใหมๆ มาแทนที่บทบาทเดิมของวัด การไม
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เขาไปพิจารณาตอบรับความเจริญอยางใหมรวมกันระหวางวัดกับประชาชนและความสูญเสียภาวะ
ผูนําทางปญญาของพระสงฆ ซึ่งสังคมทั่วไปเห็นวาวิชาการแผนใหมเปนความรูของผูเจริญแลว เมื่อ
พระสงฆไมรูวิชาการเหลานี้ ฐานะของพระสงฆในความรูสึกของคนรุนใหมก็ลดตํ่าลง และที่หนักกวา
นั้นพระสงฆก็ถูกมองในดานลบโดยที่สังคมก็ไมแยกแยะยกเวน เปนเหตุใหชาวบานขาดการนับถือ
พระภิกษุสงฆ ทําใหพระพุทธศาสนาเสียหาย สิ่งที่นาคิดก็คือควรจะตองรีบเรงแกปญหานี้ โดยเปน
หนาที่ของพระภิกษุท้ังหลายที่ตองแกไขปญหานี้เอง แตพระสงฆยังทําหนาที่ไดไมครบถวนสมบูรณพอ 
พระสงฆตองถามตัวเองวา พระสงฆไดทําหนาที่อบรมบมนิสัยใหประชาชนเปนคนดีและบริหารจัดการ
สิ่งแวดลอมใหเหมาะสมตอการทําความดีมากนอยแคไหนซึ่งถาพระสงฆทําหนาที่ไมครบยอมเกิด
ปญหาขึ้นมาอยางแนนอน แตอยางไรก็ตาม การจะแกปญหานี้ตองอาศัยความรวมแรงรวมใจของชาวพุทธ
จึงสําเร็จไดอยางรวดเร็ว หากทําโดยลําพังคนใดคนหนึ่ง วัดใดวัดหนึ่งก็ยากจะเห็นผลแหงความสําเร็จ
ในเวลาอันสั้น แมในปจจุบันการบริหารจัดการวัดจะยึดภารกิจของวัดตามที่กําหนดเอาไว
พระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ. 2505 แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคณะสงฆ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 
แตการบริหารวัดโดยสวนใหญนั้นยังไมประสบความสําเร็จ มีสวนที่ตองปรับปรุงอีกมากมาย เชน การ
ขาดการคัดสรรบุคคลที่จะเขามาบวช จัดการเผยแผธรรมะยังขาดความตอเนื่องการบริหารจัดการวัดใหมี
อาคารสถานที่เหมาะสมตอการศึกษาและปฏิบัติธรรมยังทําไดไมดีนักทําใหวัดขาดความนาสนใจ ความ
เชื่องมงายในเรื่องของขลัง วัตถุมงคลและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตางๆยังมีอยูทั่วไป การดําเนินงานตางๆ ของวัด
ยังขาดการวางแผนในระยะยาว(สุพัฒน มนัสไพบูลยและคนอื่นๆ, 2539) ดวยสาเหตุหลายประการดังที่
กลาวมา และอาจรวมถึงวัดที่ผูบริหาร (เจาอาวาส) ไมเขาใจในการบริหาร ที่จะตองมีบทบาทในการ
ปรับสภาพของวัดใหเขากับการเปลี่ยนแปลงของโลก และจะตองพัฒนาวัดใหเปนสถานที่ดังที่เคยมี
ความสําคัญมาแลวในอดีต แตผูบริหารวัดบางรูปกลับไมมองเห็นความสําคัญของวัดที่เคยเปนศูนยรวม
จิตใจ กลับมุงสรางถาวรวัตถุใหเปนเครื่องประดับวัดใหใหญโต ในวัดเต็มไปดวยวิหาร กุฎีตางๆ จนไมมี
พื้นที่ท่ีมีความสงบ รมรื่น โดยละเลยการสงเสริมการปฏิบัติธรรมตามคําสอนของพระพุทธเจา ซึ่งทําให
เกิดปญหาที่วาในปจจุบันนี้วัดจะเปนศูนยกลางของอะไร บางคนตองการใหวัดเปนศูนยกลางดานจิตใจ
ของชุมชน แตบางคนตองการใหวัดเปนศูนยกลางการคา ซึ่งทําใหวัดสกปรกมากกวา ปญหาที่เกิดขึ้นนี้
ก็เพราะผูบริหารวัดเห็นแกประโยชนเพียงเล็กนอย โดยลืมไปวาวัดที่แทจริงนั้น ตองมีสภาพอยางไร      
ที่จะเหมาะสมกับความเปนสถานที่สงบของจิตใจ และยิ่งในยุคปจจุบันซึ่งกําลังตกอยูในสภาวะความ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอยางรวดเร็ว วัดก็ไมอาจที่จะหลีกเลี่ยงได และความเจริญก็สงผลกระทบใหกับวัด 
จากวัดที่เคยเปนแหลงรวบรวมศิลปวิทยาศูนยรวมจิตใจและเปนแหลงเรียนรูพระพุทธศาสนา แตใน
บัดนี้ผูคนมีความรูสึกวาหมดความจําเปนที่จะเขาวัดเพื่อศึกษาเลาเรียน เพราะความเจริญของโลกนั้นมี
โรงเรียน มีสถานศึกษาตางๆ เกดิขึ้นมากมาย รวมทั้งโรงพยาบาล เปนตน ผูคนก็เริ่มที่จะเหินหางจากวัด 

จากเหตุผลที่กลาวมานี้ผูวิจัยจึงมีความตองการที่จะศึกษากระบวนทัศนการบริหารจัดการ
วัดยุคโลกาภิวัตน ซึ่งเปนสิ่งที่ผูบริหารวัดจะตองศึกษารับรูและเขาใจรวมทั้งบริหารจัดการวัดให
เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลง และตองตอบสนองความตองการของชุมชน วัดที่ดีจะตองทําหนาที่ได
ครบทุกประการที่ไดกลาวมา หากขาดดานใดดานหนึ่งไปเสียก็จะขาดความสมดุลของความเปนวัด 
ถึงแมวาในปจจุบันชุมชนจะใหความสําคัญของวัดนอยลง เพราะปฏิสัมพันธระหวางวัดกับชุมชนเหิน
หางกันมานาน แตกระบวนทัศนการบริหารจัดการวัดยุคโลกาภิวัตนที่จะนําเสนอในงานวิจัยครั้งนี้จะ
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สามารถสรางความสัมพันธอันดีงามระหวางวัดกับชุมชนกลาวคือวัดจะสามารถปรับเปลี่ยนบทบาท
ใหมในการบริหารจัดการภาระงานที่มีอยูไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตรงตามอุดมการณ
ของพระพุทธศาสนาที่พระพุทธองคไดทรงปรารภไวในคราวจัดตั้งองคกรสงฆขึ้นมา และกระบวนทัศน
การบริหารจัดการวัดยุคโลกาภิวัตนนี้ยังสามารถรองรับกับสภาวะของโลกที่มีความเปลี่ยนแปลงไปอยู
ชั่วทุกขณะอีกเชนกัน 
 
1.2 คําถามการวิจัย  
 เพื่อใหการวิจัยบรรลุผลตามวัตถุประสงคที่กําหนดไว ผูวิจัยไดกําหนดคําถามในการวิจัยไว
ดังนี้ 
 1.2.1 กระบวนทัศนการบริหารจัดการวัดยุคโลกาภิวัตนในจังหวัดนครสวรรคและจังหวัด
พิจิตรเปนอยางไร 
 1.2.2 ปจจัยที่มีผลตอกระบวนทัศนการบริหารจัดการวัดในจังหวัดนครสวรรคและจังหวัด
พิจิตรเปนอยางไร 
 1.2.3 กระบวนทัศนการบริหารจัดการวัดในยุคโลกาภิวัตนในจังหวัดนครสวรรคและจังหวัด
พิจิตรควรปรับปรุงอยางไร 
 
1.3 วัตถุประสงคการวิจัย 

ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดกําหนดวัตถุประสงคดังตอไปนี ้
1.3.1 เพื่อศึกษากระบวนทัศนการบริหารจัดการวัดยุคโลกาภิวัตนในจังหวัดนครสวรรคและ

จังหวัดพิจิตร 
1.3.2 เพื่อศึกษาปจจัยที่มีผลตอกระบวนทัศนการบริหารจัดการวัดในจังหวัดนครสวรรค

และจังหวัดพิจิตร 
1.3.3เพื่อเสนอแนะปรับปรุงกระบวนทัศนการบริหารจัดการวัดในยุคโลกาภิวัตนในจังหวัด

นครสวรรคและจังหวัดพิจิตร 
 
1.4 ขอบเขตการวิจัย 

ในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดกําหนดขอบเขตการวิจัยไวดังนี ้    
1.4.1 ขอบเขตดานเนื้อหา มุงเนนการศึกษาทบทวนวรรณกรรม แนวคิดและทฤษฏีตางๆ      

ที่เกี่ยวของกับ “การบริหารจัดการวัด” ในมิติตางๆ เชน ความเปนมาของวัด ระบบการบริหารจัดการวัด 
ผูนําสงฆ เปนตน     

1.4.2 ขอบเขตดานพ้ืนที่ วัดในเขตปกครองคณะสงฆจังหวัดนครสวรรค และพิจิตร  
1.4.3 ขอบเขตดานเวลา ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดกําหนดระยะเวลาศึกษาระหวาง 

พ.ศ. 2556-2557 
1.4.4 ขอบเขตดานประชากร ขอบเขตดานประชากร ประกอบดวย 2 กลุมหลัก คือ กลุม

พระสังฆาธิการระดับจังหวัดและผูทรงคุณวุฒิทางศาสนา ไดแก เจาคณะจังหวัด รองเจาคณะจังหวัด 
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เจาคณะอําเภอ รองเจาคณะอําเภอ เจาคณะตําบล เจาอาวาส และคฤหัสถผูทรงคุณวุฒิทางศาสนา 
ขณะที่อีกกลุมหนึ่งคือ พระภิกษุสามเณร ในพื้นท่ี คือ จังหวัดนครสวรรค และจังหวัดพิจิตร 

1.4.5 ขอบเขตดานแหลงขอมูลเอกสาร ไดแก พระไตรปฎก อรรถกถา ฎีกาและอนุฎีกา 
พระราชบัญญัติคณะสงฆ กฎ ระเบียบ มติมหาเถรสมาคม รวมถึงหนังสือและเอกสารที่เกี่ยวของกับวัด 
 
1.5 ขอตกลงเบื้องตน 

การวิจัยนี้เปนการศึกษาวิจัยแบบเชิงคุณภาพและปริมาณรวมถึงใชการศึกษาจากเอกสารที่
เกี่ยวของ การใหสัมภาษณและตอบแบบสอบถามของกลุมตัวอยางที่อยูในจังหวัดนครสวรรค และ
จังหวัดพิจิตร ทั้งที่เปนคณะสงฆและขาราชการ และเจาหนาที่ในสํานักงานพระพุทธศาสนาใน 2 จังหวัดอีก
ทั้งผูวิจัยยอมรับคําตอบของกลุมตัวอยางวาตอบดวยความเปนจริง 
 
1.6 คําจํากัดความที่ใชในการวิจัย 

ในการวิจัยเรื่อง “กระบวนทัศนการบริหารจัดการวัดยุคโลกาภิวัตนในจังหวัดนครสวรรค
และจังหวัดพิจิตร” มีคําจํากัดความดังนี้ 

1.6.1 กระบวนทัศนการบริหารจัดการวัด หมายถึง กรอบแนวคิดวิธีปฏิบัติในการบริหาร
ดําเนินการของวัดเพื่อใหภารกิจสําเร็จลุลวงไปดวยดี  

1.6.2 ผูนํา หมายถึง พระสังฆาธิการในระดับเจาอาวาสที่มีหนาที่โดยตรงในการบริหารและ
จัดการวัด 

1.6.3 วัด หมายถึง ศาสนสถานในพระพุทธศาสนาเปนที่อยูอาศัยใชเปนที่จําศีลภาวนาของ
พระภิกษุสามเณร เปนสถานที่ประกอบศาสนกิจทางพระพุทธศาสนา หรือสถานที่ที่พระภิกษุสงฆใช
ปฏิบัติภารกิจทีพ่ึงกระทํานั่นเอง 

1.6.4 ยุคโลกาภิวัตน หมายถึง ยุคสมัยที่โลกมีการเปลี่ยนแปลงไปอยูตลอดเวลาและความ
เปลี่ยนแปลงดังกลาวนั้นครอบคลุมไปทุกภาคสวนรวมถึงวัดดวย 

 
1.7 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

ผลของการวิจัยกระบวนทัศนการบริหารวัดยุคโลกาภิวัตนจะเปนประโยชนตอการบริหาร
วัดเพื่อใหทันตอยุคสมัยที่มีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา และเปนการสรางปฏิสัมพันธระหวางวัดกับ
ชุมชนใหมีความแนนแฟนมากยิ่งข้ึน ดังนี้ 

1.7.1 ดานความเปนระเบียบเรียบรอยของอาณาเขตภายในวัด จะไดทราบถึงหลักการและ
วิธีการในการจะระบบแผนผังของวัดใหกลายเปนศูนยกลางชุมชนวิถีพุทธ 

1.7.2 ดานการบริหารวัด บริหารคน และบริหารงาน จะไดทราบถึงบทบาทของผูนําสงฆใน
การที่จะพัฒนาทรัพยากรมนุษยภายในวัดใหกลายเปนทุนมนุษยที่จะรวมกันมีบทบาทหนาที่ในการ
บริหารกิจการคณะสงฆและบริการสาธารณะใหบรรลุลวงไปไดอยางมีประสิทธิภาพสนองตอความ
ตองการของประชาชนในสังคมอยางเปนรูปธรรม 

 



บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 
 การศึกษา “กระบวนทัศนการบริหารจัดการวัดยุคโลกาภิวัตนในจังหวัดนครและจังหวัด
พิจิตร” ผูวิจัยไดศึกษาโดยคนควาจากเอกสาร ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของทั้งในและตางประเทศ
ถึงประเด็นตางๆ รวมทั้งการทบทวนวรรณกรรม เปนสาระสําคัญของการไดมาซึ่งความรูความเขาใจใน
แนวคิดทฤษฎีที่ใชในการวิจัยอยางละเอียดลึกซึ้ง ผูวิจัยจึงไดนําเสนอแนวความคิด และผลงานวิจัยที่
เกี่ยวของกับประเด็นการวิจัย ไดแก 1) ขอมูลทั่วไปของพ้ืนที่การวิจัยใน 2 จังหวัด2) กระบวนทัศนการ
บริหารจัดการในยุคโลกาภิวัตน  3) แนวคิดการจัดองคกรสงฆ 4) แนวคิดการสรางวัดใน
พระพุทธศาสนา 5) แนวคิดเกี่ยวกับบทบาทภาวะผูนําสงฆ 6) แนวคิดการบริหารจัดการวัด 7) ทฤษฎี
ภาวะผูนํา 8) งานวิจัยที่เกี่ยวของ และ 9) กรอบแนวคิดการวิจัย 
 
2.1 ขอมูลทั่วไปของพื้นที่การวิจัย 
 2.1.1 จังหวัดนครสวรรค 
  จังหวัดนครสวรรค เปนจังหวัดที่ตั้งอยูระหวางตอนลางของภาคเหนือและตอนบนของ
ภาคกลาง มีพื้นที่ประมาณ 9,597 ตารางกิโลเมตร ซึ่งถือวาเปนเมืองใหญอันดับ 3 ของภาคเหนือรองจาก
เชียงใหมและพิษณุโลก มีพื้นที่ติดตอกับหลายจังหวัด ไดแก ดานเหนือ ติดตอกับจังหวัดพิจิตรและ
กําแพงเพชร ทางตะวันออกติดกับจังหวัดเพชรบูรณและลพบุรี ดานใตติดกับจังหวัดสิงหบุรีชัยนาท และ
อุทัยธานี สวนดานตะวันตกติดกับจังหวัดตากแบงเขตการปกครองออกเปนการปกครองแบงออกเปน 15
อําเภอไดแก อําเภอเมืองนครสวรรคอําเภอโกรกพระ อําเภอชุมแสง อําเภอหนองบัว อําเภอบรรพตพิสัย 
อําเภอเกาเลี้ยว อําเภอตาคลี อําเภอทาตะโก อําเภอไพศาลี อําเภอพยุหะคีรี อําเภอลาดยาว อําเภอตากฟา 
อําเภอแมวงก อําเภอแมเปน และอําเภอชุมตาบง 
  สําหรับเขตการปกครองทางคณะสงฆ จังหวัดนครสวรรค อยูในเขตการปกครองคณะสงฆ
หนเหนือ มีลักษณะการปกครองดูแลสอดคลองกับการปกครองทางฝายอาณาจักร เปนระดับชั้นลงไปไดแก 
เจาคณะจังหวัดรองเจาคณะจังหวัดเจาคณะอําเภอรองเจาคณะอําเภอเจาคณะตําบลและเจาอาวาส 
สําหรับจํานวนวัดและจํานวนพระภิกษุสามเณร (ขอมูลป 2556) มีดังตารางที่ 2.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B7%E0%B8%AD
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%93%E0%B8%B8%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A3
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%B3%E0%B9%81%E0%B8%9E%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%8A%E0%B8%A3
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%8A%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%B9%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%A5%E0%B8%9E%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B9%8C%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%97
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%81
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD
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ตารางที่ 2.1จํานวนวัดและจํานวนพระภิกษุสามเณรในจังหวัดนครสวรรค 
 

จํานวนวัด จํานวนภิกษุสามเณร 
มหานิกาย 741 พระภิกษุมหานิกาย 6,040 
ธรรมยุต 18 พระภิกษุธรรมยุต 141 
รวม 759 สามเณรมหานิกาย 1,114 
  สามเณรธรรมยุติ 34 
  รวม 6,181 

 
ที่มา: สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค 

 
 2.1.2 จังหวัดพิจิตร 
  พิจิตร เปนจังหวัดที่ตั้งอยูทางภาคเหนือตอนลาง ภาคกลางตอนบน มีความหมายวา 
“เมืองงาม” ตั้งอยูระหวางจังหวัดนครสวรรคกับจังหวัดพิษณุโลกจังหวัดตากมีเนื้อที่ 4,531 ตาราง
กิโลเมตรแบงเขตการปกครองออกเปนการปกครองแบงออกเปน 12 อําเภอไดแก อําเภอเมือง อําเภอสากเหล็ก 
อําเภอวังทรายพูน อําเภอโพธิ์ประทับชาง อําเภอตะพานหิน อําเภอโพทะเล อําเภอบึงนาราง อําเภอบางมูลนาก 
อําเภอดงเจริญ อําเภอสามงาม อําเภอทับคลอ และอําเภอวชิรบารม ี

สําหรับเขตการปกครองทางคณะสงฆ จังหวัดพิจิตร อยูในเขตการปกครองคณะสงฆเหนือ    
มีลักษณะการปกครองดูแลสอดคลองกับการปกครองทางฝายอาณาจักร เปนระดับชั้นลงไปไดแก       
เจาคณะจังหวัด รองเจาคณะจังหวัด เจาคณะอําเภอ รองเจาคณะอําเภอ เจาคณะตําบล และเจาอาวาส 
สําหรับจํานวนวัดและจํานวนพระภิกษุสามเณร (ขอมูลป 2556) มีดังตารางที่ 2.2 
 
ตารางที่ 2.2 จํานวนวัดและจํานวนพระภิกษุสามเณรในจังหวัดพิจิตร 

 
จํานวนวัด จํานวนภิกษุสามเณร 

มหานิกาย 482 พระภิกษุมหานิกาย 3,809 
ธรรมยุต 1 พระภิกษุธรรมยุต 21 
รวม 483 สามเณรมหานิกาย 255 
  สามเณรธรรมยุติ 2 
  รวม 4,087 

 
ที่มา:สํานักงานพระพทุธศาสนาจังหวัดพิจิตร 

 
 
 
 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%93%E0%B8%B8%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%81
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD
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2.2 กระบวนทัศนการบริหารจัดการในยุคโลกาภิวัตน 
 2.2.1 กําเนิดกระบวนทัศน 
  คําวา “กระบวนทัศน” ตรงกับภาษาอังกฤษวา Paradigm มีรากศัพทมาจากภาษา
ละตินวาParadigmaในภาษากรีกเปนParadeigmaและกลายมาเปนคําวาParadeiknynai แยกออกเปน 
2 คํา คือ Para แปลวา เทียบ ขาง เหนือ อื่น หรือพนไป และคําวา Deiknynai แปลวา ชี้แสดง หรือบอก 
รวมเปนคําวา Paradigm แปลวาตัวอยาง แบบหรือแบบแผน นักวิชาการมักใชความหมายวา ทัศนะ
พื้นฐาน ทัศนะแมบท ความคิดหลัก ความคิดแมบท เปนตน (โกศล ชอผกา, 2542) สอดคลองกับคาปรา 
(Capra, 1986) ที่ไดนิยาม คําวากระบวนทัศนเชิงสังคม (Social Paradigm) ใน The Concept of 
Paradigm and Paradigm Shift (1986) ในเวลาตอมาวา หมายถึง “มโนทัศน (Concepts) คานิยม 
(Value) การรับรู (Perceptions) และการปฏิบัติ (Practices) ที่ชุมชน (Community) หนึ่งมีหรือกระทํา
รวมกัน ซึ่งกอใหเกิดวิสัยทัศน (Vision) แหงความเปนจริง ที่เปนพื้นฐานของการจัดระบบตนเองของ
ชุมชนนั้น”จากคํานิยามดังกลาวแสดงใหเห็นวา สําหรับคาปรา กระบวนทัศน จึงมีนัยยะของ ทัศนะ
แมบท ที่เปนรากฐานของทัศนะอื่นๆ ตอมาสวนเมอรตัน (Merton) (อางถึงใน โกศล ชอผกา, 2542) เปน
ผูนําคําวา Paradigm นี้มาใชเปนคนแรกในความหมายวา แบบ (Model) หรือแบบแผน (Schema) ที่ใช
อธิบายเกี่ยวกับโครงสรางของทัศนะพื้นฐานของปญหา ทฤษฎี ขอสรุป และวิธีการปฏิบัติตางๆ อยางรวบ
รัดและชัดเจนในการวิเคราะหทางสังคมวิทยา (Sociological Analysis) สําหรับกูบา (Guba, 1990) 
เสนอทัศนะไวใน The Paradigm Dialog วา กระบวนทัศน (Paradigm) หรือ ระบบความเชื่อพื้นฐาน 
(Basic Belief Systems) นั้น มีโครงสรางหลัก 3 ประการ คือ 
  1. ภววิทยา (Ontology): อะไรคือ ธรรมชาติของความรูความจริง 
  2. ญาณวิทยา (Epistemology): อะไรคือ ธรรมชาติของความสัมพันธระหวางผู
แสวงหาความรูความจริง และ ความรูความจริง 
  3. วิธีวิทยา (Methodology): ผูแสวงหาความรูความจริงควรจะแสวงหาความรู
ความจริง อยางไรคําถาม 3 ขอ ในโครงสราง 3 ประการดังกลาว สามารถตอบไดแตกตางกันไปหลาย
ประการ และคําตอบนั้น จะเปนตัวกําหนดหรือจุดเริ่มตนของการแสวงหาความรูความจริงของแตละ
กระบวนทัศน ทั้งนี้ เราไมอาจจะตัดสินไดวา คําตอบใดเปนคําตอบที่ผิดหรือถูกตอง  
  กูบา เห็นวา กระบวนทัศน (Paradigm) หรือ ระบบความเชื่อพื้นฐาน (Basic Belief 
Systems) นั้น เปนสิ่งที่มนุษยสรางขึ้น (Human Constructions) และ ดังนั้น จึงมีความผิดพลาดและ
จุดออนขอบกพรอง เปนธรรมดา ซึ่งเปนธรรมชาติที่ไมอาจหลีกเลี่ยงได ของผลงานตางๆของมนุษย ใน
ทัศนะของ กูบา กระบวนทศันแตละกระบวนทัศน ตางก็เปน “ทางเลือก (Alternative)” ดวยกันทั้งนั้น  
  นอกจากนี้ยังมีนักวิชาการชาวไทยที่ไดใหนิยามความหมายคําวา “กระบวนทัศน” 
(Paradigm) ไวพอเปนทัศนะอีก เริ่มดวยพจนานุกรมศัพทสังคมวิทยา ฉบับราชบัณฑิตยสถาน (2555) 
อธิบายวา กระบวนทัศน (Paradigm) หมายถึงกรอบความคิดหรือแนวทางทั่วไปที่ใชในการมองโลก 
ในสาขาสังคมวิทยา ศัพทคํานี้ หมายถึง กลุมงานศึกษาวิจัยทางสังคมวิทยาที่มีความคิด ทฤษฎี 
ระเบียบวิธีวิทยาและการตั้งปญหาการวิจัยในแนวเดียวกันคําเดียวกันนี้  คณะกรรมการจัดทํา
พจนานุกรมศัพทศึกษาศาสตรราชบัณฑิตยสถาน อธิบายวา กระบวนทัศน หมายถึง (1) ชุดของ
แนวคิด การรับรู ความเขาใจ ตลอดจนการปฏิบัติรวมกันของคนกลุมหนึ่ง ชุมชนหนึ่ง จนเกิดเปนแบบ
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แผนของทัศนะเฉพาะเกี่ยวกับความจริงในเรื่องใดเรื่องหนึ่งและชุดแนวคิดนั้นมีฐานเปนแมบทของ
ความคิดหรือแนวปฏิบัติของกิจกรรมที่ เกี่ยวของ เชน กระบวนทัศนทางการศึกษาที่ เห็นวา 
กระบวนการเรียนรูที่แทจริงเกิดจากการสรางความรูของผูเรียน กระบวนทัศนนี้เปนแมบทของ
ความคิดที่ทําใหแนวทางการจัดการศึกษาเปลี่ยนไป (2) ภาพรวมของแบบรูปความคิด (Thoughts 
Pattern)ที่แตกตาง นําไปสูการแกปญหาอยางฉับพลันและการเปลี่ยนแปลงทั้งระบบแบบรูปความคิด
ของสํานักคิด (School of Thoughts) หนึ่งอาจขัดแยงหรือแตกตางจากอีกสํานักคิดหนึ่ง ตัวอยางเชน 
กระบวนทัศนของการจัดการศึกษาปฐมวัย ซึ่งฝายหนึ่งเชื่อวาตองเปนกระบวนการเตรียมความพรอม 
ทักษะพื้นฐาน พัฒนาบุคลิกภาพและสรางนิสัยที่ดี สวนอีกแบบรูปความคิดหนึ่งเชื่อวาตองฝกอาน 
เขียน เรียนเลข ใหคลองตั้งแตยังเยาว 
  ติน ปรัชญพฤทธิ์ (2551) ไดใหความหมายวา กระบวนทัศน คือแผนที่ เข็มทิศ ลาย
แทงหรือเครื่องมือที่ชุมชนนักวิชาการนํามาใชเปนเครื่องมือในการบรรยาย อธิบาย และพยากรณ
ปรากฏการณและพฤติกรรม ในชวงระยะเวลาใดเวลาหนึ่ง ตราบที่ยังมีความแกรง หรือ พลัง (Vigor 
or Force) ในการบรรยาย อธิบาย และพยากรณ แตถาความแกรง หรือพลัง ดังกลาวหมดลง และมี
กระบวนทัศนใหมเขามาแขงขัน ชุมชนนักวิชาการก็จะหันไปใชกระบวนทัศนใหมเชนกัน 
  ปรีชา เปยมพงศสานต (2537) กลาววา กระบวนทัศน เขาไปมีอิทธิพลตอนโยบาย
สาธารณะของรัฐได หากรัฐใชความรูจากวิธีการวิทยาตามกระบวนทัศนแบบใดแบบหนึ่งเปนฐานใน
การกําหนดนโยบายสาธารณะ 
  ไกรยุทธ ธีรตยาคีนันท (2532) อธิบายความหมายของกระบวนทัศนวา ฐานสมมติ 
(Premises) ชุดหนึ่ง ทัศนะหนึ่ง หรือความเชื่อหนึ่ง ที่วาดวยวิธีคิดและวิธีวิเคราะหบางอยางที่
ประกอบกันเขาเปนแบบแผนความคิด ซึ่งครอบคลุมลักษณะของปญหาหรือเรื่องที่ผูเชื่อมีศรัทธาใน
กระบวนทัศนนั้นใหความสนใจหรือพยายามหาคําตอบ และยังเปนตัวเชื่อมทฤษฎีหรือแบบจําลอง
ตางๆที่อยูในกรอบแผนการคิดอันเดียวกันใหมีความสัมพันธเปนหนึ่งเดียว 
  โกศล ชอผกา (2542) นิยามคําวา กระบวนทัศนวา หมายถึง “แบบแผนการคิดหรือ
ทัศนะพื้นฐานในการมองโลกและชีวิต ซึ่งมีเนื้อหาวาดวยความจริงหรือสารัตถะของสรรพสิ่ง และ/หรือ 
ความสัมพันธของสรรพสิ่ง ซึ่งเปนมิติดานอภิปรัชญา รวมทั้งมิติดานญาณวิทยา ที่วาดวยวิถีทางหรือ
วิธีการรูความจริงหรือสารัตถะ ตลอดจนธรรมชาติหรือความสัมพันธของสรรพสิ่ง โดยแบบแผนการคิด
หรือทัศนะดังกลาว เปนตัวกําหนดระบบคุณคา และแบบแผนของระบบความสัมพันธระหวางมนุษย 
สังคม และธรรมชาตขิองประชาคมหนึ่ง ในระยะเวลาหนึ่ง” 
  จะเห็นไดวา กระบวนทัศนมีความหมายกวางขวางกวาแนวคิดหรือทฤษฎี เพราะ
กระบวนทัศนเปนตัวเชื่อมโยงแนวคิดหรือทฤษฎีตางๆใหเปนระบบความคิดที่สัมพันธเชื่อมโยงถึงกันใน
การอธิบายโลกหรือชีวิต กระบวนทัศนจึงเปนเสมือนกรอบความคิดพื้นฐาน ซึ่งเปนโครงสรางทางความคิด
ที่สําคัญที่สุดในกากําหนดแนวคิดหรือทฤษฎีตางๆ นอกจากนี้ กระบวนทัศนยังเปนรากฐานความคิด
ใหกับอุดมการณตางๆ เชนอุดมการณของชีวิต อุดมการณทางการเมืองฯลฯ ซึ่งเกิดจากความสัมพันธอัน
ลึกซึ้ง ระหวางตัวตนของมนุษยที่มีตอตนเองและธรรมชาติ แตยังไมสามารถประเมินความถูกตองหรือ
ผิดพลาดได ดวยยังไมมีมาตรฐานสากล เพราะกระบวนทัศนเองก็มีการเกิดขึ้นดํารงอยูและเปลี่ยนแปลง
อยูเสมอ จากยุคสมัยหนึ่งสูอีกสมัยหนึ่ง และเปนตัวกําหนดโครงสรางของระบบความสัมพันธของมนุษย 
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ธรรมชาติ และสังคมดวยวาสรรพสิ่งในโลกลวนสัมพันธเชื่อมโยงกัน คลายตาขายชีวิต มีเอกภาพเปนหนึ่ง
เดียวมีวิถีการเคลื่อนตัวในทิศทางเดียวกันการเปลี่ยนแปลงสรรพสิ่งกําเนิดจากสิ่งที่ตางขั้วกัน แตสัมพันธ
เปนสวนของกันและแยกจากกันไมได ดํารงอยูโดยใชสวนประโยชนจากกันและกัน และมีเสน
ความสัมพันธรอยรัดเชื่อมโยงอยูโดยรอบ เชน ความรู กับความไมรูซึ่งไมมีประโยชนที่จะพูดถึงความรู ถา
ไมมีความไมรู คือเราใชความไมรูมาอธิบายความรูเนื่องจากการเรียนรูของมนุษยมีขอจํากัด การพยายาม
เรียนรูกอใหเกิดปญญา สิ่งนี้ทําใหเรายอมรับในการเปลี่ยนแปลงของสิ่งตรงขามกันทําใหเราตระหนักรูใน
ความขัดแยงของสรรพสิ่ง และตองหยั่งรูในผลที่จะเกิดตามมา การขัดแยงกอใหเกิดสิ่งใหมและความอยู
รอดการดํารงอยูโดยใชสวนของกันและกัน เรียกวา “องครวม” และเสนรอบวงเชื่อมโยงความสัมพันธ 
เรียกวา “บูรณาการ” เราไมควรติดใจในวาทกรรม แตควรใหความสําคัญในกระบวนการสราง
ความสัมพันธเพื่อการดํารงอยูดังที่ไอนสไตน (Einstein) กลาวไววา “มนุษยชาติหากตองการที่จะดํารงอยู
ตอไป จําเปนตองมีแนวคิดใหม ที่แตกตางจากเกาอยางถอนราก” มีนัยแสดงถึงกระบวนทัศนในการมอง
โลกเพื่อการดํารงอยูของมวลมนุษย คติธรรมในพุทธศาสนา กลาวไววา “สรรพสิ่งยอมเปนไปตามกรรม
ทุกอยางในโลก ลวนทุกขัง อนิจจัง และอนัตตา” มีนัยแสดงถึงกระบวนทัศนในการปฏิสัมพันธกับ
ธรรมชาติและ ผลจากการปฏิสัมพันธ 
  โดยสรุปแลว จะสังเคราะหนิยามความหมายของ กระบวนทัศน (Paradigm) ไดวา
หมายถึง กระบวนทางความคิด ทางการรับรู ทางวิธีคิด และการสะทอนความคิดใหเปนความหมาย
หรือใหมีคุณคาของมนุษยชาติ ในชุมชนหนึ่ง สําหรับดํารงอยู ในชวงเวลาหนึ่ง เมื่อกระบวนทาง
ความคิดเปลี่ยน แบบแผนการคิดและการปฏิบัติที่เกี่ยวของก็จะเปลี่ยนไปดวยทั้งกระบวน เรียกวา 
เปนการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน และเรียกกระบวนทัศนที่เกิดจากการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศนนี้วา 
“กระบวนทัศนใหม” (NewParadigm) เมื่อใดที่กระบวนทัศนหนึ่งแพรหลาย มีอิทธิพลใหคนสวนใหญ
ในสังคมยึดถือปฏิบัติ เกิดเปนกระแสนิยมในความเชื่อนั้นๆ กระบวนทัศนก็ถือเปนกระแสหลัก     
หากยึดถือและปฏิบัติเหมือนกันทั่วโลกก็กลายเปนโลกาภิวัตน 
 2.2.2 ยุทธศาสตรการบริหารจัดการ 
  พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 ไดใหความหมายของคําวายุทธศาสตร
คือ วิชาวาดวยการพัฒนาและการใชอํานาจทางการเมืองเศรษฐกิจจิตวิทยาและกําลังรบทางทหาร ตาม
ความจําเปนทั้งในยามสงบและยามสงครามซึ่งศาสตราจารยดร.กาญจนานาคสกุลราชบัณฑิต ไดอธิบาย
เพิ่มเติมวาเปนการกําหนดแผนการใหเหมาะกับการตอสูกับขาศึกทั้งในทางรุกและในทางตั้งรับโดยใชกําลัง
ทางการเมืองเศรษฐกิจจิตวิทยาและกําลังรบทางทหารเพื่อใหไดชัยชนะ ไดเปรียบขาศึกและใหมีการ
สูญเสียนอยที่สุดยุทธศาสตรเปนวิชาที่เปนทั้งศาสตรและศิลป ประกอบดวยการกําหนดนโยบายชาติ 
วัตถุประสงคแหงชาติรวมทั้งเปาหมายแผนการดําเนินงานกําลังสนับสนุน กลวิธี และตองพิจารณาถึง
อุปสรรค พรอมทั้งเตรียมทางแกไขเพื่อใหการตอสูไดรับชัยชนะในที่สุด (สุมิตร สุวรรณ, 2554) แตถาดู 
Strategy แลวจะเห็นในพจนานุกรมอังกฤษไทยใหคําอธิบายไววา แผนการ วิธีการ อุบาย กุศโลบาย 
ยุทธศาสตร ยุทธวิธี กลยุทธ 
  มอรริสัน (Morrison, 1987) ใหความหมายคําวา ยุทธศาสตร (Strategy) มาจาก
ภาษากรีกวา Strategos ซึ่งเปนการรวมคํา 2 คําเขาดวยกันคือ คําวา Stratos ที่แปลวา กองทัพ และ
คําวา Ago ที่เปนคํากริยา ซึ่งแปลวา นํา (Lead) รวมแปลไดวา ความชํานาญของนายพล ดังนั้นคํานี้
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จึงหมายถึงวิธีการที่นายพลทหารเตรียมการเพ่ือการตอสูในการสงคราม สวนสุวิชัย ศุภรานนท (2549) 
ใหความหมายที่สอดคลองกันวา คําวา คําวายุทธศาสตรหรือกลยุทธ (Strategy) เกิดจากคําวา 
Stratos หมายถึง Army (กองทัพ) กับคําวา Agein หมายถึง Lead (การนํา) แปลโดยความหมายวา 
Leading the Total Organization ถอดความเปนภาษาไทยไดวา การนําองคการโดยรวม โดยทั่วไป
แลวกลยุทธจะหมายถึงแผนงาน แนวทาง หรือวีการที่จะนําองคการไปสูผลที่สอดคลองกับภารกิจและ
จุดหมายรวมทั้งองคการ 
  ในตนศตวรรษที่ 19 มีการใชคําวา “ยุทธศาสตร” ในความหมายวาการใชทรัพยากร
หรือภารกิจการสงครามของนายทหารระดับสูงกลาวคือเปนการเตรียมการเพ่ือทําสงครามโดยใชแผนที ่
(การวางแผนการสงคราม) หรือหมายถึงการใชการรบเพื่อใหไดชัยชนะในการรณรงคทางทหารแตพอ
ถึงปลายศตวรรษที่ 19 จนถึงศตวรรษที่ 20 คําวายุทธศาสตรกลับไมมีความหมายที่แนชัดจนไม
สามารถกําหนดความหมายใหเปนที่ยอมรับโดยทั่วไปไดและที่สําคัญกวานั้นคือมีการใชคํานี้อยาง
กวางขวางจนขาดความหมายที่แจมชัดในตัวเองปจจุบันพจนานุกรมศัพททหารของสํานักงานคณะ
เสนาธิการรวมของสหรัฐอเมริกาใหความหมายของคําวา “ยุทธศาสตรหรือกลยุทธหมายถึงศาสตรและ
ศิลปะของการพัฒนาและการใชกําลังทั้งทางการเมืองทางเศรษฐกิจทางจิตวิทยาและทางทหารตาม
ความจําเปนทั้งในยามสันติและยามสงครามเพ่ือท่ีจะกอใหเกิดการสนับสนุนอยางเต็มที่ตอนโยบายของ
ชาติโดยมีจุดมุงหมายที่จะเพิ่มพูนความเปนไปไดที่จะไดรับชัยชนะและผลสืบเนื่องในทางเปน
ประโยชนจากชัยชนะและเพ่ือลดโอกาสของการพายแพ” (สุรชาติ  บํารุงสุข, 2537) 
  ในขณะที่วงการธุรกิจคําวา Strategy เปนคําศัพทพื้นฐานในการพัฒนาองคกรซึ่ง
ภาษาไทยไมไดใชคําวา ยุทธศาสตรแตใชคําวากลยุทธแทนหมายถึงวิธีการการที่จะทําใหเกิดผลสําเร็จ
ตามวัตถุประสงค (ศรีวงค  สุมิตร, 2536) หรือหมายถึงการวางแผนงานสูการปฏิบัติ เพื่อบรรลุเปาหมาย
ภายใตการวิเคราะหสภาพแวดลอมเหมาะสมหรือวิเคราะหเชิงกลยุทธที่เรียกวา SWOT Analysis 
ประกอบดวยการวิเคราะหจุดออนจุดแข็งโอกาสและภัยคุกคามในกรอบระยะเวลาที่ตองการทั้งนี้เพื่อ
ประกอบการวางแผนการในการใชวิธีการและทรัพยากรเพื่อใหบรรลุเปาหมายสูงสุดซึ่งความหมายที่งาย
ที่สุดคือแผนการปฏิบัติที่รวบรวมความพยายามทั้งหลายเพื่อบรรลุวัตถุประสงค ในยุคปจจุบันนี้อาจจะ
กลาวไดวา Strategyคือขบวนการตัดสินใจอันซับซอนซึ่งเชื่อมโยงวัตถุประสงค (Objectives) หรือ
จุดหมายสุดทาย (Ends) เขากับวิธีหรือหนทาง (Ways) และวิธีการหรือเครื่องมือ (Means) ในอันที่จะให
บรรลุวัตถุประสงคนั้น 
  ชานเดอร (Chander, 1962) นักวิชาการดานยุทธศาสตรที่มีชื่อเสียงใหความหมาย
ของยุทธศาสตรวาเปนการพิจารณากําหนดเปาหมายและวัตถุประสงคพื้นฐานสําหรับระยะยาวภายใน
กิจการและการยอมรับในทิศทางรวมรวมทั้งการแบงสรรทรัพยากรเพื่อใชทํางานตามเปาหมายตางๆที่
วางไวแลว 
  ดาวิด (David, 2000) กลาววาการวางแผนยุทธศาสตร (Strategic Planning) เปนการ
พัฒนาแผนระยะยาวขององคการบนรากฐานการวิเคราะหโอกาสและอุปสรรคจากการประเมิน
สภาพแวดลอมภายนอกและการประเมินจุดแข็งจุดออนจากการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในการ
ตัดสินใจเชิงยุทธศาสตรที่ดีตองอาศัยหลักเหตุและผลของวิธี การแกปญหาอยางวิทยาศาสตร 
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  ธงชัยสันติวงษ (2537) ใหความหมายวายุทธศาสตรคือแผนงานที่มีความพรอม
สมบูรณครบถวนทุกดานและประสานสอดคลองเขากันไดที่จะชวยใหองคการมีขอไดเปรียบที่จะเผชิญ
กับสภาพแวดลอมตางๆซึ่งยุทธศาสตรจะถูกกําหนดขึ้นเพื่อประกันวาวัตถุประสงคของกิจการจะ
บรรลุผลสําเร็จแนนอน 
  บุญเลิศเย็นคงคาและคนอื่นๆ (2547) กลาววายุทธศาสตรหมายถึงรูปแบบหรือ
แผนการที่รวมเอาเปาหมายหลักนโยบายหลักและลําดับขั้นตอนการปฏิบัติงานของทั้งองคการเอาไว
ดวยกัน 
  กลาวโดยสรุปคําวา ยุทธศาสตร นั้น หมายถึงแนวทางหรือวิธีการทํางานเพื่อการ
บรรลุจุดหมายขององคกร โดยผูจัดทําจําเปนตองกําหนด หรือระบุจุดหมายที่สําคัญใหชัดเจน เพื่อให
ยุทธศาสตรที่ไดออกมานั้นตรงตามความตองการและดําเนินไปตามทิศทางที่ถูกตอง 
  สวนคําวา การบริหารจัดการ อันที่จริงแยกเปน 2 คํา ก็คือ การบริหารกับการการ
จัดการ ซึ่งคําวา การบริหาร (Administration) มีรากศัพทมาจากภาษาลาติน“Administatrae”หมายถึง 
ชวยเหลือ (Assist) หรืออํานวยการ (Direct) การบริหารมีความสัมพันธหรือมีความหมายใกลเคียงกับคํา
วา “Minister” ซึ่งหมายถึง การรับใชหรือผูรับใช หรือผูรับใชรัฐ คือ รัฐมนตรี สําหรับความหมายดั้งเดิม
ของคําวา Administer หมายถึง การติดตามดูแล สวนคําวา การจัดการ (Management) นิยมใชใน
ภาคเอกชนหรือภาคธุรกิจซึ่งมีวัตถุประสงคในการจัดตั้งเพื่อมุงแสวงหากําไร (Profits) หรือกําไรสูงสุด 
(Maximum Profits) สําหรับผลประโยชนที่จะตกแกสาธารณะถือเปนวัตถุประสงครองหรือเปนผลพลอย
ได (By Product) เมื่อเปนเชนนี้ จึงแตกตางจากวัตถุประสงคในการจัดตั้งหนวยงานภาครัฐที่จัดตั้งขึ้น
เพื่อใหบริการสาธารณะท้ังหลาย (Public Services) แกประชาชน การบริหารภาครัฐทุกวันนี้หรืออาจ
เรียกวา การบริหารจัดการ (Management Administration) 
  การบริหารบางครั้งเรียกวาการบริหารจัดการหมายถึงการดําเนินงานหรือการ
ปฏิบัติงานใดๆของหนวยงานของรัฐและ/หรือเจาหนาที่ของรัฐ (ถาเปนหนวยงานภาคเอกชนหมายถึงของ
หนวยงานและ/หรือบุคคล) ที่เกี่ยวของกับคน สิ่งของและหนวยงานโดยครอบคลุมเรื่องตางๆเชน 
  1. การบริหารนโยบาย (Policy) 
  2. การบริหารอํานาจหนาที ่(Authority) 
  3. การบริหารคุณธรรม (Morality) 
  4. การบริหารที่เกี่ยวของกับสังคม (Society) 
  5. การวางแผน (Planning)  
  6. การจัดองคการ (Organizing)  
  7. การบริหารทรัพยากรมนุษย (Staffing) 
  8. การอํานวยการ (Directing)  
  9. การประสานงาน (Coordinating)  
  10. การรายงาน (Reporting) และ 
  11. การงประมาณ (Budgeting)  
  จากที่กลาวมาเปนการนํา “กระบวนการการบริหาร” หรือ “ปจจัยที่มีสวนสําคัญตอ
การบริหาร” ที่เรียกวา แพ็มส-โพสคอรบ (PAMS-POSDCORB) แตละตัวมาเปนแนวทางในการให
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ความหมาย พรอมกันนี้ อาจใหความหมายไดอีกวา การบริหาร หมายถึง การดําเนินงาน หรือการ
ปฏิบัติงานใดๆ ของหนวยงานของรัฐ และ/หรือ เจาหนาที่ของรัฐ ที่เกี่ยวของกับ คน สิ่งของ และ
หนวยงาน โดยครอบคลุมเรื่องตางๆ เชน  
  1. การบริหารคน (Man)  
  2. การบริหารเงิน (Money)  
  3. การบริหารวัสดุอุปกรณ (Material) 
  4. การบริหารงานทั่วไป (Management)  
  5. การบริหารการใหบริการประชาชน (Market)  
  6. การบริหารคุณธรรม (Morality)  
  7. การบริหารขอมูลขาวสาร (Message)  
  8. การบริหารเวลา (Minute) และ  
  9. และการบริหารการวัดผล (Measurement)  
  จากที่กลาวมาเปนการนํา “ปจจัยที่มีสวนสําคัญตอการบริหาร” ที่เรียกวา 9M แตละ
ตัวมาเปนแนวทางในการใหความหมายการใหความหมายทั้ง 2 ตัวอยางที่ผานมานี้ เปนการนําหลัก
วิชาการดานการบริหาร คือ “กระบวนการบริหาร” และ “ปจจัยที่มีสวนสําคัญตอการบริหาร” มาใช
เปนแนวทางหรือกรอบแนวคิดในการใหความหมายซึ่งนาจะมีสวนทําใหการใหความหมายคําวาการ
บริหารเชนนี้ครอบคลุมเนื้อหาสาระสําคัญที่เก่ียวกับการบริหาร ชัดเจน เขาใจไดงาย เปนวิชาการ และ
มีกรอบแนวคิดดวย นอกจาก 2 ตัวอยางนี้แลว ยังอาจนําปจจัยอื่นมาใชเปนแนวทางในการให
ความหมายไดอีก เปนตนวา 3M ซึ่งประกอบดวย การบริหารคน (Man) การบริหารเงิน (Money) 
และการบริหารงานทั่วไป (Management) และ 5ป ซึ่งประกอบดวย ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 
ประหยัด ประสานงาน และประชาสัมพันธ(วิรัช วิรัชนิภาวรรณ, 2548) 
  สมพงศ เกษมสิน (2517) มีความเห็นวา การบริหาร หมายถึง การใชศาสตรและศิลป
นําเอาทรัพยากรบริหาร (Administrative Resource) เชน คน เงิน วัสดุสิ่งของ และการจัดการ มา
ประกอบการตามกระบวนการบริหาร (Process of Administration) เชน POSDCORB Model ให
บรรลุวัตถุประสงคที่กําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพและนอกจากนี้สมพงศ เกษมสิน (2523) ยังไดกลาว
อีกวา คําวา การบริหารนิยมใชกับการบริหารราชการ หรือการจัดการเกี่ยวกับนโยบาย ซึ่งมีศัพท
บัญญัติวา รัฐประศาสนศาสตร (Public Administration) และคําวา การจัดการ (Management) นิยม
ใชกับการบริหารธุรกิจเอกชน หรือการดําเนินการตามนโยบายที่กําหนดไว พรอมไดใหความหมายการ
บริหารไววา การบริหารมีลักษณะเดนเปนสากลอยูหลายประการ ดังนี้  
  1. การบริหารยอมมีวัตถุประสงค 
  2. การบริหารอาศัยปจจัยบุคคลเปนองคประกอบ  
  3. การบริหารตองใชทรัพยากรการบริหารเปนองคประกอบพ้ืนฐาน 
  4. การบริหารมีลักษณะการดําเนินการเปนกระบวนการ 
  5. การบริหารเปนการดําเนินการรวมกันของกลุมบุคคล  
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  6. การบริหารอาศัยความรวมมือรวมใจของบุคคล กลาวคือ ความรวมใจ 
(Collective Mind) จะกอใหเกิดความรวมมือของกลุม (Group Cooperation) อันจะนําไปสูพลังของ
กลุม (Group Effort) ที่จะทําใหบรรลุวัตถุประสงค 
  7. การบริหารมีลักษณะการรวมมือกันดําเนินการอยางมีเหตุผล 
  8. การบริหารมีลักษณะเปนการตรวจสอบผลการปฏิบัติงานกับวัตถุประสงค 
  9. การบริหารไมมีตัวตน (Intangible) แตมีอิทธิพลตอความเปนอยูของมนุษย 
  อนันต เกตุวงศ (2523) ใหความหมายการบริหาร วา เปนการประสานความพยายาม
ของมนุษย (อยางนอย 2 คน) และทรัพยากรตางๆ เพื่อทําใหเกิดผลตามตองการ  
  ไพบูลย ชางเรียน (2532) ใหความหมายการบริหารวา หมายถึง ระบบที่ประกอบไป
ดวยกระบวนการในการนําทรัพยากรทางการบริหารทั้งทางวัตถุและคนมาดําเนินการเพื่อบรรลุ
วัตถุประสงคที่กําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
  ติน ปรัชญพฤทธิ์ (2535) มองการบริหารในลักษณะที่เปนกระบวนการโดยหมายถึง
กระบวนการนําเอาการตัดสินใจ และนโยบายไปปฏิบัติ สวนการบริหารรัฐกิจหมายถึงเกี่ยวของกับการ
นําเอานโยบายสาธารณะไปปฏิบัติ 
  บุญทัน ดอกไธสง (2537) ใหความหมายวา การบริหาร คือ การจัดการทรัพยากรที่มีอยู
ใหมีประสิทธิภาพมากที่สุดเพื่อตอบสนองความตองการของบุคคล องคการ หรือประเทศ หรือการจัดการ
เพื่อผลกําไรของทุกคนในองคการ 
  วิรัช วิรัชนิภาวรรณ (2545) มีความเห็นวา การบริหารในฐานะที่เปนกระบวนการ หรือ
กระบวนการบริหาร เกิดไดจากหลายแนวคิด เชน โพสคอรบ (POSDCORB) เกิดจากแนวคิดของลูเทอร 
กูลิค (Luther Gulick) และลินดอล เออรวิค (Lyndall Urwick) ประกอบดวยขั้นตอนการบริหาร         
7 ประการ ไดแก การวางแผน (Planning) การจัดองคการ (Organizing) การบริหารงานบุคคล (Staffing) 
การอํานวยการ (Directing) การประสานงาน (Coordinating) การรายงาน (Reporting) และ
การงบประมาณ (Budgeting) ขณะที่กระบวนการบริหารตามแนวคิดของ เฮ็นรี ฟาโยล (Henry Fayol) 
ประกอบดวย 5 ประการ ไดแก การวางแผน (Planning) การจัดองคการ (Organizing) การบังคับการ
(Commanding) การประสานงาน (Coordinating) และการควบคุมงาน (Controlling) หรือรวมเรียกวา 
พอคค (POCCC) 
  ไซมอน (Simon, 1974) กลาวถึงการบริหารวาหมายถึง กิจกรรมที่บุคคลตั้งแต        
2 คนขึ้นไป รวมกันดําเนินการเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงค 
  เทเลอร (Taylor) (อางถึงใน สมพงศ เกษมสิน, 2523) ใหความหมายการบริหารไว
วางานบริหารทุกอยางจําเปนตองกระทําโดยมีหลักเกณฑ ซึ่งกําหนดจากการวิเคราะหศึกษาโดย
รอบคอบ ทั้งนี้ เพื่อใหมีวิธีที่ดีที่สุดในอันที่จะกอใหเกิดประสิทธิภาพในการผลิตมากยิ่งขึ้นเพื่อ
ประโยชนสําหรับทุกฝายที่เกี่ยวของ  
  ดรัคเกอร (Drucker) (อางถึงใน สมพงศ  เกษมสิน, 2523) กลาววา การบริหาร คือ 
ศิลปะในการทํางานใหบรรลุเปาหมายรวมกับผูอื่น การทํางานตางๆ ใหลุลวงไปโดยอาศัยคนอื่นเปน
ผูทําภายในสภาพองคการที่กลาวนั้น ทรัพยากรดานบุคคลจะเปนทรัพยากรหลักขององคการที่เขามา
รวมกันทํางานในองคการ ซึ่งคนเหลานี้จะเปนผูใชทรัพยากรดานวัตถุอื่นๆ เครื่องจักร อุปกรณ วัตถุดิบ 
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เงินทุน รวมทั้งขอมูลสนเทศตางๆ เพื่อผลิตสินคาหรือบริการออกจําหนายและตอบสนองความพอใจ
ใหกับสังคม  
  คนูตซ (Koontz) (อางถึงใน สมพงศ  เกษมสิน, 2523) ใหความหมายของการจัดการ 
หมายถึง การดําเนินงานใหบรรลุวัตถุประสงคที่ตั้งไวโดยอาศัยปจจัยทั้งหลาย ไดแก คน เงิน วัสดุ
สิ่งของ เปนอุปกรณการจัดการนั้น 
  ธงชัย สันติวงษ (2543) กลาวถึงลักษณะของงานบริหารจัดการไว 3 ดาน คือ 
  1. ในดานที่เปนผูนําหรือหัวหนางาน งานบริหารจัดการ หมายถึง ภาระหนาที่ของ
บุคคลใดบุคคลหนึ่งที่ปฏิบัติตนเปนผูนําภายในองคการ 
  2. ในดานภารกิจหรือสิ่งที่ตองทํา งานบริหารจัดการ หมายถึง การจัดระเบียบ
ทรัพยากรตาง ๆ ในองคการ และการประสานกิจกรรมตาง ๆ เขาดวยกัน 
  3. ในดานของความรับผิดชอบ งานบริหารจัดการ หมายถึง การตองทําใหงานตาง ๆ 
สําเร็จลุลวงไปดวยดีดวยการอาศัยบุคคลตางๆ เขาดวยกัน 
  วิรัช  วิรัชนิภาวรรณ (2548) ไดใหนิยามไวดังนี้วา การบริหารจัดการ (Management 
Administration) การบริหารการพัฒนา (Development Administration) แมกระทั่งการบริหารการ
บริการ (Service Administration) แตละคํามีความหมายคลายคลึงหรือใกลเคียงกันที่เห็นไดอยางชัดเจน
มีอยางนอย 3 สวนคือ1.ลวนเปนแนวทางหรือวิธีการบริหารงานภาครัฐที่หนวยงานของรัฐและ/หรือ
เจาหนาที่ของรัฐนํามาใชในการปฏิบัติราชการเพื่อชวยเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารราชการ 2. มี
กระบวนการบริหารงานที่ประกอบดวย 3 ขั้นตอนคือการคิด (Thinking) หรือการวางแผน (Planning) 
การดําเนินงาน (Acting) และการประเมินผล (Evaluating) และ 3.มีจุดหมายปลายทาง คือ การพัฒนา
ประเทศไปในทิศทางที่ทําใหประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น รวมทั้งประเทศชาติมีความเจริญกาวหนา
และมั่นคงเพ่ิมขึ้น สําหรับสวนที่แตกตางกัน คือ แตละคํามีจุดเนนตางกัน กลาวคือ การบริหารจัดการ
เนนเรื่องการนําแนวคิดการจัดการของภาคเอกชนเขามาใชในการบริหารราชการ เชน การมุงหวังผลกําไร 
การแขงขัน ความรวดเร็ว การตลาด การประชาสัมพันธ การจูงใจดวยคาตอบแทน การลดขั้นตอน และ
การลดพิธีการ เปนตน ในขณะที่การบริหารการพัฒนาใหความสําคัญเรื่องการบริหารรวมท้ังการพัฒนา
นโยบาย แผน แผนงาน โครงการ (Policy, Plan, Program, Project) หรือกิจกรรมของหนวยงานของรัฐ 
สวนการบริหารการบริการเนนเรื่องการอํานวยความสะดวกและการใหบริการแกประชาชน 
  กลาวโดยสรุปการบริหารและการบริหารจัดการมีแนวคิดมาจากธรรมชาติของมนุษยที่
เปนสัตวสังคมซึ่งจะตองอยูรวมกันเปนกลุม โดยจะตองมีผูนํากลุมและมีแนวทางหรือวิธีการควบคุมดูแล
กันภายในกลุมเพื่อใหเกิดความสุขและความสงบเรียบรอยซึ่งอาจเรียกวาผูบริหารและการบริหาร 
ตามลําดับ ดังนั้นการบริหารจัดการคือการหาทางทํางานใหสําเร็จ การทํางานใหสําเร็จไดนั้น มีวิธีการ
อยูมากมายหลายวิธีที่ผูบริหารทั้งหลายไดใชความรู ความสามารถ เลือกวิธีที่เหมาะตามสภาพความ
ตองการและสภาพแวดลอมมาใชใหเปนประโยชนได แตเดิมแนวความคิดวาองคประกอบสําคัญที่เปน
ปจจัยชวยใหการบริหารจัดงานงานใดๆ สําเร็จไดโดยงาย คือ คน (Man) งบประมาณ (Money) วัสดุ
อุปกรณ (Material) และการจัดการ (Management) แนวคิดนั้นรูโดยทั่วกันวา 4M's ปจจุบันปจจัย
สําคัญที่จะสงผลใหสามารถทํางานสําเร็จไดดียิ่งขึ้น มีเพิ่มอีก 2 ประการ คือ ขอมูลสารสนเทศ 
(Information) และเทคโนโลยี (Technology) ซึ่งหมายถึง การนําเอาวิทยาศาสตรประยุกตมาใชใหเกิด
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ประโยชนในทางปฏิบัติ 2 ประการหลังนี้โดยทั่วๆ ไป เรียกกันวา IT (ไอที) อยางไรก็ตาม นอกเหนือจาก
องคประกอบทั้ง 6 ประการ แลวยังมีองคประกอบที่สําคัญมากที่สุด คือ ไหวพริบ ประสบการณ และ
ปฏิภาณในการบริหารการจัดการ และการแกปญหาตางๆ ในการทํางานของตัวผูบริหาร นั้นโลกปจจุบัน
นี้เปลี่ยนแปลงเปนอยางมาก โดยการคนควาวิจัยทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาการผลิต
แลการบริการทุกดานใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยลดตนทุนดานแรงงาน ดานวัสดุลง นอกจากนั้น          
ยังสามารถแพรสินคา สิ่งผลิตบริการ แมกระทั่งแนวความคิดใหเปนที่ทราบกันโดยทั่วไปไดงาย           
การบริหารในยุคปจจุบันจึงคงตองปรับเปลี่ยนวิธีการไปตางๆ พอสมควรเพื่อใหองคกรสามารถทําหนาที่
ไดดียิ่งขึ้น ตอบสนองความตองการของผูเกี่ยวของไดอยางมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 2.2.3 ยุคโลกาภิวัตน 
  นับตั้งแตคริสตศตวรรษที่ 15-16 ในชวงที่มีการขยายตัวของลัทธิจักรวรรดินิยม 
(Imperialism) ประเทศมหาอํานาจในทวีปยุโรปตางมุงขยายพลังอํานาจทางทหารเพื่อแยงทรัพยากร 
และปจจัยการผลิตเพื่อสะสมกันสรางความมั่งคั่ง ลัทธิจักรวรรดินิยมจึงเชื่อมโลกเขาหากัน กลุมประเทศ
มหาอํานาจตะวันตกแพรขยายอิทธิพลไปยังประเทศที่ตกเปนอาณานิคม สงผลใหเกิดความเชื่อมโยงทาง
เศรษฐกิจ การเมือง และวัฒนธรรมระหวางภูมิภาคตางๆของโลก แตกระบวนการนี้คอยเปนคอยไปจวบ
จนในคริสตวรรษที่ 18 เมื่อเกิดการปฏิวัติอุตสาหกรรม (Industrial Revolution) ในประเทศอังกฤษ 
และขยายไปยังสวนตางๆทั่วยุโรป สงผลใหอังกฤษและฝรั่งเศสกาวขึ้นเปนมหาอํานาจของโลกและใช
อํานาจยึดครองประเทศอื่นๆเพื่อแยงชิงทรัพยากรมาใชในการผลิต เชน ในทวีปอเมริกาใต แอฟริกา เอเชีย 
และแผขยายอิทธิพลของตนไปยังกลุมประเทศอาณานิคม ทั้งดานการเมืองการปกครอง การคา การ
ลงทุน และวัฒนธรรม ที่เรียกวา กระแสการเปลี่ยนแปลงใหเปนตะวันตก (Westernization) เชน เมื่อ
อินเดียตกเปนอาณานิคมของอังกฤษ อังกฤษไดตั้งบริษัทบริติช อิสต อินเดีย (British East India) สงผล
ใหคานิยมแบบอังกฤษแพรกระจายไปทั่วภูมิภาค (นภาภรณ พิพัฒน, 2545) 
  หลังสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่ 2 ประเทศสวนใหญเข็ดขยาดตอภัยสงคราม และ
พยายามหาทางปองกันมิใหเกิดสงครามอีก จึงรวมมือกันจัดตั้งองคกรระหวางประเทศ เพื่อกําหนด
กติกาสากลในการแกไขปญหาตางๆ เชน จัดตั้งองคการสหประชาชาติเพื่อรักษาสันติภาพและความ
มั่นคงของประเทศ จัดตั้งกองทุนเงินระหวางประเทศ (International Monetary Fund: IMF) เพื่อ
จัดการระบบการเงินโลก และจัดตั้งธนาคารโลก (Word Bank) เพื่อฟนฟูระบบเศรษฐกิจ องคกร
ระหวางประเทศเหลานี้ กอใหเกิดการจัดระเบียบเศรษฐกิจใหม ซึ่งวางพื้นฐานของการคาเสรีและ
การเงินเสรี ระบบเศรษฐกิจของแตละประเทศจึงเชื่อมโยงกันอยางใกลชิด และสงผลตอกันอยาง
รวดเร็วภายใตกระแสโลกาภิวัตน 
  คําวา “โลกาภิวัตน” นี้เปนคําที่คอนขางคุนหูเปนอยางดีในสังคมสมัยใหมซึ่งมีการให
นิยามไวหลายมุมมอง คําวา โลกาภิวัตน เปนการสรางคําตามหลักสนธิคํา 2 คํา คือ โลก และ อภิวัตน 
มาจากอุปสรรค อภิ+กับธาตุ วตฺต ในภาษาบาลี ตรงกับ วฤต ธาตุในภาษาสันสฤต ในภาษาไทยแผลง
มาเปน วัตน คําวา อภิวัตน มีความหมายวา การเขาถึง การแผถึง การเอาชนะ ดังนั้นคําวา โลกาภิวัตน  
จึงมีความหมายวา การแผถึงกันทั่วโลก การเขาถึงโลก การเอาชนะโลก 
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  คําวา “โลกาภิวัตน”โชลเต (Scholte, 2000) ไดประมวลออกมาวานักวิชาการมีการ
ใชซ้ําซอนกับแนวความคิดทางวิชาการอยางนอย 5 แนวความคิด ซึ่งเปนแนวความคิดที่เกิดขึ้นในวง
วิชาการทางรัฐศาสตร การระหวางประเทศ ทางเศรษฐศาสตร และ ทางสังคมศาสตรกอนหนานี้ 
  1. การใชโลกาภิวัตน ซ้ําซอนกับปรากฎการณการ Internationalization (ซึ่งในที่นี้ 
จะใชคําวา กระบวนการระหวางประเทศ)ซึ่งแนวความคิดนี้ไมใชเรื่องเพียงในวงการศึกษาของ
รัฐศาสตรภาคการระหวางประเทศ แตมีปรากฏการณตามแนวคิดที่เกิดขึ้นหลากหลายที่เปนอิทธิพล
ข อ ง ป ร า ก ฎ ก า ร ณ นี้  อ า ทิ ColonizationWesternizationIndustrializationMcdonolization 
Americanization เปนตน ที่เปนแนวความคิดของเรื่องของกระบวนการระหวางประเทศและการขาม
พรมแดนของรัฐชาติ กระบวนการเหลานี้ แนนอนท่ีสุดวา มีการใชในลักษณะที่เปนคําเหมือนของโลกา
ภิวัตนที่ปรากฏในงานหลายชิ้น 
  2. ในทางเศรษฐศาสตรและเศรษฐศาสตรการเมืองมีการใชคําวา Globalization ใน
ฐานะคําเหมือนของLiberalization หรือเสรีนิยมซึ่งแนนอนที่สุดวา เสรีนิยมเปนแนวความคิดทาง
วิชาการที่มีมาอยางนมนาน พัฒนาควบคูกับกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจที่พัฒนามาพรอม
กันกับกระบวนการปฏิวัติอุตสาหกรรมที่เริ่มตนมาตั้งแตศตวรรษที่ 18 แนวความคิดของเสรีนิยมเปน
การตอสูเรียกรองการลดบทบาทของรัฐโดยมีความเชื่อวา อํานาจรัฐเปนตัวสกัดกั้นการพัฒนาทาง
เศรษฐกิจที่มันมีระบบของความสมดุลในตัวของมันเองดังนั้นรัฐจึงทําหนาที่สกัดกั้นการหมุนเวียนทาง
เศรษฐกิจที่สําคัญ และ จําเปนตองเปดพื้นที่หรือพยายามลดอาณาบริเวณอํานาจรัฐที่คอยขวางกันของ
ความเปนอิสระของการเคลื่อนไหวทางเศรษฐกิจโดยพยายามลดกฎระเบียบทางการคาและการลงทุน
ตางๆ แนนอนที่สุดวามีนักวิชาการไมนอยที่มีการเชื่อวา EconomicGlobalization ก็คือ Neo-
liberalism หรือ เสรีนิยมใหมนั่นเอง 
  3. ในทางสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร Globalization มีความหมายถึงกระบวนการ
ทําใหเปนสากลหรือท่ีเราเขาใจในแนวความคิดของ Univerzalization ซึ่งในความเปนจริงโลกาภิวัตน
เปนกระบวนการที่ทําใหมวลมนุษยชาติเกิดการลดความแตกตางอันเกิดจากพื้นที่และการสื่อสาร ที่ทําให
เราเสมือนอยูในโลกที่เล็กลง ซึ่งเปนผลโดยตรงจากการพัฒนาเทคโนโลยีทางการสื่อสารและเกิดความเปน
สากล หรือลดความแตกตางของคนและสังคมในแตละทองที่ที่หางไกลกัน 
  4. ในฐานะWesternization (การทําใหเปนตะวันตกนิยม) และModernization (การ
ทําใหเปนสมัยใหม) ในวงการการรัฐศาสตรนั้นแนวความคิดการทําใหทันสมัยมาพรอมกับอิทธิพลของ
มหาอํานาจตะวันตกในยุโรป ที่ขับเคลื่อนอิทธิพลตะวันตก ใหเปนวัฒนธรรมของโลกที่ทันสมัย การ
เผยแพรและการผลักดันมาพรอมกับกําลังความกาวหนาทางเทคโนโลยี ที่เปนกําลังในการครอบงํากึ่ง
บังคับในรูปของลัทธิลาอาณานิคม (Colonialism) หลังจากการลาอาณานิคม ประเทศตางๆที่ไมมีอํานาจ
ในการตอกรก็ตองรับการปรับเปลี่ยนโครงสรางทางการเมืองเศรษฐกิจ ซึ่งการปรับเปลี่ยนที่ทันสมัยใน
สมัย ศตวรรษที ่19 คือ การปฏิรูประบบราชการ และ การวางรากฐานการพัฒนาทุนนิยม และรวมถึงการ
ปลูกรากฐานระบบคิดแบบเหตุผล และวิทยาศาสตร ซึ่งแนนอนวา กระแสการเปลี่ยนแปลงดังกลาว      
มีการขยายตัวแผกวางเปนปรากฏการณระหวางประเทศ และอาจถูกมองวาเปนมิติที่มีกระบวนการคลาย
การเปลี่ยนแปลงในโลกยุคโลกาภิวัตน 
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  5. กระบวนการการลดพื้นที่ชายขอบทางอํานาจของรัฐ (Deterritorialization) การเขา
ไปพิจารณาบทบาทของกระบวนการ Globalization ที่ทําใหเกิดการปรับตัวของอํานาจรัฐ ไมวาจะเปน
การเกิดแนวคิดภูมิภาคนิยม (Regionalism) และทองถิ่นนิยม (Localism) ตลอดจนการปรับตัวทาง
การเมืองของโครงสรางเหนือรัฐ (Supra-Territoriality) การปรับตัวดังกลาวเปนการปรับตัวของรัฐที่จะ
เผชิญกับอิทธิพลของโลกาภิวัตน เพื่อการอยูรอดของมวลมนุษยชาติ ซึ่งความสัมพันธทางสังคมมีการ
เชื่อมตัวกันอยางเขมขนและชัดเจนมากขึ้นกวาที่เคยเกิดมา อันเปนผลจากการเชื่อมโยงของความสัมพันธ
ทางสังคมอื่นๆ ที่มีความหางไกลความสัมพันธที่อยูหางไกลมีการลดลงดวยกระบวนการโลกาภิวัตน ที่
เปนตัวทําใหสภาพทางภูมิประเทศ พื้นที่ชายแดน (Territorial Borders) ไมกลายเปนขอจํากัดของแรง
ของอิทธิพลของความสัมพันธทางสังคมดวยกระบวนการโลกาภิวัตน 
  ในมุมมองของนักเศรษฐศาสตร โลกาภิวัตน หมายถึง การขยายเขตกิจกรรมดาน
เศรษฐกิจระหวางพรมแดนของรัฐชาติ โดยการขยายระบบเศรษฐกิจใหเปดกวาง การพึ่งพาทาง
เศรษฐกิจระหวางกัน และการรวมกลุมทางเศรษฐกิจ ทั้งระดับภูมิภาคและระดับประเทศ (สํานักงาน
เจรจาการคาพหุภาคี, 2542) 
  แสง จันทรงาม (2548) ไดใหความหมายของโลกาภิวัตนไววา ยุคที่มนุษยในโลก
กําลังหลอหลอมตัวเปนชนชาติเดียวกัน บางคนเรียกยุคนี้วา ยุคโลกไรพรมแดน 
  ในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานใหความหมายของโลกาภิวัตนวา การแพรกระจาย
ไปทั่วโลก การที่ประชาคมโลกไมวาจะอยู ณ จุดใด สามารถรับรู สัมพันธ หรือรับผลกระทบจากสิ่งที่
เกิดขึ้นไดอยางรวดเร็ว และกวางขวาง ซึ่ งเนื่องมาจากการพัฒนาระบบสารสนเทศ เปนตน 
(ราชบัณฑิตยสถาน, 2546) 
  โดยสรุป ยุคโลกาภิวัตน เปนยุคที่วิทยาศาสตรเทคโนโลยี และวิธีการจัดการสมัยใหม 
โดยเฉพาะการคมนาคม ขนสง ติดตอสื่อสาร เปนเครื่องมือสําคัญที่ทําใหสามารถดําเนินกิจการตางๆ ได
รวดเร็ว สะดวก มีคุณภาพ และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น การบริหารในยุคนี้มุงลดตนทุนการผลิตเพิ่มปริมาณ
และคุณภาพสิ่งผลิต และการบริการที่ดี ใหกระจายไปอยางขวางขวางได โดยใชบุคลากรบริหาร      
ควบคุมดูแล ไมมาก อยางไรก็ตาม เรื่องของการพัฒนาบุคลากรใหรูเทาทัน และสามารถใชเครื่องมือ
เครื่องใชที่ชวยอํานวยความสะดวกตางๆ บนฐานของจิตใจที่เปนไปทางสรางสรรคมากกวาการเอาเปรียบ 
ยังเปนเรื่องสําคัญมากแมในอนาคต ที่สําคัญที่สุด นักบริหารที่เกงจริงนั้นนาจะไดแกนักบริหารที่สามารถ
คาดการณไกลไดชัดเจน ทํางานใหสําเร็จโดยลงทุนพอสมควร ใชยุทธศาสตรและเทคโนโลยีที่เหมาะสม 
ทําลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมนอยที่สุด แตงานนั้นตองเปนประโยชนทางสรางสรรค         
แกองคกรของตนเองและแกสวนรวมมากที่สุด 
 
2.3 แนวคิดการจัดองคกรสงฆ 
 คําว า  “องคกร” แปลมาจากภาษาอังกฤษวา  “Organization” ซึ่ งพจนานุกรมฉบับ
ราชบัณฑิตยสถานไดใหความหมายไววา “องคกรคือบุคคลคณะบุคคลหรือสถาบันซึ่งเปนสวนประกอบยอย
ของหนวยงานใหญที่ทําหนาที่สัมพันธกันหรือขึ้นตอกันเชนคณะรัฐมนตรีเปนองคกรบริหารรัฐสภา
ผูแทนราษฎรเปนองคกรของรัฐสภา” และในภาษาไทยมีอีกคําหนึ่งที่มีความหมายเหมือนกันคือคําวา 
“องคการ” ที่แปลวา “ศูนยรวมของบุคคลหรือกิจการที่ประกอบกันขึ้นเปนหนวยงานเดียวกัน           
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เพื่อดําเนินกิจการตามวัตถุประสงคที่กําหนดไวในกฎหมายหรือในตราสารจัดตั้งซึ่งอาจเปนหนวยงานของ
รัฐเชนองคการของรัฐบาลหนวยงานของเอกชนเชนบริษัทจํากัดสมาคมหรือหนวยงานระหวางประเทศ
เชนองคการสหประชาชาติ” เปนตน (ราชบัณฑิตยสถาน, 2546) 
 คําวาองคกรและการจัดการ (Organization and Management) เปนคําที่มีความหมาย
เกี่ยวของกันอยางมีนัยลึกซึ้งเพราะการจัดการจะมีขึ้นก็ดวยมีองคกรแตในขณะเดียวกันองคกรถาไมมีการ
จัดการก็ไมสามารถจะดํารงอยูไดองคกรจึงเปนกลุมของบุคคล (Organization as a Group of People) 
ที่มารวมตัวกันอยางมีวัตถุประสงคและกอใหเกิดการจัดการ (Management) เพื่อสนองตอบตอ
วัตถุประสงคของบุคคลและองคกรดังที่นักวิชาการไดใหทัศนะไวดังนี้ 
 ราชบัณฑิตยสถาน (2524) นิยามความหมายของการจัดองคกรไวในพจนานุกรม ศัพทสังคม
วิทยาวาหมายถึง การจัดระเบียบเปนกระบวนการที่จําแนกความแตกตางของสวนหนึ่งออกจากอีกสวน
หนึ่งโดยใหแตละสวนทําหนาที่แตกตางกันและในขณะเดียวกันก็สรางความสัมพันธระหวางสวนตางๆ
ภายในสวนรวมทั้งหมดนั้นใหกระทําหนาที่ประสานกันหรือหมายถึงหนวยของการบริหารที่มีการกระจาย
ระเบียบงานตามความหมายดังกลาว 
 ฟลิปโป (Flippo, 1966) ใหความหมายของการจัดองคกรวาคือการวางระเบียบใหกิจกรรม
ตางๆขององคกรสมดุลกันโดยกําหนดวาใครมีหนาที่ทําอะไรและมีอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบ
อยางไรเพื่อใหการดําเนินงานขององคกรบรรลุตามแผนที่กําหนดไว 
 แม็คเลอนนีย (Mclarney, 1964) ใหความหมายของการจัดองคกรวาคือการวางระเบียบให
กิจกรรมตางๆขององคกรสมดุลกันโดยกําหนดวาใครมีหนาที่ทําอะไรและมีอํานาจหนาที่และความ
รับผิดชอบอยางไรเพื่อใหการดําเนินงานขององคกรบรรลุตามแผนที่กําหนดไว 
 ศิริวรรณ  เสรีรัตน และคนอื่นๆ (2539) ไดใหความจํากัดความของการจัดองคกรคือ
กระบวนการที่กําหนดกฎระเบียบแบบแผนในการปฏิบัติงานขององคกรซึ่งรวมถึงวิธีการการทํางานเปนกลุม 
 สมาน  รังสิโยกฤษฎ  และสุธี  สุทธิสมบูรณ (2544) ไดใหคํานิยามของการจัดองคกรไววา
หมายถึง การแบงอํานาจหนาที่ในการดําเนินงานออกเปนสวนตางๆ แตละสวนกําหนดอํานาจหนาที่ไว
อยางชัดเจนพรอมทั้งกําหนดความสัมพันธของหนาที่การงานที่แบงออกไปกําหนดสายการบังคับบัญชา
ตั้งแตหนวยท่ีเล็กที่สุด คือ ตําแหนงตางๆ จนถึงหนวยงานขนาดใหญของหนวยงานนั้นๆ จนครอบคลุม
อํานาจหนาที่ของหนวยงานทั้งหมด 
 จากทัศนะทั้งหมดที่กลาวมาพอสรุปความหมายของการจัดองคกรไดวาการจัดองคกร 
(Organizing) หมายถึง การจัดโครงสรางความสัมพันธของกลุมชนที่มารวมตัวกันอยางมีวัตถุประสงค 
(Objective) โดยเปนการบริหารการจัดการอยางเปนกระบวนการมีระเบียบแบบแผนที่บงบอกใหรูวา
ใครมีอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบอยางไรในองคกรอันจะทําใหการดําเนินงานบรรลุวัตถุประสงค
ขององคกรไดอยางมีประสิทธิภาพโดยมีการปฏิสัมพันธ (Interact) ตอกันและกันในทางสรางสรรค 
 การศึกษาแนวความคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับองคกรและการจัดการ (Organization and 
Management) เริ่มภายหลังจากมีการปฏิวัติอุตสาหกรรม (Industrial Revolution) ประมาณป        
ค.ศ. 1800 และตอมาก็มีการศึกษาคนควารวบรวมแนวความคิดจัดเปนระบบกลายเปนศาสตรสาขาหนึ่ง
ที่ใหการยอมรับในราวตนศตวรรษที่ 20 พัฒนาการของแนวความคิดดังกลาวจากอดีตถึงปจจุบันสามารถ
แบงออกเปน 5 ประการคือ 
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 1. แนวคิดการจัดการสมัยเกา (Tradition Management of Theory) การศึกษาองคกรและ
การจัดการตามแนวความคิดสมัยเกาหรือเรียกอีกอยางหนึ่งวาการจัดการแบบคลาสสิก (Classical 
Management) เริ่มในปลายศ.ต. ที่ 18 หลังจากมีการปฏิวัติอุตสาหกรรมและมีวิวัฒนาการเรื่อยมาจนถึงตน
ศ.ต. ที่ 19 แนวคิดสมัยเกาเปนการบริหารการจัดการบนสมมุติฐานที่วามนุษยเปนสัตวที่มีเหตุผลหลักการ
สําคัญของแนวคิดนี้จึงเปนการกําหนดกระบวนการบริหารขึ้นมาอยางมีหลักเกณฑเพื่อใหมีการปฏิบัติตาม
กระบวนการที่กําหนดไวเหมือนกัน โดยกระบวนการประกอบดวยการวางแผนงานหลักเพื่อดําเนินการมี
การสรางเปาหมายและมีการระบุถึงทรัพยากรอันจําเปนที่จะตองใชในการดําเนินงานเปนจํานวนที่แนนอน
ทั้งนี้เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปตามแผนการที่คาดคํานวณเอาไวและสามารถวัดหาประสิทธิภาพในเชิง
ปริมาณไดแนวคิดในการบริหารการจัดการในยุคนี้จึงเปนการมุงเนนที่จะปรับปรุงประสิทธิภาพ 
(Efficiency) และประสิทธิผล (Effectiveness) ของการปฏิบัติงาน แนวคิดการบริหารแบบดังเดิม 
(Classical Approach to Management) ประกอบดวยแนวคิดหลักที่สําคัญ 4 แนวคิด (ทองใบ สุดชารี, 
2545) คือ 
  1) การจัดการแบบวิทยาศาสตร (Scientific Management) แนวความคิดการจัดการแบบ
วิทยาศาสตร (Classical Organization Theory) เปนการศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการในการปฏิบัติงานการ
ผลิตการบริการและวิเคราะหวิธีการทํางานจัดตั้งมาตรฐานของงานกําหนดกฎระเบียบและวิธีการทํางาน
ภายใตหลักเกณฑทางวิทยาศาสตรบุคคลที่มีชื่อเสียงและไดรับการยกยองวาเปนผูบุกเบิกในแนวความคิดนี้
คือ Frederick W. Taylor ที่เปนวิศวกรเครื่องยนตทํางานอยูในโรงงานอุตสาหกรรมถลุงเหล็กในป ค.ศ. 1884 
ไดนําเสนอแนวความคิดที่มีจุดเนน (Focus) คือ การสรางประสิทธิภาพของการทํางานอยางมีความเปน
เหตุเปนผลของพนักงานในระดับปฏิบัติงานขององคกร (The Lowest of Organization) เพื่อที่จะทําให
เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการทํางาน 
  2) การบริหารเชิงระบบ (Systematic of Management) คือ การกําหนดกระบวนการใน
การบริหารงานอยางตอเนื่องสัมพันธ (Relations) กันของหนวยยอยๆ ที่มีความเกี่ยวของและการปฏิบัติ
ตอกันและกันอยางเปนระบบ (System) โดย Norbert Wiener เปนผูเสนอแนวความคิดขององคกรอยาง
ชัดเจนเปนครั้งแรกวาองคกรเปนระแบบอยางหนึ่งที่ประกอบดวยสิ่งนําเขา (Input) กระบวนการ 
(Process) สิ่งสงออก (Output) ขอมูลยอนกลับ (Feedback) และสภาพแวดลอม (Environment) 
  แนวทางการพิจารณาเกี่ยวกับองคกรในเชิงระบบสามารถจําแนกได 3 แนวทาง คือ 
ระบบโครงสรางระบบกระแสของงานและระบบคนความคิดเกี่ยวกับระบบเปนแนวความคิดที่นิยม
นํามาใชในการวิเคราะหเรื่องของการบริหารไดอยางเหมาะสมเพราะระบบมีคุณสมบัติคือมีขอบเขตที่
แนนอนประกอบไปดวยระบบยอยตางๆ (ธงชัย  สันติวงษ, 2542) ที่มีการกําหนดกระบวนการและ
ขั้นตอนในการทํางานของระบบใหสอดคลองกันตั้งแตเริ่มตนจนจบโดยเนนความสัมพันธภายในของ
การดําเนินงานใหเปนไปตามเปาหมาย 4 (เสนาะ ติเยาว, 2544) ประการคือ (1) ตองระบุหนาที่และ
ความรับผิดชอบของงานไวอยางชัดเจน (2) กําหนดวิธีการที่เปนมาตรฐานสําหรับใชในการทํางาน           
(3) กําหนดวิธีการอยางชัดเจนในการเก็บรวบรวมดําเนินการการสงและการวิเคราะหขอมูล (4) กําหนด
ระบบบัญชีตนทุนคาแรงและการควบคุมเพื่อสะดวกตอการประสานงานภายใน 
  3) การจัดการแบบหลักการบริหาร (Administrative Principle) บุคคลสําคัญที่กําหนด
หลักการบริหารขึ้นมาคือเฮนรี่ เจ. ฟาโยล (Henri J. Fayol) ไดชื่อวาเปนบิดาของทฤษฎีการปฏิบัติการ



21 

และการจัดการตามหลักการบริหารฟาโยเปนวิศวกรในบริษัทเหมืองแรแหงหนึ่งในประเทศฝรั่งเศสได
ทําการศึกษาและคิดคนถึงกระบวนการจัดการในรูปแบบใหมและไดเสนอแนวคิดการจัดการเปน
กระบวนการ (Management Process School) ที่มีจุดเนนความเปนเหตุเปนผลในการบริหาร งานของ
ผูบริหารระดับสูงขององคกร (Top Organization) โดยเสนอแนะใหเห็นวาผูบริหารมีภารกิจที่สําคัญใน
การบริหารงานที่เปนกระบวนการตางๆคือการวางแผน (Planning) การจัดองคกร (Organizing) การ
บังคับบัญชา (Commanding)การประสานงาน (Coordinating) การควบคุม (Controlling) 
  นอกจากนี้ฟาโย ยังไดเสนอหลักการบริหารการจัดการไว 14 ขอ คือ (1) การแบงงานกันทํา 
(Division of Work) (2) อํานาจหนาที่ (Authority) (3) ระเบียบวินัย (Disciplines) (4) เอกภาพในสาย
การบังคับบัญชา (Unity of Command) (5) เอกภาพในการอํานวยการ (Unity of Direction)         (6) 
ประโยชนสวนตัวยอมเปนรองประโยชนสวนรวม (Subordination of Individual Interest to General 
Interest) (7) การใหผลประโยชนตอบแทนพนักงาน (Remuneration of Personnel)          (8) การ
รวมอํานาจ (Centralization) (9) การจัดลําดับของสายงาน (Scalar Chain) (10) ความมีระเบียบ (Order) 
(11) ความเปนธรรม (Equity) (12) ความมั่นคงในการทํางาน (Stability Of tenure of Personnel) (13) 
ความคิดริเริ่ม (Initiative) (14) ความสามัคค ี(Esprit De Corps) (บรรยงค  โตจินดา, 2539) 
  4) การจัดการแบบระบบราชการ (Bureaucracy System) ระบบราชการ คือ ระบบการ
บริหารงานที่มีการแบงหนาที่การปฏิบัติงานอาศัยกฎระเบียบที่แนนอนลักษณะการบังคับบัญชาเปนไป
ตามลําดับขั้นเปนการบริหารงานในองคกรขนาดใหญไดแกการบริหารงานของรัฐบาลหรือองคกรเอกชนที่
มีการพัฒนาเปนองคกรขนาดใหญก็จัดเขาขายการบริหารงานในแบบระบบราชการไดเชนกัน Max 
Weber เปนบุคคลแรกที่ทําการศึกษาระบบราชการ (Bureaucracy) ในรูปแบบองคกรอยางเปนทางการ
และกลาววาระบบราชการคือการใชอํานาจปกครองซึ่งอํานาจมีที่มาจากรากฐานความถูกตองที่คนใน
สังคมใหการยอมรับโดยที่ Weber ไดกําหนดหลักการของระบบราชการ (Bureaucracy) (ดูรายละเอียด
ในศิริวรรณ เสรีรัตนและคนอื่นๆ, 2539) ไวดังนี้ (1) กฎ (Rule) (2) ไมยึดตัวบุคคล (Impersonality)      
(3) มีการแบงงานกันทํา (Division of Labor) (4) โครงสรางแบบลําดับขั้นตอนสายการบังคับบัญชา 
(Hierarchical Structure) (5) โครงสรางอํานาจหนาที่ (Authority Structure) แบงอํานาจออกเปน     3 
ประเภท คือ อํานาจตามลักษณะสวนตัวหรือบารมีอํานาจ (Charismatic Domination) อํานาจตาม
ประเพณีนิยม (Traditional Domination) อํานาจตามกฎหมาย (Legal Rational Domination) (6)    
มีขอผูกมัดดานอาชีพระยะยาว (Lifelong Career Commitment) (7) ความมีเหตุมีผล (Rationality) 
 2. แนวคิดการจัดการตามหลักพฤติกรรมศาสตร (Management of Behavior Science 
Theory) จุดเริ่มตนการศึกษาองคกรและการจัดการตามแนวความคิดการจัดการเชิงพฤติกรรมศาสตร 
(Behavior Science) หรือมนุษยสัมพันธ (Human Relations) เกิดจากของบกพรองของแนวคิดสมัยเกา
ที่ไมอาจแกไขปญหาของความไมมีประสิทธิภาพในองคกรขนาดใหญโดยเริ่มเมื่อประมาณค.ศ. 1930 – 1950 
เปนการศึกษาการจัดการโดยอาศัยการสังเกตเกี่ยวกับระบบพฤติกรรมมนุษยที่แสดงออกในองคกรที่
เกี่ยวของกับกระบวนการบริหารมีสมมติฐานเกี่ยวกับลักษณะธรรมชาติของมนุษยที่แตกตางไปจากแนว
ความเชื่อของพวกนักบริหารสมัยเกาประกอบไปดวยทฤษฎีที่สําคัญ 4 ประการคือ 
  1) ทฤษฎีความตองการของคนหรือทฤษฎีแรงจูงใจของมาสโลว (Need Theory) โดย 
Abraham Maslow เปนผูเสนอแนวความคิดเกี่ยวกับความตองการของคนที่เปนพื้นฐานที่ใชใน          
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การจัดการที่จะตองคํานึงถึงความตองการของคนงานและจะตองหาวิธีการที่จะใหตอบสนองความ
ตองการของคนงานซึ่งตอมาเรียกวา “Maslow’s Need Hierarchy” ทฤษฎีนี้อธิบายหลักความตองการ
ของคนออกเปน 2 ประการ คือ หลักความขาดแคลน (Deficit Principle) กับหลักความกาวหนา 
(Progression Principle) 
  อับราฮัม มาสโลว (Abraham Maslow) กลาววามนุษยมีความตองการเรียงตามลําดับขั้น
แลวแบงเปน 5 ลําดับ (พงศสัณห  ศรีสมทรัพย และชลิตา ศรมณี, 2531) ไดแก (1) ความตองการ       
ทางกายภาพ (Physical Needs) (2) ความตองการทางความมั่นคง (Security Needs) (3) ความตองการ
ทางดานสังคม (Social Needs) (4) ความตองการชื่อเสียง (Esteem Needs) (5) ความตองการ
ความสําเร็จในชีวิต (Self-Actualization) 
  2) ทฤษฎีเอ็กซและทฤษฎีวาย (Theory X Theory Y) เปนแนวคิดที่มีสมมติฐาน
เกี่ยวกับคนโดย Douglas McGregor เปนผูเสนอแนวความคิดที่วาดวยการจูงใจบุคคลที่จะตองจัดให
เหมาะสมกับประเภทของบุคคลในองคกรโดยระบุธรรมชาติของคนออกเปน 2 ลักษณะที่ตรงขามกัน
ดังตารางที่ 2.3 
 
ตารางที่ 2.3 เปรียบเทียบทฤษฎีเอ็กซและทฤษฎีวาย (Theory X and Theory Y) 

 
ทฤษฎี X ทฤษฎี Y 

ไมชอบทํางาน 
ขาดความกระตือรือรน 
ขาดความรับผิดชอบ 
ตอตานการเปลี่ยนแปลง 
ตองมีคนอ่ืนควบคุมจึงทํางาน 

ชอบทํางาน 
มีเปาหมายและกระตือรือรน 
มีความรับผิดชอบ 
ชอบคิดริเริ่มใหมๆสรางสรรค 
ควบคุมตนเองได 

 
ที่มา: แปลงจากพงศสัณห  ศรีสมทรัพย และชลิตา  ศรมณี (2531)      
 
  ทฤษฎี X และทฤษฎี Y เกิดจากสมมติฐานที่วาภาวะผูนําแบบทฤษฎี X นั้นใชเงินเปน
สิ่งจูงใจที่สําคัญและรูปแบบการบังคับบัญชาเปนภาวะผูนําที่ปฏิบัติใหคุณใหโทษโดยตรงตอผูรวมงาน
สวนทฤษฎี Y เปนลักษณะตรงกันขาม คือ เปนภาวะผูนําเชิงบวกโดยใชวิธีจูงใจในรูปของการปรึกษาหารือ
ขอรองและใหมีสวนรวมในกระบวนการตัดสินใจเพื่อใหผูรวมงานเต็มใจและพอใจที่จะทํางานหรือใหเขา
มามีสวนรวมในการทํางาน (บรรยงค  โตจินดา, 2539) 
  3) ทฤษฎีบุคลิกภาพกับองคกรเปนแนวคิดที่ขัดแยงกับแนวคิดสมัยเกา โดย Chris Argyris 
เปนผูนําเสนอแนวความคิดนี้โดยมีสมมติฐานวามนุษยมีความแตกตางกันในพฤติกรรมเปนพื้นฐานปจจัย
ที่ทําใหปจเจกบุคคลมีพฤติกรรมที่แตกตางกันคือบุคลิกภาพ (Personality) การรับรูหรือจิตภาพ 
(Perception) ทัศนะคติ (Attitude) ความตองการของบุคคล (Needs) Argyris อธิบายวาหลักการบริหาร
ตามแบบดั่งเดิมที่มีการกําหนดโครงสรางขององคกรและสายการบังคับบัญชาอาจขัดแยงกับความ
ตองการและความสามารถของบุคคลและไดเสนอแนวคิดที่สําคัญ 2 ประการ (ศิริวรรณ เสรีรัตน            
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และคนอื่นๆ, 2539) คือ (1) วิธีการที่มนุษยตองการกระทําในสังคมเพื่อตองการความมีสุขภาพที่ดีมี
ผลผลิตเปนบุคคลที่มีความกาวหนา (2) วิธีการซึ่งองคกรเปนทางการจะพยายามเปลี่ยนแปลงกิจกรรมให
เพิ่มขึ้นมีการพึ่งพากันและมีความสนใจที่เขมแข็งยิ่งไปกวานั้นยังตองมีการปฏิบัติการที่หลากหลาย 
  4) ทฤษฎีความเปนผูนํา (Leadership Theory) เปนการศึกษาถึงอิทธิพลของผูนําที่มีตอ
ความสําเร็จของงานทั้งนี้เพราะวาเปนผูที่มีอิทธิพลตอความเปนอยูการสรางขวัญกําลังใจและการกําหนด
ระบบการใหคุณใหโทษแกสมาชิกสามารถชักจูงใหสมาชิกอุทิศตนใหแกองคกรอยางเต็มที่ซึ่งอาจกลาวได
วาผูนํามีอิทธิพลอยางมากตอความกาวหนาหรือความถดถอยขององคกรคุณลักษณะที่สําคัญของผูนํา
สามารถแบงออกได 2 ประเภทใหญๆ คือ (1) แบบของผูนําตามลักษณะของการใชอํานาจประกอบไป
ดวยผูนํา 3 แบบ คือ ผูนําแบบเผด็จการผูนําแบบเสรีนิยมและผูนําแบบประชาธิปไตย (2) แบบของผูนํา
ตามวิธีการทํางานประกอบไปดวยผูนํา 8 แบบคือผูหนีงาน ผูเผด็จการผูที่ทําตามคําสั่งอยางเดียวผูเผด็จ
การแบบมีศิลปหัวหนางานชนิดใจบุญผูประนีประนอมนักพัฒนาและหัวหนางานแบบนักบริหาร ซึ่งการ
ทําหนาที่โดยทั่วไปของผูนําหรือหัวหนางานที่จะตองเปนผูดําเนินการคือ (1) เปนผูที่จะตองรับความผิด
ชอบในการปฏิบัติงานที่อยูในความรับผิดชอบ (2) เปนผูเสริมสรางใหปริมาณและคุณภาพของงานไดรับ
ผลสูงสุด (3) เปนผูแนะนําหรือสอนวิธีการทํางานใหผูใตบังคับบัญชา (4) เปนผูติดตอประสานงานใน
องคการเพื่อใหงานมีประสิทธิภาพ (5) เปนผูสั่งงานและควบคุมงาน (บุญรัตน  โตทอง, 2537) 
 3. แนวคิดการจัดการเชิงปริมาณหรือการบริหารศาสตร (Quantitative or Management 
Science Theory) แนวคิดการจัดการเชิงปริมาณหรือการบริหารศาสตร  (Quantitative or 
Management Science Theory) เปนการนําเทคนิคทางคณิตศาสตร (Technical Mathematics)       
มาใชเพื่อวิเคราะหขอมูลในอดีตเพื่อพยากรณสภาพการณในอนาคตโดยการรวบรวมขอมูลไวเปนตัวเลข
ทางสถิติเพื่อลดความเสี่ยงในการดําเนินงานมีสมมติฐานที่วาการใชเทคนิคทางคณิตศาสตรจะทําใหการ
ตัดสินใจและแกปญหาไดดีขึ้นลักษณะที่สําคัญของแนวความคิดการจัดการเชิงปริมาณประกอบไปดวย 
(พงศสัณห  ศรีสมทรัพย และชลิตา  ศรมณี, 2531) 1) การใชวิธีการทางวิทยาศาสตรในการศึกษา 
(Scientific Method) 2) ใชการแกปญหาอยางเปนแบบเปนขั้นตอน (Systematic) 3) ใชรูปแบบทาง
คณิตศาสตรเปนเครื่องมือ 4) ใชตัวเลขประกอบกับการใชขบวนการทางคณิตศาสตรและสถิติ 5) เนนที่
ปจจัยในเชิงเศรษฐกิจมากกวาคุณลักษณะทางจิตวิทยาของมนุษย6) ใชเครื่องมืออิเลคโทรนิคและระบบ
คอมพิวเตอร 7) เนนที่ผลรวมของระบบ (Total System Approach) 8) คนหาการตัดสินใจที่ดีที่สุด
ภายใตเงื่อนไขของระบบปด 9) ใชวิธีการศึกษาทดลองและพิสูจนจากขอเท็จจริงมากกวาจะใชวิธีการสรุป
จากทฤษฎีและหลักการตางๆ (Normative Approach) 
 4. แนวคิดการจัดการตามสถานการณ (Contingency Management of Theory) แนวคิด
การจัดการเชิงสถานการณ (Contingency Theory of Management) เปนทัศนะการจัดการที่มุงเนน
การปรับปรุงพฤติกรรมการจัดการตามสถานการณเฉพาะอยางขององคกรประกอบดวยเทคโนโลยี
สิ่งแวดลอมภายนอกและบุคลากรขององคกรโดยมีสมมติฐานของการจัดการตามสถานการณคือ
สถานการณเปนปจจัยในการกําหนดวิธีการทางการบริหารที่จะนําไปใชในองคกรที่เปนแนวคิดที่จะ
ออกไปจากหลักการบริหารแบบดังเดิมที่ถือวาการบริหารเปนสากลใชไดในทุกสถานการณมาเปน        
การบริหารใหสอดคลองกับสถานการณแตละอยางใหเหมาะสม (เสนาะ  ติเยาว, 2544) 
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  ลักษณะสําคัญของการบริหารเชิงสถานการณเปนการประสมประสานแนวคิดในการบริหาร
จัดการที่สําคัญดวยกัน 4 ประการ (ศิริวรรณ  เสรีรัตน และคนอื่นๆ, 2539) ซึ่งเปนการประยุกตใชเปน
โครงรางของงานคือ แนวคิดแบบดั้งเดิม (Classical Perspective) แนวคิดเชิงพฤติกรรมศาสตร (Behavioral 

Perspective) แนวคิดเชิงปริมาณ (Quantitative Perspective) แนวคิดเชิงระบบ (Systems 
Perspective) ผสมผสานกันในการทํางานโดยมีสาระสําคัญคือไมมีทฤษฎีการบริหารชนิดใดหรือไมมี
วิธีการบริหารงานใดที่จะนําไปไปใชไดในทุกกรณีและทุกสถานการณความแตกตางกันทางดาน
สภาพแวดลอมทั้งภายในและภายนอกองคกรจะเปนตัวกําหนดวิธีการในการบริหารใหเหมาะสมกับ
วิธีการนั้นๆ 
 5. แนวคิดการจัดการสมัยใหม (Modern Management of Theory) แนวคิดการจัดการ
สมัยใหม (Modern Management) เริ่มเมื่อประมาณปค.ศ. 1960 นักวิชาการไดพยายามนําเอา
แนวความคิดหลายๆอยางมารวมกันเพื่อพัฒนาและแกไขขอบกพรองใหดีขึ้นโดยมีสมมติฐานวามนุษย
เปนสิ่งที่ยุงยากสลับซับซอนมีความตองการที่หลากหลายเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลาแตมีความรู
ความสามารถที่จะพัฒนาไดตลอดอยางไมมีวันสิ้นสุดแนวความคิดการบริหารสมัยใหมจึงเปนการตอบรับ
ตามความหลากหลายของมนุษย (เสนาะ  ติเยาว, 2544) โดยลักษณะสําคัญของการศึกษาองคกรตาม
แนวความคิดของนักทฤษฎีสมัยใหมคือเปนการมุงสนใจในรายละเอียดและคุณสมบัติของปจจัยเหลานี้
เชนลักษณะของปจเจกบุคคล (The Individual) สมมติฐานเกี่ยวกับลักษณะทางธรรมชาติของมนุษย 
(Assumptions of Human Behavior) พฤติกรรมของกลุมในองคกร (Group Behavior) การจูงใจใน
การทํางาน (Motivation Factors) เปนตน (พงศสัณห  ศรีสมทรัพย และชลิตา  ศรมณ,ี 2531) 
 จากที่กลาวมาสรุปไดวาวิวัฒนาการของแนวคิดดานการบริหารและการจัดการจากอดีตถึง
ปจจุบันสามารถแบงออกเปน 5 ประการคือ 
 1. แนวคิดการบริหารแบบดั้งเดิมเปนการมุงเนนที่จะแสวงหาหลักการทํางานที่เปนสากลมี
หลักการแนนอนเปนหลักเกณฑที่สามารถพิสูจนไดประกอบไปดวยแนวคิดที่สําคัญ 4 ประการ คือ 
การบริหารงานตามหลักวิทยาศาสตรการบริหารงานเชิงระบบการจัดการแบบระบบการบริหารและ
การจัดการแบบระบบราชการ 
 2. แนวคิดการบริหารเชิงพฤติกรรมศาสตรซึ่งเปนการบริหารงานโดยยึดหลักความแตกตาง
ระหวางบุคคลมีแนวคิดที่สําคัญ 4 ประการ คือ ทฤษฎีความตองการของคนทฤษฎีเอ็กซและทฤษฎีวาย
ทฤษฎีบุคลิกภาพและทฤษฎีผูนํา 
 3. แนวคิดเชิงปริมาณหรือการบริหารศาสตรเปนการนําเอาเทคนิคทางคณิตศาสตรมาใชเปน
หลักในการทํางานมีการรวบรวมขอมูลอยางเปนระบบเพื่อใชเปนฐานในการตัดสินใจในและการทํางาน
ของผูบริหาร 
 4. แนวคิดตามสถานการณเปนการประสานแนวคิดตางๆเพื่อกําหนดเปนรูแบบและวิธีการ
ในการทํางานใหเหมาะสมกับสถานการณที่เกิดขึ้นนั้นๆ 
 5. แนวคิดสมัยใหม ที่เปนการมุงสนใจในรายละเอียดและคุณสมบัติของปจจัยเหลานี้เชน
ลักษณะของปจเจกบุคคลสมมติฐานเกี่ยวกับลักษณะทางธรรมชาติของมนุษยพฤติกรรมของกลุมใน
องคกรและการจูงใจในการทํางาน 
 2.3.1 แนวคิดการจัดองคคณะสงฆในสมัยพุทธกาล 
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   กอนที่จะเกิดพระพุทธศาสนาประชาชนในประเทศอินเดียในสมัยพุทธกาลมีการนับถือ
ศาสนาพราหมณเปนศาสนาหลักของชาติโดยมีการแบงชนชั้นอยางเห็นไดชัดจากระบบวรรณะ4 กลุม
พราหมณและกษัตริยเปนวรรณะที่ไดรับการยกยองวาสูงสุดในการปกครองและใหคําปรึกษาในการ
บริหารประเทศสวนอีก 2 กลุมเปนชนชั้นกรรมาชีพตองใชแรงงานและไมเปนยอมรับจากสังคมกลาวคือ
สังคมไมไดใหความเสมอภาคและสิทธิเสรีภาพในทุกๆเรื่องสาเหตุนี้เองจึงทําใหพระพุทธศาสนาเมื่อจะ
อุบัติจึงตองฟนฝาอุปสรรคเรื่องชนชั้นเพื่อสรางความเสมอภาคในทุกๆดานดวยพระพุทธศาสนามี
ความเห็นวาทุกคนมีสิทธิและเสรีภาพเทากันหากใครทําถูกตองตามหลักการและวิธีการทางศาสนาแลว
ยอมมีสิทธิเชนกันอีกความเชื่อดานหนึ่งที่เชื่อวาผูบวชมีศักดิ์และศรีเทียบเทากับกษัตริยที่ปกครองบาน
เพราะวาแตละเจาสํานักในสมัยนั้นตางก็มีศิษยไดหลายคนจึงเปนมูลเหตุกอใหเกิดสังคมสงฆ (Shanga) 
ขึ้นซึ่งเปนสังคมอุดมการณที่มุงจะแกไขปญหาความขัดแยงระหวางชนชั้นความเหลื่อมล้ําตําสูงในการ
ครอบครองกรรงสิทธิ์สวนบุคคลอาจนับไดวาเปนสังคมประชาธิปไตยสังคมแรกของโลก (สุชีพ ปุญญานุภาพ, 
2506) ทั้งนี้การตอตั้งพระพุทธศาสนาจึงนับเปนการปฏิวัติสังคมครั้งยิ่งใหญโดยพระพุทธเจาทรงปฏิเสธ
ระบบวรรณะความเชื่อถือโชคลางพิธีกรรมตางๆของวรรณะพราหมณเปลี่ยนมาใชหลักการและเหตุผล
ตามแนวทางวิทยาศาสตรกําหนดสังคมรูปแบบใหมที่เสมอภาคและเทาเทียมกันมีอุดมการณสูงสุด       
คือ การเขาถึงพระนิพพาน (เสถียร  พันธรังสี, 2549) สังคมสงฆแมจะเปนสังคมของมนุษยปุถุชนแตก็
เปนสังคมที่วางระบบรูปแบบกฎเกณฑประเพณีสอดคลองกับธรรมปฏิเสธสิ่งซึ่งสังคมภายนอกเห็นวาดี
งามถาคุณคานั้นขัดกับคุณธรรมพื้นฐานอันจะชวยใหมนุษยหลุดพนจากกิเลสและสังสารวัฏ (สุรักษ        
ศิวรักษ, 2522) ดังนั้นเพื่อใหทราบถึงแนวคิดการจัดองคกรคณะสงฆขึ้นในสมัยพุทธกาลอยางชัดเจน
ผูวิจัยขอนําเสนอประเด็นที่จะศึกษาดังตอไปนี้ 
   2.3.1.1 บริบทของอินเดียสมัยพุทธกาลอันเปนมูลเหตุของการจัดตั้งองคกรสงฆ 
     การศึกษาถึงบริบทของอินเดียสมัยพุทธกาลคือการศึกษาถึงสภาพการณที่
เปนรูปแบบของพฤติกรรมที่สัมพันธกับคานิยม (Values) และความเชื่อ (Beliefs) ที่เปนบรรทัดฐาน 
(Norms) ที่มีพัฒนาการผานชวงระยะเวลามีการถือปฏิบัติเปนระเบียบแบบแผนเชื่อมโยงคนในสังคม
ใหมีความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันอยูในขณะนั้นแตเมื่อจะกลาวถึงบริบทตางๆ อินเดียในสมัยพุทธกาล
อาจจะเปนภาพรวมที่กวางเกินไปดังนั้นผูวิจัยจึงขอนํามากลาวเฉพาะประเด็นที่สําคัญดังตอไปนี ้
     1. สภาพการณทางสังคมดินแดนอินเดียโบราณ ในทางศาสนามักจะเรียกกัน
วา “ชมพูทวีป” ในทางภูมิศาสตรมักเรียกวา “เอเชียใต” หรือ “อนุทวีปอินเดีย” สวนชาวอินเดียเอง 
เรียกดินแดนของเขาเองวา “ภารตวรรษ” (Bharatavarsa) ซึ่งมีความหมายวา ถิ่นที่อยูของชาวภารตะ 
      สวนคําวา “อินเดีย” มาจากคําภาษาสันสกฤตวา “สินธุ” (Sindhu) ซึ่ง
เปนชื่อแมน้ําสายสําคัญทางภาคตะวันตกเฉียงเหนือของอินเดียโบราณตอมาชาวเปอรเซียที่เขามารุกราน
ดินแดนแถบนี้ไดเปลี่ยนตัวพยัญชนะ S เปน H เรียกชื่อดินแดนแถบนี้วา Hindu หรือ Hidu ตอมาพวก
กรีกที่เขามาในสมัยหลังไดตัดตัว H ออกแลวแผลงเปน Indos ซึ่งเพี้ยนไปเปน Indus และ India 
ตามลําดับในสมัยตนชื่อนี้ใชเรียกเฉพาะดินแดนในบริเวณลุมน้ําสินธุตอมาจึงไดใชเรียกดินแดนที่เปน
ประเทศอินเดียทั้งหมด (ธิติมา  พิทักษไพรวัน, 2522) ในเบื้องตนมีการแบงเปนชนชั้นตามลักษณะหนาที่
ทางสังคมออกเปน 3 อยาง คือ นักบวชนักรบและพอคา (พระอุดรคณาธิการ (ชวินทร  สระคํา), 2534)  
ซึ่งเปนการแบงอยางงายๆ ตามหนาที่ที่มีการปฏิบัติอยูในขณะนั้นแตตอมาเมื่อสังคมมีความเจริญมากขึ้น
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ก็มีการนําหลักความเชื่อทางดานศาสนาเขามาจัดระบบทางสังคมเพื่อใหงายตอการปกครองโดยระบบ
โครงสรางทางสังคมที่จัดขึ้นใหมนี้เรียกวาวรรณะมี 4 ประเภท (สมเด็จพระมหาสมณะเจา กรมพระยา 
วชิรญาณวโรรส, 2541) ไดแก 
      1) กษัตริย (Warrior) เปนกลุมบุคคลชั้นสูงที่มีหนาที่ในการเปนนักบริหาร
นักรบและนักปกครองบานเมืองใหประชาชนอยูเปนสุข 
      2) พราหมณ (Priest and Teacher) เปนกลุมบุคคลชั้นสูงเหมือนกับ
กษัตริยมีหนาที่ในการศึกษาคัมภีรทางศาสนาและนํามาบอกกลาวใหแกคนทั่วไปจึงไดชื่อวาเปนครูผูสอน
อีกทั้งยังทําหนาที่ในการเปนผูประกอบพิธีกรรมทางศาสนา 
      3) แพศย  (Vaisya) เป นกลุ มบุ คคลชั้ นกลางประกอบอาชีพพ อค า 
(Merchant) และกสิกร 
      4) ศูทรหรือไวศยะ (Sudra) เปนกลุมบุคคลที่จัดวาต่ําสุดมีหนาที่เปน
กรรมกรที่ตองใชแรงงาน (Labor) และรับใชสามวรรณะดังกลาวขางตน 
      วรรณะ คือ การแบงชนชั้นในสังคมตามหลักศาสนาพราหมณซึ่งถือเอาชาติ
กําเนิดเปนเกณฑบุคคลเกิดในวรรณะใดยอมไดรับสิทธิและแนวทางดําเนินชีวิตตามที่หลักคําสอนในศาสนา
พราหมณและขีดวงใหไวสําหรับวรรณะนั้นแนนอนตายตัวชั่วชีวิตของตน(พระเทพเวที ประยุทธ ปยุตฺโต, 
2532) ซึ่งกลไกของระบบวรรณะนั้น มีการแข็งขันกันระหวางวรรณะ กลาวคือ วรรณะพราหมณและ
วรรณะกษัตริยแขงขันกันอยูเสมอวาใครจะสูงกวากัน ในสมัยโบราณพวกพราหมณจะชนะอยูตลอด
เพราะพราหมณฉลาดกวาและไดศึกษาคัมภีรพระเวทอางตนวาติดตอกับเทพเจาได เชื่อวาปญญา
เหนือกวากําลังกายตอมาในสมัยพุทธกาล กษัตริยก็ศึกษาคัมภีรพระเวทจากพราหมณนั่นเองและออก
บรรพชาแสวงหาปรัชญาแหงการหลุดพนบางจนที่สุดก็มีความรูเหนือพราหมณและคนพบหลักการ
ใหมๆ และสามารถสอนสั่งจนพวกพราหมณยอมเปนสาวกได วรรณะกษัตริยที่วานี้ ไดแกเจาชายสิทธัต
ถะ ตอมาไดตรัสรูเปนพระสัมมาสัมพุทธเจา และมหาวีระตอมาไดเปนศาสดาของศาสนาเชน ที่รูจักกันในชื่อ 
“นิครนถนาฏบุตร” (นิครนถ แปลวา ผูปราศจากเครื่องรอยรัด คือเปลือยกายนั่นเอง) (อมร โสภณวิเชษฐ
วงศและกวี  อิศริวรรณ, 2539) สวนแพศยไมตองแขงกับวรรณะใด แตแขงขันกันเองเพื่อสรางความมั่ง
คั่งร่ํารวยกษัตริยและพราหมณ ถือตนเองวาเปนคนมีวรรณะสูง จึงรังเกียจพวกที่มีวรรณะต่ําไมยอม
รวมกินรวมนอน จะแตงงานกับคนในวรรณะของตนเทานั้นถาหากหญิงที่เปนนางกษัตริย หรือ 
พราหมณี ไปแตงงานกับชายที่เปนแพศยหรือ ศูทร บุตรที่เกิดมาจะถูกเรียกวาเปนคน “จัณฑาล” เปน
คนนอกวรรณะซึ่งมีสถานะต่ําวาวรรณะศูทรลงไปอีกเปนที่รังเกียจของคนทั่วไป เรียกกันวาเปนพวก
แตะตองไมได (Untouchable) โดยถือวาเปน “กาลกิณี”หรือ“เสนียดจัญไร” หากบานใครมีพวก
จัณฑาลเดินผานหนาบานจะตองนําน้ํานมมาลางหนาบานกันเลยทีเดียวสวนบุตรที่เกิดจากการแตงงาน
ขามวรรณะเรียกวา “วรรณสังกร” ซึ่งมีมากมายและวรรณะลูกผสมแตงงานกันเกิดเปนวรรณะตางๆ ไป
อีกมากถึง 3,000 วรรณะยอย (ประภัสสร บุญประเสริฐ, 2542) อีกประการหนึ่งการถือปฏิบัติเกี่ยวกับ
ระบบวรรณะในเรื่องสมัยพุทธกาลเปนไปอยางเขมงวดวรรณะพราหมณจัดเปนกลุมบุคคลที่มีบทบาท
ในสังคมมากที่สุดเพราะไดพัฒนาแนวคําสอนและหลักความเชื่อทางศาสนาที่เกี่ยวกับลัทธิพิธีกรรมให
สลับซับซอนขึ้นมีการประกอบพิธีกรรมที่เรียกวา “บูชายัญ” การที่ทําดังนี้มิใชเพียงเพื่อวัตถุประสงค
ทางดานศาสนาเทานั้นแตมุงสนองความตองการของผูมีอํานาจที่จะแสดงเกียรติยศความยิ่งใหญของ
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ตนพิธีกรรมเหลานี้ลวนชักจูงใหคนเห็นแกประโยชนสวนตัวมากขึ้นเพราะหวังผลตอบแทนเปนทรัพย
สมบัติและกามสุขตางๆ พรอมกันนี้ก็กอความเดือดรอนแกคนชั้นต่ําพวกทาสกรรมกรที่ตองทํางาน
หนักและการทารุณตอสัตวดวยการฆาบูชาครั้งละเปนจํานวนมาก       (พระธรรมปฎก ป.อ. ปยุตฺโต, 
2546) สืบเนื่องจากการสวดออนวอนใหพระเจาโปรดปรานและบันดาลสิ่งที่ตนปรารถนาใหไดมีการ
ประดิษฐพิธีกรรมที่เรียกวา “การพลีกรรม” โดยการบูชายัญดวยชีวิตของสัตว เชน แกะ แพะ มา วัว 
ไก เปนตนถาเปนการบูชายัญใหญถึงกับใชชีวิตเด็กหญิงชายบูชายัญก็เคยมีชาวอินเดียสมัยนั้นไดฝาก
ชีวิตของตนไวกับเทพเจาสุดแลวแตเทพเจาจะโปรดปราน พวกที่สนับสนุนลัทธินี้คือ พราหมณปุโรหิต
ซึ่งเปนผูสอนธรรมแกพระราชาและพวกโหราจารยที่คอยแนะนําทํานายใหผูพรั่นพรึงตอภัยอันตรายทํา
การบูชายัญดวยชีวิตสัตวอยูเสมอ แลวพวกตนก็ไดกินเนื้อสัตวเหลานั้นดวย (อมร  โสภณวิเชษฐวงศ และ
กวี  อิศริวรรณ, 2539) เมื่อพระพุทธเจา พระบรมศาสดาแหงพระพุทธศาสนาไดเสด็จอุบัติขึ้นแลวได
ทรงแสดงธรรมตอตานลัทธิความเชื่อถือนี้ตลอดพระชนมชีพของพระองคทรงสอนใหบุคคลพึ่งตนเอง 
เวนชั่วทําดีดวยตนเอง การทําความดีนั่นเองคือการสะเดาะเคราะหไปในตัวและทรงสอนใหบูชายัญเสีย
ใหมดวยการชวยเหลือชีวิตสัตวทั้งหลายแทนการทําลายชีวิตของมัน(เอนก อนุกูลบุตร และคนอื่นๆ, 
2536) ดังนั้นสังคมในสมัยพุทธกาลจึงจัดไดวาอยูในชวงของการปฏิรูปทางสังคมทั้งทางดานศาสนา
และวัฒนธรรมดังจะเห็นไดจากหลักฐานที่ปรากฏในคัมภีรพระไตรปฏกเชน ในวาเสฎฐสูตร (ม.ม.(ไทย) 
13/455/572) และอัคคัญญสูตร (ที.ปา.ไทย 11/111/83) ที่ไดกลาวถึงความเชื่อในระบบวรรณะที่
เปนไปอยางเขมงวดและมีการดูถูกเหยียดหยามพวกวรรณะที่อยูต่ํากวาตน จากความเชื่อดังกลาวจึง
กอใหเกิดความเหลื่อมล้ําทางสังคมในอินเดียสมัยนั้นเปนอยางมากดวยเหตุนี้พระพุทธองคครั้นทรงเห็น
โทษของการถือวรรณะแลวจึงทรงประทานอนุญาตใหคนทุกวรรณะอุปสมบทและเปนพุทธมามกะได
โดยเสมอกันใหเคารพนับถือกันตามอาวุโส รับสั่งวา “คนเราไมไดดีหรือเลวเพราะวรรณะหากแตดีหรือ
เลวเพราะการกระทําของตนเอง”       (อมร  โสภณวิเชษฐวงศ และกวี  อิศริวรรณ, 2539)โดยทัศนะ
และวิธีปฏิบัติตอระบบวรรณะของ    พระพุทธองค (สุจิตรา รณรื่น, 2535) มดีังนี้ 
      1) ในทางทฤษฎีพระพุทธองคทรงตอตานและหักลางความเชื่อถือใน
เรื่องวรรณะดวยการเสนอทฤษฎีวิวัฒนาการของโลกและสังคมโดยการกระทําของมนุษยแทนทฤษฎี
การสรางโลกและบันดาลความเปนไปในสังคมโดยพระผูเปนเจามิใหถือชาติกําเนิดเปนเครื่องแบงแยก
และวัดความสูงต่ําของมนุษยใหถือคุณธรรมความสามารถและความประพฤติปฏิบัติเปนเครื่องแยกวัด
ความทรามและความประเสริฐของมนุษย และสอนใหตระหนักวาวรรณะไมสามารถกีดกั้นจํากัด
ขอบเขตความสามารถของมนุษยบุคคลทุกคนไมวาเกิดในวรรณะใดก็มีความเปนมนุษยเทากันและ
สามารถทําตนใหดีเลวไดจนถึงที่สุดเทาๆ กันควรไดรับสิทธิและโอกาสเทาเทียมกันในการที่จะเลือก
ทางชีวิตและการปฏิบัติของตนเอง 
      2) ในทางปฏิบัติพระพุทธองคตั้งคณะสงฆอันเปนสังคมปราศจากวรรณะ
และรับคนจากทุกวรรณะเขามาสูความมีฐานะและสิทธิเทาเทียมกันและวางระบบสังคมพุทธบริษัทที่
จะชวยค้ําจุนสังคมปราศจากวรรณะไว และทรงบัญญัติความหมายและสรางความรูสึกใหมๆ ใหกับ
ถอยคําตางๆที่แสดงความแบงแยกชนชั้นเทาที่มีใชอยูในสมัยนั้นใหเปนไปตามวัตถุประสงคที่จะวัดคน
ดวยคุณธรรม มิใชชาติกําเนิด เชนคําวา “อริยะ” “อารยะ” “พราหมณ” “จัณฑาล” เปนตน ดังที่
พระองคทรงตรัสวา 
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      “ดูกรพราหมณเราจะเรียกคนวาประเสริฐเพราะความเปนผู เกิดใน
ตระกูลก็หาไมเราจะเรียกคนวาต่ําทรามเพระความเปนผูเกิดในตระกูลก็หาไมเราจะเรียกคนวา
ประเสริฐเพราะความเปนผูมีวรรณะใหญโตก็หาไมเราจะเรียกคนวาต่ําทรามเพราะความเปนผูเกิดใน
ตระกูลเพราะความเปนผูมีวรรณะใหญโตก็หาไมเราจะเรียกคนประเสริฐเพราะความเปนผูมีโภคะ
มากมายก็หามิไดเราจะเรียกคนวาต่ําทรามเพราะความเปนผูมีโภคะก็หามิไดแทจริงบุคคลบางคนแม
เกิดในตระกูลสูงก็ยังเปนผูชอบฆาฟนลักทรัพยประพฤติผิดในกามพูดเท็จพูดสอเสียดพูดคําหยาบพูด
คําเพอเจอเปนคนละโมบคิดเบียดเบียนเปนมิจฉาทิฏฐิ” (ม.ม. (ไทย)13/664/612) 
     2. สภาพการณทางดานเศรษฐกิจ 
      สภาพเศรษฐกิจในยุคนี้ไดรับการปรับปรุงพัฒนามากขึ้นการคาขายได
ขยายตัวไปอยางกวางขวางสิ่งกอสรางก็เปนไปอยางมีระบบมีการวางผังเมืองและการตัดถนนที่เชื่อมตอ
กันรวมทั้งระบบสุขาภิบาลก็เปนไปอยางดีในทางการแพทยมีการกลาวถึงการผาตัด (ม.ม. (ไทย) 
13/455/572) อันบงบอกใหเห็นถึงความเจริญของวิทยาการในดานตางๆ เปนอยางมากในดานการ
คมนาคมปรากกฎวามีการตัดเสนทางทั้งทางน้ําและทางบกเชื่อมโยงถึงกันในระหวางเมืองตางๆ ดังจะเห็น
ไดจากคัมภีรพระวินัยปฏกที่มีการกลาวถึงเสนทางในการคมนาคมติดตอกันระหวางเมืองตางๆ     ทั้งทาง
น้ําและทางบกสวนการประกอบอาชีพในสมัยพุทธกาลตามที่ปรากฏในคัมภีรพระไตรปฎกโดยเฉพาะที่
กลาวถึงในสามัญญผลสูตร (ท.ีสี. (ไทย) 9/91/55) อาชีพที่ประกอบอยูในขณะนั้น คือ การรับราชการนาย
ควาญชางนายโคบาลคนฝกมาคนขับรถมานายขมังธนูเปนทาสพอครัวชางตัดผมคนรับใชเวลาอาบน้ําพอ
คาขายขนมหวานชางรอยพวงมาลัยคนซักฟอกชางทอผาชางจักสานชางทําหมอเสมียนสมุหบัญชีรวมทั้ง
ศิลปศาสตรอยางอื่นอีกมากและจากหลักฐานมีที่ปรากฏในที่อื่นๆ อีกปรากฏวาไดมีการจัดตั้งเปนสหกรณ
อาชีพกันแลวมีถึง 18 ประเภทดังนั้นเศรษฐกิจในยุคนี้จึงจัดไดวาอยูในขั้นดี 
     3. สภาพการณทางดานการเมืองและการปกครอง 
      การเมืองและการปกครองในสมัยพุทธกาลมีลักษณะแบงเปนแควนที่มี
อาณาเขตแนนอนและแตละแควนตางมีพระราชาหรือพระมหากษัตริยปกครองกันเองแควนที่มีการ
ปกครองแบบราชาธิปไตยกําลังเรืองอํานาจโดยพยายามทําสงครามแผขยายอํานาจและอาณาเขตของตนเพื่อ
รวบรวมแควนตางๆ เขามาอยูในอํานาจซึ่งแควนในสมัยพุทธกาลตามที่ปรากฏหลักฐานในอุโปสถสูตร 
(องฺ.ติก. (ไทย) 20/71/279-288)มีอยูดวยกัน 16 แควนคือ 
      1) อังคะมีเมืองหลวงชื่อวาจําปาในสมัยกอนพุทธกาลเคยมีอํานาจเปน      
1 ใน 7สวนของชมพูทวีปในดานการปกครองแตตอมาในสมัยพุทธกาลตกอยูภายใตอํานาจของแควนมคธ 
      2) มคธมีเมืองหลวงชื่อวาราชคฤหมีการปกครองแบบราชาธิปไตยโดยมี
พระเจาพิมพิสารเปนผูปกครองมคธเปนอาณาจักรที่ยิ่งใหญในแถบอินเดียตอนบนเปนมหาอํานาจ 1 ใน 4 
ของชมพูทวีปและเปนศูนยกลางการเผยแผพระพุทธศาสนาที่สําคัญยิ่งเปนที่ตรัสรูของพระพุทธเจาและ
เปนที่มีวัดแหงแรกในพระพุทธศาสนา 
      3) กาสีมีเมืองหลวงชื่อวาพาราณสีเปนแควนหนึ่งในมัชฌิมประเทศ
สมัยกอนพุทธกาลมีอํานาจทางการเมืองมากมักทําสงครามกับแควนโกศลอยูเนื่องๆ และมักเปนฝายชนะ
แตในสมัยพุทธกาลก็ออนกําลังลงและดินแดนสวนใหญตกตกอยูภายใตอํานาจการปกครองของแควน
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โกศลมีสินคาที่ขึ้นชื่อคือผาไหมกลาวกันวาผาที่ทําจากแควนนี้มีเนื้อดีที่สุดเมืองนี้มีอายุยืนยาวมาจนถึง
ปจจุบัน 
      4) โกสลมีเมืองหลวงชื่อวาสาวัตถีมีการปกครองแบบราชาธิปไตยโดยมี
พระเจาปเสนทิโกศลเปนผูปกครองเปนแควนที่รุงเรืองและมีอํานาจมากมีหลักฐานอยูหลายแหงที่
แสดงวาแควนสักกะหรือศากยะอันเปนวงศของพระพุทธเจาก็ตกอยูภายใตอํานาจการปกครองของ
แควนโกศลพระพุทธองคประทับอยูที่เมืองนี้ถึง 19 พรรษา 
      5) วัชชีมีเมืองหลวงชื่อวาเวสาลีมีการปกครองแบบสาธารณรัฐเปนการ
ปกครองโดยคณะมีถึง 8 ราชวงศดวยกันและในจํานวนนี้วงศลิจฉวีแหงเวสาลีและวงศของวิเทหะแหง   
มิถิลาเปนวงศที่มีอิทธิพลมากที่สุดมีศูนยกลางการประชุมอยูที่สัณฐาคารซึ่งคลายกันกับระบบรัฐสภาใน
สมัยปจจุบัน 
      6) มัลละอยูทางตะวันตกของแควนวัชชีมีการปกครองแบบสาธารณรัฐ
หรือระบบสามัคคีธรรมแยกเมืองหลวงออกเปนสองสวนคือกุสินาราและปาวาแควนนี้เปนที่เสด็จดับ
ขันธปรินิพพานของพระพุทธเจา 
      7) เจติยะมีเมืองหลวงชื่อวาโสตถิวดีอยูทางทิศใตของแควนวังสะทิศ
ตะวันตกเฉียงเหนือของแควนกาสีคือบริเวณตนน้ําของแมน้ํายมุนาเปนที่ตั้งของวัดปาริไลยกะในอังคุตตร
นิกายมีขอความระบุวาพระพุทธเจาทรงเสด็จโปรดชาวเจตีหลายครั้ง 
      8) กุรุมีเมืองหลวงชื่อวาอินทปตถมีการปกครองแบบราชาธิปไตยมีพระ
เจาโกรัพยะเปนผูปกครองอยูทางทิศตะวันตกของของแควนปญจาบพระพุทธเจาทรงแสดงธรรมที่มี
ขอความลึกซึ้งหลายสูตรเชนมหานิทานสูตรมหาสติปฏบานสูตรเปนตน 
      9) ปญจาละมีเมืองหลวงชื่อวากัมปลละตั้งอยูทางทิศตะวันออกของ
แควนกุรุเมืองนี้ไมคอยมีบทบาทเก่ียวกับพระพุทธศาสนามากนัก 
      10) มัจฉะมีเมืองหลวงชื่อวาสาคละอยูทางทิศใตของแควนสุระเสนะไมมี
บทบาททางพระพุทธศาสนามากนัก 
      11) สุรเสนะมีเมืองหลวงชื่อวามถุรามีการปกครองแบบราชาธิปไตยมีพระ
เจามธุราชอวันตีบุตรเปนผูปกครองแควนนี้ตั้งอยูในทักขิณาบท 
      12) อัสสกะมีเมืองหลวงชื่อวาโปตละมีการปกครองแบบราชาธิปไตยมี
พระเจาอรุณเปนผูปกครองคัมภีรพระพุทธศาสนากลาวถึงในฐานะที่เปนที่ตั้งอาศรมของพราหมณพา 
วรีริมฝงแมน้ําโคธาวรี 
      13) อวันตีมีเมืองหลวงชื่อวาอุชเชนีมีการปกครองแบบราชาธิปไตยม ี    
พระเจาจัณฑปชโชติเปนผูปกครองเปนแควนที่รุงเรืองและมีอํานาจ1ใน4ของชมพูทวีปซึ่งพระเจาจัณฑ
ปชโชติมีความสัมพันธใกลชิดกันมากกับพระเจาพิมพิสารแหงแควนมคธ 
      14) คันธาระมีเมืองหลวงชื่อวาตักกสิลามีการปกครองแบบราชาธิปไตยมี
พระเจาปุกกุสาติเปนผูปกครองเปนเมืองแหงการศึกษาบุคคลชั้นสูงนิยมสิ่งบุตรหลานมาศึกษาศิลปวิทยา
สาขาตางๆที่นี่โดยเฉพาะวิชาการแพทยการทหารการปกครองบุคคลสําคัญที่สําเร็จการศึกษาจากที่นี่เชน
พระเจาปเสนทิโกศลพระเจามหาลิและหมออาชีวกโกมารภัจจผูที่ไดชื่อวาเปนแพทยประจําตัวของ
พระพุทธเจากลาวกันวาแควนนี้ในปจจุบันตั้งอยูในเมืองราวัลปนดีของประเทศปากีสถาน 
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      15) กัมโพชะมีเมืองหลวงชื่อวาทวารกะอยูทางเหนือสุดตั้งอยูเหนือแควน
ชื่อวาคันธาระเปนแหลงกําเนิดมารูปรางสวยงามแข็งแรงในคัมภีรพระพุทธศาสนาไมปรากฏวา
พระพุทธศาสนาไดแผไปถึง 
      16) วังสะมีเมืองหลวงชื่อวาโกสัมพีอยูทางตอนใตของแควนโกศลทางทิศ
ตะวันตกของแควนกาสีและทิศเหนือของแควนอวันตีมีพระเจาอุเทนเปนผูปกครองเปนรัฐที่รุงเรืองและ
มีอํานาจมากรัฐหนึ่งพระพุทธเจาเคยเสด็จอยูหลายครั้งและเปนรัฐที่มีเหตุการณทางประวัติศาสตร
พระพุทธศาสนาที่สําคัญ 
      นอกจากนี้ในคัมภีรตางๆ ยังปรากฏรายชื่อแควนอื่นๆอีกเชนสักกะโกลิยะ
ภัคคะวิเทหะและอังคุตตราปะเปนตนซึ่งสวนใหญอยูทางที่ราบลุมสินธุและแมน้ําคงคาทางตอนใตลง
มาถึงบริเวณแมน้ําโคธาวารีอาณาจักรเหลานี้มีกษัตริยปกครองเปนอิสระแกกันมีการปกครองดํารงพระยศเปน
มหาราชบางเปนเพียงพระราชาบางเปนเพียงอธิบดีบางปกครองแบบสามัคคีธรรมหรือคณะราชยบาง
คราวก็ตั้งตนเปนอิสระแตบางครั้งก็ตกเปนเมืองขึ้นของแควนอื่นสุดแลวแตแควนใดจะมีกําลังเหนือกวา
(พระเทพดิลกระแบบฐิตญาโณ, 2539) 
      จากการศึกษารูปแบบการปกครองแควนทั้ง 16 แควนที่ไดกลาวมานั้น
ปรีชา  ชางขวัญยืน (2540) ไดใหความเห็นวาการรูปแบบการปกครองในสมัยพุทธกาลนั้นมีดวยกันอยู     
2 รูปแบบ คือ 
      1. แบบสมบูรณาญาสิทธิราชยหรือราชาธิปไตย (Monarchy) คือแควนที่
ใหอํานาจสิทธิ์ขาดในการปกครองบานเมืองขึ้นอยูกับพระมหากษัตริยที่เรียกวา “ราชา” (Raja) แตอาจ
ทรงมอบหมายอํานาจใหพระบรมวงศานุวงศ หรือปุโรหิตขาราชบริพารไปปฏิบัติพระราชกิจแทนกษัตริย
หรือพระราชาผูครองเมืองมีอํานาจมาก มีระบบการเก็บภาษีมีกองทหารทัพเขมแข็งเกรียงไกรการ
ปกครองแบบราชาธิปไตยนี้เปนพัฒนาการของรูปแบบหัวหนาเผาในยุคพระเวทเมื่อแวนแควนนั้นหัวหนา
เผามีพระปรีชาสามารถในการสงครามจึงพิชิตแวนแควนอื่นไวในอํานาจได บารมีก็เพิ่มพูนขึ้นสถานะจึง
เปลี่ยนจากหัวหนาเผามาเปนราชาระบบการสืบตําแหนงเปลี่ยนจากระบบการเลือกผูปกครองโดยสภามา
เปนระบบสืบราชสันตติวงศ การปกครองแบบนี้พระราชาทรงเปนเจาของอํานาจอธิปไตยหรืออํานาจ
เด็ดขาดสูงสุดในการปกครองเพียงผูเดียวและมีตําแหนงลดหลั่นกันลงมาคือปุโรหิตเสนาบดีแตสวนยอยมี
สภาการปกครองจากจุดยอยคือคามนิคมชนบทระดับชนบทยังมีหัวหนาใหญทํานองเจาประเทศราช
ปกครองอีกดวย (พระราชธรรมนิเทศ ระแบบ ฐิตญาโณ, 2542) แควนที่ปกครองในระบบนี้มักเปนแควน
ใหญระดับ “มหาอํานาจ” ในชมพูทวีป เชน แควนมคธที่มีพระเจาพิมพิสารเปนพระราชารองลงมาคือ
แควนโกศลของพระเจาปเสนทิโกศลแควนอวันตีของพระเจาจัณฑปชโชตและแควนวังสะของพระเจาอุเทน 
      2. แบบสมาพันธรัฐ สาธารณรัฐ หรือสามัคคีธรรม(Republic State) 
คือแควนที่อํานาจสิทธิ์ขาดในการปกครองมิไดอยูที่ประมุขของรัฐแตเพียงผูเดียว แตจะมีที่ประชุม 
“สภา” ที่เรียกชื่อวาสัณฐาคารเปนศูนยกลางของการประชุมพิจารณาตัดสินตกลงเกี่ยวกับปญหาตางๆ 
มสีังฆะ (Sanga) เปนผูกําหนดนโยบายและมีอํานาจตัดสินใจเกี่ยวกับกิจการบานเมืองสภาจะทําหนาที่
เลือกสมาชิกคนหนึ่งมาเปนหัวหนาฝายบริหารเรียกวา “ราชา” (Raja) ซึ่งบางทานกลาววาเทียบเทา
กับระบอบประชาธิปไตยในปจจุบันเพราะการปกครอง การกําหนดนโยบาย การออกกฎหมาย การ
ตัดสินปญหาตางๆผูปกครองจะกระทําโดยมีการปรึกษาหารือกันกอน โดยถือเสียงขางมากในการ
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ตัดสินการปกครองแบบสามัคคีธรรม หรือเรียกอีกอยางหนึ่งวาแบบสาธารณรัฐนี้ยังแยกออกเปน 2 
แบบ คือ แบบสาธารณรัฐเฉพาะตัวเปนการปกครองแบบสภาของตระกูลนั้นๆ โดยมีประธานสภาเปน
กษัตริยเชนเดียวกัน และแบบสมาพันธรัฐ คือรัฐอิสระหลายๆ รัฐมารวมกัน มีการสับเปลี่ยนกันเปน
พระราชาของสาธารณรัฐโดยมีการกําหนดอายุของพระราชา (พระครูโสภณปริยัติสุธี (ศรีบรรดร ถิรธมฺ
โม), 2550) ในดินแดนที่ปกครองแบบสาธารณรัฐจําเปนจะตองอาศัยความรวมมือความสามัคคีของรัฐ
เปนสิ่งสําคัญในการปกครองการบริหารภาระหนาทีข่องรัฐมักจะมีตัวแทนจากเผาตางๆ มารวมประชุม
กันในที่ประชุมจะเลือกตัวแทนคนหนึ่งขึ้นมาเปนประธาน เรียกวา ราชา (Raja) ซึ่งนาจะมีความหมาย
ในทํานองหัวหนาที่ประชุมมากกวาเปนกษัตริยแบบราชาธิปไตย ตําแหนงนี้มิไดเปนตําแหนงที่ไดโดย
การสืบสายโลหิตสมาชิกของที่ประชุมคนอื่นๆ สวนใหญจะอยูในวรรณะกษัตริยแควนที่ปกครองแบบ
สาธารณรัฐ เชน แควนวัชชี มัลละ สักกะ โกลิยะ เปนตน(บรรจบ บรรณรุจิ, 2555) 
      ในบรรดารัฐดังกลาว มีรายละเอียดเกี่ยวกับการปกครองของพวกสักกะ 
(ศากยะ) มากที่สุดเพราะพระพุทธเจามาจากคนกลุมนี้ โดยเปนรัฐที่มีพระราชาเปนผูปกครอง ซึ่งบาง
ยุคบางสมัยมาจากคนตระกูลสูง บางสมัยก็มาจากการเลือกของประชาชน ดําเนินการปกครองโดยผาน
ที่ประชุมในรัฐสภาที่เรียกวา “สัณฐาคาร” ในที่ประชุมมีทั้งคนหนุม คนแก คนรวย คนจน เชื่อกันวา
สัณฐาคารนี้ในกาลตอมาไดกลายเปนตนแบบของการทําสังฆกรรมในพระพุทธศาสนามีบุคคลที่
เกี่ยวของ คือ(1) ผูจัดที่นั่งการประชุมมีตําแหนงที่เรียกวา อาสนปญญาปกะ(2) ประธานที่ประชุม 
เรียกวา วินัยธร ซึ่งไมสามารถมีสิทธิออกเสียง(3) ผูทําหนาที่เรียกคนเขาประชุมใหครบองคประชุม 
เรียกวา คณปูรกะ(4) หัวขอการประชุม เรียกวา ญัตติ ซึ่งจะตองมีการประกาศ เรียกวา อนุสสาวนา 
ซึ่งการประชุมจะตรงประเด็นตามญัตติ ขอสรุปที่ไดจากญัตติจะถูกประกาศที่ประชุม หากที่ประชุม
เงียบถือวารับรองเปนเอกฉันท ถามีผูคานใหออกเสียงโดยเขียนลงบนแผนไมที่เรียกวา สลากา มีสีตางๆ 
ที่แทนความเห็นแตละอยาง(5) ผูรวมคะแนนเรียกวา สลากคาหาปกะเสียงขางมากเปนผูชนะ เมื่อมี
การจดบันทึกการลงมติไวแลวจะหามยกมาพูดอีก ซึ่งเปนปกครองที่นับวาเปนประชาธิปไตยมาก 
(ปรีชา ชางขวัญยืน, 2540) 
      จากที่กลาวมาจะเห็นไดวาการปกครองในลักษณะนี้มีความสอดคลองกับ
การปกครองคณะสงฆของพระพุทธเจาในแงของความเปนประชาธิปไตยเสียงขางมาก แตอยางไรก็
ตามพระพุทธเจาก็มิไดทรงใชเสียงขางมากตัดสินอยางเดียวเสมอไป ทั้งนี้ทรงคํานึงถึงความถูกผิดเปน
สําคัญมากกวาเสียงขางมาก จึงไดรับการวิเคราะหยกยองวาเปน “ธรรมาธิปไตย”สอดคลองกับพุทธ
พจนที่วา “ตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา เปนผูทรงธรรม เปนธรรมราชาเปนผูอาศัยธรรม เปนผู
สักการะธรรม เปนผูเคารพนอบนอมธรรม เปนผูมีธรรมเปนธงชัย เปนผูมีธรรมเปนตราชู เปน
ธรรมาธิปไตย”(องฺ.ปฺจก.(ไทย) 22/133/168) 
      การปกครองทั้งสองแบบนี้พบวา มีแนวคิดที่มีลักษณะคลายรัฐแบบพันธสัญญา 
(Contract theory) ที่ใชกันในประเทศยุคใหม อยางไรก็ตามการเลือกวิธีการปกครองในสมัยพุทธกาลนั้น 
สภาพการณทางศาสนาลัทธิตางๆ รวมทั้งสังคมและเศรษฐกิจถือวามีอิทธิพลในการผลักดันดวย เพราะ
ถาเลือกวิธีการปกครองท่ีไมเหมาะสมหรือขัดแยงตอศาสนาลัทธิ สังคมและเศรษฐกิจก็อาจมีสวนทําให
รัฐนั้นไมเจริญ เกิดความแตกแยก และอาจถึงความลมสลาย หรือถูกยึดครอบครองจากแควนที่มีความ
เจริญทางดานกําลังทหารและเศรษฐกิจที่เหนือกวาได 
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      4. สภาพการณทางศาสนาและลัทธิความเชื่อในสมัยพุทธกาลถือวาเปน
ยุคทองของแสงสวางทางดานปญญา (Enlightenment) มีการอภิปรายตอบโตปญหาทางดานปรัชญา
และศาสนากันอยางแพรหลายทําใหเกิดลัทธิศาสนาปรัชญารวมทั้งนักบวชในลัทธินิกายตางๆ มากมาย
และในคัมภีรพระไตรปฏกไดกลาวถึงชื่อเจาของลัทธิปรัชญาผูมีชื่อเสียงเปนที่เคารพศรัทธาของคน
ทั่วไปรวมสมัยกับพระพุทธเจา 6 สํานัก (ท.ีสี. (ไทย)) คือ 
       1) สํานักของปูรณกัสสปะมีหลักคําสอนเปนอกิริยวาทคือมีวาทะวาผล
ของบุญบาปไมมีใครทําชั่วหรือทําดีก็ไมไดรับผลแหงการกระทํานั้นถือไดวาอยูในประเภทลัทธิอธิจจสมุป
ปนนิกาคือสิ่งทั้งหลายยอมเกิดขึ้นเองโดยปราศจากเหตุและปจจัยไมเกี่ยวของอะไรกับอัตตา 
       2) สํานักมักขลิโคสาลมีหลักคําสอนเปนอเหตุกวาทคือมีวาทะวาสิ่ง
ตางๆไมมีเหตุไมมีปจจัยเกิดขึ้นลอยๆความสุขความทุกขอะไรตางๆ มันเกิดขึ้นมาของมันเองไมใช
เนื่องจากเหตุใดเหตุหนึ่ง 
       3) สํานักนิครนถนาฏบุตรมีหลักคําสอนเปนกิริยาวาทคือสอนใหเชื่อ
ในเรื่องของกรรมและสังสารวัฏ 
       4) สํานักสัญชัยเวลัฎฐิบุตรมีหลักคําสอนเปนอมราวิกเขปกวาทคือมี
วาทะดิ้นไดไมตายตัวเชนพูดวาจะวาอยางนี้ก็ไมใชอยางนั้นก็ไมใชอยางอื่นก็ไมใชไมใชก็ไมใชมิใชไมใชก็
มิใชเปนตน 
       5) สํานักปกุทธกัจจายนะมีหลักคําสอนเปนสัสสตวาทและเปนอกิริ
ยวาทคือมีวาทะวาการทําดีทําชั่วไมไดผลดีผลชั่วถือวาการฆากันไมเปนบาปเพราะไมมีใครฆาใครคนเราไม
ตายที่เราเรียกกันวาตายนั้นเปนแตเพียงชีวะอันเปนสภาวะที่เจ็ดเปลี่ยนที่อยูเทานั้นเองเพราะรางกาย
ประกอบดวยธาตุ 7 รางกายเปนแตสักวาธาตุไมมีความอะไรยิ่งกวานั้นใครเอาดาบฟนใครตายก็ไมถือวา
เปนการฆาเปนแตเพียงทําใหเกิดชองขึ้นในระหวางธาตุทั้ง 7เทานั้น 
       6) สํานักอชิตเกสกัมพลมีหลักคําสอนเปนนัตถิกวาทะคือถือวาบุญบาป
ไมมีอะไรๆ ไมมีทั้งนั้นรางกายประกอบดวยดินน้ําลมไฟและอากาศเมื่อตายธาตุเหลานี้ก็แตกแยกไปรวม
กับธาตุตามเดิมเมื่อตายแลวก็สิ้นสุดแตเพียงเทานั้น 
       จากที่กลาวแสดงใหเห็นวาเจาลัทธิรวมพุทธสมัยเหลานี้มีปรัชญา
ความคิดและการเผยแผคําสอนของตนที่แตกตางกันออกไปเปนปจเจกชน ซึ่งจากการคนควาวิจัย
พบวากับในคัมภีรพระไตรปฎก พรหมชาลสูตร (ดูรายละเอียดใน ที.สี. (ไทย)) ปรากฏแนวความคิด
ทางดานปรัชญาที่เรียกวา “อนุทิฏฐิ” ตางๆ รวมทั้งสิ้น 62 อยางดวยกันแตเมื่อสรุปเปนหลักใหญๆ
แลวมี 2 ประการ คือ แนวความคิดที่เปนสัสสตทิฎฐิคือพวกที่เห็นวาทุกสิ่งเปนของเที่ยงแทไมมีการ
แปรสูญและแนวความคิดท่ีเปนอุจเฉททิฎฐิคือพวกท่ีปฏิเสธทุกอยางวาขาดสูญชีวิตเมื่อตายไปแลวก็ไม
มีอะไรซึ่งปรัชญาแนวคิดดังกลาวถูกจําแนกไปตามหลักคําสอนของเจาลัทธิทั้ง 6 เหลานั้น แตพระพุทธองคก็ไม
ทรงเห็นดวยกับแนวคิดเหลานั้นดวยทรงเห็นวาเปนแนวความคิดที่เหลวไหล ปราศจากแกนสารจึงได
ทรงเริ่มเผยแผโมกขธรรมที่พระองคไดทรงตรัสรู 
       อนึ่งจากสภาพการณทางดานศาสนาดังกลาวที่เกิดขึ้นในยุคสมัย
พุทธกาลสามารถสรุปไดวาเปนยุคสมัยนั้นเปนยุคแหงการปฏิวัติทางดานศาสนาความเปลี่ยนแปลง
ทางดานความเชื่ออันจะสงผลใหมีการแสวงหาแนวทางแหงการหลุดพนทําใหเกิดมีลัทธิและพิธีกรรม
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ตางๆแขงขันกันในการแสวงหาศาสนิกเพื่อเปนเครื่องอุปถัมภและใหการรักษาคุมครองในการดําเนิน
กิจกรรมของลัทธิตน 
       ดานพระเทพเวที (ประยุทธ ปยุตฺโต) (2532) ไดกลาวไววาพระพุทธเจา
ทรงตั้งสังคมสงฆขึ้นในทามกลางความสับสนวุนวายของสังคมโดยใหทัศนะเกี่ยวกับสภาพความ
เปลี่ยนแปลงตางๆ ทางสังคมของอินเดียสมัยนั้นอันเปนมูลเหตุใหพระพุทธเจาทรงจัดตั้งสังคมสงฆขึ้น 
ดังนี้ 
       1. การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง กลาวคือ เกิดการทําสงครามรบพุง
เพื่อขยายอาณาเขต ระหวางรัฐที่ปกครองในระบอบราชาธิปไตยกับรัฐที่ปกครองดวยระบบสามัคคีธรรม 
(สาธารณรัฐ) ซึ่งฝายที่ปกครองในระบอบราชาธิปไตยกําลังเรืองอํานาจ ไดขยายอาณาเขตออกไปเรื่อย 
สงครามสามารถเกิดขึ้นไดทกุเวลา ระบบสามัคคีธรรมหรือประชาธิปไตยกําลังหมดไป ในสมัยพุทธกาลจึง
เหลือเพียงแควนวัชชีแควนเดียว ภายหลังพระพุทธเจาปรินิพพานแลวแควนวัชชีก็ตกอยูในอํานาจแควนโกศล 
       2. การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ กลาวคือ เมื่อมีการแผอํานาจแยงชิงกัน 
การคาขายก็เจริญขึ้น มีการเดินทางคาขายระหวางรัฐ แตสินคาสวนใหญเปนของฟุมเฟอย เชน เสื้อผา 
และเครื่องประดับ พวกเศรษฐีจะเปนพวกที่มีอิทธิพลมาก มีการดึงนักลงทุนหรือเศรษฐีใหไปลงทุน
หรือไปอยูอีกรัฐหนึ่ง ดังเชนกรณีแควนโกศลของพระเจาปเสนทิโกศลเห็นวาแควนมคธมีเศรษฐีใหญถึง
หาคน จึงไดขอเศรษฐีเมณฑกะซึ่งเปนปูของนางวิสาขาใหไปอยูแควนของตน เพื่อทําใหแควนของตน
เจริญรุงเรืองเปนตน 
       3. การเปลี่ยนแปลงดานการศึกษา กลาวคือ พวกพราหมณซึ่งถือวา
เปนปญญาชนสมัยนั้น ไมยอมทําหนาที่ของปญญาชนหรือวิชาการสักเทาไร กลับหันมามัวเมาฟุงเฟอ
ในเรื่องของลาภและสักการะ เพลิดเพลินวุนวายอยูกับเรื่องพิธีกรรมตางๆ ชอบความเปนอยูสุขสบาย
แสวงหาผลประโยชนจากนักปกครอง ชีวิตของสัตวเปนจํานวนมากถูกนําเขาสูพิธีกรรม เพื่อทําใหผูมี
อํานาจไดประสบกับความสุข พิธีกรรมเหลานั้นชักจูงใหคนเห็นแกประโยชนสวนตัวมากขึ้น เพราะทํา
ขึ้นเพื่อหวังในประโยชนของตนสรางความเดือดรอนใหแกผูคนชั้นต่ํากวาพวกศูทรที่ถือวาเปนวรรณะ
ต่ําไมมีโอกาสแมกระทั่งฟงเสียงสาธยายพระเวท คัมภีรศักดิ์สิทธิ์ของพราหมณ หากใครฟงหรือไดอาน
จะถูกลงโทษอยางรุนแรง 
       4. การเปลี่ยนแปลงทางดานสังคม กลาวคือ พวกนักบวชอีกพวก
หนึ่งไมเห็นดวยกับการกระทําของพราหมณก็ปลีกตัวออกจากสังคมเพราะความเบื่อหนายในสภาพ
สังคม เริ่มบําเพ็ญเพียรตางๆ ตามความเชื่อของตนโดยหวังจะไดพบความสุขที่แทจริง ดังนั้นในยุคนี้จึง
เกิดเจาลัทธิตางๆ มากมาย 
       สรุปไดวา สภาพสังคมในสมัยพุทธกาลมีกลุมคนพวกหนึ่งที่กําลัง
รุงเรืองดวยอํานาจศาสนา และกําลังเพลิดเพลินมัวเมาแสวงหาทรัพยสมบัติและความสุขทางวัตถุตางๆ 
พรอมกับที่คนหลายพวกกําลังมีฐานะและความเปนอยูดอยๆ ลงทุกที ไมคอยไดรับความเหลียวแล 
เมื่อสถานการณสังคมเปนเชนนี้ จึงทําใหพระพุทธเจาทรงตั้งสังคมสงฆขึ้น ซึ่งอาจสะทอนใหเห็นถึง
พุทธวิสัยของพระพุทธเจาในแงที่วาพระองคทรงกอตั้งคณะสงฆขึ้นใหเปนสังคมที่ปราศจากวรรณะและ
ความเหลื่อมล้ําทางสังคมโดยรับคนจากทุกวรรณะเขามาสูความมีฐานะและสิทธิที่เทาเทียมกันทรง
แสดงพทุธทัศนะในการแบงแยกชนชั้นดวยคุณธรรมมิใชชาติกําเนิด รวมทั้งวางระบบสังคมพุทธบริษัท
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ที่จะชวยค้ําจุนสังคมปราศจากวรรณะไว สนับสนุนสังคมสงฆใหเปนรูปแบบของการรวมกลุมกันทาง
สังคมเพื่อดําเนินกิจกรรมที่เปนประโยชนทั้งตอตน (อัตตัตถะ) และผูอื่น (ปรัตถะ) และเพื่อใหสังคม
สงฆเปนทางเลือกของระบบสังคมที่มีขอผูกมัดและขอจํากัดตางๆ มากมายไดหันมาใชรูปแบบการ
ดําเนินชีวิตในรูปแบบใหมที่ทําใหมีสิทธิและเสรีภาพความเสมอภาคในการอยูรวมกันทําใหสังคมสงฆ
เปนสังคมในรูปแบบใหมที่ทาทายตอระบบโครงสรางทางสังคมที่เปนอยูในขณะนั้น 
   2.3.1.2 องคกรสงฆในสมัยพุทธกาล 
     ภายหลังจากที่พระพุทธเจาทรงตรัสรูและมีพระดําริที่จะทรงเผยแผพระสัจ
ธรรมในเบื้องแรกทรงดําริถึงบุคคลที่เคยรูจักคืออาฬารดาบสและอุทกดาบสก็ทรงรูดวยพระญาณวาทั้ง
สองดาบสนั้นไดเสียชีวิตแลวและตอมาทรงพิจารณาถึงบุคคลใกลชิดพระองคซึ่งก็คือพระปญจวัคคียก็รู
วาอยูที่ปาอิสิปตนมฤคทายวันเขตกรุงพาราณสีจึงไดเสด็จไปเพื่อโปรดบุคคลเหลานั้นคณะสงฆคณะ
แรกที่เขามาสูสังคมสงฆในพระพุทธศาสนาจึงเปนพระปญจวัคคียซึ่งประกอบไปดวยพระอัญญาโกณ
ฑัญญะพระวัปปะพระภัททิยะพระมหานามและพระอัสสชิเมื่อเสด็จไปถึงทรงแสดงธรรมชื่อวา     
“ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร” โปรดทานเหลานั้นจบพระธรรมเทศนาพระอัญญาโกณฑัญญะไดดวงตาเห็น
ธรรมวา “สิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเปนธรรมดาสิ่งทั้งปวงนั้นมีความดับไปเปนธรรมดา” และทูลขอ
บรรพชาอุปสมบทจึงนับไดวาพระอัญญาโกณฑัญญะเปนพระสงฆรูปแรกที่เกิดขึ้นในพระพุทธศาสนา
สวนอีก 4 คนที่เหลือพระพุทธเจาทรงสั่งสอนอบรมจนไดดวงตาเห็นธรรมและบรรลุอรหันตผลในเวลา
ตอมาพระพุทธเจาไดทรงประทานอนุญาติการบรรพชาดวย “เอหิภิกขุอุปสัมปทา” โดยตรัสวา      
“เธอทั้งหลายจงเปนภิกษุมาเถิดธรรมอันเรากลาวดีแลวเธอทั้งหลายจงประพฤติพรหมจรรยเพื่อทํา
ที่สุดทุกขโดยชอบเถิด” (วิ.ม.(ไทย)) และดวยพระดํารัสนี้จึงมีพระรัตนตรัยเกิดขึ้นเปนครั้งในโลก 
ประกอบดวย พระพุทธ (ผูตรัสรูเองดวยดีโดยชอบ) พระธรรม (สิ่งที่พระพุทธองคไดทรงตรัสรูแลว) 
พระสงฆ (สาวกผูฟงธรรมแลวตรัสรูตาม) 
     พระสงฆกลุมที่สองที่เขามาสูพระพุทธศาสนาคือพระยสะและสหายของ
พระยสะอีก 4 คน คือ วิมละ สุพาหุ ปุณณชิ ควัมปติ ซึ่งเปนบุตรของเศรษฐีในกรุงพาราณสีนั่นเอง      
พระพุทธองคทรงบวชใหกับพระยสะกอนและไดแสดงธรรมใหกับบิดามารดาของพระยสะจาเกิดมี
อุบาสกอุบาสิกาคูแรกในพระพุทธศาสนา เมื่อพระยสะและสหายทั้ง4คนไดรับการบรรพชาสหายอีก 
50 คนของพระยสะที่เปนชาวชนบททราบขาวแลวมีความคิดวาธรรมวินัยและบรรพชาที่ยสะกุลบุตร
โกนผมและหนวดนุงหมผากาสายะออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิตคงจะไมต่ําทรามเปนแนจึงไดพากัน
เดินทางมาหาพระยสะและไดเขาเฝาพระพุทธเจารับฟงธรรมเทศนาจนไดดวงตาเห็นธรรมและสําเร็จ
อรหันตผลในเวลาตอมาครั้นแลวจึงมีพระอรหันตเกิดขึ้นในโลก 61 รูปเมื่อพระสงฆสาวกมีจํานวนมาก
พอสมควรแลวจึงมีพระดําริที่จะสงพระสาวกไปประกาศพระศาสนาโดยไดตรัสรับสั่งกับภิกษุทั้งหลาย
ดังปรากฏในมารกถา (วิ.ม. (ไทย))วา 
     “ภิกษุทั้งหลายพวกเธอจงจาริกไป เพื่อประโยชนสุขแกชนจํานวนมาก         
เพื่ออนุเคราะหชาวโลก เพื่อประโยชนเกื้อกูล และความสุขแกทวยเทพและมนุษย จงแสดงธรรมมีความงามใน
เบื้องตน มีความงามในทามกลาง และมีความงามในที่สุด จงประกาศพรหมจรรย พรอมทั้งอรรถและ
พยัญชนะบริสุทธิ์บริบูรณครบถวน” 
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     สวนพุทธองคทรงเสด็จไปยังตําบลอุรุเวลาเสนานิคม เมืองคยา แควนมคธ
เพราะแควนมคธที่มีพระเจาพิมพิสารเปนผูปกครอง ถือไดวาเปนแควนที่รุงเรืองและมีอํานาจเปน 1 ใน 4 
ของชมพูทวีปในขณะนั้น อีกทั้งยังเปนที่รวมของพวกชฎิลนักบวชและเจาสํานักตางๆ มากมายสาเหตุที่
พระพุทธเจาทรงประดิษฐานพระพุทธศาสนาในแควนมคธกอนที่อื่น เพราะในขณะนั้นแควนมคธเปน
ดินแดนสวนเหนือของอินเดียที่ศาสนาพราหมณมีอิทธิพลนอยที่สุด (กรุณา  กุสลาสัย, 2515) โดยใน
ระหวางทางที่ทรงดําเนินอยูนั้นทรงไดพบภัททวัคคียจํานวน 30 คนพระองคไดทรงแสดงธรรมใหฟงจน
เลื่อมใส และทูลขออุปสมบทบําเพ็ญสมณะธรรมตอไป เมื่อจาริกถึงอุรุเวลาเสนานิคมไดเสด็จไปโปรด
อุรุเวลกัสสปะ นทีกัสสปะ และคยากัสสปะซึ่งมีบริวารจํานวน 1,000 รูป ผูตั้งสํานักอยูริมแมน้ําคยา    จน
เกิดความเลื่อมใสและขออุปสมบทในสํานักของพระพุทธองค ในชวงเวลาเดียวกันพระอัสสชิที่เปนภิกษุ
รูปหนึ่งในคณะของพระปญจวัคคียไดเดินทางมาถึงกรุงราชคฤหและไดแสดงธรรมแกอุปติสสปริพพา
ชก (พระสารีบุตร) ที่เปนศิษยเอกของสัญชัยเวลัฏบบุตร จนเกิดความเลื่อมใสและไดดวงตาเห็นธรรม
ตอมาไดชัดชวนโกลิตปริพพาชก (พระมหาโมคคัลลานะ) ที่ เปนเพื่อนกันมาบวชในสํานักของ
พระพุทธเจา ซึ่งทานทั้งสองไดรับการแตงตั้งเปนคูอัครสาวกซายและขวา เปนกําลังในการเผย
พระพุทธศาสนาสามารถประดิษฐานพระพุทธศาสนาในกรุงราชคฤหไดเปนการสําเร็จ และทําให    
พระศาสนาเผยแผไดมาจนถึงปจจุบัน (วิ.ม. (ไทย)) 
     ในระยะเริ่มแรกของการประกาศพระศาสนา บุคคลผูเขามาบวชในองคกร
คณะสงฆมีจํานวนไมมากนั้น พระพุทธเจายังไมไดตั้งกฎเกณฑ กําหนดคุณสมบัติของผูตองการจะบวช
ทั้งนี้เพราะพระองคทรงทําหนาที่ในการคัดเลือกและใหการบวชเอง ซึ่งวิธีการบวชเชนนี้เรียกวา 
“เอหิภิกขุอุปสัมปทา” เมื่อพระสาวก 60 รูปแรก ออกประกาศพระศาสนาปรากฏวา มีผูมีศรัทธา
เลื่อมใสจะขอบวชดวยจํานวนมาก พระสงฆสาวกไดนํากุลบุตรเปลานั้นมาเฝาพระพุทธเจาเพื่อที่จะให
พระองคทรงบรรพชาให พระสาวกเหลานั้นตางไดรับความลําบากในการเดินทางเพราะการคมนาคม
ยังไมสะดวกทําใหงานการเผยแผเปนไปอยางลาชา พระพุทธองคทรงคํานึงถึงเหตุเหลานี้จึงทรงอนุญาต
ใหพระสาวกผูใหญที่มีคุณสมบัติเหมาะสมใหการบรรพชาอุปสมบทแกกุลบุตรที่มีศรัทธาดวยวิธี     “ติสรณ
คมนูปสัมปทา” (วิ.ม. (ไทย)) 
     ตอมาเมื่อพระพุทธองคทรงเห็นวามีพระสงฆสาวกเพิ่มมากขึ้นเปนจํานวนมาก
งานการของพระศาสนาเปนไปอยางกวางขวาง สังคมสงฆกลายเปนสังคมที่มีขนาดใหญสมควรที่จะ
มอบหมายภาระใหหมูสงฆไดปกครองกันเอง เพื่อเปนการปูพื้นฐานการปกครองคณะสงฆโดยหมูสงฆเอง
พระพุทธองคจึงไดทรงยกเลิกการบวชดวยวิธีไตรสรณคมน และทรงอนุญาตใหมีการบวชดวยวิธี     
“ญัตติจตุตถกรรมวาจา” โดยปรารภเรื่องราธพราหมณเปนเหตุดังที่ทรงตรัสวา “ภิกษุทั้งหลาย นับตั้งแต
วันนี้เปนตนไป เราหามการอุปสมบทดวยไตรสรณะคมที่เราอนุญาตไว ภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให
อุปสมบทดวยญัตติจตุตถกรรม” (วิ.ม. (ไทย) 4/69/98) และไดนําวิธีการบวชแบบไตรสรณ – คมนไปใช
กับการบวชของสามาเณรแทนซึ่งการณนี้สืบทอดมาถึงปจจุบันอีกทั้งในกาลตอมาพระพุทธองคทรงม ี
พระพุทธานุญาตใหภิกษุใหการอุปสมบทแกสตรีที่ประสงคจะบวชเปนนางภิกษุณี อันสืบเนื่องมากจาก
การรองขอของพระนางมหาปชาบดีโคตม ีและมีพระอานนทเปนผูทูลชวยเหลือใหไดรับการอุปสมบทพระ
นางมหาปชาบดีโคตรมีจึงนับไดวาเปนภิกษุณีรูปแรกในพระพุทธศาสนาเปนการบวชดวยการรับ      ครุ



36 

ธรรม 8 ประการ จากพระพุทธองคและตอมาก็บวชใหแกเหลาบริวารของพระนางมหาปชาบดีโคต     มี
ทําใหมีพุทธบริษัทครบเปน 4 ฝาย (วิ.จู. (ไทย)) 
     ดังนั้น หลักเกณฑการจัดองคกรสงฆในสมัยพุทธกาลนั้น พระพุทธองคทรงมี
ความระมัดระวังและพิถีพิถันเปนอยางยิ่งในการรับสมาชิกเขาสูหมูคณะหรือสถาบันสงฆในยุคแรกๆ
พระองคทรงคัดเลือกสมาชิกที่เขามาใหมดวยพระองคเอง คือ ทรงประทานการอุปสมบทแกพระปญจ
วัคคียมีพระอัญญาโกณฑัญญะเปนตน จากนั้นก็ทรงมอบอํานาจแกคณะสงฆในการคัดเลือกคัดสรร
สมาชิกที่มาอยูใหมดวยญัตติจตุตถกรรมแตถึงกระนั้นก็มีมาตรการที่รัดกุมมาก เชน ผูที่จะอุปสมบทตอง
เปนผูชายมีอายุครบ 20 ปบริบูรณขึ้นไป และเปนคนที่มีอวัยวะสมบูรณไมพิกลพิการไมเปนโรคที่สังคม
รังเกียจเปนตน (วิ.ม. (ไทย)) และพระองคยังทรงกําหนดคุณสมบัติของพระอุปชฌาย และพระสงฆที่จะ
กระทําการยอมรับสังฆกรรมแหงการรับสมาชิกใหม หรือพระภิกษุโดยทรงบัญญัติใหพระภิกษุใหมแตละ
รูปมีพระอุปชฌาย คือ เมื่อจะบวชตองมีพระอุปชฌายเปนผูดูแลนั่นหมายถึงพระภิกษุผูบวชใหมตองมี
พระอุปชฌาย เปนผูดูแลเหมือนบิดาดูแลลูกดั่ งที่พระพุทธองคตรัสกับพระภิกษุตอนประกาศ
พระพุทธศาสนาใหมๆ วา “ภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตอุปชฌาย อุปชฌายจักเขาไปตั้งจิตสนิทสนมใน
สัทธิวิหาริกเหมือนบุตรสัทธิวิหาริกจักเขาไปตั้งจิตสนิทสนมในอุปชฌายเหมือนบิดา เมื่อเปนเชนนี้แลว
อุปชฌายและสัทธิวิหาริกจักมีความเคารพยําเกรงประพฤติกลมเกลียวกัน จักถึงความเจริญงอกงาม
ไพบูลยในธรรมวินัยนี้” (วิ.ม. (ไทย)) ผูบวชใหมยังไมรูหลักการและแนวทางในการศึกษาปฏิบัติที่ถูกตอง
ควรแนะนําใหความรูพื้นฐานเบื้องตน ยิ่งเมื่อมาอยูรวมกันมากๆ ขึ้นก็มีปญหาวา ผูเขามาใหมนั้นบางคน
เขามาแลวอาจจะมีความรูสึกเควงควาง ไมไดรับการแนะนําใหฝกฝน ศึกษา เรียนรู ทําใหไมไดรับ
ประโยชนจากคณะสงฆเทาที่ควรเพราะฉะนั้นพระพุทธเจาจึงทรงบัญญัติใหมีอุปชฌายขึ้นมา 
     พระพุทธเจาเมื่อทรงกอตั้งองคกรคณะสงฆแรกๆ ยังไมไดบัญญัติพระวินัยทั้งที่
เปนปาฏิโมกข และอภิสมาจารวัตร พระภิกษุเมื่อเขามาบวชในพระพุทธศาสนาก็ถือปฏิบัติตามรูปแบบที่
เปนธรรมเนียมของพระพุทธเจา วาดวยหลักการที่เปนทั้งคําสั่งและคําสอนรวมอยูดวยกันซึ่งจัดเปนจารีต
ศีลเรียกวา “โอวาทปาฏิโมกข” มีใจความวา “การไมทําบาปทั้งปวง การทํากุศลใหถึงพรอม          การทํา
จิตของตนใหผองแผวนี้คือคําสั่งสอนของพระพุทธเจาทั้งหลาย” (ที.ม. (ไทย)) ภายหลังจากที่สงพระสาวก
ออกประกาศพระศาสนาปรากฏวา มีผูเลื่อมใสตองการจะมาบวชดวยเปนจํานวนมาก        พระสาวก
เหลานั้นก็นํามาเฝาพระพุทธเจา เพื่อประทานการบวชใหแตบางทานก็อยูในสถานที่ไกล     การคมนาคม
ไมสะดวกอีกทั้งผูตองการบวชก็เพิ่มจํานวนปริมาณมากขึ้นทุกขณะ พระพุทธองคจึงทรงพิจารณาใหมอบ
อํานาจในการพิจารณารับและใหการอุปสมบทโดยทรงวางหลักเกณฑกําหนดคุณสมบัติของผูที่ตองการจะ
บวช เพื่อเปนแนวทางในการดําเนินงานของพระสาวกสงผลใหสมาชิกขององคกร       คณะสงฆ
เจริญเติบโตอยางรวดเร็ว เมื่อคนมาอยูรวมกันเปนจํานวนมากจึงจําเปนที่จะตองมีกฎเกณฑในการอยู
รวมกัน ทั้งนี้เพราะตางผูคนตางมีทิฐิความเห็นที่แตกตางอันเนื่องมาจากภูมิหลังของคนเหลานั้นเพื่อให
การอยูรวมกันเปนไปดวยความสงบเรียบรอยและมีระเบียบแบบแผนในการปฏิบัติในทํานองเดียวกัน
พระพุทธเจาจึงทรงบัญญัติสิกขาบท เพื่อเปนเครื่องควบคุมความประพฤติเพื่อสงเสริมการศึกษาและ
ปฏิบัติใหถึงจุดมุงหมายสูงสุดของพระศาสนาการบัญญัติสิกขาบทจึงเปนการจัดตั้งองคกรคณะสงฆวาง
ระบบการประพฤติปฏิบัติใหเกิดมีในองคกรคณะสงฆโดยทรงคํานึงถึงเหตุปจจัยตางๆ เปนองคประกอบ
หลักดังที่พระองคทรงตรัสกับพระสารีบุตรในคราวที่พระสารีบุตรไดทูลขอรองใหทรงบัญญัติสิกขาบท
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และแสดงปาติโมกขแกพระสาวก อันจะเปนเหตุใหพรหมจรรยดํารงอยูไดนานซึ่ง      พระพุทธองคทรง
ตรัสวา 
     “จงรอไปกอนเถิดสารีบุตร ตถาคตรูเวลาในเรื่องที่จะบัญญัติสิกขาบทนั้น 
ศาสดาจะยังไมบัญญัติสิกขาบทแกสาวก ไมยกปาติโมกขขึ้นแสดง ตลอดเวลาที่ยังไมเกิดอาสวักฐานิย
ธรรม บางอยางในสงฆ เมื่อเกิดอาสวัฏฐานิยธรรมบางอยางในสงฆ ตถาคตจึงจะบัญญัติสิกขาบท จะยก
ปาติโมกขข้ึนแสดงแกสาวก เพื่อขจัดธรรมเหลานั้น สารีบุตรก็ภิกษุสงฆยังไมมีเสนียด ไมมีโทษ ไมมีสิ่งมัว
หมอง บริสุทธิ์ผุดผอง ดํารงอยูในสารคุณ แทจริง ในภิกษุ 500 รูปนี้ ผูมีคุณธรรมอยางต่ําก็ชั้นโสดาบัน” 
(วิ.มหา. (ไทย)) 
     จากพุทธพจนดังกลาวแสดงใหเห็นวาพระพุทธองคทรงคํานึงเวลาและเหตุเปน
สําคัญในการที่จะทรงบัญญัติสิกขาบท ซึ่งจะตองประกอบไปดวยปจจัย 5 ประการไดแก (1) สังคมสงฆตั้ง
ไดเปนเวลานานพอสมควร (2) สังคมสงฆขยายตัวใหญขึ้น (3) มีผลประโยชนเกิดมากขึ้น (4) มีผูทรง
ความรูมากขึ้น (5) มีผูประพฤติผิดใหเปนที่เสื่อมเสียซึ่งหากมองในแงของเหตุผลที่พระพุทธเจาทรง
บัญญัติสิกขาบทนั้นจะเห็นวาพระองคไมไดบัญญัติไวลวงหนาเหมือนกับกฎหมายโดยทั่วไปแตทรง
คํานึงถึงกาลเวลาและความเหมาะสมของเหตุการณเปนหลักและพุทธวิธีในการบัญญัติสิกขาบทก็
ประกอบไปดวย (1) เมื่อมีเรื่องไมดีไมงามเกิดขึ้นทรงรับสั่งใหประชุมสงฆ (2) ตรัสถามภิกษุผูเกี่ยวของกับ
เหตุการณที่เกิดขึ้น (3) ทรงตําหนิภิกษุที่กอเรื่อง (4) ชี้โทษแหงการลวงละเมิด (วิ.มหา. (ไทย)) 
     ในขณะที่สมเด็จพระมหาสมณเจากรมพระยาวชิรญาณวโรรส (2517)      
ทรงใหเหตุผลในการบัญญัติสิกขาบทไวดังนี้ 1) เมื่อใดความเสียหายเกิดขึ้นเมื่อนั้นพระองคทรงบัญญัติ
สิกขาบทหามประพฤติเชนนั้นเปนอยางๆ ไป 2) ตั้งแลวไมเลิกถอนแตจะเพิ่มหรือแกไขใหเหมาะกับที่
จะประพฤติไดถายังหลวมอยูไมพอจะหามความเสียหายนั้นเด็ดขาดทรงบัญญัติรัดซ้ําเขาไปอีกถา       
ตึงนักก็แกไขหยอนลงมา 3) ตั้งแลวไมเลิกถอนแตเพิ่มอนุบัญญัติพระบัญญัติที่ตั้งไวครั้งแรกเรียกวามูล
บัญญัติขอที่ทรงบัญญัติเพ่ิมเติมทีหลังเรียกวา “อนุบัญญัต”ิ 
     สวนพระเทพเวที (ประยุทธปยุตฺโต) (2532) ชี้แจงวาวินัย คือ ระเบียบแบบ
แผนกฎเกณฑแบบตางๆ ที่ตั้งขึ้นโดยอาศัยหลักธรรมคําสอนนั้นและเพื่อทําใหคําสอนหรือหลักธรรม       
ที่พระพุทธเจาทรงสอนไวนั้นใหเกิดผลเปนจริงเปนจังขึ้นมาแลวก็เกื้อกูลการนําสูจุดหมายของ       
พระธรรมคําสอนของพระพุทธเจา และวินัย คือ การจัดตั้งวางระบบและระเบียบแบบแผนกับทั้งบท
กฎหมายระเบียบกฎเกณฑกติกาที่เปนขอกําหนดในการจัดตั้งรวมทั้งการจัดการใหคนประพฤติปฏิบัติ
หรือใหกิจการดําเนินไปตามตัวบทกฎหมายเมื่อคนตั้งอยูในวินัยโดยปฏิบัติตามสิกขาบทก็เปนผูมีศีลศีล
จึงเปนคุณสมบัติของคนเปนสภาพการฝกฝนพัฒนาที่อยูในตัวคน และยังไดกลาวตอไปอีกวาการที่
พระพุทธเจาจัดตั้งองคกรสงฆขึ้นมาและทรงบัญญัติพระธรรมวินัยซึ่งอาจเรียกไดวาเปนกฎหมายของ
องคกรดวยทรงเห็นประโยชน 5 ประการดวยกัน คือ 
     1. เพื่อประโยชนแกสงฆสวนรวม พระพุทธเจาทรงบัญญัติพระธรรมวินัยก็
เพื่อใชเปนแนวทางการศึกษาและการปฏิบัติแกพระภิกษุสงฆ ทั้งนี้เพราะแบบแผนและจุดมุงหมายของ
การดําเนินชีวิตของพระภิกษุนั้นมีแบบแผนและจุดมุงหมายที่แตกตางจากสังคมทั่วไป จึงจําเปนตองมีการ
จัดสภาพการณที่เกื้อกูลแกการปฏิบัติที่มุงตรงตอจุดหมายสูงสุดของพระพุทธศาสนาพรอมกันนั้นก็เปน
การเผยแพรความดีงามที่เกิดจาการปฏิบัติเชนนั้นใหกวางขวางออกไปเพื่อประโยชนสุขของชาวโลก (พระ
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ธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), 2546) ดังนั้น พระธรรมวินัยความสําคัญที่เปนความจําเปนในการที่จะกําหนด
รูปแบบกฎเกณฑในการอยูรวมกันของพระภิกษุสงฆที่เปนสังคมใหญซึ่งเปนสิ่งหนึ่งที่จะชวยประสาน
แนวคิดและการปฏิบัติใหเปนไปในทํานองเดียวกันหรือมีความเสมอกันทั้งทิฎฐิสามัญญตา        และสีล
สามัญญตา ซึ่งจะกอใหเกิดความสงบสุขในการอยูรวมกันโดยอาศัยกฎระเบียบหรือพระวินัยเปนเครื่อง
ดํารงอยูรวมกันเปรียบเหมือนดอกไมนานาชนิดถูกรอยไวดวยดายจึงไมแตกแยกกระจัดกระจาย ทั้งยังคุม
กันเขาเปนพวงมาลัยที่สวยสดงดงาม ดังที่พระพุทธองคตรัสไวในเวรัญชกัณฑ (วิ.มหา.(ไทย)) วา 
      “พระพุทธเจากกุสันธะ พระพุทธเจาโกนาคมนะ และพระพุทธเจากัสสปะ 
ไมทรงผอนคลายที่จะแสดงธรรมโดยพิสดารแกสาวก สุตตะ เคยยะเวทัลละของพระพุทธเจา 3 พระองค  
จึงมีมาก ทรงบัญญัติสิกขาบทไวแกสาวก มีการแสดงปาติโมกข เมื่อสิ้นพระพุทธเจาและสาวกผูปฏิบัติตามแลว 
สาวกชั้นหลังๆ ตางชื่อตางโคตร ตางชาติวรรณะไดเขามาบวชจากตางตระกุล เธอเหลานั้นพาให
พรหมจรรยดํารงอยูไดนาน เหมือนดอกไมนานาพรรณกองอยูบนแผนกระดานเอาดายรอยไว ยอมไมถูกลม
พัดกระจัดกระจายไป เพราะเหตุไร เพราะเอาดายรอยไว” 
     2. เพื่อประโยชนแกตัวบุคคล ในยุคตนของสมัยพุทธกาลบุคคลที่เขามาบวช
ลวนเปนผูที่มีสัมมาทิฎฐิกลาวคือ ความเห็นชอบ มีจุดมุงหมายเพื่อการความทําที่สุดแหงทุกขอยาง
แทจริง และบางทานก็ไดเปนผูบรรลุธรรมในชั้นสูงแลวจึงไดรับการบรรพชาอุปสมบท แตแมบางทานจะ
ยังไมไดบรรลุธรรมชั้นสูงระเบียบปฏิบัติ และการดํารงอยูก็เปนบุคคลที่มีศีลเปนที่รักตอมาเมื่อมีคนเขามา
บวชมากขึ้น มีการประพฤติผิดทั้งที่ตั้งใจและไมตั้งใจ พระภิกษุที่เปนศีลเปนที่รักจึงไดรังเกียจ           ซึ่ง
พระพุทธเจาทรงตรัสไววา การอยูรวมกันของบุคคลที่ไมเสมอกันนั้นเปนทุกข การบัญญัติพระธรรมวินัย
จึงเปนไป เพื่อกําราบคนหนาดานผูที่ไมมีความละอายในการประพฤติปฏิบัติตนที่นําความเสื่อมเสียมาสู
คนหมูมากโดยเปนการกําหนดขอบเขตการประพฤติปฏิบัติและเมื่อลวงละเมิดก็มีโทษตามสมควร       
แกธรรมนั้นๆ อันเปนการปองกันและการกําจัดไปในตัว และในประการตอมาก็เพื่อเปนการอยูผาสุกของ
ภิกษุผูมีศีลเปนที่รักเพราะบุคคลผูมีศีลเปนที่รักยอมตองการอยูอยางสงบสุข มีความสันโดษเปนพื้นฐาน
แตอาจจะไดรับความเดือดรอนจากภิกษุผูทุศีล ทั้งกายกรรม และวจีกรรมเรียกงายๆ วาเพื่อสงเสริมคนดี
และกําราบคนประพฤติชั่ว 
     3. เพื่อประโยชนแกชีวิตของมนุษย เพื่อใหการปกครองเปนไปสมกับ
เจตนารมณแหงการปกครองรัฐแตละรัฐ จึงตองตรากฎหมายขึ้นบังคับพลเมืองของตน ใหเวนการที่
ควรเวนใหประพฤติตามที่ควรประพฤติเมื่อพลเมืองใดประพฤติการที่เปนการฝาฝนบทบัญญัติของรัฐ
รัฐยอมตองลงโทษพลเมืองนั้นตามสมควรแกความผิด โทษที่ถูกลงโทษตามกฎหมายรัฐนี้ เปนโทษแหง
การทําชั่วที่ตองไดรับในภพนี้เปนผลเสียหายที่เกิดข้ึนในปจจุบัน ภิกษุแมจะมีเพศตางจากคฤหัสถมีการ
ดําเนินชีวิตที่พิเศษแผนกหนึ่งแลวก็ตาม แตภิกษุก็ยังตองเปนพลเมืองที่ตองอยูภายในบังคับแหง
กฎหมายรัฐเมื่อประพฤติการที่เปนการลวงละเมิดกฎหมายของรัฐยอมตองเกิดความผิดตองถูกลงโทษ
ดวยพระวินัยที่พระพุทธเจาทรงบัญญัติยอมเปนเหตุที่ทําใหเกิดผลในการเขาไปปดกั้นความประพฤติที่
เปนการเขาไปลวงละเมิดกฎหมายรัฐดวย (พระธรรมโสภณ (ฟน ปาสาทิโก), 2529) ซึ่งเปนการปดกั้น
ผลเสียหายที่จะเกิดขึ้นในปจจุบันเมื่อพระภิกษุสงฆเปนผูตั้งอยูในสังวรวินัยแลว ยอมไดชื่อวาเปนผูมี
ธรรมสําหรับปดกัน้ความชั่วและสําหรับอบรมฝกหัดตนใหเปนคนดี ทั้งนี้เพราะเปนผูคุมความประพฤติ
ใหเปนปกติเปนผูไมตกไปจากพระธรรมวินัยของพระพุทธเจาดําเนินไปสูหนทางอันสูงสุด คือ              
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พระนิพพาน และแมจะไมไดบรรลุธรรมในขั้นสูงก็ไดชื่อวาเปนผูที่ตั้งอยูในคุณความดีสมควรแกธรรมที่
ตนไดปฏิบัติ เปนเหตุเปนปจจัยในการบรรลุธรรมขั้นสูงในภพตอไป การบัญญัติพระธรรมวินัยของ
พระพุทธเจา จึงเปนการสงเสริมและปองกันอาสวะทั้งหลายที่จะมีขึ้นแกพระภิกษุสงฆ และเปนขอ
ปฏิบัติที่เปนแบบแผนในการติดตอหรือการดํารงอยูในสังคมทั่วไปไดอยางสงเรียบรอยไมกอโทษทั้งแก
ตนเองและผูอื่น 
      4. เพื่อประโยชนแกประชาชนทั่วไปที่เปนสังคมใหญองคกรคณะสงฆจัดได
วาเปนสังคมผูนําในดานคุณธรรม ความด ีที่เปนแบบอยางของคนในสังคม อันกอใหเกิดความเลื่อมใสของ
ประชาชนที่ยังไมเลื่อมใส และนอมนําตนเขามาสูการประพฤติปฏิบัติในความดี พระภิกษุถึงแมจะไดรับ
การพัฒนาอยางสมบูรณแลวคือ เปนพระอรหันตแลวก็ตามแตก็ยังตองประพฤติตามกฎเกณฑของสังคม
หรือประพฤติตัวใหเปนแบบอยาง ดังเชน พระพุทธเจาตรัสกับทานพระมหากัสสปะที่ปรากฏในชิณณสูตร 
(สํ.นิ. (ไทย)) วา 
       “กัสสปะบัดนี้เธอชรามากแลว เธอเล็งเห็นอํานาจประโยชนอะไรเธอ
จึงยังคงประพฤติวัตรในการถือธุดงค ใชผาบังสุกุล การบิณฑบาต การอยูปา ซึ่งผาปานบังสุกุลเหลานี้
ของเธอก็หนัก ไมนานุงหม เธอจงทรงคฤหบดีจีวร จงบริโภคโภชนะที่เขานิมนต จงอยูในสํานักของเราเถิด
ทานมหากัสสปะทูลตอบวาขาพระองคเล็งเห็นอํานาจประโยชน 2 ประการ คือ การอยูเปนสุขในทิฏฐธรรม
และอนุเคราะหประชาชนในภายหลังพระสงฆถึงแมจะเปนผูสําเร็จกิจหรือประโยชนของตนแลวก็ยัง
ตองประพฤติปฏิบัติ เพื่อใหเปนแบบอยางแกคนอ่ืน ใหคนอ่ืนไดประพฤติปฏิบัติตาม” 
       จากพุทธพจนดังกลาวแสดงใหเห็นวาการเกิดขึ้นของสังคมหรือ
องคกรคณะสงฆจึงเปนสังคมที่เปนแบบอยางของสังคมทั่วไป อันจะนํามาซึ่งความเลื่อมใสยิ่งของ
ประชาชนที่เลื่อมใสอยูแลวเปนผลดีแกจิตใจทําใหคนมีจิตใจดีงามดวยอาศัยความดีงาม จากพระภิกษุ
สงฆเปนสื่อ เปนกุศลพ้ืนฐานที่จะนําไปสูคุณความดีที่สูงยิ่งขึ้นไป 
     5. เพื่อประโยชนแกพระศาสนา การบัญญัติพระธรรมวินัยเพื่อใช เปน
แกนกลางในการดําเนินกิจกรรมตางๆ ขององคกรคณะสงฆ จะเปนสวนทําใหพระภิกษุสงฆไดรับ
การศึกษา และมีแนวปฏิบัติ พรอมกันนั้นก็สามารถที่จะนําพระธรรมคําสั่งสอนของพระพุทธเจาไปเผยแผ
ใหเจริญและม่ันคงตอไปอันเปนเหตุใหพระศาสนาดํารงอยูไดนาน ดังที่พระพุทธองคตรัสตอบคําถามอัน
เหตุปรารภเรื่องพระศาสนาทรงดํารงอยูไดไมนานและนานของพระสารีบุตร (วิ.มหา.(ไทย)) วาพระศาสนา
จะดํารงอยูไดนานหรือไมนั้นขึ้นอยูกับพระธรรมวินัยที่ไดถูกวางไวเปนแบบแผนใหพุทธสาวกที่บวชตามใน
ภายหลังไดประพฤติปฏิบัติ หากปราศจากพระธรรมวินัยซึ่งเปนแมบทในการประพฤติปฏิบัติตนแลว
ศาสนาก็ไมสามารถดํารงอยูไดนาน ซึ่งในเรื่องนี้พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตฺโต) (2543) ก็ไดกลาว ไววา 
เมื่อมีการบัญญัติพระธรรมวินัยที่เปนกฎเกณฑในการอยูรวมกันก็จําเปนตองรักษากฎระเบียบหรือเปน
การอุดหนุนหรือคําจุนพระวินัยเพื่อชวยใหระเบียบแบบแผนและระบบการตางๆ เกิดมีผลในการปฏิบัติ
ตามหลักการอยางหนักแนนมั่นคงเปนไปตามวัตถุประสงคอยางยั่งยืน 
     สรุปไดวา ในองคกรคณะสงฆนั้นมีกฏเกณฑในการจัดการบุคลากรภายใน
องคกรอยางชัดเจน เปนแบบแผนที่ยึดถือปฏิบัติกันมาจนถึงทุกวันนี้  แมวาพระพุทธองคจะทรง
ปรินิพพานนานแลวกวา 2,500 ป แตพุทธสาวกก็ยังมีพระธรรมวินัย ซึ่งเปรียบเสมือนกฎหมายที่ดังเปน
แกนกลางในการประพฤติปฏิบัติตนใหเปนที่นาเลื่อมใสศรัทธาของเหลาศาสนิก และธํารงรักษา
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พระพุทธศาสนา ทําศาสนกิจตราบจนถึงทุกวันนี้ เฉกเชนเดียวกับเวลาที่พระพุทธองคยังทรงพระชนมอยู 
เพราะมีพระพระธรรมวินัยซึ่งเปนตัวแทนของพระพุทธองคดังที่พระพุทธองคตรัสกับทานพระอานนทวา 
“อานนทบางทีพวกเธออาจจะคิดวา ปาพจนมีพระศาสดาลวงลับไปแลว พวกเราไมมีพระศาสดา ขอนี้
พวกเธอไมพึงเห็นอยางนั้น ธรรมและวินัยที่เราแสดงแลว บัญญัติแลวแกเธอทั้งหลาย หลังจากเราลวงลับ
ไปแลว ก็จะเปนพระศาสดาของเธอทั้งหลาย” (ท.ีม. (ไทย)) 
 2.3.2 องคกรสงฆหลังพุทธกาล 
   เมื่อครั้งพุทธเจายังทรงพระชนมอยู พระพุทธเจาและพระสาวกองคสําคัญ โดยเฉพาะ
พระสารีบุตรไดคํานึงวาเมื่อพระพุทธเจาปรินิพพานไปแลวหากไมมีการรวบรวมประมวลคําสอนของ
พระองคไว พระพุทธศาสนาก็จะสูญสิ้นดังนั้น แมพระพุทธเจายังทรงพระชนมอยูก็ไดการริเริ่มเปนการ
นําทางไวใหเปนตัวอยางแกคนรุนหลังวาใหมีการรวบรวมคําสอนของพระองค เรียกวาสังคายนา 
(ราชบัณฑิตยสถาน, 2548) คือ การประชุมตรวจชําระสอบทานและจัดหมวดหมูคําสั่งสอนของ
พระพุทธเจาวางลงเปนแบบแผนอันหนึ่งอันเดียวกัน ตามศัพท “สังคายนา” หมายถึง สวดพรอมกันหรือ
เรียกอีกอยางหนึ่งวา “สังคีติ” แปลวา สวดพรอมกัน มาจากคําวา คายนาหรือ คีติ แปลวา     การ
สวด สํ แปลวา พรอมกันคํานี้มีมูลเหตุมาจากวิธีการสังคายนาพระธรรมวินัยที่เรียกวาวิธีการรอยกรองหรือ
รวบรวมพระธรรมวินัยหรือประมวลคําสั่งสอนของพระพุทธเจามีวิธีการคือนําเอาคําสั่งสอนของ
พระพุทธเจาที่ทรงจําไวมาแสดงในที่ประชุมพระสงฆจากนั้นใหมีการซักถามกัน จนกระทั่งที่ประชุมลง
มติวาเปนอยางนั้นแนนอนเมื่อไดมติรวมกันแลวในเรื่องใด ก็ใหสวดขึ้นพรอมกันการสวดพรอมกัน
แสดงถึงการลงมติรวมกันเปนเอกฉันทและเปนการทรงจํากันไวเปนแบบแผนตอไป 
   ขณะนั้นลวงปลายพุทธกาลแลวนิครนถนาฏบุตรผูเปนศาสดาของศาสนาเชนได
สิ้นชีวิตลง สาวกของทานไมไดรวบรวมคําสอนไวเปนหมวดหมูและไมไดตกลงกันไวใหชัดเจนปรากฏวา
เมื่อศาสดาของศาสนาเชนสิ้นชีวิตไปแลวเหลาสาวกก็แตกแยกทะเลาะวิวาทกันวา ศาสดาของตนสอน
วาอยางไร ครั้งนั้นพระจุนทเถระไดนําขาวนี้มากราบทูลแดพระพุทธเจา และพระองคไดตรัสแนะนําให
พระสงฆทั้งปวงรวมกันสังคายนาธรรมทั้งหลายไวเพื่อใหพระศาสนาดํารงอยูยั่งยืนเพื่อประโยชนสุขแก
พหูชน (ท.ีปา.)  
   เวลานั้นพระสารีบุตรอัครสาวกยังมีชีวิตอยูคราวหนึ่งทานปรารภเรื่องนี้แลวกลาววา
ปญหาของศาสนาเชนเกิดขึ้นเพราะวาไมไดรวบรวมรอยกรองคําสอนไว เพราะฉะนั้นพระสาวก
ทั้งหลายของพระพุทธเจา ควรจะไดทําการสังคายนาคือรวบรวมรอยกรองประมวลคําสอนของ
พระองคไวใหเปนหลักเปนแบบแผนอันหนึ่งอันเดียวกันเมื่อปรารภเชนนี้แลวพระสารีบุตรก็ไดแสดง
วิธีการสังคายนาไวเปนตัวอยางโดยทานไดรวบรวมคําสอนที่พระพุทธเจาทรงแสดงไวเปนขอธรรม
ตางๆ มาแสดงตามลําดับหมวด เมื่อพระสารีบุตรแสดงจบแลวพระพุทธเจาก็ไดประทานสาธุการ       
(ท.ีปา.) โดยหลักธรรมที่พระสารีบุตรไดแสดงไวนี้ จัดเปนพระสูตรหนึ่งเรียกวาสังคีติสูตร (พระสูตรวา
ดวยการสังคายนาหรือสังคีต)ิ เปนตัวอยางท่ีพระอัครสาวกคือพระสารีบุตรไดกระทําไวแตทานพระสารี
บุตรเองไดปรินิพพานไปกอนพระพุทธเจาดังนั้นเมื่อพระพุทธเจาปรินิพพานแลวภาระจึงตกอยูกับพระ
มหากัสสปเถระซึ่งตอนที่พระพุทธเจาปรินิพพานนั้น เปนพระสาวกผูมีอายุพรรษามากท่ีสุด 
   2.3.2.1 ปฐมสังคายนา (การสังคายนาครั้งที่ 1) 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%95%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%95%E0%B8%A3
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%86%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%99%E0%B8%96%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%8F%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%95%E0%B8%A3&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%99
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     หลังจากที่พระสัมมาสัมพุทธเจาเสด็จดับขันธปรินิพพานไปแลว ทําใหเหลา
พระภิกษุสงฆที่เปนพระเสขะบุคคลตางก็พากันเศราโศก พิไรรําพันถึงพระพุทธเจา ในชวงที่ประชุม
เพลิงพระพุทธสรีระนั้น ไดมีภิกษุผูเฒารูปหนึ่งชื่อสุภัททะ ไดกลาวจาบจวงวาไมควรเศราโศก แตควร
จะดีใจที่พระพุทธองคเสด็จปรินิพพานเสียได เพราะทรงพระชนมอยูก็จะคอยติติงติเตียนอยูเสมอ     
จะทําจะพูดจะคิดอะไรก็ไมไดเปนอิสระ เมื่อพระมหากัสสปะไดยินถอยคําอยางนั้น มีความรูสึกเปน
หวงตอภัยพระพุทธศาสนายิ่งนัก จึงปรารภขอมติตอท่ีทามกลางสงฆวา ควรทําสังคายนาพระธรรมวินัย     
ภายหนาสภาวะมิใชธรรมจะรุงเรืองธรรมจะเสื่อมถอยสภาวะมิใชวินัยจะรุงเรืองวินัยจะเสื่อมถอยภาย
หนาอธรรมวาทีบุคคลจะมีกําลังธรรมวาทีบุคคลจะเสื่อมกําลังอวินัยวาทีบุคคลจะมีกําลังวินัยวาที
บุคคลจะเสื่อมกําลังลง (วิ.จู. (ไทย)) และนั่นจึงเปนเหตุใหเกิดการสังคายนาในครั้งที่ 1 ดังที่ปรากฏใน
สังคีตินิทาน (วิ.จู. (ไทย)) การทําสังคายนาครั้งที ่1 นั้นทําเมื่อพุทธศักราชที่ 1 หลังจากพุทธปรินิพพาน
แลวได 3 เดือนทําที่สัตตบรรณคูหาใกลกรุงราชคฤหแควนมคธประเทศอินเดียพระมหากัสสปเถระเปน
ประธานดําเนินการทําสังคายนาและพระมหากัสสปะสวดขอใหสงฆสมมติตัวทานเองเปนผูสอบถาม
ธรรมวินัยใหพระอุบาลีเปนผูตอบขอซักถามเกี่ยวกับวินัยและสมมติตัวทานเองเปนผูถามขอหลักธรรม
แลวใหพระอานนทเปนผูตอบขอซักถามหลักธรรมในการทําสังคายนาครั้งนั้นมีพระอรหันต 500 องค
กระทํา 7 เดือนจึงสําเร็จโดยมีพระเจาอชาตศัตรูเปนผูถวายความอุปถัมภตลอดการทําสังคายนาครั้งที ่
1 ในการทําสังคายนาครั้งที ่1 นี้ไดเริ่มตนสังคายนาพระวินัยเปนเบื้องตนเพราะถือวาวินัยก็คืออายุของ
พระพุทธศาสนาเมื่อพระวินัยคงอยูพระศาสนาก็ชื่อวายังคงอยูโดยที่พระมหากัสสปะเปนผูซักถามพระวินัย
แลวพระอุบาลีเปนผูตอบสวนพระธรรมนั้นพระอานนทเปนผูตอบ 
     หลังจากนั้น พระอานนทไดเสนอใหที่ประชุมรับทราบถึงพระบรมพุทธานุญาต
ที่พระพุทธองคทรงตรัสกับพระอานนทวา ดูกอนอานนทเมื่อเราลวงลับไปแลวสงฆยังหวังอยูจะพึงถอน
สิกขาบทเล็กนอยก็ได (วิ.จู. (ไทย)) และดวยสาเหตุที่พระอานนทยกประเด็นขึ้นมาบอกกลาวเทานั้นทําให
เหลาพระอรหันตบางรูปทําการปรึกษาหารือวาอะไรคือสิกขาบทเล็กนอย แลวจะกําหนดบทไหนอยางไร
ที่จะพึงเพิกถอนไดบางหลังจากที่มีความคิดแตกตางกันไปนานาประการ จนหาที่สุดแหงขอยุติมิไดเพื่อ
ปองกันวาทะของบุคคลนอกศาสนากลาวไดวา สิกขาบทที่พระสมณโคดมทรงบัญญัติขึ้นอยูตราบเทาที่
พระองคทรงมีชีวิตอยูเทานั้นจะมีระยะยาวเหมือนควันไฟท่ีจางหายไปงายสิ้นพระองคก็เหมือนสิ้นทุก
อยาง ดังนั้น พระมหากัสสปะผูเปนประธานสงฆจึงประกาศใหสงฆทราบดวยญัตติทุติยกรรมวาจาวา 
     “ทานทั้งหลายขอสงฆจงฟงขาพเจา สิกขาบทของพวกเราที่ปรากฏแกคฤหัสถ
มีอยูแมพวกคฤหัสถก็รูวาสิ่งนี้ควรแกพระสมณะเชื้อสายศายกบุตรสิ่งนี้ไมควร ถาพวกเราจักถอน
สิกขาบทเล็กนอยเสียจักมีผูกลาววาพระสมณโคดมบัญญัติสิกขาบทแกสาวกทั้งหลายชั่วคราวพระศาสดา
ของพระสมณะเหลานี้ ยังดํารงอยูตราบใดสาวกเหลานี้ยังศึกษาในสิกขาบททั้งหลายตราบนั้นเพราะเหตุที่
พระศาสดาของพระสมณะเหลานี้ปรินิพพานแลวพระสมณะเหลานี้จึงไมศึกษาในสิกขาบททั้งหลายในกาล
บัดนี้ถาความพรอมพรั่งของสงฆถึงที่สุดแลวสงฆไมพึงบัญญัติสิ่งที่ไมทรงบัญญัติไมพึงถอนพระบัญญัติที่
ทรงบัญญัติไวแลวพึงสมาทานประพฤติในสิกขาบททั้งหลายตามที่ทรงบัญญัติแลวนี่เปนญัตติ” (วิ.จู. 
(ไทย)) 
     พระมหากัสสปะ ยังไดสวดซ้ําและถามสงฆวา การไมบัญญัติสิ่งไมทรงบัญญัติ
ไมถอนพระบัญญัติที่ทรงบัญญัติไวแลว สมาทานประพฤติในสิกขาบททั้งหลายตามที่ทรงบัญญัติแลวชอบ
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แกผูใดทานผูนั้นพึงเปนผูนิ่งไมชอบใจแกผูใด ขอผูนั้นพึงพูดผลปรากฏวา ไมมีใครพูดอะไรเลยทุกรูป     
นิ่งเงียบในที่สุดเมื่อไมมีใครคัดคานเลยพระมหากัสสปะ จึงใชอํานาจสงฆทั้งหมดใหสงฆยอมรับขอมติ
ดังกลาวจึงสวดสรุปวา “สงฆไมบัญญัติสิ่งไมทรงบัญญัติ ไมถอนพระบัญญัติที่ทรงบัญญัติไวแลวสมาทาน
ประพฤติในสิกขาบททั้งหลายตามที่ทรงบัญญัติแลว ชอบแกสงฆ เหตุนั้นจึงนิ่ง ขาพเจาทรงความนี้ไวดวย
อยางนี้” 
     สรุปไดวาการทําสังคายนาครั้งที่ 1 ใชสถานที่ทํา คือ ถ้ําสัตตบรรณคูหาขาง
เขาเวภาระบรรพตใกลกรุงราชคฤห โดยองคอุปถัมภ คือ พระเจาอชาตศัตรู มีพระมหากัสสปเถระ
ไดรับเลือกเปนประธาน และเปนผูซักถามพระธรรมวินัย พระอุบาลีเถระเปนผูตอบขอซักถามทาง   
พระวินัยพระอานนทเถระเปนผูตอบขอซักถามทางพระธรรม มีพระอรหันตเขาประชุมเปนสังคีติการก
สงฆหรือสงฆผูเปนคณะกรรมการทําสังคายนา จํานวน 500 รูป ใชระยะเวลานานถึง 7 เดือน จึงสําเร็จ
ตามวัตถุประสงค 
   2.3.2.2 ทุติยสังคายนา (การสังคายนาครั้งที่ 2) 
     การสังคายนาครั้งที่ 2 สถานที่กระทําคือ วาลิการาม เมืองเวสาลี แควนวัชชี
โดยมีพระยสะกากัณฑกบุตร เปนผูชักชวนพระเถระท่ีเปนผูใหญเห็นแกพระธรรมวินัยรวมมือในการนี้
พรอมกับพระสงฆประชุมกัน 700 รูป กระทําอยูนานถึง 8 เดือน จึงเสร็จสังคายนาครั้งนี้กระทําภายหลัง
ที่พระพุทธเจาปรินิพพานแลว 100 ป โดยมีพระเรวตะเปนผูถามพระสัพพกามีเปนผูแกปญหาพระเจา  
กาลาโศกราชทรงอุปถัมภในการทําสังคายนาครั้งนี้มีพระภิกษุพวกวัชชีบุตรชาวเมืองเวสาลีแสดงวัตถ ุ    
10 ประการ วาเปนของควรหรือถูกตองตามธรรมวินัย (วิ.จู. (ไทย)) เมื่อพระสาวกทั้งหลายไดกระทําการ
สังคายนาพระธรรมวินัยครั้ง 2 เสร็จ แลวชวงระยะเวลากอนจะถึงการสังคายนาครั้ง 3 ระหวาง         
พ.ศ. 100-200 พระพุทธศาสนาเริ่มแตกแยกเปนฝกฝาย จนลุกลามกลายเปนมหาเภท คือ การแตกแยก 
ครั้งใหญสาเหตุมาจากพวกภิกษุวัชชีบุตรชาวกรุงเวสาลีพากันประพฤติสมาทานวัตถุ 10 ประการ      จน
ถูกทานพระยสกากัณฑบุตรกับพวกขับออกจากคณะสงฆ แลวพระมหาเถระทั้งหลายไดมีมติใหกระทํา
การสังคายนาพระธรรมวินัยครั้งที่ 2 โดยฝายของพวกภิกษุวัชชีบุตรเมื่อถูกขับออกจากคณะสงฆเดิมก็ได
ไปรวมตัวกันที่กรุงโกสัมพีรวบรวมพรรคพวกไดประมาณหมื่นรูปไดกระทําการสังคายนาแขงกับฝาย       
พระมหาเถระท้ังหลายการสังคายนาของภิกษุวัชชีบุตรนั้นมีพระภิกษุเขารวมมากที่สุดเปนประวัติการณ
จึงเรียกวา “มหาสังคีติ” หรือ “มหาสังฆิกสังคายนา” แลวเรียกคณะสงฆของตนวา “มหาสังฆิกะ” หรือ 
“มหาสังคีติกะ” นับแตนั้นมาพระพุทธศาสนาก็เริ่มแตกแยกเปน 2 ฝาย (วิ.จู. (ไทย))ดังนี้ 
     1. นิกายเถรวาท นิกายเดิมในพระพุทธศาสนา ยึดหลักธรรมคําสอนเดิมโดย
ไมมีการประยุกต เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม หรือตัดทอน แตประการใด หมายถึง กลุมพระเถระที่กระทํา
สังคายนาครั้งที ่2 มีพระยสกากัณฑกบุตรเถระ เปนตน 
     2. นิกายมหาสังฆิกวาท นิกายที่แยกออกจากนิกายเดิม คือ พวกภิกษุวัชชีบุตรมี
การประยุกตเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม และตัดทอนพระพุทธพจน ตามความเห็นชอบของพวกตนกลายเปน
จุดเริ่มแรกของการแตกแยกนิกายในพระพุทธศาสนา ซึ่งเกิดขึ้นในชวงพ.ศ. 100 อันเปนปที่กระทํา       
ทุติยสังคายนา หลังจากนั้นนิกายมหาสังฆิกะของพวกภิกษุวัชชีบุตรก็แตกแยกอีก 2 นิกาย คือ1) นิกายโค
กุลิกะ 2) นิกายเอกัพโพหาริกะ ตอมาในนิกายโคกุลิกะเกิดแตกแยกออกไปอีก 2 นิกาย คือ 1) นิกายปณณัตติ
วาท หรือนิกายปญญัติวาท 2) นิกายพาหุลิกะหรือนิกายพหุสสุติกะ 
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     ตอมาในปพ.ศ. 200 นิกายเถรวาทไดแตกแยกอีกเปนครั้งที่ 2 ทําใหเกิดนิกาย
ใหมขึ้น 2 นิกาย คือ (1) นิกายมหิสาสกะ (2) นิกายวัชชีปุตตกะตอมาในนิกายมหิสาสกะแตกแยกออกไป
อีก 2 นิกาย คือ (1) นิกายสัพพัตถิกวาท (2) นิกายธัมมคุตติยะตอมาในนิกายสัพพัตถิกะแตกแยกออกไป
อีก 1 นิกาย คือ นิกายกัสสปยะ และในนิกายกัสสปยะ ไดแตกแยกออกไปอีก 1 นิกาย คือ นิกายสังกันติกะ
ตอมาในนิกายสังกันติกะ ไดแตกแยกออกไปอีก 1 นิกาย คือ นิกายสุตตวาท สวนนิกายวัชชีปุตตกะได
แตกแยกออกไปอีก 4 นิกายคือ (1) นิกายธัมมุตตริยะ (2) นิกายภัทรยานิกะ (3) นิกายฉันนาคระหรือฉัน
นาคาริกะ (4) นิกายสัมมิติยะดังภาพที่ 2.1 
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ภาพที่ 2.1 กําเนิดคณะสงฆ 18 นิกายภายหลังการสังคายนาครั้งที่ 2 
ที่มา: สาธิต พนารี (2556) 
 
     สรุปไดวาการทําทุติยสังคายนาครั้งที่2นี้เพราะปรารภเรื่องที่พวกภิกษุวัชชีบุตร
แสดงวัตถ ุ10 ประการ กระทําที่วาลิการามเมืองเวสาลีแควนวัชชีโดยมีองคอุปถัมภ คือ พระเจากาลาโศก
ราช พระยสะกากัณฑกบุตรมหาเถระ เปนประธาน และพระเรวตเถระเปนผูซักถามพระธรรมวินัยพระสัพ
พกามีเถระเปนผูตอบขอซักถาม มีพระอรหันตเขาประชุมเปนสังคีติการกสงฆจํานวน 700 รูปใชระยะ
เวลานานถึง 8 เดือน และพระภิกษุเริ่มมีการแตกแยกนิกายกันออกไป 
  2.3.2.3 ตติยสังคายนา (การสังคายนาครั้งที่ 3) 
     การทําสังคายนาครั้งที่ 3 ประมาณพ.ศ. 200 กวาหรือประมาณ 300 ป ในยุค
สมัยของพระเจาอโศกมหาราช ผูทรงปกครองแผนดินแควนมคธ มีเมืองหลวงชื่อปาฏลีบุตร สมัยนั้นได
มีพระภิกษุผูปลอมบวชในบวรพระพุทธศาสนาเปนจํานวนมาก เพราะเห็นแกพวกอามิสทานและวัตถุ
ทานจึงพากันปลอมบวชมากมาย เมื่อบวชแลวก็พากันเทศนาสั่งสอนตามความเชื่อของตนแลวอางวา
เปนคําสอนของพระพุทธองค จนทําใหพระโมคคัลลีบุตรติสสะเถระผูทรงความรูดานพระไตรปฎก
ระอาแกใจที่ เห็นพวกพระภิกษุอลัชชีปลอมบวชเหลานั้นย่ํายีพระพุทธศาสนาจึงหลีกหนี  

นิกายเถรวาท 
 

สัพพัตถิกวาท 
 

กัสสปยะ 
 

มหิสาสกะ 
 

ธัมมมุตตริยะ 
 

วัชชีปุตตกะ 
 

ธัมมคุตตยิะ 
 

ฉันนาคระ 
 

สัมมติิยะ 
 

สังกันติกะ 
 

สุตตวาท 
 

พาหุลิกะ 
 

ปณณตัติวาท 
 

เอกัพโพหาริกะ 
 

นิกายมหาสังฆิกวาท 
 

โคกุลิกะ 
 

ภัทรยานิกะ 
 

เจติยวาท 
 

พุทธวจนะ 
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ไปอยูที่อโธคังคบรรพตเจริญวิปสสนาอยูที่นั้นอยางเงียบๆ เปนเวลาถึง 7 ปสาเหตุเกิดจากมีพระภิกษุผู
เปนอลัชชีปลอมมาบวชมากพระเจาอโศกมหาราชไมทรงสบายพระทัยอยางยิ่งในความแตกแยกของ
หมูพระภิกษุ เพราะพระภิกษุผูทรงศีลก็ไมยอมทําสังฆกรรมรวมกับพวกภิกษุทุศีลจึงรับสั่งใหพวกเสนา
อํามาตยชวยประสานงานใหเหลาพระภิกษุทั้งสองฝายประสานความสามัคคีแตพวกภิกษุทั้งสองฝายไม
ยอมทําสังฆกรรมรวมกันจนทําใหพวกอํามาตยทั้งประหารตัดหัวพระภิกษุผูทรงศีลเปนจํานวนมากขาว
ทราบถึงพระเจาอโศกมหาราชยิ่งทําใหพระองคไมทรงสบายพระทัยยิ่งขึ้นจึงเขาขอโทษและไปถาม
พระภิกษุทั้งหลายวาการที่พวกอํามาตยทําอยางนั้นพระองคเองจะเปนบาปหรือไมเหลาพระภิกษุก็
ตอบไมเปนเสียงเดียวกันบางก็บอกเปนบาปแนบางกลุมบอกวาไมเปนหรอกเพราะพระองคไมไดทําใคร
ทําคนนั้นเปนบาปเพราะความที่ไมทรงสบายพระทัยทําใหพระองคทรงสงทูตไปนิมนตพระโมคคัลลี
บุตรติสสะมาเปนผูถวายคําวิสัชนาใหหายของใจเมื่อพระโมคคัลลีบุตรติสสะไดถวายวิสัชนาใหหายของ
ใจวาการฆาฟนภิกษุเปนบาปเฉพาะของอํามาตยเทานั้นเพราะทําเกินรับสั่งพระเจาอโศกก็เลื่อมใส
อาราธนาใหทานเปนประธานสงฆชําระพระศาสนาใหบริสุทธิ์ทานพํานักอยูณอโศการามวิหารและพระ
เจาอโศกมหาราชใหประกาศชุมนุมสงฆจากทิศทั้ง 4 มารวมประชุมกันณอโศการามวิหารโดยใหพระ
โมคคัลลีบุตรติสสะถามธรรมกับคณะสงฆทุกรูปแตผลปรากฏวาพระภิกษุผูเปนเดียรถียปลอมบวชก็
ตอบไมไดหรือตอบไดแตไมตรงกับความเปนจริงแหงพระธรรมคําสอนของพระพุทธองคเมื่อความเปน
เชนนั้นพระเจาอโศกมหาราชจึงไดมีพระราชดํารัสใหกําจัดบังคับพระภิกษุที่เปนพวกเดียรถียใหสึก
ทั้งหมดรวมประมาณ 60,000 กวารูป หลังจากที่กําจัดพวกพระภิกษุเดียรถียปลอมใหสึกหมดแลวพระ
เจาอโศกมหาราชจึงอาราธนาพระภิกษุสงฆทั้งหมดทําอุโบสถสังฆกรรมและพระโมคคัลลีบุตรติสสะจึง
ถือโอกาสดังกลาวทําสังคายนาครั้งที ่3 โดยมีพระเจาอโศกมหาราชเปนองคศาสนูปถัมภและเลือกพระ
อรหันตรวมการสังคายนาทั้งหมด 1,000 รูปทําณอโศการามนครปาฏลีบุตรทําอยู 9 เดือน จึงสําเร็จ 
(วิ.จู. (ไทย)) พระโมคัลลีบุตรติสสะไดรอยกรองคัมภีรกถาวัตถุขึ้นเพื่อแกปญหาตางๆที่ยังคลุมเครือให
แจมแจงโดยไดตั้งคําถามและคําตอบไปในตัวกถาวัตถุไดแกเรื่องที่กลาวถึงบุคคลและวัตถุเปนตน
ประเด็นที่นาสนใจในการทําสังคายนาครั้งที่ 3 ไดแก พระเจาอโศกมหาราช ไดสงสมณทูตไปประกาศ
พระพุทธศาสนาในตางแดน แบงเปน 9 สาย (พระกวีวรญาณ จํานง ชุตินฺธโร, 2502: และอภิชัยโพธิ์
ประสิทธิ์ศาสตร, 2539) ดังตอไปนี ้
     1. พระมหินทเถระพรอมดวยภิกษุ 4 รูปสามเณร 1 รูปไปเผยแผพระศาสนาณ
เกาะลังกาทานไปเผยแผในสมัยพระเจาเทวานัมปยติสสะครองลังกา พระองคทรงเลื่อมใสและรับ
พระพุทธศาสนาเปนศาสนาประจําชาติและทรงใหการอุปถัมภเปนอยางดี 
     2. พระมัชฌันติกเถระไปแควนกัศมีรและคันธาระอยูทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ
ของประเทศอินเดียซึ่งไดแกแควนแคชเมียรในปจจุบันและดินแดนบางสวนอยูในเขตของประเทศ
อัฟกานิสถานดวย 
     3. พระมหาเทวเถระไปมหิสสกมณฑลปจจุบันไดแกแควนไมซอรและดินแดน
แถบลุมแมน้ําโคธาวารีอยูทางภาคใตของอินเดีย 
     4. พระรักขิตเถระไปวนวาสีประเทศแถบปาใตภูเขาวินธัย ไดแกแวนแควนโยนก
เหนือทางภาคตะวันตกเฉียงใตของอินเดียแควนบอมเบยในคัมภีรมหาวงศบันทึกวา ไดเกิดวัดขึ้น 500 วัด 
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     5. พระโยนกธรรมรักขิตไปอปรันตกชนบทอยูริมฝงทะเลอาระเบียนทางทิศ
เหนือของบอมเบย (พระโยนกธรรมรักขิตทานเปนชาวกรีก ซึ่งสันนิษฐานวาทานอาจเปนพระฝรั่งรูป
แรกในพระพุทธศาสนา) 
     6. พระมหารักขิตเถระไปเผยแผพระพุทธศาสนาณโยนกประเทศไดแกแวน
แควนของพวกฝรั่งชาติกรีกในทวีปเอเซียตอนกลางเหนือประเทศอิหรานตอขึ้นไปจนถึงเตอรกีสถาน 
     7. พระมัชฌิมและพระมหาเถระอีก4รูปคือพระกัสสปะโคตตะพระมูลกเทวีพระ
ทุนทภิสสระและพระเทวะไปเผยแผณแควนดินแดนแถบภูเขาหิมาลัยไดแกเนปาลซึ่งอยูตอนเหนือของ
ประเทศอินเดีย 
     8. พระมหาธรรมรักขิตไปเผยแผพระพุทธศาสนาณแควนมหาราษฏรปจจุบัน
เปนดินแดนแถบตะวันออกเฉียงเหนือหางจากเมืองบอมเบยในปจจุบัน 
     9. พระโสณะและพระอุตตระไปเผยแผพระศาสนาณดินแดนสุวรรณภูมิไดแก
ซึ่งเชื่อกันวาเปนจังหวัดนครปฐมในปจจุบัน 
     สรุปไดวาจากการที่พระเจาอโศกมหาราชไดทรงสงพระสมณทูตไปประกาศ
พระพุทธศาสนานั้นทําใหพระพุทธศาสนาไดเจริญแพรขยายไปสูนานาอารยประเทศโดยเฉพาะอยางยิ่ง
ประเทศไทยที่ไดรับอานิสงสของการกระทําสังคายนาครั้งที่3เปนอยางมาก โดยการทําสังคายนาครั้งที่ 3
นั้น ทําขึ้นที่อโศการามกรุงปาตลีบุตรมีพระเจาอโศกมหาราชทรงเปนองคอุปถัมภพระโมคคัลลีบุตรติสส
เถระเปนประธานในการสังคายนาพระอรหันตเขาประชุมเปนสังคีติการกสงฆจํานวน 1,000 รูปใช
ระยะเวลา 9 เดือนจึงสําเร็จสําหรับการทําสังคายนาพระธรรมวินัยนั้นเปนการตรวจชําระรวบรวมพระธรรม
วินัยใหเปนหมวดหมูโดยมีวิธีการคือการอาราธนาพระอรหันตพระขีณาสพและเชิญนักปราชญราชบัณฑิต
มารวมในการทําสังคายนาตรวจทานหลักธรรมคําสอนของพระพุทธเจามีพระมหากษัตริยเปนองค
ศาสนูปถัมภการทําสังคายนาแตละครั้งนั้นมีประโยชนตอพระพุทธศาสนาเปนอยางมากทําให
พระพุทธศาสนามีหลักธรรมที่แนนอนและสามารถตรวจทานไดเปนที่ยอมรับของพุทธศาสนิกชนปองกัน  
อสัทธรรมที่จะเกิดขึ้นนอกจากนี้การทําสังคายนาแตละครั้งนั้นยังมีสวนสําคัญในการจัดรูปแบบองคกร
คณะสงฆใหเปนสัดสวนชัดเจนมากยิ่งขึ้น 
 2.3.3 องคกรสงฆในสมัยสุโขทัย 
   พระพุทธศาสนาในสมัยกรุงสุโขทัยนี้มีทั้งลัทธิหรือนิกายเถรวาทและมหายานตั้งแตสมัย
พอขุนศรีอินทราทิตยตนราชวงศพระรวงที่ทรงนับถือพระพุทธศาสนาซึ่งพระพุทธศาสนาในสมัยกรุง
สุโขทัยไดรับอิทธิพลจากคณะสงฆลังกาวงศสืบเนื่องจากพระราหุลเถระไดมาประกาศพระพุทธศาสนาที่
เมืองนครศรีธรรมราชตอนใตของประเทศไทยแรกเริ่มตนพระพุทธศาสนาที่เมืองนครศรีธรรมราชประสบ
ความสําเร็จอยางยิ่งสรางศรัทธาความเลื่อมใสใหกับประชาชนจนเปนที่รูจักในนามพระพุทธศาสนาแบบ
ลังกาวงศเจริญรุงเรืองอยางมาก 
   จนถึงสมัยพอขุนรามคําแหงมหาราชเสด็จขึ้นครองราชยในพ.ศ. 1822 พระองคทรง
สดับกิตติศัพทของคณะสงฆลังกาวงศที่เมืองนครศรีธรรมราชจึงโปรดใหอาราธนาพระสังฆราชแหงคณะ
สงฆลังกาวงศจากเมืองนครศรีธรรมราชมาประดิษฐานพระพุทธศาสนาแบบลังกาวงศเมืองสุโขทัย     
(พระเมธีธรรมาภรณ ประยูร ธมฺมจิตฺโต, 2539) ดังปรากฏขอความตอนหนึ่งในศิลาจารึกสุโขทัยหลักที่ 1 
ดานที่ 2บรรทัดที่ 28-31วา “เบื้องตะวันตกเมืองสุโขทัยมีอรัญญิกพอขุนรามคําแหงทรงทําโอยทานแด
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พระมหาเถรสังฆราชปราชญเรียนจบปฎกไตร หลวกวาปูครูในเมืองทุกคนลุกแตเมืองศรีธรรมราชมา” 
(กรมศิลปากร, 2527) 

ตามศิลาจารึกพอขุนรามคําแหงมหาราชซึ่งจารึกไวประมาณพ.ศ. 1835 วานครสุโขทัยมีปูครูมี
พระมหาเถระและมีพระเถระสมเด็จฯกรมพระยาดํารงราชานุภาพไดทรงใหทัศนะวา “สังฆราชเห็นจะเปน
ตําแหนงสังฆนายกชั้นสูงสุดตําแหนงปูครูตรงกับที่เราเรียกพระครูทุกวันนี้เปนตําแหนงของพระสังฆราชแต
พระมหาเถระที่กลาวนั้นเห็นวาเปนพระที่มีอายุพรรษามากและทรงคุณธรรมดานศาสนาเทานั้นมิใชสมณ
ศักดิ์ที่พระเจาแผนดินทรงตั้ง” (สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอกรมพระยาดํารงราชานุภาพ, 2515) 

ในกรุงสุโขทัยระยะเริ่มตนคงมีพระสงฆ2คณะคือคณะสงฆฝายหินยานซึ่งมีอยูเดิมตั้งแตสมัย
พอขุนศรีอินทราทิตยกับคณะสงฆฝายหินยานแบบลังกาวงศที่จาริกมาจากเมืองนครศรีธรรมราชได
รวบรวมยุบนิกายเปนคณะเดียวกันเมื่อคราวเปนคณะสงฆลังกาวงศในสมัยพอขุนรามคําแหงมหาราช
(สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอกรมพระยาดํารงราชานุภาพ, 2514) 

การจัดระเบียบการปกครองคณะสงฆปรากฏเปนแบบแผนชัดเจนในรัชสมัยพระธรรมราชาลิ
ไทเพราะวาพระองคทรงอาราธนาพระมหาสามีสังฆราชจากเมืองนครพันชาวศรีลังกาทําใหบทบาทของ
พระพุทธศาสนาแบบลังกาวงศมั่นคงขึ้นดังขอความตอนหนึ่งที่ปากฎในศิลาจารึกวัดปามะมวงภาษาเขมร
ซึ่งเปนศิลาจารึกหลักที่ 4 ดานที่ 2 บรรทัดที่ 12-14) วา “สมเด็จบพิตรทรงใชใหราชบัณฑิตไปอาราธนา
พระสามีสังฆราชผูมีศีลเรียนจนจบพระไตรปฎก ซึ่งสถิตอยูในลังกาทวีปซึ่งมีศีลาจารวัตร คลายพระ
ขีณาสพทั้งหลายในโบราณจากนครพัน”(กรมศิลปากร, 2527) จึงเห็นไดชัดวาคณะสงฆลังกาวงศนั้นนิยม
อยูตามปาเปนพระนักปฏิบัติคณะนี้เรียกวาคณะอรัญวาสีคือกลุมพระสงฆผูจําวัดอยูในปาหรือวัดปา 
(สายวิปสสนา) สวนพระสงฆนิกายเดิมที่ชอบอยูบานหรืออยูวัดบานที่เรียกวาคณะคามวาสีหมายถึงที่พัก
อยูในบานหรือวัดที่อยูใกลตัวเมืองสวนมากจะเปนพระสายกลุมศึกษาเลาเรียนพระปริยัติธรรม 

คณะสงฆในสมัยกรุงสุโขทัยจะมี2คณะคือคณะคามวาสีคือคณะฝายขวาและคณะอรัญวาสีคือ
คณะฝายซายทั้งสองฝายปกครองแยกจากกันคือเปนเหมือนองคกรที่ปกครองโดยอิสระจากกันแตละคณะ
มีเจาคณะผูปกครองบังคับบัญชาสูงสุดเปนของตนเองที่เรียกวาพระสังฆราชมีหนาที่รับผิดชอบดูแลฝาย
ของตนดังนั้นกรุงสุโขทัยจึงมีพระสังฆนายกหรือประมุขสงฆ2รูปคือพระสังฆราชคณะคามวาสีและ
พระสังฆราชคณะอรัญวาสีเชนในพ.ศ. 1949 พระครูดิลกติรนศีลคันธวรวาสีธรรมกิตติสังฆราชมหาสามี
เจาสถิตณวัดปาแตทรงเปนพระสังฆราชคณะอรัญวาสีอีกฝายคือพระสังฆราชญาณรุจีมหาเถรเปน
พระสังฆราชของคณะคามวาสี (วิเชียร อากาศฤกษและสุนทร สุโภตะโยธิน, 2528) 

การปกครองคณะสงฆในหัวเมืองตางๆ นอกจากกรุงสุโขทัยพระมหากษัตริยทรงแตงตั้ง
พระสังฆราชประจําแตละหัวเมืองในลักษณะเดียวกันที่ทรงแตงตั้งประเทศราชไปครองหัวเมืองใหญใน
ฝายอาณาจักรจึงมีพระสังฆราชหลายพระองคสมเด็จพระเจาบรมวงศเธอกรมพระยาดํารงราชานุภาพทรง
นิพนธไววา “ในประเทศสยามเมื่อพระนครสุโขทัยเปนราชธานีเห็นจะมีพระสังฆราชองคเดียวดวยวิธี
ปกครองพระราชอาณาจักรในตอนนั้นหัวเมืองใหญที่หางไกลราชธานีเปนเมืองประเทศราชโดยมากแม
เมืองที่อยูใกลราชธานีที่เปนเมืองใหญที่ตั้งเจานายในราชวงศออกไปปกครองอยางทํานองเจาประเทศ
ราชเมืองใหญเมืองหนึ่งนาจะมีพระสังฆราชองคหนึ่งเปนสังฆปรินายกของสังฆบริษัทเขตเมืองนั้น” 
(สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอกรมพระยาดํารงราชานุภาพ, 2514)สวนพระเมธีธรรมาภรณ (2532) ได
กลาวในหนังสือพุทธศาสนากับสังคมไทยซึ่งพอสรุปไดวาการปกครองคณะสงฆในสมัยสุโขทัยเปนการ
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ปกครองรวมกันบังคับบัญชาตามลําดับชั้นโดยมีพระสังฆราชเปนตําแหนงสูงสุดของการปกครองคณะ
สงฆนอกจากนั้นคําวา “ปู”คงจะเปนตําแหนงรองจากสังฆราช (ปจจุบันเรียกวาพระครู) คําวา“มหา
เถระ”คงไดแกพระผูมีพรรษาผูคงแกเรียนรูธรรมวินัยทั่วไปแตมิใชตําแหนงที่กษัตริยแตงตั้งอาจจะมี
ตําแหนงทางการปกครองเปนเจาคณะหมูหมวดสมภารวัดก็ไดทั้งนี้ในสมัยสุโขทัยตอนปลายไดมี
ประเพณีพระราชทานสมณศักดิ์แกพระสงฆคงรับมาจากลังกา เขาใจวา“ตําแหนงสังฆราช”กับ“ปูครู”
เปนสมณศักดิ์ในสมัยนั้นสุโขทัยมีสังฆราชหลายพระองคแตการปกครองไมมีเอกภาพเหมือนกรุง
รัตนโกสินทรเพราะหัวเมืองใหญที่เปนประเทศราช เจาเมืองก็ตั้งสังฆราชเปนประมุขในแตละเมืองเปน
ประมุขในสมัยหลังปรากฏเรียกตําแหนงพระเถระเจาคณะเมืองวา“สังฆราชา”อยูหลายแหงสังฆราชจึง
มิใชมีองคเดียวสวนปูครูนั้นเมืองใหญๆอาจมีหลายองคถาเมืองเล็กมีองคเดียวขึ้นตรงตอสังฆราช ดังนั้น
พระสังฆราชจึงทําหนาที่ปกครองบังคับบัญชาพระสงฆผูอยูภายใตบังคับบัญชารองลงไปตามลําดับคือ
พระครูและเจาอาวาส โดยสามารถแสดงเปนภาพที่ 2.2 

 

 
 
ภาพที ่2.2 องคกรสงฆสมัยสุโขทัย 
ที่มา: พระเมธีธรรมาภรณ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) (2539) 
 

 อนึ่งโครงสรางองคกรคณะสงฆในสมัยสุโขทัยนี้มีลักษณะที่สอดคลองคูขนานกับการจัด
โครงสรางการปกครองประเทศในระบอบพอขุนโดยที่พอขุนหรือพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขของ
ทั้งฝายอาณาจักรและฝายศาสนจักร (สมบูรณ  สุขสําราญ, 2527) ซึ่งความสัมพันธระหวางศาสนจักร
และอาณาจักรอาจพิจารณาไดดังภาพที่ 2.3 

 

พอขุน 
 

พระสังฆราชในราชธาน ี
คามวาสี - ฝายขวา 

 

พระสังฆราช 
หัวเมืองสําคัญ 

 

พระสังฆราชในราชธานี 
อรัญญวาสี - ฝายซาย 

พระครูในราชธานี 
 

พระครูหัวเมือง 
 

พระครูในราชธาน ี
 

เจาอาวาสในราชธานี 
 

เจาอาวาส 
 

เจาอาวาสในราชธานี 
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ภาพที่ 2.3 ความสัมพันธระหวางศาสนจักรและอาณาจักรในสมัยสุโขทัย 
ที่มา: สมบูรณ สุขสําราญ (2527) 
 
 2.3.4 องคกรสงฆในสมัยอยุธยา 
  อาณาจักรกรุงสุโขทัยสิ้นสุดลงเมื่อ พ.ศ. 1920 โดยถูกผนวกเขาเปนดินแดนสวนหนาของ
อาณาจักรกรุงศรีอยุธยาตั้งแตบัดนั้นเปนตนมา ในสวนการปกครองคณะสงฆก็เปลี่ยนแปลงสภาพ
เชนเดียวกันกับอาณาจักรเหมือนกัน นอกจากคณะสงฆจะประพฤติปฏิบัติโดยเครงครัดตามหลักพระธรรม
วินัยแลว จะตองประพฤติปฏิบัติตนมิใหขัดตอจารีตประเพณีอันดีงามของสังคมและกฎหมายของบานเมือง
ซึ่งเปรียบเปนอาณาจักรกรุงศรีอยุธยาดวย (แสวง อุดมศรี, 2547) กลาวคือเมื่อกรุงสุโขทัยหมดอํานาจพระ
เจาอูทองหรือสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 ทรงสถาปนากรุงศรีอยุธยาขึ้นเมื่อ พ.ศ. 1893 ซึ่งถือวาเปน
ราชอาณาจักรที่ 2 ของไทยและมีพระมหากษัตริยเสด็จขึ้นครองราชยติดตอกันถึง 33 พระองคกลาวดาน
พระพุทธศาสนาเปนเรื่องที่สืบเนื่องจากกรุงสุโขทัยการปกครองคณะสงฆคงเปนไปตามแบบอยางการ
ปกครองคณะสงฆในยุคสุโขทัย คือ เปนคณะคามวาสีและคณะอรัญวาสีแตวาความเลื่อมใสในพระสงฆ
ลังกาวงศยังมีความเจริญแพรหลายมาตามลําดับคณะของพระภิกษุสงฆคณะเดิมเริ่มมีนอยลดลงเพราะ     
พากันไปบวชอยูในคณะสงฆลังกาวงศปรากฏตามหลักฐานพงศาวดารหนังสือตํานานโยนก (สมเด็จพระเจา
บรมวงศเธอกรมพระยาดํารงราชานุภาพ, 2515) วา เมื่อ พ.ศ. 1965 พระเถระชาวเชียงใหม 7 รูปพระเถระ
ชาวอยุธยา 2 รูปและพระเถระชาวเขมร 1 รูปเดินทางไปลังกาและไดบวชแปลงเปนสิงหลนิกายในสีมาน้ํา
แมน้ํากัลยาณีในสํานักพระวันรัตนมหาเถระเมื่อบวชใหมแลวก็ปฏิบัติอยูในลังกานานหลายปจึงเดินทาง
กลับขากลับนิมนตพระเถรชาวลังกามาดวย 2 รูปเมื่อถึงอยุธยาแลวก็แยกยายกันไปเผยแผตั้งนิกายขึ้นมา

พอครัว 
 

พอเมือง 
 

เจาอาวาส 
 

พระสังฆราชหัวเมืองสําคัญ 

พระครู 
 

ภิกษุ – สามเณร 
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พระสังฆราชในราชธาน ี
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องคศาสนูปถัมภก พอขุนหัวหนารัฐบาล 
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ใหมเรียกวา “ปาแกว” (วนรัตน=ปาแกว) คณะนี้ยังปรากฏที่นครศรีธรรมราชและพัทลุงเชนวัดเขียนคณะ
ปาแกวเปนตนคณะนี้ปฏิบัติเครงประชาชนจึงสนับสนุนมาก 

ในสมัยอยุธยานั้นเพิ่มสมณศักดิ์เขามาอีก 3 ขั้นคือสังฆราชกับพระครูยังเอาแบบสุโขทัยเพิ่ม
ตําแหนงสมเด็จพระสังฆราชบังคับบัญชาคณะสงฆทั่วอาณาจักรแบงการปกครองดังนี้(1) สมเด็จ
พระสังฆราชวาการทั่วราชอาณาจักร (2) พระสังฆราชวาการหัวเมืองใหญๆ (3) พระครูวาการหัวเมือง
เล็กหรือในราชธานีตอมาจึงยกพระครูใหสูงเทากับพระสังฆราชหัวเมืองที่เราเรียกวา “พระราชาคณะ”
อยูทุกวันนี้สวนคําวา “สมเด็จ” เปนภาษาเขมรที่นํามาใชในสมัยอยุธยานี้ (นนท  ธรรมสถิตย, 2533)
ตําแหนงสมเด็จในสมัยพระนารายณมหาราชปรากฏในหนังสือของลาลูแบร “เรื่องเมืองไทย” วาพระ
วันรัตนเปนสมเด็จพระสังฆราชที่มหาสังฆปรินายกปกครองคณะสงฆทั้งปวงแตในหนังสือเกาๆมีชื่อ
สมเด็จพระพุทธโฆษาจารยเปนเจาคณะใหญฝายคามวาสีสวนสมเด็จพระวันรัตนเปนเจาคณะใหญฝาย
อรัญวาสีพระสงฆรูปใดมีพรรษามากรูปนั้นก็เปนสมเด็จพระสังฆราช (พระราชธรรมนิเทศ ระแบบ ฐิตญาโณ, 
2536) 

รวมความไดวาตลอดระยะเวลาที่อยุธยาเปนราชธานีองคกรสงฆนั้นถูกแบงออกเปน 3 คณะ
อันไดแก (1) คณะคามวาสีฝายซาย หมายถึง คณะของพระสงฆนิกายเดิมที่มีมาตั้งแตแรกสถาปนากรุง
สุโขทัย (2) คณะอรัญวาสี หมายถึง คณะที่สืบตอประเพณีสงฆลังกาวงศของสุโขทัย (3) คณะคามวาสี
ฝายขวา หมายถึง คณะสงฆนิกายเดิมที่ไปแปลงที่ลังกาในสมัยอยุธยานี้แลวกลับมาตั้งคณะใหมที่รูจัก
กันในหมูประชาชนทั่วไปวา คณะปาแกว 

ในการปกครองคณะสงฆภายในกรุงศรีอยุธยานั้นมีเจาคณะใหญ 3 รูป คือ เจาคณะคามวาสี
ฝายซาย เจาคณะอรัญวาสี และเจาคณะคามวาสีฝายขวา เปนผูปกครองบังคับบัญชาพระสงฆแตละคณะ 
พระมหากษัตริยทรงสถาปนาเจาคณะใหญรูปหนึ่งเปนสมเด็จพระสังฆราชดํารงตําแหนงประมุขสงฆ       
ทั่วราชอาณาจักร 

สําหรับกิจการสงฆตามหัวเมืองชั้นในและหัวเมืองชั้นนอก เจาคณะใหญทั้งสามรูปแบงเขต
กันรับผิดชอบ กลาวคือเจาคณะคามวาสีฝายซายปกครองดูแลกิจการคณะสงฆในหัวเมืองฝายเหนือ 
เจาคณะคามวาสีฝายขวาปกครองดูแลกิจการคณะสงฆในหัวเมืองฝายใต สวนเจาคณะอรัญวาสี
ปกครองดูแลคณะสงฆฝายอรัญวาสีทั้งในหัวเมืองฝายเหนือและฝายใต (พระเมธีธรรมาภรณ ประยูร 
ธมฺมจิตฺโต, 2539) 

ในสวนของสายบังคับบัญชาการนั้นตําแหนงผูบังคับบัญชาคณะสงฆรองจากเจาคณะใหญ
คือพระราชาคณะ พระครูและเจาอาวาสปกครองตามลําดับลดหลั่นกันไปกลาวคือพระราชาคณะ
ปกครองคณะสงฆในหัวเมืองที่สําคัญมากและในบางหัวเมืองพระราชคณะผูปกครองมีตําแหนงเปน
พระสังฆราชตามแบบอยางสุโขทัย สําหรับหัวเมืองที่มีความสําคัญนอยเจาคณะผูปกครองดูแลกิจการ
คณะสงฆในหัวเมืองนั้นมีสมณศักดิ์ชั้นพระครูสวนตําแหนงต่ํากวาพระครูคือเจาอาวาสวัดตางๆ ดัง
แผนภาพที2่.4 
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ภาพที่ 2.4 องคกรสงฆสมัยอยุธยา 
ที่มา: พระเมธีธรรมาภรณ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต)(2539) 
 
 2.3.5 การจัดองคกรสงฆในสมัยธนบุรี 
  อาณาจักรสมัยกรุงธนบุรีตกอยูในสภาพบานแตกสาแหรกขาดเพราะถูกพมาทําลาย
หลังจากพระเจากรุงธนบุรีรวบรวมอํานาจไดแลวก็มิไดปรากฏวาไดพระราชาคณะครั้งกรุงเกามาเปน
ประมุขสงฆพระที่มาเปนสังฆราชก็เปนเพียงพระอาจารยดีวัดประดูองคที่ 2 คือพระอาจารยศรีวัดพ
นัญเชิงซึง่มิใชพระราชาคณะรูปที ่3 พระสังฆราชชื่นซึ่งคงเปนพระที่ทรงสมณะเกาสมัยกรุงอยุธยาพระ
เจากรุงธนบุรีไดเชิญมาจากเมืองชายทะเลฝงตะวันออกเดิมคงเปนพระครูสุธรรมธีรราชมหามุนีเจา
คณะเมืองระยองแตภายหลังในรัชกาลที ่1 ถูกลดยศลงจากพระสังฆราชลงมาเปนพระธรรมธีรราชมหา
มุนีวาที่พระวันรัตน (นนทธรรมสถิตย, 2533) 

สรุปไดวาการปกครองสงฆยุคนี้เอาแบบอยางมาจากอยุธยาและในตอนกลางรัชกาลคณะ
สงฆเจริญมากแตตามพงศาวดารกลาววาในตอนปลายรัชกาลก็เสื่อมลงเพราะพระเจากรุงธนบุรีสําคัญ
ผิดไปแตก็นับวาพระองคก็ทรงไดกอบกูฐานะพระสงฆไวเทาๆกับการกอบกูเอกราชของชาติไวนั้นเอง 

 
 

สมเด็จพระสังฆราช 

เจาคณะ 
คามวาสีฝายซาย 

เจาคณะ 
อรัญวาสี 

เจาคณะ 
คามวาสีฝายขวา 

 

พระราชาคณะ 
หัวเมืองฝายเหนือ 

คณะสงฆอรัญวาสี 
ในกรุง-หัวเมือง 

พระราชาคณะ 
หัวเมืองฝายใต 

 

พระครูหัวเมือง 
ฝายเหนือ 

เจาอาวาส 

พระครูหัวเมือง 
ฝายใต 

 

เจาอาวาส 



52 

 2.3.6 องคกรสงฆในสมัยรัตนโกสินทร 
  สมัยรัชกาลที่ 1 
  สืบเนื่องจากกรุงธนบุรีสิ้นสุดลงในพ.ศ. 2325 ซึ่งถูกผนวกเขาเปนดินแดนอาณาจักร
ของกรุ งรัตนโกสินทร โดยมีพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราชทรงสร าง
กรุงเทพมหานครเปนราชธานีทรงสรางและปฏิสังขรณวัดหลายแหงมีวัดพระศรีรัตนศาสดารามใน
พระบรมมหาราชวังวัดสุทัศนเทพวรารามวัดสระเกศราชวรมหาวิหารและวัดพระเชตุพนวิมลมังคลา
รามราชวรมหาวิหารเปนตน (มหามกุฏราชวิทยาลัย, 2526) 
  นับวาเปนปญหาแรกเลยทีเดียวที่พระองคทรงจัดคือเรื่องสังฆมณฑลซึ่งมีผลกระทบ
กระเทือนมาแตปลายรัชสมัยของพระเจากรุงธนบุรีที่ทําใหเกียรติและฐานะของคณะสงฆมัวหมองลงไปจึง
โปรดใหพระมหาเถระประชุมกันแลวทรงถอดถอนสมณศักดิ์ของสมเด็จพระสังฆราช (ชื่น) วัดหงสมาเปน
พระธรรมธีรราชมุนี (องคที่เปนสมเด็จพระสังฆราชรูปที่ 3 แหงกรุงธนบุรี) แลวทรงสถาปนาสมเด็จ
พระสังฆราช (สี) ซึ่งถูกพระเจากรุงธนบุรีทรงถอดยศสมณศักดิ์กลับใหมีสมณศักดิ์เปนสมเด็จพระสังฆราช
รูปแรกแหงกรุงรัตนโกสินทร (มานพ  พลไพรินทร,2531) 
  สวนโครงสรางรูปแบบการบริหารกิจการคณะสงฆยังเปนแบบกรุงศรีอยุธยาและ             
กรุงธนบุรีพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราชทรงตรากฎหมายคณะสงฆออกมารวม 10 ฉบับ 
วัตถุประสงคของการตรากฎหมาย เพื่อการควบคุมดูแลหรือลงโทษแกพระภิกษุที่ประพฤติลวงละเมิด     
พระธรรมวินัยอยูเปนประจําถาคงอาศัยพระธรรมวินัยหรือท่ีเรียกวาศีล 227 ขอก็คงไมเพียงพอสําหรับ
พระภิกษุสงฆในปจจุบันนี้และทรงมีประสงคใหพระภิกษุสงฆปรับปรุงคณะสงฆใหดีขึ้นกวาเดิม โดยที่การ
ออกกฎหมายในสมัยนั้นแตกตางจากวิธีปฏิบัติในปจจุบัน พระบรมราชโองการของรัชกาลที่ 1 ถือเปน
กฎหมายคณะสงฆที่ทรงตราบังคับใช กฎหมายนี้ไมมีมาตรา ไมมีบทหรือตอน เปนแตขอรับสั่งหาม
พระภิกษุสามเณรประพฤติปฏิบัติเชนนั้นเชนนี้ (พระเมธีธรรมาภรณ ประยูร ธมฺมจิตฺโต), 2539) 
  ในรัชสมัยสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกพระองคทรงปรารภใหกระทําสังคายนา
พระธรรมวินัยขึ้นเพราะวาพระไตรปฎกที่สมเด็จพระเจาตากสินมหาราชทรงรับสั่งใหรวบรวมจากหัว
เมืองตางๆเชนเมืองนครศรีธรรมราชกัมพูชาเปนตนยังมีความคลาดเคลื่อนผิดบางบางประการจึง
เห็นสมควรใหทรงทําการรวบรวมสังคายนาพระไตรปฎกใหมโดยทรงโปรดใหพระมหาเถระ 218 รูป
และราชบัณฑิต 32 คนประชุมการกระทําสังคายนาขึ้นเมื่อวันขึ้น 15 ค่ําเดือน 12 ปวอกพ.ศ. 2331
ณวัดศรีสรรเพชญ (วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฏ) (แสวง อุดมศรี, 2547) 
  สมัยรัชกาลที ่2 
  ในรัชสมัยสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัยนับเปนชวงระยะเวลาสั้นมากคือ 15 ปเทานั้น
ที่ทรงครองราชยแตทรงโปรดเกลาฯสถาปนาสมเด็จพระสังฆราชขึ้นถึง 3 พระองคคือสมเด็จพระสังฆราช 
(ศุก) วัดมหาธาตุ, สมเด็จพระสังฆราช (มี) วัดราชบูรณะและสมเด็จพระสังฆราช (ดอน) วัดมหาธาตุทั้ง 3 
พระองคอยูวัดมหาธาตุฯจนถึงยุคนั้นกลาวไดวาใครที่เปนสมเด็จพระสังฆราชตองอยูวัดมหาธาตุฯ และใน
รัชกาลนี้ไดสงพระสงฆไทยดูกิจการงานพระศาสนาณประเทศศรีลังกาและในสมัยสมเด็จพระสังฆราช (มี) 
ทรงโปรดใหมีการบําเพ็ญกุศลวันมาฆบูชาเปนกิจจะลักษณะ (แสวง อุดมศรี, 2547) 
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  สมัยรัชกาลที่ 3 
  ในสมัยรัชกาลที่ 3มีการเปลี่ยนแปลงเล็กนอยในโครงสรางการปกครองสงฆ กลาวคือ
ในโครงสรางเดิมที่ถือปฏิบัติมาตั้งแตสมัยอยุธยาจนถึงสมัยรัชกาลที่ 2 แหงกรุงรัตนโกสินทร คณะสงฆ
แบงการปกครองออกเปน 3 คณะ คือ 
  1. คณะคามวาสีฝายซาย ปกครองคณะสงฆหัวเมืองภาคเหนือ 
  2. คณะอรัญวาสี ปกครองพระนักปฏิบัติธรรมทั่วราชอาณาจักร 
  3. คณะคามวาสีฝายขวา ปกครองคณะสงฆหัวเมืองภาคใต 
  การเปลี่ยนแปลงประการแรกในสมัยรัชกาลที่ 3 ก็คือเปลี่ยนชื่อเรียกคณะคามวาสีฝาย
ซายซึ่งรับผิดชอบในกิจการคณะสงฆในหัวเมืองภาคเหนือเปนคณะเหนือและ เปลี่ยนชื่อเรียกคณะคามวาสี
ฝายขวาซึ่งรับผิดชอบกิจการคณะสงฆในหัวเมืองภาคใตเปนคณะใตการเปลี่ยนแปลงประการตอมาก็คือ มี
การรวมพระอารามหลวงและวัดราษฎรบางสวนในกรุงเทพมหานครเขาดวยกันแลวตั้งเปนคณะใหม 
เรียกวาคณะกลางดังนั้นการปกครองคณะสงฆในรัชกาลที่ 3 จึงแบงการปกครองออกเปน 4 คณะ คือ 
  1. คณะเหนือ (เดิมคือคามวาสีฝายซาย) 
  2. คณะใต (เดิมคามวาสีฝายขวา) 
  3. คณะกลาง (เพิ่มเขามาใหม) 
  4. คณะอรัญวาสี 
  เพราะมีคณะสงฆเพิ่มขึ้นตําแหนงเจาคณะใหญผูบังคับบัญชาคณะทั้ง 4 จึงเพิ่มขึ้น
เปน 4 ตําแหนงเจาคณะใหญแตละรูปมีอํานาจการปกครองดูแลกิจการคณะสงฆในคณะของตน
อยางไรก็ดีเจาคณะใหญทุกรูปตองขึ้นตรงตอสมเด็จพระสังฆราชผูเปนประมุขสงฆทั่วราชอาณาจักร
คณะสงฆจึงยังคงมีเอกภาพเพราะรวมกันอยูภายใตการบังคับบัญชาของสมเด็จพระสังฆราชองค
เดียวกัน (พระเมธีธรรมาภรณ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต), 2539) ดังภาพที่ 2.5 

 
 
ภาพที่ 2.5 องคกรสงฆสมัยรัตนโกสินทร รัชกาลที่ 1 – รัชกาลที่ 3 
ที่มา: พระเมธีธรรมาภรณ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) (2539) 
 
 
 

วัดในกรุง 
 

หัวเมืองเหนือ 
 

หัวเมืองใต 
 

ไมมีวัดในสังกัด 
 

เจาคณะเหนือ 
 

เจาคณะกลาง 
 

เจาคณะใต 
 

เจาคณะอรัญญวาสี 
 

สมเด็จพระสังฆราช 
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  สมัยรัชกาลที่ 3 
  ในสมัยรัชกาลที่ 3 คณะอรัญวาสีมีเพียงตําแหนงเจาคณะโดยไมมีวัดในการปกครอง
บังคับบัญชาทั้งนี้เพราะพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัวทรงใหยุบคณะอรัญวาสีคงไวแตตําแหนง
เจาคณะ คือสมเด็จพระพุฒาจารยและในสมัยรัชกาลที่ 3 นี้มีนิกายสงฆใหมชื่อวาธรรมยุติกนิกายถือ
กําเนิดขึ้นมาและพยายามแยกคณะเปนอิสระจากคณะท้ัง 4 เนื่องจากจํานวนพระสงฆในคณะเดิมมี
มากกวา คณะสงฆเดิมจึงมีชื่อเรียกวามหานิกาย แปลวา พวกมาก ธรรมยุติกนิกาย แปลวา พวกยึดธรรม
เปนหลักประชาชนทั่วไปนิยมเรียกพระสงฆนิกายนี้วา พระธรรมยุต โดยผูผูกอตั้งคือพระวชิรญาณภิกขุซึ่ง
ตอมาไดลาผนวชแลวขึ้นครองราชยเปนพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัวรัชกาลที่ 4 ซึ่งเหตุการณ
ในชวงทีธ่รรมยุติกนิกายถือกําเนิดขึ้นเปนดังนี้ 
  พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัวสมัยดํารงพระยศเปนเจาฟามงกุฎไดผนวช
เปนพระภิกษุ ใน พ.ศ. 2367 ในรัชสมัยรัชกาลที่ 2 ไดฉายานามในศาสนาวา “พระวชิรญาณ” 
ประทับอยู ณวัดมหาธาตุอันเปนที่สถิตของสมเด็จพระสังฆราชผูเปนอุปชฌายภายหลังจากที่ทรงผนวช
ได 15 วันสมเด็จพระบรมชนกนาถคือพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัยเสด็จสวรรคตโดยไมได
ดํารัสสั่งมอบเวนราชสมบัติแกผูใดวากันตามนิตินัยแลวผูมีสิทธิขึ้นครองราชยตอจากรัชกาลที่ 2 ก็คือพระว
ชิรญาณ (เจาฟามงกุฎ)เพราะเปนสมเด็จเจาฟาราชโอรสองคใหญอันกิดแตพระอัครมเหสีแตเนื่องจาก
พระวชิรญาณทรงตัดสินพระทัยที่จะผนวชตอไปที่ประชุมพระราชวงคและเสนาบดีจึงถวายราชสมบัติ
แกกรมหมื่นเจษฏาบดินทรซึ่งเปนพระองคเจาลูกยาเธอพระองคใหญ ผูเจริญพระชันษากวาพระวชิ
รญาณถึง 17 ป เมื่อกรมหมื่นเจษฏาบดินทร เสด็จขึ้นครองราชยเปนรัชกาลที่ 3 พระวชิรญาณได
ผนวชตอไปจนสิ้นรัชกาลแลวจึงลาผนวชออกไปข้ึนครองราชยเปนรัชกาลที่ 4 (กรมการศาสนา, 2525) 
  ขณะประทับอยูที่วัดมหาธาตุนั้น พระวชิรญาณทรงสอบไดเปรียญธรรม 5 ประโยค
ตอมาไดทรงเลื่อมใสในความเครงครัดวินัยของพระเถระชาวมอญรูปหนึ่งชื่อ ชายพุทธวํโส (ขณะนั้น
เปนพระราชาคณะที่ พระสุเมธมุนี) วัดบวรมงคลมีพระประสงคจะปฏิบัติวินัยเครงครัดตามแบบอยาง
พระมอญจึงเสด็จยายจากวัดมหาธาตุไปประทับ ณ วัดสมอราย (วัดราชาธิราช) เมื่อพ.ศ. 2372 ทรง
เขารับการอุปสมบทซ้ํา โดยมีพระสุเมธมุนีเปนพระอุปชฌายไดศึกษาพระธรรมวินัยและขอวัตรปฏิบัติ
จากพระสุเมธมุนีแลวเผยแพรการปฏิบัติเครงครัดวินัยแบบมอญ เมื่อมีผูเคารพนับถือมากขึ้นทรง
ประกาศตั้งคณะสงฆใหมขึ้นเรียกวา คณะธรรมยุติก- นิกายโดยกําหนดเอาการผูกพัทธสีมาใหมในวัด
สมอราย เมื่อพ.ศ. 2376 ใหเปนการกอตั้งคณะธรรมยุต ตอมาใน พ.ศ.2379 ไดรับพระราชทานสมณ
ศักดิ์เปนพระราชาคณะเทียบเทารองเจาคณะใหญแลวเสด็จไปเปนเจาอาวาสครองวัดบวรนิเวศวิหาร 
  พระวชิรญาณเถระเปนเจาอาวาสครองวัดบวรนิเวศวิหารอยู 14 ปสรางความเจริญใหกับ
ธรรมยุติกนิกายแพรหลายพอสมควรแลวไดลาผนวชและเสด็จขึ้นครองราชยเปนพระบาทสมเด็จพระจอม
เกลาเจาอยูหัวรัชกาลที่ 4 รวมเวลาที่ทรงผนวชเปนพระภิกษุได 27 พรรษา (พระเมธีธรรมาภรณ ประยูร 
ธมฺมจิตฺโต, 2539) 
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สมัยรัชการที่ 4 
ในสมัยรัชกาลที่ 4 โครงสรางการปกครองคณะสงฆยังคงเหมือนเดิมสิ่งที่เปลี่ยนแปลง

ภายในโครงสรางก็คือการเจริญเติบโตของคณะสงฆธรรมยุติกนิกายที่มีอิสระในการบริหารกิจการคณะ
ของตน เจาคณะธรรมยุตในสมัยนั้นคือสมเด็จพระมหาสมณเจากรมพระยาปวเรศวริยาลงกรณ สมัย
ดํารงสมณศักดิ์เปนที่กรมหมื่นบวรรังสีสุริยพันธมีตําแหนงเปนรองเจาคณะกลางก็จริงแตมีสิทธิ์ขาดใน
การบริหารกิจการคณะสงฆธรรมยุติกนิกายโดยปราศจากการแทรกแซงของเจาคณะกลางในสมัยนั้น
อันไดแกสมเด็จกรมพระยาปรมานุชิตชิโนรส ซึ่งสมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ กรมพระยาดํารงราชานุ
ภาพ (2514) ทรงนิพนธเกี่ยวกับสถานการณตอนนี้ไววา 

“สวนธรรมยุติกนิกายนั้น แมไดโปรดใหสมเด็จกรมพระยาปวเรศวริยาลงกรณ เปนใหญมา
แตแรกก็ยังขึ้นอยูในคณะกลางไมไดแยกเปนคณะหนึ่งตางหาก” 

สวนการปกครองคณะสงฆตามหัวเมืองตางๆ ที่สําคัญเชน ลพบุรี พิษณุโลก สุโขทัย 
นครราชสีมา เพชรบุรี ราชบุรี และจันทบุรี ซึ่งแตเดิมในสมัยรัตนโกสินทรตอนตนมีการปกครองโดย
เจาคณะเมือง (เจาพระยาวิชิตวงษวุฒิไกร (หมอมราชวงศคลี่ สุทัศน), 2543) ตําแหนง “สังฆราชา” 
ปกครองผานทางเจาคณะเหนือ ใตและอรัญญวาสีตามลําดับชั้น สวนคณะธรรมยุติกนิกายนั้น 
ภายหลังเมื่อสมเด็จพระมหาสมณเจา กรมพระปรมานุชิตชิโนรสสิ้นพระชนมจึงแยกตัวออกเปนคณะ
หนึ่งตางหาก สมเด็จพระมหาสมณเจา กรมพระยาวชิรญาณวโรรส ทรงอธิบายวา 

“ธรรมยุติกนิกายนั้น ครั้งรัชสมัยรัชกาลที่ 3 ยังไมเปนแตสํานัก เรียกวาสํานักวัดบน คือวัดบวร
นิเวศวิหาร อยูในปกครองของพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว ครั้งยังทรงผนวช มีวัดขึ้นบางไมกี่วัด 
รวมขึ้นอยูในคณะกลางของสมเด็จพระมหาสมณเจา กรมพระปรมานุชิตชิโนรส ครั้งพระบาทสมเด็จพระจอม
เกลาเจาอยูหัวไดเถลิงถวัลราชสมบัติแลว ในปแรกนั้น พ.ศ. 2394 ทรงสถาปนาสมเด็จพระมหาสมณเจา 
กรมพรยาปวเรศริยาลงกรณ ครั้งเปนพระองคเจา เปนกรมหมื่นบวรรังสีสุริยพันธ โปรดใหเปนอธิบดีสงฆ
สํานักนี้ เรียกพระนามกรมวา “ธรรมยุตนิกกายิกสงฆมัธยมบวรนิเวสาทิคณะ” 

ในคราวนี้นับวาทรงยกยองสํานักนี้ขึ้นเปนคณะเปนกึ่งหนึ่งแหงคณะกลาง เมื่อสมเด็จพระ
มหาสมณเจา กรมพระปรมานุชิตชิโนรสนิพพานแลว ก็ยังคงทรงบัญชาเฉพาะคณะธรรมยุตนิกกายิก
สงฆ ที่เรียกวา มัธยมบวรนิเวสาทิคณะ ไมไดบังคับบัญชาคณะกลางทั่วไป แตคงไมไดเปนกึ่งของคณะ
กลางเหมือนเมื่อครั้งสมเด็จพระมหาสมณเจา กรมพระปรมานุชิตชิโนรสยังทรงพระชนมอยู ควรนับได
วาแยกเปนคณะธรรมยุติก นิกายเปนอิสระตั้งแตบัดนั้น (พระครูปลัดสัมพิพัฑฒญานาจารย (บุญชวย), 
2522) 

หลังจากที่การปกครองคณะสงฆไดแยกออกเปนคณะ คือ คณะกลาง คณะเหนือ คณะใต 
คณะอรัญวาสี และคณะธรรมยุติกนิกายแลว คณะตางๆ ก็ปกครองพระสงฆที่อยูภายใตการปกครอง
ของตนบังคับบัญชาตามลําดับชั้น ดังภาพที่ 2.6 
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ภาพที่ 2.6 องคกรสงฆสมัยรัตนโกสินทร รัชกาลที่ 4 – รัชกาลที่ 5 กอนใชพระราชบัญญัติลักษณะ

การปกครองคณะสงฆ ร.ศ. 121 
ที่มา: ศุภวัฒน เกษมศรี (2525) 

 
  สมัยรัชกาลที่ 5 
  การจัดโครงสรางการบริหารและองคกรการปกครองคณะสงฆมีการเปลี่ยนแปลงอยาง
มากในสมัยรัชกาลที่5เมื่อพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวทรงโปรดใหมีการปฏิรูประบบราชการ
ทั้งดาน โครงสรางและการบริหารราชการแผนดินเพื่อรวบอํานาจการปกครองเขาสูสวนกลางสําหรับ
เสริมสรางเอกภาพของชาติเอาไวตอตานภัยคุกคามจากจักรวรรดินิยมตะวันตกพระองคไดปฏิรูปการ
บริหารและการปกครองคณะสงฆควบคูไปกับการปฏิรูปในฝายบานเมือง ทั้งนี้ก็เพื่อสรางเอกภาพขึ้น
ภายในคณะสงฆทั้งในดานการบริหารการศึกษา การปฏิบัติ และการเผยแพรธรรมรูปแบบแหงการปฏิรูป
การปกครองคณะสงฆในสมัยรัชกาลที่ 5 คือการตราพระราชบัญญัติลักษณะปกครองคณะสงฆ ร.ศ. 121 
ใน พ.ศ. 2445 พระราชบัญญัติฉบับนี้มีลักษณะเปนธรรมนูญการปกครองคณะสงฆที่กําหนดโครงสรางการ
บริหารและการจัดการองคกรไวอยางเปนระบบนับเปนครั้งแรกในประวัติการปกครองคณะสงฆไทยที่มี
กฎหมายกําหนดระบอบการปกครองคณะสงฆพระราชบัญญัติฉบับนี้มีผลบังคับใชเรื่อยมาจนถึงสมัย
รัชกาลที่ 8เหตุผลสําคัญประการหนึ่งในการประกาศใชพระราชบัญญัติลักษณะปกครองคณะสงฆร.ศ. 121 
ก็คือความจําเปนที่รัฐบาลตองอาศัยคณะสงฆโดยเฉพาะคณะสงฆในตางจังหวัดใหชวยกิจการการศึกษา
ของชาติ ตามโครงการปฏิรูปการศึกษาใหทันสมัยการที่พระสงฆจะสามารถสนองความตองการของรัฐบาล
ในเรื่องนี้ไดจะตองปฏิรูปการบริหารกิจการคณะสงฆและจัดการใหพระสงฆในตางจังหวัดอยูภายใตระบบ
บริหารเดียวกันเสียกอน 

พระเมธีธรรมาภรณ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต)(2539) ไดประมวลสรุปเนื้อหาสาระสําคัญของ
พระราชบัญญัติลักษณะปกครองคณะสงฆ ร.ศ. 121 ไวดังนี้ 

1. การปกครองคณะสงฆสวนกลาง หมายถึงการปกครองดูแลกิจการคณะสงฆทั่ว
ราชอาณาจักรเปนอํานาจหนาที่ของพระมหากษัตริยและมหาเถรสมาคมตามมาตรา 4 ที่บัญญัติไวให

สมเด็จพระสังฆราช 
 

คณะกลาง 
 

คณะเหนือ 
 

คณะอรัญญวาสี 
 

วัดหัวเมืองใต 
 

วัดหัวเมืองเหนือ 

คณะวัดมหาธาตุ 
 

คณะใต 
 

คณะวัดบวรนิเวศ 
(คณะธรรมยตุิกนิกาย) 

 

คณะวัดพระเชตุพล 
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เจาคณะใหญทั้ง 4 ตําแหนง คือ เจาคณะใหญคณะเหนือ เจาคณะใหญคณะใต เจาคณะใหญคณะกลาง
และเจาคณะใหญธรรมยุติกนิกาย กับพระราชาคณะที่เปนรองเจาคณะทั้ง 4 คณะทั้งหมด 8 รูป เปนมหา
เถรสมาคมมีหนาที่ถวายคําปรึกษาในการพระศาสนาและการปกครองคณะสงฆแดพระมหากษัตริยการ
ประชุมวินิจฉัยคดีในที่ประชุมมหาเถาสมาคมตั้งแต 5 รูปชั้นไปใหถือเปนสิทธิขาด ผูใดจะอุทธรณหรือ
โตแยงตอไปอกีไมได 

พระราชบัญญัติฉบับนี้ไมไดกลาวถึงตําแหนงสมเด็จพระสังฆราชทั้งนี้เพราะในเวลาที่ตรา
พระราชบัญญัติฉบับนี้ เมื่อ พ.ศ. 2445 ตําแหนงสมเด็จพระสังฆราชวางลงภายหลังการสิ้นพระชนม
ของสมเด็จพระสังฆราช (สา ปุสฺสเทว) ใน พ.ศ. 2442 นับแตนั้นมาจนสิ้นรัชกาลที่ 5 ไมมีการสถาปนา
สมเด็จพระสังฆราชอีกเลยสมเด็จพระมหาสมณเจากรมพระยาวชิรญาณวโรรสทรงนิพนธถึงเหตุการณ
ตอนนี้ไววา 

“ในเวลานี้ตั้งแตพระราชบัญญัตินี้วางสมเด็จพระมหาสมณะหรือสมเด็จพระสังฆราช มีแต
เจาคณะใหญ 4 รูป เจาคณะรอง 4 รูป คณะใหญทั้ง 4 นั้น ตางมิไดขึ้นแกกัน เมื่อมีกิจอันจะพึงทํา
รวมกันเสนาบดีกระทรวงธรรมการรับพระบรมราชโองการสั่งเจาคณะรูปใดมีสมณศักดิ์สูงเสนาบดีก็พูด
ทางเจาคณะรูปนั้นๆ เปนการก (กรรมการ) ในการประชุมในครั้งนั้น ขาพเจาเปนการก” 

ตามพระราชบัญญัติฉบับนี้ พระมหากษัตริยในฐานะเอกอัครศาสนูปถัมภกไดทรงปฏิบัติ
หนาที่สมเด็จพระสังฆราชดวยโดยมีมหาเถรสมาคมทําหนาที่คลายกับคณะเสนาบดีที่ทรงปรึกษาฝาย
การพระศาสนาเสนาบดีกระทรวงธรรมการทําหนาที่เปน “ศูนยกลาง”การติดตอประสานงานระหวาง
พระมหากษัตริยกับมหาเถรสมาคม 

2. การปกครองคณะสงฆสวนภูมิภาคลักษณะที่สําคัญประการหนึ่งของพระราชบัญญัติ
ลักษณะการปกครองคณะสงฆ ร.ศ. 121 คือ การจัดระเบียบการปกครองคณะสงฆสวนภูมิภาคควบขนาน     
ไปกับการบริหารราชการแผนดินสวนภูมิภาค กลาวคือ มีการแบงสวนการปกครองคณะสงฆออกเปน
สังฆมณฑลมีเจาคณะมณฑลที่พระมหากษัตริยทรงแตงตั้งจากพระราชาคณะเปนผูปกครองดูแลกิจการ
คณะสงฆในสังฆมณฑลนั้น เจาคณะมณฑลนี้เทียบไดกับขาหลวงเทศาภิบาลผูทําหนาที่ปกครอง
ประชาชนและบริหารราชการแผนดินในมณฑลของฝายบานเมืองรองจากเจาคณะมณฑลลงมามีเจา
คณะเมืองหรือจังหวัดที่พระมหากษัตริยทรงแตงตั้งรองจากเจาคณะเมืองก็คือ เจาคณะแขวงหรือ
อําเภอเปนผูปกครองเจาอาวาสวัดตางๆ 

มีขอควรสังเกตุในพระราชบัญญัติฉบับนี้ มาตรา 4 กลาวถึงเจาคณะใหญคณะธรรมยุตอัน
แสดงวาคณะธรรมยุตซึ่งเคยขึ้นอยูกับคณะกลางของฝายมหานิกายในรัชกาลที่ 4 ไดแยกเปนคณะ
อิสระโดยมีเจาคณะใหญปกครองกันเองเจาคณะใหญฝายมหานิกายไมมีอํานาจบังคับบัญชาวัดที่สังกัด
คณะธรรมยุตเพราะมาตรา 3 บัญญัติวา 

“พระราชบัญญัตินี้ไมเกี่ยวดวยนิกายสงฆกิจและลัทธิเฉพาะในนิกายนั้นๆซึ่งเจาคณะหรือ
สังฆนายกในนิกายนั้นไดเคยมีอํานาจวากลาวบังคับมาแตกอนประการใด ก็ใหคงเปนไปตามเคยทุก
ประการ” 

ขอความนี้แสดงวา กฏหมายคณะสงฆฉบับนี้รับรองการแบงนิกายของคณะสงฆไทย
ออกเปนมหานิกาย และธรรมยุติกนิกายและขอที่ควรสังเกตตอมาก็คือการจัดโครงสรางการบริหาร
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และการปกครองสงฆมีลักษณะคูขนานกับโครงสรางการบริหารและการปกครองของฝายอาณาจักร 
ดังภาพที่ 2.7 

 
พุทธจักรอาณาจักร 

 
 

ภาพที่ 2.7 ความสัมพันธระหวางพุทธจักรและอาณาจักรสมัยรัชกาลที่ 5 ตามพระราชบัญญัติลักษณะ
การปกครองคณะสงฆ ร.ศ. 121 

ที่มา: ศุภวัฒน  เกษมศรี (2525) 
 

สมัยรัชกาลที ่6 
ในสมัยรัชกาลที่ 6 พระมหากษัตริยมิไดทรงปฏิบัติหนาที่สมเด็จพระสังฆราชเพราะมีการ

สถาปนาสมเด็จพระมหาสมณเจากรมพระยาวชิรญาณวโรรสใหดํารงตําแหนงสกลมหาสังฆปรินายก      
มีอํานาจหนาที่บังคับบัญชาการคณะสงฆทั่วราชอาณาจักร ในพ.ศ. 2453 เมื่อไดทรงสถาปนาสมเด็จ
พระมหาสมณเจาขึ้นแลวเชนนี้มหาเถรสมาคมซึ่งทําหนาที่เปนที่ปรึกษาของพระมหากษัตริยตามความ
ในมาตรา 4 จึงเปนอันงดใปโดยนิตินัยดังที่สมเด็จพระมหาสมณเจากรมพระยาวชิรญาณวโรรสไดทรง
อธิบายเปนเชิงอรรถแหงมาตรา 4 พระราชบัญญัติลักษณะปกครองคณะสงฆ ร.ศ. 124วา 

“ในแผนดินปจจุบันโปรดใหขาพเจาเปนผูบัญชาการคณะสงฆไดทั่วไปการประชุมตาม
พระราชบัญญัตินี้ก็ชื่อวาเปนอันงดชั่วคราวโดยนัยหรือกลาวอีกโวหารหนึ่งวา ยังไมถึงคราวเรียก
ประชุมตามพระราชบัญญัติตลอดเวลาที่ขาพเจายังบัญชาการอยูขาพเจาปรารถนาจะใหมหาเถร
สมาคมคงมียืนอยูดวยประการหนึ่งจึงคงเรียกประชุมและบัญชากิจการอันจะพึงทําเปนการสงฆในที่
ประชุมนั้น” 

มหาเถรสมาคม 
 

คณะธรรมยุติกนิกาย 
 

คณะเหนือ 
 

 

กระทรวงธรรมการ 
 

พระมหากษัตริย 
 

คณะกลาง 
 

คณะใต 
 

เจาคณะมณฑล 
 

เจาคณะเมือง 
 

เจาคณะแขวง 
 

เจาอาวาส 
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พระเมธีธรรมาภรณ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) (2539) ไดใหทัศนะไววาอํานาจหนาที่บัญชาการ
ของสมเด็จพระมหาสมณเจาฯ เปนไปอยางกวางขวาง เพราะทรงบัญชาการคณะสงฆไดโดยลําพัง
พระองคเอง สวนมหาเถรสมาคมที่ยังคงหนาที่เปนที่ปรึกษาของสมเด็จพระมหาสมณเจาฯ ตอมาอีก
นั้นก็เปนไปตามพระประสงคของสมเด็จพระมหาสมณเจาฯ เทานั้นมิใชเปนขอผูกพันเกี่ยวกับอํานาจ
หนาที่ของสมเด็จพระมหาสมณเจาฯที่กําหนดไวในพระราชบัญญัติแตอยางใด 

สมัยรัชกาลที่ 7 
พระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัวเสด็จขึ้นครองราชยเมื่อ พ.ศ. 2468 ครั้นมีการ

เปลี่ยนแปลงทางการเมืองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชยมาเปนระบอบประชาธิปไตยเมื่อวันที่ 24
มิถุนายน 2475 แลวการปกครองคณะสงฆในยุคนี้ไมมีอะไรที่เปลี่ยนมากเพราะรูปแบบการปกครอง
คลายคลึงในสมัยราชกาลที่ 6 คือ มีสมเด็จพระสังฆราชทรงบัญชาคณะสงฆโดยลําพังพระองคเองและมี
มหาเถรสมาคมเปนผูใหคําปรึกษาจนกระทั่งมีการตราพระราชบัญญัติคณะสงฆฉบับพ.ศ. 2484 ในสมัย
รัชกาลที ่8 ดังแผนภาพที่ 2.8 

 

 
 

ภาพที่ 2.8 องคกรสงฆสมัยรัตนโกสินทรรัชกาลที่ 6 -รัชกาลที่ 7 
ที่มา: พระเมธีธรรมาภรณ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) (2539) 
 

สมัยรัชกาลที่ 8 
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวพระอานันทมหิดลรัชกาลที่8เสด็จขึ้นครองราชยเมื่อพ.ศ. 2477

ขณะนั้นยังทรงพระเยาวพระชนมเพียง 9 พรรษา การปกครองของไทยเปนระบอบประชาธิปไตยมี
พระมหากษัตริยเปนประมุขรัฐธรรมนูญเปนกฎหมายสูงสุดดังนั้นการเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครองฝาย
อาณาจักรครั้งนี้ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงการปกครองคณะสงฆไปดวยนั่นคือ ใหมีรูปแบบการปกครอง
คณะสงฆสอดคลองกับการปกครองของอาณาจักรจึงไดมีการตราพระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ. 2484 ขึ้น
เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2484 คณะรัฐบาลไดออกแถลงการณชี้แจงเหตุผลในการตราพระราชบัญญัติ
คณะสงฆฉบับพ.ศ. 2484 ดังขอความตอไปนี้ 

สมเด็จพระสังฆราช 
 

มหาเถรสมาคม 
 

มณฑล 
 

เมือง 
 

แขวง 
 

วัด 
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“พระราชบัญญัติคณะสงฆไดรับความเห็นชอบของคณะสงฆและไดผานสภาผูแทนราษฎร
มาแลวโดยราบรื่นความสําคัญในพระราชบัญญัติก็คือไดจัดการปกครองคณะสงฆใหอนุโลมระบบการ
ปกครองบานเมืองเทาท่ีไมขัดกับพระธรรมวินัย” (มหามกุฏราชวิทยาลัย, 2526) 

กลาวโดยสรุปแลวพระราชบัญญัติคณะสงฆฉบับ พ.ศ. 2484 มีโครงสรางที่มีสมเด็จพระสังฆราช
ทรงเปนประมุขของคณะสงฆโดยที่พระองคเองไมมีอํานาจสิทธิ์ขาดในการบริหารเพราะพระองคทรงบัญญัติ
สังฆาณัติโดยผานสังฆสภาทรงบริหารคณะสงฆผานสังฆมนตรีและทรงพิจารณาวินิจฉัยอธิกรณผานทางคณะ
วินัยธรโดยที่องคการนั้นๆมีอํานาจหนาที่ปกครองที่ตางกันคือ (พระเมธีธรรมาภรณ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต), 
2539) 

1. สังฆสภาเทียบไดกับรัฐสภาของฝายบานเมืองมีอํานาจหนาที่ในการบัญญัติสังฆาณัติหรือ
ระเบียบสําหรับใชในการบริหารและการปกครองคณะสงฆประกอบดวยสมาชิก 45 รูปเปนพระราชา
คณะชั้นธรรมขึ้นไปเปนคณาจารยเอกและเปนพระเปรียญเอกดวย 

2. สังฆมนตรีมีอํานาจหนาที่ดุจเชนคณะรัฐมนตรีของฝายอาณาจักรคือทําหนาที่เปนคณะ
รัฐบาลบริหารกิจการคณะสงฆมีสังฆนายก1รูปและสังฆมนตรี 9 รูปงานภายในมีหนาที่รับผิดชอบงาน
เฉพาะหนาที่เหมือนกับแตกระทรวงคือ 1) องคการปกครอง 2) องคการศึกษา 3) องคการเผยแผ               
4) องคการสาธารณูปการ และนอกจากนี้ยังมีเจาคณะตรวจการในภาคตางๆ ที่กําหนดในสังฆาณัติคือ      
1) เจาคณะตรวจการภาค 2) เจาคณะจังหวัด 3) เจาคณะอําเภอ 4) เจาคณะตําบล 5) เจาอาวาส 

3. คณะวินัยธรคือศาลของคณะสงฆมีอํานาจหนาที่ในการพิจารณาวินิจฉัยอธิกรณตางๆ       
ที่เกิดขึ้นในวงการคณะสงฆคณะวินัยธรแบงเปน 3 ชั้น คือ ชั้นตนชั้นอุทธรณและชั้นฎีกามีอํานาจ
หนาที่เหมือนฝายนิติบัญญัติของอาณาจักรนั่นเอง ดังภาพที่ 2.9 
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ภาพที่ 2.9 องคกรคณะสงฆรัชกาลที่ 8 ตามพระราชบัญญัติคระสงฆ พ.ศ. 2484 
ที่มา: พระเมธีธรรมาภรณ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต)(2539) 
 

ดังนั้นตามพระราชบัญญัติคณะสงฆฉบับนี้จะเห็นไดวาไดยุบเลิกมหาเถรสมาคมคือเจาคณะ
ใหญทั้ง 4 รูปและรองเจาคณะใหญ 4 รูปดังนั้นตําแหนงเจาคณะใหญซึ่ งรวมถึงเจาคณะใหญ
ธรรมยุติกนิกายจึงไมมีกฎหมายรองรับโดยวัตถุประสงคประการหนึ่งของพระราชบัญญัติฉบับนี้ก็เพื่อรวม
คณะสงฆมหานิกายและคณะสงฆธรรมยุติกนิกายเขาดวยกันใหและเสร็จภายในเวลา 8 ปนับแตวัน
ประกาศใชดังที่บัญญัติไวในบทเฉพาะกาลมาตรา 6 วา 

“กอนที่จะสังคายนาพระธรรมวินัยใหครบถวนแตอยางชาตองไมเกินแปดปนับแตวันใช
พระราชบัญญัตินี้หามมิใหออกสังฆาณัติกติกาสงฆพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราชกฎกระทรวงหรือ
ระเบียบใดที่จะบังคับใหตองเปลี่ยนลัทธิที่นิยมนับถือและปฏิบัติกันมาเปนเวลาชานานแลว” 

จากความพยายามในการรวมนิกายทั้ง 2 นิกายเขาดวยกันของคณะรัฐบาลนั้นไมประสบ
ผลสําเร็จเพราะพระเถรานุเถระฝายธรรมยุติกนิกายจํานวน 22 รูป ไดลงนามคัดคานการใชบทเฉพาะกาล

สังฆมนตรี คณะวินัยธร สังฆสภา 

ภาค 

จังหวัด 

อําเภอ 

ตําบล 

การบริหารสวนภูมิภาค ชั้นฎีกา การบริหารสวนกลาง 

องคการปกครอง 

องคการศึกษา 

องคการเผยแผ 

องคการสาธารณูปการ 

วัด 

ชั้นอุทธรณ 

ชั้นตน 

สังฆสภา 

สมเด็จพระสังฆราช 
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มาตรา 60 ของพระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ. 2484 หลังจากนั้นคณะสงฆฝายธรรมยุติกนิกายพยายามให
คณะสงฆฝายธรรมยุติกนิกายมีการปกครองกันเองโดยมีเจาคณะใหญคณะธรรมยุติกนิกายเปนผูดูแลตาม
พระราชบัญญัติคณะสงฆ ร.ศ. 121 ไมขึ้นตรงกับคณะสงฆฝายมหานิกาย 

สมัยรัชกาลที่ 9 
การบริหารกิจการคณะสงฆในสมัยรัชกาลปจจุบันนี้เปนการบริหารตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ

พ.ศ. 2505 สมัยจอมพลสฤษดิ์ธนะรัชตเปนนายกรัฐมนตรีไดใหเหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติคณะ
สงฆฉบับนี้วา 

“การจัดดําเนินกิจการคณะสงฆมิ ใช เปนกิจการอันแบงแยกอํานาจดําเนินการดวย
วัตถุประสงคเพื่อการถวงดุลอํานาจเชนที่เปนอยูตามกฎหมายในปจจุบันและโดยระบบเชนวานั้นเปนผล
บั่นทอนประสิทธิภาพแหงการดําเนินกิจการจึงสมควรแกไขปรับปรุงเสียใหมใหสมเด็จพระสังฆราชองค
สกลมหาสังฆปริณายกทรงบัญชาการคณะสงฆทางมหาเถรสมาคมตามอํานาจกฎหมายและพระธรรมวินัย
ทั้งนี้เพื่อความเจริญรุงเรืองแหงพระพุทธศาสนา” (สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี, 2523) 

ความวุนวายทั้งภายในและภายนอกของคณะสงฆและรัฐบาลภายใตการนําของจอมพลสฤษดิ์ธ
นะรัชตจึงมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการปกครองโดยการนําพระราชบัญญัติคณะสงฆพ.ศ. 2505 มาใช
อยางเปนทางการซึ่งพอประมวลสรุปเนื้อหาสาระไดดังนี้ 

(1) ยกเลิกพระราชบัญญัติคณะสงฆพ.ศ. 2484 นั่นหมายถึงการยกเลิกสังฆสภาคณะสังฆมนตรี
คณะวินัยธรอํานาจทั้งหมดมอบใหสมเด็จพระสังฆราชและมหาเถรสมาคมใชแทน 

(2) สมเด็จพระสังฆราชทรงเปนประมุขของคณะสงฆไทยและเปนประธานมหาเถรสมาคม
และมหาเถรสมาคมนั้นประกอบดวยสมเด็จพระราชาคณะจํานวน 8 รูปเปนโดยตําแหนง 

โครงสรางของคณะสงฆสองสวนนี้เปนองคกรบริหารกิจการคณะสงฆทุกดานเชนเดียวกับ
หัวหนาและรัฐบาลเผด็จการที่รวบรวมอํานาจไวกับตน (สมบูรณ สุขสําราญ, 2527) 

ดังนั้นพระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ. 2505 ซึ่งมีผลใชบังคับเปนเวลานานถึง 30 ปจึงมีการ
แกไขเพิ่มเติมใน พ.ศ. 2535โดยรางพระราชบัญญัติฉบับดังกลาวไดผานความเห็นชอบจากรัฐบาลและ
พระราชบัญญัติคณะสงฆพ.ศ. 2505ไมมีการเปลี่ยนแปลงอะไรมากนักเพราะวาโครงสรางบริหารและการ
ปกครองยังอยูเหมือนเดิมดังที่ขอความปรากฏชัดเจนอยูในเหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติคณะ
สงฆ (ฉบับที2่) พ.ศ. 2535วา 

โดยที่พระราชบัญญัติคณะสงฆพ.ศ. 2505 ไดใชบังคับมาเปนเวลานานแลวสมควรปรับปรุง
บทบัญญัติวาดวยการสถาปนาสมเด็จพระสังฆราชและการแตงตั้งผูปฏิบัติแทนสมเด็จพระสังฆราชการ
แตงตั้งถอดถอนสมณศักดิ์ของพระภิกษุอํานาจหนาที่และการปฏิบัติหนาที่ของมหาเถรสมาคมการ
ปกครองการสละสมณเพศของคณะสงฆและคณะสงฆอื่นวัด ศาสนสมบัติกลางและการดูแลรักษา
ทรัพยสินของวัดตลอดจนปรับปรุงบทกําหนดโทษใหสอดคลองกับสภาพการณปจจุบันจําเปนตองตรา
พระราชบัญญัตินี้(พระเมธีธรรมาภรณ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต), 2539) 

พระราชบัญญัติคณะสงฆฉบับแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 มีจุดเดนในการสถาปนา
สมเด็จพระสังฆราชคือสมเด็จพระสังฆราชมีองคเดียวและพระมหากษัตริยทรงสถาปนาสมเด็จพระราชา
คณะผูมีอาวุโสสูงสุดโดยสมณศักดิ์และกรรมการมหาเถรสมาคมมี 21 รูปเหมือนเดิมแตวาอํานาจหนาที่
ของมหาเถรสมาคมพระราชบัญญัติฉบับนี้กําหนดไวอยางชัดเจนกวาฉบับ 2505 คือ 
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(1) ปกครองคณะสงฆใหเปนไปโดยเรียบรอยดีงาม 
(2) ปกครองและกําหนดการบรรพชาสามเณร 
(3) ควบคุมสงเสริมการศาสนศึกษาการศึกษาสงเคราะหการเผยแผการสาธารณูปการและการ

สาธารณสงเคราะหของคณะสงฆ 
(4) รักษาหลักพระธรรมวินัยของพระพุทธศาสนา 
(5) ปฏิบัติหนาที่อื่นๆตามท่ีบัญญัติไวในพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอ่ืน 
เพื่อการนี้ใหมหาเถรสมาคมมีอํานาจตรากฎมหาเถรสมาคมออกขอบังคับวางระเบียบออกคําสั่ง

มีมติหรือออกประกาศโดยไมขัดหรือแยงกับกฎหมายและพระธรรมวินัยใชบังคับไดและจะมอบใหพระภิกษุ
รูปใดหรือคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการตามมาตรา19เปนผูใชอํานาจหนาที่ตามวรรคหนึ่งก็ได 

อํานาจหนาที่มหาเถรสมาคมในพระราชบัญญัติคณะสงฆ (ฉบับที่2) พ.ศ. 2535 เกี่ยวของกับ
การควบคุมและสงเสริมกิจการคณะสงฆที่เคยถูกจัดเปนอํานาจหนาที่ของสังฆมนตรีแหงองคการ 4 ใน
พระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ. 2484 ในปจจุบันนี้อาจกลาวไดวามหาเถรสมาคมมีอํานาจหนาที่เกี่ยวกับ
งานคณะสงฆ6ดานคือ 

(1) ดานการปกครอง  
(2) ดานการศาสนศึกษา 
(3) ดานการศึกษาสงเคราะห  
(4) ดานการเผยแผพระพุทธศาสนา 
(5) ดานการสาธารณูปการ  
(6) ดานการสาธารณสงเคราะห 
มหาเถรสมาคมมีอํานาจหนาที่ทั้งดานอํานาจนิติบัญญัติซึ่งมีหนาที่ในการตรากฎมหาเถร

สมาคมออกขอบังคับมหาเถรสมาคมวางระเบียบมหาเถรสมาคมออกคําสั่งมหาเถรสมาคมมีมติมหาเถร
สมาคมและออกประกาศมหาเถรสมาคมและดานอํานาจบริหารของมหาเถรสมาคมมีอํานาจหนาที่บริหาร
คือจัดระเบียบการปกครองคณะสงฆจัดแบงเขตการปกครองคณะสงฆสวนภูมิภาคจัดตําแหนงผูปกครอง
คณะสงฆสวนภูมิภาคและแตงตั้งถอดถอนผูปกครองคณะสงฆและในนามคณะกรรมการมหาเถรสมาคมนั้น
จะมีคณะอนุกรรมการที่มหาเถรสมาคมแตงตั้งอีกหลายคณะคือ (1) คณะกรรมการการศึกษาของสงฆ (2) 
คณะกรรมการอํานวยการพระธรรมทูต (3) คณะกรรมการรางกฎนิคหกรรม (4) คณะกรรมการจัดตั้งทุนสา
ธารณสงเคราะหและศึกษาสงเคราะห (5) คณะกรรมการควบคุมพระภิกษุสามเณรไปยังตางประเทศ (ศ.ต.ภ.) 

การปกครองคณะสงฆไทยปจจุบันนี้มีการแบงเขตปกครองตามลําดับชั้นคือตั้งแตเจาคณะใหญเจา
คณะภาคเจาคณะจังหวัดเจาคณะอําเภอเจาคณะตําบลและเจาอาวาสโดยแบงสายการปกครองออกเปน 4 หน 
ผนวกกับคณะใหญของธรรมยุติกนิกายและแบงเปน 18 ภาค ในสวนของการปกครองระดับภาค 

สวนอํานาจตุลาการก็ยังคงยึดตามแบบของคณะพระวินัยธรที่เคยมีมาตั้งแตพระราชบัญญัติ
คณะสงฆ พ.ศ. 2484 (พระเมธีธรรมาภรณ ประยูร ธมฺมจิตฺโต, 2539) ซึ่งองคกรคณะสงฆในสมัยปจจุบัน
นี้สามารถสรุปเปนภาพที่ 2.10 
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ภาพที่ 2.10 องคกรสงฆรัชกาลที่ 9 ตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ. 2505 (แกไข พ.ศ. 2535) 
ที่มา: สาธิต พนารี (2556) 

สมเด็จพระสังฆราช 

กรรมการมหาเถรสมาคม 

อํานาจบริหาร 

เจาคณะใหญ 

เจาคณะภาค 

เจาคณะจังหวัด 

เจาคณะอําเภอ 

เจาคณะตําบล 

เจาอาวาส 

ปกครอง 

ศาสนศึกษา 

ศึกษาสงเคราะห 

เผยแผ 

สาธารณูปการ 

สาธารณสงเคราะห 

สมเด็จพระราชคณะ  
4 รูป ฝายมหานิกาย 

สมเด็จพระราชาคณะ 
4 รูป ฝายธรรมยุติกนิกาย 

อํานาจตุลาการ อํานาจนิติบัญญัติ 

ชั้นตน 

ชั้นอุทธรณ 

ชั้นฎีกา 

ตรากฎ 

ออกขอบังคับ 

วางระเบียบ 

ออกคําสั่ง 

มติมหาเถร 

ออกประกาศ 

กิจการคณะสงฆ 6 ดาน 
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สรุปไดวาในการจัดตั้งองคกรคณะสงฆนั้นมีมาตั้งแตครั้งพุทธกาล โดยมีแรงขับเคลื่อนมา
จากปจจัยที่สําคัญภายนอก คือ การเปลี่ยนแปลงทางดานการเมือง การปกครองเศรษฐกิจ และสังคม
ศาสนาและปจจัยภายในองคกร คือ การเพิ่มของจํานวนของพระภิกษุที่มากจนควบคุมหรือกําหนด
ทิศทางไดยากตางคนก็ตางทัศนะในดานการตีความพระธรรมวินัยจนทําใหเกิดความสับสน
คลาดเคลื่อนโดยเปาหมายในการจัดตั้งองคกรสงฆ เพื่อประโยชนสวนรวมของคณะสงฆปจเจกบุคคล
ชีวิตของมนุษยประชาชนสวนใหญในสังคมและแกพระพุทธศาสนาในองครวมทุกดานสวนการจัดตั้ง
องคกรในครั้งแรกพระพุทธองคทรงบริหารจัดการดวยพระองคเอง ตอมาเมื่อมีหมูสงฆเพิ่มจํานวนมากยิ่งขึ้น 
จึงทรงมอบอํานาจในการบริหารปกครองใหเปนหนาที่รับผิดชอบของคณะสงฆ เชน การบรรพชา 
อุปสมบท การวินิจฉัยอธิกรณตางๆ 

การบริหารจัดการของคณะสงฆสมัยหลังพุทธกาลแบงเปน 3 ชวยระยะเวลา คือ         
ปฐมสังคายนาครั้งที่ 1 เหตุเกิดเพราะปรารภพระภิกษุกลาวลวงเกินตอพระพุทธศาสนา โดยมีพระ
มหากัสสปเถระเปนประธานสงฆพรอมดวยเหลาพระอริยสงฆ 500 รูปทําหลังจากพุทธปรินิพพานได 3 
เดือนท่ีถ้ําสัตตบรรณคูหาใกลเมืองราชคฤหใชเวลานาน 7 เดือนจึงเสร็จ 

ทุติยสังคายนาครั้งที่ 2 เหตุเกิดเพราะปรารภวัตถุ 10 ประการที่พระภิกษุชาววัชชีบุตร
นํามาเปนมูลเหตุใหเกิดการตีความพระวินัยที่คลาดเคลื่อนไปจากเดิม กระทําหลังพุทธปรินิพพานได
100 ป โดยมีพระยสะกัณฑกบุตร เปนผูชักชวนพระมหาเถระ และพระเถระทําสังคายนาที่เมืองเวสาลี
แควนวัชชีพระสงฆ 700 รูปใชเวลานาน 8 เดือน 

ตติยสังคายนาครั้งที่ 3 ทําภายหลัง พุทธปรินิพพานได 300 ป มีพระเจาอโศกมหาราชเปน
ผูทรงอุปถัมภการทําสังคายนา กระทําที่อโศการาม นครปาฏลีบุตร พรอมดวยพระสงฆที่ทําสังคายนา
จํานวน 1,000 รูป และใชเวลานาน 9 เดือน 

จากการศึกษาองคกรคณะสงฆไทยจากอดีตถึงปจจุบันแบงออกเปน 4 สมัย คือ สมัยสุโขทัย 
สมัยอยุธยา สมัยธนบุรี และสมัยรัตนโกสินทร สรุปไดดังนี ้

1) สมัยสุโขทัย องคกรคณะสงฆแบงออกเปน 2 คณะใหญ ไดแก คามวาสี และอรัญญวาสี
ลักษณะการปกครอง คือ มีพระสังฆราชเปนประธานสูงสุดในการบริหารคณะสงฆปู (ปจจุบันเรียกพระ
คร)ู รองจากพระสังฆราชและมหาเถระคือผูคงแกเรียนเปนผูปฏิบัติการ 

2) สมัยอยุธยา ยังคงเหมือนสมัยสุโขทัยเพียงแตไดเพิ่มมาอีกคณะหนึ่งคือ “คณะปาแกว” มี
ลักษณะการปกครอง 3 ชั้น คือ สังฆราช และพระครูแลวเพิ่ม “สมเด็จพระสังฆราช” เขามาอีกเพื่อให
บริหารงานทั่วราชอาณาจักรสวนพระสังฆราช ปกครองเฉพาะหัวเมืองใหญพระครูปกครองหัวเมือง
เล็ก 

3) สมัยกรุงธนบุรี องคกรคณะสงฆ ยังใชระบบการปกครองเหมือนสมัยอยุธยา 
4) สมัยรัตนโกสินทร องคกรคณะคณะสงฆ ยังคงมีความคลายคลึงกับอยุธยาและธนบุรี       

แตเริ่มมีการใชกฎหมายคณะสงฆเปนแรกในสมัยรัชกาลที่ 1 ในสมัยรัชการที่ 3 เกิดการแบงแยก   
นิกายสงฆออกเปน 2 นิกาย คือ มหานิกายและธรรมยุติกนิกาย สมัยรัชกาลที่ 5 มีการตรากฎหมาย
เกี่ยวกับคณะสงฆใหมที่เรียกวา “พระราชบัญญัติลักษณะปกครองคณะสงฆ ร.ศ. 121” และมีการ
ปรับเปลี่ยนการปกครองคณะสงฆใหสอดคลองกับฝายอาณาจักร ในสมัยรัชกาลที่ 8 เมื่อ พ.ศ. 2484 
มีการตราพระราชบัญญัติคณะสงฆขึ้นใหม และไดถูกประกาศยกเลิกเมื่อ พ.ศ. 2505 ในสมัยรัชกาลปจจุบัน มี
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การปรับปรุงแกไขเมื่อป 2535 ซึ่งก็เปนระยะเวลา 20 ปแลวที่องคกรสงฆในประเทศไทยปจจุบันอยู
ภายใตพระราชบัญญัติคณะสงฆป พ.ศ. 2505 (แกไข พ.ศ. 2535) สวนการบริหารจัดการภายใน
องคกรนั้นก็เปนการวินิจฉัยสั่งการลงมาในแนวดิ่งโดยผานมติที่ประชุมมหาเถรสมาคมกระจายภาระ
งานไปสูสวนภูมิภาค จังหวัด อําเภอ ตําบล จนทายที่สุดก็คือ “วัด” ซึ่งหนวยงานขององคกรคณะสงฆ
ที่มีขนาดเล็กที่สุดแตสําคัญที่สุด เพราะวัดทุกวัดรวมกันจึงเกิดเปนองคกรสงฆขึ้นได ดังนั้นจึงจําเปนที่
ตองมีการบริหารจัดการที่ดี เพื่อความดํารงมั่นแหงองคกรคณะสงฆในพระพุทธศาสนา กอใหเกิด
ประโยชนแกสังคมและประเทศชาติสืบตอไป 
 
2.4 แนวคิดเกี่ยวกับการสรางวัดในพระพุทธศาสนา 

พระพุทธศาสนานั้นเปนแบบแผนทางอุดมการณในการสรางความสามัคคีและความสงบสุข
ความสัมพันธระหวางศาสนจักรกับอาณาจักรเริ่มตนครั้งแรกในสมัยพระเจาอโศกมหาราชและเปน
แมบทสําคัญท่ีชวยใหสถาบันพระมหากษัตริยเปนไปอยางมั่นคงพุทธศาสนาเปนสถาบันเบื้องตนในการ
สรางเสริมอุดมการณทางจริยธรรมดํารงรักษาการสืบเนื่องของสังคมศาสนาจะดํารงอยูไดตองเปนหลัก
ใหมนุษยยึดถือปฏิบัติมนุษยจะดําเนินชีวิตราบรื่นก็ตองอาศัยศาสนาเปนเครื่องยึดเหนี่ยวทางใจ ฉะนั้น
การดํารงอยูหรือการเสื่อมศูนยของศาสนายอมขึ้นอยูกับหลักการที่วาศาสนานั้นสามารถสรางศรัทธา
เปนหลักยึดเหนี่ยวทางจิตใจใหมนุษยไดมากนอยเพียงใด (คะนึงนิตย  จันทรบุตร, 2528) 

หากยอนไปในอดีตหลายๆ รอยป สังคมไทยสมัยดั้งเดิมมี “วัด” เปนศูนยกลางของการ
พัฒนา “บาน” หรือชุมชนไทยจะมี “วัด” เปนศูนยรวมจิตใจในการดําเนินกิจกรรมเพ่ือการพัฒนาหรือ
ทํากิจกรรมที่ถือวาเปนหิตประโยชนแกชุมชน (พระมหาธรรมรัตน  ธรรมยาฤทธิ์, 2554) ดังนั้น วัดจึง
ถือไดวาเปนสถาบันที่สําคัญในทางศาสนาพุทธ ดวยวาการดําเนินชีวิตของพุทธศาสนิกชนตอง
เกี่ยวของกับวัดตั้งแตเกิดจนตาย เชน พุทธศาสนิกชนนั้นตองไปปฏิบัติศาสนกิจที่วัด มีสวนทําใหผูกพัน
กับวัดในทางวัฒนธรรมประเพณีและที่สําคัญ คือ วัดเปนสถานที่อยูอาศัยของพระสงฆ ซึ่งเปนผูสืบทอด
ศาสนาและสถาบันสงฆ ก็เปนสถาบันที่มีความสําคัญมากในฐานะเปนจุดศูนยรวมจิตใจของชาวพุทธ 
สวนพระสงฆนั้นก็เปนที่รวมศรัทธาของชุมชนในการกระทํากิจกรรมตางๆ ซึ่งนับไดวาวัดเปนสถาบันที่
ทําคุณประโยชนใหแกสังคมเปนอยางมาก แตปจจุบันเนื่องจากสภาพสังคมที่เปลี่ยนไปมีผลทําให
บทบาทของวัดเปลี่ยนไปจากเดิม ทั้งนี้ทั้งนั้นวัดก็ยังเปนสถานที่ที่สําคัญและนาศึกษาเปนอยางยิ่ง  
(บุญชวย  จันทรเฮา, 2544) โดยที่บทบาทของวัดนั้นเปนหนวยงานปกครองและหนวยงานดําเนิน
กิจการคณะสงฆและการพระศาสนาที่สําคัญที่สุด อีกทั้งยังเปนรากฐานอันสําคัญยิ่งของคณะสงฆและ
พระพุทธ ศาสนาเปนองคกรหลักในการปกครองคณะสงฆหลักเกณฑและวิธีการตางๆเกี่ยวกับวัดได
ตราไวในพระราชบัญญัติคณะสงฆทั้งสิ้น เชนเดียวกับบทบัญญัติวาดวย มหาเถรสมาคมซึ่งเปนสถาบัน
หรือองคกรปกครองคณะสงฆสูงสุด วัดมีฐานะเปนนิติบุคคลหรือบุคคลตามกฎหมายตามความใน
มาตรา 31 วรรคสอง และมาตรา 19 แหงพระราชบัญญัติคณะสงฆ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 ฉะนั้นวัด
จึงไดรับความคุมครองจากบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยและกฎหมายอื่นๆ วัด
ทั้งหลายยอมมีสิทธิและหนาที่ตางๆ ตามบทบัญญัติแหงกฎหมายดังเชน บุคคลธรรมดาเวนแตสิทธิ
และหนาที่ที่จะพึงมีไดเฉพาะบุคคล แตเพราะวัดมิใชบุคคลธรรมดาโดยตรงจะแสดงเจตนาแสดง    
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สิทธิและหนาที่ในการตางๆ เองมิไดจึงจําเปนตองมีผูแทนเพื่อใชสิทธิและหนาที่ (พระธรรมปริยัติ
โสภณวรวิทย คงฺคปฺโญ, 2548) 
 2.4.1 ความหมายของวัด 
  คําวา “วัด” นั้น เปนคําสั้นๆ ที่สนิทแนบหูของคนไทยชาวพุทธมาตั้งแตโบราณกาล ซึ่ง
ความหมายของวัดนั้นมีมากมายหลายสถานขึ้นอยูกับการใหระดับความสําคัญของแตละคนไป แตเมื่อพูด
ถึงสัญลักษณทางศาสนาในสวนที่เปนวัดแลวคนทั่วไปมักจะเขาใจกันเพียงวาเปนที่อยูของพระสงฆซึ่งเปน
ความหมายที่ธรรมดาสามัญเขาใจกันตามสภาวะที่ปรากฏใหเห็น หากแตพิจารณาใหลึกซึ้งถึงพยัญชนะ
แลววัดนั้นมีคําที่ใชอยูเดิมในภาษาบาลีอยู3คํา (สมเด็จพระธีรญาณมุน ี(ธีร ปุณณกมหาเถร), 2534) คือ 
  1. อารามโดยพยัญชนะแปลวา “เปนที่รื่นรมย” โดยอรรถแปลวา “สวน” เพราะในสมัย
พุทธกาลนั้น พุทธศาสนิกชนนิยมถวายสวนใหเปนที่ประทับของพระพุทธเจาและพระสงฆ เชน เวฬุวนาราม
เปนสวนที่พระเจาพิมพิสารถวายใหเปนที่ประทับแกพระพุทธเจาและพระสงฆ หรือเชตวนารามสวนที่
อนาถปณฑิกเศรษฐีถวายแกพระพุทธเจาและพระสงฆเพื่อเปนที่ประทับแกพระพุทธเจาและพระสงฆสาวก
เปนตน 
  2. อาวาสโดยพยัญชนะแปลวา “ที่อยู” ซึ่งเปนความหมายที่กวางแตถาจะจํากัดขอบเขต
ใหแคบลงวามีความหมายวาวัดก็ตองมีภิกขุศัพทเปนคําจํากัดความขางหนาวา ภิกขูนํ อาวาโสแปลวา ที่อยู
ของภิกษุสงฆคือวัดโดยอรรถในอภิธานัปปทีปกากถาทานแปลวา “เรือน” เปนไวพจนของคําวา ฆร          
เปนตน 
  3. วิหารโดยพยัญชนะแปลวา “ที่อยู” คลายกับอาวาสแตตามอรรถแหงพระวินัย เชน
ในมหัลลกสิกขาบทที่ตนแหงสังฆาทิเสสและในอนุศาสน ทานหมายเอาสิ่งปลูกสรางเปนหลังและสังเกตใน
ที่ทั่วไปดูเหมือนเปนสิ่งกอสรางดวยอิฐ ปูน คือ เปนพวกตึก แตเพราะวิหารนั้นสรางไวในที่อยูของภิกษุ
ทั้งหลาย จึงพลอยเรียกวาวิหารซึ่งเทากับคําวา “วัด” ในสังคมไทย 
  จากความหมายของวัดที่สมเด็จพระธีรญาณมุนีไดกลาวไวนั้นมีความสอดคลองกับ
พจนานุกรมราชบัณฑิตสถาน พ.ศ. 2525 (ราชบัณฑิตสถาน, 2525) ที่ไดใหความหมายไว ดังนี้  
  1. อาราม คือ ความยินดี ความรื่นรมย ความเพลิดเพลิน ที่สําราญ สวนอันเปน
สถานที่รื่นรมย 
  2. อาวาส คือ วัด ผูครอบครอง เชน ฆราวาส (ฆร+อาวาส) ผูครองเรือนหรือผูอยูครองเรือน 
  3. วิหาร คือ วัด ที่อยูของพระสงฆ ที่ประดิษฐานพระพุทธรูป คูกับโบสถ 
  นอกจากนี้ยังมีนักวิชาการทั้งที่เปนบรรพชิตและคฤหัสถรวมทั้งหนวยงานที่เกี่ยวของกับ
พระพุทธศาสนาไดใหนิยามความหมายของวัดในเชิงอรรถตอไปอีกวาวัด คือ ศาสนสถานใชประกอบ
กิจกรรมทางศาสนา ซึ่งหมายถึงตัวอาคารและปูชนียวัตถุ รวมถึงบริเวณวัด เพื่อใชเปนที่อยูอาศัยของ
พระสงฆและบําเพ็ญศาสนกิจของพุทธศาสนนิกชนในสมัยพุทธกาล การประกอบพิธีกรรมหรือกิจกรรมทาง
ศาสนา ไมจําเปนตองมีอาคารแบบถาวร เพียงแตกําหนดขอบเขตหรือใชสถานที่ที่มีอยูตามธรรมชาติ หรือ
อาคารที่มีอยูแลวตามสภาพความจําเปน และความเหมาะสมตอสถานการณ ครั้นเมื่อพระพุทธศาสนา
ไดรับการยอมรับนับถือกันแพรหลาย มีพระสงฆในพระพุทธศาสนามากขึ้น มีผูศรัทธามากขึ้น วัดก็
กลายเปนสิ่งสําคัญที่จะตองกอสรางขึ้นอยางถาวร ประณีตตามประเพณีที่ถือปฏิบัติกันและตามกําลัง
ศรัทธาบารมีของผูสราง หากผูสรางมีบารมีสูง อาจจะเปนผูปกครองแผนดิน หรือพระมหากษัตริยก็
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ยอมจะกอสรางวัดไดใหญโต ประณีต และตกแตงอยางวิจิตรดวยวัสดุที่มีคาและฝมืออยางชางชั้นสูง 
(กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม, 2551) จากความหมายดังกลาวนั้นมีความสอดคลองกับพล
สัณหโพธิ์ศรีทอง (2538) ที่กลาวไววาวัดหมายถึงศาสนสถานที่ประกอบกิจกรรมของชาวพุทธเปนที่อยู
ของบรรพชิต (พระสงฆและสามเณร) และฆราวาสที่เกี่ยวของเปนที่ศึกษาและปฏิบัติธรรมตลอดจน
การเผยแผศาสนธรรมของชาวพุทธ และบุญรวม เทียมจันทร (2546) ที่ไดใหทัศนะไวคลายคลึงกันวา 
วัดหมายถึงที่อยูของพระสงฆเปนที่พํานักอาศัยของพระ ภิกษุสามเณรและประกอบพิธีกรรมตางๆใน
พระพุทธศาสนา รวมทั้งสุนทรสุภูตะโยธิน (2540) ที่ไดกลาวไวอีกเชนกันวาวัดหมายถึงที่พํานักสงฆ
เปนสถานที่ประกอบศาสนกิจและบําเพ็ญกุศลเปนสถาบันการศึกษาอบรมของพระสงฆและเยาวชน
ผูดอยโอกาสทางการศึกษาเปนศูนยกลางของการสมาคมพบปะสังสรรคปรึกษาหารือและบริการดาน
ตางๆ แกชุมชนนอกจากนี้ พระธรรมวรนายก (2546) ยังไดกลาวเพิ่มเติมไวอีกวา วัดนั้นเปนที่อยูของผู
ประพฤติพรหมจรรยเปนดินแดนแหงพระรัตนตรัยสําหรับชุมชนมี3เขตคือเขตพุทธาวาสเขตธรรมาวาส
และเขตสังฆาวาสสวนคําวา“วัดไทย” วัดทางพระพุทธศาสนาในประเทศไทย (ราชบัณฑิตยสถาน, 
2525) จากความหมายดังกลาววัดจึงหมายถึงสถานที่ทางศาสนา ซึ่งสอดคลองกับ ผดุงศักดิ์ นรนิติผดุงการ 
(2551) ที่ไดกลาวไววา คําวา “วัดวาอาราม” นั้น หมายถึงวัดวาอารามในพุทธศาสนา เพราะคําวา     
วัด และ วัดวาอาราม ในทางนิติกฎหมายมคีวามหมายเปนอยางเดียวกัน คือวัดในทางพระพุทธศาสนา 
(สมจิตร ทองประดับ, 2516)อีกนัยหนึ่งที่เรียกวาวัดนั้นอาจมาจากคําวา “วตฺตํ (วัตร)” อันหมายถึง 
กิจหรือหนาที่ของพระภิกษุที่พึงกระทํา หรือแปลอีกอยางวา การจําศีล ซึ่งวัด (วัตร)ตามนัยยะนี้จึง
นาจะหมายถึงสถานที่ซึ่งพระภิกษุสงฆใชเปนที่จําศีลภาวนา หรือ สถานที่ที่พระภิกษุสงฆใชปฏิบัติ
ภารกิจพึงกระทํานัน่เอง โดยคําวา “วตฺตํ (วัตร)”นี้สมเด็จพระธีรญาณมุนี (ธีร ปุณณกมหาเถร) (2534) 
ไดใหทัศนะไววาโดยสวนใหญภาษาไทยเรานิยมแผลงหรือแปลงอักษร ต มาเปน ด เชนในภาษามคธ 
วา ตาวตึส แผลงเปน ดาวดึงส, วิตาน แผลงเปน พิดาน หรือเพดาน, อุตตร แผลงเปน อุดร, ติตถแผลง
เปน ดิตถ เชน เมืองอุตรดิตถ แปลวาเมืองทาเหนือ หรือแผลงเปนเดียร ติถิ แผลงเปน ดิถี เปนตน 
สวนคําที่กลาวกันวา “วัดวา” มีขอสันนิษฐานวาอาจหมายถึง การกําหนดขอบเขตของดินแดนที่สราง
เปนพุทธศาสนสถาน (สมคิด จิระทัศนกุล, 2545)วัดนั้นมีฐานะทางกฎหมาย คือ เปนนิติบุคคล 
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2530) และมีเจาอาวาสเปนผูแทนของวัดในกิจการทั่วไป ดังนั้นผูบริหารวัดก็
คือ เจาอาวาส (พระมหาเสริมชัย ชยมงฺคโล, 2539) 
  สรุปไดวาความหมายของวัดนั้นมีดวยกัน 2 ประการ คือ โดยพยัญชนะและโดยอรรถ 
กลาวคือ โดยพยัญชนะนั้นวัดแบงออกเปน 3 คํา คือ อาราม อาวาส และวิหาร ซึ่งหมายถึงสถานที่อยูอัน
เปนที่รื่นรมย สงบ รมเย็น แตคําที่ตรงกับความหมายของวัดในประเทศไทยมากที่สุดก็คือ คําวา “วิหาร” 
สวนความหมายโดยอรรถนั้น วัดหมายถึงสถานที่อยูของพระสงฆซึ่ งถือว าเปนศาสนบุคคลใน
พระพุทธศาสนาและเปนผูอยูประพฤติพรหมจรรย วัดนั้นเปนสถานประกอบพิธีกรรมตางๆทางศาสนา เปน
สถานที่เผยแผศาสนธรรม เปนศูนยรวมจิตใจของชุมชนชาวพุทธ อีกทั้งยังเปรียบเสมือนเปนโรงเรียนที่ให
การอบรมสั่งสอนคุณธรรม จริยธรรม แกพุทธสาสนิกชนอีกดวย 
 2.4.2 การสรางวัดในสมัยพุทธกาล 
  วัดในพระพุทธศาสนามีมาแตสมัยพุทธกาล ดังปรากฏในพระวินัยปฎก มหาวรรค มหา
ขันธกะวาครั้งนั้น พระผูมีพระภาค เสด็จเขาไปสูพระราชนิเวศนของพระเจาพิมพิสารจอมเสนา ผูทรงเปน
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พระราชาครองแควนมคธ ครั้นถึงแลวประทับเหนือพระพุทธอาสนที่เขาปูลาดไวแลวพรอมดวยภิกษุสงฆ 
พระเจาพิมพิสารจอมเสนาผูทรงเปนพระราชาแควนมคธ ทรงอังคาสภิกษุสงฆมีพระพุทธเจาเปน
ประมุขดวยขาทนีโภชนียาหารอันประณีตดวยพระหัตถของพระองค ยังพระผูมีพระภาคใหเสวยเสร็จ
นําพระหัตถออกจากบาตร แลวจึงประทับนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่งเมื่อทาวเธอประทับนั่ง ณ สถานที่
ควรสวนขางหนึ่ง ไดทรงดําริวา “พระผูมีพระภาคควรจะประทับอยู ณ ที่ไหนดีหนอ ซึ่งเปนสถานที่ไมไกล   
ไมใกลจากบานมากนัก การไปการมาสะดวก กลางคืนเงียบสงัด ไมมีเสียงกึกกองมาจากพระนครคนเดินเขา
ออกไมมาก สมควรเปนที่ประกอบกรรมลับของหมูมนุษย และสมควรเปนที่หลีกเรน” แลวไดมี
พระราชดําริตอไปวา “สวนเวฬุวันของเรานี้แล เปนสถานที่ไมไกลไมใกลจากบานมากนัก การไปและ
การมาสะดวก ชนทั้งหลายผูมีความตองการสามารถะเขาไปเฝาได กลางวันไมพลุกพลาน กลางคืนเงียบสงัด 
ไมมีเสียงกึกกองมาจากพระนคร คนเดินเขาออกไมมาก สมควรเปนที่ประกอบกรรมลับของหมูมนุษย 
และสมควรเปนที่หลีกเรน ทางที่ดีเราควรถวายสวนเวฬุวันแกภิกษุสงฆมีพระพุทธเจาเปนประมุข” 
ลําดับนั้น พระเจาพิมพิสารจอมเสนาผูทรงเปนพระราชาครองแควนมคธ ทรงจับพระสุวรรณภิงคารทรงหลั่งน้ํา 
นอมถวายแดพระผูมีพระภาคดวยพระดํารัสวา ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพอองคถวายสวนเวฬุวันนั่น
แดภิกษุสงฆ มีพระพุทธเจาเปนประมุขพระเจาขา พระผูมีพระภาคทรงรับอารามแลว และทรงชี้แจงให
พระเจาพิมพิสารจอมเสนาผูทรงเปนพระราชาแควนมคธเขาใจอยางแจงชัด ใหอยากสมาทานเอาไปปฏิบัติให
อาจหาญ แกลวกลา ใหสดชื่นราเริงดวยธรรมีกถา และทรงลุกจากที่ประทับเสด็จกลับ ตอมาพระผูมีพระภาค
ทรงทําธรรมีกถาเพราะเหตุเริ่มตนนั้น แลวรับสั่งกับภิกษุท้ังหลายวา “ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาต
อาราม” (วิ.มหา. 4/59/71-72) ดวยเหตุนี้ สวนเวฬุวันจึงไดกลายเปนสภาพเปนวัดโดยเรียกชื่อวา 
“เวฬุวนาราม” และเปนวัดแหงแรกในพระพุทธศาสนาอีกทั้งเปนตนเหตุใหพระพุทธเจาทรงอนุญาต
การมีวัดเปนที่อยูอาศัยแกพระสงฆแตอาณาบริเวณพระอารามเวฬุวันนั้นยังคงไมมีสิ่งกอสรางใดๆ 
พื้นที่ครอบคลุมไปดวยปาตนไมภูเขาถ้ําปาชาปารกชัฎ ที่แจงและลอมฟางตอมาเศรษฐีเมืองราชคฤหจึง
ไดสรางวิหารถวายใหแกสงฆเพื่อเปนที่อยูปองกันอันตรายดังมีขอความที่ปรากฏในพระวินัยปฎกตอนหนึ่งวา        
“โดยสมัยนั้นพระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยูณพระเวฬุวันสถานที่ใหเหยื่อแกกระแตเขตกรุงราชคฤห ครั้งนั้น
พระผูมีพระภาคยังไมไดทรงบัญญัติเสนาสนะแกภิกษุทั้งหลายและภิกษุเหลานั้นอยูในที่นั้นๆ คือ ปาโคนไม
ภูเขาซอกเขาถ้ําปาชาปาชัฎที่แจงลอมฟางครั้งนั้นเศรษฐีชาวราชคฤหไปสวนแตเชาตรูไดแลเห็นภิกษุเหลานั้น
เดินออกจากที่นั้นๆ คือ จากปาไมโคนไมภูเขาซอกเขาถ้ําปาชาปาชัฎที่แจงและลอมฟางทอดสายตา ลงต่ํามี
การกาวไปการถอยหลังการมองดูการเหลียวดูการคูแขนการเหยียดแขนนาเลื่อมใสเปนผูสมบูรณดวย
อิริยาบถครั้นเห็นแลวเศรษฐีชาวกรุงราชคฤหนั้นก็มีจิตเลื่อมใสครั้นแลวเศรษฐีชาวกรุงราชคฤหไดเขาไปหา
ภิกษุเหลานั้นแลวกลาวกับภิกษุเหลานั้นวา “ถากระผมจะสรางวิหารพระคุณเจาจะอยูในวิหารของ
กระผมหรือ” ภิกษุทั้งหลายตอบวา “คหบดีพระผูมีพระภาคยังไมไดทรงอนุญาตวิหาร” เศรษฐีกลาววา “ถา
เชนนั้นพระคุณเจาจงทูลถามพระผูมีพระภาคแลวแจงใหกระผมทราบ” ภิกษุเหลานั้นรับคําของเศรษฐีชาวราชคฤหแลว
เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงที่ประทับครั้นแลวถวายอภิวาทพระผูมีพระภาคนั่งณที่สมควรไดกราบทูลพระผูมีพระ
ภาคดังนี้วา “เศรษฐีชาวกรุงราชคฤหตองการจะใหสรางวิหารถวายขาพระพุทธเจาทั้งหลายจะพึง
ปฏิบัติอยางไรพระพุทธเจาขา” ลําดับนั้นพระผูมีพระภาคทรงแสดงธรรมีกถาเพราะเรื่องนี้เปนตนเหตุ
รับสั่งภิกษุทั้งหลาย“ภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตเสนาสนะ 5 ชนิด คือ วิหารเรือนมุงแถบเดียว ปราสาท
เรือนโลนถ้ํา” ตอมาภิกษุเหลานั้นเขาไปหาเศรษฐีชาวกรุงราชคฤหถึงที่อยู ครั้นแลวไดกลาวตอ       
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เศรษฐีชาวกรุงราชคฤหดังนี้วา “ทานคหบดีพระผูมีพระภาคทรงอนุญาตวิหารแลวบัดนี้ทานกําหนด
กาลอันควรเอาเถิด” เมื่อพระพุทธเจาทรงอนุญาตเสนาสนะ 5 ชนิดแลวราชคหบดีไดสรางวิหารถวาย 
60 หลังโดยใชเวลาแคเพียงวันเดียวดวยเหตุนี้วัดในพระพุทธศาสนาจึงมีสิ่งกอสรางเกิดขึ้นเปนครั้งแรก
และพระพุทธเจาไดใหถวายเสนาสนะเหลานี้แกพระสงฆในพระพุทธศาสนาผูอยูในทั้ง 4 ทิศดังพุทธ
พจนที่ปรากฏในพระไตรปฏกวา “ดูกรคหบดีถาเชนนั้นทานจงถวายวิหารเหลานั้นแกสงฆในทิศทั้ง 4 
ผูที่มาและยังไมมาราชคหบดีทูลรับพระพุทธดํารัสแลวไดถวายวิหาร 60 หลังแกสงฆจากทิศทั้ง 4 ผู
มาแลวและยังไมมา”(วิ.จู.7/294/89-91)แมในการถวายสวนเชตวันใหเปนวัดในพระพุทธศาสนา 
อนาถบิณฑิกเศรษฐีก็ใหสรางวิหาร ศาลา กุฏิ และเรือนไฟเปนตน ดังหลักฐานที่ปรากฏอยูในเสนาสน
ขันธกะ ทุติยภาณวารวา “อนาถบิณฑิกเศรษฐีใหสรางวิหารหลายหลังไวในพระเชตวัน สรางบริเวณ 
สรางซุมประตู สรางศาลาหอฉัน สรางโรงไฟ สรางกัปปยกุฏิ สรางวัจจกุฏี สรางสถานที่จงกรม สราง
ศาลาจงกรม ขุดบอน้ํา สรางศาลาบอน้ํา สรางเรือนไฟ สรางศาลาเรือนไฟ ขุดสระโบกขรณี สราง
มณฑป” (วิ.จู.7/307/119)การที่พระพุทธองคทรงอนุญาตใหคฤหัสถสรางวัดถวายแกพระภิกษุสงฆใน
พระพุทธศาสนาและอนุญาตใหพระภิกษุสงฆอยู ในเสนาสนะในวัดก็ เพื่อความมั่นคงของ
พระพุทธศาสนาทรงแสดงคุณประโยชนของวิหารวา “วิหารยอมปองกันความหนาวรอนและสัตวราย
นอกจากนั้นยังปองกันงูยุงและฝนในคราวหนาวเย็นนอกจากนั้นยังปองกันลมและแดดอันรอนจัดที่
เกิดขึ้นการถวายวิหารแกสงฆเพื่อหลีกเรนอยูเพื่อความสุขเพื่อเพงพินิจและเพื่อเห็นแจงพระพุทธเจา
ทั้งหลายทรงสรรเสริญวาเปนทานอันเลิศเพราะฉะนั้นผูฉลาดเมื่อเห็นประโยชนของตนพึงสรางวิหาร
อันรื่นรมยถวายภิกษุผูพหูสูตใหอยูในที่นี้เถิดอีกประการหนึ่งผูเปนบัณฑิตมีจิตเลื่อมใสในภิกษุพหูสูตผู
ปฏิบัติตรงพึงถวายขาวน้ําผาและเสนาสนะอันควรแกทานเหลานั้นทานเหลานั้นยอมแสดงธรรมอันเปน
เหตุบรรเทาสรรพทุกขแกเขาซึ่งเมื่อเขารูทั่วถึงแลวจะเปนผูไมมีอาสวะปรินิพพานไดในชาตินี้”(วิ.จู.
7/294/91-92) ครั้นพระพุทธศาสนาตั้ งมั่นในแควนมคธแลวเมื่อมีพระภิกษุสงฆ เพิ่มมากขึ้น
พระพุทธเจาทรงพิจารณาถึงการจาริกไปยังสถานที่ตางๆวามีทั้งคุณและโทษโดยตรัสถึงโทษของการ
เที่ยวจาริกไปนานไมมีกําหนดวาการเที่ยวจาริกไปตามสถานที่ตางๆอยูตลอดเวลานั้นบางครั้งในฤดูฝน
เปนชวงที่ชาวบานกําลังปลูกพืชผลกันอยูพระสงฆไดเหยียบย่ําไปทําความเสียหายแกพืชผลของ
ชาวบานพระสงฆทั้งหลายจึงถูกติเตียนพระพุทธเจาจึงทรงบัญญัติใหพระสงฆทั้งหลายจําพรรษาตลอด
3เดือนในฤดูฝนดังขอความที่ปรากฏในพระไตรปฎกวา“ดูกรภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตใหจําพรรษาใน
ฤดูฝนภิกษุรูปใดไมจําพรรษาตองอาบัติทุกกฎ” (วิ.ม. 4/186/294) หลังจากนั้นพระองคไดทรงแสดง
โทษของการจาริกไปตามสถานที่ตางๆดังขอความที่ปรากฏในพระไตรปฎกวา “ภิกษุทั้งหลายภิกษุผู
จาริกไปนานจาริกไปไมมีกําหนดมีโทษ5 ประการคือไมไดฟงสิ่งที่ยังไมเคยฟงไมเขาใจชัดสิ่งที่ไดฟงแลว
ไมแกลวกลาในเรื่องที่ไดฟงแลวเปนโรครายแรงเปนผูไมมีมิตรภิกษุท้ังหลายภิกษุผูจาริกไปนานจาริกไป
ไมมีกําหนดมีโทษ5ประการนี้แล” (องฺ.ปฺจก.22/221/363) 

นอกจากนี้ที่กรุงกบิลพัสดุแควนสักกะพระเจาสุทโธทนะพระพุทธบิดาไดถวายสวนเจา
นิโครธใหเปนที่จําพรรษาของพระพุทธจาและพระภิกษุสงฆเมื่อครั้งที่พระพุทธเจาเสด็จไปยังกรุง
กบิลพัสดุพรอมดวยพระสงฆสาวกจํานวน 20,000 รูป วัดนี้จึงไดชื่อวา วัดนิโครธารามพระพุทธเจา
ประทับอยูหนึ่งพรรษา และที่กรุงโกสัมพีเมืองหลวงของแควนวังสะก็มีเศรษฐี 3 คน ไดสรางวัดขึ้นคือ 
โฆสกเศรษฐีสรางวัดโฆสิตาราม กุกกุฎาเศรษฐีสรางวัดกุกกุฎาราม และปาวาสิกเศรษฐีสรางวัดปาวาสิการาม  
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ทั้งสามนี้พระพุทธเจามิไดทรงจําพรรษาแตพระองคไดเสร็จมาประทับเพื่อสั่งสอนประชาชนอยูเสมอ      
(กรมวิชาการกระทรวงศึกษาธิการ, 2535) 

จะเห็นไดชัดวาวัดในสมัยพุทธกาลนั้นพระพุทธเจาและพระสงฆสาวกจะประทับอาศัยอยู
เพียงชั่วคราว เมื่อเสร็จจาริกไปสั่งสอนที่อื่น พระอารามก็จะวางไมมีพระสงฆอยูประจํา ตอมาเมื่อ
พระพุทธเจาเสด็จดับขันธปรินิพพานแลว จึงไดมีวัดที่มีพระสงฆอยูประจํา สมเด็จพระยาดํารงราชานุภาพ     
ไดทรงอธิบายไววา “นาจะมีมูลเหตุมาจากการที่พุทธสาวกที่รําลึกถึงพระพุทธองค แลวพากันไป
สักการะสังเวชนียสถานแหงใดแหงหนึ่ง จึงเกิดเปนตําบลที่สมาคมของพวกพุทธบริษัททั้งพระและ
คฤหัสถมีศรัทธาสรางที่อยูอาศัยถวายพระสงฆ และมีพระสงฆที่สมัครใจอยูประจําทําการบํารุงรักษา
สังเวชนียสถานเพื่อการกุศล จึงเกิดมีวัดที่พระสงฆอยูเปนประจําขึ้น” เมื่อมีการสรางวัด ณ ที่อื่นใน
เวลาตอมา ก็ยอมมีการสรางสิ่งสักการบูชาแทนองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา เชน พระพุทธรูป 
สถูป เจดีย ในวัด จึงมีทั้งสวนที่เปนพุทธาวาสและสังฆาวาส (กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม, 2551)      
จากที่กลาวมาสรุปไดวา วัดในพระพุทธศาสนานั้นมีการพัฒนามาแตครั้งโบราณกาลจากพื้นที่ที่เปน  
ปามาปรับเปลี่ยนเปนที่อยูอาศัยที่สงบสงัดและไดเพิ่มเติมสิ่งกอสรางที่จําเปน และเอื้อตอการปฏิบัติ
ประพฤติพรหมจรรยของพระภิกษุสงฆซึ่งตอมาไดมีพุทธศาสนิกชนผูมีจิตศรัทธาไดสรางถาวรวัตถุขึ้น
ภายในวัดโดยการมุงประโยชนใชสอยทางศาสนาเปนหลักและถือวาการสรางสิ่งเหลานี้เปนการบําเพ็ญ
บุญตามวิธีการทางพระพุทธศาสนาดวย 
 2.4.3 การสรางวัดในประเทศไทย 
  ดวยเหตุที่วัดหรือศาสนสถานมักสรางดวยวัสดุที่แข็งแรงทนทาน เพราะเปนการสราง
ดวยศรัทธาอันสูงสง ถือเปนการสรางกุศลอันยิ่งใหญ จะเห็นไดจากโบราณสถานที่มีอยูมากมายทั่วทุกภาคของ
ประเทศไทยที่มีอายุสมัยตางๆ กันนับรอยนับพันป สวนใหญไดแกสิ่งกอสรางประเภทศาสนสถาน 
  โบราณสถานดังกลาว เปนหลักฐานใหเราไดทราบวาในแผนดินไทยเรานี้ไดมีการสรางวัด
ในพระพุทธศาสนามาแลวเปนเวลานับ 1,000 ป ทั้งนี้โดยไดรับคติทางศาสนาทั้งพุทธและพราหมณมาจาก
อินเดีย ผานทางพอคา นักบวช และคนในวรรณะอื่นๆ ที่เดินทางเขามาในดินแดนที่เปนประเทศไทยปจจุบัน 
และประเทศตางๆทางแถบตะวันออกเฉียงใต เพื่อทําการคาขายแสวงโชคและเผยแผพระพุทธศาสนาดังได
พบหลักฐานที่แสดงวามกีารติดตอคาขายจากอินเดียมาตั้งแตสมัยกอนประวัติศาสตรตอนปลาย เชน ไดพบ
ลูกปดหินสีแบบอินเดียเปนจํานวนมากที่แหลงโบราณคดีบานดอนตาเพชร จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งกําหนด
อายุไดประมาณ 1,700 - 2,000 ปมาแลว และยังไดพบในแหลงอื่นๆ ในสมัยเดียวกันอีกหลายแหงรวมทั้งได
พบโบราณวัตถุประเภทรูปเคารพทางศาสนาที่มีลักษณะศิลปะอินเดียอยางแทจริง นาเชื่อไดวาเปนของที่
พอคาชาวอินเดียนําติดตัวมา เชน พระพุทธรูปแบบศิลปะอมราวดี (ราวพุทธศตวรรษ ที่ 6 - 9) แบบคุปตะ 
(ราวพุทธศตวรรษที่ 9 - 11) เปนตน 
  การเขามาติดตอคาขายหรือเขามาโดยวัตถุประสงคอื่นๆ ของชาวอินเดีย ซึ่งสวนหนึ่ง
ไดมาตั้งหลักแหลงเปนสถานการคาหรือทํามาหากินอยูในทองถิ่นตางๆ ทําใหวัฒนธรรมอินเดียแพร
ไปสูคนพ้ืนเมืองและผสมผสานเขากับวัฒนธรรมดั้งเดิม เกิดเปนวัฒนธรรมรูปแบบเฉพาะขึ้นในภูมิภาค
ตางๆ เมื่อประมาณพุทธศตวรรษที่ 11 – 12 
  โบราณวัตถุและโบราณสถาน เปนรูปแบบวัฒนธรรมตางๆ ดังกลาว ที่เหลือใหเราได
เห็นเปนประจักษพยานและศึกษาคนควา ลวนเปนของที่เกี่ยวเนื่องในศาสนาเปนสําคัญ เริ่มตั้งแต
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วัฒนธรรมที่รูจักในชื่อ “ทวาราวดี” ซึ่งเปนวัฒนธรรมทางพระพุทธศาสนา มีอายุราวพุทธศตวรรษที่ 
12-16 เจริญขึ้นทางภาคกลางและแพรหลายไปทางตะวันออกเฉียงเหนือ พระพุทธศาสนาในสมัยนี้
เปนพระพุทธศาสนาลัทธิเถรวาท (หินยาน) เปนหลัก โบราณสถานในวัฒนธรรมทวาราวดีที่ไดพบสวน
ใหญเปนสถูปรูปแบบตางๆ เหลือเพียงสวนฐานหรือเหนือขึ้นมาเล็กนอย เชน พบเปนกลุมใหญที่เมือง
โบราณที่อําเภออูทอง จังหวัดสุพรรณบุรี เมืองโบราณตําบลคูบัว อําเภอเมืองราชบุรี จังหัดราชบุรี 
เมืองโบราณฟาแดดสงยาง อําเภอกมลาไสย จังหัดกาฬสินธุ เปนตน ที่เปนวิหารพบเพียงสวนนอย
เหลืออยูเพียงสวนฐาน เชนที่เมืองโบราณอูทอง ที่หนาวัดพระเมรุ จังหวัดนครปฐม ที่วัดธรรมจักรเสมา
ราม อําเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา เปนตน จึงกลาวไดวาเมืองโบราณในวัฒนธรรมทวาราวดีนี้ คือ
วัดในพระพุทธศาสนาสมัยแรกๆ ของประเทศไทย 
  ในขณะที่วัฒนธรรมแบบทวาราวดีเกิดขึ้นที่ทางภาคกลางนั้น ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็มี
วัฒนธรรมแบบขอมหรือเขมรโบราณอยูในราวพุทธศตวรรษที่12–18ไดพบโบราณวัตถุและโบราณสถาน
จํานวนมาก โดยเฉพาะทางตอนลางของภาคกลางลงมาทางตะวันออกถึงจังหวัดปราจีนบุรี และภาคกลาง
บางสวน เชนที่ปรากฏอยูในจังหวัด ลพบุรี สุพรรณบุรี กาญจนบุรี ราชบุรี โบราณสถานเหลานี้มีทั้งของ
ศาสนาพราหมณและศาสนาพุทธ โดยชวงตนพุทธศตวรรษมักจะเปนศาสนาพราหมณ เชน ปราสาทเขานอย 
จังหวัดปราจีนบุรี ปราสาทพนมรุง ปราสาทเมืองต่ํา จังหวัดบุรีรัมย และปราสาทอื่นๆอีกมากมาย เปนพุทธ
สถานก็มี เชน ปราสาทหินพิมาย จังหวัดนครราชสีมา ในชวงปลายพุทธศตวรรษที่ 18ศาสนาพุทธลัทธิ
มหายาน ไดกลายเปนศาสนาที่ไดรับการนับถือแพรหลายแทนศาสนาพราหมณ โบราณสถานจึงเปนพุทธ
สถานหรือวัดในพระพุทธศาสนา เชน พระปรางคสามยอด จังหวัดลพบุรี ปราสาทเมืองสิงห จังหวัด
กาญจนบุรี เปนตน 
  สวนในภาคใตก็มีรูปแบบศิลปะหรือวัฒนธรรมที่เรียกกันวาศรีวิชัย อายุราวพุทธศตวรรษที่       
13 - 18 โบราณสถานสวนใหญเปนพุทธสถานตามอิทธิพลทางศาสนาที่เขามาจากทางตะวันออกเฉียงใตของ
อินเดียซึ่งเปนพระพุทธศาสนาลัทธิมหายาน ตัวอยางโบราณสถานแบบศรีวิชัย ไดแก วัดบรมธาตุไชยา วัดแกว 
วัดหลง อําเภอไชยา จังหวัดสุราษฎรธานี และมีกลุมพุทธสถานกลุมใหญที่อําเภอยะรัง จังหวัดปตตานี ซึ่ง
ภายในอาคารมีพระพิมพและพระสถูปจําลองบรรจุอยูเปนจํานวนมาก อยางไรก็ตามในสมัยนั้นไดมีพะพุทธ
ศาสนาลัทธิเถรวาทที่เขามาจากลังกา โบราณสถานที่ปรากฏ เชน พระสถูปองคเดิมภายในพระเจดีย วัด
มหาธาตุวรมหาวิหาร จังหวัดนครศรีธรรมราช จึงเปนสถูปที่สรางตามแบบศิลปะลังกาในนิกายเถรวาทหรือ
หินยาน สวนโบราณสถานในศาสนาพราหมณก็มีปรากฏอยูบาง เชน ที่ เขาคา อําเภอสิชล จังหวัด
นครศรีธรรมราช 
  ครั้นเมื่ออาณาจักรไทยที่ตั้งแวนแควนเปนรัฐอิสระอยูทางตอนเหนือของดินแดนประเทศ
ไทย รวมตัวกันเปนปกแผนกอตั้งเปนประเทศตั้งขึ้นในสมัยสุโขทัย ศาสนาพุทธที่เดิมเปนเปนพุทธในนิกาย
มหายานไดเปลี่ยนเปนพุทธลัทธิเถรวาทหรือหินยานที่เขามาจากลังกา และไดเปนที่นับถืออยางแพรหลาย
สืบเนื่องมาจนถึงทุกวันนี้ ศาสนสถานที่สรางตั้งแตสมัยสุโขทัย หรือตั้งแตราวพุทธศตวรรษที่ 18 เปนตนมา
จึงเปนวัดในพระพุทธศาสนาเกือบทั้งสิ้น ดังที่ เห็นเปนโบราณสถานอยูมากมาย เชน ในอุทยาน
ประวัติศาสตรสุโขทัย ศรีสัชนาลัย เชียงแสน เชียงใหม ลําพูน พะเยา กําแพงเพชร อยุธยา ฯลฯ โดยมีเทวส
ถานในศาสนาพราหมณปรากฏอยูเพียงสวนนอย เชน ศาลตาผาแดง หอเทวาลัยมหาเกษตรพิมานในเขต
อุทยานประวัติศาสตรจังหวัดสุโขทัย เปนตน 
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  โบราณสถานดังกลาว หากเปนวัดหรือศาสนสถานของพราหมณ สิ่งที่เหลืออยูก็คือ 
เทวาลัยหรืออาคารที่สรางถวายเปนที่สถิตของพระเจา หรือเปนอาคารที่เก็บคัมภีร ประดิษฐานรูปเคารพ
ซึ่งสรางดวยอิฐ หิน และสิลาแลง ไมใชที่อยูอาศัยของพระสงฆหรือพราหมณ พุทธสถานก็เชนเดียวกันที่มี
อายุอยูในสมัยแรกๆ จะพบแตซากเจดีย ซากวิหาร หรือซากโบสถ ซึ่งเปนสวนพุทธาวาส ไมพบสิ่งกอสราง
ที่เปนสังฆาวาสอันเปนที่อยูอาศัยของพระสงฆ ทั้งนี้เขาใจวาอาคารที่อยูอาศัยของพระสงฆคงจะสรางดวย
ไม เพราะเปนวัสดุที่หางายและเหมาตอการอยูอาศัยในภูมิอากาศที่รอนชื้นของประเทศไทย จึงไดผุพัง 
เสื่อมสลายไปตามกาลเวลา คงเหลือแตสวนของพุทธาวาส ไดแก ซากเจดีย วิหาร พระพุทธรูป ซึ่งสรางดวย
วัตถุที่ทนทานถาวรกวา (กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม, 2551) และจากอดีตถึงปจจุบันวัดใน
เมืองไทยไดกลายเปนสิ่งจําเปนในชุมชนที่ขาดเสียมิไดทุกชุมชนตองมีวัดประจําเปนของตนเองเพราะถาไม
มีวัดประจําชุมชนเมื่อตองการจะทําบุญหรือฟงธรรมก็ตองไปที่วัดของชุมชนอื่นซึ่งเปนการไมสะดวก
เนื่องจากชุมชนไปพึ่งพาวัดไมเพียงแตในทางดานกิจกรรมศาสนาเทานั้นแตรวมไปถึงกิจการทางดานสังคม
ดวยฉะนั้นชุมชนทุกแหงจึงตองมีวัดแมจะเปนวัดขนาดเล็กๆ มีแตโบสถหรือวิหารแตอยางเดียวไมไดสราง
อยางใหญโตหรูหราเพราะเปนการชวยกันสรางคือสรางไปตามฐานะและกําลังศรัทธาของคนในชุมชนนั้น
ไมไดคํานึงถึงรูปแบบที่หรูหราหรือความสวยงามเทาใดนักแตถามีกําลังเพียงพอที่จะสรางใหใหญโตหรูหรา
ไดก็สรางไปตามความสามารถที่มีอยู 
  สรุปแลวการสรางวัดในประเทศไทยนั้นมีเจตนาเพื่อใหสําเร็จประโยชนในกิจการพระ
ศาสนาตามวัตถุประสงคอันมีมาแตเดิม และอีกนัยหนึ่งเพื่อเปนศูนยกลางในการประดิษฐานพระพุทธศาสนา
ในสังคมทั้งที่เปนชนบทและเมืองทั้งนี้เพื่อใหพระพุทธศาสนาแพรหลายสูพลเมืองไดทุกระดับชั้นและคนใน
สังคมไดมีโอกาสเขาถึงพระพุทธศาสนาไดโดยสะดวกและทั่วถึงอีกทั้งยังเปนปูชนียสถานอันมีความสําคัญแก
ความนับถือและการสักการะบูชาคือเปนทีป่ระดิษฐานเจติยานุสรณสําคัญตางๆเชนพระบรมสารีริกธาตุองค
สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาซึ่งบรรจุในพระสถูปเจดียบางในพระปรางคบางมีพระพุทธปฏิมากรซึ่ง
ประดิษฐานภายในพระอุโบสถบางภายในพระวิหารบางและยังมีพระธรรมคําสอนซึ่งเขียนหรือจารึกเปน
ลักษณะพระธรรมเจดียมีเก็บอยูในหอพระไตรปฎกสิ่งเหลานี้ลวนเปนเหตุจําเปนตองการสิ่งกอสรางที่เปน
สถาปตยกรรมเพื่อรับรองหรือเก็บรักษาไวเปนอยางดีและยังจะตองมีความสําคัญในการสงเสริมใหสมกับ
ฐานะแหงปูชนียสถานทางพระพุทธศาสนาอีกดวยนอกจากนี้ยังเปนสถานที่พํานักแหงคณะสงฆผูที่มีหนาที่
และภาระในการสืบทอดพระพุทธศาสนาและยังไดใชเปนสถานที่กระทําสังฆกรรมตางๆตามประเพณีใน
ศาสนาเปนศูนยกลางทางการศึกษาคือใหการศึกษาแกบุตรตามประเพณีของชนชาวไทยและประการสําคัญ
ยิ่งก็เพื่อเปนศูนยกลางในการเผยแพรอบรมศีลธรรมจรรยาแกวิญูชนทั้งหลายอีกประการหนึ่งดวย 
 2.4.4 วัตถุประสงคของการสรางวัดในประเทศไทย 
  สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ ไดสันนิษฐานถึงวัตถุประสงค
ของการสรางวัดในประเทศไทยสมัยเริ่มแรกวา มีวัตถุประสงคเดียวกันกับการเกิดวัดในสมัยหลังพุทธกาล
ในดินแดนทั้งหลายที่พระพุทธศาสนาเผยแผเขาไปถึง คือมีวัตถุประสงคในการสรางวัด 2 ประการ คือ 
  1. วัดพุทธเจดีย วัดซึ่งสรางเปนพุทธเจดียที่บรรจุพระบรมธาตุของพระพุทธเจา ถือ
วาเปนหลักของพระพุทธศาสนาในที่แหงนั้น อาจจะมีวิหารเพื่อเปนที่ชุมนุมสงฆหรือสําหรับผูมา
สักการะพุทธเจดียที่สรางขึ้นนั้น 
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  2. วัดอนุสาวรี ย  วั ดซึ่ ง เปนสถูปบรรจุอั ฐธาตุ ของท านผู ทรงคุณธรรมใน
พระพุทธศาสนา เชน ครู อาจารย ผูนับถือกันวาเปนบุคคลพิเศษ ไดมรณภาพไปทําพิธีฌาปนกิจศพ
แลว ผูนับถือก็ชวยกันกอสถูปบรรจุอัฐิธาตุตามประเพณีในอินเดีย แตอุทิศเปนเรือนพระพุทธศาสนา
ดวย จึงไดเกิดมีวัดอนุสาวรีย และบางแหงอาจจะมีใกลกับวัดพุทธเจดีย 
   หลักฐานของวัดในยุคแรกๆ คนพบพบที่จังหวัดนครปฐมและตําบลพงดึก จังหวัด
กาญจนบุรี  ศิลปะที่ยั งเหลืออยู เปนประจักษพยานคือ ซากสถูป หรือเจดีย  และอาคารทาง
พระพุทธศาสนาในระยะแรกๆ ที่เรียกเจดียสถานนี้เปนแบบแผนเกาของวัด ซึ่งในเวลาตอมาไดกลาย
รูปแบบมาเปนพระวิหารหลวง หรือที่เรียกกันวาวิหารนั่นเอง ตัวอยางอาคารในลักษณะเจดียสถาน
ประเทศไทย ไดแก วัดเจดียหลวง จังหวัดลําปาง ซึ่งสรางในสมัยพระเจาติโลกราช นิยมสรางเจดียและ
พระพุทธรูปอยูในวิหารหลวง (กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ, 2531) 
   นอกจากนี้เนตรนภิส นาควัชระและคนอื่นๆ (อางถึงใน วันดี ยงชูยศ, 2539) ได
กลาวถึงวัตถุประสงคในการสรางวัดในประเทศไทยไว 5 ขอดังนี้ 
   1. เพื่อเปนศูนยกลางในการประดษิฐานพระพุทธศาสนาในสังคมชนบทและเมือง 
และทั้งนี้เพื่อใหพระพุทธศาสนาแพรหลายสูพลเมืองไดทุกระดับชั้นและคนในสังคมไดมีโอกาสเขาถึง
พระพุทธศาสนาไดโดยสะดวกและทั่วถึง 
   2. เพื่อเปนปูชนียสถาน อันมีความสําคัญแกความนับถือและการสักการบูชา คือ เพื่อ
เปนที่ประดิษฐานเจติยานุสรณสําคัญตางๆ เชน พระบรมสารีริกธาตุขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาซึ่ง
บรรจุในสถูปบาง ในพระปรางคบาง มีพุทธปฏิมากร ซึ่งประดิษฐานภายในพระอุโบสถบาง ภายใน
วิหารบาง และยังมีพระธรรมคําสอนซึ่งเขียนหรือจารึกเปนลักษณะพระธรรมเจดียมีเก็บอยูในหอ
พระไตรปฎก สิ่งเหลานี้ลวนเปนเหตุจําเปนตองการสิ่งกอสรางที่เปนสถาปตยกรรมเพื่อรับรองหรือเก็บ
รักษาไวเปนอยางดี และยังจะตองมีความสําคัญในการสงเสริมใหสมกับฐานะแหงปูชนียสถานทาง
พระพุทธศาสนาอีกดวย 
   3. เพื่อเปนสถานที่พํานักแหงคณะสงฆผูซึ่งมีหนาที่และภาระในการดํารงไวซึ่ง
อายขุองพระพุทธศาสนาและยังไดใชเปนสถานที่กระทําสังฆกรรมตางๆตามประเพณีในศาสนา 
   4. เพื่อเปนศูนยกลางการศึกษาพระพุทธศาสนา คือ ใหการศึกษาแกกุลบุตร ตาม
ประเพณีของชาวไทย และประการสําคัญยิ่งก็เพื่อเปนศูนยกลางในการเผยแผอบรมศีลธรรมแกประชาชน
ทั้งหลาย 
   5. เพื่อเปนศูนยกลางในการทํากิจกรรมตางๆของหมูบานและชุมชนในอดีต วัด
ถูกใชใหเปนประโยชนในกิจการตางๆ อันแสดงออกทางดานประเพณี ขนบธรรมเนียมตางๆ ซึ่ง
เกี่ยวของกับพระพุทธศาสนา และยังไดเปนสถานที่อันคนทั้งหลายพึงแสดงออกดานความศรัทธา
เลื่อมใส และความเชื่อดวยการสถาปนาบูรณะปฏิสังขรณศาสนกรรมใหปรากฏทั้งดานรูปแบบและ
ศิลปกรรม ประกอบดวยการตกแตงประณีตวิจิตรดวยศิลปะลักษณะตางๆตามกําลังแหงศรัทธาอันเปน
ที่มุงหวังในทางบุญกิราประการหนึ่ง 
   วัดนั้นนอกจากจะเปนสถานที่สําหรับประกอบกิจกรรมหรือทําพิธีทางศาสนาแลว 
วัดยังถูกสรางขึ้นเพ่ือจุดประสงคดังนี้คือ (ทินพันธุ นาคะตะ, 2543) 
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   1. เปนแหลงหรือศูนยกลางของชุมชน โดยสิ่งนี้เปนหนาที่ทางสังคมที่สําคัญที่สุด
ของวัด ประชาชนจะมารวมพิธีและกิจกรรมตางๆทั้งทางสังคมและทางศาสนา วัดจะเปนแหลงสําหรับ
การฉลองกันในทุกขั้นตอนของชีวิต ความเปนอยูและชีวิตของคนไทยมีความสําพันธอยูกับวัดมาเปน
เวลานานหลายทศวรรษแลว 
   2. เปนโรงเรียน วัดในสมัยกอนเปนแหลงการศึกษาแหงแรกและแหงเดียวที่ไดให
การศึกษาแกราษฎร โดยใหทั้งความรูและวิชาชีพ โดยมีวัดเปนโรงเรียนและมีพระภิกษุสงฆเปนครูอาจารย 
ยิ่งกวานั้นวัดยังเปนแหลงการศึกษาสําหรับบรรดาพระภิกษุสงฆและเด็กวัด แมในปจจุบันเราก็ยังมี
โรงเรียนตั้งอยูในวัดเปนจํานวนมาก 
   3. เปนสถานที่ใหคําแนะนํา คําปรึกษา และการปลอบใจ โดยจะมีชาวบานเขามา
ที่วัดเพื่อขอคําแนะนําคําปรึกษาหารือจากเจาอาวาสหรือภิกษุบางรูป เกี่ยวกับปญหายุงยากภายใน
บานหรือในธุรกิจ การงาน ทําใหคลายความทุกขกังวลไปได 
   4. เปนสถานพยาบาลและสถานจายยา วัดจะเปนสถานที่พักพิงสําหรับผูเจ็บปวย 
คนพิการ คนทุพพลภาพหรือวิกลจริต ผูถูกทอดทิ้ง บุคคลเหลานี้ถาไมมีครอบครัวหรือครอบครัวชวย
อะไรไมได จะมากินอยูภายในวัด พระภิกษุสงฆมีสวนสําคัญในการรักษาโรคทางใจของคนไทยอยูเสมอ
มา 
   5. เปนสถานสงเคราะหและเปนที่พึ่งพิงสําหรับผูยากจน คนชรา และเด็กกําพรา 
บางครัง้ก็เปนที่อาศัยพักแรมชั่วคราวสําหรับผูเดินทางมาจากที่อ่ืน 
   6. เปนสถานที่พักผอนหยอนใจและเปนศูนยกลางการเลนกีฬา เพราะเพียงยาง
เขาไปในวัด ความทุกขความเดือดรอนก็บรรเทาลง การละเลน การรื่นเริงหรืองานฉลองตางๆที่วัดกับ
ประชาชนรวมกันจัดขึ้นจะมีอยูเปนประจํา โดยเฉพาะอยางยิ่งในสมัยกอนตองไปอาศัยที่ในวัดเสมอ 
นอกจากนี้วัดยังเปนสนามกีฬาและสนามเด็กเลน 
   7. เปนที่ทําการธุรกิจ ชาวบานอาจเชาที่ดินปลูกบานในอัตราถูก วัดอาจใหความ
ชวยเหลือดวยการใหยืมเงินหรือสิ่งของเครื่องใชในกรณีฉุกเฉิน หรือเกิดความทุกขเดือดรอน หรือรับ
ฝากเงินตามควรแกกรณี ยิ่งกวานั้นวัดยังเปนหอนาฬิกาอีกดวย โดยมีกลองและระฆังเปนสัญญาณ 
บอกเวลาซึ่งจะไดยินไปทั่วหมูบาน 
   8. เปนแหลงจายน้ําดื่มน้ําใชใหแกประชาชน โดยที่วัดอาจมีบอน้ํา สระน้ํา หรือ
ถังเก็บน้ําที่ใหบริการแกชุมชนที่อยูรอบๆวัด โดยเฉพาะอยางยิ่งในฤดูแลง 
   9. เปนแหลงขาวหรือศูนยรวมขาว โดยวัดเปนสถานที่ปดประกาศเพื่อแจง
ขอความของทางราชการ เจาอาวาสกับชาวบานจะมีการแลกเปลี่ยนขาวสารตางๆกันเปนประจํา วัด
ทําหนาที่เปนสโมสรที่ประชาชนจะมีโอกาสมาพบปะสังสรรคกันในวันทําบุญ หรือในวันเทศกาลและ
วันนักขัตฤกษอื่นๆ 
   10. เปนฌาปนกิจสถานและเปนที่เก็บศพ 
   จากที่กลาวมาทั้งหมดจะเห็นไดวา วัดเปนหนวยงานสรางสวัสดิการใหญที่สุดใน
ชนบทที่ชวยแกปญหาตางๆของครอบครัว ของชุมชน และของสังคมในสวนรวมไดเปนอยางดี มีแตใน
ตัวเมืองเทานั้นที่การชวยเหลือของวัดลดความสําคัญลง เนื่องจากเปนผลของการเปลี่ยนแปลงทาง
สังคมอยางรวดเร็วที่เกิดขึ้นในเขตชุมชนหนาแนน  
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   ในขณะที่พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตฺโต) (2541) ผูเปนพระนักปราชญไดกลาวไว
ในหนังสือ “การศึกษาเครื่องมือพัฒนาที่ยังตองพัฒนา” ซึ่งพอสรุปมิติของวัดไดดังนี้ 
   1. เปนสถานศึกษาสําหรับชาวบานสงกุลบุตรมาอยูรับใชพระรับการฝกอบรมทาง
ศีลธรรมและเลาเรียนวิชาการตางๆตามที่มีสอนในสมัยนั้น 
   2. เปนสถานสงเคราะหที่บุตรหลานชาวบานที่ยากจนไดมาอาศัยเลี้ยงชีวิตและศึกษา
เลาเรียนตลอดถึงผูใหญที่ยากจนมาอาศัยเลี้ยงชีพ 
   3. เปนสถานพยาบาลที่รักษาผูเจ็บปวยตามภูมิรูของคนสมัยนั้น 
   4. เปนที่พักคนเดินทาง 
   5. เปนสโมสรที่ชาวบานมาพบปะสังสรรคหยอนใจหาความรูเพิ่มเติม 
   6. เปนสถานบันเทิงที่จัดงานเทศกาลและงานมหรสพตางๆ สําหรับชาวบาน
ทั้งหมด 
   7. เปนที่ไกลเกลี่ยขอพิพาทเปนที่ปรึกษาแกปญหาชีวิตครอบครัวและความทุกข
ตางๆ 
   8. เปนศูนยกลางของศิลปวัฒนธรรมที่รวบรวมศิลปกรรมตางๆ ของประเทศชาติ
ตลอดจนเปนเสมือนพิพิธภัณฑ 
   9. เปนคลังวัสดุสําหรับเก็บของใชตางๆ ซึ่งชาวบานจะไดใชรวมกันเมื่อมีงานวัด
หรือยืมไปใชเมื่อตอนมีงาน 
   10. เปนศูนยกลางการบริหารหรือการปกครองที่กํานันหรือผูใหญบานจะเรียก
ลูกบานมาประชุมกันบอกแจงกิจกรรมตางๆ (ในยามสงครามอาจใชเปนที่ชุมนุมทหารดวย) 
   11. เปนที่ประกอบพิธีกรรมหรือใชบริการดานพิธีกรรมอันเปนเรื่องผูกพันกับ
ชีวิตของทุกคนในระยะเวลาตางๆ ของชีวิต 
   การที่วัดกลายเปนศูนยกลางของสังคมทําใหพระสงฆนั้นกลายเปนผูนําทางจิตใจ
เปนศูนยรวมความรวมมืออาจจะเกิดจากปจจัยหลายอยางเชนการประกอบพิธีกรรมพระภิกษุสงฆเปน
ผูมีสติปญญารอบรูวิชาการตางๆ เปนที่ปรึกษาแนะนําชาวบานในปญหาตางๆ ไดและในฐานะเปนศิษย
กับอาจารยทําใหสังคมไทยเชิดชูฐานะของพระสงฆในสังคมคือความบริสุทธิ์ความเสียสละบําเพ็ญ
ผลประโยชนและความเปนผูนําทางสติปญญา 
   สวนสมเด็จธีรญานมุนี (ธีร ปุณฺณกมหาเถร) (2534) ไดกลาวถึงคุณคาของวัดที่มีตอ
พุทธศาสนิกชนหรือประชาชนทั่วไป ดังนี้ 
   1. เปนวัตตสถาน คือ เปนที่ประพฤติพรหมจรรย กลาวคือเปนสถานที่ใหกุลบุตร
ไดเขาไปบรรพชาอุปสมบท และเปนที่ชาวบานไปถือฟงธรรม บําเพ็ญความดีงามในดานศาสนา ดวย
เหตุนี้วัดชื่อวาวัตตสถาน เปนที่ประพฤติพรหมจรรย ดวยประการฉะนี ้
   2. เปนปุญญกรณสถาน คือ เปนสถานที่ชาวบานไปบําเพ็ญกุศลหมายความวา
เปนสถานที่ชาวบานไปบําเพ็ญกุศลมีประการตางๆ เปนที่ประจักษอยูทั่วกันแลว 
   3. เปนวูปสมสถาน คือ เปนสถานแหงความสงบ กลาวคือ ใครมีเรื่องเดือดรอน 
เมื่อเขาหาวัด ก็มักจะเกิดความรูสึกไมวุนวาย 
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   4. เปนสาธารณูปการสถาน คือ เปนสถานที่ท่ีชาวบานใชสาธารณูปโภค กลาวคือ 
ไดอาศัยน้ํากิน น้ําใช ในถังในบอที่สระของวัด 
   5. เปนสถานศึกษา คือ เปนที่เลาเรียนวิชาความรูตั้งแตขั้นพื้นฐานเปนตนไป
จนถึงขั้นระดับมหาวิทยาลัยทั้งในดานศาสนศึกษา สามัญศึกษา และวิสามัญศึกษา(ในปจจุบัน คือ
การศึกษาดานอาชีวศึกษา หรือการศึกษาที่มุงเพื่อการประกอบอาชีพ เชน การศึกษาดานพาณิชย ชางยนต 
อิเล็กทรอนิกส เปนตน) 
   6. เปนสโมสรสถานหรือสมาคม คือ เปนสถานที่เขาไปชุมนุมพักผอนหยอนใจ
คลายอารมณของประชาชนในบางโอกาส เชน ขาราชการที่ออกราชการแลว หรือชาวบานที่แกเฒา
วางกิจการแลวก็ดี หรือชาวบานที่ยังมีหนาที่การงานอยู แตเมื่อเวลาวางก็มักหาโอกาสไปวัด เพื่อ
สนทนากับพระทีรู่จักคุนเคยกันในวันปกติ หรือในคราวมีงานมีการที่วัดก็ไปพบปะกันที่วัด 
   7. เปนสุขศาลา โรงพยาบาล หรือแพทยสถาน กลาวคือในวัดหนึ่งๆ ในสมัยกอน
ก็มักจะมีพระศึกษาทางแพทยแผนโบราณอยู แตโดยมากแพทยพระ มักจะเปนจําพวกยาขอหมอวาน
เปนทางเมตตา กรุณา ขอหยูกยา พระก็มกัจะอนุเคราะหดวยเมตตา 
   8. เปนอนาถสถาน คือ เปนที่พึ่งของคนไมมีที่พึ่ง เชนคราวตองอัคคีภัย น้ําทวม 
ชาวบานก็ไดอาศัยวัด 
   9. เปนภยตัชชิตนาถสถาน คือ เปนที่พึ่งของคนผูถูกภัยคุกคาม  
   10. เปนมตามตนาถสถาน คือ เปนที่พึ่งของผูตายและญาติของผูตายซึ่งยังมีชีวิตอยู
เพราะโดยมากสําหรับคนตาย ญาติยอมไปฝงหรือไปเก็บหรือเผาในปาชาของวัด จึงเชื่อวาเปนที่พึ่งของ
คนตาย สวนญาติพี่นองของผูตายก็ไดอาศัยวัดเปนที่นําศพญาติที่ตายนั้นไปฝง เก็บ หรือเผาที่สุสานของ
วัดและไดบําเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานและฌาปนกิจ ณ วัดนั้น 
   11. เปนกีฬาสถาน คือ สนามเด็กเลน โดยสถานที่วัดไมวาบานไหนเมืองไหนก็มัก
ถือวาเปนสาธารณสถาน เขาไปเที่ยวเลนได 
   12. เปนโรงแรมตามหัวเมืองหรือตามชนบท พวกพอคาที่เดินทางคาขาย ยอมพากันไป
ขอพักตามวัด 
   13. เปนศาล ในสมัยกอนหรือในสมัยนี้ ตามถิ่นชนบทเมื่อมีเรื่องมีราวหรือมีอัตถคดี
เกิดขึ้น มักจะไปหาพระซึ่งเปนที่เคารพนับถือ โดยมากเปนสมภารเจาวัด ขอใหชวยเปรียบเทียบความให 
หรือทําการวินิจฉัยให โดยมากมักจะเปนที่พอใจและสิ้นสุด หรือตกลงกันเพียงนั้น ไมตองขึ้นโรงขึ้นศาล 
โดยที่วัดทําหนาที่เสมือนเปนโรงเปนศาลดังกลาวแลว 
   14. เปนยุวายุวดีทัสสนสถาน คือ เปนที่มาพบกันแหงชายหนุมหญิงสาวในสมัยโบราณ
พอแมมักกักหญิงสาวไมใหไปเที่ยวเตรทางไหน จะไปก็ตองไปกับผูใหญ และสมัยอดีตไมมีโรงมหรสพเหมือน
สมัยนี้ เพราะฉะนั้น แดนที่ชายหนุมหญิงสาวจะพบกันที่ไหนไมดีเทาวัด คือ วัดยอมมีการประชุมทําบุญตัก
บาตรกันเนืองๆ นอกนั้นยังมีงานที่วัด เชน งานศพ งานเมรุ เปนตน 
   15. เปนศูนยกลางแหงวัฒนธรรม และเปนจุดสําคัญของสังคม ขอนี้เปนขอสรุป
ของคุณวัดทั้ง 14 ขอขางตน 
   นอกจากนี้เฉียบ ไทยยิ่ง (2541) ไดจําแนกบทบาทของวัดที่มีตอสังคมไทยไวดังนี้  
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   1. บทบาทในฐานะที่เปนจิตและวิญญาณของชุมชนและสังคมวัดจะทําหนาที่ใน
ฐานะเปนผูหลอหลอมและยกระดับจิตใจของผูคนในสังคมใหสูงขึ้นมีคุณธรรมจริยธรรมรักสันติและสมาน
สามัคคีปรองดองรวมทั้งความมีเหตุมีผลในการดํารงชีวิตวัดและพระพุทธศาสนาไดรังสรรคในประเด็นนี้
ไดอยางครบถวนวัดมีหนาที่ในการอบรมสั่งสอนขัดเกลาในดานศีลธรรมและจริยธรรมวัดและสถาบัน
พระพุทธศาสนาจึงเปนแหลงกําเนิดของกฎระเบียบประเพณีวัฒนธรรมปทัสถานและวิถีชีวิตของ
สังคมไทยมาโดยตลอด 
   2. บทบาทในฐานะที่เปนหนวยงานการพัฒนาและสังคมสังเคราะหชุมชนบทบาท
ที่สําคัญของวัดในประเทศไทยตั้งแตอดีตจนปจจุบันไมไดมีหนาที่เพียงจิตวิญญาณของชุมชนเทานั้นแต
เปนผูนําในการพัฒนาชุมชนในทุกเรื่องเปนแหลงสรางวัฒนธรรมความรวมมือในงานพัฒนาชุมชนใน
ดานตางๆรวมทั้งทําหนาที่เปนที่พักพิงอาศัยและใหความชวยเหลือทั้งดานสังคมสงเคราะหและปญหา
ทางโรคภัยไขเจ็บทางรางการและจิตใจ 
   3. บทบาทในฐานะเปนหนวยงานทางเศรษฐกิจโดยเฉพาะอยางยิ่งพระสงฆใน
ชนบทยังมีหนาที่เปนผูแนะแนวอาชีพตางๆแกชาวบานดวยมีวัดจํานวนมากไดจัดตั้งสหกรณ หมูบาน
ธนาคารขาวจัดอบรมใหความรูทางดานเกษตรสมัยใหมและเปนสถานที่ฝกอบรมอาชีพตางๆบทบาท
ดังกลาวมีความเดนชัดมาตั้งแตอดีตจนปจจุบันโดยเฉพาะอยางยิ่งในสังคมชนบท 
   กลาวโดยสรุปแลวการสรางวัดในประเทศไทยนั้น มีวัตถุประสงคเพื่อใหสําเร็จ
ประโยชนในกิจการพรพุทธศาสนาตามวัตถุประสงคอันมีมาแตดั้งเดิมเลยก็คือสรางเปนเจดียสําหรับ
บรรจุพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจาและสรางเปนสถูปบรรจุอัฐิธาตุของทานผูทรงคุณธรรมใน
พระพุทธศาสนาในยุคเริ่มแรก จากนั้นในเวลาตอมา พระพุทธศาสนาเริ่มมีความเจริญรุงเรืองใน
สังคมไทยอยางเปนลําดับ วัดจึงไดกลายเปนพุทธศาสนสถานที่จําเปนอยางขาดเสียมิไดของชุมชม 
กลาวคือทุกชุมชนลวนแตตองมีวัดประจําชุมชนของตนเอง เพราะถาไมมีวัดประจําชุมชน เมื่อตองการ
จะทําบุญหรือฟงธรรม ก็ตองไปที่วัดอื่นของชุมชนอื่น ซึ่งเปนการไมสะดวก เนื่องจากชุมชนจําเปนตอง
พึ่งพาวัดไมเพียงแตในทางดานกิจกรรมทางศาสนาเทานั้น แตรวมไปถึงกิจกรรมทางดานสังคมดวย 
ฉะนั้นชุมชนทุกแหงจะตองมีวัด ซึ่งแมเปนเปนเพียงวัดขนาดเล็ก  ๆที่มีแตเพียงโบสถหรือวิหารอยางเดียวไมได
สรางใหญโตหรูหราก็ตาม เพราะเปนการชวยการสราง คือ สรางไปตามฐานะและกําลังศรัทธาของคน
ในชุมชนนั้น ไมไดคํานึงถึงรูปแบบที่หรูหราหรือสวยงามเทาใดนัก แตถามีกําลังเพียงพอที่จะสรางใหใหญโต
หรูหราได ก็สรางไปตามความสามารถที่มีอยู ทั้งนี้ทั้งนั้นวัดจะใหญโตหรูหราหรือเปนเพียงวัดเล็กๆก็
ตาม ลวนแลวแตมีวัตถุประสงคในการสรางอยางเดียวกันก็คือเพื่อเปนศูนยกลางในการทํากิจกรรม
ตางๆของชุมชน 

2.4.5 ประเภทของวัด 
  วัดเปนพุทธศาสนสถานเปนที่พักอาศัยของพระภิกษุสามเณรและเปนสถานที่สําหรับ
ประกอบพิธีบําเพ็ญกุศลของพุทธบริษัททั้งหลายประเภทของวัดนั้นขึ้นอยูกับการแบง ซึ่งผูวิจัยขอ
นําเสนอประเภทของวัดเปน 5 เกณฑดังตอไปนี ้
  1. แบงประเภทวัดตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ พระราชบัญญัติคณะสงฆพ.ศ. 
2505 แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคณะสงฆ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 มาตรา 31 (สํานักงาน
เลขาธิการมหาเถรสมาคม, 2542) ไดแบงวัดออกเปน 2 อยางคือ 
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   1) วัดที่ไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมา ไดแก “อาราม” ตามที่ไดบัญญัติไวใน
มาตรา 5 แหงพระราชบัญญัติคณะสงฆร.ศ. 121 และวัดที่เลื่อนฐานะมาจากสํานักสงฆโดยไดรับ
พระราชทานวิสุงคามสีมาเพื่อเปนประโยชนแกสังฆกรรมตามพระธรรมวินัยสําหรับพระสงฆนับวาเปน
วัดที่สมบูรณทั้งทางกฎหมายและทางพระวินัยทุกประการโดยมีเจาอาวาสเปนผูแทนของวัดในกิจการ
ทั่วไป 
   2) สํานักสงฆ ไดแกวัดที่กระทรวงศึกษาธิการไดประกาศตั้งวัดแลวแตยังมิไดรับ
พระราชทานวิสุงคามสีมารวมถึงวัดที่ไดรับพระบรมราชานุญาตใหสรางขึ้นตามความในมาตรา 9 แหง
พระราชบัญญัติลักษณะปกครองคณะสงฆร.ศ. 121 และวัดที่สรางขึ้นกอน ร.ศ. 121 ซึ่งยังมิไดรับ
พระราชทานวิสุงคามสีมาดวย 
  2. แบงประเภทวัดตามกรมการศาสนา 
   กรมการศาสนา (2540) ไดแบงประเภทของวัดตามสถานภาพออกเปน 3 ประเภทคือ 
   1) พระอารามหลวง ไดแกวัดที่พระมหากษัตริยสมเด็จพระราชินีสมเด็จพระ
ยุพราชทรงสรางและปฏิสังขรณเปนการสวนพระองคก็ดีพระราชทานเพื่อเปนเกียรติยศแกผูตํ่าศักดิ์ลง
มาหรือแกวัดเองก็ดีมีอยูจํานวนหนึ่งที่พระบรมวงศานุวงศและขาราชบริพารผูใหญ ทรงสรางหรือสราง
ขึ้นหรือทรงปฏิสังขรณและสรางขึ้นแลวนอมเกลานอมกระหมอมถวายเปนพระอารามหลวงรวมทั้งวัด
ที่ประชาชนสรางหรือปฏิสังขรณและทรงรับไวเปนพระอารามหลวงดวย สําหรับวัดหลวงหรืออาราม
หลวงมีการแบงระดับของวัดออกไดเปน 3 ชั้น คือ พระอารามหลวงชั้นเอกหมายถึงวัดที่มีเจดียสถาน
สําคัญเปนวัดที่บรรจุพระบรมอัฐิหรือวัดที่มีเกียรติอยางสูงมีเจาอาวาสเปนพระราชาคณะผูใหญขึ้นไป
พระอารามหลวงชั้นโทหมายถึงวัดที่มีเกียรติมีเจาอาวาสเปนพระราชาคณะสามัญขึ้นไปพระอาราม
หลวงชั้นตรีหมายถึงวัดที่มีเกียรติหรือวัดสามัญเจาอาวาสเปนพระครูชั้นสูงขึ้นไป 
   ซึ่งพระอารามหลวงนั้นยังแบงตามฐานันดรศักดิ์ออกไดเปน 4 ชนิด คือ ชนิดราช
วรมหาวิหารหมายถึงพระอารามที่พระมหากษัตริยสมเด็จพระราชินีสมเด็จพระยุพราชทรงสรางหรือ
ปฏิสังขรณเปนการสวนพระองคโดยที่สิ่งปลูกสรางนั้นมีขนาดใหญโตสมพระเกียรติชนิดวรมหาวิหาร
ลักษณะเดียวกับชนิดราชวรมหาวิหารแตมีความสําคัญนอยกวาชนิดราชวรวิหารหมายถึงพระอารามที่
พระมหากษัตริยสมเด็จพระราชินีสมเด็จพระยุพราชทรงสรางหรือปฏิสังขรณเปนการสวนพระองคชนิด
วรวิหารหมายถึงพระอารามที่พระมหากษัตริยสมเด็จพระราชินีสมเด็จพระยุพราชทรงสรางหรือ
ปฏิสังขรณแลวพระราชทานเปนเกียรติแกผูอื่น 
   พระอารามหลวงแตละชั้นมิไดหมายถึงวาจะมีชนิดของพระอารามครบทั้ง            
4 ประเภททั้งนี้ยอมขึ้นอยูกับความสําคัญของสถานที่ขนาดและผูสรางซึ่งจะเปนสิ่งกําหนดชนิดของ
พระอารามดังกลาว 
   ในปจจุบันไดมีการจัดแบงชนิดของพระอารามหลวงตามระดับชั้นดังนี้พระอาราม
หลวงชั้นเอกแบงเปน 3 ระดับคือชนิดราชวรมหาวิหารชนิดราชวรวิหารและชนิดวรมหาวิหารพระ
อารามหลวงชั้นโทแบงเปน 4 ระดับคือชนิดราชวรมหาวิหารชนิดราชวรวิหารชนิดวรมหาวิหารและ
ชนิดวรวิหารพระอารามหลวงชั้นตรีแบงเปน 3 ระดับคือชนิดราชวรวิหารชนิดวรวิหารและชนิดสามัญ
ไมมีสรอยตอทายชื่อ 
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   2) วัดราษฎร ไดแกวัดที่ประชาชนทั่วไปสรางหรือปฏิสังขรณซึ่งไดรับอนุญาตให
สรางวัดและประกาศตั้งวัดโดยถูกตองตามกฎหมายจากทางราชการแลวและชวยกันทํานุบํารุงวัดสืบ
ตอกันมาตามลําดับวัดราษฎรหมายถึงวัดที่ทั้งชนิดไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมาและสํานักสงฆที่มิได
นับเขาเปนพระอารามหลวง 
   3) วัดราง ไดแกวัดที่ไมมีพระภิกษุสามเณรพํานักอาศัยอยูประจําซึ่งทางราชการ
จะขึ้นทะเบียนเปนวัดรางวัดรางโดยสภาพยังเปนนิติบุคคลอยูโดยสมบูรณและมีโอกาสที่จะเปนวัดมี
พระสงฆไดอีกโดยดําเนินการตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการยกวัดรางเปนวัดที่มีพระสงฆ
พ.ศ. 2514 
  3. แบงประเภทตามจุดมุงเนนของวัด 
   พนมพงษไพบูลย (2538) ไดกลาวไวในหนังสือ “จารึกไวในพระพุทธศาสนาจารึก
ในการศึกษา” วาวัดสามารถจําแนกเปน 3 ประเภทคือ 
   1) วัดที่มุงพัฒนาถาวรวัตถุใหมีความโออามีเสนาสนะใหญโตวัดประเภทนี้ใชทุน
รอนมากมีผูอุปถัมภเปนพิเศษหรือเจาอาวาสมีคุณลักษณะพิเศษหารายไดเขาวัดไดมากเงินที่ไดมาสวน
ใหญจากคนทั่วไปไมใชคนในทองถิ่น 
   2) วัดที่มุงเนนปริยัติมุงใหประชาชนพระเณรไดศึกษาในรูปแบบตางๆวัดประเภท
นี้ใชทุนรอนไมมากนักแตมีกิจกรรมเพื่อการศึกษาในวัดสมํ่าเสมอ 
   3) วัดที่มุงการปฏิบัติเชนวิปสสนาธุระเนนการสรางความสงบในจิตใจวัดประเภท
นี้มักทําใหวัดคลายธรรมชาติมักลงทุนในสิ่งกอสรางนอย 
   ซึ่งการแบงวัดตามประเภทนี้มีความสอดคลองกับศักยภาพของวัดที่สมเด็จพระ
มหารัชมังคลาจารย(ชวง วรปุญญมหาเถร) (2550) ไดกลาวไวในหนังสือวัดพัฒนาประจําป พ.ศ. 2550          
วา ศักยภาพของวัดทางพระพุทธศาสนาในประเทศไทยแบงออกเปน 4 ประเภทหลัก คอื 
   1) วัดมีพระพุทธรูปที่มีชื่อเสียง มีความสําคัญทางประวัติศาสตร เชน พระพุทธ
ชินราช จังหวัดพิษณุโลก พระพุทธโสธร จังหวัดฉะเชิงเทรา ฯลฯ 
   2) วัดที่มีสิ่งปลูกสรางที่มีชื่อเสียง เชน พระบรมธาตุ จังหวัดนครศรีธรรมราช 
พระธาตุดอยสุเทพ จังหวัดเชียงใหม พระธาตุพนม จังหวัดนครพนม ฯลฯ 
   3) วัดที่เคยมีพระสงฆผูประพฤติดีปฏิบัติชอบ เปนครูบาอาจารยกรรมฐาน หรือ
ทรงวิชาอาคม เปนผูอนุเคราะหประชาชน เชน หลวงพอปาน วัดบางนมโค หลวงปูมั่น วัดสระประทุม
วัน หลวงพอสด วัดปากน้ํา ฯลฯ 
   4) วัดที่มีเจาอาวาสที่มีความสามารถในการบริหารจัดการ มีการจัดการศึกษา
ภายในวัด มีมนุษยสัมพันธดี มีกิตติคุณชื่อเสียงด ี
  4. แบงวัดตามสังกัดนิกาย 
   วัดในทางพระพุทธศาสนานั้นยังสามารถแบงตามนิกายของพระสงฆ ในกฎมหาเถรสมาคม
ฉบับที่ 23 (พ.ศ. 2541) ขอ 4 (สํานักงานเลขาธิการมหาเถรสมาคม, 2542) กําหนดใหการปกครอง
คณะสงฆทุกสวนทุกชั้นใหมีเจาคณะมหานิกายและเจาคณะธรรมยุตปกครองบังคับบัญชาวัดและ
พระภิกษุสามเณรในนิกายนั้นดังนั้นจึงแบงประเภทวัดตามสังกัดนิกายได 2 ประเภท 
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   1) วัดมหานิกาย เปนวัดสังกัดคณะสงฆมหานิกายขึ้นสังกัดการปกครองกับเจา
คณะตําบลเจาคณะอําเภอเจาคณะจังหวัดเจาคณะภาคและเจาคณะใหญของมหานิกาย 
   2) วัดธรรมยุต เปนวัดสังกัดคณะสงฆธรรมยุตขึ้นสังกัดการปกครองกับเจาคณะ
ตําบลเจาคณะอําเภอเจาคณะจังหวัดเจาคณะภาคและเจาคณะใหญของคณะธรรมยุต 
   นอกจากนี้ พระธรรมกิตติวงศ (ทองดี สุรเตโช) (2548) ยังไดอธิบายเพิ่มเติมวา 
มหานิกาย เปนคณะสงฆสวนใหญของประเทศ มีจํานวนภิกษุสามเณรและวัดมากกวา จึงเรียกวา 
มหานิกาย ซึ่งหมายถึง หมูใหญ คณะใหญ สวนคณะธรรมยุต หมายถึง คณะสงฆที่ตั้งขึ้นใหมเมื่อครั้งที่
พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัวทรงผนวชเปนพระภิกษุในสมัยรัชกาลที่ 3 
  5. แบงตามจํานวนบุคลากรในวัด 
   การแบงประเภทของบุคลากรในวัดนั้นอาจแบงไดตามจํานวนของพระภิกษุที่มีอยูใน
วัดซึ่งนอยลายครามและสุบรรณจันทบุตร (2539) ไดใหทัศนะวาวัดที่มีขนาดใหญมีพระภิกษุสามเณรเกิน 
20 รูปขึ้นไปสวนจํานวนของพระภิกษุเกี่ยวของกับการทําสังฆกรรมของพระสงฆตามพระวินัยไดกําหนดไว
วาสงฆจตุวรรค (4 รูป) สามารถทําสังฆกรรมไดทุกอยางยกเวนปวารณาใหผากฐิน อุปสมบทและอัพพาน
สงฆปญจวรรค (5 รูป) สามารถทําสังฆกรรมไดคือปวารณาใหผากฐินอุปสมบทในปจจันตชนบทสงฆทสวรรค (10 
รูป) สามารถทําสังฆกรรมไดคืออุปสมบทในมัธยมประเทศและสังฆกรรมอื่นๆยกเวนอัพภานสงฆวีสติวรรค 
(20 รูป)สามารถทําสังฆกรรมไดทุกอยางจากหลักเกณฑนี้สามารถแบงขนาดของวัดโดยใชบุคลากรภายใน
วัดโดยอนุโลมและใหมีความสัมพันธกับภารกิจของวัดทั้ง 6 ดานไดดังนี้ 
   1) วัดขนาดเล็กไดแกวัดที่มีบุคลากรในวัดนอยกวา10 รูป/คน 
   2) วัดขนาดกลางไดแกวัดที่มีบุคลากรในวัด 10-19 รูป/คน 
   3) วัดขนาดใหญไดแกวัดที่มีบุคลากรในวัด 20 รูป/คนขึ้นไป 
 2.4.6 การกอตั้งวัด 
  การกอตั้งวัดนั้นมีรายละเอียดขั้นตอนอยู 2 สวนคือการสรางวัดและการตั้งวัดซึ่งตอง
ปฏิบัติตามกฎกระทรวงมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
  1. การสรางวัด 
   การสรางวัดในพระพุทธศาสนานั้นทางกระทรวงศึกษาธิการไดออกเปนกฎกระทรวง
ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2507) (พระเทพวิสุทธิเวที, 2532) ซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัติคณะสงฆพ.ศ.2505
ไดกําหนดวิธีดําเนินการในการสรางวัดไวดังตอไปนี้  
   1) บุคคลใดประสงคจะสรางวัดใหยื่นคําขออนุญาตตอนายอําเภอทองที่ที่จะสราง
วัดนั้นพรอมดวยรายการและเอกสารดังตอไปนี้ คือตองมีหนังสือสําคัญแสดงกรรมสิทธิ์หรือสิทธิ
ครอบครองที่ดินที่จะยกใหสรางวัดและที่ดินนั้นตองมีเนื้อที่ไมนอยกวา 6 ไรมีหนังสือสัญญาซึ่งเจาของ
กรรมสิทธิ์ที่ดินหรือผูมีสิทธิครอบครองที่ดินตามกฎหมายทํากับนายอําเภอและเจาพนักงานที่ดิน
อําเภอนั้นแสดงความจํานงจะใหที่ดินดังกลาวเพื่อสรางวัด ตองมีจํานวนเงินและสัมภาระที่จะใชในการ
สรางวัดในระยะเริ่มแรกราคารวมกันไมนอยกวาหาหมื่นบาทมแีผนที่แสดงเขตที่ตั้งวัดประกอบดวยเขต
ติดตอขางเคียงและระยะทางระหวางวัดที่จะสรางกับวัดอื่นโดยรอบและใหแสดงแผนผังสิ่งกอสรางของ
วัดตามความเหมาะสมของสภาพท่ีดินโดยอาศัยแผนผังตามแบบตางๆ ทายกฎกระทรวงเปนหลักเทาที่
จะทําไดมีการกําหนดระยะเวลาที่จะสรางวัดใหแลวเสร็จตามแผนผังนั้น 
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   2) วัดที่จะสรางขึ้นตองประกอบดวยหลักเกณฑดังนี้ คือสมควรเปนที่พํานักอาศัยของ
พระภิกษุสงฆ เมื่อสรางแลวเปนประโยชนแกประชาชนที่ตั้งบานเรือนอยูใกลรัศมี 2 กิโลเมตรโดยเฉลี่ยวัดละไม
นอยกวา 1,000 คนเวนแตมีเหตุจําเปน อีกทั้งมีเหตุผลที่เชื่อไดวาเมื่อตั้งขึ้นแลวจะไดรับการบํารุง
สงเสริมจากประชาชน และตั้งอยูหางจากวัดอื่นไมนอยกวา 2 กิโลเมตรเวนแตมีเหตุจําเปน 
   3) เมื่อนายอําเภอไดรับคําขออนุญาตสรางวัดและพิจารณาเห็นสมควรแลวใหนํา
เรื่องปรึกษาเจาคณะอําเภอและเสนอเรื่องและความเห็นไปยังผูวาราชการจังหวัด 
   4) เมื่อผูวาราชการจังหวัดพิจารณาเห็นสมควรแลวใหนําปรึกษาเจาคณะจังหวัด
แลวสงเรื่องและความเห็นไปยังกรมการศาสนา 
   5) การพิจารณาคําขออนุญาตสรางวัดกรมการศาสนาอาจมีมติสั่งบังคับใหผูขอ
อนญุาตเปลี่ยนแปลงแกไขแผนผังหรือระงับการขออนุญาตสรางวัดไดตามที่เห็นสมควร 
   6) เมื่อกรมการศาสนาพิจารณาเห็นสมควรใหสรางวัดไดแลวใหรายงานไปยัง
กระทรวงศึกษาธิการเพื่อขอรับความเห็นชอบแลวนําเสนอมหาเถรสมาคม 
   7) เมื่อมหาเถรสมาคมเห็นชอบแลวใหกรมการศาสนาออกหนังสืออนุญาตให
สรางวัด 
  2. การตั้งวัด 
   การตั้งวัดในพระพุทธศาสนานั้นเปนเรื่องที่สืบเนื่องตอมาจากการสรางวัดซึ่ง
กฎกระทรวงฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2507) (พระเทพวิสุทธิเวท,ี 2532) ไดกําหนดวิธีดําเนินการในการตั้งวัดไว
เปนแนวทางปฏิบัติดังตอไปนี้ 
   1) เมื่อไดสรางเสนาสนะขึ้นเปนหลักฐานพรอมจะเปนที่พํานักของพระภิกษุสงฆได
แลวใหผูรับอนุญาตสรางวัดทายาทหรือผูแทนเสนอรายงานการกอสรางและจํานวนพระภิกษุที่อยูประจํา
ไมนอยกวาสี่รูปพรอมทั้งเสนอนามวัดและพระภิกษุผูควรเปนเจาอาวาสเพื่อขอตั้งเปนวัดตอนายอําเภอ 
   2) เมื่อนายอําเภอไดรับคําขออนุญาตสรางวัดและพิจารณาเห็นสมควรแลวใหนํา
เรื่องปรึกษาเจาคณะอําเภอและเสนอเรื่องและความเห็นไปยังผูวาราชการจังหวัด 
   3) เมื่อผูวาราชการจังหวัดพิจารณาเห็นสมควรแลวใหนําเรื่องปรึกษาเจาคณะ
จังหวัดแลวสงเรื่องและความเห็นไปยังกรมการศาสนา 
   4) การพิจารณาคําขออนุญาตสรางวัดกรมการศาสนาอาจมีมติสั่งบังคับใหผูขอ
อนุญาตเปลี่ยนแปลงแกไขแผนผังหรือระงับการขออนุญาตสรางวัดไดตามที่เห็นสมควร 
   5) เมื่ อกรมการศาสนาเห็นสมควรให ส ร า งวั ด ได แล ว ให รายงานไปที่
กระทรวงศึกษาธิการเพื่อขอรับความเห็นชอบแลวนําเสนอมหาเถรสมาคม 
   6) เมื่อมหาเถรสมาคมไดพิจารณาเห็นชอบแลว กระทรวงศึกษาธิการจะประกาศ
ตั้งวัดในราชกิจจานุเบกษา 
   7) เมื่อไดประกาศตั้งเปนวัดแลวใหผูที่ไดรับอนุญาตสรางวัดหรือผูแทนดําเนินการ
โอนที่ดินและสิ่งปลูกสรางใหแกวัดนั้นตามกฎหมายและใหเจาอาวาสบันทึกประวัติของวัดนั้นไวเปน
หลักฐาน 
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 2.4.7 การเปลี่ยนแปลงสถานภาพของวัด 
  การเปลี่ยนแปลงสถานภาพของวัดนั้นวัดสามารถเปลี่ยนแปลงสถานภาพได5ประการไดแก
การรวมวัดการยายวัดการยุบเลิกวัดการขอรับพระราชทานวิสุงคามสีมาและการยกวัดรางเปนวัดมีพระสงฆมี
รายละเอียดและขั้นตอนดังตอไปนี้ 
  1. การรวมวัด 
   การรวมวัดนั้นทางกระทรวงศึกษาธิการไดออกเปนกฎกระทรวงฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2507) 
(พระเทพวิสุทธิเวที, 2532) ซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ. 2505 ไดกําหนด
วิธีดําเนินการในการรวมวัดดังตอไปนี ้
   1) เมื่อเจาคณะอําเภอและนายอําเภอเห็นสมควรที่จะรวมวัดตั้งแตสองวัดซึ่งอยูใกลชิดกัน
เปนวัดเดียวเพื่อประโยชนแกการทํานุบํารุงวัดใหเจริญยิ่งขึ้นหรือเพื่อประโยชนแกการปกครองคณะสงฆใหรายงาน
ตอเจาคณะจังหวัด 
   2) เมื่อเจาคณะจังหวัดไดพิจารณาเห็นสมควรแลวใหนําเรื่องปรึกษาผูวาราชการ
จังหวัดแลวเสนอเรื่องและความเห็นไปยังเจาคณะภาค 
   3) เมื่อเจาคณะภาคไดพิจารณาเห็นสมควรแลวใหสงเรื่องและความเห็นไปยัง
กรมการศาสนา 
   4) เมื่อกรมการศาสนาเห็นสมควรแลวใหรายงานไปยังกระทรวงศึกษาธิการเพื่อ
ขอรับความเห็นชอบแลวนําเสนอมหาเถรสมาคม 
   5) เมื่อมหาเถรสมาคมพิจารณาเห็นชอบแลวกระทรวงศึกษาธิการจะไดประกาศ
รวมวัดในราชกิจจานุเบกษา 
  2. การยายวัด 
   การยายวัดนั้นทางกระทรวงศึกษาธิการไดออกเปนกฎกระทรวงฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2507) 
(พระเทพวิสุทธิเวที, 2532) ซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ. 2505 ไดกําหนด
วิธีดําเนินการในการยายวัดดังตอไปนี ้
   1) วัดใดมีเหตุจําเปนตองยายไปตั้งในที่อื่นเพราะสถานที่ตั้งเดิมเปลี่ยนแปลงไป
ในทางที่ไมเหมาะสมที่จะเปนที่พํานักของพระภิกษุสงฆใหเจาอาวาสแหงวัดนั้นรายงานไปยังเจาคณะ
ตําบลและเจาคณะอําเภอ 
   2) เมื่อเจาคณะตําบลและเจาคณะอําเภอเห็นสมควรแลวใหนําเรื่องปรึกษา
นายอําเภอแลวเสนอเรื่องและความเห็นไปยังเจาคณะจังหวัด 
   3) เมื่อเจาคณะจังหวัดพิจารณาเห็นสมควรแลวใหนําเรื่องไปปรึกษาผูวาราชการ
จังหวัดแลวเสนอเรื่องและความเห็นไปยังเจาคณะภาค 
   4) เมื่อเจาคณะภาคพิจารณาเห็นสมควรแลวใหสงเรื่องรวมทั้งมติความเห็นไปยัง
กรม การศาสนา 
   5) เมื่อกรมการศาสนาเห็นสมควรแลวใหรายงานกระทรวงศึกษาธิการเพื่อขอรับ
ความเห็นชอบแลวนําเสนอมหาเถรสมาคม 
   6) เมื่อมหาเถรสมาคมไดพิจารณาเห็นชอบเรียบรอยแลวกระทรวงศึกษาธิการจะ
ไดประกาศยายวัดในราชกิจจานุเบกษา 
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   7) การจัดหาที่ดินตั้งวัดการยายทรัพยสินของวัดการกอสรางวัดใหมเปนหนาที่
ของผูทีข่อยายวัดและใหอยูภายใตบังคับเชนเดียวกับการสรางวัด 
  3. การยุบเลิกวัด 
   การยุบเลิกวัดวัดนั้นทางกระทรวงศึกษาธิการไดออกเปนกฎกระทรวงฉบับที่ 1 
(พ.ศ. 2507) (พระเทพวิสุทธิเวที, 2532) ซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ. 2505 ได
กําหนดวิธีดําเนินการในการยุบเลิกวัดดังตอไปนี้ 
   1) วัดใดมีเหตุอันควรยุบเลิกเพราะสภาพเสื่อมโทรมหรือมีเหตุอื่นอันไมสมควรจะ
เปนวัดตอไปเมื่อเจาคณะอําเภอและนายอําเภอพิจารณาเห็นสมควรยุบเลิกวัดนั้นใหรายงานเจาคณะ
จังหวัดพรอมดวยบัญชีรายละเอียดทรัพยสินของวัดที่จะยุบเลิกนั้น 
   2) เมื่อเจาคณะจังหวัดไดพิจารณาเห็นสมควรแลวใหนําเรื่องปรึกษาผูวาราชการ
จังหวัดแลวเสนอเรื่องและความเห็นไปยังเจาคณะภาค 
   3) เมื่อเจาคณะภาคพิจารณาเห็นสมควรแลวใหสงเรื่องรวมทั้งมติความเห็นชอบ
ไปยังกรมการศาสนา 
   4) เมื่อกรมการศาสนาเห็นสมควรแลวใหทํารายงานไปยังกระทรวงศึกษาธิการ
เพื่อขอรับความเห็นชอบแลวนําเสนอมหาเถรสมาคม 
   5) เมื่อมหาเถรสมาคมพิจารณาเห็นชอบดวยแลวกระทรวงศึกษาธิการจะได
ประกาศยุบเลิกวัดในราชกิจจานุเบกษา 
   6) วัดใดรางพระภิกษุไมอาศัยเมื่อกรมการศาสนาเห็นสมควรยุบเลิกวัดนั้นให
รายงานกระทรวงศึกษาธิการเพื่อขอรับความเห็นชอบแลวนําเสนอมหาเถรสมาคม 
  4. การขอพระราชทานวิสุงคามสีมา 
   การขอพระราชทานวิสุงคามสีมานั้นทางกระทรวงศึกษาธิการไดออกเปน
กฎกระทรวงฉบับที่1(พ.ศ.2507) (พระเทพวิสุทธิเวที, 2532) ซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัติคณะ
สงฆพ.ศ. 2505 ไดกําหนดวิธีดําเนินการในการขอพระราชทานวิสุงคามสีมาดังตอไปนี้ 
   1) วัดที่สมควรไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมาตองปรากฏวาไดสรางขึ้นหรือไดรับการ
ปฏิสังขรณเปนหลักฐานถาวรและมีพระภิกษุอยูประจําไมนอยกวาหารูปติดตอกันเปนเวลาไมนอยกวาหาปแต
ระยะเวลาหาปมิใหบังคับใชแกวัดที่ไดสรางอุโบสถเสร็จเรียบรอยแลวและกระทรวงศึกษาธิการเห็นสมควร
ขอรับพระราชทานวิสุงคามสีมา 
   2) ใหเจาอาวาสแหงวัดนั้นเสนอรายงานขอรับพระราชทานวิสุงคามสีมาตอเจา
คณะตําบลและเจาคณะอําเภอ 
   3) เมื่อเจาคณะตําบลและเจาคณะอําเภอพิจารณาเห็นสมควรแลวใหนําเรื่องไป
ปรึกษานายอําเภอแลวเสนอเรื่องและความเห็นไปยังเจาคณะจังหวัด 
   4) เมื่อเจาคณะจังหวัดพิจารณาเห็นสมควรแลวใหนําเสนอเรื่องและความเห็นไป
ยังเจาคณะภาค 
   5) เมื่อเจาคณะภาคไดพิจารณาเห็นสมควรแลวใหสงเรื่องและมติความเห็นชอบ
ไปยังกรมการศาสนา 
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   6) เมื่อกรมการศาสนาเห็นสมควรแลวใหจัดทํารายงานไปยังกระทรวงศึกษาธิการเพื่อ
ขอรับความเห็นชอบแลวนําเสนอมหาเถรสมาคมเมื่อมหาเถรสมาคมพิจารณาเห็นชอบดวยแลว
กระทรวงศึกษาธิการจะไดนําความกราบบังคมทูลเพื่อขอรับพระราชทานวิสุงคามสีมาตอไป 
   7) เมื่อไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมาแลวใหนายอําเภอทองที่ที่วัดนั้นตั้งอยู
ดําเนินการปกหมายเขตท่ีดินตามที่ไดรับพระราชทานตอไป 
  5. การยกวัดรางขึ้นเปนวัดมีพระสงฆ 
   วัดรางนั้นถายังมิไดมีการประกาศยุบเลิกวัดนั้นก็ยังคงมีสภาพเปนวัดอยูนั่นเอง
เพราะวัดเปนนิติบุคคลตามกฎหมายไมรูจักตายเหมือนบุคคลแมสิ่งกอสรางจะถูกทําลายหรือเสีย
หายไปหมดดวยภัยธรรมชาติหรือดวยการรื้อถอนเหลืออยูแตพื้นแผนดินก็ตามก็ยังคงมีสภาพเปนวัด
อยูตามเดิมเพราะการประกาศตั้งวัดนั้นแตโบราณกาลมาทางราชการประกาศตั้งเมื่อจะยุบเลิกทาง
ราชการก็ตองประกาศยุบเลิกหากไมประกาศยุบเลิกแมจะเปนวัดรางมากี่รอยปก็ตามก็คงมีสภาพเปน
วัดและเปนนิติบุคคลตามกฎหมายอยูตลอดไป (พระเทพวิสุทธิเวท,ี 2532) 
   ในพระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ. 2505 แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคณะสงฆพ.ศ. 
2535 (สํานักงานเลขาธิการมหาเถรสมาคม, 2542) ไดกําหนดรายละเอียดเกี่ยวกับวัดรางในมาตรา 32 
ทวิไววาวัดใดเปนวัดรางไมมีพระภิกษุอยูอาศัยในระหวางที่ยังไมมีการยุบเลิกวัดใหกรมการศาสนามี
หนาที่ปกครองดูแลวัดนั้นรวมทั้งที่วัดที่ธรณีสงฆและทรัพยสินของวัดนั้นดวยการยกวัดรางขึ้นเปนวัดมี
พระภิกษุอยูจําพรรษาใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง 
   การยกวัดรางขึ้นเปนวัดมีพระสงฆนั้นทางกระทรวงศึกษาธิการไดออกเปน
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการยกวัดรางเปนวัดมีพระสงฆพ.ศ. 2514 (พระเทพวิสุทธิเวที, 
2532) ซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัติคณะสงฆพ.ศ. 2505 ไดกําหนดวิธีดําเนินการยกวัดรางขึ้น
เปนวัดมีพระสงฆดังตอไปนี ้
   1) เมื่อเจาคณะอําเภอพิจารณาเห็นสมควรวาวัดรางแหงใดประกอบดวยลักษณะ
ดังนี้ คือสมควรเปนที่พํานักของพระภิกษุสงฆและไมขัดขวางตอราชการแผนดินมีประชาชนเพียงพอที่จะ
ทํานุบํารุงใหเจริญไดตั้งอยูหางจากวัดมีพระสงฆพอสมควรมีเนื้อที่พอที่จะขยายใหเปนวัดเจริญไดซึ่งไมตํ่า
กวา 6 ไรเวนแตจะมีเหตุจําเปนประชาชนพรอมที่จะสรางเสนาสนะขึ้นเปนที่พํานักของพระภิกษุสงฆได 
และสามารถหาพระภิกษุไปปกครองดูแลไดใหเจาคณะอําเภอนั้นรายงานขอยกวัดขึ้นเปนวัดมีพระสงฆตอ
เจาคณะจังหวัดตามแบบที่อธิบดีกรมการศาสนากําหนดพรอมดวยแผนที่แสดงเขตที่ดินของวัดแผนผัง
แสดงสิ่งกอสรางที่มีอยูและแผนผังแสดงสิ่งที่จะสรางขึ้นใหมในอนาคต 
   2) เมื่อเจาคณะจังหวัดไดรับรายงานแลวใหเสนอไปยังเจาคณะภาคและใหเจาคณะภาค
พิจารณาตรวจสอบสถานที่ที่จะยกขึ้นเปนวัดมีพระสงฆเมื่อเห็นสมควรใหสงเรื่องไปยังกรมการศาสนา
เพื่อพิจารณากรมการศาสนาเห็นสมควรใหรายงานขอรับมติความเห็นชอบจากกระทรวงศึกษาธิการ
แลวเสนอมหาเถรสมาคมพิจารณาอนุมัต ิ
   3) เมื่อมหาเถรสมาคมอนุมัติแลวใหเสนอกระทรวงศึกษาธิการประกาศแจงความ
ยกวัดนั้นขึ้นเปนวัดมีพระสงฆแลวแจงใหเจาคณะผูปกครองวัดนั้นรับไวในความปกครองดูและแจง
จังหวัดทราบตอไป 
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 2.4.8 องคประกอบของวัด 
  วัดนั้นจัดวาเปนองคกรยอยองคกรหนึ่งในโครงสรางการบริหารงานคณะสงฆ ดังนั้น
เมื่อวัดเปนองคกรก็ยอมจะตองมีโครงสรางที่ชัดเจนเพื่องายตอการเขาใจในการศึกษาคนควา ซึ่งในการ
วิจัยครั้งนี้ผูวิจัยขอนําเสนอองคประกอบของวัดจําแนกออกเปน 2 สวน ก็คือ องคประกอบดาน ศาสน
วัตถุ และองคประกอบดานศาสนบุคคลโดยเชื่อมโยงระหวางองคประกอบของวัดในสมัยพุทธกาลกับ
องคประกอบของวัดในประเทศไทยปจจุบัน 
  2.4.8.1 องคประกอบของวัดในสมัยพุทธกาล 
     1. องคประกอบดานศาสนวัตถ ุ
      เนื่องจากเนื้อหาและคําสอนของพุทธศาสนานั้นไมไดมุงเนนใหเกิดการ
ครอบครองหรือยึดติดกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งเพราะทุกสิ่งทุกอยางนั้นลวนไมไดเปนของเราตลอดไป ซึ่งการยึด
ติดนี้จะนําเราไปสูความทุกขที่จะเกิดขึ้นในภายหลังซึ่งลักษณะของวัดในพระพุทธศาสนา ในระยะ
เริ่มตนของพุทธกาลเปนปา หรือ สวน เพราะวัดเปนสัญลักษณของความสงบรมเย็นสวนจึงเหมาะที่จะ
เปนวัด ดวยเหตุที่วาสวนเปนที่พักผอนหยอนใจ มีตนไมรมรื่น การอยูอาศัยของพระสงฆจึงเนนการอยู
รวมกับธรรมชาติดังนั้นจึงไมปรากฏภาพของสถาปตยกรรมหรืออาคารอันวิจิตรที่เปนสัญลักษณที่
สื่อสารไปถึงความเปนวัด หรือพุทธศาสนสถานอยางชัดเจน โดยมีเพียงการกําหนดขอบเขต เพื่อใช
เปนที่อยูอาศัยพื้นฐานที่สุด อยางเชนการอาศัยอยูรอบโคนตนไม เพียงเทานั้นแลวใหเดินทางจาริก
ตอไปโดยมิใหเกิดจิตผูกพัน อันเปนอุปสรรคตอการปฏิบัติธรรม หรืออาจจะเปนการไปประทับพักแรม
ตามหมูบานตางๆที่ไดผานไปเผยแผศาสนาหรือประกอบกิจกรรมใดๆก็ตาม ซึ่งจะมีเพียงชวงเวลาบาง
ชวงเทานั้นที่ถูกกําหนดใหตองพักแรมในอาคารตลอดพรรษาตามที่พระพุทธเจาบัญญัติไววา“ภิกษุ
ทั้งหลายเราอนุญาตเสนาสนะ 5 ชนิดคือวิหารเรือนมงุแถบเดียว ปราสาทเรือนโลนถ้ํา” (วิ.จูฬ.) ถึงแม
จะมีการกลาวกันวาวัดแหงแรกในประวัติศาสตรพระพุทธศาสนานั้น คอื สวนปาไผเวฬุวันที่พระเจาพิม
พิสารไดถวายแดพระพุทธเจา พรอมทั้งปลูกสรางพระวิหารเปนที่ประทับ (เฉลิม รัตนทัศนีย, 2539) 
แตก็ไมไดเปนวัดในลักษณะท่ีสามารถพบเห็นไดในปจจุบันเพราะวาจะใชงานในบางชวงระยะเวลาหนึ่ง
เทานั้นในชวงเขาพรรษาไมไดมีการอาศัยอยูถาวร เมื่อพนชวงเวลานี้แลวก็จะเสด็จออกเผยแผศาสนา
ตอไป ตางจากวัดอยางเชนในปจจุบันนี้ 
      จากการที่ผูวิจัยไดเดินทางไปศึกษาวิจัยดวยตนเองที่ประเทศอินเดีย      
วัดเวฬุวันในปจจุบัน ซึ่งอยูในเขตจังหวัดนาลันทารัฐพิหาร ประเทศอินเดีย ถูกกอสรางเปนวัดขึ้นอยาง
ถาวรทับลงไปในภายในพื้นที่เดิม และอยูในการดูแลของรัฐบาลอินเดีย อีกทั้งยังกลายเปนแหลง
ทองเที่ยวที่สําคัญ หากแตไมไดกลาวถึงอาคารที่เปนองคประกอบของวัดในสมัยพุทธกาลทําใหไม
สามารถทราบไดวารูปแบบเปนอยางไรหากมองในอีกแงหนึ่งก็ทําใหเห็นวาในยุคสมัยเริ่มตนนั้นพื้นที่
เองมีความสําคัญมากกวา ตัวอาคาร สถาปตยกรรม หรือสิ่งกอสรางใดๆ 
      สิ่งสําคัญที่ไดมีการกลาวถึง อีกสิ่งหนึ่งคือ ที่พักของภิกษุสงฆในยุคสมัย
นั้น คือ “อาคารนั้นสรางดวยไม และมุงหลังคาดวยหญาคา กุฏิแบบนี้กลาววาในฤดูหนาวก็หนาว ใน
ฤดูรอนก็รอน” อาจมีลักษณะเปนกระทอม หรือเปนการกอสรางงายๆ รื้อถอน นําออกไดงาย และ
เคารพตอสถานที่ ไมไดสรางความแปลกแยกใหกับสภาพแวดลอมใด ในพระไตรปฎกไดมีการกลาวถึง
ลักษณะของรูปแบบที่ทรงอนุญาตใหภิกษุใชพักในรูปแบบตางที่ตางกันถึง 8 ชนิดตามความเหมาะสม
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ในลักษณะภูมิอากาศและภูมิประเทศนั้นๆ อยางเชนที่รูจักกัน และนิยมคือแบบวิหาร ปราสาท และ
คูหานั่นเอง (กรมศิลปากร, 2537) 
      ในยุคสมัยพุทธกาลนั้นอาจกลาวไดวา ลักษณะองคประกอบพุทธศาสน
สถานยังไมมีความชัดเจนนัก อาจจะพูดถึงในแงของความเปนลักษณะของพื้นที่มากวา โดยใน
พระไตรปฎกบางสวนไดมีการกลาวถึงเรื่องพื้นที่ในการออกแบบดวย โดยยกมาจากคํากลาวของทาน
พระสารีบุตรที่กลาวไววา “ดูกอนทานผูมีอายุทั้งหลาย อากาศอาศัยไม และอาศัยเถาวัลย ดินเหนียว 
และหญาแวดลอมแลว ยอมนับวาเปนเรือน ฉันใด ดูกอนทานผูมีอายุทั้งหลาย อากาศอาศัยกระดูก 
และอาศัยเอ็นเนื้อ และหนังแวดลอมแลว ยอมถึงความนับวารูป ฉันนั้นเหมือนกันแล”(ม.มู.)ซึ่งคําวา 
“อากาศ” ในที่นี้นั้นทานพระสารีบุตรอาจจะหมายถึง ที่ที่ไดถูกผนังไม ดิน หรือธรรมชาติบางอยางนั้น 
หอหุมอยู อากาศนั่นเองจึงไดถือวาเปนสาระสําคัญ (เฉลิม รัตนทัศนีย, 2539) 
      ในสวนของการกระทําสังฆกรรมซึ่งถือวาเปนกิจที่สําคัญประการหนึ่งของ
พระสงฆ ซึ่งในสมัยปจจุบันจะตองทําในพระอุโบสถ แตในสมัยพุทธกาลนั้นไมมีศาสนวัตถุอันมีลักษณะ
เปนตัวอาคารที่เรียกชื่อวาอุโบสถ หากแตคําวา “อุโบสถ” ในสมัยพุทธกาลเปนชื่อเรียกของกรรมอยาง
หนึ่งไมใชสถานที่ ดังนั้นการกระทําสังฆกรรมของพระสงฆในสมัยพุทธกาลจึงตองมีการกําหนดสีมาซึ่ง
หมายถึงเขตแดนการกระทําสังฆกรรมโดยมีนิมิต (วัตถุอันเปนเครื่องหมาย) เปนตัวกําหนดเขตแดน 
โดยที่สงฆตองสมมติสถานที่แหงใดแหงหนึ่งใหเปนเขตสีมา ซึ่งขนาดของสีมานั้นมีพระบรมพุทธา
นุญาตไววาใหญสุดไมเกิน 3 โยชน ยอมสุดจุภิกษุได 21 รูป เหตุที่ที่พระผูมีพระภาคเจาทรงกําหนดจํากัด
สีมาทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญไวเชนนั้น เพราะถาสีมาเล็กเกินไปจนจุภิกษุไมได 21 รูป ก็ทําอัพภาณกรรม
ไมได ถาใหญเกินไปก็จะเหลือกําลังระวังไดยาก (คณาจารยโรงพิมพเลี่ยงเซียง, 2551) สวนนิมิตนั้น
อนุญาตไว 8ชนิดอันไดแกภูเขา ศิลา ปาไม ตนไม จอมปลวก หนทาง แมน้ํา (มหามกุฏราชวิทยาลัย, 
2543) วัตถุ 8 ประการดังกลาวนี้ จะใชเหมือนกันหรือตางกันบางก็ได และไมกําหนดชัดเจนวาตองใช
เทาไร แตมีกําหนดโดยออมวา ตองมีตั้งแต 3 ขึ้นไป จึงใชได ต่ํากวานั้นไมได เพราะชักแนวบรรจบไม
ถึงกัน 
      จากหลักฐานทางพระสูตรในพระไตรปฎกที่ไดยกอางมาประกอบกับ
แนวคิดดานสถาปตยกรรมในสมัยพุทธกาลของกรมศิลปากรจึงพอสรุปไดวาองคประกอบของวัดใน
สมัยพุทธกาลดานศาสนวัตถุนั้นถูกจํากัดเพียงพื้นที่ของวัดเทานั้นสวนสิ่งปลูกสรางก็ปรากฎเพียงใน
สวนที่เปนสังฆาวาส (ที่พักอาศัยของสงฆ) เทานั้น แตในสวนพุทธาวาส (สถานที่ทําสังฆกรรม) ก็
ปรากฏเฉพาะพื้นที่ท่ีถูกกําหนดหมายเอาไวเทานั้น 
     2. องคประกอบดานศาสนบุคคล 
      ในสมัยแรกหลักจากที่พระพุทธองคทรงตรัสรูใหมๆพระสงฆสาวกยังมี
นอยพระพุทธองคทรงปกครองดูแลพระสงฆสาวกดวยพระองคเอง ตอมาใหพระอัครสาวกและพระ
ผูใหญแบงเบาหนาที่เมื่อพระสงฆมากขึ้นจึงมอบหมายใหพระอุปชฌายดูแลแทนแตพระองคก็ทรงให
ความเคารพและปฏิบัติตามมติของสงฆทุกประการ ทั้งนี้เพื่อใหมติของสงฆมีความศักดิ์สิทธิ์ที่ภิกษุทุก
รูปจะตองปฏิบัติตาม และเปนการฝกฝนใหภิกษุทั้งหลายคุนเคยกับปกครองในระบบสามัคคีธรรม มี
การประชุมพิจารณาแกไขปญหา ตัดสินใจเกี่ยวกับกิจการของสงฆรวมกัน เคารพความคิดเห็นของกัน
และกันโดยยึดพระธรรมวินัยเปนหลัก (มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2551) ดังที ่
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ปรากฏในปจฉิมโอวาทตอนหนึ่งวา “อานนท เมื่อเราลวงลับไปแลว พระธรรมและพระวินัยนั่นแหละ 
จักเปนศาสดาของเธอทั้งหลาย (ท.ีม.) 
      ในชวง 45 พรรษา ที่พระองคทรงบําเพ็ญพุทธกิจอยูนั้น คณะสงฆเกิดขึ้น
และวิวัฒนาการตามลําดับ เพื่อใหมองเห็นแนวนโยบายของพระพุทธองคในการเผยแผพระศาสนาและ
ปกครองสงฆ จะขอนําเอาแนวคิดในการแบงชวงพุทธกาลออกเปน 3 ระยะที่พระวิสุทธิโสภณกลาวไว
มานําเสนอดังนี้ (พระวิสุทธิโสภณ, 2543)  
      ระยะที่ 1 ทรงแสดงธรรมเทศนาเผยแผพุทธศาสนาโดยเริ่มจากคนที่
อุปการะตอพระองคกอน เชน โปรดปญจวัคคีย เพราะปญจวัคคียไดทําหนาที่อุปฏฐากพระพุทธองคใน
การเสด็จออกผนวชใหมๆ ตอมาจึงโปรดยสกุลบุตร ภัททวัคคีย ชฎิล 3 พี่นอง ใหบรรลุมรรคผลจึง
สงไปประกาศศาสนา เมื่อสาวกเลื่อมใสใครจะบวชพระองคก็ทรงประทานการบวชเองที่เรียกวา 
เอหิภิกขุอุปสัมปทาและเมื่อไดสาวกที่เปนภิกษุผูมีความสามารถแลว ก็ทรงสงออกประกาศศาสนา
ชวยงานของพระองค 
      ระยะที่ 2 หลังจากที่ไดสงสาวกชวยประกาศศาสนาแลวมีกุลบุตรผู
เลื่อมใสศรัทธาเขามาขอบวชมากขึ้น ภิกษุทั้งหลายพากุลบุตรผูมุงบรรพชาและอุปสมบทมาจากทิศ
ตางๆดวยตั้งใจวาพระผูมีพระภาคเจาจะใหเขาบรรพชาอุปสมบท กุลบุตรผูมุงบรรพชาอุปสมบทก็
ลําบาก จึงทรงอนุญาตการบรรพชาอุปสมบทดวยวิธีรับไตรสรณคมน คือ การรับเอาพระพุทธพระ
ธรรมและพระสงฆ วาเปนที่พึ่งที่ระลึก จะเห็นไดวาในระยะนี้ พระพุทธเจาทรงมอบอํานาจบาง
ประการใหสาวกปกครองกันเองบางแลว คือใครเปนอุปชฌายของใคร ก็ใหผูนั้นชวยดูแลตักเตือนศิษย
ของตน ถาไมเหลือบาฝาแรงแลวก็จะไมใหภาระอันนั้นมาถึงพระพุทธองค 
      ระยะที่ 3 ในระยะนี้การปกครองคณะสงฆเริ่มผิดแผกกันออกไปตาม
สภาพทองถิ่นและสํานัก เพราะแตละแหงหางไกลจากพระเนตรพระกรรณของพระพุทธเจา 
ยอมขึ้นอยูแตละอุปชฌายและอาจารยจะดูแลสั่งสอนศิษยานุศิษยของตน 
      รูปแบบของสังคมสงฆในยุคนั้นจึงกลายเปนสังคมอุดมคติโดยมีพระพุทธเจา
ทรงเปนประมุขหรือเรียกวาทรงเปนธรรมราชาคอยดูแลคณะสงฆใหเปนไปโดยผาสุกเรียบรอยและทรงวาง
กฎระเบียบเพื่อใหมีการปกครองการดูแลกันตามลําดับความสามารถของแตละรูปพระเถระผูบวชกอนก็
ดูแลพระสงฆผูบวชใหมใหโอวาทใหคําแนะนําในการดํารงชีวิตในการเปนสมณะศากยบุตรที่ถูกตอง
เหมาะสมมีการวางกติกาในการอยูรวมกันในลักษณะตางๆเชนกติกาของการคัดเลือกตัวแทนสงฆเปนผูคอย
จัดการกิจของสงฆตางๆเมื่อมองยอนไปถึงสมัยพุทธกาลจนถึงปจจุบันจะเห็นวาสังคมในรูปแบบสังฆะนั้น
เปนเหมือนสังคมอุดมคติที่พระสงฆทุกรูปปฏิบัติตามพระวินัยที่เปนกฎระเบียบแบบแผนเพื่อการดํารงชีวิต
ในเพศสมณะที่องคพระสัมมาสัมพุทธเจาทรงบัญญัติมาอยางปกติสุขเรียบรอยและไดกลายเปนแบบอยาง
ของสังคมประชาธิปไตยและระบบรัฐสภาในยุคตอมา (พระมหาพรประสงคพุทธจันทร, 2552) 
      จากแนวคิดดังกลาวทําใหทราบถึงวิวัฒนาการของการปกครองคณะสงฆใน
สมัยพุทธกาลและสันนิษฐานไดวาวัดนาจะเริ่มแพรหลายในระยะที่ 2- 3 เนื่องดวยพระพุทธองคทรงอนุญาต
ใหพระสงฆดูแลกันเองโดยมีอุปชฌายเปนผูดูแลภิกษุในสํานักของตัวเองทั้งนี้มีคําบาลีที่สามารถยืนยันไดก็
คือ ภิกฺขุสนฺติกํ (อานวา: พิก-ขุ-สัน-ติ-กัง) แปลวาสํานักของภิกษุ ทั้งนี้เมื่อภิกษุมีสังกัดกลาวคือเปนผูรวม
พระอุปชฌายเดียวกัน ภายในวัดหรือภายในสํานักก็ยอมที่จะตองผูนําสงฆซึ่ง ก็คือ อุปชฌายเจาสํานัก



89 

นั่นเองและมีโครงสรางการบริหารงานบุคคลหรือที่ผูวิจัยใหคําจํากัดความวาโครงสรางดานศาสนบุคคล ซึ่ง
เปนไปตามพุทธบัญญัติที่วาใหพระสงฆภายในวัดมีหนาที่ในการชวยบริหารวัดและภิกษุผูไดรับเลือกเปน
เจาหนาที่นั้นจะตองมีคุณธรรม 5 ขอ อันไดแก (1) ไมถึงความลําเอียงเพราะความชอบพอ (2) ไมถึงความ
ลําเอียงเพราะความเกลียดชัง (3) ไมถึงความลําเอียงเพราะความงมงาย (4) ไมถึงความลําเอียงเพราะความกลัว 
(5) เขาใจการทําหนาที่อยางนั้นซึ่งมีหนาที่ตางๆ กัน ดังนี้ คือ (คณาจารยแหงโรงพิมพเลี่ยงเซียง, 2551)     
(1) เจาอธิการแหงจีวรประกอบไปดวยผูทําหนาที่เกี่ยวกับสิ่งตอไปนี้คือผูรับจีวรเรียกวาจีวรปฏคคาหกะผู
เก็บจีวรเรียกวาจีวรนิทหกะผูแจกจีวรเรียกวาจีวรภาชกะภิกษุรูปเดียวอาจทําหนาที่ทั้ง 3 ประการ ก็ไดโดย
การสมมติในคราวเดียวกัน (2) เจาอธิการแหงอาหารประกอบไปดวยผูทําหนาที่เกี่ยวกับสิ่งตอไปนี้เปนผูแจก
ภัตรเรียกวาภัตตุเทสกะเปนผูแจกยาคูเรียกวายาคุภาชกะเปนผูแจกผลไมเรียกวาผลภาชกะเปนผูแจกของ
ขบเคี้ยวเรียกวาขัชชภาชกะ (3) เจาอธิการแหงเสนาสนะประกอบไปดวยผูทําหนาที่เกี่ยวกับสิ่งตอไปนี้คือ
เปนผูมีหนาที่แจกเสนาสนะเรียกวาเสนาสนคาหาปกะเปนผูแตงตั้งเสนาสนะเรียกวาเสนาสน-ปญญาปกะ
ภิกษุรูปเดียวอาจรับทั้ง 2 หนาที่ได (4) เจาอธิการแหงอารามประกอบไปดวยผูทําหนาที่เกี่ยวกับสิ่งตอไปนี้
คือมีหนาที่เปนผูใชคนทําการวัดเรียกวาอารามิกเปสกะผูมีหนาที่ใชสามเณรเรียกวาสามเณรเปสกะเปนผูมี
หนาที่ดูแลนวกรรมเรียกวานวกัมมิกะ 
      นอกจากนี้พระพุทธเจาไดทรงเล็งเห็นถึงความสําคัญของการที่คฤหัสถ
และพระภิกษุสงฆควรจะมีความสัมพันธกันในการชวยเหลือกิจการงานตางๆจึงไดทรงแตงตั้งตําแหนง
ไวยาวัจกร (ผูทํากิจธุระแทนสงฆ, ผูชวยขวนขวยทําธุระหรือผูชวยเหลือรับใชพระ) ขึ้นเพื่อชวยเหลือ
พระสงฆในการธุระตางๆ ที่พระสงฆไมอาจทํากิจนั้นไดและตําแหนงกับปยการก (ผูที่ทําของที่สมควร
แกสมณะผูที่ทําหนาที่จัดของที่สมควรแกภิกษุผูบริโภคผูปฏิบัติภิกษุศิษยพระ) ขึ้นเพราะบางครั้ง
พระภิกษุสงฆไมอาจรับสิ่งของบางอยางไดจึงตองหาคนมาชวยทําสิ่งที่ใชไมไดใหใชได ตําแหนง
ไวยาวัจกรและกัปปยการเปนตําแหนงที่ตองเกี่ยวของและใกลชิดพระสงฆจึงมีผลตอกิจกรรมของวัด
ดวยเนื่องจากเปนหนาที่ที่ตองเกี่ยวของกับวัตถุสิ่งของจึงมีโอกาสที่จะเบียดเบียนไดมากซึ่งอาจ
กอใหเกิดความเดือดรอนแกพระภิกษุสงฆไดดังนั้นผูที่ดํารงตําแหนงทั้งสองนี้จึงตองเปนผูมีศีลธรรม
ศรัทธาในศาสนาอยางแทจริงประกอบกิจการงานดวยความซื่อสัตยมุงเอาประโยชนของศาสนาเปน
ที่ตั้งและที่สําคัญคือตองรับผิดชอบในหนาที่ที่พระภิกษุสงฆไดมอบหมายใหและเอาใจใสในกิจที่ตอง
กระทําเพื่อใหสําเร็จลุลวงไปไดดวยดีเพราะฉะนั้นการแตงตั้งตําแหนงทั้ง 2 จึงมีผลกระทบตอวัดทั้ง
ความเสื่อมและความเจริญดังนั้นจึงควรพิจารณาบุคคลที่มีคุณธรรมเปนหลัก 
      จะเห็นไดวาองคประกอบของวัดในสมัยพุทธกาลดานศาสนบุคคลมี
หลักฐานที่กลาวไวคอนขางชัดเจนตามพุทธบัญญัติ ซึ่งแบงไวเปน 5 แผนกใหญ และแตละแผนกแบง
หนาที่ยอยออกไปอีกรวมเปน 12 สวนงาน ซึ่งการปกครองสงฆก็เปนไปโดยความเรียบรอยโดยมีพระ
วินัยซึ่งเปรียบเหมือนสังฆธรรมนูญที่คอยควบคุมความประพฤติของภิกษุสงฆไดเปนอยางด ี
  2.4.8.2 องคประกอบของวัดในประเทศไทย 
     1. องคประกอบดานศาสนวัตถ ุ
      เมื่อคนไทยไดรับนับถือพระพุทธศาสนาแลวจึงไดเกิดมีวัดขึ้นในสังคม แต
ลักษณะโครงสรางของวัดมีความแตกตางไปจากสมัยพุทธกาลที่มีลักษณะเปนปา สวน หรืออาราม ผูวิจัย
สันนิษฐานวาคงเปนเพราะประเพณีของไทยที่นิยมสรางวัดใหวิจิตรสวยงาม ทรงคุณคาทางศิลปกรรมเมื่อ
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เกิดความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา ทัง้ยังปรับปรุงวัดใหเปนสถานที่ทําคุณประโยชนใหแกสังคมไทยมาก
ที่สุด นอกจากนี้การสรางวัดในสังคมไทยขึ้นอยูกับสภาพแวดลอม ความสามารถและความชํานาญของ
พุทธศาสนิกชนในทองถิ่นนั้นๆ คือจะสรางเปนอาคารชนิดใด รูปทรงสัณฐานจะเปนอยางไร แลวแตความ
เหมาะสมของแตละสถานที่ๆจะสรางวัด ดังนั้นอาคารตางๆที่จะสรางขึ้นในวัดยอมจะอํานวยประโยชนใช
สอยเมื่อมีกิจกรรมตางๆเกิดขึ้นในชุมชน ดวยเหตุนี้รูปแบบาลักษณะวัดในสังคมไทยนั้นจะสรางขนาดให
ใหญโตสักเทาใด จะทําดวยวัตถุอันวิจิตรประณีตบรรจงสักเพียงใด ก็แลวแตศรัทธาที่มีตอศาสนา 
เพียงแตไมขัดตอแบบแผนอันดีงาม เปนไปตามพระบรมพุทธานุญาตที่ทรงใหมีวัดขึ้นในพระพุทธศาสนา 
ซึ่งโครงสรางของวัดในประเทศไทยนั้นแบงออกเปน 2 เขต คือ(1)เขตพุทธาวาส อันเปนที่ตั้งของพระวิหาร 
พระอุโบสถ เจดีย และพระปรางค บางทีก็มีหอระฆังดวย อาคารทั้งหลายดังกลาวมีอยูในกําแพงแกว ซึ่ง
มักเปนกําแพงที่ไมสูงนักกั้นไวโดยรอบและพระสงฆใชที่พุทธาวาสนี้ทําสังฆกรรมสําคัญ เชน การลงพระ
อุโบสถเพื่อฟงปาฏิโมกข การอุปสมบท การกรานกฐิน การปวารณา และการระงับอธิกรณเปนตน(2)เขต
สังฆาวาส เปนที่ตั้งของกุฏิที่อยูพระสงฆ ศาลาการเปรียญ หอไตร หอฉัน หรือหอสวดมนต (กรมวิชาการ 
กระทรวงศึกษาธิการ, 2532) 
      นอกจากนี้พล อาริยะชาติกุล (2554) ยังไดกลาวเพิ่มเติมไวในงานวิจัยเรื่อง 
“การบริหารจัดการพื้นที่วัดเพื่อปลอยเชา” อีกวา วัดโดยทั่วไปจะมีการแบงเขตพ้ืนที่เพื่อวัตถุประสงค
การใชงานโดยนิยมแบงเขตพื้นที่ภายในวัดออกเปน 3 สวนใหญ คือ 1) เขตพุทธาวาส 2) เขตสังฆาวาส 3) 
เขตธรณีสงฆ 
      1) เขตพุทธาวาส เปนพื้นที่สําหรับพระสงฆใชประกอบพิธีกรรมทาง
ศาสนา เปนเสมือนสัญลักษณแหงสถานที่ประทับขององคพระสัมมาสัมพุทธเจา เพราะคําวาพุทธาวาส         
มีความหมายเปนสถานที่ประทับของพระพุทธเจา (พุทธาวาส = พุทธะ+อาวาส) เขตพุทธาวาสมัก
ประกอบดวยสถาปตยกรรมหลักสําคัญๆที่เก่ียวกับพระพุทธองคและพิธีกรรมตางๆคือ 
       (1) พระเจดีย พระมณฑป พระปรางค ถูกสรางขึ้นเพื่อใชเปนศูนยกลาง
ของวัด ซึ่งเจดียนั้นมาจากคําวา “เจติยะ” ในภาษาบาลีหมายถึงสิ่งที่ใชเปนอนุสรณใหระลึกถึง
พระพุทธเจาแบงเปน 4 ประเภทคือ 1. ธาตุเจดียเจดียบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ 2. บริโภคเจดียเจดียคือ
สิ่งหรือสถานที่ที่พระพุทธเจาเคยทรงใชสอยอยางแคบหมายถึงตนโพธิ์อยางกวางหมายถึงสังเวชนียสถาน 
4 ตลอดจนสิ่งทั้งปวงที่พระพุทธเจาเคยทรงบริโภคเชนบาตรจีวรและบริขารอื่นๆเปนตน3. ธรรมเจดีย
เจดียบรรจุพระธรรมเชนบรรจุใบลานจารึกพุทธพจนแสดงหลักปฏิจจสมุปบาทเปนตน 4. อุทเทสิกเจดีย
เจดียสรางอุทิศพระพุทธเจาไดแกพระพุทธรูป (พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตโต), 2526) 
       (2) พระอุโบสถ คือ อาคารที่ใชประกอบพิธีกรรมในการทําสังฆกรรม 
ความจริงแลวอุโบสถมีความหมายที่เกี่ยวเนื่องกับทางพระพุทธศาสนาใน 4 ลักษณะคือ1) หมายถึงวัน
พระซึ่งเปนวันที่พระสงฆและคฤหัสถมาประชุมกันเพื่อแสดงธรรมและรับฟงธรรม2) หมายถึงการแสดง
พระปาฏิโมกขของพระสงฆตามพระวินัยทุก 15 วัน3) หมายถึงการรักษาศีล 8 ของเหลาฆราวาสในทุก
วันพระ4) หมายถึงสถานที่ซึ่งพระสงฆทําสังฆกรรมรวมกัน 
       คําวาอุโบสถจึงเปนการรวมเอาความหมายของพิธีกรรมมาใชเรียก
สถานที่ซึ่งใชทําพิธีกรรมนั้นเดิมทีเรียก “โรงพระอุโบสถ” ตอมาเรียกใหสั้นเขาวา “อุโบสถ” ในที่สุดก็
เรียกกันเปนภาษาปากวา “โบสถ” อาคารที่เปนอุโบสถมีเครื่องหมายเปนที่สังเกตไดคือมีใบเสมาปกไว
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ลอมรอบตัวอุโบสถตามปกติปกไวรวม8ทิศภายในอุโบสถมีพระพุทธรูปซึ่งเรียกวาพระประธาน อุโบสถ
เปนสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เปนที่ประทับของพระพุทธเจาเปนเขตแดนที่พระเจาแผนดินพระราชทานใหแกสงฆ
เปนพิเศษเรียกวาวิสุงคามสีมาและกอนที่จะมาเปนอุโบสถที่ถูกตองตามพระวินัยจะตองมีสังฆกรรมที่
เรียกวาผูกสีมาหรือผูกพัทธสีมากอน 
       คําวาสีมาแปลวาเขตหรือแดนมี 2 ประเภทคือ 1. พัทธสีมาแดนที่ผูก
แลวหมายถึงเขตที่สงฆกําหนดขึ้นเองโดยจัดตั้งนิมิตคือสิ่งที่เปนเครื่องหมายกําหนดเอาไวตามพระบรม
พุทธานุญาต (พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตโต), 2526) 2. อพัทธสีมาแดนที่ไมไดผูกหมายถึงเขตชุมนุม
สงฆที่สงฆไมไดกําหนดขึ้นเองแตถือเอาตามเขตที่เขากําหนดไวตามปรกติของบานเมืองหรือมีบัญญัติ
อยางอ่ืนเปนเครื่องกําหนด (พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตโต), 2526) 
       (3) พระวิหาร คือ เปนอาคารประเภทหนึ่งที่ใชประกอบพิธีกรรม
รวมกันระหวางพระภิกษุกับฆราวาสเชนงานถวายผากฐินงานทอดผาปางานทําบุญพิธีตางๆคําวา 
“วิหาร” เดิมมีความหมายวาเปน “ที่อยู” คือที่อยูของหมูสงฆอยางที่เราเขาใจวา “กุฏิ” นั่นเองโดยทั่วไป
แลววิหารมักใชเปนที่ประดิษฐานพระพุทธรูปขนาดใหญและรายละเอียดการตกแตงวิหารจะสัมพันธกับ
ขนาดและความสําคัญของพระพุทธรูป 
       (4) เจดียมณฑป เจดียปรางราย เจดียปรางคทิศ คือ อาคารที่ใช
สําหรับในการบรรจุอัฐิ หรือประกอบเพื่อใหผังรวมสมบูรณ 
       (5) หอระฆัง คือ อาคารที่ใชเปนเครื่องตีบอกเวลาสําหรับภิกษุสงฆ 
       (6) ศาลาตางๆ เชนศาลาราย คือ อาคารที่ใชเปนที่นั่งพักพิงของผูมาเยือน 
ศาลาทิศ คือ อาคารที่ใชลอมอาคารสําคัญสําหรับคฤหัสถนั่งพัก หรือประกอบเพื่อใหผังรวมสมบูรณ 
       (7) พระระเบียง คือ อาคารที่ลอมอาคารหลักสําคัญหรือลอมแสดง
อาณาบริเวณแหงพุทธาวาส 
       (8) พลับพลาเปลื้ อง เครื่ อ ง  คือ  อาคารที่ ใช สํ าหรับ เปนที่ ให
พระมหากษัตริยเปลี่ยนชุดฉลองพระองคในวาระท่ีทรงเสด็จพระราชดําเนินเพื่อบําเพ็ญพระราชกุศล 
       พระเจดีย พระปรางค และพระมณฑป ถือเปนอาคารที่สําคัญที่สุดใน
ฐานะหลักประธานของวัด จึงมักถูกวางตําแหนงลงในผังตรงสวนที่สําคัญที่สุดของเขตพุทธาวาส เชน 
บริเวณก่ึงกลางหรือศูนยกลางหรือแกนกลางของผัง อาคารรองลงมาของกลุมแรกคือ พระอุโบสถและ
พระวิหาร ซึ่งอาคารทั้ง 2 ประเภทนี้มักใชประกอบคูกันกับพระเจดียเสมอ หรืออาจใชประกอบรวมกัน
ทั้ง 3 ประเภท คือ พระอุโบสถ พระเจดีย และพระวิหาร ทั้งนี้เนื่องจากเพราะอาคารทั้งสองใชเปน
สถานที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา พระอุโบสถหรือพระวิหารจึงมักวางทางดานหนาของพระเจดีย
เสมอ ในลักษณะแนวแกนดิ่ง เพื่อเวลาประกอบพิธีกรรมทุกผูทุกนาม ณ ที่นั้นจะไดหันหนาไปยัง
พระองค และถึงแมวาบางครั้งจะมีการใชประกอบรวมกันทั้ง 3 อยางก็ตาม อาทิเชน พระวิหารวาง
ดานหนาสุด มีพระเจดียอยูกลาง และพระอุโบสถอยูดานหลัง ตัวพระอุโบสถดานหลังนั้นไดหันสวน
หนาของอาคารไปยังดานหลังดวย เพื่อเวลาที่เขาไปทําสังฆกรรมจะยังคงสามารถหันหนาเขาสูองค
พระเจดียไดเชนเดียวกัน อยางไรก็ตามตําแหนงของอาคารก็ไมมีขอกําหนดเปนกฎเกณฑตายตัวเสมอ
ไป ทั้งนี้ข้ึนอยูกับแนวความคิดและคตินิยมของแตละสมัยเปนปจจัยสําคัญ สําหรับอาคารประเภทอื่นๆ 
เชน พระระเบียง ศาลาราย ปรากฏรวมในผังลักษณะอาคารรองจากกลุมที่ 2 ซึ่งเปนเพียงองคประกอบ
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ที่สรางใหผังมีความสมบูรณยิ่งขึ้น ไมวาจะในแงของประโยชนใชสอย หรือในเชิงความหมายของ
สัญลักษณตามคติความเชื่อก็ตาม โดยมักปรากฏในลักษณะที่โอบลอมกลุมอาคารหลักประธานสําคัญ
เทานั้น 
       ลักษณะการวางตําแหนงอาคารในผังเขตพุทธาวาส พื้นฐานพุทธ
สถาปตยกรรมของไทยมีแบบแผนและแนวความคิดรวมทั้งคติความเชื่อที่ไดรับอิทธิพลมาจากอินเดีย
และศรีลังกา เนื่องจากพุทธศาสนาในไทย ไดรับการเผยแพรมาจากทั้งอินเดียโดยตรง และผานศรี
ลังกา แมวาจะมีการเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย แตการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงนั้นยังคงตั้งอยูบน
กรอบของเคาโครงที่เปนแมบทเดิม นั่นคือการสรางพระเจดียใหเปนประธานของพระอาราม โดยมี
พระวิหารซึ่งเปนสถานที่สําหรับประกอบพิธีกรรมอยูเบื้องหนาไดมีการพัฒนามาจากการสรางพระ
เจดียอยูตอนทายของ“เจติยสถาน”ภายในถ้ําวิหารของพุทธศาสนสถานในอินเดีย กอนที่จะมีการสราง
อาคารที่เปนวิหารในที่แจงขึ้น โดยพระเจดียนั้นหลุดออกไปอยูนอกอาคาร พรอมๆกับสรางรูป
พระพุทธรูปไว ณ ตําแหนงที่เคยตั้งพระเจดียภายในหองพิธีนั้น เพื่อใชเปนสัญลักษณแทนองคพระ
สัมมาสัมพุทธเจา ในฐานะองคประธานของการประชุมกิจของสงฆที่จะมีขึ้น พุทธสถานในประเทศไทย
ก็อาศัยกฎเกณฑของการวางแผนผังเชนนี้มาใชในวิถีปฏิบัตินับแตพุทธศตวรรษที่ 11 ตรงกับสมัยทวาร
วดีเปนตนแบบจนถึงปจจุบัน  
      2) เขตสังฆาวาส หมายถึง ขอบเขตบริเวณที่เปนสวนหนึ่งของวัด ที่
กําหนดไวเปนที่อยูอาศัยของพระภิกษุสงฆ เพื่อใหสามารถปฏิบัติภารกิจสวนตัวที่ไมเกี่ยวเนื่องกับพิธี
การใดทางศาสนาโดยตรง คําวา “สังฆาวาส” มาจาก สงฆและอาวาส แปลวาที่อยูแหงหมูสงฆ พื้นที่
บริเวณนี้มักมีขอบเขตที่มิดชิดและประกอบไปดวยอาคารสถานที่สัมพันธเฉพาะกับกิจกรรมและวัตร
ปฏิบัติที่เปนวิถีแหงการดําเนินชีวิตของเพศสมณะเทานั้น อันไดแก 
       (1) กุฏิ คือ เปนเรือนพักอาศัยของพระภิกษุสามเณรเดิมทีเรียก 
“กุฏี” ในสมัยพุทธกาล พระภิกษุอาศัยเพียงใตโคนไมตอมาพระพุทธองคจึงทรงอนุญาตใหอาศัยไดใน
เสนาสนะมี5 ประเภทคือ 1) วิหารคือเรือนประเภทกระทอมมีหลังคาคลุม 2) อัฑฒโยคเปนเรือนที่มี
หลังคาลาดชันดานเดียว 3) ปราสาทเปนเรือนหลายชั้น 4) หัมมิยะเปนเรือนหลังคาแบน 5) คูหาเปน
ถ้ําธรรมชาติทีเ่ปนชองเขาไปในภูเขา 
       (2) กับปยกุฎี คือ โรงเก็บอาหาร 
       (3) หอฉัน คือ อาคารที่ใชเปนที่ฉันภัตตาหาร 
       (4) วัจจกุฏี คือ อาคารสําหรับใชขับถาย 
       (5) ศาลาการเปรียญ คําว า“เปรียญ”มาจากคําวา“บาเรียน” 
สันนิษฐานวามาจากการผสมคําวาบาลี + เรียน = บาเรียนหมายความวาพระที่ไดเรียนหรือพระ
นักเรียนดังนั้นศาลาการเปรียญจึงหมายถึงศาลาหรืออาคารที่พระภิกษุใชเปนที่เลาเรียนโดยการเรียน
หลักของพระภิกษุคือหลักสูตรพระปริยัติธรรมสวนการใชสอยอาคารจะใชสอยในลักษณะอาคาร
อเนกประสงคคือใชทํากิจกรรมทางศาสนารวมกันระหวางพระสงฆและฆราวาสเชนการทําบุญเลี้ยง
พระการแสดงธรรมเทศนาเปนตนและเนื่องจากใชรองรับคนจํานวนมากการสรางจึงมักมีขนาดใหญมาก 
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       (6) หอไตร คือ เปนอาคารที่สรางขึ้นเพื่อเปนที่สําหรับใชเก็บคัมภีรทาง
พุทธศาสนาหรือพระไตรปฎกนั่นเองเพราะคําสอนของพระพุทธองคไดมีการสังคายนาจากมุขปาฐะมาสู
การจารึกอักษรจึงจําเปนอยางยิ่งในการเก็บรักษาหอไตรซึ่งอาจเรียกอีกชื่อหนึ่งไดวาหอพระธรรมหรือหอ
ธรรมโดยทั่วไปไมไดสรางขึ้นเพื่อใหพระภิกษุเขาไปใชสอยหากแตสรางขึ้นเพื่อเปนที่เคารพสักการะ
เทานั้นอีกทั้งยังเปนสัญลักษณทําใหวัดมีองคประกอบครบถวนในตรัยรัตนคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ 
       (7) ชันตาฆร คือ โรงรักษาไฟแตมน้ํา 
       (8) ธรรมศาลา คือ โรงเทศนาธรรม  
       (9) หองสรงน้ํา คือ หองชําระกาย 
       (10) ศาลาทาน้ํา คือ อาคารที่ใชเปนทาและทางเขาสูวัดทางน้ํา 
       ลักษณะการวางตําแหนงอาคารในผังเขตสังฆาวาส กุฏิถือเปนอาคาร
หลักสําคัญโดยมีอาคารประเภทอื่นประกอบเพื่อประโยชนใชสอยที่เกี่ยวเนื่องกัน สวนใหญไมมี
กฎเกณฑการวางผังมากนัก นอกจากประเภทของวัด ชั้นของวัด ที่ตั้ง รวมทั้งขนาดยังมีผลตอการจัด
วางผังของเขตนี้ กลาวคือหากเปนวัดราษฎรขนาดเล็กอยูในแถบชนบท นิยมวางตัวกุฏิกระจายตัวเปน
หลังๆ อาคารที่เปนองคประกอบรองหลังอื่นๆ ก็จะจัดวางอยูในตําแหนงที่สะดวกตอการใชสอยของ
พระภิกษุ สวนใหญจัดกุฏิใหอยูเปนกลุม โดยอาจแยกเปนหลังๆ หรือตอเชื่อมดวยชานเปนหมูหรือ
คณะ มีหอฉันอยูตรงกลางชาน ถัดเลยออกมาก็จะเปนเรือนวัจจกุฎี ซึ่งปจจุบันอาจรวมเขากับหองสรง
น้ําและมักสรางตอเรียงเปนแถวๆ สําหรับกับปยกุฎีหรือโรงเก็บอาหารก็มักรวมเขากับเรือนชันตาฆร
เปนอาคารหลังเดียวกัน โดยอาจมีเพียงจุดเดียวรวมกันสําหรับวัดเล็กๆ หรือแยกเฉพาะตามหมูคณะ
สําหรับวัดขนาดใหญ สวนหอไตรจะแยกออกไปตั้งเดี่ยวอยูกลางสะน้ําใหญ เชนเดียวกับศาลาการ
เปรียญที่มักตั้ งอยู ในตําแหนงที่พระสงฆทั้งปวงสามารถเขามาใชสอยไดอยางสะดวกทั่วถึง 
ขณะเดียวกันก็สามารถเอื้อตอประชาชนที่เขามาใชประโยชนดวย โดยวางอยูดานหนาเขตสังฆาวาส 
หรือบริเวณสวนที่ติดตอกับเขตพุทธาวาส หรืออาจอยูทางดานขางของเขตธรณีสงฆที่ประชาชน
สามารถเขามาไดงาย สวนธรรมศาลา จะมีข้ึนหากวัดนั้นไมมีศาลาการเปรียญ แตสําหรับวัดขนาดใหญ 
ผังเขตวัดคอนขางจะมีระเบียบแบบแผนชัดเจน โดยเฉพาะวัดหลวงจะมีการกําหนดตําแหนงที่ตั้งและ
ระบบของโครงสรางผังอยางตั้งใจ ดวยการแบงเปน “คณะ” โดยแบงขนาดจํานวนของพระสงฆและ
องคประกอบยอย เชน หอไตร วัจจกุฎีกัปปยกุฎี ฯลฯ ของแตละคณะ ซึ่งวิธีการจัดแบงก็อาศัยการ
แบงซอยออกเปนลักษณะชองพิกัด (Grid) เชน เขตสังฆาวาสของวัดพระเชตุพลวิมลมังคลาราม      
เปนตน 
      3) เขตธรณีสงฆ หมายถึง เขตพื้นที่ในพระอารามที่วัดกําหนดพื้นที่
บางสวนที่เหลือจากการแบงเขตสําคัญ คือ เขตพุทธาวาส และเขตสังฆาวาส ใหเปนพื้นที่สําหรับเอื้อ
ประโยชนใชสอยเชิงสาธารณประโยชน ในลักษณะตางๆของวัด เชน ใชเปนพื้นที่เปดโลงเพื่อสราง
ความรมรื่นใหวัด หรือใชเปนสถานที่กอสรางอาคารอื่นๆ เชน สรางเมรุสําหรับฌาปนกิจชุมชน ตั้ง
โรงเรียนเพื่อการศึกษาแกสังคม แบงพ้ืนที่ใหคฤหัสถเชาเพื่อใชเปนแหลงทํามาหากิน เชน สรางตึกแถว 
หรือทําเปนตลาด เปนตน การแบงพ้ืนที่ออกเปน 3 สวน เชนนี้ ในเชิงการออกแบบทางสถาปตยกรรม
จึงใหหมายถึงสวนหนึ่งคือเขตพุทธาวาสถูกใชเปนพื้นที่กึ่งสาธารณะ (Semi-Public Zone) อีกสวนหนึ่งคือ  
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เขตสังฆาวาสที่ใชเปนพื้นที่สวนตัว (Private Zone) เฉพาะของพระสงฆ สวนเขตธรณีสงฆก็เปน
เหมือนเขตพื้นที่สาธารณะ (Public Zone) สําหรับคนทั่วไป 
      หากจะจําแนกสิ่งกอสรางถาวรสถานในเขตพุทธาวาสและสังฆาวาสของ
วัด อาจจัดจําแนกประเภทออกไดตามหนาที่และความสําคัญทางพระพุทธศาสนาไดดังนี้ 
      1) ประเภทเจติยสถาน คือ สิ่งที่ถูกกอสรางขึ้นโดยกําหนดใหเปนไปตามวัตถุ 
ประสงคเพื่อเปนเจติยสถาน คือ สถานที่อันมีความสําคัญควรแกการสักการบูชา หรือนอมจิตระลึกถึงหรือเปน
อนุสรณสถานที่ควรระลึกนึงถึง เชน พระสถูปเจดียแบบตางๆ พระปรางค พระมหาธาตุเจดีย พระมณฑปที่
ประดิษฐานรอยพระพุทธบาท เปนตน 
      2) ประเภทพุทธสถาน คือ สิ่งทีถู่กกอสรางขึ้นโดยมีวัตถุประสงคเพื่อเปน
เครื่องระลึกถึงพระพุทธเจาและเปนสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ทางพระพุทธศาสนา สิ่งกอสรางประเภทนี้สราง
ขึ้นเพ่ือประดิษฐานพระพุทธปฏิมากร คือพระพุทธรูปใหเปนพระประธานแหงสงฆในวัด เปรียบเสมือน
หนึ่งในสมัยพระพุทธเจาทรงดํารงพระชนมอยูพระองคเปนประมุขของพระสงฆ สิ่งกอสรางประเภทนี้ 
ไดแก พระอุโบสถ พระวิหารตางๆ ศาลาการเปรียญ เปนตน 
      3) ประเภทสังฆสถาน คือ สิ่งทีถู่กกอสรางโดยมีวัตถุประสงคใหเปนที่อยู
สําหรับอาศัยของพระสงฆ เปนอาคารสถานที่ที่แยกตางหากออกไปจากสิ่งกอสรางประเภทพุทธสถาน 
สิ่งกอสรางประเภทนี้มี กุฏิ หอฉัน หอกลาง หอระฆัง เปนตน 
      4) ประเภทบริวารสถาน คือ สิ่งถูกที่กอสรางขึ้นโดยวัตถุประสงคเพื่อเปน
สงเสริมแสดงความสําคัญของเจติยสถานและพุทธสถานใหมีความหมาย ทรงคุณคาและมีความสําคัญตาม
ฐานะในที่แหงนั้น สิ่งกอสรางประเภทบริวารสถานนี้มี พระระเบียง ซุมเสมา กําแพงแกว เขื่อน ศาลาราย 
ศาลาทาน้ํา สาลาบาตร ทางเดินจงกรม เปนตน 
      5) ประเภทอนุสรณสถาน คือ สิ่งที่กอสรางขึ้นโดยมีวัตถุประสงคทาง
อนุสรณควรแกการระลึกคะนึงถึง โดยทั่วไปจะสรางเปนที่บรรจุอัฐิธาตุของวงศตระกูลในรูปของเจดีย
วัตถุอุทิศตอพระพุทธศาสนาโดยทําพระพุทธรูปหรือพระธาตุไวเบื้องบน บรรจุอัฐิของผูมรณภาพไวขาง
ใต อนุสรณสถานพวกนี้มีทําเปนเจดียแบบตางๆสรางรายรอบไปในบริเวณวัดที่นิยมทํากันแพรหลายใน
ภาคกลาง เรียกวา เจดียราย ในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือนิยมนําอนุสรณสถานประเภท
นี้รวมอยูเปนหมูบนพื้นที่ใกลกับวัดเรียกวา “กู” และในทางภาคใตเรียกวา “บัว” (เนตรนภิศ นาค
วัชระ และคนอื่นๆ, 2525) 
      จะเห็นไดวาองคประกอบของวัดในสังคมไทยในปจจุบันนี้ มีการแบงเขต
วัดออกเปนเขตพุทธาวาสและสังฆาวาส อีกทั้งเขตธรณีสงฆที่เหลือจากการแบงเขตพุทธาวาสและเขต
สังฆาวาส เพื่อใหมีความเปนสัดสวนใหความสําคัญตอปูชนียสถานที่ควรแกการเคารพบูชาและเปนการ
แบงเขตสถานที่ที่สําคัญที่ใชทํากิจกรรมของสงฆ เชนพระอุโบสถ พระวิหาร ออกจากสถานที่ที่อยู
อาศัยของพระสงฆทําใหมีคามเปนระเบียบเรียบรอยนาเลื่อมใสศรัทธา ทั้งยังเปนการแบงเขตการใช
งานของสถานที่และสิ่งกอสรางภายในวัดใหเปนระบบ อีกทั้งยังมีการจัดการพื้นที่ธรณีสงฆใหเกิด
ประโยชนตอสาธารณะอีกดวย 
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     2. องคประกอบดานศาสนบุคคล 
      วัดเปนหนวยงานปกครองและหนวยงานดําเนินกิจการคณะสงฆและ
กิจการพระศาสนาที่สําคัญที่สุด และเปนฐานอันสําคัญยิ่งของคณะสงฆและพระพุทธศาสนา เปน
องคกรหลักในการปกครองคณะสงฆ หลักเกณฑและวิธีการตางๆเกี่ยวกับวัด ทรงตราไวใน
พระราชบัญญัติคณะสงฆทั้งสิ้น เชนเดียวกับบทบัญญัติวาดวยมหาเถรสมาคมซึ่งเปนสถาบันหรือ
องคกรปกครองคณะสงฆสูงสุด วัดมีฐานะเปนนิติบุคคลคือบุคคลตามกฎหมาย ตามความในมาตรา 31 
วรรคสอง และมาตรา 19 แหงพระราชบัญญัติคณะสงฆ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535วัดจึงไดรับความ
คุมครองจากบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายแพงพาณิชและกฎหมายอื่นๆ วัดทั้งหลายยอมมีสิทธิ
และหนาที่ตางๆ ตามบทบัญญัติแหงกฎหมายดังเชนบุคคลธรรมดา เวนแตสิทธิและหนาที่ที่จะพึงมีได
เฉพาะบุคคลธรรมดา แตเพราะวัดไมใชบุคคลธรรมดาโดยตรง จะแสดงเจตนาสิทธิและหนาที่ในการ
ตางๆเองมิได จึงจําเปนตองมีผูแทน เพื่อใชสิทธิและหนาที่หรือแสดงเจตนาแทน ดังเชนบทบัญญัติใน
พระราชบัญญัติคณะสงฆมาตรา 31 วรรคสาม วา “เจาอาวาสนั้นเปนผูแทนของวัดในกิจการทั่วไป”  
      ดังนั้นเจาอาวาสจึงเปนทั้งผูปกครองวัดตามความในมาตรา36 และเปน
ผูแทนวัดตามความในมาตรา 31 วรรคสาม ทั้งมีฐานะเปนเจาพนักงานตามความในประมวลกฎหมาย
อาญา ดังความแหงมาตรา 45 แหงพระราชบัญญัติคณะสงฆวา “ใหถือวาพระภิกษุซึ่งไดรับแตงตั้งใน
ดํารงตําแหนงในการปกครองคณะสงฆและไวยาวัจกรตามความในประมวลกฎหมายอาญา” เพราะ
เหตุนี้ตําแหนงเจาอาวาสจึงเปนตําแหนงที่มีความสําคัญยิ่ง (พระธรรมปริยัติโสภณ วรวิทย คงฺปฺโญ
,2548) 
      แตทั้งนี้ทั้งนั้นองคประกอบของวัดดานศาสนบุคคลมิไดมีเพียงแตเจา
อาวาสเทานั้นที่จะบริหารจัดการกิจการวัดใหลุลวงไปไดดวยดี นอกจากนี้ยังมีบุคคลอื่นที่ เปน
องคประกอบดวยอีก ซึ่งผูวิจัยขอนําเสนอบุคคลซึ่งมีสวนเกี่ยวของในการบริหารจัดการวัดตามลําดับไล
ตั้งแตเจาอาวาสเปนตนไป 
      1) เจาอาวาส 
       เจ าอาวาสเปนบุคคลที่ เปนตัวแทนของวัดเปนผูที่ นํ าพาใหวั ด
เจริญกาวหนาเปนหัวหนาของพระภิกษุสามเณรและผูที่อยูอาศัยวัดการที่วัดจะเจริญหรือเสื่อมจึงอยูที่เจา
อาวาสมีผูใหความหมายของเจาอาวาสดังตอไปนี้ 
       พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานพ.ศ. 2546 (2546) ไดใหความหมายของ
เจาอาวาสไววาเจาอาวาสหมายถึงพระภิกษุซึ่งไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงผูปกครองวัด 
       ในสวนของไพบูลยเสียงกอง (2544) ไดใหความหมายของเจาอาวาส
เพิ่มเติมอีกวาหมายถึงพระสังฆาธิการระดับวัดเปนผูนําของพระภิกษุและคฤหัสถที่มีที่อยูในวัด นอกจากนี้
บุญรวมเทียมจันทร (2546) ไดใหความหมายของเจาอาวาสไวในลักษณะเชนเดียวกันวา เจาอาวาส
หมายถึงพระภิกษุซึ่งไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงเปนผูปกครองวัด อีกทั้งนอยลายครามและสุบรรณจันท
บุตร (2539) ยังไดกลาวไวอีกวาเจาอาวาสหมายถึงผูนําของพระภิกษุสงฆสามเณรและคฤหัสถที่มีที่อยูใน
วัดโดยทําหนาที่เปนผูบริหารกิจการของวัดและปกครองบังคับบัญชาใหผูอยูในวัดมีความเปนระเบียบ
เรียบรอย 
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       สรุปความหมายของเจาอาวาสไดวาเจาอาวาสหมายถึงพระภิกษุที่ไดรับ
แตงตั้งใหเปนผูปกครองวัดมีหนาที่ในการบริหารกิจการของวัดและปกครองบังคับบัญชาใหผูอยูในวัดมี
ความเรียบรอย 
      2) ผูแทนเจาอาวาส 
       ในพระราชบัญญัติคณะสงฆพ.ศ.2505แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ
คณะสงฆ(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 มาตรา 39 กําหนดวาในกรณีไมมีเจาอาวาสหรือเจาอาวาสไมอาจปฏิบัติ
หนาที่ไดใหแตงตั้งผูรักษาการแทนเจาอาวาสใหผูรักษาการแทนเจาอาวาสมีอํานาจและหนาที่เชนเดียวกับ
เจาอาวาสการแตงตั้งรักษาการแทนเจาอาวาสนั้นใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎมหา
เถรสมาคมซึ่งกฎมหาเถรสมาคมฉบับที่ 19 (พ.ศ. 2541) วาดวยการแตงตั้งรักษาการแทนเจาอาวาส 
(สํานักงานเลขาธิการมหาเถรสมาคม, 2542) ไดกําหนดวิธีการดําเนินการแตงตั้งรักษาการแทนเจาอาวาสไว
วา ในกรณีไมมีเจาอาวาสและจะแตงตั้งเจาอาวาสทันทีมิไดใหเจาคณะตําบลนั้นแตงตั้งรองเจาอาวาสเปนผู
รักษาการแทนเจาอาวาสถาไมมีรองเจาอาวาสหรือรองเจาอาวาสไมอาจปฏิบัติหนาที่ไดใหแตงตั้งผูชวยเจา
อาวาสเปนผูรักษาการแทนเจาอาวาสถาไมมีผูชวยเจาอาวาสหรือผูชวยเจาอาวาสไมอาจปฏิบัติหนาที่ไดให
แตงตั้งพระภิกษุรูปใดรูปหนึ่งที่เห็นสมควรเปนผูรักษาการแทนเจาอาวาสแตถามีรองเจาอาวาสหรือผูชวย
เจาอาวาสหลายรูปใหแตงตั้งรูปใดรูปหนึ่งเปนผูรักษาการแทนเจาอาวาสแลวรีบรายงานตามลําดับจนถึง
เจาคณะจังหวัด ถาเปนพระอารามหลวงใหเจาคณะจังหวัดแตงตั้งผูรักษาการแทนเจาอาวาสตามความใน
วรรคแรกแลวรีบรายงานตามลําดับจนถึงมหาเถรสมาคมแลวแจงใหกรมการศาสนาทราบภายใน 30 วันเวน
แต(1)ในกรณีที่เจาคณะภาคเห็นสมควรแตงตั้งเจาคณะจังหวัดเจาสังกัดเปนผูรักษาการแทนเจาอาวาสพระ
อารามหลวงนั้นในชั่วระยะเวลาหนึ่งหรือ(2)ในกรณีพระภิกษุผูสมควรดํารงตําแหนงเจาอาวาสพระอาราม
หลวงนั้นเปนเจาคณะจังหวัดหรือเปนผูรักษาการแทนเจาคณะจังหวัดอยูดวยในกรณีดังกลาวในขอ (1)หรือ 
(2) ใหเจาคณะภาคแตงตั้งเจาคณะจังหวัดเจาสังกัดหรือพระภิกษุผูสมควรจะดํารงตําแหนงเจาอาวาสพระ
อารามหลวงแลวแตกรณีเปนผูรักษาการแทนเจาอาวาสแลวรีบรายงานตามลําดับจนถึงมหาเถรสมาคมและ
แจงใหกรมการศาสนาทราบภายในกําหนด 30 วัน เมื่อไดมีการแตงตั้งผูรักษาการแทนเจาอาวาสตามความ
ในขอนี้แลวใหเจาคณะตําบลและเจาคณะอําเภอหรือเจาคณะจังหวัดหรือเจาคณะภาคแลวแตกรณี
ดําเนินการเพื่อใหมีการแตงตั้งเจาอาวาสภายในเวลาไมเกินหนึ่งปในทองที่กันดารและยังไมมีหรือหา
พระภิกษุที่พรรษาพน 5 มิไดใหมีผูรักษาการแทนเจาอาวาสเกินหนึ่งปไดเมื่อมีพระภิกษุมีพรรษาพน 5 
แลวใหดําเนินการตามความในวรรค 4 โดยอนุโลมสําหรับพระอารามหลวงเมื่อยังไมมีหรือหาพระภิกษุผู
เหมาะสมที่จะดํารงตําแหนงเจาอาวาสมิไดใหมีผูรักษาการแทนเจาอาวาสเกินหนึ่งปไดแตมิใหเกินหาปให
เจาคณะจังหวัดหรือเจาคณะภาคแลวแตกรณีดําเนินการใหมีการแตงตั้งเจาอาวาส 
       ในกรณีที่เจาอาวาสไมอาจปฏิบัติหนาที่ไดเพราะเหตุใดเหตุหนึ่งใหเจา
คณะตําบลโดยความเห็นชอบของเจาคณะอําเภอสั่งแตงตั้งรองเจาอาวาสผูชวยเจาอาวาสหรือพระภิกษุ
รูปใดรูปหนึ่งที่เห็นสมควรเปนผูรักษาการแทนเจาอาวาสตามขอเสนอของเจาอาวาสและรายงาน
ตามลําดับจนถึงเจาคณะจังหวัด ถาเปนพระอารามหลวงใหเจาคณะจังหวัดโดยความเห็นชอบของมหาเถร
สมาคมสั่งแตงตั้งรองเจาอาวาสผูชวยเจาอาวาสหรือพระภิกษุรูปใดรูปหนึ่งที่เห็นสมควรเปนผูรักษาการ
แทนเจาอาวาสตามขอเสนอของเจาอาวาสผูรักษาการแทนเจาอาวาสในขอนี้ พนจากหนาที่เมื่อเจาอาวาส
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พนจากตําแหนงหรือผูสั่งแตงตั้งโดยความเห็นชอบของเจาคณะอําเภอหรือมหาเถรสมาคมแลวแตกรณีให
พนจากหนาที่ตามขอเสนอของเจาอาวาส 
       ในกรณีดังกลาวถาเจาอาวาสอาพาธจนไมอาจเสนอผูที่สมควรเปนผู
รักษาการแทนเจาอาวาสไดใหเจาคณะตําบลหรือเจาคณะจังหวัดโดยความเห็นชอบของเจาคณะอําเภอ
หรือมหาเถรสมาคมแลวแตกรณีแตงตั้งรองเจาอาวาสเปนผูรักษาการแทนเจาอาวาสถาไมมีรองเจาอาวาส
หรือรองเจาอาวาสไมอาจปฏิบัติหนาที่ไดใหแตงตั้งผูชวยเจาอาวาสเปนผูรักษาการแทนเจาอาวาสถาไมมี
ผูชวยเจาอาวาสหรือผูชวยเจาอาวาสไมอาจปฏิบัติหนาที่ไดใหแตงตั้งพระภิกษุรูปใดรูปหนึ่งที่เห็นสมควร
เปนผูรักษาการแทนเจาอาวาสแตถามีรองเจาอาวาสหรือผูชวยเจาอาวาสหลายรูปใหแตงตั้งรูปใดรูปหนึ่ง
เปนผูรักษาการแทนเจาอาวาสเวนแตในกรณีที่เจาคณะภาคเห็นสมควรใหเจาคณะจังหวัดเจาสังกัดเปนผู
รักษาการแทนเจาอาวาสพระอารามหลวงนั้นก็ใหเจาคณะภาคโดยความเห็นชอบของมหาเถรสมาคม
แตงตั้งเจาคณะจังหวัดเจาสังกัดเปนผูรักษาการแทนเจาอาวาสพระอารามหลวงนั้น เมื่อไดมีการแตงตั้ง
ผูรักษาการแทนเจาอาวาสตามความในวรรคแรกแลวใหผูแตงตั้งรีบรายงานตามลําดับจนถึงเจาคณะ
จังหวัดหรือมหาเถรสมาคมแลวแตกรณีผูรักษาการแทนเจาอาวาสตามความในขอนี้พนจากหนาที่เมื่อเจา
อาวาสพนจากตําแหนงหรือผูสั่งแตงตั้งดวยความเห็นชอบของเจาคณะอําเภอหรือมหาเถรสมาคมแลวแต
กรณีใหพนจากหนาที่หรือเจาอาวาสสามารถปฏิบัติหนาที่ได 
       ในกรณีเจาอาวาสไมอยูและไมอาจปฏิบัติหนาที่ไดชั่วคราวใหเจาอาวาส
สั่งแตงตั้งรองเจาอาวาสผูชวยเจาอาวาสหรือพระภิกษุรูปใดรูปหนึ่งที่เห็นสมควรเปนผูรักษาการแทนเจา
อาวาส ถามีการแตงตั้งผูรักษาการแทนเจาอาวาสตามความในวรรคแรกเปนเวลาติดตอกันเกินกวา 30 วัน
ใหเจาอาวาสรายงานตามลําดับจนถึงเจาคณะจังหวัดผูรักษาการแทนเจาอาวาสตามความในวรรคแรกพน
จากหนาที่เมื่อเจาอาวาสใหพนจากหนาที่หรือเจาอาวาสไมอาจปฏิบัติหนาที่ไดหรือเจาอาวาสกลับมา
ปฏิบัติหนาที่ตามเดิม 
       การแตงตั้งผูรักษาการแทนเจาอาวาสใหทําเปนหนังสือและการพนจาก
ตําแหนงเจาอาวาสนั้นเนื่องจากเจาอาวาสจัดเปนพระสังฆาธิการระดับวัดจึงตองนําเอาความในขอ 36 
แหงกฎมหาเถรสมาคมฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2541) วาดวยการแตงตั้งถอดถอนพระสังฆาธิการมาบังคับใช 
(สํานักงานเลขาธิการมหาเถรสมาคม, 2542) การพนจากตําแหนงของพระสังฆาธิการนั้นกฎมหาเถร
สมาคมฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2541) ไดกําหนดลักษณะแหงการพนจากตําแหนงหนาที่ของเจาอาวาสไว 7 
ประการไดแก ถึงมรณภาพ พนจากความเปนพระภิกษุ ลาออก ยายสํานักที่อยูออกไปนอกเขตอํานาจ
หนาที่ ใหออกจากตําแหนงหนาที่ถูกปลดจากตําแหนงหนาที่ถูกถอดถอนจากตําแหนงหนาที ่
      3) ภิกษุสามเณร 
       ภิกษุสามเณรนั้นคือสมาชิกภายในวัด เปนบรรพชิตผูออกบวชเพื่อ
แสวงหาคุณอันยิ่งใหญ มีหนาที่ปฏิบัติตนตามสีลาจารวัตรที่องคสัมมาสัมพุทธเจาทรงบัญญัติไว รวมทั้ง
มีหนาที่ในการชวยเหลือกิจการคณะสงฆทั้ง 6 ดานอีกดวย 
      4) ไวยาวัจกร 
       ไวยาวัจกรนั้น คือ ผูทํากิจธุระแทนภิกษุหรือสงฆ ผูทําการขวนขวาย
แทนภิกษุหรือสงฆ (สํานักงานศาสนสมบัติ สํานักงานพุทธศาสนาแหงชาติ, 2550) ไวยาวัจกรนั้นมีมา
ตั้งแตสมัยพุทธกาลแลวจะเห็นไดจากขอความพุทธบัญญัติที่ปรากฏในสิกขาบทที่ 10 จีวรวรรคที่ 1 
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นิสสัคคียปาจิตตีย (วิ.มหา.) ความวา ก็ พระราชา ราชมหาอมาตย พราหมณหรือคหบดีผูใดผูหนึ่งสง
ทูตมาถวายทรัพยเปนคาจีวรเจาะจงภิกษุพรอมทั้งสั่งวา “ทานจงเอาทรัพยที่เปนคาจีวรนี้ซอจีวร แลว
นิมนตภิกษุชื่อนี้ใหครองจีวร” ถาทูตนั้นเขาไปหาภิกษุนั้นกลาวอยางนี้วา “ทานผูเจริญ กระผมนํา
ทรัพยเปนคาจีวรนี้มาเจาะจงพระคุณเจา พระคุณเจาจงรบัทรัพยเปนคาจีวรเถิด” ภิกษุนั้นพึงกลาวกับ
ทูตนั้นอยางนี้วา “พวกอาตมารับทรัพยเปนคาจีวรไมได รับเฉพาะจีวรที่สมควรตามกาล” ถาทูตนั้นพึง
กลาวกับภิกษุนั้นอยางนี้วา “ก็มีใครผูเปนไวยาวัจกรของทานหรือ” ภิกษุผูตองการจีวรพึงแสดงคนวัด
หรืออุบาสกใหเปนไวยาวัจกร วา “ผูนี้เปนไวยาวัจกรของภิกษุทั้งหลาย” ถาทูตตกลงกับไวยาวัจกร
แลวเขาไปหาภิกษุนั้นกลาวอยางนี้วา “ขาพเจาตกลงกับคนที่ทานแนะนําวาเปนไวยาวัจกรแลว ทาน
จงไปหาในเวลาอันสมควร เขาจะนิมนตทานใหครองจีวร” ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุตองการจีวรพึงเขาไปหา
ไวยาวัจกรแลวแลวทวงหรือเตือน 2-3 ครั้งวา “อาตมาตองการจีวร” เมื่อทวงหรือเตือน 2-3 ครั้งให
เขาจัดจีวรสําเร็จได นั่นเปนการดี ถาไมสําเร็จ พึงไปยืนแสดงตนนิ่งๆ ถึง 4 ครั้ง 5 ครั้ง หรือ 6 ครั้ง
เปนอยางมาก เมื่อยืนแสดงตนนิ่งๆ ถึง 4 ครั้ง 5 ครั้ง หรือ 6 ครั้งเปนอยางมากแลวใหเขาจัดจีวร
สําเร็จได นั่นเปนการดี ถาพยายามเกินกวานั้น ใหเขาจัดจีวรสําเร็จได ตองอาบัตินิสสัคคียปาจิตตีย ถา
ไมสําเร็จ พึงไปเองหรือหรือสงทูตไปในสํานักที่เขาสงทรัพยเปนคาจีวรมา กลาววา “ทรัพยเปนคาจีวร
ทานสงไปเจาะจงภิกษุใดไมไดอํานวยประโยชนอะไรแกภิกษุรูปนั้นเลย ทานจงทวงทรัพยของทานคืน
มา ทรัพยของทานอยาเสียหาเลย” นี้เปนการทําที่สมควรในเรื่องนั้น 
       ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 2 (พ.ศ.2521) ออกตามความในพระราชบัญญัติ
คณะสงฆ พ.ศ. 2505 มีขอความที่เกี่ยวกับไวยาวัจกรวา 
       ขอ 6 ใหเจาอาวาสจัดใหไวยาวัจกรหรือผูจัดประโยชนของวัดซึ่งเจา
อาวาสไดแตงตั้งทําบัญชีรับจายเงินของวัดและเมื่อสิ้นปปฏิทิน ใหทําบัญชีแสดงเงินรับเงินจายและเงิน
คงเหลือทั้งนี้ใหเจาอาวาสตรวจตราดูแลใหเปนไปโดยเรียบรอยและถูกตอง 
       ขอ 7 ในกรณีที่วัด เจาอาวาส ไวยาวัจกร หรือผูจัดประโยชนของวัด
ถูกฟองหรือถูกหมายเรียกเขาเปนโจทกรวมหรือจําเลยรวมในเรื่องที่เกี่ยวกับการดูแลรักษาและ
จัดการศาสนสมบัติของวัดใหเจาอาวาสแจงตอกรมการศาสนาหรือศึกษาธิการจังหวัดที่วัดตั้งอยูทราบ
ไมชากวาหาวันนับแตวันรับหมาย 
       อนึ่งในพระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ. 2505 ก็ไดพูดถึงไวยาวัจกรไววา 
       มาตรา 23 การแตงตั้ง ถอดถอนพระอุปชฌาย เจาอาวาส รองเจา
อาวาส ผูชวยเจาอาวาสพระภิกษุอันเกี่ยวกับตําแหนงปกครองคณะสงฆตําแหนงอื่นๆ และไวยาวัจกร
ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎมหาเถรสมาคม 
       มาตรา 45 ใหถือวาพระภิกษุซึ่งไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในการ
ปกครองคณะสงฆและไวยาวัจกร เปนเจาพนักงานตามความในประมวลกฎหมายอาญา 
       กลาวโดยสรุปไดวาไวยาวัจกรนั้นเปนผูทําหนาที่แทนสงฆในการที่
เกี่ยวกับเงิน เปนผูจัดการประโยชนของวัดดูแลรักษาและจัดการศาสนสมบัติของวัด และเปนเจา
พนักงานตามความในประมวลกฎหมายอาญา การแตงตั้งไวยาวัจกรเปนอํานาจหนาที่ของเจาอาวาส
ปรึกษาสงฆในวัดพิจารณาคัดเลือกคฤหัสถผูมีคุณสมบัติตามท่ีกลาวมาใหเจาอาวาสแตงตั้งคฤหัสถผูนั้น
เปนไวยาวัจกรโดยอนุมัติของเจาคณะอําเภอโดยอาศัยกฎมหาเถรสมาคมวาดวยการแตงตั้งถอดถอน
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ไวยาวัจกรแหงพระราชบัญญัติคณะสงฆพ.ศ. 2505 แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคณะสงฆพ.ศ. 
2535 สวนคณะกรรมการจัดการวัดนั้นไดรับเชิญจากเจาอาวาสใหมาเขารวมเปนคณะกรรมการวัดเจา
อาวาสรองเจาอาวาสผูชวยเจาอาวาสพระภิกษุสามเณรคณะกรรมการไวยาวัจกรและศิษยวัดจะ
รวมกันในการบริหารภารกิจของวัดใหสําเร็จลุลวงไปตามวัตถุประสงคและนโยบาย (พระมหาเริงศักดิ์ 
พิมพสกุล, 2544) 
       สรุปไดวาองคประกอบของวัดนั้นทั้งในสมัยพุทธกาลและในสมัย
ปจจุบันนั้นแบงเปน 2 คือ องคประกอบดานศาสนวัตถุ อันหมายถึงอาณาเขตของวัด อาคารสถานที่สิ่ง
ปลูกสรางภายในวัด และองคประกอบดานศาสนบุคคล อันหมายถึง บุคลากรที่ภายในวัดและมีสวน
เกี่ยวของกับวัด จะเห็นไดวาในสมัยพุทธกาลองคประกอบจะไมมีซับซอนมากนักเนื่องจากพรพุทธองค
ทรงเปนพระประมุขของสงฆและทรงจัดการใหเปนระเบียบเรียบรอยดวยพระองคเอง แตในปจจุบัน
พระสงฆมีจํานวนมากข้ึน ดังนั้นจึงตองมีองคประกอบที่คอนขางชัดเจน ทั้งนี้เพื่อเอื้อเฟอตอการบริหาร
จัดการวัดดังจะกลาวตอไป 
 
2.5 แนวคิดเกี่ยวกับภาวะผูนําสงฆ 
 2.5.1 ภาวะผูนําของพระพุทธเจา 
  ในองคกรพระพุทธศาสนานั้นถาหากจะมีคําถามวาบุคคลที่เปนสุดยอดผูนําคือใครก็คง
หนีไมพนคําตอบที่วา “พระพุทธเจา”เพราะพระพุทธองคทรงเปนเอกบุคคลไมมีผูเสมอเปรียบ ซึ่งมี
เหตุผลท่ีเปนขอสนับไดชัดเจนดังพระบาลีที่วาเอกปุคฺคโล ภิกฺขเว โลเกอุปฺปชฺชมาโน อุปฺปชฺชติ อทุติโย 
อสหาโย อปฺปฏิโม อปฺปฏิสโม อปฺปฏิภาโคอปฺปฏิปุคฺคโล อสโม อสมสโมทิปทานํ อคฺโค กตโม เอกปุคฺคโล 
ตถาคโต อรหํสมฺมาสมฺพุทฺโธ แปลความเปนภาษาไทยวาบุคคลเอก  เมื่อเกิดขึ้นในโลกยอมเกิดขึ้นแบบไม
เปนที่สองรองใครไมมีใครเชนกับพระองคไมมีใครเปรียบไมมีสวนเปรียบไมมีใครเสมอดวยพระพุทธเจาผู
เปนเลิศกวาชนทั้งหลายบุคคลเอกผูนั้นคือ พระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา ซึ่งตามที่กลาวมานี้มี
ประเด็นตองศึกษาวาพระพุทธองคทรงมีภาวะผูนําอยางไรพระธรรมโกศาจารย (ประยูรธมฺมจิตฺโต) กลาว
ไวในหนังสือ “พุทธวิธีบริหาร” วา “ผูนําคือผูชักพาใหคนอื่นเคลื่อนไหวหรือกระทําการในทิศทางที่ผูนํา
กําหนดเปาหมายไว” (พระธรรมโกศาจารย (ประยูร ธมฺมจิตฺโต), 2549) ในความเปนผูนํานั้นพระพุทธเจา
ทรงใชหลักธัมมาธิปไตยในอธิปไตย 3 (ท.ีปา. (ไทย))คือ 
  1. อัตตาธิปไตยถือตนเปนใหญยึดความเห็นของตนเปนหลักกระทําการดวยปรารภตนเปน
ประมาณ 
  2. โลกาธิปไตยถือเอาโลกเปนใหญถือตามกระแสของคนสวนมากเปนใหญถือเอาโลก
เปนใหญ 
  3. ธัมมาธิปไตยถือธรรมเปนใหญถือหลักการตามความเปนจริงชอบดวยธรรมเปนหลัก 
   สอดคลองกับพระพรหมคุณาภรณ (ประยุทธปยุตฺโต) (2548)ที่ไดอธิบายวา “ผูเปน
อัตตาธิปกพึงใชสติใหมากผูเปนโลกาธิปกพึงมีปญญาครองตนและรูพินิจผูเปนธรรมาธิปกพึงประพฤติให
ถูกหลักธรรมผูเปนหัวหนาหมูเปนนักปกครองพึงถือธรรมาธิปไตย” ซึ่งสนับสนุนพระพุทธพจนที่วา “คนมี
ธรรมเปนใหญควรประพฤติตามธรรม” (อง.ฺติก. (ไทย)) 

http://www.dmc.tv/pages/buddha_biography/Lord-Buddha-History-00.html
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   ความเปนผูนําความสามารถสรางแรงจูงใจและกระตุนเตือนใหผูรวมกระบวนการคือ
พุทธบริษัททั้งหลายชวยกันประกาศเผยแผและธํารงไวซึ่งพระพุทธศาสนาก็เพราะพระพุทธองคทรงกระทํา
ตนใหเปนแบบอยางในฐานะผูนําที่ดีซึ่งในเรื่องนี้ศาสตราจารยพิเศษจํานงคทองประเสริฐ ราชบัณฑิต (2546) 
ไดกลาวไววา 
   เมื่อพระพุทธเจาทรงสงสาวกออกประกาศศาสนาพระองคเองก็ทรงออกประกาศ
ดวยและทรงทํางานหนักกวาสาวกการทํางานของพระองคเปนการแกปญหาอยางรีบเรงรวบรัดรวดเร็ว
และพระองคก็สามารถทําไดเวลานี้พระองคมีพวกพราหมณมาเปนศิษยแลวปญหาที่จะตองแกก็คือ
ปญหาของพวกศูทรพระองคจะทรงทําอยางไรเมื่อพระองคไดสาวกที่เปนหลักของบานเมืองมาเปนลูก
ศิษยแลวพระองคจึงทรงเปดโอกาสใหพวกศูทรไดเขามาบวชมาศึกษา 
   โดยศาสตราจารยพิเศษจํานงคทองประเสริฐราชบัณฑิตไดยกขอความมาอธิบาย
เพื่อสนับสนุนความขอนี้ตามนัยคัมภีรธรรมนีติ (ราชบัณฑิตยสถาน, 2537) วา 
   ขมาชาคริยุฏฐานํ สํวิภาโคทยิกฺขณา 
   นายกสฺสคุณาเปเต อิจฺฉิตพฺพาหิตตฺถิโน. 
   แปลวาผูนํา (นายก) ที่ปรารถนาประโยชนเกื้อกูลแกผูใตปกครองจะตองมีคุณธรรม
ดังตอไปนี้ 
   1. ขมาคือขันติความอดทนผูนําจะตองมีความอดทนคืออดทนตอความลําบาก
อดทนตอความตรากตรําอดทนตอความเจ็บใจ 
   2. ชาคริยะคือความตื่นตัวผูนําตองมีความตื่นตัวทันตอเหตุการณอยูตลอดเวลา 
   3. อุฏฐานะคือความขยันหมั่นเพียรผูนําตองจะทําตัวเปนหลักของผูใตบังคับบัญชาได
ตองเปนหลักสําหรับผูใตบังคับยึดเปนที่พ่ึงอาศัยได 
   4. สังวิภาโคคือความเอื้อเฟอเผื่อแผผูนําตองมีความโอบออมอารีและเอื้อเฟอเผื่อแผแก
ผูอยูใตบังคับบัญชา 
   5. ทยะคือความเอ็นดูผู นํ าตองมีความเมตตากรุณาเอ็นดูประชาชนหรือ
ผูใตบังคับบัญชา 
   6. อิกขณาคือความมีวิจารณญาณผูนําตองมีการสอดสองดูแลทุกขสุขของ
ประชาชนหรือผูใตบังคับบัญชา 
   อนึ่งพระพุทธเจายังไดตรัสถึงภาวะผูนําโดยทรงนํามาเปรียบกับโคจาฝูงไวในจตุ
กกนิบาตอังคุตตรนิกาย (องฺ.จตุกฺก (ไทย)) มีใจความวา 
   เมื่อฝูงโคขามน้ําไปถาโคจาฝูงไปคดเคี้ยวโคทั้งฝูงก็ไปคดเคี้ยวตามกันในเมื่อโคจา
ฝูงไปคดเคี้ยวในหมูมนุษยก็เหมือนกันผูใดไดรับแตงตั้งใหเปนใหญถาผูนั้นประพฤติไมเปนธรรม
ประชาชนชาวเมืองนั้นก็จะประพฤติไมเปนธรรมตามไปดวยหากพระราชาไมตั้งอยูในธรรมชาวเมืองนั้น
ก็อยูเปนทุกข 
   เมื่อฝูงโคขามน้ําไปถาโคจาฝูงไปตรงโคทั้งฝูงก็ไปตรงตามกันในเมื่อโคจาฝูงไปตรง
ในหมูมนุษยก็เหมือนกันผูใดไดรับแตงตั้งใหเปนใหญถาผูนั้นประพฤติชอบธรรมประชาชนชาวเมืองนั้น
ก็จะประพฤติธรรมตามไปดวยหากพระราชาตั้งอยูในธรรมชาวเมืองนัน้ก็อยูเปนสุข 
  2.5.1.1 บุคลิกลักษณะความเปนผูนําของพระพุทธเจา 
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     1. บุคลิกภาพด ี
      บุคลิกภาพหรือบุคลิกลักษณะของบุคคลเปนสิ่งสําคัญมีผูใหความสําคัญมา
แตโบราณแลวเชนจีนมีตําราโหงวเฮงคือทํานายลักษณะหนาตาไทยก็มีทั้งตําราดูคนและสัตวเชนตําราดู
ลักษณะชางสุนัขแมวและนกเขาเปนตนแมในอินเดียยุคโบราณกอนพุทธกาล ดังพระบาลีที่มาในปฐมโพธิวา 
“พฺราหฺมณานํโปราณเกสุมนฺเตสุอาคตานิมหาปุริสลกฺขณานิมหาปุริสลักษณะทั้งหลายไดมาแลวในหมูมนต
เกาของพราหมณทั้งหลาย” (สมเด็จพระสังฆราช (ปุสฺสเทว สา), 2465) 
      พระพุทธเจานั้นทรงประกอบพรอมดวยมหาปุริสลักษณะ 32 ประการ        
(ท.ีปา. (ไทย)) คือ 1) มีฝาพระบาทราบเสมอกัน 2) พื้นฝาพระบาททั้งสองของมหาบุรุษมีจักรซึ่งมีกําขางละ 
1,000 ซี่งมีกงมีดุมและมีสวนประกอบครบทุกอยาง 3) มีสนพระบาทยื่นยาวออกไป4) มีพระองคุลียาว5) มีพระ
หัตถและพระบาทออนนุม6) ฝาพระหัตถและฝาพระบาทมีเสนที่ขอพระองคุลีจดกันเปนรูปตาขาย7) มีขอ
พระบาทสูง8) มีพระชงฆเรียวดุจแขงเนื้อทราย 9) เมื่อประทับยืนไมตองนอมพระองคลงก็ทรงลูบคลําถึง
พระชานุดวยฝาพระหัตถทั้งสองได 10) มีพระคุยหฐานเรนอยูในฝก 11) มีพระฉวีสีทองคือคลายทองคํา    
12) มีพระฉวีละเอียดจนละอองธุลีไมอาจติดพระวรกาย 13) มีพระโลมชาติเดี่ยวคือในแตละขุมมีเพียงเสนเดียว
14) มีพระโลมชาติปลายงอนขึ้นคือพระโลมชาติขอดเปนวงเวียนขวาดังกุณฑลสีครามเขมดังดอกอัญชัน 
15) มีพระวรกายตั้งตรงดุจกายพรหม 16) มีพระมังสะในที่ 7 แหงเต็มบริบูรณ 17) มีพระวรกายทุกสวน
บริบูรณดุจลําตัวทอนหนาของราชสีห 18) มีรองพระปฤษฎางคเต็มเสมอกัน 19) มีพระวรกายเปน
ปริมณฑลดุจปริมณฑลแหงตนไทรพระวรกายสูงเทากับ 1 วาของพระองค 1 วาของพระองคเทากับสวนสูง
พระวรกาย 20) มีลําพระศอกลมเทากันตลอด 21) มีเสนประสาทรับรสพระกระยาหารไดดี 22) มีพระหนุ
ดุจคางราชสีห 23) มีพระทนต 40 ซี่24) มีพระทนตเรียบเสมอกัน 25) มีพระทนตไมหางกัน 26) มีพระ
เขี้ยวแกวขาวงาม 27) มีพระชิวหาใหญยาว 28) มีพระสุรเสียงดุจเสียงพรหมตรัสดุจเสียงรองของนกการเวก 29)      
มีดวงพระเนตรดําสนิท 30) มีดวงพระเนตรแจมใสดุจตาลูกโคเพิ่งคลอด31) มีพระอุณาโลมระหวางพระขนงสี
ขาวออนเหมือนนุน32) มีพระเศียรดุจประดับดวยกรอบพระพักตร 
      นอกจากนี้พระพุทธองคยังทรงประกอบพรอมดวยพระอนุสีตยานุ
พยัญชนะ 80ประการเชนพระดําเนินงามดุจสีหราชดุจอาการดําเนินแหงกุญชรชาติดุจดําเนินแหงหงส
ดุจอุสุภราชดําเนินเปนตน (ดูลายละเอียดในคณะสงฆจีนนิกายแหงประเทศไทย, 2515) 
     2. ความรูดี 
      คําวาความรูมี2นัยนัยแรกคือวิชาความรูพื้นฐานสามัญที่พระพุทธเจาเมื่อ
ครั้งเปนเจาชายสิทธัตถะทรงศึกษาในฐานะเปนพระราชกุมารคือวิชาการที่ทรงศึกษาเจนจบกอนเสด็จ
ออกมหาภิเนษกรมณเรียกชื่อวา “ศิลปศาสตร18ประการ” ไดแก1) สูติความรูทั่วไป2) สัมมติ ความรู
กฎธรรมเนียม3) สังขยาคํานวณ4) โยคยันตรการชางการยนตร5) นีตินีติศาสตร6) วิเสสิกาความรูการ
อันใหเกิดมงคล7) คันธัพพาวิชารองรํา8)คณิกาวิชาบริหารรางกาย9) ธนุพเพทาวิชายิงธนู10) ปุราณา
โบราณคดี11) ติกิจฉาวิชาแพทย12) อิติหาสา ตํานานหรือประวัติศาสตร13) โชติดาราศาสตร14) 
มายาตําราพิชัยสงคราม15) ฉันทสา การประพันธ16) เกตุวิชาพูด17) มันตาวิชามนตร18) สัททาวิชา
ไวยากรณอันไดมีการเรียนการสอนกันมาตั้งแตสมัยกอนพุทธกาล (พระราชวรมุนี ประยุทธ ปยุตฺโต, 
2528) 



102 

      แตประเด็นสําคัญคือพระพุทธเจาทรงศึกษาเจนจบแตเมื่อเปนพระราช
กุมารกอนเสด็จออกบรรพชานี้เปนความรูขั้นธรรมดานัยที่ 2 ครั้นตรัสรูแลวทรงเปนผูถึงพรอมดวย
วิชชาและจรณะคือความรูและความประพฤติความรูหรือวิชชามียอ3ประการคือ 
      1) ปุพเพนิวาสานุสสติญาณญาณเปนเหตุใหรูแจงขันธที่อาศัยอยูในกอน
ไดตองระลึกชาติไดนั้นเอง 
      2) จุตูปปาตญาณญาณกําหนดรูจุติและอุบัติของสัตวทั้งหลายอันเปนไป
ตามกรรมเรียกอีกอยางหนึ่งวาทิพพจักขุญาณ (ตาทิพย) 
      3) อาสวักขยญาณญาณหยั่งรู ในธรรมเปนที่สิ้นไปแหงอาสวะคือกิเลส
ทัง้หลายความรูที่ทําใหสิ้นอาสวะคือความตรัสรู (ม.ม. (ไทย)) 
      แตหากกลาวโดยพิสดารแลววิชชาก็มี 8 ประการ คือ (1) วิปสสนาญาณ
ในวิปสสนาคือ ปญญาที่พิจารณาเห็นสังขารคือนามรูปโดยไตรลักษณ (2) มโนมยิทธิฤทธิ์ทางใจ
สามารถเนรมิตกายได (3) อิทธิวิธาแสดงฤทธิ์ตางๆได (4) ทิพพโสตหูทิพย (5) เจโตปริยญาณความรูที่
สามารถกําหนดรูใจผูอื่นได(6) ปุพเพนิวาสานุสสติระลึกชาติได (7) ทิพพจักขุ ตาทิพย(8) อาสวักขยญาณ
ความรูที่ทําใหสิ้นอาสวะหมดกิเลสไดคือการตรัสรูนั่นเอง(ท.ีสี. (ไทย)) 
     3. ความประพฤติด ี
      ความรูและความประพฤติเปนพระคุณสมบัติขอหนึ่งของพระพุทธเจาคือบท
วาวิชชาจรณสัมปนโนผูถึงพรอมดวยวิชชาและจรณะคือสมบูรณดวยความรูและความประพฤติในสมันตปา
สาทิกาอรรถกถาพระวินัยเลม 1 พระพุทธโฆสาจารยไดอธิบายความหมายของคําวาจรณะไว 15 ประการซึ่ง
เปนพระคุณสมบัติของพระพุทธเจาสรุปไดดังนี้ (วิ.อ.)1) สีลสัมปทาความถึงพรอมดวยศีล2) อินทรียสังวรการ
สํารวมอินทรีย3) โภชเนมัตตัุตาความเปนผูรูจักประมาณในการบริโภค4) ชาคริยานุโยคการหมั่นประกอบ
ความเพียรเปนเครื่องตื่น5) มีศรัทธา6) มีหิริความละอายตอบาป7) มีโอตตัปปะคือความเกรงกลัวตอบาป8) 
เปนพหูสูตคือเปนปราชญ9) วิริยารัมภะปรารภความเพียร10)มีสติมั่นคง11) มีปญญา12) ปฐมฌาน13) ทุติย
ฌาน14) ตติยฌาน15) จตุตถฌาน ซึ่งพระราชวรมุนี (ประยุทธปยุตฺโต) (2525) อธิบายเพิ่มเติมวาขอที่ 2-3-4 
เรียกวาอปณณกปฏิปทาคือขอปฏิบัติที่ไมผิดปฏิปทาที่เปนสวนแกนสารเนื้อแทซึ่งจะนําผูปฏิบัติใหถึงความ
เจริญงอกงามในธรรมเปนผูดําเนินอยูในแนวทางแหงความหลุดพนจากทุกขอยางแนนอนไมผิดพลาดขอ 5-6-
7-8-9-10-11 เรียกวาสัทธรรม 7 ตามสัปปุริสธรรม 8 ขอที่ 1 (มีศรัทธาหิริโอตตัปปะพหูสูตมีความเพียรอัน
ปรารภแลวมีสติมั่นคงมีปญญา) และขอ 12-13-14-15 เปนรูปฌาน 4  
      ความเพียบพรอมดวยวิชชาและจรณะดังที่นําเสนอมานั้นเปนเพียงความรู
และความประพฤติของพระพุทธเจาขอหนึ่งใน 9 ขอเทานั้นที่ผูวิจัยยกมาแสดงซึ่งพระคุณสมบัติของ
พระพุทธเจามทีั้งหมด 9 ขอเรียกวาพุทธคุณ 9 หรือนวาหรคุณ (พระราชวรมุนีประยุทธปยุตฺโต, 2525) 
  2.5.1.2 วิสัยทัศนของพระพุทธเจา 
     ผูนําหรือผูบริหารจะคิดทําอะไรนั้นจะตองมีการวางแผนสิ่งที่สําคัญมากใน
การวางแผนผูนําตองมีวิสัยทัศนซึ่งพระพุทธเจาตรัสแสดงเปนนัยสําคัญวา“ผูบริหารตองมีจักขุมา
แปลวามีสายตาที่ยาวไกลคือ มองการณไกล (องฺ.ติก. (ไทย)) โดยที่ในขอนี้พระธรรมโกศาจารย 
(ประยูร ธมฺมจิตฺโต) (2539) ไดอธิบายวา“วิสัยทัศนชวยใหผูบริหารสามารถวาดภาพจุดหมาย
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ปลายทางไดชัดเจนและใชสื่อสารใหสมาชิกภายในองคการยอมรับและดําเนินไปสูจุดหมายปลายทาง
นั้นองคการทั้งหมดก็จะถูกขับเคลื่อนไปดวยวิสัยทัศนนี้” 
     แตการที่จะมีจักขุมาคือวิสัยทัศนอันกวางไกลนั้นบุคคลจะตองมีความรอบรู
คือปญญาเปนสําคัญปญญาในที่นี้หมายถึงปญญา 3 (ท.ีปา. (ไทย)) คอื 
     1. จินตามยปญญาปญญาเกิดแตการคิดพิจารณาหาเหตุผล 
     2. สุตมยปญญาปญญาเกิดแตการเลาเรียนการสดับตรับฟงการทรงจําไวได 
     3. ภาวนามยปญญาปญญาเกิดจากการอบรมลงมือปฏิบัติ 
     และประการที่สําคัญอีกประการหนึ่งก็คือผูนําหรือผูบริหารจะตองมีความ
เฉลียวฉลาดหลักแหลมซึ่งจะตองมีโกสัลละหรือโกศลคือความเปนผูฉลาดความเชี่ยวชาญ 3 ประการ (ที.
ปา. (ไทย)) คอื 
     1. อายโกศลความฉลาดในความเจริญรอบรูทางเจริญและเหตุของความเจริญ 
     2. อปายโกศลความฉลาดในทางเสื่อมรอบรูทางเสื่อมและเหตุของความเสื่อม 
     3. อุปายโกศลความฉลาดในอุบายรูวิธีแกไขเหตุการณและวิธีที่จะทําใหสําเร็จ 
     ความจริงแลวผูนําหรือผูบริหารที่มีจักขุมาหรือวิสัยทัศนกวางไกลมีปญญาเปน
เครื่องไตรตรองพิจารณาประเมินผลดี (อายะ) ผลเสีย (อปายะ) แลวเปนผูฉลาดในอุบายซึ่งก็คือกุศโลบาย
คืออุบายอันฉลาดเขาตัดสินใจวางแผนแลวปฏิบัติไปตามเปาหมายที่กําหนดไวนั่นก็หมายถึงการใชยุทธวิธี
ในการบริหารนั่นเอง ซึ่งพระธรรมโกศาจารย (ประยูรธมฺมจิตฺโต) (2539) ชี้ใหเห็นวาพระพุทธเจาทรง
กําหนดจุดหมายปลายทางในพระพุทธศาสนาไววาการประพฤติปฏิบัติธรรมทุกอยางมีเปาหมายสูงสุดที่
จุดเดียวคือวิมุตติ(ความหลุดพนพนทุกข)โดยยกพระพุทธพจนมาอางวา“เปรียบเหมือนมหาสมุทรมีรส
เดียวคือรสเค็มฉันใดธรรมวินัยนี้ก็มีรสเดียวคือวิมุตติรสฉันนั้น” (วิ.จู. (ไทย)) ซึ่งมีความสอดคลองกับ
อุดมการณของพระพุทธเจาในการประกาศพระศาสนาคือประกาศพรหมจรรยใหบริสุทธิ์บริบูรณเพื่อ
ประโยชนและความสุขของมหาชนจะเห็นไดวาภายหลังการตรัสรูทรงเสวยวิมุตติสุข49 วันภายในบริเวณ
โพธิพฤกษทรงคิดใครครวญถึงธรรมอันลึกซึ้งและแนวทางประกาศศาสนาก็ทรงเริ่มออกเดินทางไปกรุง
พาราณสีเพื่อยังพระธรรมจักรอันยอดเยี่ยมใหหมุนไปพระองคทรงทําการเผยแผเมื่อมีพระสาวกก็ทรง
สงไปเผยแผทุกฝายชวยกันเผยแผทั้งพระศาสดาและพระสาวกเคียงบาเคียงไหลจนตลอดพระชนมชีพของ
พระองคคือจนชั่วโมงสุดทายกอนเสด็จดับขันธปรินิพพาน 
     พุทธวิธีในการสอน พระนามอยางหนึ่งของพระพุทธเจาที่ปราชญไดขนานถวาย
และพุทธศาสนิกชนนิยมกลาวเรียกเสมอคือคําวาพระบรมศาสดาหรือพระบรมครูซึ่งแปลวาพระศาสดาผู
ยอดเยี่ยมหรือผูเปนยอดของครูในภาษาบาลีก็มีบทพุทธคุณถวายพระเกียรติวาสตฺถาเทวมนุสฺสานํแปลวา
พระศาสดาของทวยเทพและมนุษยทั้งหลายและมีคําเสริมพระคุณวาอนุตฺตโรปุริสทมฺมสารถิแปลวาเปน
สารถีฝกคนไดไมมีใครยิ่งกวาพระนามเหลานี้แสดงความหมายอยูในตัววาปราชญและพุทธศาสนิกชน
ทั้งหลายเคารพบูชาและยกยองเทิดทูนพระองคในฐานะทรงเปนนักการสอนที่ยิ่งใหญที่สุดทรงมีพระปรีชา
สามารถอยางยอดเยี่ยมในการอบรมสั่งสอนและไดทรงประสบความสําเร็จในงานนี้เปนอยางดีความยิ่งใหญ
และพระปรีชาสามารถของพระพุทธเจาในดานการสอนนั้นถาจะพูดใหเห็นดวยอาศัยประจักษพยาน
ภายนอกก็เปนเรื่องไมยากเพราะเพียงพิจารณาเผินๆจากเหตุผลงายๆ ตอไปนี้ก็จะนึกไดทันทีคือ 
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     1) พระพุทธเจาเสด็จอุบัติในยุคที่ชมพูทวีปเปนถิ่นนักปราชญเต็มไปดวย
ศาสดาจารยเจาลัทธิตางๆเปนอันมากแตละทานลวนมีชื่อเสียงและมีความสามารถผูที่มาเผชิญ
พระองคนั้นมีทั้งมาดีและมารายมีทั้งที่แสวงหาความรูมาลองภูมิและที่ตองการมาขมมาปราบแต
พระองคสามารถประสบชัยชนะในการสอนจนมีพระนามนําเดนมาถึงปจจุบัน 
     2) คําสอนของพระองคขัดแยงกับคําสอนในศาสนาเดิมและแยงกับความ
เชื่อถือความประพฤติปฏิบัติที่แพรหลายอยูในสังคมสมัยนั้นเชนการทําลายความเชื่อถือเรื่องวรรณะ
เปนตนทรงจัดตั้งระบบคําสอนและความเชื่อถืออยางใหมใหแกสังคมการกระทําเชนนี้ใหเปนที่ยอมรับ
อยางกวางขวางยอมเปนงานยากอยางยิ่ง 
     3) ขอบเขตงานสอนของพระองคกวางขวางมากทั้งโดยประเทศและระดับคนใน
สังคมตองเสด็จไปสั่งสอนในหลายถิ่นแควนพบคนทุกชั้นในสังคมซึ่งมีระดับความเปนอยูความเชื่อถือ
การศึกษาอบรมนิสัยใจคอและสติปญญาแตกตางกันทุกแบบทุกชนิดทรงสามารถสอนคนเหลานั้นให
เขาใจไดและยอมเปนศิษยของพระองคนับแตพระมหากษัตริยลงมาทีเดียว 
     4) พระพุทธศาสนาที่เจริญมาไดตลอดเวลานับพันๆปแพรหลายเปนที่นับถืออยู
ในประเทศตางๆและคณะสงฆผูสืบตอพระศาสนาซึ่งเปนสถาบันใหญและสําคัญในสังคมดังที่ปรากฏอยูใน
ปจจุบันเปนผลงานยิ่งใหญของพระองคยืนยันถึงพระปรีชาสามารถอยางประจักษชัดโดยไมตองอธิบายใน
เมื่อประจักษพยานภายนอกแสดงใหเห็นแลวเชนนี้ยอมชวนใหพิจารณาสืบคนตอไปถึงเนื้อธรรมคําสอน
หลักการสอนและวิธีการสอนของพระองควาเปนอยางไรยิ่งใหญและประเสริฐสมจริงเพียงใดเนื้อพระธรรม
คําสอนหลักการสอนและวิธีการสอนของพระพุทธองคนั้นปรากฏอยูแลวในพระไตรปฎกและคัมภีรอธิบาย
มีอรรถกถาเปนตนแลวแตคัมภีรเหลานั้นมีเนื้อหามากมายมีขนาดใหญโต 1 เกินกวาจะสํารวจเนื้อหา
รวบรวมความนํามาสรุปแสดงใหครอบคลุมทั้งหมดในเวลาอันสั้น 
     ขอสรุปพระคุณสมบัติของพระพุทธเจาที่ควรสังเกต 
     1) ทรงสอนสิ่งที่เปนจริง และเปนประโยชนแกผูฟง 
     2) ทรงรูเขาใจสิ่งที่สอนอยางถองแทสมบูรณ 
     3) ทรงสอนดวยเมตตา มุงประโยชนแกผู รับคําสอนเปนที่ตั้ งไมหวัง
ผลตอบแทน 
     4) ทรงทําไดจริงอยางที่สอน เปนตัวอยางที่ด ี
     5) ทรงมีบุคลิกภาพโนมนาวจิตใจใหเขาใกลชิดสนิทสนม และพึงพอใจได
ความสุขทรงมีหลักการสอน และวิธีสอนยอดเยี่ยม 
     หลักท่ัวไปในการสอนเกี่ยวกับเนื้อหาหรือเรื่องท่ีสอน 
     1) สอนจากสิ่งที่รูเห็นเขาใจงาย หรือรูเห็นเขาใจอยูแลวไปหาสิ่งที่เห็นเขาใจได
ยาก หรือยังไมรูไมเห็นไมเขาใจ 
     2) สอนเนื้อเรื่องที่คอยลุมลึก ยากลงไปตามลําดับขั้นและความตอเนื่องกัน
เปนสายลงไป อยางท่ีเรียกวา สอนเปนอนุบุพพีกถา 
     3) ถาสิ่งที่สอนเปนสิ่งที่แสดงได ก็สอนดวยของจริง ใหผูเรียน ไดดู ไดเห็นได
ฟงเอง อยางที่เรียกวาประสบการณตรง 
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     4) สอนตรงเนื้อหา ตรงเรื่อง คุมอยูในเรื่อง มีจุด ไมวกวน ไมไขวเขวไมออก
นอกเรื่องโดยไมมีอะไรเก่ียวของในเนื้อหา 
     5) สอนมีเหตุผล ตรองตามเห็นจริงได อยางท่ีเรียกวา สนิทานํ 
     6) สอนเทาที่จําเปนพอดี สําหรับใหเกิดความเขาใจ ใหการเรียนรูไดผลไมใช
สอนเทาที่ตนรู หรือสอนแสดงภูมิวาผูสอนมีความรูมาก 
     7) สอนสิ่งที่มีความหมาย ควรที่เขาจะเรียนรู และเขาใจ เปนประโยชนแก
ตัวเขาเองดังพุทธพจนที่วา พระองคทรงมีพระเมตตา หวังประโยชนแกสัตวทั้งหลายจึงตรัสพระวาจา
ตามหลัก 6 ประการคือ (1) คําพูดที่ไมจริง ไมถูกตอง ไมเปนประโยชน ไมเปนที่รัก ที่ชอบใจของผูอื่น
ไมตรัส(2) คําพูดที่จริง ถูกตอง แตไมเปนประโยชน ไมเปนที่รักที่ชอบใจของผูอื่น ไมตรัส(3) คําพูดที่
จริง ถูกตอง เปนประโยชน ไมเปนที่รักที่ชอบใจของผูอื่น เลือกกาลตรัส (4) คําพูดที่ไมจริง ไมถูกตอง 
ไมเปนประโยชน ถึงเปนที่รักที่ชอบใจของผูอื่นไมตรัส(5) คําพูดที่จริง ถูกตอง ไมเปนประโยชน ถึงเปน
ที่รักท่ีชอบใจของผูอื่นไมตรัส (6) คําพูดที่จริง ถูกตอง เปนประโยชน เปนที่รักที่ชอบใจของผูอื่น เลือก
กาลตรัส 
     ลักษณะของพระพุทธเจาในเรื่องนี้ คือ ทรงเปนกาลวาที สัจจวาทีภูตวาที 
อัตถวาที ธรรมวาที วินัยวาท ีที่จะปฏิสัมพันธระหวางการสอนกับผูเรียน 
     1) เกี่ยวกับตัวผูเรียน 
      (1) รู คํานึงถึง และสอนใหเหมาะสมตามความแตกตางระหวางบุคคล 
      (2) ปรับวิธีสอนผอนใหเหมาะกับบุคคล แมสอนเรื่องเดียวกันแตตาง
บุคคลกอ็าจใชตางวิธี 
      (3) นอกจากคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคลแลว ผูสอนยังจะตอง
คํานึงถึงความพรอมความสุกงอม ความแกรอบแหงอินทรีย หรือญาณ ที่บาลี เรียกวา ปริปากะของ
ผูเรียนแตละบุคคลเปนรายๆ ไปดวย 
      (4) สอนโดยใหผูเรียนลงมือทําดวยตนเอง ซึ่งจะชวยใหเกิดความรูความ
เขาใจชัดเจนแมนยําและไดผลจริง เชน ทรงสอนพระจูฬปนถกผูโงเขลาดวยการใหนําผาขาวไปลูบคลํา 
      (5) การสอนดําเนินไปในรูปแบบที่ใหรูสึกวาผูเรียนกับผูสอนมีบทบาท
รวมกันในการแสวงความจริง ใหมีการแสดงความคิดเห็นโตตอบเสรีหลักนี้เปนขอสําคัญในวิธีการแหง
ปญญา ซึ่งตองการอิสรภาพในทางความคิดและโดยวิธีนี้เมื่อเขาถึงความจริงผูเรียนก็จะรูสึกวาตนได
มองเห็นความจริงดวยตนเอง และมีความชัดเจนมั่นใจหลักนี้เปนหลักที่พระพุทธเจาทรงใชเปนประจํา 
และอยูในรูปการถามตอบ 
      (6) เอาใจใสบุคคลที่ควรไดรับความสนใจพิเศษเปนรายๆ ไปตามสมควร
แกกาลเทศะและเหตุการณ 
      (7) ชวยเหลือเอาใจใสคนที่ดอย ที่มีปญหา 
     2) เกี่ยวกับการสอน 
      (1) ในการสอนนั้น การเริ่มตนเปนจุดสําคัญมากอยางหนึ่งการเริ่มตนที่ดีมี
สวนชวยใหการสอนสําเร็จผลดีเปนอยางมาก อยางนอยก็เปนเครื่องดึงความสนใจ และนําเขาสูเนื้อหาได
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พระพุทธเจาทรงมีวิธีเริ่มตนที่นาสนใจมากโดยปกติพระองคจะไมทรงเริ่มสอนดวยการเขาสูเนื้อหาธรรมที่
เดียวแตจะทรงเริ่มสนทนากับผูทรงพบ หรือผูมาเฝาดวยเรื่อที่เขารูเขาใจดีหรือสนใจอยู 
      (2) สรางบรรยากาศในการสอนใหปลอดโปรง เพลิดเพลินไมใหตึงเครียด
ไมใหเกิดความอึดอัดใจ และใหเกียรติแกผูเรียน ใหเขามีความภูมิใจในตัว 
      (3) สอนมุงเนื้อหา มุงใหเกิดความรูความเขาใจในสิ่งที่สอนเปนสําคัญไม
กระทบตนและผูอื่น ไมมุงยกตน ไมมุงเสียดสีใครๆ 
      (4) สอนโดยเคารพ คือ ตั้งใจสอน ทําจริง ดวยความรูสึกวาเปนสิ่งมีคา
โดยมองเห็นความสําคัญของผูเรียน และงานสั่งสอนนั้น ไมใชสักวาทําหรือเห็นผูเรียนโงเขลา หรือเห็น
เปนชั้นต่ําๆ 
      (5) ใชภาษาสุภาพ นุมนวล ไมหยาบคาย ชวนใหสบายใจ สละสลวย 
เขาใจงาย 
      ขอนําพุทธพจนแหงหนึ่ง ที่ตรัสสอนภิกษุผูแสดงธรรมเรียกกันวาองคแหง
พระธรรมกถึก มาแสดงไวดังนี้ อานนท การแสดงธรรมใหคนอื่นฟง มิใชสิ่งที่กระทําไดงาย ผูแสดง
ธรรมแกคนอ่ืนพึงตั้งธรรม 5 อยางไวในใจ คือ 
      1) เราจักกลาวชี้แจงไปตามลําดับ 
      2) เราจักกลาวชี้แจงยกเหตุผลมาแสดงใหเขาใจ 
      3) เราจักแสดงดวยอาศัยเมตตา  
      4) เราจักไมแสดงดวยเห็นแกอามิส  
      5) เราจักแสดงไปโดยไมกระทบตน และผูอื่น 
      ลีลาการสอนคุณลักษณะซึ่งเรียกไดวาเปนลีลาในการสอน 4 อยาดังนี้ 1) 
อธิบายใหเห็นชัดเจนแจมแจงเหมือจูงมือไปดูเห็นกับตา (สันทัสสนา) 2) ชักจูงใจใหเห็นจริงดวยชวนให
คลอยตามจนตอยอมรับและนําไปปฏิบัติ (สมาทปนา) 3) เราใจใหแกลวกลา บังเกิดกําลังใจปลุกใหมี
อุตสาหะแข็งขัน มั่นใจวาจะทําใหสําเร็จไดไมหวั่นระยอตอความเหนื่อยยาก (สมุตตเตชนา) 4) ชโลมใจ
ใหแชมชื่นราเริง เบิกบาน ฟงไมเบื่อและเปยมดวยความหวัง เพราะมองเห็นคุณประโยชนที่ตนจะพึง
ไดรับจากกาปฏิบัติ (สัมปหังสนา)อาจผูกเปนคําสั้นๆ ไดวา แจมแจง จูงใจ หาญกลา ราเริงหรือชี้ชัด 
เชิญชวน คึกคัก เบิกบาน 
      วิธีสอนแบบตางๆวิธีการสอนของพระพุทธเจา มีหลายแบบหลายอยาง ที่
นาสังเกต หรือพบบอยคงจะไดแกวิธีตอไปนี้ 1) สนทนา (แบบสากัจฉา) 2) แบบบรรยาย 3) แบบตอบ
ปญหา ทานแยกประเภทปญหาไวตามลักษณะวิธีตอบเปน 4 อยางคือ (1) ปญหาที่พึงตอบตรงไปตรงมา
ตายตัว (เอกังสพยากรณียปญหา) (2) ปญหาที่พึงยอนถามแลวจึงแก (ปฎิปุจฉาพยากรณียปญหา) (3) 
ปญหาที่จะตองแยกความตอบ (วิภัชชพยากรณียปญหา) (4) ปญหาที่พึงยับยั้งเสีย (ฐปนียปญหา) ไดแก 
ปญหาที่ถามนอกเรื่อง ไรประโยชนอันจักเปนเหตุใหเขว ยืดเยื้อ สิ้นเปลืองเวลาเปลา พึงยับยั้งเสียแลวชัก
นําผูถามกลับเขาสูแนวเรื่องที่ประสงคตอไป 4) แบบวางกฎขอบังคับเมื่อเกิดเรื่องมีภิกษุกระทําความผิด
อยางใดอยางหนึ่งขึ้นเปนครั้งแรก 
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      กลวิธี และอุบายประกอบการสอน 
      1) การยกอุทาหรณ และการเลานิทานประกอบการยกตัวอยางประกอบ
คําอธิบาย และการเลานิทานประกอบการสอนชวยใหเขาใจความไดงายและชัดเจน ชวยใหจําแมนยํา 
เห็นจริง และเกิดความเพลิดเพลินทําใหการเรียนการสอนมีรสยิ่งขึ้น 
      2) การเปรียบเทียบดวยขออุปมาคําอุปมาชวยใหเนื่อเรื่องที่ลึกซึ้งและ
เขาใจยากปรากฏความหมายเดนชัดออกมาและเขาใจงายขึ้น โดยเฉพาะมักใชในการอธิบายสิ่งที่เปน
นามธรรมหรือแมเปรียบเรื่องที่เปนรูปธรรมดวยขออุปมาแบบรูปธรรมก็ชวยใหความหนักแนนเขา 
      3) การใชอุปมานี้นาจะเปนกลวิธีประกอบการสอนที่พระพุทธองคทรงใช
มากที่สุด มากกวากลวิธีอื่นใด 
      4) การใชอุปกรณการสอนในสมัยพุทธกาลไมมีอุปกรณการสอนชนิด
ตางๆ ที่จัดทําขึ้นไวเพื่อการสอนโดยเฉพาะเหมือนสมัยปจจุบัน เพราะยังไมมีการจัดการศึกษาเปน
ระบบขึ้นมากอยางกวางขวางหากจะใชอุปกรณบาง ก็คงตองอาศัยวัตถุสิ่งของที่มีในธรรมชาติ หรือ
เครื่องใชตางๆ ที่ผูคนใชกันอยู 
      5) การทําเปนตัวอยางวิธีสอนที่ดีที่สุดอยางหนึ่งโดยเฉพาะในทางจริยธรรม 
คือการทําเปนตัวอยาง ซึ่งเปนการสอนแบบไมตองกลาวสอนเปนทํานองการสาธิตใหดู แตที่พระพุทธเจา
ทรงกระทํานั้นเปนไปในรูปทรงเปนผูนําที่ดีการสอนโดยทําเปนตัวอยาง ก็คือ พระจริยวัตรอันดีงามที่เปนอยู
โดยปกตินั้นเองแตที่ทรงปฏิบัติเปนเรื่องราวเฉพาะก็มี 
      6) การเลนภาษา เลนคํา และใชคําในความหมายใหมเปนเรื่องของ
ความสามารถการใชภาษาผสมกับปฏิภาณขอนี้ก็เปนการแสดงใหเห็นถึงพระปรีชาสามารถของ
พระพุทธเจาที่มีรอบไปทุกดาน แมในการสอนหลักธรรมทั่วไปพระองคก็ทรงรับเอาคําศัพทที่มีอยูแต
เดิมในลัทธิศาสนาเกามาใชแตทรงกําหนดความหมายใหม ซึงเปนวิธีการชวยใหผูฟงผูเรียนหันมาสนใจ
และกําหนดคําสอนไดงาย เพียงแตมาทําความเขาใจเสียใหมเทานั้นและเปนการชวยใหมีการพิจารณา
เปรียบเทียบไปในตัวดวยวาอยางไหนถูกอยางไหนผิดอยางไร จึงเห็นไดวา คําวา พรหม พราหมณ 
อริยะ ยัญ ตบะ ไฟบูชายัญ ฯลฯซึ่งคําในลัทธิศาสนาเดิม ก็มีใชในพระพุทธศาสนาดวยทั้งสิ้นแตมี
ความหมายตางออกไปเปนอยางใหม อุบายเลือกคน และการปฏิบัติรายบุคคลการเลือกคนเปนอุบาย
สําคัญในการเผยแพรศาสนา ในการประกาศธรรมของพระพุทธเจาเริ่มแตระยะแรกประดิษฐาน
พระพุทธศาสนาจะเห็นไดวาพระพุทธเจาทรงดําเนินพุทธกิจดวยพระพุทโธบายอยางที่เรียกวาการ
วางแผนที่ไดผลยิ่งทรงพิจารณาวาเมื่อจะเขาไปประกาศพระศาสนาในถิ่นใดถิ่นหนึ่งควรไปโปรดใคร
กอน 
      7) การรูจักจังหวะและโอกาสผูสอนตองรูจักใชจังหวะและโอกาสใหเปน
ประโยชน มีวิธีใชความยืดหยุนถาผูสอนสอนอยางไมมีอัตตา ตัดตัณหา มานะ ทิฏฐิเสียใหนอยที่สุดก็
จะมุงไปยังผลสําเร็จในการเรียนรูเปนสําคัญสุดแตจะใชกลวิธีใดใหการสอนไดผลดีที่สุด ก็จะทําในทาง
นั้นไมกลัววาจะเสียเกียรติ ไมกลัวจะถูกรูสึกวาแพ 
      8) การลงโทษ และใหรางวัลการใชอํานาจลงโทษไมใชการฝกคนของ
พระพุทธเจา แมในการแสดงธรรมตามปกติพระองคก็แสดงไปตามเนื้อหาธรรมไมกระทบกระทัง่ใคร 
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      9) การสอนไมตองลงโทษเปนการแสดงความสามารถของผูสอนดวย ใน
ระดับสามัญ สําหรับผูสอนทั่วไปอาจตองคิดคํานึงวาการลงโทษ ควรมีหรือไม แคไหน และอยางไรแตผู
ที่สอนคนไดสําเร็จผลโดยไมตองใชอาญาโทษเลยยอมชื่อวาเปนผูมีความสามารถในการสอนมากที่สุด
กลวิธีแกปญหาเฉพาะหนาปญหาเฉพาะหนาที่เกิดขึ้นตางครั้ง ตางคาวยอมมีลักษณะแตกตางกันไปไม
มีที่สิ้นสุด การแกปญหาเฉพาะหนายอมอาศัยปฏิภาณ คือความสามารถในการประยุกตหลัก วิธีการ 
และกลวิธีตางๆ มาใชใหเหมาะสมเปนเรื่องเฉพาะครั้ง เฉพาะคราวไป 
      นิเทศอาทิตตปริยายสูตร ในการพิจารณาพระสูตรนี้ เพื่อทําความเขาใจ
ใหเปนประโยชนในการสอนความในพระสูตรนี้อาจสรุปไดเปน 4 ตอนดังนี ้
      1) สภาพท่ีเปนปญหาสิ่งที่พระองคตรัสวาลุกเปนไฟนั้นมีดังตอไปนี้ 
       (1) จักษุ รูป จักขุวิญญาณ จักขุสัมผัส จักขุสัมผัสสชาเวทนา 
       (2) โสตะ (หู) เสียง โสตวิญญาณ โสตสัมผัส โสตสัมผัสสชา เวทนา 
       (3) ฆานะ (จมูก) กลิ่น ฆานวิญญาณ ฆานสัมผัส ฆานสัมผัสสชาเวทนา 
       (4) ชิวหา (ลิ้น) รส ชิวหา วิญญาณ ชิวหาสัมผัส ชิวหาสัมผัสสชเวทนา 
       (5) กาย โผฎฐัพพะ กายวิญญาณ กายสัมผัส กายสัมผัสสชาเวทนา 
       (6) มนะ (ใจ) ธรรมะ (ความคิดคํานึงตางๆ) มโนวิญญาณ มโนสัมผัส 
มโนสัมผัสสชาเวทนา 
      2) สาเหตุเมื่อ กําหนดตัวปญหาไดและเขาใจสภาพของปญหาแลว ก็คนหา
สาเหตุใหเกิดไปหรือตัวไฟที่เผาผลาญนั้นตอไปไดความวา สิ่งที่กลาวมานั้น ลุกไหมดวยกิเลส 3 อยาง 
       (1) ราคะ ความอยากได ความใคร ความติดใจ ความกําหนัดยินดี 
       (2) โทสะ ความโกรธ ความขัดใจ ความเดือดแคนชิงชังไมพอใจตางๆ 
       (3) โมหะ ความหลง ความไมรู ไมเขาใจสภาพของสิ่งทั้งหลายตาม
ความเปนจริง 
       ขอปฏิบัติเพื่อแกไขพระพุทธองคตรัสตอไปอีกวาอริยสาวกผูไดเรียนรู
แลว เมื่อเห็นอยูอยางนี้ ยอมหนายในอายตนะภายใน ภายนอกตลอดถึงเวทนาทั้งหมดเหลานั้น เมื่อ
หยายก็ยอมไมยึดติด 
       ผลเมื่อไมยึดติด ก็หลุดพน เมื่อหลุดพนก็เกิดญาณหยั่งรู วาหลุดพน
แลว เปนอันสิ้นชาติ อยูจบพรหมจรรยทําสิ่งที่จะตองทําเสร็จสิ้นแลว สิ่งที่จะตองทําเพื่อเปนอยางนี้ ไม
มีเหลืออีกเลย  
       พระธรรมเทศนา อาทิตตปริยายสูตร ที่ทรงแสดงแกชฏิล มีขอควร
สังเกตในแงการสอนที่เปนขอสําคัญ 2 อยางคือ  
       1) ทรงสอนใหตรงกับความถนัด และความสนใจของชฏิลพระธรรม
เทศนาของพระพุทธเจา ไมวาจะทรงแสดงที่ใดและแกใครยอมมีจุดหมายเปนแนวเดียวกัน คือ มุงให
เกดิความรูความเขาใจในสภาวะของสิ่งทั้งหลายตามความเปนจริง แลวใหมีทัศนคติ และปฏิบัติตอสิ่ง
เหลานั้นอยางถูกตองในทางท่ีเปนประโยชนทั้งแกตน และบุคคลอื่น 
       2) ทรงสอนใหตรงกับระดับสติปญญา และระดับชีวิตของชฏิลขอ
สําคัญยิ่งอยางหนึ่ง ที่พระพุทธเจาทรงคํานึงถึงในการทรงสอน คือ ความยิ่งและหยอนแหงอินทรีย     
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ของผูฟง ทรงพิจารณาวาผูฟงมีสติปญญาอยูในระดับใดไดรับการศึกษาอบรมมาในทางใดมากนอยเพียง
ไหน ดํารงชีวิตอยูอยางไรจะตองแสดงเรื่องอะไรเขาจึงจะรูเขาใจสามารถนําไปใชเปนคุณประโยชนแก
ชีวิตของเขาได 
 2.5.2 ภาวะผูนําของเจาอาวาส 
  ในทุกๆ องคกรเมื่อมีการรวมตัวของบุคคลที่ทํางานเพื่อจุดเปาหมายเดียวกันองคกร
นั้นๆจําเปนที่จะตองมีผูนําในองคกรสงฆก็เชนเดียวกันจําเปนตองมีผูนําสงฆในทุกระดับแมแตเพียงวัด
ซึ่งถือวาเปนหนวยงานที่เล็กที่สุดในการการปกครองคณะสงฆก็จําตองมีผูนําซึ่งผูนําวัดนั้นเรียกวา 
“เจาอาวาส”ซึ่งผูวิจัยไดกลาวถึงความหมายมาแลวขางตน แตจะสรุปใหเห็นภาพชัดอีกครั้งวาเจา
อาวาสนั้นหมายถึงผูนําสงฆในระดับวัด คําวา “เจา” ในที่นี้หมายถึง ผูนํา และคําวา “อาวาส” นั้น ก็
หมายถึงวัดนั่นเอง เนื่องจากเจาอาวาสเปนผูที่มีความสําคัญตอการบริหารและจัดการวัดมากที่สุดไดมี
ผูกลาวถึงความสําคัญของเจาอาวาสดังตอไปนี้ 
  ไพบูลย  เสียงกอง (2544) ไดกลาวถึงความสําคัญของเจาอาวาสไววา เจาอาวาสเปน
ผูมีความสําคัญตอวัดที่สุดทั้งตอความเจริญรุงเรืองสันติสุขและความมั่นคงโดยทําหนาที่เปนผูบริหาร
กิจการตางๆของวัดเปนผูปกครองบังคับบัญชากํากับดูแลแนะนําสั่งสอนพระภิกษุสามเณรและฆราวาส
ผูอยูในวัดใหมีความเปนระเบียบเรียบรอยดีงาม ใหอยูในศีลธรรมอันดีดําเนินกิจกรรมและโครงการ
ตางๆของวัดใหมีความเจริญรุงเรืองมั่นคงเปนศูนยกลางของชุมชนในการศึกษาอบรมศีลธรรม
จริยธรรมและภาวนาธรรม ในขณะที่นอยลายครามและสุบรรณจันทบุตร (2539) กลาวถึงความสําคัญ
ของเจาอาวาสวาเปนผูบริหารกิจการวัดเปนผูปกครองดูแลแนะนําสั่งสอนพระภิกษุสามเณรและ
ฆราวาสผูอยูในวัดใหมีความเปนระเบียบเรียบรอยใหอยูในศีลธรรมอันดีดําเนินกิจกรรมและโครงการ
ตางๆของวัดใหสําเร็จไปดวยดีมีประสิทธิภาพสูงและทําใหวัดเจริญรุงเรือง นอกจากนี้บุญรวมเทียม
จันทร (2546) ไดกลาวถึงความสําคัญของเจาอาวาสไววาเจาอาวาสเปนหัวหนาของพระภิกษุสงฆเปน
ผูปกครองดูแลพระภิกษุในวัดใหอยูเปนปกติสุขเชนเดียวกับบานที่ตองมีหัวหนาบานที่เรียกวาหัวหนา
ครอบครัวดังนั้นเจาอาวาสจึงเปนพอของวัดเปนหัวหนาวัดเปนผูมีอํานาจหนาที่ตามกฎหมายในการ
ปกครองดูแลวัด 
  สรุปความสําคัญของเจาอาวาสไดวาเจาอาวาสเปนผูปกครองบังคับบัญชาแนะนําสั่ง
สอนพระภิกษุสามเณรและฆราวาสผูอยูในวัดดําเนินกิจกรรมและโครงการตางๆ ของวัดใหมีความ
เจริญเจาอาวาสเอาใจใสตอการดําเนินกิจกรรมของวัดวัดก็ยอมมีโอกาสเจริญกาวหนามากแตถาเจา
อาวาสไมเอาใจใสตอการดําเนินกิจกรรมของวัดก็ทําใหวัดเสื่อมโทรมลง แตการเปนผูนํานั้นมิใชภิกษุ
ทุกรูปที่จะเปนไดจําตองมีคุณสมบัติที่ถูกกําหนดไวโดยอิงอาศัยตามพระบรมพุทธานุญาตและกฎมหา
เถรสมาคม 
  2.5.2.1 คุณสมบัติของเจาอาวาสตามพระบรมพุทธานุญาต 
     คัมภีรพระสุตตันตปฎกอังคุตตรนิกายปญจกนิบาตอาวาสิกวรรค (องฺ.ปฺจ.) 
ไดกลาวถึงคุณสมบัติหรือคุณธรรมที่ดีและไมดีของเจาอาวาสสรุปไดดังนี ้
     ในอาวาสิกสูตร (องฺ.ปฺจก.) วาดวยธรรมของเจาอาวาสเอาไววาดูกอนภิกษุ
ทั้งหลายภิกษุเจาอาวาสประกอบดวยธรรม 5 ประการยอมเปนผูไมควรยกยองธรรม 5 ประการเปน
ไฉนคือภิกษุเจาอาวาสเปนผูไมถึงพรอมดวยมรรยาทไมเพรียบพรอมดวยวัตร 1 ไมเปนพหูสูตไมทรงสุตะ 1 



110 

เปนผูไมประพฤติขัดเกลาไมยินดีในการหลีกออกเรน 1 ไมยินดีในกัลยาณธรรมเปนผูไมมีวาจาไพเราะ
ไมกระทําถอยคําใหไพเราะ 1 มีปญญาทรามโงเขลา 1 ดูกอนภิกษุทั้งหลายภิกษุเจาอาวาส
ประกอบดวยธรรม5 ประการนี้และเปนผูไมควรยกยอง ดูกอนภิกษุทั้งหลายภิกษุเจาอาวาส
ประกอบดวยธรรม5 ประการยอมเปนผูควรยกยองธรรม 5 ประการเปนไฉนคือภิกษุเจาอาวาสเปนผู
ถึงพรอมดวยมรรยาทถึงพรอมดวยวัตร 1 เปนพหูสูตทรงไวซึ่งสุตะ 1 เปนผูประพฤติขัดเกลายินดีใน
การหลีกออกเรนยินดีในกัลยาณธรรม 1 มีวาจาไพเราะกระทําถอยคําใหไพเราะ 1 มีปญญาเฉลียว
ฉลาด 1 ดูกอนภิกษุทั้งหลายภิกษุเจาอาวาสประกอบดวยธรรม 5 ประการนี้แลเปนผูควรยกยอง 
     ในปยสูตร (องฺ.ปฺจก.) วาดวยปยธรรมของเจาอาวาสเอาไววาดูกอนภิกษุ
ทั้งหลายภิกษุเจาอาวาสประกอบดวยธรรม 5 ประการยอมเปนที่รักที่ชอบใจที่เคารพเปนที่สรรเสริญ
ของเพ่ือนพรหมจรรยธรรม 5 ประการเปนไฉนคือเปนผูมีศีลสํารวมดวยความสํารวมในพระปาฏิโมกข
ถึงพรอมดวยอาจาระและโคจรมีปกติเห็นภัยในโทษมีประมาณนอยสมาทานศึกษาอยูในสิกขาบท
ทั้งหลาย 1 เปนพหูสูตทรงไวซึ่งสุตะสั่งสมสุตะ เปนผูไดสดับมากจําทรงไวคลองปากขึ้นใจแทงตลอด
ดวยดีดวยทิฎฐิซึ่งธรรมอันไพเราะในเบื้องตนไพเราะในทามกลางไพเราะในที่สุดประกาศพรหมจรรย
พรอมทั้งอรรถพรอมทั้งพยัญชนะบริสุทธิ์บริบูรณสิ้นเชิง 1 เปนผูมีวาจาไพเราะกระทําถอยคําให
ไพเราะประกอบดวยวาจาของชาวเมืองสละสลวยไมมีโทษใหทราบขอความไดชัด 1 เปนผูไดตามความ
ปรารถนาไดโดยไมยากไมลําบากซึ่งฌาน 4 อันมีในจิตยิ่งเปนเครื่องอยูเปนสุขในปจจุบัน 1 ทําใหแจง
ซึ่งเจโตวิมุติปญญาวิมุติอันหาอาสวะมิไดเพราะอาสวะทั้งหลายสิ้นไปดวยปญญาอันยิ่งเองในปจจุบัน
เขาถึงอยู 1 ดูกอนภิกษุทั้งหลายภิกษุเจาอาวาสประกอบดวยธรรม 5 ประการนี้แลยอมเปนที่รักที่ชอบ
ใจที่เคารพเปนที่สรรเสริญของเพ่ือนพรหมจรรย 
     ในโสภณสูตร(องฺ.ปฺจก.) วาดวยโสภณธรรมของเจาอาวาสเอาไววา ดูกอน
ภิกษุทั้งหลายภิกษุเจาอาวาสประกอบดวยธรรม 5 ประการยอมยังอาวาสใหงามธรรม 5 ประการเปน
ไฉนคือเปนผูมีศีลสํารวมดวยความสํารวมในพระปาฏิโมกขฯลฯศึกษาอยูในสิกขาบททั้งหลาย 1 เปน
พหูสูตฯลฯบริสุทธิ์บริบูรณสิ้นเชิง 1 เปนผูมีวาจาไพเราะฯลฯใหทราบขอความไดชัด 1 เปนผูสามารถ
เพื่อใหผูเขาไปหาเห็นแจงใหสมาทานใหอาจหาญใหราเริงดวยธรรมีกถา 1 เปนผูไดตามความปรารถนา
ไดโดยไมยากไมลําบากซึ่งฌาน 4 อันมีในจิตยิ่งเปนเครื่องอยูเปนสุขในปจจุบัน 1 ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
ภิกษุเจาอาวาสประกอบดวยธรรม 5 ประการนี้แลยอมยังเจาอาวาสใหงาม 
     ในพหูปการสูตร(องฺ.ปฺจก.) วาดวยอุปการธรรมของเจาอาวาสเอาไววา 
ดูกอนภิกษุทั้งหลายภิกษุเจาอาวาสประกอบดวยธรรม 5 ประการยอมเปนผูมีอุปการะมากแกอาวาส
ธรรม 5 ประการเปนไฉนคือเปนผูมีศีลฯลฯสมาทานศึกษาอยูในสิกขาบททั้งหลาย 1 เปนพหูสูตฯลฯ
บริสุทธิ์บริบูรณสิ้นเชิง 1 ปฏิสังขรณเสนาสนะที่หักพัง 1 ก็ภิกษุสงฆหมูใหญเขามาแลวมีภิกษุมาจาก
แควนตางๆยอมเขาไปบอกคฤหัสถวาดูกอนทานผูมีอายุทั้งหลายมีภิกษุสงฆหมูใหญเขามาแลวมีภิกษุ
มาจากแควนตางๆขอเชิญทานทั้งหลายทําบุญเปนสมัยทําบุญ 1 เปนผูไดตามความปรารถนาไดโดยไม
ยากไมลําบากซึ่งฌาน 4 อันมีในจิตยิ่งเปนเครื่องอยูเปนสุขในปจจุบัน1 ดูกอนภิกษุทั้งหลายภิกษุเจา
อาวาสประกอบดวยธรรม 5 ประการนี้แลยอมเปนผูมีอุปการะมากแกอาวาส 
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     ในอนุกัมปสูตร(องฺ.ปฺจก.) วาดวยกรุณาธรรมของเจาอาวาสเอาไววา ดูกอน
ภิกษุทั้งหลายภิกษุเจาอาวาสประกอบดวยธรรม 5 ประการยอมอนุเคราะหคฤหัสถธรรม 5 ประการเปน
ไฉนคือยังคฤหัสถใหสมาทานในอธิศีล 1 ยังคฤหัสถใหตั้งอยูในธรรมทัศนะ 1 เขาไปหาคฤหัสถผูปวยแลว
ยอมใหสติวาทานทั้งหลายจงตั้งสติใหตรงตอพระรัตนตรัยก็ภิกษุสงฆหมูใหญเขามาแลวมีภิกษุมาจากแควน
ตางๆยอมเขาไปบอกคฤหัสถวา ดูกอนทานผูมีอายุทั้งหลายมีภิกษุสงฆหมูใหญเขามาแลวมีภิกษุมาจาก
แควนตางๆขอเชิญทานทั้งหลายทําบุญเปนสมัยทําบุญ 1 ยอมฉันโภชนะที่พวกคฤหัสถถวายจะเลวหรือ
ประณีตก็ตามดวยตนเอง 1 ไมยังศรัทธาไทยใหเสียไป 1 ดูกอนภิกษุทั้งหลายภิกษุเจาอาวาสประกอบดวย
ธรรม 5 ประการนี้และยอมอนุเคราะหคฤหัสถ 
     ในปฐมอวัณณารหสูตร(องฺ.ปฺจก.) วาดวยธรรมที่ทําใหเจาอาวาสเลวและดี
เอาไววา ดูกอนภิกษุทั้งหลายภิกษุเจาอาวาสประกอบดวยธรรม 5 ประการเหมือนถูกนํามาเก็บไวใน
นรกธรรม 5 ประการเปนไฉนคือไมใครครวญไมพิจารณากอนแลวกลาวสรรเสริญผูควรตําหนิ 1 ไม
ใครครวญไมพิจารณากอนแลวกลาวตําหนิผูควรสรรเสริญ 1 ไมใครครวญไมพิจารณากอนแลวแสดง
ความเลื่อมใสใหปรากฏในที่อันไมควรเลื่อมใส 1 ไมใครครวญไมพิจารณากอนแลวแสดงความเลื่อมใส
ใหปรากฏในที่อันควรเลื่อมใส 1 ยอมยังศรัทธาไทยใหตกไป 1 ดูกอนภิกษุทั้งหลายภิกษุเจาอาวาส
ประกอบดวยธรรม 5 ประการนี้แลเหมือนถูกโยนลงในนรก ดูกอนภิกษุทั้งหลายภิกษุเจาอาวาส
ประกอบดวยธรรม 5 ประการเหมือนไดรับเชิญมาอยูในสวรรคธรรม 5 ประการเปนไฉนคือใครครวญ
พิจารณากอนแลวกลาวตําหนิผูควรตําหนิ 1 ใครครวญพิจารณากอนแลวกลาวสรรเสริญผูควร
สรรเสริญ 1 ใครครวญพิจารณากอนแลวแสดงความไมเลื่อมใสใหปรากฏในที่อันไมควรเลื่อมใส 1 
ใครครวญพิจารณากอนแลวแสดงความเลื่อมใสใหปรากฏในที่อันควรเลื่อมใส 1 ยอมไมยังศรัทธาไทย
ใหตกไป 1 ดูกอนภิกษุทั้งหลายภิกษุเจาอาวาสประกอบดวยธรรม 5 ประการนี้แลเหมือนไดรับเชิญมา
อยูในสวรรค 
     ในทุติยอวัณณารหสูตร(องฺ.ปฺจก.) วาดวยธรรมที่ทําใหเจาอาวาสเลวและดี
เอาไววา ดูกอนภิกษุทั้งหลายภิกษุเจาอาวาสประกอบดวยธรรม 5 ประการเหมือนถูกโยนลงในนรก
ธรรม 5 ประการเปนไฉนคือไมใครครวญไมพิจารณากอนแลวกลาวสรรเสริญผูควรตําหนิ1ไมใครครวญ
ไมพิจารณากอนแลวกลาวตําหนิผูควรสรรเสริญ 1 เปนผูตระหนี่อาวาสหวงแหนอาวาส 1 เปนผู
ตระหนี่สกุลหวงแหนสกุล 1 ยอมยังศรัทธาไทยใหตกไป 1 ดูกอนภิกษุทั้งหลายภิกษุเจาอาวาส
ประกอบดวยธรรม 5 ประการนี้แลเหมือนถูกโยนลงในนรกดูกอนภิกษุทั้งหลายภิกษุเจาอาวาส
ประกอบดวยธรรม 5 ประการเหมือนไดรับเชิญมาอยูในสวรรคธรรม 5 ประการเปนไฉนคือใครครวญ
พิจารณากอนแลวกลาวตําหนิผูควรตําหนิ 1 ใครครวญพิจารณากอนแลวกลาวสรรเสริญผูควร
สรรเสริญ 1 ไมเปนผูตระหนี่อาวาสไมหวงแหนอาวาส 1 ไมเปนผูตระหนี่สกุลไมหวงแหนสกุล 1 ไมยัง
ศรัทธาไทยใหตกไป 1 ดูกอนภิกษุทั้งหลายภิกษุเจาอาวาสประกอบดวยธรรม 5 ประการนี้แลเหมือน
ไดรับเชิญมาอยูในสวรรค 
     ในตติยอวัณณารหสูตร(องฺ.ปฺจก.) วาดวยธรรมที่ทําใหเจาอาวาสเลวและดีเอาไว
วา ดูกอนภิกษุทั้งหลายภิกษุเจาอาวาสประกอบดวยธรรม 5 ประการเหมือนถูกโยนลงในนรกธรรม 5 ประการ
เปนไฉนคือไมใครครวญไมพิจารณากอนแลวกลาวสรรเสริญผูควรตําหนิ 1 ไมใครครวญไมพิจารณากอนแลว
กลาวตําหนิผูควรสรรเสริญ 1 เปนผูตระหนี่อาวาส 1ตระหนี่สกุล 1 ตระหนี่ลาภ 1 ดูกอนภิกษุ
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ทั้งหลายภิกษุเจาอาวาสประกอบดวยธรรม 5 ประการนี้แลเหมือนถูกโยนลงในนรก ดูกอนภิกษุ
ทั้งหลายภิกษุเจาอาวาสประกอบดวยธรรม 5 ประการเหมือนไดรับเชิญมาอยูในสวรรคธรรม 5 
ประการเปนไฉนคือใครครวญพิจารณากอนแลวกลาวตําหนิผูควรตําหนิ 1 ใครครวญพิจารณากอนแลว
กลาวสรรเสริญผูควรสรรเสริญ 1 ไมตระหนี่อาวาส 1 ไมตระหนี่สกุล 1 ไมตระหนี่ลาภ 1 ดูกอนภิกษุ
ทั้งหลายภิกษุเจาอาวาสประกอบดวยธรรม 5 ประการนี้แลเหมือนไดรับเชิญมาอยูในสวรรค 
     ในปฐมมัจฉริยสูตร(องฺ.ปฺจก.) กลาวถึงธรรมที่ทําใหเจาอาวาสตกต่ําและไม
ตกต่ําเอาไววา ดูกอนภิกษุทั้งหลายภิกษุเจาอาวาสประกอบดวยธรรม 5 ประการเหมือนถูกโยนลงในนรก
ธรรม 5 ประการเปนไฉนคือเปนผูตระหนี่อาวาส 1 เปนผูตระหนี่สกุล 1 เปนผูตระหนี่ลาภ 1 เปนผูตระหนี่
วรรณะ 1 ยอมยังศรัทธาไทยใหตกไป 1 ดูกอนภิกษุทั้งหลายภิกษุเจาอาวาสประกอบดวยธรรม5 ประการนี้
แลเหมือนถูกโยนลงในนรก ดูกอนภิกษุทั้งหลายภิกษุเจาอาวาสประกอบดวยธรรม 5 ประการเหมือนไดรับ
เชิญมาอยูในสวรรคธรรม 5 ประการเปนไฉนคือไมตระหนี่อาวาส 1 ไมตระหนี่สกุล1ไมตระหนี่ลาภ 1 ไม
ตระหนี่วรรณะ 1 ไมยังศรัทธาไทยใหตกไป 1 ดูกอนภิกษุทั้งหลายภิกษุเจาอาวาสประกอบดวยธรรม 5 
ประการนี้แลเหมือนไดรับเชิญมาอยูในสวรรค 
     ทุติยมัจฉริยสูตร(องฺ.ปฺจก.) กลาวถึงธรรมที่ทําใหเจาอาวาสตกต่ําและไม
ตกต่ําเอาไววา ดูกอนภิกษุทั้งหลายภิกษุเจาอาวาสประกอบดวยธรรม 5 ประการเหมือนถูกโยนลงใน
นรกธรรม 5 ประการเปนไฉนคือเปนผูตระหนี่อาวาส 1 เปนผูตระหนี่สกุล 1 เปนผูตระหนี่ลาภ 1 เปน
ผูตระหนี่วรรณะ 1 ตระหนี่ธรรม 1 ดูกอนภิกษุทั้งหลายภิกษุเจาอาวาสประกอบดวยธรรม5 ประการนี้
แลเหมือนถูกโยนลงในนรก ดูกอนภิกษุทั้งหลายภิกษุเจาอาวาสประกอบดวยธรรม5 ประการเหมือน
ไดรับเชิญลาภ 1 ไมตระหนี่วรรณะ 1 ไมตระหนี่ธรรม 1 ดูกอนภิกษุทั้งหลายภิกษุเจาอาวาส
ประกอบดวยธรรม 5 ประการนี้แลเหมือนไดรับเชิญมาอยูในสวรรค 
  2.5.2.2 คุณสมบัติของเจาอาวาสตามกฎมหาเถรสมาคม 
     คุณสมบัติของเจาอาวาสไดกําหนดเอาไวในกฎมหาเถรสมาคมฉบับที่ 24 
(พ.ศ. 2541) วาดวยการแตงตั้งถอดถอนพระสังฆาธิการ (สํานักงานเลขาธิการมหาเถรสมาคม, 2542) 
ไดกําหนดคุณสมบัติของพระสังฆาธิการและของเจาอาวาสเอาไวดังนี้ 
     1. คุณสมบัติทั่วไป ตองมีพรรษาสมควรแกตําแหนงมีความรูสมควรแก
ตําแหนงมีความประพฤติเรียบรอยตามพระธรรมวินัยเปนผูฉลาดสามารถในการปกครองคณะสงฆไม
เปนผูมีรางกายทุพพลภาพไรความสามารถหรือมีจิตฟนเฟอนไมสมประกอบหรือเปนโรคเรื้อนหรือเปน
วัณโรคในระยะอันตรายจนเปนที่นารังเกียจไมเคยตองคําวินิจฉัยลงโทษในอธิกรณที่พึงรังเกียจมากอน 
และไมเคยถูกถอดถอนหรือถูกปลดจากตําแหนงใดเพราะความผิดมากอน 
     2. คุณสมบัติเฉพาะ ตองมีพรรษาพน 5 เปนผูทรงเกียรติคุณเปนที่เคารพ
นับถือของบรรพชิตและคฤหัสถในถิ่นนั้น 
     ส วนพระภิกษุผู จะดํ าร งตํ าแหน ง เจ าอาวาสพระอารามหลวงใน
กรุงเทพมหานครตองมีคุณสมบัติโดยเฉพาะอีกสวนหนึ่งคือ ตองมีพรรษาพน 10เปนผูทรงเกียรติคุณ
เปนที่เคารพนับถือของบรรพชิตและคฤหัสถ อีกทั้งตองมีสมณศักดิ์ไมตํ่ากวาพระราชาคณะชั้นราช
สําหรับพระอารามหลวงชั้นเอกไมตํ่ากวาพระราชาคณะชั้นสามัญสําหรับพระอารามหลวงชั้นโท และ
ไมตํ่ากวาพระครูผูชวยเจาอาวาสชั้นเอก สําหรับพระอารามหลวงชั้นตรี 
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     สําหรับพระภิกษุผูจะดํารงตําแหนงเจาอาวาสพระอารามหลวงในจังหวัดอื่น
นอกจากกรุงเทพมหานครตองมีคุณสมบัติโดยเฉพาะอีกสวนหนึ่งคือตองมีพรรษาพน 10เปนผูทรง
เกียรติคุณเปนที่เคารพนับถือของบรรพชิตและคฤหัสถอีกทั้งตองมีสมณศักดิ์ไมตํ่ากวาพระราชาคณะ
ชั้นสามัญสําหรับพระอารามหลวงชั้นเอกไมตํ่ากวาพระครูผูชวยเจาอาวาสชั้นเอกสําหรับพระอาราม
หลวงชั้นโท และไมตํ่ากวาพระครูผูชวยเจาอาวาสชั้นโทหรือพระครูสัญญาบัตรที่มีนิตยภัตไมตํ่ากวา
พระครูผูชวยเจาอาวาสชั้นโทสําหรับพระอารามหลวงชั้นตรี 
     ในเรื่องคุณสมบัติของเจาอาวาสนี้นอยลายครามและสุบรรณจันทบุตร 
(2539) ไดเสนอคุณสมบัติที่ดีของเจาอาวาสไววาตองเปนผูทรงศีลทรงธรรมเปนผูมีกิจการงานสะอาด
ไมประพฤตินอกรีตนอกรอยแหงสมณะเปนผูฉลาดในอุบายแหงทางเจริญและทางเสื่อมเปนผูมองเห็น
การณไกลในการสืบทอดในการบริหารการปกครองแลวรีบสรางทายาทขึ้นมาโดยเฉพาะอุบายวิธีใน
การสรางคนมีภาวะผูนําเปนผูมีสัปปุริสธรรม 7เปนผูมีบุคลิกภาพท่ีดีเปนผูมีวาจาดีเปนผูมีปญญาดีรอบ
รูทั้งคดีโลกและคดีธรรมพอสมควรเปนผูมีความคิดริเริ่มสรางสรรคเปนผูมีคุณธรรมในการบริหารและ
การปกครองไดดี 
     จากคุณสมบัติของเจาอาวาสที่ระบุไวในกฎมหาเถรสมาคมและขอเสนอแนะ
คุณสมบัติของเจาอาวาสที่ดีนั้นพบวาเจาอาวาสจะตองเปนผูที่มีพรรษาสมควรแกตําแหนงและเปนที่เคารพ
นับถือของบรรพชิตและคฤหัสถในวัดนั้นถาเปนวัดพระอารามหลวงจะตองมีสมณศักดิ์ที่สมควรแกตําแหนง
ดวยนอกจากนี้ยังตองมีคุณสมบัติเฉพาะตัวในฐานะเปนผูนําของวัดเชนมีคุณธรรมที่ดีมีภาวะผูนําและวิสัยทัศนที่
กาวไกล 
     ในกฎมหาเถรสมาคมฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2541) วาดวยการแตงตั้งถอดถอน
พระสังฆาธิการ (สํานักงานเลขาธิการมหาเถรสมาคม, 2542) ไดกําหนดคุณสมบัติของพระสังฆาธิการ
เอาไวในสวนของพรรษาสมควรแกตําแหนงและนอกจากนี้พระสังฆาธิการระดับตางๆยังกําหนดสมณ
ศักดิ์เอาไวแตกตางกันออกไปซึ่งเจาอาวาสนั้นสามารถดํารงตําแหนงพระสังฆาธิการทําหนาที่ในการ
ปกครองคณะสงฆที่สูงขึ้นไปในขณะเดียวกันไดดวย มีรายละเอียดเกี่ยวกับพรรษาและสมณศักดิ์
ดังตอไปนี ้
     1. พรรษาพรรษาคือระยะเวลานับตั้งแตอุปสมบทมาจนถึงปจจุบันของ
พระสงฆตามหลักของพระวินัยไดแบงพรรษาออกเปน3ระดับไดแกพระนวกะคือผูบวชใหมมีระยะเวลา
นับตั้งแตอุปสมบทมาไมเกิน 5 พรรษาตองถือนิสัยกับอุปชฌายหรืออาจารยหามมิใหปกครองหมูคณะไม
สามารถดํารงตําแหนงเจาอาวาสวัดไดพระมัชฌิมะคือผูบวชปานกลางมีระยะเวลานับตั้งแตอุปสมบทมาไม
เกิน 10 พรรษาไมตองถือนิสัยกับอุปชฌายหรืออาจารยสามารถดํารงตําแหนงเจาอาวาสวัดราษฎรและเจา
คณะตําบลไดพระเถระคือผูบวชมานานมีระยะเวลานับตั้งแตอุปสมบทมาครบ 10 พรรษาสามารถดํารง
ตําแหนงเจาคณะอําเภอเจาคณะจังหวัดเจาอาวาสวัดพระอารามหลวงหรือไดรับแตงตั้งเปนพระอุปชฌาย 
     2. สมณศักดิ์สมณศักดิ์นั้นถือเปนยศที่ไดรับพระราชทานจากพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัวทั้งโดยตรงและพระราชทานใหคณะสงฆแตงตั้งกันเอง(สุนทรสุภูตะโยธิน,2543)แบงออกเปน
6ประเภทไดแกสมเด็จพระราชาคณะพระราชาคณะพระครูสัญญาบัตรพระเปรียญพระฐานานุกรมพระพิธี
ธรรมพระครูประทวน 
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     สรุปไดวาพรรษาเกี่ยวของกับเจาอาวาสในการเขาสูตําแหนงเจาอาวาสและ
ตําแหนงในการปกครองคณะสงฆและสมณศักดิ์จะเกี่ยวของกับเจาอาวาสเมื่อดํารงตําแหนงสูงขึ้นไป
อีกหากเปนเพียงเจาอาวาสวัดโดยทั่วไปจะมีสมณศักดิ์พระครูสัญญาบัตรเจาอาวาสวัดราษฎรกับเจา
อาวาสพระอารามหลวงในชั้นตางๆเทานั้นและหากไมมีสมณศักดิ์ใดๆเลยไมสามารถดํารงตําแหนงเจา
อาวาสวัดพระอารามหลวงไดสวนเจาอาวาสวัดราษฎรนั้นแมไมมีสมณศักดิ์ก็ดํารงตําแหนงไดและเรียก
คํานําหนาวาพระอธิการในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยจึงเลือกศึกษาสมณศักดิ์และพรรษาของเจาอาวาสโดย
แบงสมณศักดิ์ออกเปนสัญญาบัตรไดแกพระราชาคณะกับพระครูสัญญาบัตรและไมเปนสัญญาบัตร
ทั้งนี้เพราะสมณศักดิ์ในชั้นสัญญาบัตรทั้งหมดเปนสมณศักดิ์ที่ไดจากการมีผลงานในการพัฒนาวัดสวน
สมณศักดิ์อื่นนั้นไดมาจากการแตงตั้งสอบไลไดไมเก่ียวของกับผลงานการพัฒนาวัดโดยตรงสวนพรรษา
แบงออกเปน 3 ระดับคือนอยมีพรรษานอยกวา 11 พรรษาปานกลางมีพรรษา11-20 พรรษาและมาก
มีพรรษามากกวา 20 พรรษาโดยอนุโลมตามการแบงพรรษาตามหลักของพระธรรมวินัยและการ
แตงตั้งพระสังฆาธิการตามกฎมหาเถรสมาคม 
     เจาอาวาสเปนพระสังฆาธิการปกครองดูแลวัดการแตงตัง้ถอดถอนเจาอาวาส
จึงตองเปนไปตามพระราชบัญญัติคณะสงฆพ.ศ. 2505 แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคณะสงฆ 
(ฉบับที ่2) พ.ศ. 2535 มาตรา 23 กําหนดเอาไววาการแตงตั้งถอดถอนเจาอาวาสรองเจาอาวาสผูชวย
เจาอาวาสพระภิกษุอันเกี่ยวกับตําแหนงปกครองคณะสงฆ ตําแหนงอื่นๆใหเปนไปตามหลักเกณฑและ
วิธีการที่กําหนดในกฎมหาเถรสมาคม (สํานักงานเลขาธิการมหาเถรสมาคม, 2542) การแตงตั้งเจา
อาวาสนั้นกฎมหาเถรสมาคมฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2541)วาดวยการแตงตั้งถอดถอนพระสังฆาธิการ 
(สํานักงานเลขาธิการมหาเถรสมาคม, 2542) ไดกําหนดวิธีการดําเนินการแตงตั้งเจาอาวาสไววาการ
แตงตั้งเจาอาวาสนอกจากพระอารามหลวงในตําบลใดเปนหนาที่ของเจาคณะอําเภอรองเจาคณะ
อําเภอเจาคณะตําบลรองเจาคณะตําบลเจาสังกัดถาไมมีรองเจาคณะอําเภอไมมีรองเจาคณะตําบลให
เจาคณะอําเภอเลือกเจาอาวาสในตําบลนั้นรวมกันทั้งหมดไมนอยกวา3รูปรวมกันพิจารณาคัดเลือก
พระภิกษุที่มีคุณสมบัติตามคุณสมบัติทั่วไปของพระสังฆาธิการและคุณสมบัติเฉพาะของเจาอาวาสแลว
ใหเจาคณะอําเภอรายงานเสนอเจาคณะจังหวัดพิจารณาแตงตั้งถาพระภิกษุผูจะดํารงตําแหนงเจา
อาวาสวัดนั้นดํารงตําแหนงเจาคณะจังหวัดอยูดวยใหเจาคณะอําเภอรายงานเสนอเจาคณะจังหวัดเพื่อ
เจาคณะภาคพิจารณาแตงตั้งสวนการแตงตั้งเจาอาวาสพระอารามหลวงใหเปนหนาที่ของเจาคณะ
จังหวัดพิจารณาคัดเลือกพระภิกษุที่มีคุณสมบัติตามคุณสมบัติทั่วไปของพระสังฆาธิการและ
คุณสมบัติเฉพาะของเจาอาวาสเสนอผูบังคับบัญชาตามลําดับเพื่อมหาเถรสมาคมพิจารณาถาพระภิกษุ
ผูจะดํารงตําแหนงเจาอาวาสพระอารามหลวงนั้นดํารงตําแหนงเจาคณะจังหวัดอยูดวยใหเปนหนาที่
ของเจาคณะภาคดําเนินการในการนี้สมเด็จพระสังฆราชจะทรงแตงตั้งเจาอาวาสตามมติมหาเถร
สมาคม 
  2.5.2.3 อํานาจหนาที่ของเจาอาวาส 
     อํานาจเจาอาวาสสิ่งที่เปนอุปการะแกการปฏิบัติงานของเจาอาวาสเพื่อให
งานที่ปฏิบัติเปนไปดวยดีเปนสิ่งที่คูกับหนาที่เจาอาวาสมีไวเพื่อใชบังคับบัญชาผูอยูในบังคับบัญชา
โดยเฉพาะเกี่ยวกับบรรพชิตและคฤหัสถที่มีท่ีอยูหรือพํานักอาศัยอยูในวัดนั้นดังในพระราชบัญญัติคณะ
สงฆพ.ศ. 2505 แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคณะสงฆ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 (สํานักงาน
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เลขาธิการมหาเถรสมาคม, 2542) ในมาตรา 38 วา หามบรรพชิตและคฤหัสถซึ่งมิไดรับอนุญาตจาก
เจาอาวาสเขาไปอยูอาศัยในวัดสั่งใหบรรพชิตหรือคฤหัสถซึ่งไมอยูในโอวาทของเจาอาวาสออกไปเสีย
จากวัดสั่งใหบรรพชิตหรือคฤหัสถที่มีที่อยูหรือพํานักอาศัยในวัดทํางานภายในวัดหรือใหทําทัณฑบนหรือ
ใหขอขมาโทษในเมื่อบรรพชิตหรือคฤหัสถในวัดนั้นประพฤติผิดคําสั่งเจาอาวาสซึ่งสั่งไดโดยชอบดวย
พระธรรมวินัยกฎมหาเถรสมาคม ขอบังคับระเบียบหรือคําสั่งของมหาเถรสมาคม  
     มนัสภาคภูมิ (2544) ไดสรุปอํานาจเจาอาวาสตามมาตรา 38 วาเปนอํานาจ
เกี่ยวกับบรรพชิตและคฤหัสถหรือผูจะเขามาอยูในปกครองและผูอยูใตปกครองแยกพิจารณาได 3 ทางคือ
1. อํานาจรับคนเขา2. อํานาจเอาคนออก3. อํานาจสั่งลงโทษ 
     อํานาจ 1. อํานาจรับคนเขาหมายถึงอํานาจที่เจาอาวาสตองใชดุลยพินิจใน
การรับคนเขาอยูในวัดทั้งที่จะมาอยูประจําหรือเปนการชั่วคราวซึ่งอาจแยกออกเปน2 คือหามมิให
บรรพชิตหรือคฤหัสถเขาไปอยูในวัดโดยพลการและอนุญาตใหบรรพชิตหรือคฤหัสถเขาไปอยูในวัด 
     การหามและอนุญาตดังกลาวนี้เปนอํานาจโดยตรงของเจาอาวาสจึงถือไดวา
เจาอาวาสเปนผูคัดเลือกคนเขาวัดคูกับตําแหนงพระอุปชฌายซึ่งเปนตําแหนงรับคนเขาเปนภิกษุ
สามเณรอันเปนสมาชิกชั้นในแหงพระพุทธศาสนาการรับหรือไมรับบรรพชิตหรือคฤหัสถเขาอยูในวัด
เปนอํานาจโดยตรงของเจาอาวาสสวนการรับหรือไมรับคนเขาเปนบรรพชิตเปนภาระโดยตรงของพระ
อุปชฌายการที่สังฆมณฑลจะไดคนดีเขาอยูวัดหรือจะไดคนดีเขาเปนสมาชิกชั้นในของพระพุทธศาสนา
เปนอํานาจและภาระของเจาอาวาสและพระอุปชฌายโดยแท 
     อํานาจ 2. อํานาจเอาคนออกหมายถึงอํานาจที่เจาอาวาสจะตองใชดุลยพินิจ
ในการคัดคนไวในวัดหรือใหคนออกไปจากวัดซึ่งอาจแยกไดเปน 2 คือใหคนดีอยูในวัดและใหคนไมดี
ออกไปจากวัด 
     การใหคนดีอยูในวัดเปนอํานาจโดยตรงของเจาอาวาสการเชนนี้ ยอมถือไดวา
เปนการปกปองคุมครองคนดีใหมีที่อยูอาศัยเพื่อใหโอกาสไดพักพิงสรางคุณงามความดีเปนการสงเคราะห
คนดีโดยควรแกฐานานุรูปยอมเปนอํานาจสําคัญอยางหนึ่งของเจาอาวาสแตมิไดแสดงใหปรากฏยอม
เปนไปตามสัจธรรม สวนการใหคนไมดีออกจากวัดก็เปนอํานาจโดยตรงอีกอันหนึ่ง ของเจาอาวาสอํานาจ
นี้ยอมมีองคประกอบอันชัดเจนคือจะสั่งไดเฉพาะผูไมตั้งอยูในโอวาทของเจาอาวาสและโอวาทนั้นเปน
โอวาทอันชอบดวยหนาที่เจาอาวาสตามมาตรา 37 ถาโอวาทนั้นเปนโอวาทอันชอบดวยหนาที่แลวผูถูกสั่ง
ไมอยูในโอวาทเจาอาวาสจึงจะสั่งใหออกไปเสียจากวัดไดและถาผูถูกสั่งขัดขืนยอมเปนความผิดฐานขัด
คําสั่งเจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญาตามาตรา 45 แตถาโอวาทหรือคําสั่งไมชอบดวยหนาที่เจา
อาวาส โอวาทหรือคําสั่งนั้นยอมไมมีผลใหผูถูกสั่งหรือผูรับโอวาทตองปฏิบัติตามกลับจะเปนการใช
อํานาจในทางมิชอบเปนเหตุใหเจาอาวาสตองรับผิดชอบในฐานะเจาพนักงานกระทําความผิดตอตําแหนง
หนาที่ตามประมวลกฎหมายอาญาไดขอนี้ตองระวัง 
     อํานาจ 3.อํานาจสั่งลงโทษหมายถึงอํานาจที่เจาอาวาสจะพึงสั่งลงโทษแก
บรรพชิตหรือคฤหัสถในวัดผูประพฤติผิดคําสั่งของเจาอาวาสซึ่งเปนโทษที่เบาลงและประมวลลงไดเปน 
3 สถานคือใหทํางานภายในวัดใหทําทัณฑบน และใหขอขมาโทษ 
     การลงโทษท้ัง 3 สถานนี้ เจาอาวาสจะสั่งลงโทษไดเฉพาะกรณีที่ประพฤติผิด
คําสั่งเจาอาวาส และคําสั่งนั้นชอบดวยพระธรรมวินัย กฎมหาเถรสมาคม ขอบังคับ ระเบียบ หรือคําสั่ง
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ของมหาเถรสมาคมถาคําสั่งเจาอาวาสไมชอบดวยหลักดังกลาว เจาอาวาสจะสั่งลงโทษมิไดเลยถาขืน
สั่งลงโทษยอมเปนการใชอํานาจโดยมิชอบและอาจตองรับผิดในฐานเจาพนักงานกระทําความผิดตอ
ตําแหนงหนาที่ตามประมวลกฎหมายอาญาเปนขอที่ควรระวังอยางยิ่ง 
     สวนหนาที่เจาอาวาสพระราชบัญญัติคณะสงฆพ.ศ. 2505 แกไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติคณะสงฆ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 (สํานักงานเลขาธิการมหาเถรสมาคม, 2542) ใน
มาตรา 37 วาเจาอาวาสมีหนาที่บํารุงรักษาวัดจัดกิจการและศาสนสมบัติใหเปนไปดวยดีปกครองและ
สอดสองใหบรรพชิตและคฤหัสถที่มีท่ีอยูหรือพํานักอาศัยอยูในวัดนั้นปฏิบัติตามพระธรรมวินัยกฎมหา
เถรสมาคมขอบังคับระเบียบหรือคําสั่งของมหาเถรสมาคมเปนธุระในการศึกษาอบรมและสั่งสอนธรรม
วินัยแกบรรพชิตและคฤหัสถ และใหความสะดวกตามสมควรในการบําเพ็ญกุศล 
     มนัสภาคภูมิ (2544) ยังไดสรุปหนาที่เจาอาวาสดังกลาวในมาตรา37และ
กําหนดโดยลักษณะงานเปน 4 อยาง 
     1. หนาที่ตองปฏิบัติเปนรูปธรรม 
      1) บํ ารุ งรั กษาวั ดให เป นไปด วยดี ซึ่ งหมายถึ งการก อสร างการ
บูรณปฏิสังขรณ การปรับปรุงตกแตงการกําหนดแบบแปลนแผนผังซึ่งลวนแตเปนงานที่ตองทําดวยแรง
เงิน แรงงานและแรงความคิดอันเปนสวนสรางสรรคและเสริมสรางสวนที่เปนวัตถ ุ
      2) จัดกิจการของวัดใหเปนไปดวยดีซึ่งหมายถึงการจัดกิจการของวัดอันเปนไป
ตามหนาที่ผูปกครองวัดและหนาที่จัดกิจการแทนวัดในฐานะนิติบุคคลกิจการของวัดโดยตรงซึ่งหมายถึงกิจการ 
5 ประเภทคือการศาสนศึกษาการศึกษาสงเคราะหการเผยแผพุทธศาสนาการสาธารณูปการและการสาธารณ
สงเคราะหสวนกิจการที่ตองจัดการแทนวัดในฐานะผูแทนเชนการรับทรัพยสินการอรรถคดีกิจการเหลานี้เจา
อาวาสจะตองจัดการใหเปนไปดวยดีคือใหเปนไปถูกตองตามระเบียบแบบแผนหรือจารีตวาดวยการนั้น 
      3) จัดศาสนสมบัติของวัดใหเปนไปดวยดี ซึ่งหมายถึงการดูแลและ
รักษาการใชจายการจัดหาทรัพยสินของวัดตลอดจนการบัญชีทั้งสวนที่เปนศาสนวัตถุศาสนสถาน
และศาสนสมบัติของวัดที่ตนเปนเจาอาวาสใหเปนไปดวยดีคือใหเปนไปตามวิธีการที่กําหนดใน
กฎกระทรวง 
     2. หนาที่ในการปกครองบรรพชิตและคฤหัสถในวัด 
      1) ปกครองบรรพชิตและคฤหัสถในวัดคุมครองปกปองรักษาใหบรรพชิต
และคฤหัสถผูที่มีอยูหรือพํานักอาศัยอยูในวัดนั้นไดเปนอยูดวยความผาสุกใหความอนุเคราะหในสวนที่
อยูอาศัยและปจจัยตามสมควร 
      2) สอดสองบรรพชิตและคฤหัสถในวัดตรวจตราเอาใจใสดูแลถึงการ
ประพฤติปฏิบัติตนของบรรพชิตและคฤหัสถที่มีถิ่นที่อยูหรือพํานักอาศัยอยูในวัดนั้นใหเปนไปดวย
ความเรียบรอยดีงามรวมถึงควบคุมและบังคับบัญชาบรรพชิตและคฤหัสถดังกลาวใหปฏิบัติตามพระ
ธรรมวินัยกฎหมายกฎมหาเถรสมาคมขอบังคับระเบียบหรือคําสั่งมหาเถรสมาคมและรวมถึงการวา
กลาวแนะนําชี้แจงเกี่ยวกับการปฏิบัติดังกลาวดวย 
     3. หนาที่เปนธุระจัดการศึกษาและอบรม 
      1) ในการจัดการศาสนศึกษาจัดใหมีการเรียนและการสอนพระปริยัติ
ธรรมใหบรรพชิตและคฤหัสถไดศึกษาเลาเรียนทั้งแผนกบาลีและแผนกธรรม (รวมถึงธรรมศึกษาดวย) 
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หรือเฉพาะแผนกใดแผนกหนึ่งซึ่งยึดแบบแผนตามจารีตประเพณีที่โดยปฏิบัติสืบมาโดยตรงไดแกการ
จัดตั้งสํานักศาสนศึกษาแผนกบาลีและแผนกธรรมหรือการใหพระภิกษุสามเณรไปเรียนที่วัดใกลเคียง
ซึ่งมีสํานักศาสนศึกษาดังกลาว 
      2) ในการอบรมสั่งสอนพระธรรมวินัยจัดใหมีการอบรมสั่งสอนพระธรรมวินัย
แกบรรพชิตตามวิธีการที่กําหนดไวในคําสั่งมหาเถรสมาคมเรื่องใหภิกษุสามเณรเรียนพระธรรมวินัยพ.ศ. 2528 
และการจัดใหมีการอบรมสั่งสอนพระธรรมวินัยแกคฤหัสถในรูปแบบอื่นๆรวมถึงการฝกอบรมระเบียบแบบแผน
เกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระธรรมวินัยและการปฏิบัติศาสนกิจของพระสงฆเชนการทํากิจวัตรประจําวันการ
ฝกซอมสวดมนตฝกซอมเรื่องสังฆกรรมและพิธีกรรมทางพระศาสนาตลอดจนฝกอบรมการปฏิบัติศาสนกิจของ
คฤหัสถเชนการทําวัตรสวดมนตประจําวันพระการสมาทานอุโบสถศีลและปฏิบัติศาสนพิธีอื่น  ๆ
     4. หนาที่อํานวยความสะดวกในการบําเพ็ญกุศล  
      หนาที่อํานวยความสะดวกในการบําเพ็ญกุศลนั้นเปนหนาที่เชื่อมโยง
ผูกพันกับสังคมทั้งในสวนวัดและนอกวัดและเปนหนาที่อันเกี่ยวกับผลประโยชนทั้งโดยตรงและโดยออมซึ่งแยกได
โดยลักษณะคือ 
      1) การอํานวยความสะดวกแกบรรพชิตและคฤหัสถที่ขอใชวัดเปนที่จัด
บําเพ็ญกุศลทั้งที่เปนสวนตัวและสวนรวม 
      2) การอํานวยความสะดวกในการบําเพ็ญกุศลของวัดเอง 
      3) การอํานวยความสะดวกแกประชาชนผูจะบําเพ็ญกุศลนอกวัดแตได
ขอรับคําปรึกษาและความอุปถัมภจากเจาอาวาสหรือจากวัด 
      4) การสรางสถานที่สําหรับอํานวยความสะดวกในการบําเพ็ญกุศลตางๆ 
เชนการสรางฌาปนสถานมีเมรุเผาศพหรือศาลาบําเพ็ญกุศลและที่เก็บศพเปนตน หนาที่เจาอาวาสขอ
นี้มีคําที่ตองพิเคราะหคือคําวาตามสมควร คือตองการใหการบําเพ็ญกุศลที่เกิดจากการอํานวยความ
สะดวกนั้นเปนไปตามระเบียบแบบแผนไมมีสิ่งที่เปนพิษภัยเชนอบายมุขแฝงอยูและพัฒนาวัดให
เจริญกาวหนา 
 2.5.3 พุทธธรรมกับการเสริมสรางภาวะผูนําสงฆ 
  พระพุทธศาสนา ใหความสําคัญเกี่ยวกับตัวผูบริหารหรือผูนําเปนอยางมากโดยมีคํา
สอนที่พูดถึงเกี่ยวกับลักษณะของผูนํา ดังที่ปรากฏอยูในทุติยปาปริกสูตร (องฺ.จตุกฺก.) วาผูนําจะตอง
ประกอบดวยลักษณะ ดังนี้ 
  1. จักขุมา คือ เปนผูมีวิสัยทัศนที่กวางไกล มองสภาพเหตุการณออกและจะวางแผน
เตรียมรับหรือรุกไดอยางไร 
  2. วิธุโร คือ เปนผูชํานาญในงาน รูจักวิธีการ ไมบกพรองในหนาที่ที่ตนไดรับ
มอบหมายและรับผิดชอบ 
  3. นิสสยสัมปนโน คือ เปนผูที่มีมนุษยสัมพันธดีและไดรับความเชื่อถือจากผูอื่น 
  ในพระสูตรนี้แสดงใหเห็นวา การเปนผูนํานั้น จะตองเปนผูประกอบดวยปญญา คือ มี
หูตาไวและกวางไกล สามารถจําแนกบุคคลและเหตุการณออกวาเปนอยางไร ซึ่งจะทําใหผูนํามี
ประสบการณมีความชํานาญในการปกครอง เขาใจบุคคลหรือผูใตบังคับบัญชาไดเปนอยางดี ซึ่งจะทํา
ใหมีผูสนับสนุนมากขึ้น แตคุณสมบัติทั้ง 3 ประการนี้  มีระดับความสําคัญมากนอยตางกันไปตาม
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ระดับตําแหนงหนาที่ขององคกรหรือหนวยงานวาเล็กหรือใหญขนาดไหน หรือมีความสําคัญเพียงใด 
โดยเฉพาะอยางยิ่งแลว ผูปกครองรัฐหรือผูนําประเทศแลวนับวาเปนองคกรที่ใหญ ผูนําหรือผูบริหาร
จึงตองมีคุณสมบัติครบถวน จึงจะสามารถยึดศรัทธาของผูใตบังคับบัญชาไวไดสงผลใหลูกนองหรือผู
เสนองานมีความเชื่อมั่นนั้น ยอมเปนสาเหตุที่จะนําไปสูเปาหมายเดียวกันไดอยางมีประสิทธิภาพ 
  นอกจากนี้ ผูนําจะตองประกอบดวยคุณธรรมจะตองวางตัวอยูในกฎระเบียบอยาง
เครงครัด ในสังฆโสภณสูตร (อง.จตุกฺก.) พระพุทธองคไดแสดงถึงลักษณะและคุณสมบัติของผูนําไววา 1) 
วิยตฺโต เปนผูมีปญญา 2) วินีโต เปนผูมีระเบียบวินัยดี 3) วิสารโท เปนผูแกลวกลา 4) พหุสุโต เปนผูมี
ความรู ศึกษาทรงจํามาก 5) ธมฺมานุธมฺมปฏิปนฺโน เปนผูปฏิบัติธรรม รักษาความถูกตองในสิ่งที่ถูกที่ควร 
  ในอังคุตตรนิกาย ปญจกนิบาต (องฺ.ปญจก.) ไดแสดงหลักธรรมสําหรับผูนําไว 6 ประการ 
คือ 1) ขมา คือ มีความอดทนตอการปฏิบัติงาน มีใจหนักแนน ไมยอมตกในความชั่วไมเกรงกลัวหรือมีอคติ 
4 เมื่อจะตองตัดสินใจและไมหวั่นไหวในเพราะโลกธรรม 8 2) ชาคริยะ คือ มีความตื่นตัวอยูตลอดเวลา มี
ความระมัดระวังไมประมาทในการปกครองชีวิตหนาที่แลการงาน3) อุฎฐานะ คือ มีความขยันหมั่นเพียรตอ
หนาที่การงาน 4) สังวิภาคะ คือ มีอัธยาศัยดี เอื้อเฟอเผื่อแผมีน้ําใจตอผูรวมงาน5) ทยา คือ มีจิตใจที่เอนดู
รักใครหวงใยเขาใจใสดูแลผูรวมงาน 6) อิกขนา คือ เอาใจใสตรวจตรางานและหนาที่ที่ตนรับผิดชอบ 
  หลักธรรมของผูนําเปนแนวทางหนึ่งที่สามารถนํามาแกปญหาจริยาธรรมของผูนํา
เนื่องจากเปนหลักที่ทําใหเกิดการพัฒนาที่ดีแกผูนําผูปกครองและผูบริหารบานเมืองระดับตางๆ ซึ่ง
ผูนําที่จะประสบความสําเร็จไดนั้นตองมีหลักธรรมในการเปนผูนําและคุณสมบัติของผูนําที่ดี นั้น
หมายถึงความเปนผูมีศักยภาพในตัวเองทั้งทางรางกาย จิตใจ ความรู และความสามารถ พรอมที่จะ
ปฏิบัติหนาที่ของตนอยางชาญฉลาดและประสบความสําเร็จ 
  ผูนําไมจําเปนตองรูทุกอยาง ทําทุกอยาง เพราะสามารถหาคนอื่นที่ชํานาญดานนั้นๆ 
มาชวยงานได จากภาวะความเปนผูนําดังกลาว สะทอนถึงภาพลักษณความเปนผูนําทุกระดับนับวา
เปนเรื่องสําคัญมาก เพราะเปนเรื่องความอยูรอดและเสถียรภาพขององคกรและประเทศชาติโดยรวม
ดวย ดังจะเห็นไดจากกระแสพระราชดํารัสพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 
  “บานเมืองนั้นมีทั้งคนดีและไมดี ไมมีใครจะทําใหทุกคนเปนคนดีไดท้ังหมด การทําให
บานเมืองมีความปกติสุขเรียบรอยจึงไมใชทําใหทุกคนเปนคนดีหากแตอยูที่การสงเสริมคนดี ใหคนดีได
ปกครองบานเมืองและควบคุมคนไมดีไมใหมีอํานาจไมมีความเดือดรอนวุนวายได” พระบรมราโชวาท
ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว (พิธีเปดงานชุมนุมลูกเสือแหงชาติ ครั้งที่ 6 ณ คายลูกเสือวชิราวุธ
อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 ธันวาคม 2512) 
  จากพระบรมราโชวาทขางตนจะเห็นคุณสมบัติของผูนําไมวาจะเปนผูนําในระดับใด ที่
สําคัญคือบุคคลนั้น ตองเปนคนดี ซึ่งคนดีในที่นี้สามารถศึกษาไดจากคุณสมบัติของผูนําตองไดรับการ
พัฒนาตามกระบวนการของการพัฒนามนุษย จนมีความสามารถและยอมรับหลักการปฏิบัติตาม
คุณธรรมของผูนําได และจะเนนในเรื่องการปกครองตนเองเปนอันดับแรก เนื่องจากการจะเปนผูนําได
นั้น ตองปกครองตนเองใหไดเสียกอน ดังพุทธพจนที่วา 
  “บุคคลพึงยังตนใหตั้งอยูในคุณธรรมอันสมควรกอน แลวพึงพร่ําสอนผูอื่นในภายหลัง  
บัณฑิตประพฤติตนอยางนี้แลว พึงไมเศราหมอง (ขุ.ธ.)เมื่อฝูงโควายขามน้ํา ถาโคจาฝูงไปตรงโคหมดทั้งฝูง
นั้นก็ไปตามกัน เพราะมีผูนําไปตรงฉันใด ในหมูมนุษยก็ฉันนั้น บุคคลผูใดไดรับสมมติใหเปนใหญ          
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หากบุคคลผูนั้นประพฤติชอบธรรม หมูประชาชนนอกนั้นก็ดําเนินตาม ทั้งแวนแควน ก็จะอยูเปนสุข หาก
ผูปกครองตั้งอยูในธรรม” (อง.ฺจตุกฺก.) 
  การจะเปนผูนํา ใหบุคคลอื่นทําตามหรือมีความเชื่อมั่นนั้น ผูนําตองสามารถนําการ
กระทําไดจะไมถูกตําหนิในภายหลัง หลักการดังกลาวจึงเปนการสอนใหคนมีภาวะผูนําในตนเองหรือ
พัฒนาตนเองใหกาวขึ้นสูความเปนผูนําและการพัฒนาตนเองนั้น ตองพัฒนาทั้งกาย วาจาและใจ คือ 
ไมคิดชั่ว พูดชั่วและทําชั่วที่เปนเหตุแหงความเดือดรอนแกตนเองและสังคม ตองทําในสิ่งที่ถูกและ
เปนไปเพื่อประโยชนสุขแกตนและสวนรวมดวยและการจะพัฒนาตนเองตามกระบวนการดังกลาวได 
ตองมุงเนนที่การพัฒนาจิตใจ ปลูกฝงคุณธรรมใหมีจิตสํานึก ควบคุมตนเองได พระพุทธศาสนาถือวา
ผูนําตองเอาชนะใจของตนเองเสียกอน  เมื่อสามารถชนะใจของตนได ก็ชื่อวาเอาชนะสิ่งอื่นได ดังพุทธ
พจนที่วา “บุคคลชนะหมูมนุษยตั้งลานคนในสมรภูมิ ยังไมชื่อวา เปนผูชนะสงครามอยางเด็ดขาด คน
ที่ชนะตนเองไดเพียงคนเดียวนี่สิ จึงชื่อวาเปนผูชนะสงครามไดอยางเด็ดขาด” (ข.ุธ.) 
  การที่พระพุทธศาสนาเนนคุณธรรมเปนสําคัญเพราะถือวาเมื่อผูมีคุณธรรมแลว
ประชาชนยอมอยู เปนสุข คุณธรรมของการเปนผูนํานั้น เปนหลักของการบริการที่ดี เรียกวา 
ธรรมาธิปไตย หมายถึงการบริหารโดยถึงธรรมเปนใหญ กลาวคือ ยึดหลักบรรทัดฐาน หลักการและ
คุณธรรม เปนแนวทางในการบริหาร และการบริหารนั้นตองใชทั้งพระเดชและพระคุณหรือใชอํานาจ
และคุณธรรมซึ่งจะทําใหไดทั้งน้ําใจและผลของงาน(พระเมธีธรรมาภรณ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต และ
เสฐียรพงษ วรรณปก, 2536) 
  จากที่กลาวมาผูวิจัยจะชี้ใหเห็นวา หลักธรรมของพระพุทธศาสนามีคุณคาตอการ
เสริมสรางลักษณะการนําอยางไรบาง โดยจะพิจารณาศึกษาจากแบบตางๆ ของผูนํา และการ
เสริมสรางคุณสมบัตหิรือลักษณะของผูนําตามลําดับ 
  1. แบบตางๆของผูนํา การศึกษาและทําความเขาใจในเรื่องแบบตางๆของผูนําที่มีอยู
ในปจจุบัน ยอมเปนสวนหนึ่งที่จะชวยใหเราพิจารณาไดวา ผูนําแบบใดพึงประสงคหรือไม และเปน
สวนหนึ่งที่จะชวยใหเราวิเคราะหไดวา หลักธรรมของพระพุทธศาสนาเสริมสรางตอการมีลักษณะผูนํา
อยางไร การพิจารณาแบบตางๆของผูนํานั้น อาจพิจารณาไดจากวิธีที่ผูนําไดมาซึ่งอํานาจและวิธีที่ผูนํา
ใชอํานาจ ซึ่งอาจอธิบายได ดังนี้ (ทินพันธุ นาคะตะ, 2543) 
   1) พิจารณาจากวิธีที่ผูนําไดมาซึ่งอํานาจ อาจจําแนกแบบผูนําไดเปน 3 แบบคือ 
    แบบแรก เปนผูนําแบบใชพระเดช (Legal Leaders) ไดอํานาจในการปกครอง
บังคับบัญชามาจากตัวบทกฎหมาย และใชอํานาจตามกําหมายมกกวาที่จะมีอํานาจหรือใชอํานาจที่เกิดขึ้น
จากตนเอง หรือใชบุคลิกภาพของตนเอง ผูใตบังคับบัญชายอมจะจํานนตออํานาจ และยอมเชื่อฟงคําสั่ง
เพราะผูนําอยูในตําแหนงที่สูงกวา 
    แบบที่สอง เปนผูนําแบบใชพระคุณ (Charismatic Leaders) เปนผูนําที่
สามารถครองใจคน ใหมีการเชื่อฟงและปฏิบัติตามคําสั่ง คําแนะนําไดโดยบุคลิกภาพและอํานาจอัน
เรนลับที่มีอยูในตัวผูนั้น โดยเหตุแหงการมีศรัทธาและเคารพเชื่อถือ อาจมีอํานาจตามกฎหมายหรือไม
ก็ได อํานาจแบบนี้ตรงกับคําพังเพยของไทยวา “ธรรมคืออํานาจ”  
    แบบที่สาม เปนผูนําแบบพอพระ (Symbolic Leaders) มีการเคารพเชื่อฟง 
มีการปฏิบัติตาม และมีศรัทธาเชนเดียวกับแบบที่สอง แตมีลักษณะเปนสัญลักษณที่กอใหเกิดเอกภาพ
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ในการบริหารงาน หรือเอกภาพของสังคมสวนรวม ผูนําแบบนี้ไดแก กษัตริย เปนตน ผูนําทั้งสองแบบ
หลังเปนเรื่องบุคลิกภาพหรือคุณลักษณะของแตละคน เปนแบบที่พึงประสงค แตในทางปฏิบัติอาจมี
การใชรวมๆ กันทั้งสามแบบก็ได ทั้งนี้ยอมอยูที่ศิลปะและชั้นเชิงของแตละคน 
   2) พิจารณาจากวิธีที่ผูนําใชอํานาจ อาจจําแนกแบบของผูออกไดเปน 3 แบบคือ  
    แบบแรก การเปนผูนําแบบอัตนิยม (Autocratic Leadership) วินิจฉัยสั่ง
การหรืออกคําสั่งแบบรวบอํานาจ ไมยอมใหผูนอยมีสวนรวมแสดงความคิดเห็น ผูนํามักจะตั้งตัวเปน    
ผูบงการใหมีการเชื่อฟงโดยเด็ดขาด กําหนดนโยบาย จุดมุงหมาย และการสั่งการดวยตนเอง 
    แบบที่สอง เปนผูนําแบบเสรีนิยม (Free-rein Leadership) เปนผูนําที่ปลอย
ใหผูบังคับบัญชามีเสรีภาพในการวินิจฉัยสั่งการไดเต็มที่ มีการใชอํานาจควบคุมนอยมาก 
    แบบที่สาม การเปนผูนําแบบประชานิยม (Democratic Leadership) มีลักษณะ
อยูอยูกึ่งกลางระหวาง 2 แบบแรก มีการประมวลเอาความคิดเห็น ขอเสนอแนะจากคณะบุคคล จากการ
ประชุมรวมกัน นโยบายและคําสั่งมีลักษณะเปนของคณะบุคคล โดยใชเสียงขางมาก นับเปนแบบที่อํานวย
ผลดีใหแกงานมากที่สุด แตในบางสถนการณอาจทําใหตองใชแบบแรกบางก็ได 
    ซึ่งหลักในการใชอํานาจนั้นพระพุทธศาสนามีหลักธรรมหมวดหนึ่งที่แสดงถึง
การใชอํานาจไวซึ่งก็คือ หลักอธิปไตย (ที.ปา.)ผูที่จะเปนผูนําที่ดีนั้นจําเปนอยางยิ่งที่จะตองรูจักหลัก
ความเปนใหญหรืออํานาจที่เรียกวา อธิปไตย 3 คือ1) อัตตาธิปไตย ถือตนเปนใหญ คือ ถือเอาตนเอง 
ฐานะ ศักดิ์ศรี เกียรติภูมิของตนเปนใหญ กระทําดวยปรารภตนและสิ่งที่เนื่องดวยตนเปนประมาณ ใน
ฝายกุศล ไดแก เวนชั่ว ทําดี ดวยเคารพตน 2) โลกาธิปไตย ถือโลกเปนใหญ คือความนิยมของชาวไทย
เปนใหญ หวั่นไหวไปตามเสียงนินทาและสรรเสริญ กระทําดวยปรารถนาจะเอาใจหมูชน หาความนิยม
หรือหวั่นกลัวเสียงวากลาวเปนประมาณ ในฝายกุศล ไดแก เวนชั่ว ทําดี ดวยความเคารพเสียงหมูชน 3) 
ธรรมาธิปไตย ถือธรรมเปนใหญ คือ ถือหลักความจริง ความถูกตอง ความดีงาม เหตุผลเปนใหญ 
กระทําดวยความปรารถนาสิ่งที่ไดศึกษาตรวจสอบตามขอเท็จจริงและความคิดเห็นที่รับฟงอยาง
กวางขวางแจงชัดและพิจารณาอยางดีที่สุด เต็มขีดความสามารถและสติปญญา จะมองเห็นไดดวย
ความบริสุทธิ์ใจวา เปนไปตามธรรมและเพื่อความดีงามเปนประมาณ อยางสามัญ ไดแก ทําการดวย
ความเคารพหลักการ กฎ ระเบียบ กติกา 
    ศาสนาเปนแหลงกําเนิดอํานาจครองใจคน (Charismatic Authority) โดยเฉพาะ
อยางยิ่งพระพุทธศาสนาและเมื่อพิจารณาประกอบกับใชอํานาจของผูนําที่ตรงกับคําพังเพยของไทยที่วา 
“ธรรมคืออํานาจ” หรือ “การใชอํานาจโดยธรรม” ดวยแลว ยอมกลาวไดวา พระพุทธศาสนามีสวนสําคัญ
ในการเสริมสรางใหมีลักษณะผูนําแบบใชพระคุณอยูมาก โดยเฉพาะเจาอาวาสซึ่งเปนผูนําสงฆนั้นแมจะมี
อํานาจหนาที่ตามระเบียบกฎหมาย แตก็มิไดหมายความวา เจาอาวาสแตละรูปที่มีอํานาจหนาที่ดังกลาว
หรือดํารงตําแหนงเดียวกันจะสามารถบังคับบัญชาใหผูอื่นเชื่อฟงได ปฏิบัติตามไดเหมือนกันทุกคน 
นักวิชาการไดอธิบายวา เปนเพราะความแตกตางกันในอํานาจของการใหผลตอบแทน การบังคับหรือความ
เชี่ยวชาญ ความชํานาญทั้งหลายดังไดกลาวแลวในเรื่องที่มาของอํานาจ แตถาอธิบายตามหลัก
พระพุทธศาสนาอาจจะกลาวไดวาเปนเพราะผูนําแตละคนมีอํานาจวาสนาและบารมีแตกตางกัน เรื่อง
วาสนาและบารมี จึงเปนที่มาของอํานาจที่สําคัญอีกประการหนึ่งสําหรับผูนํา “วาสนา” หมายถึง สิ่งที่ฝง
อยูในจิตใจ ความรูที่ไดจากความจําหรือความประพฤติติดตามมาจากชาติกอน บุญหรือบาปที่อบรมมา 
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จรรยาที่ประพฤติจนเคยชินหรือกุศลที่ทําใหไดรับลาภผล(พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), 2538) สวน
คําวา “บารมี” หมายถึง ปฏิปทาอันยิ่งยวด คุณธรรมที่ประพฤติปฏิบัติอยางยิ่งยวด คือ ความดีที่
บําเพ็ญอยางพิเศษ เพื่อบรรลุจุดหมายอันสูงสุด เชน ความเปนพระพุทธเจาและเปนมหาสาวก เปนตน
(พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), 2538)บารมีในพระพุทธศาสนาเปนสิ่งที่ตองสั่งสม ตองบําเพ็ญทั้งใน
อดีตชาติและในปจจุบันชาติ ดังนั้น การที่จะมีอํานาจหรือไมนั้นขึ้นอยูกับการสั่งสมบารมีไวตั้งแต
อดีตชาติดวยวา ไดดําเนินปฏิปทาหรือไดประพฤติปฏิบัติไวอยางไร ดังพุทธพจนในจูฬกัมมวิภังคสูตร
วา 
    “ดูกอนมาณพ บุคคลบางคนในโลกนี้จะเปนสตรีก็ตาม เปนบุรุษก็ตามมีใจ
ริษยา ยอมริษยาผูกใจอิจฉาในลาภสักการะ ความเคารพ ความนับถือ การไหวและการบูชาของ บุคคล
อื่น เขาตายไปจะเขาถึงอบาย ทุคติวินิบาตนรก เพราะกรรมนั้นอันเขาใหพรั่งพรอมสมาทานไวอยางนี้ 
หากตายไปไมเขาถึงอบายทุคติวินิบาตนรก ถาเกิดมาเปน มนุษย ณ ที่ใดๆ ในภายหลังจะเปนคนมี
ศักดา (อํานาจ) นอย ดูกอนมาณพ ปฏิปทา เปนไปเพื่อความมีศักดา (อํานาจ) นอยนี้ คือ มีใจริษยา 
มุงรายผูอื่น มีใจอิจฉาลาภสักการะความเคารพนับถือ การกราบไหว และการบูชาของคนอ่ืน” (ม.อ.ุ) 
    การมีบารมีตามคติทางพระพุทธศาสนา จึงขึ้นอยูกับการกระทําของตนเอง
เปนสําคัญหากการกระทําของตนเองไมวาในอดีตหรือปจจุบันไมดี ผลที่ไดรับ ก็เปนผลที่ไมดี เพราะ
มนุษยจะตองเปนผูรับผิดชอบการกระทําของตนเองซึ่งเปนกฎที่มีความยุติธรรมที่สุดเรียกวากฎแหง
กรรม ดังพระพุทธดํารัสวา สัตวทั้งหลายมีกรรมเปนของตน เปนทายาทแหงกรรม มีกรรมเปนกําเนิด 
มีกรรมเปนเผาพันธุ มีกรรมเปนที่พึ่งอาศัย กรรมยอมจําแนกสัตวใหเลวหรือประณีต(ม.อ.ุ) 
    ในทางปฏิบัตินั้น ผูนํา คือหัวหนาของหนวยงาน หรือผูบังคับบัญชาสูงสุดของ
หนวยงานนั้น โดยเฉพาะผูนําในทางการบริหารงานแลวจะประจักษชัดวา ผูนําขององคการหรือ
หนวยงานคือผูบังคับบัญชาสูงสุดของหนวยงานนั้นๆ และเมื่อพิจารณาในแงของกลุมผูนําคือ ผูบริหาร
งานของกลุม โดยทําหนาที่เกี่ยวกับการอํานวยการ การจูงใจ การริเริ่มการประนีประนอม และ
ประสานงานสําหรับการศึกษาของกลุมพฤติกรรมนั้น จะเนนความสําคัญของภาวะหนาที่ ของผูนํา
เกี่ยวกับการวินิจฉัยสั่งการเปนใหญ พฤติกรรมตางๆ ดังกลาวของผูนําจะดําเนินไปได ก็โดยอาศัย
อํานาจหนาที่และอํานาจบารมีเปนเครื่องมือ ทั้งในลักษณะที่เปนแบบพิธีการและไมเปนพิธีการ ทั้งนี้
เพื่อใหเกิดพลังรวมของกลุม ทําใหการดําเนินงานบรรลุวัตถุประสงคที่กําหนดไว 
    คําวา “อํานาจหนาที่” นี้เปนผลที่เกิดจากความรับผิดชอบและอํานาจหนาที่
นั้นมีลักษณะเปนสิทธิ์ เชน สิทธิในการวินิจฉัย สั่งการ สิทธิในการบังคับบัญชาและสิทธิในการ
บริหารงาน เปนตน อํานาจหนาที่ เปนอํานาจที่อยูในสถาบันทางการบริหาร โดยอาจมีรัฐธรรมนูญ  
กฎหมาย ระเบียบขอบังคับและธรรมเนียมประเพณีนิยมระบุใหไวแกผูบังคับบัญชาทุกตําแหนงที่มีการ
บังคับบัญชาตามลําดับขั้นของสายการบังคับบัญชา ซึ่งเรียกวา สิทธิในการบังคับบัญชา อํานาจหนาที่ 
ซึ่งมีลักษณะเปนสิทธินี้ หมายถึง อํานาจหนาที่ที่บุคคลใดก็ตาม ถาดํารงตําแหนงตามที่ไดระบุใหไว
ยอมจะทรงสิทธิ์นั้น 
    สวนคําวา “อํานาจบารมี”ก็เปนอํานาจอีกชนิดหนึ่ง ในลักษณะของการใช
สิทธิ์ เปนความสามารถ ที่จะใชอํานาจใหผูอื่นปฏิบัติตามคําสั่งไดเพียงใด อํานาจชนิดนี้ชอบเกี่ยวของ
โดยตรงกับทานที่ความรูความสามารถ ตลอดจนความสัมพันธของผูบังคับบัญชากับผูใตบังคับบัญชา
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หรือกลาวอีกนัยหนึ่งก็คือ การที่จะใชอํานาจใหผูใตบังคับบัญชาปฏิบัติใหไดทั้งน้ําใจและผลงานนั้นเอง 
ในกรณีนี้จะเห็นไดประจักษแจงยิ่งขึ้น ถาพิจารณาถึงผูนําซึ่งไปดํารงตําแหนงเดียวกันตางวาระกัน ผูนํา
แตละคนจะมีอํานาจบารมีไมเทาเทียมกัน เพราะฉะนั้น การศึกษาเรื่องผูนํา จึงจําเปนจะตองทราบถึง
แหลงที่มาของอํานาจชนิดตางๆ ซึ่งผูนําใชในการปกครองบังคับบัญชาหรือโนมนาวจิตใจใหผูอื่นคลอย
ตามดวยความเต็มใจ  
    ในการเปนผูนําปกครองบังคับบัญชาผูอื่นนั้น สิ่งที่เปนเครื่องมือที่สําคัญ
ประการหนึ่งของผูนําก็คือ อํานาจในการบังคับบัญชาใหคนอื่นเชื่อฟงและปฏิบัติตาม เรื่องอํานาจและ
ที่มาของอํานาจตางๆ ดังกลาวมานี้ก็เปนผลมาจากแนวความคิดของนักวิชาการที่สนใจที่คนควาใน
ดานนี้ แตถาจะกลาวตามหลักของพระพุทธศาสนาก็มีพุทธภาษิตอยูบทหนึ่งที่วา “อํานาจยอมเปน
ใหญในโลก” (สํ.ส.) พุทธสุภาษิตบทนี้ไดชี้ใหเห็นวา อํานาจทําใหผูนําหรือผูปกครองเปนใหญได 
เพราะวาการบังคับบัญชาขึ้นชื่อวาอํานาจเกิดขึ้นในตนอยางหนึ่ง เกิดขึ้นโดยตําแหนงหนาที่อยางหนึ่ง 
อํานาจนี้ยอมเปนใหญในอันจะบงการทั้งปวง คนเราในโลกยอมเกรงกลัวอํานาจ แตอํานาจนั้นที่เปน
ใหญในโลกในที่นี้หมายถึง อํานาจที่ประกอบดวยคุณธรรมแตละประเภทก็ยอมมีอํานาจเปนของตนเอง 
   2. การเสริมสรางคุณสมบัติหรือลักษณะของผูนํา (Leadership Traits) ลักษณะ
ของผูนํา คือคุณสมบัติสวนบุคคล หรือบุคลิกภาพที่เดนๆ ที่ผูนําจะตองพัฒนาใหมีขึ้น เปนคุณสมบัติ
ประจําตัว ผูมีลักษณะผูนํายอมจะชวยใหผูบังคับบัญชาเชื่อฟง เคารพนับถือเชื่อมั่น และรวมมือรวมใจ
ในการทํางานไดมาก อีกท้ังยังจะชวยใหผูนําสมารถใชหลักและเทคนิคการนํางายขึ้น รวมทั้งจะชวยให
บรรลุความรับผิดชอบตอหนาที่ของผูนําอีกดวยในที่นี้เพื่อจะชี้ใหเห็นชัดวาหลักธรรมทางพุทธศาสนา
นั้นเสริมสรางคุณลักษณะของผูนําไดอยางไร โดยผูวิจัยจะนําเอาคุณสมบัติหรือคุณลักษณะในทาง
หลักการ (John D. Millet, 1954) มาแสดงพรอมทั้งยกเอาหลักธรรมที่มีความสอดคลองกับหลักการ
ที่วานั้นมาแสดงประกอบดวยดังนี้ 
    1) ความไมเห็นแกตัว (Unselfishness) คือการไมฉาบฉวยโอกาสเอา
เปรียบเพื่อความสุข หรือความปลอดภัยเฉพาะสวนตัว ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับหลักธรรมทางพุทธ
ศาสนาแลวมีความสอดคลองกับ ทานํ การให ปริจฺจาคํ การเสียสละเพื่อสวนรวม ซึ่งเปนหลักธรรมอยู
หมดทศพิธราชธรรม (ข.ุชา.) 
    2) ลักษณะทาทาง (Bearing) คือ การวางตัวเหมาะสมทั้งในดานความ
ปกครองและในดานความประพฤติ ตลอดจนมีความสงบเสงี่ยม (Humility) คือการไมอวดดี ไมหยิ่ง
หรือภูมิใจโดยไรเหตุผลอันสมควร ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับหลักธรรมทางพุทธศาสนาแลวมีความ
สอดคลองกับ สีลํ ความมีศีลธรรม สํารวมควบคุมความประพฤติทางกาย วาจา ใจใหเรียบรอย มทฺทวํ 
ความสุภาพออนโยน ทั้งทางกายและวาจา ไมแข็งกระดาง อวิโรธนํ ความสงบเสงี่ยมและการมีสติ
ควบคุมรักษามารยาทไมใหผิดระเบียบประเพณี กฎหมาย และศีลธรรม ใหมีความสุภาพเมื่อจะเสีย
ขันต ิ
    3) ความซื่อสัตย สุจริต (Integrity) คือ การซื่อตรง มั่นคงอยูในศีลธรรม 
รักษาสัจจะและเกียรติยศ ตลอดจนเปนที่เชื่อถือ ไววางใจได (Dependability) ในเรื่องการทํางาน 
และมีความภักดี (Loyalty) ตอผูใหญกวา ตอผูรวมงาน ตลอดจนผูใตบังคับบัญชา ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบ
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กับหลักธรรมทางพุทธศาสนาแลวมีความสอดคลองกับ อาชฺชวํ ความซื่อตรงตอตนเอง ตอการงาน 
และตอบุคคลอ่ืน และมีความภักดี ตั้งอยูในสุจริตธรรม 
    4) ความอดทน (Endurance) คือ ความอดทนตอความเครงเครียดตางๆ 
ทั้งกายและใจ เชน อดทนตอความเจ็บปวด เหนื่อยออน ทนตอความทุกข เดือดรอนและความ
ยากลําบากโดยไมยอมแพ รวมทั้งความกลาหาญ (Courage) ทั้งทางใจและกาย คือ ตระหนักถึงความ
กลัว แตก็ยังสามารถเผชิญกับอันตรายไดดวยความสงบ มั่นคง ควบคุมตัวเองได ทั้งยังสํานึกในความ
รับผิดชอบที่ตองทําการในเหตุการณนั้นดวย ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับหลักธรรมทางพุทธศาสนาแลวมี
ความสอดคลองกับ ขนฺติ ความอดทน อดกลั้น รูจักขมใจและหามใจตนเอง ทนทานตอกิเลศและทุกข 
มีสติควบคุมจิตใจใหคงที่อยูตามปกติ ไมใหกําเริบออนไหวในเมื่อเผชิญกับความยุงยาก ความลําบาก
หรือภัยอันตราย เปนธรรมที่จะฟนฝาอุปสรรคไปจนถึงจุดหมายปลายทางได แสดงถึงความเขมแข็ง
และกลาหาญ 
    5) ความเด็ดขาด (Decisiveness) คือ ความสามารถในการตัดสินตกลงใจ
อยางมั่นคงและรวดเร็ว ไมลังเล และมีอํานาจในตัว (Force) คือ ความสามารถที่จะบังคับใหผูอื่น
ปฏิบัติตามความตั้งใจของตน ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับหลักธรรมทางพุทธศาสนาแลวมีความสอดคลอง
กับ ตป การมีอํานาจ หรือธรรมที่ทําลายหรือขจัดความชั่ว เปนอํานาจที่ทําใหเกิดความเคารพ ยําเกรง 
    6) ความเห็นอกเห็นใจ (Sympathy) คือ รูจักแบงเบาความรูสึกของผูอื่นที่
อยูรวมกัน รูจักเอาใจใสเขามาใสใจเรา ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับหลักธรรมทางพุทธศาสนาแลวมีความ
สอดคลองกับ อกฺโกธํ ความไมกริ้วโกรธโดยใชวิสัย มีความเมตตา รักและปรารถนาดีตอผูอื่น อวิหึสํ 
ความไมเบียดเบียน มีความกรุณา ชวยเหลือผูอ่ืนใหพนทุกข 
    7) ความยุติธรรม (Justice) คือ มีความเสมอภาค ไมลําเอียงในการปฏิบัติ
ตอผูใตบังคับบัญชา เชน การใหรางวัลหรือการลงโทษ ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับหลักธรรมทางพุทธ
ศาสนาแลวมีความสอดคลองกับหลักอคติ 4 (ที.ปา.) ซึ่งหลักเปนสําคัญสําหรับผูนําหรือผูปกครอง ที่
จะตองละเวนอคติทั้ง 4 ใหได เพราะเปนทางประพฤติที่ผิดเปนหายนธรรมในสังคมอยางยิ่ง อคติ 
แปลวา ฐานะอันไมพึงถึงทางความประพฤติผิดความไมเที่ยงธรรมหรือความลําเอียง มีอยู 4 อยาง คือ
(1) ฉันทาคติ ลําเอียงเพราะชอบ เพราะพอใจ หรือเพราะรักในผูนั้น จึงทําใหผูนั้นไดดีเปนคนเดนใน
สังคม (2)โทสาคติ ลําเอียงเพราะชัง ไมชอบหนา ไมพอใจผูนั้น แมเขาทําดีเพียงใด ความดีก็ไมปรากฏ
(3) โมหาคติ ลําเอียงเพราะหลงหรือเขลา ไมรูความจริง ไมเห็นความดีของเขา มักเห็นผิดพลาดไป        
(4) ภยาคติ ลําเอียงเพราะขาดกลัว อาจจะกลัวเพราะเขามีเงินทอง มีอํานาจ มีญาติพี่นองใหญโต
กวางขวางในสังคมดังมีพุทธสุภาษิตวา “บุคคลใดลงละเมิดความยุติธรรมเพราะอคติ ยศของบุคคลนั้น
ยอมเสื่อม บุคคลใดไมลวงละเมิดความยุติธรรมเพราะอคติ ยศของบุคคลนั้นยอมบริบูรณ” 
นอกจากนั้นหลักความยุติธรรมยังสอดคลองกับหลักพรหมวิหารธรรม 4 (ที.ปา.) ซึ่งหมายถึงธรรม
เครื่องอยูอยางประเสริฐ ธรรมประจําใจอันประเสริฐ หลักความประพฤติที่ประเสริฐบริสุทธิ์ หลักธรรม
ขอนี้ นับวาเปนสิ่งสําคัญสําหรับผูใหญหรือผูปกครอง ผูบริหารที่จําเปนจะตองประพฤติปฏิบัติ มี         
4 ประการ ดังนี้(1) เมตตา ความรัก ใครปรารถนา มีไมตรีตอประชาชนหรือผูใตปกครองกลาวคือ 
ปรารถนาใหเขาเหลานั้นมีความสุข(2) กรุณา ความสงสารคิดชวยเหลือใหประชาชนหรือผูใตปกครอง
ใหพนจากทุกขใฝใจในอันจะปลดเปลื้องบําบัดความเดือดรอนของปวงประชารวมถึงสัตวทั้งปวงดวย 
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(3) มุทิตา ความเบิกบานพลอยยินดีเมื่อประชาชนหรือปกครองประสบความสําเร็จในหนาที่การงานก็
รูสึกชื่นชมยินดีกับความสําเร็จของเขาเหลานั้น (4) อุเบกขา ความวางใจเปนกลาง คือ อันจะทําให
ดํารงอยูในธรรมตามที่พิจารณาเห็นดวยปญญา คือ มีจิตเรียบตรงเที่ยงธรรมดุจตราชั่ง ไมเอนเอียงดวย
ความรักละชัง ไมซ้ําเติมเมื่อผูอื่นประสบความทุกข พิจารณาเห็นการกระทําของเขาเหลานั้นตามหลัก
แหงกรรม คือ การกระทําของเขาเอง วาเขาเปนผูกระทําขึ้น อันควรไดรับผลดีหรือชั่ว สมควรแกเหตุ
อันตนประกอบ 
    8) ความรู (Knowledge) คือ มีความรอบรูในวิชาชีพและความรูทั่วไป รูจัก
งานของตน มีความรูเขาใจบุคคลอื่น รวมทั้งมีความฉลาด (Intelligence) มีสติปญญาจัดการกับปญหา
ตางๆ และมีความแนบเนียน มีกาลเทศะ (Tact) คือ มีปฏิภาณไหวพริบ สามารถปฏิบัติตอบุคคลโดยวิธี
อันเหมาะสมปราศจากขอขุนเคืองหรือขัดขืน ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับหลักธรรมทางพุทธศาสนาแลวมีความ
สอดคลองกับหลักสัปปุริสธรรม (องฺ.สตฺตก.) หมายถึง ธรรมของสัปปุริสชน คือ คนดี หรือคนที่แท ซึ่งมี
ความเปนคนที่สมบูรณและถือเปนคุณธรรมที่สําคัญของการเปนผูนําที่สมบูรณ มีทั้งหมด 7 ประการ 
ดังนี้ (1) ธมฺมฺุตา รูจักเหตุผล คือ เมื่อผูนําตําแหนง จะทําหนาที่อะไรก็ตามตองรูหลักการ รูงาน รู
หนาที่ ถึงกฎเกณฑของสิ่งทั้งหลายที่เขามาเกี่ยวของกับชีวิตเกี่ยวของกับหนาที่รับผิดชอบของตน โดย
รูวา สิ่งนี้เปนเหตุแหงสุข สิ่งนี้เปนเหตุแหงทกุขและจะใหความสุขแกผูใตปกครองไดอยางไรและใหการ
ชวยเหลือตั้งตนอยูในหลักการนั้น (2) อตฺถฺุตา รูจักจุดมุงหมายและผล คือ รูจุดมุงหมายที่ตน
กระทําวามีจุดมุงหมายอะไรในการปกครอง คือปรารถนาใหผูใตปกครองมีความสุขเปนหลักในการ
ปกครอง (3) อตฺตฺุตา รูจักตน คือ รูตามความเปนจริงวาโดยชาติ โดยตระกูล โดยหนาที่ โดย
คุณธรรมและความรูที่ตนมีอยูแลว จะประพฤติตนใหสมกับที่เปนผูปกครองวาสิ่งที่ตนกระทําไปนั้นให
อะไรแกผูใตปกครอง (4) มตฺตฺุตา รูจักประมาณ คือ รูจักประมาณในการลงทัณฑและการเก็บเกี่ยว
ภาษีอากรแตพอควร รูจักประมาณในการแบงปนความสุขแกผูใตปกครองใหทั่วถึง (5) กาลัญุตา 
รูจักกาล คือ รูกาลอันควรในการทํากิจตางๆ เวลาไหน ควรทําอะไร (6) ปริสฺุตา รูจักชุมชน คือ รู
กริยาที่พึงประพฤติตอชุมชนนั้นวาแตละชุมชนมีความตองการอะไร ควรจะสงเคราะหอยางไรจึงจะ
เหมาะสม (7) ปุคฺคลฺุตา รูจักบุคคล คือรูจริตของแตละบุคคลวามีความโนมเอียงไปดานใด 
ผูปกครองที่มีความเขาใจหรือมีความรูในเรื่องดังกลาว ยอมสามารถชวยใหสามารถทํางานกับบุคคลที่มี
ความหลากหลายไดอยางเปนเอกภาพและมีประสิทธิภาพดังมีพุทธภาษิตที่วา “ผูมีปญญา ถึงพรอม
ดวยความรู ฉลาดในวิธีจัดการงาน รูกาล รูสมัย เขาพึงอยูในราชการได”  
    9) ความกระตือรือรน (Enthusiasm)คือ มีความเอาใจใส จดจอ หรือสนใจ
อยางจริงจังตองานที่ทําและการปฏิบัติตางๆ ตลอดเวลา รวมทั้งมีความริเริ่ม (Initiative)คือ 
คุณลักษณะที่เล็งเห็นเองวา สิ่งใดควรทําหรือตองทํา แลวทําในสิ่งนั้น ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับหลักธรรม
ทางพุทธศาสนาแลวมีความสอดคลองหลักอิทธิบาท 4 (องฺ.จตุกฺก.) เปนคุณธรรมที่ทําใหสําเร็จความ
ประสงค 4 ประการคือ (1) ฉนฺท พอใจรักใครในสิ่งนั้น (2) วิริย เพียรประกอบสิ่งนั้น (3) จิตฺต เอาใจ
ฝกใฝในสิ่งนั้น ไมวางธุระ (4) วิมงฺสา หมั่นตริตรองพิจารณาเหตุผลในสิ่งนั้น ดังมีพุทธภาษิตวา “ผูหมั่น
ในการงาน ไมประมาท มีปญญาเห็นประจักษ จัดการงานไดเรียบรอย เขาพึงอยูในวงราชการได” 
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    เพื่อใหเขาใจไดงายถึงคุณสมบัติหรือลักษณะของผูนําในทางหลักการเมื่อนํามา
เปรียบเทียบถึงความสอดคลองกับหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาผูวิจัยจึงไดนําเสนอตารางการ
เปรียบเทียบความสอดคลอง ดังตารางที่ 2.4 
 

ตารางที่ 2.4 เปรียบเทียบคุณสมบัติหรือลักษณะของผูนําในทางหลักการถึงความสอดคลองกับ
หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา 

 
คุณสมบัติของผูนําในทางหลักการ คุณธรรมของผูนําตามหลักพุทธศาสนา 

1. ความไมเห็นแกตัว (Unselfishness) 
2. ลักษณะทาทาง (Bearing) 
3. ความซื่อสัตว สุจริต (Integrity) 
4. ความอดทน (Endurance) 
5. ความเด็ดขาด (Decisiveness) 
6. ความเห็นอกเห็นใจ (Sympathy) 
7. ความยุติธรรม (Justice) 
8. ความรู (Knowledge) 
9. ความกระตือรือรน (Enthusiasm 

1. หลักทศพิธราชธรรม (ทานํ ปริจฺจาค)ํ 
2. หลักทศพิธราชธรรม (สีลํ มทฺทวํ อวิโรธนํ) 
3. หลักทศพิธราชธรรม (อาชฺชวํ) 
4. หลักทศพิธราชธรรม (ขนฺต)ิ 
5. หลักทศพิธราชธรรม (ตป) 
6. หลักทศพิธราชธรรม (อกฺโกธํ อวิโรธนํ) 
7. อคติ 4 พรหมวิหารธรรม 4  
8. สัปปุริสธรรม 7 
9. อิทธิบาท 4 

 

ที่มา: สาธิต พนารี (2556) 
 

จากขอธรรมเรื่ องคุณสมบัติของผู นํ า ในทางพระพุทธศาสนานี้  แสดงให เห็นว า
พระพุทธศาสนานั้นมีความสําคัญตอระบบการปกครองที่ดี คุณธรรมบางประการของผูนําในทาง
พระพุทธศาสนาประกอบดวยหลักธรรมตางๆ มากมาย เพื่อใชเปนแนวทางปฏิบัติและเปาหมายที่
ชัดเจน ซึ่งผูนําสามารถเลือกปฏิบัติไดตามความพรอม เหมาะสมกับอุปนิสัยและสติปญญาของตนเอง 
สามารถปฏิบัติหนาที่ตางๆ ไดอยางเปนระบบ มีคุณธรรมจริยธรรมในจิตใจมีความเอื้อเฟอเกื้อกูลแก
ผูใตบังคับบัญชา ผูรวมงานและสามารถนําพาองคกรใหมีความเจริญมั่นคงตลอดไป 
 2.5.4 บทบาทของพระสงฆตอสังคม 
  สถาบันสงฆเปนสถาบันที่มีอิทธิพลตอความรูสึกนึกคิดและความเปนอยูของ
พุทธศาสนิกชนเปนอยางมากทั้งดานอบรมบมนิสัยศีลธรรมจรรยาศาสนพิธีและกิจกรรมตางๆในการ
ดําเนินชีวิตประจําวันพระสงฆจึงไดรับการนับถืออยางสูงซึ่งนอกจากจะเปนที่พึ่งทางใจเปนผูนําทางจิต
วิญญาณของสังคมแลวหลักธรรมของพระพุทธศาสนายังพัฒนาคุณภาพของประชาชนใหมีคุณธรรม
จริยธรรมมีระเบียบวินัยรับผิดชอบสมัครสมานสามัคคีสงเสริมความมั่นคงแหงชาติ 
  ดังนั้น การศึกษาในประเด็นที่เกี่ยวของกับบทบาทของพระสงฆตอชุมชนนั้นเปน
การศึกษาเพื่อทําความเขาใจในลักษณะบทบาทของพระสงฆที่ปรากฏในอดีตจนถึงปจจุบันซึ่งลักษณะ
บทบาทของพระสงฆจะมีความสัมพันธกับชุมชนโดยสาเหตุที่พระสงฆตองเขาไปมีบทบาทเกี่ยวของกับ
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ชุมชนนั้นเนื่องจากเปนสวนหนึ่งของหนาที่ที่พระสงฆพึงกระทําตอชุมชนซึ่งพระราชวรมุนี (ประยุทธ ปยุตฺ
โต) (2527) ไดกลาวถึงหนาที่และความผูกพันของพระภิกษุสงฆที่มีตอสาธารณะโดยหลักธรรมคือคําสั่ง
สอนของพระพุทธศาสนาทั้งฝายธรรมและวินัยไดกําหนดใหชีวิตของพระสงฆเกี่ยวเนื่องผูกพันกับสังคม
โดยพื้นฐานซึ่งรูปแบบความสัมพันธของสังคมสงฆแบงเปน 2 ลักษณะดังนี้คือ 
  1. ความสัมพันธระหวางพระสงฆดวยกันเองเห็นไดจากบทบัญญัติตางๆในวินัยสงฆมี
ความเปนอยูรวมกันเปนวัดหรือสํานักสงฆกําหนดเขตสีมาอุโบสถการรับกฐินการปวารณาพุทธบัญญัติ
ที่ใหพระสงฆเปนใหญในกิจการตางๆซึ่งเรียกวาสังฆกรรมมีการอุปสมบทการระงับอธิกรณเปนตน
ตลอดจนถึงขอกําหนดเกี่ยวกับความสัมพันธระหวางบุคคลภายในสังคมสงฆมีการเคารพกันตามอาวุโส
เปนตน 
  2. ความสัมพันธระหวางพระสงฆกับคฤหัสถพระสงฆถูกกําหนดใหฝากชีวิตความ
เปนอยูไวกับคฤหัสถเริ่มตั้งแตอาหารซึ่งพระสงฆเปนอยูดวยบิณฑบาตคืออาหารที่คฤหัสถถวายตลอด
ถึงปจจัย 4 อยางอื่นๆและความเปนอยูที่ตองอาศัยคฤหัสถเปนประจําเปนขอบังคับอยูในตัวใหชีวิต
ของพระสงฆผูกพันอยูกับสังคมของคฤหัสถหนาที่ทางสังคมของพระสงฆที่เกิดขึ้นเพราะความผูกพันใน
ดานความเปนอยูนี้ถือวามีความสําคัญสวนหนึ่งและในสวนของคุณธรรมพระสงฆก็ยอมมีหนาที่ที่
จะตองชวยเหลือผูอื่นใหพนจากความทุกขดวยอาศัยเมตตาและกรุณาธรรมของตนนอกจากนี้ในวินัย
ยังมีบทบัญญัติสําหรับรักษาความสัมพันธระหวางพระสงฆกับประชาชนใหอยูในสภาพที่ถูกตองและ
มั่นคงใหสถาบันสงฆอยูในฐานะมีเกียรติเปนที่เคารพเทิดทูนทําการอนุเคราะหประชาชนดวยคุณธรรม
หวังประโยชนสุขแกประชาชนอยางแทจริงมิใชเพงอามิสหรือเปนการคลุกคลีกับคฤหัสถเชนไมใหภิกษุ
ประจบคฤหัสถดวยการยอมตัวลงรับใชเขาในกิจการตางๆไมใหเปนคนมักขอเปนตนซึ่งทําใหเสื่อม
ศรัทธาและความเคารพจากสถาบันสงฆและพระศาสนาใหมีการลงโทษผูทําลายความสัมพันธอันดีนี้ไม
วาจะเปนฝายภิกษุหรือคฤหัสถกลาวโดยสรุปหนาที่และความผูกพันทางสังคมของพระสงฆเกิดจาก
องคประกอบ 3 ประการคือ 1. การดํารงชีวิตของพระสงฆตองอาศัยปจจัย 4 ที่ชาวบานถวาย             
2. สภาวะและเหตุการณในสังคมยอมมีผลเกี่ยวของกับการบําเพ็ญสมณธรรม3. โดยคุณธรรมคือ
เมตตากรุณาจะตองชวยเหลือผูอ่ืนใหพนจากทุกข 
  จากหนาที่และความผูกพันดังกลาวทําใหพระสงฆตองทําหนาที่สวนตนและผูอื่นไป
พรอมกันดวยเหตุนี้เองที่ทําใหพระสงฆไดรับการยอมรับจากประชาชนใหเปนผูนําทางดานจิตวิญญาณ
เปนผูควรใหความเคารพนับถือซึ่งพระราชวรมุนี (ประยุทธปยุตฺโต) (2527) ไดกลาวถึงสาเหตุที่ทําให
พระสงฆไดรับการยกยองจากสังคมไว 3 ประการคือ 1. ความบริสุทธิ์หมายถึงการรักษาศีลใหบริสุทธิ์ 
2. ความเสียสละบําเพ็ญประโยชนตอผูอื่นและสังคม 3. ความเปนผูนําทางสติปญญาสามารถชี้นําและ
แกไขปญหาใหแกประชาชนาได 
  ดังนั้นจะเห็นไดวาพระสงฆมีบทบาทที่สัมพันธกับชุมชนเนื่องจากพระสงฆมีความ
ผูกพันกับสังคมและชุมชนถือวาพระสงฆเปนสวนหนึ่งของสังคมเปนบุคคลสาธารณะและดํารงชีวิตอยู
ไดเพราะอาศัยผูคนในสังคมเปนผูอุปถัมภบํารุงทําใหพระสงฆตองตอบแทนสังคมตองชวยเหลือ
สาธารณะในดานตางๆทั้งที่เปนรูปธรรมและนามธรรมซึ่งเปนหนาที่ที่เกิดจากคุณธรรมของพระสงฆที่
ตองชวยเหลือผูคนในสังคมใหพนทุกขใหมีชีวิตที่ดีมีแตความสุขดวยเหตุนี้จึงทําใหพระสงฆตองมี
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ภาระหนาที่และความรับผิดชอบที่พึงกระทําตอสังคมจึงเปนเหตุที่ทําใหพระสงฆตองมีบทบาทตอ
สาธารณะในดานตางๆ 
  2.5.4.1 บทบาทของพระสงฆตอสังคมในอดีต 
   พระพุทธศาสนาในประเทศไทยมีวัดและพระสงฆเปนศูนยกลางของสังคม
และเปนศูนยรวมจิตใจของประชาชนโดยมีพระสงฆเปนผูแทนของวัดที่คอยชี้แนะแนวทางในการ
ปฏิบัติตนของพุทธศาสนิกใหไปในทางที่ดีซึ่งบทบาทของพระสงฆที่มีตอสังคมนั้นจะมีความสอดคลอง
กับบทบาทของวัดในอดีตพระสงฆมีบทบาทสัมพันธกับสังคมอยางแนบแนนเชนเดียวกับวัดผูคนใน
สังคมมีความศรัทธาเชื่อถือวาพระสงฆเปนผูมีสติปญญารอบรูวิชาการตางๆเหนือกวาประชาชนทั่วไป
ซึ่งสามารถใหคําปรึกษาแกประชาชนที่มาขอคําปรึกษาไดเพราะประชาชนสวนใหญในประเทศไทยนับ
ถือพระพุทธศาสนาและยอมรับนับถือความสามารถของพระสงฆตลอดมาซึ่งพระราชวรมุนี (ประยุทธป
ยุตฺโต) (2527) ไดกลาวถึงบทบาทของวัดและพระสงฆในอดีตวาการที่วัดกลายเปนศูนยกลางของสังคม
ทําใหพระสงฆกลายเปนผูนําจิตใจและเปนศูนยรวมความรวมมือนั้นอาจเกิดจากปจจัยหลายอยางเชน
การเปนที่ประกอบพิธีกรรมหรือใหบริการในดานนี้เปนตน แตสิ่งเหลานั้นไมใชขอสําคัญปจจัยสําคัญ
นั้นอยูที่ความรูสึกวาพระสงฆเปนผูประพฤติธรรมมีความบริสุทธิ์อยางหนึ่งเปนผูเสียสละบําเพ็ญตน
เพื่อผลประโยชนของประชาชนโดยบริสุทธิ์ใจอยางแทจริงและที่นาจะสําคัญที่สุดคือความรูสึกวา
พระสงฆเปนผูมีสติปญญารอบรูวิชาการตางๆทุกอยางเหนือกวาพวกตนสามารถเปนที่ปรึกษาแนะนํา
ชาวบานในปญหาตางๆไดทั่วไปอันเปนความรูสึกในฐานะศิษยกับอาจารยเปนเครื่องรักษาความเคารพ
เชื่อถือไดยั่งยืนมั่นคงยิ่ง 
   ดังนั้นวัดและพระสงฆจึงไมสามารถแยกจากกันไดเนื่องจากจะขาดสิ่งหนึ่งสิ่ง
ใดไมไดบทบาทของวัดตอสาธารณะจึงจําตองอาศัยพระสงฆเปนผูกระทํากิจกรรมตอสังคมทั้งทางดาน
จิตใจและวัตถุโดยการเทศนาอบรมสั่งสอนดวยวิธีการตางๆซึ่งไดนําเอาความรูทั้งทางโลกและทางธรรม
มาประยุกตใชใหเหมาะสมกับสภาพทองถิ่นนั้นตลอดจนไดปรับวิธีการตางๆที่จะนํามาใชเพื่อการแกไข
ปญหาตางๆของสังคมใหสอดคลองกันไดอยางเหมาะสม 
   สําหรับบทบาทของพระสงฆที่มีตอชุมชนนั้นสุภาพรรณณบางชาง (2527) 
ไดกลาวถึงบทบาทของพระสงฆในฐานะเปนผูนําชุมชนมีบทบาท 2 ทางคือ 
   1. บทบาทหลักหรือบทบาทโดยตรงของพระสงฆคือเปนผูนําชุมชนในดาน
จิตใจสงเสริมศีลธรรมสติปญญาที่ถูกตองแกชุมชนถือเปนบทบาทที่สําคัญยิ่งเปนรากฐานของความ
เจริญความสุขของสังคมอยางแทจริง 
   2. บทบาทรองในฐานะที่พระสงฆเปนผูที่ไดรับความศรัทธาจากชาวบานก็อาจ
ใหคําแนะนําชาวบานในทองถิ่นใหเห็นลูทางของการพัฒนาดวนวัตถุที่เหมาะสมอาจเปนผูประสานการ
รวมตัวของชาวบานในการพัฒนาวัตถุหรือจัดใหวัดเปนสถานที่รวมกลุมเปนตน 
   ทางดานธีรโชติเกิดแกว (2547) ไดกลาวถึงบทบาทของวัดและพระสงฆที่มี
ตอสาธารณะรูปแบบตางๆในอดีตดังตอไปนี้ 
   1. เปนครูผูใหการศึกษาและการอบรมสั่งสอนลูกหลานของชาวบานเพื่อให
ตั้งอยูในศีลธรรมและในขณะเดียวกันก็สอนวิชาการอื่นๆทั้งทางดานภาษาและวิชาชีพในขอนี้วัดเปน
เหมือนสถาบันการศึกษาพระสงฆก็เหมือนผูบริหารการศึกษาและครูผูสอน 
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   2. เปนนักสังคมสงเคราะหคอยชวยเหลือผูประสบปญหาชีวิตและคน
ยากจน เชน การชวยสงเคราะหอนุเคราะหบุตรหลานของชาวบานที่ยากจนการสงเคราะหสังคมใน
ดานตางๆ การชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติตางๆ ดานอาหาร เสื้อผาที่ พักอาศัยชั่วคราว การให
ทุนการศึกษา การใหการสงเคราะหดานที่พักอาศัยแกคนเดินทางไกล ในอดีตวัดมีบทบาทมากคนที่
เดินทางไดอาศัยวัดเปนที่พํานักในขณะเดินทางรอนแรมไปในสถานที่ตางๆ ซึ่งในกรณีนี้วัดจึงเปน
เหมือนโรงแรมและพระสงฆเปนเหมือนผูบริหารของโรงแรมซึ่งไมไดคิดคาบริการแตอยางใด 
   3. เปนนายแพทยรักษาคนไขตามความรูความสามารถในยุคนั้นๆ โดยใช
วิธีการรักษาแบบแพทยแผนโบราณที่ใชยาสมุนไพรบางครั้งก็ใชวิธีการทางไสยศาสตรเขาชวยในขอนี้
วัดเปรียบเสมือนโรงพยาบาลและพระสงฆเปนเหมือนนายแพทยและพยาบาลที่คอยใหการรักษาดูแลผู
เจ็บปวย 
   4. เปนผูพิพากษากรณีชาวบานเกิดขอพิพาทหรือมีเรื่องราวที่ไมสามารถตก
ลงกันไดพระสงฆเปนผูที่ไดรับความเคารพนับถือและการยอมรับจากชาวบานวาเปนผูมีศีลธรรมความ
ยุติธรรมจึงไดรับเกียรติใหเปนผูไกลเกลี่ยขอพิพาทที่เกิดขึ้นในกรณีออมชอมกันและไดรับความ
ยุติธรรมทั้งสองฝาย 
   5. เปนที่ปรึกษาของชาวบานเมื่อชาวบานมีปญหาชีวิตเชนการครองชีพ
ปญหาครอบครัวและความทุกขตางๆ พระสงฆจะทําหนาที่ใหคําแนะนําปรึกษาชวยหาทางออกที่
ถูกตองในการแกปญหาหรือความทุกขเหลานั้นใหโดยยึดหลักคําสอนของพระพุทธศาสนาเปนหลักใน
การแกปญหา 
   6. เปนนักอนุรักษศิลปวัฒนธรรมไทยศิลปวัฒนธรรมไทยลวนมีบอเกิดมา
จากวัดเกือบทั้งสิ้นพระสงฆจึงเปนผูมีบทบาทสําคัญในการสืบสานตอโดยการอนุรักษศิลปะในดาน
ตางๆ ของชาติใหคงสืบมาไดมาจนถึงทุกวันนี้ 
   7. เปนผู นําทางด านพิธ ีกรรมตางๆ ที ่เกี ่ยวของกับหลักคําสอนทาง
พระพุทธศาสนาเชนการบรรพชาอุปสมบทกุลบุตรกิจกรรมวันสําคัญทางพระพุทธศาสนาพิธีกรรมที่
เกี่ยวของกับการดําเนินชีวิตเชนขึ้นบานใหมแตงงานงานศพเปนตนซึ่งบทบาทนี ้ก็ยังเดนชัดใน
ปจจุบัน 
   8. เปนที ่พึ ่งทางดานจิตใจของชาวบานพระสงฆในฐานะที ่เปนปูชนีย
บุคคลและเปนรัตนะหนึ่งในพระรัตนตรัยไดทําหนาที่ที่สําคัญ คือ เปนผูนําทางดานจิตวิญญาณโดย
การเปนผูปฏิบัติดีปฏิบัติชอบและสั่งสอนใหพุทธศาสนิกชนดําเนินตามหลักคําสอนนั้นดวย 
   9. เปนผูอนุรักษสิ่งแวดลอมเชนการปลูกปาการักษาปาไมเปนตน 
   ในอดีตวัดและพระสงฆสามารถแสดงบทบาทเหลานี้ได เนื่องจากตลอด
ระยะเวลาที่ผานมา ชาวบานมองพระสงฆวาเปนผูประพฤติธรรม มีความบริสุทธิ์ เปนผูเสียสละ
บําเพ็ญตนเพื่อประโยชนของประชาชนดวยความบริสุทธิ์ใจ ทําใหวัดเปนศูนยกลางของสังคมโดยมี
พระสงฆซึ ่งไดร ับความเคารพศรัทธาเชื ่อถือจากคนในสังคมเปนแกนนําวัดกับพระสงฆจึงมี
ความสําคัญตอสังคมไทยและอยูในฐานะที่เปนที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนใหมีความสามัคคีกัน 
ดวยเหตุนี้พระสงฆจึงกลายมาเปนผูนําทางดานจิตใจและวัดกลายเปนศูนยกลางของชุมชน จึงทําให
พระสงฆตองมีบทบาทหนาที่ตอสังคมดังกลาว แตเนื่องจากสังคมมีการเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา ดังนั้น บทบาท
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และหนาที่ของพระสงฆจึงตองเปลี่ยนแปลงและปรับฐานะไปตามโครงสรางของสังคมที่เปลี่ยนแปลงดวย
ดวยเหตุนี้พระราชวรมุนี (ประยุทธปยุตฺโต) (2527) จึงไดกลาวถึงบทบาทของพระสงฆวาพระสงฆควร
ตระหนักมั่นอยูเสมอในหนาที่เดิมแทของตนตามธรรมวินัย และจากฐานะนี้จึงเริ่มบทบาทใหมหรือ
ปรับปรุงบทบาทเกาขึ้นในรูปใหมใหเหมาะสมกับสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปแทนที่จะดึงหรือหวง
แหนหนวงเหนี่ยวบทบาทเดิมไวและในปจจุบันพระสงฆก็โนมเอียงไปในทางที่จะทําเชนนั้นสวนการที่
จะเริ่มบทบาทใหมหรือปรับปรุงบทบาทเกาขึ้นในรูปใหมอยางไรนั้นก็รวมอยูในหลักการเดิม 3 อยาง
คือ การศึกษาการเผยแพรและการสงเคราะห เมื่อบทบาทของพระสงฆตอสังคมในอดีตเปนสิ่งที่สราง
ความสัมพันธระหวางพระสงฆกับสังคมใหใกลชิดกัน ในลักษณะที่พระสงฆเปนผูนําทางปญญาเปน
ผูสอนวิชาการตางๆ ใหแกคนในสังคมลักษณะเชนนี้เปนสิ่งที่สรางความเชื่อถือของประชาชนที่มีตอ
พระสงฆแตเมื่อความเจริญแบบตะวันตกเขามามีวิชาการสาขาตางๆ มีสถาบันแบบใหมตางๆ เกิดขึ้น
แตพระสงฆกลับไมมีการปรับตัวเขาหาความเจริญแบบใหมนี้จึงเปนเหตุใหพระสงฆสูญเสียบทบาทที่
เคยมีในอดีตไปจากที่กลาวสอดคลองกับพระราชวรมุนี (ประยุทธ  ปยุตฺโต) (อางถึงใน สุจิณณา        
พานิชกุล, 2549) ซึ่งไดกลาวถึง สาเหตุการสูญสลายบทบาทของพระสงฆสามารถสรุปไดวาเมื่ออารย
ธรรมแบบตะวันตกเขามานั้นไดมีวิชาการสาขาตางๆ เขามาดวยในขณะที่คนในสังคมตองการที่จะ     
เขารับการศึกษาวิชาการแบบใหมนี้แตพระสงฆกลับไมยอมรับรูไมยอมเกี่ยวของกับวิชาการที่มากับ
ความเจริญแบบใหมกลับพยายามยึดถือและฝนเอาสภาพเดิมใหคงอยูทามกลางสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป
จึงเทากับเปนการปลอยใหประชาชนปรับตัวเขาหาและรับความเจริญแบบใหมนั้นโดยลําพังขาดการ
เหนี่ยวรั้งจากพระสงฆซึ่งเคยเปนผูแนะแนวทางมาแตเดิมพระสงฆกับประชาชนซึ่งเคยสัมพันธเปน
อันหนึ่งอันเดียวกันจึงตองหางออกจากกันซึ่งผลจากการที่พระสงฆไมยอมรับรูไมยอมเกี่ยวของกับ
วิชาการที่มากับความเจริญแบบใหมทําใหพระสงฆสูญเสียภาวะผูนําทางปญญาของสังคมและทําให
พระสงฆขาดความรูอันเปนสื่อกลางที่รูรวมกันสําหรับชักนําคนในสังคมเขาหาหลักธรรมทางพระ
ศาสนาพระสงฆกับประชาชนจึงหาทางสัมพันธกันไมไดสงผลใหยิ่งหางเหินกันและไมเขาใจกันมากขึ้น
ซึ่งเมื่อพระสงฆไมมีการปรับเปลี่ยนบทบาทใหสอดคลองกับความเปลี่ยนแปลงของสังคมทําใหลักษณะ
บทบาทของพระสงฆที่ปรากฏในปจจุบันยังคงไวซึ่งลักษณะเชนในอดีต 
   ในขณะที่สุรพล  พยอมแยม (2541) ไดกลาวถึง ทบาทของพระสงฆไววา
บทบาทของวัดหรือบทบาทของพระสงฆที่ เคยทําหนาที่ เปนศูนยกลางของชุมชน ละใหความ
อนุเคราะหแนะนําชวยเหลือแกประชาชน ทั้งในดานการสั่งสอนการฝกอบรมทางการศึกษาการดํารง
ชีพในชีวิตประจําวันรวมทั้งการสาธารณสุขและสุขภาพอนามัย ลวนแตมีองคการหรือสถาบันทาง
สังคมในรูปแบบใหมเขามามีบทบาทและจัดการแทนบทบาทของพระสงฆแทบทั้งสิ้น นอกเหนือจาก
บทบาทของผูเผยแพรธรรมะและอบรมจิตใจประชาชนแลว รูปแบบหรือบทบาทของพระสงฆที่เคยอยู
ในกรอบหรือแนวปฏิบัติที่ใกลเคียงกัน ไดแปรเปลี่ยนไปตามสภาพแวดลอม ตามความตองการและ
ตามความจําเปนของสังคมหรือชุมชนที่พระสงฆเกี่ยวของ 
  2.5.4.2 บทบาทของพระสงฆตอสังคมในปจจุบัน 
   พระสงฆมีความสัมพันธกับผูคนในสังคมมาโดยตลอด เพราะตองพึ่งพาอาศัย
ซึ่งกันและกันกลาว คือ พระสงฆมีความเปนอยูที่เนื่องดวยผูคนในสังคม ในขณะที่ผูคนในสังคมก็ตอง
พึ่งพาอาศัยพระสงฆในคําสั่งสอนตามหลักธรรม การประกอบพิธีกรรมทางศาสนา การขอคําแนะนํา
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ปรึกษาดานตางๆ รวมถึงการเปนที่พึ่งทางใจเปนตนฉะนั้นพระสงฆจึงมีบทบาทตอสังคมมากทั้งในอดีต
และปจจุบันอนึ่งในสังคมปจจุบันนี้เปลี่ยนไปอยางมากการที่พระสงฆจะเขาไปมีบทบาทในการพัฒนา
สังคมนั้นจําเปนที่จะตองรูเทาทันสังคมเพื่อใหการทําหนาที่ของพระสงฆเปนไปอยางถูกตองและเกิด
ประโยชนมากที่สุดซึ่งในปจจุบันนี้ไดมีการกลาวถึงบทบาทพระสงฆไวอยางหลากหลายเปนจํานวนมากซึ่ง
สามารถประมวลไดดังตอไปนี้ 
   คนึงนิตย  จันทบุตร (2530) ไดกลาวถึงบทบาทของพระสงฆในปจจุบันโดย
ไดแบงเปน 3 ประการ คือ การพัฒนาคุณภาพของพลเมืองดานคุณธรรมและจริยธรรมการสงเคราะห
ประชาชนและการชวยเหลือทางราชการดังตอไปนี้ 
   1. การพัฒนาคุณภาพของพลเมืองดานคุณธรรมและจริยธรรมจําแนกเปน 
    1) การใหบรรพชาอุปสมบทแกกุลบุตรทุกระดับอายุตามประเพณีและ
หากผูที่มาบวชนั้นศึกษาเลาเรียนและปฏิบัติตามพระธรรมวินัยที่พระสงฆเปนผูอุปชฌายอาจารยให
นิสัยใหอนุศาสนและอบรมสั่งสอนอยางจริงจังเมื่อลาสิกขาไปก็จะเปนพลเมืองที่มีคุณภาพของ
สังคมไทย 
    2) การเทศนาอบรมสั่งสอนประชาชนที่มาทําบุญในวัดในวันธรรมสวนะ
และในงานทําบุญบําเพ็ญกุศลตางๆตามประเพณีหรืองานในเทศกาลตางๆการเทศนทาง
วิทยุกระจายเสียงโทรทัศนการบรรยายธรรมการสนทนาธรรมการปาฐกถาธรรมการเขียนบทความ
เผยแพรทางหนังสือพิมพการเรียบเรียงหนังสือธรรมเผยแพรในโอกาสตางๆตลอดจนกิจกรรมเผยแผ
พระพุทธศาสนาทั้งปวงเชนงานพระธรรมทูตงานพระธรรมจาริกงานตามโครงการหนวยอบรม
ประชาชนประจําตําบลซึ่งลวนเปนงานที่ทําใหประชาชนไดรับทราบไดรูจักไดเขาถึงและไดปฏิบัติดี
ปฏิบัติชอบตามพระธรรมคําสั่งสอนของพระพุทธเจา 
    3) บทบาทดานการศึกษาแยกเปนดังนี้คือ (1) การจัดการศึกษาสําหรับ
พระภิกษุสามเณรเชนการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกธรรมการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนก
บาลีการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกสามัญและการจัดการศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยสงฆ (2) การ
จัดสอนศาสนศึกษาแกประชาชนเชนการสอนศีลธรรมในสถานศึกษาตางๆการสอนธรรมศึกษาแกนักเรียน
และประชาชนการตั้งหนวยพุทธมามกะแกผูเยาวในวัดในหมูบานตําบลการจัดตั้งและดําเนินการโรงเรียน
พระพุทธศาสนาวันอาทิตยโรงเรียนวัดสอนเด็กกอนเกณฑการจัดตั้งหองสมุดในวัดการตั้งโรงมหรสพทาง
วิญญาณการจัดตั้งและดําเนินการสํานักวิปสสนาตางๆ งานเหลานี้ลวนชักนําเด็กประชาชนไดศึกษาเลา
เรียนและปฏิบัติตามหลักธรรมในพระพุทธศาสนาเพื่อเปนการวางพื้นฐานสรางคุณภาพของพลเมืองตอไป 
(3) การดําเนินกิจการคณะสงฆเชนการพระศาสนาของวัดของชุมชนตางๆ ทั่วประเทศเพื่อจรรโลง
พระพุทธศาสนาใหคงอยูเสริมสรางคุณภาพของประชาชนสืบไป 
   2. การสงเคราะหประชาชนเปนหนาที่ที่สําคัญของพระสงฆตามคติทาง
พระพุทธศาสนาซึ่งการสงเคราะหประชาชนมีดังนี้คือ 
    1) การใหความสะดวกในการบําเพ็ญกุศลแกประชาชนตามประเพณี
เกี่ยวกับชีวิตเชนในพิธีทําบุญเกี่ยวกับการเกิดการบวชนาคแตงงานทําบุญอายุพิธีศพงานประเพณี
สวนรวมเชนเทศกาลตางๆการทอดกฐินผาปาสงกรานตงานขึ้นปใหมงานประจําปของทองถิ่นตางๆการ
ทําบุญในวันสําคัญทางพระพุทธศาสนาของพุทธศาสนิกชนในทองถิ่นตางๆ 
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    2) การชวยประกอบศาสนพิธีในงานทําบุญบําเพ็ญกุศลตางๆเชนการ
แนะนําพิธีการจัดการเครื่องใชและเครื่องประกอบพิธีการใหศีลและสรณะการเจริญพระพุทธมนตการ
สวดมนตการรับถวายทานตางๆการเทศนการอนุโมทนาทั้งงานเอกชนทองถิ่นสวนราชการตลอดจน
งานรัฐพิธีและพระราชพิธี 
    3) การใหที่พักอาศัยแกนักเรียนนิสิตนักศึกษาตางทองที่ที่มาศึกษาเลา
เรียนอยูในเมืองการใหที่พักแกบุคคลที่มารักษาศีลเชนชีหรือคนชราทุพพลภาพการใหที่ดินหรือใหเชา
ที่ดินในราคาถูกแกประชาชนที่ขัดสนปลูกบานพักอาศัย 
    4) การดูโชคชะตาราศีการประพรมน้ําพระพุทธมนตการใหฤกษยามแม
บางกิจการที่พระภิกษุบางรูปดําเนินการอยูจะเปนที่ติเตียนแตมีคนจํานวนไมนอยที่เลื่อมใสศรัทธาเปน
การสงเคราะหประชาชนดานขวัญกําลังใจ 
    5) การใหทางราชการหรือสวนรวมใชสถานที่วัดเชนศาลาการเปรียญลาน
วัดบริเวณวัดเพื่อประชุมราษฎรเปนหนวยเลือกตั้งทํากิจกรรมบริหารหรือสงเคราะหประชาชนดานตางๆ
จัดงานรื่นเริงจัดงานหารายไดเพื่อสาธารณกุศลตลอดจนการใหที่ดินของวัดสรางสาธารณสถานตางๆเชน
โรงเรียนโรงพยาบาลหองสมุดที่อานหนังสือพิมพประจําหมูบาน 
    6) การรักษาโรคภัยไขเจ็บการใหคําปรึกษาหนาที่การงานการเปนผูนํา
ในการกอสรางสิ่งสาธารณะประโยชนในทองถิ่น 
    7) การใหที่พักพิงแกประชาชนผูประสบสาธารณภัยและภัยธรรมชาติ
เปนการรวบรวมสิ่งของตลอดจนเงินทองของผูบริจาคแกผูประสบภัยตางทองถิ่นและยังมีการ
สงเคราะหดานวัตถุอยางอ่ืนแกเอกชนและประชาชนอีกมาก 
   3. การชวยเหลือทางราชการโดยเฉพาะอยางยิ่งการรักษาความปลอดภัย
ของชาติและกิจกรรมทางจิตวิทยาสังคมเปนตนวา 
    1) ชวยในการอบรมชี้แจงราษฎรใหรูจักผิดชอบชั่วดีการควรทําและควร
เวนความขยันหมั่นเพียรในการประกอบอาชีพการปฏิบัติตามคําแนะนําชักชวนของรัฐบาลหรือ
ผูปกครอง 
    2) ชวยกิจการบริหารตามปกติของเจาหนาที่รัฐบาลเชนชวยสอนหนังสือ
และเผยแพรกิจกรรมตางๆของรัฐบาลชักชวนประชาชนใหมาชวยงานราชการ 
    3) สงเคราะหประชาชนในทองถิ่นที่วัดตั้งอยูเชนการสงเคราะหอาหาร
เสื้อผาเครื่องนุงหมยารักษาโรคแกผูยากจนยากไรหรือประสบภัย 
    4) ชวยเหลือราชการเกี่ยวกับกิจการความมั่นคงเชนชักนําหรือเปน
ศูนยกลางใหทางราชการอําเภอจัดอบรมลูกเสือชาวบานการอบรมไทยอาสาปองกันชาติการสงเคราะห
ชาวเขาการชวยบําบัดรักษาผูติดยาเสพติดใหโทษ 
   ทางดานพินิจลาภธนานันท (อางถึงพระมหาวิเชียรชาญณรงค, 2547) ได
กลาวถึงบทบาทของพระสงฆตอสังคมไทยในชนบทดังตอไปนี ้
   1. บทบาทในการใหความรูและพัฒนาจิตใจแตคนในชุมชนพระสงฆใน
ชนบทนั้นมีพื้นฐานความศรัทธาเคารพของชาวบานพระสงฆเปนแกนนําในการเขาไปมีบทบาทการ
พัฒนาซึ่งเมื่อพระสงฆนําพาชาวบานพัฒนาจิตใจหรือวัตถุในกิจกรรมใดกิจกรรมนั้นมักจะไดรับความ
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รวมมือชวยเหลือจากชาวบานอยางมีจิตศรัทธาและสามารถประสบความสําเร็จในการดําเนินงาน
โดยงายและเสียคาใชจายนอยแตบทบาทการพัฒนาชุมชนของพระสงฆนี้ยังจํากัดอยูในแวดวงเฉพาะ
พระสงฆในบางพ้ืนที่ยังไมกวางขวางนักและยังมีกิจกรรมในลักษณะตางคนตางทําไมประสานกันอยาง
เปนขบวนการหรือองคการแนวทางดําเนินการพัฒนาชุมชนของพระสงฆยังไมเดนชัดนักแตทั้งนี้ขึ้นอยู
กับวาจะใหพระสงฆมีบทบาทการพัฒนาในพื้นฐานโครงสรางสังคมแบบใดถาเปนสังคมเมืองพระสงฆ
ควรจะมุงเนนการพัฒนาจิตใจเปนสําคัญเพราะในสังคมเมืองนั้นมีเหตุปจจัยแหงการเปลี่ยนแปลงที่โนม
นาวในการชักนําประชาชนไปสูความเสื่อมในดานศีลธรรมจรรยาการลดปญหาอาชญากรรมและปญหา
สังคมอ่ืนๆสวนในสังคมชนบทนั้นปญหาที่ชุมชนประสบคือปญหาชีวิตความเปนอยูหรือปญหาคุณภาพ
ชีวิตการพัฒนาจิตใจอยางเดียวจะไมเกิดประโยชนอะไรในชุมชนหากแตพระสงฆตองมีการพัฒนา
ความรูสรางความเขาใจในชุมชนพัฒนาคุณภาพชีวิตใหดียิ่งขึ้นโดยตองพัฒนาควบคูทั้งทางดานวัตถุ
และจิตใจแตจะเนนในดานใดมากกวากันนั้นควรพิจารณาใหเหมาะสมตามสภาพพื้นฐานของโครงสราง
สังคมและเศรษฐกิจในแตละชุมชนนั้นๆเปนสําคัญ 
   2. บทบาทในการสงเสริมการศึกษาในสมัยที่การศึกษายังไมไดแพรหลาย
มากนักการศึกษามีอยูแตในวังกับวัดเทานั้นแตวัดกับพระสงฆเปนฝายใกลชิดกับประชาชนมากกวาจึง
สามารถใหการศึกษาไดมากกวาทั้งดานความรูเชนการอานเขียนการดําเนินชีวิตการครองเรือนเปนตน
และดานวิชาชีพเชนวิชาชางตางๆและวิชาการตอสูมีวิชาดาบเปนตนถึงสมัยที่มีการปฏิรูปการศึกษา
ตามแบบชาติตะวันตกวัดและพระสงฆก็เปนผูมีสวนรวมเปนอยางมากเพราะมีความพรอมทางดาน
ทรัพยากรที่ตกทอดมาพระสงฆจึงยังเปนผูใหการศึกษาแกสังคมตั้งแตชาวบานทั่วไปจนถึงเจานายและ
พระมหากษัตริย 
   3. บทบาทในการพัฒนาชุมชนในทองถิ่นพระสงฆเปนสมาชิกของสังคมและ
อยูไดดวยการสนับสนุนจากชาวบานหากชาวบานลําบากพระสงฆก็ลําบากเชนกันเพราะฉะนั้นการที่
พระสงฆดําเนินบทบาทในการพัฒนาชุมชนจึงเปนบทบาทหนึ่งของพระสงฆในการชวยชาวบานเปน
การนําชุมชนใหสามารถพึ่งพาตนเองไดพระสงฆเองก็ผูกพันกับชุมชนจึงไมสามารถเพิกเฉยกับปญหาที่
เกิดข้ึนไดพระสงฆสามารถดําเนินการไปตามวิจารณญาณที่สามารถทําไดตามพระธรรมวินัยและความ
ตองการของชุมชน 
   4. บทบาททางการเผยแผธรรมจากการที่พระสงฆเปนผูงามดวยศีลาจารวัตรทํา
ใหเปนแบบอยางแกคนทั่วไปในการดําเนินชีวิตดวยการยอมรับเชนนั้นบทบาทในการเผยแผธรรมจึงเปนไป
โดยงายบางครั้งก็ผานทางระบบการศึกษาที่ใหแกผูเขาศึกษาในวัดโดยตรงบางครั้งก็ผานทางประเพณีและ
กิจกรรมทางศาสนาที่ประชาชนเขารวมอยางเปนทางการจนถึงผานทางการพูดคุยและสนทนาเชนในโอกาส
ทําบุญตักบาตรตอนเชาแมเมื่อยุคสมัยเปลี่ยนไปบทบาทดานนี้ก็ยังคงมีอยูแตอาจเปลี่ยนไปหรือเพิ่มขึ้นตาม
วิธีการเชนการใชสื่อในการเผยแผธรรมะใหเขากับยุคสมัย 
   5. บทบาทการสงเสริมความสามัคคีในหมูบานพระสงฆชวยขจัดความขัดแยง
ของประชาชนในหมูบานไดเพราะคนโดยสวนมากเชื่อฟงผูทรงศีลอยูแลวเพราะพุทธศาสนิกชนชาวไทยนับ
ถือพระสงฆเปนอยางสูงชาวบานมองพระสงฆเปนบุคคลตัวอยางชาวบานจึงเต็มใจที่จะกราบไหวพระสงฆ
หากเกิดความไมดีเกิดขึ้นพระสงฆก็เปนผูประสานความเขาใจใหกับชุมชนได 
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   6. บทบาทการเปนผูนําที่ไมเปนทางการในชุมชนหรือหมูบานพระสงฆก็ทํา
หนาที่ชวยแนะนําสั่งสอนและสนับสนุนงานของชาวบานโครงการพัฒนาตางๆในเมืองไทยที่สําเร็จไปได
นั้นสวนหนึ่งมาจากเจาหนาที่ของรัฐบาลขอความรวมมือจากชาวบานโดยผานพระสงฆซึ่งชาวบานให
ความเคารพนับถือ 
   ในสวนงานของพระมหาชูศักดิ์นอยสันเทียะ (2545) ไดสรุปบทบาทของ
พระสงฆไววาพระสงฆซึ่งเปนสวนหนึ่งของสังคมไทยจึงควรที่จะเขามามีบทบาทใหสอดคลองและรูเทา
ทันความเปลี่ยนแปลงของสังคมพระสงฆควรดําเนินบทบาทตอสาธารณะที่ไมขัดตอหลักการของพระ
ธรรมวินัยดังตอไปนี้ 
   1. บทบาทผูเรียนรูและวิจัยคือการแสวงหาความรูอยางเปนระบบในดาน
ตางๆไมวาจะเปนการพัฒนาชุมชนกฎหมายการสื่อสารเทคโนโลยีการสื่อสารเปนตนเพื่อการทํางาน
พัฒนาและการชวยเหลือสังคมหรือชุมชนของพระสงฆเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
   2. บทบาทผูสอนศีลธรรมคือการชี้ แจงหรืออธิบายหลักคํ าสอนของ
พระพุทธเจาที่ถูกตองใหแกบุคคลในระดับตางๆได 
   3. บทบาทผูใหการศึกษาคือพระสงฆควรสนับสนุนสงเสริมการใหความรูใน
เรื่องประชาธิปไตยที่ถูกตองแกประชาชนดวยวาในอนาคตการเมืองจะมีลักษณะที่เปนประชาธิปไตย
มากขึ้นประชาชนจะมีอํานาจในการปกครองตนเองมีบทบาทในการตรวจสอบการกระทําของ
เจาหนาที่รัฐและนําการเมืองมากขึ้น 
   4. บทบาทผูเปนที่ปรึกษาคือพระสงฆควรใหคําปรึกษาในปญหาชีวิตสวนตัวแก
ประชาชนทุกระดับเพราะในอนาคตปญหาตางๆมีแนวโนมวามีความรุนแรงและมีความซับชอนมากยิ่งขึ้น 
   5. บทบาทผูปลุกจิตสํานึกคือการปลุกจิตสํานึกใหคนมีความขยันประหยัดและ
รับผิดชอบและไมใหตกเปนทาสของการบริโภคนิยมโดยประยุกตหลักธรรมทางพุทธศาสนาที่สอดคลอง
และทันสมัย 
   6. บทบาทผูอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมคือพระสงฆควรจัดวัด
ใหรมรื่นสงบสะอาดและมีที่ปฏิบัติธรรมเพื่อเปนการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเปน
สถานที่เหมาะสําหรับพัฒนาศีลธรรมและจิตใจ 
   7. บทบาทผูสงเคราะหชุมชนคือพระสงฆควรสรางสถานที่รักษาผูปวย
เพราะในอนาคตปญหาโรคภัยตางๆ จะแพรกระจายรวดเร็วเชนคนปวยโรคเอดสจะถูกครอบครัวและ
สังคมทอดทิ้งมากข้ึนปญหาคนชราถูกทอดท้ิงปญหาเด็กเรรอนจะทวีความรุนแรงมากขึ้น 
   8. บทบาทผูประสานงานคือพระสงฆควรมีการประสานงานทุกฝายไมวาจะ
เปนประชาชนเจาหนาที่เอกชนหรือเจาหนาที่ของรัฐเพื่ออํานวยประโยชนแกชุมชน 
   9. บทบาทผูสงเสริมและพัฒนาภูมิปญญาชาวบานคือพระสงฆควรเปนผูนํา
ในการใชยาสมุนไพรใหคําแนะนําและสงเสริมอาชีพการปลูกสมุนไพรรวมทั้งสงเสริมการฝกอบรมเรื่อง
ยาสมุนไพรเปนตน 
   10. บทบาทผูรวมกลุมคือพระสงฆควรกระตุนใหคนรวมกันคิดแกปญหา
ตางๆ ที่เกิดขึ้นในชุมชน 
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   ในขณะที่งานของธีรโชติเกิดแกว (2547) เห็นวาการเปลี่ยนแปลงของ
สังคมไทยในดานตางๆนับวามีผลกระทบตอวัดและพระสงฆโดยเฉพาะบทบาทของวัดและพระสงฆที่
เคยมีมาในอดีตลดลงไปและในปจจุบันบทบาทของพระสงฆลดนอยลงไปหลายดานจึงทําใหพระสงฆ
ตองปรับตัวและเพิ่มบทบาทดานตางๆเพื่อชดเชยบทบาทที่สูญเสียไปซึ่งพอจะสรุปบทบาทของ
พระสงฆในปจจุบันไดดังตอไปนี้ 
   1. การเผยแผหลักคําสอนดวยวิธีตางๆเชนพระธรรมทูตงานพระธรรมจาริก
การเผยแผทางวิทยุและโทรทัศนวารสารและนิตยสารทั้งในประเทศและตางประเทศเปนตน 
   2. การใหคําแนะนําทางดานจิตใจเปนที่ปรึกษาเก่ียวกับปญหาชีวิตตาง 
   3. การเปนที่พ่ึงทางจิตวิญญาณประพฤติตนเปนแบอยางท่ีดี 
   4. การใหคําแนะนําปรึกษาดานอื่นๆเชนวิชาการดานพุทธศาสตรและ
ศาสตรอื่นๆที่สามารถทําได 
   5. การเปนผูนําการพัฒนาในดานตางๆในชุมชนเชนจัดตั้งศูนยฝกอาชีพ
ใหแกประชาชนเปนตน 
   6. การเปนผูใหการสงเคราะหทางดานวัตถุเชนใหทุนการศึกษาอาหาร
เสื้อผายารักษาโรคเปนตน 
   7. การทําหนาที่เปนครูสอนศีลธรรมจริยธรรมตามโรงเรียนตางๆหรือจัดตั้ง
ศูนยศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตยขึ้นภายในวัด 
   8. การใหการอบรมแกเยาวชนในโอกาสตางๆเชนการบรรพชาสามเณรภาค
ฤดูรอนการนําเยาวชนเขาคายพุทธบุตรเปนตน 
   9. การคนควาและวิจัยทางพระพุทธศาสนาเปนผลงานดานวิชาการที่
ออกมาเปนรูปเลมหนังสือเพ่ือใหพุทธศาสนิกชนไดนําไปศึกษาซึ่งในปจจุบันก็มีอยางแพรหลาย 
   10. การอนุรักษมรดกวัฒนธรรมเชนศิลปกรรมสถาปตยกรรมจิตรกรรม
และประติมากรรมรวมถึงงานประเพณีตางๆ 
   บทบาทของพระสงฆในปจจุบันนี้ตองตอบสนองความตองการของสาธารณะได
สังคมก็มีสวนสําคัญในการกําหนดบทบาทใหแกพระสงฆดวยอาจกลาวไดวาเปนความคาดหวังของสังคมที่
มีตอพระสงฆในขณะเดียวกันพระสงฆตองคํานึงถึงบทบาทของตนที่พึงกระทําตอสังคมโดยตองให
สอดคลองกับสถานภาพของความเปนพระสงฆดวยในรายงานผลการเสวนาเรื่องบทบาทที่พึงประสงคของ
วัดและพระสงฆกับการพัฒนาสังคมไทยของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติสํานัก
นายกรัฐมนตรี (2544) ไดกลาวถึงบทบาทของพระสงฆในการพัฒนาสังคมไทยดังตอไปนี้ 
   1. พระสงฆควรเปนแบบอยางที่ดีในเรื่องศีลธรรมและความประพฤติดีงาม
เพื่อเรียกความศรัทธาใหเกิดข้ึนกับประชาชนในทองถิ่น 
   2. พระสงฆควรเปนนักเทศนที่ดีเพื่อสามารถดึงดูดจิตใจของประชาชนใหนํา
ปฏิบัติตามหลักคําสอนไดอยางถูกตอง 
   3. พระสงฆควรพัฒนาตนเองในดานความรูทั้งทางโลกและทางธรรมเพื่อ
รูเทาทันตอกระแสโลกอันเปนอุปสรรคตอการพัฒนาสังคมในปจจุบัน 
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   4. พระสงฆควรเอาใจใสเรื่องการพัฒนาจิตใจของประชาชนในชุมชน
มากกวาที่จะเนนการพัฒนาวัตถุในวัดหรือมุงหารายไดแตเพียงอยางเดียวซึ่งขณะนี้วัดตางๆไดเดินหลง
ทางเขาสูระบบวัตถุนิยมหากวัดดําเนินการเชนนี้จะเปนอันตรายอยางยิ่งตอการเปลี่ยนความคิดของ
ประชาชนที่เนนทางดานจิตใจมากกวาวัตถ ุ
   5. พระสงฆควรเปนผูใหมากกวาผูรับในที่นี้ไมไดหมายความวาเปนเงินหรือ
วัตถุสิ่งของแตหมายถึงดานคําสอนและหลักธรรมตางๆ 
   6. พระสงฆควรดําเนินโครงการตางๆเชนเดียวกับมูลนิธิกลุมแสงเทียนซึ่ง
เปนที่นาเลื่อมใสอยางไรก็ตามจะตองแกปญหาเรื่องการบริหารจัดการการขาดปจจัยและความ
แตกตางระหวางสังคมเมืองและสังคมชนบทใหได 
   7. พระสงฆควรมีบทบาทในการศึกษาธรรมะใหถึงแกนสาระแลวนําสิ่งที่
ศึกษามาถายทอดใหกับประชาชนทําใหคนไมดีกลับเปนคนดีและมีความรับผิดชอบได 
   8. ควรกําหนดใหมีตําแหนงดานความรูและควรแสวงหาพระสงฆที่มีความรู
ดีมาเปนตัวอยางเพื่อใหพระสงฆตื่นตัวในการศึกษาหรือมองเห็นความสําคัญในการศึกษาจึงจะนํา
ธรรมะมาเผยแผได 
   9. พระสงฆตองมีความรูสมภูมิสามารถรอบรูตอการพัฒนาทั้งจิตใจและ
รูปแบบการบริหารมีความรูดานกฎหมายกฎระเบียบของสงฆตองเปนผูนําในการพัฒนาและผลิต
บุคลากรของศาสนาใหมีความเปนผูนํา 
   10. พระสงฆควรมีบทบาทดานการอบรมสั่งสอนเยาวชนดานศีลธรรมใน
โรงเรียนตางๆของรัฐบาลและเอกชน 
   11. พระสงฆที่ประพฤติดีปฏิบัติตนชอบสมควรที่จะเปนผูใหการอบรมสั่งสอน
แกผูตองขังในเรือนจําตางๆดานปฏิบัติและปฏิเวธ 
   12. พระสงฆควรมีการรวมตัวหรือทํางานเปนทีมและทํางานเชิงรุกซึ่ง
จะตองไดรับการสนับสนุนจากเจาอาวาสและรัฐบาลในเรื่องงบประมาณ 
   ดังนั้นจึงกลาวสรุปไดวาบทบาทการพัฒนาสังคมของพระสงฆในปจจุบันเปน
บทบาทที่พระสงฆพึงกระทําตอสังคมเพื่อชวยเหลือสังคมในการปองกันและแกไขปญหาตางๆเพื่อให
ผูคนในสังคมมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นทั้งทางดานรางกายและจิตใจในขณะเดียวกันนี้พระสงฆตองมีการ
ปรับบทบาทของตนเพื่อใหเขากับการเปลี่ยนแปลงของสังคมในยุคปจจุบันซึ่งบทบาทของพระสงฆที่มี
ตอสังคมนั้นควรเปนบทบาทที่แสดงถึงสถานภาพของความเปนพระสงฆคือการเปนผูประพฤติปฏิบัติ
ธรรมที่มีบทบาทตามหลักการของพระพุทธศาสนาและควรเปนบทบาทที่ตอบสนองความตองการของ
สังคมในทางที่ถูกตองและเหมาะสมโดยเฉพาะบทบาทในดานการสรางกิจกรรมที่เปนประโยชน
ตอบสนองความตองการของผูคนในสังคมนั้นๆ 
 
2.6 แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารจัดการวัด 

หลักการบริหารจัดการวัดคือการอํานวยการซึ่งตองมีการตัดสินใจใหถูกตองและเหมาะสม
การบริหารงานสมัยปจจุบันผูบริหารวัดตองมีวิสัยทัศนที่กวางไกล (Vision) ตองทํางานเปนทีมTeam 
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Work) วางโครงสรางพื้นฐานไดดี (Infrastructure) รับฟงเสียงมหาชน (Public Hearing) และพรอม
ที่จะรื้อปรับระบบ (Reengineering) (กรมการศาสนา, 2538) 

การบริหารและการจัดการวัดครั้งพุทธกาลพระพุทธเจากับพระสาวกไมไดเปนผูสรางวัดการ
บริหารและการจัดการวัดเปนหนาที่ของคนสรางวัดใหพระพุทธองคและพระสาวกไมไดเปนเจาของวัดและ
ไมอยูติดวัดเพราะจาริกสั่งสอนไปตามนิคมตางๆ ปจจุบันการบริหารและการจัดการวัดเปนหนาที่ของเจา
อาวาสซึ่งตามพระราชบัญญัติคณะสงฆพ.ศ. 2505 แกไขโดยพระราชบัญญัติคณะสงฆ (ฉบับที่ 2)            
พ.ศ. 2535 ไดบัญญัติไววาวัดมีเจาอาวาสเปนผูแทนในกิจการทั่วไปดังนั้นเจาอาวาสตองมีศาสตรและศิลป
ในการบริหารและจัดการวัด (พิภพ  กาญจนะ, 2542)การบริหารจัดการวัดเปนการใชศาสตรซึ่ง
ประกอบดวยการวางแผน การจัดการ การบริหารงานบุคคลการอํานวยการ การประสานงาน การ
ประเมินผลงาน การงบประมาณ เพื่อใหไดผลเต็มที่ และการใชศิลปซึ่งประกอบดวยภาวะผูนํามนุษย
สัมพันธในการทํางานเพื่อใหเกิดความรวมมืออันจะทําใหกาดําเนินงานของวัดบรรลุวัตถุประสงค (นอย 
ลายคราม และสุบรรณ จันทบุตร, 2539) การบริหารงานวัดยังตองอาศัยการจัดการงาน เงิน คน วัสดุ 
แผนงานเพื่อใหการดําเนินงานในวัดเปนไปอยางราบรื่น เกิดประโยชนตอสังคมโดยบุคคลเปนผูสรางงาน 
ทํางาน และแกไขงาน (พระธรรมกิตติวงศ, 2541) ดังนั้นอาจกลาวไดวาการบริการจัดการวัดนั้นเปนการใช
ทรัพยากรมนุษย เงิน รวมทั้งศาสนสถานและศาสนวัตถุที่มีอยูเพื่อดําเนินงานตามภารกิจ 6 ประการ คือ
การปกครอง การเผยแผศาสนธรรม การศาสนศึกษา การศึกษาสงเคราะห สาธารณูปการ และสาธารณ
สงเคราะห ใหเปนไปอยางราบรื่นบรรลุตามวัตถุประสงคขององคศาสนา 

อีกประการหนึ่งความหมายของการบริหารในทางพระพุทธศาสนา (พระมหาเสริมชัย
ชยมงฺคโล, 2539) หมายถึงการดูแลรักษาตนเองเรียกวา “กายบริหาร” ไปจนถึงการปกครองดูแล
รักษาหมูคณะภายในวัดอันไดแกหมูพระภิกษุชื่อวา “พระสงฆ” และสามเณรอุบาสกอุบาสิกาฆราวาส
ที่มีที่อยูหรือพํานักอยูในวัดรวมทั้งการจัดการกิจการของวัดเรียกวา “การบริหารวัด” และ          
“การปกครองคณะสงฆ” ในสังฆมณฑลทั่วประเทศ (พระราชบัญญัติคณะสงฆพ.ศ. 2505 แกไข
เพิ่มเติมพระราชบัญญัติคณะสงฆพ.ศ. 2535 มาตรา 20, 20 ทวิและ 21) ความจริง “สังฆมณฑล” 
นับตั้งแตสวนยอยคือวัดถึงสวนรวมคือคณะสงฆไทยหมดทั่วทั้งประเทศยอมประกอบดวย 

1. ศาสนบุคคลไดแกพระภิกษุสามเณรผูอยูในวัดหรือชุมชนเดียวกันแตเฉพาะพระภิกษุ 2-3 รูป
ชื่อวา “คณะภิกษุ” พระภิกษุตั้งแต 4 รูปขึ้นไปชื่อวา “หมูภิกษุ” เมื่ออยูรวมกันหรือทําสังฆกรรมรวมกัน
ชื่อวา “สงฆ” หมูภิกษุสงฆหลายหมูรวมกันทั้งตําบลอําเภอจังหวัดภาคและ/หรือทั่วทั้งประเทศชื่อวา
“คณะสงฆ”เพราะเหตุนั้นพระราชบัญญัติที่ออกมาบังคับใชในเรื่องเกี่ยวกับพระภิกษุสงฆทั่วประเทศจึงชื่อ
วา “พระราชบัญญัติคณะสงฆ” 

2. ศาสนธรรมคือพระสัทธรรมคําสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาอันประกอบดวย
พระธรรมและพระวินัยอันพระพุทธเจาตรัสไวดีแลวซึ่งนับเปนธรรมนูญการปกครองของพระภิกษุคณะ
ภิกษุหมูพระภิกษุคือสงฆและคณะสงฆจะพึงตองปฏิบัติตามเพื่อยังประโยชนตนประโยชนทาน (ผูอื่น) 
ใหสําเร็จดวยดี 

3. ศาสนสถานและศาสนวัตถุหรือศาสนสมบัติไดแกวัดและทรัพยสินตางๆทั้งสังหาริมทรัพยและ
อสังหาริมทรัพยอันเปนของวัดหรือของหมูพระภิกษุสงฆสามเณรโดยรวม 
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4. ศาสนพิธีไดแกกุศลพิธีบุญพิธีและทานพิธีตางๆเปนตนอันจะเปนสวนชวยจรรโลง
พระพุทธศาสนาดุจเดียวกับเปลือกและกระพ้ีรักษาแกนไมฉะนั้น 

ดังนั้นคําวา “การบริหารจัดการวัด” จึงมีความหมายกวางทั้งการดูแลรักษาตนการปกครอง
ดูแลรักษาหมูคณะคือพระภิกษุสงฆทั้งวัดรวมทั้งสามเณรและคฤหัสถที่มีที่อยูหรือพํานักอยูในวัด
รวมทั้งการจัดการกิจการของวัดซึ่งมีทั้งกิจกรรมตางๆ พิธีกรรมตางๆ และการจัดการทางดานการเงิน
และทรัพยสินอื่นๆ ของวัดอันเปนของสวนรวมของพระภิกษุท้ังวัด 

อีกนัยหนึ่ง การบริหารและการจัดการวัดหมายถึงเจาอาวาสหรือสมภาร คือ ผูนําของภิกษุ
สงฆสามเณร และคฤหัสถ ที่มีอยูในวัด ดังนั้นเจาอาวาสจึงมีความสําคัญที่สุดตอความเจริญรุงเรือง
สันติสุขและความมั่นคงของวัด โดยทําหนาที่เปนผูบริหารกิจการของวัด เปนผูปกครองบังคับบัญชา
ดูแลแนะนําสั่งสอนพระภิกษุสามเณร และฆราวาสผูอยูในวัดใหมีความเปนระเบียบเรียบรอยใหอยูใน
ศีลธรรมอันดีใหมีความสมัครสมานสามัคคีปรองดองกัน ใหรวมแรงรวมใจกันปฏิบัติศาสนกิจดําเนิน
กิจกรรมและโครงการตางๆ ของวัดใหสําเร็จไปดวยด ีมีประสิทธิภาพสูง และใหวัดมีความเจริญรุงเรือง
สันติสุขและมั่นคง เปนศูนยกลางชุมชนในการใหการศึกษาอบรมศีลธรรมจริยธรรม และภาวนาธรรม
คือ วิปสสนากรรมฐานแกชุมชน 

การบริหารจัดการวัดนั้น เจาอาวาสหรือสมภารวัดจะตองมีศาสตรและมีศิลปในการบริหาร
และการจัดการวัดของทานศาสตรในการบริหารและการจัดการประกอบดวยการวางแผนการจัดการ
องคการการบริหารงานบุคคล การอํานวยการการประสานงาน การประเมินผลงานและ
การงบประมาณศิลป ในการบริหารและการจัดการ ประกอบดวย ความเปนผูนําหรือภาวะผูนําและ
มนุษยสัมพันธในการทํางานมีศิลปะในการพูดที่ดี โนมนาวไดเกงทั้งศาสตรและศิลปในการบริหารและ
การจัดการนี้เจาอาวาส แตละวัดจะแตกตางกันออกไปบางวัดก็มีความสามารถในการประสานบางวัดก็
มีความสามารถในทางปกครอง ซึ่งเจาอาวาสจะตองมีคุณสมบัติที่ดีในการบริหารและการจัดการวัดซึ่ง
จะตองบริหารและจัดการในเชิงรุก เพื่อใหไดผลเต็มที่มีประสิทธิภาพ (กรมการศาสนาและสํานักงาน
สภาสถาบันราชภัฏ, 2537)  

การบริหารเปนสิ่งจําเปนที่จะตองเรียนรูใหทันตอการเปลี่ยนแปลงของสังคมในยุคปจจุบัน
เพราะการทํางานจะประสบความสําเร็จหรือลมเหลวนั้น ก็เพราะนักการบริหารมีเทคนิคและวิธีการ
ทํางานไมเหมือนกัน  โดยเฉพาะการบริหารจัดการวัดซึ่งถือวาเปนศาสนสถานที่มีความใกลชิดกับ
ประชาชน การบริหารจัดการวัดอยางเปนระบบระเบียบ จะสงผลใหวัดรมรื่นนาอยูนาเขาไปประกอบ
กิจการทางศาสนา รวมทั้งเปนแบบอยางแกประชาชนที่เขาไปสัมผัสพบเห็นการบริหารวัดจึงมี
ความสําคัญเปนอยางยิ่ง นอกจากนี้ยังทําใหสะดวกในการประสานงานทําใหเกิดประสิทธิภาพ และ
เกิดความประหยัดในการดําเนินงาน สามารถติดตามตรวจสอบการดําเนินงานไดและทําใหการ
ดําเนินงานประสบผลสําเร็จทุกคนพึงพอใจ (กรมการศาสนา, 2542) อีกทั้งยังสามารถสรางสังคมสงฆ
ใหเปนสังคมแหงการเรียนเปนสวนหนึ่งในการชี้นําทิศทางการพัฒนาที่ถูกตองแกสังคม และทําใหวัด
กลายเปนสวนหนึ่งของชุมชน (ประเวศ  วะสี, 2539) โดยที่วัดสามารถพัฒนาไปในแนวทางที่ถูกตอง
กลาวคือ ทําใหภิกษุสงฆสามเณรมีความรูความสามารถทําใหภิกษุสงฆสามเณรปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตาม
พระธรรมวินัยทําใหวัดสามารถทําหนาที่เผยแผวิถีชีวิตที่ประเสริฐสูสังคมทําใหประชาชนรูสึกวาวัดเปน
ของชุมชนทําใหวัดเปนศูนยกลางการศึกษาเลาเรียนและทําใหวัดมีความรมรื่นเปนที่พบปะ       
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สนทนานันทนาการของประชาชน(พระศรีปริยัติโมลี, 2543) ดังนั้นกลาวไดวาการบริหารจัดการมี
ความสําคัญตอวัดเปนอยางมากโดยเฉพาะอยางยิ่งการวางรากฐานการบริหารจัดการวัดใหเปนระบบ 
จะชวยใหสามารถดําเนินการตามภารกิจของวัดใหบรรลุวัตถุประสงคไดอยางเปนรูปธรรม สามารถ
จัดการกับทรัพยากรภายในวัดใหเกิดประโยชนตอการพัฒนาชุมชนไดเปนอยางดีสอดคลองกับกิจการ
คณะสงฆ6 ดานนอกจากนี้การบริหารและการจัดการวัดใหบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายคือเปนที่
พึ่งทางใจของประชาชนเปนศูนยกลางชุมชนเปนวัดในดวงใจของคนไทยยุคใหมหรือเปนวัดแผนดิน
ธรรมแผนดินทองไดนั้นจะตองบริหารและจัดการในดานตอไปนี้(กรมการศาสนาและสํานักงานสภา
สถาบันราชภัฏ, 2537) 1. คนนับตั้งแตเจาอาวาสพระภิกษุสามเณรอุบาสกอุบาสิกาและผูเขามาอยู
อาศัยในวัดรวมไปถึงประชาชนที่อยูรอบๆวัดดวยตัวเจาอาวาสหรือสมภารถือวาเปนหัวหนาหรือผูนําที่
สําคัญยิ่งตอความเจริญรุงเรืองและความมั่นคงของวัดวัดจะดีมีความเจริญมั่นคงตองประกอบดวย 4 ดี
คือสมภารดีธรรมดีพระดีหรือปฏิบัติดีและการจัดสถานที่วัดดี 2. เงินงบประมาณรายไดของวัดซึ่งเปน
ปจจัยสําคัญอยางหนึ่งของวัด3. วัสดุอุปกรณอาคารสถานที่เครื่องมือเครื่องใชตางๆของวัด4. งาน
กิจกรรมกับเวลาที่มีอยูทําใหเกิดประโยชนสุขมากท่ีสุด 

2.6.1. การปกครอง 
 การปกครองคณะสงฆไทยในปจจุบันถือวาเปนการปกครองวิถีประชาธิปไตยโดยมี

สมเด็จพระสังฆราชเปนประธานมีการบังคับบัญชากันลงไปตามลําดับชั้นนับตั้งแตระดับมหาเถระ
สมาคมลงไปจนถึงเจาอาวาสอันเปนการปกครองบังคับบัญชาตามเจตนารมณของพระราชบัญญัติคณะ
สงฆ (ฉบับที2่) พ.ศ.2535(พระเมธีธรรมาภรณ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต), 2539) ซึ่งอาจแตกตางจากในสมัย
พุทธกาลตรงที่วาการปกครองสงฆไมไดมีระเบียบแบบแผนอะไรมากนักและคณะสงฆยังไมไดดํารง
สภาวะการเปนศูนยรวมทางจิตใจของประชาชนเชนปจจุบันเพราะพุทธศาสนาพึ่งเริ่มตั้งและทาทายตอ
ความเชื่อในจารีตเดิมของศาสนาพราหมณเจตจํานงในการออกบวชเกิดจากความเบื่อหนายและมุงหา
จุดหลุดพนทางโลกแตโดยเนื้อแทการปกครองสงฆในสมัยพุทธกาลมีลักษณะความเปนประชาธิปไตย
และเปนสังคมที่เสมอภาคพระสงฆทุกรูปมีหนาที่ปฏิบัติตามพระธรรมวินัยพระเถระผูเปนอุปชฌาย
อาจารยมีหนาที่ปกครองสานุศิษยของตนแตในสังฆกรรมทั้งปวงสงฆยอมเปนใหญไมเลือกวาจะเปน
อาจารยหรือสานุศิษยเมื่อมีกิจสงฆเกิดขึ้นจะตองมีการประชุมสงฆและถือมติเอกฉันทเปนหลัก
เนื่องจากพระสงฆสาวกยังไมมากนักความเสื่อมอันเกิดจากขอวัตรปฏิบัติของพระสงฆจึงมีนอยดัง
ปรากฏหลักฐานในพระไตรปฎกพระสงฆท่ีลวงละเมิดสิกขาบทอยูเนืองๆมีเพียงกลุมพระสงฆฉัพพัคคีย
หลักที่ใชในการปกครองมีเพียงพระธรรมวินัยไมจําเปนตองอาศัยพระราชอํานาจจากพระเจาแผนดิน
หรือผูปกครองรัฐใหออกกฎหมายบังคับสังฆมณฑลฝายอาณาจักรมีหนาที่ถวายศาสนูปถัมภแตดาน
เดียว(คนึงนิตยและสุบรรณจันทบุตร,2545) 

เพื่อใหการบริหารปกครองวัดเปนไปไดดวยดีและมีความเปนระเบียบเรียบรอย
พระราชบัญญัติคณะสงฆไดกําหนดใหแตละวัดมีพระภิกษุดํารงตําแหนงบริหารปกครองคณะสงฆ
ภายในวัดซึ่งไดแกเจาอาวาสรองเจาอาวาสและผูชวยเจาอาวาสโดยในมาตรา 36 - 37 ไดกําหนด
อํานาจหนาที่ของเจาอาวาสไวดังนี้ดําเนินการปกครองภิกษุสงฆสามเณรที่อยูในวัดใหปฏิบัติตาม
กฎระเบียบขอบังคับหรือคําสั่งของมหาเถรสมาคมการดําเนินการสอดสองดูแลรักษาความดีงามภายใน
วัดการปกครองและสอดสองใหคฤหัสถที่มาพํานักอยูในวัดนั้นปฏิบัติตามระเบียบตางๆ  ของวัดดวยดี (ทวี เขจรกุล, 2547) 
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สอดคลองกับพระเมธีธรรมาภรณ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) (2539) ที่ไดกลาวไววาการปกครองนั้นภารกิจที่
วัดโดยภิกษุผูเปนเจาอาวาสหรือคณะเจาปกครองดําเนินการสอดสองดูแลรักษาความเรียบรอยดีงาม
เพื่อใหพระภิกษุสามเณรและคฤหัสถที่อยูในวัดหรือในการปกครองปฏิบัติตามพระธรรมวินัยกฎหมาย
กฎขอบังคับระเบียบคําสั่งประกาศของมหาเถรสมาคมหรือพระบัญชาของสมเด็จพระสังฆราชภารกิจ
ดานนี้ครอบคลุมไปถึงการที่พระภิกษุไดทําหนาที่ปกครองทุกระดับนับตั้งแตผูชวยเจาอาวาสรองเจา
อาวาสเจาอาวาสเจาคณะตําบลเจาคณะอําเภอเจาคณะจังหวัดเจาคณะภาคเจาคณะใหญ(หน) 
นอกจากนี้ยังรวมถึงการที่ภิกษุทําหนาที่พระกรรมวาจาจารยเปนพระอุปชฌายในการอุปสมบทกุลบุตร
หรือการจัดระบบการเปนอยูในสังคมสงฆเนนการบําบัดทุกขบํารุงสุขเปนหลักภายใตวิธีการ 3 วิธีคือ 
(1) นิคคหวิธีคือการขมคนที่ควรขมหรือตําหนิคนที่ควรตําหนิ (2) ปคคหวิธีคือการยกยองคนที่ควรยก
ยอง (3) ปวารณาวิธีคือเปดโอกาสใหผูอื่นวากลาวตักเตือนสั่งสอนตนไดคือใหตักเตือนซึ่งกันและกัน
ทั้งนี้โดยอาศัยเครื่องมือ 3 ประการ(1) พระธรรมวินัยที่พระพุทธองคทรงแสดงไวและบัญญัติไวแลว (2) 
กฎหมายบานเมืองที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงพระกรุณาโปรดใหใชอํานาจทางรัฐสภาใหตรา
ขึ้นไวตามกระบวนการนิติบัญญัติเพื่อจัดระเบียบและบังคับการปกครองคณะสงฆใหเปนไปตามพระ
ธรรมวินัย (3)ขนบธรรมเนียมจารีตประเพณีอันดีงามที่บรรพบุรุษบูรพาจารยยอมรับและนําปฏิบัติ
สืบๆกันมาอีกทั้งวัดแตละวัดนอกจากจะจัดการปกครองโดยมีกฎระเบียบกติกาเฉพาะของแตละวัด
แลวยังจะตองอยูภายใตระเบียบการปกครองแหงราชอาณาจักรและระเบียบการปกครองคณะสงฆ
ไทยเชนกฎหมายพระราชบัญญัติคณะสงฆกฎมหาเถรสมาคมกฎกระทรวงเปนตนแตทั้งนี้ตองไม
ขัดแยงตอหลักการพระธรรมวินัยเปนสําคัญ(พระมหาทนงชัย บูรณพิสุทธิ์, 2545)จากที่กลาวมา
ชี้ใหเห็นวาการปกครองนั้นเปนหนาที่ของอาวาสเปนการคุมครองปกปองรักษาพระภิกษุสามเณร
รวมทั้งคฤหัสถในวัด สอดสองดูแลสมาชิกภายในวัดใหมีความประพฤติที่เรียบรอยดีงาม รวมทั้งคอย
สงเคราะหเอ้ือเฟอดวยปจจัยที่จําเปนตามสมควรแกฐานานุรูป ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ มติของมหาเถร
สมาคมและกฎหมายบานเมืองอยางเครงครัดทั้งนี้ตองไมขัดตอพระธรรมวินัย 
 2.6.2 การศาสนศึกษา 
  การศาสนศึกษานั้นหมายเอาการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรมของคณะสงฆทั้งแผนก
ธรรมบาลีแผนกสามัญศึกษารวมทั้งการสงเสริมพระภิกษุสงฆสามเณรศึกษาพระปริยัติธรรมทุกๆวิธีที่
ไมขัดแยงตอพระธรรมวินัย(กรมการศาสนา, 2539) ตลอดจนใหความรูหรือแสงสวางปญญาแก
ประชาชน โดยมุงตอหลักไตรสิกขา นั่นคือมุงใหเกิดกระบวนการเรียนรูหรือพัฒนาไตรทวาร คือ 
กายทวาร วจีทวาร มโนทวาร ตามหลักไตรสิกขาหรือริยมรรคมีองค 8 โดยมีจุดมุงหมายอยูที่การ
เขาถึงความรูหรือปญญาที่จะสามารถขจัดความทุกขหรือปญหาตางๆ ไดอยางแทจริง (พระมหาทะนง
ชัย บูรณพิสุทธิ์ , 2545) การศึกษาพระปริยัติธรรมรวมถึงการ ศึกษาอื่นๆ อันสมควรแกสมณะ
การศึกษาของสงฆแตเดิมนั้นเริ่มตนมาแตสมัยพุทธกาลและบุคคลที่เขามาสูสังฆมณฑลในครั้งพุทธกาล
ตามประวัติความเปนมาสวนมากมักจะไดรับการศึกษาทั้งคดีทางโลกและคดีทางธรรมมาเปนอยางดี
ตามลัทธิศาสนาในสมัยนั้นเปนตนวาเรียนจบไตรเพทมากอนการศึกษาของสงฆในสมัยพุทธองคยังทรง
พระชนมอยูมี 2 ประการคือ(พระเมธีธรรมาภรณ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต), 2539) (1) คันถะธุระคือธุระ
ฝายคัมภีรกิจดานการเรียน (2) วิปสสนาธุระ คือ ธุระฝายเจริญวิปสสนา กิจดานการบําเพ็ญ                  
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ภาวนาหรือเจริญ พระกรรมฐานซึ่งรวมทั้งสมถะดวยเรียกรวมเขาในวิปสสนาโดยฐานเปนสวนคลุม
ยอดแตในปจจุบันการศึกษาของภิกษุสงฆแบงออกเปน 4 ประเภทคือ (กรมการศาสนา, 2540) 
  1. การศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกธรรม (ระดับประถมศึกษา) สนามหลวงแผนก
ธรรมมีหลักสูตรคือนักธรรมจัดสําหรับพระสงฆสามเณรและธรรมศึกษาจัดสําหรับคฤหัสถสําหรับ
หลักสูตรนักธรรมแบงเปนนักธรรมชั้นตรีนักธรรมชั้นโทและนักธรรมชั้นเอกสวนหลักสูตรธรรมศึกษา
แบงเปนธรรมศึกษาชั้นตรีธรรมศึกษาชั้นโทและธรรมศึกษาชั้นเอก  
  2. การศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลี ไดแก เรียนบาลีไวยากรณแลวเรียนแปลภาษา
บาลีเปนภาษาไทยและแปลภาษาไทยเปนภาษาบาลีเพราะวาภาษาบาลีเปนภาษาที่รักษาหลักพระธรรม
วินัยของพระพุทธศาสนาเหตุที่พระปริยัติธรรมคือพระไตรปฏกอรรถกถาฏีกาและอื่นๆบรรจุอยูในคัมภีรซึ่ง
เปนภาษาบาลีทั้งสิ้นแมจะแปลเปนภาษาไทยแลวก็แปลแบบไทยบาลีประสงคจะรูอยางถูกตองชัดเจนทิ้ง
ภาษาบาลีไมไดชั้นเรียนแผนกบาลีใชนักธรรมเปนองคจํากัดสิทธิโดยแบงเปน 9 ชั้นคือบาลีไวยากรณชั้น
ประโยค 1-2 ชั้นประโยคถึงประโยค ป.ธ. 9 ผูสอบไดประโยคป.ธ. 3 ไดรับการแตงตั้งคือเปรียญคือทรงตั้ง
เปน “พระมหา” “สามเณรเปรียญ” ชั้นประโยค 1-2 ไดรับวุฒิบัตรชั้นประโยคป.ธ. 3-8 ไดรับ
ประกาศนียบัตรและพัดยศชั้นประโยคป.ธ. 9 ไดรับปริญญาบัตรและพัดยศเปนปริญญาตรีทางศาสนาและ
ถาสามารถสอบชั้นประโยค 9 ไดในขณะเปนสามเณรทรงพระกรุณาโปรดใหการอุปสมบทเณรรูปนั้นอยูใน
พระบรมราชูปถัมภเรียกวา “บวชนาคหลวง” ผูสอบไดเปรียญธรรม 9 ประโยคถาอยูในสมณเพศไดรับนิตย
ภัตเทากับพระราชาคณะชั้นสามัญ 
  3. การศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา(ระดับมัธยมศึกษา)โรงเรียนพระ
ปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาเปนโรงเรียนที่วัดจัดตั้งขึ้นในวัดหรือธรณีสงฆหรือที่ดินของมูลนิธิทาง
พระพุทธศาสนาโดยกรมการศาสนาใหการอุปถัมภจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรของ
กระทรวงศึกษาธิการเพื่อใหการศึกษาแกพระสงฆสามเณรทั้งวิชาสามัญและการศึกษาพระปริยัติธรรม
ควบคูกันไปเพื่อที่วาหากพระสงฆสามเณรเหลานี้มีความประสงคจะลาสิกขาก็สามารถนําวุฒิการศึกษา
ที่ไดรับไปใชเพื่อการศึกษาตอในสถานศึกษาของรัฐหรือใชสมัครงานประกอบอาชีพได  
  4. การศึกษาในมหาวิทยาลัยสงฆการศึกษาในระดับอุดมศึกษาของคณะสงฆไทยปจจุบัน
ดําเนินการในสองสถาบันคือมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 
การจัดการศึกษาของคณะสงฆ ทั้งแผนกธรรมบาลี และแผนกสามัญศึกษา รวมทั้งการสงเสริมภิกษุสงฆ 
สามเณรศึกษาพระปริยัติธรรมทุกๆวิธีนั้นจะตองไมขัดตอพระธรรมวินัย 
  แตทั้งนี้ทั้งนั้นองคประกอบที่สําคัญของการศึกษาจะตองไปดวย ปริยัติ ไดแก 
การศึกษาเลาเรียนพระธรรมวินัย นับเปนองคประกอบที่สําคัญโดยพื้นฐานของการปฏิบัติ ปริยัตินั้น
นับวาเปนการศึกษาในภาคทฤษฎีเพื่อนําเอาความรูที่ไดเลาเรียนศึกษาไปทดลองที่เรียกวาปฏิบัติ การ
ปฏิบัตินั้นจะตองอาศัยความรูในภาคทฤษฎีเปนพื้นฐานการทดลองเพื่อนําไปสูผลสัมฤทธิ์ของการศึกษา
ซึ่งเรียกวา ปฏิเวธ ทั้ง 3กระบวนการนี้เปนองคประกอบที่สําคัญของการศึกษาทางพระพุทธศาสนา
และสามารถนําไปประยุกตใชไดกับการศึกษาทุกรูปแบบ 
  การจัดการศาสนศึกษาตามรูปแบบดังกลาว คณะสงฆยังมิไดกําหนดวัตถุประสงคโดย
ชัดเจน แตโดยหลักสูตรและเนื้อหาแลว พอสรุปไดวา มีวัตถุประสงคดวยกัน 9 ประการคือ (พระธรรม
ปริยัติโสภณ (วรวิทย คงฺปฺโญ), 2546)  



141 

  1. เพื่อใชรักษาตนและหมูคณะ  
  2. เพื่อใชอบรมสั่งสอนพระธรรมวินัยแกบรรพชิตและคฤหัสถ  
  3. เพื่อใชพัฒนาชาติบานเมืองดวยคุณธรรมของพระพุทธศาสนา  
  4. เพื่อใชในกิจการคณะสงฆและการพระศาสนา  
  5. เพื่อรักษาหลักพระธรรมวินัยของพระพุทธศาสนา  
  6. เพื่อสรางศาสนทายาทสืบอายุพระพุทธศาสนา  
  7. เพื่อความมั่นคงแหงพระพุทธศาสนา  
  8. เพื่อความตั้งมั่นแหงพระศรัทธรรม  
  9. เพื่อความมั่นคงของประเทศชาติอันเปนสวนรวม 
  การศาสนศึกษา เปนกิจการที่สําคัญยิ่งของคณะสงฆ เปนหลักสําคัญในการรักษาพระ
ธรรมวินัยของพระพุทธศาสนา เพราะพระสงฆผูรักษาพระธรรมวินัยดียอมเปนศรีของพระศาสนา และ
เปนกําลังในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของชาติ ดวยคุณธรรมของพระศาสนา การจัดการศาสนศึกษา 
ควรมีองคประกอบ 5 คือ (พระธรรมปริยัติโสภณ (วรวิทย คงฺปฺโญ), 2546) 
  1. หลักการ หมายถึง ระบบและหลักสูตรการศึกษาคณะสงฆ เปนหลักสูตรเฉพาะ
เพื่อการพระศาสนา หาใชเพื่อการอื่นไม ความดีงามในตัวอยางสมบูรณแบบอาจกลาวไดวา “ไม
เหมือนใครและไมมีใครเหมือน” เปนอีหลักการอันดีงามสําหรับการคณะสงฆและการพระศาสนาโดย
แท 
  2. วิธีการ หมายถึง วิธีดําเนินกิจการตางๆ ในการศาสนศึกษา เชน การเรียน การ
สอน การวัดผล การรับรองฐานะและการจัดการอื่นๆ เพื่อใหการศาสนศึกษามีความกาวหนาและมี
ประสิทธิภาพ ยังเปนไปตามจารีตประเพณีอันดีงามแตอดีต หากไดมีการปรับปรุงโดยกําหนดเปน
ระเบียบมหาเถรสมาคมวาดวยการนี้ ตามที่กําหนดไวในระเบียบการปกครองคณะสงฆ อาจเหมาะ
สําหรับกาลสมัยและเปนไปเพื่อความเจริญในทุกดานโดยแท 
  3. ปฏิปตติการ หมายถึง ผูปฏิบัติตามวิธีการ ไดแกเจาสํานัก-ครูอาจารยซึ่งเปนผูแบก
ภาระการศาสนศึกษาอยางแสนหนัก ควรเปนผูมีความหนักแนนในพระสัทธรรมเอาภาระการศาสนศึกษา
เพื่อมุงรักษาพระธรรมวินัยของพระพุทธศาสนาอยางแทจริง พยายามเห็นแกประโยชนของคณะสงฆและ
พระศาสนาเปนสําคัญ โดยมุงเอางานสวนนี้เปนเครื่องแสดงความกตัญูตอพระบรมศาสดาและคณะสงฆ 
ถาไดอยางนี้จัดวาเปนผูปฏิบัติชั้นดี 
  4. อุปการ หมายถึง การอุปถัมภบํารุงการศาสนศึกษา ขอนี้ถือเปนหลักที่สําคัญ
การศึกษานี้ องคพระมหากษัตริยทรงรับไวในพระบรมราชูปถัมถ ทรงถวายความอุปถัมภดวยการรับ
สามเณรผูสอบไดประโยค ป.ธ. 9 ไวในพระบรมราชูปถัมภในการอุปสมบท ทรงอุปถัมภเปนนิตยภัตร
แกผูสอบเปรียญ 9 ประโยคได จึงนับวาเปนพระมหากรุณาอยางสูงตอการศาสนศึกษา แตการที่ทรง
อุปถัมภดวยงบประมาณอุดหนุนที่ผานเจาหนาที่ของรัฐ เปทุนอุดหนุนที่นอยกวาการศึกษาประเภทอื่น 
ไมเพียงพอตอการจัดการของและสํานัก แมจะไดรับการอุปถัมภจากประชาชนทั่วไปอีก ก็เปนสวนนอย 
โดยทั่วไปแลว ไมเพียงพอแกการจัดการ จึงเปนเหตุใหการจัดการศาสนศึกษาเปนไปดวยความลําบาก
ในบางสํานัก 
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  5. สิทธิการ หมายถึง การติดตามประเมินงานและการควบคุมกํากับดูแลสงเสริม
การศึกษาโดยตรง ไดแกเจาคณะทุกสวนชั้น 
  สรุปไดวา การจัดการศาสนศึกษานั้นมีความสอดคลองกับกิจการคณะสงฆและการ
พระศาสนาโดยมีวัตถุประสงคเพื่อประโยชนตอตน (ภิกษุสามเณร) ตอผูอื่น (ประชาชน) ตอศาสนา
และตอชาติโดยแท ซึ่งการจะตองมีการจัดการที่ถูกตองตามหลักที่ไดนําเสนอไปทั้ง 5 ประการคือ 
หลักการ ซึ่งถือวาเปนองคหลักเหาะสมกับการศาสนศึกษาเปนอยางยิ่งแลว เพราะการศาสนศึกษาเปน
ของสงฆ จัดโดยคณะสงฆและเพื่อคณะสงฆ วิธีการ ก็ควรปรับปรุงใหมีความเหมาะสม หากมีระเบียบ
มหาเถรสมาคมวาดวยการนี้เปนเครื่องรองรับ ก็จะเปนการดียิ่ง ปฏิปตติการ ถือวาเปนหนาที่ของเจา
อาวาสโดยตรงในการที่เปนผูดําเนินการจัดการ ซึ่งสวนใหญยังเอาภาระอยางเขมแข็ง แตก็เริ่มออนแอ
ลงไปบาง เพราะเห็นเรื่องอื่นสําคัญกวา อุปการ เปนองคประกอบท่ีสําคัญ ดวยถือวาเปนโลหิตแหงการ
ประกอบการ หากทุกฝายไมวาจะเปนรัฐ วัด และบานเห็นความสําคัญและรวมกันใหการสนับสนุน ก็
จะเปนผลดีอยางยิ่ง สิทธิการ การประกอบการทุกอยางตองมีการเกณฑการวัดประเมิน ซึ่งการศาสน
ศึกษาก็มีการสอบวัดประเมินอยูแลว แตทางเจาคณะผูรับผิดชอบก็ตองมีการประเมินผลการเรียนการ
สอบเพ่ือหาทางสนับสนุนและแกไขกันตอไป 
 2.6.3 การศึกษาสงเคราะห 
  การศึกษาสงเคราะหนั้นเปนการจัดการศึกษาที่มุงเนนการปลูกฝงคุณธรรมและจริยธรรม
แกเด็กแลเยาวชนใหมีความรูความเขาใจหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาและการจัดการศึกษาในการเตรียม
ความพรอมแกเด็กปฐมวัยไดแกศูนยพระพุทธศาสนาวันอาทิตยศูนยอบรมเด็กกอนเกณฑในวัดโรงเรียน
เอกชนการกุศลของวัดการมอบทุนการศึกษาแกนักเรียนนักศึกษาเปนตน (กรมการศาสนา, 2539)
การศึกษาสงเคราะหนับวาเปนบทบาทและภารกิจสําคัญของภิกษุสงฆที่สําคัญประการหนึ่ง กลาวคือเปน
การสงเคราะหประชาชนดานการศึกษาใหมีความรูความสามารถที่จะดํารงตนและดําเนินชีวิตในสังคมได
อยางมีความสุข (บุญศรี พานะจิตต และคนอื่นๆ, 2545)แมวายังมิไดมีระเบียบมหาเถรสมาคมวาดวยการนี้
แตในทางปฏิบัติที่พระสงฆหรือพระภิกษุรูปใดรูปหนึ่งไดปฏิบัติอยู วาโดยลักษณะและรูปแบบ พอแยกได
เปน 2 คือ (พระธรรมปริยัติโสภณ วรวิทย คงฺคปฺโญ, 2546) 
  1. การศึกษาที่พระสงฆจัดเองเพื่อการชวยเหลือเกื้อกูลไดแก การที่พระสงฆหรือวัดเปน
ภาระการจัดการศึกษาอื่นจากการศาสนศึกษา เพื่อสงเคราะหอนุเคราะหแกประชาชนหรือรวมถึงพระภิกษุ
สามเณร การศึกษาที่พระสงฆดําเนินการอยูในลักษณะรูปแบบดังกลาว จัดไดถึง 5 ประเภทคือ 
   1) โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา เปนโรงเรียนที่ถูกจัดตั้งขึ้นตาม
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ วาดวยโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา พ.ศ. 2537 อยูในสังกัด
กรมการศาสนา จัดตั้งขึ้นเพื่อใหภิกษุสามเณรไดศึกษาเลาเรียนตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ 
โดยหลักสูตรวิชาสามัญศึกษาเปนจุดยืน วิชาพระปริยัติธรรม หมวดภาษาบาลี หมวดพระธรรมวินัย
และศาสนปฏิบัติอีกสวนหนึ่ง ขณะนี้มีวัดตางๆ จัดตั้งมากขึ้นเพราะมุงการสงเคราะหพระภิกษุสามเณร
เปนหลัก แมจะมีวิชาทางศาสนาอยูพอสมควรก็ตาม ในทางปฏิบัติ ทั้งผูสอนและผูเรียนเนนหลักวิชา
สามัญศึกษาแทบทั้งสิ้น 
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   2) โรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนาวัดหรือมูลนิธิในวัดตั้งขึ้นเพื่อ
ชวยเหลือเกื้อกูลเด็กและเยาวชนที่ยากจนบางแหงมีนักเรียนเฉพาะชาย-หญิงเรียนรวมกับพระสงฆ
สามเณรปจจุบันโรงเรียนประเภทนี้สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน  
   3) โรงเรียนสงเคราะหเด็กยากจนตามพระราชประสงคตั้งตามพระราชประสงฆ
และอยูในพระบรมราชานุเคราะหและอยูในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชนปจจุบันมี
จํานวน 3 แหงคือโรงเรียนวัดศรีจันทรจังหวัดสมุทรปราการโรงเรียนวัดบึงเหล็กจังหวัดนครพนมและ
โรงเรียนนันทบุรีวิทยาจังหวัดนาน  
   4) ศูนยศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตยเปนศูนยที่จัดตั้งขึ้นสําหรับใหการศึกษา
และอบรมปลูกฝงศีลธรรมวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามแกเด็กและเยาวชนสอนเฉพาะวันอาทิตย
ศูนยศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตยจัดตั้งขึ้นตามความคิดและการนําของมหาวิทยาลัยสงฆทั้งสอง
แหงเพื่อใหนักเรียนนักศึกษาไดมาเรียนพระพุทธศาสนาในวันที่สถานศึกษาของทางฝายราชอาณาจักร
หยุดเรียนตามแบบสากลนอกจากจะสอนธรรมะแกเด็กศูนยแหงนี้ยังไดทบทวนวิชาสามัญที่เรียนตาม
หลักสูตรการศึกษาปกติของตนที่โรงเรียนเชนวิชาคณิตศาสตรวิทยาศาสตรภาษาอังกฤษเปนการชักจูง
ใหนักเรียนไดมาเรียนพุทธศาสนา  
   5) ศูนยอบรมเด็กกอนวัยเรียนเปนศูนยที่จัดตั้งขึ้นมาสําหรับฝกอบรมปลูกฝง
คุณธรรมจริยธรรมวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามแกเด็กตลอดจนเตรียมความพรอมดานรางกาย
อารมณสังคมและสติปญญาสงเสริมใหพระสงฆไดบําเพ็ญประโยชนตอสังคมเพิ่มขึ้นและเปนศูนย
ประสานความสัมพันธระหวางวัดกับชาวบานศูนยอบรมเด็กกอนเกณฑในวัดดําเนินการมาตั้งแตพ.ศ. 
2537 เปนตนมาจนถึงปจจุบันก็ยังดําเนินการเพื่อรับเด็กซึ่งเปนบุตรหลานชาวบานที่อายุยังไมครบ
เกณฑการเขาเรียนในโรงเรียนประถมศึกษาตามกฎหมายมาชวยเลี้ยงฝกหัดมารยาทใหคุนเคยกับวัด
และพระตั้งแตเด็กๆสอนหนังสืองายๆเบื้องตนที่ไมเกินกําลังของสมองที่เด็กจะเรียนไดและใหรูจักสวด
มนตไหวพระเปนตน 
  2. จัดเฉพาะการชวยเหลือเกื้อกูล หมายถึง การที่วัดหรือคณะสงฆหรือพระภิกษุ
ชวยเหลือเกื้อกูลแกสถานศึกษาอื่นจากการศาสนศึกษา หรือชวยเหลือเกื้อกูลแกสถาบันการ ศึกษา
หรือบุคคลผูกําลังศึกษาโดยประการที่ไมขัดตอพระธรรมวินัย และเปนไปโดยชอบและเหมาะสม ซึ่งพอ
แยกไดเปน 4ลักษณะ ไดแก (พระมหาสมทรง สิรินฺธโรและคนอื่นๆ, 2525) 
   1) จัดตั้งทุนสงเคราะหการศึกษาระดับประถมศึกษามัธยมศึกษาและอุดมศึกษา 
   2) การชวยพัฒนาสถาบันการศึกษา 
   3) การชวยเหลือในสวนอุปกรณการศึกษา 
   4) การชวยเหลือเฉพาะบุคคลผูกําลังศึกษา 
   ในการชวยเหลือทั้ง 4 ลักษณะนี้ อาจจัดหาทุนชวยเหลือเปนครั้งคราวหรือชวย
รวมแรงงานชวยเหลือ หรืออาจจัดตั้งกองทุนหรือมูลนิธิเพื่อการนี้ก็ได เฉพาะการจัดตั้งกองทุน
สงเคราะหนักเรียนหรือบุคคลที่กําลังศึกษานั้น มหาเถรสมาคมไดมีประกาศและขอบัญญัติเรื่องการ
จัดตั้งทุนสงเคราะหนักเรียนไวโดยตรง มหาเถรสมาคมมีอํานาจหนาที่ ควบคุมและสงเสริมการศึกษา
สงเคราะห ของคณะสงฆและสงเสริมการดําเนินการการจัดการศึกษาสงเคราะหของเจาอาวาสเจา
คณะทุ กส วนทุ กชั้ น  ต อ งมี ส ว นควบคุ มและส ง เ สริ ม ให เ จ าอา วาสดํ า เนิ นการส ง เ สริ ม                
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การศึกษาสงเคราะหตามสมควรถาเพิกเฉยเสียยอมเปนการละเวนการปฏิบัติหนาที่เพราะการศึกษา
ประเภทนี้เปนการของคณะสงฆหรือการพระศาสนาเปนกิจการของวัดตามหนาที่เจาอาวาสสวนเจา
คณะทุกสวนทุกชั้นควรใหการชวยเหลือเก้ือกูลสถาบันการศึกษาหรือบุคคลผูศึกษาไดโดยไมขัดตอพระ
ธรรมวินัยและระเบียบแบบแผนของพระสงฆเชนชวยขวนขวายในการสรางอาคารเรียนชวยจัดหา
อุปกรณการศึกษาจัดตั้งกองทุนสงเคราะหนักเรียนชั้นประถมศึกษามัธยมและอุดมศึกษาตามหลักการ
ประกาศของมหาเถรสมาคมชวยแกไขขอขัดของของเจาอาวาสใหเปนไปโดยชอบและพิจารณาให
กําลังใจและบํารุงขวัญแกเจาอาวาสตามสมควรแกการปฏิบัติหนาที่ 
   การศึกษาสงเคราะหนอกจากจะจัดแกเด็กและเยาวชนใหมีสถานที่เรียนหนังสือ
แลวภิกษุสงฆยังใหความสงเคราะหการศึกษาแกเด็กและเยาวชนผูกําลังศึกษาในสถานที่ศึกษาทั่ว
ประเทศอาทิตั้งทุนสนับสนุนการศึกษาแกนักเรียนและนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพยทุกระดับชั้น
ไดแกชั้นประถมศึกษาชั้นมัธยมศึกษาและอุดมศึกษาชวยพัฒนาสถานศึกษาชวยเหลืออุปกรณ
การศึกษาและชวยเฉพาะบุคคลที่กําลังศึกษาวัดและพระสงฆจึงเปนสถาบันที่มีสวนในการชวยเหลือ
เด็กและเยาวชนของชาติในดานการศึกษาเปนสถานอบรมบมนิสัยเด็กและเยาวชนมาทุกยุคทุกสมัย
โดยเฉพาะเด็กท่ียากจนขาดคนดูแลและกําพราบิดาก็ไดอาศัยสถาบันสงฆเปนผูอุปการะเปนเหตุใหเด็ก
และเยาวชนไดใกลชิดพระศาสนาและเปนโอกาสใหพระสงฆไดพัฒนาทรัพยากรของชาติตั้งแตวัยเด็ก
เพื่อจะไดเปนผูใหญที่พึงปรารถนาของสังคมตอไป 
 2.6.4 การเผยแผพระพุทธศาสนา 
  การเผยแผพระพุทธศาสนานั้นเปนการดําเนินแผนงานการประกาศพระพุทธศาสนา
ใหศาสนทายาทและประชาชนไดรับทราบในทุกๆ วิธีที่ไมขัดตอพระธรรมวินัยโดยมุงเนนใหประชาชน
ไดมีความรูความเขาใจในหลักธรรมแลวนอมนําไปปฏิบัติในชีวิตประจําวันไดแกการเทศนาการ
ปาฐกถาในโอกาสและสถานที่ตางๆ ทั้งในวัดและนอกวัดการบรรยายธรรมทางวิทยุและโทรทัศนการ
เผยแผธรรมดวยสื่อตางๆ เชนหนังสือหนังสือพิมพหรือวีดีทัศนภารกิจดานนี้ครอบคลุมถึงการที่วัดหรือ
พระสงฆจัดกิจกรรมตางๆ ขึ้นในวัดโดยมีวัตถุประสงคเพ่ือการเผยแผธรรมหรือตองการใหประชาชนได
เขาวัดปฏิบัติธรรมหรือมุงเนนสืบสานวัฒนธรรมไทยที่ไดรับอิทธิพลมาจากหลักพระพุทธศาสนาการ
ดําเนินการใดๆของพระสงฆในพระพุทธศาสนาที่เปนไปเพื่อการเผยแผธรรมทางพระพุทธศาสนาทั้งใน
วัดและนอกวัดชื่อวาภารกิจดานการเผยแผทั้งสิ้น (กรมการศาสนา, 2540) การประกาศธรรมเปน
บทบาทที่สําคัญของสถาบันสงฆการเผยแผพระธรรมคําสั่งสอนของพระพุทธเจาเปนการชวยเหลือผูอื่น
ใหพนจากความทุกขดวยอาศัยความเมตตาและกรุณาของพระสงฆงานเผยแผที่พระสงฆทํากันอยู
ทั่วไปในปจจุบันมีดังนี(้บุญศรี พานะจิตต และคนอื่นๆ, 2545)  
  1. งานพระธรรมทูตดําเนินงานโดยใชมติมหาเถรสมาคมวาดวยการแตงตั้ ง
คณะกรรมการดําเนินงานพระธรรมทูตภายในประเทศพ.ศ. 2508 โดยจัดพระสงฆผูสมัครบําเพ็ญ
ประโยชนแกพระศาสนาออกไปจาริกเผยแผหลักธรรมแกประชาชนท่ัวประเทศเปนงานที่นําพุทธบริษัท
และประชาชนทั่วไปใหเกิดความคิดถึงคุณคาของธรรมะและความจําเปนที่จะตองปฏิบัติธรรมะสามารถ
นําธรรมะไปใชในชีวิตประจําวันไดอยางถูกวิธีและถูกตองรวมทั้งสามารถใชธรรมะแกปญหาตางๆในดาน
เศรษฐกิจสังคมการปกครองและสิ่งแวดลอมงานพระธรรมทูตเปนงานพัฒนาทรัพยากรบุคคลและเปนงาน
ที่ เปนรากฐานแหงความมั่นคงของประเทศชาติแนวการปฏิบัติ งานของพระธรรมทูต ไดแก               
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การเทศนการบรรยายการสนทนาธรรมิกถานําฝกสมาธินําเปนพุทธมามกะเยี่ยมเยียนนําพัฒนาทองถิ่น
สาธิตและนําจัดกิจกรรม 
  2. หนวยอบรมประชาชนประจําตําบลเปนกิจกรรมของคณะสงฆไทยตามระเบียบ
มหาเถรสมาคมวาดวยการตั้งหนวยอบรมประชาชนประจําตําบลพ.ศ.2518 มีความมุงหมายที่จะ
พัฒนาทองถิ่นระดับตําบลลงสูหมูบานโดยใหพระสงฆในชนบทมีบทบาทและเปนแกนนําในการ
สงเสริมวัดใหเปนศูนยกลางการพัฒนาทองถ่ินใหเกิดประโยชนตอชุมชนนั้น  
  3. งานอบรมจริยธรรมนักเรียนขาราชการและประชาชนเพื่อใหผูที่เขารับการ
ฝกอบรมมีทัศนคติที่ดีตอสถาบันพระพุทธศาสนาสามารถปฏิบัติตนตามหนาที่ของชาวพุทธไดอยาง
ถูกตองเหมาะสมและนอมนําพระพุทธศาสนาไปปฏิบัติในการดําเนินชีวิตประจําวันเพื่อพัฒนาตนเอง
และสังคม 
  4. งานบรรพชาสามเณรฤดูรอนเปนการจัดบรรพชาเยาวชนเพศชายอายุตั้งแต 10 ปขึ้นไป 
เพื่อใชเวลาวางใหเกิดประโยชนในการศึกษาธรรมในชวงปดฤดูรอนประมาณเดือนเมษายน 
  5. การสงเสริมหนวยสงเคราะหพุทธมามกะผู เยาวเปนหนวยสงเคราะหที่วัดและ
ประชาชนจัดใหมีขึ้นในวัดในหมูบานเพื่อฝกอบรมดานความรูความประพฤติและจิตใจโดยมีพระสงฆทํา
หนาที่ฝกอบรมสั่งสอนและบริหารงานทั่วไปของหนวยสงเคราะหพุทธมามกะผูเยาวเรียกพุทธมามกาจารย
แบงเปน 3 คณะคือคณะประถมพุทธมามกะไดแกเด็กอายุ 7-10  ขวบคณะมัธยมพุทธมามกะไดแกเด็กอายุ 
11-15 ขวบคณะอุดมพุทธมามกะไดแกเด็กอายุ 16-18 ป 
  6. การเผยแผทางสื่อมวลชนเปนการดําเนินการเผยแผธรรมะทางวิทยุโทรทัศน
นิตยสารวารสารเผยแผธรรมและการเผยแผในตางประเทศอาจมีการตั้งวัดในตางประทศ 
  7. การเผยแผตามศักยภาพของวัดเปนโครงการที่จัดขึ้นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
ชุมชนตามศักยภาพของวัด 
  กิจการเผยแผพระพุทธศาสนาของพระสงฆวัดและคณะสงฆในปจจุบันมีทั้งแบบ
ประเพณีและปรับปรุงใหเหมาะสมกับสภาพสังคมปจจุบันและแบบที่จัดเปนคณะหรือหนวยงานเฉพาะ
จัดขึ้นมีการดําเนินการดังนี้ (สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย, 2540) 
  1. การเผยแผตามประเพณีคณะสงฆและตามประเพณีไทยไดแกการเทศนาอบรมสั่ง
สอนประชาชนที่วัดที่บานและผูอาราธนาที่อ่ืนๆในโอกาสตางๆทั้งแบบเทศนธรรมดาคือเทศนรูปเดียวหรือ
เทศนปุจฉาวิสัชนา 2 รูปขึ้นไปและไดมีการปรับปรุงมีการเทศนทางวิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทัศนหรือ
บันทกึลงแผนเสียงหรือแถบบันทึกเสียงนําไปเผยแผในที่ตางๆและโอกาสตางๆ 
  2. การเผยแผแบบปรับปรุงใหเหมาะสมกับสภาพสังคมปจจุบันไดแกการบรรยาย
ธรรมการสนทนาการปาฐกถาธรรมในที่ประชุมที่วัดหรือที่อื่นๆในโอกาสตางๆหรือโดยทาง
วิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทัศนบันทึกลงแผนเสียงหรือแถบบันทึกเสียงนําไปเผยแพรที่อื่นในโอกาส
ตางๆรวมตลอดถึงการพิมพหนังสือเทศนหนังสือธรรมะออกเผยแพรในหนังสือพิมพ 
  3. การเผยแผแบบจัดเปนคณะหรือหนวยงานเผยแผหรือเปนสถานศึกษาเปนการ
ประจําหรือครั้งคราวหรือจัดเปนกิจกรรมพิเศษในวัดหรือในหมูบานใกลเคียงเชนงานพระธรรมทูตงาน
พระธรรมจาริกงานอบรมประชาชนประจําตําบล (อ.ป.ต.) หนวยสงเคราะหพุทธมามกะผูเยาวโรงเรียน
พระพุทธศาสนาวันอาทิตยฯลฯ 
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  4. การเผยแผพระพุทธศาสนาดานคฤหัสถมีการจัดตั้ งสมาคมเพื่อเผยแพร
พระพุทธศาสนาเชนพุทธสมาคมแหงประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภยุวพุทธิกสมาคมแหงประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภสมาคมสงเสริมพระพุทธศาสนาตางๆการบรรยายธรรมในที่ประชุมและทาง
สื่อมวลชนตางๆการตั้งชมรมพุทธศาสนในมหาวิทยาลัยและโรงเรียนตางๆ 
  5. การจัดกิจกรรมเนื่องในวันสําคัญทางพระพุทธศาสนาตางๆบางวัดจัดใหมีปาฐกถา
ธรรมเปนประจําทุกสัปดาหหรือจัดกิจกรรมหลายประการเชนการหลอเทียนเขาพรรษาอาจมีการประกวด
กันวันสงกรานตจัดใหมีพิธีสรงน้ําพระการแหพระการขนทรายเขาวัดการกอเจดียทรายนอกจากนั้น
กิจกรรมการเผยแผพระพุทธศาสนายังเปนการจัดกิจกรรมเนื่องในวันสําคัญทางศาสนาตางๆจัดใหมีการ
เทศนหรือปาฐกถาธรรมเปนประจําทุกสัปดาหและยังมีกิจกรรมอีกหลายประการเชนการหลอเทียน
เขาพรรษามีการประกวดเทียนเขาพรรษาวันสงกรานตมีการจัดพิธีสรงน้ําพระการแหพระการขนทรายเขา
วัดการกอเจดียทรายเปนตน 
  นอกจากนี้  บุญศรี  พานะจิตต  (2545)ยั ง ไดนํ า เสนอกลยุทธ ในการเผยแผ
พระพุทธศาสนาที่ควรจะดําเนินดังนี้  (1)การแสดงธรรม คือ การแสดงธรรมสั่งสอนตามหลัก
พระพุทธศาสนาเพื่อใหผูฟงสามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตประจําวัน ซึ่งวิธีนี้พระสงฆใชเปนประจํา 
(2) ปาฐกถาธรรม คือ การบรรยายธรรมใหผูอื่นฟง โดยทั่วไปจะยืนและผูพุดจะตองมีลีลาในการพูด 
เพื่อโนมนาวจิตใจผูฟงเปนพิเศษ เปนวิธีการที่นาสนใจ (3) อภิปรายธรรม คือการชี้แจงหรือแสดงความ
คิดเห็นในหลักธรรมขอใดขอหนึ่งใหผูอื่นเขาใจ (4)สนทนาธรรม คือ การพูดจาหารือในหลักธรรม เพื่อ
นําไปใชแกไขปญหาในชีวิต โดยยึดหลักทางสายกลาง (5) การสอนสมถะกรรมฐานหรือวิปสสนา
กรรมฐาน คือ สอนใหนั่งภาวนา เพื่อใหใจเปนสมาธิและเขาใจสภาวามความเปนจริงของสังขารตาม
หลักไตรลักษณ (6) การใชสื่อและอุปกรณประกอบการสอนธรรมะ เชน การใชหนังสือธรรมะ การใชวี
ดีทัศน คอมพิวเตอร อินเตอรเน็ต มวนเทป เปนอุปกรณในการเผยแผพระพุทธศาสนา  
  จะเห็นไดวาการเผยแผพระพุทธศาสนานั้นทางวัดหรือทางคณะสงฆเองพยายามทํา
ทุกวิถีทางที่จะนําเอาหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาไปเผยแผใหกับประชาชนพุทธบริษัทซึ่งอาจมี
รูปแบบและวิธีการการเผยแผที่แตกตางกันออกไปเพื่อเอื้อเฟอตอประชาชนพุทธบริษัทในทุกระดับ
ทั้งนี้จะตองไมขัดตอพระธรรมวินัย พุทธบัญญัติ และสมณะสารูปรวมทั้งกฎหมายในฝายบานเมืองดวย 
 2.6.5 การสาธารณูปการ 
  สาธารณูปการนั้นหมายถึงการดําเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาวัดดานอาคารสถานที่และ
สิ่งแวดลอมเพื่อใหวัดเอื้อประโยชนตามภารกิจของเจาอาวาสดานอื่นๆการพัฒนาเหลานี้ไดแกการดูแลการ
ทํานุบํารุงรักษาสาธารณสมบัติของวัดการดูและรักษาและกอสรางอาคารสถานที่เชนพระอุโบสถเมรุอาคาร
เรียนหอธรรมกุฏิศาลาการเปรียญเปนตนงานสาธารณูปการแตละวัดจะไมเทาเทียมกันมากหรือนอยขึ้นอยู
กับขนาดของเศรษฐกิจความตองการของชุมชนและบารมีของเจาอาวาสหรือพระสงฆในวัดเปนสําคัญ 
(กรมการศาสนา, 2539) อนึ่งตามพระราชบัญญัติคณะสงฆพ.ศ. 2505 แกไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติคณะสงฆ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 ในมาตรา 37 ไดบัญญัติใหเจาอาวาสมีหนาที่ขอแรกวา 
“บํารุงรักษาวัดจัดกิจการและศาสนสมบัติของวัดใหเปนไปดวยดี” การสาธารณูปการจึงเปนหนาที่ของ
เจาอาวาสและเปนกิจการของวัดและคณะสงฆตามกฎหมายในปจจุบันสอดคลองกับในพหูปการสูตร  
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ที่กลาวถึงการสาธารณูปการตอนหนึ่งวาภิกษุเจาอาวาสที่เปนผูมีอุปการะมากตองประกอบดวยคุณธรรม5 
ประการ (อาวาสิกธรรม 5 คุณสมบัติของเจาอาวาสผูมีอุปการะมากแกวัด) คือ 
  1. สีลวามีศีลสํารวมในพระปาฏิโมกขประพฤติเครงครัดในสิกขาบททัง้หลาย 
  2. พหุสสุตะเปนพหูสูตทรงความรู 
  3. ขัณฑผุลลปฏิสังขรกะรูจักปฏิสังขรณเสนาสนะสิ่งของที่ชํารุดหักพัง 
  4. ปุญญกรณายาโรจกะเมื่อมีสงฆหมูใหญมาจากตางถิ่นตางแควนขวนขวายบอก
ชาวบานผูปวารณาไวใหมาทําบุญ 
  5. ฌานลาภีไดแคลวคลองในฌาน 4 ที่เปนเครื่องอยูสุขสบายในปจจุบัน (พระธรรม
ปฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), 2546) 
  ดังนั้นการบริหารงานดานการสาธารณูปการของเจาอาวาสหรือวัดตามพระธรรมวินัย
ควรใหเกิดความสุข 4 อยางคือ (พระราชรัตนมุนี (ชัยวัฒน ปฺญาสิริ), 2538) 
  1. อาวาสสัปปายะที่อยูเปนที่สบายคือทําใหวัดเปนอารามเปนรมณียสถานเปนที่
รื่นรมยเจริญตาสบายใจแกผูพบเห็นใหเปนศูนยกลางของชุมชนทั้งดานวัตถุและดานจิตใจเชนในสมัย
พุทธกาลมีวัดเวฬุวันมหาวิหารซึ่งเปนวัดแหงแรกในพระพุทธศาสนาตั้งอยูใกลเชิงเขาเวภารบรรพตบน
ริมฝงแมน้ําสรัสวดีนอกเขตเมืองราชคฤหแควนมคธคําวาเวฬุวันแปลวาสวนไผเดิมวัดแหงนี้เปนพระ
ราชอุทยานของพระเจาพิมพิสารกษัตริยแควนมคธเมื่อพระพุทธเจาตรัสรูแลวไดเสด็จไปยังเมืองรา
ชคฤหพระเจาพิมพิสารพรอมดวยขาราชบริพารไปเขาเฝาหลังจากทรงสดับธรรมแลวทรงเลื่อมใสจึง
ถวายสวนเวฬุวันเปนพุทธบูชาดวยทรงเห็นวาเปนสถานที่สงบรมรื่นเหมาะสําหรับอยูบําเพ็ญธรรมของ
พระสงฆนอกจากนี้วัดแหงนี้ยังเปนสถานที่พระพุทธเจาแสดงโอวาทปาติโมกขแกพระสาวกจํานวน 
1,250 รูปแลวสงไปเปนพระธรรมทูตประกาศพระศาสนาอันเปนที่มาของวันมาฆบูชาและจาก
การศึกษาวัดในสมัยพุทธกาลพอสรุปสาระสําคัญไดดังนี้คือ 
   1) ที่ตั้งไมใกลและไมไกลจากชุมนุมชนเกินไป 
   2) มีการแบงเขตพุทธาวาสและสังฆาวาส 
   3) มีตนไมตามธรรมชาติอยางเชนที่สวนโมกขพลารามจังหวัดสุราษฎรธานี ถาจะ
ปลูกตนไมนิยมปลูกไมใหรมเงามากกวาใหผล 
   4) มักตั้งอยูในทําเลที่เหมาะแกการประพฤติธรรมเชนภูเขาลําธารสวนปาละเมาะเปน
ตน 
  2. อาหารสัปปายะอาหารเปนที่สบายเชนในสมัยพุทธกาลมีวัดเชตวันมหาวิหาร
ตั้งอยูนอกเมืองสาวัตถีแควนโกศลเดิมเปนพระราชอุทยานของเจาเชตเจาชายในราชวงศโกศลแหง
เมืองสาวัตถีทานอนาถบิณฑิกเศรษฐีมหาเศรษฐีแหงเมืองสาวัตถีไดขอซื้อเพื่อสรางเปนวัดถวายเปน
พุทธบูชาวัดแหงนี้นับวาเปนวัดที่มีความสําคัญในการเผยแพรพระพุทธศาสนาในสมัยพุทธกาลและเปน
วัดที่พระพุทธเจาประทับจําพรรษามากที่สุดถึง 19 พรรษาโดยทานอนาถบิณฑิกเศรษฐีและชาวเมือง
สาวัตถีไดใหความอุปถัมภบํารุงในดานปจจัย 4 แกพระสงฆเปนอยางด ี
  อนึ่งตามปกติเมื่อมีที่อยูแลวตองคํานึงถึงการกินการจัดสวัสดิการเรื่องอาหารใน
สมัยกอนเปนหนาที่ของพระภัตตุเทศกในปจจุบันเปนหนาที่ของเจาอาวาสการจัดสวัสดิการดานอาหาร
จึงควรเปนภาระของฝายสาธารณูปการควรรวมถึงเรื่องตางๆ ที่เก่ียวของไว ดังนี้ คือ 
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   1) การกําหนดเสนทางโคจรบิณฑบาตควรแบงสายมีการจับสลากเปลี่ยนเวรกัน
ทุก 7 วันเพื่อเจริญศรัทธาของผูทําบุญและปองกันการยึดติดในตัวบุคคล 
   2) มีการจัดฉันรวมกันในที่แหงเดียวประจําเพื่อประโยชนคือทําใหเกิดความเปน
ธรรมในอติเรกลาภขจัดความขัดแยงในการแสวงหาอุปฏฐากกอใหเกิดสามัคคีธรรมเปนที่เจริญศรัทธา
ของผูถวายและสามารถแนะนําอบรมไดงายในเวลากอนและหลังอาหาร 
   3) ควรมีเจาหนาที่รับนิมนตและทําหนาที่จัดกิจนิมนตใหทั่วถึงโดยความเปนธรรม 
   4) จัดตั้งกองทุน/มูลนิธิสงเคราะหสวัสดิการดานอาหารในยามขาดแคลน 
  3. บุคคลสัปปายะบุคคลเปนที่สบายในสมัยพุทธกาลมีหลายวัดที่มีบุคคลเขามาอาศัย
อยูเปนจํานวนมากเชนวัดเชตวันมหาวิหารวัดเวฬุวันมหาวิหารวัดบุพพารามเปนตนที่มีภิกษุภิกษุณี
สามเณรและสามเณรีอยูจําพรรษาเปนจํานวนมากโดยมีพระพุทธองคเปนอธิบดีสงฆไดมีการบริหาร
จัดการที่ดีจึงทําใหเกิดความเปนระเบียบเรียบรอยดีงามประชาชนเกิดความเลื่อมใสศรัทธาและใหการ
อุปถัมภทํานุบํารุงเปนจํานวนมาก ในขณะที่วัดบางแหงไมคํานึงถึงเรื่องของบุคคลที่อยูภายในวัดหรือ
บุคคลที่เกี่ยวของกับวัดซึ่งเปนสาเหตุสําคัญของความเจริญและความเสื่อมของศาสนาคนในวัดแบง
ออกเปน 4 ประเภท คือพระภิกษุสามเณรอุบาสกอุบาสิกา (หรือแมชี) และเด็กวัดวัดใดดีหรือไมดีดูได
จากบุคคล 4 ประเภทนี้การสาธารณูปการจึงควรคํานึงถึงบุคคล 4 ประเภทนี้โดยการจัดที่อยูอาศัยของ
บุคคลแตละประเภทใหเหมาะสมตามสถานภาพของแตละบุคคลไมใหปะปนกันโดยเฉพาะถาในวัดมี
แมชีไปถือศีลอยูประจําควรมีการแบงเขตกับที่อยูของพระภิกษุสามเณรอยางชัดเจนการติดตอกันควร
กําหนดสถานที่และเวลาที่อยูของเด็กวัดควรสะอาดและมีระเบียบมีการวางกฎเกณฑใหปฏิบัติพรอม
กับบทกําหนดโทษและควรกําหนดวันใหมีการพัฒนาวัดรวมกัน 
  4. ธรรมสัปปายะธรรมเปนที่สบายเชนในสมัยพุทธกาลปาอิสิปตนมฤคทายวันซึ่งแปลวา
เขตปาอภัยทานแกสัตวที่เปนที่บําเพ็ญตบะของฤษีเปนสถานที่สงบเหมาะแกการบําเพ็ญธรรมและเปนที่
ชุมนุมของเหลาฤษีและนักพรตตางๆที่มาบําเพ็ญตบะและโยคะเพื่อเขาถึงพรหมมันตามความเชื่อในคัมภีร
อุปนิษัทของพราหมณทําใหเหลาปจจวัคคียที่ปลีกตัวมาจากเจาชายสิทธัตถะภายหลังจากที่พระองคทรง
เลิกบําเพ็ญทุกรกิริยาไดมาบําเพ็ญตบะที่นี่แทนหลังจากพระพุทธเจาทรงแสดงปฐมเทศนาและเทศน
โปรดปญวัคคียจนสําเร็จเปนพระอรหันตทั้งหมดแลว ไดทรงพักจําพรรษาแรกณปาอิสิปตนมฤคทายวัน
พรอมกับบรรดาเหลาปญจวัคคียซึ่งในระหวางจําพรรษาแรกพระองคไดสาวกเพิ่มขึ้นกวา45 องคโดยเฉพาะ
อยางยิ่งพระยสะและบริวารของทาน44 องคซึ่งรวมถึงบิดามารดาและภรรยาของพระยสะที่ไดมาฟงพระ
ธรรมเทศนาของพระพุทธองคและไดยอมรับนับถือเปนอุบาสกอุบาสิกาที่ถึงพระรัตนตรัยเปนสรณะคูแรก
ในโลกดวยทําใหในพรรษาแรกที่พระพุทธเจาทรงจําพรรษาที่ปาอิสิปตนมฤคทายวันมีพระอรหันตในโลก
รวม 60 องคและนอกจากนี้ยังเปนสถานที่สําคัญที่พระพุทธองคทรงประกาศเริ่มตนสงใหพระสาวกกลุม
แรกออกไปเผยแพรพระพุทธศาสนาดวย 
  อนึ่งจุดมุงหมายหลักของวัดคือสถานที่ประพฤติธรรมการจัดการใดๆเรื่องสาธารณูปการจึง
ไมควรลืมหัวใจถาลืมหัวใจจะไดสิ่งไมควรไดสิ่งที่จะกอใหเกิดธรรมสัปปายะคือธรรมเปนที่สบายนั้นคือ 
  1. บริเวณวัดรมรื่นสดชื่นมีตนไมปลูกหญาอยางเปนระเบียบถาจะจัดใหมีสระน้ํา
สวยๆในบริเวณวัดไดยิ่งด ี
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  2. โครงการตนไมพูดไดอยางที่ทําตามวัดหลายแหงคือมีสุภาษิตสอนใจปริศนาธรรม
คติธรรมนําไปติดไวอยางเชนที่วัดอุโมงคสวนพุทธธรรมจังหวัดเชียงใหมจะเปนการดีมาก 
  3. โครงการเสียงจากลานวัดมีการเปดรายการธรรมเบาใจจากวิทยุเทปบันทึกเสียง
ธรรมะเปดเบาๆใหไดยินทั่วบริเวณวัดในวัดเมื่อมีการทําบุญหรือวันเสาร-อาทิตยแทนเสียงเพลง 
  4. จัดสถานที่ฟงเทศนเปนพิเศษสงบเยือกเย็นอากาศดี 
  5. หองสมุดธรรมะควรจะมีทุกวัดจัดหาหนังสือธรรมสารคดีใหผูมาวัดไดอานมีที่นั่ง
อานเปนเอกเทศตางหากหางจากที่ชุมนุมชน 
  6. ชวยรักษาศิลปะเดิมของวัดใหถาวร 
  7. พิพิธภัณฑของวัดควรจัดไวเปนที่รวบรวมของเกาไมวาจะเปนตําราหรือสังฆภัณฑ
เชนตาลปตรพัดยศยามซึ่งแสดงใหเห็นถึงวิวัฒนาการของใชของพระภิกษุสามเณร (มานพพลไพรินทร, 
2530) 
  แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาวัดเปนการปรับปรุงสภาพวัดและดําเนินกิจกรรมตางๆของ
วัดโดยเนนการปรับปรุงและแกไขขอบกพรองเดิมภายในวัดใหมีคุณภาพและประสิทธิภาพสมบูรณ 
เพื่อสรางวัดใหเปนศูนยกลางของชุมชน และเปนแหลงอารยธรรมอันรุงเรือง มีศาสนวัตถุ ศาสนสถาน
อันอันเปนเครื่องหมายแหงศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม บุคลากรทางศาสนามีมีความประพฤติดี เปน
แบบอยางแกประชาชนในสังคม สามารถแนะนําประชาชนในสังคมใหพนจากความลุมหลง สงเสริม
กิจกรรมที่เปนประโยชนอยางหลากหลาย (พระเทพปริยัติสุธี, 2540) โดยที่แนวทางในการจัดการ
สาธารณูปการนั้นวัดจะตองมีแผนผังกําหนดปลูกสรางภายในวัด บริเวณวัดมีการปลูกตนไม ดอกไม
ประดับ ไมเกี่ยวกับพุทธประวัติ ทําใหวัดเปนแหลงศึกษา สถานที่รื่นรมย ลานวัดสะอาด สิ่งปฏิกูลมีถัง
รองรับขยะ มีถนนทางเดินเทาภายในวัด มีปายแสดงสิ่งสําคัญๆ เพื่อดึงดูดความศรัทธาของประชาชน
ตามสมควร การทาสีเสนสนะก็ดี แผนปายก็ดีใหใชสีเรียบๆ ไมฉูดฉาด การปลูกสรางเสนาสนะภายใน
วัดใหรักษาไวซึ่งศิลปกรรมของไทย มีการจัดระบบน้ําดื่ม น้ําใช ไฟฟา ที่อยูอาศัย มีระบบกําจัดสิ่ง
ปฏิกูล หองน้ํา หองสวม (พระมหาสนธยา ชมภู, 2552)ซึ่งจากที่กลาวมานี้พอจําแนกงานของการ
สาธารณูปการไดเปน 2 คือ 1.การกอสรางและบูรณปฏิสังขรณ 2. การจัดทําแผนผังของวัด 
  1. การกอสรางและบูรณปฏิสังขรณ  
   การกอสรางและบูรณปฏิสังขรณไดแกการกอสรางศาสนวัตถุขึ้นใหมการซอมแซม
ของเกาและการปรับปรุงตบแตงศาสนวัตถุและศาสนสถานที่มีอยูเดิมหรือที่เพิ่มเติมขึ้นใหมเพื่อให
เหมาะสมยิ่งข้ึน  
   กอนแตจะสรางวัด ควรจัดหาสถานที่ตั้งวัดใหไดกอน โดยเจาของที่ดินยอมยกให 
เมื่อไดท่ีดินแลว ควรเขียนแผนผังวัดและแบบแปลนสิ่งกอสรางใหเหมาะสมสภาพพื้นดินและเหมาะสม
แกชุมผูจําบํารุงวัด รวบรวมทรัพยสินและวัสดุอุปกรณที่จะใชกอสรางใหไดพอสมควร แลวจัดทํา
เอกสารขออนุญาตสรางวัดตามแบบของทางราชการ เมื่อไดรับอนุญาตใหสรางวัดและไดสราง
เสนาสนะพอสมควรแลว จึงขอตั้งวัดตามแบบของราชการ เมื่อกระทรวงศึกษาธิการประกาศตั้งวัดแลว 
คณะสงฆจึงแตงตั้งเจาอาวาส รับโอนที่ดินและรับการถวายเสนาสนะเปนของสงฆ พรอมบันทึกประวัติ
วัดไวเปนหลักฐาน การจัดการระยะนี้ เปนภาระคนอื่นดําเนินการมากอน เจาอาวาสจะไดปฏิบัติกอ
เมื่อไดรับแตงตั้ งแลวสวนการบูรณปฏิสังขรณหรือตบแตงบริ เวณวัด เจาอาวาสควรรับฟง           
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ความคิดเห็นพระภิกษุสามเณรในวัด และทายกทายิกาผูบํารุงเปนหลักประกอบการตัดสินใจ และการ
กอสรางใดๆ ในวัด ตองคํานึงถึงแหลงที่มาแหงทรัพยสินและความเหมาสมกับชุมชนเปนหลัก และควร
ระมัดระวังอยาใหมีการแตกแยกระหวางบานกับวัดเพราะการสาธารณูปการเปนเหตุ (พระธรรมปริยัติ
โสภณ (วรวิทย คงฺปฺโญ), 2546) 
  2. การจัดทําแผนผังวัด 
   การกําหนดแผนผังวัดมิใช เรื่องยุติตายตัว ยอมมีขอยักยายถายเทไปตาม
เหตุการณ ตองคํานึงถึงขนาดของวัดและชุมชนรอบขางพรอมสภาพที่ดินที่ตั้งวัดและความเหมาะสม
เปนสําคัญดังนี้(พระธรรมปริยัติโสภณ วรวิทย คงฺปฺโญ, 2546) 
  วัดขนาดเล็ก และตั้งอยูในชุมชนขนาดเล็ก ควรจัดแผนผังขนาดยอม โดยใหมีถนน
หนทางเชื่อพองามกับใหมีสนามหญาและที่ปลูกตนไมไวสวนหนึ่ง เสนาสนะควรมีเฉพาะที่ขาดไมได 
คือ กุฏิ ศาลาการเปรียญ และอุโบสถ และควรกันบริเวณไวเปนเขตฌาปนสถาน พรอมกะสิ่งกอสราง
ไวในแผนผังคือ เมรุเผาศพ ศาลาบําเพ็ญกุศล สวนเสนาสนะอื่นๆ ถาจําเปนจึงใหมี เพราะนโยบาย
ประหยัด 
  วัดขนาดกลาง และตั้งอยูในชุมชนขนาดกลาง ที่ตั้งวัดกวางขวาง ควรจัดแบงออกเปน
เขต คือ เขตพุทธาวาส เขตสังฆาวาส เขตการศึกษา และเขตสาธารณสงเคราะห ปนเขตดวยถนนหรือ
ลําคลอง จัดเปนสนามหญาบริเวณปลูกตนไม (สวนปา) และแดนอภัยทาน ตามสมควรแกที่ตั้งวัดและ
ชุมชน เสนาสนะควรมีมากกวาวัดขนาดเล็ก คือ กุฏิเปนหมู ศาลาการเปรียญ อุโบสถ โรงเรียนพระ
ปริยัติธรรม โรงเรียนกาศึกษาสงเคราะห เขตสาธารณสงเคราะหหรือฌาปนสงเคราะห ควรแยกเปน
สวนหนึ่ง กําหนดสิ่งกอสรางใหชัดเจน เชน เมรุเผาศพ ศาลาบําเพ็ญกุศล ที่เก็บศพ โรงครัว 
  วัดขนาดใหญ และตั้งอยูในที่ชุมชนขนาดใหญ ควรจัดแบงเขตใหเหมาะสมกวาวัด
ขนาดกลาง หรืออาจเพิ่มเขตจัดประโยชนเขาอีก เสนาสนะก็อาจจะมีมากกวาและประณีตขึ้น ตาม
สมควรแกขนาดวัดและชุมชน 
  ในดานของการตบแตง วัดขนาดเล็ก ขนาดกลาง หรือขนาดใหญก็ตาม ควรมีการตบ
แตงใหนารื่นรมยเหมาะสมกับคําวา “อาราม” เชน จัดทําถนนเขาวัดและภายวัด จัดทําความสะอาด
วัดเปนประจําทุกสัปดาห จัดปลูกไมยืนตนริมถนนหนทาง จัดทําปายบอกชื่อวัด ที่ตั้ง ระยะทางที่ทาง
แยกเขาวัดถนนสายหลัก จัดทําปายหนาวัด ทําปายประชาสัมพันธกิจกรรมภายในวัด แผนผังวัดลงใน
กระดานขนาดใหญติดไวในที่เปดเผย การทําปายชื่อวัดนั้น ขอใหบอกชื่อทางราชการและใหถูกตอง
ตรงกันทั้งถนนแยกเขาและปายหนาวัด 
  จะเห็นไดวางานสาธารณูปการเปนงานสําคัญโดยเฉพาะเปนงานประดับบารมีเจา
อาวาสและเปนงานละเอียดออนเปนงานประดับทองถิ่นและการพระศาสนาเปนงานที่ใหความสําคัญ
แกเจาอาวาสและเห็นผลงานของเจาอาวาสไดเร็วกวางานอื่นแตมักเปนเหตุกอปญหาเชนบางแหงเกิด
ความขัดแยงระหวางวัดกับชาวบานจนถึงลุกลามใหญโตก็เพราะการสาธารณูปการเปนเหตุหากเจา
คณะไดเห็นความสําคัญเรงรัดตรวจตราชี้แจงแนะนําการปฏิบัติหนาที่ของเจาอาวาสไดดีแลวการ
ขัดแยงระหวางวัดกับชาวบานจะลดนอยลงตามลําดับและความสมัครสมานสามัคคีระหวางบานกับวัด
จะมีมากขึ้นเปนเหตุใหการณคณะสงฆและการพระศาสนาดําเนินไปดวยความเรียบรอยดีงามการ
ควบคุมสงเสริมการสาธารณูปการจึงถือเปนหนาที่อันสําคัญของเจาคณะทุกระดับชั้นดังนั้นเจาอาวาส
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จึงเปนการดําเนินงานเกี่ยวกับการพัฒนาวัดทั้งในสวนของการกอสรางและการปฏิสังขรณอาคาร สถานที่ 
ปรับปรุงภูมิทัศนภายในวัด รวมทั้งจัดระบบสาธารณูปโภคตางๆ ภายในวัดใหเรียบรอยเพื่ออํานวยความ
สะดวกใหกับภิกษุสามเณรภายในวัดและประชาชนพุทธบริษัทที่เขามาในวัด 
 2.6.6 การสาธารณสงเคราะห 
  การสาธารณสงเคราะหนั้น หมายถึงการดําเนินการชวยเหลือสังคมทางวัตถุใน
รูปแบบตางๆที่ไมขัดตอพระธรรมวินัยไดแกโครงการอุปสมบทและบรรพชาพระสงฆสามเณรภาคฤดู
รอนโครงการสงเคราะหพระสงฆสามเณรที่วัดประสบภัยขาดแคลนวัดและเจาอาวาสพระสงฆเปนผูนํา
ในการพัฒนาชุมชนและสังคมเชนใหสถานที่เปนที่จัดประชุมอบรมเยาวชนและประชาชนดานอาชีพ
ตางๆ การสรางถนนเขาหมูบานการออมทรัพยใหสถานที่เปนแหลงประปาหมูบาน (กรมการศาสนา, 
2542) จัดใหการสงเคราะหในดานตางๆ แกประชาชนผูอุปถัมภบํารุงวัดทายกทายิกาของวัดหรือ
ประชาชนทั่วไปวัดเปนสวนหนึ่งของสังคมวัดอยูไดก็ตองพึ่งบานและบานอยูไดก็ตองพึ่งวัดวัดเปน
ศูนยกลางของสังคมพระสงฆเปนที่พ่ึงทางใจของประชาชนเมื่อประชาชนเดือดรอนในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
ก็เปนหนาที่ของวัดจะตองสงเคราะหและชวยเหลือการสาธารณสงเคราะหจึงเปนหนาที่ของวัดและเจา
อาวาสจะตองดําเนินการบริหารงานทุกดานเกี่ยวกับการสงเคราะหประชาชนในขอบเขตที่วัดจะจัดได
(พระราชรัตนมุนี ชัยวัฒน ปฺญาสิริ, 2538) การสาธารณสงเคราะหเปนการแสดงบทบาทของ
พระสงฆในดานสังคมสงเคราะหทั้งการสงเคราะหบุคคลและสาธารณสงเคราะหโดยมีพระสงฆเปนผูนํา
ชุมชนในการบริจาคชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติตางๆเพราะพระสงฆเปนศูนยกลางเชื่อมประสาน
ระหวางคนจนกับคนรวยปจจัยที่ไดรับบริจาคมาพระสงฆก็ใชทําประโยชนเปนสาธารณกุศลและ
ชวยเหลือบุคคลผูขาดแคลนและดอยโอกาส (บุญศรี พานะจิตตและคนอื่นๆ, 2545) ดังนั้นการสา
ธารณสงเคราะหจึงเปนการจึงเปนการดําเนินการชวยเหลือสังคมทางวัตถุในรูปแบบตางๆ ที่ไมขัดตอ
พระธรรมวินัย การสาธารณสงเคราะหนั้นนอกจากจะเปนการชวยเหลือประชาชนพุทธบริษัทที่ไดรับ
ความเดือดรอนตามสมควรแกความจําเปนแลวยังถือวาเปนการผูกสัมพันธระหวางบานกับวัดไดเปน
อยางดีเพราะอยางไรเสียแลวบานก็คอยอุปถัมภค้ําจุนวัดมาโดยตลอดเมื่อครางที่บานเดือดรอนหรือวัด
เห็นความจําเปนในการชวยเหลือก็ควรที่จะยื่นมือเขาไปชวยเหลือตามความสมควร 
  ดังนั้นเพื่อใหความเห็นชัดเจนเกี่ยวกับบทบาทของวัดและพระสงฆในการดําเนิน การ
ดานสาธารณสงเคราะหซึ่ ง เปนกิจกรรมที่ วั ดหรือพระภิกษุสงฆดํา เนินกิจการเพื่อให เปน
สาธารณประโยชนในดานสังคมสงเคราะหทั้งการสงเคราะหบุคคลและสาธารณสงเคราะหสามารถแบง
ออกเปนลักษณะมี 4 ประการ (พระมหาพรประสงคพุทธจันทร, 2552) ดังตอไปนี ้
  1. การดําเนินกิจการ ไดแกการที่วัดหรือคณะสงฆหรือพระภิกษุดําเนินการซึ่งกิจการ
อยางใดอยางหนึ่งที่มีวัตถุประสงคใหผลงานเปนสาธารณประโยชน สาธารณสมบัติเปนประโยชนแก
บุคคลทั่วไปหรือสรรพสัตว เชน กิจการหนวยอบรมประชาชนประจําตําบล (หนวย อ.ป.ต.) กิจการ
หองสมุดเพ่ือประชาชน การตั้งกองทุนสาธารณสงเคราะห มูลนิธิเพื่อคนยากจนหรือชวยคราวประสบ
ภัยพิบัติ การกําหนดเขตอภัยทาน กิจการอื่นๆ ที่เปนเจาของเอง ลักษณะนี้มุงเอากิจการที่ทําเองหรือ
โครงการทีก่ําหนดขึ้นเองทั้งท่ีเปนกิจการประจําหรือกิจการชั่วคราว 
  2. การเก้ือกูลกิจการของผูอื่น ไดแก การชวยสงเสริมกิจการทั้งภาครัฐทั้งภาคเอกชน
หรือของผูใดผูหนึ่ง ที่ดําเนินการเพื่อสาธารณประโยชน กลาวคือคนอื่นเปนหลัก สวนวัดหรือพระสงฆ
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เขาไปชวยไมนิ่งดูดาย เชน การพัฒนาหมูบาน การพัฒนาตําบล การจัดหาทุนเพื่อสงเคราะหและการ
อื่น การนี้มุงเอาเฉพาะการสงเสริมผูอื่น ทั้งที่เปนกิจการประจําหรือกิจการชั่วคราว แมการชวยปองกัน
ยาเสพติดใหโทษ เชน ยาบา หรือการชวยปองกันการติดโรคเอดส ก็นับเขาในขอนี้ดวย 
  3. การเกื้อกูลสาธารณสมบัติ ไดแก การชวยเหลือเกื้อกูลสถานที่อันเปนสาธารณ
สมบัติ เชน การสรางถนนหนทาง การขุดลอกคูคลอง การสรางฌาปนสถาน การสรางประปา การ
สรางเครื่องกําเนิดไปฟา การชวยพิทักษรักษสิ่งที่เปนสาธารณสมบัติและการอื่นๆ ขอนี้มุงเอาเฉพาะ
การชวยเหลือเก้ือกูลสถานที่อันเปนสาธารณสมบัติของแผนดิน 
  4. การเกื้อกูลประชาชนและสรรพสัตว ไดแก การชวยเหลือประชาชนในกาลสมัยที่
สมควรชวยเหลือ เชน การประสบภัยพิบัติ การประสบอุปทวเหตุ การประสบภัยธรรมชาติ หรือแมใน
ยามปกติก็ใหการสงเคราะหตามโอกาส เชน สงเคราะหคนชรา สงเคราะหคนพิการ การจัดเขต
อภัยทานในวัด หรือสงเคราะหโดยประการอื่น ขอนี้มุงเอาเฉพาะการชวยเหลือเกื้อกูลบุคคลหรือสรรพ
สัตว ทั้งที่เปนการประจําหรือเปนการชั่วคราว 
  ดังนั้น เพื่อใหการบริหารจัดการวัดเปนไปไดดวยดี มีความเปนระเบียบเรียบรอย
พระราชบัญญัติคณะสงฆไดกําหนดใหแตละวัดมีพระภิกษุดํารงตําแหนงบริหารคณะสงฆภายในวัดซึ่ง
ไดแก เจาอาวาส รองเจาอาวาส และผูชวยเจาอาวาสโดยในมาตรา 36-37 ไดกําหนดอํานาจหนาที่ของ
เจาอาวาสไว คือ ดําเนินการปกครองภิกษุสงฆสามเณรที่อยูในวัดใหปฏิบัติตามกฎระเบียบขอบังคับ
หรือคําสั่งของมหาเถรสมาคมการดําเนินการสอดสองดูแลรักษาความดีงามภายในวัดการปกครองและ
สอดสองใหคฤหัสถที่มาพํานักอยูในวัดนั้นปฏิบัติตามระเบียบตางๆ ของวัดดวยดีโดยเปนการบริหาร
จัดการที่มุงเนนเพื่อสรางศาสนทายาทที่มีความรูอันเปนกําลังของพระศาสนาในอนาคต เพื่อความ
เรียบรอยแหงพระภิกษุสามเณร นํามาซึ่งความศรัทธาเลื่อมใสเปนแบบอยางอันดีแกประชาชนทั่วไป
รวมทั้งเปนไป เพื่อความผูกพันระหวางคณะสงฆกับประชาชนทั่วไปและเปนไปเพื่อการประสาน
ระหวางคณะสงฆกับองคกรของรัฐ อันจะทําใหความรวมมือกันเปนไปดวยดี 
 2.6.7 การจัดการศาสนสมบัติของวัด 
  ศาสนสมบัตินั ้น คือ สมบัติของพระศาสนาเปนอุปกรณอันสําคัญยิ ่งในการ
ดําเนินกิจการคณะสงฆและการพระศาสนา จัดไว 2 ประเภท คือ 
  1. ศาสนสมบัติกลางไดแก ทรัพยสินของพระศาสนาไมใชของวัด ซึ่งมีกรมการ
ศาสนาเปนผูดูแลรักษาและจัดการและใหถือวากรมการศาสนาเปนเจาของศาสนสมบัติกลางนั้นดวย 
  2. ศาสนสมบัติของวัด ไดแก ทรัพยสินของวัดใดวัดหนึ่งโดยทั่วไปซึ่งมีเจาอาวาส
เปนผูดูแลและจัดการ สวนวิธีดูแลและจัดการใหเปนไปตามวิธีการที่กําหนดกฎกระทรวง 
  ในฐานะที่ทุกวัดเปนนิติบุคคลตามพระราชบัญญัติคณะสงฆฉบับที่ใชอยูในปจจุบัน 
มาตรา 31 และมาตรา 39 วัดจึงมีสิทธิรับและครอบครองทรัพยสินซึ่งเปนศาสนสมบัติของวัดไดดุจ
บุคคลธรรม แตเพราะวัดมิใชบุคคลธรรมดา แสดงเจตนาในการรับหรือในการครอบครองทรัพยสิน
เองมิได กฎหมายไดกําหนดไวชัดวา “ใหเจาอาวาสเปนผูแทนวัดในกิจการทั่วไป” วัดจึงอาศัยเจาอาวาส 
เปนผูแทนในการรับทรัพยสินและการอื่น เจาอาวาสมีฐานะเปนผูแทนวัด มิใชเปนเจาของทรัพยสิน
ของวัด เจาอาวาสมีฐานะเปนพนักงานในประมวลกฎหมายอาญาตามมาตรา 45 แหงพระราชบัญญัติ
คณะสงฆ ดังนั้น เจาอาวาสจะตองดูแลรักษาและจัดการศาสนสมบัติของวัดใหเปนไปดวยดี คือให
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เปนไปตามวิธีที่กําหนดในกฎกระทรวง หากดําเนินการมิชอบ ยอมตกอยูในฐานะเจาพนักงานปฏิบัติมิ
ชอบ ทั้งเปนการละเมิดจริยาพระสังฆาธิการและยังตองถูกไตรสวนตามบทบัญญัติแหงพระธรรมวินัย
อีกดวย ซึ่งในการจัดการศาสนสมบัติของวัดนั้น ผูวิจัยของเสนอวิธีปฏิบัติตามขั้นตอนดังตอไปนี ้
  1. วิธีการจัดทําทะเบียนทรัพยสินของวัด 
   ทรัพยสินอันเปนศาสนสมบัติของวัดไดแกเงินที่ดินอาคารและทรัพยสินอื่นๆกลาว
โดยรวมไดแกสังหาริมทรัพยและอสังหาริมทรัพยนั้น การบริหารจัดการและเก็บรักษานั้นใหเปนไปตาม
วิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวงโดยวิธีการปฏิบัติดังนี้(ณดา จันทรสม, 2555) 
   1) ทรัพยสินที่ตองลงทะเบียนกําหนดโดยลักษณะดังนี้ (1) เงิน (ลงบัญชี
รับ)(ลงบัญชีจาย) (2) ที่ดิน(3) เสนาสนะถาวรหรืออาคารอื่นๆโบราณสถาน(4) ของมีคาเชาพระพุทธรูป
ธรรมมาสนบุษบกโบราณวัตถุ(5) วัสดุครุภัณฑเชนโตะเกาอี้อุปกรณสารสนเทศเครื่องครัวอุปกรณพิธี
สงฆเปนตน 
   ทั้ง 5 ประการดังกลาวตองจัดทําลงบัญชีรับและทะเบียนทุกชนิดและทุกจํานวน
สวนของเบ็ดเตร็ดอื่นๆสุดแตเจาอาวาสพิจารณาเห็นควร 
   2) การไดมาซึ่งทรัพยสินไดแกการไดมาเปนกรรมสิทธิ์ของวัดโดยวิธีการใดๆอัน
ชอบสวนที่ดินมีวิธีไดมาพอกําหนดไดดังนี้ (1) เมื่อไดมาซึ่งที่ดินจากผูใดตองขอรับหนังสือสําคัญแสดง
กรรมสิทธิจากผูนั้นและดําเนินการโอนกรรมสิทธิ์โดยการจดทะเบียนประมวลกฎหมายที่ดินที่บัญญัติไว
วาดวยการไดมาซึ่งท่ีดินของวัดวาอารามเปนตน (2) ศึกษาแนวทางและวิธีการขอรับที่ดินตามระเบียบ
ของกรมที่ดินรวมทั้งตรวจสอบแนวเขตสอบเขตที่ดินใหแนชัดเพื่อปองกันการบุกรุกในภายหลัง (3) 
เมื่อไดรับหนังสือแสดงสิทธิที่ดินถูกตองตามกฎหมายแลวใหลงรายการในทะเบียนทรัพยสินของวัดสวน
ที่ดินซึ่งที่ตั้งวัดหากยังไมมีโฉนดหรือนส.3 ก็ใหลงทะเบียนไวเพราะหากวัดไดครอบครองและเปน
สมบัติของวัดแลวตามพระราชบัญญัติคณะสงฆใหคุมครองไววาผูใดจะอางอายุความขึ้นตอสูในการ
ครอบครองปรปกษที่ดินของวัดหรือที่ธรณีสงฆของวัดมิไดดังนั้นเจาอาวาสจึงควรไปดําเนินการออก
โฉนดหรือออกนส.3 ใหเปนที่ดินของวัดโดยพลันทั้งหากมีปญหาใหแจงสวนราชการอาทิจังหวัดหรือ
กรมการศาสนาเขามาชวยเหลือสําหรับโฉนดตัวจริงหรือหลักฐานตัวจริงใหเก็บไวที่สํานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดหรือกรมการศาสนาแลวแตพ้ืนที ่
   3) การจําหนายทรัพยสินหมายถึงการจําหนายทรัพยสินซึ่งหมดสภาพเปนศาสนสมบัติ
ออกจากทะเบียนเชนกุฏิถูกรื้อที่ดินโอนโดยพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกาโดยถือหลักวา“มิใหจด” 
“หมดใหจาย” หากไมปฏิบัติเชนนี้เจาอาวาสตกอยูในฐานะเปนเจาพนักงานละเวนการปฏิบัติหนาที่และอาจ
เปนการละเวนการปฏิบัติหนาที่และอาจเปนการละเมิดจริยาพระสังฆาธิการ 
  2. วิธีกันที่ดินซึ่งเปนที่วัดใหเปนที่จัดประโยชน 
   การกันที่ดินซึงเปนที่วัดใหเปนที่จัดประโยชนเปนวิธีหนึ่งในการจัดการศาสนสมบัติ
ของวัดใชสําหรับวัดที่บริเวณกวางขวางและตั้งอยูในชุมชนใหญๆหรือเปนชุมชนเศรษฐกิจในฐานะที่วัดเปน
นิติบุคคลวัดยอมมีสิทธิที่จะทําไดโดยอาศัยกฎกระทรวงฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551) ขอที่ 2 จึงมีความวา       
การกันที่ดินวัดใหเปนที่จัดประโยชนจะกระทําไดก็ตอเมื่อกรมการศาสนาเห็นชอบและไดอนุมัติจาก
มหาเถรสมาคม 
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   ตามกฎกระทรวงขอนี้ วัดจะใชสิทธิสมบูรณในเมื่อกรมการศาสนาเห็นชอบและ
มหาเถร สมาคมอนุมัติแลว ดังนั้นวัดตางๆ ควรเรงรัดการกระทําแผนผังวัดตัวจริงไวโดยยึด เฉพาะวัด
ขนาดกลางหรือขนาดใหญ ถาอยูในชุมชนเศรษฐกิจควรกําหนดเขตเศรษฐกิจควรกําหนดเขตจัด
ประโยชนไวดวย แลวเสนอตอเจาคณะและทางราชการตามลําดับถึงอธิบดีกรมการศาสนาเพื่อใหความ
เห็นชอบและนําเสนอมหาเถรสมาคม และลงนามกํากับแผนผังตัวจริงเพื่อเก็บไวใชในกิจการคณะสงฆ
ตามโอกาสตอไป 
  3. การใหเชาที่ดินหรืออาคาร 
   1) การใหเชาที่ดินหรืออาคารเปนงานในการจัดการศาสนสมบัติของวัด ซึ่ง
กําหนดวิธีปฏิบัติโดยกฎกระทรวงฉบับที่ (พ.ศ. 2511) ขอที่ 3 ซึ่งมีความวา “การใหเชาที่ดินหรือ
อาคารใหเจาอาวาสจัดใหไวยาวัจกรหรือผูจัดประโยชนของวัดซึ่งเจาอาวาสแตงตั้งทําทะเบียน
ทรัพยสินที่จัดประโยชนทะเบียนผูเชาหรือผูอาศัยไวใหถูกตองและใหเก็บรักษาทะเบียนและหนังสือ
เชาไวเปนหลักฐานที่วัดหรือจะฝากกรมการศาสนาใหเก็บรักษาไวก็ได 
   ตามกฎกระทรวงขอนี้ใหเจาอาวาสจัดใหไวยาวัจกรหรือผูจัดประโยชนวัดเปน
ภาระ ในการจัดทําทะเบียนตางชนิดและเก็บรักษา ควรรวมถึงการจัดทําหนังสือสัญญาใดๆและการ
เก็บรักษาอีกสวนหนึ่งดวย การแตงตั้งผูจัดประโยชนของวัดนั้น กรมการศาสนาใหขอแนะนําไว            
4 ประการโดยใชอยางใดอยางหนึ่งคือ (1) แตงตั้งไวยาจักรเปนผูจัดทําประโยชน (2) แตงตั้งกรมการ
ศาสนาเปนผูจัดประโยชน (3) แตงตั้งมูลนิเปนผูจัดประโยชน (4) แตงตั้งผูจัดประโยชนเปน            
รูปคณะกรรมการจัดประโยชน 
   การแตงตั้งนั้นตองทําเปนลายลักษณอักษรและตองระบุภารกิจใหชัดเจนดังนี้      
(1) จะใหจัดประโยชนในที่ใด (2) จะใหจัดประโยชนตั้งแตเมื่อใดถึงเมื่อใด (3) จะใหจัดประโยชน
เฉพาะกรณ ี(4) เหตุประการใดบางท่ีใหขออนุมัติเจาอาวาสกอนจะทําการ 
   ผูจัดประโยชนของวัดยอมมีหนาที่จัดทําและเก็บรักษาเอกสารสําคัญของวัดคือ 
(1) ทะเบียนทรัพยสินที่จัดประโยชน (2) ทะเบียนผูเชาหรือผูอาศัย (3) หนังสือสัญญาเชาและหนังสือ
สัญญาผูอาศัย 
   2) การให เช าที่ ธรณีสงฆที่ กัลปนาหรือที่ ดินที่ กันไว เปนที่ จัดประโยชน
พระราชบัญญัติคณะสงฆพ.ศ. 2505 และแกไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2535 มาตรา 33 กําหนดที่ดินซึ่งเปน
สมบัติของวัดเวลาที่วัดไวดังนี้ (1) ที่ดิน คือ ที่ซึ่งเปนที่ตั้งตลอดจนเปนสมบัติของวัดนั้น (2) ที่ธรณีสงฆ
คือ ที่ดินซึ่งเปนสมบัติของวัด (3) กัลปนา คือ ที่ซึ่งมีผูอุทิศแตผลประโยชนในวัดหรือทางศาสนา 
   เฉพาะที่วัดซึ่งเปนที่ตั้งตองกันไวเปนที่จัดประโยชนกอนจึงจะใหเชาได สวนที่ธรณี
สงฆและท่ีกัลาใหเชาไดตามปกติแตการใหเชาที่ธรณีสงฆที่กัลปนาหรือที่วัดกันไวจัดผลประโยชนวัดจะ
กระทําไดภายในเงื่อนไขตามกฎกระทรวงฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2511) ขอ 64 ซึ่งมีความวา “การใหเชาที่
ธรณีสงฆที่กัลปนาหรือที่วัดกันไวจัดประโยชนที่มีกําหนดระยะเวลาเกิน 3 ปจะกระทําไดก็ตอเมื่อไดรับ
ความเห็นชอบจากกรมการศาสนา” วิธีการใหเชาที่ดังกลาววัดจะตองทําสัญญาเปนขอ        ผูกพัน
กับผูเชาอยางม่ันคงและสัญญานั้นมี 2 อยางคือ (1) สัญญานานปหมายถึงสัญญาที่มีขอผูกพันตอกัน 3 
ป (2) สัญญาธรรมดาหมายถึงสัญญาที่มีขอผูกพันระยะสั้นไมเกิน 3 ป 
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   ในการทําสัญญาธรรมดาวัดอาจทําไดเอง แตในการปฏิบัติควรใหผูมีความรูตาม
กฎหมายเปนที่ปรึกษาตรวจสอบรางสัญญากอน เมื่อเห็นวาไมเสียเปรียบผูเชาแลวจึงลงนามในสัญญา
สําหรับสัญญานานป วัดจะตองสงรางสัญญาพรอมทั้งเอกสารการเชาอื่นใหกรมกาศาสนาตรวจสอบ
และใหความเห็นชอบรายละเอียดวิธีปฏิบัติตามระเบียบกรมการศาสนา 
  4. วิธีรับและเก็บรักษาเงินของวัดและวิธีทําบัญชี 
   การรับและเก็บรักษาเงินของวัดและการทําบัญชีเปนงานการศาสนสมบัติของวัด
เปนงานหนึ่งซึ่งอยูในความดูแลและจัดการของเจาอาวาสตามกฎกระทรวงฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2511) ซึ่ง
วีธีปฏิบัติคือ 1) วิธีรับและเก็บรกัษาเงินของวัด 2) วิธีทําบัญชีรับจาย 3) วิธีทําบัญชีงบปของวัด 
   1) วิธีรับและเก็บรักษาเงินของวัดมีวิธีการดังนี้ (1) การรับเงินผลประโยชนไมวา
กรณีใดๆ วัดจะตองออกใบเสร็จรับเงิน (ตามแบบศบว. 7) แสดงการรับทุกครั้งแลวจึงนํายอดเงินตาม
ใบเสร็จนั้นเขาบัญชีรับและลงเลขที่ใบเสร็จไวในบัญชีรับอีกครั้งแมการรับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารเขา
บัญชีรับก็ตองปฏิบัติเชนเดียวกันสําหรับอนุโมทนาบัตรจะมีหรือไมก็ไดสวนการรับเงินการกุศลควร
ออกอนุโมทนาบัตรแลวลงบัญชีรับอีกครั้งหนึ่ง (2) วิธีการเก็บรักษาเงินของวัดวัดจะเก็บรักษาเงิน
ผลประโยชนของวัดเองไดเพียง 3,000 บาทสวนที่เกิน 3,000 บาทใหนําฝากกรมการศาสนาจังหวัด
อําเภอธนาคารหรือนิติบุคคลที่กรมการศาสนาใหความเห็นชอบทางปฏิบัตินั้นควรฝากธนาคารโดยระบุ
ชื่อบัญชีวา “วัด......หรือวาเงินของวัด........” หามฝากเปนชื่อเจาอาวาสหรือผูใดการเบิกเงินจาก
ธนาคารควรกําหนดเงื่อนไขใหลงนามรวมกัน 3 คน คือเ จาอาวาสไวยาวัจกรหรือผูดูแลผลประโยชน
รวมเปน 3 คนผูที่เจาอาวาสเห็นควรจึงถอนไดหรือเม่ือฝากลงนามรวมกัน 3 คนเมื่อจะถอนลงนามตอง
มี 2 ใน 3 มีเจาอาวาสเปนหลักสวนเงินการกุศลใหเก็บรักษาตามความประสงคของผูบริจาคถาผู
บริจาคมิไดแจงความประสงคไวใหอนุโลมตามการเก็บรักษาเงินผลประโยชนของวัด 
   2) วิธีทําบัญชีรับจาย ใหเจาอาวาสมอบใหไวยาวัจกรหรือผูจัดประโยชนวัดจัดนํา
บัญชีรับจายประจําเดือน โดยใชแบบของกรมการศาสนาเมื่อทุกสิ้นเดือนใหรวบรวมยอดรับจายหัก
ยอดคงเหลือและยอดยกไปเดือนตอไป ผูทําบัญชีลงนามรับรองแลวเสนอเจาอาวาสตรวจและควรให
ตรวจทุกเดือน วัดใหญๆ มีรายรับรายจายมาก อาจมีบัญชีรับจายหลายเลมตามประเภทแหงงานหรือ
อาจใชบัญชีรับจายแบบทั่วไปเพื่อใหความสะดวกในการจัดทําบัญชีก็ได 
   3) วิธีทําบัญชีงบป เจาอาวาสตองตั้งไวยาวัจกรหรือผูจัดประโยชนของวัดจัดทํา
บัญชีงบป (ตามแบบศบว. 6) ตัดยอดวันที่ 31 ธันวาคมโดยปฏิบัติดังนี้ (1) แยกรายรับทั้งปออกเปน
ประเภทเชนยอดเงินยกมาจากปเกาเงินคาเชาเงินคาบํารุงเงินคาดอกเบี้ยเงินการกุศลตางๆ และรายรับ
อื่นๆ แตละประเภทเปนเงินเทาใด และรวมทุกประเภทเปนเงินเทาใด (2) แยกรายจายทั้งปออกเปน
ประเภท เชน คากอสราง และบูรณะซอมแซม คาตอบแทน คาภาษี คาน้ําประปาไฟฟาโทรศัพท คา
คนงานวัด และรายจายอื่นๆ แตละประเภทเปนเงินเทาใด และรวมทุกประเภทเปนเงินเทาใด (3) เมื่อ
หักแลวคงเหลือเงินเทาใด (4) เงินที่เหลือเปนเงินสดเทาใดฝากธนาคารไหนเทาใด 
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  เมื่อจัดลงรายการในบัญชีงบปเรียบรอยแลวใหผูจัดทําบัญชีลงนามรับรองแลวเสนอ
เจาอาวาสลงนามและเก็บไวใหผูสอบบญัชีตรวจสอบอีกครั้งหนึ่ง 
  5. กฎระเบียบขอบังคับที่เก่ียวกับการกํากับดูแลวัดทางการเงิน 
   1) กฎกระทรวงฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2511) ออกตามความในพระราชบัญญัติสงฆพ.ศ. 
2505 และแกไขเพิ่มเติมพ.ศ. 2535 มีสาระสําคัญดังนี(้1)การไดทรัพยสินมาเปนศาสนสมบัติ(2)การกัน
ที่ดินซึ่งเปนที่วัดใหเปนที่จัดประโยชน(3)การใหเชาที่ดินหรืออาคาร(4)การใหเชาที่ธรณีสงฆที่กัลปนา
หรือที่ดินที่วัดกันไวเปนประโยชน(5)การเก็บรักษาเงินของวัด(6)ใหเจาอาวาสจัดใหไวยาวัจกรหรือผูจัด
ประโยชนของวัดซึ่งเจาอาวาสแตงตั้งทําบัญชีรับจายเงินของวัด(7)กรณีที่วัดเจาอาวาสไวยาวัจกรหรือผู
จัดประโยชนวัดถูกฟองหรือถูกหมายเรียกเขาเปนโจทกรวมหรือจําเลยรวมที่เกี่ยวกับการดุแลรักษา
และจัดการศาสนสมบัติของวัด(8)ใหกรมการศาสนากําหนดแบบทะเบียนบัญชีแบบสัญญาเกี่ยวกับการ
ดูแลรักษาและจัดการศาสนสมบัติของวัด 
   2) ระเบียบกรมการศาสนาไดออกระเบียบเกี่ยวกับการใหคําแนะนําและวิธีปฏิบัติที่
เกี่ยวกับการบริหารการเงินวัดดังนี้ (1) ระเบียบกรมการศาสนาวาดวยการขอและจัดสรรเงินอุดหนุนบูรณะวัด
พ.ศ. 2513 (2) ระเบียบกรมการศาสนาวาดวยการจัดประโยชนแทนวัดพ.ศ. 2514 (3) กฎมหาเถรสมาคมฉบับ
ที่ 18 วาดวยการแตงตั้งถอดถอนไวยาวัจกรพ.ศ. 2536 (4) กฎมหาเถรสมาคมวาดวยการฉบับที่ 23 วาดวย
ระเบียบการปกครองคณะสงฆพ.ศ. 2541 (5) คําสั่งกรมการศาสนาที่ 271/2535 เรื่องอัตราคาบํารุงศาสน
สมบัติ(6) คําสั่งกรมการศาสนาที่ 70/ 2536 เรื่องหลักเกณฑการคิดคํานวณเงินบํารุงศาสนสมบัติ(7) คําสั่ง
มหาเถรสมาคมเรื่องควบคุมการเรี่ยไรพ.ศ.2539 (8) ระเบียบมหาเถรสมาคมวาดวยการจัดงานวัดพ.ศ. 2537 
(9) ระเบียบสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติวาดวยการเบิกจายนิตยภัตพ.ศ. 2541 
  ปญหาเรื่องการเงินและการบัญชีของวัดทานพระมหาเสริม ชยมงฺคโล(2539) ไดกลาว
ไววาเรื่องการเงินเปนเรื่องที่ “ลอแหลม” อยางที่สุดประการหนึ่งสําหรับพระภิกษุเจาอาวาสผูบริหาร
งานวัดหรือผูทําหนาที่รับผิดชอบในการับ-จายเก็บรักษาและ/หรือในการฝากธนาคาร-ถอนจาก
ธนาคารเพราะมีโอกาสผิดพลาดและรั่วไหลไดทุกจุดถาผูบริหารงานวัดไมวางระบบการเงินการบัญชี
และการตรวจสอบใหดีแลวก็เทากับไมมีมาตรการปองกันขอผิดพลาดและรั่วไหลเลย 
  การวางระบบการรับ-การใชจายการเก็บรักษาและ/หรือการฝากเงินในธนาคารและ
การถอนเงินการทําบัญชีและการตรวจสอบท่ีดีเพียงไรจะมีคุณประโยชนดังนี้มากเพียงนั้นคือ 
  1) ปองกันความผิดพลาดและความรั่วไหล 
  2) ปองกันขอครหา 
  3) เปนการแสดงความบริสุทธิ์ใจของผูบริหารและผูมีหนาที่เกี่ยวของกับเรื่องการเงิน
ทุกระดับทุกจุด 
  4) ใหไดมีสถิติการับเงินจากแหลงตางๆและการจายเงินประเภทตางๆเพื่อประกอบ
กับ การพิจารณาวางแผนการดําเนินงานโครงการตางๆไดถูกตองและเหมาะสมกับลําดับความสําคัญ
เรงดวน 
  5) เปนที่สบายใจแกทุกฝายทั้งแกฝายทายกทายิกาผูมีจิตศรัทธาบริจาคทรัพยและทั้ง
ปฏิคาหกผูรับบริจาคนับตั้งแตเจาอาวาสผูบริหารงานวัดผูทําหนาที่รับผิดชอบที่เกี่ยวกับการเงินของวัด
ตลอดถึงพระภิกษุสามเณรลูกวัดดวยกันทั้งหมด 
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  แตการวางระบบการเงินของวัดทั่วๆไปการบัญชีและการตรวจสอบการเงินของวัดที่ดี
และการที่จะใหปฏิบัติตามระบบที่ดีนั้นไมใชของงายเลยถาเจาอาวาสหรือผูบริหารไมฉลาดและไม
เขมแข็งแลวก็ยากที่จะใหมีระบบที่ดีและที่จะใหมีการปฏิบัติตามระบบที่ดีนั้นอยางสมบูรณได 
  เมื่อมีการแนะนําใหทําบัญชีหรือการจดบันทึกรายการรับ-จายเงินอยางเปนระบบดี
พอสมควรพรอมดวยใหมีเอกสารคูจายเงินไวเปนหลักฐานใหสามารถตรวจสอบไดและใหมีการรายงาน
สถานะการเงินเปนระยะตามระยะเวลาที่สมควรจึงมักไดรับการปฏิเสธตอตานไมยอมปฏิบัติตามหรือ
แกลงปลอยปละละเลยไมปฏิบัติตามดวยดีจากพระภิกษุหรือแมชีอุบาสิกาผูทําหนาที่รับผิดชอบ
เกี่ยวกับการรับ-จายเงินผูไมคอยมีความรูและไมเคยมีประสบการณเกี่ยวกับระบบการเงินการบัญชี
และการตรวจสอบ 
  ดังนั้นเจาอาวาสซึ่งถือวาเปนตัวแทนของวัดในการดูแลศาสนสมบัติของซึ่งครอบคลุม
ไปทุกเรื่องที่เก่ียวกับศาสนสมบัติควรศึกษาและทําความเขาใจในเรื่องนี้ใหเปนอยางดีเพราะเปนเรื่องที่
คอนขางละเอียดออนและมีขอผูกพันกับทางกฎหมายและพระวินัยของสงฆ ตองมีการคัดเลือก
ตําแหนงไวยาวัจกร และคณะกรรมการวัดที่เหมาะสม มีความนาเชื่อถือไวใจไดเพื่อปองกันปญหาใน
การปฏิบัติหนาที่อันมิชอบ และหากเจาอาวาสเองไมมีความรูในเรื่องกฎหมายมากพอก็ควรมีผูที่รู
กฎหมายฝายบานเมืองเปนผูรวมคณะดําเนินการดวย ทั้งนี้เพื่อจะไดขอคําปรึกษากับคณะกรรมการผู
นั้นได ในงานแตละสวนยอมมีภาระงานและรายละเอียดของงานที่แตกตางกันไป เพราะฉะนั้นเจา
อาวาสควรจัดคนใหถูกกับงานดวย เพื่อประสิทธิภาพและประสิทธิของงาน 
 
2.7 ทฤษฎีภาวะผูนํา 

จากการศึกษาความหมายของคําวาผูนํา (Leader) และภาวะผูนํา (Leadership) ไดมี
นักวิชาการที่เสนอทฤษฎีเกี่ยวกับผูนําโดยพิจารณาจากปจจัยสําคัญและจุดเนนที่แตกตางกันและ
ทฤษฎีภาวะผูนําเหลานี้มีอยูมากมายในที่นี้จะเสนอเฉพาะทฤษฎีที่เห็นวามีประโยชนตอการวิจัยครั้งนี้ 

ตินปรัชญาพฤทธิ ์(2527) ไดกลาวถึงทฤษฎีภาวะผูนําที่เปนหลักใหญๆและนาสนใจไวดังนี้ 
1. ทฤษฎีผูยิ่งใหญ (Greatman Theories) ทฤษฎีนี้เชื่อวาผูนํานั้นจะมีลักษณะพิเศษบาง

ประการที่ผูตามไมมีคือมีพลังกายมีพลังสมองและมีพลังศีลธรรมที่สืบเนื่องมาจากพันธุกรรมและ
สภาพแวดลอมแตละยุคแตละสมัยเชนเลนินเชอรชิลฮิตเลอรและมุสโสลินีเปนตน 

2. ทฤษฎีทางสภาพแวดลอม (Environmental Theories) ทฤษฎีนี้เชื่อวาผูที่จะกาวขึ้นสู
ความเปนผูนําไดนั้นขึ้นอยูกับความสามารถในหนาที่และความชํานาญ (Abilities and Skills) ของเขา
ในขณะนั้นวามีความสามารถแกไขสถานการณตางๆในยามวิกฤตไดเชนสงครามเปนตนทฤษฎีนี้เชื่อวา
ภาวะผูนําจะสืบเนื่องมาจากภาวะทางสังคมวัฒนธรรมเศรษฐกิจและการเมืองลักษณะผูนําในกลุม
ทฤษฎีนี้เชนมหาตมะคานธีและมารตินลูเธอรคิงเปนตน 

3. ทฤษฎีบุคคลสถานการณ (Personal Situational Theories) ทฤษฎีนี้ไดนําเอาทฤษฎีสอง
ทฤษฎีขางตนมารวมกันคือภาวะผูนําจะสืบเนื่องมาจากลักษณะพิเศษของผูนําเองและสถานการณที่อยู
รอบตัวของผูนําปจจัยสําคัญทีน่ักทฤษฎีกลุมนี้ใหความสนใจเปนพิเศษคือสถานภาพ ปฏิกิริยาโตตอบการ
รับรูและพฤติกรรมของบุคคลในกลุมของผูนําและผูตาม 
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4. ทฤษฎีปฏิกิริยาโตตอบความคาดหวัง (Interaction Expectation Theories) ทฤษฎีนี้
เชื่อวาภาวะผูนําเกิดจากปฏิกิริยาโตตอบและความคาดหวังระหวางสมาชิกในกลุมฉะนั้นผูที่จะกาวเขา
สูตําแหนงผูนําไดตองมีความคิดริเริ่มและสามารถดูแลโครงสรางของปฏิกิริยาโตตอบของสมาชิกใน
กลุมเพราะจะตองสามารถตอบสนองความคาดหวังของสมาชิกในกลุมตลอดเวลา 

5. ทฤษฎีมนุษยนิยม (Humanistic Theories) ทฤษฎีนี้มุงพัฒนาสถาบันใหมีประสิทธิผล
และมีความเปนปกแผนโดยเนนความสําคัญที่การพัฒนาทรัพยากรมนุษยพยายามทําใหบุคคลใน
สถาบันมีความเปนอิสระเสรีสามารถสนองความตองการของตนเองและของสถาบันไดเปาหมายของ
ภาวะผูนําตามทฤษฎีนี้ก็คือการปฏิบัติการเพื่อที่จะใหไดมาซึ่งผลงานและน้ําใจจากผูรวมงานในเวลา
เดียวกัน 

6. ทฤษฎีการแลกเปลี่ยน (Exchange Theories) ทฤษฎีนี้เชื่อวาการที่ผูตามยินยอมหรือ
ยอมรับผูนําก็เพราะทั้งสองฝายมีสัญญาที่จะแลกเปลี่ยนประโยชนซึ่งกันและกันกลาวคือการมีสมาชิก
คนใดคนหนึ่งภายในกลุมไดรับการยกยองหรือแตงตั้งใหเปนผูนํานั้นนอกจากจะทําใหผูนั้นมีความรูสึก
วาตนไดรับรางวัลและผลประโยชนแลวยังทําใหสมาชิกคนอื่นๆมีความพึงพอใจยอมรับผูนําคนนั้นดวย
อยางไรก็ดีหากฝายใดฝายหนึ่งเสียผลประโยชนหรือฝายหนึ่งละเมิดสัญญาทั้งสองฝายไมสามารถ
อดทนตอไปไดภาวะผูนําก็จะหมดความสําคัญลง 

จะเห็นไดวาทฤษฎีเหลานี้อธิบายภาวะผูนําของบุคคลจากปจจัยที่สําคัญทางบุคลิกภาพ
เฉพาะตัวสถานการณสิ่งแวดลอมและสัมฤทธิผลของการปฏิบัติงาน 

นอกจากนี้ฮอดจและจอหนสัน (Hodge & Johnson, 1970) ยังไดเสนอทฤษฎีเกี่ยวกับ
ภาวะผูนําโดยมีพ้ืนฐานตั้งอยูบนสมมติฐานตางๆดังนี้ 

1. ทฤษฎีเกี่ยวกับคุณลักษณะผูนํา (Traitist Theory) โดยมีสมมติฐานวาผูนําที่ประสบ
ผลสําเร็จจะมีลักษณะของบุคลิกภาพที่ด ี

2. ทฤษฎีทางสถานการณ (Situatist Theory) โดยมีสมมติฐานวาผูที่ไดรับการยอมรับวา
เปนผูนําที่เหมาะสมที่สุดในสถานการณใดสถานการณหนึ่งทั้งนี้ก็เพราะวาเกิดจากลักษณะของกลุมที่
เขาเปนผูนํา 

3. ทฤษฎีการเปนผูตาม (Followship Theory) โดยมีสมมติฐานวาเครื่องบงชี้วัดคุณภาพ
ของผูนําก็คือคุณภาพของผูตามซึ่งเปนวิธีที่ดีที่สุดในการประเมินคุณคาของผูนําคือการวิเคราะหผูตาม
นั้นเอง 

4. ทฤษฎีผลรวม (Electic Theory) ทฤษฎีนี้เกิดจากการนําเอาคําอธิบายของทฤษฎีทั้ง 3 
ขางตนมารวมกันเพ่ือจะทําการอธิบายเกี่ยวกับภาวะผูนํา 

สตอกดิลล (Stogdill, 1967) ไดเสนอแนวคิดเก่ียวกับภาวะผูนําไวดังนี้ 
1. Greatman Theory ทฤษฎีนี้มีความเชื่อวาลักษณะภาวะผูนํานั้นไดเกิดมาแตกําเนิด 
2. Environment Theory ทฤษฎีนี้ก็มีความเชื่อในแงที่วาลักษณะภาวะผูนํานั้นเกิดจาก

สภาพแวดลอมเวลาสถานที่และโอกาส 
3. Personal Situation Theory ทฤษฎีนี้เชื่อวาภาวะผูนํานั้นนอกจากสถานการณและ

สภาวะแวดลอมแลวยังมีความสามารถเฉพาะตัวเปนสวนประกอบดวยดังนั้นผูนําจึงตองเปนบุคคลที่มี
ความเฉลียวฉลาดมีความสามารถนอกจากนี้ยังตองมีเพ่ือนรวมงานที่ดีดวย 
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4. Interaction Expectation Theory ทฤษฎีนี้ไดใหความสําคัญกับปจจัย 3 ประการ คือ
การกระทํา (Action) การมีปฏิสัมพันธ (Interaction) และเจตคติ (Sentiment) โดยที่มีความเชื่อวาผู
ที่จะเปนผูนําไดนั้นจะตองมีความสามารถในการกระทํามีมนุษยสัมพันธและมีการควบคุมทางใจที่ดีมี
ความเหมาะสมกับเหตุการณ 

จากการศึกษาทฤษฎีภาวะผูนําสรุปไดวาภาวะผูนําเกิดขึ้นไดทั้งทางพันธุกรรมหรือ
สัญชาตญาณ (Instinct) และสถานการณเวลาโอกาสสภาพแวดลอมทางสังคมภาวะผูนํานั้นเปนศิลปะ
สําหรับบริหารจัดการและเปนจุดศูนยกลางของพฤติกรรมคือใชอํานาจอิทธิพลตามบทบาทหนาที่
เพื่อใหบรรลุความสําเร็จดังนั้นผูนําสงฆคือเจาอาวาสและผูนําชุมชนถาไมมีภาวะผูนําจะโดยกําเนิดและ
สภาพแวดลอมกําหนดก็ตามจะมีผลทําใหการบริหารงานขาดประสิทธิภาพหรือประสบความลมเหลว 

2.7.1 ลักษณะของผูนํา 
  นักสังคมวิทยาไดใหทรรศนะเกี่ยวกับลักษณะของผูนําเอาไววาลักษณะของผูนําจะ

เปนแบบใดนั้นขึ้นอยูกับสถานการณของสังคมในแตละแหงเปนตัวกําหนดเพราะผูนําคือบุคคลธรรมดา
ที่ไดรับการยอมรับจากมติของมหาชนจึงตองปรับปรุงตนเองใหเขากับสภาพแวดลอมและสภาพการณ
ที่เปลี่ยนแปลงอยูเสมอสวนนักจิตวิทยาไดใหทรรศนะเกี่ยวกับลักษณะของผูนําเอาไววาลักษณะของ
ผูนําขึ้นอยูกับโครงสรางของสังคมความแตกตางของลักษณะสังคมจะเปนเครื่องกําหนดความแตกตาง
ของลักษณะของผูนําแตละประเภทเมื่อกลาวโดยสรุปลักษณะของผูนําที่แตกตางกันก็โดยเกณฑที่
แตกตางกันดังกลาวเปนเครื่องกําหนดสําหรับนักวิชาการทานอื่นๆไดใหทรรศนะเกี่ยวกับลักษณะของ
ผูนําเพิ่มเติมเอาไวดังนี้ 

  เลวิน (Lewin, 1944) ไดศึกษากําหนดลักษณะของผูนําออกเปน 3 เเบบคือ 
  1. ผูนําแบบอัตตาธิปไตย (Autocratic) โดยพิจารณาจากพฤติกรรมของผูนํารวมถึง

การกําหนดนโยบายของผูนําซึ่งผูนําประเภทนี้จะตัดสินใจเองไมใหกลุมตัดสินใจมีลักษณะถือตัวและมี
ความภูมิใจในตัวเอง 

  2. ผูนําแบบประชาธิปไตย (Democratic) เปนผูนําที่ใหสมาชิกของกลุมมีสวนรวม
ในการตัดสินใจจะกําหนดนโยบายและลงมือกระทําโดยใชความคิดเห็นจากกลุมมีการแบงงานกันทํา
และผูทําแบบนี้จะมีการเนนที่การสรางความเขาใจอันดีตอกัน 

  3. ผูนําแบบเสรีนิยม (Laissezfaire) เปนผูที่ใหมีเสรีภาพเต็มที่ปราศจากการมีสวน
รวมของตัวผูนําเวนแตจะมีการรองขอใหผูนําเขามามีสวนรวมดวยผูนําจะเปนผูใหขอแนะนํากิจกรรม
ของสมาชิกโดยพยายามจะไมเขาไปเกี่ยวของในการปฏิบัติการ 

  ชุบกาญจนประกร (2509) ไดเสนอทัศนะเกี่ยวกับแบบหรือลักษณะของผูนําไวคลาย
กับทัศนะของเคิรทเลวินซึ่งพิจารณาจากลักษณะวิธีการใชอํานาจมี 3 ประการคอื 

  1. ผูนําแบบอัตตนิยม (Autocratic Leaders) เปนผูนําที่ถืออํานาจเปนใหญมีความ
ถือตัวและเชื่อมั่นในตัวเองมากบริหารงานและกําหนดนโยบายโดยการใชอารมณและอํานาจวางทา
ใหญโตไมใหเกียรติคนอื่นเนนสมรรถภาพของการทํางานของตนเองและตองการขยายอํานาจของ
ตนเองออกไปทุกวิถทีาง 

  2. ผูนําแบบเสรีนิยม (Laissezfaire Leaders) เปนผูนําที่ใชอํานาจในการควบคุม
บริหารแตนอยบรรดาผูใตบังคับบัญชาตางก็มีเสรีในการที่จะวินิจฉัยสั่งการมาตรฐานการปฏิบัติงาน
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หรือระบบการจัดงานไมคํานึงถึงหลักการหรือกฎเกณฑเทาใดการกําหนดนโยบายไมมีความแนนอน
ขาดความคิดริเริ่มสรางสรรคและไมมีการประเมินผลงานเพื่อหาแนวทางแกไขแตอยางใด 

  3. ผูนําแบบประชาธิปไตย (Democratic Leaders) จัดวาเปนผูนําที่ดีที่สุดและ
อํานวยผลในการบริหารงานมากท่ีสุดเปนการบริหารงานโดยยึดถือความคิดเห็นของกลุมเปนสําคัญจะ
ดําเนินงานในสิ่งใดจะกระทําไปตามมติของกลุมเพราะตองการความรวมมือรวมแรงรวมใจจากทุกฝาย
การบริหารงานจึงเนนหนักในรูปการสรางความเขาใจอันดีตอกันโดยการเปดโอกาสใหมีการแสดงความ
คิดเห็นเพื่อรวมกันวินิจฉัยเลือกวิธีที่จะทํางานใหบรรลุวัตถุประสงคดังนั้น ในการปฏิบัติงานจะเปนไป
ในลักษณะของความรวมมือประสานงานกันอยางจริงจัง 

  สมพงษเกษมสัน (2517) ไดกลาวถึงลักษณะของผูนําโดยพิจารณาจากการ
บริหารงานโดยแบงออกเปน 4 แบบดังนี้ 

  1. ผูนําแบบเจาระเบียบ (Regulative Leader )ผูนําแบบนี้มักจะถือระเบียบแบบ
แผนเปนสําคัญไมชอบใหมีการเปลี่ยนแปลงมีลักษณะคลายกับผูนําแบบอัตตนิยมการสั่งการมักใช
กฎหมายและกฎระเบียบเปนเครื่องมือโดยยกเหตุผลในระเบียบมาใชในการปฏิบัติงานมากกวาการยก
ตนเองการติดตอสื่อสารสั่งงานมักเปนไปในทิศทางเดียวกัน (One – Way Communication) 

  2. ผูนําแบบบงการ (Directive Leaders) เปนผูนําที่ชอบใชอํานาจในการปฏิบัติงาน
ขาดหลักมนุษยสัมพันธทํางานแบบสั่งการเพื่อแสดงถึงการมีอํานาจและความสัมพันธในการทํางาน 

  3. ผูนําแบบจูงใจ (Persuasive Leaders) เปนผูนําที่ปฏิบัติงานใหผูใตบังคับบัญชา
รวมพิจารณาแสดงความคิดเห็นและเปนการบรรเทาตอตานไปดวยการติดตอสั่งงานเปนแบบ
สองทิศทาง (Two – Way Communication) 

  4. ผูนําแบบรวมใจ (Participative Leaders) เปนผูนําที่นิยมการปรึกษาหารือและ
สรางเสริมความสัมพันธอันดีระหวางผูบังคับบัญชาและผูใตบังคับบัญชายึดหลักประนีประนอมและ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันในฐานะผูรวมงานอาศัยศิลปะการจูงใจเมื่อประสงคใหผูรวมงาน
ปฏิบัติอยางใดอยางหนึ่งใหความรวมมือรวมใจในการแสดงความคิดเห็นและการปฏิบัติงาน 

  ในการเปรียบเทียบกับลักษณะความเปนผูนํารอสสและเฮนดราย (Ross & Hendry, 
1958) ไดใหแนวคิดเก่ียวกับการเปนผูนําไว 3 ประการคือ 

  1. ภาวะผูนํานั้นเปนคุณสมบัติที่อยูภายในของแตละบุคคล (Leadership as Trait 
Within Individual Leader) สมัยกอนมีความเชื่อกันวาความเปนผูนํามาจากพันธุกรรมและสิ่งติดตัว
มาแตกําเนิด (Leader Were Born Not Made) ซึ่งทําใหบุคคลกลายเปนผูนํานั้นเปนคุณสมบัติที่มีอยู
ภายในตัวของแตละบุคคล 

  2. ภาวะผูนําขึ้นอยูกับกลุม (Leadership as A Function of The Group) 
ลักษณะความเปนผูนําขึ้นกับโครงสรางของกลุมมากกวาแตละบุคคลความเปนผูนําในกลุมถูกกําหนด
โดยผลรวมของทัศนคติความตองการของกลุมซึ่งกลุมและผูนําจะแยกออกจากกันไมไดถาไมมีกลุมก็ไม
มีผูนําหากกลุมขาดผูนํากลุมนั้นก็ยากท่ีจะเจริญไดการเปนผูนําเปนกระบวนการที่จําเปนตองทําหนาที่
ทั้งการนําและการบริการ 
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  3. ภาวะผูนําขึ้นอยูกับสถานการณ (Leadership as A Function of Situation) 
โดยที่สถานการณมีบทบาทตอการกําหนดความเปนผูนําจํานวนมาก สถานการณที่กลุมกําลัง
เผชิญหนากอใหเกิดผูนําไดความเปนผูนําจึงขึ้นอยูกับสถานการณ วัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณี
ของกลุมหรือองคการนั้นๆ 

  จากกลุมทฤษฎีที่ศึกษาเกี่ยวกับคุณลักษณะความเปนผูนําที่กลาวมา กลุมทฤษฎีนี้
เชื่อวาผูนําควรจะตองมีบางสิ่งบางอยางภายในตัวของผูนําเองที่แยกผูนําออกจากคนอื่น จึงได
คนควาวิจัย 

  เพื่อคนหาคุณลักษณะของผูนําแตละคนที่สามารถจําแนกผูนําที่ประสบความสําเร็จ
ออกจากผูนําที่ไมประสบความสําเร็จจากการศึกษาและคนควาวิจัยไดทราบลักษณะทางชีววิทยา
บุคลิกภาพอารมณทางกายสติปญญาและลักษณะสวนตัวอื่นๆของผูนําที่ประสบผลสําเร็จวาโดยสรุป
สต็อกดิลล (Stogdill อางถึงใน จุมพลหนิมพานิช 2529) ไดรวบรวมคุณลักษณะของความเปนผูนํา
จากการคนควาไว 6 ประการคือ 

  1. คุณลักษณะทางกาย (Physical Characteristics) ไดแกอายุลักษณะทาทาง
สวนสูงและน้ําหนัก 

  2. ภูมิหลังทางสังคม (Social Background) ไดแกภูมิหลังทางเศรษฐกิจและสังคม
ของผูนํา เชน การศึกษา สถานภาพทางสังคม และการเลื่อนฐานะทางสังคม เปนตน 

  3. สติปญญาความรูความสามารถ (Intelligence) ไดแกสติปญญาความรู และ
ความสามารถที่ผูนํามีอยู 

  4. บุคลิกภาพ (Personality) ไดแก คุณลักษณะดานบุคลิกภาพของผูนําเชนเชื่อมั่น
ในตนเองเปนตน 

  5. ลักษณะที่เกี่ยวกับงาน (Task - Related Characteristics) ไดแกคุณลักษณะที่มี
ความตองการความสําเร็จและความรับผิดชอบสูงมีความคิดริเริ่มสรางสรรคเปนตน 

  6. ลักษณะตางๆ ทางสังคม (Social Characteristics) ไดแก คุณลักษณะของการ
เปนผูที่ตองการมีสวนรวมในกิจกรรมตางๆ อยางกระตือรือรนเปนผูที่ชอบการติดตอพบปะสังสรรคกับ
บุคคลอ่ืนและใหความรวมมือกับบุคคลตางๆ ดวยดี 

2.7.2 คุณสมบัติของผูนํา 
  ในการอยูรวมกันเปนสังคมนั้น มนุษยใชวาจะมีสมบัติของผูนํากันไดทุกคน มีเพียง

บางคนเทานั้นที่สามารถจะเปนผูนําไดผูนําจึงมีคุณสมบัติบางอยางที่คนอื่นที่คนอื่นไมมีนักวิชาการ 
ทางรัฐศาสตร ไดรวบรวมคุณสมบัติที่สําคัญของผูนําทั้งทางดานกายภาพและจิตใจที่ผูนําพึงมี
ดังตอไปนี ้

  ทีด (Tead) (อางถึงใน ณรงค  สินสวัสดิ์, 2521) ไดรวบรวมคุณสมบัติของผูนําที่
สําคัญๆ ที่ผูนําตองมีดังนี้ 

  1. พลังกายและพลังประสาท ผูนําตองมีพลังกายและพลังประสาทที่เขมแข็ง           
มีกําลังใจกลาแกรงมีความอดทนกวาคนธรรมดา ในเมื่อเกิดวิกฤติการณทางการเมืองหรือสังคมขึ้นตอง
มีความมั่นคงและวางเฉยไมแสดงอาการหรือความรูสึกอยากไดออกมา ผูที่จะทําเชนนี้ไดจะตองมีพลังกาย
และพลังประสาทเขมแข็งจริง  ๆและยิ่งไปกวานั้น การเปนผูนําจะตองทํางานหนักกวาคนธรรมดา หมายความวา 
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ผูนําตองฉลาดรอบรูในการบริหารที่ควรหรือไมควรแกหนาที่ไมปลอยงานใหเปนหนาที่ของผูใตบังคับบัญชา
เพียงอยางเดียวและผูนําตองทํางานมากตรากตรํางานเปนเวลาหลายชั่วโมงมีเวลาพักผอนนอยถาหาก
พลังกายและพลังประสาทไมแข็งแรงจริงๆอาจเกิดความเจ็บปวยหรือดุลยภาพในตนเองบกพรองไป 

  2. รูจุดมุงหมายและแนวทางที่จะพัฒนา คุณสมบัติอีกประการหนึ่งที่ผูนําจะตองมี
คือ การมีนโยบาย หรือแผนปฏิบัติงานที่จะกอใหเกิดความสําเร็จ ผูนําจะตองรูวาเปาหมายในการ
พัฒนานั้นมุงหมายไปในแนวทางใด ตนควรจะแสดงบทบาทอยางไรที่จะทําใหเปาหมายเหลานี้
บรรลุผลเปาหมายเหลานี้จะเปนจริงไดถาหาก 

   1) มีวิธีการที่แนนอน ชัดเจน เพื่อการบรรลุเปาหมายนั้น 
   2) คนอื่นสามารถเขาใจ หรือสามารถอธิบายใหคนอื่นเขาใจเปาหมาย และ

วิธีการนั้นๆ ได 
   3) คนอ่ืนๆ มีความเห็นดวย และเขาใจวิธีการนั้นๆ 
   4) ผูนําตองมั่นคงและจริงจัง และพยายามทําเปาหมายนั้นใหเปนจริงขึน้มา 
  3. ความกระตือรือรนผูนําตองมีความกระตือรือรน บากบั่นขวนขวายที่จะทําเปาหมาย

นั้นใหสัมฤทธิ์ผลใหได ความกระตือรือรนจะทําใหเขายึดมั่นอยูกับเปาหมายและแผนงานนั้นอันจะชวยให
ผูใตบังคับบัญชาพลอยกระตือรือรนในการทํางานไปดวย ซึ่งจะชวยใหการดําเนินการตามแผนงานนั้น
ราบรื่นขึ้น 

  4. ความเป นมิตรและความรั ก ผู นํ าต องมี ความรั กและความเป นมิตรต อ
ผูใตบังคับบัญชา มีความโอบออมอารีเอื้ออาทรตอความเปนอยูของผูรวมงานและประชาชนเมื่อมีโอกาสก็
แสดงความหวงใยใหปรากฏ การรูจักครอบครัวของบริวาร และการไตถามสารทุกขสุกดิบของบริวารและ
ของคนในครอบครัวของเขาจะเปนพลังเสนหยึดเหนี่ยวจิตใจและสรางศรัทธาในตัวผูนําใหแนบแนนตอไป 

  5. ความนาเชื่อถือ ผูนําจะตองทําตนใหเปนคนที่นาเชื่อถือ โดยที่พูดจริงทําจริง     
ตามสัญญาประชาคมไมเปนคนเหลาะแหละโลเลหรือทอแทจับจดบริวารและคนใกลชิดจะไดมีความมั่นใจ
วาพวกเขาสามารถฝากอนาคตและผลประโยชนของพวกเขาไวกับผูนําไดผูนําจะตองระมัดระวัง
พฤติกรรมบางอยางที่ไมเหมาะสมตอคุณคา (Values) หรือมาตรฐานทางศีลธรรมของสังคมที่เปนอยูใน
ขณะนั้น 

  6. ความกลาในการตัดสินใจ ความกลาในการตัดสินใจเปนคุณสมบัติสําคัญอีกประการ
หนึ่งของผูนํา ปญหาที่เผชิญหนาผูนําอยูนั้นเปนปญหาสําคัญๆ เกี่ยวกับความเสื่อมถอยหรือความรุงเรือง
ของประเทศชาติและองคกรตางๆ ปญหาแตละปญหาอาจมีทางออกหลายทางจะเปนทางใดดีนั้นตัวผูนํา
จะตองกลาตัดสินใจในสถานการณบางสถานการณนั้นตัวผูนําอาจจะไมมีเวลาในการทบทวนครุนคิดมาก
นักผูนําอาจจะตองตัดสินใจทบทวนเลือกทางออกทางใดทางหนึ่งที่แนนอน 

  7. สติปญญาความรอบรู ผูนําควรจะเปนผูที่มีสติปญญาเฉลียวฉลาดรอบรูเรื่องตางๆ     
ไดดีกวาคนสามัญทั่วไป แตในบางโอกาสบางสถานการณ ผูที่ไดรับมติใหเปนผูนําอาจมีสติปญญาไมเหมือน
บุคคลธรรมดา แตการเฉลียวฉลาดรูทันปญหาและอุปสรรคเปนเรื่องที่สําคัญมาก 

  ผูนําจึงควรขวนขวายหาความรูจากการอานจากการสังเกตการณ และจากการศึกษา
เปรียบเทียบสถานการณใหมากๆ ความเฉลียวฉลาด หมายถึง ความสามารถที่จะมองเห็น และเขาใจ
ถึงสาเหตุและวิธีการแกปญหานั่นคือมีความสามารถที่จะนําเอาประสบการณในอดีตมาเปนมรรควิธีใน
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การชวยตัดสินใจจนกระทั่งทําใหสามารถแกไขปญหาตางๆไดอยางถูกตองเชาวปญญาของผูนําเปนสิ่ง
สําคัญซึ่งมีสวนชวยทําใหผูนําดํารงอยูในฐานะที่ไดเปรียบคนอื่นๆในหลายๆดานคือรูทันคนมีความ
คลองแคลวและมีความเจนจัดหรือมีความชํานาญสามารถตัดสินปญหาไดอยางแยบคาย 

  คุณสมบัติที่ควรมีพรอมกับสติปญญาความรอบรูไดแกการมีจินตนาการ (Imagination) 
และการมอีารมณดีจินตนาการคือมีวิสัยทัศนในการวางแผนหรือมีแนวทางในการปฏิบัติไวลวงหนาเพื่อชวย
เปนแนวทางในการแกปญหาอุปสรรคขอขัดของตางๆที่สําคัญคือวาจินตนาการของผูนํานั้นตองไมเปนความ
เพอฝนสวนอารมณดีนั้นเปรียบเหมือนน้ํามันหลอลื่นในการติดตอสัมพันธกับผูอื่นชวยไมใหเกิดความตึง
เครียดเนื่องจากความตั้งใจในการทํางานมากเกินไปการมีอารมณดี หรือมีอารมณขันในบางครั้งจะทําให
ลูกนองบริวารเกิดความเปนกันเองไมระแวงภัยจนเกินไปอาจทําใหเกิดความรูสึกรวมกลมเกลียวสมัครสมาน
สามัคคีในการบริหารงานขึ้น 

  8. ครูที่ดีผูนําที่ดีตองเปนครูที่ดีเพราะในฐานะผูนํานั้นตองสามารถชี้แนวทางเหตุผลใน
การปฏิบัติที่ถูกตองและความจําเปนที่จะตองแกไขปญหาตางๆเมื่อมีปญหาก็สามารถชี้แจงใหผูรวมงาน
หรือคนใกลชิดเขาใจไดดวยคําพูดธรรมดาๆถาหากลูกนองทําผิดพลาดแตเปนความผิดพลาดที่ไมรุนแรงนัก
หากใหอภัยไดก็สมควรใหอภัยถาใหอภัยไมไดก็สมควรลงโทษตามสมควรแกเหตุและจะตองใหผูที่ถูก
ลงโทษเขาใจและรับรูความผิดของตน 

  9. ศรัทธาและความเชื่อมั่นการทํางานในหนาที่ของผูบริหารนั้นจะใหผลสําเร็จไดก็
ตอเม่ือเหลาผูนํามีความกระตือรือรนและกระฉับกระเฉงในการทํางานไมรูสึกเหนื่อยหนายเฉื่อยชาการ
ที่จะเปนเชนนี้ไดผูนําตองรูสึกวางานที่ตนกําลังดําเนินการอยูนั้นมีหนทางสําเร็จและมีเปาหมายที่
เดนชัดมีอุดมการณที่มั่นคงมีศรัทธาและความเชื่อมั่นในความสําเร็จสูงผูนําจะตองสรางความเชื่อมั่น
และศรัทธาในความสําเร็จของงานใหเกิดขึ้นกับลูกนองหรือประชาชนเหนือสิ่งอื่นใดผูนําจะตองทําให
ลูกนองมีความเขาใจวาความศรัทธาและความเชื่อมั่นในตนเองเปนบอเกิดแหงความสําเร็จของเขา 

  นอกจากนี้ทวิชเปลงวิทยา (2530) ไดรวบรวมคุณสมบัติของผูนําโดยแยกพิจารณา
ออกเปน 4 ลักษณะคือ 

  1. คุณลักษณะทางสติปญญาประกอบดวยขอพิจารณา 5 ประการคือ 
   1) มีความตื่นตัว (Alertness) มีความวองไวเตรียมพรอมระวังระไวเตรียมตัวอยู

เสมอและมีสมองดีคิดไดวองไวมีไหวพริบในการแกปญหาไดอยางฉับพลัน 
   2) มีความคิดอยางมีเหตุมีผล (Logical Thought) คือมีความคิดในการบริหาร

และมีการแสดงออกทางกายและวาจาที่ประกอบดวยเหตุผลที่ถูกตองนาเชื่อถือหรือมีการพิจารณา
กอนทําวาดีหรือไม 

   3) มีสามัญสํานึก (Common Sense) คือมีความรูสึกผิดชอบชั่วด ี
   4) มีดุลยพินิจ (Judgment) คือมีการพิจารณาใครครวญกอนตัดสินใจทํางาน

เสมอและใชประสบการณการเรียนรูใหเกิดดุลยพินิจในการแกปญหา 
   5) มีการเล็งเห็นการณไกล (Foresight) เมื่อกระทําสิ่งใดแลวยอมจะรูผลที่จะ

เกิดขึ้นในอนาคตรูจักประเมินสถานการณวางแผนการปฏิบัติงานอยางมีเหตุและผลโดยตั้งสมมติฐาน
รวบรวมขอมูลและใชประสบการณที่ผานมาเปนแนววิเคราะหพิจารณาใครครวญถึงวิธีปฏิบัติที่จะให
เกิดผลดีมากกวาผลเสีย 



164 

  2. คุณลักษณะทางรางกายประกอบดวยขอพิจารณา 5 ประการคือ 
   1) สุขภาพ (Health) ผูนําจะตองมีความสมบูรณทางรางกายเพื่อใหมีความพรอม

ทางรางกายอยูเสมอการมีสุขภาพดีก็จะอํานวยใหการทํางานมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น 
   2) กําลังกาย (Energy) ผูนําจะตองมีกําลังกายที่ดีเพราะวาบางโอกาสบาง

สถานการณผูนําตองปฏิบัติหนาที่ดวยการใชกําลังทางกายดวย 
   3) ความทรหดอดทน (Endurance) ผูนําควรมีรายกายที่แข็งแกรงมีความอดทน

ตอความยากลําบากความหิวกระหายและความเลวรายจากดินฟาอากาศสามารถปฏิบัติหนาที่ไดใน
ทุกๆสถานกาลและทุกๆสถานที่ 

   4) รูปรางทาทางดี (Pleasing Appearance) ผูนําควรจะมีทรวดทรงบุคลิก
ทาทางเปนผูนําที่มีความสงาผาเผยเปนที่เกรงขามและดึงดูดความเลื่อมใสจากผูบังคับบัญชา 

  3. คุณลักษณะทางอารมณประกอบดวยขอพิจารณา 11 ประการคือ 
   1) มองในแงด ี(Optimism) คือมองคนอ่ืนในฐานะเปนมิตรมีความเขาใจคนอ่ืน 
   2) การปรับตัวใหเขากับสิ่งแวดลอม (Adaptability) คือผูนําสามารถปรับตัวเขา

กันไดดีกับทั้งผูใหญกวาและผูใตบังคับบัญชาสามารถปรับตัวเขากับวัฒนธรรมประเพณีทองถิ่นทัศนคติ
ของสังคมและภูมิศาสตรดินฟาอากาศได 

   3) ความมีใจเยือกเย็น (Even Temper) ผูนําควรมีความอดกลั้นอารมณไวไดมีใจ
ที่หนักแนนไมทอถอยไมโกรธงายไมแสดงอาการสูงต่ํา 

   4) การบังคับตนเอง (Self–Control) ผูนําสามารถรูจักหรือรูวิธีการบังคับตนเอง
และสํารวมตนเองไดดีไมใหตกไปในอํานาจฝายต่ําหรือสิ่งยั่วยุใหเกิดการยามใจอันกอใหเกิดการละเมิด
มาตรฐานทางจริยธรรมและวัฒนธรรมของสังคม 

   5) ความกระตือรือรน (Enthusiasm) ผูนําตองมีความตั้งใจจริงมีความ
กระฉับกระเฉงในการทํางานไมมีการผลัดวันประกันพรุงและมีการเตรียมแผนงานไวในใจทํางานอยาง
มีประสิทธิภาพประสิทธิผลและประหยัด 

   6) การสังคมดี (Sociability) ผูนําควรมีอัธยาศัยไมตรีมีสัมพันธภาพเขากันไดดี
กับคนทุกชั้นวรรณะท้ังในประเทศและตางประเทศไมถือตัวไมวางทาทางยกตนขมทาน 

   7) ความแนบเนียน (Tact) ผูนําเมื่อจะทําพูดคิดควรจะตองรูจักกาลเทศะและมี
ความแนบเนียนไมเกงกางในการแกปญหาขอนี้ตองอาศัยความมีศิลปะประสบการณและการฝกฝนอยู
เสมอ 

   8) อารมณขัน (Sense of Humor) ผูนําจะตองทํางานดวยความรูสึกตัวอยูเสมอ
ไมใหเกิดอารมณเครียดมองโลกในแงดีอารมณขันนี้จะทําใหไมเหนื่อยทําใหมีการบริหารงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพแตผูนําไมควรแสดงอารมณขันตอผูใตบังคับบัญชาอยางพร่ําเพรื่อจนกอใหเกิดความนับ
ถือยําเกรงจากผูใตบังคับบัญชาลดนอยลง 

   9) ความเชื่อมั่นในตนเอง (Self–Confidence) ผูนําควรมีความมั่นใจและความ
มั่นคงทางจิตใจไมออนไหวตามคําพูดของคนอื่นสามารถตัดสินใจแกไขปญหาตางๆ ดวยเหตุผล และ
ความเชื่อมั่นของตนเองที่สําคัญคือตองมีประสบการณมากๆดังประโยคที่วา “การที่จะเปน
ผูบังคับบัญชาที่ดีไดจะตองเปนฝายอํานวยการที่ดีกอน” 
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   10) ความสนใจกวางขวาง (Bread of Interest) ผูนําตองมีความอยากรูและ
อยากเห็นเรียนรูสิ่งตางๆอยูเสมอไมสําคัญตนวาเปนผูรูดีแลวมีความกลาที่จะปรึกษาหารือหรือหา
ความรูจากผูอื่นที่มีความรูดีกวาสูงกวา 

   11) การเขาใจคน (Human Understanding) ผูนําควรมีวิจารณญาณการสังเกต
และเขาใจพฤติกรรมของผูใตบังคับบัญชาไดดีทั้งนี้เพื่อที่จะไดมอบงานใหเหมาะกับจริตของผูนั้นและ
งานที่มอบหมายใหนั้นจะสําเร็จอยางมีประสิทธิภาพ 

  4. คุณลักษณะทางอุปนิสัยประกอบดวยขอพิจารณา 8 ประการคือ 
   1) ความตรงไปตรงมา (Truthfulness) ผูนําควรเปนคนพูดจริงทําจริงพูดอยางไร 

ตองทําอยางนั้นมีสัจจะตอคําสัญญาไมผิดนัด 
   2) ความจงรักภักดี (Royalty) ผูนําจะตองมีความจงรักภักดีตอสถาบันชาติศาสน 

และพระมหากษัตริยผูนําจะตองสรางความจับใจในการบัญชาของตนเองแกผูใตบังคับบัญชาเพื่อให
ผูใตบังคับบัญชาเกิดความจงรักภักดีตอตัวผูนําตามมาเชนเดียวกัน 

   3) ความสํานึกในหนาที่ (Sense of Duty) ผูนําจะตองมีความสํานึกในการ
ปฏิบัติงานตามนโยบายที่ไดวางไวอยางมีความรับผิดชอบไมกาวกายแทรกแซงหนาที่ของคนอ่ืน 

   4) ความไววางใจได (Dependability) ผูนําควรดํารงตนอยูในจริยธรรมโดยไม
เปนคนหนาไวหลังหลอกควรเปนผูที่ไววางใจของคนอ่ืน 

   5) ความกลาหาญ (Courage) ผูนําควรมีความกลาหาญทางจริยธรรมกลาทําใน
สิ่งที่ถูกตองทํางานดวยเหตุผลและกลารับผิดชอบ 

   6) ความเขมแข็ง (Force) ผูนําจะตองไมมีความทอถอยตออุปสรรคตางๆสามารถ
แกไขอุปสรรคตางๆที่เกิดขึ้นอยางมีเหตุมีผลมีความถูกตองและเหมาะสม 

   7) ความยุติธรรม (Fairness) ผูนําไมมีความลําเอียงควรวางตัวเปนกลางบริหารงาน
โดยยึดหลักความถูกตองและผลประโยชนของสวนรวมเปนหลัก 

   8) ความไมเห็นแกตัว (Selflessness) ผูนําจะตองรูจักเสียสละเพื่อประโยชน
สวนรวมรูจักการเสียสละบางอยางแกผูใตบังคับบัญชารูจักละความสุขสวนตนรูจักการบําเพ็ญ
ประโยชนเปนแบบอยางแกลูกนอง 

   ทางดานสมิธและพักกี้ (Smith & Puckey)(อางถึงใน พรรณทิพยศิริวรรณบุศย, 
2531) ไดสรุปคุณสมบัติที่ดีของผูนําไวดังนี้ 

   1. มีความเฉลียวฉลาดมีไหวพริบทันคน (Intelligence) ผูนําสามารถควบคุมการ
ทํางานใหเกิดผลไดอยางมีประสิทธิภาพและใชทรัพยากรบุคคลใหเกิดอรรถประโยชน 

   2. มีความเชื่อมั่นในตนเอง (Self – Confidence) ผูนําควรมีความมั่นใจเมื่อ
สั่งงานไมเกิดความโลเลและรับฟงความคิดเห็นของบุคคลอื่นใครครวญในการตัดสินใจอยางถ่ีถวน 

   3. มีความเด็ดขาดในการตัดสินใจ (Good Dicision Making) ผูนําตองกลาใน
ตัดสินปญหาตางๆไดอยางเด็ดขาดและกลาผจญผลดีและผลเสียที่อาจเกิดขึ้นจากการตัดสินใจนั้น 

   4. มีกําลังใจเขมแข็ง (Strong will Power) ผูนําควรมีจิตใจที่เขมแข็งตองานที่
ตั้งใจทําไมทอถอยเมื่อลมแลวสามารถลุกขึ้นยืนหยัดใหมไดดวยตนเอง 
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   5. มีปฏิภาณไหวพริบ (Impusive) ผูนําสามารถแกไขปญหาเฉพาะหนาไดอยาง
ฉับไวรูวิธีโตตอบสถานการณตางๆอยางทันทวงทีและถูกตอง 

   6. มีความรอบรู (Well – Rounded) ผูนําควรมีความสนใจในสถานการณรอบ
ดานและมีวิญญาณใฝรูสิ่งรอบตัวอยูเสมอและตองมีใจกวาง 

   7. มีความรับผิดชอบและตื่นตัวอยูเสมอ (Responsibility and Well Alert) ผูนําควร
มีความรับผิดชอบสูงตองานในหนาที่และตื่นตัวตอสภาพการณรอบดานเสมอ 

   8. มีความสุภาพเมตตากรุณาปราณีและเห็นใจผูใตบังคับบัญชา (Generous 
Kind and Sympathy) ผูนําควรมีความสุภาพทางกายวาจาเอาใจเขามาใสใจเราใหความเมตตาตอ
ผูใตบังคับบัญชาและครอบครัวของเขา 

   9. มีความซื่อสัตยและความยุติธรรม (Royalty and Justice) ผูนําตองใหความ
ยุติธรรมความเสมอภาคความถูกและความผิดกับผูปฏิบัติงานเทาเทียมกันไมลําเอียงเห็นแกหนาเฉพาะ
ฝายใดฝายหนึ่ง 

   10. มีความสามารถที่จะสอนคนอื่นได (Good Instructor) ผูนําควรรูวิธีมอบ
งานใหคนอ่ืนทําและมีความสามารถอธิบายวิธีการทํางานใหคนอ่ืนทําไดดวย 

   11. มีศรัทธาตองานและผูรวมงาน (Fiath) ผูนําควรใหความไววางใจเชื่อใจและ
ศรัทธาตอผูรวมงานและผูนําตองรักและศรัทธาในหนาที่ของตนกอนจึงจะนําผูใตบังคับบัญชาได 

   12. มีอารมณขัน (Sense of Humor) ผูนําไมควรใชเฉพาะพระเดชแตตองมี
อารมณขันสอดแทรกพอเหมาะเพื่อสรางมนุษยสัมพันธและทําใหไมเกิดความเครียดในการทํางาน 

   นอกจากนี้รัศมีภิบาลแทน (2537) ไดเสนอคุณสมบัติของผูนําไวโดยพิจารณา
ความหมายจากคําวา LEADERSHIP ดังนี้ 

   1. L = Love คือมีความรักในหนาที่รักผูใตบังคับบัญชารักความยุติธรรมรวมทั้งยัง
รักความกาวหนาในอาชีพ 

   2. E = Education and Experience คือมีการศึกษาดีมีประสบการณเปน
แบบอยางไดหรือเปนไดท้ังในฐานะผูนําและเปนครูคนอื่น 

   3. A = Adaptability คือมีความสามารถในการปรับตัวใหเขากับสถานการณ
สิ่งแวดลอมรูจักแกปญหาเฉพาะหนาในสถานการณที่เปลี่ยนแปลงไป 

   4. D = Decisiveness คือมีความสามารถในการพิจารณาตัดสินใจไดอยางรวดเร็ว
ถูกตอง 

   5. E = Enthusiasm คือมีความกระตือรือรนตั้งใจทํางานอยางจริงจังและสามารถ
ชักนําใหผูใตบังคับบัญชาทํางานอยางจริงจังไดดวย 

   6. R = Responsibility คือมีความรับผิดชอบในสวนของตนและผูอื่นที่ไดทําลงไปไม
ปดความรับผิดชอบและรวมถึงความรับผิดชอบที่เกิดจากการสั่งงานที่มีความเสี่ยง (Risk) หรือตัดสินใจอยาง
รีบดวน 

   7. S = Sacrifice and Sincerity คือมีความเสียสละและอุทิศผลประโยชนของ
ตัวเองเพื่อประโยชนสวนรวมดวยความจริงใจ 
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   8. H = Harmony คือมีความนุมนวลโอนออนผอนปรนซึ่งกอใหเกิดความรัก
ความสามัคคีและอาจหมายถึงการถอมตัว (Humble) ตามกาลเทศะดวย 

   9. I = Intellectual Capacity คือมีความเฉลียวฉลาดมีไหวพริบทันคนทันเหตุการณ 
   10. P = Persuasiveness คือมีความสามารถในการจูงใจคน 
   ตามที่กลาวมานี้คุณสมบัติตางๆที่ผูนําพึงมีสามารถสรุปเปนลักษณะใหญๆได4 

ลักษณะคือ 
   1. ลักษณะทางสติปญญาคือมีความรูความสามารถมีเชาวและไหวพริบสามารถ

วินิจฉัยปญหาตางๆไดอยางเฉียบแหลมและทันทวงท ี
   2. ลักษณะทางอุปนิสัยคือมีพฤติกรรมทางจริยธรรมอันดีเชนความซื่อสัตยความ

ออนโยนความมีสัจจะความรับผิดชอบและความไมเห็นแกตัวเปนตน 
   3. ลักษณะทางอารมณคือสามารถบังคับหรือควบคุมอารมณและบทบาทของการ

เปนผูนําไดเม่ือควบคุมตัวเองเปนแบบอยางที่ดีไดก็เปนเหตุใหควบคุมผูใตบังคับบัญชาไดงาย 
   4. ลักษณะทางรางกายคือมีบุคลิกภาพทางกายดีสุขภาพแข็งแรงมีพลังศักยภาพใน

การปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพและภาวะรางกายที่ดียอมแสดงออกซึ่งบุคลิกภาพของการเปนผูนําให
เดนชัดมากยิ่งขึ้น 

   คุณสมบัติของผูนําเปนปจจัยหนึ่งที่เปนมรรควิธีหรือกลยุทธในการแกปญหาตางๆ
ทั้งปญหาของผูนําปญหาของผูใตปกครองปญหาการบริหารและปญหาจากสภาพแวดลอมอื่นๆและยัง
เปนปจจัยใหผูนํามีสัมพันธภาพกับมวลชนไดอยางองอาจและทําใหมวลชนยอมรับเลือกใหมาดํารง
ตําแหนงซึ่งจะเปนผลใหแสดงบทบาทและหนาที่ไดอยางชอบธรรมและมีประสิทธิภาพ 

2.7.3 บทบาทและหนาที่ของผูนํา 
  ผูนําในทุกระบบการปกครองมีหนาที่ในการบริหารผูใตบังคับบัญชาที่อยูในความ

รับผิดชอบของตนเพื่อใหงานสําเร็จลุลวงไปตามวัตถุประสงคอยางมีประสิทธิภาพและตรงตามนโยบายที่
กําหนดไวดังนั้นบทบาทและหนาที่ของผูนําจึงเปนตัวแปรที่สําคัญที่จะทําใหการบริหารงานเกิดความ
สัมฤทธิผลนอกจากนี้ผูนํายังตองเกี่ยวของกับปญหาการกระทําของมนุษยและปฏิกิริยาของผูตามดวยผูนํา
จึงตองมีหนาที่รับผิดชอบในการประสานความรวมมือในการทํางานใหบรรลุตามเปาหมายซึ่งบทบาทของ
ผูนําจะตองประกอบดวย 

  1. การระดมความรวมมือ (Integration) 
  2. การประสานประชาสัมพันธ (Communication) 
  3. การเนนหนักในเรื่องของผลผลิต (Production Emphasis) 
  4. การเปนตัวแทนของชุมชน (Representation) 
  5. การแสดงออกถึงความเปนผูนํากลุม (Fraternization) 
  6. ความสามารถในการจัดองคการ (Organization) 
  7. การติดตามประเมินผลและการใหรางวัล (Evaluation) 
  8. การริเริ่มสรางสรรค (Initiation) 
  9. ความสามารถในการเขากับผูอื่น (Domination) 
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  จึงกลาวไดวาบทบาทของผูนําเปนปจจัยที่สําคัญในการรวมกลุมและจูงใจคนไปสู
เปาหมายอยางใดอยางหนึ่งอันเปนเรื่องของการปฏิบัติการเพื่อกอใหเกิดผลตอการเปลี่ยนแปลงในการ
ปฏิบัติงานและการเสริมสรางความกาวหนาขององคกรหรือหนวยงานใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นผูนํายังมี
หนาที่ในการบริหารคนวัสดุและสิ่งแวดลอมทางการบริหารเพื่อใหการทํางานบรรลุผลและใหมี
ประสิทธิภาพตามที่กําหนดไวซึ่งไดมีผูศึกษาแยกเปนบทบาทหนาที่และความรับผิดชอบของผูนําไว 2 
ลักษณะ (Crutchfied & Ballchy, 1948) คือ 

  1. หนาที่หลัก (Primary Function) 
   1) ผูนําทําหนาที่เปนผูบริหาร (Executive) และเปนผูประสานงานกลุมโดย

มอบหมายงานใหผูรับผิดชอบนําไปปฏิบัติอาจจะเปนผูตัดสินนโยบายและวัตถุประสงคของกลุม
โดยตรงหรือไมก็ไดแตก็มีหนาที่รับผิดชอบโดยตรงในการบริหารงาน 

   2) ผูทําหนาที่วางแผน (Planner) เปนผูมีหนาที่ในการประเมินสถานการณใน
ภายหนาวาหากมีปญหาแลวจะแกปญหานั้นอยางไรแลวเตรียมแผนการไวลวงหนาอาจจะเปนแผน
ระยะสั้นหรือยาวก็ไดจะวางแผนคนเดียวหรือคนอ่ืนชวยคิดก็ได 

   3) ผูนําทําหนาที่เปนผูวางนโยบาย (Policy Maker) การวางแผนนโยบายอาจจะ
มีผูรวมแสดงความคิดเห็นโดยสมาชิกในกลุมรวมกันวางนโยบายหรือผูนําวางนโยบายเพียงผูเดียว ใน
กรณีหลังนี้จะเกิดข้ึนกับผูนําที่มีความเชี่ยวชาญนอกจากนี้ในฐานะที่ผูนําเปนตัวแทนกลุมในการติดตอ
ภายนอกในนามของกลุมและทําหนาที่ควบคุมความสัมพันธในกลุมขจัดความขัดแยงระหวางคนใน
กลุมรวมทั้งการลงโทษและการใหรางวัลสิทธิดังกลาวนี้จึงทําใหสามารถควบคุมกลุมและกําหนด
นโยบายได 

  2. หนาที่รอง (Secondary Function) 
   1) ทําหนาที่เปนบุคคลตัวอยาง (Exampler) 
   2) ทําหนาที่เปนสัญลักษณของกลุม (Symbol of The Group) ผูนําประเภทนี้ก็

มักจะเปนบุคคลที่ไดดํารงตําแหนงนี้เปนเวลานาน 
   3) ทําหนาที่เปนตัวแทนกลุมรับผิดชอบในเมื่อเกิดปญหาขึ้นหรือสมาชิกตองการ

ใหชวยตัดสินใจ 
   4) ผูนําทําหนาที่เปนบุคคลในอุดมคติของเหลาสมาชิก (Idealogist) เปนที่เคารพ

นับถือยกยองในดานคุณคาตางๆและทุกคนก็ใหความเชื่อฟงในตัวผูนํา 
   5) ผูนํามีบทบาทที่บุคคลอื่นตองการจะเอาเยี่ยงอยาง 
   6) ผูนําทําหนาที่ใหคําปรึกษาและรับฟงพรอมทั้งชวยแกปญหา ซึ่งทําหนาที่

คลายกับที่รองรับอารมณความทุกขความโศกเศราของผูอื่นทั้งนี้เพ่ือความคงอยูตอไปของกลุมนั่นเอง 
   สรุปไดวาเจาอาวาสคือผูนําสงฆและผูนําชุมชนมีบทบาทและหนาที่ในการชวยกัน

กําหนดนโยบายหรือการวางแผนในการบริหารและจัดการวัดและชุมชนใหมีการพัฒนาขึ้นจนกระทั่งทําให
วัดกลายเปนศูนยกลางของชุมชนในทุกๆดานเพราะฉะนั้นผูวิจัยจึงตองการที่จะนําเอาแนวคิดและทฤษฎี
ภาวะผูนําตลอดจนทฤษฎีภาวะผูนําตามแนวพุทธนี้ไปใชในการวิเคราะหขอมูลของการศึกษาวิจัยในครั้งนี้
ตอไป 
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2.9 งานวิจัยที่เกี่ยวของ 
สุภา อุทโท (2540) ทําวิจัยเรื่องบทบาทของพระสงฆไทยใน 2 ทศวรรษหนา ผลการศึกษา

พบวา (1) สภาพสังคมไทยใน 2 ทศวรรษหนา พบวา กระแสการเปลี่ยนแปลของโลกจะมีผลกระทบ
ตอสังคมไทยอยางสูง ทําใหการเมืองไทยมีลักษณะเปนประชาธิปไตยสูงขึ้น การติดตอสื่อสารของคน
จะทําผานเทคโนโลยีทันสมัยมากขึ้น เศรษฐกิจยังคงมีการเจริญเติบโต แตเปนไปในอัตราที่ไมสูงมาก
นัก คานิยมบริโภคจะมีอิทธิพลสูงตอความคิดของคนในเมือง จะมีวัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่หลากหลาย 
ขณะเดียวกันปญหาทางสังคมตางๆจะมีความซับซอนขึ้น สวนในชนบทจะมีปญหาการแยงชิง
ทรัพยากรธรรมชาติมากขึ้น อันนําไปสูการลดลงของทรัพยากรธรรมชาติตางๆ พรอมกันนั้นชนบทก็ยัง
เปนฐานของการผลิตของเมืองตอไป (2) บทบาทของพระสงฆไทยใน 2 ทศวรรษหนา ควรมีบทบาท 3 ดาน
ดวยกันคือ บทบาทตอตนเอง ไดแก การศึกษาพระธรรมวินัยใหแตกฉาน บทบาทตอองคกรคณะสงฆ 
ไดแก การจัดวัดใหสงบ สะอาด และมีที่ปฏิบัติธรรม จัดกิจกรรมตางๆในวัดใหหลากหลายขึ้น ตั้ง
วิทยาลัยพัฒนาพระสังฆาธิการทั่วประเทศ และปรับปรุงพระราชบัญญัติคณะสงฆใหทันสมัยมากขึ้น
และบทบาทตอสังคมไดแก การเรียนรูวิชาการทางโลกและสภาพสังคม สอนศีลธรรมแกประชาชนทุก
ระดับ ใหคําปรึกษาปญหาชีวิตแกประชาชน ใหการศึกษาแกคนในชุมชน สงเคราะหคนในชุมชน 
สําหรับขอเสนอแนะในการแสดงบทบาทของพระสงฆไทยใน 2 ทศวรรษหนานั้น ประเด็นเกี่ยวกับ
การศึกษาของคณะสงฆ ไดแก มหาวิทยาลัยสงฆควรจัดใหมีศูนยกลางการใหความรูและทักษะใน
วิชาการที่พระสงฆตองการ รัฐบาลควรสนับสนุนเงินทุนและสงเสริมใหสถาบันการศึกษาของรัฐและ
เอกชน เปดโอกาสใหพระสงฆไดศึกษาเพิ่มเติมในวิชาที่เกี่ยวกับการพัฒนาและชวยเหลือสังคมตั้งแต
ระดับปริญญาตรีถึงปริญญาเอก จัดศูนยกลางการใหวิชาความรูและฝกทักษะแกพระสงฆและ
ประชาชนทั่วไปก็ควรมีสวนในการสนับสนุนพระสงฆในการทํางานเพื่อสังคมทั้งดานความคิดและทุนทรัพย 

มาณี ไชยธีรานุวัฒศิริ (2540) ไดทําการวิจัยเรื่องบทบาทพระสงฆในยุคโลกาภิวัตนเกี่ยวกับ
ทัศนะของพระสงฆท่ีชาวพุทธใหความเคารพศรัทธาและความนิยมของพุทธศาสนิกชนตอบทบาทของ
พระสงฆ ผลการศึกษาพบวา บทบาทของพระสงฆในยุคโลกาภิวัตนในทัศนะของพระสงฆที่ชาวพุทธให
ความเคารพศรัทธานั้นควรมีบทบาทหนาทีต่ามบริบทของพระพุทธศาสนา คือ 

1. บทบาทดานการฝกอบรมตน พระสงฆมีบทบาทเปนผูนําทางปญญา ดังนี้ 
1) ดานการศึกษาพระพุทธศาสนา ตองศึกษาพระไตรปฎก พระธรรมวินัย ทั้งทางคันถะ

ธุระและวิปสสนาธุระ 
2) ดานการพัฒนาตนเองใหบริสุทธิ์ทั้งกาย วาจา ใจ ถือศีล 227 ขอ ทุกอิริยาบถ 
3) ดานการปกครองสงฆ ตองดูแลอบรมสั่งสอนพระที่ออนพรรษากวาทั้งดานการศึกษา

และการประพฤติตามพระธรรมวินัย รวมทั้งการรวมมือแกไขปญหาการทําผิดของพระสงฆทั้งแกไข
บุคคล และกฎระระเบียบในการปกครองสงฆ 

2. บทบาทดานการเผยแผพระพุทธศาสนา หรือการพัฒนาคน เปาหมายประการหนึ่งของ
การกําหนดใหพระสงฆตองมีการอบรมตน และเผยแผพระพุทธศาสนาก็เพื่อ “พัฒนาคน” โดยเฉพาะ
ทางดาน “จิตใจ” พระสงฆจึงมีบทบาทอยางมากในการพัฒนาจิตใจของคนใหสูงขึ้นโดยไมเลือกชั้น
วรรณะและทําในทุกโอกาส  
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นอกจากพระสงฆอบรมตนใหดีแลว หนาที่สําคัญอีกประการหนึ่งก็คือ การอบรมตนโดยใช
การเผยแผพระพุทธศาสนา หรือนําคําสั่งสอน และธรรมะของพระพุทธเจาไปพัฒนายกระดับจิตใจคน
ใหสูงขึ้น ใหมีศีล สมาธิ ปญญา โดยเฉพาะเรื่องการถือศีล 5 ของพุทธบริษัท ซึ่งพระสงฆในทุกวัดทั้ง
มหานิกายและวัดธรรมยุติ ลวนใหความสําคัญในเรื่องนีเ้ปนพิเศษเหมือนกัน 

3. บทบาทการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอมโดยการรวมกับโครงการพัฒนาชุมชนกับองคกร
ตางๆและชาวบานใชวิธีการดานการสงเคราะหวัตถุสิ่งของ รวมทั้งการรักษาโรคใชพิธีกรรม และวัตถุ
มงคลแตตองใชอยางสรางสรรค ไมงมงาย หรือทําลายผูอื่น 

4. บทบาทดานการพัฒนาวัด การพัฒนาสิ่งกอสรางเพื่อใหประชาชนไดใชประโยชนรวมกัน
เปนตนวา จัดหองสมุดธรรมใหพระสงฆและประชาชนทั่วไปไดเขามาอานหนังสือไดรวมทั้งการดูแล
บริเวณวัดใหสะอาดรมรื่นเปนธรรมชาติ 

ผลการศึกษาของบทบาทพระสงฆในยุคโลกาภิวัตนเกี่ยวกับความนิยมของพุทธศาสนิกชน
ตอบทบาทของพระสงฆพบวา พุทธศาสนิกชนสวนใหญมีความเห็นวา พระสงฆทาเคารพเลื่อมใสควรมี
ความรูธรรมลึกซึ้ง เครงครัดในการปฏิบัติศีล สมาธิ ปญญา ครองตนดวยความสงบ เรียบงาย บริสุทธิ์ 
และสันโดษมีความสามารถในการอบรมคุณธรรม การที่พระสงฆชวยพัฒนาสังคมก็เปนสิ่งที่ดี แตควร
ใหความสําคัญรองลงไป นอกจากนี้กลุมตัวอยางไมนิยมพระสงฆที่แสดงอภินิหาร มีคาถาอาคม หรือ
เปนหมอด ู 

พระมหาสมชาย เจริญกิจ (2540) ทําวิจัยเรื่องวัดในพระพุทธศาสนาที่พึงประสงค: ศึกษา
เปรียบเทียบลักษณะวัดในพระพุทธศาสนาที่พึงประสงคกับสภาพความเปนจริงของวัดในสังคมไทยใน
ปจจุบัน พบวา กิจกรรมวัดในพระพุทธศาสนาที่พึงประสงค ตองเปนกิจกรรมที่เปนไปตามมติและ
อุดมการณของสงฆ พระสงฆภายในวัดตองทําสังฆกรรมตางๆใหถูกตองแสดงออกมาจากจิตใจและ
ความรูสึกตามพุทธประสงคที่ทรงวางไว กิจกรรมของวัดที่สัมพันธกับชาวบาน หรือชุมชนสงเคราะห
อนุเคราะหชาวบาน และชุมชนดวยน้ําใจอันงามโดยเฉพาะดวยการสอนธรรม และการเผยแผ
ศาสนูปถัมภกธรรม 

จรินทร ยังสังข(2541) ไดทําการวิจัยเรื่องบทบาทพระสงฆในกระแสการเปลี่ยนแปลงทาง
สังคม มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาบทบาทพระสงฆในกระแสการเปลี่ยนแปลงทางสังคม และเงื่อนไข
ปจจัยที่ทําใหบทบาทพระสงฆในเขตชุมชมกึ่งเมืองกึ่งชนบท มีบทบาทเปลี่ยนแปลงไปจากหลักการ
ของพระพุทธศาสนา การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยใชวิธีสัมภาษณแบบไมมีโครงสราง 
การสังเกต การสนทนากลุม และการศึกษาเอกสารตางๆ ขอมูลไดรับการตรวจสอบความสมบูรณและ
แยกแยะเปนหมวดหมูแลวทําการวิเคราะห โดยใชแนวคิดทฤษฎีที่ไดกําหนดไวนําเสนอแบบบรรยาย 
ผลการวิจัยพบวา (1) พระสงฆในกระแสความเปลี่ยนแปลงนั้นไดมีบทบาทหลายดาน ไดแก ดานการ
ปกครองบริหารตน ดานการเผยแผศาสนาดวยวิธีการตางๆดานการใหการศึกษาทั้งพระสงฆสามเณร 
และประชาชน ดานการสาธารณูปการ การบํารุงวัด ดานสาธารณ-สงเคราะหแกประชาชนทั้งดานวัตถุ
และจิตใจ (2) บทบาทที่เอื้อตอรัฐในการปกครองเปนเครื่องมือของรัฐ รับนโยบายของรัฐในกาสั่งสอน
ใหประชาชนไมใชความรุนแรงในการแกปญหา ซึ่งมีผลใหพระสงฆไดรับผลตอบแทนดวยลาภสักการะ 
เชน ตําแหนง และวัตถุตางๆ และ (3) เงื่อนไขปจจัยที่ทําใหบทบาทพระสงฆเปลี่ยนแปลงมาจาก 2 ดานก็
คือ ปจจัยภายนอก คือ สาเหตุที่พระสงฆมีการเปลี่ยนแปลงบทบาทเพราะชุมชนมีการเปลี่ยนแปลง
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ทางดานการศึกษา ดานเศรษฐกิจ ดานความ-สัมพันธทางสังคม ดานสื่อสารมวลชน คานิยม ดานความ
เชื่อดั้งเดิม รวมถึงการแทรกแซงของรัฐ นักการเมือง นักธุรกิจเอกชน ปจจัยภายใน คือ พระสงฆมีการ
เปลี่ยนแปลงบทบาทเพราะปจจัยของพระสงฆเอง เชน การเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาของพระสงฆ 
กฎหมาย คณะสงฆ การประชุมพระสังฆาธิการและทัศนคติของพระสงฆที่ไดรับการกลอมเกลามา
อยางยาวนาน      

พระมหาโฆสิต รอดสาคร (2543) ศึกษาเรื่อง “บทบาทของพระสังฆาธิการกับการอนุรักษ
ทรัพยากรและสิ่งแวดลอม กรณีศึกษาหนองเล็งทราย อําเภอแมโจ จังหวัดพะเยา” พบวา บทบาทของ
พระสังฆาธิการที่ดําเนินกิจกรรมตางๆ จะสําเร็จไดตองมีผูนําที่ดี มีความตระหนักรับผิดชอบและ
สามารถชี้แนะในทางที่ถูกตองเปนประโยชนตอสังคมโดยสวนรวม นอกจากนี้ยังพบวาประชาชนยังมี
ความตองการที่จะใหพระสังฆาธิการเปนผูนําดานจิตใจและนําทางดานอนุรักษทรัพยากรและ
สิ่งแวดลอมอยู อีกทั้งหนวยงานราชการบางหนวยยังเขาขอรับความชวยเหลือในดานการติดตอ
ประสานงานชี้แจงทําความเขาใจกับประชาชนใหเขาใจไดเปนอยางดี จึงสามารถพิสูจนไดวาพระ
สังฆาธิการมีบทบาทมากพอสมควร 

ชุติมา สัจจานันท (2548) วิจัยเรื่อง รูปแบบยุทธศาสตรและแนวทางการบูรณาการการ
ศาสนากับการศึกษาของวัดในพระพุทธศาสนา: กรณีการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย พบวา 

1. การจัดการศึกษาตามอัธยาศัยของวัดมียุทธศาสตรสอดคลองกับที่ระบุไวในมาตรา 8 คือ
เปนการศึกษาตลอดชีวิตของประชาชนโดยเนนการเรียนรูดวยตนเองเปนพื้นฐานใหสังคมมีสวนรวมใน
การจัดการศึกษาใหสังคมมีสวนรวมในการจัดการศึกษา โดยเนนชุมชนอันเปนที่ตั้งของวัดและการ
พัฒนาสาระและกระบวนการเรียนรูใหเปนไปอยางตอเนื่อง ดวยกระบวนการถายทอดธรรมเนียม 
ประเพณี คานิยม ที่สอดคลองและเชื่อมโยงกับชีวิตของผูคนในชุมชน 

2. วัดเปนศูนยกลางของชุมชน และมีบทบาทสําคัญเปนแหลงเรียนรูตามอัธยาศัยโดยมี
รูปแบบการจัดการศึกษา การจัดกระบวนการเรียนรูและกิจกรรมที่หลากหลาย โดยเฉพาะมี ศาสนพิธี 
พิธีกรรมทางศาสนาที่เกี่ยวเนื่องกับวิถีชีวิต เปนแหลงปลูกฝงศีลธรรม สรางเสริมคุณธรรมและ
จริยธรรมของบุคคลชุมชนและสังคม และเปนแหลงกําเนิดศิลปะ วัฒนธรรม ปะเพณี วิถีชีวิต คานิยม
และปทัสถานทางสังคม 

3. วัดเปนแหลงเรียนรูตลอดชีวิต โดยไดดําเนินการสอดคลองตามแนวการจัดการศึกษา
มาตรา 25 รัฐตองสงเสริมการดําเนินงานและการจัดตั้งแหลงเรียนรูตลอดชีวิตทุกรูปแบบ แหลงเรียนรู
สําคัญที่จัดตั้งและบริการการเรียนรูแกประชาชนไดแก หองสมุดประชาชน พิพิธภัณฑ อุทยาน
การศึกษาสวนพฤกษศาสตร แหลงขอมูลและแหลงเรียนรูอื่นๆโดยสวนใหญเปนความรวมมือกับ
ภาครัฐและเอกชน เชน หองสมุดประชนชนวัดอนงคาราม รับผิดชอบโดยกรุงเทพมหานคร 

4. พระสงฆเปนบุคคลที่เปนแหลงเรียนรูที่สําคัญในลักษณะการเปนแบบอยาง การสราง
ความเคารพ ศรัทธาและยึดมั่น โดยเจาอาวาสมีความโดดเดน เปนผูมีคุณธรรมเมตตาธรรม ยุติธรรม 
ความเสียสละ เอาใจใส และรับผิดชอบสูง มีวิสัยทัศน มีประสบการณและมีภาวะผูนําสูง  มี
ความสามารถทางการบริหาร การประสาน สรางแรงจูงใจ ความรวมมือรวมใจของกลุมตางๆ และ
ชุมชน เปนนักพัฒนา นักเทศนและนักวิชาการ พระหลายรูปเปนปราชญชาวบานซึ่งเปนที่เคารพและ
ศรัทธาของสงฆและประชาชน นอกจากนี้พระภิกษุสงฆและบุคลากรในวัดมีคุณธรรม จริยธรรม ใฝ
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เรียนรูใฝปฏิบัติธรรม สามัคคีมีน้ําใจ เสียสละเคารพซึ่งกันและกันทํางานรวมกันโดยใชหลักการม ี   
สวนรวม จึงทําใหประชาชนเลื่อมใสศรัทธาใหการสนับสนุน และใหความรวมมือการดําเนินภารกิจการ
จัดการศึกษาตามอัธยาศัยจึงประสบความสําเร็จไดดวยดี 

5. ดานทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา วัดมียุทธศาสตรการบริหารที่มีความ
สอดคลองกับมาตรา 58 ใหมีการระดมทรัพยากรและการลงทุนดานงบประมาณ การเงิน และทุน
ทรัพย ทั้งจากรัฐองคกรและสถาบันตางๆ รวมถึงสถาบันศาสนา ครอบครัวและชุมชน มาใชในการจัด
การศึกษา วัดกอตั้งโรงเรียนและใหสถานที่ของวัดเปนตั้งสถานศึกษาวัดอนุเคราะหพระสงฆและ
บุคลากรของวัด รวมทั้งสถานที่ เครื่องมือ อุปกรณ ของวัดแกชุมชน ขณะเดียวกันก็มีการระดม
ทรัพยากรและงบประมาณจากชุมชนในการจัดกิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัยของวัดดวย 
โดยเฉพาะศาสนพิธี และกิจกรรมของชุมชน รวมทั้งการนํารายไดจากแหลงรายไดของวัด เชน จาก
นักทองเที่ยว การบริจาค การจัดกิจกรรมระดมทุน การทอดผาปาเพื่อการศึกษา รวมทั้งทุนมูลนิธิของ
วัดมาใชในการจัดการศึกษาและเผยแผศาสนธรรม 

6. วัดมุงเนนการสรางความสัมพันธอันดีงามแกชุมชน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และชาวบาน
มคีวามรวมมือ การชวยเหลือเกื้อกูล กาสงเคราะหซึ่งกันและกัน และมีกิจกรรมรวมกันในหลากหลาย
รูปแบบ ทั้งธรรมและทางโลกสอดคลองกับมาตรา 29 ที่วาใหสถานศึกษารวมกับบุคคลครอบครัว 
ชุมชน องคกรและสถาบันสังคมตางๆ รวมถึงสถาบันศาสนา สงเสริมความเขมแข็งของชุมชน โดยจัด
กระบวนการเรียนรูภายในชุมชนเพื่อใหชุมชนมีการจัดการศึกษาอบรมแสวงหาความรู ขอมูลขาวสาร 
และรูจักเลือกสรรภูมิปญญาและวิทยาการตางๆเพื่อพัฒนาชุมใหสอดคลองกับสภาพปญหาและความ
ตองการรวมทั้งหาวิธีการสนับสนุนใหมีการแลกเปลี่ยนประสบการณการพัฒนาชุมชน 

7. การสนับสนุนเกื้อกูลของภาครัฐนับวามีความสําคัญยิ่งนัก การบริหารจัดการศึกษาตาม
อัธยาศัยของวัดใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ถูกหลักวิชาการ และยั่งยืน สงเสริมและใหกําลังใจ
ผูรับผิดชอบ ดังเชน เมื่อ พ.ศ. 2519 คณะจากหอสมุดแหงชาติ กรมศิลปากรไดเดินทางมาสํารวจ
หนังสือธรรมใบลานสมุดขอย ที่วัดมหาชัย จังหวัดมหาสารคาม และไดใหคําแนะนําการทําทะเบียน
และระบบจัดเก็บ พระอริยานุวัตร อดีตเจาอาวาสพระอารามหลวงวัดมหาชัย และผูริเริ่มพิพิธภัณฑ
พื้นบานไดบันทึกไววาที่ทางหอสมุดแหงชาติไดใหความอุปถัมภสงเสริมการเก็บรวบรวมไวนี้เปน
กําลังใจแกผูรักษาและเปนขอมูลในความคุมครองม่ันคงอยางยิ่ง 

ฐิติพร  สะสม (2553) ทําการวิจัยเรื่อง การศึกษาระบบการบริหารและการจัดการวัดใน
พระพุทธศาสนา: กรณีศึกษาวัดพระธาตุแชแหงอําเภอภูเพียงจังหวัดนานโดยการศึกษาวิจัยครั้งนี้   มี
วัตถุประสงคเพื่อศึกษาระบบการบริหารจัดการวัดและกิจการคณะสงฆเพื่อศึกษาปจจัยที่มีผลตอการ
บริหารจัดการวัดพระธาตุแชแหงและเพื่อศึกษาแนวทางการบริหารวัดพระธาตุแชแหงอ.ภูเพียงจ.นาน 
ประเด็นหลักในการศึกษาครั้งนี้คือศึกษากระบวนการบริหารงานบุคคลงานธุรการงานการเงินการบัญชี
งานศาสนสมบัติงานกิจกรรมของวัดและงานอาคารสถานที่โดยมุงเนนถึงระบบการบริหารงานดาน
ตางๆเครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเปนแบบสัมภาษณการเก็บขอมูลผูวิจัยจัดเก็บดวยตนเอง
โดยการสัมภาษณจากแหลงขอมูลซึ่งนับเปนผูเกี่ยวของทุกฝายทั้งภายในและภายนอกวัดพระธาตุแช
แหงพรอมทั้งสังเกตอิริยาบถและสภาพแวดลอมตางๆ ของวัด ระหวางการสัมภาษณการวิเคราะห
ขอมูล โดยการวิเคราะหเนื้อหา ผลการศึกษาพบวา วัดพระธาตุแชแหงไดมีการจัดระบบการบริหาร
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และการจัดการวัดโดยไดเนนการบริหารงานบุคลการบริหารงานธุรการการบริหารงานการเงิน/บัญชี
การบริหารศาสนสมบัติการบริหารกิจกรรมของวัดซึ่งการบริหารงานดังที่กลาวมานี้มีระบบการ
บริหารงานที่ชัดเจนโปรงใส และมีการจัดรูปแบบของคณะกรรมการการบริหารในสวนงานตางๆการ
จัดระบบการบริหารงานของวัดพระธาตุแชแหงนั้นจะเนนในเรื่องของความสะดวกรวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพโดยจะเห็นไดจากการแบงภาระงานออกเปนแตละฝาย ซึ่งมีเจาหนาที่รับผิดชอบโดยตรง
จึงทําใหงายตอการติดตอประสานงานและจากการสัมภาษณเจาหนาที่แตละฝายงานมีความตั้งใจและ
ปฏิบัติตามระบบตางๆท่ีทางวัดไดกําหนดไดอยางดียิ่ง 

พระครูสังฆรักษกฤษฎิ์ตภณสุเมโธ (2553) ไดทําการวิจัยเรื่อง ประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการวัดของเจาอาวาสในเขตอําเภอลําลูกกาจังหวัดปทุมธานีผลการวิจัยพบวา ควรสงเสริมใหเจา
อาวาสเปดรับความรูใหมๆเพื่อนํามาใชในการบริหารจัดการวัดมีการนําเอาเทคโนโลยีสมัยใหมมาใชใน
การพัฒนาวัดมากขึ้น 

โชติ บดีรัฐ (2555) ไดทําการวิจัยเรื่อง การบริหารงานของพระสังฆาธิการ ในเขตปกครอง
คณะสงฆภาค 4 เพื่อความมั่นคงแหงพระพุทธศาสนา ผลการวิจัย พบวา 1) สภาพการบริหารงานของ
พระ  สังฆาธิการในเขตการปกครองคณะสงฆภาค 4 ใน 3 ดาน มีผลดังนี้ ในการบริหารคน มีการสราง
และพัฒนาภาวะผูนําบุคลากรทางพระพุทธศาสนาใหมีประสิทธิภาพ ในการบริหารภาระงาน มีการ
ออกกฎระเบียบในการปกครองคณะสงฆ และกําหนดโทษผูที่ละเมิดกฎระเบียบที่วางไว และในการ
บริหารองคกร มีการทํางานเปนทีม 2) ประสิทธิผลการบริหารงานของพระสังฆาธิการในเขตการ
ปกครองคณะสงฆภาค 4 ใน 3 ดานมีผลดังนี้ ในการบริหารคน มีการดําเนินไปอยางรวดเร็วสนองตอ
งานที่มอบหมายใหทําโดยใชคนตรงกับความรูความสามารถ ในการบริหารภาระงาน มุงบริหารอยาง
ประหยัด คุมคาและสนองตอความตองการของผูมาติดตอ และในการบริหารองคกร ไดเนนในเรื่อง
สรางศรัทธาเขาวัดและปฏิบัติธรรมมากขึ้น 3) ศักยภาพการบริหารงานของพระสังฆาธิการในเขต
ปกครองคณะสงฆภาค 4 ใน 3 ดาน มีผลดังนี้ ในการบริหารคน มีการนําจุดเดนของบุคลากรมาใชใน
การบริหารงาน และแกปญหาจุดดอยของบุคลากรในการบริหารงาน และในการบริหารองคกรมีการ
จัดทําแผนงานหรือโครงการเพื่อพัฒนาองคกรอยางตอเนื่อง 4) สําหรับแนวทางการพัฒนาการบริหาร
คน การบริหารภาระงาน และการบริหารองคกร ของพระสังฆาธิการในเขตปกครองคณะสงฆภาค 4 ใน 3 ดาน มี
ขอเสนอแนะดังนี้ ควรมีวิธีการพัฒนาคนใหเกง มีความรูความสามารถ ใหมีความรูความเขาใจหลัก
พระศาสนาที่ถูกตอง โดยวิธีการสงเสริมใหพระสังฆาธิการมีการศึกษาและพัฒนาภาวะผูนํา มีการ
พัฒนาสมรรถนะภาระงานดานการบริหาร โดยอบรมพระสังฆาธิการใหเปนผูนําในการพัฒนาจิตใจ 
จริยธรรมคุณธรรม และใหมีความรูและทักษะในเรื่องการปกกันไมใหพุทธศาสนิกชนเสื่อศรัทธาใน
พระพุทธศาสนาและตั้งม่ันความเชื่อความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาอยางยั่งยืนตอไป 

พระครูพิศาลบุญญาภินันท อจฺจาทโร (รุกขชาติ)(2555) ไดทําการวิจัยเรื่องภาวะผูนําที่พึง
ประสงคของพระสังฆาธิการตามความคิดเห็นของพุทธศาสนิกชน ในอําเภอวังนอย จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ผลการวิจัยพบวา 1) ควรหาคนที่มีความเขาใจดานวิสัยทัศน เพื่อปฏิบัติงานอยางมี
คุณภาพ 2) ควรมีความชวยเหลือหนวยงานและสงเสริมดานวิสัยทัศนใหไปสูจุดมุงหมาย 3) ควรจัด
อบรมแกผูนําใหมีคุณภาพและเพียงพอตอการปฏิบัติงาน 4) ควรจัดเวลาใหเหมาะสมกับการทํางานที่
รับผิดชอบและหาทุนไวมาสนับสนุน 5) ควรถวายความรูและสงเสริมใหเขาใจทางดานการ



174 

บริหาร 6) ควรจัดสรรงบประมาณอุดหนุนการพัฒนาดานตางๆเพิ่มขึ้น 7) ควรมีการจัดกิจกรรมที่
สรางสรรคตามลําดับ 8) ควรจัดเวลาใหเหมาะสมกับการทํางานท่ีรับผิดชอบ 

พระมหาอุดร สุทฺธิาโณ (เกตุทอง) (2555) ไดทําการวิจัยเรื่อง ศึกษาสุขภาพแบบองครวม
วิถีพุทธในพระไตรปฎกผลการวิจัยพบวา แนวคิดเรื่องสุขภาพองครวมในพระไตรปฎกนั้นประกอบดวย
คํา 2 คํา คือ คําวา สุขภาพ และ องครวม สุขภาพองครวมในพระไตรปฎกตองประกอบ 4 มิติคือ1. 
ดานกาย 2. ดานสังคม 3. ดานจิต และ4. ดานปญญา ดังนั้นเมื่อมุงเนนผลของสุขภาพองครวมวิถีพุทธ
จึงเนนความสุข ภาวสุขภาพที่ประกอบดวย วิชชา วิมุตติ วิสุทธิ สันติ ซึ่งเปนภาวะที่เปนความดีของ
ชีวิต สวนแนวทางเพื่อใหไดมาซึ่งสุขภาพองครวมนั้น หลักการการดูแลสุขภาพ ทั้ง ปองกัน สงเสริม 
เยียวยารักษา โดยกระบวนการแบบแกปญหาตามหลักอริยสัจ 4 (ทุกข สมุทัย นิโรธ มรรค) ในสวน
รูปแบบและกระบวนการสรางสุขภาพองครวมวิถีพุทธในพระไตรปฎกนี้  รูปแบบที่เนนในดานสุขภาพ
ดานจิตวิญญาณ–สติปญญา เนน 3 ส. ประกอบดวย (1) รูปแบบการสวดมนต (2) รูปแบบการปฏิบัติ
ธรรม (สมาธิ – สติ – ปญญา) (3) รูปแบบการสนทนาธรรม (โยนิโสมนสิการ)และรูปแบบและ
กระบวนการสรางสุขภาพองครวม 4 มิติ คือ (1) ดานรางกาย (ก) รูปแบบดูแลรางกาย ประกอบดวย 
การบริโภคหรือเกี่ยวกับอาหาร การใชยาสมุนไพร (เภสัช) เพื่อสุขภาพ การออกกําลังกาย และการ
บริหารรางกาย และดานรางกายอื่นๆ(ข) รูปแบบการพักผอนอิริยาบถ(ค) รูปแบบการผาตัด(2) 
รูปแบบดานสังคมหรือ สิ่งแวดลอม (ก) คน กลุมคน (ข) ธรรมชาติ (3) รูปแบบดานจิตใจ และ (4) 
รูปแบบดานปญญา ธรรมะ เชน โพชฌงค 7 สัญญา 10 สติปฏฐาน 4ขันธ 5 ไตรลักษณ 3 พรหมวิหาร 
4 อิทธิบาท 4 และ ทิฏฐิอุชุกรรม การปรับทิฐิใหตรง 

นครินทร แกวโชติรุง(2556) ไดทําการวิจัยเรื่อง รูปแบบและหลักการของการปกครองใน
พระไตรปฎก ผลการวิจัยพบวา รูปแบบของการปกครองทางการเมืองมี 2 รูปแบบ ไดแก 1) การ
ปกครองแบบราชาธิปไตย ซึ่งผูมีอํานาจสิทธิ์ขาดแตเพียงผูเดียวในการปกครองรูปแบบนี้คือพระราชา 
และการปกครองแบบสามัคคีธรรม ซึ่งอํานาจอยูในมือของชนชั้นสูงและมีลักษณะใกลเคียงกับรูปแบบ
การปกครองแบบอภิชนาธิปไตยในปรัชญากรีก สวนรูปแบบการปกครองในพระพุทธศาสนานั้นมี
พัฒนาการโดยเริ่มตนจากพระพุทธเจาทรงปกครองคณะสงฆในฐานะธรรมราชา จนกระทั่งพระพุทธ
องคไดทรงมอบใหสงฆเปนใหญในการปกครอง จึงเปนรูปแบบการปกครองเฉพาะตน 2) หลักการของ
การปกครองแบบราชาธิปไตย ไดแก หลักธรรมตางๆ ซึ่งพระพุทธเจาตรัสแสดงไวจํานวนมากเพื่อเปน
เครื่องเหนี่ยวรั้งในการใชอํานาจของผูปกครอง เนื่องจากผูปกครองแบบราชาธิปไตยมีอํานาจสิทธิ์ขาด
แตเพียงผูเดียว และหลักการของการปกครองแบบสามัคคีธรรมมีหลักการปกครองที่สําคัญคือ         
อปริหานิยธรรม ซึ่งเปนหลักธรรมเพื่อสรางความสามัคคี และหลักธรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับผูปกครอง 
สวนหลักการของการปกครองของคณะสงฆนั้นมีพระธรรมวินัยเปนหลักการปกครองสําคัญ ซึ่งคณะ
สงฆจะตองดําเนินกิจกรรมตางๆ ใหสําเร็จเรียบรอยดวยดีภายใตกรอบแหงพระธรรมวินัย 

พระมหาถาวร ถิรจิตฺโต (จิตรกระเนตร)(2556) ไดทําการวิจัยเรื่องบทบาทของพระสงฆใน
การอนุรักษโบราณสถาน โบราณวัตถุ  และศิลปวัตถุ ในอําเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ผลการวิจัย พบวา 1) ในการบูรณะโบราณสถาน ใหเสริมเฉพาะความมั่งคงและ
แข็งแรงของโบราณสถาน พยายามหลีกเลี่ยงการเปลี่ยนแปลงและการทําลายโบราณสถาน2) ในการ
บูรณะโบราณสถานที่จะทําเพื่อความงาม และเอกภาพทางสถาปตยกรรมจะตองคํานึงถึงโบราณ
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สถานที่เหลืออยู อยาอาศัยการสันนิษฐาน และตองศึกษาจากสวนที่เปนของแทดั้งเดิม ไมใชจากสวนที่
ตอเติมขึ้นภายหลัง3) ในการบูรณะโบราณสถานที่เกาแกมาก จนหาความเกี่ยวของกับอารยธรรม
สมัยใหมไมได ไมควรจะตอเติม ควรจะใชวิธีรื้อและทํารากฐานใหมั่นคง และประกอบเขารูปเดิม คือ 
การเอาสวนที่แตกหลุดไปแลว แตยังหาพบไดในบริเวณนั้นมาประกอบใหเปนรูปเดิม ถาจําเปนตองตอ
เติมก็ใหทําเพื่อการทรงตัวหรือเพื่อความแข็งแรงเทานั้น4) การบูรณะโบราณสถานรุนใหม ควรใช
วิธีการรักษาใหคลายของเดิม และการบูรณะไมควรจะไปเปลี่ยนรูปรางของโบราณสถานนั้นๆ5) 
ชิ้นสวนวัตถุทุกชิ้นที่มีคุณคาทางศิลปะและเปนอนุสรณทางประวัติศาสตร ไมวาจะเปนของยุคใดสมัย
ใด เมื่อคนพบควรจะเก็บรักษาไวอยางดี การจะพิจารณาวาชิ้นสวนวัตถุชิ้นใดมีความสําคัญเพียงใด ไม
ควรจะเปนความเห็นของเจาหนาที่ผูดําเนินการตามโครงการบูรณโบราณสถานแตผูเดียว6) สิ่งกอสราง
ที่สรางขึ้นใหมในบริเวณใกลเคียงกับโบราณสถาน ควรระวังไมใหขนาด สี และแบบไปทําลายคุณคา
ของโบราณสถานนั้นๆ7) การตอเติมที่จําเปนตองทํา เพื่อความแข็งแรงของโบราณสถานไมวาจะเปน
เพียงบางสวน หรือทั้งหมด ควรตอเติมใหนอยที่สุดเทาที่จะทําได การสรางใหมหมดจะทําไดกับโบราณ
สถานที่มีทรงเรขาคณิตเรียบๆ และไมมีลวดลายตกแตงเทานั้น8) การตอเติมที่ทําขึ้นใหม จะตองแสดง
ใหเห็นอยางชัดเจน โดยการใชวัสดุแตกตางกับของเดิม หรือโดยการตอเติมเพียงคราวๆ ไมมีลวดลาย
เชนของเดิมหรือโดยการทําเครื่องหมายบอกไวก็ได การทําดังกลาวทั้ง 3 ประการ นอกจากจะเปน
ประโยชนตอการบูรณะโบราณสถานครั้งตอไปแลว ยังทําใหไมเกิดการเขาใจผิดในหลักฐานทาง
ประวัติศาสตรและโบราณคดีอีกดวย9) การเคลื่อนยายของเกาออก และเอาของใหมเขามาแทนที่ ควร
ทําโดยอาศัยหลักวิชาการทางวิทยาศาสตรสมัยใหมเขาชวย ไมควรทําโดยไมมีหลักฐานทฤษฎี10) ของ
ที่ไดจากการขุดคนและการสํารวจทางโบราณคดี ตองดูแลรักษาอยางดีและอยางถูกตอง 11) การ
บูรณะโบราณสถานแตละครั้งก็เชนเดียวกับการขุดคนทางโบราณคดีควรทําเอกสารในรูปของรายงาน
ทางวิชาการ ซึ่งรวบรวมจากบันทึกรายวันของการบูรณะโบราณสถานมีภาพวาดและภาพถายประกอบ 
รายงานทางวิชาการดังกลาว ควรบอกโครงสรางและรูปรางของโบราณสถานอยางละเอียด รวมทั้งการ
ปฏิบัติงานทุกระยะของการบูรณะโบราณสถานดวย 

พระมหาศรณชัย มหาปุญโญ (2556)ไดทําการวิจัยเรื่อง การพัฒนาการบริหารกิจการคณะ
สงฆของพระสังฆาธิการในยุคโลกาภิวัตน ผลการวิจัยพบวา 1) ดานการปกครอง ในรูปแบบเดิมๆมีการ
ประชุมเพื่ออบรมพระสังฆาธิการตามมติมหาเถรสมาคมหรือการจัดหลักสูตรในระยะสั้นๆเทานั้น จึง
ควรมีองคกร หรือสถาบันที่เปนหนวยรับผิดชอบ เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพ มีการกระจายอํานาจ 
ประสานสรางประโยชน สรางเครือขายใหเกิดความรวมมือทุกภาคสวน 2) ดานการศาสนศึกษา มีการ
บริหารจัดการดานการศึกษาที่ยังคงไวซึ่งพระธรรมวินัย แตมีการศึกษาพระปริยัติธรรมสายสามัญ หรือ
การศึกษาในมหาวิทยาลัยมากขึ้น จึงควรใหความสําคัญในดานการศึกษาพระปริยัติธรรมทั้งแผนก
ธรรมและบาลี ปรับปรุงกฎระเบียบการจัดการศึกษาใหเขายุคสมัย วางนโยบายใหเปนไปในทางทิศ
เดียว เพื่อใหเกิดเอกภาพทางการศึกษา พรอมสรางแรงจูงใจใหเห็นความสําคัญในการเรียนบาลี เพื่อ
นําไปประพฤติปฏิบัติเปนแบบอยางที่ดีตอไป 3) ดานการศึกษาสงเคราะห มีการบริหารจัดการ
ทางดานการศึกษาโดยมุงเนนการสงเคราะหประชาชนใหไดรับการศึกษาทางพระธรรมวินัย ควบคูไป
กับการปฏิบัติ จึงควรสนับสนุนใหมีการศึกษาทางธรรมแกเยาวชนและประชาชนทั่วไป ใหมีความรูทาง
ธรรมเพื่อปลุกฝงคุณธรรมใหแกเยาวชนและประชาชนทั่วไป และควรมีการระดมความคิดในเบื้องตน
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ในระดับจังหวัด เพื่อศึกษาปญหาอุปสรรค จุดเดนจุดดอยของแตละจังหวัด และเปนมติของจังหวัด
แลวนํามารวมความคิดเปนระดับภาคตอไป 4) ดานการเผยแผ มีการพัฒนาใหพระสังฆาธิการมี
ความกาวหนาในการเผยแผ และทักษะการใชภาษาของสมัยปจจุบัน มีความพรอมทั้งในการพูด เทศน 
บรรยาย การเขียนและการพิมพตําราทางพระพุทธศาสนา และแตงตําราทางวรรณคดี วรรณกรรม 
ตําราวิชาการ รวมถึงมีการมุงเนนใหประชาชนมีการนําปฏิบัติธรรมที่ถือวา เปนการสั่งสอบใน
ภาคทฤษฎี และปฏิบัติควบคูกันไป จึงควรมีแผนระยะสั้นและแผนระยาวในการฝกอบรมผูนําสงฆทั้ง
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ดวยการจัดใหมีการรับฟงนโยบาย หลักการเผยแผ และฝกพูด เทศน 
บรรยายและผลิตสื่อการเผยแผพระพุทธศาสนาในรูปแบบตางๆ เพื่อที่จะไดทํางานเผยแผเชิงรุกได
อยางมีประสิทธิภาพ 5) ดานสาธารณูปการ ปจจุบันมีอยู 2 รูปแบบ คือ (1) การพัฒนาตามกําลัง
ศรัทธาของพุทธศาสนิกชน โดยไมไดวางแผนเอาไวลวงหนาซึ่งในปจจุบันมีอยูมาก และ (2) การพัฒนา
โดยการศึกษาและวางแผนการกอสรางสิ่งตางๆ ภายในวัดเพื่อใหเหมาะสมกับสถานที่ จึงควรมีการ
จัดทําแผนแมบทในการพัฒนาวัด ศึกษารายละเอียดของงานสาธารณูปการ การบริหารจัดการวัดดวย
ความโปรงใส การบูรณปฏิสังขรณโบราณสถาน โบราณวัตถุ ควรอนุรักษศิลปะของทองถิ่น 6) ดานการ
สาธารณสงเคราะห การดําเนินกิจการเพ่ือใหเปนสาธารณประโยชน ปจจุบันมีการชวยเหลือประชาชน
โดยอยูบนพื้นฐานของจิตเมตตา พระสงฆจึงควรมีบทบาทดวยการเสนอแนะใหเกิดความคิดริเริ่มแก
ชาวบาน วาในชุมชนมีอะไรที่จะทําใหเกิดประโยชนแกสวนรวม โดยทําหนาที่เหมาะสมกับบทบาท 
คํานึงความเหมาะสมและกาลเทศะ และไมขัดตอพระธรรมวินัย เปนผูนําในการเสียสละ แสดงภาวะใน
การเปนผูนําที่มีอยูใหประจักษแกคณะสงฆและประชาชน ดวยการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพไปสูยุค
โลกาภัตน 

แมชีเณรัชฌา ศักดิ์ศิริสัมพันธ (2556) ไดทําการวิจัยเรื่อง พุทธวิธีการบริหารการพัฒนา
สํานักปฏิบัติธรรม ผลการวิจัยพบวา รูปแบบพุทธวิธีบริหารเพื่อพัฒนาสํานักปฏิบัติธรรมฝายคณะสงฆ
ใชหลักในการบริหารสอดคลองกับพุทธวิธีการบริหารของพระพุทธเจา สวนคฤหัสถใชการประยุกต
หลักบริหารตะวันตกผสานกับหลักธรรมในการพัฒนาเปนการพัฒนาองคกร 6 ดาน การปฏิบัติใชหลัก
สติปฏฐาน 4 และกิจกรรมที่ประยุกตรวมสมัย โดยใชหลักธรรมไดแก ไตรสิกขา เมตตา โดยมีจุดหมาย
เพื่อใหความสําคัญกับการปฏิบัติธรรม พรอมกันกับชวยกันรักษา ปฏิบัติตาม และถายทอดคนรุนหลัง
ไดปฏิบัติสืบตอไป 

อภิษฎาข ศรีเครือคง (2556) ไดทําการวิจัยเรื่อง รูปแบบการพัฒนาที่พึงประสงฆตามแนว
พุทธของผูบริหารสตรีในมหาวิทยาลัยของรัฐ ผลการวิจัยพบวา รูปแบบการพัฒนาภาวะผูนําที่พึง
ประสงคประกอบดวยองคประกอบที่สํ าคัญ 3องคประกอบคือ1)องคประกอบดานจักขุมา 
ประกอบดวย การมีวิสัยทัศนมองการณไกล มีความสามารถในการวางแผน คิดตาง พัฒนา                
มีสติปญญาไหวพริบปฏิภาณดี ริเริ่มสิ่งใหมๆ นโยบายใหม 2) องคประกอบดานวิธุโร ประกอบดวย 
ตองเปนผูมีสมรรถภาพในการทํางาน มีความเชียวชาญในการบริหาร คํานึงถึงความสามารถและ
ปจเจกบุคคล มุงเกณฑ มุงงาน มีความยืดหยุนสูง จัดใหมีการประชุมเสมอ สงเสริมสนับสนุนให
ผูรวมงานพัฒนาตนเอง นําเทคดนดลยีมาใชพัฒนางาน ทักษะในการสื่อสารดี และมีความสามารถใน
การทํางานเปนทีม 3) องคประกอบดานนิสสยสัมปนโน ประกอบดวยมีมนุษยสัมพันธดี มีบุคลิกภาพดี 
มีทักษะในการติดตอประสานงานดี การวางตนเสมอตนเสมอปลาย มีความสามารถครองใจคน ใหคําแนะนํา
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ชวยเหลือประสานใหองคการเกิดความสามัคคี มีความเชื่อมั่นในตนเอง เมตตา กรุณา ยุติธรรม 
ซื่อสัตยสุจริต 

อินเกอรโซลล (Ingrsool, 1963) ทําการวิจัยเรื่อง พระสงฆกับมรรค: การวิเคราะหบทบาท
ของพระสงฆในหมูบานภาคกลางในประเทศไทย ผลการวิจัยพบวา การเปลี่ยนแปลงบทบาทของ
พระสงฆในชนบท เปนผลมาจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพความเปนอยูเนื่องมาจากอิทธิพลทั้ง
ภายในและภายนอกชนบท การคมนาคมที่เจริญทําใหพระสงฆและชาวบานมีความคิดที่กวางขึ้นและ
ติดตอกับบุคคลภายนอกไดมากขึ้น การเปลี่ยนแปลงบทบาทของพระสงฆมีสวนเกี่ยวพันกับคานิยม
ใหมๆของชาวบาน ชาวบานเริ่มจะละทิ้งหนาที่ที่เคยปฏิบัติกันและเริ่มรับความคิดใหมๆ เขามาแทน 
ดังนั้น พระสงฆจึงจําเปนที่จะตองปรับตัวเองใหสนองกับความคิดความเชื่อใหมของพระสงฆเองและ
ชาวบาน 

เคลานสเนอร (Klansner,1974) ไดทําการวิจัยเรื่อง “พุทธศาสนาในอีสาน” ผลการวิจัย
พบวามีลักษณะกลมกลืนกับความจริงทางสังคม เศรษฐกิจ พุทธปญญา และจิตวิทยา พบวาลักษณะนี้
อยูในความสัมพันธของพุทธศาสนา ศาสนาพราหมณ และลัทธิผีสางเทวดา (Animism) แมศาสนา
ดังกลาวจะมีความแตกตางกันในแงคิด ความเชื่อ แตในดานการปฏิบัติไมไดขัดแยงกัน ตรงกันขามตาง
ก็ชวยกันเสริมเพิ่มพลังแกกันและกันยิ่งขึ้น เราจะพบลักษณะเชนนี้ในพิธีตางๆคือ พิธีขอฝน การรักษา
ความเจ็บปวย การแตงงาน ฯลฯ พิธีกรรมดังกลาวนี้ประกอบดวยพิธีกรรมทางพุทธและพราหมณ
รวมกัน โดยมีวัดเปนศูนยกลางของกิจกรรมทางสังคมทุกอยาง และมีพระสงฆเปนผูกระทําหรือ
ประสานงาน 

เคอรส (Kirsch, 1976) ไดทําการวิจัยเรื่อง พุทธศาสนาของชาวภูไทที่บานหนองสูง จังหวัด
สกลนคร ผลการวิจัยพบวา พุทธศาสนามีบทบาทสําคัญในการกําหนดรูปแบบและหลอหลอม
สังคมไทย พุทธศาสนาเปนศาสนาที่ผสมระหวางศาสนาพราหมณ (Brahmanism) และความเชื่อ
เกี่ยวกับผีสางเทวดา และพุทธศาสนาเปนศูนยรวมใจของชาวไทย พระธรรมคําสอนของพุทธศาสนาทํา
ใหการปฏิบัติเปนไปในแนวเดียวกัน ในฐานะที่ศาสนาเปนสวนหนึ่งของสังคม เมื่อสังคมเปลี่ยนไปก็มี
ผลทําใหพุทธศาสนาผกผันตามไปดวย 
 
2.10 กรอบแนวคิดการวิจัย 

ผูวิจัยไดกําหนดกรอบแนวคิดเกี่ยวกับการวิจัย เรื่องกระบวนทัศนใหมการบริหารจัดการ
วัดในยุคโลกาภิวัตน จากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของในบทที่ 2 และการศึกษาสังเกตจาก
ประสบการณในฐานะที่เปนนักการศึกษาจากวัดไดพบเห็นความเปนมาและความเปลี่ยนแปลงทาง
สังคมวัดและองคกรวัด อีกทั้งไดศึกษาผลงานที่เกี่ยวของ พบวายังไมมีนักวิชาการระดับปริญญาเอกใด
ไดศึกษาการบริหารจัดการวัดในดานลึก อาจเปนเพราะเห็นวาวัดเปนเรื่องที่เห็นกันโดยทั่วไป หากแต
ศึกษาโดยเชิงลึกแลวจะพบวาการบริหารจัดการวัดเมื่อจัดระบบใหดีแลววัดก็จะกลายเปนศูนยกลาง
ของชุมชนในทามกลางกระแสโลกาภิวัตนไดเปนอยางดี โดยผูวิจัยไดออกแบบกรอบแนวคิดการวิจัยไว
ดังนี้ 
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         ตัวแปรตน                                                  ตัวแปรตาม 

 
ภาพที่ 2.11 กรอบแนวคิดการวิจัย 
ที่มา: สาธิต พนารี (2556) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปจจัยพันธกิจของวัด 
- ศาสนสถาน 
- ศาสนบุคคล 
- ศาสนสมบัต ิ
- สิ่งแวดลอมของวัด 
- การปกครอง 
- การจัดการศึกษา 
- การบริการสาธารณะ 
- การเผยแผศาสนธรรม 

 

กระบวนทั ศน ก า รบริ หา ร
จัดการวัดในยุคโลกาภิวัตน 
- กระบวนทัศนการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตย 
- กระบวนทัศน การพัฒนา
ภาวะผูนําชุมชนยุคโลกาภิวัตน 
- กระบวนทัศนการ เผยแผ
ธรรมะดวยระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
- กระบวนทัศนการสรางสุข
ภาวะทางใจและอนามัยชุมชน 
-กระบวนทัศนการเฝาระวังและ
สกัดกั้นอบายมุขทั้งปวง 

ปจจัยการบริหารจัดการวัด 
- งบประมาณ 
- ระบบเทคโนโลยีสื่อสาร 

-ภาวะผูนําที่เหมาะสม 
- ชุมชนสัมพันธ 
- กฎขอบังคับ 
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ตารางที่ 2.5 ตัวชี้วัดตัวแปร(Variables Indicators) 
 

ตัวแปร ตัวบงชี้สัมพันธกับตัวแปร เครื่องมือวัด 

ปจจัยพันธกิจของวัด 

- ศาสนสถาน 
- ศาสนบุคคล 
- ศาสนสมบัต ิ
- สิ่งแวดลอมของวัด 
- การปกครอง 
- การจัดการศึกษา 
- การบริการสาธารณะ 
- การเผยแผศาสนธรรม 

1.แบบสอบถามและแบบ
สัมภาษณ 
Descriptive Statistics 
วิเคราะหความสัมพันธคา
ถดถอย (Regression) 

ปจจัยการบริการจัดการวัด 

- งบประมาณ 
- ระบบเทคโนโลยีสื่อสาร 

- ชุมชนสัมพันธ 
- ภาวะผูนําที่เหมาะสม 

- กฎขอบังคับ 

1.แบบสอบถามและแบบ
สัมภาษณ 
Descriptive Statistics 
วิเคราะหความสัมพันธคา
ถดถอย (Regression) 

กระบวนทัศนการบริหารจัดการ
วั ดยุ ค โ ลกาภิ วั ตน ใ นจั งหวั ด
นครสวรรคและจังหวัดพิจิตร 

 

- กระบวนทัศนการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตย 
- กระบวนทัศนการพัฒนาภาวะ
ผูนําชุมชนยุคโลกาภิวัตน 
- ก ระบวนทั ศน ก า ร เ ผยแผ
ธรรมะดวยระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
- กระบวนทัศนการสร างสุข
ภาวะและอนามัยชุมชน 
- กระบวนทัศนการเฝาระวังและ
สกัดกั้นอบายมุขทั้งปวง 

1.แบบสอบถามและแบบ
สัมภาษณ 
Descriptive Statistics 
วิเคราะหความสัมพันธคา
ถดถอย (Regression)) 

 



 
 

บทที่ 3 
วิธีดําเนินการวิจัย 

 
 การศึกษาวิจัยเรื่อง “กระบวนทัศนการบริหารจัดการวัดยุคโลกาภิวัตนในจังหวัดนครสวรรค
และจังหวัดพิจิตร” ในครั้งนี้ผูวิจัยใชวิธีการวิจัยใชระเบียบวิธีวิจัยแบบผสานวิธี คือใชระเบียบวิธีวิจัย
เชิงคุณภาพเพื่อการเก็บขอมูลและวิเคราะหขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณผูเกี่ยวของกับประเด็นปญหา
ที่ผูวิจัยตองการศึกษา แลวใชกระบวนการวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพในการจัดกระทํากับขอมูล และ
ผูวิจัยยังใชระเบียบวิธีวิจัย  เชิงปริมาณเพื่อการเก็บขอมูลและวิเคราะหขอมูลที่ไดจากแบบสอบถาม
จากผูที่เกี่ยวของกับประเด็นปญหาที่ผูวิจัยตองการศึกษาแลวใชกระบวนการวิเคราะหขอมูลเชิง
ปริมาณในการจัดกระทํากับขอมูล ดังกลาว  
 จากนั้นผูวิจัยยังใชการวิเคราะห และสังเคราะหขอมูลที่ไดจากการศึกษาคนควาจากเอกสาร 
งานวิจัย เอกสารแนวคิด และทฤษฏีที่เกี่ยวของกับประเด็นปญหาที่ผูวิจัยตองการศึกษา เพื่อเปน
แนวทางประกอบในการวิจัย โดยมีลําดับและขั้นตอนของการวิจัย จึงประกอบดวย 1) แหลงขอมูลใน
การวิจัย 2) ประชากรที่ใชในการวิจัย 3) เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 4) การเก็บรวบรวมขอมูล          5) 
การวิเคราะหขอมูล และ 6) นิยามศัพทปฏิบัติการ 
 
3.1 แหลงขอมูลในการวิจยั 
 การศึกษาครั้งนี้เปนการศึกษาทั้งเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ ดังนั้นประชากรและกลุม
ตัวอยางจึงแยกออกเปน 2 กลุม ดังนี้ 
 3.1.1 ขอมูลปฐมภูมิ ไดจากการสํารวจพื้นที่ศึกษา เพื่อตองการศึกษาขอมูลพื้นฐานลักษณะ
ทั่วไปของวัดและชุมชน สภาพทางดานเศรษฐกิจ สังคม ความเปนอยู สภาพแวดลอมของธรรมชาติ 
ความสัมพันธภายในวัดกับชุมชนเปนขอมูลจาการสอบถาม และสัมภาษณเจาคณะจังหวัด รองเจาคณะ
จังหวัด เจาคณะอําเภอ รองเจาคณะอําเภอ เจาคณะตําบล เจาอาวาส และคฤหัสถผูทรงคุณวุฒิทาง
ศาสนา และสอบถามพระภิกษ ุสามเณร รวมทั้งประชาชนจังหวัดนครสวรรค และจังหวัดพิจิตร ทั้งขอมูล
ในอดีตและปจจุบัน เพื่อศึกษาถึงกระบวนทัศนการบริหารจัดการวัดในยุคโลกาภิวัตน 
  การศึกษาขอมูลจากกลุมเปาหมายในพื้นที่โดยการสัมภาษณ การสอบถามจากผูให
ขอมูลหลักในดานตางๆ และจากการสังเกต ดังตอไปนี้ 
  (1) บริบทชุมชนในภาพรวมของสภาพทั่วไปในดานประวัติความเปนมาและลักษณะ
ทางกายภาพภายในวัดและชุมชน การบริการขั้นพื้นฐาน และลักษณะทางเศรษฐกิจ เพื่อใหทราบถึง
การเปลี่ยนแปลงลักษณะทางสังคมในยุคโลกาภิวัตน 
  (2) ศึกษาถึงความเปนมาของวัดที่เกดิขึ้นทั้งในอดีตจนถึงปจจุบัน 
  (3) ศึกษาถึงความรูความเขาใจของปญหาภายในวัดกับชุมชน 
    1) วิธีการสังเกต  
     เปนลักษณะของการเฝาดูเหตุการณตางๆ ที่เกิดขึ้นภายในวัดกับชุมชนเพื่อที่
นําสิ่งที่ไดพบเห็นไปประกอบการวิเคราะหหาสัมพันธสิ่งที่เกิดขึ้นกับสิ่งอื่นๆ ที่สนใจ โดยใชเทคนิค
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วิธีการสังเกตแบบไมมีสวนรวม (Non-Participant Observation) ในการสังเกตสภาพภายในวัดกับ
ชุมชนการเกิดปญหาและวิธีการจัดการของวัด 
   2) วิธีการจดบันทึก 
    การจดบันทึกขอมูล โดยผูวิจัยไดจดบันทึกอยางยอ ขอมูลที่สําคัญๆ ขณะทําการ
สังเกต หรือทันทีหลังการสังเกตเพื่อปองกันการลืม รวมทั้งทําแผนผังคราวๆ ของเหตุการณตางๆ ที่
เกิดขึ้นดวยหลังจากนั้นจึงไดนําบันทึกยอที่เขียนไว มาเรียบเรียง เปนบันทึกที่มีขอความขยายมากขึ้น 
เพื่อไดเกิดความสะดวกในการวิเคราะห และวางแผนการเก็บขอมูลในขั้นตอไป 
 3.1.2 ขอมูลทุติยภูมิ เปนขอมูลที่ไดเก็บรวบรวมไวแลวโดยบุคคล กลุมบุคคล รวมทั้ง
สถาบันตางๆ เชน เอกสาร รายงานวิจัย บทความ วารสารสิ่งพิมพตางๆ เชน เอกสาร งานวิจัย 
บทความ วารสารสิ่งพิมพตางๆ หนังสือ รวมถึงขอมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวของ รวมทั้งแผนที่ภูมิประเทศ 
   ดังนั้นการศึกษาครั้งนี้เปนการศึกษาทั้งเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ ดังนั้นประชากร
และกลุมตัวอยางจึงแยกออกเปน 2 กลุม ดังนี้ 
   1) แหลงขอมูลที่เปนเอกสาร เปนเอกสารหรือหลักฐานตางๆ ซึ่งไดแก พระไตรปฎก 
อรรถกถา ฎีกา อนุฎีกา คัมภีรตางๆ ทางพระพุทธศาสนา พระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ. 2505 แกไข
เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคณะสงฆ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 กฎ ระเบียบ คําสั่ง ของมติมหาเถร
สมาคม รวมถึงหนังสือท่ีเกี่ยวของกับการบริหารจัดการทั้งทางพระพุทธศาสนาและนักวิชาการอ่ืนๆ 
   2) ขอมูลที่เปนบุคคล ผูวิจัยไดกําหนดตัวบุคคลที่ใหขอมูลที่สําคัญที่ใชในการวิจัย     
ม ี2 กลุม ดังนี้ 
    (1) พระสังฆาธิการในระดับจังหวัดและผูทรงคุณวุฒิทางศาสนา ไดแก เจาคณะ
จังหวัด รองเจาคณะจังหวัด เจาคณะอําเภอ รองเจาคณะอําเภอ เจาคณะตําบล เจาอาวาส และ
คฤหัสถผูทรงคุณวุฒิทางศาสนา  
     การเลือกกลุมตัวอยาง ผูวิจัยใชวิธีการเลือกสัมภาษณแบบสอบถามเจาะจง
และสนทนากลุมพระสังฆาธิการระดับจังหวัดและขาราชการพระพุทธศาสนาหรือผูทรงคุณวุฒิทาง
ศาสนา ในเขตนั้น โดยผูวิจัยไดเลือกกลุมเปาหมายแยกออกตาม ตําแหนงตางๆ ซึ่งเปนผูรวม
รับผิดชอบโดยตรงในฐานะที่ทานเหลานั้นเปนผูบริหารจัดการดูแลในสวนของวัดที่สังกัดอยู 
ประกอบดวย  
    แบบสัมภาษณเจาะจง 
    1. เจาคณะจังหวัด    จํานวน  2 รูป 
    2. รองเจาคณะจังหวัด    จํานวน  2 รูป 
    3. เจาคณะอําเภอ     จํานวน  4 รูป 
    4. รองเจาคณะอําเภอ     จํานวน  4 รูป 
    5. เจาคณะตําบล     จํานวน  4 รูป 
    6. เจาอาวาส      จํานวน  2 รูป 
    7. ขาราชการพระพุทธศาสนา        จํานวน  12 คน 
   รวมทั้งหมด     จํานวน  30   รูป/คน 
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    แบบสัมภาษณสัมภาษณในการสนทนากลุม 
    1. ตัวแทนพระนักปกครอง   จํานวน  3 รูป 
    2. ตัวแทนพระนักเผยแผ   จํานวน  2 รูป 
    3. ตัวแทนพระวินยาธิการ   จํานวน  2 รูป 
    4. ตัวแทนประชาชน     จํานวน  2 คน 
    5. ตัวแทนผูทรงคุณวุฒิดานงบประมาณ  จํานวน  2 รูป 
    6. ตัวแทนเจาหนาฝายบานเมือง  จํานวน  2 รูป 
    รวมทั้งหมด     จํานวน  13   รูป/คน 
    (2) พระภิกษุ สามเณรและประชาชนในเขตพื้นที่ ไดแก จังหวัดนครสวรรค และ
จังหวัดพิจิตร  
   ขนาดประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากรเปาหมายของการวิจัย ประกอบดวยพระภิกษุสามเณรและ
ประชาชนจังหวัดนครสวรรคจํานวน 6,181 รูป/คน จังหวัดพิจิตรจํานวน 4,087 รูป รวม 10,268 รูป/
คน 

กําหนดขนาดกลุมตัวอยางโดยใชสูตรของทาโร ยามาเน (Taro Yamane) ที่
ระดับความคลาดเคลื่อน 0.05 ไดขนาดกลุมตัวอยาง 385 รูป และทําการสุมแบบชั้นภูมิดังตารางที่ 
3.1 

 
ตารางที่ 3.1 จํานวนประชากรและกลุมตัวอยาง 

 
ประชากร จํานวน จํานวนวัด กลุมตัวอยาง 

1. พระภิกษุสามเณรจังหวัดนครสวรรค
และประชาชน 

6,181 759 231 

2. พระภิกษุสามเณรจังหวัดพิจิตรและ
ประชาชน 

4,087 483 154 

รวม 10,268 1,242 385 
   
3.2 ตัวแปรที่ใชในการวิจัย  
 3.2.1 ตัวแปรอิสระ ไดแก  

3.2.1.1 ปจจัยพันธกิจของวัด ประกอบดวย ดานศาสนสถาน ดานศาสนบุคคล   
ดานศาสนสมบัติ ดานสิ่งแวดลอมของวัด ดานการปกครอง ดานการจัดการศึกษา ดานการบริการ
สาธารณะ ดานการเผยแผศาสนธรรม 

3.2.1.3 ปจจัยการบริหารจัดการวัด ประกอบดวย ดานงบประมาณ ดานระบบ
เทคโนโลยีสื่อสาร ดานชุมชนสัมพันธ ดานภาวะผูนําที่เหมาะสม  ดานกฎขอบังคับ 
 3.2.2 ตัวแปรตาม คือ กระบวนทัศนการบริหารจัดการวัดยุคโลกาภิวัตน ซึ่งไดแก  กระบวน
ทัศนการปกครองในระบอบประชาธิปไตย กระบวนทัศนการพัฒนาภาวะผูนําชุมชนยุคโลกาภิวัตน 



183 

กระบวนทัศนการเผยแผธรรมะดวยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ กระบวนทัศนการสรางสุขภาวะและ
อนามัยชุมชน และกระบวนทัศนการเฝาระวังและสกัดก้ันอบายมุขทั้งปวง  
 
3.3 เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 

การวิจัยศึกษาเรื่อง กระบวนทัศนการบริหารจัดการวัดยุคโลกาภิวัตนในจังหวัดนครสวรรค 
และจังหวัดพิจิตรนี้ ผูวิจัยใชการศึกษาทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพควบคูกัน ดังนั้นเครื่องมือวิจัยที่
ผูวิจัยใชในการเก็บขอมูลครั้งนี้ จึงประกอบดวย  
 3.3.1 เครื่องมือในการวิจัยเชิงคุณภาพ ผูวิจัยใชวิธีการเลือกสัมภาษณเจาะจงเฉพาะผูที่มี
บทบาทสําคัญในพระพุทธศาสนา ไดแก พระสังฆาธิการระดับจังหวัดและขาราชการพระพุทธศาสนา
หรือผูทรงคุณวุฒิทางศาสนา โดยผูวิจัยไดเลือกกลุมเปาหมายซึ่งเปนผูรวมรับผิดชอบโดยตรงในฐานะที่
ทานเหลานั้นเปนผูสรางความเจริญกาวหนาอยางมีประสิทธิภาพ  

3.3.1.1 แบบสัมภาษณการวิจัยเปนแบบสัมภาษณเชิงลึกแบบมีโครงสราง (Structured 
In-depth Interview) โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา 1) เพื่อศึกษากระบวนทัศนการบริหารจัดการวัดยุค
โลกาภิวัตนในจังหวัดนครสวรรคและจังหวัดพิจิตร 2 ) เพื่อศึกษาปจจัยที่มีผลตอกระบวนทัศนการ
บริหารจัดการวัดในจังหวัดนครสวรรคและจังหวัดพิจิตร 3) เพื่อเสนอแนวทางปรับปรุงกระบวนทัศน
การบริหารจัดการวัดในยุคโลกาภิวัตนในจังหวัดนครสวรรคและจังหวัดพิจิตร  
  3.3.1.2 การสรางเครื่องมือวิจัย ผูวิจัยไดศึกษาแนวคิดที่เกี่ยวกับ 1) ความเปนมาของ
วัด 2) ระบบการบริหารจัดการวัด 3) ปจจัยที่มีผลการบริหารจัดการวัด แลวนํามารางเปนขอคําถามที่
จะใชในการสัมภาษณ ปรับปรุงแกไขแบบสัมภาษณใหถูกตองสมบูรณและนําไปใชเก็บรวบรวมขอมูล 
 3.3.2 เครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูลเชิงปริมาณ เปนแบบสอบถามการวิจัยที่ผูวิจัยสรางขึ้น
เองแบงเปน 2 สวน ดังนี้ 
  สวนที่  1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม เปนแบบตรวจสอบรายการ 
(Checklist) ประกอบดวย อายุ วุฒิการศึกษาสามัญ วุฒิการศึกษาทางธรรม และวุฒิการศึกษาทาง
เปรียญธรรม จํานวนรวม 4 ขอ 
  สวนที่ที่ 2 แบบสอบถามวัดตัวแปรที่มีผลตอกระบวนทัศนการบริหารจัดการวัดในยุค
โลกาภิวัตน เปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) จํานวน 4 ระดับ ระดับประสิทธิภาพ
มากที่สุด ระดับประสิทธิภาพมาก ระดับประสิทธิภาพนอย และระดับประสิทธิภาพนอยมาก          
ซึ่งจํานวนตัวแปรในดานตางๆ จํานวน 3 ดาน รวมจํานวน 92 ขอ ดังนี้ 1. ปจจัยพันธกิจของวัด       
2. ปจจัยการบริหารจัดการวัด 3. กระบวนทัศนการบริหารจัดการวัดในยุคโลกาภิวัตน 
  3.3.2.1 ขั้นตอนในการสรางเครื่องมือแบบสอบถาม 
   แบบสอบถามวัดพระภิกษุ สามเณรในเขตพื้นที่ ไดแก จังหวัดนครสวรรค 
และจังหวัดพิจิตร โดยใหบริการผูวิจัยไปดําเนินการสรางขั้นตามข้ันตอน ดังนี้ 
   1. กําหนดจุดมุงหมายในการสรางแบบสอบถามเกี่ยวกับกระบวนทัศนการ
บริหารจัดการวัดในยุคโลกาภิวัตน 
   2. ศึกษา นิยาม ทฤษฏี เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวของกับกระบวนทัศน
การบริหารจัดการวัดในยุคโลกาภิวัตน 
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   3. ใหความหมายและเขียนนิยามปฏิบัติการจากแนวทางศึกษาเอกสาร
รวมทั้งงานวิจัยที่เก่ียวของกับกระบวนทัศนการบริหารจัดการวัดในยุคโลกาภิวัตน 
   4. เขียนขอคําถามใหสอดคลองกับนิยามปฏิบัติการ ซึ่งเปนแบบสอบถาม
ตามมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) จํานวน 4 ระดับ แลวนําไปใหคณะกรรมการควบคุม
วิทยานิพนธพิจารณาเพ่ือปรับปรุงแกไขจากผูเชี่ยวชาญ 
   5. นําแบบสอบถามที่ไดสรางขึ้นมาไปตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงพินิจ 
โดยผู เชี่ยวชาญ จํานวน 5 ทาน เพื่อที่ทําการพิจารณาความสอดคลองและครอบคลุมของ
แบบสอบถามกับนิยามปฏิบัติการ หลังจากนั้นนํามาปรับแกขอคําถามตามขอเสนอแนะของ
ผูเชี่ยวชาญแลวคัดเลือกขอคําถามที่มีคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ตั้งแต 0.50 ขึ้นไป 
   6. นําแบบสอบถามที่ไดจากขอ 5 ไปใหประธานและคณะกรรมการที่
ควบคุมวิทยานิพนธพิจารณาอีกครั้ง ปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะ และนําไปทดลองใช (Try out) 
กับ ขาราชการในสํานักงานพระพุทธศาสนา และพระภิกษุ สามเณรในเขตพื้นที่ ไดแก จังหวัด
นครสวรรค และจังหวัดพิจิตร ที่ไมใชกลุมตัวอยาง จํานวน 50 คน 
   7. วิเคราะหคาอํานาจจําแนกรายขอ (Item Analysis) ของแบบวัดทั้งฉบับ
แตละขอกับคะแนนรวม (Item Total Correlation) เปนรายดานที่ไดจากการทดลองใช (Try out) 
มาวิเคราะหสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางคะแนนแตละขอกับคะแนนรวมโดยใชสูตรสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธแบบเพียรสัน (The Pearson Correlation Coefficient ) คัดเลือกคําถามที่มีคาอํานาจ
จําแนก ตั้งแต 0.20 ขึ้นไป  
   8. นําแบบสอบถามที่ไดจากขอ 7 ไปหาความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม
ดานๆ ทั้งฉบับจากนั้นนําผลการทดลองใชมาวิ เคราะหหาคาความเชื่อมั่น (Reliability) ของ
แบบสอบถามโดยใชสูตรโดยหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟา (Coefficient of Alpha) ตามแบบของครอนบราค       
อางถึงใน  พวงรัตน ทวีรัตน (2538) และยุทธ ไกยวรรณ (2545) โดยในแตละดานผลของการทดสอบ
ความเที่ยงหรือความเชื่อมั่น (Reliability) นั้น เทากับหรือมากกวา 0.60 ถือวาเปนขอคําถามที่
สามารถนําไปเก็บขอมูลจากผูตอบแบบสอบถาม ซึ่งเปนกลุมตัวอยางได โดยผลของการทดสอบความ
เที่ยงหรือความเชื่อมั่น (Reliability) ซึ่งมากกวา 0.60 ถือวาแบบสอบถามมีความเที่ยงในการนําไป
เก็บขอมูล เพื่อนํามาวิเคราะหและแปลความหมายได ซึ่งจากการนําแบบสอบถามไปทดสอบไดคาของ
ความเชื่อมั่นเทากับ 0.80 
   9. จัดพิมพแบบสอบถามที่สรางขึ้นและมีคุณภาพแลวมาจัดพิมพเปนรูปเลม
ที่สมบูรณไปเก็บขอมูลกับกลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย  
   ดังรายละเอียดลําดับขั้นตอนการสรางแบบสอบถามแสดงความคิดเห็นของ
ภิกษุสามเณรและขาราชการสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรคและพิจิตร ดังภาพที่ 3.2 
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ภาพที่ 3.1 ลําดับขั้นตอนการสรางแบบสอบถามวัดผลกระบวนทัศนการบริหารจัดการวัดยุค      

โลกาภิวัตน 
 

จุดมุงหมายในการแสดงแบบวัด 

คนควา ศึกษา นิยาม ทฤษฏี เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

เขียนนิยามปฏิบัติการ 

เสนอเครื่องมือวิจัยตออาจารยที่ปรึกษาพิจารณา/ปรับปรุง

ตรวจสอบความเที่ยงตรงโดยผูเชี่ยวชาญ 5 ทาน 

 
คัดเลือกขอคําถามที่มีความเที่ยงตรง 

IOC = ≥ 0.5 

นําแบบวัดไปทดลองใช (Try out) เพื่อหาคาอํานาจ

ตัดทิ้ง 

 
คัดเลือกขอคําถามที่มีคาความสัมพันธ 

รายขอกับคะแนนรวม ≥ 0.20 

หาคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม 

ตัดทิ้ง 

จัดทําแบบวัดฉบับสมบูรณเพ่ือใชในการเก็บรวบรวมขอมูลตอไป 

ไมผานเกณฑ 

ผานเกณฑ 

ไมผานเกณฑ 

ผานเกณฑ 
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3.4 การเก็บรวบรวมขอมูล 
 ในการจัดเก็บขอมูลจะดําเนินการโดยผูวิจัยจัดเก็บดวยตัวเองและมีผูชวยวิจัย ในการเก็บ
ขอมูลจากแบบสัมภาษณที่วัดผลของกระบวนทัศนการบริหารจัดการวัด ซึ่งผูวิจัยมีขั้นตอนในการ
จัดเก็บรวบรวมขอมูลดังตอไปนี้ 
 3.4.1 ผูวิจัยขอหนังสือแนะนําตัวผูวิจัยจากสํานักงานบัณฑิตศึกษา สถาบันมหาวิทยาลัย  
ราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ ยื่นตอพระสังฆาธิการระดับจังหวัดและขาราชการ
พระพุทธศาสนาหรือผูทรงคุณวุฒิทางศาสนาที่เปนกลุมตัวอยาง เพื่อขออนุญาตใหผูที่เกี่ยวของ
เกี่ยวกับการดูแลดานการบริหารจัดการคณะสงฆ เปนกลุมตัวอยางในการใหสัมภาษณ 
 3.4.2 ติดตอขอความรวมมือกับเจาคณะจังหวัด รองเจาคณะจังหวัด เจาคณะอําเภอ       
รองเจาคณะอําเภอ เจาคณะตําบล เจาอาวาส และขาราชการในสํานักงานพระพุทธศาสนา ที่เปน 
กลุมตัวอยางในการสัมภาษณ ไปเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยาง (ตามรายละเอียดในเรื่องกลุมตัวอยาง) 
 3.4.3 การศึกษาขอมูลจากเอกสาร (Documentary Study) ใชในการรวบรวมขอมูลที่มี
สวนเกี่ยวของกับการบริหารจัดการวัดในยุคโลกาภิวัตน และโดยผูวิจัยศึกษาเอกสารเฉพาะในสวนที่มี
การเชื่อมโยงถึงขอมูลที่เปนประโยชนตอการวิจัย และขอมูลที่ไดรับการกลาวถึงในการสัมภาษณ ซึ่ง
สามารถจําแนกเอกสารที่ศึกษามีดังนี้ พระไตรปฎก อรรถกถา ฎีกาและอนุฎีกาตางๆ พระราชบัญญัติ
คณะสงฆ พ.ศ. 2505 แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคณะสงฆ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 เปนตน      
กฎระเบียบ คําสั่ง และมติมหาเภรสมาคม รวมถึงเอกสารอื่น ๆ ที่เก่ียวของที่จัดทําข้ึน 
 3.4.4 การสัมภาษณ (Interview) การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ใชทั้งการสัมภาษณแบบกึ่ง
ทางการ (Semiformal Interview) และการสัมภาษณแบบไมเปนทางการ (Informal Interview) 
ดําเนินการสัมภาษณผูแทนพระสังฆาธิการระดับจังหวัดและขาราชการพระพุทธศาสนาหรือ
ผูทรงคุณวุฒิทางศาสนา คําถามที่ใชจะเปนเพียงแนวทางในการสัมภาษณ เพ่ือศึกษาการบริหารจัดการ
วัดในยุคโลกาภิวัตน ของจังหวัดนครสวรรค และจังหวัดพิจิตร ที่ประสบความสําเร็จในการบริหาร
จัดการวัด 
 3.4.5 สรุปผลจากการสัมภาษณ แลวนําไปประกอบกับการสรางแบบสอบถาม 
 3.4.6 การเก็บขอมูลเชิงปริมาณ โดยการใชแบบสอบถาม 
  การศึกษาครั้งนี้ผูวิจัยทําการเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเองพรอมผูชวยนักวิจัยโดย ขอ
อนุญาตเก็บขอมูลและดําเนินการดังตอไปนี ้
  3.4.6.1 ผูวิจัยนําหนังสือแนะนําตนเองจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
วไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ ถึงผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลนั้นๆ เพื่อชี้แจง
วัตถุประสงคพรอมทั้งชี้แจงการพิทักษสิทธิ์ในการสอบถาม และขอความรวมมือในการเก็บรวบรวม
ขอมูล ตาม วัน เวลาราชการ 
  3.4.6.2 ผูวิจัยอธิบายวิธีการเก็บขอมูลและกรอกขอมูลกับกลุมตัวอยาง เมื่อกลุมตัวอยาง
อนุญาต ผูวิจัยและผูชวยนักวิจัยสอบถามกลุมตัวอยางตามขั้นตอนของแบบสอบถามจากนั้นจึงนํากับมา
วิเคราะหตามขั้นตอนตอไป 
 3.4.7 การสนทนากลุม (Focus Group) นําผลการวิจัยทั้งเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณไป
สรางแบบสัมภาษณในการสนทนากลุมเพ่ือหาขอคิดเห็นและขอเสนอปรับปรุง 
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3.5 การวิเคราะหขอมูล 
 ผูวิจัยรวบรวมขอมูลและเก็บขอมูลมาแลวนําแบบสอบถามที่ไดสอบถาม โดยแบงเปน
ประเด็นตามคําถามของการวิจัยที่สอดคลองกับวัตถุประสงคและกรอบการวิจัยโดยใชระบบ IDEB 
(บุญทัน ดอกไธสง, 2549: หลักการนําเสนอขอมูลเชิงคุณภาพและปริมาณ) หรือ ระบบ 1-2-3-4 เพื่อ
นํามาวิเคราะหในแตละประเด็นตามหลักของเนื้อหาสาระที่ไดมาจากการสอบถามโดยทําการวิเคราะห
เปนคูๆ ในแตละประเด็นของขอมูลจากพระภิกษแุละสามเณรในเขตพ้ืนที่  
 สําหรับการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดใชวิธีการวิเคราะหขอมูลดังนี้ 
 3.5.1 ขอมูลเชิงคุณภาพ วิเคราะหดังนี้ 
  3.5.1.1 ขอมูลที่ ไดจากการศึกษาเอกสาร ใชวิธีการวิ เคราะห เอกสารเนื้อหา 
(Content Analysis) นําเสนอขอมูลดวยวิธีการพรรณนา 
  3.5.1.2 ขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณ (Interview) ใชวิธีอุปมานวิเคราะห (Analytic 
Induction) โดยนําขอมูลมาเรียบเรียงและจําแนกอยางเปนระบบ จากนั้นนามาตีความหมาย เชื่อมโดย
ความสัมพันธและสรางขอสรุปจากขอมูลตางๆ ที่รวบรวมได โดยทําไปพรอมๆ กับการเก็บรวบรวมขอมูล
ทั้งนี้เพื่อจะไดศึกษาประเด็นตางๆ ไดลึกซึ้ง เมื่อประเด็นใดวิเคราะหแลวไมมีความชัดเจนก็จะตามไป        
เก็บขอมูลเพิ่มเติมในประเด็นตางๆ เหลานั้น เพื่อตอบคําถามหลักตามวัตถุประสงคของการวิจัยขอมูล     
เชิงคุณภาพไดนํามาวิเคราะหเพื่อหาความเชื่อมโยงความสัมพันธเชิงทฤษฏี (Denzin, 1970) ซึ่งขั้นตอน   
การวิเคราะหขอมูลดําเนินการดังนี้ 
   1) การตรวจสอบขอมูล ใชวิธีการตรวจสอบขอมูลเชิงคุณภาพ ดังนี้ 
    (1) ทําการตรวจสอบขอมูลเรื่องเดียวกันจากแหลงขอมูลที่ตางกันเปน
การตรวจ สอบแบบสามเสาดานขอมูล (Data Triangulation) เพื่อทําการตรวจสอบวาเมื่อบุคคลที่ให
ขอมูลเปลี่ยนไปขอมูลจะยังคงเหมือนเดิมหรือไม (Denzin, 1970)  
    (2) ทําการตรวจสอบขอมูลในระหวางการเก็บรวมรวมขอมูลเปนการ
ตรวจสอบในสนาม โดยใชวิธีการตรวจสอบแบบสามเสาดานวิธีรวบรวมขอมูล (Methodological 
Triangulation) ทั้งจากากรศึกษาเอกสารการสัมภาษณ และการสนทนากลุมเพื่อใหไดขอมูลที่มีความ
ถูกตอง (Denzin, 1970) 
    (3) ตรวจสอบขอมูลกับผูใหขอมูลสําคัญ (Key Informants) โดยผูวิจัย
นําขอมูลที่ไดวิเคราะหแลวไปใหผูใหขอมูลสําคัญของพระสังฆาธิการระดับจังหวัดและผูทรงคุณวุฒิทาง
ศาสนาและผูเกี่ยวของอาน เพื่อตรวจสอบความถูกตองของขอมูลและสามารถปรับแกไขขอมูลให
ถูกตองได 
   2) นําขอมูลมาจัดระบบ โดยการขอมูลใหเปนหมวดหมู 
   3) จัดขอมูลใหเปนขอมูลเชิงปริมาณเพ่ือการวิเคราะหดวยสถิติเชิงพรรณนา
อยางงาย เชน คาความถี่ (Frequency) และ ความรอยละ (Percentage) และทําใหเปนขอมูล        
เชิงคุณภาพดวยการนําเสนอในประเด็นที่เชื่อมโยงกับกรอบแนวคิดการวิจัย 
   วิเคราะหขอมูลจาก แบบนําสัมภาษณ โดยเปนขั้นตอนของการจัดการขอมูล
ที่กระจัดกระจายใหอยูในระบบ โดยอาศัยพื้นฐานการจําแนกหมวดหมูอยางใดอยางหนึ่ง เพื่อชวยให
เกิดความเขาใจ แยกแยะองคประกอบของปรากฏการณที่ศึกษาและทําความเขาใจกับระบบของความ
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หลากหลายเหลานี้ การจัดและจําแนกขอมูลเหลานี้เพื่อชวยในการวิเคราะหถึง รูปแบบการจัดการ 
เงื่อนไขในการรวมตัว การมีสวนรวมของชุมชน รวมถึงกระบวนการทํางานของกลุมผูนํา จากนั้นนําเอา
ขอมูลตางๆ มาจัดระบบเพื่อมองถึงความสัมพันธของขอมูล และนําไปหาความเชื่อมโยงของ
ปรากฏการณในพื้นที่ตอไป 

3.5.2 ขอมูลเชิงปริมาณ นํามาจัดกระทําเปนหมวดหมู เพื่อเปนขอมูลเสริมความแมนตรง
และชัดเจนของขอมูลเชิงคุณภาพ วิเคราะหดวยสถิติเชิงพรรณนา ไดแก คาความถี่ (Frequency)       
คารอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (Arithmetic Mean) สัมประสิทธิ์ของความแปรผัน (CV) และ       
คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) (พิชิต พิทักษเทพสมบัติ, 2548) 
  ระดับความคิดเห็นตอการบริหารมากที่สุด กําหนดให 4  คะแนน 
  ระดับความคิดเห็นตอการบริหารมาก กําหนดให 3  คะแนน 
  ระดับความคิดเห็นตอการบริหารนอย กําหนดให 2  คะแนน 
  ระดับความคิดเห็นตอการบริหารนอยมาก กําหนดให 1  คะแนน 
 3.5.3 การแปลผล คาเฉลี่ย ใชเกณฑของเบสท (Best, 1970 อางถึงใน บุญชม ศรีสะอาด, 
2536) ดังนี้  
  ชวงคาเฉลี่ย   การแปลผล  
  3.26 - 4.00  =  ระดับความคิดเห็นตอการบริหารมากที่สุด   
  2.56 - 3.25  =  ระดับความคิดเห็นตอการบริหารมาก   
  1.76 - 2.55  =  ระดับความคิดเห็นตอการบริหารนอย   
  1.00 - 1.75  =  ระดับความคิดเห็นตอการบริหารนอยมาก  
 3.5.4 สถิติที่ ใชในการหาคุณภาพเครื่องมือโดยหาคาของความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา 
(Content Validity) ของแบบวัดบุคลิกภาพ มีเกณฑดังนี้ 
  1) ขอคําถามที่มีคา IOC ตั้งแต 0.50-1.00 มีคาความเที่ยงตรง ใชได 
  2) ขอคําถามที่มีคา IOC ต่ํากวา 0.50 ตองปรับปรุง ยังใชไมได 
 

IOC = ∑R/N 
 
เมื่อ IOC  แทน  ดัชนีความถูกตอง 
∑R แทน  ผลรวมคะแนนความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญทั้งหมด 
N  แทน  จํานวนผูเชี่ยวชาญ 
แทนคา    = 4/5 
ความเที่ยงตรงของแบบสอบถาม = 0.8 

 
3.6 นิยามตัวแปรปฏิบัติการ 
 กระบวนทัศนการบริหารจัดการวัด หมายถึง กรอบแนวคิดในการบริหารดําเนินการของวัด
เพื่อใหภารกิจสําเร็จลุลวงไปดวยดี โดยมีภารหนาที่สอดคลองกับภารกิจหลักของคณะสงฆ 
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 ปจจัยพันธกิจของวัด หมายถึง ปจจัยที่เก่ียวเนื่องภารกิจที่วัดตองดําเนินการ 
 ปจจัยการบริหารจัดการวัด หมายถึง ปจจัยที่เก้ือหนุนใหภารกิจของวัดสําเร็จไปดวยดี 
 ศาสนสถาน หมายถึง สถานที่ หรือสิ่งกอสราง ที่สรางขึ้นเพื่อใชในกิจการของสงฆ หรือที่
เกี่ยวของกับ พระพุทธศาสนา ที่มีอยูภายในวัด ไดแก โบสถ วิหาร ศาลา เจดีย และสถูป เปนตน เปน
สถานที่ซึ่งใชประกอบพิธีทางศาสนา เปนที่พํานักของพระภิกษุ และเปนอนุสรณใหระลึกถึงคุณพระ
รัตนตรัย ซึ่งพุทธศาสนิกชนนิยมไปกราบไหวบูชา และรวมกิจกรรมตางๆ 
 ศาสนบุคคล หมายถึง บุคคลผูมีสวนเกี่ยวของในการบริหารจัดการวัด อันไดแก เจาอาวาส 
รองเจาอาวาส ภิกษุสามเณร ไวยาวัจกร การกสงฆ คณะกรรมการวัด และสมาชิกสงฆภายในวัด ซึ่งมี
หนาที่ในการชวยกันดูแลกิจการภายในวัดตามแตท่ีไดถูกกําหนดหรือแตงตั้งไว 
 สาธารณสมบัติ หมายถึง ทรัพยสินของพระพุทธศาสนาทั้งที่เปนสังหาริมทรัพยและที่เปน
อสังหาริมทรัพย มี 2 อยาง คือ ศาสนสมบัตกิลางและศาสนสมบัติของวัด 
 สิ่งแวดลอมของวัด หมายถึง บริบทภายในวัด ซึ่งหมายรวมทั้งสิ่งที่มีชีวิตและไมมีชีวิตที่วัด
จะตองบริหารจัดการใหเปนระเบียบเรียบรอย 
 พระสังฆาธิการ หมายถึง พระสังฆาธิการ หมายถึง พระภิกษุผูดํารงตําแหนงปกครองคณะ
สงฆ ไดแก เจาคณะใหญ เจาคณะภาค รองเจาคณะภาค เจาคณะจังหวัด รองเจาคณะจังหวัด       
เจาคณะอําเภอ รองเจาคณะอําเภอ เจาคณะตําบล รองเจาคณะตําบล เจาอาวาส รองเจาอาวาส 
ผูชวยเจาอาวาส 
 การปกครอง หมายถึง การปกครองคณะสงฆในระดับวัดโดยมีเจาอาวาสเปนผูปกครอง  
 กิจการคณะสงฆ หมายถึง ภาระหนาที่พระสงฆตองปฏิบัติโดยมีพระสังฆาธิการเปนหัวหนา
คณะผูปฏิบัติงาน ซึ่งมีทั้งหมด 6 ดาน ไดแกการปกครอง การศาสนศึกษา การศึกษาสงเคราะห การ
เผยแผ สาธารณูปการ และสาธารณสงเคราะห แตในงานวิจัยนี้ผูวิจัยจํากัดขอบเขตของภารกิจใหแคบ
ลงอีกจากเดิมที่มี 6 คือ ใหเหลือ 4 ประการโดยผนวกการศาสนศึกษาและการศึกษาสงเคราะหเขา
ดวยกันเปน “การจัดการศึกษา” และผนวกสาธารณูปการและสาธารณสงเคราะหเขาดวยกันเปน 
“การบริการสาธารณะ” 
 การเผยแผศาสนธรรม หมายถึง วิธีการในการนําหลักธรรมขององคสมเด็จพระสัมมา  
สัมพุทธเจาไปประกาศสั่งสอนแกพุทธศาสนิกชนเพื่อใหเกิดประโยชนในการดํารงชีวิตอยางสูงสุด 
 ภาวะผูนําที่เหมาะสม หมายถึง ความเปนผูนําของเจาอาวาสหรือผูมีบทบาทโดดเดนเปน
สัญลักษณของวัด ผูซึ่งสามารถแสดงบทบาทใหพุทธบริษัทเกิดความคลอยตามในทางการศึกษาธรรมะ 
ปฏิบัติธรรม จนเกิดศรัทธาในแนวทางการอบรมสั่งสอนธรรมะของวัดไดเปนอยางดี เกี่ยวกับวิสัยทัศน       
การครองตน การครองคน การครองงาน และการปรับตัวใหเขากับยุคสมัย และเปนที่ยอมรับของ
ผูใตบังคับบัญชา 
 ชุมชนสัมพันธ หมายถึง ความสัมพันธอันดีงามระหวางวัดกับชุมชน ซึ่งเปนสวนสําคัญที่ชวย
ใหการบริหารหารจัดการงานของสงฆเกิดความคลองตัว  
 กฎขอบังคับ หมายถึง พระธรรมวินัย พระราชบัญญัติคณะสงฆ กฎ ระเบียบ คําสั่ง มติมหา
เถรสมาคม กฎกติกาที่ตั้งขึ้นโดยความเห็นชอบองคณะกรรมการภายในวัด รวมถึงกฎหมายตาม
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยดวย 

http://dictionary.sanook.com/search/%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4


บทที ่4 
ผลการวิเคราะหขอมูล 

 
การวิจัยในครั้งนี้ผูวิจัยไดศึกษา กระบวนทัศนการบริหารจัดการวัดยุคโลกาภิวัตนในจังหวัด

นครสวรรคและจังหวัดพิจิตร โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษากระบวนทัศนการบริหารจัดการวัดยุค
โลกาภิวัตนในจังหวัดนครสวรรคและจังหวัดพิจิตร 2) ศึกษาปจจัยที่มีผลตอกระบวนทัศนการบริหาร
จัดการวัดยุคโลกาภิวัตนในจังหวัดนครสวรรคและจังหวัดพิจิตร 3) เสนอแนะแนวทางการปรับปรุง
กระบวนทัศนการบริหารจัดการวัดในยุคโลกาภิวัตนในจังหวัดนครสวรรคและจังหวัดพิจิตรเครื่องมือที่
ใชในการวิจัยคือ แบบสัมภาษณเจาะจงและแบบสอบถาม (Questionnaire) และ กลุมตัวอยางที่ใชใน
การวิจัยโดยผูวิจัยใชวิธีการเลือกสัมภาษณเจาะจงเฉพาะผูที่มีบทบาทสําคัญในการบริหารจัดการวัดใน
ยุคโลกาภิวัตน โดยผูวิจัยไดเลือกกลุมเปาหมายซึ่งเปนผูรวมรับผิดชอบโดยตรงในฐานะที่ทานเหลานั้น
เปนผูสรางความเจริญกาวหนาอยางมีประสิทธิภาพ โดยแยกเชิงคุณภาพจากการสัมภาษณเชิงลึก 
จํานวน 30 รูป/คนจากการสนทนากลุม จํานวน 13 รูป/คน และเชิงปริมาณ จํานวน 385 รูป/คน  
ผลการวิเคราะหขอมูลนําเสนอตามลําดับดังนี้ 

1) การวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ      
  ตอนท่ี 1 ขอมูลทั่วไปของผูใหสัมภาษณ     
  ตอนท่ี 2 ใชวิธีการวิเคราะหเอกสารเนื้อหานําเสนอขอมูลดวยวิธีการพรรณนา 

2) การวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ 
 ตอนท่ี 1 สัญลักษณที่ใชในการนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล 

ตอนท่ี 2 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 
 ตอนท่ี 3 ผลการวิเคราะหตัวแปรปจจัยที่มีผลตอการบริหารจัดการวัดยุคโลกาภิวัตน

ในจังหวัดนครสวรรคและจังหวัดพิจิตร ตามตัวแปร 13 ดานไดแก ปจจัยพันธกิจของวัด 8 ดาน และ
ปจจัยการบริหารจัดการวัด 5 ดาน 

 ตอนที่ 4 ผลการวิเคราะหกระบวนทัศนการบริหารจัดการวัดยุคโลกาภิวัตนใน
จังหวัดนครสวรรคและจังหวัดพิจิตร ตามตัวแปร 5 ดาน 

 ตอนที่ 5 ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางตัวแปรตนกับกระบวนทัศนการ
บริหารจัดการวัดยุคโลกาภิวัตนในจังหวัดนครสวรรคและจังหวัดพิจิตรซึ่งเปนตัวแปรตาม โดยใชสถิติการถดถอย (Regression) 

3) ขอเสนอแนะปรับปรุง 
 
4.1 การวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ       

การนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพในบทนี้จะเปนการแปลความหมาย
ขอมูลจากการศึกษา “กระบวนทัศนการบริหารจัดการวัดยุคโลกาภิวัตนในจังหวัดนครสวรรคและ
จังหวัดพิจิตร” จากกลุมตัวอยางใน 2 จังหวัด ไดแก จังหวัดนครสวรรคและจังหวัดพิจิตร ขอมูลที
นํามาวิเคราะหไดมาโดยการสัมภาษณเชิงลึก โดยแบงการนําเสนอออกเปน 2ตอน คือ ตอนที่ 1 
ขอมูลทั่วไปของผูใหสัมภาษณ และตอนที่ 2 ใชวิธีการวิเคราะหเอกสารเนื้อหานําเสนอขอมูลดวย
วิธีการพรรณนาโดยการวิเคราะหนี้ผูวิจัยจะนําคําตอบที่ไดจากการสัมภาษณเชิงลึก (In-Depth 
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Interview)  จากประชากรที่เปนกลุมตัวอยางจํานวน 30 รูป/คน รวมถึงการศึกษาเอกสารตางๆ 
(Document) ที่เกี่ยวของ ดังนั้นบทนี้จะนําเสนอประเด็นที่คนพบจากการวิจัย โดยมีขั้นตอนนําเสนอ
ดังตอไปนี ้

ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูใหสัมภาษณผลการวิเคราะหขอมูลทั่วไปของผูใหสัมภาษณโดย
แสดงจํานวนและคารอยละตามตารางดังตอไปนี ้  
 
ตาราง 4.1 แสดงสถานะปจจุบันอายุวุฒิการศึกษาสามัญวุฒิการศึกษาทางธรรมและวุฒิการศึกษาทาง

เปรียญธรรมของผูที่มีบทบาทสําคัญในการบริหารจัดการวัดในจังหวัดนครสวรรคและ
จังหวัดพิจิตร 

           

ขอมูลทั่วไป 
n=30 

จํานวน รอยละ 
สถานภาพ   
      พระสังฆาธิการ 18 60.00 
      ขาราชการสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด 12 40.00 
อายุ   
      ต่ํากวา 35 ป   3 10.00 
      36 - 45 ป 6 20.00 
      46 - 55 ป    9 30.00 
      มากกวา 55 ป ขึ้นไป 12 40.00 
วุฒิการศึกษาสามัญ   
      ต่ํากวาปริญญาตรี  3 10.00 
      ปริญญาตร ี 15 50.00 
      สูงกวาปริญญาตรี 12 40.00 
วุฒิการศึกษาทางธรรม   
      ไมมีวุฒิทางธรรม 12 40.00 
      นักธรรมชั้นตร ี 0 00.00 
      นักธรรมชั้นโท    0 00.00 
      นักธรรมชั้นเอก  18 60.00 
วุฒิการศึกษาทางเปรียญธรรม   
      ไมมีวุฒิเปรียญธรรม   12 40.00 
      เปรียญธรรมประโยค 1 - 3  3 00.00 
      เปรียญธรรม 4 - 6 ประโยค  9 40.00 
      เปรียญธรรม 7 – 9 ประโยค 6 20.00 
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จากตาราง 4.1 ผลการวิเคราะหขอมูลทั่วไปของผูใหสัมภาษณถึงสถานภาพพบวา กลุม
ตัวอยางประกอบดวยพระสังฆาธิการจํานวน 18 รูป คิดเปนรอยละ 40.00 และขาราชการสํานักงาน
พระพุทธศาสนาจังหวัด จํานวน 12 คน คิดเปนรอยละ 50.00 อายุสวนใหญมากกวา 55 ป ขึ้นไป 
จํานวน 12 รูป/คน คิดเปนรอยละ40.00 รองมาอายุระหวาง 46 ถึง 55 ปจํานวน 9 รูป/คน คิดเปน
รอยละ 30.00รองลงมาอายุ 36 ถึง 45 ป จํานวน 6 รูป/คน คิดเปนรอยละ 20.00และอายุนอยที่สุด
ต่ํากวา 35 ป จํานวน 3 รูป/คน คิดเปนรอยละ 10.00 วุฒิการศึกษาสามัญสวนใหญการศึกษาอยูใน
ระดับปริญญาตรีจํานวน 15 รูป/คน คิดเปนรอยละ 50.00 รองลงมามีวุฒิการศึกษาสูงกวาปริญญาตรี
จํานวน 12 รูป/คน คิดเปนรอยละ 40.00และการศึกษาต่ํากวาปริญญาตรีนอยที่สุด จํานวน 3 รูป/คน 
คิดเปนรอยละ 10.00 วุฒิการศึกษาทางธรรมสวนใหญจบนักธรรมชั้นเอก จํานวน 18 รูป/คน คิดเปน
รอยละ 60.00 และไมมีวุฒิทางธรรมจํานวน 12 คิดเปน 40.00 และวุฒิการศึกษาทางเปรียญธรรม
สวนใหญไมมีวุฒิเปรียญธรรมจํานวน 12 รูป/คน คิดเปนรอยละ 40.00 รองลงมาจบเปรียญธรรม 4 
ถึง 6 ประโยคจํานวน 9 รูป/คน คิดเปนรอย 30.00รองลงมาจบเปรียญธรรม 7 ถึง 9 ประโยคจํานวน 
6 รูป/คน คิดเปนรอย 30.00และจบเปรียญธรรม 1 ถึง 3 ประโยคต่ําสุดจํานวน 3 รูป/คน คิดเปน
รอยละ 10.00 

ตอนท่ี 2 ผลการวิเคราะหเอกสารเนื้อหานําเสนอขอมูลดวยวิธีการพรรณนา 
1. กระบวนทัศนการบริหารจัดการวัดยุคโลกาภิวัตนในจังหวัดนครสวรรคและจังหวัดพิจิตร 

จากคําถามในการสัมภาษณดังกลาวสามารถแยกคําสําคัญ (Keyword) ออกเปน 3 คํา 
คือ 1) กระบวนทัศน 2) การบริหารจัดการวัด และ 3) ยุคโลกาภิวัตน ซึ่งเปนคําถามเชิงสัมพันธที่ใชใน
การสัมภาษณเชิงลึกกลุมตัวอยางในจังหวัดนครสวรรคและจังหวัดพิจิตร 

คําวา “กระบวนทัศน” ตรงกับภาษาอังกฤษวา Paradigm มีรากศัพทมาจากภาษาละตินวา
Paradigma ในภาษากรีกเปน Paradeigma และกลายมาเปนคําวา Paradeiknynai  แยกออกเปน2 คํา 
คือ Para แปลวา เทียบ ขาง เหนือ อื่น หรือพนไป และคําวา Deiknynai แปลวา ชี้แสดง หรือบอก รวม
เปนคําวา Paradigm แปลวาตัวอยาง แบบหรือแบบแผน นักวิชาการมักใชความหมายวา ทัศนะพื้นฐาน 
ทัศนะแมบท ความคิดหลัก ความคิดแมบท เปนตน (โกศล ชอผกา, 2542) ซึ่งสอดคลองกับคาปรา 
(Capra, 1986) ที่ไดนิยามคําวากระบวนทัศนเชิงสังคม (Social Paradigm) ใน The Concept of 
Paradigm and Paradigm Shift (1986) ในเวลาตอมาวา หมายถึง “มโนทัศน (Concepts)คานิยม 
(Value)การรับรู (Perceptions)และการปฏิบัติ(Practices)ที่ชุมชน (Community) หนึ่งมีหรือกระทํา
รวมกัน ซึ่งกอใหเกิดวิสัยทัศน (Vision) แหงความเปนจริง ที่เปนพื้นฐานของการจัดระบบตนเองของ
ชุมชนนั้น” จากคํานิยามดังกลาวแสดงใหเห็นวา สําหรับคาปรา กระบวนทัศน จึงมีนัยยะของ ทัศนะ
แมบท ที่เปนรากฐานของทัศนะอื่นๆ ตอมาสวนเมอรตัน (Merton) (อางถึงใน โกศล ชอผกา, 2542)เปน
ผูนําคําวา Paradigmนี้มาใชเปนคนแรกในความหมายวา แบบ (Model) หรือแบบแผน (Schema) ที่ใช
อธิบายเกี่ยวกับโครงสรางของทัศนะพื้นฐานของปญหา ทฤษฎี ขอสรุป และวิธีการปฏิบัติตางๆ อยางรวบ
รัดและชัดเจนในการวิเคราะหทางสังคมวิทยา (Sociological Analysis) สําหรับกูบา (Guba, 1990) 
เสนอทัศนะไวใน The Paradigm Dialog วา กระบวนทัศน (Paradigm) หรือ ระบบความเชื่อพื้นฐาน 
(Basic Belief Systems) นั้น มีโครงสรางหลัก 3 ประการ คือ 
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  1. ภววิทยา (Ontology): อะไรคือ ธรรมชาติของความรูความจริง 
  2. ญาณวิทยา (Epistemology): อะไรคือ ธรรมชาติของความสัมพันธระหวาง ผูแสวงหา
ความรูความจริง และ ความรูความจริง 
  3. วิธีวิทยา (Methodology): ผูแสวงหาความรูความจริงควรจะแสวงหาความรูความจริง 
อยางไรคําถาม 3 ขอ ในโครงสราง 3 ประการดังกลาว สามารถตอบไดแตกตางกันไปหลายประการ 
และคําตอบนั้น จะเปนตัวกําหนดหรือจุดเริ่มตนของการแสวงหาความรูความจริงของแตละกระบวน
ทัศน ทั้งนี้ เราไมอาจจะตัดสินไดวา คําตอบใดเปนคําตอบที่ผิดหรือถูกตอง  

กูบา เห็นวา กระบวนทัศน (Paradigm) หรือ ระบบความเชื่อพื้นฐาน (Basic Belief 
Systems) นั้น เปนสิ่งที่มนุษยสรางขึ้น (Human Constructions) และ ดังนั้น จึงมีความผิดพลาดและ
จุดออนขอบกพรอง เปนธรรมดา ซึ่งเปนธรรมชาติที่ไมอาจหลีกเลี่ยงได ของผลงานตางๆ ของมนุษย       
ในทัศนะของ กูบา กระบวนทัศนแตละกระบวนทัศน ตางก็เปน “ทางเลือก (Alternative)”ดวยกันทั้งนั้น  

นอกจากนี้ยังมีนักวิชาการชาวไทยที่ไดใหนิยามความหมายคําวา “กระบวนทัศน” 
(Paradigm) ไวพอเปนทัศนะอีก เริ่มดวยพจนานุกรมศัพทสังคมวิทยา ฉบับราชบัณฑิตยสถาน (2555) 
อธิบายวา กระบวนทัศน (Paradigm) หมายถึง กรอบความคิดหรือแนวทางทั่วไปที่ใชในการมองโลก 
ในสาขาสังคมวิทยา ศัพทคํานี้ หมายถึง กลุมงานศึกษาวิจัยทางสังคมวิทยาที่มีความคิด ทฤษฎี 
ระเบียบวิธีวิทยาและการตั้งปญหาการวิจัย ในแนวเดียวกันคําเดียวกันนี้ คณะกรรมการจัดทํา
พจนานุกรมศัพทศึกษาศาสตรราชบัณฑิตยสถาน อธิบายวา กระบวนทัศน หมายถึง (1) ชุดของ
แนวคิด การรับรู ความเขาใจ ตลอดจนการปฏิบัติรวมกันของคนกลุมหนึ่ง ชุมชนหนึ่ง จนเกิดเปนแบบ
แผนของทัศนะเฉพาะเกี่ยวกับความจริงในเรื่องใดเรื่องหนึ่งและชุดแนวคิดนั้นมีฐานเปนแมบทของ
ความคิดหรือแนวปฏิบัติของกิจกรรมที่ เกี่ยวของ เชน กระบวนทัศนทางการศึกษาที่ เห็นวา 
กระบวนการเรียนรูที่แทจริงเกิดจากการสรางความรูของผูเรียน กระบวนทัศนนี้เปนแมบทของ
ความคิดที่ทําใหแนวทางการจัดการศึกษาเปลี่ยนไป (2) ภาพรวมของแบบรูปความคิด (Thoughts 
Pattern) ที่แตกตาง นําไปสูการแกปญหาอยางฉับพลันและการเปลี่ยนแปลงทั้งระบบแบบรูป
ความคิดของสํานักคิด (School of Thoughts) หนึ่งอาจขัดแยงหรือแตกตางจากอีกสํานักคิดหนึ่ง 
ตัวอยางเชน กระบวนทัศนของการจัดการศึกษาปฐมวัย  ซึ่งฝายหนึ่งเชื่อวาตองเปนกระบวนการ
เตรียมความพรอม ทักษะพื้นฐาน พัฒนาบุคลิกภาพและสรางนิสัยที่ดี  สวนอีกแบบรูปความคิดหนึ่ง
เชื่อวาตองฝกอาน เขียน เรียนเลข ใหคลองตั้งแตยังเยาว สําหรับติน ปรัชญพฤทธิ์ (2551) ไดให
ความหมายวา กระบวนทัศน คือแผนที่ เข็มทิศ ลายแทงหรือเครื่องมือที่ชุมชนนักวิชาการนํามาใชเปน
เครื่องมือในการบรรยาย อธิบาย และพยากรณปรากฏการณและพฤติกรรม ในชวงระยะเวลาใดเวลา
หนึ่ง ตราบที่ยังมีความแกรง หรือ พลัง (Vigor or Force) ในการบรรยาย อธิบาย และพยากรณ แต
ถาความแกรง หรือพลัง ดังกลาวหมดลง และมีกระบวนทัศนใหมเขามาแขงขัน ชุมชนนักวิชาการก็จะ
หันไปใชกระบวนทัศนใหมเชนกัน โดยทีก่ระบวนทัศนนั้น เขาไปมีอิทธิพลตอนโยบายสาธารณะของรัฐ
ได หากรัฐใชความรูจากวิธีการวิทยาตามกระบวนทัศนแบบใดแบบหนึ่งเปนฐานในการกําหนด
นโยบายสาธารณะ (ปรีชา เปยมพงศสานต, 2537) ในขณะที่ไกรยุทธ ธีรตยาคีนันท (2532) อธิบาย
ความหมายของกระบวนทัศนวา ฐานสมมติ (Premises) ชุดหนึ่ง ทัศนะหนึ่ง หรือความเชื่อหนึ่ง ที่วา
ดวยวิธีคิดและวิธีวิเคราะหบางอยางที่ประกอบกันเขาเปนแบบแผนความคิด ซึ่งครอบคลุมลักษณะ
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ของปญหาหรือเรื่องที่ผูเชื่อมีศรัทธาในกระบวนทัศนนั้นใหความสนใจหรือพยายามหาคําตอบ และยัง
เปนตัวเชื่อมทฤษฎีหรือแบบจําลองตางๆ ที่อยูในกรอบแผนการคิดอันเดียวกันใหมีความสัมพันธเปน
หนึ่งเดียว ซึ่งสอดคลองกับโกศล ชอผกา (2542) ที่ไดใหนิยามคําวา กระบวนทัศนวา หมายถึง “แบบ
แผนการคิดหรือทัศนะพื้นฐานในการมองโลกและชีวิต ซึ่งมีเนื้อหาวาดวยความจริงหรือสารัตถะของสรรพสิ่ง 
และ/หรือ ความสัมพันธของสรรพสิ่ง ซึ่งเปนมิติดานอภิปรัชญา รวมทั้งมิติดานญาณวิทยา ที่วาดวย
วิถีทางหรือวิธีการรูความจริงหรือสารัตถะ ตลอดจนธรรมชาติหรือความสัมพันธของสรรพสิ่ง โดยแบบ
แผนการคิดหรือทัศนะดังกลาว เปนตัวกําหนดระบบคุณคา และแบบแผนของระบบความสัมพันธ
ระหวางมนุษย สังคม และธรรมชาติของประชาคมหนึ่ง ในระยะเวลาหนึ่ง” 

จะเห็นไดวา คําวา “กระบวนทัศน” นั้น มีความหมายกวางขวางกวาแนวคิดหรือทฤษฎี 
เพราะกระบวนทัศนเปนตัวเชื่อมโยงแนวคิดหรือทฤษฎีตางๆ ใหเปนระบบความคิดที่สัมพันธเชื่อมโยงถึง
กันในการอธิบายโลกหรือชีวิต กระบวนทัศนจึงเปนเสมือนกรอบความคิดพื้นฐาน ซึ่งเปนโครงสรางทาง
ความคิดที่สําคัญที่สุดในกากําหนดแนวคิดหรือทฤษฎีตางๆ นอกจากนี้ กระบวนทัศนยังเปนรากฐาน
ความคิดใหกับอุดมการณตางๆ เชนอุดมการณของชีวิต อุดมการณทางการเมืองฯลฯ ซึ่งเกิดจาก
ความสัมพันธอันลึกซึ้ง ระหวางตัวตนของมนุษยที่มีตอตนเองและธรรมชาติ แตยังไมสามารถประเมิน
ความถูกตองหรือผิดพลาดได ดวยยังไมมีมาตรฐานสากล เพราะกระบวนทัศนเองก็มีการเกิดขึ้นดํารงอยู
และเปลี่ยนแปลงอยูเสมอ จากยุคสมัยหนึ่งสูอีกสมัยหนึ่ง และเปนตัวกําหนดโครงสรางของระบบ
ความสัมพันธของมนุษย ธรรมชาติ และสังคมดวยวาสรรพสิ่งในโลกลวนสัมพันธเชื่อมโยงกัน คลายตา
ขายชีวิต มีเอกภาพเปนหนึ่งเดียวมีวิถีการเคลื่อนตัวในทิศทางเดียวกันการเปลี่ยนแปลงสรรพสิ่งกําเนิด
จากสิ่งที่ตางขั้วกัน แตสัมพันธเปนสวนของกันและแยกจากกันไมได ดํารงอยูโดยใชสวนประโยชนจากกัน
และกัน และมีเสนความสัมพันธรอยรัดเชื่อมโยงอยูโดยรอบ เชน ความรู กับความไมรูซึ่งไมมีประโยชนที่
จะพูดถึงความรู ถาไมมีความไมรู คือเราใชความไมรูมาอธิบายความรูเนื่องจากการเรียนรูของมนุษยมี
ขอจํากัด การพยายามเรียนรูกอใหเกิดปญญา สิ่งนี้ทําใหเรายอมรับในการเปลี่ยนแปลงของสิ่งตรงขามกัน
ทําใหเราตระหนักรูในความขัดแยงของสรรพสิ่ง และตองหยั่งรูในผลที่จะเกิดตามมา การขัดแยงกอใหเกิด
สิ่งใหมและความอยูรอดการดํารงอยูโดยใชสวนของกันและกัน เรียกวา “องครวม” และเสนรอบวง
เชื่อมโยงความสัมพันธ เรียกวา “บูรณาการ” เราไมควรติดใจในวาทกรรม แตควรใหความสําคัญใน
กระบวนการสรางความสัมพันธเพื่อการดํารงอยูดังที่ไอนสไตน (Einstein) กลาวไววา “มนุษยชาติหาก
ตองการที่จะดํารงอยูตอไป จําเปนตองมีแนวคิดใหม ที่แตกตางจากเกาอยางถอนราก” มีนัยแสดงถึง
กระบวนทัศนในการมองโลกเพื่อการดํารงอยูของมวลมนุษย คติธรรมในพุทธศาสนา กลาวไววา    
“สรรพสิ่งยอมเปนไปตามกรรมทุกอยางในโลก ลวนทุกขัง อนิจจัง และอนัตตา” มีนัยแสดงถึงกระบวน
ทัศนในการปฏิสัมพันธกับธรรมชาติและผลจากการปฏิสัมพันธ        

โดยสรุปแลว จะสังเคราะหนิยามความหมายของ กระบวนทัศน (Paradigm) ไดวา
หมายถึง แบบแผนอันเปนกระบวนทางความคิด วิธีคิด ที่มกีารสะทอนความคิดใหเปนความหมายหรือ
ใหมีคุณคาของมนุษยชาติ เมื่อกระบวนทางความคิดเปลี่ยน แบบแผนการคิดและการปฏิบัติที่
เกี่ยวของก็จะเปลี่ยนไปดวยทั้งกระบวน เรียกวา เปนการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน และเรียกกระบวน
ทัศนที่เกิดจากการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศนนี้วา “กระบวนทัศนใหม” (New Paradigm) เมื่อใดที่
กระบวนทัศนหนึ่งแพรหลาย มีอิทธิพลใหคนสวนใหญในสังคมยึดถือปฏิบัติ เกิดเปนกระแสนิยมใน
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ความเชื่อนั้นๆ กระบวนทัศนก็ถือเปนกระแสหลัก หากยึดถือและปฏิบัติเหมือนกันทั่วโลกก็กลายเปน
โลกาภิวัตน  

คําวา “การบริหารและการจัดการวัด” เปนภารกิจที่เกิดขึ้นมาตั้งแตสมัยพุทธกาลครั้งพุทธกาล
พระพุทธเจากับพระสาวกไมไดเปนผูสรางวัดการบริหารและการจัดการวัดเปนหนาที่ของคนสรางวัดให
พระพุทธองคและพระสาวกไมไดเปนเจาของวัดและไมอยูติดวัดเพราะจาริกสั่งสอนไปตามนิคมตางๆ
ปจจุบันการบริหารและการจัดการวัดเปนหนาที่ของเจาอาวาสซึ่งตามพระราชบัญญัติคณะสงฆพ.ศ. 2505 
แกไขโดยพระราชบัญญัติคณะสงฆ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 ไดบัญญัติไววาวัดมีเจาอาวาสเปนผูแทนใน
กิจการทั่วไปดังนั้น เจาอาวาสตองมีศาสตรและศิลปในการบริหารและจัดการวัด (พิภพกาญจนะ, 2542) 
การบริหารจัดการวัดเปนการใชศาสตรซึ่งประกอบดวยการวางแผน การจัดการ การบริหารงานบุคคล การ
อํานวยการ การประสานงาน  การประเมินผลงาน การงบประมาณ เพื่อใหไดผลเต็มที่ และการใชศิลปซึ่ง
ประกอบดวยภาวะผูนํามนุษยสัมพันธในการทํางานเพื่อใหเกิดความรวมมืออันจะทําใหกาดําเนินงานของ
วัดบรรลุวัตถุประสงค (นอย ลายคราม และสุบรรณ จันทบุตร, 2539) การบริหารงานวัดยังตองอาศัยการ
จัดการงาน เงิน คน วัสดุ แผนงานเพื่อใหการดําเนินงานในวัดเปนไปอยางราบรื่น เกิดประโยชนตอสังคม
โดยบุคคลเปนผูสรางงาน ทํางาน และแกไขงาน (พระธรรมกิตติวงศ, 2541) ดังนั้นอาจกลาวไดวาการ
บริการจัดการวัดนั้นเปนการใชทรัพยากรมนุษย เงิน รวมทั้งศาสนสถานและศาสนวัตถุที่มีอยูเพื่อ
ดําเนินงานตามภารกิจ 6 ประการ คือการปกครอง การเผยแผศาสนธรรม การศาสนศึกษา การศึกษา
สงเคราะห สาธารณูปการ และสาธารณสงเคราะห ใหเปนไปอยางราบรื่นบรรลุตามวัตถุประสงคขององค
ศาสนา 

อีกประการหนึ่งความหมายของการบริหารในทางพระพุทธศาสนา (พระมหาเสริมชัย
ชยมงฺคโล, 2539) หมายถึงการดูแลรักษาตนเองเรียกวา “กายบริหาร” ไปจนถึงการปกครองดูแล
รักษาหมูคณะภายในวัดอันไดแกหมูพระภิกษุชื่อวา “พระสงฆ” และสามเณรอุบาสกอุบาสิกาฆราวาส
ที่มีที่อยูหรือพํานักอยูในวัดรวมทั้งการจัดการกิจการของวัดเรียกวา “การบริหารวัด” และ “การ
ปกครองคณะสงฆ” ในสังฆมณฑลทั่วประเทศ (พระราชบัญญัติคณะสงฆพ.ศ. 2505 แกไขเพิ่มเติม
พระราชบัญญัติคณะสงฆพ.ศ. 2535 มาตรา 20, 20 ทวิและ 21) ความจริง “สังฆมณฑล” นับตั้งแต
สวนยอยคือวัดถึงสวนรวมคือคณะสงฆไทยหมดทั่วทั้งประเทศยอมประกอบดวย 

1. ศาสนบุคคลไดแกพระภิกษุสามเณรผูอยูในวัดหรือชุมชนเดียวกันแตเฉพาะพระภิกษุ 2-3 
รูปชื่อวา “คณะภิกษุ” พระภิกษุตั้งแต 4 รูปขึ้นไปชื่อวา “หมูภิกษุ” เมื่ออยูรวมกันหรือทําสังฆกรรม
รวมกันชื่อวา “สงฆ” หมูภิกษุสงฆหลายหมูรวมกันทั้งตําบลอําเภอจังหวัดภาคและ/หรือทั่วทั้งประเทศชื่อ
วา “คณะสงฆ” เพราะเหตุนั้นพระราชบัญญัติที่ออกมาบังคับใชในเรื่องเกี่ยวกับพระภิกษุสงฆ ทั่วประเทศ
จึงชื่อวา “พระราชบัญญัติคณะสงฆ” 

2. ศาสนธรรมคือพระสัทธรรมคําสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาอันประกอบดวย
พระธรรมและพระวินัยอันพระพุทธเจาตรัสไวดีแลวซึ่งนับเปนธรรมนูญการปกครองของพระภิกษุคณะ
ภิกษุหมูพระภิกษุคือสงฆและคณะสงฆจะพึงตองปฏิบัติตามเพื่อยังประโยชนตนประโยชนทาน (ผูอื่น) 
ใหสําเร็จดวยดี 
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3. ศาสนสถานและศาสนวัตถุหรือศาสนสมบัติไดแกวัดและทรัพยสินตางๆ ทั้งสังหาริมทรัพย
และอสังหาริมทรัพยอันเปนของวัดหรือของหมูพระภิกษุสงฆสามเณรโดยรวม 

4. ศาสนพิธี ไดแก กุศลพิธีบุญพิธี และทานพิธีตางๆ เปนตนอันจะเปนสวนชวยจรรโลง
พระพุทธศาสนา ดุจเดียวกับเปลือกและกระพ้ีรักษาแกนไมฉะนั้น 

ดังนั้นคําวา “การบริหารจัดการวัด” จึงมีความหมายกวางทั้งการดูแลรักษาตนการปกครอง
ดูแลรักษาหมูคณะคือพระภิกษุสงฆทั้งวัดรวมทั้งสามเณรและคฤหัสถที่มีที่อยูหรือพํานักอยูในวัดรวมทั้ง
การจัดการกิจการของวัดซึ่งมีทั้งกิจกรรมตางๆ พิธีกรรมตางๆ และการจัดการทางดานการเงินและ
ทรัพยสินอื่นๆ ของวัดอันเปนของสวนรวมของพระภิกษุทั้งวัด 

อีกนัยหนึ่ง การบริหารและการจัดการวัดหมายถึงเจาอาวาสหรือสมภารคือผูนําของภิกษุ
สงฆสามเณร และคฤหัสถที่มีอยูในวัด ดังนั้น เจาอาวาสจึงมีความสําคัญที่สุดตอความเจริญ รุงเรือง
สันติสุขและความมั่นคงของวัดโดยทําหนาที่เปนผูบริหารกิจการของวัดเปนผูปกครองบังคับบัญชาดูแล
แนะนําสั่งสอนพระภิกษุสามเณร และฆราวาสผูอยูในวัดใหมีความเปนระเบียบเรียบรอยใหอยูใน
ศีลธรรมอันดีใหมีความสมัครสมานสามัคคีปรองดองกัน ใหรวมแรงรวมใจกันปฏิบัติศาสนกิจดําเนิน
กิจกรรมและโครงการตางๆ ของวัดใหสําเร็จไปดวยดีมีประสิทธิภาพสูงและใหวัดมีความเจริญรุงเรือง
สันติสุขและมั่นคง เปนศูนยกลางชุมชนในการใหการศึกษาอบรมศีลธรรมจริยธรรม และภาวนาธรรม
คือ วิปสสนากรรมฐานแกชุมชน 

การบริหารจัดการวัดนั้นเจาอาวาส หรือสมภารวัดจะตองมีศาสตรและมีศิลปในการบริหาร
และการจัดการวัดของทาน ศาสตรในการบริหารและการจัดการ ประกอบดวย การวางแผนการ
จัดการองคการการบริหารงานบุคคลการอํานวยการการประสานงานการประเมินผลงานและ
การงบประมาณ ศิลปในการบริหารและการจัดการประกอบดวยความเปนผูนําหรือภาวะผูนําและ
มนุษยสัมพันธในการทํางานมีศิลปะในการพูดที่ดีโนมนาวไดเกง ทั้งศาสตรและศิลปในการบริหารและ
การจัดการนี้เจาอาวาสแตละวัดจะแตกตางกันออกไปบางวัดก็มีความสามารถในการประสานบางวัดก็
มีความสามารถในทางปกครองซึ่งเจาอาวาสจะตองมีคุณสมบัติที่ดีในการบริหารและการจัดการวัดซึ่ง
จะตองบริหารและจัดการในเชิงรุกเพื่อใหไดผลเต็มที่มีประสิทธิภาพ (กรมการศาสนาและสํานักงาน
สภาสถาบันราชภัฏ, 2537)  

การบริหารเปนสิ่งจําเปนที่จะตองเรียนรูใหทันตอการเปลี่ยนแปลงของสังคมในยุคปจจุบัน
เพราะการทํางานจะประสบความสําเร็จหรือลมเหลวนั้นก็เพราะนักการบริหารมีเทคนิคและวิธีการ
ทํางานไมเหมือนกันโดยเฉพาะการบริหารจัดการวัดซึ่งถือวาเปนศาสนสถานที่มีความใกลชิดกับ
ประชาชนการบริหารจัดการวัดอยางเปนระบบระเบียบจะสงผลใหวัดรมรื่นนาอยูนาเขาไปประกอบ
กิจการทางศาสนารวมทั้งเปนแบบอยางแกประชาชนที่เขาไปสัมผัสพบเห็นการบริหารวัดจึงมี
ความสําคัญเปนอยางยิ่ง นอกจากนี้ยังทําใหสะดวกในการประสานงานทําใหเกิดประสิทธิภาพและเกิด
ความประหยัดในการดําเนินงานสามารถติดตามตรวจสอบการดําเนินงานไดและทําใหการดําเนินงาน
ประสบผลสําเร็จทุกคนพึงพอใจ (กรมการศาสนา, 2542) อีกทั้งยังสามารถสรางสังคมสงฆใหเปน
สังคมแหงการเรียนเปนสวนหนึ่งในการชี้นําทิศทางการพัฒนาที่ถูกตองแกสังคม และทําใหวัด
กลายเปนสวนหนึ่งของชุมชน (ประเวศ วะสี, 2539) โดยที่วัดสามารถพัฒนาไปในแนวทางที่ถูกตอง
กลาวคือทําใหภิกษุสงฆสามเณรมีความรูความสามารถทําใหภิกษุสงฆสามเณรปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตาม
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พระธรรมวินัยทําใหวัดสามารถทําหนาที่เผยแผวิถีชีวิตที่ประเสริฐสูสังคมทําใหประชาชนรูสึกวาวัดเปน
ของชุมชนทําใหวัดเปนศูนยกลางการศึกษาเลาเรียนและทําใหวัดมีความรมรื่นเปนที่พบปะสนทนา
นันทนาการของประชาชน (พระศรีปริยัติโมลี, 2543) ดังนั้นกลาวไดวาการบริหารจัดการมี
ความสําคัญตอวัดเปนอยางมากโดยเฉพาะอยางยิ่งการวางรากฐานการบริหารจัดการวัดใหเปนระบบ 
จะชวยใหสามารถดําเนินการตามภารกิจของวัดใหบรรลุวัตถุประสงคไดอยางเปนรูปธรรม สามารถ
จัดการกับทรัพยากรภายในวัดใหเกิดประโยชนตอการพัฒนาชุมชนไดเปนอยางดีสอดคลองกับกิจการ
คณะสงฆ  
 ในปจจุบันเปนยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วซึ่งการเปลี่ยนแปลงนี้ เปนการ
เปลี่ยนแปลงไปทุกระบบทุกภาคสวนตามกระแสโลก เรียกวา “ยุคโลกาภิวัตน” คําวา “โลกาภิวัตน” 
นี้เปนคําที่คอนขางคุนหูเปนอยางดีในสังคมสมัยใหมซึ่งมีการใหนิยามไวหลายมุมมอง คําวา โลกาภิ
วัตน เปนการสรางคําตามหลักสนธิคํา 2 คํา คือ โลก และ อภิวัตน มาจากอุปสรรค อภิ+กับธาตุ วตฺต 
ในภาษาบาลี ตรงกับ วฤต ธาตุในภาษาสันสฤต ในภาษาไทยแผลงมาเปน วัตน คําวา อภิวัตน มี
ความหมายวา การเขาถึง การแผถึง การเอาชนะ ดังนั้น คําวา โลกาภิวัตน จึงมีความหมายวา การแผ
ถึงกันทั่วโลก การเขาถึงโลก การเอาชนะโลก สอดคลองกับแสง จันทรงาม (2548)ที่ใหความหมาย
ของโลกาภิวัตนไววา ยุคที่มนุษยในโลกกําลังหลอหลอมตัวเปนชนชาติเดียวกัน บางคนเรียกยุคนี้วา 
ยุคโลกไรพรมแดน และสอดคลองกับพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานใหความหมายของโลกาภิวัตนวา 
การแพรกระจายไปทั่วโลก การที่ประชาคมโลกไมวาจะอยู ณ จุดใด สามารถรับรู สัมพันธ หรือรับ
ผลกระทบจากสิ่งที่เกิดขึ้นไดอยางรวดเร็ว และกวางขวาง ซึ่งเนื่องมาจากการพัฒนาระบบสารสนเทศเปน
ตน (ราชบัณฑิตยสถาน, 2546) 

โดยสรุป ยุคโลกาภิวัตน เปนยุคที่วิทยาศาสตรเทคโนโลยี และวิธีการจัดการสมัยใหม 
โดยเฉพาะการคมนาคม ขนสง ติดตอสื่อสาร เปนเครื่องมือสําคัญที่ทําใหสามารถดําเนินกิจการตางๆ        
ไดรวดเร็ว สะดวก มีคุณภาพ และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น การบริหารในยุคนี้มุงลดตนทุนการผลิตเพิ่ม
ปริมาณและคุณภาพสิ่งผลิต และการบริการที่ดี ใหกระจายไปอยางขวางขวางได โดยใชบุคลากรบริหาร 
ควบคุม ดูแล ไมมาก อยางไรก็ตาม เรื่องของการพัฒนาบุคลากรใหรูเทาทัน และสามารถใชเครื่องมือ
เครื่องใชที่ชวยอํานวยความสะดวกตางๆ บนฐานของจิตใจที่เปนไปทางสรางสรรคมากกวาการเอาเปรียบ 
ยังเปนเรื่องสําคัญมากแมในอนาคต ที่สําคัญที่สุด นักบริหารที่เกงจริงนั้นนาจะไดแกนักบริหารที่สามารถ
คาดการณไกลไดชัดเจน ทํางานใหสําเร็จโดยลงทุนพอสมควร ใชยุทธศาสตรและเทคโนโลยีที่เหมาะสม 
ทําลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมนอยท่ีสุด แตงานนั้นใหประโยชนทางสรางสรรคแกองคกร
ของตนเองและแกสวนรวมมากที่สุด 

วัด ซึ่งถือวาเปนองคกรสงฆที่เล็กที่สุดไดรับอิทธิพลจากกระแสโลกาภิวัตนโดยตรงเพราะ
เปนสวนหนึ่งของโลกซึ่งจะตองมีพฤติการณที่จะตองขับเคลื่อนองคกรใหทันตอโลก ดังนั้นในการ
บริหารจัดการวัดจําตองมีแบบแผนอันเปนแมบททางความคิด หรือกระบวนความคิดการบริหาร
จัดการวัดที่ทันตอยุคสมัย เพราะวัดเปรียบเสมือนองคกรกลางของชุมชนหรือศูนยรวมของชุมชน 
ดังนั้น เมื่อยุคสมัยเปลี่ยนไป กระบวนทัศนหรือแบบแผนความคิดการบริหารจัดการวัดก็ยอม
เปลี่ยนแปลงหรือตองมีการปรับปรุงเพื่อใหสอดคลองกับยุคสมัยและกาลเวลา ธรรมวิธี หรือวิธีคิดโดย
อิงอาศัยธรรมะสามารถนํามาปรับใชในการบริหารจัดการวัดโดยไมจํากัดกาล เพราะธรรมะ กลาวคือ
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คําสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจานั้นเปน “อกาลิโก” มีคุณสมบัติการนํามาใชโดยไมจํากัด
กาลเวลาขึ้นอยูกับการนํามาปรับใชใหเหมาะสมทั้งนี้กระบวนทัศนการบริหารจัดการวัดในยุคโลกาภิ
วัตน เปนการนําเสนอการบริหารจัดการวัดในรูปแบบใหมเพื่อใหทันตอยุคสมัยที่มีการเปลี่ยนแปลงไป
อยางรวดเร็ว ภายใตแนวคิดที่วาบริหารจัดการวัดเกาใหเปนวัดใหม ระบบบริหารจัดการนั้นถือเปน
เรื่องสําคัญ จําเปนตองมีสภาพคลองตัวทางการบริหารจัดการและมีความสอดคลองกับบริบทวัดและ
ยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงอยูสม่ําเสมอ ดังนั้นแนวคิดการบริหารจัดการวัดในยุคโลกาภิวัตนของพระ
สังฆาธิการระดับจังหวัด และแนวคิดของผูทรงคุณวุฒิทางศาสนาอันไดแกขาราชการในสํานักงาน
พระพุทธศาสนาผนวกเขากับหลักการสําคัญที่มีอยูในพระไตรปฎก จะสามารถนํามากําหนดเปน
กระบวนทัศนใหมการบริหารจัดการวัดซึ่งจะมีสวนสําคัญในการแกปญหาในแบบองครวม เพื่อจะทํา
ใหการแกปญหาเปนไปอยางครบวงจร อันจะสงผลดีกับการแกไขปญหาวิกฤติตางๆ ของสังคมไทย
ตอไป ถึงเวลาแลวที่สังคมไทยจะตองนํากระบวนทัศนทางพระพุทธศาสนามาปรับใชตามความ
เหมาะสมกับสถานการณตางๆ ในขณะนี้เพราะกระแสโลกาภิวัฒนสงผลใหโลกเกิดการเปลี่ยนแปลงไป
อยางรวดเร็วทั้งทางดานเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง นอกจากนี้ความเจริญกาวหนาของเทคโนโลยี
สมัยใหมทําใหบุคคลสามารถติดตอสื่อสารกันไดรวดเร็วมากขึ้น จึงทําใหสังคมในปจจุบันเปนสังคม
แหงยุคขอมูลขาวสาร ดังนั้นพระสังฆาธิการระดับจังหวัด ผูทรงคุณวุฒิทางศาสนา และขาราชการใน
สํานักงานพระพุทธศาสนา จึงตองมีการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงการบริหารใหสอดรับกับสังคมที่
เปลี่ยนแปลงไปเพ่ือใหการบริหารงานเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด 

จากการสัมภาษณเชิงลึกผูมีสวนเกี่ยวของในการบริหารจัดการวัดทั้ง 30 รูป/คนในจังหวัด
นครสวรรคและจังหวัดพิจิตรในประเด็นกระบวนทัศนการบริการจัดการวัดยุคโลกาภิวัตนในจังหวัด
นครสวรรคและจังหวัดพิจิตรผูวิจัยไดตั้งคําถามกวางๆ เพื่อนําแนวคิดของผูใหสัมภาษณมาวิเคราะห
สังเคราะหประกอบกับการตีความและแยกเปนประเด็นรายขอโดยอาศัยความสัมพันธเชิงเหตุผล ได 5 
ประเด็นหลัก ดังนี้ 

ประเด็นที่ 1 วัดยุคใหมตองมีกระบวนทัศนการปกครองในระบอบประชาธิปไตย เปน
ศูนยกลางการบริหารและการปกครองคําวา “ประชาธิปไตย” ในที่นี้ก็คือ มอบความเปนใหญใหกับ
สงฆ คําวา “สงฆ” นั้นหมายถึงหมูหรือคณะอันเปนสวนรวม การปกครองดูแลวัดนั้นเปนอํานาจหนาที่
ของผูที่เปนเจาอาวาสก็จริงอยู แตวาเทาที่ปรากฏในหลายๆ วัด การปกครองคณะสงฆภายในวัดมักจะ
รวมศูนยอํานาจไวแตเพียงเจาอาวาสผูเดียว เจาอาวาสมีอํานาจเบ็ดเสร็จในการปกครองดูแลวัด ซึ่ง
อาจดูไมเปนประชาธิปไตยหรือสังฆาธิปไตยเทาที่ควร จึงตองมีการปรับกระบวนทัศนการปกครองวัด
ใหเปนประชาธิปไตยอยางเดนชัด (สัมภาษณพระศรีสุทธิพงศ เจาคณะอําเภอลาดยาวจังหวัด
นครสวรรค เมื่อ 30 พฤศจิกายน 2556) สอดคลองกับพระเมธีธรรมประนาท เจาคณะอําเภอเมือง วัด
ทาหลวง จังหวัดพิจิตร ที่ ไดใหสัมภาษณวา การปกครองของวัดยุคใหมตองอิงอาศัยระบอบ
ประชาธิปไตยซึ่งเปนระบอบการปกครองของประเทศไทยเปนหลัก ตองมีการถวงดุลอํานาจภายในวัด 
เจาอาวาสจะทําอะไรโดยพลการหรือถืออํานาจตนเปนสําคัญโดยไมฟงเสียงขางมากไมได ซึ่งสอดคลอง
กับคุณเดช กอเกิด ผูอํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิจิตร ที่ไดใหสัมภาษณวา “วัดตอง
เปนแมแบบแหงประชาธิปไตย การจะกระทํากิจของสงฆอันใดตองอยูภายใตระบอบประชาธิปไตยที่
ไดรับการยอมรับและเห็นชอบจากทุกๆ ฝาย เจาอาวาสซึ่งถือวาเปนผูนําสงฆจะตัดสินใจและกระทํา
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การใดๆ โดยพลการไมได”(สัมภาษณเมื่อ 16 พฤศจิกายน 2556)สอดคลองกับพระเทพปริยัติเมธี เจา
คณะจังหวัดนครสวรรค วัดนครสวรรค จังหวัดนครสวรรค ที่ไดใหสัมภาษณวา “วัดในยุคโลกาภิวัตน
จะตองมีกระบวนทัศนการปกครองที่มีเสถียรภาพและทันสมัย กระบวนทัศนเดิมๆ ที่ลาสมัยที่ตัดทิ้งได
และไมสงผลกระทบตอความมั่นคงของพระพุทธศาสนาก็ควรตัดออกไปบางเพื่อใหเกิดสภาพคลองตัว
ในปกครองดูแลวัด” (สัมภาษณเมื่อ 14 พฤศจิกายน 2556)สวนพระทีฆทัสสีมุนีวงศ เจาคณะจังหวัด
พิจิตร วัดทาหลวง จังหวัดพิจิตร ไดใหสัมภาษณวา“วัดยุคใหมตองเปนศูนยกลางการปกครองภายใต
ระบอบประชาธิปไตยอันมีธรรมาธิปไตยเปนมโนทัศน ซึ่งมิใชเปนเพียงแตวัดในอุดมคติ หากแตตอง
สรางใหเปนรูปธรรม”(สัมภาษณเม่ือ 16 พฤศจิกายน 2556)สวนพระมหาจันทราวุฒิ วชิรเมธี รองเจา
คณะจังหวัดพิจิตร วัดตะพานหิน จังหวัดพิจิตร ไดใหสัมภาษณวา “วัดเองก็จะตองทําหนาที่เฉกเชน
มหาวิทยาลัยที่ใหความรูเกี่ยวกับประชาธิปไตยวิถีธรรมาธิปไตยทั้งในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติแก
ประชาชนทั่วไปอีกดวย”(สัมภาษณเมื่อ 18 พฤศจิกายน 2556)ในขณะที่คุณนิกรรดาขันธะรัตน
นักวิชาการศาสนาชํานาญการ สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค ไดใหสัมภาษณวา“ความ
เปนประชาธิปไตยของการปกครองคณะสงฆในระดับวัดนั้นตองมี “พระธรรมวินัย” เปนสังฆธรรมนูญ 
เพราะพระธรรมวินัยนั้นเปนเสมือนหนึ่งศาสดาที่จะเอื้อเฟอตอการสรางความมั่นคงใหเกิดขึ้นกับพระ
ศาสนา พระธรรมวินัยนั้นเปรียบไดกับรัฐธรรมนูญของทางบานเมืองที่เปนการเชื่อมตอระหวางบุคคล
ในสังคมตางๆ ที่มีความหลากหลายเขามาเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน กลาวคืออยูภายใตการไดรับการ
คุมครองเหมือนกัน ใชสิทธิ์เหมือนกัน และไดรับการลงโทษเหมือนกัน เชนเดียวกับพระธรรมวินัย เปน
ที่ยึดเหนี่ยวคณะสงฆใหมีความเปนหนึ่งอันเดียวกัน และมีหนาที่จะตองทําเสมอนกัน ซึ่งไมมีพระสงฆ
รูปใดไดรับอภิสิทธิ์ในการปฏิบัติศาสนกิจศาสนกิจที่อยูนอกเหนือพระธรรมวินัย” (สัมภาษณเมื่อ 17 
พฤศจิกายน 2556) สอดคลองกับพระอมรเมธี รองเจาคณะจังหวัดนครสวรรควัดตากฟา จังหวัด
นครสวรรค ไดใหสัมภาษณวา “พระธรรมวินัยที่ปรากฏในพระไตรปฎก ผานการชําระใหทันสมัยเขา
กับการเปลี่ยนแปลงตามกาลเวลาเพื่อใหเกิดความเหมาะสม ทันโลก ทันเหตุการณ เปนการสราง
รากฐานสําคัญของความเปนประชาธิปไตยและประชาธิปไตยในศาสนจักร” (สัมภาษณเมื่อ 16 
พฤศจิกายน 2556)ดานคุณมงคลชัย ศรีสะอาด นักวิชาการศาสนาชํานาญการ สํานักงาน
พระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรคไดใหสัมภาษณวา “การปกครองระบอบประชาธิปไตย เปนไปตาม
เสียงขางมาก ดังนั้นพระสงฆเองจําเปนจะตองมีการเลือกตั้งเพื่อหาผูที่เหมาะสมกับตําแหนงตางๆ 
ภายในวัด โดยการโหวดเสียงขางมาก”(สัมภาษณเมื่อ 22 พฤศจิกายน 2556)สอดคลองกับพระครูนิ
วิฐธรรมขันธ เจาคณะตําบลจันเสนวัดจันเสน จังหวัดนครสวรรคไดใหสัมภาษณวา “การเลือกตั้งนั้น
เปนกลไกที่สําคัญของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย และไมผิดพระธรรมวินัยแตอยางไร การ
กระทําใดก็ตามพระพุทธองคตรัสวาใหสามารถปรับเปลี่ยนไดไปตามยุคสมัย แตตองไมขัดตอพระธรรม
วินัย ในปจจุบันคณะสงฆไมมีการเลือกตั้งผูดํารงตําแหนงตางๆภายในวัดรวมถึงตําแหนงเจาอาวาส
อยางเปนรูปธรรม จึงเห็นสมควรวาจําเปนตองมีการเลือกตั้งเกิดขึ้นภายในวัดโดยเปดโอกาสให
ประชาชนเขามามีสวนรวมดวย เพื่อปรับกระบวนทัศนการปกครองใหทันตอยุคสมัย” (สัมภาษณเมื่อ 
18 พฤศจิกายน 2556) สอดคลองกับพระโสภณวราภรณ เจาอาวาสวัดวรนาถบรรพตจังหวัด
นครสวรรคที่ไดใหสัมภาษณวา “วัดนั้นตองเปนศูนยกลางการปกครองที่คอยเชื่อมโยงกับทุกๆ ฝาย 
ตามหลัก “บวร” หมายถึงบาน วัด และโรงเรียน โดยมีวัดเปนศูนยกลางมีปฏิสัมพันธรวมกับชุมชน”
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(สัมภาษณเมื่อ 9 พฤศจิกายน 2556) ทางดานคุณสุวัฒน คุณสุวัฒน แจงจิตร ผูอํานวยการสํานักงาน
พระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค ไดใหสัมภาษณวา “อันที่จริงความเปนประชาธิปไตยในสงฆนั้นมี
อยูแลว สังเกตไดจากการทําสังฆกรรมตางๆของสงฆ ซึ่งกระผมมองวาเปนพฤติการณที่สรางสามัคคีให
เกิดขึ้นในสงฆไดเปนอยางดี และความสามัคคีเองจะเปนจุดเริ่มตนที่กอใหเกิดประชาธิปไตยในสงฆ”
(สัมภาษณเมื่อ 6 พฤศจิกายน 2556) สอดคลองกับพระมหาประเสริฐ ปุณฺณสิริ รองเจาคณะอําเภอ
ชุมแสง วัดทับกฤชกลาง ที่ไดใหสัมภาษณวา “การทําสังฆกรรมมีสวนสําคัญตอการสรางสรรค
ประชาธิปไตยในเชิงสรางสรรค (Creative Democracy)คือ ประชาธิปไตยแบบปรึกษาหารือ 
(Deliberative Democracy)กลาวคือหลังจากทําอุโบสถเสร็จแลวพระสงฆก็จะปรึกษาหารือกัน รับ
ฟงขาวสาร แนวนโยบายที่ผูนําสงฆจะแจงใหทราบ ตลอดถึงนั่งสนทนาในเรื่องราวตางๆ เพื่อหาทาง
แกปญหารวมกัน รวมกันคิด รวมกันพัฒนา ถึงแมวาจะมีความเปนตาง แตไมไดทําใหแตกแยก เพราะ
สงฆจะยอมรับฟงความคิดเห็นของกันและกัน(สัมภาษณเมื่อ 4 พฤศจิกายน 2556) ในขณะที่พระครูนิ
วิฐสีลขันธ เจาคณะอําเภอแมวงกวัดมฤคทายวัน จังหวัดนครสวรรค ไดใหสัมภาษณวา“ระบอบการ
ปกครองภายในวัดตองแบงอํานาจและกระจายอํานาจใหเปน 3 เสาหลักตามระบอบประชาธิไตย คือ
อํานาจนิติบัญญัติ อํานาจบริหาร และอํานาจตุลาการ เพื่อถวงดุลอํานาจซึ่งกันและกัน” (สัมภาษณ
เมื่อ 10 พฤศจิกายน 2556) สอดคลองกับคุณญาณิศา เพ็ชรสัมฤทธิ์  หัวหนากลุมสงเสริมฯ      
สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค ที่ไดใหสัมภาษณวา“รูปแบบการปกครอง การไดมาซึ่ง
ยศและตําแหนงของพระสงฆรวมทั้งการใชอํานาจของผูนําสงฆตองมีความชัดเจนคะ กลาวคือ
คุณลักษณะของผูที่จะดํารงตําแหนงตางๆภายในวัดนั้นถูกระบุไวชัดเจนอยูแลวตามหลักพระธรรมวินัย
และพระราชบัญญัติคณะสงฆ แตเวลาก็ผานเปนเวลาเนิ่นนาน ยุคสมัยเริ่มมีความเปลี่ยนแปลง 
บานเมืองก็มีการเปลี่ยนแปลง ดังนั้นวัดยุคใหม พระสงฆยุคใหมตองเทาทันตอสถานการณ เรียนรู
ความเปลี่ยนแปลง ปรับตัวใหทัน ประการที่สําคัญก็คือรูปแบบการปกครองตองเปนระบอบ
ประชาธิปไตยที่เปนแบบอยางใหกับสังคมได” (สัมภาษณเมื่อ 12 พฤศจิกายน 2556) สอดคลองกับ
คุณศันสนีย นิ่มนวล หัวหนากลุมพุทธศาสนสถานฯ สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิจิตรที่ไดให
สัมภาษณวา “วัดยุคใหมตองปรับเปลี่ยนกระบวนทัศนการปกครองใหเปนไปตามสมัยนิยมคะ ใน
ปจจุบันระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยเปนระบอบการปกครองของประเทศไทย ดังนั้นวัดก็
ตองมีระบอบการปกครองเฉกเชนเดียวกับประเทศ ไมใชวาการปกครองที่เปนอยูไมดีนะคะ แตเรา
กําลังพูดถึงยุคโลกาภิวัตนที่วัดจะตองกาวใหทันโลก และทันตอการเปลี่ยนแปลง จึงจําเปนจะตอง
ปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ถูกที่ควร โดยไมมีผลกระทบตอพระธรรมวินัย” (สัมภาษณ
เมื่อ 12 พฤศจิกายน 2556) สอดคลองกับคุณอนันยา เจียมศรีพงษ นักวิชาการศาสนาชํานาญพิเศษ 
สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิจิตร ที่ไดใหสัมภาษณวา “อันที่จริงพระธรรมวินัยไมขัดตอ
รัฐธรรมนูญอยูแลว การปรับกระบวนทัศนการปกครองใหมจึงไมใชเรื่องที่ทําไมได ปจจุบันพระสงฆมี
ความรูมีการศึกษากันเปนจํานวนมาก จึงเขาใจเรื่องประชาธิปไตยเปนอยางดี” (สัมภาษณเมื่อ 16 
พฤศจิกายน 2556) ในขณะท่ีพระครูวิมลธรรมประสิทธิ์ เจาคณะตําบลดงปาคําดงกลาง วัดเขารูปชาง 
จังหวัดพิจิตร ไดใหสัมภาษณวา “เรื่องประชาธิปไตยอันเปนระบอบการปกครองของประเทศใน
ปจจุบันนี้สามารถนํามาประยุกตใชกับการปกครองภายในวัดไดเพื่อใหวัดไดทันตอยุคสมัย แตหากจะ
ใหประชาธิปไตยของสงฆเดนชัดขึ้นตองผนวกธรรมะเขาไปในการปกครองดวย” (สัมภาษณเมื่อ 13 
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พฤศจิกายน 2556 สอดคลองพระครูนิภาธรรมวงศ รองเจาคณะอําเภอพยุหะคีรี วัดเขาทอง จังหวัด
นครสวรรคที่ไดใหสัมภาษณวา“การประยุกตหลักประชาธิปไตยกับการปกครองวัดนั้นเปนเรื่องที่ดี 
เพราะปจจุบันโลกสมัยใหมเขายอมรับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยกันเปนสวนมาก วัดเราเอง
ซึ่งถือวาเปนองคกรทางจิตวิญญาณ ที่สงผลทางจิตใจของพุทธศาสนิกชนโดยตรงก็จําเปนตองมีการ
ปรับตัวในเรื่องนี้ แตถึงแมวาเราจะรับเอาระบอบประชาธิปไตยมาใชในการปกครองวัดอยางเปน
รูปธรรมก็ไมจําเปนจะตองลืมแบบเกาที่เคยมีมาทั้งหมด หลักการหรือแบบแผนที่เคยมีมาก็สามารถ
นํามาประยุกตใชได”(สัมภาษณเมื่อ 24 พฤศจิกายน 2556) 

จากคําสัมภาษณผูใหขอมูลสําคัญขางตนไดใหสัมภาษณไปในทิศทางเดียวกันซึ่งพอสรุปได
วาวัดตองปรับกระบวนทัศนการปกครองใหเปนระบอบประชาธิปไตยอยางเปนรูปธรรมมีหนาที่ในการ
พัฒนาชุมชนในทุกๆ ดานโดยอาศัยการมีสวนรวมจากทุกภาคสวน วัดและชุมชนตองมีปฏิสัมพันธที่ดี
งามตอกัน เนื่องจากวัดเปนศูนยกลางของชุมชน ดังนั้นการเปนตนแบบที่ดีใหกับประชาชนจึงเปนเรื่อง
สําคัญ ประเทศไทยถือเปนประเทศที่มีระบอบการปกครองในรูปแบบประชาธิปไตย การจะทําการอัน
ใดลวนแลวแตตองฟงเสียงขางมากเปนสําคัญ วัดซึ่งถือวาเปนเปนองคกรหนึ่งทางศาสนาซึ่งมีหนาที่
อบรมขัดเกลาพฤติกรรมของประชาชนในชุมชนจําตองมีแมแบบอันเปนพฤติการณที่เปนตัวอยาง
ใหกับชุมชน พุทธศาสนามีแนวคิดประชาธิปไตยมาเปนเวลาชานานแตเปนประชาธิปไตยในวิถี
ธรรมาธิปไตย กลาวคือปกครองในระบอบประชาธิปไตยภายใตรัฐธรรมนูญ แตก็ไมละทิ้งพระธรรม
วินัยอันเปนสังฆธรรมนูญ ซึ่งจากคําสัมภาษณโดยรวมของผูใหขอมูลสําคัญที่เปนไปในทิศทางเดียวกัน
สามารถกําหนดกระบวนทัศนการบริหารจัดการวัดยุคโลกาภิวัตนในจังหวัดนครสวรรคและจังหวัด
พิจิตรไดวาวัดยุคใหมจําตองมี “กระบวนทัศนการปกครองในระบอบประชาธิปไตย”โดยสามารถแสดง
เปนภาพไดดังนี้ 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

คณะกรรมการวัด เจาอาวาส  คณะพระวินัยธร 
ไวยาวัจกร เจาหนาที่ตางๆ ในวัด ศาลยุติธรรม 

 
ภาพที่ 4.1 กระบวนทัศนการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 
ที่มา: สาธิต พนารี (2556) 

สังฆธรรมนูญ 

อํานาจสังฆอําาธิป

อํานาจบริหาร อํานาจนิติบัญญัติ อํานาจตุลาการ 

สังฆสภา สังฆมนตรี ศาล 
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จากภาพที่ 4.1 แสดงใหเห็นวากระบวนทัศนการปกครองวัดในระบอบประชาธิปไตยนั้นมี
ความสอดคลองกับระบอบการปกครองของประเทศไทยภายใตระบอบประชาธิปไตย หากแตประยุกต
หลักการของสงฆเขาไปดวย โดยการปกครองวัดนั้นยึดถือพระธรรมวินัยพระราชบัญญัติคณะสงฆ กฎ 
ระเบียบ คําสั่ง และมติของมหาเถรสมาคม รวมทั้งรัฐธรรมนูญ เปนสังฆธรรมนูญสูงสุดในการปกครอง 
ซึ่งทั้งหมดที่กลาวมานั้นจะตองไมขัดแยงกัน การปกครองวัดในระบอบประชาธิปไตยที่นําเสนอนี้เปน
การมอบสงฆใหเปนใหญในการปกครอง กลาวคือ เสียงขางมากเปนสําคัญเชนเดียวกับการปกครอง
ฝายอาณาจักรมีพระมหากษัตริยเปนประมุขประเทศและเปนองคศาสนูปถัมภก และมีสมเด็จ
พระสังฆราชทรงเปนประมุขสงฆ มีการแบงอํานาจออกเปนสามเชนเดียวกับการปกครองประเทศ คือ 
อํานาจนิติบัญญัติ อํานาจบริหาร และอํานาจตุลาการ โดยอํานาจนิติบัญญัติเปนหนาที่ของสังฆสภา 
ซึ่งประกอบไปดวย คณะกรรมการวัดและไวยาวัจกร อันไดมาจากการเลือกตั้งและแตงตั้งบุคคลผู
สมควรทั้งฝายบรรพชิตและฝายคฤหัสถ อํานาจบริหารเปนหนาที่ของเจาอาวาสและเจาหนาที่ตางๆ
ภายในวัด สําหรับเจาอาวาสนั้นตองมาจากเลือกตั้งโดยความเห็นชอบของคณะสงฆภายในวัด และ
อํานาจตุลาการ เปนหนาที่ของทั้งศาลสงฆและศาลยุติธรรม กลาวคือความผิดสําหรับสงฆนั้นบาง
เฉพาะคดีทางธรรม แตไมเปนคดีทางโลก แตหากเปนคดีทางโลกก็ยอมเปนคดีทางธรรมดวย ดังนั้น
เมื่อมีพระสงฆกระทําผิดจึงเปนหนาที่ของคณะพระวินัยธรที่จะตองทําหนาที่ของศาลสงฆไตรสวนกอน
เปนอันดับแรก และดําเนินการตามหลักพระธรรมวินัย เมื่อพิจารณาแลวมีความผิดตามคดีโลกก็ตอง
ประสานกับเจาหนาที่ฝายบานเพื่อดําเนินคดีตามกฎหมายตอไป 

ประเด็นที่ 2 เจาอาวาสหรือพระภิกษุสามเณรภายในวัดตองเปนผูที่ไดรับการยอมรับนับถือ
จากประชาชนในชุมชน โดยเฉพาะอยางยิ่งเจาอาวาสซึ่งถือวาเปนผูนําสงฆในระดับวัดและเปนผูนํา
ทางจิตวิญญาณของชุมชนตองเปนผูที่มีภาวะผูนําพอสมควร (สัมภาษณพระมหาประเสริฐ ปุณฺณสิริ 
รองเจาคณะอําเภอชุมแสง วัดทับกฤชกลาง จังหวัดนครสวรรคเมื่อ 4 พฤศจิกายน 2556) ผูนําสงฆนั้น
ซึ่งมิไดมีหนาที่เพียงแตการดูแลภายในวัด แตยังมีหนาที่อื่นที่เอื้อเฟอตอชุมชนอีกดวย กลาวคือ เปน
แพทยที่คอยรักษาประชาชนดวยธรรมโอสถหรือยาแผนโบราณ เปนครูที่คอยใหความรูในศาสตรตางๆ 
และอบรมคุณธรรมจริยธรรมใหกับประชาชน เปนนิติบริกรไกลเกลี่ยขอพิพาทใหกับประชาชน คอยให
ความรูเรื่องการเมืองและสรางความสมานฉันทใหกับประชาชน และเปนวิศวกรที่คอยชวยเหลืองาน
ดานวิศวกรรมตางๆ ใหกับชุมชน (สัมภาษณพระมหานที สุโชโต เจาคณะตําบลตากฟา วัดตากฟา 
จังหวัดนครสวรรคเมื่อ 2 ธันวาคม 2556) ดังที่พระครูวิมลธรรมประสิทธิ์ เจาคณะตําบลดงปาคําดง
กลาง วัดเขารูปชาง จังหวัดพิจิตร ที่ไดใหสัมภาษณวา “ผูนําสงฆตองมีบทบาทหลายๆ ดานในคนๆ 
เดียวกัน กลาวคือ สามารถเปนแพทย เปนครู เปนนิติกร เปนวิศวกร และเปนบริกร ในยามจําเปนได
อีกดวย” (สัมภาษณเมื่อ 13 พฤศจิกายน 2556) ดานคุณพรนภา ชวงไกล นักวิชาการศาสนาชํานาญ
การ สํานักงานพุทธศาสนาจังหวัดพิจิตร ไดใหสัมภาษณวา “วัดนั้นเปรียบเสมือนโรงพยาบาลที่ทํา
หนาคอยรักษาประชาชนในชุมชนมาแตอดีตดวยยาแผนโบราณที่ปรุงขึ้นโดยพระสงฆที่มีความรู
ความสามารถในเรื่องนี้และในปจจุบันการรักษาเชนนี้ก็ยังคงมีอยู ดังนั้นพระสงฆจึงมีหนาที่ดังเชน
แพทยรักษาคนเจ็บไข” (สัมภาษณเมื่อ 12 พฤศจิกายน 2556) สอดคลองกับพระครูนิวิฐสีลขันธ เจา
คณะอําเภอแมวงกวัดมฤคทายวัน จังหวัดนครสวรรค ที่ไดใหสัมภาษณวา “ในปจจุบันวงการแพทยมี
เทคโนโลยีการรักษาและวิชาการทางแพทยที่เจริญล้ําหนาไปมากทั้งภาครัฐและเอกชน แตนั่น      
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ไมไดหมายความวาหนาที่พระคิลานุปฏฐาก (แพทยสงฆ) ตองหมดสิ้นไป” (สัมภาษณเมื่อ 10 
พฤศจิกายน 2556) สอดคลองกับคุณสุรเชษฐ ตั้งสุวรรณเจริญ หัวหนากลุมพุทธศาสนศึกษาฯ 
สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิจิตรที่ไดใหสัมภาษณวา “พระสงฆจําตองเรียนรูวิชาการแพทย
สมัยใหมดวยเพื่อนํามาผสมผสานกับวิชาการแพทยแผนโบราณชวยรักษาประชาชนในชุมชนเปน
เบื้องตน ดวยวาโรคบางชนิดก็รักษาหายขาดไดดวยเภสัช แตบางชนิดก็รักษาไมหาย จําเปนตองรักษา
ดวยธรรมโอสถ (การปฏิบัติธรรม) ก็มี เชน โรคกรรม โรคที่เกิดจากไสยศาสตร เปนตน” (สัมภาษณเมื่อ 
15 พฤศจิกายน 2556) สอดคลองกับพระครูสิริสุตโสภณ เจาคณะอําเภอดงเจริญ วัดสํานักขุนเณร 
จังหวัดพิจิตร ที่ไดใหสัมภาษณวา “แพทยสงฆตองมีความฉลาดในการวินิจฉัยโรคเปนเบื้องตนดวย 
การขบฉันของสงฆก็ถือวาเปนปทัฏฐานในสรางสุขภาพอนามัยที่ดีได ก็ควรใหคําแนะกับประชาชนใน
ขอนี้ได”(สัมภาษณเมื่อ 10 พฤศจิกายน 2556) ในขณะที่พระครูนิภาธรรมวงศ รองเจาคณะอําเภอ
พยุหะคีรี วัดเขาทอง จังหวัดนครสวรรคไดใหสัมภาษณวา “วัดนั้นเปรียบเสมือนเปนโรงเรียนที่คอย
อบรมสั่งสอนวิชาความรูทั้งทางโลกและทางธรรมใหกับประชาชนทั่วไปโดยมีพระที่ทําหนาที่เสมือน
ครูผูสอน”(สัมภาษณเมื่อ 24 พฤศจิกายน 2556) สอดคลองกับคุณนิกรรดา ขันธะรัตนนักวิชาการ
ศาสนาชํานาญการสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค ที่ไดใหสัมภาษณวา“ในปจจุบันวัด
ตองวิวัฒนาการการเรียนการสอนที่ดียิ่งกวาเดิม เรื่องความรูคูคุณธรรมเปนนโยบายการใหความรูที่ดี
อยูแลว แตควรใหเห็นประจักษเปนรูปธรรมมากกวานี้ เพราะในปจจุบันมีปญหาสังคมเกิดขึ้นมาก ก็
ถูกเพงเล็งไปวาเปนปญหาที่เกิดขึ้นเพราะการขาดศีลธรรม” (สัมภาษณเมื่อ 17 พฤศจิกายน 2556) 
สอดคลองกบัพระครูพิพิธธรรมเวทย เจาอาวาสวัดฆะมัง จังหวัดพิจิตร ที่ไดใหสัมภาษณวา “วัดจําเปน

ที่จะตองเรงมือเขามาแกปญหานี้โดยดวนเพราะหนาที่การปลูกฝงศีลธรรมใหกับชุมชนเปนหนาที่
โดยตรงของวัด” (สัมภาษณเม่ือ 16 พฤศจิกายน 2556) สอดคลองกับคุณวันเฉลิม ฮกชุน นักวิชาการ
ศาสนาชํานาญการ สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรคที่ไดใหสัมภาษณวา “วัดจะตองมีการ
ประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของเพ่ือกําหนดนโยบายการสรางอุปนิสัยของประชาชนในชุมชนใหมี
ศีลธรรมมากกวานี้ เพราะเรื่องความรูความสามารถทั่วไปสามารถเรียนรูไดจากสถาบันการศึกษาทั่วไป 
แตการใหความรูดานศีลธรรมเปนหนาที่ของสถาบันสงฆโดยตรงในสังคมพุทธ” (สัมภาษณเมื่อ 17 
พฤศจิกายน 2556) ดานพระเทพปริยัติเมธี เจาคณะจังหวัดนครสวรรค วัดนครสวรรค จังหวัด
นครสวรรค ไดใหสัมภาษณวา “วัดนั้นเปรียบเสมือนธรรมวินิจฉัยสถาน (สถานที่ไกลเกลี่ยขอพิพาท) ที่
ทําหนาไกลเกลี่ยขอพิพาทของประชาชนในชุมชน วัดนั้นตองมีความตั้งมั่นอยูในฐานะที่เปนกลางกับ
ทุกๆ ฝาย ปราศจากอคติ เรื่องนี้เปนเรื่องสําคัญท่ีจะมีสวนชวยสรางความสมานฉันทสามัคคีปรองดอง
ใหเกิดขึ้นในชุมชน กลาวคือเรื่องบางเรื่องเปนอรรถคดีที่ ไมหนักหนามากนักเปนเพียงความ
กระทบกระทั่งความไมเขาใจกันในบางประการของประชาชนในชุมชน” (สัมภาษณเมื่อ 14 
พฤศจิกายน 2556) สอดคลองกับคุณวสันต สังขศิลป นักวิชาการศาสนาชํานาญการ สํานักงาน
พระพุทธศาสนาจังหวัดพิจิตรที่ไดใหสัมภาษณวา “วัดมีหนาที่เขาไปไกลเกลี่ยความดังกลาวเพื่อใหเกิด
ความสมานฉันทผสานรอยราวที่เกิดขึ้นในเบื้องตน เมื่อยอมความกันไดก็ไมจําเปนตองเขาไปสู
กระบวนยุติธรรมของศาล ซึ่งจะเปนการเสียเกียรติเสียทรัพยและเสียมิตรในภายภาคหนา เพราะ
พระสงฆเปนผูนําทางจิตวิญญาณที่ประชาชนในชุมชนใหความนับถือ เมื่อตั้งอยูในธรรมวินิจฉัย (การ
ตัดสินดวยความเปนกลางปราศจากอคติ) ก็จะสามารถทําหนาที่นิติบริกรไดเปนอยางดี” (สัมภาษณ
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เมื่อ 18 พฤศจิกายน 2556) ในขณะที่พระมหาจันทราวุฒิ วชิรเมธี รองเจาคณะจังหวัดพิจิตร วัด
ตะพานหิน จังหวัดพิจิตร ไดใหสัมภาษณวา “วัดนั้นมีสิ่งกอสรางอันเปนสถาปตยกรรมสมัยโบราณ
และสมัยใหมเปนจํานวนมาก ทั้งนี้ทั้งนั้นพระสงฆจําเปนตองมีความรูความสามารถในดานนวกรรม 
(การกอสราง) ทําหนาที่ไดดั่งวิศวกรควบคุมการกอสรางภายในวัดและสาธารณะ”(สัมภาษณเมื่อ 18 
พฤศจิกายน 2556) สอดคลองกับคุณสุวัฒน แจงจิตร ผูอํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด
นครสวรรค ที่ไดใหสัมภาษณวา “เรื่องการกอสรางภายในวัดถือเปนเรื่องสําคัญอีกประการหนึ่งซึ่งผูนํา
สงฆหรือพระสงฆที่รับผิดชอบจําตองมีความรูความสามารถเปนอยางดี เพราะปรากฏวาบางวัดเจา
อาวาสหรือพระสงฆลูกวัดไมเขาใจการกอสรางถูกผูรับเหมาโกงหรือทิ้งงานก็มี”(สัมภาษณเมื่อวันที่ 6 
พฤศจิกายน 2556) สอดคลองกับคุณเดชา กอเกิด ผูอํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด
พิจิตร ที่ไดใหสัมภาษณวา “เจาอาวาสหรือพระสงฆผูรับผิดชอบการกอสรางจึงจําเปนตองมีความรู
และความสามารถทางวิศวกรรมและคอยแนะนําใหความรูเพื่อเปนวิทยาทานใหกับชุมชน”(สัมภาษณ
เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2556) สวนพระทีฆทัสสีมุนีวงศ  เจาคณะจังวัดพิจิตร วัดทาหลวง จังหวัด
พิจิตร ไดใหสัมภาษณวา“วัดนั้นเปรียบเสมือนโรงแรมหรือสาธารณสถานอันเปนสถานที่ใชบริการของ
สาธารณะ ดังนั้นวัดตองทําหนาที่เปนบริกรที่ดี ทําหนาที่ใหบริการสาธารณะในทุกๆดาน เชน ความ
พรอมเรื่องสถานที่ เครื่องอุปโภคบริโภค และยารักษาโรค เปนตน โดยไมเลือกปฏิบัติ ตองบริการทุก
ระดับใหเกิดความประทับใจ”(สัมภาษณเมื่อ 16 พฤศจิกายน 2556)ดานพระอมรเมธี รองเจาคณะ
จังหวัดนครสวรรควัดตากฟา จังหวัดนครสวรรค ที่วา “วัดยุคใหมจําเปนจะตองมีผูนํายุคใหมที่มี
วิสัยทัศนที่กวางไกล มีองคความรูหลากหลายประการท่ีจะสรางประโยชนใหกับวัดและชุมชน มิใชเปน
ผูนําที่ดีแตชี้นิ้วสั่ง เปรียบเหมือนแมทัพที่เชี่ยวชาญการรบในศึกสงครามยอมเปนที่เคารพและยกยอง
ของทหารทั้งหลายฉันใด เจาอาวาสหรือผูนําสงฆก็ฉันนั้นจําเปนจะตองมีความรูความสามารถที่เปนที่
ยอมรับของประชาชนทั่วไปฉันนั้นผูนําสงฆตองเปนผูที่มีบารมี กลาวคือตองสั่งสมบารมีมาเปนเวลา
พอสมควร จึงจะสามารถเปนผูนําสงฆที่สมบูรณและเปนแบบอยางที่ดีได” (สัมภาษณเมื่อ 16 
พฤศจิกายน 2556)สอดคลองกับพระศรีสุทธิพงศ เจาคณะอําเภอลาดยาว วัดศรีสุธรรมาราม จังหวัด
นครสวรรคที่ไดใหสัมภาษณภาวะผูนําในดานทานบารมีวา “ผูนําตองเปนผูให ตองเปนผูที่รูจักเสียสละ 
เพื่อประโยชนสวนรวม ไมเห็นแกประโยชนสวนตนเปนสําคัญ มีจิตสาธารณะ มีใจบริการ
เอื้อเฟอเผื่อแผ การเปนผูใหของผูนํานี้จะสามารถครองใจของผูใตบังคับบัญชาไดเปนอยางดี สมกับ
พระบาลีที่วา ททํ ปโย โหติ ผูใหยอมเปนที่รัก”(สัมภาษณเมื่อ 30 พฤศจิกายน 2556) สอดคลองกับ
พระครูวิบูลยธรรมาภรณ รองเจาคณะอําเภอโพธิ์ประทับชาง วัดโพธิ์ประทับชาง จังหวัดพิจิตรที่ไดให
สัมภาษณภาวะผูนําในดานศีลบารมี “ผูนําสงฆยุคใหมจะตองมีศีลาจารวัตรที่งดงาม ประพฤติดี 
ปฏิบัติชอบ และทําตนใหเปนแบบอยางที่ดี เพราะศีลอันเปนคุณเครื่องของความดี ผูมีศีลยอมเปนผูที่
ไดรับการยอมรับนับถือ ดังพระบาลีที่วา สีลํ โลเก อนุตฺตรํ ศีลเปนเยี่ยมในโลก”(สัมภาษณเมื่อ 18 
พฤศจิกายน 2556) สอดคลองกับพระครูนิภาธรรมวงศ รองเจาคณะอําเภอพยุหะคีรี วัดเขาทอง 
จังหวัดนครสวรรคที่ไดใหสัมภาษณภาวะผูนําในดานเนกขัมมบารมีวา“ผูนําสงฆตองเปนผูที่สละกิเลส
อยางแทจริง มีจิตอุทิศตนบวชถวายเพื่องานพระพุทธศาสนา เห็นประโยชนและความสําคัญของการ
บวช ตองหมั่นสรางศาสนทายาทอยูเสมอ”(สัมภาษณเมื่อ 24 พฤศจิกายน 2556) สอดคลองกับ
พระเทพปริยัติเมธี เจาคณะจังหวัดนครสวรรค วัดนครสวรรค จังหวัดนครสวรรค ที่ไดใหสัมภาษณใน
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ดานปญญาบารมีวา “ผูนําสงฆยุคใหม ตองเปนเปนพหูสูต มีความรู เปนนักปราชญ กลาวคือ ผูนําควร
เปนผูรอบรู ทันโลก ทันสมัย ทันเหตุการณ ผูนําจึงตองเปนผูใฝรู ศึกษาหาความรูอยูเสมอ มีความรูดี 
รูกวาง รูลึก รูในเรื่องงาน และรูเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ และผูนําตองรับฟง และแลกเปลี่ยนความเห็น
กับผูอื่น และใชสื่อมวลชนทั้งหนังสือ หนังสือพิมพ วิทยุ โทรทัศน และอินเทอรเน็ต ในการคนหา และ
เขาถึงความรูใหเกิดประโยชนอยางยิ่งและมีอุดมคติที่จะพัฒนาหาสิ่งที่สมบูรณกวา และความคิดริเริ่ม
ในการคิดเปลี่ยนแปลง พัฒนาไปสูสิ่งที่มีคุณคาเพื่อความพอใจของผูใชบริการและความกาวหนาของ
องคการ ผูมีความคิดริเริ่มสรางสรรค เปนผูนําที่เฉลียวฉลาดตัดสินใจไดถูกตอง ไมผิดพลาด เหมาะสม
กับเวลา สถานการณและทันทวงที” (สัมภาษณเมื่อ 14 พฤศจิกายน 2556) สอดคลองกับพระครูศรี
ปริยัติวิทูร รองเจาคณะอําเภอสามงาม วัดกําแพงดิน จังหวัดพิจิตร ที่ไดใหสัมภาษณภาวะผูนําในดาน
วิริยบารมีวา “ผูนําสงฆตองมีวิริยะคือความพยายามอยางยิ่งในการดําเนินงาน บอยครั้งอาจประสบ
อุปสรรค ปญหา แตผูมีความพยายามก็จะไมยอทอ และมองปญหา อุปสรรค เปนโอกาส ดังคําที่วา 
“มารไมมี บารมีไมเกิด” ยังคงเพียรพยายามตอไป จนบรรลุความสําเร็จ ดังคําที่วา Where there’s 
a will, there’s a way. มีความพยายามอยูที่ไหน ความสําเร็จอยูที่นั่นทุกอยางสําเร็จไดดวย      
ความเพียร” (สัมภาษณเม่ือ 20 พฤศจิกายน 2556) สอดคลองกับคุณมงคลชัย ศรีสะอาด นักวิชาการ
ศาสนาชํานาญการ สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรคที่ไดใหสัมภาษณในดานขันติบารมีวา 
“ผูนําสงฆยุคใหมตองมีขันติ คือ ความอดทน ทั้งตอความยากลําบากในการงานคณะสงฆ การปรับตัว
เขากับผูใตบังคับบัญชา และประชาชน เพื่อจะประคับประคองและนํากิจการคณะสงฆใหดําเนินไป
ดวยดี ความอดทนจึงเปรียบไดกับคํากลาวที่วา “ฝนทั่งเปนเข็ม” ผูนําจึงตองสามารถทําตนเปน
ตัวอยางที่ดีในทุกดานแกภิกษุสามเณรภายในวัดและประชาชน การทําตนเปนตัวอยาง ยอมสราง
ศรัทธาและความเต็มใจในการใหความรวมมือ ดังนั้น ผูนําจึงไมเพียงแตสอนงาน อธิบายงาน สาธิตใหดู 
แตจะตองมีชีวิตเปนอยูใหเห็นอีกตางหาก ดังคําที่วา Action speaks louder than words.       
การกระทําสําคัญยิ่งกวาการพร่ําสอน” (สัมภาษณเมื่อ 22 พฤศจิกายน 2556) สอดคลองกับคุณอนัน
ยา เจียมศรีพงษ นักวิชาการศาสนาชํานาญพิเศษ สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิจิตรที่ไดให
สัมภาษณภาวะผูนําในดานสัจจบารมีวา “ผูนําตองมีความซื่อสัตยตอตนเอง หนาที่และผูมารับบริการ 
ดังคําวาที่ “ซื่อกินไมหมด คดกินไมนาน” ความซื่อสัตยทําใหไดรับความไววางใจจากผูที่เกี่ยวของ จะ
ไววางใจใหความรวมมือและเต็มใจมาใชบริการ กิจการก็เจริญกาวหนา อีกประการเรื่องมนุษยสัมพันธ
กเ็ปนคุณสมบัติที่สําคัญยิ่งของผูนํา ผูนํายอมตองโอภาปราศรัย ยิ้มแยม ทักทาย ตองรูจักคน เขาใจคน 
ครองใจคน ยอมรับคน ดังคําที่วา “คนเห็นคนไมใชคน ใชคนไม” คนอยูรวมกับคนไดอยางดีตองรูจัก
ใหรูจักรับ รูจักใหอภัย ไมรอรับแตฝายเดียว ความสัมพันธกับบุคคลแนนอนถาราบรื่น งานกาวหนา
แนนอน เพราะผูนําทํางานกับคน ถาสามารถชักจูง โนมนาว สรางความรัก ประทับใจบุคคลที่
แวดลอมไดก็จะไดรับความรัก ความศรัทธาและเต็มใจรวมมือชวยกันฝาฟน แมปญหาที่ยากก็สามารถ
สําเร็จไดงาย” (สัมภาษณเมื่อ 17 พฤศจิกายน 2556) สอดคลองกับพระเมธีธรรมประนาท เจาคณะ
อําเภอเมือง วัดทาหลวง จังหวัดพิจิตร ที่ไดใหสัมภาษณภาวะผูนําในดานอธิษฐานบารมีวา “ผูนําสงฆ
ตองมีสมาธิ กลาวคือ มีแรงจูงใจและความมุงมั่น ผูนําจะตองเปนผูมีแรงจูงใจไมหยุดนิ่ง และมีไฟ       
แหงความทะเยอทะยานตองการที่จะกาวหนา ทําวันนี้ใหดีกวาวันวาน มีความมุงมั่น ขยันหมั่นเพียร 
นําพาตนเองและองคกรสูความสําเร็จใหจงได บุคคลที่มีแรงจูงใจ จะมีพฤติกรรมที่มีพลัง มีทิศทางและ



206 
 

มุงสูเปาหมายชัดเจน และขยันทํางานจนมีความสําเร็จใหจงไดผูนํามีแรงจูงใจเพียงอยางเดียวยังไมพอ 
จะตองมีความขยันขันแข็ง กลาคิด คิดใหม คิดรอบคอบ และนําความคิดทดลองสูการปฏิบัติใหจงได 
ผูนําจึงเชื่อวาพรสวรรคก็มีความสําคัญ แตพรแสวงยอมเปนคุณสมบัติของบุคคลผูประสบความสําเร็จ
อยางแนนอนกวาผูนําตองมีความมั่นใจในตนเอง เพราะความมั่นใจทําใหบุคคลประสบความสําเร็จ 
ผูนําตองเชื่อวา “ทานทําได” ถาทานเชื่อวาทานทําได “You are what you think” ผูนําจึงไมเปน
คนลังเลเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาโดยปราศจากจุดยืน นับตั้งแตเชื่อมั่นในตนเอง ศรัทธาตอตนเอง ตองาน 
ตอหนาที่ และองคกร” (สัมภาษณเมื่อ 26 พฤศจิกายน 2556) สอดคลองกับคุณทัณฑิกา แกวเหมือน 
หัวหนากลุมอํานวยการฯ สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิจิตรที่ไดใหสัมภาษณภาวะผูนําในดาน
เมตตาบารมีวา “ผูนําตองมีเมตตาธรรมไมมีอคติคือลําเอียงดวยความชังหรือรักไมเอาเขามาเกี่ยวของ
ดวย การตําหนิหรือลงโทษผูใตบังคับบัญชาตองลงโทษดวยเมตตา ไมใชดวยอารมณโกรธแคน  ถาผูนํา
มีเมตตาธรรมรูจักใหอภัย จะทําใหเกิดบรรยากาศที่ดีในการทํางาน”(สัมภาษณเมื่อ 15 พฤศจิกายน 
2556)และสอดคลองกับพระมหาประจักษ อาภาธโร เจาคณะตําบลทายน้ํา วัดปากน้ํา จังหวัดพิจิตร 
ที่ไดใหสัมภาษณภาวะผูนําในดานอุเบกขาบารมีวา “ผูนําสงฆที่ดีนั้นตองรูจักการวางเฉย สุขุมลุมลึก 
รูจักการวางตัว การผอนปรนสถานการณ และตองมีบุคลิกภาพของความเปนผูนํา ตองสุภาพเรียบรอย 
สะอาดหมดจด สงางาม ผูนําควรมีการสื่อสารที่ดีดวย ภาษา ถอยคํา สําเนียงที่ถูกตอง การสื่อสารให
ตรงกัน พึงหลีกเลี่ยงการพูดจากาวราว ดูหมิ่น เหยียดหยามผูอื่น เพราะคําพูดทําใหไดรับความรัก 
ความศรัทธา นับถือและความรวมมือ หรือชิงชัง โกรธ ไมรวมมือ และอาจสรางมิตรหรือศัตรูไดผูนํา
ควรมีทาทางการยืน เดิน นั่ง และการแสดงออกที่สํารวม งดงาม สงา มีการเคลื่อนไหวที่คลองแคลว 
วองไวในการทํางาน มีความเขมแข็ง รวดเร็ว ทํางานเปน มีทักษะในการจัดการ และทํางานใหสําเร็จ
ดวยทีม” (สัมภาษณเม่ือ 20 พฤศจิกายน 2556) 
 จากคําสัมภาษณผูใหขอมูลสําคัญขางตนไดใหสัมภาษณไปในทิศทางเดียวกันซึ่งพอสรุปไดวา 
ผูนํานั้นมีสวนสําคัญเปนอยางมากในการบริหารจัดการวัดยุคใหม วัดนั้นมีผูนําสงฆเรียกวาตําแหนง 
“เจาอาวาส”เจาอาวาสนั้นตองเปนผูนํายุคใหม กาวไกลสูสากล จึงจําเปนตองเปนผูมีความรู ความคิด
ดี มีความคิดริเริ่มสรางสรรค มีวิสัยทัศน สามารถคิดคาดการณลวงหนา มีความมุงมั่น มีจิตใจดีงาน 
พรอมที่จะรับฟง ยอมรับ และใสใจผูอื่น มีความฉลาดทางความคิดปญญา และความฉลาดทางอารมณ 
รูเทาทันอารมณ จัดการกับอารมณ และจูงใจ ทั้งตนเองและผูอื่นใหมีจิตใจรวมกันเปนหนึ่งเดียว เพื่อ
รวมกันทํางานไดดวยความเต็มใจเพื่อนําองคกรไปสูความเจริญกาวหนาที่ยั่งยืนผูนําจึงควรเปนผูที่หัวใหญ 
(Head) ใจโต (Heart) มือกวาง (Hand) และรางสมารท (Health) เปนที่เคารพนับถือของประชาชน
ในชุมชน เปนปูชารหบุคคลที่ดํารงอยูในฐานะผูนําทางจิตวิญญาณของชุมชนอยางแทจริง พระสงฆ
จําตองมีความรูควบคูกับคุณธรรม มีหนาที่อบรมสั่งสอนประชาชนในชุมชนในฐานะกัลยาณมิตร 
พระสงฆยุคใหมจําตองมีความรูและความสามารถในหลายๆ ดาน มิใชแตเทศนอบรมสั่งสอนอยาง
เดียว สรรพศิลปวิทยาตางที่มีอยูแตเดิมก็ควรนํามาใชใหเกิดประโยชน เพราะพระสงฆก็คือกุลบุตรที่
อุปสมบทเขามาในพระพุทธศาสนา บางรูปมีศิลปวิทยาตางๆที่ติดตัวมาก็สามารถนํามาบูรณาการใชให
เกิดประโยชนตอวัดและชุมชนได สามารถนําไปสั่งสอนประชาชนหรือใหบริการกับประชาชนได ผูนํา
สงฆตองมีภาวะผูนํา (Leadership) และมีบารมีจึงจะสามารถนําพาองคกรไปสูความสําเร็จไดซึ่งจาก
คําสัมภาษณโดยรวมของผูใหขอมูลสําคัญซึ่งเปนไปในทิศทางเดียวกันนี้สามารถกําหนดกระบวนทัศน
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การบริหารจัดการวัดยุคโลกาภิวัตนในจังหวัดนครสวรรคและจังหวัดพิจิตรไดวาวัดยุคใหมจําตองมี 
“กระบวนทัศนการพัฒนาภาวะผูนํายุคโลกาภิวัตน” โดยสามารถแสดงเปนภาพไดดังนี้ 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 4.2 กระบวนทัศนการพัฒนาภาวะผูนํายุคโลกาภิวัตน 
ที่มา: สาธิต พนารี (2556) 
 
 จากภาพที่ 4.2 เปนการนําเสนอกระบวนการพัฒนาผูนําสงฆใหมีภาวะผูนํา (Leadership) ที่
เหมาะสมกับยุคโลกาภิวัตน กลาวคือผูนําสงฆยุคโลกาภิวัตนตองมีความรูความสามารถในหลายๆ ดาน
และประการที่สําคัญตองมีคุณธรรมกํากับ ตองเปนทั้งคนเกง (วิชชา) และคนดี (จรณะ) จึงจะไดชื่อวา
เปนผูนําที่สมบูรณ (วิชชาจรณสัมปนโน) ผูนําถือไดวาเปนผูที่มีอํานาจ เพราะอํานาจเปนสิ่งที่มาควบคู
กับตําแหนง แตตองใชอํานาจใหถูก อํานาจตองคูกับบารมี ผูนําจะมีแตอํานาจอยางเดียวไมไดตองมี
บารมีดวย จากภาพที่ไดนําเสนอขางตนเปนการนําเอาหลักบารมี 10 มาประยุกตใชเพื่อสรางภาวะ

 
LEADERSHIP 

บารมี 10 

L- Living-Kindness 
เมตตา 

E-Endurance 
ขันติ 

 

A - Attempt 
วิริยะ 

D -Donner 
ทาน 

E -Equanimity 
อุเบกขา 

R -Renunciation 
เนกขัมมะ 

S-Self-confident 
อธิษฐาน 

H- Honesty 
สัจจะ 

I - Intelligence 
ปญญา 

P - Precepts 
ศีล 
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ผูนํา (Leadership) L- Living-Kindness (เมตตา) ผูนําสงฆตองมีเมตตาจิตเปนเบื้องตน มีความ
ยุติธรรม ปราศจากอคติ E-Endurance and Example(ขันติ)ผูนําสงฆตองมีความอดทน รูจักขม
อารมณไมเห็นแกเรื่องสวนตัวเปนสําคัญA- Attempt(วิริยะ) ผูนําสงฆตองมีความเพียรเปนที่ตั้ง เพราะ
ความเพียรเปนจุดเริ่มตนของความสําเร็จและกอใหเกิดความรับผิดชอบD- Donner(ทาน) ผูนําสงฆ
ตองรูจักเสียสละ มีจิตสาธารณะ อุทิศตนเพื่อสวนรวมและองคกรไดE- Equanimity(อุเบกขา)ผูนํา
สงฆตองรูจักการวางตนเปนแบบอยางที่ดี นาเคารพนับถือและนาเลื่อมใสศรัทธาR -Renunciation 
(เนกขัมมะ) ผูนําสงฆตองเปนบรรพชิตที่สมบูรณแบบ สงบเสงี่ยม สํารวม มีสติS-Self-confident(
อธิษฐาน) ผูนําสงฆตองมีความตั้งใจจริง มีความมุงมั่นในการทํางานพระศาสนาH –Honesty(สัจจะ)
ผูนําสงฆตองมีความซื่อสัตย มีความจริงใจทั้งตอหนาและรับหลัง ปฏิบัติหนาที่ดวยความจริงจัง I- 
Intelligence, Ideologist and Initiative (ปญญา)ผูนําสงฆตองเปนนักปราชญ แสวงหาความรูใหมๆ
อยูเสมอ มีวิสัยทัศนที่กวางไกล มีความคิดริเริ่มสรางสรรค ยอมรับการเปลี่ยนแปลง และปรับตัวให
เทาทันตอยุคสมัย P- Precepts (ศีล) ผูนําสงฆตองเปนผูที่มีศีลาจารวัตรงดงาม ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ
ตามพระธรรมวินัย บารมีทั้ง 10 ประการที่กลาวมานี้จะเปนคุณเครื่องพัฒนาผูนําสงฆใหมีภาวะผูนําใน
ยุคโลกาภิวัตนไดเปนอยางดี 

ประเด็นที่ 3 วัดตองมีการพัฒนาวัดใหเปนศูนยกลางชุมชนเพื่อการเผยแผพระพุทธศาสนา
ดวยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาวัดใหเปนศูนยกลางชุมชนแหลงการเรียนรูและเสริมสราง
คุณธรรมจริยธรรม (สัมภาษณพระมหาประจักษ อาภาธโร เจาคณะตําบลทายน้ํา วัดปากน้ํา จังหวัด
พิจิตร เมื่อ 20 พฤศจิกายน สอดคลองกับพระทีฆทัสสีมุนีวงศ เจาคณะจังหวัดพิจิตร วัดทาหลวง 
จังหวัดพิจิตรที่ไดใหสัมภาษณวา “ปจจุบันเปนโลกยุคโลกาภิวัฒนเมื่อโลกเจริญดวยเทคโนโลยีตางๆ
มนุษยมีการติดตอสื่อสารกันในหลายๆรูปแบบบางครั้งเมื่อตองการพบปะพูดคุยกันก็ไมจําเปนตอง
เดินทางไปดวยตนเองเฉกเชนเมื่อสมัยกอนเพราะมีเทคโนโลยีที่ทําใหสามารถสนทนากันไดโดยผาน
เครือขายตางๆเชนโทรศัพทอินเทอรเน็ตเปนตนดังนั้นในทางพระพุทธศาสนาจึงตองปรับวิธีการในการ
เผยแผพระพุทธศาสนาเพื่อใหสอดคลองกับโลกในยุคปจจุบันโดยนําเทคโนโลยีตางๆมาใชเปนชองทาง
ในการเผยแพรพระธรรมคําสั่งสอนของพระพุทธเจา” (สัมภาษณเมื่อ 16 พฤศจิกายน 2556)
สอดคลองกับคุณนิกรรดา ขันธะรัตนนักวิชาการศาสนาชํานาญการ สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด
นครสวรรค ไดใหสัมภาษณวา“วัดนั้นตองมีความพรอมในดานเทคโนโลยีสารสนเทศที่เพียงพอตอ
ความตองการของประชาชาชนที่เขามาใชบริการภายในวัด” (สัมภาษณเมื่อ 17 พฤศจิกายน 2556)
สอดคลองกับคุณมงคลชัย ศรีสะอาด นักวิชาการศาสนาชํานาญการ สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด
นครสวรรค ที่ไดใหสัมภาษณวา “เทคโนโลยีไมจําเปนตองล้ําสมัยเพียงแตมีความเหมาะสมกับ
สถานภาพของวัดเนนความคุมคาและการใชประโยชน” (สัมภาษณเมื่อ 22 พฤศจิกายน 2556) ดาน
พระครูศรีปริยิติวิทูร รองเจาคณะอําเภอสามงาม วัดกําแพงดิน จังหวัดพิจิตร ไดใหสัมภาษณวา “วัด
ตองเปนสถานศึกษาแบบครบวงจรทั้งในระบบและนอกระบบตลอดจนการศึกษาตลอดชีวิตวัดตอง
เปนเปนแหลงเรียนรูศิลปวัฒนธรรมตั้งแตสมัยอดีตจนถึงปจจุบันและวัดตองเปนวิเวกสถานซึ่งมี
ความสัปปายะ (ความสะดวกสบาย) ทุกดานเหมาะแกการปฏิบัติธรรม” (สัมภาษณเมื่อ 20 
พฤศจิกายน 2556) สอดคลองกับพระโสภณวราภรณ เจาอาวาสวัดวรนาถบรรพต จังหวัดนครสวรรค
ที่ไดใหสัมภาษณวา “วัดนั้นไดชื่อวาเปนแหลงเรียนรูศิลปวิทยาตางๆ มาตั้งแตสมัยอดีต เพราะวัดนั้นมี
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ปจจัยหลายอยางท่ีเหมาะแกการเปนศูนยกลางการศึกษา” (สัมภาษณเมื่อ 9 พฤศจิกายน 2556) ดังที่
คุณอนันยา เจียมศรีพงษ นักวิชาการศาสนาชํานาญพิเศษ สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิจิตรได
ใหสัมภาษณวา “ในปจจุบันโลกนั้นมีความเจริญไปมากดวยระบบวัตถุนิยม การที่จะคนสมัยใหมจะเขา
วัดมาเพื่อศึกษาเหมือนเชนเดิมจึงเปนภาพที่มองเห็นไมเปนรูปธรรมมากนัก เพราะปจจุบันมี
สถาบันการศึกษาที่ทําหนาที่ใหการศึกษาในศาสตรตางๆเกิดขึ้นมากมาย” (สัมภาษณเมื่อ 17 
พฤศจิกายน 2556) สอดคลองกับคุณวสันต สังขศิลป นักวิชาการศาสนาชํานาญการ สํานักงาน
พระพุทธศาสนาจังหวัดพิจิตร“วัดยุคใหมถาหวังวาจะดึงเอาบทบาทเดิมของวัดกลับมาจําเปนจะตอง
ปรับเปลี่ยนกระบวนทัศนใหมเพื่อใหทันตอยุคสมัยโดยไมขัดแยงหรือสวนกระแสโลก” (สัมภาษณเมื่อ 
18 พฤศจิกายน 2556) ดานพระเทพปริยัติเมธี เจาคณะจังหวัดนครสวรรค วัดนครสวรรค จังหวัด
นครสวรรคไดใหสัมภาษณวา “วัดตองดึงจุดเดนถึงความเปนวัดออกมา โดยจัดการศึกษาที่วัดนั้นถนัด
เปนอยางดีนั่นก็คือการศึกษาธรรมะ เพราะถามีการบริหารจัดการที่ดีแลวคงไมมีสถาบันการศึกษาใดที่
จะเปนศูนยกลางการศึกษาธรรมะไดดีไปกวาวัด โดยมีพระนักเผยแผเปนตัวแปรที่สําคัญ”      
(สัมภาษณเมื่อ 14 พฤศจิกายน 2556) สอดคลองกับพระมหาจันทราวุฒิ วชิรเมธี รองเจาคณะจังหวัด
พิจิตร วัดตะพานหิน จังหวัดพิจิตร“พระนักเผยแผตองพยายามปรับภาพลักษณตัวเองใหมโดยตอง
เปน Active Buddhist Missionary หรือเรียกลักษณะดังกลาววาทาทีใหมแหงการเผยแผพระพุทธศาสนาดังคํา
ของทาน ว. วชิรเมธี ทีว่า “พุทธกาวหนาพระกาวนํา” โดยขยายความคิดดังกลาววาพระนักเผยแผไม
ควรอยูแตในวัดเพื่อรอรับโอกาสจากประชาชนอยางเดียวแตตองกาวออกไปขางนอกเมื่อมีโอกาสและ
เรียกรูปแบบดังกลาวนี้วาธรรมะอินเทรนธรรมะแนวนี้สาระสําคัญอยูที่การทําใหเกิดการเขาใจงาย ซึ่ง
ในจุดนี้วัดเองตองมีความพรอม” (สัมภาษณเมื่อ 18 พฤศจิกายน 2556) สอดคลองกับคุณศันสนีย  
นิ่มนวล หัวหนากลุมพุทธศาสนสถานฯ สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิจิตรที่ไดใหสัมภาษณวา 
“วัดนั้นตองสรางความพรอมในทุกๆ ดานเพื่อเปนศูนยกลางการศึกษาธรรมะและการศึกษาอื่นๆ ที่
เอื้อตอการดําเนินชีวิตประจําวัน ไมวาจะเปนความพรอมดานอาคารสถานที่ ดานบุคลากร ดานเนื้อหา
หลักสูตร รวมถึงตองมีการนําเทคโนโลยีสมัยใหมที่จําเปนมาใชดวย”(สัมภาษณเมื่อ 12 พฤศจิกายน 
2556) สวนคุณทัณฑิกา แกวเหมือน หัวหนากลุมอํานวยการฯ สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด
พิจิตร ไดใหสัมภาษณวา“เรื่องความรูทั่วไปเปนเรื่องที่ประชาชนสามารถหาไดจากสถาบันการศึกษา
ตางๆ อยูแลว ดังนั้นวัดเองตองเนนย้ําไปที่การศึกษาเพื่อเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมมากๆ เพื่อให
ประชาชนนั้นไดมีความรูคูคุณธรรม” (สัมภาษณเมื่อ 15 พฤศจิกายน 2556) สอดคลองกับพระอมร
เมธี รองเจาคณะจังหวัดนครสวรรค วัดตากฟา จังหวัดนครสวรรคที่ไดใหสัมภาษณวา “ประการที่
สําคัญก็คือวัดยุคใหมทุกวัดตองเปนสถานที่ปฏิบัติธรรมกลาวคือเมื่อใหความรูในภาคทฤษฎีแลวตอง
เนนย้ําไปถึงการปฏิบัติดวยเพื่อใหประชาชนไดเขาถึงธรรมะจริงๆ” (สัมภาษณเมื่อ 16 พฤศจิกายน 
2556) สอดคลองกับพระครูนิภาธรรมวงศ รองเจาคณะอําเภอพยุหะคีรี วัดเขาทอง จังหวัดนครสวรรค
ที่ไดใหสัมภาษณวา “การปฏิบัติธรรมนั้นเปนเรื่องที่ไดยินไดฟงแลวอาจเขาใจไดไมยากนัก แตในทาง
ปฏิบัติจริงจําเปนจะตองดําเนินใหถูกวิธีตามคําแนะนําของพระวิปสสนาจารย (อาจารยผูสอนการ
ปฏิบัติธรรม)”(สัมภาษณเมื่อ 24 พฤศจิกายน 2556) สอดคลองกับพระครูพิพิธธรรมเวทย เจาอาวาส
วัดฆะมัง จังหวัดพิจิตร“การปฏิบัติธรรมยังมีองคประกอบที่สําคัญหลายประการ พระพุทธองคทรง
ตรัสวาผูที่จะปฏิบัติธรรมนั้นจะตองไมมีปลิโพธ (ความกังวล) ดังนั้นในเบื้องตนกอนปฏิบัติธรรมจึงตอง
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ปลอยวางคลายความกังวลใจเสียกอน” (สัมภาษณเมื่อ 16 พฤศจิกายน) ในขณะที่พระครูวิบูลยธรรมาภรณ 
รองเจาคณะอําเภอโพธิ์ประทับชาง วัดโพธิ์ประทับชาง จังหวัดพิจิตร“เรื่องสัปปายะก็เปนเรื่องสําคัญ
เพราะการปฏิบัติธรรมจะตองดําเนินไปดวยความสะดวกสบาย สถานที่ปฏิบัติธรรมตองมีความสงบ
ปราศจากเสียงอึกทึกครึกโครม อยูภายใตธรรมชาติ เพราะธรรมะคือธรรมชาติ การปฏิบัติธรรมก็คือ
การเรียนรูจากธรรมชาติ จําตองใชความสงบจึงจะเกิดมรรคผลได” (สัมภาษณเมื่อ 18 พฤศจิกายน 
2556) สอดคลองกับพระครูนิวิฐธรรมขันธ เจาคณะตําบลจันเสน วัดจันเสน จังหวัดนครสวรรค ที่ได
ใหสัมภาษณวา “วัดจําเปนที่จะตองมีสถานที่สําหรับปฏิบัติธรรมเปนสวนเฉพาะที่แยกออกจากสถานที่
อื่นๆ เพ่ือสรางความสงบสุขใหแกผูปฏิบัติธรรม และจะตองมีพระวิปสสนาจารยประจําอยู ณ สถานที่
ปฏิบัติธรรมตลอดเพื่อคอยใหความรูและนําปฏิบัติแกประชาชนที่สนใจมาปฏิบัติธรรม” (สัมภาษณ
เมื่อ 18 พฤศจิกายน 2556) ในขณะท่ีคุณเดชา กอเกิด ผูอํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด
พิจิตรไดใหสัมภาษณวา “ภาษาที่พระนักเผยแผใชเปนกําแพงที่ปดกั้นระหวางผูสื่อกับผูรับฟงดังนั้น
การทําลายกําแพงแหงภาษาจึงตองประยุกตใหภาษาที่ประชาชนสามารถเขาใจไดงายๆ เพราะภาษา
นั้นเปนสื่อกลางของการสื่อสาร สารกลาวคือธรรมะที่มีอัตถประโยชนนานัปประการจะถูกสงตอมา
ดวยการใชภาษาที่สมควร เพราะฉะนั้นพระนักเผยแผตองรูจักวิธีการใชภาษาที่ถูกตอง และมีความ
เหมาะสมกับผูฟง ผูเรียน ซึ่งเปนผูรับสาร” (สัมภาษณเมื่อ 16 พฤศจิกายน 2556) สอดคลองกับคุณ
สุวัฒน แจงจิตร ผูอํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค ที่ไดใหสัมภาษณวา 
“ภาษาที่ใชในการแสดงธรรมสามารถปรับเปลี่ยนไดตามยุคสมัย โดยพิจารณาถึงความสมของผูรับฟง 
แตตองไมเสียอรรถรสของธรรมะ” (สัมภาษณเมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2556) ทางดานพระครูนิวิฐสีล
ขันธ เจาคณะอําเภอแมวงกวัดมฤคทายวัน จังหวัดนครสวรรคไดใหสัมภาษณวา “การเผยแผศาสน
ธรรมในโลกาภิวัตนนั้นตองเปนการเผยแผเชิงรุกดวยการสงเคราะหในรูปแบบตางๆเพื่อนําบุคคลเขา
หาธรรมมากกวาจะนําตัวธรรมเขาหาคนตองสรางวัดใหเปนศูนยกลางของชุมชนจัดกิจกรรมมีวัดเปน
ศูนยกลางวัดตองรุกเขาไปในสถาบันการศึกษาเชนทําคายพุทธบุตรเขาไปจัดทาหลักสูตรวิชาพุทธ
ศาสนาเขาไปสรางสรรคสื่อหรือวัสดุอุปกรณการเรียนการสอนวิชาพุทธศาสนาสงครูพระสอนศีลธรรม
ไปสอนตามสถาบันการศึกษาตางๆเปนตน นอกจากนี้การเผยแผพระนักเผยแผตองสามารถวิเคราะห
จําแนกระดับบุคคลไดเปนอยางดี เพื่อที่จะนําระบบธรรมไปเผใหเหมาะสมกับระดับบุคคล” 
(สัมภาษณเมื่อ 10 พฤศจิกายน 2556) สอดคลองกับคุณสุรเชษฐ ตั้งสุวรรณเจริญ หัวหนากลุมพุทธ
ศาสนศึกษาฯ สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิจิตรไดใหสัมภาษณวา “พระนักเผยแผตองรูเขารูเรา
มีการเลาเรื่องประกอบเปนบุคลาธิษฐานผูบรรยายตองมีฐานความคิดที่ดีมีอุปกรณเสริมเชนภาพหนึ่ง
ภาพมีคาเทากับคําพูดหนึ่งพันคําที่สําคัญตองมีทฤษฎีสี่ส. คือสัททัสสนา (แจมแจง) สมาทปนา (จูงใจ) 
สมุเตชนา (แกลวกลา) สัมปหังสนา (ราเริง) นอกจากนั้นแลวยังจาเปนที่จะตองสรางเครือขาย 
(Network) ในการทํางานดานการเผยแผทั้งนี้เพราะทุกคนมีจุดออนดวยกันจึงตองหาคนที่มีจุดแข็ง
ตรงกับจุดออนมาชวยสนับสนุนจะชวยแกจุดบกพรองดังกลาวได” (สัมภาษณเมื่อ 15 พฤศจิกายน 
2556)สอดคลองกับพระศรีสุทธิพงศ เจาคณะอําเภอลาดยาว วัดศรีสุธรรมาราม จังหวัดนครสวรรคที่
ไดใหสัมภาษณวา “สังคมยุคปจจุบันเปนสังคมออนไลน เปนสังคมของคนกมหนา ที่มีเวลาอยูกับ
โทรศัพทมือถือ แทบเลต หรืออยูหนาจอคอมพิวเตอรมากกวาการจะมานั่งลอมวงสนทนากัน หรือมา
นั่งฟงเทศนฟงธรรมเปนเวลานาน ดังนั้นการเผยแผธรรมะจําเปนตองปรับเปลี่ยนวิธีการใหมเพื่อใหเขา
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กับยุคสมัย เพราะยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็วเราไมสามารถดึงคนใหเขาธรรมไดเหมือน
เชนเดิม การเผยแผจึงตองเปนไปในเชิงรุกคือการธรรมะเขาไปหาคน โดยอาศัยสื่อเทคโนโลยีที่มนุษย
ใชอยูในชีวิตประจําวันเปนสื่อกลางสําคัญในการเผยแผ เชน การผลักดันใหมีแอปพลิเคชั่นเกี่ยวกับ
ธรรมะในโทรศัพทมือถือ สติ๊กเกอรไลนหรือเฟสบุคที่เกี่ยวกับธรรมะ เปนตน วิธีการแบบนี้เรียกวา 
“ธรรโมโลยี” หรือ “ธรรมโมบาย” แตทั้งนี้ทั้งนั้นจะตองอยูในรูปแบบที่สมควร เพราะธรรมะเปนเรื่อง
ละเอียดออน”(สัมภาษณเม่ือ 30 พฤศจิกายน 2556) 

จากคําสัมภาษณผูใหขอมูลสําคัญขางตนไดใหสัมภาษณไปในทิศทางเดียวกันซึ่งพอสรุปได
วาวัดตองปรับเปลี่ยนรูปแบบการนําเสนอธรรมะหรือการเผยแผศาสนธรรมเพื่อใหทันตอยุคสมัย 
เพราะยุคโลกาภิวัตนนี้เปนยุคแหงโนโลยีการสื่อสารแบบไรพรมแดน วัดจําเปนตองนําเทคโนโลยี สื่อ 
อิเล็กทรอนริกสตางๆ มาใชเปนเครื่องมือเสริมในการเผยแผ เพื่อดึงดูดความสนใจของประชาชนใหเขา
มาฟงเทศนฟงธรรมมากขึ้น เพื่อทําใหประชาชนรุนใหมไมรูสึกวาการฟงธรรมะเปนเรื่องนาเบื่ออีก
ตอไป ควรมีการชี้แนะแนวทางการประยุกตใชธรรมะใหเกิดประโยชนตอชีวิตประจําวัน ซึ่งจากคํา
สัมภาษณโดยรวมของผูใหขอมูลสําคัญซึ่งเปนไปในทิศทางเดียวกันนี้สามารถกําหนดกระบวนทัศนการ
บริหารจัดการวัดยุคโลกาภิวัตนในจังหวัดนครสวรรคและจังหวัดพิจิตรไดวาวัดยุคใหมจําตองมี 
“กระบวนทัศนการเผยแผธรรมะดวยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ”โดยสามารถแสดงเปนภาพไดดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 

องคความรู เนื้อหาธรรมะ คุณวุฒิ 
การใชภาษา รูปภาพ วัยวุฒิ 
การใชเทคโนโลยี วีดีโอ/เสียงบันทึก โอกาส 
มนุษยสัมพันธ โทรศัพทมือถือ/แทบเลต เวลา 

คอมพิวเตอร/โนตบุค  สถานที ่
สื่ออิเล็กทรอนิกส 
อินเทอรเน็ต/เว็บไซต 

 
 
 
 

ภาพที่ 4.3 กระบวนทัศนการเผยแผธรรมะดวยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ที่มา: สาธิต พนารี (2556) 
 

การเผยแผธรรมะในยุคโลกาภิวัตน 

ผูเผยแผ ธรรโมโลย ี ผูรับ ผลสมัฤทธิ ์

ความเหมาะสมและทันสมยัของการเผยแผธรรมะดวยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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จากภาพที่ 4.3 สามารถอธิบายไดวาการเผยแผธรรมะในยุคโลกาภิวัตนตองนําเอา
เทคโนโลยีสมัยใหมมาเปนตัวแปรที่สําคัญในการเผยแผเพื่อใหทันตอยุคสมัยเปนธรรมะแบบอินเทรน
เขากับยุคสมัย สําหรับการเผยแผธรรมะในยุคโลกาภิวัตนนี้เปนการสื่อสารธรรมะดวยระบบเทคโนโลยี
ที่ตองประกอบไดดวย ผูสื่อสาร-สาร-ผูรับสาร ผูสื่อสารก็คือพระธรรมกถึก พระนักเผยแผจะตองเปนผู
ที่มีองคความรูทั้งทางโลกและทางธรรม กลาวคือมีภูมิธรรมและเขาใจโลก รู เทาทันถึงความ
เปลี่ยนแปลงของโลก สันทัดในเรื่องของการใชภาษาที่เหมะสมกับการเผยแผ เขาถึงเทคโนโลยีที่
ทันสมัย และเปนผูที่มีมนุษยสัมพันธที่ดี สวนสารก็คือหลักธรรมที่จะนําไปเผยแผตองไมเปนการเทศน
แตเนื้อหาสาระเพียงอยางเดียว ตองนําเอาเทคโนโลยีเขามาเอื้อเฟอตอการเผยแผดวย เนื่องจากยุค
โลกาภิวัตนเปนยุคของความทันสมัย มีเทคโนโลยีตางๆ เกิดขึ้นมากมาย ดังนั้นพระนักเผยแผตองรูจัก
การใชประโยชนจากเทคโนโลยี เปนการประยุกตธรรมะเขากับเทคโนโลยี ที่เรียกวา “ธรรโมโลยี” 
มนุษยเรานั้นสามารถเรียนรูไดหลาหลายวิธีตามผัสสะทั้ง 6 อันไดแก ตา หู จมูก ปาก ลิ้น กาย ใจ 
เทคโนโลยีถือวามีสวนชวยใหเกิดการเรียนรูไดโดยผานชองทางการเรียนรูเหลานี้ ปกติแลวการเผยแผ
ธรรมะมักมีแบบแผนคือการนั่งฟง แตปจจุบันสามารถเขาถึงธรรมะไดดวยวิธีอื่นๆ ผานเทคโนโลยี เชน 
การดูจากรูปภาพ วีดีทัศน โทรศัพทมือถือ แทบเลต หรือการคนหาไดดวยตนเองจากสื่ออิเล็กทรอนิกส
เว็บไซตตางๆ ที่เก่ียวกับธรรมะ ดังนั้นเทคโนโลยีจึงมีความจําเปนอยางยิ่งสําหรับการเผยแผธรรมะยุค
โลกาภิวัตน สําหรับผูรับสารนั้น พระนักเทศนตองรูจักการวิเคราะหจําแนกบุคคลโดยเพศ วัย 
การศึกษา รูจักความเหมาะสมทั้งดานเวลาและสถานที่ เพื่อจะสามารถนําเอาธรรมะไปสูผูรับไดอยาง
เหมาะสม  
 ประเด็นที่ 4 วัดตองเปนศูนยปรึกษาปญหาชีวิตชวยฟนฟูผูปวยทางใจ รณรงคใหประชาชน
เขารับการรักษาสุขภาพทางใจดวยธรรมโอสถ ทําวัดใหเปนสถานสงเคราะหชุมชน เชน เปนคลังพัสดุ
ชุมชน เปนโรงแรม เปนโรงทาน เปนตน สรางเครือขายกับโรงพยาบาลเพื่อจัดตั้งอนามัยชุมชนภายใน
วัด ทําวัดใหเปนคลินิกเวชภัณฑแพทยแผนโบราณ ทําวัดใหเปนสวนพืชพฤกษาที่เปนเครื่องประกอบ
ของยาแผนโบราณ ทําวัดใหเปนศูนยสงเสริมการใชชีวิตกับธรรมชาติ และบริโภคผักสมุนไพรเพื่อ
สุขภาพอนามัยที่ดีและบําบัดโรคภัยตางๆ (สัมภาษณพระเมธีธรรมประนาท เจาคณะอําเภอเมือง วัด
ทาหลวง จังหวัดพิจิตร เมื่อ 26 พฤศจิกายน 2556) สอดคลองพระทีฆทัสสีมุนีวงศ เจาคณะจังหวัด
พิจิตร วัดทาหลวง จังหวัดพิจิตรที่ไดใหสัมภาษณวา “วัดนั้นเปนสถานที่สงบที่สามารถใหความสุขทาง
ใจแกประชาชนผูมีความเดือดรอนใจไดทุกเมื่อ ปฏิเสธไมไดวาเมื่อเราประสบปญหาชีวิตเกิดเรื่องทุกข
รอนใจ สถานที่ที่เรานึกถึงเปนอันแรกๆก็คือวัด อยากเขาวัด ปรึกษาพระ และปฏิบัติธรรมเพื่อคลายทุกข” 
(สัมภาษณเม่ือ 16 พฤศจิกายน 2556) สอดคลองกับพระโสภณวราภรณ เจาอาวาสวัดวรนาถบรรพต
จังหวัดนครสวรรคที่ไดใหสัมภาษณวา “วัดตองปรับปรุงใหเปนสถานที่สงบรมรื่น ปราศจากเสียง
อึกทึกครึกโครมและการเปลงวจีทุจริต มีธรรมชาติที่ทําใหเกิดความสุขสงบทางกายและทางใจ เมื่อเขา
ไปในวัดแลวไดอาศัยรมเงาตนไมทําใหเกิดความสงบในเบื้องตน” (สัมภาษณเมื่อ 9 พฤศจิกายน 
2556)สอดคลองกับคุณญาณิศา เพ็ชรสัมฤทธิ์ หัวหนากลุมสงเสริมฯสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด
นครสวรรคที่ไดใหสัมภาษณวา “วัดเปนเหมือนศูนยกลางการสรางสุขภาวะทางใจ คนมีทุกขก็เหมือน
คนปวยนั่นก็คือปวยทางใจจําเปนตองรักษาเยียวยา ไมมีโอสถขนานใดที่จะรักษาความทุกขไดนอกจาก
ธรรมะ” (สัมภาษณเมื่อ 18 พฤศจิกายน 2556) สอดคลองกับพระครูนิวิฐสีลขันธ เจาคณะอําเภอแม
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วงกวัดมฤคทายวัน จังหวัดนครสวรรค ที่ไดใหสัมภาษณวา “ธรรมะสามารถเยียวยาจิตใจใหคลาย
ความทุกขไดเปนอยางดี นอกจากการรักษาโรคดวยธรรมโอสถแลววัดยังถือวาเปนศูนยกลางอนามัย
ชุมชนอีกดวย เพราะเปนสถานที่ที่ใหการรักษาดวยยาสมุนไพรแผนโบราณ”(สัมภาษณเมื่อ 10 
พฤศจิกายน 2556) ดานคุณ พรนภา ชวงไกล นักวิชาการศาสนาชํานาญการ สํานักงานพุทธศาสนา
จังหวัดพิจิตรไดใหสัมภาษณวา “เรื่องสุขภาพอนามัยเปนเรื่องที่สําคัญเพราะวาดวยเรื่องกายและ
สังขารที่จะดํารงตอไปได วัดตองพิจารณาเห็นเรื่องนี้เปนสําคัญ” (สัมภาษณเมื่อ 12 พฤศจิกายน 
2556) สอดคลองกับพระมหาจันทราวุฒิ วชิรเมธี รองเจาคณะจังหวัดพิจิตร วัดตะพานหิน จังหวัด
พิจิตร ที่ไดใหสัมภาษณวา “วัดยุคใหมตองมีการจัดตั้งอนามัยชุมชนภายในวัดเพื่อไวบริการประชาชน
ในชุมชน ยาสมุนไพรแผนโบราณนับวาเปนสิ่งที่จําเปนตอประชาชนคนไทยอยูไมนอย” (สัมภาษณเมื่อ 
18 พฤศจิกายน 2556) สอดคลองกับคุณมงคลชัย ศรีสะอาด นักวิชาการศาสนาชํานาญการ สํานักงาน
พระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรคที่ไดใหสัมภาษณวา “วัดเองก็มีกําลังที่จัดการในเรื่องนี้เพราะ
พระสงฆคอนขางมีความรูในเรื่องยาสมุนไพรเปนอยางดี ดวยวาสมุนไพรมากมายสําหรับรักษาโรคได
ถูกบัญญัติไวในพระธรรมวินัยและมีเรื่องสาธกไวในนิทานชาดก จึงเปนอุปการะในการปรุงยาสมุนไพร
ไวใชรักษาโรคาพาธของพระสงฆ และความรูเหลานั้นก็ถูกนํามาเผยแผเปนประโยชนแกประชาชน
ทั่วไป เพราะอันที่จริงแลวชีวิตมนุษยเรานั้นอิงอาศัยอยูกับธรรมชาติเมื่อมีการเจ็บไขไดปวยก็รักษา
แบบธรรมชาติถือเปนการลดคาใชจายในชีวิตประจําวันไดอีกดวย เพื่อเอื้อประโยชนตอการจัดตั้ง
อนามัยชุมชนภายในวัด”(สัมภาษณเมื่อ 22 พฤศจิกายน 2556) สอดคลองกับคุณเดชา กอเกิด 
ผูอํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิจิตรที่ไดใหสัมภาษณวา “ทางวัดเองตองมีสวน
สมุนไพรเพื่อใชปรุงยาแผนโบราณอีกดวยเพื่อเปนการลดตนทุนในการผลิต ประโยชนของสมุนไพรนั้น
มิไดมีคุณประโยชนเพียงแครักษาโรคในทางกลับกันก็มีประโยชนสําหรับปองกันโรคไดอีกดวย”
(สัมภาษณเม่ือ 16 พฤศจิกายน 2556) ในขณะที่คุณสุรเชษฐ ตั้งสุวรรณเจริญ หัวหนากลุมพุทธศาสน
ศึกษาฯ สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิจิตร ไดใหสัมภาษณวา “วัดมีหนาที่จะตองรณรงคให
ประชาชนในชุมชนบริโภคพืชผักสมุนไพรที่สามารถเก็บหาไดเองเปนการสรางภูมิกันคุมกันโรคใหกับ
รางกาย เพราะโรคที่เกิดขึ้นภายในรางกายมีผลมาจากอาหารที่รับประทานไปดวย” (สัมภาษณเมื่อ 
15 พฤศจิกายน 2556) สอดคลองกับคุณนิกรรดา ขันธะรัตน นักวิชาการศาสนาชํานาญการสํานักงาน
พระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรคที่ไดใหสัมภาษณวา “วัดตองมีการรณรงคการรับประทานอาหาร
จําพวกพืชผักสมุนไพรเพื่อสุขภาพอนามัยที่ดี เพราะเมื่อสุขภาพกายดีสุขภายใจก็จะดีตามไปดวย” 
(สัมภาษณเมื่อ 17 พฤศจิกายน 2556) ทางดานพระครูนิวิฐธรรมขันธ เจาคณะตําบลจันเสน วัดจัน
เสน จังหวัดนครสวรรค ไดใหสัมภาษณวา “อีกประการหนึ่งวัดนั้นตองเปนแหลงอาชีวสัมพันธ 
กลาวคือตองเปนศูนยกลางในการสรางอาชีพใหกับชุมชนและสรางเครือขายอาชีพเชื่อมโยงกับชุมชน
อื่นๆ อีกดวย” (สัมภาษณเม่ือ 18 พฤศจิกายน 2556) สอดคลองกับคุณศันสนีย นิ่มนวล หัวหนากลุม
พุทธศาสนสถานฯ สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิจิตร ที่ไดใหสัมภาษณวา “ในปจจุบัน
เปลี่ยนแปลงไปจากอดีตมาก การบริหารจัดการไมไดมีเพียงแตบานวัดและโรงเรียนเทานั้นยังมี
หนวยงานอื่นเขามาเกี่ยวของดวย แตวัดก็จําเปนตองยึดถือบทบาทเดิมคือเปนศูนยกลางระหวางรัฐ 
เอกชน ชุมชน และสถานศึกษา มีหนาที่เปนสโมสรที่คอยประสานงานกับภาคสวนตางๆ ใหเปนไปดวย
ความราบรื่นและเรียบรอย” (สัมภาษณเม่ือ 12 พฤศจิกายน 2556) สอดคลองกับคุณพรนภา ชวงไกล 
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นักวิชาการศาสนาชํานาญการ สํานักงานพุทธศาสนาจังหวัดพิจิตรที่ไดใหสัมภาษณวา “ในปจจุบัน
หากสังเกตจะเห็นไดวามีการใชพื้นที่ภายในวัดจัดตลาดนัดชุมชนเพื่อซื้อขายแลกเปลี่ยนสินคา เมื่อมอง
โดยไมพิจารณาอาจคิดวาสรางความไมสงบและความสกปรกใหกับวัดหรือไม แตวัดนั้นเปนศูนยกลาง
ของชุมชน” (สัมภาษณเมื่อ 12 พฤศจิกายน 2556) สอดคลองกับคุณอนันยา เจียมศรีพงษ นักวิชาการ
ศาสนาชํานาญพิเศษ สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิจิตร ที่ไดใหสัมภาษณวา “กิจกรรมของชุมชน
ที่ใชสถานที่ของวัดจัดขึ้นก็นับเปนการบริการสาธารณะเพียงแตตองมีการบริหารจัดการใหถูกวิธี”  
(สัมภาษณเมื่อ 17 พฤศจิกายน 2556) ทางดานพระเทพปริยัติเมธี เจาคณะจังหวัดนครสวรรค วัด
นครสวรรค จังหวัดนครสวรรคไดใหสัมภาษณวา “วัดตองมีความสะอาด ทุกอาณาบริเวณภายในวัด
จะตองมีการทําความสะอาดอยูตลอดเวลา มีระบบจัดการขยะมูลฝอยที่ดี เพื่อลดมลภาวะในอากาศ 
เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม” (สัมภาษณเมื่อ 14 พฤศจิกายน 2556) สอดคลองกับพระมหานที สุโชโต 
เจาคณะตําบลตากฟา วัดตากฟา จังหวัดนครสวรรคที่ไดใหสัมภาษณวา “วัดตองจัดสิ่งอํานวยความ
สะดวกในทุกๆ ดานไวบริการสาธารณชนที่เขาไปในวัด รวมถึงคอยใหคําแนะนําวิธีปฏิบัติเมื่อเขามาในวัด” 
(สัมภาษณเมื่อ 2 ธันวาคม 2556) สอดคลองกับพระครูศรีปริยัติวิทูร รองเจาคณะอําเภอสามงาม      
วัดกําแพงดิน จังหวัดพิจิตร ที่ไดใหสัมภาษณวา “วัดตองเปนสถานที่ใหความสบายในทุกดาน 
ประกอบดวย วัดรมรื่นชวนใหเขามาศึกษาและปฏิบัติธรรม มีอาหารคอยรับรองที่ถูกสุขอนามัย ภิกษุ
สามเณรและบุคคลภายในวัดเปนกัลยาณมิตร และหลักธรรมที่จะนําไปปฏิบัติสามารถเรียนรูและ
เขาใจไดโดยงาย” (สัมภาษณเมื่อ 20 พฤศจิกายน 2556) สอดคลองกับพระศรีสุทธิพงศ เจาคณะ
อําเภอลาดยาว วัดศรีสุธรรมาราม จัดหวัดนครสวรรค ที่ไดใหสัมภาษณวา“วัดจะตองจัดระเบียบ
สถานที่และสิ่งกอสรางใหเปนระเบียบเรียบรอย สวยงาม มีสถาปตยกรรมที่บงบอกถึงศิลปะและ
วัฒนธรรมไทย เปนแหลงเรียนรูและศึกษาควบคูไปกับการศึกษาธรรมะ” (สัมภาษณเมื่อ 30 
พฤศจิกายน 2556) สอดคลองกับพระมหาประเสริฐ ปุณฺณสิริ รองเจาคณะอําเภอชุมแสง วัดทับกฤช
กลาง ที่ไดใหสัมภาษณวา “วัดจะตองปรับปรุงใหถูกสุขลักษณะในทุกๆ ดาน อาคารสถานที่ตองไมมืด
ทึบอึดอัด อากาศถายเทไดสะดวก ตองมีการจัดระบบสุขาภิบาลเปนอยางดี มีการระบายน้ําเสียทิ้งไม
กอใหเกิดผลกระทบตอชุมชน โรงครัวประจําวัดก็ตองจัดใหถูกสุขลักษณะเพื่อประโยชนตอสุขภาพ
และอนามัยของวัดและชุมชน” (สัมภาษณเมื่อ 4 พฤศจิกายน 2556) สอดคลองกับพระครูพิพิธธรรม
เวทย  เจาอาวาสวัดฆะมัง จังหวัดพิจิตรที่ไดใหสัมภาษณวา “วัดตองมีพื้นที่สีเขียวเพื่อสรางสุขภาวะ
ทางอากาศและเอื้อเฟอตอการปฏิบัติธรรม ตองจัดการบริบทของวัดใหดี วัดสมควรที่จะอยูไมใกลไม
ไกลจากชุมชนมากนัก” (สัมภาษณเมื่อ 16 พฤศจิกายน 2556) และสอดคลองกับพระมหาประจักษ 
อาภาธโร เจาคณะตําบลทายน้ํา วัดปากน้ํา จังหวัดพิจิตร ที่ไดใหสัมภาษณวา “วัดจะตองมีสวน
สมุนไพรเพื่อนํามาสังเคราะหเปนเภสัชแผนไทยในการชวยรักษาโรคเบื้องตน เปนการสนับสนุนวิถีชีวิต
แบบธรรมชาติและลดคาใชจายการรักษาใหกับชุมชน” (สัมภาษณเมื่อ 20 พฤศจิกายน 2556) 
ในขณะท่ีพระอมรเมธี รองเจาคณะจังหวัดนครสวรรควัดตากฟา จังหวัดนครสวรรค ไดใหสัมภาษณวา
“วัดตองพัฒนาจากเดิมที่เปนอยูมิใชเปนเพียงแคตลาดนัดชุมชน ตองทําใหเปนหางสรรพสินคาชุมชน
ที่สนับสนุนผลิตภัณฑของชุมชน ซึ่งจะเปนการสรางรายไดจากการขายใหกับชุมชน” (สัมภาษณเมื่อ 
16 พฤศจิกายน 2556) สอดคลองกับคุณสุวัฒน แจงจิตร ผูอํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดนครสวรรค ที่ไดใหสัมภาษณวา“วัดตองมีสวนรวมในการกําหนดกลไกการตลาดของ
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หางสรรพสินคาชุมชนใหเปนไปดวยความบริสุทธิ์ยุติธรรม เปนการชวยสนับสนุนใหประชาชนในชุมชน
ใชผลิตภัณฑของชุมชนเทาที่จําเปนใหประชาชนในชุมชนดําเนินชีวิตภายใตระบบเศรษฐกิจพอเพียง
ตามแนวพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว แตทั้งนี้ทั้งนั้นตองมีการตรวจสอบความ
โปรงใสตามหลักธรรมาภิบาลวัดยุคใหมตองเปนสถาบันพัฒนาความรูและคุณธรรม เปนศูนยบริการ
ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ การพัฒนาดานอาชีพ เปนสโมสรของชาวบานโดยสรางเครือขายสัมพันธ
กับโรงเรียนและหนวยงานภาครัฐ (รัฐ บวร) และวัดตองมีพื้นที่ใหกับชุมชนจัดเปนหางสรรพสินคา
ชุมชนวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดํารัส” (สัมภาษณเม่ือ 6 พฤศจิกายน 2556) 

จากคําสัมภาษณผูใหขอมูลสําคัญขางตนไดใหสัมภาษณไปในทิศทางเดียวกันซึ่งพอสรุปได
วาวัดตองเปนที่พึ่งของประชาชนในทุกสถานการณ วัดตองเปดอยูเสมอเพื่อที่ใหประชาชนไดเขามาพึง
พิงโดยไมจํากัดชนชั้นวรรณะ วัดตองพรอมที่จะใหชวยเหลือหรือคอยใหคําปรึกษากับประชาชนอยู
ตลอดเวลาวัดตองมีความพรอมในทุกๆ ดาน ตองสะอาด สงบ และเปนที่สบาย รวมถึงตองทําหนาที่
เปนแพทยชุมชนไดอีกดวย จากคําสัมภาษณโดยรวมของผูใหขอมูลสําคัญซึ่งเปนไปในทิศทางเดียวกัน
นี้สามารถกําหนดกระบวนทัศนการบริหารจัดการวัดยุคโลกาภิวัตนในจังหวัดนครสวรรคและจังหวัด
พิจิตรไดวาวัดยุคใหมจําตองมี “กระบวนทัศนการสรางสุขภาวะและอนามัยชุมชน”ซึ่งสามารถแสดง
เปนภาพไดดังนี้ 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ภาพที่ 4.4 กระบวนทัศนการสรางสุขภาวะและอนามัยชุมชน 
ที่มา: สาธิต พนารี (2556) 
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สงเสริมการศึกษา สรางอาชีพ สามัคคีชุมชน 

สะอาด 

สุขอนามัย สมุนไพร 

สิ่งแวดลอม 

สบาย 

สุขภาพจิต สันต ิ

สมชีวิตา 
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จากภาพที่ 4.4 สามารถอธิบายไดวาวัดนั้นตองมีหนาที่ในการสรางสุขภาวะชุมชนอยางเปน
ระบบ โดยสุขภาวะที่นําเสนอนั้นประกอบไปดวย สุขภาวะทางกาย สุขภาวะทางจิต และสุขภาวะทาง
ปญญา หรือกลาวสั้นๆ วา วัดมีหนาที่ทําใหประชาชนในชุมชนนั้นมีความสุขกายสบายใจและมีความรู 
ดานสุขภาวะทางกาย วัดตองมีการรณรงคในเรื่องของความสะอาดทั้งรางกายและการบริโภคอาหาร 
การดูแลสุขภาพอนามัยที่ถูกวิธี เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ใชธรรมชาติจากสิ่งแวดลอมเปนเครื่องบําบัด
ทางกายภาพ รวมถึงการใชสมุนไพรตามธรรมชาติเปนยารักษาโรคและเครื่องบํารุงรางกาย ดานสุข
ภาวะทางจิต เมื่อประชาชนเขามาในวัดแลวตองมีความรูสึกผอนคลาย สบายใจ หายทุกข วัดสามารถ
ใหคําปรึกษา ชวยบําบัดบรรเทาทุกขใหกับประชาชนได รวมถึงแนะนําวิธีการดําเนินชีวิตโดยใชศีลเปน
แนวทางเพื่อใหชุมชนเกิดความสงบสุข หรือแมแตแนะนําการดําเนินชีวิตดวยการไมเบียดเบียน
แกงแยงชิงดีกัน ใชชีวิตบนพื้นฐานของเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดํารัสฯ ของพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัว และในดานสุขภาวะทางปญญา วัดตองเขาไปมีบทบาทในการสงเสริมการศึกษาทั้งใน
วัดและในชุมชน สนับสนุนใหประชาชนมีอาชีพที่สุจริต สามารถเลี้ยงตนเองและครอบครัวได สงเสริม
ใหประชาชน รูรักสามัคคี มีวินัย ตั้งมั่นในคุณงามความดี และมีความกตัญูตอสถาบันชาติ ศาสนา 
และพระมหากษัตริย 
 ประเด็นที่ 5 วัดนั้นเปนสถานที่สีขาวปลอดอบายมุขทั้งปวง เพราะฉะนั้นตองทําวัดใหเปน
ศูนยปองกันและปราบปรามยาเสพติด ทําวัดใหเปนสถานที่จัดกิจกรรมใหความรูแกเยาวชน เพื่อ
ปองกันและแกไขสิ่งเสพติดอันเปนโทษโดยใชหลักธรรมเปนเครื่องนําชีวิต ปฏิเสธการจัดงานมหรศพที่
มีการเลนเบี่ยงเบนไปในทางการพนันอันทําจิตใหลุมหลงเปนเหตุใหเสียทรัพยสิน และทําหนาที่เปน
กัลยาณมิตรที่ดีในการแนะนําสั่งสอนใหประชาชนลด ละ เลิก อบายมุขท้ังปวง (สัมภาษณพระอมรเมธี 
รองเจาคณะจังหวัดนครสวรรควัดตากฟา จังหวัดนครสวรรคเมื่อ 16 พฤศจิกายน 2556) สอดคลอง
กับคุณสุวัฒน แจงจิตร ผูอํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค ไดใหสัมภาษณวา 
“ถาจะเปรียบวัดเปนสี ก็ตองบอกวาวัดนั้นเปนสีขาว เพราะวัดเปนสถานที่ที่แสดงถึงคุณงามความดี 
ความบริสุทธิ์ขาวสะอาด ความสุขสงบเรียบรอยเปนระเบียบปราศจากอบายมุขทั้งปวง วัดตองไม
ตั้งอยูใกลสถานที่สุมเสี่ยงตอบายมุข”(สัมภาษณเมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2556) สอดคลองกับพระครู
นิวิฐธรรมขันธ เจาคณะตําบลจันเสน วัดจันเสน จังหวัดนครสวรรค ที่ไดใหสัมภาษณวา “วัดยุคใหม
ตองเปนวัดที่ขาวสะอาดจริงๆ ตองปราศจากอบายมุขทุกชนิด เพราะวัดนั้นเปนดินแดนแหงธรรม จะมี
อบายมุขซึ่งเปนหนแทงแหงความเสื่อมในชีวิตมาปะปนไมได เมื่อประชาชนเขามาในวัดตองมี
ความรูสึกวาสะอาดจริงๆ ภายในวัดตองไมมีอบายมุข หรือกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับอบายมุขเลย”
(สัมภาษณเม่ือ 18 พฤศจิกายน 2556)ดานพระครูวิมลธรรมประสิทธิ์ เจาคณะตําบลดงปาคําดงกลาง 
วัดเขารูปชาง จังหวัดพิจิตรไดใหสัมภาษณวา “คําวาอบายมุขนั้นในทางพระพุทธศาสนามีดวยกัน
ทั้งหมด 6 ประการ ประกอบดวย 1. การติดสุราและของมึนเมา 2. การชอบเที่ยวในเวลากลางคืน 3. 
การชอบเที่ยวดูการละเลน 4. การติดการพนัน 5. การคบคนชั่วเปนมิตร 6. การเกียจครานในการ
ทํางาน ทั้ง 6 ประการถือเปนความเสื่อมเปนหนทางที่จะฉุดลงไปสูอบาย” (สัมภาษณเมื่อ 13 
พฤศจิกายน 2556) สอดคลองกับคุณวสันต สังขศิลป นักวิชาการศาสนาชํานาญการ สํานักงาน
พระพุทธศาสนาจังหวัดพิจิตรที่ไดใหสัมภาษณวา“วัดยุคใหมจําตองปราศจากและปฏิเสธสิ่งเหลานี้มิ
ใหเกิดขึ้นภายในวัด ในการจัดงานวัดก็ตองจัดงานที่เปนงานบุญเทานั้น หากจะมีมหรสพก็ตองเปนไป
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เพื่อความบันเทิงเทานั้นจะตองไมเบี่ยงเบนไปในทางที่มิชอบ” (สัมภาษณเมื่อ 18 พฤศจิกายน 2556) 
สอดคลองกับพระโสภณวราภรณ เจาอาวาสวัดวรนาถบรรพตจังหวัดนครสวรรค ที่ไดใหสัมภาษณวา 
“ภายในวัดตองหามดื่มสุราและของมึนเมาทุกชนิดรวมถึงหามเลนการพนันที่แอบแฝงภายในวัด เชน 
เลนการพนันในงานศพ งานมหรศพ เปนตน วัดยุคใหมตองเครงครัดกับเรื่องเหลานี้ เพราะมิเชนนั้นจะ
ทําใหวัดเปนแหลงมั่วสุมอบายมุขได”(สัมภาษณเมื่อ 9 พฤศจิกายน 2556) ในขณะที่พระเทพปริยัติ
เมธี เจาคณะจังหวัดนครสวรรค วัดนครสวรรค จังหวัดนครสวรรคไดใหสัมภาษณวา“วัดตองทําหนาที่
สอดสองพฤติกรรมของทั้งคนภายในวัดและภายนอกวัดที่จะมามั่วสุมเสพอบายมุขดวย เพราะวัดนั้น
เปนสถานที่สาธารณะกลาวคือเปนวัดเปด คอนขางที่จะสุมเสียงตอการมั่วสุมไดจึงตองเฝาระวังและ
สังเกตเปนอยางดีรวมมือเปนหูเปนตาใหกับทางเจาหนาที่”(สัมภาษณเมื่อ 14 พฤศจิกายน 2556)
สอดคลองกับคุณเดชา กอเกิด ผูอํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิจิตร ที่ไดใหสัมภาษณ
วา “วัดจะตองจัดกิจกรรมเพื่อตานภัยจากอบายมุขใหกับประชาชนอยูสม่ําเสมอรวมถึงจัดกิจกรรม
เพื่อเยียวยาผูตกเปนทาสของอบายมุขดวย และวัดตองทําหนาที่รณรงคใหประชาชนในชุมชนนั้นไดลด 
ละ เลิก อบายมุขตางๆ โดยชี้แจงใหเห็นถึงโทษของอบายมุขอยางแทจริง ใชธรรมะเปนกลไกสําคัญใน
การปองกันและตองทําใหไดผล” (สัมภาษณเมื่อ 16 พฤศจิกายน 2556)ดานคุณศันสนีย นิ่มนวล 
หัวหนากลุมพุทธศาสนสถานฯ สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิจิตร ไดใหสัมภาษณวา “วัดทุกวัด
ตองตื่นตัวรณรงคและตระหนักถึงปญหายาเสพติดอบายมุขสิ่งมอมเมาการพนันและอันธพาลที่เกิด
ขึ้นกับนักเรียนนักศึกษา” (สัมภาษณเมื่อ 12 พฤศจิกายน 2556) สอดคลองกับคุณอนันยา เจียมศรี
พงษ นักวิชาการศาสนาชํานาญพิเศษ สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิจิตรที่ไดใหสัมภาษณวา 
“วัดตองคอยสอดสองพฤติกรรมผูเสพยาเสพติดและพฤติกรรมผูลุมหลงสิ่งมอมเมาและนักเลงมีระบบ
การสงตอใหไดรับการชวยเหลือสงเคราะหจากบานสถานศึกษารวมถึงชุมชนจนกลับคืนสูสังคมและ
ชีวิตสงบสุข” (สัมภาษณเม่ือ 17 พฤศจิกายน 2556) ในขณะที่คุณญาณิศา เพ็ชรสัมฤทธิ์ หัวหนากลุม
สงเสริมฯสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรคไดใหสัมภาษณวา “การทําวัดและชุมชนใหเปน
เขตปลอดอบายมุขนั้นตองอาศัยความรวมมือจากหลายฝายทั้งหนวยงานภาครัฐ ครอบครัว และ
สถานศึกษา โดยมีวัดเปนศูนยกลางในการจัดกิจกรรมตางๆ เพื่อตานภัยอบายมุข” (สัมภาษณเมื่อ 18 
พฤศจิกายน 2556) สอดคลองกับพระศรีสุทธิพงศ เจาคณะอําเภอลาดยาว วัดศรีสุธรรมาราม จังหวัด
นครสวรรคที่ไดใหสัมภาษณวา “ครอบครัวนั้นก็มีสวนสําคัญตอพฤติกรรมของการมั่วสุมอบายมุข 
เพราะถาหากครอบครับขาดความอบอุน ก็อาจเปนสาเหตุใหสมาชิกในครอบครัวเขาไปยุงเกี่ยวกับ
อบายมุขได ดังนั้นสถาบันครอบครัวฝกอบรมบมนิสัยใหลูกหลานมีระเบียบวินัยรับผิดชอบในการเรียน
และผิดชอบตนเอง ปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดีใหความอบอุนเปนที่พึงของลูก ตักเตือนบุตรหลานให
อยูในระเบียบวินัยที่ดีงามระมัดระวังมิใหเด็กเลนการพนันสะสมสื่อลามกเขากลุมเพื่อนอันธพาลให
เวลาอยูกับลูกหลานเพื่อสรางความอบอุนดูแลมิใหเด็กดูโทรทัศนที่รุนแรงและใชเวลาวางใหเปน
ประโยชน(สัมภาษณเม่ือ 30 พฤศจิกายน 2556) สอดคลองกับพระเมธีธรรมประนาท เจาคณะอําเภอ
เมือง วัดทาหลวง จังหวัดพิจิตร ที่ไดใหสัมภาษณวา “สถานศึกษาซึ่งเปนแหลงบมเพราะความรูใหกับ
เยาวชนจําตองมีบทบาทที่สําคัญอยางยิ่งในการปองกันและสกัดกั้นอบายมุข ตองปลูกฝงนักเรียน
นักศึกษาใหเห็นโทษของอบายมุข แนะนําใหเดินในทางที่ถูกตอง ตองจัดกิจกรรมหรือโครงการเพื่อ
ตานภัยอบายมุขอยูเปนประจํา โดยเชิญผูปกครองใหเขามามีสวนรวมกับโครงการของสถานศึกษา 
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กําชับใหครูอาจารยทุกคนเปนตนแบบพฤติกรรมที่ดีเชิญวิทยากรในชุมชนมารวมกิจกรรมสงเสริม
คุณธรรมจริยธรรมจัดกิจกรรมนักเรียนนักศึกษาใหทํางานเปนกลุมและกิจกรรมโครงการหองเรียนสีขาว” 
(สัมภาษณเมื่อ 26 พฤศจิกายน 2556) สอดคลองกับคุณญาณิศา เพ็ชรสัมฤทธิ์ หัวหนากลุมสงเสริมฯ
สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรคที่ไดใหสัมภาษณวา “ในสวนของรัฐและองคกรที่
เกี่ยวของกับเรื่องอบายมุขนี้ ตองมีการออกกฎหมายที่เขมงวด โดยแกปญหาที่ตนเหตุ สิ่งใดก็ตามอัน
เปนบอเกิดแหงอบายมุข ตองมีกฎหมายอยางรัดกุม เพื่อลดปญหาอบายมุขในเบื้องตน” (สัมภาษณ
เมื่อ 18 พฤศจิกายน 2556) 

จากคําสัมภาษณผูใหขอมูลสําคัญขางตนไดใหสัมภาษณไปในทิศทางเดียวกันซึ่งพอสรุปได
วาวัดตองเปนสถานที่สีขาวกลาวคือปลอดอบายมุขทั้งปวง ปฏิเสธการจัดงานมหรสพอันเปนเหตุให
เกิดอบายมุข ตองใหความรวมมือกับเจาหนาที่ฝายบานเมืองในการสอดสองดูแลและตรวจสอบภายใน
วัดอยูสม่ําเสมอ มีสวนชวยใหบาน ชุมชน และโรงเรียนเปนสถานที่ปลอดอบายมุขสรางความสุขดวย
คุณธรรม จากคําสัมภาษณโดยรวมของผูใหขอมูลสําคัญซึ่งเปนไปในทิศทางเดียวกันนี้สามารถกําหนด
กระบวนทัศนการบริหารจัดการวัดยุคโลกาภิวัตนในจังหวัดนครสวรรคและจังหวัดพิจิตรไดวาวัดยุค
ใหมจําตองมี “กระบวนทัศนการเฝาระวังและสกัดกั้นอบายมุขทั้งปวง”โดยสามารถแสดงเปนภาพได
ดังนี้ 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
ภาพที่ 4.5 กระบวนทัศนการเฝาระวังและสกัดก้ันอบายมุขทั้งปวง 
ที่มา: สาธิต พนารี (2556) 

พื้นที่สีขาว 

วัด 

บาน รัฐ 

โรงเรียน 

ไมยุงเกี่ยวอบายมุข 

1) ติดสุราและของมึนเมา 
2) ติดเทีย่วกลางคืน 
3) ติดเทีย่วดูการเลน 
4) ติดการพนัน 
5) คบเพื่อนชั่ว 
6) เกียจครานการงาน 

สรางสุขดวยคุณธรรม 
1) รักษาศลี 5 
2) มีวินัย 
3) ใสใจการศึกษา 
4) ประกอบสัมมาอาชีพ 
5) คบหากัลยาณมิตร 
6) ขยันหมั่นเพียร 
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จากภาพที่ 4.5 แสดงใหเห็นวาวัดยุคใหมตองเอาใจใสเรื่องการปองกันอบายมุข เพราะ
อบายมุขนั้นเปนหนทางแหงความเสื่อม เปนหนทางแหงความพินาศในชีวิต โดยเริ่มจากวัดเปน
ศูนยกลางและแผขยายไปยังสถาบันครอบครัว ชุมชน และสถาบันการศึกษา เพื่อสรางเขตพื้นที่สีขาว
ปลอดจากอบายมุขทั้งปวง กลาวคือทุกภาคสวนทั้งรัฐ วัด บาน และโรงเรียนตองรวมมือกันในการเฝา
ระวังและสกัดกั้นอบายมุขใหประชาชนเขาใกลธรรมะ หางไกลอบายมุข ในเบื้องตนตองชี้ใหเห็นวา
อบายมุขในแตละอยาง กลาวคือ 1) สุราและสิ่งเสพติด เปนเหตุใหเกิดอาชญากรรมและการทะเลาะ
วิวาท 2) การเที่ยวกลางคืน เปนเหตุใหสูญเสียการพักผอน เปนโทษตอสุขภาพรางกาย สูญเสียทรัพย
และเปนผูที่ไมนาไววางใจ  3) การเที่ยวดูการเลน เปนเหตุใหเสียการงานโดยเปลาประโยชน 4) เลน
การพนัน เปนเหตุสูญเสียทรัพยโดยเปลาประโยชน และเปนผูที่ไมนาเชื่อถือ 5) การคบคนชั่ว เปนเหตุ
นําพาไปสูการกระทําที่เสียหาย และ 6) ความเกียจคราน เปนเหตุลางผลาญทรัพยที่มีอยู และไมพอก
พูนทรัพยใหมใหเกิดขึ้น อบายมุขจึงนับวาเปนหนทางแหงความเสื่อม ดังนั้นจึงจําเปนที่วัดจะตองเขา
มามีบทบาทในการนําคุณธรรมเขาไปสกัดกั้นอบายมุขและสรางความสุขใหเกิดขึ้นในชุมชน คือ       
1) ตองรักษาศีล 5 ศีลนั้นเปนเครื่องกํากับพฤติกรรมทั้งทางกาย วาจา และใจ ใหดีงาม โดยเฉพาะศีล
ขอ 5 คือ การไมดื่มน้ําเมาและสิ่งเสพยติด ศีลขอนี้เปนสําคัญ เพราะน้ําเมาและสิ่งเสพยติดเปนฐาน
ของความประมาท เมื่อประมาทแลวก็สามารถที่ละเมิดศีลขออื่นๆ ได 2) ตองมีระเบียบวินัยในตนเอง 
รูจักหนาที่ตนเอง 3) ตองใสใจใฝเรียนรู เห็นคุณคาของทรัพยและเวลา นําเอาความรูมาพัฒนาตนและ
พัฒนาสังคมใหยั่งยืน 4) ตองมีอาชีพที่สุจริต เปนอยูดวยความพอเพียง 5) ตองรูจักการเลือกคบมิตรที่
ดีงาม และ 6) ตองมีความขยันหมั่นเพียร รวมถึงอุทิศตนเพ่ือประโยชนสวนรวม 

สรุปกระบวนทัศนการบริหารจัดการวัดยุคโลกาภิวัตน มีการเปลี่ยนแปลงไปจากการบริหาร
จัดการวัดแบบเกา ในยุคใหมนี้สิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปไมใชเพียงเรื่องโครงสราง ระบบ หรือการใช
เทคโนโลยีในการทํางานเทานั้น แตการเปลี่ยนแปลงที่มีความสําคัญ คือ การคิด วิธีคิด และกรอบ
ความคิด หรือที่ปจจุบันเรียกวาคือ กระบวนทัศน กระบวนทัศน คือ กรอบที่บุคคลใชในการมองโลก 
ความเปนไปตางๆ ในโลก กระบวนทัศนนี้เปนเรื่องเกี่ยวกับความคิด ความคิดความเชื่อเชนนี้สงผลตอ
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการปฏิบัติตอสิ่งตางๆ ของมนุษย ซึ่งทาทายความสามารถของผูบริหารใน
การจัดการกับความเปลี่ยนแปลงนี้ในอนาคตโดยกระบวนทัศนทัศนการบริหารจัดการวัดในยุคใหม
จะตองประกอบไปดวยองคประกอบ 5 ประการ ไดแก (1) กระบวนทัศนปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย วัดตองเปนแบบอยางดานการปกครองในระบอบประชาธิปไตยที่สามารถสรางความสุข 
สงบ สามัคคีใหกับชุมชนไดอยางแทจริง (2) กระบวนทัศนการพัฒนาภาวะผูนํายุคโลกาภิวัตน พระสงฆ
ในยุคโลกาภิวัตนตองเปนผูนําชุมชนที่เขาถึงประชาชนและมีสวนรวมในกิจกรรมการพัฒนาชุมชน
ตางๆ (3) กระบวนทัศนการเผยแผธรรมะดวยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ วัดตองเปนสถานที่ทํา
หนาที่ฝกอบรมพระสงฆรวมทั้งเยาวชนในชุมชนใหทําหนาที่สืบสานพระพุทธศาสนาและสรางความดี
งามใหกับชุมชนโดยใชสื่อ เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการเผยแผ (4) กระบวนทัศนการสรางสุขภาวะ
ชุมชน วัดตองเปนสถานที่พึ่งพิงของประชาชนเมื่อเกิดเรื่องทุกขรอนใจ และ (5) กระบวนทัศนการเฝา
ระวังและสกัดกั้นอบายมุขทั้งปวงวัดตองเปนสถานที่ปราศจากอบายมุขทั้งปวง และมีสวนรวมในการ
รณรงคใหประชาชนในชุมชน ลด ละ เลิกอบายมุขตางๆซึ่งสามารถสรุปไดเปนภาพดังนี้ 
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ภาพที่ 4.6 กระบวนทัศนการบริหารจัดการวัดยุคโลกาภิวัตน 
ที่มา: สาธิต พนารี (2556) 

 
2. ปจจัยที่มีผลตอการบริหารจัดการวัดยุคโลกาภิวัตนในจังหวัดนครสวรรคและจังหวัดพิจิตร 

จากคําถามในการสัมภาษณดังกลาวผูวิจัยแบงขอคําถามกี่ยวกับปจจัยที่มีผลตอกระบวน
ทัศนการบริหารจัดการวัดยุคโลกาภิวัตนในจังหวัดนครสวรรคและจังหวัดพิจิตรออกเปน 2 ขอ คือ      

กระบวนทัศนที่ 1 กระบวนทัศนการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 

กระบวนทัศนที่ 2 

กระบวนทัศนการบริหาร 
จัดการวัดยุคโลกาภิวัตน 
 

กระบวนทัศนการพัฒนาภาวะผูนํายุคโลกาภิวัตน 

กระบวนทัศนที่ 3 กระบวนทัศนการเผยแผธรรมะดวยระบบเทคโนโลยี 

กระบวนทัศนที่ 4 กระบวนทัศนการสรางสขุภาวะและอนามัยชุมชน 

กระบวนทัศนที่ 5 
กระบวนทัศนการเฝาระวังและสกัดกั้นอบายมขุทั้งปวง 
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1. ปจจัยพันธกิจของวัด และ 2. ปจจัยการบริหารจัดการวัดโดยศึกษาจากเอกสารประกอบกับการ
สัมภาษณเชิงลึกกลุมตัวอยางในจังหวัดนครสวรรคและจังหวัดพิจิตรดังนี้ 

ผลการวิเคราะห ที่ 1 ปจจัยพันธกิจของวัดเปนอยางไร 
ผูวิจัยไดวิเคราะหขอมูลในเชิงเอกสาร (Documentary Analysis) โดยผลการวิเคราะห

ขอมูลสามารถนําเสนอดังตอไปนี ้
การบริหารจัดการองคกรใดก็ตามจุดมุงหมายที่สําคัญอยูที่ตองการใหบรรลุจุดประสงคที่

กําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผลอยูเสมอทั้งนี้ยอมจะตองอาศัยองคประกอบหลาย
ประการ คือ คน หรือบุคลากรเงินหรืองบประมาณ วัสดุอุปกรณ การจัดการหรือเทคนิคในการบริหาร 
ดังนั้น องคประกอบทั้ง 4 ประการมีความสําคัญมากแตองคประกอบที่สําคัญที่สุดในการบริหาร
จัดการองคการ ก็คือ คนหรือบุคลากรในการบริหารจัดการในองคการทางศาสนาก็เชนกัน วัดจะ
เจริญรุงเรืองเปนที่รมรื่นเปนที่ศรัทธาและอํานวยประโยชนแกชุมชนมากนอยเพียงใดก็ขึ้นอยูกับคน
บรรดาสิ่งกอสรางโบสถวิหารลานเจดีย ศาลาการเปรียญวัสดุอุปกรณ และการเงินจะมีความสมบูรณ
เพียงใด ก็ไมมีความหมายถาบุคลากรเหลานั้นไมมีความรูความสามารถเพียงพอในการปฏิบัติงานให
บรรลุเปาหมายหรือวัตถุประสงคไดอยางมีประสิทธิภาพ 

นอกจากนี้การบริหารและการจัดการวัดใหบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมาย คือ เปนที่พึ่ง
ทางใจของประชาชนเปนศูนยกลางชุมชนเปนวัดในดวงใจของคนไทยยุคใหมหรือเปนวัดแผนดินธรรม
แผนดินทองไดนั้นจะตองบริหารและจัดการในดานตอไปนี้ (กรมการศาสนาและสํานักงานสภาสถาบัน
ราชภัฏ, 2537) 1. คนนับตั้งแตเจาอาวาสพระภิกษุสามเณรอุบาสกอุบาสิกาและผูเขามาอยูอาศัยใน
วัดรวมไปถึงประชาชนที่อยูรอบๆ วัดดวยตัวเจาอาวาสหรือสมภารถือวาเปนหัวหนาหรือผูนําที่สําคัญ
ยิ่งตอความเจริญรุงเรืองและความมั่นคงของวัดวัดจะดีมีความเจริญมั่นคงตองประกอบดวย 4 ดีคือ
สมภารดีธรรมดีพระดีหรือปฏิบัติดีและการจัดสถานที่วัดดี 2. เงินงบประมาณรายไดของวัดซึ่งเปน
ปจจัยสําคัญอยางหนึ่งของวัด 3. วัสดุอุปกรณอาคารสถานที่เครื่องมือเครื่องใชตางๆ ของวัด 4.       
งานกิจกรรมกับเวลาที่มีอยูทําใหเกิดประโยชนสุขมากที่สุด 

การบริหารจัดการวัดใหมีประสิทธิภาพขึ้นเพื่อสรางกระบวนทัศนใหมขึ้นอยูกับ
ความสามารถในการบริหารจัดการของพระภิกษุสามเณรในวัดเปนสําคัญเจาอาวาสซึ่งเปนผูปกครอง
คณะสงฆระดับตน ซึ่งมีหนาที่ในการบริหารจัดการวัดในดานตางๆ เจาอาวาสซึ่งเปนผูนําเบื้องตน
นับเปนปจจัยสําคัญในการนําองคกรไปสูเปาหมายแหงความสําเร็จทั้งนี้เพราะเจาอาวาสเปนผูที่มี
บทบาทสําคัญในการตัดสินใจ กําหนดนโยบายและบริหารบุคลากรในองคกรใหทํางานอยางมี
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร จําเปนจะตองมีความสามัคคีและทํางานใหสอดคลอง
สัมพันธกันระหวางผูนํากับผูตาม เจาอาวาสนั้นมีภารกิจการบริหารจัดการวัดตามอํานาจหนาที่ของเจา
อาวาสตามภารกิจของคณะสงฆดังนั้นพระสังฆาธิการจึงมีหนาที่ในการปกครองและบริหารกิจการ
คณะสงฆใหเปนไปดวยความเรียบรอยจึงเปนเงื่อนไขที่สําคัญที่จะบงชี้ความสําเร็จในการสงเสริม
กิจการพระพุทธศาสนาใหยั่งยืนถาวรสืบไปดัง คํากลาวที่วา พระพุทธศาสนาเปนศาสนาประจําชาติจะ
รุงเรืองสืบไปก็ดวยการอาศัยพระสังฆาธิการเปนสําคัญ เนื่องจากพระสังฆาธิการเปนผูใกลชิด
ประชาชน เปนที่เคารพเลื่อมใสของประชาชนและมีบทบาทโดยตรงตอการบริหารกิจการคณะสงฆให
ดํารงสืบไป  
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การบริหารและการปกครองคณะสงฆในปจจุบันเปนไปตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ    
พ.ศ. 2505 การปรับเปลี่ยนรูปแบบการปกครองคณะสงฆใหสอดคลองกับนโยบายการปกครอง
ประเทศขององคกรพระพุทธศาสนา สวนองคประกอบอาคารหลักสําคัญ โดยมีอาคารประเภทอื่น
ประกอบเพื่อประโยชนใชสอยที่เกี่ยวเนื่องกันสวนใหญไมมีกฎเกณฑการวางผังมากนัก นอกจากบาง
ประเภทของวัด ชั้นของวัด ที่ตั้งรวมทั้งขนาดยังมีผลตอการจัดวางผังของเขตนี้กลาวคือหากเปนวัด
ราษฎรขนาดเล็กอยูในแถบถิ่นชนบทนิยมวางตัวกุฏิกระจายตัวเปนหลังๆ อาคารที่เปนองคประกอบ
รองหลังอื่นๆก็จะจัดวางอยูในตําแหนงที่สะดวกตอการใชสอยของพระภิกษุสวนใหญจะจัดกุฏิใหอยู
เปนกลุมโดยอาจแยกเปนหลังๆหรือตอเชื่อมดวยชานเปนหมูหรือคณะฯ มีหอฉันอยูตรงกลางชานถัด
เลยออกมาก็จะเปนเรือนเว็จกุฎีซึ่งปจจุบันอาจรวมเขากับหองสรงน้ําและมักสรางตอเรียงเปนแถวๆ 
แตสําหรับวัดขนาดใหญ ผังเขตสังฆวาสคอนขางจะมีระเบียบแบบแผนชัดเจนโดยเฉพาะวัดหลวงจะมี
การกําหนดตําแหนงที่ตั้งและระบบของโครงสรางผังอยาง ตั้งใจดวยการแบงเปน “คณะ” โดยแบง
ขนาดตามจํานวนพระสงฆและองคประกอบยอย เชน หอฉันหอไตร เว็จกุฎี กัปปยกุฎี ฯลฯ ของแตละ
คณะซึ่งวิธีการจัดแบงก็อาศัยการแบงซอยออกเปนลักษณะอยางชองพิกัด ในสวนการใชประโยชน
ที่ดินในการสรางวัดในสังคมไทยมีแบบอยางที่เปนอิทธิพลหลักจากลังกาเนื่องจากคนไทยนับถือพุทธ
ศาสนาในลัทธิเถรวาทหรือหินยานผานมาทางสายของลังกา (แบบลังกาวงศ)คือ การสรางใหเปนศาสน
สถานเพื่อเอื้อตอการกระทําศาสนพิธีและเหตุผลสําคัญอีกประการหนึ่งคือ เปนผลสืบเนื่องจากเนื้อหา
คําสอนใน “ไตรภูมิ” ที่ทรงนิพนธขึ้นโดยพระยาลิไท กษัตริยแหงกรุงสุโขทัยในราวป พ.ศ. 1888ซึ่งเนื้อหา
สวนใหญจะเนนในเรื่องของ ปุพเพกตปุญญตาอันเปนเรื่องที่พรรณนาเกี่ยวกับสวรรคและนรกเปน
อยางมากจึงกระตุนใหเกิดความกลัวในเรื่องของการทําความชั่ว และเรงสรางบุญความดีเพื่อจะไดขึ้น
ไปเสวยสุขบนแดนสวรรคหรือไดเกิดใหมในชาติภพหนาที่เพียบพรอมดวยฐานันดรศักดิ์ที่สูงสงหรือ
เพื่อสั่งสมบุญสําหรับไปเกิดในยุคเดียวกับพระศรีอาริยเมตตรัยการทําบุญที่ใหไดมาถึงซึ่งอานิสงสมาก
ที่สุด ก็คือ การสรางวัดนั่นเองเหตุนี้คนไทยจึงนิยมสรางวัดกันมาโดยตลอดทุกยุคทุกสมัย 

วัดโดยสวนใหญนิยมแบงเขตภายในวัดออกเปนสองสวนคือ พุทธาวาส และสังฆาวาส โดย
สวนพุทธาวาสจะเปนที่ตั้งของสถูปเจดีย อุโบสถ สถานที่ประกอบกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา และ
สวนสังฆาวาส จะเปนสวนกุฎิสงฆสําหรับภิกษุสามเณรจําพรรษา และในปจจุบันแทบทุกวัดจะเพิ่ม
สวนฌาปนสถานเขาไปดวย เพื่อประโยชนในดานการประกอบพิธีทางศาสนาของชุมชน เชน การ
ฌาปนกิจศพ โดยในอดีตสวนนี้จะเปนปาชา ซึ่งอยูติดหรือใกลวัด ตามธรรมเนียมของแตละทองถิ่น ซึ่ง
สวนใหญกลุมฌาปนสถานในวัดพุทธศาสนาในประเทศไทยจะตั้งอยูบนพื้นที่ๆ เปนปาชาเดิม ปจจุบัน 
วัดไทยในชนบทยังคงเปนศูนยรวมของคนในชุมชน ซึ่งตางจากในเมืองใหญที่วัดกลายเปนเพียงสถานที่
จําพรรษาของพระสงฆและเพื่อประกอบพิธีทางศาสนาเทานั้น 

 สําหรับความสัมพันธเฉพาะแตระหวางเขตพุทธาวาสและสังฆาวาสนั้นในพื้นที่จังหวัด
นครสวรรค และจังหวัดพิจิตรจะมีความสัมพันธและเกี่ยวเนื่องซึ่งกันและกันในลักษณะของผัง แตที่
สําคัญก็คือเขตพุทธาวาสจะถูกกําหนดเอาไววาตองอยูทางดานหนาเสมอและไมเคยมีปรากฏวาจะมีวัด
ใดที่วางเขตสังฆาวาสเอาไวขวางทางเขาดานหนาเขตพุทธาวาส โดยการแบงเขตพื้นที่แบบตางๆ 
ระหวางเขตพุทธาวาสและเขตสังฆาวาส 

 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B9%82%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%96
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B8
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%93%E0%B8%A3
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ในสวนของการบริหารงานของพระสังฆาธิการปจจุบันจึงถือวาเปนปจจัยที่สําคัญเพราะถามี
การบริหารกิจการดีศาสนาก็มีความเจริญมั่นคงการบริหารหรือการปกครองที่ดีนั้นจะตองมีรูปแบบ
และวิธีการจัดการหรือมีแนวคิดซึ่งขึ้นอยูกับการแบงงานมอบอํานาจกระจายงานใหผูอยูฝายบริหาร
ระดับตางๆรับผิดชอบตามความรูความสามารถของตนและพัฒนาการในดานตางๆเพราะการปกครอง
คณะสงฆปจจุบันนี้มีอํานาจรัฐและจารีตประเพณีเขามาเกี่ยวของเมื่อมีอธิกรณเกิดขึ้นตองอาศัย
พระราชบัญญัติคณะสงฆเปนเกณฑจัดระเบียบการปกครองคณะสงฆการปกครองคณะสงฆจึงถือวา
เปนหัวใจหลักในงานบริหารจัดการกิจการของคณะสงฆคือ ดานการปกครองการจัดการศึกษา การ
บริการสาธารณะและการเผยแผใหดาเนินไปตามพระธรรมวินัยกฎหมายกฎระเบียบมหาเถรสมาคม
ขอบังคับมติพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราชหรือคาสั่งของผูบังคับบัญชาเหนือตนการระงับอธิกรณการ
วินิจฉัยการลงนิคหกรรมการวินิจฉัยขออุทธรณตางๆตลอดถึงการแตงตั้งถอดถอนเจาคณะพระสังฆาธิ
การควบคุมดูแลใหไปตามขอวัตรปฏิบัติของพระสังฆาธิการและสถาบันคณะสงฆไทยตั้งแตอดีตจนถึง
ปจจุบันไดตระหนักถึงความสําคัญในระบบการปกครองคณะสงฆในดานตางๆโดยเฉพาะปจจุบันนี้
วิทยาการดานการบริหารและการจัดการกาวหนาไปมากคณะสงฆควรจะไดใชวิทยาการเหลานั้นมา
ชวยเสริมการบริหารและการปกครองคณะสงฆกิจการคณะสงฆบางอยางอาจอาศัยการบริหารแบบ
ราชการของฝายบานเมืองกิจการคณะสงฆบางอยางอาจอาศัยการบริหารที่คลองตัวแบบภาคเอกชน
และกิจการบางอยางตองบริหารตามหลักพระธรรมวินัย   

ปจจุบันนี้การบริหารงานของพระสังฆาธิการยอมมีการพัฒนาการดานเทคโนโลยีบูรณาการ
ดวยหลักพุทธธรรมในการปกครองไปพรอมกับความเจริญ และมีกฎหมายพ ระราชบัญญัติขอบังคับ
ระเบียบตางๆ มาเกื้อกูลพระธรรมวินัยโดยเฉพาะการปกครองคณะสงฆมีรูปแบบที่แตกตางไปจาก
สมัยกอนมาก เชน ดานการปกครอง การจัดการศึกษา การบริการสาธารณะ และการเผยแผ             
มีรูปแบบที่ปฏิบัติชัดเจนมากยิ่งขึ้นดังนั้นรูปแบบแนวคิดและวิธีการในการปกครองคณะสงฆจึงมีสวน
สําคัญยิ่งในการบริหารจัดการใหองคกรคณะสงฆใหมีประสิทธิภาพประสิทธิผล 

ดวยเหตุนี้ การเปนนักบริหารกิจการที่ดีตองเปนผูรูเทาทันสถานการณตางๆ อยาเปนผูตกขาว 
บริหารตองรวดเร็วและแมนยํา การจะแกไขปญหาใดๆ นั้นตองแกในขณะนั้นใหติดตามสถานการณ
อยางตอเนื่องอุปมาเปรียบเหมือนตีเหล็กตองตีตอนเหล็กรอนการปกครองเมื่อมีเรื่องเดือดรอนตองดู
ทันทีนั่นหมายถึงการที่จะแกไขทันเหตุการณไดดีตองทําขณะนั้นอยาชะลอจนเรื่องเงียบหายไปโดยไม
สนใจหรือนิ่งเฉยจะทําใหเสียระบบการทํางานเสียระบบการปกครองการบริหารงานตองมีระบบ
จัดการระบบใหดีลําดับเหตุการณใหเหมาะสมกับเหตุการณอยานิ่งดูดายตองขวนขวายหางานอยูเสมอ
การขาวขอมูลสื่อสารตองรวดเร็วทันใจทันเหตุการณ เมื่อไดรับขาวสารขอมูลแลวตองรายงาน
ผูบังคับบัญชาของตนเอง โดยเปนลายลักษณอักษรรายงานความคืบหนาสถานการณ และการทํา       
เชิงรุก รูทัน รูคน รูงาน รูกาล เปนแมวมองเลือกหาคนดีมีฝมือมารวมทีม เพื่อสนองงานและให
พิจารณาความดีความชอบใหกาลังใจดวยผลงานที่เขาไดทํานั้น คือ การสงเสริมคนดีมีฝมือไดทํางาน
การทํางานนั้น อยาใหกระทบกระทั่งระบบการปกครองในระดับเบื้องบนหรือระดับสูงขึ้นไป จากการที่
ไดสัมภาษณพระสังฆาธิการและคฤหัสถพอที่จะสรุปเปนประเด็นหลักๆ ได 8 ประเด็น ดังนี้ 
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ประเด็นที่ 1 วัดตองมีการจัดทําแผนผังวัดตามสภาพที่ดินของวัดใหสอดคลองกับแผนพัฒนา
วัด ซึ่งทั้งนี้รวมทั้งมีการวางแผนการกอสรางอาคารเสนาสนะภายในวัดใหเปนระเบียบ มีสัดสวนที่ชัดเจน 
และเพียงพอตอการใชสอย(สัมภาษณพระครูศรีปริยัติวิทูร รองเจาคณะอําเภอสามงาม วัดกําแพงดิน 
จังหวัดพิจิตร เมื่อ 20 พฤศจิกายน 2556) โดยมีเจาอาวาสและคณะกรรมการวัดควบคุมดูแลการ
กอสรางภายในวัด โดยสงเสริมศิลปวัฒนธรรมไทย มีแบบแปลนท่ีควบคุมโดยวิศวกรกอสรางและไดรับ
อนุญาตจากคณะสงฆและที่สําคัญมีการจัดทําปายวัดเพื่อประชาสัมพันธวัดและบงบอกบริเวณของศาสน
สถาน (สัมภาษณพระศรีสุทธิพงศ เจาคณะอําเภอลาดยาว วัดศรีสุธรรมาราม จัดหวัดนครสวรรคเมื่อ 
30 พฤศจิกายน 2556) สอดคลองกับการใหสัมภาษณของพระโสภณวราภรณ เจาอาวาสวัดวรนาถ
บรรพตจังหวัดนครสวรรค กลาวไววา “เรื่องศาสนสถานของวัดนั้นหมายถึงเรื่องการจัดการอาณาบริเวณ
ภายในวัดเริ่มตนตั้งแตการวางแบบแปลนแผนผัง การจัดสัดสวนพื้นที่สําหรับการกอสรางศาสนวัตถุ ซึ่งสิ่ง
เหลานี้ลวนเปนเรื่องที่ตองมีความละเอียดออนพอสมควร เราจะสังเกตไดวาเวลาเราเขาไปในวัดวัดดู
สวยงาม มีสิ่งกอสรางเปนระเบียบเรียบรอย” (สัมภาษณเมื่อ 9 พฤศจิกายน 2556) สอดคลองกับพระครู
วิมลธรรมประสิทธิ์ เจาคณะตําบลดงปาคําดงกลาง วัดเขารูปชาง จังหวัดพิจิตร ที่ไดใหสัมภาษณวา “วัด
ตองมีอาณาเขตที่บงบอกชัดเจนวาเขตไหนเปนเขตพุทธาวาส เขตไหนเปนเขตสังฆาวาส ซึ่งงายตอการ
สังเกตและศึกษา” (สัมภาษณเมื่อ 13 พฤศจิกายน 2556) ทางดานพระเทพปริยัติเมธี เจาคณะจังหวัด
นครสวรรค วัดนครสวรรค จังหวัดนครสวรรค ไดใหสัมภาษณวา“บางวัดก็ดูไมเปนระเบียบ มีสิ่งกอสราง
ภายในวัดที่รกรุงรังไปหมด ซึ่งบางอยางก็ดูไมจําเปน และไมสามารถกําหนดหรือสังเกตไดเลยวาสวนไหน
คือเขตพุทธาวาส สวนไหนคือเขตสังฆาวาสซึ่งในสวนนี้ทางคณะสงฆสวนกลางและคณะสงฆจังหวัดก็ไดมี
การรวมมือประสานงานเพื่อปรับปรุงและแกไขกันอยูเสมอ” (สัมภาษณเมื่อ 14 พฤศจิกายน 2556) สวน
พระทีฆทัสสีมุนีวงศ เจาคณะจังวัดพิจิตร วัดทาหลวง จังหวัดพิจิตร ไดใหสัมภาษณวา“ที่เห็นเดนชัดขึ้นมา
ในปจจุบันก็คือวัดหลายวัดเริ่มมีการแบงเขตฌาปนสถานออกไปเปนสัดสวนอยางชัดเจน สรางลานจอดรถ
ไวอยางเปนสัดสวน ซึ่งกระผมก็มองวาดูเปนระเบียบดีนะ งายและสะดวกสําหรับญาติและแขกผูมีเกียรติ
ที่มารวมงานฟงสวดอภิธรรมศพหรืองานฌาปนกิจศพ” (สัมภาษณเมื่อ 16 พฤศจิกายน 2556) สอดคลอง
กับคุณอนันยา  เจียมศรีพงษ นักวิชาการศาสนาชํานาญพิเศษ สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิจิตร
“บางวัดอยูในเขตชุมชนใหญก็จําเปนตองมีศาลาสวดอภิธรรมศพเยอะขึ้น เพื่อรองรับการเขารับบริการของ
ประชาชนในชุมชน ก็นับวาวัดเดินมาในทิศทางที่ถูกตองดีแลว เพราะฉะนั้นการจัดการเขตตางๆ ภายในวัด
ใหเปนสัดสวนจึงเปนเรื่องที่จําเปนอยางมาก” (สัมภาษณเมื่อ 17 พฤศจิกายน 2556) สอดคลองกับคุณ
สุรเชษฐ ตั้งสุวรรณเจริญ หัวหนากลุมพุทธศาสนศึกษาฯ สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิจิตรที่ไดให
สัมภาษณวา “ประการสําคัญเมื่อมีการแบงเขตไวเปนสัดสวนแลวสมควรเปนอยางยิ่งที่จะตองมีปายที่บง
บอกหรือแสดงอาณาเขตนั้นๆ เพื่อความสะดวกตอผูเขามาใชบริการภายในวัด” (สัมภาษณเมื่อ 15 
พฤศจิกายน 2556) ในขณะที่คุณศันสนีย  นิ่มนวล หัวหนากลุมพุทธศาสนสถานฯ สํานักงาน
พระพุทธศาสนาจังหวัดพิจิตร ไดใหสัมภาษณวา “จากประสบการณที่ดิฉันเองไดทํางานเกี่ยวกับงาน
ดานศาสนสถานมานาน ตองขอบอกกอนวาวัดแตละวัดนั้นมีขอจํากัดดานสถานที่ที่แตกตางกันในเรื่องของ
ขนาด วัดบางวัดมีอาณาเขตกวาง ในขณะท่ีบางวัดก็มีอาณาเขตไมกวางมากนัก ดังนั้นการจัดการเรื่อง
โครงสรางอาณาเขตภายในวัดจําตองดูพื้นที่ภายในวัดเปนสําคัญ” (สัมภาษณเมื่อ 12 พฤศจิกายน 2556) 
สอดคลองกับพระครูสิริสุตโสภณ เจาคณะอําเภอดงเจริญ วัดสํานักขุนเณร จังหวัดพิจิตร ที่ไดใหสัมภาษณ
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วา “การสรางสิ่งกอสรางภายในวัดก็จําเปนที่จะตองดูเรื่องอาณาเขตภายในวัดเปนสําคัญดวยเชนกัน      
ซึ่งโดยความเปนจริงแลววัดไมสามารถที่จะสรางสิ่งกอสรางภายในวัดไดเต็มบริเวณวัดทั้งหมด จําเปนตอง
กันพื้นที่ไวใชประโยชนอยางอื่นบาง เชน พื้นที่สําหรับจัดงานมหรศพ พื้นที่สวนปาสําหรับปฏิบัติธรรม 
เปนตน” (สัมภาษณ 10 พฤศจิกายน 2556) สอดคลองกับคุณสุวัฒน แจงจิตร ผูอํานวยการสํานักงาน
พระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค ที่ไดใหสัมภาษณวา “จะเห็นไดวาบางวัดมีการจัดระเบียบพื้นที่และ
สิ่งกอสรางเปนอยางดีทั้งๆ ที่พื้นที่ภายในวัดไมกวางนัก นั่นเปนเพราะมีการวางแบบผังที่ดีมาแตเริ่มแรก
การสรางวัดแลว” (สัมภาษณเมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2556) สวนพระอมรเมธี รองเจาคณะจังหวัด
นครสวรรควัดตากฟา จังหวัดนครสวรรคไดใหสัมภาษณวา“ประการที่สําคัญอีกประการหนึ่งที่ถือวาเปน
จุดเดนของวัดก็คือสิ่งกอสรางที่ยังเปนศิลปวัฒนธรรมไทยแตโบราณมา ก็นับวาเปนแหลงเรียนรู
ศิลปวัฒนธรรมไดเปนอยางดี วัดก็จําตองรักษาเอาไวอยาใหสูญหาย” (สัมภาษณเมื่อ 16 พฤศจิกายน 
2556) สอดคลองกับคุณเดชา กอเกิด ผูอํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิจิตรที่ไดให
สัมภาษณวา “ในปจจุบันวัดเริ่มมีการกอสรางสิ่งกอสรางที่เปนแบบสมัยใหมเพื่อใหทันตอยุคสมัยซึ่งก็ถือ
วาเปนการพัฒนาวัดไปในอีกรูปแบบหนึ่ง แตสิ่งกอสรางหลักๆ เชน โบสถ วิหาร ศาลา เจดีย เปนตน      
ก็นาจะยังคงศิลปะแบบเดิมๆอยู เพื่อใหอนุชนคนรุนหลังไดมีโอกาสไดเห็นไดศึกษาศิลปวัฒนธรรมไทยอัน
ทรงคุณคาที่มีมาแตโบราณอันเปนฝมือของบรรพชน” (สัมภาษณเมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2556) 

จากประเด็นการสัมภาษณผูใหขอมูลสําคัญทําใหทราบวาปจจัยสําคัญซึ่งถือวาเปนปจจัย
พันธกิจของวัดที่มีผลตอกระบวนทัศนการบริหารจัดการวัดในจังหวัดนครสวรรคและพิจิตรไดแก 
“ปจจัยดานศาสนสถาน”   

ประเด็นที่ 2 วัดตองมกีารจัดสรรบุคลากรที่อยูในวัดใหเหมาะสมกับงานตามโครงสรางของ
งานแตละแผนกโดยกําหนดเปาหมายและระยะเวลาการทํางานของบุคลากรแตละแผนกอยางชัดเจน 
ซึ่งเปนสนับสนุนนโยบายการบริหารจัดการวัดแบบกระจายอํานาจเพื่อใหงานไดเปนไปดวยความเปน
ระเบียบเรียบรอย(สัมภาษณพระเมธีธรรมประนาท เจาคณะอําเภอเมือง วัดทาหลวง จังหวัดพิจิตร 
เมื่อ 26 พฤศจิกายน 2556) เปดโอกาสเพื่อใหคณะผูบริหารทุกรูปไดมีสวนรวมในโอกาสแหงการรับรู
เรียนรูและรวมกิจกรรมของวัดอยางสม่ําเสมอและเทาเทียมอีกทั้งยังมีการกําหนดจํานวนและวางแผน
หลักเกณฑคัดเลือกบุคคลที่เขามาบวชและภิกษุสามเณรรวมทั้งบุคคลที่อาศัยรวมกันในวัดและมีการ
พัฒนาภิกษุสามเณรในดานความรูความเขาใจพระธรรมวินัยและนําไปปฏิบัติอยางถูกตองโดยมี
กฎระเบียบสําหรับปฏิบัติและมาตรการลงโทษพระภิกษุสามเณรที่ทําผิดวินัยอยางเครงครัด(สัมภาษณ
พระมหาประเสริฐ ปุณฺณสิริ รองเจาคณะอําเภอชุมแสง วัดทับกฤชกลาง เมื่อ 4 พฤศจิกายน 2556) 
ซึ่งสอดคลองกับคําสัมภาษณของพระทีฆทัสสีมุนีวงศ เจาคณะจังวัดพิจิตร วัดทาหลวง จังหวัดพิจิตร 
วา “การบริหารโครงสรางของวัดในดานศาสนบุคคลนั้น จําเปนที่จะตองใชวิธีการบริหารแบบกระจาย
อํานาจ โดยมีเจาอาวาสเปนศูนยกลาง มีการแบงงานออกไปเปนสวนๆ และแตงตั้งเจาหนาที่ประจําใน
สวนงานนั้น มีการติดตามประเมินผลงานสวนตางๆ อยางสม่ําเสมอ” (สัมภาษณเมื่อ 16 พฤศจิกายน 
2556) สอดคลองกับพระครูนิภาธรรมวงศ รองเจาคณะอําเภอพยุหะคีรี วัดเขาทอง จังหวัด
นครสวรรค ที่ไดใหสัมภาษณวา “ตองสรางสหกรณ (การรวมกันทํางาน) ใหเกิดขึ้นภายในวัด เปรียบ
เหมือนเจาอาวาสเปนหัวใจและบุคลากรอื่นภายในวัดเปนอวัยวะสวนตางๆของรางกายที่จะตอง
ทํางานรวมกันเพื่อที่จะใหรางกายดํารงอยูได วัดก็เชนเดียวกันตองอาศัยการรวมมือรวมใจกันทํางาน
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ของบุคคลากรภายในวัด งานจึงจะสัมฤทธิผลอยางรวดเร็วทันตอสถานการณ” (สัมภาษณเมื่อ 24 
พฤศจิกายน 2556) สอดคลองกับคุณอนันยา เจียมศรีพงษ นักวิชาการศาสนาชํานาญพิเศษ 
สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิจิตร ที่ไดใหสัมภาษณวาไววา “วัดตองเนนโครงสรางการบริหาร 
ศาสนบุคคลโดยแบงภาระความรับผิดชอบออกเปนสวนตางๆ เชนการบริหารงานธุรการการ
บริหารงานการเงิน/บัญชีการบริหารศาสนสมบัติการบริหารกิจกรรมของวัดเปนตนซึ่งการบริหารงาน
ดังที่กลาวมานี้มีระบบการบริหารงานที่ชัดเจนโปรงใส และมีการจัดรูปแบบของคณะกรรมการการ
บริหารในสวนงานตางๆการจัดระบบการบริหารงานของวัดนั้นจะเนนในเรื่องของความสะดวกรวดเร็ว
และมีประสิทธิภาพ โดยจะเห็นไดจากการแบงภาระงานออกเปนแตละฝายซึ่งมีเจาหนาที่รับผิดชอบ
โดยตรงจึงทําใหงายตอการติดตอประสานงาน” (สัมภาษณเมื่อ 17 พฤศจิกายน 2556) ทางดานคุณ
ญาณิศา เพ็ชรสัมฤทธิ์ หัวหนากลุมสงเสริมฯสํานักงานพระพุทธศาสนา จังหวัดนครสวรรค ไดให
สัมภาษณวา “สําหรับดิฉันนะคะ คําวา “ศาสนบุคคล” ถือวาเปนบุคคลที่เปนตัวแทนในการทํางาน
เพื่อพระพุทธศาสนา จึงนับไดวาเปนทรัพยากรที่มีความสําคัญมากตอศาสนา เพราะศาสนาตองอาศัย
ทรัพยากรเหลานี้จึงจะดําเนินไปสูเปาหมายการทํางานของศาสนาได ดังนั้นเมื่อศาสนบุคคลเปนตัว
แปรของการทํางานเพื่อศาสนา จึงมีความจําเปนอยางยิ่งที่จะตองมีการคัดเลือกสรรหาใหดี เพื่อ
ปองกันการเกิดปญหาที่จะตามมาหลายๆอยาง เปรียบเสมือนการปรุงอาหารจําเปนตองคัดสรร
วัตถุดิบที่ดีที่สุด” (สัมภาษณเมื่อ 18 พฤศจิกายน 2556) สอดคลองกับพระครูนิวิฐสีลขันธ เจาคณะ
อําเภอแมวงกวัดมฤคทายวัน จังหวัดนครสวรรคที่ไดใหสัมภาษณวา “วัดทุกวัดตองมีการคัดสรรศาสน
บุคคลเขามาเปนอยางดี เมื่อผานกระบวนการคัดสรรมาเปนอยางดีแลวก็จะนําไปสูกระบวนการ
ฝกอบรมและพัฒนา ในขั้นตอนนี้ก็จะทําใหรูถึงความสามารถของแตละบุคคล เมื่อฝกอบรมตาม
ความสามารถของแตบุคคลจนช่ําชองแลวก็ถือวาเปนการสราง “ทุนมนุษย” ใหเกิดขึ้นภายในวัด วัด
เองก็สามารถนําเอาทุนมนุษยที่ไดสรางขึ้นมานี้ไปสรางประโยชนในสวนงานตางๆ ของวัดได” 
(สัมภาษณเม่ือ 10 พฤศจิกายน 2556) นอกจากนี้คุณพรนภา ชวงไกล นักวิชาการศาสนาชํานาญการ 
สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิจิตร ยังไดใหสัมภาษณอีกวา “สําหรับการบริหารงานดาน ศาสน
บุคคลประเด็นที่สําคัญอีกประเด็นหนึ่งก็คือ เรื่องมาตรการเด็ดขาดสําหรับควบคุมความประพฤติอันไม
ดีงามของศาสนบุคคล ทางวัดตองมีมาตรการจัดการขั้นเด็ดขาดโดยอาศัยพระธรรมวินัยเปนแบบแผน
และกฎหมายบานเมืองเปนตัวชวยสนับสนุนเพื่อควบคุมพฤติกรรมของศาสนบุคคลใหดีงาม ไมให
เกิดผลเสียตอวัดซึ่งจะเปนการยังศรัทธาไทยใหตกไป” (สัมภาษณเม่ือ 12 พฤศจิกายน 2556) 

จากประเด็นการสัมภาษณผูใหขอมูลสําคัญทําใหทราบวาปจจัยสําคัญซึ่งถือวาเปนปจจัย
พันธกิจของวัดที่มีผลตอกระบวนทัศนการบริหารจัดการวัดในจังหวัดนครสวรรคและพิจิตรไดแก 
“ปจจัยดานศาสนบุคคล” 

ประเด็นที่ 3 วัดตองมีการกํากับดูแลและจัดการศาสนสมบัติของวัดใหเปนระเบียบ
เรียบรอยและมีความมั่นคงแข็งแรงเปนไปตามกฎกระกรวงและพระธรรมวินัย (สัมภาษณพระมหานที 
สุโชโต เจาคณะตําบลตากฟา วัดตากฟา จังหวัดนครสวรรคเมื่อ 2 ธันวาคม 2556)มีการจัดเก็บดูแล
รักษาศาสนสมบัติที่สําคัญใหเปนหมวดหมูในรูปพิพิธภัณฑและลงทะเบียนทรัพยสินของวัดไวเปน
หลักฐานในสวนของที่ดินวางเปลาภายในวัดหรือที่ดินที่เปนกรรมสิทธิ์ของวัดก็มีการจัดสรรใหเกิด
ประโยชนตอสาธารณะ (สัมภาษณพระมหาประจักษ อาภาธโร เจาคณะตําบลทายน้ํา วัดปากน้ํา 
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จังหวัดพิจิตรเมื่อ 20 พฤศจิกายน 2556)สอดคลองกับพระอมรเมธี รองเจาคณะจังหวัดนครสวรรควัด
ตากฟา จังหวัดนครสวรรค ที่ไดใหสัมภาษณวา “เรื่องศาสนสมบัตินี้ถือวาเปนเรื่องสําคัญอีกประการ
หนึ่งที่จะตองมีการบริหารจัดการที่ดี คําวาสมบัติก็คงเขาใจดีอยูแลววาเปนสิ่งที่ตองเก็บรักษาไวเปน
อยางดี แตโดยสวนมากของศาสนสมบัติแลวนอกจากที่ดินวัดที่เปนอสังหาริมทรัพยแลวก็ลวนแลวแต
เปนสังหาริมทรัพยทั้งนั้น เพราะฉะนั้นเมื่อเปนสังหาริมทรัพยกลาวคือเคลื่อนที่ได ก็จําเปนตองมีการ
เก็บรักษาไวเปนอยางดี” (สัมภาษณเมื่อ 16 พฤศจิกายน 2556) สอดคลองกับคุณวสันต สังขศิลป 
นักวิชาการศาสนาชํานาญการ สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิจิตรที่ ไดใหสัมภาษณวา       
“ศาสนสมบัติบางอยางก็ถือวาเปนของสําคัญหรือเปนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจําวัด เพราะวัดบางวัดเปนวัด
เกาแกที่มีมาแตยุคสมัยกอนๆ ศาสนสมบัติตางๆ ก็ลวนทรงคุณคามากนัก จําเปนอยางยิ่งที่จะตอง
จัดทําหรือจัดเก็บใหเปนระบบ” (สัมภาษณเมื่อ 18 พฤศจิกายน 2556) สอดคลองกับคุณวันเฉลิม     
ฮกชุน นักวิชาการศาสนาชํานาญการ สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค ที่ไดใหสัมภาษณ
วา “บางวัดมีการจัดเก็บศาสนสมบัติที่มีคาทั้งหลายเหลานี้ไวในรูปพิพิธภัณฑก็มี หรือไดทําการขึ้น
บัญชีเปนมรดกทางศาสนากับกรมศิลปากรก็มี ซึ่งถือเปนเรื่องที่ดี เพราะเปนวิธีที่จะชวยเก็บรักษา 
ศาสนสมบัติที่สําคัญเหลานี้ไวไดอยางยั่งยืนเพ่ือเปนมรดกทางศาสนาวัฒนธรรมใหแกอนุชนคนรุนหลัง
ไดมีโอกาสไดศึกษาคนควาหาความรู” (สัมภาษณเมื่อ 17 พฤศจิกายน 2556) ดานพระครูนิวิฐ
ธรรมขันธ เจาคณะตําบลจันเสน วัดจันเสน จังหวัดนครสวรรค ไดใหสัมภาษณวา “ในสวนของ ศาสน
สมบัติ ทางวัดจันเสนเองมีพิพิธภัณฑที่มีชื่อเสียงที่รูจักกันในนาม “พิพิธภัณฑจันเสน” เพราะจันเสน
แหงนี้ถือเปนเมืองโบราณที่มีการขุดพบซากเมืองโบราณ ภายในเมืองโบราณพบพระพุทธรูปและวัสดุ
ภัณฑเปนจํานวนมาก ขาวของเหลานั้นถูกนํามาเก็บไวที่วัด ตอมา “หลวงพอโอด” หรือพระครูนิสัย-
จริยคุณ เจาอาวาสวัดจันเสนในสมัยนั้นก็ไดมีความคิดที่จะสราง “มหาธาตุเจดียศรีจันเสน” ขึ้นภายใน
วัด พรอมทั้งจัดพ้ืนที่ภายในวัดเปนพิพิธภัณฑจัดแสดงเรื่องราวขาวของที่ขุดพบในเมืองโบราณจันเสน
พรอมกันไปดวย ซึ่งในการนี้ก็ถือเปนการสรางศาสนสถานเพื่อที่จะเก็บศาสนสมบัติและวัสดุภัณฑ
โบราณเอาไวเปนใชที่ดินภายในวัดใหเกิดประโยชนตอสาธารณะ ทําใหวัดเปนแหลงทองเที่ยวเชิง
ศาสนาและวัฒนธรรม”(สัมภาษณเมื่อ 18 พฤศจิกายน 2556) ในขณะที่คุณทัณฑิกา แกวเหมือน 
หัวหนากลุมอํานวยการฯ สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิจิตร ไดใหสัมภาษณวา “เรื่องของศาสน
สมบัติเปนเรื่องที่ละเอียดออนพอสมควรคะ ตองมีการบริหารจัดการที่ดี ดวยวานอกจาก ศาสนสมบัติ
สําคัญๆ ของวัดที่ถือวาเปนของเกาแกที่เปนมรดกทางศาสนาและวัฒนธรรมมาแตเดิมแลว ศาสน-
สมบัติที่เกิดข้ึนเนืองๆ ในปจจุบันก็สําคัญ เชน เงินวัด เปนตน” (สัมภาษณเม่ือ 15 พฤศจิกายน 2556) 
สอดคลองกับพระมหาจันทราวุฒิ วชิรเมธี รองเจาคณะจังหวัดพิจิตร วัดตะพานหิน จังหวัดพิจิตร ที่ได
ใหสัมภาษณวา “เรื่องเงินเปนเรื่องที่สําคัญของทุกๆ องคกร ตองมีการบริการจัดการดูแลที่ดี ทางวัด
เองตองนําเอาวิธีที่ใชในองคที่ไดมาตรฐานในเรื่องการเงินมาใช วัดตองมีระบบการเงิน สามารถ
ตรวจสอบบัญชีเขา-ออก รายเดือน-รายปได ที่สําคัญวัดตองมีคณะกรรมการดูแลและตรวจสอบดาน
การเงิน” (สัมภาษณเมื่อ 18 พฤศจิกายน 2556) สอดคลองกับคุณสุวัฒน แจงจิตร ผูอํานวยการ
สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค ที่ไดใหสัมภาษณวา “สําหรับวัดนั้นถือวาเปนองคกรที่ไม
แสวงหาผลกําไร ดวยเหตุนี้จําเปนตองจัดการระบบการเงินใหบริสุทธิ์เพื่อปองกันคําครหาที่จะพึง
เกิดข้ึนได แมแตศาสนสมบัติเล็กๆ นอยๆ กไ็มควรเพิกเฉย จําตองเก็บรักษาใหเปนระเบียบเรียบรอย” 
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(สัมภาษณเมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2556)สอดคลองกับพระครูพิพิธธรรมเวทย เจาอาวาสวัดฆะมัง 
จังหวัดพิจิตร ที่ไดใหสัมภาษณวา “วัสดุภัณฑบางอยางของวัดสามารถสามารถยืมไปใชนอกวัดได เมื่อ
เปนเชนนี้วัดก็ตองมีระบบบัญชีการขอยืม-รับสง เพื่อปองกันวัสดุภัณฑสูญหายดวย” (สัมภาษณเมื่อ 
16 พฤศจิกายน) 

จากประเด็นการสัมภาษณผูใหขอมูลสําคัญทําใหทราบวาปจจัยสําคัญซึ่งถือวาเปนปจจัย
พันธกิจของวัดที่มีผลตอกระบวนทัศนการบริหารจัดการวัดในจังหวัดนครสวรรคและพิจิตรไดแก 
“ปจจัยดานศาสนสมบัติ” 

ประเด็นที่ 4 วัดตองมีการปรับภูมิทัศนของวัดใหเปนสวนปาอันรื่นรมยปราศจากสิ่งกอสราง
ที่เปนมลภาวะ สะอาด สงบ รมรื่นเหมาะแกการปฏิบัติธรรม (สัมภาษณพระเมธีธรรมประนาท เจา
คณะอําเภอเมือง วัดทาหลวง จังหวัดพิจิตร เมื่อ 26 พฤศจิกายน 2556) มีการกําหนดบริเวณวัดให
เปนเขตอภัยทานเพ่ือสรางสุขธรรมชาติใหกับสรรพสัตว มีระบบจัดการขยะมูลฝอยอยางถูกวิธีไมสราง
มลพิษในอากาศ สถานที่สําหรับประกอบกิจของสงฆตั้งอยูในที่ที่ปราศจากมลภาวะ และมีใช
ทรัพยากรภายในวัดที่มีอยูอยางจํากัดอยางคุมคาใหเกิดประโยชนสูงสุดตอสวนรวม (สัมภาษณ      
พระมหาประเสริฐ ปุณฺณสิริ รองเจาคณะอําเภอชุมแสง วัดทับกฤชกลาง เมื่อ 4 พฤศจิกายน 2556)
สอดคลองกับคําสัมภาษณของพระครูวิมลธรรมประสิทธิ์ เจาคณะตําบลดงปาคําดงกลาง วัดเขารูปชาง จังหวัด
พิจิตร วา “หากพูดถึงวัด แนนอนวาตองนึกความสงบเปนสําคัญ สาเหตุก็มาจากสิ่งแวดลอมของวัดที่
ชวยสรางความสงบใหเกิดขึ้นทางใจไดเปนอยางดี ถาสิ่งแวดลอมไมดีเปนเปนมลพิษ ความสงบก็
เกิดข้ึนไมได เพราะฉะนั้นโครงสรางของวัดในเรื่องสิ่งแวดลอมหรือจะเรียกวาบริบทดานธรรมชาติของ
วัดก็ถือเปนเรื่องสําคัญ” (สัมภาษณเมื่อ 13 พฤศจิกายน 2556) สอดคลองกับคุณนิกรรดา ขันธะรัตน
นักวิชาการศาสนาชํานาญการสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค ที่ไดใหสัมภาษณวา “วัด
ตองมีปาเปนสิ่งแวดลอม ใชวาจะสําคัญแตสิ่งกอสรางโออาที่ทําใหวัดดูยิ่งใหญ วัดเองควรเนน
สิ่งกอสรางเทาที่จําเปนเทานั้น สรางใหเพียงแคพอเพียงสําหรับการใชสอยเทานั้น เนนหลักประหยัด
สุดประโยชนสูง” (สัมภาษณเมื่อ 17 พฤศจิกายน 2556) สอดคลองกับพระเทพปริยัติเมธี เจาคณะ
จังหวัดนครสวรรค วัดนครสวรรค จังหวัดนครสวรรค ที่ไดใหสัมภาษณวา“ตองปรับภูมิทัศนของวัดให
เปนพื้นที่สีเขียวขาว คําวา “สีเขียวขาว” ก็คือ ทําวัดใหเปนสวนปาใหเปนสถานที่ปฏิบัติธรรมเพื่อ
ความสงบแหงจิตใจ ธรรมะอยูกับธรรมชาติ และมนุษยตองอาศัยธรรมชาติ ก็เทากับวามนุษยก็อยูหาง
จากธรรมะไมได ดังนั้นธรรมชาติจึงเปนตัวเชื่อมตอระหวางมนุษยกับธรรมะ” (สัมภาษณเมื่อ 14 
พฤศจิกายน 2556) สอดคลองกับคุณศันสนีย นิ่มนวล หัวหนากลุมพุทธศาสนสถานฯ สํานักงาน
พระพุทธศาสนาจังหวัดพิจิตรที่ไดใหสัมภาษณวา “วัดมีหนาที่ใหธรรมะโดยตรงก็จําเปนตองสราง
ธรรมชาติใหกับมนุษยดวยเชนกัน เพราะฉะนั้นธรรมชาติอันเปนสิ่งแวดลอมภายในวัดจึงเปนเรื่อง
สําคัญ ที่ทุกๆ วัดจะตองมีเขตพื้นที่สีเขียวขาว” (สัมภาษณเมื่อ 12 พฤศจิกายน 2556)ดานพระครูนิ
วิฐสีลขันธ เจาคณะอําเภอแมวงก วัดมฤคทายวัน จังหวัดนครสวรรค ไดใหสัมภาษณวา “ถาจะพูดถึง
สิ่งแวดลอมภายในวัดเรามักจะนึกถึงตนไม ดอกไม และสวนหยอมเปนสําคัญ แตคําจํากัดความของ
สิ่งแวดลอมไมไดมีแคนั้นนะสิครับ คําวาสิ่งแวดลอมก็คือสิ่งที่อยูรอบๆ ตัวเรา แมแตสัตวก็ใช เชน สุนัข 
แมว นก ปลา เปนตน เหลานี้ลวนแลวแตเปนสิ่งแวดลอมในวัดทั้งหมด ดังนั้นการจัดการสิ่งแวดลอม
ภายในวัดตองรวมถึงตองจัดการสัตวเหลานี้ดวย” (สัมภาษณเมื่อ 10 พฤศจิกายน 2556) สอดคลอง
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กับพระครูสิริสุตโสภณ เจาคณะอําเภอดงเจริญ วัดสํานักขุนเณร จังหวัดพิจิตรที่ไดใหสัมภาษณวา 
“เมื่อเขามาในวัดจะเห็นวามีปายเขียนไววา “เขตอภัยทาน” ตั้งแตขามผานประตูวัดมาเลย ซึ่งคําๆ นี้
มองความหมายไดหลายนัย แตที่จะเขาใจกันกันโดยมากก็คือหามฆาหรือทํารายสัตวก็ไมผิดแตไมถูก
ทั้งหมด เพราะคําวา “อภัยทาน” นั้นหมายถึงการไมกอเวรภัยแกกันและกัน ทางวัดติดปายเพื่อ
เตือนสติใหคนที่เขามาในวัดใหอภัยกันไมมีจิตคิดประทุษรายกันและกันเพื่อเปนกุศโลบายทําจิตใจให
ผองแผวเมื่อเขามาในวัด” (สัมภาษณ 10 พฤศจิกายน 2556) สอดคลองกับพระครูพิพิธธรรมเวทย 
เจาอาวาสวัดฆะมัง จังหวัดพิจิตร ที่ไดใหสัมภาษณวา“การติดปายเขตอภัยทานทําใหผูคนสวนมากก็
พากันเขาใจวาเขามาในวัดแลวหามฆาสัตว เชน ยิงนก ตกปลา เปนตน ก็เปนความเขาใจที่ดีแมไมถูก
ทั้งหมด เพราะอยางนอยสัตวที่อยูภายในวัดก็ถือวามีความสุขในชีวิตกับธรรมชาติภายในวัด” 
(สัมภาษณเม่ือ 16 พฤศจิกายน 2556) สวนพระครูนิภาธรรมวงศ รองเจาคณะอําเภอพยุหะคีรี วัดเขา
ทอง จังหวัดนครสวรรคไดใหสัมภาษณวา “วัดตองจัดระเบียบหรือกันพื้นที่สรรพสัตวภายในวัดใหดี 
ไมวาจะเปนการทําความสะอาดมูลสัตวทั้งหลายภายในวัด หรือการปองกันมิใหไปทําอันตรายคนที่เขา
มาภายในวัด เพราะหากเราเขาไปในวัดแลวพบแตมูลสุนัขก็ดี แมวก็ดี นกก็ดี เต็มไปหมด ก็ดูไมนา
อภิรมย สิ่งแวดลอมดูเปนพิษตอรางกายและจิตใจ หรือถาวัดมีสุนัขดุและมักทําอันตรายตอคนที่เขาไป
ในวัด ใครจะกลาเขาวัด ดังนั้นสรรพสัตวภายในวัดก็ถือเปนเรื่องสําคัญที่ตองมีระบบการจัดการใหดี
เพื่อรักษาสภาพแวดลอมที่ดีภายในวัด” (สัมภาษณเมื่อ 24 พฤศจิกายน 2556) ในขณะที่คุณเดชา กอ
เกิด ผูอํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิจิตร ไดใหสัมภาษณวา“กระผมเองมองวาวัดนั้น
เปนศูนยกลางการรักษาสิ่งแวดลอมที่ดีเลยนะ วัดเปนสถานที่รมรื่น จะสังเกตไดวาเวลาเขาไปวัดจะมี
ตนไมเต็มไปหมด เหมาะแกการปฏิบัติธรรมในขอนี้กระผมมองวาเปนสิ่งที่ดีมาก แตมีเปนประเด็นหนึ่ง
ที่ผมอยางกลาวถึงนั่นก็คือวิธีการกําจัดขยะมูลฝอยของ เพราะแนนอนวาวัดเปนสาธารณสถานคือเปน
ศูนยกลางที่มีประชาชนรวมกันอยูมาก แนนอนที่เห็น  ๆกันก็ คือ ณ สถานที่ใดมีคนมาก ณ สถานที่นั้นมีขยะ
เยอะ เมื่อมีขยะจํานวนมากวัดจะตองมีการกําจัดขยะมูลฝอยเหลานี้อยางถูกวิธี มิเชนนั้นจะกอมลพิษ
ใหเกิดขึ้นภายในวัดเอง” (สัมภาษณเมื่อ 16 พฤศจิกายน 2556) สอดคลองกับพระครูวิบูลยธรรมาภรณ       
รองเจาคณะอําเภอโพธิ์ประทับชาง วัดโพธิ์ประทับชาง จังหวัดพิจิตร ที่ไดใหสัมภาษณวา “ในปจจุบัน
ตองใหการชื่นชมรถขยะเทศบาลเปนอยางมากที่ตะเวนเก็บขยะตั้งแตดึก เมื่อมีรถขยะมาเก็บอยูแลว 
ลําดับตอไปก็เปนหนาที่ของวัดที่จะบริหารจัดการขยะใหสะดวกตอคนทิ้งและรถเทศบาล วัด
จําเปนตองมีถังขยะเปนจํานวนที่เพียงพอและมีการแยกแยะขยะใหชัดเจน รวมถึงมีการรณรงคให
ประชาชนที่เขามาใชบริการภายในวัดทิ้งขยะลงถังอยางถูกวิธี” (สัมภาษณเมื่อ 18 พฤศจิกายน 2556)
สอดคลองกับพระโสภณวราภรณ เจาอาวาสวัดวรนาถบรรพตจังหวัดนครสวรรค ที่ไดใหสัมภาษณวา
“เรื่องขยะไมใชขอเสียเสมอไป ขยะ ที่มาจากภาษาบาลีวา “ขย” แปลวาความสิ้นไป หมายถึงตอง
กําจัดใหสิ้นไปเพราะเปนมลภาวะ แตในปจจุบันมีการรีไซเคิลขยะ วัดก็สามารถทําไดโดยการแบงแยก
ถังขยะสําหรับรีไซเคิลไวตางหากจากขยะเปยกและขยะแหงอยางชัดเจน เทานี้ก็สามารถนําขยะ
เหลานี้มาเพ่ิมมูลคาแลวแปลงไปเปนคาน้ําคาไฟวัดได สําหรับขยะจําพวกใบไมและเศษหญาก็สามารถ
นําไปเปนปุยใหกับตนไมไดอีกโดยไมจําเปนตองเผาซึ่งจะเปนการสรางมลภาวะในอากาศ ถือเปนการ
ใชประโยชนจากทรัพยากรที่มีอยูอยางคุมคาอีกดวย” (สัมภาษณเมื่อ 9 พฤศจิกายน 2556) 



230 
 

จากประเด็นการสัมภาษณผูใหขอมูลสําคัญทําใหทราบวาปจจัยสําคัญซึ่งถือวาเปนปจจัย
พันธกิจของวัดที่มีผลตอกระบวนทัศนการบริหารจัดการวัดในจังหวัดนครสวรรคและพิจิตรไดแก 
“ปจจัยดานสิ่งแวดลอมของวัด” 

ประเด็นที่ 5 ภายในวัดมีเจาอาวาสเปนผูปกครองโดยยึดหลักธรรมาธิปไตยในการปกครอง
กระจายอํานาจในการบังคับบัญชาตามลําดับชั้น ไมรวมศูนยอํานาจไวแตเพียงผูเดียวจัดระเบียบการ
บริหารคณะสงฆภายในวัดโดยมุงเนนการบริหารแบบมีสวนรวม(สัมภาษณพระมหาประจักษ อาภาธโร 
เจาคณะตําบลทายน้ํา วัดปากน้ํา จังหวัดพิจิตร เมื่อ 20 พฤศจิกายน 2556) เปดโอกาสใหพระภิกษุ
และสามเณรรวมกันกําหนดนโยบายในการปกครองในวัดอยางชัดเจนปกครองดูแลผูใตบังคับบัญชา
โดยใชหลักการบริหารจัดการอยางมีประสิทธิภาพและเปนธรรม สามารถระงับความขัดแยง (อธิกรณ) 
ที่เกิดขึ้นไดอยางเที่ยงธรรม (สัมภาษณพระศรีสุทธิพงศ เจาคณะอําเภอลาดยาว วัดศรีสุธรรมาราม จัด
หวัดนครสวรรคเมื่อ 30 พฤศจิกายน 2556) สอดคลองกับพระมหาจันทราวุฒิ วชิรเมธี รองเจาคณะ
จังหวัดพิจิตร วัดตะพานหิน จังหวัดพิจิตร ที่ไดใหสัมภาษณวา “การปกครองนั้นไมวาจะเปนการ
ปกครองในระดับใดจําตองมีรูปแบบการปกครองที่ชัดเจน การปกครองคณะสงฆก็เชนกันก็มีรูปแบบ
การปกครองท่ีเปนของคณะสงฆเองซึ่งมีวิวัฒนาการมาโดยลําดับนับตั้งแตสมัยพุทธกาลจนถึงปจจุบันนี้
และมีความสอดคลองกับโครงสรางการบริหารทางฝายบานเมือง โดยรูปแบบของการปกครองคณะ
สงฆนั้นกระผมมองวามีลักษณะเปนรูปแบบ “คณาธิปไตยโดยมีธรรมาธิปไตยเปนมโนทัศน” 
(สัมภาษณเมื่อ 18 พฤศจิกายน 2556) สอดคลองกับพระเทพปริยัติเมธี เจาคณะจังหวัดนครสวรรค 
วัดนครสวรรค จังหวัดนครสวรรคที่ไดใหสัมภาษณวา “คําวาธรรมาธิปไตยนั้นคือยึดธรรมเปนหลัก
สําคัญในการปกครองซึ่งจะตองประกอบดวยองคประกอบ 3 ประการคือ 1. ธรรมฐิติ ผูทรงธรรม 
แนวคิดนี้ผูปกครองตองเปนผูมีคุณธรรม หรือเปนผูทรงไวซึ่งธรรมโดยการประพฤติปฏิบัติตามธรรม 
หรือที่เรียกวาธรรมราชา 2. ธรรมนิติระบบที่เปนธรรม กลาวคือผูปกครองตองเขามาสูอํานาจตาม
แบบแผนที่สังคมไดวางเอาไว ซึ่งระบบดังกลาวตองเปนธรรม หรือธรรมาธิปไตยในรูปแบบการ
ปกครองและ 3. ธรรมมติมติท่ีเปนธรรม กลาวคือ เปาหมายของการบริหารปกครองตองอยูภายใตการ
ปกครองที่จะไดรับการดูแลเอาใจใส โดยอยูรวมกันอยางสันติสุข มีมิตรภาพ ภราดรภาพ และสิทธิ
เสรีภาพ ซึ่งผูปกครองสามารถสรางวัฒนธรรมแบบแผนใหเกิดขึ้นดวยธรรม หรือเรียกวา ธรรมาภิบาล” 
(สัมภาษณเมื่อ 14 พฤศจิกายน 2556) ดานพระทีฆทัสสีมุนีวงศ เจาคณะจังหวัดพิจิตร วัดทาหลวง 
จังหวัดพิจิตรไดใหสัมภาษณวา “การปกครองคณะสงฆนั้นใชธรรมเปนหลักสําคัญในการปกครองอาจ
แตกตางจากการปกครองฝายอาณาจักรตรงที่การปกครองคณะสงฆนั้นไมมีระบบการเลือกตั้งโดยใช
สิทธิภิกษุและสามเณรในศาสนจักรเปนสําคัญ ใชวิธีการปกครองโดยมีมหาเถรสมาคมเปนศูนยกลางไล
ลําดับการปกครองมาเปนหน ภาค จังหวัด อําเภอ ตําบล และวัด แตละสวนการปกครองมีเจาคณะ
เปนผูปกครอง ในสวนของวัดก็มีเจาอาวาสเปนผูปกครองซึ่งถือวาเปนสวนการปกครองที่เล็กที่สุดแตมี
ความสําคัญมาก” (สัมภาษณเมื่อ 16 พฤศจิกายน 2556) สอดคลองกับพระมหาจันทราวุฒิ วชิรเมธี 
รองเจาคณะจังหวัดพิจิตร วัดตะพานหิน จังหวัดพิจิตรที่ไดใหสัมภาษณวา “วัดจะดีไมดีก็ขึ้นอยูกับการ
ปกครองของเจาอาวาส เจาอาวาสจะรวมอํานาจไวแตเพียงผูเดียวไมได เพราะเจาอาวาสทํางานรูป
เดียวไมได ดังนั้นจึงตองมีการกระจายอํานาจไปตามสวนตางๆ ใหสมาชิกสงฆรูปอื่นๆ ไดรับผิดชอบ 
ซึ่งวัดในปจจุบันไมวาจะเปนวัดเล็กหรือวัดใหญก็จะมีเจาหนาที่แผนกตางๆ ภายในวัด เพื่องายตอผู
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ที่มาติดตอประสานงานกับวัด” (สัมภาษณเมื่อ 18 พฤศจิกายน 2556) และสอดคลองกับคุณวสันต 
สังขศิลป นักวิชาการศาสนาชํานาญการ สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิจิตรที่ไดใหสัมภาษณวา 
“ในเรื่องการแบงหนาที่กันทํานี้พระพุทธองคไดทรงแบบแผนไวตั้งแตสมัยพุทธกาลแลว จะเห็นไดวาใน
สมัยพุทธกาลมีเจาหนาที่ตางๆ เชน เจาหนาที่เรือนคลัง เจาหนาที่จีวร เจาหนาที่แจกสลาก (ผูรับกิจ
นิมนต) เจาหนาที่เสนาสนะ เปนตน แตในปจจุบันมีวิวัฒนาการความทันสมัยมากขึ้น วัดก็อาจเพิ่ม
เจาหนาที่อื่นๆไดอีกตามความสมควรแกงานภายในวัดเพื่อรวมกันทํางานภายในวัดใหบรรลุ
วัตถุประสงค” (สัมภาษณเมื่อ 18 พฤศจิกายน 2556) ในขณะที่คุณมงคลชัย ศรีสะอาด นักวิชาการ
ศาสนาชํานาญการ สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค ไดใหสัมภาษณวา “การปกครอง
ภายในวัดนั้นกระผมมองวาตองเนนเรื่องการมีสวนรวม โดยเปดโอกาสใหสมาชิกสงฆในวัดไดมีโอกาส
ไดแสดงความคิดเห็น ทั้งนี้กลาวคือเจาอาวาสเองตองฟงความคิดเห็นของเสียงสวนมากทั้งของสงฆ
ภายในวัดและของประชาชนรอบๆ วัด รวมถึงตองมีการปรึกษาหารือการทํางานกับหนวยราชการหรือ
ภาคเอกชนที่เก่ียวของ” (สัมภาษณเมื่อ 22 พฤศจิกายน 2556) สอดคลองกับพระครูนิวิฐสีลขันธ เจา
คณะอําเภอแมวงก วัดมฤคทายวัน จังหวัดนครสวรรค ที่ไดใหสัมภาษณวา “เจาอาวาสตองเปนผูนําที่
มีความยุติธรรมและความเสมอภาคปราศจากอคติ จริงอยูวาในสังคมสงฆจะมีระบบหนึ่งที่เรียกวา 
“อาวุโส- ภันเต” ซึ่งก็ถือวาเปนหลักการใหความเคารพกันที่ถูกตองและดีงามอยูแลว แตจะเอาหลักนี้
มาอางเพื่อใหเกิดความลําเอียงมิได เจาอาวาสตองมีความเที่ยงตรง ดังคําที่วา “ควรขมคนที่ควรขม 
ควรยกยองคนที่ควรยกยอง” เพราะเจาอาวาสถือวาเปนผูที่มีบารมีในการปกครองอยูแลว ถา
ประกอบดวยคุณธรรมของผูนําแลวก็ยิ่งจะเสริมบารมีขึ้นไปอีก” (สัมภาษณเมื่อ 10 พฤศจิกายน 
2556) 

จากประเด็นการสัมภาษณผูใหขอมูลสําคัญทําใหทราบวาปจจัยสําคัญซึ่งถือวาเปนปจจัย
พันธกิจของวัดที่มีผลตอกระบวนทัศนการบริหารจัดการวัดในจังหวัดนครสวรรคและพิจิตรไดแก 
“ปจจัยดานการปกครอง” 

ประเด็นที่ 6 วัดตองมีการจัดศูนยสงเสริมวัฒนธรรมประเพณีเพื่อการศึกษาเกี่ยวกับพุทธ
ประวัติจัดการศึกษาตามหลักสูตรพระปริยัติธรรมของพระสงฆทั้งแผนกธรรม บาลี และแผนกสามัญ
(สัมภาษณพระครูศรีปริยิติวิทูร รองเจาคณะอําเภอสามงาม วัดกําแพงดิน จังหวัดพิจิตร เมื่อ 20 
พฤศจิกายน 2556) จัดศูนยศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตยใหแกพุทธศาสนิกชนรวมทั้งจัดการเรียน
การสอนธรรมศึกษาดวย โดยทางวัดเองจัดใหมีหองสมุดภายในวัดเพื่อการคนควาแกพระภิกษุสามเณร
และพุทธศาสนิกชนทั่วไปมีการประสานงานกับหนวยงานราชการเพื่อสงเสริมการฝกอบรมดานอาชีพ
กับชุมชน (สัมภาษณพระมหานที สุโชโต เจาคณะตําบลตากฟา วัดตากฟา จังหวัดนครสวรรค
(สัมภาษณเมื่อ 2 ธันวาคม 2556)รวมถึงฝกอบรมพระภิกษุสามเณรที่ทําหนาที่ครูผูสอนใหมีความรู
ทักษะในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและสงเสริมทุนการศึกษาแกพระภิกษุสามเณร และ
เยาวชนเพื่อศึกษาตอไปโดยพิจารณาจากพฤติกรรมและสภาพความเปนอยู (สัมภาษณพระมหา
ประจักษ อาภาธโร เจาคณะตําบลทายน้ํา วัดปากน้ํา จังหวัดพิจิตร เมื่อ 20 พฤศจิกายน 2556)      
ในสวนของการจัดการศึกษานี้ทางดานคุณสุรเชษฐ ตั้งสุวรรณเจริญ หัวหนากลุมพุทธศาสนศึกษาฯ 
สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิจิตรไดใหสัมภาษณวา “การศึกษานั้นถือเปนรากฐานของชีวิต ซึ่ง
ทางวัดเองตระหนึ่งถึงขอนี้เสมอมา เพราะตั้งแตอดีตมาวัดเปรียบเสมือนโรงเรียนที่ใหการศึกษาแก
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ภิกษุสามเณรรวมถึงประชาชนทั่วไปมาตลอดโดยมีพระภิกษุเปนครูผูสอนเอง แตก็เปนการสอนแบบ
ใหเปลาซึ่งก็ดูไมมีระบบการจัดการเรียนการสอนอะไรมากนัก ก็สอนเทาที่จะสอนได ไมเหมือนกับ
ระบบการเรียนการสอนของเรียนในปจจุบัน แตถึงกระนั้นวัดเองก็ไมไดทิ้งบทบาทของการเปน
โรงเรียนเลย” (สัมภาษณเมื่อ 15 พฤศจิกายน 2556)  สอดคลองกับคุณนิกรรดา ขันธะรัตน
นักวิชาการศาสนาชํานาญการสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรคที่ไดใหสัมภาษณวา “เมื่อ
โลกเปลี่ยนไปมีวิวัฒนาการของสิ่งทันสมัยตางๆ เพิ่มมากขึ้น วัดจะอยูแบบเดิมทําการเรียนการสอน
แบบเดิมก็ไมได ครั้นจะทิ้งปณิธานเดิมที่วาวัดคือโรงเรียนแลวทําวัดใหเปนเพียงสถานที่ปฏิบัติธรรมก็
คงไมได เพราะวัดนั้นจะตองเปนแหลงใหความรูใหการศึกษาทุกๆอยางเทาที่จะทําได แตวัดนั้นจะตอง
ปรับเปลี่ยนการเรียนการสอนใหทันสมัย” (สัมภาษณเมื่อ 17 พฤศจิกายน 2556) สอดคลองกับคุณ
ทัณฑิกา แกวเหมือน หัวหนากลุมอํานวยการฯ สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิจิตรที่ไดให
สัมภาษณวา “คําวา “ทันสมัย”ก็คงไมไดหมายถึงความหรูหราในดานสถานที่หรือสิ่งที่ล้ํายุคล้ําสมัย
อะไร แตวัดตองมีกลยุทธการเรียนการสอนแบบใหมเพื่อดึงดูดใหคนสนใจเขามาศึกษาสิ่งที่ควรศึกษา
ภายในวัด เรื่องสรรพวิทยาทางโลกอาจเปนเรื่องยากที่วัดจะมีกําลังไปจัดการศึกษาใหครบสูตรได 
เพียงแตวัดก็สอนในสิ่งที่มีอยูที่พอจะทําไดใหดูเปนระบบและทันสมัยเทานั้นเอง” (สัมภาษณเมื่อ 15 
พฤศจิกายน 2556)สอดคลองกับพระมหาจันทราวุฒิ วชิรเมธี รองเจาคณะจังหวัดพิจิตร วัดตะพาน
หิน จังหวัดพิจิตรที่ไดใหสัมภาษณวา “มีหลายอยางภายในวัดที่ควรศึกษา อาจจะเปนรูปแบบทัศน
ศึกษา โสตศึกษา หรือปฎิบัติศึกษาก็ได ก็ขึ้นอยูกับการจัดระบบการศึกษาที่ถูกตอง ซึ่งถาทําไดอยางนี้
วัดจะกลายเปนหองสมุดขนาดใหญเทาบริเวณวัด เพราะเมื่อเขามาในวัดไมวาจะเดินไปทางไหนก็
สามารถหาความรูจากวัดได” (สัมภาษณเมื่อ 18 พฤศจิกายน 2556) ในขณะที่พระอมรเมธี รองเจา
คณะจังหวัดนครสวรรค วัดตากฟา จังหวัดนครสวรรค ไดใหสัมภาษณวา “กระผมเองมีประสบการณ
ทําการศึกษาภายในวัดมานาน ซึ่งก็ประสบความสําเร็จในระดับที่นาพอใจ อันที่จริงวัดตากฟาที่
กระผมทําการศึกษานี้ก็ถือวาประสบความสําเร็จมีชื่อเสียงเปนอยางมาก เพราะทางวัดจัดการเรียน
การสอนในทุกๆ ระบบไมวาจะเปนพระปริยัติธรรมแผนกบาลี แผนกธรรม และแผนกสามัญ คือทาง
วัดจัดทั้ง 3 แผนกเลย ซึ่งก็ถือวาประสบความสําเร็จ เพียงแตพระเณรของเราก็จะเรียนหนักหนอย แต
ก็จําเปนที่จะตองเรียนใหครบทุกอยางโดยไมสามารถทิ้งอยางใดอยางหนึ่งได” (สัมภาษณเมื่อ 16 
พฤศจิกายน 2556) สอดคลองกับพระโสภณวราภรณ เจาอาวาสวัดวรนาถบรรพตจังหวัดนครสวรรคที่
ไดใหสัมภาษณวา “เพราะนักเรียนอยูในฐานะเปนพระภิกษุสามเณร ครั้นจะเรียนแตนักธรรมบาลีไม
เรียนทางโลกก็จะถูกทวงติงเอาไดวาคร่ําครึไมเปดโลกทัศนใหมๆเขามาภายในวัด ครั้นจะเรียนแตทาง
โลกไมเรียนนักธรรมบาลีก็จะถูกติติงเอาวาเปนพระเปนเณรไมศึกษานักธรรมบาลีจะไปสอนธรรมะใคร
ได จึงเปนเหตุผลที่ทางวัดเองตองจัดการศึกษาใหครบทุกแผนก โดยสนับสนุน คาเลาเรียนใหนักเรียน
ทั้งหมด” (สัมภาษณเมื่อ 9 พฤศจิกายน 2556) สอดคลองกับคุณญาณิศา เพ็ชรสัมฤทธิ์ หัวหนากลุม
สงเสริมฯสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค ที่ไดใหสัมภาษณวา“เมื่อนักเรียนจบจากชั้น
มัธยมศึกษาจากโรงเรียนพระปริยัติธรรมแลวทางวัดเองก็สนับสนุนใหพระภิกษุสามเณรเองไดเรียนตอ
ในระดับมหาวิทยาลัย ซึ่งก็มีมหาวิทยาลัยสงฆหรือมหาวิทยาลัยรัฐหรือเอกชนที่เปดโอกาสใหพระภิกษุ
สามเณรเขาเรียนไดรองรับอยู ทั้งนี้ทั้งนั้นทางวัดเองตระหนักถึงการใหโอกาสทางดานการศึกษาแก
เยาวชน” (สัมภาษณเมื่อ 18 พฤศจิกายน 2556) ทางดานพระทีฆทัสสีมุนีวงศ เจาคณะจังหวัดพิจิตร 
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วัดทาหลวง จังหวัดพิจิตร ไดใหสัมภาษณวา “การจัดการศึกษาทั้งนักธรรมบาลีรวมกับสหวิทยาการ
ทางโลกถือเปนการจัดการศึกษาแบบบูรณาการหลักสูตร เปนแนวคิดที่ดีที่ใชการศึกษาในเชิงบูรณา
การเขามาเปนฐานรองรบัผูศึกษาดานบาลีเพือ่มารักษาพระพุทธศาสนาใหดํารงคงมั่น และพัฒนาคณะ
สงฆไทยไดในระดับทีด่ี เพราะผูศึกษาจะมีทัง้พ้ืนฐานดานพระพุทธศาสนาและวิชาสามัญซึ่งเปนศาสตร
สมัยใหม จะเพ่ิมใหพระสงฆมีขีดความสามารถในการเผยแผพระพุทธศาสนาไดดี” (สัมภาษณเมื่อ 16 
พฤศจิกายน 2556) สอดคลองกับคุณวันเฉลิม ฮกชุน นักวิชาการศาสนาชํานาญการ สํานักงาน
พระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรคที่ไดใหสัมภาษณวา “องคความรูที่ไดจากเนื้อหาวิชาเหลานั้นคลอบ
คลุมทั้งการบริหารดวย เรียนมาแลวมีความรูในทางธรรมแลวก็เอาความรูที่ไดจากการศึกษารูปแบบ
บูรณาการนี้ไปใชในการบริหารจัดการกิจตางๆ ของคณะสงฆได  ดวยเนื้อหาวิชาที่หลากหลายทําให
ความรูของผู เรียนแตกฉานมากขึ้นซึ่งพรอมที่จะกาวไปสูยุคโลกาภิวัตน” (สัมภาษณเมื่อ 17 
พฤศจิกายน 2556) ในขณะที่พระครูนิวิฐธรรมขันธ เจาคณะตําบลจันเสน วัดจันเสน จังหวัด
นครสวรรค ไดใหสัมภาษณวา “วัดกับการใหการศึกษานั้นมีความเชื่อมโยงผูกพันกันมาอยางชานาน 
เพียงแตในปจจุบันโลกเปลี่ยนแปลงไปมาก แตวัดก็ยังคงเปนวัดจะตองทําหนาที่ของวัดโดย
เปลี่ยนแปลงไมได ในปจจุบันวัดตองเชื่อมโยงกับระบบการศึกษาในทุกระดับตั้งแตเด็กกอนวัยจนถึง
ระดับอุดมศึกษา” (สัมภาษณเมื่อ 18พฤศจิกายน 2556) สอดคลองกับคุณอนันยา เจียมศรีพงษ 
นักวิชาการศาสนาชํานาญพิเศษ สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิจิตรที่ไดใหสัมภาษณวา “บางวัด
อาจจะทําไมไดทั้งหมดแตก็ควรจะเปนสวนหนึ่งหรือเขามาเปนสวนรวม เชน ภายในวัดสามารถจัดตั้ง
ศูนยเรียนรูของเด็กกอนวัย สามารถแบงที่วัดใหเปนโรงเรียนประถม ซึ่งก็มีอยูมากมายตามปายชื่อ
โรงเรียนวัดตางๆ จัดตั้งโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญ หรือโรงเรียนการกุศลขึ้น ตลอดจนมีการ
สรางมหาวิทยาลัยสงฆขึ้นภายในวัด ซึ่งการศึกษาลักษณะนี้ก็มีใหเห็นอยูมากมาย” (สัมภาษณเมื่อ 17 
พฤศจิกายน 2556) สอดคลองกับพระเทพปริยัติเมธี เจาคณะจังหวัดนครสวรรค วัดนครสวรรค 
จังหวัดนครสวรรค ที่ไดใหสัมภาษณวาวา “สําหรับในระดับอุดมศึกษาทางมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยก็อาศัยวัดเปนที่จัดตั้งวิทยาลัยเขต วิทยาลัย
สงฆ หนวยวิทยบริการ หองเรียนอยูแลวสําหรับวัดที่มีความพรอมในดานการจัดการโดยไดรับความ
รวมมือจากบุคลากรของมหาวิทยาลัยสงฆเองหรือบุคลากรภายนอกมาใหความรูแกนิสิต ปจจุบันก็มี
การเปดโอกาสใหบุคคลทั่วไปไดเขามาศึกษาไดอีกดวย จะเห็นไดวาวัดสามารถจัดการศึกษาไดทุก
ระดับและไดมาตรฐานอีกดวย” (สัมภาษณเม่ือ 12 พฤศจิกายน 2556) 

จากประเด็นการสัมภาษณผูใหขอมูลสําคัญทําใหทราบวาปจจัยสําคัญซึ่งถือวาเปนปจจัย
พันธกิจของวัดที่มีผลตอกระบวนทัศนการบริหารจัดการวัดในจังหวัดนครสวรรคและพิจิตรไดแก 
“ปจจัยดานการจัดการศึกษา” 

ประเด็นที่ 7 วัดตองจัดสิ่งอํานวยความสะดวกภายในวัดใหกับประชาชนที่มาทําบุญและ
ปฏิบัติธรรม เชน ประปา สุขาภิบาล ถนนสัญจร เปนตน บูรณปฏิสังขรณสิ่งกอสรางภายในวัดที่ชํารุด
ทรุมโทรมเพื่อรองรับการเขารับการบริการของประชาชน (สัมภาษณพระเมธีธรรมประนาท เจาคณะ
อําเภอเมือง วัดทาหลวง จังหวัดพิจิตร เมื่อ 26 พฤศจิกายน 2556) เขาไปมีสวนรวมในการกอสรางสิ่ง
อํานวยความสะดวกใหกับชุมชน รวมถึงเขาไปมีสวนในการบรรเทาทุกขใหกับชุมชนในคราวเกิดภัย
ตางๆ โดยใชวัดเปนศูนยกลางที่พักพิงอาศัย และทําหนาที่ประสานงานกับหนวยงานภาครัฐและ
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ภาคเอกชนเพื่อจัดหางบประมาณในการพัฒนาวัดและชุมชน (สัมภาษณพระมหาประจักษ อาภาธโร 
เจาคณะตําบลทายน้ํา วัดปากน้ํา จังหวัดพิจิตร เมื่อ 20 พฤศจิกายน 2556) สอดคลองกับพระครูสิริ
สุตโสภณ เจาคณะอําเภอดงเจริญ วัดสํานักขุนเณร จังหวัดพิจิตร ไดใหสัมภาษณวา “การทํางานใน
สวนของการใหบริการสาธารณะนั้นทางวัดตองดําเนินการทั้งรับและรุก กลาวคือตองดําเนินการทั้ง
ภายในและภายนอกวัด” (สัมภาษณ 10 พฤศจิกายน 2556) สอดคลองกับคุณเดชา กอเกิด 
ผูอํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิจิตร ที่ไดใหสัมภาษณวา“วัดนั้นถือวาเปนศูนยบริการ
สาธารณะอยางแทจริง เพราะในแตละวันมีประชาชนมาใชบริการจากวัดเปนจํานวนมาก ทางวัดเองก็
สมควรที่จะตองมีระบบบริการเพื่อรองรับความตองการของประชาชนใหเพียงพอ โดยเฉพาะเรื่อง
ระบบสุขาภิบาล (หองน้ํา-หองสวม) ตองมีจํานวนที่มากพอ สะอาดและเปนสัดสวนอยูในบริเวณที่
เหมาะสม ถาแยกหญิงชายใหมีบริเวณหางกันก็จะเปนเรื่องดี เรื่องถนนสัญจรก็เปนเรื่องที่สําคัญ” 
(สัมภาษณเม่ือ 16 พฤศจิกายน 2556) ดานคุณญาณิศา เพ็ชรสัมฤทธิ์ หัวหนากลุมสงเสริมฯสํานักงาน
พระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค ไดใหสัมภาษณวา“ภายในวัดเองสมควรมีถนนหนทางภายในวัด
รวมถึงถนนที่ เชื่อมตอกับชุมชนอยางชัดเจน สําหรับสิ่ งที่ชํารุดทรุดโทรมก็ควรดําเนินการ
บูรณปฏิสังขรณใหกลับมาสูปกติภาพ ที่กลาวมาเปนเพียงบางสวนของการใหบริการภายในวัด สําหรับ
การใหบริการนอกวัดทางวัดเองก็จะเพิกเฉยไมไดสมควรเขาไปมีสวนรวมดวย” (สัมภาษณเมื่อ       
18 พฤศจิกายน 2556)สอดคลองกับพระครูนิภาธรรมวงศ รองเจาคณะอําเภอพยุหะคีรี วัดเขาทอง 
จังหวัดนครสวรรค ที่ไดใหสัมภาษณวา “วัดนั้นจําตองมีบทบาทรวมกับกิจกรรมของชุมชน เชน การ
สรางถนนสัญจรชุมชม ประปาชุมชน โรงเรียน โรงพยาบาล เปนตน ซึ่งสิ่งเหลานี้เปนการชวย
สนับสนุนบริการสาธารณะที่จะสรางความสัมพันธอันดีงามระหวางวัดกับชุมชน ในขณะเดียวกัน
ภายในวัดตองมีความพรอมในการใหบริการสาธารณะในทุกๆ ดาน ไมวาจะเปนยามปกติหรือยาม
วิกาล”(สัมภาษณเม่ือ 24 พฤศจิกายน 2556) สวนคุณพรนภา ชวงไกล นักวิชาการศาสนาชํานาญการ 
สํานักงานพุทธศาสนาจังหวัดพิจิตร“ในอดีตมีคําที่กลาวที่วาวัดคือโรงเรียนวัดคือโรงแรม คําวาวัดคือ
โรงเรียนก็คงทราบกันดีอยูแลว แตที่วาวัดคือโรงแรมนั้นก็คือวัดนั้นเปนสถานที่พักพิงของคนจรที่ทํา
การคาขายผานไปผานมา ขอนี้เปนเรื่องจริง เพราะวัดนั้นเปนสถานที่ปลอดภัย ผูที่ทําการคาสัญจร
ผานมาจึงนิยมพักตามวัด ดังนั้นทางวัดจึงจําเปนตองจัดการใหบริการสาธารณะในสวนนี้ดวย” 
(สัมภาษณเม่ือ 12 พฤศจิกายน 2556) สอดคลองกับพระครูวิบูลยธรรมาภรณ รองเจาคณะอําเภอโพธิ์
ประทับชาง วัดโพธิ์ประทับชาง จังหวัดพิจิตรที่ไดใหสัมภาษณวา“วัดควรมีวิธีการปองกันอันตรายที่จะ
เกิดข้ึนโดยการแอบแฝงของคนที่มาอาศัยวัดพักแรมดวย เพราะปรากฏวาบางวัดมีสิ่งของสูญหาย ทาง
วัดเองก็ควรมีมาตรการรักษาความปองกันโดยวิธีการถายสําเนาบัตรประชาชนของผูที่มาขอพักแรม
เพื่อใหเกิดความปลอดภัยของสิ่งของภายในวัดและผูความสบายใจของผูมาพักแรมเอง” (สัมภาษณ
เมื่อ 18 พฤศจิกายน 2556) ในขณะที่คุณวันเฉลิม ฮกชุน นักวิชาการศาสนาชํานาญการ สํานักงาน
พระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค ไดใหสัมภาษณวา “การใหบริการสาธารณะของวัดนะครับ กระผม
มองวาวัดนั้นมีบทบาทสําคัญมากทีเดียวสําหรับการใหการบริการสาธารณะ เพราะวัดนั้นเปนที่พึ่งของ
ประชาชนจริงๆ ทั้งในยามปกติและในยามอุบัติภัย ในยามปกติก็เห็นเดนชัดกันอยูแลวสําหรับการ
ใหบริการของวัด สําหรับในอุบัติภัยกลาวคือเมื่อชุมชนเกิดความเดือดรอนอันเกิดจากวาตภัย อุทกภัย 
และอัคคีภัย เปนตน” (สัมภาษณเมื่อ 17 พฤศจิกายน 2556) สอดคลองกับพระครู นิวิฐสีลขันธ เจา
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คณะอําเภอแมวงกวัดมฤคทายวัน จังหวัดนครสวรรค ที่ไดใหสัมภาษณวา “วัดจะเขาไปมีบทบาทใน
การชวยเหลือทันทีเมื่อชุมชนเกิดความเดือดรอนไมวาจะวิธีใดก็ตามเทาที่ขีดความสามารถของวัดจะ
ทําได ยกตัวอยางเชน เมื่อคราวเกิดอุทกภัยป 2554 จังหวัดในเขตลุมแมน้ําเจาพระยารวมทั้งจังหวัด
นครสวรรคและพิจิตรไดรับผลแระทบเปนอยางมาก เราจะเห็นภาพพระเณรชวยกั้นกระสอบทราย 
พายเรือนําขาวสารอาหารแหงไปแจกแกประชาชน รวมถึงสําหรับวัดที่ไมไดรับผลกระทบกลาวคือน้ํา
ทวมไมถึงก็ไดใชสถานที่วัดเองเปนสถานที่รับรองประชาชนผูประสบภัย เพราะฉะนั้นจึงถือไดวาวัดมี
บทบาทสําคัญมากในการใหบริการสาธารณะ” (สัมภาษณเม่ือ 10 พฤศจิกายน 2556) 

จากประเด็นการสัมภาษณผูใหขอมูลสําคัญทําใหทราบวาปจจัยสําคัญซึ่งถือวาเปนปจจัย
พันธกิจของวัดที่มีผลตอกระบวนทัศนการบริหารจัดการวัดในจังหวัดนครสวรรคและพิจิตรไดแก 
“ปจจัยดานการบริการสาธารณะ” 

ประเด็นที่ 8 วัดตองจัดตั้งคณะเผยแผพระพุทธศาสนาขึ้นเพื่อเอกภาพในการดําเนินงาน 
กําหนดยุทธศาสตรการเผยแผพระพุทธศาสนาอยางตอเนื่องครอบคลุมทุกระดับและเหมาะสมกับ
เปาหมาย สั่งการจัดกิจกรรมการใหความรูดานการเผยแผพระพุทธศาสนาโดยหนวยงานและชุมชน
(สัมภาษณพระศรีสุทธิพงศ เจาคณะอําเภอลาดยาว วัดศรีสุธรรมาราม จัดหวัดนครสวรรคเมื่อ 30 
พฤศจิกายน 2556) จัดกิจกรรมเพื่อตอตานสิ่งเสพติดโดยใชหลักธรรมเปนเครื่องนําปฏิบัติ พัฒนา
บุคลากร สื่อ และเครือขายในการเผยแผพระพุทธศาสนาโดยหนวยงานและชุมชน สนับสนุนสงเสริม
พระภิกษุสามเณรที่มีความรูความสามารถดานการเผยแผไปเผยแผพระพุทธศาสนายังตางประเทศ 
รวมทั้งอบรมสั่งสอนใหประชาชนมีเหตุผลเลิกงมงายในไสยศาสตรพระมหานที สุโชโต เจาคณะตําบล
ตากฟา วัดตากฟา จังหวัดนครสวรรคเมื่อ 2 ธันวาคม 2556) สอดคลองกับพระเทพปริยัติเมธี เจา
คณะจังหวัดนครสวรรค วัดนครสวรรค จังหวัดนครสวรรค ที่ไดใหสัมภาษณวา “วัดนั้นจะมี
คณะทํางานที่หนาที่เกี่ยวกับการเผยแผศาสนธรรมโดยตรง ซึ่งการเผยแผศาสนธรรมนั้นไดมีการ
กําหนดยุทธศาสตรที่ชัดเจน” (สัมภาษณเมื่อ 12 พฤศจิกายน 2556) สอดคลองกับพระครูนิภาธรรม
วงศ รองเจาคณะอําเภอพยุหะคีรี วัดเขาทอง จังหวัดนครสวรรคที่ไดใหสัมภาษณวา “การเผยแผนั้น
เปนการนําคําสั่งสอนขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาไปสั่งสอนไปบอกกลาวใหกับประชาชนได
ปฏิบัติตามแตประชาชนนั้นเปนกลุมคนที่มีความแตกตางกันหลายประการ ไมวาจะเปนฐานะ เพศ 
อายุ และระดับปญญา ดังนั้นนั้นการเผยแผตองมีการกําหนดกลุมเปาหมายที่ชัดเจน” (สัมภาษณเมื่อ 
24 พฤศจิกายน 2556) สอดคลองกับคุณเดชา กอเกิด ผูอํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด
พิจิตรที่ไดใหสัมภาษณวา “ตองแบงแยกจําแนกกลุมบุคคลเสียกอนจึงคอยสั่งสอนธรรมะ กลาวได
งายๆ วา ระบบธรรมะกับระดับบุคคลตองมีความสอดคลองกัน เพราะคนตางประเภทธรรมะที่สั่งสอน
ก็ตองตางกัน ขอนี้เปนหลักเทศนาธรรมที่จะเกิดประโยชนแกบุคคลทุกระดับ เรียกวาการแสดงธรรม
คลอยตามอุปนิสัย” (สัมภาษณเม่ือ 16 พฤศจิกายน 2556) สอดคลองกับพระมหาจันทราวุฒิ วชิรเมธี 
รองเจาคณะจังหวัดพิจิตร วัดตะพานหิน จังหวัดพิจิตร ที่ไดใหสัมภาษณวา“กอนการเผยแผ
จําเปนตองทราบอุปนิสัยของผู เขารับการอบรมเสียกอน มิใชมุ งหวังเพียงแตจะใหธรรมะ 
เปรียบเสมือนเราไมสามารถจับปลาทุกชนิดดวยเครื่องจับปลาเพียงชนิดเดียวฉะนั้น และการเผยแผ
นั้นผูทําการเผยแผตองวางตนเปนกลางสอนแตสิ่งที่เปนประโยชนไมสั่งสอนสิ่งไมใชแกนแทของ
พระพุทธศาสนาสรางความลุมหลงงมงายใหกับประชาชน” (สัมภาษณเมื่อ 18 พฤศจิกายน 2556) 



236 
 

ทางดานพระครูพิพิธธรรมเวทย เจาอาวาสวัดฆะมัง จังหวัดพิจิตร ไดใหสัมภาษณวา “การเผยแผศา
สนธรรมในปจจุบันนี้จะมัวแตไปเทศนสอนแตบนธรรมาสนแบบโบราณอยางเดียวก็ไมได แตการเทศน
บนธรรมาสนก็ถือวาเปนแบบแผนประเพณีที่ปฏิบัติสืบมานานก็สมควรที่จะรักษาไวในวันสําคัญทาง
ศาสนา” (สัมภาษณเมื่อ 16 พฤศจิกายน) สอดคลองกับพระครูนิวิฐสีลขันธ เจาคณะอําเภอแมวงกวัด
มฤคทายวัน จังหวัดนครสวรรค ที่ไดใหสัมภาษณวา“ปจจุบันโลกวิวัฒนาการไปมากวัดจึงมีการ
ปรับเปลี่ยนวิธีการเผยแผเพื่อใหทันตอยุคสมัย ตองเทศนาใหสอดคลองกับสถานการณปจจุบัน” 
(สัมภาษณเมื่อ 10 พฤศจิกายน 2556 )สอดคลองกับคุณศันสนีย นิ่มนวล หัวหนากลุมพุทธศาสน
สถานฯ สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิจิตรที่ไดใหสัมภาษณวา “สําหรับการฝกอบรมธรรมะก็
ตองมีกิจกรรมมาเปนสวนหนึ่งของการอบรมดวย แมแตกิจกรรมยอยๆ ก็ควรสอดแทรกธรรมะไปดวย 
ภายในวัดเองควรมีสถานที่อบรมธรรมะอยางเปนสัดสวน บริเวณวัดก็ควรปายขอคิดคติธรรมติดไวให
เหมาะสม” (สัมภาษณเมื่อ 12 พฤศจิกายน 2556) สอดคลองกับพระทีฆทัสสีมุนีวงศ เจาคณะจังหวัด
พิจิตร วัดทาหลวง จังหวัดพิจิตร ที่ไดใหสัมภาษณวา “วัดเองตองมีการเผยแผเชิงรุกตองตามโลกให
ทัน ธรรมะนั้นเปน “อกาลิโก” ไมจํากัดเวลาไมลาสมัยสามารถใชไดกับทุกยุคทุกสมัยอยูแลว อยูที่การ
นําไปปรับใชใหทันตอสมัยและเกิดประโยชนใหไดมากที่สุด” (สัมภาษณเมื่อ 16 พฤศจิกายน 2556) 
ในขณะที่พระครูวิบูลยธรรมาภรณ รองเจาคณะอําเภอโพธิ์ประทับชาง วัดโพธิ์ประทับชาง จังหวัด
พิจิตร ไดใหสัมภาษณวา “สําหรับการเผยแผกระผมมองวา “ตัวผูสื่อ” มีความสําคัญมาก ผูรับเองก็
สามารถรับไดเทาที่รับได สําหรับตัวผูสื่อเองนั้นตองมีความรูอยางแทจริง เพราะมิเชนนั้นแลวถาสอน
ไปผิดหรือไมชัดเจน ผูรับก็จะรับไปอยางผิด เพราะฉะนั้นทางวัดเองจึงใหความสําคัญเกี่ยวกับการ
พัฒนาความรูความสามารถของคณะผูทําการเผยแผเปนอยางมาก”(สัมภาษณเมื่อ 18 พฤศจิกายน 
2556) สอดคลองกับคุณสุวัฒน แจงจิตร ผูอํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค ที่
ไดใหสัมภาษณวา “การพัฒนาบุคลากรสายเผยแผนั้นเปนเรื่องที่สําคัญมาก เพราะงานเผยแผถือเปน
งานที่สําคัญของพระพุทธศาสนา วัดตองใหความสําคัญกับเรื่องนี้เปนอยางมาก สําหรับผูที่รับหนาที่
เผยแผสมควรไดรับการอบรมมาเปนอยางดี” (สัมภาษณเมื่อ 6 พฤศจิกายน 2556) สอดคลองกับคุณ 
พรนภา ชวงไกล นักวิชาการศาสนาชํานาญการ สํานักงานพุทธศาสนาจังหวัดพิจิตรที่ไดใหสัมภาษณ
วา“ในปจจุบันทุกๆปจะมีโครงการอบรมพระธรรมทูตสายตางประเทศ ซึ่งถือวาเปนเรื่องดีเลยที่เดียว 
ถาทางวัดจะสงผูที่มีวัยคุณวุฒิและวัยวุฒิเหมาะสมเขารับการอบรม ในการนี้จะทําใหไดรับประโยชน
หลายประการ คือมีโอกาสไดไปประกาศศาสนธรรมในตางประเทศ หรือไมก็สามารถนําความรู
ความสามารถที่ไดจากการฝกอบรมมาทํางานเผยแผไดเปนอยางดี” (สัมภาษณเมื่อ 12 พฤศจิกายน 
2556) 

จากประเด็นการสัมภาษณผูใหขอมูลสําคัญทําใหทราบวาปจจัยสําคัญซึ่งถือวาเปนปจจัย
พันธกิจของวัดที่มีผลตอกระบวนทัศนการบริหารจัดการวัดในจังหวัดนครสวรรคและพิจิตรไดแก 
“ปจจัยดานการเผยแผศาสนธรรม” 

จากการสัมภาษณเชิงลึกสรุปไดวาปจจัยพันธกิจของวัดที่มีผลตอกระบวนทัศนการบริหาร
จัดการวัดยุคโลกาภิวัตนในจังหวัดนครสวรรคและจังหวัดพิจิตร มีทั้งหมด 8 ดาน ไดแก 1. ปจจัย
ดานศาสนสถาน มุงถึง อาณาเขตที่บงชี้ถึงความเปนวัดที่จะตองมีการบริหารจัดการใหเปนสัดสวนและ
ชัดเจนตอการใชสอยและเขาใจไดโดยงาย กลาวคือ เมื่อมีขอบเขตของวัดแลว จะตองมีจัดสรรปนสวน
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พื้นที่ใหลงตัวเพื่อตอการทําสังฆกรรมและสาธารณประโยชน สวนการสรางสิ่งกอสรางภายในวัดบน
พื้นที่ท่ีไดจัดสรรปนสวนไวแลวนั้นตองคํานึงถึงพื้นที่และความคุมคาในการใชสอยเปนสําคัญ สรางแต
ที่จําเปนโดยเนนการมีพื้นที่สีเขียวและที่วางสําหรับกิจกรรมตางๆ ของวัด 2. ปจจัยดานดานศาสน
บุคคลชี้แสดงวาโครงสรางการบริหารงานดานศาสนบุคคลหรือทรัพยากรมนุษยภายในวัดถือเปนเรื่อง
สําคัญ เพราะคนเปนปจจัยสําคัญที่มีสวนในการบริหารงานใหสําเร็จลุลวงไปไดดวยดี ดังนั้นวัดจะตอง
มีการบริหารจัดการศาสนบุคคลใหอยูในรูปแบบโครงสรางตามภาระหนาที่ของงาน ตองมีการกระจาย
งานและใชคนใหเหมาะสมกับงาน รวมถึงตองมีการพัฒนาฝกอบรมเพื่อใหกลายเปน “ทุนมนุษย” ที่มี
คุณภาพ ประการที่สําคัญอีกประการหนึ่งก็คือตองมีมาตรการกํากับดูแลควบคุมความประพฤติที่
ชัดเจนและเที่ยงธรรม 3.ปจจัยดานศาสนสมบัติ วาดวยเรื่องของสิ่งของสําคัญอันมีมูลคาของวัดที่วัด
จะตองดูแลรักษาเปนอยางดี โดยจะตองแบงแยกประเภทใหชัดเจนและทําการดูแลรักษาและจัดเก็บ
ตามความสมควรในแตละประเภท เชน โบราณวัตถุอันเปนมรดกทางศาสนาและวัฒนธรรมก็ควรจะ
จัดเก็บในรูปแบบพิพิธภัณฑ เงินวัดก็ควรฝากธนาคารและจัดทําบัญชีรายรับ-รายจาย เปนตน สําหรับ
รายการวัสดุภัณฑที่สามารถยืมไปใชในวัดหรือนอกวัดก็ตองมีระบบบัญชีขอยืม-รับสง เพื่อปองกันการ
ชํารุดและสูญหาย4. ปจจัยดานสิ่งแวดลอมของวัด ตองสรางภูมิทัศนอันเปนพุทธสถานที่รื่นรมย 
จัดการทุกบริบทของวัดใหเปนระเบียบเรียบรอยโดยการสรางเสริม ทดแทน กักกัน กําจัด และเพิ่ม
มูลคา กลาววัดตองมีพ้ืนที่สีเขียวปลูกปาทดแทน ตองมีพ้ืนที่สําหรับสรรพสัตวใหเปนสัตวสวนไมมาทํา
ความเดือดรอนใหกับประชาชน มีการกําจัดขยะมูลฝอยอยางถูกวิธีเปนมิตรกับธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม มีการรีไซเคิลขยะเพื่อสรางมูลคาหรือนํากลับมาใชใหมเพื่อลดตนทุนการผลิตและใช
ทดแทนวัสดุภัณฑที่จําเปน 5. ปจจัยดานการปกครองตองมีองคกรหรือสถาบันที่เปนหนวยงาน
รับผิดชอบเพื่อใหเกิดความคลองตัวในการทํางานอยางมีประสิทธิภาพ ตองมีการกระจายอํานาจสราง
เครือขายใหเกิดความรวมมือทุกภาคสวน ควรมีระบบการบริหารและการปกครองของตนเองที่
ผสมผสานสวนดีของระบบราชการและเอกชนเขากับหลักพระธรรมวินัยใหทันกับเหตุการณพัฒนาไป
ตามยุคสมัย 6.ปจจัยดานการจัดการศึกษา ควรใหความสําคัญในดานการศึกษาพระปริยัติธรรมทั้ง
แผนกธรรมบาลีและแผนกสามัญ รวมถึงการศึกษาเพื่อประชาชนทั่วไป ปรับปรุงระบบการศึกษาให
เขากับยุคสมัยวางนโยบายใหเปนไปในทิศทางเดียว เพื่อความเปนเอกภาพทางการศึกษา พรอมสราง
แรงจูงในใฝศึกษาเพื่อนําไปประพฤติปฏิบัติเปนแบบอยางที่ดีตอไป 7. ปจจัยดานการบริการสาธารณะ 
ตองทําใหใหเปนศูนยกลางการบริการทั้งกายภาพและจิตภาพ มีความสะดวกครบวงจรเพื่อรองรับตอ
ความตองการของประชาชนที่มาใชบริการภายในวัด และจะตองปฏิบัติการเชิงรุก กลาวคือตองบริการ
โดยเขาถึงชุมชน จึงจะเรียกวาการบริการทั้งรุกและรับ และ 8.ปจจัยดานการเผยแผศาสนธรรม พระ
สังฆาธิการจะตองมีความกาวหนาการเผยแผและทักษะการใชภาษาปจจุบัน มีความพรอมทั้งในดาน
การพูด เทศน การบรรยาย การเขียนและการพิมพตํารางทางพระพุทธศาสนา รวมถึงมีการมุงเนนให
ประชาชนปฏิบัติธรรมควบคูไปกับการเรียนรูภาคทฤษฎี และประการที่สําคัญควรผลิตสื่อการเผยแผ
พระพุทธศาสนาในรูปแบบตางๆ เพื่อที่จะไดทํางานเผยแผเชิงรุกไดอยางมีประสิทธิภาพโดยปจจัยพันธ
กิจของวัดทั้ง 8 ดานสามารถแสดงเปนภาพไดดังนี้ 
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ภาพที่ 4.7 ปจจัยพันธกิจของวัด 8 ดาน 
ที่มา: สาธิต พนารี (2556) 
 

ผลการวิเคราะห ที่ 2 ปจจัยการบริหารจัดการวัดเปนอยางไร 
ผูวิจัยไดวิเคราะหขอมูลในเชิงเอกสาร (Documentary Analysis) โดยผลการวิเคราะห

ขอมูลสามารถนําเสนอดังตอไปนี ้
ในการบริหารจัดการวัดนั้นภารกิจของพระสังฆาธิการถือเปนงานที่ตองจัดการซึ่งมีขอบเขต

ของภาระงานอยูในมิติที่เชื่อมโยงกับวัดและชุมชนโดยมีเจาอาวาสเปนผูจัดการกลาวคือเปนหัวหนา
ปฏิบัติภารกิจคณะสงฆของวัด แตทั้งนี้ทั้งนั้นสิ่งที่จะเปนอุปการะในการบริหารจัดการวัดก็มีอยู
มากมายซึ่งนับวาเปนปจจัยที่จะสงผลตอการบริหารจัดการวัดโดยตรง หากขาดสิ่งเหลานี้ไปก็จะทําให
วัดขาดดุลยภาพการบริหารจัดการ กลาวคือวัดที่ดีจะตองมีโครงสรางของวัดที่ดี มีผูนําที่ดี มีระบบการ
บริหารจัดการที่ดี และที่สําคัญที่จะกลาวเสนอก็คือตองมีความพรอมดวยเครื่องมือหรืออุปการวิธีที่จะ
มีชวยใหเกิดความคลองตัวในการบริหารจัดการ สําหรับประเด็นปจจัยที่มีผลตอการบริหารจัดการวัด
จากการที่ไดสัมภาษณจากพระสังฆาธิการและคฤหัสถพอที่จะสรุปเปนประเด็นหลักได 5 ประเด็น 
ดังนี้ 

ประเด็นที่ 1 วัดตองมีการจัดทํารายงานสภาวะทางการเงิน งบประมาณประจําวัน เดือน ป 
อยางมีระบบและมีความโปรงใสโดยมีคณะกรรมการตรวจสอบการเงินของวัดจัดตั้งมูลนิธิเพื่อการพระ
ศาสนา เพื่อพัฒนาชุมชน รวมทั้งจัดการเงินผลประโยชนและเงินการกุศลของวัดอยางมีระบบ 
(สัมภาษณพระศรีสุทธิพงศ เจาคณะอําเภอลาดยาว วัดศรีสุธรรมาราม จัดหวัดนครสวรรคเมื่อ 30 
พฤศจิกายน 2556) มีการติดตอประสานงานกับหนวยงานตางๆ เพื่อหางบประมาณในการจัดกิจกรรม
ของวัดเพื่อชุมชนโดยใชงบประมาณของวัดอยางคุมคาในการจัดกิจกรรมตางๆ คํานึงถึงความประหยัด
สุดและประโยชนสูงรวมทั้งจัดหาทุนการศึกษาเพื่อพัฒนาองคความรูสําหรับพระภิกษุสามเณรภายใน
วัด สงเสริมเงินทุนแกประชาชนในรูปสหกรณโดยมีคณะกรรมการวัดเปนผูบริหารและมีพระภิกษุให
การสนับสนุน (พระครูศรีปริยัติวิทูร รองเจาคณะอําเภอสามงาม วัดกําแพงดิน จังหวัดพิจิตร เมื่อ 20 
พฤศจิกายน 2556)สอดคลองกับพระทีฆทัสสีมุนีวงศ เจาคณะจังวัดพิจิตร วัดทาหลวง จังหวัดพิจิตร 
ทีไ่ดใหสัมภาษณวา“เรื่องงบประมาณเปนปจจัยที่มีสวนสําคัญในการบริหารจัดการวัด แมวาวัดจะเปน
องคกรที่ไมแสวงหาผลกําไร แตก็จําเปนจะตองมีสภาพคลองตัวในเรื่องการเงิน” (สัมภาษณเมื่อ 16 
พฤศจิกายน 2556) สอดคลองกับพระอมรเมธี รองเจาคณะจังหวัดนครสวรรควัดตากฟา จังหวัด
นครสวรรค ที่ไดใหสัมภาษณวา“การบริหารจัดการวัดในทุกๆ ดานจําตองใชงบประมาณในการ  

ปจจัยพันธกิจของวัด 

ศาสนบุคคล ศาสนสถาน 

การบริการสาธารณะ 

การเผยแผศาสนธรรม 

ศาสนสมบัต ิ

การจัดการศึกษา การปกครอง 

สิ่งแวดลอมของวัด 
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บริหารจัดการ ซึ่งจะวากันถึงท่ีมา ที่เก็บ และท่ีไป ของงบประมาณวัด ที่มาของงบประมาณนั้นถามวา
มาอยางไร งบประมาณของวัดตองบอกกอนวามีที่มาจากหลายแหง เชน การบริจาครวมทําบุญของ
ประชาชน การสนับสนุนจากหนวยงานที่เกี่ยวของ เปนตน นี่คือที่มาของงบประมาณวัด เมื่อมีที่มาก็
จําตองมีที่เก็บ” (สัมภาษณเมื่อ 16 พฤศจิกายน 2556) สอดคลองกับคุณอนันยา เจียมศรีพงษ 
นักวิชาการศาสนาชํานาญพิเศษ สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิจิตร ที่ไดใหสัมภาษณวา“ใน
ปจจุบันการเก็บเงินก็ตองวาดวยบัญชีธนาคาร แตวัดเองนั้นเทาที่สังเกตจากการเปนเจาคณะผูครอง
เองมักจะทําในรูปแบบมูลนิธิ หรือกองทุนเพื่อกิจการตางๆ โดยมีคณะกรรมการดูแลในสวนนี้ ซึ่ง
คอนขางมีความชัดเจนในเรื่องนี้” (สัมภาษณเมื่อ 17 พฤศจิกายน 2556)สอดคลองกับพระครูนิวิฐ
ธรรมขันธ เจาคณะตําบลจันเสน วัดจันเสน จังหวัดนครสวรรค ที่ไดใหสัมภาษณวา“ในสวนของที่ไป
นั้นก็เปนไปทุกๆ ประการ เพื่อสาธารณประโยชน ไมวาจะเปนเพื่อพัฒนาวัด พัฒนาชุมชน หรือแมแต
เพื่อเปนทุนการศึกษาสําหรับภิกษุสามเณรและเยาวชนในชุมชน แตทั้งนี้ทั้งนั้นตองมีความโปรงใส       
ในเรื่องนี้ ตองมีระบบการจัดการที่ชัดเจน สามารถตรวจสอบที่มาที่ไปได” (สัมภาษณเมื่อ 18 
พฤศจิกายน 2556)  ดานคุณวสันต  สั งขศิลป  นักวิชาการศาสนาชํานาญการ สํานักงาน
พระพุทธศาสนาจังหวัดพิจิตร ไดใหสัมภาษณวา “เรื่องงบประมาณเปนเรื่องที่สําคัญมาก เพราะเปน
ปจจัยที่มีสวนชวยในการบริหารจัดการวัด แตเรื่องการเงินเปนเรื่องที่ละเอียดออน การบริการจัดการ
ในสวนสวนนี้ตองมีความรัดกุมเปนอยางมากเพื่อปองกันไมเกิดปญหาและขอครหา” (สัมภาษณเมื่อ 
18 พฤศจิกายน 2556)  สอดคลองกับคุณสุรเชษฐ  ตั้งสุวรรณเจริญ หัวหนากลุมพุทธศาสนศึกษาฯ 
สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิจิตร ที่ไดใหสัมภาษณวา “วัดตองแตงตั้งคณะกรรมการเขามา
บริหารในเรื่องของงบประมาณ ซึ่งทุกวัดจะเปนแบบนี้อยูแลว ทั้งนี้ทั้งนั้นงบประมาณที่วัดไดมาก็
เปนไปเพื่อการพัฒนาอันจะกอใหเกิดประโยชนแกสาธารณะทุกๆประการ แมแตการนํามาพัฒนาวัด
ในสวนตางๆ หรือบูรณปฏิสังขรณสิ่งที่ชํารุดทรุดโทรม ในการนี้ก็เปนไปเพื่อประโยชนตอสาธารณะ” 
(สัมภาษณเมื่อ 15 พฤศจิกายน 2556) ในขณะที่พระโสภณวราภรณ เจาอาวาสวัดวรนาถบรรพต 
จังหวัดนครสวรรค ไดใหสัมภาษณวา “จริงอยูวางบประมาณเปนปจจัยที่สําคัญในการบริหารจัดการ
วัด แตวัดเองตองมีการกําหนดขอบเขตการใชงบประมาณใหชัดเจนวาจะทําอะไร ใชงบประมาณ 
ระยะเวลาเทาไร และตองไดรับฉันทามติจากทุกฝายที่เกี่ยวของกับโครงการนั้นๆ” (สัมภาษณเมื่อ 9 
พฤศจิกายน 2556) สอดคลองกับคุณนิกรรดา ขันธะรัตนนักวิชาการศาสนาชํานาญการสํานักงาน
พระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรคที่ไดใหสัมภาษณวา “เพราะกิจกรรมหรือโครงการของวัดมีมากมาย
ตามภารกิจคณะสงฆ ดังนั้นจึงตองมีการแจกแจงถึงการใชงบประมาณที่จําเปนและสําคัญเปนลําดับไป” 
(สัมภาษณเมื่อ 17 พฤศจิกายน 2556) สอดคลองกับพระครูสิริสุตโสภณ เจาคณะอําเภอดงเจริญ วัด
สํานักขุนเณร จังหวัดพิจิตร“วัดตองมีการวางแผนการใชงบประมาณและประเมินถึงความคุมคาในการ
ใชงบประมาณ” (สัมภาษณ 10 พฤศจิกายน 2556) สอดคลองกับคุณพรนภา ชวงไกล นักวิชาการ
ศาสนาชํานาญการ สํานักงานพุทธศาสนาจังหวัดพิจิตร ที่ไดใหสัมภาษณวา“ในเรื่องของการบอกบุญ
เพื่อเชิญชวนรวมบริจาคอันเปนรูปแบบหนึ่งของการหางบประมาณเขาวัด ก็ควรดําเนินงานใหบรรลุ
วัตถุประสงคเห็นเปนประจักษดังที่ไดเชิญชวนรวมบริจาคทําบุญ และไมวาจะเปนโครงการหรือ
กิจกรรมใดจะตองระบุรายละเอียดของเรื่องการใชงบประมาณทั้งสิ้น” (สัมภาษณเมื่อ 12 พฤศจิกายน 
2556)สอดคลองกับคุณเดชา กอเกิด ผูอํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิจิตร ที่ไดให
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สัมภาษณวา “วัดตองมีคณะกรรมการตรวจสอบและกลั่นกรองถึงความโปรงใสในการใชงบประมาณ 
และประเมินผลสัมฤทธิ์ของกิจกรรมหรือโครงการที่ทางวัดไดดําเนินการแลวเสร็จ” (สัมภาษณเมื่อ 16 
พฤศจิกายน 2556) 

จากประเด็นการสัมภาษณผูใหขอมูลสําคัญทําใหทราบวาปจจัยสําคัญซึ่งถือวาเปนปจจัย
การบริหารจัดการวัดที่มีผลตอกระบวนทัศนการบริหารจัดการวัดในจังหวัดนครสวรรคและพิจิตร
ไดแก “ปจจัยดานงบประมาณ” 

ประเด็นที่ 2 วัดตองมีการนําเอาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชเปนสื่อชวยในการบริหาร
จัดการวัด มีระบบการบริหารจัดการทางไกล ผานสื่อทางไกล เชน โทรทัศน วิทยุ เปนตนมีการ
ประชาสัมพันธขอมูลขาวสารและกิจกรรมของวัดโดยผานสื่อมวลชนและเทคโนโลยีสารสนเทศ
(สัมภาษณพระมหาประเสริฐ ปุณฺณสิริ  รองเจาคณะอําเภอชุมแสง วัดทับกฤชกลาง เมื่อ 4 
พฤศจิกายน 2556)มีหองโสตทัศนศึกษาการบริหารจัดการ ที่มีระบบอินเตอรเน็ต ใหคณะสงฆสืบคน
ความรูที่เปนประโยชนตอการบริหารจัดการไดและมีการติดตั้งอุปกรณอิเล็กทรอนิกสภายในวัดเพื่อ
ความสะดวกในการดําเนินของวัด (สัมภาษณพระมหานที สุโชโต เจาคณะตําบลตากฟา วัดตากฟา 
จังหวัดนครสวรรคเมื่อ 2 ธันวาคม 2556) สอดคลองกับคุณสุวัฒน แจงจิตร ผูอํานวยการสํานักงาน
พระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค ที่ไดใหสัมภาษณวา “ปจจุบันโลกวิวัฒนาการไปมากดวยระบบ
เทคโนโลยี วัดเปนสถานที่อันสงบ ภิกษุสามเณรดําเนินชีวิตดวยวิถีแหงสมถะก็จริงอยู แตก็ไมสามารถ
ปฏิเสธความเจริญกาวหนาทันสมัยของเทคโนโลยี” (สัมภาษณเมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2556) 
สอดคลองกับพระเทพปริยัติเมธี เจาคณะจังหวัดนครสวรรค วัดนครสวรรค จังหวัดนครสวรรค ที่ไดให
สัมภาษณวา “วัดจําเปนตองยอมรับความเปลี่ยนแปลงในสวนนี้โดยที่ไมเปนการประพฤติตนที่ขัดตอ
พระธรรมวินัยอันจะทําใหเสียอาจาระ ซึ่งวัดสมัยใหมตองทันสมัยและกาวทันโลกอยูเสมอ ดังนั้นจึง
ตองนําเทคโนโลยีรวมถึงการสื่อสารที่ทันสมัยเขามาใชภายในวัด เพื่ออํานวยความสะดวกในทุกๆ ดาน” 
(สัมภาษณเม่ือ 14 พฤศจิกายน 2556) สอดคลองกับคุณญาณิศา เพ็ชรสัมฤทธิ์ หัวหนากลุมสงเสริมฯ
สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค ที่ไดใหสัมภาษณวา “วัดควรไดรับขาวสารที่ทันตอ
เหตุการณอยูสม่ําเสมอ รวมถึงตองมีระบบเผยแผธรรมะหรือขาวสารของพุทธศาสนาที่ทันสมัย เขาถึง
ประชาชนไดโดยงาย มีระบบบริการประชาชนภายในวัดดวยเทคโนโลยีที่ทันสมัย เชน ระบบ
อินเทอรเน็ต ระบบโสตทัศน อุปกรณอิเล็กทรอนิกสตางๆ เปนตน ซึ่งสิ่งเหลานี้มีสวนชวยเปนอยาง
มากในการดําเนินงานของวัด” (สัมภาษณเมื่อ 18 พฤศจิกายน 2556) ดานพระมหาจันทราวุฒิ วชิร
เมธี รองเจาคณะจังหวัดพิจิตร ทีไดใหสัมภาษณวา “วัดตองตามโลกใหทัน ยุคนี้เปนยุคโลกาภิวัตนที่
โลกเปลี่ยนแปลงไปเร็วมาก วัดเองก็เปนสวนหนึ่งของโลก ครั้นโลกเปลี่ยนแปลงวัดจะอยูที่เดิมก็คง
ไมได ภิกษุสามเณรเองก็เชนกันตองตามชาวโลกใหทันมิเชนนั้นก็จะคุยกับคนเขาไมรูเรื่อง ไปสอนใคร
ก็ไมไดเหมือนคุยกันคนละภาษา” (สัมภาษณเมื่อ 18พฤศจิกายน 2556) สอดคลองกับคุณมงคลชัย         
ศรีสะอาด นักวิชาการศาสนาชํานาญการ สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค ที่ไดให
สัมภาษณวา“เมื่อโลกเจริญดวยระบบเทคโนโลยีการสื่อสารที่กาวไปไกลมาก วัดเองก็ตองตามใหทัน 
ปรับตัวใหเขากับยุคสมัยใหได วัดตองสอดคลองกับโลก จะสวนกระแสโลกไมได แตเหรียญมีสองดาน 
การนําเทคโนโลยีมาใชในวัดก็ตองใชใหถูกวิธีและเหมาะสมกับอาจารวินัย ประโยชนของเทคโนโลยีนั้น
มีมากมายชวยใหวัดดําเนินงานไดอยางคลองตัว” (สัมภาษณเมื่อ 22 พฤศจิกายน 2556) สอดคลอง
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กับพระครูวิมลธรรมประสิทธิ์ เจาคณะตําบลดงปาคําดงกลาง วัดเขารูปชาง จังหวัดพิจิตร ที่ไดให
สัมภาษณวา“ในปจจุบันวัดเองสามารถมีเว็บไซตธรรมะเพ่ือเผยแพรใหกับประชาชนได สามารถนําเอา
อุปกรณเทคโนโลยีมาเขามามีสวนชวยในการเผยแพรอบรมธรรมะ รวมถึงติดตั้งอุปกรณอิเล็กทรอนิกส
รักษาความปลอดภัยใหกับศาสนสมบัติไดอีกดวย และนอกจากนี้ยังสามารถนําเทคโนโลยีการสื่อสาร
มาเปนอุปกรณสําหรับการศึกษาของภิกษุสามเณรและประชาชนทั่วไปไดอีกดวย” (สัมภาษณเมื่อ 13 
พฤศจิกายน 2556)  

จากประเด็นการสัมภาษณผูใหขอมูลสําคัญทําใหทราบวาปจจัยสําคัญซึ่งถือวาเปนปจจัย
การบริหารจัดการวัดที่มีผลตอกระบวนทัศนการบริหารจัดการวัดในจังหวัดนครสวรรคและพิจิตร
ไดแก “ปจจัยดานระบบเทคโนโลยีสื่อสาร” 

ประเด็นที่ 3 วัดนั้นมีความสําคัญที่ดีงามกับชุมชนมาอยางชานานแมวาสังคมไทยจะมีความ
เปลี่ยนแปลงไปตามกระแสโลกสมัยใหมแตในสังคมชาวพุทธก็ยังมีความสัมพันธที่ดีงามตอกัน วัดมี
ความเกี่ยวเนื่องกับชุมอยางแนบแนน (สัมภาษณพระเทพปริยัติเมธี เจาคณะจังหวัดนครสวรรค วัด
นครสวรรค จังหวัดนครสวรรคเมื่อ 14 พฤศจิกายน 2556) โดยมีบทบาทรวมกันในการพัฒนาชาติ
และศาสนา จะเห็นไดจากวัดเองมีการแตงตั้งคฤหัสถผูทรงคุณวุฒิใหเปนไวยาวัจกรประจําวัด มีการ
แตงตั้งประชาชนผูมีความรูและเชี่ยวชาญในดานตางๆ ใหเปนคณะกรรมการวัด มีการประชุมอยูเปน
ประจําโดยเปดโอกาสใหตัวแทนภาคประชาชนไดแสดงความคิดเห็นและมีสวนรวมในการตัดสินใจ
กิจกรรมของวัด (สัมภาษณคุณทัณฑิกา แกว เหมือน หัวหนากลุมอํานวยการฯ สํานักงาน
พระพุทธศาสนาจังหวัดพิจิตรเมื่อ 15 พฤศจิกายน 2556) ประชาสัมพันธใหชุมชนเขามามีสวนรวมใน
วันสําคัญของศาสนาและของชาติ สรางความสามัคคีปรองดองระหวางวัดกับชุมชน คอยระงับขอ
พิพาทและสรางความสัมพันธอันดีงามใหเกิดขึ้นภายในชุมชน (สัมภาษณคุณอนันยา เจียมศรีพงษ 
นักวิชาการศาสนาชํานาญพิเศษ สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิจิตรเมื่อ 17 พฤศจิกายน 2556) 
สอดคลองกับพระครูสิริสุตโสภณ เจาคณะอําเภอดงเจริญ วัดสํานักขุนเณร จังหวัดพิจิตร ที่ไดให
สัมภาษณวา “วัดกับชุมชนมีความสัมพันธที่ไมสามารถแยกออกจากกันไดมาตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน 
แมวาในปจจุบันโลกจะมีความเจริญไปมากก็ตาม และทําใหถูกมองวาบทบาทของวัดที่ตอชุมชน หรือ
บทบาทของชุมชนที่มีตอวัดอาจดูไมแนบแนนเทาที่ควร แตในความเปนจริงแลวมิไดเปนเชนนั้น
เพียงแตรูปแบบเดิมๆ อาจถูกเปลี่ยนไปบางตามยุคสมัยที่เปลี่ยนไป” (สัมภาษณเมื่อ 10 พฤศจิกายน 
2556) สอดคลองกับพระโสภณวราภรณ เจาอาวาสวัดวรนาถบรรพต จังหวัดนครสวรรค ที่ไดให
สัมภาษณวา“วัดเองก็ยังคงทําหนาที่ของวัดอยางเต็มที่ รวมถึงเขาไปมีสวนรวมในการพัฒนาชุมชน
และพัฒนาจิตใจประชาชนในชุมชนอยางเต็มกําลัง มุงหวังที่จะชวยเหลือเพื่อใหพนจากทุกขโดยไม
จํากัดวาเปนพุทธศาสนิกชนหรือศาสนิกในศาสนาอื่นๆ” (สัมภาษณเมื่อ 9 พฤศจิกายน 2556) 
สอดคลองกับคุณวสันต สังขศิลป นักวิชาการศาสนาชํานาญการ สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด
พิจิตรที่ไดใหสัมภาษณวา“วัดคอยสรางความสัมพันธอันดีงามกับชุมชนอยูสม่ําเสมอ การงานหรือ
กิจกรรมใดก็ตามที่จะทําใหเกิดความขัดแยงกับชุมชนก็จะหลีกเลี่ยงเพื่อปองกันความขัดแยงที่จะ
ตามมาในระยะยาว พูดงายๆ ก็คือวัดจะไมทะเลาะกับชาวบานรอบวัด เนนสรางความสมานฉันท
เทานั้น” (สัมภาษณเมื่อ 18 พฤศจิกายน 2556) สอดคลองกับพระทีฆทัสสีมุนีวงศ เจาคณะจังหวัด
พิจิตร วัดทาหลวง จังหวัดพิจิตร ที่ไดใหสัมภาษณวา “วัดตองมีจุดยืนหรือมัธยฐานที่ชัดเจนกลาวคือ 
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วัดตองมีความเปนกลางในทุกๆ เรื่อง จะคลอยตามหรือเอนเอียงไปในฝายใดฝายหนึ่งมิได หากมีขอ
พิพาทเกิดขึ้นภายในชุมชนในเบื้องตนวัดตองมีหนาที่เขาไปไกลเกลี่ยโดยยึดถือความถูกตองและการ
ออมชอมเปนสําคัญ” (สัมภาษณเมื่อ 16 พฤศจิกายน 2556) สอดคลองกับพระอมรเมธี รองเจาคณะ
จังหวัดนครสวรรควัดตากฟา จังหวัดนครสวรรค ที่ไดใหสัมภาษณวา “วัดตองสรางสันติสุขใหเกิดขึ้น
ในชุมชนใหได ซึ่งหากวัดตั้งอยูในความเปนกลางโดยฐานแหงความเที่ยงธรรมแลวก็ยอมจะเปนที่
ยอมรับของชุมชน และสามารถทําหนาที่สรางความสัมพันธอันดีงามใหกับชุมชนไดเปนอยางดี”
(สัมภาษณเมื่อ 16 พฤศจิกายน 2556) ดานคุณพรนภา ชวงไกล นักวิชาการศาสนาชํานาญการ 
สํานักงานพุทธศาสนาจังหวัดพิจิตรที่ไดใหสัมภาษณวา “ชุมชนนั้นยึดวัดเปนศูนยรวมทางจิตใจของ
ประชาชนในชุมชน มีวิถีการดําเนินชีวิตที่ผูกพันกับวัดอยางแนบแนน วัดเปนศูนยกลางในการจัด
กิจกรรมตางๆ เรียกไดวาวัดนั้นเปนที่พึ่งพาของประชาชน โดยเฉพาะประชาชนชาวพุทธ” (สัมภาษณ
เมื่อ 12 พฤศจิกายน 2556) สอดคลองกับคุณวันเฉลิม ฮกชุน นักวิชาการศาสนาชํานาญการ 
สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค ที่ไดใหสัมภาษณวา“ประชาชนนั้นมีความศรัทธาอยาง
แรงกลาในพุทธศาสนาในหลักคําสอนและในพระสงฆที่เปนตัวแบบแหงความประพฤติอันดีงาม ดังมี
คําที่กลาววา สุปฏิปนโน ภควโต สาวกสังโฆ (พระสงฆสาวกของพระผูมีพระภาคเจา เปนผูปฏิบัติดี
ปฏิบัติชอบ)” (สัมภาษณเมื่อ 17 พฤศจิกายน 2556) สอดคลองกับพระมหาจันทราวุฒิ วชิรเมธี รอง
เจาคณะจังหวัดพิจิตร วัดตะพานหิน จังหวัดพิจิตร ที่ไดใหสัมภาษณวา“วัดนั้นเปนสถานที่ยึดเหนี่ยว
จิตใจของประชาชนเสมอมา ถามวาประชาชนเสื่อมศรัทธาที่มีตอพระพุทธศาสนาตอวัดไปบางหรือไม 
ตอบไดเลยวา ความศรัทธาของประชาชนในชุมชนไมเคยลดนอยถอยลงไปเลย แมวาจะมีสมาชิกสงฆ
ที่ปฏิบัติไมดีไมชอบอยูบาง แตนั่นเปนสวนนอยไมใชองครวม ซึ่งผูที่ปฏิบัติไมชอบก็จะตองถูก
ดําเนินการทางธรรมวินัยหรือทางกฎหมายอยูแลว” (สัมภาษณเม่ือ 18 พฤศจิกายน 2556) สอดคลอง
กับพระครูนิวิฐสีลขันธ เจาคณะอําเภอแมวงกวัดมฤคทายวัน จังหวัดนครสวรรค ที่ไดใหสัมภาษณวา
“มุมมองที่องครวมเปนเรื่องสําคัญ เพราะพุทธศาสนาสอนใหศรัทธาอยางมีเหตุผลปราศจากความงม
งาย สั่งสอนแตสิ่งที่เปนแกนสาระอยางแทจริง เปนเหตุผลที่ทําใหชาวพุทธแทมีศรัทธาตั้งมั่นใน
พระพุทธศาสนาเสมอมา อีกประการหนึ่งวัดเองก็เปดโอกาสใหชุมชนไดมีสวนรวมในกิจกรรมตางๆ
ของวัด ในขอนี้มีสวนสําคัญไมนอยที่ทําใหวัดกับชุมชนมีความสัมพันธอันดีงามตอกันเสมอมา” 
(สัมภาษณเมื่อ 10 พฤศจิกายน 2556) ในขณะที่พระครูนิวิฐธรรมขันธ เจาคณะตําบล วัดจันเสน 
จังหวัดนครสวรรค ไดใหสัมภาษณวา “เรื่องชุมชนสัมพันธนั้นเปนเรื่องท่ีสําคัญมาก เพราะวัดก็ดีชุมชน
ก็ดีจะอยูไดนั้นตองอาศัยซึ่งกันและกัน เฉกเชนน้ําพึ่งเรือเสือพึ่งปา วัดตองดูแลชุมชน ชุมชนเองก็ตอง
ตองดูแลวัด ตองดูแลกันและกัน  มิเชนนั้นก็อยูไมได วัดก็มีหนาที่ของวัด ชุมชนก็มีหนาที่ของชุมชน” 
(สัมภาษณเมื่อ 18 พฤศจิกายน 2556) สอดคลองกับพระครูวิมลธรรมประสิทธิ์ เจาคณะตําบลดงปา
คําดงกลาง วัดเขารูปชาง จังหวัดพิจิตร ที่ไดใหสัมภาษณวา“หนาที่ของแตละฝายตองสรางเอื้อเฟอ
ใหแกกันและกัน กลาวคือวัดตองเปนศูนยรวมจิตใจของประชาชนในชุมชนอยางแทจริง เปนที่พึ่งพา
ใหยามรอนใจของประชาชน และชุมชนนั้นตองคอยดูแลอุปถัมภค้ําจุนวัดอยูสม่ําเสมอ เพียงเทานี้
ความสัมพันธอันดีงามระหวางวัดกับชุมชนก็จะไมสูญหายไป” (สัมภาษณเม่ือ 13 พฤศจิกายน 2556) 
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จากประเด็นการสัมภาษณผูใหขอมูลสําคัญทําใหทราบวาปจจัยสําคัญซึ่งถือวาเปนปจจัย
การบริหารจัดการวัดที่มีผลตอกระบวนทัศนการบริหารจัดการวัดในจังหวัดนครสวรรคและพิจิตร
ไดแก “ปจจัยดานชุมชนสัมพันธ” 

ประเด็นที่ 4 เจาอาวาสซึ่งถือวาเปนผูนําสงฆในวัดตองมีภาวะผูนําและวิสัยทัศนในการ
บริหารจัดการภารกิจของวัด ปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดีในสังคมอยางยุติธรรม สามารถวิเคราะหงาน
และปฏิบัติงานตามลําดับขั้นตอนไดอยางประสิทธิภาพ และเปนที่ยอมรับของคณะสงฆและประชาชน
ทั่วไป (สัมภาษณพระเมธีธรรมประนาท เจาคณะอําเภอเมือง วัดทาหลวง จังหวัดพิจิตร เมื่อ 26 
พฤศจิกายน 2556) สอดคลองกับพระเทพปริยัติเมธี เจาคณะจังหวัดนครสวรรค วัดนครสวรรค 
จังหวัดนครสวรรค ไดใหสัมภาษณวา “ภาวะผูนํานั้นเปนเรื่องที่สําคัญมากสําหรับทุกองคกร องคกร
สงฆก็เชนเดียวกัน องคกรสงฆนั้นถูกแบงระดับการปกครองมาโดยลําดับจนถึงระดับที่เล็กที่สุดก็คือวัด 
ในแตระดับก็จะมีเจาคณะผูปกครองตั้งแตสมเด็จพระสังฆราช (ประมุขสงฆ) มหาเถรสมาคม       
(สภาสงฆ) เจาคณะใหญ เจาคณะภาค เจาคณะจังหวัด เจาคณะอําเภอ เจาคณะตําบล และเจาอาวาส 
ซึ่งเจาอาวาสนั้นถือเปนผูปกครองในหนวยการปกครองขององคกรสงฆที่เล็กที่สุดนั่นก็คือวัด” 
(สัมภาษณเมื่อ 12 พฤศจิกายน 2556) สอดคลองกับคุณสุวัฒน แจงจิตร ผูอํานวยการสํานักงาน
พระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค ที่ไดใหสัมภาษณวา “เมื่อพูดผูปกครองซึ่งหมายถึงผูที่ไดชื่อวาเปน
ผูนํา ก็ตองกลาวถึงความเหมาะสมผูนําเปนสําคัญวามีคุณสมบัติเพียงพอหรือไม ไมวาจะเปนดาน
คุณวุฒิ วัยวุฒิ บุคลิกภาพ และทักษะในการทํางานดานอื่นๆ ซึ่งตองมีการพิจารณาถึงความเหมาะสม
อยูพอสมควร” (สัมภาษณเมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2556) สอดคลองกับพระครูพิพิธธรรมเวทย เจา
อาวาสวัดฆะมัง จังหวัดพิจิตร ที่ไดใหสัมภาษณวา “เพราะผูนําเปนองคสําคัญในการนําพาองคกรไปสู
เปาหมายไดอยางมีประสิทธิผล ถาวัดมีผูนําที่ดี มีคุณภาพ มีศักยภาพในการบริหารงานวัด นอกจาก
จะชวยใหวัดนั้นๆ บรรลุวัตถุประสงคตามภารกิจตางๆ แลว ยังมีสวนชวยใหองครวมกลาวคือการ
บริหารงานในระดับสูงๆขึ้นมามีประสิทธิภาพอีกดวย” (สัมภาษณเมื่อ 16 พฤศจิกายน 2556) ดาน
พระทีฆทัสสีมุนีวงศ เจาคณะจังหวัดพิจิตร ไดใหสัมภาษณวา “เจาอาวาสนั้นเปนผูนําแบบทวิภาค คํา
วา “ทวิภาค” นี้ แปลวา สองสวน กลาวคือนอกจากเจาอาวาสจะเปนผูนําของภิกษุสามเณรภายในวัด
แลวก็ยังเปนผูนําทางดานจิตวิญญาณของประชาชนในชุมชนอีกดวย เรียกวาเปนผูนําแบบทวิภาค” 
(สัมภาษณเม่ือ 16 พฤศจิกายน 2556) สอดคลองกับพระโสภณวราภรณ เจาอาวาสวัดวรนาถบรรพต 
จังหวัดนครสวรรคที่ไดใหสัมภาษณวา “จะเห็นไดวาในชุมชนตางๆประชาชนจะมีความเคารพและ
ศรัทธาในตัวเจาอาวาสเปนอยางมาก จึงนับไดวาเจาอาวาสมีบารมีธรรมที่มากพอสมควร เมื่อพิจารณา
จากหลายๆ ดานแลวจะเห็นไดวาผูที่จําดํารงตําแหนงอาวาสนั้นตองมีคุณสมบัติเฉพาะที่เหมาะสม” 
(สัมภาษณเมื่อ 9 พฤศจิกายน 2556) สอดคลองกับพระอมรเมธี รองเจาคณะจังหวัดนครสวรรควัด
ตากฟา จังหวัดนครสวรรคที่ไดใหสัมภาษณวา “คุณสมบัติที่เหมาะสมนั้นไดแกอะไรบาง กลาวคือ
อาวาสหรือผูนําวัดตองมีวิสัยทัศนที่กวางไกล (จักขุมา) มีทักษะการทํางานไดอยางเปนลําดับขั้นตอน 
(วิธูโร) และตองมีมนุษยสัมพันธที่ดี (นิสสยสัมปนโน) ซึ่งเปนหลักที่องคพระสัมมาสัมพุทธเจาตรัสไวใน
ทุติยปาปณิกสูตรที่เปนตัวบงชี้คุณสมบัติของเจาอาวาสที่ดี” (สัมภาษณเมื่อ 16 พฤศจิกายน 2556) 

สอดคลองกับคุณพรนภา ชวงไกล นักวิชาการศาสนาชํานาญการ สํานักงานพุทธศาสนาจังหวัดพิจิตร 
ที่ไดใหสัมภาษณวา “การเปนที่ยอมรับทั้งของภิกษุสามเณรภายในวัดและประชาชนในชุมชนก็เปน
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เรื่องสําคัญไมนอย กลาวคือการเปนเจาอาวาสที่ดีนั้นนอกจากคุณสมบัติที่เหมาะสมที่ไดกลาวมาแลว
ความสามารถในการครองใจทุกฝายก็เปนเรื่องสําคัญเพราะจะทําใหเจาอาวาสทําหนาที่เปนผูไกลเกลี่ย
ปญหาและหาขอยุติสรางความปรองดองใหกับทุกๆ ฝายเปนที่ยอมรับจากทุกฝายโดยดุษฎีภาพ” 
(สัมภาษณเม่ือ 12 พฤศจิกายน 2556) 

จากประเด็นการสัมภาษณผูใหขอมูลสําคัญทําใหทราบวาปจจัยสําคัญซึ่งถือวาเปนปจจัย
การบริหารจัดการวัดที่มีผลตอกระบวนทัศนการบริหารจัดการวัดในจังหวัดนครสวรรคและพิจิตร
ไดแก “ปจจัยดานภาวะผูนําที่เหมาะสม” 

ประเด็นที่ 5 พระสงฆตองปฏิบัติตามพระวินัยอยางเครงครัด ยึดถือพระราชบัญญัติคณะ
สงฆ พ.ศ. 2505 แกไข พ.ศ. 2535 เปนสําคัญ และปฏิบัติตามกฎและระเบียบเพิ่มเติมของมหาเถร
สมาคม เมื่อจะออกกฎระเบียบในการอยูรวมกันเปนหมูคณะก็จะตองไมขัดตอพระธรรมวินัย รวมทั้ง
บริหารกิจการคณะสงฆโดยไมขัดตอรัฐธรรมนูญ (สัมภาษณพระมหาประจักษ อาภาธโร เจาคณะ
ตําบลทายน้ํา วัดปากน้ํา จังหวัดพิจิตร เมื่อ 20 พฤศจิกายน 2556) ในสวนการสอบสวนและไตรสวน
สงฆผูกระทําความผิดพระวินัยก็เปนไปตามตามกระบวนการยุติธรรมของคณะสงฆ ใหความรวมมือกับ
เจาหนาฝายบานเมืองดวยดีในการตรวจสอบความเรียบรอยภายในวัด (สัมภาษณพระมหาประเสริฐ 
ปุณฺณสิริ  รองเจาคณะอําเภอชุมแสง วัดทับกฤชกลาง เมื่อ 4 พฤศจิกายน 2556) สอดคลองกับพระ
ครูนิวิฐสีลขันธ เจาคณะอําเภอแมวงก วัดมฤคทายวัน จังหวัดนครสวรรคที่ไดใหสัมภาษณวา “เรื่อง
ของกฎขอบังคับหรือกฎหมายนั้นเปนทั้งขอหามและขอควรปฏิบัติ สงฆเองก็เชนกันจําตองมีขอหาม
และขอปฏิบัติเชนกันเพื่อความเรียบรอยของคณะสงฆ สําหรับสงฆนั้นมีพระวินัยเปนแบบแผนในการ
ประพฤติปฏิบัติตน และในฐานะที่สงฆเองเปนประชาชนคนไทยก็ถือวาเปนผูที่อยูภายใตรัฐธรรมนูญ
ดวยเชนกัน จึงจําตองปฏิบัติตามทั้งพระวินัยและรัฐธรรมนูญ” (สัมภาษณเมื่อ 10 พฤศจิกายน 2556) 
สอดคลองกับพระครูพิพิธธรรมเวทย เจาอาวาสวัดฆะมัง จังหวัดพิจิตร ที่ไดใหสัมภาษณวา“พระวินัย
นั้นไมขัดแยงตอรัฐธรรมนูญ กลาวคือ การกระทําบางอยางผิดวินัยสงฆแตไมผิดกฎหมายบานเมืองก็มี 
แตการกระทําทุกอยางที่ผิดตอกฎหมายบานเมืองถือเปนการผิดพระวินัยทั้งสิ้นเพราะมีอาจาระไม
เหมาะสม นอกจากนี้ยังมีพระราชบัญญัติคณะสงฆและกฎระเบียบเพิ่มเติมของมหาเถรสมาคมให
ยึดถือปฏิบัติอีกดวย” (สัมภาษณเมื่อ 16 พฤศจิกายน 2556) ในขณะที่คุณอนันยา เจียมศรีพงษ 
นักวิชาการศาสนาชํานาญพิเศษ สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิจิตร ไดใหสัมภาษณวา “กฎ
ขอบังคับของสงฆนั้นมีมากพอสมควรที่จะใหสงฆเองประพฤติปฏิบัติตนไดอยางเหมาะสม ในสวนของ
การตรวจสอบความประพฤติของสงฆเองก็จะมีคณะพระวินัยธร (ผูทรงพระวินัย) เปนผูไตรสวน
สอบสวนเมื่อเกิดอธิกรณ (คดีเรื่องราว ปญหา ความยุงยาก) โดยตัดสินดวยความบริสุทธิ์ยุติธรรม หาก
คดีใดเกี่ยวเนื่องกับฝายบานเมืองหลังสอบสวนอธิกรณแลวเสร็จแลวก็จะประสานความรวมมือกับ
เจาหนาที่ฝายบานเมืองไดดําเนินคดีตอไป ซึ่งถือวาเปนกลั่นกรองพฤติกรรมของสงฆไดอยางเปนอยางดี” 
(สัมภาษณเมื่อ 17 พฤศจิกายน 2556) ในขณะที่คุณเดชา กอเกิด ผูอํานวยการสํานักงาน
พระพุทธศาสนาจังหวัดพิจิตร ไดใหสัมภาษณวา“ในปจจุบันมีขาวเกีย่วกับสงฆในดานลบที่ปรากฏตาม
สื่อตางๆ หากพิจารณาดีๆ แลวก็จะเห็นวาทางสงฆเองไมไดยอหยอนในการกลั่นกรองพฤติกรรมของ
สงฆเลย ผูทําความผิดก็ตองถูกดําเนินคดีตามความผิดไมมีปดบังซอนเรน ยิ่งมีขาวออกมามากขึ้นก็
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แสดงใหเห็นชัดเจนวากระบวนการยุติธรรมสงฆไดสอดสองดูแลวัดเปนอยางดี” (สัมภาษณเมื่อ 16 
พฤศจิกายน 2556) 

จากประเด็นการสัมภาษณผูใหขอมูลสําคัญทําใหทราบวาปจจัยสําคัญซึ่งถือวาเปนปจจัย
การบริหารจัดการวัดที่มีผลตอกระบวนทัศนการบริหารจัดการวัดในจังหวัดนครสวรรคและพิจิตร
ไดแก “ปจจัยดานกฎขอบังคับ” 

จากการสัมภาษณเชิงลึกสรุปไดวาปจจัยการบริหารจัดการวัดที่มีผลตอกระบวนทัศนการ
บริหารจัดการวัดยุคโลกาภิวัตนในจังหวัดนครสวรรคและจังหวัดพิจิตร มีทั้งหมด 5 ดาน ไดแก        
1. ปจจัยดานงบประมาณ ถือเปนอุปกรณสําคัญในการบริหารจัดการวัด วัดจึงตองมีวิธีการตางๆ ใน
การระดมทุนเพื่อเปนงบประมาณในการบริหารกิจการคณะสงฆภายในวัด แตทั้งนี้ทั้งนั้นงบประมาณที่
ใชไปนั้นจะตองเกิดประโยชนและคุมคาอยางแทจริง 2. ปจจัยดานระบบเทคโนโลยีสื่อสาร ในยุคที่มี
การสื่อสารแบบไรพรมแดน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศจึงมีความจําเปนตอการบริหารจัดการวัดมาก 
เพราะวัดถือเปนองคกรหนึ่งที่จะตองมีวิวัฒนาการตามกระแสโลกในยุคโลกาภิวัตนใหทัน ตองรูจักการ
ใชเทคโนโลยีที่ทันสมัย 3. ปจจัยดานชุมชนสัมพันธ วัดจะตองมีความสัมพันธที่ดีงามกับชุมชน 
กลาวคือเปนมิตรที่ดีกับประชาชนไมเลือกปฏิบัติ ตองใหบริการทุกระดับเทาเทียมกันสรางความ
ประทับใจใหกับทุกๆฝาย 4. ปจจัยดานภาวะผูนําที่เหมาะสม วัดตองมีเจาอาวาสที่ดี มีความรู
ความสามารถ มีวิสัยทัศนที่กวางไกล และเปนที่ยอมรับทั้งฝายภิกษุสามเณรและประชาชนทั่วไป และ 
5. ปจจัยกฎขอบังคับ นอกจากพระธรรมวินัยที่เปนตัวกลั่นกรองพฤติกรรมของภิกษุสามเณรแลว วัด
จะตองมีกฎระเบียบและวัตรปฏิบัติตางๆเพิ่มขึ้นเพื่อความเหมาะสมแกยุคสมัย และมีมาตรการอยาง
เด็ดขาดกับผูที่ละเมิดกฎขอบังคับโดยปจจัยการบริหารจัดการวัดทั้ง 5 ดาน สามารถแสดงเปน
ภาพไดดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 4.8 ปจจัยการบริหารจัดการวัด 5 ดาน 
ที่มา: สาธิต พนารี (2556) 
 

สรุปไดวาวัดยุคโลภาภิวัตนตามทัศนของผูใหสัมภาษณซึ่งผูวิจัยไดทําการสังเคราะหตีความ
ตองมีกระบวนทัศนการบริหารจัดการ 5 ดาน ประกอบดวย 1. กระบวนทัศนการปกครองวัดใน
ระบอบประชาธิปไตย 2. กระบวนทัศนการพัฒนาภาวะผูนํายุคโลกาภิวัตน 3. ปจจัยการเผย

ปจจัยการบริหารจัดการวัด 

งบประมาณ 
ระบบเทคโนโลยีสื่อสาร กฎขอบังคับ 

ชุมชนสัมพันธ ภาวะผูนําทีเ่หมาะสม 
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แผธรรมะดวยระบบเทคโนโลยี 4. กระบวนทัศนการสรางสุขภาวะและอนามัยชุมชน และ 5. 
กระบวนทัศนการเฝาระวังและสกัดกั้นอบายมุขทั้งปวง โดยกระบวนทัศนทั้ง 5 นี้ จากการ
สัมภาษณเชิงลึกมีปจจัยที่มีผลตอการบริหารจัดการ 13 ดาน ประกอบดวย ปจจัยพันธกิจของ
วัด 8 ดาน และปจจัยการบริหารจัดการวัด 5 ดาน ซึ่งเปนตัวแปรที่มีความสัมพันธกัน 
สามารถแสดงเปนภาพไดดังนี้ 

 

         ตัวแปรตน                                                  ตัวแปรตาม 

 
ภาพที่ 2.11 ความสัมพันธของตัวแปรกระบวนทัศนการบริหารจัดการวัดยุคโลกาภิวัตน 
ที่มา: สาธิต พนารี (2556) 

 
4.2 การวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ 

ตอนท่ี 1 สัญลักษณที่ใชในการนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล 
การวิเคราะหขอมูลในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดกําหนดสัญลักษณตางๆแทนความหมาย

ดังตอไปนี ้
n   หมายถึง  จํานวนกลุมตัวอยาง 
X   หมายถึง  คาเฉลี่ย (Mean) 

ปจจัยพันธกิจของวัด 
- ศาสนสถาน 
- ศาสนบุคคล 
- ศาสนสมบัต ิ
- สิ่งแวดลอมของวัด 
- การปกครอง 
- การจัดการศึกษา 
- การบริการสาธารณะ 
- การเผยแผศาสนธรรม 

 

กระบวนทัศนการบริหาร
จัดการวัดในยุคโลกาภิวัตน 
- กระบวนทัศนการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตย 
- กระบวนทัศนการพัฒนา
ภาวะผูนําชุมชนยุคโลกาภิวัตน 
- กระบวนทัศนการเผยแผ
ธรรมะดวยระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
- กระบวนทัศนการสรางสุข
ภาวะทางใจและอนามัยชุมชน 
- กระบวนทัศนการเฝาระวัง
และสกัดกั้นอบายมุขท้ังปวง 

ปจจัยการบริหารจัดการวัด 
- งบประมาณ 
- ระบบเทคโนโลยีสื่อสาร 

-ภาวะผูนําที่เหมาะสม 
- ชุมชนสัมพันธ 
- กฎขอบังคับ 
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S.D.   หมายถึง  คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
t  หมายถึง  สถิติทดสอบที่ใชพิจารณา t-distribution 
F   หมายถึง  สถิติทดสอบที่ใชพิจารณา F-distribution 
SS  หมายถึง  ผลรวมกําลังสองของคะแนน 
MS  หมายถึง  คะแนนเฉลี่ยของผลรวมกําลังสองของคะแนน 
Df  หมายถึง  ชั้นขององศาแหงความเปนอิสระ 
R  หมายถึง  คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ 
R2  หมายถึง  คาสัมประสิทธิ์ความผันแปรของตัวแปรชี้วัด 
R2 Change หมายถึง  ประสิทธิภาพการทํานายที่เพิ่มขึ้นเมื่อเพิ่มตัวแปร 

อิสระเขาสมการถดถอย 
β   หมายถึง   คาสัมประสิทธิ์ความถดถอยมาตรฐาน 
B         หมายถึง   คาสัมประสิทธิ์ความถดถอย 
*  หมายถึง  คามีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 
ตอนท่ี 2 ขอมูลทั่วไป ผลการวิเคราะหขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตาม

อายุวุฒิการศึกษาสามัญวุฒิการศึกษาทางธรรมและวุฒิการศึกษาทางเปรียญธรรมโดยแสดงจํานวน
และคารอยละตามตารางดังตอไปนี ้
 
ตารางที ่4.2 แสดงสถานภาพ อายุวุฒิการศึกษาสามัญวุฒิการศึกษาทางธรรมและวุฒิการศึกษาทาง

เปรียญธรรมของผูที่มีบทบาทสําคัญในการบริหารจัดการวัด 
           

ขอมูลทั่วไป 
N=385 

จํานวน รอยละ 
สถานภาพ   

พระภิกษุสามเณร 178 46.22 
ประชาชน 207 53.78 

รวม 385 100.00 
อายุ   
      ต่ํากวา 20 ป    35 9.10 
      20 - 30 ป 84 21.82 
      31 - 40 ป    122 31.69 
      41 - 50ป 56 14.54 
      51 – 59ป    47 12.20 
      60ปขึ้นไป 41 10.65 

รวม 385 100.00 
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ตารางที่ 4.2 (ตอ) 
 

ขอมูลทั่วไป 
N=385 

จํานวน รอยละ 
วุฒิการศึกษาสามัญ   

ต่ํากวาปริญญาตรี 32 8.35 
ปริญญาตรี 312 81.00 
สูงกวาปริญญาตรี 41 10.65 

รวม 385 100.00 
วุฒิการศึกษาทางธรรม   

ไมมีวุฒิทางธรรม 113 29.35 
นักธรรมชั้นตร ี 36 8.20 

        นักธรรมชั้นโท    119 30.43 
        นักธรรมชั้นเอก 121 31.90 

รวม 385 100.00 
วุฒิการศึกษาทางเปรียญธรรม   
        ไมมีวุฒิเปรียญธรรม  75 19.50 
        เปรียญธรรมประโยค 1 - 3  187 48.58 
        เปรียญธรรม 4 - 6 ประโยค  93 24.15 
        เปรียญธรรม 7 – 9 ประโยค 25 8.77 

รวม 385 100.00 
 
 จากตารางที่ 4.2 ผลการวิเคราะหขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามแสดงถึงสถานภาพ
ปจจุบัน พบวา กลุมตัวอยางจํานวน 385 คน อายุสวนใหญอยูระหวาง 31 ถึง 40 ป จํานวน 122 รูป 
คิดเปนรอยละ 31.69 รองมาอายุระหวาง 20 ถึง 30 ปจํานวน 84รูป คิดเปนรอยละ 21.82 รองลงมา
อายุระหวาง 41 ถึง 50 ป จํานวน 56 รูป คิดเปนรอยละ 14.54 รองลงมาอายุระหวาง 51 ถึง 59 ป 
จํานวน 47 รูป คิดเปนรอยละ 12.20 รองลงมาอายุ 60 ปขึ้นไปจํานวน 41รูป คิดเปนรอยละ 10.65 
และสุดทายอายุต่ํากวา 20 ปจํานวน 35 รูป คิดเปนรอยละ 9.10 วุฒิการศึกษาสามัญสวนใหญจบ
ปริญญาตรีจํานวน 312 รูป คิดเปนรอยละ 81.00 รองลงมาสูงกวาปริญญาตรีจํานวน 41รูป คิดเปน
รอยละ 10.65 และสุดทายต่ํากวาปริญญาตรี จํานวน 32 รูป คิดเปนรอยละ 8.35 วุฒิการศึกษาทาง
ธรรมจบนักธรรมชั้นเอก จํานวน 121 รูป คิดเปนรอยละ 31.90 รองลงมาวุฒิจบนักธรรมชั้นโท 
จํานวน 119 รูป คิดเปนรอยละ 30.43 รองลงมาจบนักธรรมชั้นตรี จํานวน 113 รูป คิดเปน 29.35 
และสุดทายไมมีวุฒิทางธรรมจํานวน 36 รูป คิดเปนรอยละ 8.20 และวุฒิการศึกษาทางเปรียญธรรม
สวนใหญจบเปรียญธรรมประโยค 1 ถึง 3 จํานวน 187 รูป คิดเปนรอยละ 48.58 รองลงมาจบเปรียญธรรม 
4 ถึง 6 ประโยคจํานวน 93 คน คิดเปนรอย 24.15 รองลงมาไมมีวุฒิเปรียญธรรมจํานวน 75 รูป      
คิดเปนรอยละ 19.50 และสุดทายจบเปรียญธรรม 7 ถึง 9 ประโยค จํานวน 25 รูป คิดเปนรอยละ 8.77 
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ตอนท่ี 3 ผลการวิเคราะหตัวแปรปจจัยที่มีผลตอกระบวนทัศนการบริหารจัดการวัดยุคโลกาภิ
วัตนในจังหวัดนครสวรรคและจังหวัดพิจิตร ตามตัวแปร 13 ดาน ไดแก ปจจัยพันธกิจของวัด 8 ดาน 
และปจจัยการบริหารจัดการวัด 5 ดาน  

 
ชวงคาเฉลี่ย   การแปลผล  
3.26 - 4.00  =  ระดับความคิดเห็นตอการบริหารมากที่สุด 

 2.56 - 3.25  =  ระดับความคิดเห็นตอการบริหารมาก 
1.76 - 2.55  =  ระดับความคิดเห็นตอการบริหารนอย 
1.00 - 1.75  =  ระดับความคิดเห็นตอการบริหารนอยที่สุด 

 
ตารางที ่4.3 คาเฉลี่ยคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของตัวแปรดานปจจัยพันธกิจของวัดในศาสนสถาน 

n = 385 

ปจจัยพันธกิจของวัด 
ความคิดเห็น 

X  S.D. แปลผล 
ดานศาสนสถาน    
1 จัดทําแผนผังวัดตามสภาพที่ดินของวัดใหสอดคลองกับ

แผนพัฒนาวัด 
3.14 0.615 มาก 

2 มีการวางแผนการกอสรางอาคารเสนาสนะภายในวัดใหเปน
ระเบียบ มีสัดสวนที่ชัดเจน และเพียงพอตอการใชสอย 

3.13 0.635 มาก 

3 ควบคุมดูแลการกอสรางภายในวัด โดยสงเสริมศิลปวัฒนธรรม
ไทย มีแบบแปลนที่ควบคุมโดยวิศวกรกอสรางและไดรับ
อนุญาตจากคณะสงฆ 

3.19 0.699 มาก 

4 การจัดทําปายวัดเพื่อประชาสัมพันธวัดและบงบอกบริเวณ
ของศาสนสถาน 

3.08 0.682 มาก 

รวม 3.14 0.658 มาก 
  
 จากตารางที่ 4.3 จากประชากรกลุมตัวอยาง ทั้งหมด 385รูป ผลการวิเคราะหขอมูลของ
ผูตอบแบบสอบถาม พบวา กลุมตัวแปรในศาสนสถานประเมินผลได คาเฉลี่ย 3.14 สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.658 เมื่อพิจารณารายขอ พบวา ควบคุมดูแลการกอสรางภายในวัด โดยสงเสริม
ศิลปวัฒนธรรมไทย มีแบบแปลนที่ควบคุมโดยวิศวกรกอสรางและไดรับอนุญาตจากคณะสงฆ มี
คะแนนเฉลี่ยสูงสุด 3.19 สวนคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.699 และพบวา การจัดทําปายวัดเพื่อ
ประชาสัมพันธวัดและบงบอกบริเวณของศาสนสถาน มีคะแนนโดยเฉลี่ยต่ําสุด 3.08 สวนคาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.682 ในภาพรวมตัวแปรสวนใหญอยูระดับมาก 
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ตารางที ่4.4 คาเฉลี่ยคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของตัวแปรดานปจจัยพันธกิจของวัดในศาสนบุคคล 
n = 385 

ปจจัยพันธกิจของวัด 
ความคิดเห็น 

X  S.D. แปลผล 
ดานศาสนบุคคล    
5 กําหนดจํานวนและวางแผนหลักเกณฑคัดเลือกบุคคลที่เขามา

บวชและภิกษุสามเณรรวมทั้งบุคคลที่อาศัยรวมกันในวัด 
3.07 0.719 มาก 

6 จัดสรรบุคลากรที่อยูในวัดใหเหมาะสมกับงานตามโครงสราง
ของงานแตละแผนก 

3.12 0.666 มาก 

7 พัฒนาภิกษุสามเณรในดานความรูความเขาใจพระธรรมวินัย
และนําไปปฏิบัติอยางถูกตอง 

3.10 0.745 มาก 

8 กําหนดเปาหมายและระยะเวลาการทํางานของบุคลากรแตละ
แผนกอยางชัดเจน 

3.10 0.718 มาก 

9 มีการเอาใจใสพระภิกษุสามเณรภายในวัดดานโภชนาการและ
สุขภาพอนามัยเปนอยางด ี

2.99 0.758 มาก 

10 มีกฎระเบียบสําหรับปฏิบัติและมาตรการลงโทษพระภิกษุ
สามเณรที่ทําผิดวินัยอยางเครงครัด 

3.13 0.732 มาก 

รวม 3.09 0.723 มาก 
          
 จากตารางที่ 4.4 จากประชากรกลุมตัวอยาง ทั้งหมด 385รูป ผลการวิเคราะหขอมูลของ
ผูตอบแบบสอบถาม พบวา กลุมตัวแปรในศาสนบุคคล ประเมินผลได คาเฉลี่ย 3.09 สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.723 เมื่อพิจารณารายขอ พบวา มีกฎระเบียบสําหรับปฏิบัติและมาตรการลงโทษ
พระภิกษุสามเณรที่ทําผิดวินัยอยางเครงครัด มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด 3.13 สวนคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
0.732 และพบวา กําหนดจํานวนและวางแผนหลักเกณฑคัดเลือกบุคคลที่เขามาบวชและภิกษุ
สามเณรรวมทั้งบุคคลที่อาศัยรวมกันในวัด มีคะแนนโดยเฉลี่ยต่ําสุด 3.07 สวนคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
0.719 ในภาพรวมตัวแปรสวนใหญอยูระดับมาก 
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ตารางที ่4.5 คาเฉลี่ยคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของตัวแปรดานปจจัยพันธกิจของวัดในศาสนสมบัติ 
                         n = 385 

ปจจัยพันธกิจของวัด 
ความคิดเห็น 

X  S.D. แปลผล 
ดานศาสนสมบัต ิ    
11 กํากับดูแลและจัดการศาสนสมบัติของวัดใหเปนระเบียบและ

เรียบรอยและมีความมั่นคงแข็งแรง 
3.08 0.753 มาก 

12 จัดการศาสนสมบัติใหเปนไปตามกฎกระกรวงและพระธรรม
วินัย 

3.08 0.751 มาก 

13 จัดเก็บศาสนสมบัติที่สําคัญใหเปนหมวดหมูในรูปพิพิธภัณฑ 3.00 0.752 มาก 
14 ลงทะเบียนทรัพยสินของวัดไวเปนหลักฐาน 3.08 0.741 มาก 
15 การจัดสรรที่ดินวางเปลาของวัดใหเกิดประโยชนตอสาธารณะ 3.06 0.773 มาก 

รวม 3.06 0.754 มาก 
  
 จากตารางที่ 4.5 จากประชากรกลุมตัวอยาง ทั้งหมด 385รูป ผลการวิเคราะหขอมูลของผูตอบ
แบบสอบถาม พบวา กลุมตัวแปรในศาสนสมบัติ ประเมินผลได คาเฉลี่ย 3.06สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.754 
เมื่อพิจารณารายขอ พบวา กําหนดจํานวนและวางแผนหลักเกณฑคัดเลือกบุคคลที่เขามาบวชและภิกษุ
สามเณรรวมทั้งบุคคลที่อาศัยรวมกันในวัดจัดการศาสนสมบัติใหเปนไปตามกฎกระกรวงและพระธรรมวินัย 
และลงทะเบียนทรัพยสินของวัดไวเปนหลักฐาน มีคะแนนเทากันเฉลี่ยสูงสุด 3.08 สวนคาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.753,0.751 และ 0.741 และพบวา จัดเก็บศาสนสมบัติที่สําคัญใหเปนหมวดหมูในรูปพิพิธภัณฑ 
มีคะแนนโดยเฉลี่ยต่ําสุด 3 สวนคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.752 ในภาพรวมตัวแปรสวนใหญอยูระดับมาก 
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ตารางที ่4.6 คาเฉลี่ยคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของตัวแปรดานปจจัยพันธกิจของวัดในสิ่งแวดลอม      
ของวัด 

n = 385 

ปจจัยพันธกิจของวัด 
ความคิดเห็น 

X  S.D. แปลผล 
ดานสิ่งแวดลอมของวัด    
16 สรางวัดใหเปนสวนปาอันรื่นรมยปราศจากสิ่งกอสรางที่เปน

มลภาวะ 
3.14 0.705 มาก 

17 พัฒนาวัดใหสะอาด สงบ รมรื่นเหมาะแกการปฏิบัติธรรม 3.04 0.757 มาก 
18 กําหนดบริเวณวัดใหเปนเขตอภัยทานเพื่อสรางความสมดุล

ใหกับสรรพสัตว 
3.05 0.750 มาก 

19 ปรับภูมิทั ศน ของวั ด ให เปนปฏิ รู ป เทศศูนย กลางความ
สะดวกสบายในทุกๆดาน 

3.06 0.745 มาก 

20 มีระบบจัดการขยะมูลฝอยอยางถูกวิธีไมสรางมลพิษในอากาศ 3.14 0.727 มาก 
21 สถานที่สําหรับประกอบกิจของสงฆควรตั้งอยูในที่ที่ปราศจาก

มลภาวะ 
3.06 0.761 มาก 

22 ใชทรัพยากรภายในวัดที่มีอยูอยางจํากัดอยางคุมคาใหเกิด
ประโยชนสูงสุดตอสวนรวม 

3.00 0.746 มาก 

รวม 3.07 0.742 มาก 
 

 จากตารางที่ 4.6 จากประชากรกลุมตัวอยาง ทั้งหมด 385รูป ผลการวิเคราะหขอมูลทั่วไป
ของผูตอบแบบสอบถาม พบวา กลุมตัวแปรในสิ่งแวดลอมของวัด ประเมินผลได คาเฉลี่ย 3.07 สวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.742 เมื่อพิจารณารายขอ พบวา สรางวัดใหเปนสวนปาอันรื่นรมยปราศจาก
สิ่งกอสรางที่เปนมลภาวะ และมีระบบจัดการขยะมูลฝอยอยางถูกวิธีไมสรางมลพิษในอากาศมีคะแนน
เทากันเฉลี่ยสูงสุด 3.14 สวนคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.705 และ 0.727 และพบวา ใชทรัพยากร
ภายในวัดที่มีอยูอยางจํากัดอยางคุมคาใหเกิดประโยชนสูงสุดตอสวนรวม มีคะแนนโดยเฉลี่ยต่ําสุด 3 
สวนคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.746 ในภาพรวมตัวแปรสวนใหญอยูระดับมาก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



253 
 

ตารางที ่4.7 คาเฉลี่ยคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของตัวแปรดานปจจัยพันธกิจของวัดในการปกครอง 
n = 385 

ปจจัยพันธกิจของวัด 
ความคิดเห็น 

X  S.D. แปลผล 
ดานการปกครอง    
1 ภายในวัดมีเจาอาวาสเปนผูปกครองโดยยึดหลักธรรมาธิปไตยใน

การปกครอง 
3.03 0.756 มาก 

2 กระจายอํานาจในการบังคับบัญชาตามลําดับชั้น ไมรวมศูนย
อํานาจไวแตเพียงผูเดียว 

3.15 0.687 มาก 

3 จัดระเบียบการบริหารคณะสงฆโดยมุงเนนการบริหารแบบมี
สวนรวม 

3.06 0.760 มาก 

4 เปดโอกาสใหพระภิกษุและสามเณรรวมกันกําหนดนโยบายใน
การปกครองในวัดอยางชัดเจน 

3.02 0.717 มาก 

5 ปกครองดูแลผูใตบังคับบัญชาโดยใชหลักการบริหารจัดการ
อยางมีประสิทธิภาพและเปนธรรม 

3.07 0.692 มาก 

6 สามารถระงับความขัดแยง (อธิกรณ) ที่เกิดขึ้นไดอยางเที่ยง
ธรรม 

3.08 0.751 มาก 

รวม 3.07 0.727 มาก 
  
 จากตารางที่ 4.7 จากประชากรกลุมตัวอยาง ทั้งหมด 385รูป ผลการวิเคราะหขอมูลของ
ผูตอบแบบสอบถาม พบวา กลุมตัวแปรในการปกครอง ประเมินผลได คาเฉลี่ย 3.07 สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.727 เมื่อพิจารณารายขอ พบวา กระจายอํานาจในการบังคับบัญชาตามลําดับชั้น ไมรวม
ศูนยอํานาจไวแตเพียงผูเดียว มีคะแนนเทากันเฉลี่ยสูงสุด 3.15 สวนคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.687 
และพบวา เปดโอกาสใหพระภิกษุและสามเณรรวมกันกําหนดนโยบายในการปกครองในวัดอยาง
ชัดเจน 3.02 สวนคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.717 ในภาพรวมตัวแปรสวนใหญอยูระดับมาก 
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ตารางที ่4.8 คาเฉลี่ยคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของตัวแปรดานปจจัยพันธกิจของวัดในการจัด
การศึกษา 

n = 385 

ปจจัยพันธกิจของวัด 
ความคิดเห็น 

X  S.D. แปลผล 
ดานการจัดการศึกษา    
7 จัดศูนยสงเสริมวัฒนธรรมประเพณีเพื่อการศึกษาเกี่ยวกับพุทธ

ประวัติ 
3.12 0.700 มาก 

8 จัดการศึกษาตามหลักสูตรพระปริยัติธรรมของพระสงฆทั้ง
แผนกธรรม บาลี และแผนกสามัญ 

3.06 0.757 มาก 

9 จัดศูนยศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตยใหแกพุทธศาสนิกชน
ทั้งภายในและนอกวัด 

3.11 0.668 มาก 

10 ประสานงานกับหนวยงานราชการเพ่ือสงเสริมการฝกอบรมดาน
อาชีพกับชุมชน 

2.95 0.784 มาก 

11 มีการประเมินประสิทธิภาพการศึกษาตามหลักสูตรพระปริยัติ
ธรรมของพระสงฆท้ังแผนกธรรม บาลี และแผนกสามัญ 

3.13 0.737 มาก 

12 ฝกอบรมพระภิกษุสามเณรที่ทําหนาที่ครูผูสอนใหมีความรู
ทักษะในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

3.04 0.754 มาก 

13 จัดใหมีหองสมุดภายในวัดเพื่อการคนควาแกพระภิกษุสามเณร
และพุทธศาสนิกชนทั่วไป 

3.05 0.784 มาก 

14 สงเสริมทุนการศึกษาแกพระภิกษุสามเณร และเยาวชนเพื่อ
ศึกษาตอไปโดยพิจารณาจากพฤติกรรมและสภาพความเปนอยู 

2.97 0.822 มาก 

รวม 3.05 0.751 มาก 
 
 จากตารางที่ 4.8 จากประชากรกลุมตัวอยาง ทั้งหมด 385รูป ผลการวิเคราะหขอมูลของ
ผูตอบแบบสอบถาม พบวา กลุมตัวแปรในการจัดการศึกษา ประเมินผลได คาเฉลี่ย 3.05 สวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.751 เมื่อพิจารณารายขอ พบวา มีการประเมินประสิทธิภาพการศึกษาตาม
หลักสูตรพระปริยัติธรรมของพระสงฆท้ังแผนกธรรม บาลี และแผนกสามัญ มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด 3.13 
สวนคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.737 และพบวา ประสานงานกับหนวยงานราชการเพื่อสงเสริมการ
ฝกอบรมดานอาชีพกับชุมชน มีคะแนนโดยเฉลี่ยต่ําสุด 2.95 สวนคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.784 ใน
ภาพรวมตัวแปรสวนใหญอยูระดับมาก 
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ตารางที ่4.9 คาเฉลี่ยคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของตัวแปรดานปจจัยพันธกิจของวัดในการบริการ
สาธารณะ 

n = 385 

ปจจัยพันธกิจของวัด 
ความคิดเห็น 

X  S.D. แปลผล 
ดานการบริการสาธารณะ    
15 จัดสิ่งอํานวยความสะดวกภายในวัดใหกับประชาชนที่มาทําบุญ

และปฏิบัติธรรม เชน ประปา สุขาภิบาล ถนนสัญจร เปนตน 
3.18 0.668 มาก 

16 บูรณปฏิสังขรณสิ่งกอสรางภายในวัดที่ชํารุดทรุดโทรมเพื่อ
รองรับการเขารับการบริการของประชาชน 

2.98 0.812 มาก 

17 เขาไปมีสวนรวมในการกอสรางสิ่งอํานวยความสะดวกใหกับ
ชุมชน 

3.12 0.729 มาก 

18 เขาไปมีสวนในการบรรเทาทุกขใหกับชุมชนในคราวเกิดภัย
ตางๆ โดยใชวัดเปนศูนยกลางที่พักพิงอาศัย 

3.14 0.699 มาก 

19 ทําหนาที่ประสานงานกับหนวยงานภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อ
จัดหางบประมาณในการพัฒนาวัดและชุมชน 

3.13 0.698 มาก 

รวม 3.11 0.721 มาก 
 

 จากตารางที่ 4.9 จากประชากรกลุมตัวอยาง ทั้งหมด 385 รูป ผลการวิเคราะหขอมูลของ
ผูตอบแบบสอบถาม พบวา กลุมตัวแปรในการบริการสาธารณะ ประเมินผลได คาเฉลี่ย 3.11 สวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.721 เมื่อพิจารณารายขอ พบวา จัดสิ่งอํานวยความสะดวกภายในวัดใหกับ
ประชาชนที่มาทําบุญและปฏิบัติธรรม เชน ประปา สุขาภิบาล ถนนสัญจร เปนตน มีคะแนนเฉลี่ย
สูงสุด 3.18 สวนคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.668 และพบวา บูรณปฏิสังขรณสิ่งกอสรางภายในวัดที่ชํารุด
ทรุมโทรมเพื่อรองรับการเขารับการบริการของประชาชน มีคะแนนโดยเฉลี่ยต่ําสุด 2.98 สวน        
คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.812 ในภาพรวมตัวแปรสวนใหญอยูระดับมาก 
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ตารางที ่4.10 คาเฉลี่ยคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของตัวแปรดานปจจัยพันธกิจของวัดในการเผยแผ 
ศาสนธรรม 

n = 385 

ปจจัยพันธกิจของวัด 
ความคิดเห็น 

X  S.D. แปลผล 
ดานการเผยแผศาสนธรรม    
20 จัดตั้งองคกรเผยแผพระพุทธศาสนาขึ้นเพื่อเอกภาพในการ

ดําเนินงาน 
2.96 0.761 มาก 

21 กําหนดยุทธศาสตรการเผยแผพระพุทธศาสนาอยางตอเนื่อง
ครอบคลุมทุกระดับและเหมาะสมกับเปาหมาย 

3.08 0.747 มาก 

22 สั่งการจัดกิจกรรมการใหความรูดานการเผยแผพระพุทธศาสนา
โดยหนวยงานและชุมชน 

3.05 0.733 มาก 

23 จัดกิจกรรมเพื่อตอตานสิ่งเสพติดโดยใชหลักธรรมเปนเครื่องนํา
ปฏิบัติ 

3.05 0.712 มาก 

24 พัฒนาบุคลากร สื่อ และเครือขายในการเผยแผพระพุทธศาสนา
โดยหนวยงานและชุมชน 

3.02 0.817 มาก 

25 สนับสนุนสงเสริมใหพระภิกษุสามเณรที่มีความรูความสามารถ
ดานการเผยแผไดไปเผยแผพระพุทธศาสนายังตางประเทศ 

3.06 0.805 มาก 

26 อบรมสั่งสอนใหประชาชนมีเหตุผลเลิกงมงายในไสยศาสตร 2.96 0.806 มาก 
รวม 3.03 0.769 มาก 

              
 จากตารางที่ 4.10 จากประชากรกลุมตัวอยาง ทั้งหมด 385รูป ผลการวิเคราะหขอมูลของ
ผูตอบแบบสอบถาม พบวา กลุมตัวแปรในการเผยแผศาสนธรรม ประเมินผลได คาเฉลี่ย 3.03 สวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.769 เมื่อพิจารณารายขอ พบวา กําหนดยุทธศาสตรการเผยแผพระพุทธศาสนา
อยางตอเนื่องครอบคลุมทุกระดับและเหมาะสมกับเปาหมาย มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด 3.08 สวนคา
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.747 และพบวา จัดตั้งองคกรเผยแผพระพุทธศาสนาขึ้นเพื่อเอกภาพในการ
ดําเนินงาน และอบรมสั่งสอนใหประชาชนมีเหตุผลเลิกงมงายในไสยศาสตร มีคะแนนเทากันโดยเฉลี่ย
ต่ําสุด 2.96  สวนคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.761 และ 0.806 ในภาพรวมตัวแปรสวนใหญอยูระดับมาก 
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ตารางที ่4.11 สรุปคาเฉลี่ยคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของตัวแปรดานปจจัยพันธกิจของวัด   
n = 385 

ปจจัยพันธกิจของวัด 
ความคิดเห็น 

X  S.D. แปลผล 
1 ดานศาสนสถาน 3.14 0.658 มาก 
2 ดานศาสนบุคคล 3.09 0.723 มาก 
3 ดานศาสนสมบัต ิ 3.06 0.754 มาก 
4 ดานสิ่งแวดลอมของวัด 3.07 0.742 มาก 
5 ดานการปกครอง 3.07 0.727 มาก 
6 ดานการจัดการศึกษา 3.05 0.751 มาก 
7 ดานการบริการสาธารณะ 3.11 0.721 มาก 
8 ดานการเผยแผศาสนธรรม 3.03 0.769 มาก 

รวม 3.08 0.731 มาก 
  
 จากตารางที่ 4.11 จากประชากรกลุมตัวอยาง ทั้งหมด 385รูป ผลการวิเคราะหขอมูล
ของผูตอบแบบสอบถาม พบวา กลุมตัวแปรในดานดานปจจัยพันธกิจของวัดประเมินผลได คาเฉลี่ย 
3.08 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.731 เมื่อพิจารณารายขอ พบวา ดานศาสนสถานมีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด 
3.14 สวนคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.658 และพบวา ดานการเผยแผศาสนธรรม มีคะแนนโดยเฉลี่ย
ต่ําสุด 3.03สวนคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.769 ภาพรวมสวนใหญอยูระดับมาก 
 
ตารางที ่4.12 คาเฉลี่ยคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของตัวแปรดานปจจัยการบริหารจัดการวัดใน

งบประมาณ 
n = 385 

ปจจัยการบริหารจัดการวัด 
ความคิดเห็น 

X  S.D. แปลผล 
ดานงบประมาณ    
1 จัดตั้งมูลนิธิเพื่อการพระศาสนา เพื่อพัฒนาชุมชน รวมทั้ง

จัดการเงินผลประโยชนและเงินการกุศลของวัดอยางมีระบบ 
3.18 0.667 มาก 

2 จัดทํารายงานสภาวะทางการเงิน งบประมาณประจําวัน เดือน 
ป  อยางมีระบบและมีความโปรงใสโดยมีคณะกรรมการ
ตรวจสอบการเงินของวัด 

2.99 0.808 มาก 

3 มีการติดตอประสานงานกับหนวยงานตางๆเพื่อหางบประมาณ
ในการจัดกิจกรรมของวัดเพื่อชุมชน 

3.17 0.655 มาก 

4 ใชงบประมาณของวัดอยางคุมคาในการจัดกิจกรรมตางๆโดย
คํานึงถึงความประหยัดสุดและประโยชนสูง 

3.09 0.674 มาก 
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ตารางที ่4.12 (ตอ) 
 

ปจจัยการบริหารจัดการวัด ความคิดเห็น 

X  S.D. แปลผล 
5 จัดหาทุนการศึกษาเพื่อพัฒนาองคความรูสําหรับภิกษุและ

สามเณรภายในวัด 
3.09 0.677 มาก 

6 สงเสริมเงินทุนแกประชาชนในรูปสหกรณโดยมีคณะกรรมการ
วัดเปนผูบริหารและมีพระภิกษุใหการสนับสนุน 

3.16 0.721 มาก 

รวม 3.11 0.700 มาก 
 
 จากตารางที่ 4.12 จากประชากรกลุมตัวอยาง ทั้งหมด 385รูป ผลการวิเคราะหขอมูลของ
ผูตอบแบบสอบถาม พบวา กลุมตัวแปรในงบประมาณ ประเมินผลได คาเฉลี่ย 3.11 สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.700 เมื่อพิจารณารายขอ พบวา จัดตั้งมูลนิธิเพื่อการพระศาสนา เพื่อพัฒนาชุมชน 
รวมทั้งจัดการเงินผลประโยชนและเงินการกุศลของวัดอยางมีระบบ มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด 3.18 สวน
คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.667 และพบวา จัดทํารายงานสภาวะทางการเงิน งบประมาณประจําวัน 
เดือน ป อยางมีระบบและมีความโปรงใสโดยมีคณะกรรมการตรวจสอบการเงินของวัด มีคะแนนโดย
เฉลี่ยต่ําสุด 2.99 สวนคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.808 ในภาพรวมตัวแปรสวนใหญอยูระดับมาก 
 
ตารางที ่4.13 คาเฉลี่ยคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของตัวแปรดานปจจัยการบริหารจัดการวัดในระบบ

เทคโนโลยีสื่อสาร 
n = 385 

ปจจัยการบริหารจัดการวัด 
ความคิดเห็น 

X  S.D. แปลผล 
ดานระบบเทคโนโลยีสื่อสาร    
7 ควรมีการนําเอาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชเปนสื่อชวยในการ

บริหารจัดการวัด 
3.14 0.682 มาก 

8 ควรมีระบบการบริหารจัดการทางไกล  ผานสื่อทางไกล  เชน  
โทรทัศน วิทยุ เปนตน 

3.04 0.773 มาก 

9 ควรมีการประชาสัมพันธขอมูลขาวสารและกิจกรรมของวัดโดย
ผานสื่อมวลชนและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

3.07 0.731 มาก 

10 ควรมีหองโสตทัศนศึกษาการบริหารจัดการ ที่ มี ระบบ
อินเตอรเน็ต  ใหคณะสงฆสืบคนความรูที่เปนประโยชนตอการ
บริหารจัดการได 

3.05 0.767 มาก 

11 ควรติดตั้งอุปกรณอิเล็กทรอนิกสภายในวัดเพื่อความสะดวกใน
การดําเนินของวัด 

3.12 0.748 มาก 

รวม 3.08 0.740 มาก 
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 จากตารางที่ 4.13 จากประชากรกลุมตัวอยาง ทั้งหมด 385 รูป ผลการวิเคราะหขอมูลของ
ผูตอบแบบสอบถาม พบวา กลุมตัวแปรในระบบเทคโนโลยีสื่อสาร ประเมินผลได คาเฉลี่ย 3.08 สวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.740 เมื่อพิจารณารายขอ พบวา ควรมีการนําเอาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช
เปนสื่อชวยในการบริหารจัดการวัด มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด 3.14 สวนคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.682 และ
พบวา ควรมีระบบการบริหารจัดการทางไกล ผานสื่อทางไกล เชน โทรทัศน วิทยุ เปนตน มีคะแนน
โดยเฉลี่ยต่ําสุด 3.04 สวนคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.773 ในภาพรวมตัวแปรสวนใหญอยูระดับมาก 
 
ตารางที ่4.14 คาเฉลี่ยคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของตัวแปรดานปจจัยการบริหารจัดการวัดในชุมชน

สัมพันธ 
n = 385 

ปจจัยการบริหารจัดการวัด 
ความคิดเห็น 

X  S.D. แปลผล 
ดานชุมชนสัมพันธ    
12 มีการแตงตั้งคฤหัสถผูทรงคุณวุฒิใหเปนไวยาวัจกรประจําวัด 3.00 0.741 มาก 
13 มีการแตงตั้งประชาชนผูมีความรูและเชี่ยวชาญในดานตางๆ ให

เปนคณะกรรมการวัด 
3.07 0.748 มาก 

14 มีการประชุมอยู เปนประจําโดยเปดโอกาสใหตัวแทนภาค
ประชาชนไดแสดงความคิดเห็นและมีสวนรวมในการตัดสินใจ
กิจกรรมของวัด 

3.06 0.746 มาก 

15 เปนตัวแทนฝายสงฆในการประชุมรวมกับชุมชน 3.10 0.741 มาก 
16 สรางความสามัคคีปรองดองระหวางวัดกับชุมชน 3.04 0.757 มาก 
17 ประชาสัมพันธใหชุมชนเขามามีสวนรวมในวันสําคัญของศาสนา

และของชาติ 
3.04 0.717 มาก 

18 คอยระงับขอพิพาทและสรางความสัมพันธอันดีงามใหกับชุมชน 3.10 0.714 มาก 
19 จัดกิจกรรมที่สําคัญและมีประโยชนทั้งตอวัดและชุมชนเทานั้น 3.13 0.708 มาก 

รวม 3.07 0.734 มาก 
              
 จากตารางที่ 4.14 จากประชากรกลุมตัวอยาง ทั้งหมด 385รูป ผลการวิเคราะหขอมูลของ
ผูตอบแบบสอบถาม พบวา กลุมตัวแปรในชุมชนสัมพันธ ประเมินผลได คาเฉลี่ย 3.07 สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.734 เมื่อพิจารณารายขอ พบวา จัดกิจกรรมที่สําคัญและมีประโยชนทั้งตอวัดและชุมชน
เทานั้น มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด 3.13 สวนคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.708 และพบวา มีการแตงตั้งคฤหัสถ
ผูทรงคุณวุฒิใหเปนไวยาวัจกรประจําวัด มีคะแนนโดยเฉลี่ยต่ําสุด 3 สวนคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.741 
ในภาพรวมตัวแปรสวนใหญอยูระดับมาก 
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ตารางที ่4.15 คาเฉลี่ยคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของตัวแปรดานปจจัยการบริหารจัดการวัดในภาวะ
ผูนําที่เหมาะสม 

n = 385 

ปจจัยการบริหารจัดการวัด 
ความคิดเห็น 

X  S.D. แปลผล 
ดานภาวะผูนําที่เหมาะสม    
20 เจาอาวาสควรมีภาวะผูนําและวิสัยทัศนในการบริหาร 3.00 0.739 มาก 
21 ปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดีในสังคมอยางยุติธรรม 3.07 0.732 มาก 
22 สามารถวิเคราะหงานและปฏิบัติงานตามลําดับขั้นตอนไดอยาง

ประสิทธิภาพ 
3.01 0.761 มาก 

23 เปนที่ยอมรับของคณะสงฆและประชาชนทั่วไป 3.15 0.659 มาก 
รวม 3.06 0.723 มาก 

 
 จากตารางที่ 4.15 จากประชากรกลุมตัวอยาง ทั้งหมด 385รูป ผลการวิเคราะหขอมูล
ของผูตอบแบบสอบถาม พบวา กลุมตัวแปรในภาวะผูนําที่เหมาะสม ประเมินผลได คาเฉลี่ย 3.06 
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.723 เมื่อพิจารณารายขอ พบวา เปนที่ยอมรับของคณะสงฆและประชาชน
ทั่วไป มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด 3.15 สวนคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.659 และพบวา เจาอาวาสควรมีภาวะ
ผูนําและวิสัยทัศนในการบริหาร มีคะแนนโดยเฉลี่ยต่ําสุด 3 สวนคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.739 ใน
ภาพรวมตัวแปรสวนใหญอยูระดับมาก 
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ตารางที่ 4.16 คาเฉลี่ยคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของตัวแปรปจจัยการบริหารจัดการวัดในกฎ
ขอบังคับ 

n = 385 

ปจจัยการบริหารจัดการวัด 
ความคิดเห็น 

X  S.D. แปลผล 
ดานกฎขอบังคับ    
24 ยึดถือพระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ. 2505 แกไข พ.ศ. 2535 

เปนสําคัญ 
3.10 0.761 มาก 

25 ปฏิบัติตามกฎและระเบียบเพิ่มเติมของมหาเถรสมาคม 3.13 0.690 มาก 
26 ออกกฎระเบียบในการอยูรวมกันเปนหมูคณะที่ไมขัดตอพระ

ธรรมวินัย 
3.00 0.773 มาก 

27 บริหารกิจการคณะสงฆโดยไมขัดตอรัฐธรรมนูญ 3.09 0.737 มาก 
28 มีการสอบสวนและไตรสวนสงฆผูกระทําความผิดพระวินัยตาม

กระบวนการยุติธรรมของคณะสงฆ 
3.08 0.705 มาก 

29 ใหความรวมมือกับเจาหนาฝายบานเมืองในการตรวจสอบความ
เรียบรอยภายในวัด 

3.05 0.783 มาก 

รวม 3.08 0.742 มาก 
 
 จากตารางที่ 4.16 จากประชากรกลุมตัวอยาง ทั้งหมด 385รูป ผลการวิเคราะหขอมูล
ของผูตอบแบบสอบถาม พบวา กลุมตัวแปรในกฎขอบังคับ ประเมินผลได คาเฉลี่ย 3.08 สวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.742 เมื่อพิจารณารายขอ พบวา ปฏิบัติตามกฎและระเบียบเพิ่มเติมของมหาเถร
สมาคม มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด 3.13 สวนคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.690 และพบวา ออกกฎระเบียบใน
การอยูรวมกันเปนหมูคณะที่ไมขัดตอพระธรรมวินัยมีคะแนนโดยเฉลี่ยต่ําสุด 3 สวนคาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.773 ในภาพรวมตัวแปรสวนใหญอยูระดับมาก 
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ตารางที ่4.17 สรุปคาเฉลี่ยคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของตัวแปรดานปจจัยการบริหารจัดการวัด 
                                 n = 385 

ปจจัยท่ีสงผลตอกระบวนทัศนการบริหารจัดการวัด 
ความคิดเห็น 

X  S.D. แปลผล 
1 ดานงบประมาณ 3.11 0.700 มาก 
2 ดานระบบเทคโนโลยีสื่อสาร 3.08 0.740 มาก 
3 ดานชุมชนสัมพันธ 3.07 0.734 มาก 
4 ดานภาวะผูนําที่เหมาะสม 3.06 0.723 มาก 
5 ดานกฎขอบังคับ 3.08 0.742 มาก 

รวม 3.08 0.728 มาก 
 
 จากตารางที่ 4.17 จากประชากรกลุมตัวอยาง ทั้งหมด 385รูป ผลการวิเคราะหขอมูลของ
ผูตอบแบบสอบถาม พบวา กลุมตัวแปรในดานปจจัยการบริหารจัดการวัดประเมินผลได คาเฉลี่ย 
3.08 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.728 เมื่อพิจารณารายขอ พบวา ดานงบประมาณ มีคะแนนเฉลี่ย
สูงสุด 3.11 สวนคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.700 และพบวา ดานภาวะผูนําที่เหมาะสมมีคะแนนโดย
เฉลี่ยต่ําสุด 3.06สวนคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.723 ในภาพรวมตัวแปรสวนใหญอยูระดับมาก 
 
ตารางที ่4.18 สรุปคาเฉลี่ยคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของตัวแปรปจจัยที่มีผลตอการบริหารจัดการวัดยุค

โลกาภิวัตนไดแก ปจจัยพันธกิจของวัดและปจจัยการบริหารจัดการวัด 
                                 n = 385 

ปจจัยท่ีมีผลตอกระบวนทัศนการบริหารจัดการวัดในยุคโลกาภิวัตน 
ความคิดเห็น 

X  S.D. แปลผล 
1 ปจจัยพันธกิจของวัด 3.08 0.731 มาก 
2 ปจจัยการบริหารจัดการวัด 3.08 0.728 มาก 

รวม 3.08 0.730 มาก 
 

จากตารางที่ 4.18 จากประชากรกลุมตัวอยาง ทั้งหมด 385รูป ผลการวิเคราะหขอมูลของ
ผูตอบแบบสอบถาม พบวา กลุมตัวแปรในตัวแปรปจจัยที่มีผลตอการบริหารจัดการวัดยุคโลกาภิวัตน 
ประเมินผลได คาเฉลี่ย 3.08 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.730 
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ตอนที่ 4 ผลการวิเคราะหกระบวนทัศนการบริหารจัดการวัดยุคโลกาภิวัตนในจังหวัด
นครสวรรคและจังหวัดพิจิตรตามตัวแปร 5 ดาน  
 
ตารางที่ 4.19 คาเฉลี่ยคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของตัวแปรกระบวนทัศนการบริหารจัดการวัดในยุค

โลกาภิวัตนในดานกระบวนทัศนการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 
                n = 385 

กระบวนทัศนการบริหารจัดการวัดในยุคโลกาภิวัตน 
ความคิดเห็น 

X  S.D. แปลผล 
กระบวนทัศนการปกครองในระบอบประชาธิปไตย    
1 ทําวัดใหเปนมหาวิทยาลัยประชาธิปไตย ศูนยกลางการบริหาร

และการปกครอง 
3.14 0.615 มาก 

2 เนนหลักของการมีสวนรวมและเสียงขางมาก โดยมีธรรมะเปน
มโนทัศน 

3.13 0.635 มาก 

3 ทําวัดใหเปนสโมสรของชาวบานโดยสรางเครือขายสัมพันธกับ
โรงเรียนและหนวยงานภาครัฐ (รัฐ บวร) 

3.19 0.699 มาก 

รวม 3.15 0.650 มาก 
 
 จากตารางที่ 4.19 จากประชากรกลุมตัวอยาง ทั้งหมด 385รูป ผลการวิเคราะหขอมูลของ
ผูตอบแบบสอบถาม พบวา กลุมตัวแปรในกระบวนทัศนการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 
ประเมินผลได คาเฉลี่ย 3.15 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.650 เมื่อพิจารณารายขอ พบวา มีการทําวัด
ใหเปนสโมสรของชาวบานโดยสรางเครือขายสัมพันธกับโรงเรียนและหนวยงานภาครัฐ (รัฐ บวร) มี
คะแนนเฉลี่ยสูงสุด 3.19 สวนคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.699 และพบวา เนนหลักของการมีสวนรวม
และเสียงขางมาก โดยมีธรรมะเปนมโนทัศน มีคะแนนโดยเฉลี่ยต่ําสุด 3.13 สวนคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
0.635 ในภาพรวมตัวแปรสวนใหญอยูระดับมาก 
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ตารางที่ 4.20 คาเฉลี่ยคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของตัวแปรกระบวนทัศนการบริหารจัดการวัดในยุค
โลกาภิวัตนในกระบวนทัศนการพัฒนาภาวะผูนําชุมชนยุคโลกาภิวัตน 

                n = 385 

กระบวนทัศนการบริหารจัดการวัดในยุคโลกาภิวัตน 
ความคิดเห็น 

X  S.D. แปลผล 
กระบวนทัศนการพัฒนาภาวะผูนํายุคโลกาภิวัตน    
1 เปนนักปราชญ มีความรูมีวิสัยทัศนกวางไกล มีคุณธรรมและ

จริยธรรมในการปกครองดูแลวัด 
3.08 0.682 มาก 

2 เปนนิติบริกรไกลเกลี่ยขอพิพาทใหกับประชาชน คอยใหความรู
เรื่องการเมืองและสรางความสมานฉันทใหกับประชาชน 

3.00 0.741 มาก 

3 มีจิตสาธารณะ มีความรับผิดชอบ อุทิศตนเพื่อประโยชน
สวนรวม 

3.07 0.748 มาก 

รวม 3.05 0.724 มาก 
 
 จากตารางที่ 4.20 จากประชากรกลุมตัวอยาง ทั้งหมด 385 รูป ผลการวิเคราะหขอมูลของ
ผูตอบแบบสอบถาม พบวา กลุมตัวแปรในกระบวนทัศนการพัฒนาภาวะผูนําชุมชนยุคโลกาภิวัตน
ประเมินผลได คาเฉลี่ย 3.05 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.724 เมื่อพิจารณารายขอ พบวา เปน
นักปราชญ มีความรูมีวิสัยทัศนกวางไกล มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปกครองดูแลวัด มีคะแนน
เฉลี่ยสูงสุด 3.08 สวนคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.682 และพบวา เปนนิติบริกรไกลเกลี่ยขอพิพาทใหกับ
ประชาชน คอยใหความรูเรื่องการเมืองและสรางความสมานฉันทใหกับประชาชน มีคะแนนโดยเฉลี่ย
ต่ําสุด 3.00สวนคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.741 ในภาพรวมตัวแปรสวนใหญอยูระดับมาก 
 
ตารางที่ 4.21 คาเฉลี่ยคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของตัวแปรกระบวนทัศนการบริหารจัดการวัดในยุค

โลกาภิวัตนในกระบวนทัศนการเผยแผธรรมะดวยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
                n = 385 

กระบวนทัศนการบริหารจัดการวัดในยุคโลกาภิวัตน 
ความคิดเห็น 

X  S.D. แปลผล 
กระบวนทัศนการเผยแผธรรมะดวยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ    

1 ทําวัดใหเปนสถานศึกษาแบบครบวงจรทั้งในระบบและนอก
ระบบตลอดจนการศึกษาตลอดชีวิต 

3.06 0.746 มาก 

2 ทําวัดใหเปนวิเวกสถานมีความสัปปายะทุกดานเหมาะแกการ
ปฏิบัติธรรมมีการนําเทคโนโลยีมาใชในกาเผยแผ 

3.10 0.741 มาก 

3 จัดนิทรรศการในวันสําคัญของชาติและศาสนาและจัดกิจกรรม
ที่สอดคลองกับวันสําคัญตางๆ เพื่อเสริมสรางคุณธรรม
จริยธรรมใหกับประชาชน 

3.00 0.739 มาก 

รวม 3.05 0.742 มาก 
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 จากตารางที่ 4.21 จากประชากรกลุมตัวอยาง ทั้งหมด 385 รูป ผลการวิเคราะหขอมูลของ
ผูตอบแบบสอบถาม พบวา กลุมตัวแปรในกระบวนทัศนการเผยแผธรรมะดวยระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศประเมินผลได คาเฉลี่ย 3.05 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.724 เมื่อพิจารณารายขอ พบวา 
ทําวัดใหเปนวิเวกสถานมีความสัปปายะทุกดานเหมาะแกการปฏิบัติธรรม มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด 3.10 
สวนคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.741 และพบวา จัดนิทรรศการในวันสําคัญของชาติและศาสนาและจัด
กิจกรรมที่สอดคลองกับวันสําคัญตางๆ เพื่อเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมใหกับประชาชน มีคะแนน
โดยเฉลี่ยต่ําสุด 3 สวนคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.739 ในภาพรวมตัวแปรสวนใหญอยูระดับมาก 
 
ตารางที่ 4.22 คาเฉลี่ยคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของตัวแปรกระบวนทัศนการบริหารจัดการวัดในยุค

โลกาภิวัตนในกระบวนทัศนการสรางสุขภาวะและอนามัยชุมชน 
                n = 385 

กระบวนทัศนการบริหารจัดการวัดในยุคโลกาภิวัตน 
ความคิดเห็น 

X  S.D. แปลผล 
กระบวนทัศนการสรางสุขภาวะและอนามัยชุมชน    
1 ทําวัดใหเปนศูนยปรึกษาปญหาชีวิตชวยฟนฟูผูปวยทางใจ 

รักษาสุขภาพทางใจดวยธรรมโอสถ 
3.07 0.732 มาก 

2 สรางเครือขายกับโรงพยาบาลเพื่อจัดตั้งอนามัยชุมชนภายในวัด 
ทําวัดใหเปนคลินิกเวชภัณฑแพทยแผนโบราณ 

3.01 0.761 มาก 

3 ทําวัดใหเปนศูนยสงเสริมการใชชีวิตกับธรรมชาติ และบริโภค
ผักสมุนไพรเพื่อบําบัดโรคภัยตางๆ 

3.15 0.659 มาก 

รวม 3.08 0.717 มาก 
  
 จากตารางที่ 4.22 จากประชากรกลุมตัวอยาง ทั้งหมด 385 รูป ผลการวิเคราะหขอมูลของ
ผูตอบแบบสอบถาม พบวา กลุมตัวแปรในกระบวนทัศนการสรางสุขภาวะทางใจและอนามัยชุมชน
ประเมินผลได คาเฉลี่ย 3.08 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.717 เมื่อพิจารณารายขอ พบวา ทําวัดใหเปน
ศูนยสงเสริมการใชชีวิตกับธรรมชาติ และบริโภคผักสมุนไพรเพื่อบําบัดโรคภัยตางๆ มีคะแนนเฉลี่ย
สูงสุด 3.15 สวนคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.659 และพบวา สรางเครือขายกับโรงพยาบาลเพื่อจัดตั้ง
อนามัยชุมชนภายในวัด ทําวัดใหเปนคลินิกเวชภัณฑแพทยแผนโบราณ มีคะแนนโดยเฉลี่ยต่ําสุด 3.01 
สวนคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.761 ในภาพรวมตัวแปรสวนใหญอยูระดับมาก 
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ตารางที่ 4.23 คาเฉลี่ยคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของตัวแปรกระบวนทัศนการบริหารจัดการวัดในยุค
โลกาภิวัตนในกระบวนทัศนการเฝาระวังและสกัดก้ันอบายมุขทั้งปวง 

                n = 385 

กระบวนทัศนการบริหารจัดการวัดในยุคโลกาภิวัตน 
ความคิดเห็น 

X  S.D. แปลผล 
กระบวนทัศนการเฝาระวังและสกัดก้ันอบายมุขทั้งปวง    
1 ทําวัดใหเปนสถานที่สีขาวปลอดอบายมุขทั้งปวง 3.09 0.737 มาก 
2 ทําวัดใหเปนสถานที่จัดกิจกรรมใหความรูแกเยาวชน เพื่อ

ปองกันและแกไขสิ่งเสพติดอันเปนโทษโดยใชหลักธรรมเปน
เครื่องนําชีวิต 

3.08 0.705 มาก 

3 ปฏิเสธการจัดงานมหรศพที่มีการเลนเบี่ยงเบนไปในทางการ
พนันอันทําจิตใหลุมหลงเปนเหตุใหเสียทรัพยสิน 

3.05 0.783 มาก 

รวม 3.07 0.742 มาก 
 
 จากตารางที่ 4.23 จากประชากรกลุมตัวอยาง ทั้งหมด 385รูป ผลการวิเคราะหขอมูลของ
ผูตอบแบบสอบถามถึง พบวา กลุมตัวแปรในกระบวนทัศนการเฝาระวังและสกัดกั้นอบายมุขทั้งปวง
ประเมินผลได คาเฉลี่ย 3.07 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.7742 เมื่อพิจารณารายขอ พบวา ทําวัดให
เปนสถานที่สีขาวปลอดอบายมุขทั้งปวง มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด 3.09 สวนคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.737 
และพบวา ปฏิเสธการจัดงานมหรศพที่มีการเลนเบี่ยงเบนไปในทางการพนันอันทําจิตใหลุมหลงเปน
เหตุใหเสียทรัพยสิน มีคะแนนโดยเฉลี่ยต่ําสุด 3.05 สวนคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.783 ในภาพรวมตัว
แปรสวนใหญอยูระดับมาก 
 

ตารางที ่4.24 สรุปคาเฉลี่ยคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของตัวแปรกระบวนทัศนการบริหารจัดการวัด
ในยุคโลกาภิวัตน 

                                 n = 385 

กระบวนทัศนการบริหารจัดการวัดในยุคโลกาภิวัตน 
ความคิดเห็น 

X  S.D. แปลผล 
1 กระบวนทัศนการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 3.15 0.650 มาก 
2 กระบวนทัศนการพัฒนาภาวะผูนําชุมชนยุคโลกาภิวัตน 3.05 0.724 มาก 
3 กระบวนทัศนการเผยแผธรรมะดวยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 3.05 0.742 มาก 
4 กระบวนทัศนการสรางสุขภาวะและอนามัยชุมชน 3.08 0.717 มาก 
5 กระบวนทัศนการเฝาระวังและสกัดก้ันอบายมุขทั้งปวง 3.07 0.742 มาก 

รวม 3.08 0.715 มาก 
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 จากตารางที่ 4.24 จากประชากรกลุมตัวอยาง ทั้งหมด 385 รูป ผลการวิเคราะหขอมูลของ
ผูตอบแบบสอบถามถึง พบวา กลุมตัวแปรในกระบวนทัศนใหมการบริหารจัดการวัดในยุคโลกาภิวัตน 
ประเมินผลได คาเฉลี่ย 3.08 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.715 เมื่อพิจารณารายขอ พบวา ศูนยกลาง
การพัฒนายุคใหมในระบอบประชาธิปไตย มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด 3.15 สวนคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
0.650 และพบวา ผูนําชุมชนยุคใหม และศูนยกลางการศึกษาและการปฏิบัติธรรมมีคะแนนเทากัน
โดยเฉลี่ยต่ําสุด 3.05 สวนคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.742 ในภาพรวมตัวแปรสวนใหญอยูระดับมาก 

ตอนท่ี 5ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางตัวแปรตนกับกระบวนทัศนการบริหารจัดการ
วัดยุคโลกาภิวัตนในจังหวัดนครสวรรคและจังหวัดพิจิตรซึ่งเปนตัวแปรตาม โดยใชสถิติการถดถอย
แบบขั้นตอน (Multiple Regression Analysis)       

เพื่อทราบถึงความสัมพันธระหวางตัวแปรปจจัยที่มีผลตอกระบวนทัศนการบริหารจัดการวัด
ยุคโลกาภิวัตน (X) กับกระบวนทัศนการบริหารจัดการวัดในยุคโลกาภิวัตน(Y) เพื่อใหเกิดความเขาใจ
ตรงกันผูวิจัยจึงใชสัญลักษณดังตอไปนี้ 

 
Y = กระบวนทัศนการบริหารจัดการวัดในยุคโลกาภิวัตน 
X1 = ดานศาสนสถาน 
X2 = ดานศาสนบุคคล 
X3 = ดานศาสนสมบัต ิ
X4 = ดานสิ่งแวดลอมภายในวัด 
X5 = ดานการปกครอง 
X6 = ดานการจัดการศึกษา 
X7 = ดานการบริการสาธารณะ 
X8 = ดานการเผยแผศาสนธรรม 
X9 = ดานงบประมาณ 
X10 = ดานระบบเทคโนโลยีสื่อสาร 
X11 = ดานชุมชนสัมพันธ 
X12 = ดานภาวะผูนําที่เหมาะสม 
X13 = ดานกฎขอบังคับ 
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ตารางที่ 4.25คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางตัวแปรปจจัยที่มีผลตอกระบวนทัศนการบริหารจัดการวัดยุคโลกาภิวัตน (X) กับกระบวนทัศนการบริหารจัดการ
วัดในยุคโลกาภิวัตน(Y) 

ตัว
แปร 

 

X  

Y X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10 X11 X12 X13 
3.08 3.14 3.09 3.06  3.07 3.07 3.05 3.11 3.03 3.11 3.08 3.07 3.06 3.08 

Y 3.08 1.000              
X1 3.14 0.314** 1.000             
X2 3.09 0.148** 0.075 1.000            
X3 3.06 0.010 0.016 0.173** 1.000           

X4 3.07 0.119* 0.113* 0.053 0.074 1.000          

X5 3.07 0.395** 0.047 0.003 0.082 0.075 1.000         

X6 3.05 0.432** 0.025 0.097* 0.025 0.040 .517** 1.000        

X7 3.11 0.393** 0.156** 0.077 0.028 0.028 0.009 0.288** 1.000       

X8 3.03 0.478** 0.219** 0.158** 0.066 0.099* 0.058 0.065 0.080 1.000      

X9 3.11 0.427** 0.499** 0.071 .158** 0.021 0.064 0.051 0.087 0.222** 1.000     

X10 3.08 0.251** 0.123** 0.807** .208** 0.092 0.010 0.124** 0.111* 0.224** 0.102* 1.000    

X11 3.07 0.022 0.048 0.118* .492** 0.012 0.029 0.044 0.056 0.042 0.165** 0.070 1.000   

X12 3.06 .119* 0.113* 0.053 0.074 1.000** 0.075 0.040 0.028 0.099* 0.021 0.092 0.012 1.000  

X13 3.08 0.354** 0.137** 0.092 0.006 0.047 0.001 0.230** 0.915** 0.099* 0.066 0.145** 0.027 0.047 1.000 

** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
* Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
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 จากตารางที่ 4.25พบวาจากการใชการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน พบวาใน
ขั้นตอนสุดทายตัวแปรอิสระ 5 ตัวแปร สามารถอธิบายความผันแปรของตัวแปรตามอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 ดังนี้ 
 

Y = กระบวนทัศนการบริหารจัดการวัดยุคโลกาภิวัตน 
X5 = ปจจัยดานการปกครอง 
X6 = ปจจัยดานการจัดการศึกษา 
X8 = ปจจัยดานการเผยแผศาสนธรรม 
X9 = ปจจัยดานงบประมาณ 
X13 = ปจจัยดานกฎขอบังคับ 

 
ผลการวิเคราะหขอมูลดวยสถิติถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน ไดผลลัพธดังนี้ 

 
ตารางที่ 4.26 การวิเคราะหการแปรปรวนจากตัวแปรเกณฑและตัวแปรพยากรณ (ANOVA) 
 

โมเดล 
แหลงความ
แปรปรวน 

SS df MS F Sig. 

1 Regression 259.970 5 51.994 190.454 .000 
Residual 103.571 379 60.273   

Total 363.541 384    
 

ตารางที่ 4.27 ผลการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณ โดยใชตัวแปรพยากรณ (X5, X6, X8, X9, X13)

กับตัวแปรเกณฑ (y) 

 

ตัวแปร 
Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients t Sig. 

B S.E. Beta 
Constant 3.471 4.352 - 3.499 0.001 

X5 0.414 0.344 0.478 2.783 0.024 
X6 0.329 0.221 0.366 5.221 0.000 
X8 0.147 0.121 0.167 6.786 0.000 
X9 0.402 0.325 0.471 5.441 0.000 
X13 0.310 0.257 0.359 3.497 0.001 

 

หมายเหตุ R2= 0.7151 Adjusted R2 = 0.6970 
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ดังนั้นสมการถดถอยท่ีเหมาะสมคือ 
Y = 3.471 + 0.414(X5)+ 0.329(X6) + 0.147(X8) +0.402(X9) + 0.310(X13) 
สมการถดถอยมาตรฐาน 
ZY = 0.478(X5)+ 0.366(X6) + 0.167(X8) +0.471(X9) + 0.359(X13) 

 
4.3 ขอเสนอแนะปรับปรุง 

จากผลการวิเคราะหขอมูลในเชิงคุณภาพทําใหทราบกระบวนทัศนการบริหารจัดการวัดยุค
โลกาภิวัตนในจังหวัดนครสวรรคและจังหวัดพิจิตรซึ่งมีทั้งหมด 5 ดานซึ่งประกอบดวย 1) กระบวน
ทัศนการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 2) กระบวนทัศนการพัฒนาภาวะผูนํายุคโลกาภิวัตน       
3) กระบวนทัศนการเผยแผธรรมะดวยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 4) กระบวนทัศนการสรางสุขภาวะ
ทางและอนามัยชุมชน และ 5) กระบวนทัศนการเฝาระวังและสกัดกั้นอบายมุขทั้งปวง โดยกระบวน
ทัศนทั้ง 5 นี้ มีตัวแปรอันเปนปจจัยที่มีผลตอกระบวนทัศนการบริหารจัดวัดยุคโลกาภิวัตน จํานวน 13 ตัวแปร 
แบงเปนปจจัยพันธกิจของวัดจํานวน 8 ตัวแปร ไดแก 1) ดานศาสนสถาน 2) ดานศาสนบุคคล           
3) ดานศาสนสมบัติ 4) ดานสิ่งแวดลอมภายในวัด 5) ดานการปกครอง 6) ดานการจัดการศึกษา        
7) ดานการบริการสาธารณะ 8) ดานการเผยแผศาสนธรรม และปจจัยการบริหารจัดการวัดจํานวน 5 ตัวแปร 
ไดแก 1) ดานงบประมาณ 2) ดานระบบเทคโนโลยีสื่อสาร 3) ดานชุมชนสัมพันธ 4) ดานภาวะผูนําที่
เหมาะสมและ 5) ดานกฎขอบังคับเมื่อทําการวิเคราะหเชิงคุณภาพแลวนําตัวแปรทั้งหมดที่ไดจากการ
สัมภาษณไปสรางแบบสอบถามเพื่อทําการวิเคราะหในเชิงปริมาณ ผลการวิเคราะหขอมูลจากการใช
การวิเคราะหการถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน พบวาปจจัยทีม่ผีลตอกระบวนทัศนการบริหารจัดการวัด
ยุคโลกาภิวัตนในจังหวัดนครสวรรคและจังหวัดพิจิตรเรียงตามลําดับจากมากไปหานอย ดังนี้ ปจจัย
ดานการปกครอง (B =0.414) ปจจัยดานงบประมาณ (B =0.402) ปจจัยดานการจัดการศึกษา         
(B =0.329) ปจจัยดานกฎขอบังคับ (B =0.310) และปจจัยดานการเผยแผศาสนธรรม (B =0.147) 
ตามลําดับ ซึ่งทั้ง 5 ตัวแปร สามารถรวมกันอธิบายความผันแปรของกระบวนทัศนการบริหารจัดการ
วัดยุคโลกาภิวัตนในจังหวัดนครสวรรคและจังหวัดพิจิตรไดรอยละ 71.51 (R2 = 0.7151)เมื่อทราบผล
การวิเคราะหในเชิงปริมาณแลวผูวิจัยนําปจจัยที่มีผลตอกระบวนทัศนการบริหารจัดการวัดยุคโลกาภิ
วัตนในจังหวัดนครสวรรคและจังหวัดพิจิตรไปสรางเปนแบบสัมภาษณท่ีใชสําหรับการสนทนากลุมเพื่อ
ทราบขอเสนอแนะปรับปรุงกระบวนทัศนการบริหารจัดการวัดยุคโลกาภิวัตนในจังหวัดนครสวรรค
และจังหวัดพิจิตรขอมูลที่นํามาวิเคราะหไดมาโดยการสนทนากลุม (Focus Group) จากประชากรที่
เปนกลุมตัวอยางจํานวน 13 รูป/คน ใชวิธีการวิเคราะหเนื้อหานําเสนอขอมูลดวยวิธีการพรรณนาและ
สังเคราะหขอมูลเพื่อเสนอแนะปรับปรุงกระบวนทัศนการบริหารจัดการวัดยุคโลกาภิวัตนในจังหวัด
นครสวรรคและจังหวัดพิจิตรดังตอไปนี ้
 1) ขอเสนอแนะดานการปกครอง 
  การปกครองวัดในปจจุบันยึดธรรมาธิปไตยเปนแบบแผน ปกครองกันดวยระบบอาวุโสภันเต 
สังคมสงฆเปนสังคมแหงการเอื้อเฟอเผื่อแผ การปกครองเนนนโยบายคณะสงฆสวนกลางเปนสําคัญ  
มีเจาอาวาสเปนผูปกครองสูงสุดภายในวัด อาศัยหลักพระธรรมวินัยเปนแมบทกฎหมายในการ
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ปกครองดูแลสงฆภายในวัด แตเมื่อยุคสมัยเปลี่ยนไปวัดจําตองปรับตัวเพื่อใหทันตอยุคสมัย            
ดังขอเสนอแนะจากการสนทนากลุมดังนี้ 
  “ปจจุบันการปกครองในระบอบประชาธิปไตยเปนที่ไดรับการยอมรับจากประเทศที่
เจริญแลวรวมทั้งประเทศไทยดวย ดังนั้นวัดเองตองพัฒนาในเรื่องการปกครองใหเปนไปตามระบอบ
การปกครองของประเทศ อันที่จริงพระพุทธศาสนาเองก็มีมโนทัศนในเรื่องของประชาธิปไตยอยู แตยัง
ไมเปนรูปธรรมเทาที่ควร จําเปนจะตองปฏิรูปใหทันตอยุคสมัย” (บทสนทนากลุม พระราชปญญาเวที 
รองเจาคณะภาค 4 สนทนากลุมเมื่อวันที ่25 ธันวาคม 2556) 
  “วัดตองมีสภาการปกครองสงฆภายในวัด มีการแบงแยกอํานาจหนาที่เปนฝายตาง ๆ
อยางชัดเจน มีความโปรงใส สามารถตรวจสอบได” (บทสนทนากลุม พระเทพปริยัติเมธี เจาคณะ
จังหวัดนครสวรรค สนทนากลุมเมื่อวันที ่25 ธันวาคม 2556) 
  “วัดตองมีกระบวนการเลือกตั้งในทุกขอบเขตอํานาจหนาที่ เชน ตําแหนงเจาอาวาส 
ตําแหนงตางๆ ของพระสงฆภายในวัด และตําแหนงคณะกรรมการวัดเปนตน โดยอาศัยหลักความเปน
ประชาธิปไตยเปนสําคัญ” (บทสนทนากลุม นายสุรชัย ขันอาสา ผูวาราชการจังหวัดพิจิตรสนทนา
กลุมเมื่อวันที ่25 ธันวาคม 2556) 
  “วัดตองมีการประชุมปรึกษาหารือกันอยูเปนประจํา เพื่อรับฟงปญหาและขอคิดเห็น
ของพระสงฆภายในวัด โดยเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมดวย” (บทสนทนากลุม นายชัย
โรจน มีแดง ผูวาราชการจังหวัดนครสวรรคสนทนากลุมเมื่อวันที ่25 ธันวาคม 2556) 
  “การปกครองวัดในระบอบประชาธิปไตยตองอาศัยหลักเหตุผล หลักความยุติธรรม และ
หลักความเสมอภาคเปนสําคัญดวย จึงจะเรียกวาประชาธิปไตยโดยชอบธรรม” (บทสนทนากลุม พระ
ทฆีทัสสีมุนีวงศ เจาคณะจังหวัดพิจิตรสนทนากลุมเมื่อวันที ่25 ธันวาคม 2556) 
  “การเลือกตั้งตองเปนไปดวยความบริสุทธิ์ยุติธรรม ตองยึดเอาสังฆามติเปนสําคัญ 
เคารพใหเกียรติซึ่งกันและกันสรางความสามัคคีปรองดองใหเกิดขึ้นในหมูคณะ” (บทสนทนากลุม 
พล.ต.ต. สืบกศักดิ์ ชวาลวิวัฒนผบก.ภ.จว. นครสวรรคสนทนากลุมเมื่อวันที ่25 ธันวาคม 2556) 
  จากบทสนทนากลุมขางตนสรุปขอเสนอแนะในดานการปกครองไดวา วัดจะตองจัดตั้ง
สภาการปกครองสงฆตามระบอบประชาธิปไตย โดยอาศัยการเลือกตั้งที่มาจากเสียงสวนใหญเปน
สังฆามติ การปรึกษาหารือการมีสวนรวมการเคารพใหเกียรติการกระจายอํานาจการถือหลักเหตุผล 
ความยุติธรรม ความสามัคคีและความพรอมเพียงในหมูคณะ 
 2) ขอเสนอแนะดานงบประมาณ 
  งบประมาณของวัดนั้นมีที่มาจากหลายที่ เชนงบสนับสนุนจากหนวยงานที่เกี่ยวของ 
ศรัทธาสาธุชนที่สามารถทําบุญไดตามกําลังศรัทธา เปนตน ซึ่งงบประมาณวัดนั้นยังไมมีความแนนอน 
แตถือวามีความสําคัญเปนอยางมากในยุคปจจุบันที่เศรษฐกิจมีความเคลื่อนตัวไปอยางรวดเร็ว         
วัดจําตองมีระบบจัดการงบประมาณอยางถูกวิธี ดังขอเสนอแนะจากการสนทนากลุมดังนี้ 
 “งบประมาณของวัดจะตองมีคณะกรรมการที่คอยดูแลอยางเครงครัด ตองอยูในรูปมูลนิธิ 
กองทุน บัญชีฝากธนาคารที่สามารถเบิกถอนได” (บทสนทนากลุม นายมณฑล รอยตระกูลสรรพากร
เขตพ้ืนที่พิจิตรสนทนากลุมเมื่อวันที ่25 ธันวาคม 2556) 
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  “วัดตองสามารถชี้แจงที่มาของงบประมาณได ซึ่งงบประมาณตองไดมาดวยความ
บริสุทธิ์ถูกตองไมผิดหลักนิติธรรม ดวยวาพระสงฆเปนผูที่ไมมีอาชีพ การไดมางบประมาณก็ไดอาศัย
ศรัทธาจากยาติโยมสาธุชน ดังนั้นจําเปนจะตองแสดงบัญชีราย – รายจาย ใหถูกตอง เพื่อแสดงความ
บริสุทธิ์ในการไดมาและใชจายงบประมาณ” (บทสนทนากลุม พล.ต.ต.กฤษณะ ศิริปยะวัตน 
ผบก.ภ.จว. พิจิตรสนทนากลุมเมื่อ 25 ธันวาคม 2556) 
  “วัดตองรักษาสมดุลในเรื่องงบประมาณ กลาวคือ รายรับและรายจายตองมีความสมดุลกัน 
ตองใชงบประมาณในการบริหารจัดการวัดเทาที่จําเปน วัดตองไมเปนหนี้ เพราะเปนการผิดหลัก    
พระธรรมวินัย” (บทสนทนากลุม นายวิเชียรใจผาสุข สรรพากรเขตพื้นที่นครสวรรค สนทนากลุมเมื่อ 
วันที่ 25 ธันวาคม 2556) 
  “งบประมาณที่วัดไดมานั้นตองถูกนําไปใชอยางเหมาะสมตามหลักคุณธรรม เปนไปเพื่อ
ประโยชนของศาสนาและชุมชน การใชงบประมาณจึงจําเปนตองผานคณะการดานงบประมาณทุกครั้ง” 
(บทสนทนากลุม พระครูนิยมกิจจานุกิจ พระวินายาธิการประจําจังหวัดนครสวรรคสนทนากลุมวันที่
เมื่อ 25 ธันวาคม 2556) 
  “คณะกรรมการดานงบประมาณของวัดตองอาศัยการมีสวนรวมในภาคประประชาชน
ดวย แตตองมีการคัดเลือกผูที่มีความเหมาะสมทั้งดานความรู ความซื่อสัตย และความรับผิดชอบ”
(บทสนทนากลุม พระราชพรหมาจารย พระนักเผยแผจังหวัดนครสวรรคสนทนากลุมวันที่เมื่อ 25 
ธันวาคม 2556) 
  “การใชงบประมาณของวัดตองเนนหลักความคุมคา และหลักประโยชน เปนเบื้องตน 
คํานึงถึงกิจที่จําเปน กิจที่ควรทํากอนและหลังเปนสําคัญ มีกาจําแนกงบประมาณไวเปนรายดาน เพื่อ
สะดวกตอการใชจายงบประมาณ และตองมีความโปรงใสสามารถตรวจสอบได” (บทสนทนากลุม นายชัยโรจน       
มีแดง ผูวาราชการจังหวัดนครสวรรคสนทนากลุมวันที่เมื่อ 25 ธันวาคม 2556) 
  จากบทสนทนากลุมขางตนสรุปขอเสนอแนะในดานงบประมาณไดวา วัดจะตองรักษา
สมดุลดานงบประมาณโดยยึดหลักธรรมาภิบาลเปนสําคัญ กลาวคือการไดมาซึ่งงบประมาณตองไมขัด
ตอหลักนิติธรรม งบประมาณที่ไดมาตองบริสุทธิ์ การใชจายงบประมาณตองชอบดวยธรรม ผานมติ
กรรมการผูรับผิดชอบดานการเงิน มีความโปรงใส สามารถตรวจสอบได และเปนไปเพื่อประโยชนตอ
ศาสนาและประเทศชาติ 
 3) ขอเสนอแนะดานการจัดการศึกษา 
  การศึกษานั้นถือวาเปนปจจัยที่สําคัญในการพัฒนามนุษย วัดเองถือวาเปนผูมีบทบาท
ดานการศึกษามาตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน เพราะวัดเปนที่อบรมและขัดเกลาพฤติกรรมของมนุษยโดย
ใชคุณธรรมเปนเครื่องนําชีวิต มีเปาหมายเพื่อใหประชาชนใชชีวิตอยางมีความสุข แตดวยยุคสมัยที่
เปลี่ยนแปลงไปตามเงื่อนไขของกาลและเวลาทําใหวัดตองปรับเปลี่ยนบทบาทของวัดในดานการจัด
การศึกษาตามไปดวยดังขอเสนอแนะจากการสนทนากลุมดังนี้ 
  “วัดตองเปนศูนยกลางทางดานการศึกษา ตองจัดการศึกษาอยางครบวงจร พระสงฆ
สามเณรภายในวัดตองมีความรูมากขึ้น มิใชแตรูธรรมและบาลี จําเปนจะตองรู เทาทันความ
เปลี่ยนแปลงของโลกดวย” (บทสนทนากลุม พระราชปญญาเวที รองเจาคณะภาค 4 สนทนากลุมเมื่อ
วันที่ 25 ธันวาคม 2556)  
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  “วัดตองเขาไปมีสวนรวมทางการศึกษาในสังคมยุคโลกาภิวัตน การศึกษาใดๆ ที่วัดมี
กําลังสามารถจัดขึ้นในวัดไดก็ตองทําเพื่อประโยชนของสังคม เชน มหาวิทยาลัยในวัด โรงเรียนมัธยม
ในวัด โรงเรียนประถมในวัด และศูนยพัฒนาเด็กเล็กในวัดเปนตน ถึงแมวาวัดจะไมไดเขาไปจัดการเอง
โดยตรง ก็สมควรเขาไปมีสวนรวมดวยการเอื้อเฟอสถานที่และบุคลากรสงฆ” (บทสนทนากลุม 
พระเทพปริยัติเมธี เจาคณะจังหวัดนครสวรรค สนทนากลุมเมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2556)  
  “วัดตองสงบุคลากรสงฆเขาไปมีสวนรวมในการใหความรูดานศาสนา คุณธรรมและ 
จริยธรรม ในสถานศึกษาตางๆ เพื่อกลอมเกลาเยาวชนในสถานศึกษาใหมีความรูควบคูไปกับ
คุณธรรม” (บทสนทนากลุม นายสุรชัย ขันอาสา ผูวาราชการจังหวัดพิจิตรสนทนากลุมเมื่อวันที่ 25 
ธันวาคม 2556)  
  “วัดตองจัดสรรงบประมาณของวัดเพื่อการศึกษาทั้งในวัดและนอกวัด เชน งบประมาณ
ในการสนับการศึกษาสําหรับพระภิกษุสามเณร งบประมาณในการสนับสนุนสําหรับเยาวชนใน
สถานศึกษาตางๆ งบประมาณในการฝกอาชัพสําหรับประชาชนในชุมชนเปนตน” (บทสนทนากลุม 
นายวิเชียร ใจผาสุข สรรพากรเขตพ้ืนที่นครสวรรค สนทนากลุมเมื่อ วันที่ 25 ธันวาคม 2556) 
  “วัดตองเปนแหลงการเรียนรูทั้งแบบแบบทันสมัยและอนุรักษนิยม วัดตองรับเทคโนโลยี
สมัยใหมเพื่อการศึกษาเขามาในวัด เพื่อการมีวิสัยทัศนกาวไกลดานศึกษา แตจะมองไปขางหนาอยาง
เดียวโดยไมหันมามองขางหลังไมได เพราะภายในวัดมีศิลปวัฒธรรมอันเปนมรดกธรรมมรดกไทยซึ่ง
ควรคาแกการศึกษา สิ่งเหลานี้ก็ถือเปนแหลงการศึกษาชั้นเลิศ ตองมีระบบจัดการรักษาที่ดีเพื่อ
การศึกษาของอนุชนคนรุนตอไป” (บทสนทนากลุม พระเมธีธรรมประนาทพระวินยาธิการประจํา
จังหวัดพิจิตรสนทนากลุมเมื่อ วันที่ 25 ธันวาคม 2556) 
  “วัดตองเปนแหลงใหความรู ใหความสุข และสรางอาชีพ กลาวคือ ความรูและคุณธรรม
สามารถนําไปใชในการประกอบสัมมาอาชีพได เปนคนดีของสังคมและใชชีวิตอยูอยางมีความสุขได”  
(บทสนทนากลุม พระพิศาลญาณวงศ พระนักเผยแผจังหวัดพิจิตรสนทนากลุมเมื่อ วันที่ 25 ธันวาคม 
2556) 
  จากบทสนทนากลุมขางตนสรุปขอเสนอแนะในดานการจัดการศึกษาไดวา วัดจะตอง
จัดตั้งสถานศึกษาอยางครบวงจรและสนับสนุนสงเสริมการศึกษาใหกับชุมชน กลาวคือ ตองทําวัดให
เปนสถานศึกษาทั้งอนุรักษนิยมและสมัยนิยม ตองจัดการศึกษาในทุกระดับชั้น เอื้อเฟอสถานที่และ
บุคลากรสงฆเพื่อการศึกษา รวมถึงสนับสนุนการศึกษากับเยาวชนในสถานศึกษาตางๆ และสงเสริม
การสรางอาชีพ สรางรายไดใหกับประชาชนในชุมชนดวย 
 4) ขอเสนอแนะดานกฎขอบังคับ 
  วัดนั้นเปนสวนหนึ่งของศาสนจักร ซึ่งจะตองอยูในความดูแลของอาณาจักรดวย ดังนั้น
พระภิกษุสามเณรซึ่งถือวาเปนสมาชิกสงฆภายในวัดจะตองปฏิบัติตามกฎระเบียบขอบังคับทั้งของ
ฝายศาสนจักรและฝายอาณาจักร เพื่อความเปนระเบียบเรียบรอยของสังฆมณฑล และไมขัดตอ
รัฐธรรมนูญ ดังขอเสนอแนะจากการสนทนากลุมดังนี้ 
  “ในฝายศาสนจักรนั้น มีพระธรรมวินัยซึ่งถือวาเปนสังฆธรรมนูญ กลาวคือกฎหมายใน
การปกครองพระสงฆ ดังพระดํารัสของพระพุทธองคที่ไดตรัสไวกับพระอานนทเถระกอนเสด็จ
ปรินิพพานวา “ดูกอนอานนทธรรมก็ดีวินัยก็ดีที่เราไดแสดงไวและบัญญัติไวดวยดีนั่นแหละจักเปนพระ
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ศาสดาของพวกทานสืบแทนเราตถาคตเมื่อเราลวงไปแลว” พระสงฆอาศัยพระดํารัสนี้ก็ไดปฏิบัติตาม
พระธรรมวินัยเสมอมา” (บทสนทนากลุม พระทีฆทัสสีมุนีวงศ เจาคณะจังหวัดพิจิตรสนทนากลุมเมื่อ
วันที่ 25 ธันวาคม 2556) 
  “พระสงฆนอกจากจะปฏิบัติตามพระธรรมวินัยแลวก็ยังเปนผูที่ปฏิบัติตามกฎหมาย
รัฐธรรมนูญอีกดวย โดยอาจมีขอละเวนบางในบางประการ เพื่อความเหมาะสมแกสมณะสารูป”         
(บทสนทนากลุม นายสุรชัย ขันอาสา ผูวาราชการจังหวัดพิจิตรสนทนากลุมเมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 
2556) 
  “นอกจากพระธรรมวินัยแลว พระสงฆยังตองปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ กฎ 
ระเบียบ คําสั่ง และมติของมหาเถรสมาคมซึ่งถือวาเปนสภาการปกครองคณะสงฆสูงสุดแหงประเทศ
ไทยอีกดวย” (บทสนทนากลุม พระครูนิยมกิจจานุกิจ พระวินยาธิการประจําจังหวัดนครสวรรค
สนทนากลุมวันที่เมื่อ 25 ธันวาคม 2556) 
  “พระสงฆมีผูกํากับดูแลและสอดสองในเรื่องของความประพฤติก็คือ “พระวินยาธิการ”
ซึ่งถือวาเปนตํารวจพระ มีหนาที่ในการตรวจสอบดูแลพฤติกรรมของพระสงฆ หากพบผูกระทําผิดตาม
พระธรรมวินัย ก็จะรายงานตอผูบังคับบัญชา เพื่อทําการประชุมสงฆระงับอธิกรณ (เรื่องที่เกิดขึ้น)”
(บทสนทนากลุม พระเมธีธรรมประนาท พระวินยาธิการประจําจังหวัดพิจิตร สนทนากลุมวันที่เมื่อ 25 
ธันวาคม 2556) 
  “ความผิดของพระสงฆนั้นบางเปนความผิดเพียงพระธรรมวินัย แตไมผิดรัฐธรรมนูญ 
บางผิดทั้งพระธรรมวินัยและรัฐธรรมนูญ แตเมื่อผิดรัฐธรรมนูญก็ถือเปนอันผิดพระธรรมวินัยดวย เมื่อ
มีการตรวจสอบวามีความผิดจริงทั้งพระธรรมวินัยและรัฐธรรมนูญแลว ทางคณะสงฆก็จะประสานกับ
เจาหนาที่ฝายบานเมืองเพื่อนําตัวผูกระทําผิดไปดําเนินคดีตามกฎหมายตอไป” (บทสนทนากลุม 
พระเทพปริยัติเมธี เจาคณะจังหวัดนครสวรรค สนทนากลุมเมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2556) 
  “ทางเจาหนาที่ฝายบานเมือง เมื่อพบวาพระสงฆกระทําผิดกฎหมาย ก็จะประสานไปยัง
เจาคณะผูปกครองสงฆใหสอบสวนทางพระธรรมวินัยกอน เพื่อทําการสึกพระสงฆออกจากสมณเพศ 
แลวนําตัวไปดําเนินคดีตามกฎหมาตอไป” (บทสนทนากลุม พล.ต.ต. สืบกศักดิ์  ชวาลวิวัฒน
ผบก.ภ.จว. นครสวรรคสนทนากลุมเมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2556) 
  “การทํางานระหวางเจาหนาที่ฝายเมืองกับพระวินยาธิการจะตองมีการปรึกษากันตลอด
ถึงหลักการเหตุผล ที่สอดคลองกับพระธรรมวินัยและกฎหมาบานเมือง จะไมมีการกระทําโดยพลการ 
เปนการใหเกียรติการใชอํานาจหนาที่ซึ่งกันและกัน” (บทสนทนากลุม พล.ต.ต.กฤษณะ ศิริปยะวัตน 
ผบก.ภ.จว. พิจิตรสนทนากลุมเมื่อ 25 ธันวาคม 2556) 
  “พระสงฆถือวาเปนผูที่จะตองปฏิบัติตนอยางเครงครัด เพราะตองปฏิบัติตามธรรม และ
ปฏิบัติตามโลก เนื่องดวยวาพระสงฆเปนผูทรงศีล เปนที่นาเคารพบูชาของพุทธศาสนิกชน ดังนั้นจึง
ตองประพฤติปฏิบัติตนใหเปนแบบอยางที่ดีของสังคมโดยปราศจากขออางและเงื่อนไข” (บทสนทนากลุม 
พระราชปญญาเวที รองเจาคณะภาค 4 สนทนากลุมเมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2556) 
  “นอกจากการปฏิบัติตนตามพระธรรมวินัย กฎระเบียบตางๆ ของคณะสงฆสวนกลาง 
และรัฐธรรมนูญแลว วัดยังมีกฎเฉพาะที่กําหนดขึ้นมาเพื่อใหพระสงฆไดปฏิบัติตาม ผานความเห็นของ
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ชอบในที่ประชุมสงฆภายในวัดอีกดวย”(บทสนทนากลุม พระราชพรหมาจารย พระนักเผยแผจังหวัด
นครสวรรคสนทนากลุมวันที่เมื่อ 25 ธันวาคม 2556) 
  จากบทสนทนากลุมขางตนสรุปขอเสนอแนะในดานกฎขอบังคับไดวาพระสงฆปฏิบัติ
ตามพระธรรมวินัยอยางเครงครัดสนองนโยบายคณะสงฆสวนกลางกลาวคือ พระสงฆตองประพฤติ
ปฏิบัติตนใหงดงาม นาเคารพนับถือ เปนแบบอยางที่ดีของสังคม ตามหลักธรรมวินัย พระราชบัญญัติ
คณะสงฆ กฎ ระเบียบ คําสั่ง มติมหาเถรสมาคม รัฐธรรมนูญ และกฎระเบียบภายในวัดที่สัดกัด 
 5) ขอเสนอแนะดานการเผยแผศาสนธรรม 
  การเผยแผศาสนธรรม ถือเปนภารกิจหลักของพระสงฆดังพระดํารัสที่พระพุทธองคตรัส
ในคราวสงพระอรหันต 61 รูปไปประกาศธรรมในที่ตางๆ วา “พวกเธอทั้งหลาย จงเที่ยวจาริกไปเพื่อ
ประโยชนสุขแกมหาชนเพื่อความเอ็นดูแกโลก เพื่อประโยชน เพื่อความเกื้อกูลเพื่อความสุข ทั้งแก
เทวดา และมนุษยทั้งหลายจงแสดงธรรมใหงดงามในเบื้องตนงดงามในทามกลาง งดงามในเบื้องปลาย
ใหเปนไปพรอมทั้งอรรถ พรอมทั้งพยัญชนะใหบริสุทธิ์บริบูรณสิ้นเชิงสัตวทั้งหลายที่เปนพวกมีธุลีใน
ดวงตาแตเล็กนอยก็มีอยูสัตวพวกนี้ ยอมเสื่อมจากคุณที่ควรได เพราะไมไดฟงธรรมสัตวผูรูทั่วถึงธรรม 
จักมีเปนแน” ดังพระดํารัสที่ตรัสไวแสดงใหเห็นวาการเผยแผศาสนธรรมนั้นเปนอุดมการณของ
พระพุทธศาสนา ที่พระสงฆจะตองปฏิบัติตาม เพื่อประโยชนสุขของมวลมนุษยชาติ แตดวยยุคสมัยที่
เปลี่ยนแปลงไป พระสงฆจึงจําตองปรับเปลี่ยนวิธีการในการเผยแผเพื่อใหเหมาะสมกับยุคสมัย แตตอง
ไมเสียอรรถรสแหงธรรม ดังขอเสนอแนะจากการสนทนากลุมดังนี้ 
  “การเผยแผธรรมะในโลกสมัยใหมตองเปนการเผยแผเชิงรุก เปนธรรมะพรอมเสิรฟ 
ธรรมะพรอมใชงาน ตองอาศัยเทคโนโลยีสมัยสมัยใหมมาเปนเครื่องมือในการเผยแผ” (บทสนทนา
กลุม พระราชพรหมาจารย พระนักเผยแผจังหวัดนครสวรรคสนทนากลุมวันที่เมื่อ 25 ธันวาคม 2556) 
  “ทุกวัดตองมีอัตรากําลังพลของพระนักเผยแผที่เพียงพอตอความตองการของสังคม วัด
ตองมีงบประมาณในการพัฒนาความรูและทักษะในการเผยแผ งบประมาณในการจัดซื้อเทคโนโลยี
เพื่อการเผยแผ” (บทสนทนากลุม นายมณฑล รอยตระกูลสรรพากรเขตพื้นที่พิจิตรสนทนากลุมเมื่อ
วันที่ 25 ธันวาคม 2556) 
  “การรับรูธรรมะของประชาชนในปจจุบันตองสามารถรับรูไดหลายชองทาง เพราะ
มนุษยเรานั้นมีอวัยวะที่เปนชองทางแหงการับรูถึง 6 ชองทาง อันไดแก ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ เมื่อ
ยุคสมัยเปลี่ยนไป จึงจําเปนจะตองนําเทคโนโลยีมาเผยแผธรรมะไปสูชองทางแหงการรับรูทั้ง 6 ตาม
ความเหมาะสม” (บทสนทนากลุม พระพิศาลญาณวงศ พระนักเผยแผจังหวัดพิจิตรสนทนากลุมเมื่อ 
วันที่ 25 ธันวาคม 2556) 
  “การเผยแผธรรมะตองเหมาะแกยุคสมัย เหมาะแกบุคคล เหมาะแกเวลา เหมาะแก
สถานที่ และใชเทคโนโลยีที่เหมาะสม” (บทสนทนากลุม นายชัยโรจน มีแดง ผูวาราชการจังหวัด
นครสวรรคสนทนากลุมเมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2556) 
  พระสงฆนักเผยแผตองมีการอัพเดทสถานการณบานเมืองอยูตลอดเวลา ติดตามและกาว
ทันเทคโนโลยี เพื่อนํามาประยุกตใชในการเผยแผศาสนธรรม” (บทสนทนากลุม นายวิเชียร ใจผาสุข 
สรรพากรเขตพ้ืนที่นครสวรรค สนทนากลุมเมื่อ วันที่ 25 ธันวาคม 2556) 
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  “ธรรมะที่พระพุทธองคทรงแสดงมานั้นแมวาเวลาจะผานมาแลวกวา 2,500 ป แต
ธรรมะก็ไมเคยเกา เปนธรรมะจัดเปน “อกาลิโก” ไมถูกจํากัดดวยการเวลา ขึ้นอยูกับวิธีการนําเสนอ
ดวยรูปแบบที่เหมาะสมแกยุคสมัย” (บทสนทนากลุม พระทีฆทัสสีมุนีวงศ เจาคณะจังหวัดพิจิตร
สนทนากลุมเมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2556) 
  “การเผยแผธรรมะตองเปนไปอยางมีระบบ มีแบบแผน มีโครงการ มีทีมงาน มีการ
วิเคราะหจุดเดน จุดดอย โอกาส และอุปสรรค รวมถึงตองมีการติดตามประเมินผลและรายงานการ
ปฏิบัติการ เพื่อรับขอเสนอแนะปรับปรุงในการเผยแผธรรมะครั้งตอไป รวมถึงตองมีการสรางบุคลากร
ทางการเผยแผดวยการสนับสนุนใหมีความรูทั้งดานธรรมะและดานเทคโนโลยี” (บทสนทนากลุม 
พระเทพปริยัติเมธี เจาคณะจังหวัดนครสวรรค สนทนากลุมเมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2556) 
  จากบทสนทนากลุมขางตนสรุปขอเสนอแนะในดานการเผยแผศาสนธรรมไดวาพระสงฆ
นักเผยแผตองใชสื่อเทคโนโลยีสมัยใหมเพื่อการเผยแผศาสนธรรม เปนการบูรณาการธรรมะเขากับ
เทคโนโลยีที่เรียกวา “ธรรโมโลยี” พระนักเผยแผตองมีองคความรูที่ดีทั้งทางธรรมและทางโลก มี
ศาสตรและศิลปในการนําเสนอธรรมะรูปแบบใหม เพื่อใหทันตอยุคสมัยที่การเปลี่ยนแปลงอยู
ตลอดเวลา ตองมีจิตวิทยาในการรูเทาทันจริตของมนุษย เพื่อนําเสนอระบบธรรมะที่เหมาะสมแก
ระดับบุคคลโดยมีเทคโนโลยีเปนสื่อในการนําเสนอ 
  จากการสนทนากลุมในประเด็นปจจัยที่มีผลตอกระบวนทัศนการบริหารจัดการวัดในยุค
โลกาภิวัตนในจังหวัดนครสวรรคและจังหวัดพิจิตร ทั้ง 5 ประเด็น ไดแก 1) ปจจัยดานการปกครอง  
2) ปจจัยดานงบประมาณ 3) ปจจัยดานการจัดการศึกษา 4) ปจจัยดานกฎขอบังคับ และ5) ปจจัย
ดานการเผยแผศาสนธรรมสามารถสรุปขอเสนอแนะปรับปรุงกระบวนทัศนการบริหารจัดการวัดยุค
โลกาภิวัตนในจังหวัดนครสวรรคและจังหวัดพิจิตร ซึ่งไดมาจากการสังเคราะหผลการวิจัยโดยการสรุป
จากขอคนพบและสรุปความสัมพันธเชิงเหตุผลของปจจัยหลัก ประกอบดวย 1) จัดตั้งสภาการ
ปกครองสงฆภายในวัดตามระบอบประชาธิปไตย 2) รักษาสมดุลดานงบประมาณของวัดโดยยึดหลัก
ธรรมาภิบาลเปนสําคัญ 3) จัดตั้งสถานศึกษาภายในวัดอยางครบวงจรและสนับสนุนสงเสริมการศึกษา
ใหกับชุมชน 4) ปฏิบัติตามพระธรรมวินัยอยางเครงครัดสนองนโยบายคณะสงฆสวนกลาง และ 5) ใชสื่อ
เทคโนโลยีสมัยใหมเพื่อการเผยแผศาสนธรรม 

 
 



 
 

ตารางที่ 4.25คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางตัวแปรปจจัยที่มีผลตอกระบวนทัศนการบริหารจัดการวัดยุคโลกาภิวัตน (X)กับกระบวนทัศนการบริหารจัดการวัด
ในยุคโลกาภิวัตน(Y) 

ตัว
แปร 

 

X  

Y X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10 X11 X12 X13 
3.08 3.14 3.09 3.06  3.07 3.07 3.05 3.11 3.03 3.11 3.08 3.07 3.06 3.08 

Y 3.08 1.000              
X1 3.14 0.314** 1.000             
X2 3.09 0.148** 0.075 1.000            
X3 3.06 0.010 0.016 0.173** 1.000           

X4 3.07 0.119* 0.113* 0.053 0.074 1.000          

X5 3.07 0.395** 0.047 0.003 0.082 0.075 1.000         

X6 3.05 0.432** 0.025 0.097* 0.025 0.040 .517** 1.000        

X7 3.11 0.393** 0.156** 0.077 0.028 0.028 0.009 0.288** 1.000       

X8 3.03 0.478** 0.219** 0.158** 0.066 0.099* 0.058 0.065 0.080 1.000      

X9 3.11 0.427** 0.499** 0.071 .158** 0.021 0.064 0.051 0.087 0.222** 1.000     

X10 3.08 0.251** 0.123** 0.807** .208** 0.092 0.010 0.124** 0.111* 0.224** 0.102* 1.000    

X11 3.07 0.022 0.048 0.118* .492** 0.012 0.029 0.044 0.056 0.042 0.165** 0.070 1.000   

X12 3.06 .119* 0.113* 0.053 0.074 1.000** 0.075 0.040 0.028 0.099* 0.021 0.092 0.012 1.000  

X13 3.08 0.354** 0.137** 0.092 0.006 0.047 0.001 0.230** 0.915** 0.099* 0.066 0.145** 0.027 0.047 1.000 

** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
* Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed



 
 
 



บทที่ 5 

สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 
 
 การวิจัยเรื่อง กระบวนทัศนการบริหารจัดการวัดยุคโลกาภิวัตนในจังหวัดนครสวรรคและ
จังหวัดพิจิตร นั้นผูวิจัยไดกําหนดวัตถุประสงคการวิจัยไว 3 ขอ ดังตอไปนี้    

1. เพื่อศึกษากระบวนทัศนการบริหารจัดการวัดยุคโลกาภิวัตนในจังหวัดนครสวรรคและ
จังหวัดพิจิตร 
 2. เพื่อศึกษาปจจัยที่มีผลตอกระบวนทัศนการบริหารจัดการวัดยุคโลกาภิวัตนในจังหวัด
นครสวรรคและจังหวัดพิจิตร       

3. เพื่อเสนอแนะปรับปรุงกระบวนทัศนการบริหารจัดการวัดยุคโลกาภิวัตนในจังหวัด
นครสวรรคและจังหวัดพิจิตร  
 การศึกษาในครั้งนี้ใชระเบียบวิธีวิจัยแบบผสานวิธี  คือใชระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ 
(Qualitative Research) เปนหลัก เพื่อการเก็บขอมูลและวิเคราะหขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณ
ผูเกี่ยวของกับประเด็นปญหาที่ผูวิจัยตองการศึกษา ไดแก เจาคณะจังหวัด รองเจาคณะจังหวัด เจา
คณะอําเภอ รองเจาคณะอําเภอ เจาคณะตําบล เจาอาวาส และขาราชการพระพุทธศาสนาในจังหวัด
นครสวรรค และจังหวัดพิจิตร ซึ่งเปนผูที่มีบทบาทสําคัญในการบริหารจัดการวัด โดยวิธีวิจัยเชิง
คุณภาพผูวิจัยไดศึกษาขอมูลเชิงเอกสาร การสัมภาษณเชิงลึกผูมีหนาที่เกี่ยวของกับการบริหารจัดการ
วัด จํานวนทั้งหมด 30 รูป/คน โดยใชวิธีการวิเคราะหเอกสารเนื้อหา (Content Analysis) ขอมูลที่ได
จากการสัมภาษณ (Interview) ใชวิธีการวิเคราะหอุปนัย (Analytic Induction) โดยผูวิจัยนําขอมูลที่
ไดจากกลุมตัวอยางมาวิเคราะหประมวลผล ดวยเครื่องคอมพิวเตอรโปรแกรมสําเร็จรูป และผูวิจัยยัง
ใชระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ(Quantitative Research) ซึ่งจากการทบทวนวรรณกรรม แนวคิด
ทฤษฏีและเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวของประกอบกับคําสัมภาษณของผูใหขอมูลสําคัญสําหรับงานวิจัยใน
ครั้งนี้ ผูวิจัยไดกําหนดกรอบแนวคิดสําหรับเปนแนวทางในการวิจัย ตัวแปรที่ใชในกระบวนทัศนการ
บริหารจัดการวัดยุคโลกาภิวัตนในจังหวัดนครสวรรคและจังหวัดพิจิตร รวม 3 ปจจัย แยกเปน 18 
ดาน ไดแก ดานศาสนสถาน ดานศาสนบุคคล ดานศาสนสมบัติ ดานสิ่งแวดลอมของวัด ดานการ
ปกครอง ดานการจัดการศึกษา ดานการบริการสาธารณะ ดานการเผยแผศาสนธรรม ดาน
งบประมาณ ดานระบบเทคโนโลยีสื่อสาร ดานชุมชนสัมพันธ ดานภาวะผูนําที่เหมาะสม ดานกฎ
ขอบังคับ ดานศูนยกลางการพัฒนายุคใหมในระบบอประชาธิปไตย ดานศูนยกลางการสรางผูนําชุมชน
ยุคใหม ดานศูนยกลางการศึกษาและการปฏิบัติธรรม ดานศูนยกลางการสรางสุขภาวะทางใจและ
อนามัยชุมชน และดานศูนยเฝาระวังและสกัดกั้นอบายมุขทั้งปวง เพื่อการเก็บขอมูลและวิเคราะห
ขอมูลที่ไดจากแบบสอบถามจากผูที่เกี่ยวของกับประเด็นปญหาที่ผูวิจัยตองการศึกษาไดมุงศึกษา
ประชากรเปาหมายครั้งนี้ คือ พระภิกษุและสามเณร ในจังหวัดนครสวรรคและจังหวัดพิจิตร ซึ่งถือได
วาเปนกลุมผูใหขอมูลที่สําคัญ (Key Informants) กําหนดประชากรกลุมกําหนดขนาดกลุมตัวอยาง
โดยใชสูตรของทาโร ยามาเน (Taro Yamane) ที่ระดับความคลาดเคลื่อน 0.05 ไดขนาดกลุมตัวอยาง 
385 รูป ในการสรางแบบสอบถามไดนําไปทดสอบ (Try out) พระภิกษุสามเณร ที่ไดมีสวนรวมในการ
บริหารจัดการวัดยุคโลกาภิวัตน ที่ไมใชกลุมตัวอยาง จํานวน 50 คน วิเคราะหคาอํานาจจําแนกเปน
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รายขอ (Item Analysis) ผลการวิเคราะหได 0.789 และนําไปซึ่งอยูในเกณฑที่มีความเที่ยงระดับใชได 
จากนั้นนําไปเก็บรวบรวมขอมูล นําขอมูลที่รวบรวมมาวิเคราะหขอมูล โดยผูวิจัยไดใชสถิติในเชิง
ปริมาณนํามาจัดกระทําเปนหมวดหมู วิเคราะหดวยสถิติพรรณนา ไดแก คาเฉลี่ย (X ) คาสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และคารอยละ (Percentage) และสถิติสําหรับการทดสอบสมมติฐาน
ประกอบไปดวย การวิเคราะหการถดถอยพหุคุณ (Multiple Regression Analysis: MRA) ไดแก 
สถิติทดสอบที่ใชพิจารณา t-distribution สถิติทดสอบที่ใชพิจารณา F-distribution ผลรวมกําลัง
สองของคะแนน SS คะแนนเฉลี่ยของผลรวมกําลังสองของคะแนน MS ชั้นขององศาแหงความเปน
อิสระ df คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ R คาสัมประสิทธิ์ความเชือ่ถือไดของตัวแปรชี้วัด R2 ประสิทธิภาพ
การทํานายที่เพ่ิมขึ้นเมื่อเพิ่มตัวแปรอิสระเขาสมการถดถอย R2 Change คาสัมประสิทธิ์ความถดถอย
มาตรฐาน Beta คาสัมประสิทธิ์ความถดถอย B และคามีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05* เมื่อทราบ
ผลวิเคราะหพหุคูณแบบขั้นตอนแลวผูวิจัยนําเอาตัวแปรที่มีผลกระบวนทัศนการบริหารจัดการวัดยุค
โลกาภิวัตนในจังหวัดนครสวรรคและจังหวัดพิจิตรไปสรางเปนแบบสัมภาษณการสนทนากลุม       
จากผูทรงคุณวุฒิจํานวน 13 รูป/คน เพื่อหาขอเสนอแนะปรับปรุงกระบวนทัศนการบริหารจัดการวัด    
ยุคโลกาภิวัตนในจังหวัดนครสวรรคและจังหวัดพิจิตรนํามาสรางเปนบทสังเคราะหสําหรับงานวิจัยใน
ครั้งนี้ ผลจากการศึกษาสรุปไดตามขั้นตอน ดังนี้      
     
5.1  สรุปผลการวิจัย 
 การวิจัยเรื่อง กระบวนทัศนใหมการบริหารจัดการวัดในยุคโลกาภิวัตน ไดสรุปการวิจัยตาม
ประเด็นสําคัญดังตอไปนี ้
 5.1.1 ผลการวิเคราะหการวิจัยเชิงคุณภาพ 
  การเลือกกลุมตัวอยาง ผูวิจัยใชวิธีการเลือกแบบเจาะจงโดยสัมภาษณเฉพาะผูที่มี
บทบาทสําคัญในการบริหารฝายปกครองในคณะสงฆ โดยผูวิจัยไดเลือกกลุมเปาหมายซึ่งเปนผูรวม
รับผิดชอบโดยตรงในฐานะที่ทานเหลานั้นเปนผูสรางความเจริญกาวหนาอยางมีประสิทธิภาพ ไดแก 
เจาคณะจังหวัด รองเจาคณะจังหวัด เจาคณะอําเภอ รองเจาคณะอําเภอ เจาคณะตําบล เจาอาวาส 
และขาราชการพระพุทธศาสนาในจังหวัดนครสวรรค และจังหวัดพิจิตร จํานวน 30 รูป/คน ซึ่งผูวิจัย
ไดอธิบายถึงวัตถุประสงคของการวิจัยและรายละเอียดอื่นๆ ที่ผูวิจัยเห็นวาจําเปนเพื่อใหเกิดความ
สะดวกแก ผูตอบแบบสัมภาษณ จึงไดแบบสัมภาษณกลับมา ครบจํานวน 30 ชุด โดยสามารถจําแนก
รายละเอียด ไดดังนี้ 
  5.1.2.1 สรุปผลการวิเคราะหประเด็นขอมูลทั่วไปของผูใหสัมภาษณ 
   ผลการวิเคราะหขอมูลทั่วไปของผูใหสัมภาษณถึงสถานภาพ พบวา กลุม
ตัวอยางประกอบดวยพระสังฆาธิการ จํานวน 18 รูป คิดเปนรอยละ 40.00 และขาราชการสํานักงาน
พระพุทธศาสนาจังหวัด จํานวน 12 คน คิดเปนรอยละ 50.00 อายุสวนใหญมากกวา 55 ป ขึ้นไป 
จํานวน 12 รูป/คน คิดเปนรอยละ 40.00 รองมาอายุระหวาง 46 ถึง 55 ป จํานวน 9 รูป/คน คิดเปน
รอยละ 30.00 รองลงมาอายุ 36 ถึง 45 ป จํานวน 6 รูป/คน คิดเปนรอยละ 20.00 และอายุนอยที่สุด
ต่ํากวา 35 ป จํานวน 3 รูป/คน คิดเปนรอยละ 10.00 วุฒิการศึกษาสามัญสวนใหญการศึกษาอยูใน
ระดับปริญญาตรี จํานวน 15 รูป/คน คิดเปนรอยละ 50.00 รองลงมามีวุฒิการศึกษาสูงกวาปริญญา
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ตรีจํานวน 12 รูป/คน คิดเปนรอยละ 40.00 และการศึกษาต่ํากวาปริญญาตรีนอยที่สุด จํานวน 3 
รูป/คน คิดเปนรอยละ 10.00 วุฒิการศึกษาทางธรรมสวนใหญจบนักธรรมชั้นเอก จํานวน 18 รูป/คน 
คิดเปนรอยละ 60.00 และไมมีวุฒิทางธรรมจํานวน 12 คิดเปน 40.00 และวุฒิการศึกษาทางเปรียญ
ธรรมสวนใหญไมมีวุฒิเปรียญธรรม จํานวน 12 รูป/คน คิดเปนรอยละ 40.00 รองลงมาจบเปรียญ
ธรรม 4 ถึง 6 ประโยค จํานวน 9 รูป/คน คิดเปนรอย 30.00 รองลงมาจบเปรียญธรรม 7 ถึง 9 
ประโยค จํานวน 6 รูป/คน คิดเปนรอย 30.00 และจบเปรียญธรรม 1 ถึง 3 ประโยคต่ําสุด จํานวน 3 
รูป/คน คิดเปนรอยละ 10.00 
  5.1.2.2 สรุปผลการวิเคราะหประเด็นคําถาม 3 ขอ ของผูใหสัมภาษณ  
   ประเด็นที่ 1 สรุปกระบวนทัศนการบริหารจัดการวัดยุคโลกาภิวัตนในยุค
โลกาภิวัตน มีการเปลี่ยนแปลงไปจากการบริหารจัดการวัดแบบเกา ในยุคใหมนี้สิ่งที่เปลี่ยนแปลงไป
ไมใชเพียงเรื่องโครงสราง ระบบ หรือการใชเทคโนโลยีในการทํางานเทานั้น แตการเปลี่ยนแปลงที่มี
ความสําคัญ คือ การคิด วิธีคิด และกรอบความคิด หรือที่ปจจุบันเรียกวาคือ กระบวนทัศน กระบวนทัศน 
คือ กรอบที่บุคคลใชในการมองโลก ความเปนไปตางๆ ในโลก กระบวนทัศนนี้เปนเรื่องเกี่ยวกับ
ความคิด ความเชื่อที่บุคคลมีตอสิ่งตางๆในแตละยุคสมัย ในปจจุบัน ความเชื่อเรื่องอํานาจในองคการ
รวมศูนยอยูที่ผูบริหารเปนสิ่งที่กําลังลาสมัย โดยมีความเชื่อเรื่องสิทธิ เสรีภาพ และความเทาเทียมกัน
ของมนุษยกําลังเขามาแทนที่ ความคิดความเชื่อเชนนี้สงผลตอการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการปฏิบัติ
ตอสิ่งตางๆ ของมนุษย ซึ่งทาทายความสามารถของผูบริหารในการจัดการกับความเปลี่ยนแปลงนี้ใน
อนาคต กระบวนทัศนทัศนการบริหารจัดการวัดในยุคใหมจะตองประกอบไปดวยการบริหารจัดการวัด
ในยุคใหมจะตองประกอบไปไดแก (1) กระบวนทัศนปกครองในระบอบประชาธิปไตย วัดตองเปน
แบบอยางดานการปกครองในระบอบประชาธิปไตยที่สามารถสรางความสุข สงบ สามัคคีใหกับชุมชน
ไดอยางแทจริง (2) กระบวนทัศนการพัฒนาภาวะผูนํายุคโลกาภิวัตน พระสงฆในยุคโลกาภิวัตนตอง
เปนแบบอยางที่ดี มีความรู มีวิสัยทัศน มีคุณะรรมจริยธรรม เปนผูนําชุมชนที่เขาถึงประชาชนและมี
สวนรวมในกิจกรรมการพัฒนาชุมชนตางๆ (3) กระบวนทัศนการเผยแผธรรมะเพื่อการศึกษาดวย
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ วัดตองเปนสถานที่ทําหนาที่ฝกอบรมพระสงฆรวมทั้งเยาวชนในชุมชนให
ทําหนาที่สืบสานพระพุทธศาสนาและสรางความดีงามใหกับชุมชนโดยใชสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการ
เผยแผ (4) กระบวนทัศนการสรางสุขภาวะและอนามัยชุมชน วัดตองเปนสถานที่พึ่งพิงของประชาชน
เมื่อเกิดเรื่องทุกขรอนใจ และ (5) กระบวนทัศนการเฝาระวังและสกัดกั้นอบายมุขทั้งปวง วัดตองเปน
สถานที่ปราศจากอบายมุขทั้งปวง และมีสวนรวมในการรณรงคใหประชาชนในชุมชน ลด ละ เลิก
อบายมุขตางๆ 
   ประเด็นที่ 2 ปจจัยพันธกิจของวัดโดยสวนมากมีระบบการบริหารจัดการไว
อยางเปนระบบรวมถึงมีบทบัญญัติกําหนดเกี่ยวกับหลักเกณฑ วิธีการในการบริหารจัดการ
องคประกอบวัดไวอยางชัดเจนโดยเฉพาะการครอบคลุมถึงศาสนสมบัติกลาง พระสังฆาธิการในระดับ
เจาอาวาสเปนพระภิกษุที่ปฏิบัติตามภารกิจของพระพุทธศาสนาที่จะชวยสงเสริมทํานุบํารุง
พระพุทธศาสนาใหเจริญรุงเรือง และสรางศรัทธาของพุทธศาสนิกชนตอพระพุทธศาสนา และสราง
ความเขมแข็ง และความมั่นคงของพระพุทธศาสนา เพราะพระสังฆาธิการมีความใกลชิดกับประชาชน 
ในหลายๆ ดาน ดังนั้นจึงตองมีความเขาใจ รูปญหา และจะเปนการชวยสงเสริมและทํานุบํารุง
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พระพุทธศาสนาใหยืนยง ดวยเปนผูบริหารกิจการใหคณะสงฆ ไดมีบทบาทตอสังคมอยางแนนเฟนยิ่งขึ้น 
ดังเชนงานในคณะพระสังฆาธิการตองมีความพรอมในสวนของวิทยาการดานการบริหารและการ
จัดการตองกาวหนาไปมากทันโลกทันเหตุการณ คณะพระสังฆาธิการควรจะไดใชวิทยากรเหลานั้นมา
ชวยเสริมการบริหารและการปกครองคณะสงฆ เพราะกิจการคณะสงฆบางอยางอาจอาศัยการบริหาร
แบบราชการของฝายบานเมือง กิจการคณะสงฆบางอยางอาจอาศัยการบริหารที่คลองตัวแบบ
ภาคเอกชน ฉะนั้น พระสังฆาธิการควรมีระบบการบริหารและการปกครองของตนเองที่ผสมผสานสวน
ดีของระบบราชการและเอกชนเขากับหลักพระธรรมวินัยใหทันกับเหตุการณพัฒนาไปตามยุคสมัย 
จากการสัมภาษณสามารถสรุปเปนรายดานไดวา 1. ดานศาสนสถาน มุงถึงอาณาเขตที่บงชี้ถึงความ
เปนวัดที่จะตองมีการบริหารจัดการใหเปนสัดสวนและชัดเจนตอการใชสอยและเขาใจไดโดยงาย 
กลาวคือ เมื่อมีขอบเขตของวัดแลว จะตองมีจัดสรรปนสวนพื้นที่ใหลงตัวเพื่อตอการทําสังฆกรรมและ
สาธารณประโยชน สวนการสรางสิ่งกอสรางภายในวัดบนพื้นที่ที่ไดจัดสรรปนสวนไวแลวนั้นตอง
คํานึงถึงพ้ืนที่และความคุมคาในการใชสอยเปนสําคัญ สรางแตที่จําเปนโดยเนนการมีพื้นที่สีเขียวและ
ที่วางสําหรับกิจกรรมตางๆ ของวัด 2. ดานศาสนบุคคล ชี้แสดงวาโครงสรางการบริหารงานดาน   
ศาสนบุคคลหรือทรัพยากรมนุษยภายในวัดถือเปนเรื่องสําคัญ เพราะคนเปนปจจัยสําคัญที่มีสวนใน
การบริหารงานใหสําเร็จลุลวงไปไดดวยดี ดังนั้นวัดจะตองมีการบริหารจัดการศาสนบุคคลใหอยูใน
รูปแบบโครงสรางตามภาระหนาที่ของงาน ตองมีการกระจายงานและใชคนใหเหมาะสมกับงาน 
รวมถึงตองมีการพัฒนาฝกอบรมเพื่อใหกลายเปน “ทุนมนุษย” ที่มีคุณภาพ ประการที่สําคัญอีก
ประการหนึ่งก็คือตองมีมาตรการกํากับดูแลควบคุมความประพฤติที่ชัดเจนและเที่ยงธรรม 3.      
ศาสนสมบัติ วาดวยเรื่องของสิ่งของสําคัญอันมีมูลคาของวัดที่วัดจะตองดูแลรักษาเปนอยางดี โดย
จะตองแบงแยกประเภทใหชัดเจนและทําการดูแลรักษาและจัดเก็บตามความสมควรในแตละประเภท 
เชน โบราณวัตถุอันเปนมรดกทางศาสนาและวัฒนธรรมก็ควรจะจัดเก็บในรูปแบบพิพิธภัณฑ เงินวัดก็
ควรฝากธนาคารและจัดทําบัญชีรายรับ-รายจาย เปนตน สําหรับรายการวัสดุภัณฑที่สามารถยืมไปใช
ในวัดหรือนอกวัดก็ตองมีระบบบัญชีขอยืม-รับสง เพื่อปองกันการชํารุดและสูญหาย 4. สิ่งแวดลอม
ของวัด ตองสรางภูมิทัศนอันเปนพุทธสถานที่รื่นรมย จัดการทุกบริบทของวัดใหเปนระเบียบเรียบรอย
โดยการสรางเสริม ทดแทน กักกัน กําจัด และเพิ่มมูลคา กลาววัดตองมีพื้นที่สีเขียวปลูกปาทดแทน 
ตองมีพ้ืนที่สําหรับสรรพสัตวใหเปนสัตวสวนไมมาทําความเดือดรอนใหกับประชาชน มีการกําจัดขยะ
มูลฝอยอยางถูกวิธีเปนมิตรกับธรรมชาติและสิ่งแวดลอม มีการรีไซเคิลขยะเพื่อสรางมูลคาหรือนํา
กลับมาใชใหมเพื่อลดตนทุนการผลิตและใชทดแทนวัสดุภัณฑที่จําเปน 5. ดานการปกครองตองมี
องคกรหรือสถาบันที่เปนหนวยงานรับผิดชอบเพื่อใหเกิดความคลองตัวในการทํางานอยางมี
ประสิทธิภาพ ตองมีการกระจายอํานาจสรางเครือขายใหเกิดความรวมมือทุกภาคสวน ควรมีระบบ
การบริหารและการปกครองของตนเองที่ผสมผสานสวนดีของระบบราชการและเอกชนเขากับหลัก
พระธรรมวินัยใหทันกับเหตุการณพัฒนาไปตามยุคสมัย 6. การจัดการศึกษา ควรใหความสําคัญใน
ดานการศึกษาพระปริยัติธรรมทั้งแผนกธรรมบาลีและแผนกสามัญ รวมถึงการศึกษาเพื่อประชาชน
ทั่วไป ปรับปรุงระบบการศึกษาใหเขากับยุคสมัยวางนโยบายใหเปนไปในทิศทางเดียว เพื่อความเปน
เอกภาพทางการศึกษา พรอมสรางแรงจูงในใฝศึกษาเพื่อนําไปประพฤติปฏิบัติเปนแบบอยางที่ดีตอไป 
7. การบริการสาธารณะ ตองทําใหใหเปนศูนยกลางการบริการทั้งกายภาพและจิตภาพ มีความสะดวก
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ครบวงจรเพื่อรองรับตอความตองการของประชาชนที่มาใชบริการภายในวัด และจะตองปฏิบัติการ
เชิงรุก กลาวคือตองบริการโดยเขาถึงชุมชน จึงจะเรียกวาการบริการทั้งรุกและรับ 8. การเผยแผ  
ศาสนธรรม พระสังฆาธิการจะตองมีความกาวหนาการเผยแผและทักษะการใชภาษาปจจุบัน มีความ
พรอมทั้งในดานการพูด เทศน การบรรยาย การเขียนและการพิมพตํารางทางพระพุทธศาสนา รวมถึง
มีการมุงเนนใหประชาชนปฏิบัติธรรมควบคูไปกับการเรียนรูภาคทฤษฎี และประการที่สําคัญควรผลิต
สื่อการเผยแผพระพุทธศาสนาในรูปแบบตางๆ เพื่อที่จะไดทํางานเผยแผเชิงรุกไดอยางมีประสิทธิภาพ 
   ประเด็นที่ 3 ในการบริหารจัดการวัดนั้น ภารกิจของพระสังฆาธิการถือเปน
งานที่ตองจัดการซึ่งมีขอบเขตของภาระงานอยูในมิติที่เชื่อมโยงกับวัดและชุมชนโดยมีเจาอาวาสเปน
ผูจัดการกลาวคือเปนหัวหนาปฏิบัติภารกิจคณะสงฆของวัด แตทั้งนี้ทั้งนั้นสิ่งที่จะเปนอุปการะในการ
บริหารจัดการวัดก็มีอยูมากมายซึ่งนับวาเปนปจจัยที่จะสงผลตอการบริหารจัดการวัดโดยตรง หาก
ขาดสิ่งเหลานี้ไปก็จะทําใหวัดขาดดุลยภาพการบริหารจัดการ กลาวคือวัดที่ดีจะตองมีโครงสรางของ
วัดที่ดี มีผูนําที่ดี มีระบบการบริหารจัดการที่ดี และที่สําคัญที่จะกลาวเสนอก็คือตองมีความพรอมดวย
เครื่องมือหรืออุปการวิธีที่จะมีชวยใหเกิดความคลองตัวในการบริหารจัดการ จากการสัมภาษณราย
ดานพบวา 1. ดานงบประมาณ ถือเปนอุปกรณสําคัญในการบริหารจัดการวัด วัดจึงตองมีวิธีการตางๆ
ในการระดมทุนเพื่อเปนงบประมาณในการบริหารกิจการคณะสงฆภายในวัด แตทั้งนี้ทั้งนั้น
งบประมาณที่ใชไปนั้นจะตองเกิดประโยชนและคุมคาอยางแทจริง 2. ดานระบบเทคโนโลยีสื่อสาร    
ในยุคที่มีการสื่อสารแบบไรพรมแดน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศจึงมีความจําเปนตอการบริหาร
จัดการวัดมาก เพราะวัดถือเปนองคกรหนึ่งที่จะตองมีวิวัฒนาการตามกระแสโลกในยุคโลกาภิวัตนให
ทัน ตองรูจักการใชเทคโนโลยีที่ทันสมัย 3. ดานชุมชนสัมพันธ วัดจะตองมีความสัมพันธที่ดีงามกับ
ชุมชน กลาวคือเปนมิตรที่ดีกับประชาชนไมเลือกปฏิบัติ ตองใหบริการทุกระดับเทาเทียมกันสราง
ความประทับใจใหกับทุกๆฝาย 4. ดานภาวะผูนําที่เหมาะสม วัดตองมีเจาอาวาสที่ดี มีความรู
ความสามารถ มีวิสัยทัศนที่กวางไกล และเปนที่ยอมรับทั้งฝายภิกษุสามเณรและประชาชนทั่วไป และ 
5. ดานกฎขอบังคับ นอกจากพระธรรมวินัยที่เปนตัวกลั่นกลองพฤติกรรมของภิกษุสามเณรแลว      
วัดจะตองมีกฎระเบียบและวัตรปฏิบัติตางๆเพิ่มขึ้นเพื่อความเหมาะสมแกยุคสมัย และมีมาตรการ
อยางเดด็ขาดกับผูที่ละเมิดกฎขอบังคับ 
 5.1.2 ผลการวิเคราะหการวิจัยเชิงปริมาณพบวา 
  1. ลักษณะสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม พบวากลุมตัวอยางจํานวน 385 คน 
อายุสวนใหญอยูระหวาง 31 ถึง 40 ป จํานวน 122 รูป คิดเปนรอยละ 31.69 รองมาอายุระหวาง 20 
ถึง 30 ป จํานวน 84 รูป คิดเปนรอยละ 21.82 รองลงมาอายุระหวาง 41 ถึง 50  ป จํานวน 56 รูป 
คิดเปนรอยละ 14.54 รองลงมาอายุระหวาง 51 ถึง 59  ป จํานวน 47 รูป คิดเปนรอยละ 12.20 
รองลงมาอายุ 60 ปขึ้นไป จํานวน 41 รูป คิดเปนรอยละ 10.65 และสุดทายอายุต่ํากวา 20 ป จํานวน 
35 รูป คิดเปนรอยละ 9.10 วุฒิการศึกษาสามัญสวนใหญจบปริญญาตรี จํานวน 312 รูป คิดเปน    
รอยละ 81.00 รองลงมาสูงกวาปริญญาตรีจํานวน 41รูป คิดเปนรอยละ 10.65 และสุดทายต่ํากวา
ปริญญาตรี จํานวน 32 รูป คิดเปนรอยละ 8.35 วุฒิการศึกษาทางธรรมจบนักธรรมชั้นเอก จํานวน 
121 รูป คิดเปนรอยละ 31.90 รองลงมาวุฒิจบนักธรรมชั้นโท จํานวน 119 รูป คิดเปนรอยละ 30.43 
รองลงมาจบนักธรรมชั้นตรี จํานวน 113 รูป คิดเปน 29.35 และสุดทายไมมีวุฒิทางธรรม จํานวน 36 รูป 
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คิดเปนรอยละ 8.20 และวุฒิการศึกษาทางเปรียญธรรมสวนใหญจบเปรียญธรรม ประโยค 1 ถึง 3 
จํานวน 187 รูป คิดเปนรอยละ 48.58 รองลงมาจบเปรียญธรรม 4 ถึง 6 ประโยค จํานวน 93 คน คิด
เปนรอย 24.15 รองลงมาไมมีวุฒิเปรียญธรรม จํานวน 75 รูป คิดเปนรอยละ 19.50 และสุดทายจบ
เปรียญธรรม 7 ถึง 9 ประโยค จํานวน 25 รูป คิดเปนรอยละ 8.77 
  2. ผลการวิเคราะหขอมูลสถิติพื้นฐานของตัวแปร ผูวิจัยไดศึกษาและวิเคราะหขอมูล
สถิติพื้นฐานของตัวแปร ประกอบดวย ปจจัยพันธกิจของวัด ปจจัยบริหารจัดการวัด และกระบวน
ทัศนการบริหารจัดการวัดในยุคโลกาภิวัตน รวมทั้งหมด 3 ดาน โดยผลวิเคราะหขอมูลมีรายละเอียด
ดังนี้ 
   ประเด็นที่ 1 สรุปปจจัยพันธกิจของวัดประกอบดวย 1) ดานศาสนสถาน กลุมตัว
แปรดานศาสนสถาน ประเมินผลได คาเฉลี่ย 3.14 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.658 เมื่อพิจารณาราย
ขอ พบวา กลุมตัวแปรในศาสนสถาน  ประเมินผลได คาเฉลี่ย 3.14 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.658 
เมื่อพิจารณารายขอ พบวา ควบคุมดูแลการกอสรางภายในวัด โดยสงเสริมศิลปวัฒนธรรมไทย มีแบบ
แปลนที่ควบคุมโดยวิศวกรกอสรางและไดรับอนุญาตจากคณะสงฆ มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด 3.19 สวนคา
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.699 และพบวา การจัดทําปายวัดเพื่อประชาสัมพันธวัดและบงบอกบริเวณ
ของศาสนสถาน มีคะแนนโดยเฉลี่ยต่ําสุด 3.08 สวนคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.682 ในภาพรวมตัวแปร
สวนใหญอยูระดับมาก 2) ดานศาสนบุคคล กลุมตัวแปรในศาสนบุคคล ประเมินผลได คาเฉลี่ย 3.09 
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.723 เมื่อพิจารณารายขอ พบวา มีกฎระเบียบสําหรับปฏิบัติและมาตรการ
ลงโทษพระภิกษุสามเณรที่ทําผิดวินัยอยางเครงครัด มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด 3.13 สวนคาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.732 และพบวา กําหนดจํานวนและวางแผนหลักเกณฑคัดเลือกบุคคลที่เขามาบวชและ
ภิกษุสามเณรรวมทั้งบุคคลที่อาศัยรวมกันในวัด มีคะแนนโดยเฉลี่ยต่ําสุด 3.07 สวนคาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.719 ในภาพรวมตัวแปรสวนใหญอยูระดับมาก 3) ดานศาสนสมบัติ กลุมตัวแปรใน   
ศาสนสมบัติ ประเมินผลได คาเฉลี่ย 3.06 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.754 เมื่อพิจารณารายขอ พบวา 
กําหนดจํานวนและวางแผนหลักเกณฑคัดเลือกบุคคลที่เขามาบวชและภิกษุสามเณรรวมทั้งบุคคลที่
อาศัยรวมกันในวัด จัดการศาสนสมบัติใหเปนไปตามกฎกระกรวงและพระธรรมวินัย และลงทะเบียน
ทรัพยสินของวัดไวเปนหลักฐาน มีคะแนนเทากันเฉลี่ยสูงสุด 3.08 สวนคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
0.753,0.751 และ 0.741 และพบวา จัดเก็บศาสนสมบัติที่สําคัญใหเปนหมวดหมูในรูปพิพิธภัณฑ     
มีคะแนนโดยเฉลี่ยต่ําสุด 3.00 สวนคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.752 ในภาพรวมตัวแปรสวนใหญอยูระดับ
มาก 4) ดานสิ่งแวดลอมของวัด กลุมตัวแปรในสิ่งแวดลอมของวัด ประเมินผลได คาเฉลี่ย 3.07 สวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.742 เมื่อพิจารณารายขอ พบวา สรางวัดใหเปนสวนปาอันรื่นรมยปราศจาก
สิ่งกอสรางที่เปนมลภาวะ และมีระบบจัดการขยะมูลฝอยอยางถูกวิธีไมสรางมลพิษในอากาศ มี
คะแนนเทากันเฉลี่ยสูงสุด 3.14 สวนคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.705 และ 0.727 และพบวา ใช
ทรัพยากรภายในวัดที่มีอยูอยางจํากัดอยางคุมคาใหเกิดประโยชนสูงสุดตอสวนรวม มีคะแนนโดยเฉลี่ย
ต่ําสุด 3.00 สวนคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.746 ในภาพรวมตัวแปรสวนใหญอยูระดับมาก  5) ดานการ
ปกครอง กลุมตัวแปรในการปกครอง ประเมินผลได คาเฉลี่ย 3.07 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.727 
เมื่อพิจารณารายขอ พบวา กระจายอํานาจในการบังคับบัญชาตามลําดับชั้น ไมรวมศูนยอํานาจไวแต
เพียงผูเดียว มีคะแนนเทากันเฉลี่ยสูงสุด 3.15 สวนคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.687 และพบวา         
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เปดโอกาสใหพระภิกษุและสามเณรรวมกันกําหนดนโยบายในการปกครองในวัดอยางชัดเจน 3.02 
สวนคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.717 ในภาพรวมตัวแปรสวนใหญอยูระดับมาก 6) ดานการจัดการศึกษา 
กลุมตัวแปรในการจัดการศึกษา ประเมินผลได คาเฉลี่ย 3.05 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.751        
เมื่อพิจารณารายขอ พบวา มีการประเมินประสิทธิภาพการศึกษาตามหลักสูตรพระปริยัติธรรมของ
พระสงฆทั้งแผนกธรรม บาลี และแผนกสามัญ มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด 3.13 สวนคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
0.737 และพบวา ประสานงานกับหนวยงานราชการเพื่อสงเสริมการฝกอบรมดานอาชีพกับชุมชน     
มีคะแนนโดยเฉลี่ยต่ําสุด 2.95 สวนคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.784 ในภาพรวมตัวแปรสวนใหญอยูระดับ
มาก 7) ดานการบริการสาธารณะ กลุมตัวแปรในการบริการสาธารณะ ประเมินผลได คาเฉลี่ย 3.11 
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.721 เมื่อพิจารณารายขอ พบวา จัดสิ่งอํานวยความสะดวกภายในวัดใหกับ
ประชาชนที่มาทําบุญและปฏิบัติธรรม เชน ประปา สุขาภิบาล ถนนสัญจร เปนตน มีคะแนนเฉลี่ย
สูงสุด 3.18 สวนคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.668 และพบวา บูรณปฏิสังขรณสิ่งกอสรางภายในวัดที่ชํารุด
ทรุมโทรมเพื่อรองรับการเขารับการบริการของประชาชน มีคะแนนโดยเฉลี่ยต่ําสุด 2.98 สวนคา
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.812 ในภาพรวมตัวแปรสวนใหญอยูระดับมาก และ 8) ดานการเผยแผ      
ศาสนธรรม กลุมตัวแปรในการเผยแผศาสนธรรม ประเมินผลได คาเฉลี่ย 3.03 สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.769 เมื่อพิจารณารายขอ พบวา กําหนดยุทธศาสตรการเผยแผพระพุทธศาสนาอยาง
ตอเนื่องครอบคลุมทุกระดับและเหมาะสมกับเปาหมาย มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด 3.08 สวนคาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.747 และพบวา จัดตั้งองคกรเผยแผพระพุทธศาสนาขึ้นเพื่อเอกภาพในการดําเนินงาน 
และอบรมสั่งสอนใหประชาชนมีเหตุผลเลิกงมงายในไสยศาสตร มีคะแนนเทากันโดยเฉลี่ยต่ําสุด 2.96  
สวนคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.761 และ 0.806 ในภาพรวมตัวแปรสวนใหญอยูระดับมาก 
   สรุปสวนใหญ พบวา กลุมตัวแปรในดานปจจัยพันธกิจของวัดประเมินผลได 
คาเฉลี่ย 3.08 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.731 เมื่อพิจารณารายขอ พบวา ศาสนสถาน มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด 
3.14 สวนคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.658 และพบวา การเผยแผศาสนธรรม มีคะแนนโดยเฉลี่ยต่ําสุด 
3.03 สวนคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.769 ในภาพรวมตัวแปรสวนใหญอยูระดับมาก 
   ประเด็นที่ 2 สรุปปจจัยการบริหารจัดการวัด ประกอบดวย 1) ดานงบประมาณ 
กลุมตัวแปรในงบประมาณ ประเมินผลได คาเฉลี่ย 3.11 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.700 เมื่อพิจารณา
รายขอ พบวา จัดตั้งมูลนิธิเพื่อการพระศาสนา เพื่อพัฒนาชุมชน รวมทั้งจัดการเงินผลประโยชนและ
เงินการกุศลของวัดอยางมีระบบ มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด 3.18 สวนคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.667 และ
พบวา จัดทํารายงานสภาวะทางการเงิน งบประมาณประจําวัน เดือน ป อยางมีระบบและมีความ
โปรงใสโดยมีคณะกรรมการตรวจสอบการเงินของวัด มีคะแนนโดยเฉลี่ยต่ําสุด 2.99 สวนคาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.808 ในภาพรวมตัวแปรสวนใหญอยูระดับมาก 2)  ดานระบบเทคโนโลยีสื่อสาร กลุมตัว
แปรในระบบเทคโนโลยีสื่อสาร ประเมินผลได คาเฉลี่ย 3.08 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.740 เมื่อ
พิจารณารายขอ พบวา ควรมีการนําเอาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชเปนสื่อชวยในการบริหารจัดการวัด 
มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด 3.14 สวนคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.682 และพบวา ควรมีระบบการบริหาร
จัดการทางไกล ผานสื่อทางไกล เชน โทรทัศน วิทยุ เปนตน มีคะแนนโดยเฉลี่ยต่ําสุด 3.04 สวนคา
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.773 ในภาพรวมตัวแปรสวนใหญอยูระดับมาก 3) ดานชุมชนสัมพันธ กลุมตัว
แปรในชุมชนสัมพันธ ประเมินผลได คาเฉลี่ย 3.07 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.734 เมื่อพิจารณา     
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รายขอ พบวา จัดกิจกรรมที่สําคัญและมีประโยชนทั้งตอวัดและชุมชนเทานั้น มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด 
3.13 สวนคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.708 และพบวา มีการแตงตั้งคฤหัสถผูทรงคุณวุฒิใหเปนไวยาวัจกร
ประจําวัด มีคะแนนโดยเฉลี่ยต่ําสุด 3.00 สวนคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.741 ในภาพรวมตัวแปรสวน
ใหญอยูระดับมาก 4) ดานภาวะผูนําที่เหมาะสม กลุมตัวแปรในภาวะผูนําที่เหมาะสม ประเมินผลได 
คาเฉลี่ย 3.06 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.723 เมื่อพิจารณารายขอ พบวา เปนที่ยอมรับของคณะสงฆ
และประชาชนทั่วไป มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด 3.15 สวนคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.659 และพบวา เจา
อาวาสควรมีภาวะผูนําและวิสัยทัศนในการบริหาร มีคะแนนโดยเฉลี่ยต่ําสุด 3.00 สวนคาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.739 ในภาพรวมตัวแปรสวนใหญอยูระดับมาก และ 5) ดานกฎขอบังคับ กลุมตัวแปรใน
กฎขอบังคับ ประเมินผลได คาเฉลี่ย 3.08 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.742 เมื่อพิจารณารายขอ พบวา 
ปฏิบัติตามกฎและระเบียบเพิ่มเติมของมหาเถรสมาคม มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด 3.13 สวนคาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.690 และพบวา ออกกฎระเบียบในการอยูรวมกันเปนหมูคณะที่ไมขัดตอพระธรรมวินัย  
มีคะแนนโดยเฉลี่ยต่ําสุด 3.00 สวนคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.773 ในภาพรวมตัวแปรสวนใหญอยูระดับมาก 
   สรุปสวนใหญ พบวากลุมตัวแปรในดานปจจัยการบริหารจัดการวัด ประเมินผลได 
คาเฉลี่ย 3.08 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.728 เมื่อพิจารณารายขอ พบวา ดานงบประมาณ มีคะแนน
เฉลี่ยสูงสุด 3.11 สวนคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.700 และพบวา ดานภาวะผูนําที่เหมาะสม มีคะแนน
โดยเฉลี่ยต่ําสุด 3.06  สวนคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.723 ในภาพรวมตัวแปรสวนใหญอยูระดับมาก 

   สรุปผลการวิเคราะหขอมูลพื้นฐานของตัวแปรในแตละดาน เมื่อพิจารณาใน
ภาพรวมพบวาทั้ง 2 ดาน ประเมินผลได คาเฉลี่ย 3.08 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.730  
   ประเด็นที่ 3 จากประชากรกลุมตัวอยาง ทั้งหมด 385 รูป/คน ผลการวิเคราะห
ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม พบวา กลุมตัวแปรกระบวนทัศนการบริหารจัดการวัดในยุคโลกา
ภิวัตน ประเมินผลได คาเฉลี่ย 3.08 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.715 เมื่อพิจารณารายขอ พบวา        
กระบวนทัศนการปกครองในระบอบประชาธิปไตย มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด 3.15 สวนคาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.650 และพบวา กระบวนทัศนการพัฒนาภาวะผูนํายุคโลกาภิวัตน และกระบวนทัศนการ
เผยแผธรรมะดวยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ มคีะแนนเทากันโดยเฉลี่ยต่ําสุด 3.05  สวนคาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.742  
   สรุปปจจัยที่มีผลตอกระบวนทัศนการบริหารจัดการวัดยุคโลกาภิวัตนในจังหวัด
นครสวรรคและจังหวัดพิจิตร เรียงตามลําดับจากมากไปหานอย ดังนี้ ปจจัยดานการปกครอง (B = 
0.414) ปจจัยดานงบประมาณ (B = 0.402) ปจจัยดานการจัดการศึกษา (B = 0.329) ปจจัยดานกฎ
ขอบังคับ (B = 0.310) และปจจัยดานการเผยแผ ศาสนธรรม (B = 0.147) ตามลําดับ ซึ่งทั้ง 5 ตัว
แปร สามารถรวมกันอธิบายความผันแปรของกระบวนทัศนการบริหารจัดการวัดยุคโลกาภิวัตนใน
จังหวัดนครสวรรคและจังหวัดพิจิตร ไดรอยละ 71.51 (R2 = 0.7151)  
 5.1.3 ขอเสนอแนะจากการสนทนากลุม 
  1. ขอเสนอแนะดานการปกครอง 
   วัดจะตองจัดตั้งสภาการปกครองสงฆตามระบอบประชาธิปไตย โดยอาศัยการ
เลือกตัง้ที่มาจากเสียงสวนใหญเปนสังฆมติ การปรึกษาหารือ การมีสวนรวม การเคารพใหเกียรติซึ่งกัน
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และกันการกระจายอํานาจ การถือหลักเหตุผล ความยุติธรรม ปราศจากอคติ ความสามัคคี และความ
พรอมเพียงในหมูคณะ 
  2. ขอเสนอแนะดานงบประมาณ 
   วัดจะตองรักษาสมดุลดานงบประมาณโดยยึดหลักธรรมาภิบาลเปนสําคัญ 
กลาวคือการไดมาซึ่งงบประมาณตองไมขัดตอหลักนิติธรรม งบประมาณที่ไดมาตองบริสุทธิ์ การใช
จายงบประมาณตองชอบดวยธรรม ผานมติกรรมการผูรับผิดชอบดานการเงิน มีความโปรงใส สามารถ
ตรวจสอบได และเปนไปเพ่ือประโยชนตอศาสนาและประเทศชาติ 
  3. ขอเสนอแนะดานการจัดการศึกษา 
   วัดจะตองจัดตั้งสถานศึกษาอยางครบวงจรและสนับสนุนสงเสริมการศึกษาใหกับ
ชุมชน กลาวคือ ตองทําวัดใหเปนสถานศึกษาทั้งอนุรักษนิยมและสมัยนิยม ตองจัดการศึกษาในทุก
ระดับชั้น เอื้อเฟอสถานที่และบุคลากรสงฆเพื่อการศึกษา รวมถึงสนับสนุนการศึกษากับเยาวชนใน
สถานศึกษาตางๆ และสงเสริมการสรางอาชีพ สรางรายไดใหกับประชาชนในชุมชนดวย 
  4. ขอเสนอแนะดานกฎขอบังคับ 
   พระสงฆปฏิบัติตามพระธรรมวินัยอยางเครงครัดสนองนโยบายคณะสงฆ
สวนกลาง กลาวคือ พระสงฆตองประพฤติปฏิบัติตนใหงดงาม นาเคารพนับถือ เปนแบบอยางที่ดีของ
สังคม ตามหลักธรรมวินัย พระราชบัญญัติคณะสงฆ กฎ ระเบียบ คําสั่ง มติมหาเถรสมาคม 
รัฐธรรมนูญ และกฎระเบียบภายในวัดที่สัดกัด 
  5. ขอเสนอแนะดานการเผยแผศาสนธรรม 
   พระสงฆนักเผยแผตองใชสื่อเทคโนโลยีสมัยใหมเพื่อการเผยแผศาสนธรรม เปน
การบูรณาการธรรมะเขากับเทคโนโลยีที่เรียกวา “ธรรโมโลยี” พระนักเผยแผตองมีองคความรูที่ดีทั้ง
ทางธรรมและทางโลก มีศาสตรและศิลปในการนําเสนอธรรมะรูปแบบใหม เพื่อใหทันตอยุคสมัยที่การ
เปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา ตองมีจิตวิทยาในการรูเทาทันจริตของมนุษย เพื่อนําเสนอระบบธรรมะที่
เหมาะสมแกระดับบุคคลโดยมีเทคโนโลยีเปนสื่อในการนําเสนอ 
   จากการสนทนากลุมสามารถสรุปขอเสนอแนะได 5 ประการ ประกอบดวย 1) 
จัดตั้งสภาการปกครองสงฆภายในวัดตามระบอบประชาธิปไตย 2) รักษาสมดุลดานงบประมาณของ
วัดโดยยึดหลักธรรมาภิบาลเปนสําคัญ 3) จัดตั้งสถานศึกษาภายในวัดอยางครบวงจรและสนับสนุน
สงเสริมการศึกษาใหกับชุมชน 4) ปฏิบัติตามพระธรรมวินัยอยางเครงครัดสนองนโยบายคณะสงฆ
สวนกลาง และ 5) ใชสื่อเทคโนโลยีสมัยใหมเพื่อการเผยแผศาสนธรรม 
 
5.2 อภิปรายผลการวิจัย 
 การอภิปรายผลการวิจัยในครั้งนี้ ผูวิจัยไดนําประเด็นที่มีความสําคัญตอกระบวนทัศนใหม
การบริหารจัดการวัดในยุคโลกาภิวัตน จากสรุปผลการวิจัยมีประเด็นที่นาสนใจที่นํามาอภิปรายผลได
ดังนี้ 
 5.2.1 ปจจัยพันธกิจของวัด พบวา วัดเปนสถานที่พํานักของพระภิกษุสงฆสามเณรและ
นักบวช เปนที่ประกอบกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา เปนสถานที่ปฏิบัติธรรมและเปนสวนหนึ่งของ
การสืบทอดพระพุทธศาสนา มีสถานะเปนนิติบุคคลตารัฐธรรมนูญ มีเจาอาวาสเปนผูปกครองดูแลตาม
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รัฐธรรมนูญ มีเจาอาวาสเปนผูปกครองดูแลตามพระราชบัญญัติลักษณะปกครองคณะสงฆ ร.ศ. 121 

การบริหารงานของพระสังฆาธิการในระดับเจาอาวาสถือวาเปนปจจัยที่สําคัญของในการพัฒนาวัด
เพราะถามีการบริหารกิจการดีศาสนาก็มีความเจริญมั่นคง การบริหารจัดการดีนั้น จะตองมีรูปแบบ
และวิธีการจัดการหรือมีแนวคิดซึ่งขึ้นอยูกับการแบงงานมอบอํานาจกระจายงานใหผูอยูฝายบริหาร
ระดับตางๆ รับผิดชอบตามความรูความสามารถของตน และพัฒนาการในดานตางๆ ในงานวิจัยนี้
ผูวิจัยจํากัดขอบเขตของภารกิจใหแคบลงจากเดิมที่มี 6 คือ การปกครอง การศาสนศึกษา การศึกษา
สงเคราะห การเผยแผ สาธารณูปการ และสาธารณสงเคราะห ใหเหลือ 4 ประการโดยผนวกการ  
ศาสนศึกษาและการศึกษาสงเคราะหเขาดวยกันเปน “การจัดการศึกษา” และผนวกสาธารณูปการ
และสาธารณสงเคราะหเขาดวยกันเปน “การบริการสาธารณะ”วัดนั้นมีกระบวนทัศนการบริหาร
จัดการใหครบทั้ง 8 ดาน คือ 1) การจัดการดานบริเวณ (ศาสนสถาน) โดยอาณาเขตที่บงชี้ถึงความ
เปนวัด ตองมีการบริหารจัดการใหเปนสัดสวนและชัดเจนตอการใชสอยและเขาใจไดโดยงาย กลาวคือ 
เมื่อมีขอบเขตของวัดที่ชัดเจนแลวแลว จะตองมีการจัดสรรปนสวนพื้นที่ใหลงตัวเพื่อตอการทํา      
สังฆกรรมและสาธารณประโยชน สวนการสรางสิ่งกอสรางภายในวัดบนพื้นที่ที่ไดจัดสรรปนสวนไว
แลวนั้นตองคํานึงถึงพ้ืนที่และความคุมคาในการใชสอยเปนสําคัญ สรางแตที่จําเปนโดยเนนการมีพื้นที่
สีเขียวและที่วางสําหรับกิจกรรมตางๆ ของวัด สอดคลองกับงานวิจัยของพล อาริยสกุล (2554) ได
ทําการศึกษาเรื่อง การบริหารจัดการพื้นที่วัดเพื่อปลอยเชา ผลการวิจัย พบวา แนวทางการบริหาร
จัดการพื้นที่วัดที่ดีจะตองสอดคลองกับลักษณะทางกายภาพของพื้นที่วัดที่มีการจัดการพื้นที่ทั้งภายใน
วัดและพื้นที่โดยรอบวัด การแบงลักษณะพื้นที่ใหชัดเจน พื้นที่เขตพุทธาวาส เขตสังฆาวาส และเขต
ธรณีสงฆ การจัดทําแผนผังภายในวัด พื้นที่วัดเปนอสังหาริมทรัพยในลักษณะพิเศษที่ไมเนนเรื่องกําไร
สูงสุด แตเนนเรื่องความมีสวนรวมกันของชุมชนและวัดเปนสําคัญ และสอดคลองกับงานของอรุณ    
ศิริจานุสรณ (2555) ไดทําการวิจัยเรื่อง การบริหารจัดการออกแบบและพัฒนาการสถาบันศาสนา 
ผลการวิจัยสรุปเปนขอเสนอแนะแนวทางการบริหารจัดการ 2 แนวทาง คือ 1) แนวทางการสงเสริม
และกากับดูแล หนวยงานภาครัฐใหมีนโยบายและใหความสําคัญเรื่องการออกแบบกอสรางอาคารทาง
ศาสนามากข้ึนกับกลุมบุคคลที่เกี่ยวของ และ  2) แนวทางการกากับดูแล ใหมีการปรับเปลี่ยนขั้นตอน
การดาเนินการ และควรมีกฎหมายควบคุมอาคารทางศาสนาเรื่องความปลอดภัยของโครงสรางอาคาร 
สวนดานรูปแบบสถาปตยกรรมเสนอใหมีการพิจารณารูปแบบกอนการกอสรางโดยคณะกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิรวมกับมหาเถรสมาคม และสถาบันการศึกษา นอกจากนี้ยังสอดคลองกับงานวิจัยของ
กฤษฎา อานโพธิ์ทอง (2553) ที่ไดทําการศึกษาเรื่อง วัด: การออกแบบพุทธสถานเชิงทดลอง ที่มุง
ศึกษาถึงความเปนไปไดในการออกแบบวัด หรือพุทธสถานในรูปแบบที่แตกตางไปจากเดิมโดยเนน
การศึกษาความเปนไปไดผานการคลี่คลายขององคประกอบทางกายภายภาพ ระบบการจัดวางอาคาร 
แนวความคิดในเชิงปรัชญาและหลักธรรมทางศาสนา เนื่องจากปญหาในการออกแบบวัดหรือพุทธ
สถานในปจจุบัน มักจะประสบปญหากับการที่เราไมสามารถเปลี่ยนแปลงรูปแบบที่เกิดขึ้นไดโดยที่เรา
ไมสามารถรูไดวา สิ่งนั้นเปนหลักที่สําคัญตอการสื่อสารกับมนุษยในความเปนอาคารทางศาสนาหรือ
เปนความเคยชินที่พวกเรานั่นเองที่สรางขึ้นมาเปนกฎที่ตายตัว 2) การบริหารงานบุคคล (ศาสนบุคคล) 
โครงสรางการบริหารงานดานศาสนบุคคลหรือทรัพยากรมนุษยภายในวัดถือเปนเรื่องสําคัญ เพราะคน
เปนปจจัยสําคัญที่มีสวนในการบริหารงานใหสําเร็จลุลวงไปไดดวยดี ดังนั้นวัดจะตองมีการบริหาร
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จัดการศาสนบุคคลใหอยูในรูปแบบโครงสรางตามภาระหนาที่ของงาน ตองมีการกระจายงานและใช
คนใหเหมาะสมกับงาน สอดคลองกับงานของฐิติพร สะสม (2553) ทําการวิจัยเรื่อง การศึกษาระบบ
การบริหารและการจัดการวัดในพระพุทธศาสนา: กรณีศึกษาวัดพระธาตุแชแหง อําเภอภูเพียง จังหวัด
นาน ผลการวิจัยพบวา วัดพระธาตุแชแหงไดมีการจัดระบบการบริหารและการจัดการวัด โดยไดเนน 
การบริหารงานบุคล การบริหารงานธุรการ การบริหารงานการเงิน/บัญชี การบริหารศาสน-สมบัต ิ
การบริหารกิจกรรมของวัด ซึ่งการบริหารงานดังที่กลาวมานี้มีระบบการบริหารงานที่ชัดเจน โปรงใส 
และมีการจัดรูปแบบของคณะกรรมการการบริหารในสวนงานตาง ๆ การจัดระบบการบริหารงานของ
วัดพระธาตุแชแหงนั้นจะเนนในเรื่องของความสะดวกรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพโดยจะเห็นไดจาก
การแบงภาระงานออกเปนแตละฝาย ซึ่งมีเจาหนาที่รับผิดชอบโดยตรงจึงทําใหงายตอการติดตอ
ประสานงานและจากการสัมภาษณเจาหนาที่แตละฝายงานมีความตั้งใจและปฏิบัติตามระบบตาง ๆ ที่
ทางวัดไดกําหนดไดอยางดียิ่ง 3. ศาสนสมบัติ วาดวยเรื่องของสิ่งของสําคัญอันมีมูลคาของวัดที่วัด
จะตองดูแลรักษาเปนอยางดี โดยจะตองแบงแยกประเภทใหชัดเจนและทําการดูแลรักษาและจัดเก็บ
ตามความสมควรในแตละประเภท เชน โบราณวัตถุอันเปนมรดกทางศาสนาและวัฒนธรรมก็ควรจะ
จัดเก็บในรูปแบบพิพิธภัณฑ เงินวัดก็ควรฝากธนาคารและจัดทําบัญชีรายรับ-รายจาย เปนตน สําหรับ
รายการวัสดุภัณฑที่สามารถยืมไปใชในวัดหรือนอกวัดก็ตองมีระบบบัญชีขอยืม-รับสง เพื่อปองกันการ
ชํารุดและสูญหาย สอดคลองกับสํานักงานศาสนสมบัติ สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ (2553) ที่
ไดกลาวไวในหนังสือคูมือการดูแลศาสนสมบัติวา การบริหารจัดการศาสนสมบัติไดอยางถูกตองจะทํา
ใหปญหาที่เกี่ยวกับการจัดการศาสนสมบัติกลาง และศาสน-สมบัติวัด ลดนอยลง ทําใหการสนองงาน
ของรัฐและคณะสงฆดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล กอใหเกิดประโยชนตองานพระ
ศาสนามากขึ้น สอดคลองกับงานของพระมหาถาวร  ถิรจิตฺโต (จิตรกระเนตร) (2556) ไดทําการวิจัย
เรื่อง บทบาทของพระสงฆในการอนุรักษโบราณสถาน โบราณวัตถุ และศิลปวัตถุ ในอําเภอ
พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผลการวิจัย พบวา 1) ในการบูรณะโบราณสถาน ให
เสริมเฉพาะความมั่งคงแข็งแรงของโบราณสถาน พยายามหลีกเลี่ยงการเปลี่ยนแปลงและการทําลาย
โบราณสถาน 2) ในการบูรณะโบราณสถานที่จะทําเพื่อความงาม และเอกภาพทางสถาปตยกรรม
จะตองคํานึงถึงโบราณสถานที่เหลืออยู อยาอาศัยการสันนิษฐาน และตองศึกษาจากสวนที่เปนของแท
ดั้งเดิม ไมใชจากสวนที่ตอเติมขึ้นภายหลัง 3) ในการบูรณะโบราณสถานที่เกาแกมาก จนหาความ
เกี่ยวของกับอารยธรรมสมัยใหมไมได ไมควรจะตอเติม ควรจะใชวิธีรื้อและทํารากฐานใหมั่นคง และ
ประกอบเขารูปเดิม คือ การเอาสวนที่แตกหลุดไปแลว แตยังหาพบไดในบริเวณนั้นมาประกอบใหเปน
รูปเดิม ถาจําเปนตองตอเติมก็ใหทําเพื่อการทรงตัวหรือเพื่อความแข็งแรงเทานั้น 4) การบูรณะ
โบราณสถานรุนใหม ควรใชวิธีการรักษาใหคลายของเดิม และการบูรณะไมควรจะไปเปลี่ยนรูปราง
ของโบราณสถานนั้นๆ 5) ชิ้นสวนวัตถุทุกชิ้นที่มีคุณคาทางศิลปะและเปนอนุสรณทางประวัติศาสตร 
ไมวาจะเปนของยุคใดสมัยใด เมื่อคนพบควรจะเก็บรักษาไวอยางดี การจะพิจารณาวาชิ้นสวนวัตถุชิ้น
ใดมีความสําคัญเพียงใด ไมควรจะเปนความเห็นของเจาหนาที่ผูดําเนินการตามโครงการบูรณ
โบราณสถานแตผูเดียว 6) สิ่งกอสรางที่สรางขึ้นใหมในบริเวณใกลเคียงกับโบราณสถาน ควรระวังไมให
ขนาด สี และแบบไปทําลายคุณคาของโบราณสถานนั้นๆ 7) การตอเติมที่จําเปนตองทํา เพื่อความ
แข็งแรงของโบราณสถานไมวาจะเปนเพียงบางสวน หรือทั้งหมด ควรตอเติมใหนอยที่สุดเทาที่จะทําได 
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การสรางใหมหมดจะทําไดกับโบราณสถานที่มีทรงเรขาคณิตเรียบๆ และไมมีลวดลายตกแตงเทานั้น 8) 
การตอเติมที่ทําขึ้นใหม จะตองแสดงใหเห็นอยางชัดเจน โดยการใชวัสดุแตกตางกับของเดิม หรือโดย
การตอเติมเพียงคราวๆ ไมมีลวดลายเชนของเดิมหรือโดยการทําเครื่องหมายบอกไวก็ได การทํา
ดังกลาวทั้ง 3 ประการ นอกจากจะเปนประโยชนตอการบูรณะโบราณสถานครั้งตอไปแลว ยังทําใหไม
เกิดการเขาใจผิดในหลักฐานทางประวัติศาสตรและโบราณคดีอีกดวย 9) การเคลื่อนยายของเกาออก 
และเอาของใหมเขามาแทนที่ ควรทําโดยอาศัยหลักวิชาการทางวิทยาศาสตรสมัยใหมเขาชวย ไมควร
ทําโดยไมมีหลักฐานทฤษฎี 10) ของที่ไดจากการขุดคนและการสํารวจทางโบราณคดี ตองดูแลรักษา
อยางดีและอยางถูกตอง  11) การบูรณะโบราณสถานแตละครั้งก็เชนเดียวกับการขุดคนทาง
โบราณคดีควรทําเอกสารในรูปของรายงานทางวิชาการ ซึ่งรวบรวมจากบันทึกรายวันของการบูรณะ
โบราณสถานมีภาพวาดและภาพถายประกอบ รายงานทางวิชาการดังกลาว ควรบอกโครงสรางและ
รูปรางของโบราณสถานอยางละเอียด รวมทั้งการปฏิบัติงานทุกระยะของการบูรณะโบราณสถานดวย 
4) สิ่งแวดลอมของวัด วัดตองสรางภูมิทัศนอันเปนพุทธสถานที่รื่นรมย จัดการทุกบริบทของวัดใหเปน
ระเบียบเรียบรอยโดยการสรางเสริม ทดแทน กักกัน กําจัด และเพิ่มมูลคา กลาววัดตองมีพื้นที่สีเขียว
ปลูกปาทดแทน ตองมีพื้นที่สําหรับสรรพสัตวใหเปนสัตวสวนไมมาทําความเดือดรอนใหกับประชาชน 
มีการกําจัดขยะมูลฝอยอยางถูกวิธีเปนมิตรกับธรรมชาติและสิ่งแวดลอม มีการรีไซเคิลขยะเพื่อสราง
มูลคาหรือนํากลับมาใชใหมเพื่อลดตนทุนการผลิตและใชทดแทนวัสดุภัณฑที่จําเปน สอดคลองกับ 
สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ (2553) ที่ไดกลาวไวในหนังสือ วัดพัฒนา 53 วา วัดจะตอง
ปรับปรุงใหมีสิ่งแวดลอมที่ดี สงบ รมรื่น สวยงาม ใหผูเหยียบยางเขามาในวัดเกิดความรูสึกเย็นใจ 
สบายใจ ไมปลอยบานเรือนรุกล้ําเขามาอยูในบริเวณพุทธาวาส และสังฆาวาส ไมถูกปดบังดวยตลาด
โรงแรม และตึกแถวโดยเฉพาะโรงแรมไมควรสรางในที่วัดสูงค้ําโบสถวิหาร  และสอดคลองกับงานของ
พระมหาโฆสิต รอดสาคร (2543) ไดทําวิจัยเรื่อง “บทบาทของพระสังฆาธิการกับการอนุรักษ
ทรัพยากรและสิ่งแวดลอม กรณีศึกษาหนองเล็งทราย อําเภอแมโจ จังหวัดพะเยา” ผลการวิจัยพบวา 
บทบาทของพระสังฆาธิการที่ดําเนินกิจกรรมตางๆ จะสําเร็จไดตองมีผูนําที่ดี มีความตระหนัก
รับผิดชอบและสามารถชี้แนะในทางที่ถูกตองเปนประโยชนตอสังคมโดยสวนรวม นอกจากนี้ยังพบวา
ประชาชนยังมีความตองการที่จะใหพระสังฆาธิการเปนผูนําดานจิตใจและนําทางดานอนุรักษ
ทรัพยากรและสิ่งแวดลอมอยู อีกทั้งหนวยงานราชการบางหนวยยังเขาขอรับความชวยเหลือในดาน
การติดตอประสานงานชี้แจงทําความเขาใจกับประชาชนใหเขาใจไดเปนอยางดี จึงสามารถพิสูจนไดวา
พระสังฆาธิการมีบทบาทมากพอสมควร 5) ดานการปกครองตองมีองคกรหรือสถาบันที่เปนหนวยงาน
รับผิดชอบเพื่อใหเกิดความคลองตัวในการทํางานอยางมีประสิทธิภาพ ตองมีการกระจายอํานาจสราง
เครือขายใหเกิดความรวมมือทุกภาคสวน ควรมีระบบการบริหารและการปกครองของตนเองที่
ผสมผสานสวนดีของระบบราชการและเอกชนเขากับหลักพระธรรมวินัยใหทันกับเหตุการณพัฒนาไป
ตามยุคสมัย 6) การจัดการศึกษา ควรใหความสําคัญในดานการศึกษาพระปริยัติธรรมทั้งแผนกธรรม
บาลีและแผนกสามัญ รวมถึงการศึกษาเพื่อประชาชนทั่วไป ปรับปรุงระบบการศึกษาใหเขากับยุคสมัย
วางนโยบายใหเปนไปในทิศทางเดียว เพื่อความเปนเอกภาพทางการศึกษา พรอมสรางแรงจูงในใฝ
ศึกษาเพื่อนําไปประพฤติปฏิบัติเปนแบบอยางที่ดีตอไป 7) การบริการสาธารณะ ตองทําใหใหเปน
ศูนยกลางการบริการทั้งกายภาพและจิตภาพ มีความสะดวกครบวงจรเพื่อรองรับตอความตองการของ
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ประชาชนที่มาใชบริการภายในวัด และจะตองปฏิบัติการเชิงรุก กลาวคือตองบริการโดยเขาถึงชุมชน 
จึงจะเรียกวาการบริการทั้งรุกและรับ และ 8) ดานการเผยแผศาสนธรรม พระสังฆาธิการจะตองมี
ความกาวหนาการเผยแผและทักษะการใชภาษาปจจุบัน มีความพรอมทั้งในดานการพูด เทศน การ
บรรยาย การเขียนและการพิมพตํารางทางพระพุทธศาสนา รวมถึงมีการมุงเนนใหประชาชนปฏิบัติ
ธรรมควบคูไปกับการเรียนรูภาคทฤษฎี และประการที่สําคัญควรผลิตสื่อการเผยแผพระพุทธศาสนาใน
รูปแบบตางๆเพื่อที่จะไดทํางานเผยแผเชิงรุกไดอยางมีประสิทธิภาพ จากผลการวิจัยดังกลาวมีความ
สอดคลองกับงานของสอดคลองกับงานวิจัยของนครินทร แกวโชติรุง (2556) เรื่อง รูปแบบและ
หลักการของการปกครองในพระไตรปฎก ผลการวิจัยพบวา รูปแบบของการปกครองทางการเมืองมี 2 
รูปแบบ ไดแก 1) การปกครองแบบราชาธิปไตย ซึ่งผูมีอํานาจสิทธิ์ขาดแตเพียงผูเดียวในการปกครอง
รูปแบบนี้คือพระราชา และการปกครองแบบสามัคคีธรรม ซึ่งอํานาจอยูในมือของชนชั้นสูงและมี
ลักษณะใกลเคียงกับรูปแบบการปกครองแบบอภิชนาธิปไตยในปรัชญากรีก สวนรูปแบบการปกครอง
ในพระพุทธศาสนานั้นมีพัฒนาการโดยเริ่มตนจากพระพุทธเจาทรงปกครองคณะสงฆในฐานะธรรม
ราชา จนกระทั่งพระพุทธองคไดทรงมอบใหสงฆเปนใหญในการปกครอง จึงเปนรูปแบบการปกครอง
เฉพาะตน 2) หลักการของการปกครองแบบราชาธิปไตย ไดแก หลักธรรมตาง ๆ ซึ่งพระพุทธเจาตรัส
แสดงไวจํานวนมากเพื่อเปนเครื่องเหนี่ยวรั้งในการใชอํานาจของผูปกครอง เนื่องจากผูปกครองแบบ
ราชาธิปไตย มีอํานาจสิทธิ์ขาดแตเพียงผูเดียว และหลักการของการปกครองแบบสามัคคีธรรมมี
หลักการปกครองที่สําคัญคือ อปริหานิยธรรม ซึ่งเปนหลักธรรมเพื่อสรางความสามัคคี และหลักธรรม
อื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับผูปกครอง สวนหลักการของการปกครองของคณะสงฆนั้นมีพระธรรมวินัยเปน
หลักการปกครองสําคัญ ซึ่งคณะสงฆจะตองดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ใหสําเร็จเรียบรอยดวยดีภายใต
กรอบแหงพระธรรมวินัย สอดคลองกับงานของพระมหาศรณชัย มหาปุญโญ (2556) ไดทําการวิจัย
เรื่อง การพัฒนาการบริหารกิจการคณะสงฆของพระสังฆาธิการในยุคโลกาภิวัตน ผลการวิจัยพบวา 1) 
ดานการปกครอง ในรูปแบบเดิมๆ มีการประชุมเพื่ออบรมพระสังฆาธิการตามมติมหาเถรสมาคมหรือ
การจัดหลักสูตรในระยะสั้นๆ เทานั้น จึงควรมีองคกร หรือสถาบันที่เปนหนวยรับผิดชอบ เพื่อใหเกิด
ประสิทธิภาพ มีการกระจายอํานาจ ประสานสรางประโยชน สรางเครือขายใหเกิดความรวมมือทุก
ภาคสวน 2) ดานการศาสนศึกษา มีการบริหารจัดการดานการศึกษาที่ยังคงไวซึ่งพระธรรมวินัย แตมี
การศึกษาพระปริยัติธรรมสายสามัญ หรือการศึกษาในมหาวิทยาลัยมากขึ้น จึงควรใหความสําคัญใน
ดานการศึกษาพระปริยัติธรรมทั้งแผนกธรรมและบาลี ปรับปรุงกฎระเบียบการจัดการศึกษาใหเขายุค
สมัย วางนโยบายใหเปนไปในทางทิศเดียว เพื่อใหเกิดเอกภาพทางการศึกษา พรอมสรางแรงจูงใจให
เห็นความสําคัญในการเรียนบาลี เพื่อนําไปประพฤติปฏิบัติเปนแบบอยางที่ดีตอไป 3) ดานการศึกษา
สงเคราะห มีการบริหารจัดการทางดานการศึกษาโดยมุงเนนการสงเคราะหประชาชนใหไดรับ
การศึกษาทางพระธรรมวินัย ควบคูไปกับการปฏิบัติ จึงควรสนับสนุนใหมีการศึกษาทางธรรมแก
เยาวชนและประชาชนทั่วไป ใหมีความรูทางธรรมเพื่อปลุกฝงคุณธรรมใหแกเยาวชนและประชาชน
ทั่วไป และควรมีการระดมความคิดในเบื้องตนในระดับจังหวัด เพื่อศึกษาปญหาอุปสรรค จุดเดนจุด
ดอยของแตละจังหวัด และเปนมติของจังหวัดแลวนํามารวมความคิดเปนระดับภาคตอไป 4) ดานการ
เผยแผ มีการพัฒนาใหพระสังฆาธิการมีความกาวหนาในการเผยแผ และทักษะการใชภาษาของสมัย
ปจจุบัน มีความพรอมทั้งในการพูด เทศน บรรยาย การเขียนและการพิมพตําราทางพระพุทธศาสนา 
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และแตงตําราทางวรรณคดี วรรณกรรม ตําราวิชาการ รวมถึงมีการมุงเนนใหประชาชนมีการนําปฏิบัติ
ธรรมที่ถือวา เปนการสั่งสอบในภาคทฤษฎี และปฏิบัติควบคูกันไป จึงควรมีแผนระยะสั้นและแผนระ
ยาวในการฝกอบรมผูนําสงฆทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ดวยการจัดใหมีการรับฟงนโยบาย หลักการ
เผยแผ และฝกพูด เทศน บรรยายและผลิตสื่อการเผยแผพระพุทธศาสนาในรูปแบบตางๆ เพื่อที่จะได
ทํางานเผยแผเชิงรุกไดอยางมีประสิทธิภาพ 5) ดานสาธารณูปการ ปจจุบันมีอยู 2 รูปแบบ คือ (1) 
การพัฒนาตามกําลังศรัทธาของพุทธศาสนิกชน โดยไมไดวางแผนเอาไวลวงหนาซึ่งในปจจุบันมีอยูมาก 
และ (2) การพัฒนาโดยการศึกษาและวางแผนการกอสรางสิ่งตางๆ ภายในวัดเพื่อใหเหมาะสมกับ
สถานที่ จึงควรมีการจัดทําแผนแมบทในการพัฒนาวัด ศึกษารายละเอียดของงานสาธารณูปการ การ
บริหารจัดการวัดดวยความโปรงใส การบูรณปฏิสังขรณโบราณสถาน โบราณวัตถุ ควรอนุรักษศิลปะ
ของทองถิ่น และ 6) ดานการสาธารณสงเคราะห การดําเนินกิจการเพื่อใหเปนสาธารณประโยชน 
ปจจุบันมีการชวยเหลือประชาชนโดยอยูบนพื้นฐานของจิตเมตตา พระสงฆจึงควรมีบทบาทดวยการ
เสนอแนะใหเกิดความคิดริเริ่มแกชาวบาน วาในชุมชนมีอะไรที่จะทําใหเกิดประโยชนแกสวนรวม โดย
ทําหนาที่เหมาะสมกับบทบาท คํานึงความเหมาะสมและกาลเทศะ และไมขัดตอพระธรรมวินัย เปน
ผูนําในการเสียสละ แสดงภาวะในการเปนผูนําที่มีอยูใหประจักษแกคณะสงฆและประชาชน ดวยการ
สื่อสารที่มีประสิทธิภาพไปสูยุคโลกาภัตน และสอดคลองกับงานของโชติ บดีรัฐ (2555) ไดทําการวิจัย
เรื่อง การบริหารงานของพระสังฆาธิการ ในเขตปกครองคณะสงฆภาค 4 เพื่อความมั่นคงแหง
พระพุทธศาสนา ผลการวิจัย พบวา 1) สภาพการบริหารงานของพระสังฆาธิการในเขตการปกครอง
คณะสงฆภาค 4 ใน 3 ดาน มีผลดังนี้ ในการบริหารคน มีการสรางและพัฒนาภาวะผูนําบุคลากรทาง
พระพุทธศาสนาใหมีประสิทธิภาพ ในการบริหารภาระงาน มีการออกกฎระเบียบในการปกครองคณะ
สงฆ และกําหนดโทษผูที่ละเมิดกฎระเบียบที่วางไว และในการบริหารองคกร มีการทํางานเปนทีม 2) 
ประสิทธิผลการบริหารงานของพระสังฆาธิการในเขตการปกครองคณะสงฆภาค 4 ใน 3 ดานมีผลดังนี้ 
ในการบริหารคน มีการดําเนินไปอยางรวดเร็วสนองตองานที่มอบหมายใหทําโดยใชคนตรงกับความรู
ความสามารถ ในการบริหารภาระงาน มุงบริหารอยางประหยัด คุมคาและสนองตอความตองการของ
ผูมาติดตอ และในการบริหารองคกร ไดเนนในเรื่องสรางศรัทธาเขาวัดและปฏิบัติธรรมมากขึ้น 3) 
ศักยภาพการบริหารงานของพระสังฆาธิการในเขตปกครองคณะสงฆภาค 4 ใน 3 ดาน มีผลดังนี้ ใน
การบริหารคน มีการนําจุดเดนของบุคลากรมาใชในการบริหารงาน และแกปญหาจุดดอยของบุคลากร
ในการบริหารงาน และในการบริหารองคกรมีการจัดทําแผนงานหรือโครงการเพื่อพัฒนาองคกรอยาง
ตอเนื่อง 4) สําหรับแนวทางการพัฒนาการบริหารคน การบริหารภาระงาน และการบริหารองคกร 
ของพระสังฆาธิการในเขตปกครองคณะสงฆภาค 4 ใน 3 ดาน มีขอเสนอแนะดังนี้ ควรมีวิธีการพัฒนา
คนใหเกง มีความรูความสามารถ ใหมีความรูความเขาใจหลักพระศาสนาที่ถูกตอง โดยวิธีการสงเสริม
ใหพระสังฆาธิการมีการศึกษาและพัฒนาภาวะผูนํา มีการพัฒนาสมรรถนะภาระงานดานการบริหาร 
โดยอบรมพระสังฆาธิการใหเปนผูนําในการพัฒนาจิตใจ จริยธรรมคุณธรรม และใหมีความรูและทักษะ
ในเรื่องการปกกันไมใหพุทธศาสนิกชนเสื่อศรัทธาในพระพุทธศาสนาและตั้งมั่นความเชื่อความเลื่อมใส
ในพระพุทธศาสนาอยางยั่งยืนตอไป 
 5.2.2 ปจจัยการบริหารจัดการวัด มีขอคนพบวา 1) งบประมาณ ถือเปนอุปกรณสําคัญใน
การบริหารจัดการวัด วัดจึงตองมีวิธีการตางๆในการระดมทุนเพื่อเปนงบประมาณในการบริหาร
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กิจการคณะสงฆภายในวัด แตทั้งนี้ทั้งนั้นงบประมาณที่ใชไปนั้นจะตองเกิดประโยชนและคุมคาอยาง
แทจริง มีที่มาที่ไปชัดเจนตรวจสอบได สอดคลองกับงานของณดา จันทรสม (2555) ที่ไดทําการวิจัย
เรื่อง การบริหารการเงินของวัดในประเทศไทย การวิจัยครั้งนี้นี้มีขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนาแนวทาง
ในการบริหารจัดการทางดานการเงินของวัดใหมีความสอดคลองตามหลักธรรมาภิบาล ในฐานะวัดเปน
นิติบุคคลที่เปนองคการไมแสวงหากําไร หนวยงานที่เกี่ยวของโดยเฉพาะสํานักงานพระพุทธศาสนา
แหงชาติ ควรกําหนดใหวัดไดมีการจัดทํารายงานทางการเงินเปนประจําทุกป และนําสงใหสํานักงาน
พระพุทธศาสนาจังหวัดเปนผูรวบรวม และกําหนดใหมีการตรวจสอบอยางสม่ําเสมอ 2) ระบบ
เทคโนโลยีสื่อสาร ในยุคที่มีการสื่อสารแบบไรพรมแดน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศจึงมีความจําเปน
ตอการบริหารจัดการวัดมาก เพราะวัดถือเปนองคกรหนึ่งที่จะตองมีวิวัฒนาการตามกระแสโลกในยุค
โลกาภิวัตนใหทัน ตองรูจักการใชเทคโนโลยีที่ทันสมัย สอดคลองกับงานของพระครูสังฆรักษ    
กฤษฎิ์ตภณ สุเมโธ (2553) ไดทําการวิจัยเรื่อง ประสิทธิภาพการบริหารจัดการวัดของเจาอาวาสใน
เขตอําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี ผลการวิจัยพบวา ควรสงเสริมใหเจาอาวาสเปดรับความรูใหมๆ 
เพื่อนํามาใชในการบริหารจัดการวัด มีการนําเอาเทคโนโลยีสมัยใหม มาใชในการพัฒนาวัดมากขึ้น 3) 
ชุมชนสัมพันธ วัดจะตองมีความสัมพันธที่ดีงามกับชุมชน กลาวคือเปนมิตรที่ดีกับประชาชนไมเลือก
ปฏิบัติ ตองใหบริการทุกระดับเทาเทียมกันสรางความประทับใจใหกับทุกๆ ฝาย สอดคลองกับงานของ
อินเกอรโซลล (Ingersool, 1963) ไดทําการวิจัยเรื่อง พระสงฆกับมรรค: การวิเคราะหบทบาทของ
พระสงฆในหมูบานภาคกลางในประเทศไทย ผลการวิจัยพบวา การเปลี่ยนแปลงบทบาทของพระสงฆ
ในชนบท เปนผลมาจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพความเปนอยูเนื่องมาจากอิทธิพลทั้งภายในและ
ภายนอกชนบท การคมนาคมที่เจริญทําใหพระสงฆและชาวบานมีความคิดที่กวางขึ้นและติดตอกับ
บุคคลภายนอกไดมากขึ้น การเปลี่ยนแปลงบทบาทของพระสงฆมีสวนเกี่ยวพันกับคานิยมใหมๆ ของ
ชาวบาน ชาวบานเริ่มจะละทิ้งหนาที่ที่เคยปฏิบัติกันและเริ่มรับความคิดใหมๆเขามาแทน ดังนั้น 
พระสงฆจึงจําเปนที่จะตองปรับตัวเองใหสนองกับความคิดความเชื่อใหมของพระสงฆเองและชาวบาน 
สอดคลองกับงานของเคลานสเนอร (Klansner,1974) ไดทําการวิจัยเรื่อง “พุทธศาสนาในอีสาน” 
ผลการวิจัยพบวามีลักษณะกลมกลืนกับความจริงทางสังคม เศรษฐกิจ พุทธปญญา และจิตวิทยา 
พบวาลักษณะนี้อยูในความสัมพันธของพุทธศาสนา ศาสนาพราหมณ และลัทธิผีสางเทวดา 
(Animism) แมศาสนาดังกลาวจะมีความแตกตางกันในแงคิด ความเชื่อ แตในดานการปฏิบัติไมได
ขัดแยงกัน ตรงกันขามตางก็ชวยกันเสริมเพิ่มพลังแกกันและกันยิ่งขึ้น เราจะพบลักษณะเชนนี้ในพิธี
ตางๆ คือ พิธีขอฝน การรักษาความเจ็บปวย การแตงงาน ฯลฯ พิธีกรรมดังกลาวนี้ประกอบดวย
พิธีกรรมทางพุทธและพราหมณรวมกัน โดยมีวัดเปนศูนยกลางของกิจกรรมทางสังคมทุกอยาง และมี
พระสงฆเปนผูกระทําหรือประสานงาน และสอดคลองกับงานของเคอรส (Kirsch, 1976) ไดทําการ
วิจัยเรื่อง พุทธศาสนาของชาวภูไทที่บานหนองสูง จังหวัดสกลนคร ผลการวิจัยพบวา พุทธศาสนามี
บทบาทสําคัญในการกําหนดรูปแบบและหลอหลอมสังคมไทย พุทธศาสนาเปนศาสนาที่ผสมระหวาง
ศาสนาพราหมณ (Brahmanism) และความเชื่อเก่ียวกับผีสางเทวดา และพุทธศาสนาเปนศูนยรวมใจ
ของชาวไทย พระธรรมคําสอนของพุทธศาสนาทําใหการปฏิบัติเปนไปในแนวเดียวกัน ในฐานะที่
ศาสนาเปนสวนหนึ่งของสังคม เมื่อสังคมเปลี่ยนไปก็มีผลทําใหพุทธศาสนาผกผันตามไปดวย 4. ภาวะ
ผูนําที่เหมาะสม วัดตองมีเจาอาวาสที่ดี มีความรูความสามารถ มีวิสัยทัศนที่กวางไกล และเปนที่



292 

ยอมรับทั้งฝายภิกษุสามเณรและประชาชนทั่วไป สอดคลองกับงาน ของพระครูพิศาลปุญญาภินันท 
อจฺจาทโร (รุกขชาติ) (2555) ไดทําการวิจัยเรื่องภาวะผูนําที่พึงประสงคของพระสังฆาธิการตามความ
คิดเห็นของพุทธศาสนิกชน ในอําเภอวังนอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผลการวิจัยพบวา 1) ควรหา
คนที่มีความเขาใจดานวิสัยทัศน เพื่อปฏิบัติงานอยางมีคุณภาพ 2) ควรมีความชวยเหลือหนวยงาน
และสงเสริมดานวิสัยทัศนใหไปสูจุดมุงหมาย 3) ควรจัดอบรมแกผูนําใหมีคุณภาพและเพียงพอตอการ
ปฏิบัติงาน 4) ควรจัดเวลาใหเหมาะสมกับการทํางานที่รับผิดชอบและหาทุนไวมาสนับสนุน 5) ควร
ถวายความรูและสงเสริมใหเขาใจทางดานการบริหาร 6) ควรจัดสรรงบประมาณอุดหนุนการพัฒนา
ดานตางๆ เพิ่มขึ้น 7) ควรมีการจัดกิจกรรมที่สรางสรรคตามลําดับ 8) ควรจัดเวลาใหเหมาะสมกับการ
ทํางานที่รับผิดชอบ สอดคลองกับงานของอภิษฎาข ศรีเครือคง (2556) ไดทําการวิจัยเรื่อง รูปแบบ
การพัฒนาที่พึงประสงฆตามแนวพุทธของผูบริหารสตรีในมหาวิทยาลัยของรัฐ ผลการวิจัยพบวา 
รูปแบบการพัฒนาภาวะผูนําที่พึงประสงคประกอบดวยองคประกอบที่สําคัญ 3 องคประกอบคือ 1) 
องคประกอบดานจักขุมา ประกอบดวยการมีวิสัยทัศนมองการณไกล มีความสามารถในการวางแผน 
คิดตาง พัฒนา มีสติปญญาไหวพริบปฏิภาณดี ริเริ่มสิ่งใหมๆ นโยบายใหม 2) องคประกอบดานวิธุโร 
ประกอบดวย ตองเปนผูมีสมรรถภาพในการทํางาน มีความเชียวชาญในการบริหาร คํานึงถึง
ความสามารถและปจเจกบุคคล มุงเกณฑ มุงงาน มีความยืดหยุนสูง จัดใหมีการประชุมเสมอ สงเสริม
สนับสนุนใหผูรวมงานพัฒนาตนเอง นําเทคโนโลยีมาใชพัฒนางาน ทักษะในการสื่อสารดี และมี
ความสามารถในการทํางานเปนทีม 3) องคประกอบดานนิสสยสัมปนโน ประกอบดวยมีมนุษยสัมพันธ
ดี มีบุคลิกภาพดี มีทักษะในการติดตอประสานงานดี การวางตนเสมอตนเสมอปลาย มีความสามารถ
ครองใจคน ใหคําแนะนําชวยเหลือประสานใหองคการเกิดความสามัคคี มีความเชื่อมั่นในตนเอง 
เมตตา กรุณา ยุติธรรม ซื่อสัตยสุจริต  
 5.2.3 กระบวนทัศนการบริหารจัดการวัดในยุคโลกาภิวัตน มีขอคันพบวา การบริหาร
จัดการวัดในยุคใหมจะตองประกอบไปดวยองคประกอบหลัก 5 ประการก็คือ (1) กระบวนทัศน
ปกครองในระบอบประชาธิปไตย วัดตองเปนแบบอยางดานการปกครองในระบอบประชาธิปไตยที่
สามารถสรางความสุข สงบ สามัคคีใหกับชุมชนไดอยางแทจริง (2) กระบวนทัศนการพัฒนาภาวะผูนํา
ชุมชนยุคโลกาภิวัตน พระสงฆในยุคโลกาภิวัตนตองเปนผูนําชุมชนที่เขาถึงประชาชนและมีสวนรวมใน
กิจกรรมการพัฒนาชุมชนตางๆ (3) กระบวนทัศนการเผยแผธรรมะเพ่ือการศึกษาดวยระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ วัดตองเปนสถานที่ทําหนาที่ฝกอบรมพระสงฆรวมทั้งเยาวชนในชุมชนใหทําหนาที่สืบสาน
พระพุทธศาสนาและสรางความดีงามใหกับชุมชนโดยใชสื่อ เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการเผยแผ  (4) 
กระบวนทัศนการสรางสุขภาวะทางใจและอนามัยชุมชน วัดตองเปนสถานที่พึ่งพิงของประชาชนเมื่อ
เกิดเรื่องทุกขรอนใจ และ (5) กระบวนทัศนการเฝาระวังและสกัดกั้นอบายมุขทั้งปวง วัดตองเปน
สถานที่ปราศจากอบายมุขทั้งปวง และมีสวนรวมในการรณรงคใหประชาชนในชุมชน ลด ละ เลิก
อบายมุขตางๆสอดคลองกับงานของชุติมา สัจจานันท (2548) ไดทําการวิจัยเรื่อง รูปแบบยุทธศาสตร
และแนวทางการบูรณาการการศาสนากับการศึกษาของวัดในพระพุทธศาสนา: กรณีการจัดการศึกษา
ตามอัธยาศัย พบวา 1. การจัดการศึกษาตามอัธยาศัยของวัดมียุทธศาสตรสอดคลองกับที่ระบุไวในมาตรา 8 คือ 
เปนการศึกษาตลอดชีวิตของประชาชนโดยเนนการเรียนรูดวยตนเองเปนพื้นฐานใหสังคมมีสวนรวมใน
การจัดการศึกษาใหสังคมมีสวนรวมในการจัดการศึกษา โดยเนนชุมชนอันเปนที่ตั้งของวัดและการ
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พัฒนาสาระและกระบวนการเรียนรูใหเปนไปอยางตอเนื่อง ดวยกระบวนการถายทอดธรรมเนียม 
ประเพณี คานิยม ที่สอดคลองและเชื่อมโยงกับชีวิตของผูคนในชุมชน 2. วัดเปนศูนยกลางของชุมชน 
และมีบทบาทสําคัญเปนแหลงเรียนรูตามอัธยาศัยโดยมีรูปแบบการจัดการศึกษา การจัดกระบวนการ
เรียนรูและกิจกรรมที่หลากหลาย โดยเฉพาะมีศาสนพิธี พิธีกรรมทางศาสนาที่เกี่ยวเนื่องกับวิถีชีวิต 
เปนแหลงปลูกฝงศีลธรรม สรางเสริมคุณธรรมและจริยธรรมของบุคคลชุมชนและสังคม และเปน
แหลงกําเนิดศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต คานิยมและปทัสถานทางสังคม 3. วัดเปนแหลง
เรียนรูตลอดชีวิต โดยไดดําเนินการสอดคลองตามแนวการจัดการศึกษามาตรา 25 รัฐตองสงเสริมการ
ดําเนินงานและการจัดตั้งแหลงเรียนรูตลอดชีวิตทุกรูปแบบ แหลงเรียนรูสําคัญที่จัดตั้งและบริการการ
เรียนรูแกประชาชนไดแก หองสมุดประชาชน พิพิธภัณฑ อุทยานการศึกษาสวนพฤกษศาสตร 
แหลงขอมูลและแหลงเรียนรูอื่นๆโดยสวนใหญเปนความรวมมือกับภาครัฐและเอกชน เชน หองสมุด
ประชนชนวัดอนงคาราม รับผิดชอบโดยกรุงเทพมหานคร 4. พระสงฆเปนบุคคลที่เปนแหลงเรียนรูที่
สําคัญในลักษณะการเปนแบบอยาง การสรางความเคารพ ศรัทธาและยึดมั่น โดยเจาอาวาสมีความ
โดดเดน เปนผูมีคุณธรรมเมตตาธรรม ยุติธรรม ความเสียสละ เอาใจใส และรับผิดชอบสูง มีวิสัยทัศน 
มีประสบการณและมีภาวะผูนําสูง  มีความสามารถทางการบริหาร การประสาน สรางแรงจูงใจ ความ
รวมมือรวมใจของกลุมตางๆ และชุมชน เปนนักพัฒนา นักเทศนและนักวิชาการ พระหลายรูปเปน
ปราชญชาวบานซึ่งเปนที่เคารพและศรัทธาของสงฆและประชาชน นอกจากนี้พระภิกษุสงฆและ
บุคลากรในวัดมีคุณธรรม จริยธรรม ใฝเรียนรูใฝปฏิบัติธรรม สามัคคีมีน้ําใจ เสียสละเคารพซึ่งกันและ
กันทํางานรวมกันโดยใชหลักการมีสวนรวม จึงทําใหประชาชนเลื่อมใสศรัทธาใหการสนับสนุน และให
ความรวมมือการดําเนินภารกิจการจัดการศึกษาตามอัธยาศัยจึงประสบความสําเร็จไดดวยดี 5. ดาน
ทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา วัดมียุทธศาสตรการบริหารที่มีความสอดคลองกับมาตรา 58 
ใหมีการระดมทรัพยากรและการลงทุนดานงบประมาณ การเงิน และทุนทรัพย ทั้งจากรัฐองคกรและ
สถาบันตางๆ รวมถึงสถาบันศาสนา ครอบครัวและชุมชน มาใชในการจัดการศึกษา วัดกอตั้งโรงเรียน
และใหสถานที่ของวัดเปนตั้งสถานศึกษาวัดอนุเคราะหพระสงฆและบุคลากรของวัด รวมทั้งสถานที่ 
เครื่องมือ อุปกรณ ของวัดแกชุมชน ขณะเดียวกันก็มีการระดมทรัพยากรและงบประมาณจากชุมชน
ในการจัดกิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัยของวัดดวย โดยเฉพาะศาสนพิธี และกิจกรรมของชุมชน 
รวมทั้งการนํารายไดจากแหลงรายไดของวัด เชน จากนักทองเที่ยว การบริจาค การจัดกิจกรรมระดมทุน 
การทอดผาปาเพื่อการศึกษา รวมทั้งทุนมูลนิธิของวัดมาใชในการจัดการศึกษาและเผยแผศาสนธรรม 
6. วัดมุงเนนการสรางความสัมพันธอันดีงามแกชุมชน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และชาวบานมีความ
รวมมือ การชวยเหลือเก้ือกูล กาสงเคราะหซึ่งกันและกัน และมีกิจกรรมรวมกันในหลากหลายรูปแบบ 
ทั้งธรรมและทางโลกสอดคลองกับมาตรา 29 ที่วาใหสถานศึกษารวมกับบุคคลครอบครัว ชุมชน 
องคกรและสถาบันสังคมตางๆ รวมถึงสถาบันศาสนา สงเสริมความเขมแข็งของชุมชน โดยจัด
กระบวนการเรียนรูภายในชุมชนเพื่อใหชุมชนมีการจัดการศึกษาอบรมแสวงหาความรู ขอมูลขาวสาร 
และรูจักเลือกสรรภูมิปญญาและวิทยาการตางๆ เพื่อพัฒนาชุมใหสอดคลองกับสภาพปญหาและความ
ตองการรวมทั้งหาวิธีการสนับสนุนใหมีการแลกเปลี่ยนประสบการณการพัฒนาชุมชน 7. การสนับสนุน
เกื้อกูลของภาครัฐนับวามีความสําคัญยิ่งการบริหารจัดการศึกษาตามอัธยาศัยของวัดใหเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ ถูกหลักวิชาการ และยั่งยืน สงเสริมและใหกําลังใจผูรับผิดชอบ ดังเชน เมื่อ พ.ศ. 2519 
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คณะจากหอสมุดแหงชาติ กรมศิลปากรไดเดินทางมาสํารวจหนังสือธรรมใบลานสมุดขอย ที่วัดมหาชัย 
จังหวัดมหาสารคาม และไดใหคําแนะนําการทําทะเบียนและระบบจัดเก็บ พระอริยานุวัตร อดีตเจา
อาวาสพระอารามหลวงวัดมหาชัย และผูริเริ่มพิพิธภัณฑพื้นบานไดบันทึกไววาที่ทางหอสมุดแหงชาติ
ไดใหความอุปถัมภสงเสริมการเก็บรวบรวมไวนี้เปนกําลังใจแกผูรักษาและเปนขอมูลในความคุมครอง
มั่นคงอยางยิ่ง สอดคลองกับงานของสุภา อุทโท (2540) ไดทําวิจัยเรื่องบทบาทของพระสงฆไทยใน 2 
ทศวรรษหนา ผลการวิจัยพบวา กระแสการเปลี่ยนแปลของโลกจะมีผลกระทบตอสังคมไทยอยางสูง 
ทําใหการเมืองไทยมีลักษณะเปนประชาธิปไตยสูงขึ้น การติดตอสื่อสารของคนจะทําผานเทคโนโลยี
ทันสมัยมากข้ึน เศรษฐกิจยังคงมีการเจริญเติบโต แตเปนไปในอัตราที่ไมสูงมากนัก คานิยมบริโภคจะมี
อิทธิพลสูงตอความคิดของคนในเมือง จะมีวัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่หลากหลาย ขณะเดียวกันปญหา
ทางสังคมตางๆจะมีความซับซอนขึ้น สวนในชนบทจะมีปญหาการแยงชิงทรัพยากรธรรมชาติมากขึ้น 
อันนําไปสูการลดลงของทรัพยากรธรรมชาติตางๆ พรอมกันนั้นชนบทก็ยังเปนฐานของการผลิตของ
เมืองตอไป (2) บทบาทของพระสงฆไทยใน 2 ทศวรรษหนา ควรมีบทบาท 3 ดานดวยกันคือ บทบาท
ตอตนเอง ไดแก การศึกษาพระธรรมวินัยใหแตกฉาน บทบาทตอองคกรคณะสงฆ ไดแก การจัดวัดให
สงบ สะอาด และมีที่ปฏิบัติธรรม จัดกิจกรรมตางๆในวัดใหหลากหลายขึ้น ตั้งวิทยาลัยพัฒนาพระ
สังฆาธิการทั่วประเทศ และปรับปรุงพระราชบัญญัติคณะสงฆใหทันสมัยมากขึ้นและบทบาทตอสังคม
ไดแก การเรียนรูวิชาการทางโลกและสภาพสังคม สอนศีลธรรมแกประชาชนทุกระดับ ใหคําปรึกษา
ปญหาชีวิตแกประชาชน ใหการศึกษาแกคนในชุมชน สงเคราะหคนในชุมชน สําหรับขอเสนอแนะใน
การแสดงบทบาทของพระสงฆไทยใน 2 ทศวรรษหนานั้น ประเด็นเกี่ยวกับการศึกษาของคณะสงฆ 
ไดแก มหาวิทยาลัยสงฆควรจัดใหมีศูนยกลางการใหความรูและทักษะในวิชาการที่พระสงฆตองการ 
รัฐบาลควรสนับสนุนเงินทุนและสงเสริมใหสถาบันการศึกษาของรัฐและเอกชน เปดโอกาสใหพระสงฆ
ไดศึกษาเพิ่มเติมในวิชาที่เก่ียวกับการพัฒนาและชวยเหลือสังคมตั้งแตระดับปริญญาตรีถึงปริญญาเอก 
จัดศูนยกลางการใหวิชาความรูและฝกทักษะแกพระสงฆและประชาชนทั่วไปก็ควรมีสวนในการ
สนับสนุนพระสงฆในการทํางานเพื่อสังคมทั้งดานความคิดและทุนทรัพย สอดคลองกับงานของมาณี 
ไชยธีรานุวัฒศิริ (2540) ไดทําการวิจัยเรื่องบทบาทพระสงฆในยุคโลกาภิวัตนเกี่ยวกับทัศนะของ
พระสงฆที่ชาวพุทธใหความเคารพศรัทธาและความนิยมของพุทธศาสนิกชนตอบทบาทของพระสงฆ 
ผลการศึกษาพบวา บทบาทของพระสงฆในยุคโลกาภิวัตนในทัศนะของพระสงฆที่ชาวพุทธใหความ
เคารพศรัทธานั้นควรมีบทบาทหนาที่ตามบริบทของพระพุทธศาสนา คือ 1. บทบาทดานการฝกอบรมตน 
พระสงฆมีบทบาทเปนผูนําทางปญญา ดังนี้ 1) ดานการศึกษาพระพุทธศาสนา ตองศึกษาพระไตรปฎก 
พระธรรมวินัย ทั้งทางคันถะธุระและวิปสสนาธุระ 2) ดานการพัฒนาตนเองใหบริสุทธิ์ทั้งกาย วาจา ใจ 
ถือศีล 227 ขอ ทุกอิริยาบถ 3) ดานการปกครองสงฆ ตองดูแลอบรมสั่งสอนพระออนพรรษากวาทั้ง
ดานการศึกษาและการประพฤติตามพระธรรมวินัย รวมทั้งการรวมมือแกไขปญหาการทําผิดของ
พระสงฆทั้งแกไขบุคคล และกฎระระเบียบในการปกครองสงฆ 2. บทบาทดานการเผยแผ
พระพุทธศาสนา หรือการพัฒนาคน เปาหมายประการหนึ่งของการกําหนดใหพระสงฆตองมีการอบรม
ตน และเผยแผพระพุทธศาสนาก็เพ่ือ “พัฒนาคน” โดยเฉพาะทางดาน “จิตใจ” พระสงฆจึงมีบทบาท
อยางมากในการพัฒนาจิตใจของคนใหสูงขึ้นโดยไมเลือกชั้นวรรณะและทําในทุกโอกาส นอกจาก
พระสงฆอบรมตนใหดีแลว หนาที่สําคัญอีกประการหนึ่งก็คือ การอบรมตนโดยใชการเผยแผ
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พระพุทธศาสนา หรือนําคําสั่งสอน และธรรมะของพระพุทธเจาไปพัฒนายกระดับจิตใจคนใหสูงขึ้น 
ใหมีศีล สมาธิ ปญญา โดยเฉพาะเรื่องการถือศีล 5 ของพุทธบริษัท ซึ่งพระสงฆในทุกวัดทั้งมหานิกาย
และวัดธรรมยุติ ลวนใหความสําคัญในเรื่องนี้เปนพิเศษเหมือนกัน 3. บทบาทการพัฒนาสังคมและ
สิ่งแวดลอมโดยการรวมโครงการพัฒนาชุมชนกับองคกรตางๆ และชาวบานใชวิธีการดานการ
สงเคราะหวัตถุสิ่งของ รวมทั้งการรักษาโรคใชพิธีกรรม และวัตถุมงคลแตตองใชอยางสรางสรรค ไมงม
งาย หรือทําลายผูอื่น 4. บทบาทดานการพัฒนาวัด การพัฒนาสิ่งกอสรางเพื่อใหประชาชนไดใช
ประโยชนรวมกันเปนตนวา จัดหองสมุดธรรมใหพระสงฆและประชาชนทั่วไปไดเขามาอานหนังสือได
รวมทั้งการดูแลบริเวณวัดใหสะอาดรมรื่นเปนธรรมชาติ ผลการศึกษาของบทบาทพระสงฆในยุคโลกาภิวัตน
เกี่ยวกับความนิยมของพุทธศาสนิกชนตอบทบาทของพระสงฆพบวา พุทธศาสนิกชนสวนใหญมี
ความเห็นวา พระสงฆทาเคารพเลื่อมใสควรมีความรูธรรมลึกซึ้ง เครงครัดในการปฏิบัติศีล สมาธิ 
ปญญา ครองตนดวยความสงบ เรียบงาย บริสุทธิ์ และสันโดษมีความสามารถในการอบรมคุณธรรม 
การที่พระสงฆชวยพัฒนาสังคมก็เปนสิ่งที่ดี แตควรใหความสําคัญรองลงไป นอกจากนี้กลุมตัวอยางไม
นิยมพระสงฆที่แสดงอภินิหาร มีคาถาอาคม หรือเปนหมอดู สอดคลองกับงานของพระมหาสมชาย 
เจริญกิจ (2540) ไดทําวิจัยเรื่องวัดในพระพุทธศาสนาที่พึงประสงค: ศึกษาเปรียบเทียบลักษณะวัดใน
พระพุทธศาสนาที่พึงประสงคกับสภาพความเปนจริงของวัดในสังคมไทยในปจจุบัน พบวา กิจกรรมวัด
ในพระพุทธศาสนาที่พึงประสงค ตองเปนกิจกรรมที่เปนไปตามมติและอุดมการณของสงฆ พระสงฆ
ภายในวัดตองทําสังฆกรรมตางๆ ใหถูกตองแสดงออกมาจากจิตใจและความรูสึกตามพุทธประสงคที่
ทรงวางไว กิจกรรมของวัดที่สัมพันธกับชาวบาน หรือชุมชนสงเคราะหอนุเคราะหชาวบาน และชุมชน
ดวยน้ําใจอันงามโดยเฉพาะดวยการสอนธรรม และการเผยแผศาสนูปถัมภกธรรม และสอดคลองกับ
งานวิจัยของจรินทร ยังสังข (2541) เรื่องบทบาทพระสงฆในกระแสการเปลี่ยนแปลงทางสังคม 
ผลการวิจัยพบวา (1) พระสงฆในกระแสความเปลี่ยนแปลงนั้นไดมีบทบาทหลายดาน ไดแก ดานการ
ปกครองบริหารตน ดานการเผยแผศาสนาดวยวิธีการตางๆ ดานการใหการศึกษาทั้งพระสงฆสามเณร 
และประชาชน ดานการสาธารณปูการ การบํารุงวัด ดานสาธารณสงเคราะหแกประชาชนทั้งดานวัตถุ
และจิตใจ (2) บทบาทที่เอ้ือตอรัฐในการปกครองเปนเครื่องมือของรัฐ รับนโยบายของรัฐในกาสั่งสอน
ใหประชาชนไมใชความรุนแรงในการแกปญหา ซึ่งมีผลใหพระสงฆไดรับผลตอบแทนดวยลาภสักการะ 
เชน ตําแหนง และวัตถตุางๆ และ (3) เงื่อนไขปจจัยที่ทําใหบทบาทพระสงฆเปลี่ยนแปลงมาจาก 2 ดาน ก็คือ 
ปจจัยภายนอก คือ สาเหตุที่พระสงฆมีการเปลี่ยนแปลงบทบาทเพราะชุมชนมีการเปลี่ยนแปลง
ทางดานการศึกษา ดานเศรษฐกิจ ดานความ-สัมพันธทางสังคม ดานสื่อสารมวลชน คานิยม ดาน
ความเชื่อดั้งเดิม รวมถึงการแทรกแซงของรัฐ นักการเมือง นักธุรกิจเอกชน ปจจัยภายใน คือ พระสงฆ
มีการเปลี่ยนแปลงบทบาทเพราะปจจัยของพระสงฆเอง เชน การเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาของ
พระสงฆ กฎหมาย คณะสงฆ การประชุมพระสังฆาธิการและทัศนคติของพระสงฆที่ไดรับการกลอม
เกลามาอยางยาวนาน สอดคลองกับแมชีเณรัชฌา ศักดิ์ศิริสัมพันธ (2556) ไดทําการวิจัยเรื่อง พุทธ
วิธีการบริหารการพัฒนาสํานักปฏิบัติธรรม ผลการวิจัยพบวา รูปแบบพุทธวิธีบริหารเพื่อพัฒนาสํานัก
ปฏิบัติธรรมฝายคณะสงฆใชหลักในการบริหารสอดคลองกับพุทธวิธีการบริหารของพระพุทธเจา สวน
คฤหัสถใชการประยุกตหลักบริหารตะวันตกผสานกับหลักธรรมในการพัฒนาเปนการพัฒนาองคกร 6 
ดาน การปฏิบัติใชหลักสติปฏฐาน 4 และกิจกรรมที่ประยุกตรวมสมัย โดยใชหลักธรรมไดแก 
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ไตรสิกขา เมตตา โดยมีจุดหมายเพื่อใหความสําคัญกับการปฏิบัติธรรม พรอมกันกับชวยกันรักษา 
ปฏิบัติตาม และถายทอดคนรุนหลังไดปฏิบัติสืบตอไป และสอดคลองกับพระมหาอุดร สุทฺธิาโณ 
(เกตุทอง) (2555) ไดทําการวิจัยเรื่อง ศึกษาสุขภาพแบบองครวมวิถีพุทธในพระไตรปฎก ผลการวิจัย
พบวา แนวคิดเรื่องสุขภาพองครวมในพระไตรปฎกนั้นประกอบดวยคํา 2 คํา คือ คําวา สุขภาพ และ 
องครวม สุขภาพองครวมในพระไตรปฎกตองประกอบ 4 มิต ิคือ 1. ดานกาย 2. ดานสังคม 3. ดานจิต 
และ 4. ดานปญญา ดังนั้นเมื่อมุงเนนผลของสุขภาพองครวมวิถีพุทธจึงเนนความสุข สุขภาพที่
ประกอบดวย วิชชา วิมุตติ   วิสุทธิ สันติ ซึ่งเปนภาวะที่เปนความดีของชีวิต สวนแนวทางเพื่อใหไดมา
ซึ่งสุขภาพองครวมนั้น หลักการการดูแลสุขภาพ ทั้ง ปองกัน สงเสริม เยียวยารักษา โดยกระบวนการ
แบบแกปญหาตามหลักอริยสัจ 4 (ทุกข สมุทัย นิโรธ มรรค) ในสวนรูปแบบและกระบวนการสราง
สุขภาพองครวมวิถีพุทธในพระไตรปฎกนี้  รูปแบบที่เนนในดานสุขภาพดานจิตวิญญาณ - สติปญญา 
เนน 3 ส. ประกอบดวย (1) รูปแบบการสวดมนต (2) รูปแบบการปฏิบัติธรรม (สมาธิ - สติ - ปญญา) 
(3) รูปแบบการสนทนาธรรม (โยนิโสมนสิการ)  และรูปแบบและกระบวนการสรางสุขภาพองครวม 4 มิติ คือ  
(1) รูปแบบดานรางกาย (2) รูปแบบดานสังคมหรือ สิ่งแวดลอม (3) รูปแบบดานจิตใจ และ (4) 
รูปแบบดานปญญา ธรรมะ  
 
5.3 บทสังเคราะห 
 จากการศึกษาวิจัยทั้งเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ ผลการวิจัยพบวา  
 1) กระบวนทัศนการบริหารจัดการวัดยุคโลกาภิวัตนในจังหวัดนครสวรรคและจังหวัดพิจิตร 
มีการปรับเปลี่ยนเพื่อใหทันยุคสมัยที่มีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา ตอบสนองความการของชุมชน 
โดยกระบวนทัศนการบริหารจัดการวัดยุคโลกาภิวัตนในจังหวัดนครสวรรคและจังหวัดพิจิตร
ประกอบดวย 1) กระบวนทัศนการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 2) กระบวนทัศนการพัฒนาภาวะ
ผูนํายุคโลกาภิวัตน 3) กระบวนทัศนการเผยแผธรรมะดวยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 4) กระบวน
ทัศนการสรางสุขภาวะและอนามัยชุมชน และ 5) กระบวนทัศนการเฝาระวังและสกัดกั้นอบายมุข     
ทั้งปวง  
 2) ปจจัยที่มีผลตอกระบวนทัศนการบริหารจัดการวัดยุคโลกาภิวัตนในจังหวัดนครสวรรค
และจังหวัดพิจิตร เรียงตามลําดับจากมากไปหานอย ดังนี้ ปจจัยดานการปกครอง (β = 0.478 < 0.01)    
ปจจัยดานงบประมาณ (β = 0.471 < 0.01) ปจจัยดานการจัดการศึกษา (β = 0.366 < 0.01) ปจจัย
ดานกฎขอบังคับ (β = 0.359 < 0.01) และปจจัยดานการเผยแผศาสนธรรม (β = 0.167 < 0.01) ตามลําดับ 
ซึ่งทั้ง 5 ตัวแปร สามารถรวมกันอธิบายความผันแปรของกระบวนทัศนการบริหารจัดการวัดยุคโลกาภิวัตน
ในจังหวัดนครสวรรคและจังหวัดพิจิตร ไดรอยละ 71.51 (R2 = 0.7151) 
 3) จากการสนทนากลุมในประเด็นปจจัยที่มีผลตอกระบวนทัศนการบริหารจัดการวัดในยุค
โลกาภิวัตนในจังหวัดนครสวรรคและจังหวัดพิจิตร ทั้ง 5 ประเด็น ไดแก 1) ปจจัยดานการปกครอง   
2) ปจจัยดานงบประมาณ 3) ปจจัยดานการจัดการศึกษา 4) ปจจัยดานกฎขอบังคับ และ 5) ปจจัย
ดานการเผยแผศาสนธรรม สามารถสรุปขอเสนอแนะปรับปรุงกระบวนทัศนการบริหารจัดการวัดยุค
โลกาภิวัตนในจังหวัดนครสวรรคและจังหวัดพิจิตร ซึ่งไดมาจากการสังเคราะหผลการวิจัยโดยการสรุป
จากขอคนพบและสรุปความสัมพันธเชิงเหตุผลของปจจัยหลัก ประกอบดวย 1) จัดตั้งสภาการ
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ปกครองสงฆภายในวัดตามระบอบประชาธิปไตย 2) รักษาสมดุลดานงบประมาณของวัดโดยยึดหลัก
ธรรมาภิบาลเปนสําคัญ 3) จัดตั้งสถานศึกษาภายในวัดอยางครบวงจรและสนับสนุนสงเสริมการศึกษา
ใหกับชุมชน 4) ปฏิบัติตามพระธรรมวินัยอยางเครงครัดสนองนโยบายคณะสงฆสวนกลาง และ 5)   
ใชสื่อเทคโนโลยีสมัยใหมเพื่อการเผยแผศาสนธรรม โดยยึดแบบแผนการบริหารวัด การบริหารคน 
และบริหารงานภายใตภารกิจองคกรเปนสําคญั ดังแผนภาพที่ 5.1 นี้ 
 

 
ภาพที่ 5.1 กระบวนทัศนการบริหารจัดการวัดยุคโลกาภิวัตนในจังหวัดนครสวรรคและจังหวัดพิจิตร 

(29ส – 5ศ โมเดล) 

ที่มา: สาธิต พนาร ี(2556) 

กระบวนทัศนการบริหารจัดการวัดในยุคโลกาภิวัตน 

ภารกิจองคกร (24 ส) สนองนโยบายคณะสงฆ 

สอดคลองพระธรรมวินัย 

สรางคน (สงฆ) 

- สีละ 
- สมาธ ิ
- สต ิ
- สัมปชัญญะ 
- สังวร  
- สัมมัปธาน  
- สังคหวัตถุ  
- สัตบุรุษ  

สรางงาน (สังฆกิจ) 

- สภาการปกครอง 
- สวนรวมกับชุมชน 
- เสริมสรางศรัทธา 
- สนับสนุนการศึกษา 
- สงเสริมการเผยแผ 
- สาธารณประโยชน 
- สาธารณสุขชุมชน 
- สกัดกันอบายมุข 

สรางวัด (เสนาสนะ) 

- สงบ 
- สะอาด 
- สะดวก 
- สบาย 
- สวยงาม 
- สุขลักษณะ 
- สิ่งแวดลอม 
- สวนสมุนไพร 

ปจจัยสนับสนุน (5 ส) 

- สงเสริมประชาธิปไตย 
- สังฆทรัพย (งบประมาณ) 
- สรางเครือขายการศึกษา 
- สังฆธรรมนูญ  
- สื่อเทคโนโลยีเพือ่การเผยแผ 

เปาหมายองคกร (5 ศ) 

- ศูนยกลางการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 

- ศูนยกลางการพัฒนาภาวะผูนํายุคโลกาภิวัตน 

- ศูนยกลางการเผยแผธรรมดวยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

- ศูนยกลางการสรางสุขภาวะและอนามยัชุมชน 

- ศูนยเฝาระวังและสกัดกั้นอบายมุขทั้งปวง 
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 จากโมเดล 29ส - 5ศ ผูวิจัยสามารถอธิบายรายละเอียดไดวากระบวนทัศนการบริหาร
จัดการวัดในยุคโลกาภิวัตนนั้นมีองคประกอบ 3 ประการคือ ภารกิจองคกร ปจจัยสนับสนุน และ
เปาหมายองคกร ซึ่งการบริหารจัดการวัดในยุคโลกาภิวัตนจะบรรลุตามเปาหมายที่ตั้งไวอยางมี
ประสิทธิผลไดนั้นจะตองมีภารกิจขององคกรที่แนชัดและมีปจจัยสนับสนุนที่สอดคลองในแตละภารกิจ 
ดังนี้ 
 1. ภารกิจองคกร (24 ส) ไดแก ภารกิจในการบริการจัดการวัดในยุคโลกาภิวัตนซึ่งจะตอง
สนับสนุนนโยบายคณะสงฆสวนกลางและสองคลองตามหลักพระธรรมวินัยที่พระพุทธเจาไดทรง
บัญญัติไว มีองคประกอบ 3 ประการคือ สรางวัด สรางคน และสรางงาน ในแตละภารกิจสามารถ
อธิบายไดดังนี ้
  1) การสรางวัด (เสนาสนะ) ไดแก การกําหนดอาณาเขตบริเวณวัดและสิ่งกอสรางให
เปนระเบียบเรียบรอยบงชี้แสดงถึงความเปนวัดอยางชัดเจนประกอบดวยหลัก 8 ส ดังนี้ (1) สงบ วัด
ตองปรับปรุงใหเปนสถานที่สงบรมรื่น ปราศจากเสียงอึกทึกครึกโครมและการเปลงวจีทุจริต มี
ธรรมชาติที่ทําใหเกิดความสุขสงบทางกายและทางใจ เมื่อเขาไปในวัดแลวไดอาศัยรมเงาตนไมทําให
เกิดความสงบในเบื้องตน (2) สะอาด วัดตองมีความสะอาด ทุกอาณาบริเวณภายในวัดจะตองมีการทํา
ความสะอาดอยูตลอดเวลา มีระบบจัดการขยะมูลฝอยที่ดี เพื่อลดมลภาวะในอากาศ เปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม (3) สะดวก วัดตองจัดสิ่งอํานวยความสะดวกในทุกๆ ดานไวบริการสาธารณชนที่เขาไปใน
วัด รวมถึงคอยใหคําแนะนําวิธีปฏิบัติเมื่อเขามาในวัด (4) สบาย วัดตองเปนสถานที่ใหความสบายใน
ทุกดาน ประกอบดวย วัดรมรื่นชวนใหเขามาศึกษาและปฏิบัติธรรม มีอาหารคอยรับรองที่ถูก
สุขอนามัย ภิกษุสามเณรและบุคคลภายในวัดเปนกัลยาณมิตร และหลักธรรมที่จะนําไปปฏิบัติสามารถ
เรียนรูและเขาใจไดโดยงาย (5) สวยงาม วัดจะตองจัดระเบียบสถานที่และสิ่งกอสรางใหเปนระเบียบ
เรียบรอย สวยงาม มีสถาปตยกรรมที่บงบอกถึงศิลปะและวัฒนธรรมไทย เปนแหลงเรียนรูและศึกษา
ควบคูไปกับการศึกษาธรรมะ (6) สุขลักษณะ วัดจะตองปรับปรุงใหถูกสุขลักษณะในทุกๆ ดาน อาคาร
สถานที่ตองไมมืดทึบอึดอัด อากาศถายเทไดสะดวก ตองมีการจัดระบบสุขาภิบาลเปนอยางดี มีการ
ระบายน้ําเสียทิ้งไมกอใหเกิดผลกระทบตอชุมชน โรงครัวประจําวัดก็ตองจัดใหถูกสุขลักษณะเพื่อ
ประโยชนตอสุขภาพและอนามัยของวัดและชุมชน (7) สิ่งแวดลอม วัดตองมีพื้นที่สีเขียวเพื่อสรางสุข
ภาวะทางอากาศและเอื้อเฟอตอการปฏิบัติธรรม ตองจัดการบริบทของวัดใหดี วัดสมควรที่จะอยูไม
ใกลไมไกลจากชุมชนมากนัก (8) สวนสมุนไพร วัดจะตองมีสวนสมุนไพรเพื่อนํามาสังเคราะหเปนเภสัช
แผนไทยในการชวยรักษาโรคเบื้องตน เปนการสนับสนุนวิถีชีวิตแบบธรรมชาติและลดคาใชจายการ
รักษาใหกับชุมชน หลัก 8 ส. ดังกลาวมานี้เปนการสรางสุขภาวะและอนามัยที่ดีใหกับวัดและชุมชน 
  2) การสรางคน (สงฆ) ไดแกการสรางสงฆรวมถึงบุคลากรภายในวัดใหมีความรู          
มศีักยภาพในการทํางาน ซึ่งเปนปจจัยที่สําคัญในการบรรลุเปาหมายขององคกร ประกอบดวยหลัก 8 
ส ดังนี้ (1) สีละ ขอปฏิบัติตนในทางพระพุทธศาสนาตามสถานภาพของบุคคล เพื่อควบคุมความ
ประพฤติทางกายและวาจาใหตั้งอยูในความดีงามมีความปกติสุข เพื่อใหเปนกติกาขอหามที่ใช
แกปญหาตางๆ ทําใหเกิดความสงบสุขและไมมีการเบียดเบียนซึ่งกันและกันในสังคม (2) สมาธิ ความ
มีจิตใจที่แนวแนมุงมั่นในงานที่ไดกระทํา (3) สติ ความรูที่ไดรับการอบรมสั่งสมจนกลายเปนปญญาที่
สามารถคิดวิเคราะหสังเคราะหไดเปนอยางดี (4) สัมปชัญญะ ความรูตัว เขาใจบทบาทหนาที่ของ

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B2
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ตนเอง และมีความรับผิดชอบหนาที่ของตนเองเปนอยางดี (5) สังวร ไดแก ความสํารวมกาย วาจา ใจ 
อันเปนคุณสมบัติที่กอใหเกิดความรอบคอบในการทํางาน (6) สัมมัปธาน  ความมุงมั่นในการทําความ
ดี มุงหวังความเจริญงอกงามไพบูลยแหงพระศาสนา (7) สังคหวัตถุ การสงเคราะหเอื้อเฟอเผื่อแผแก
กันและกัน เปนหลักธรรมที่สรางจิตสาธารณะ ความเสียสละเพื่อสวนรวม (8) สัตบุรุษ เปนคนดีมี
คุณธรรม เปนทุนมนุษยที่สําคัญของพุทธศาสนาและสังคมโลก ซึ่งคุณธรรมเหลาเปนคุณเครื่องการ
สรางภาวะผูนํายุคโลกาภิวัตน 
  3) สรางงาน (สังฆกิจ) ไดแก กิจของพระศาสนาที่วัดทุกวัดจะตองปฏิบัติตามเพื่อสนอง
นโยบายของคณะสงฆและเปนการเจริญรอยตามปณิธานขององคพระสัมมาสัมพุทธเจา ประกอบดวย
หลัก 8 ส ดังนี้ (1) สภาการปกครอง วัดจะตองมีระบบการปกครองแบบมีสวนรวมภายใตรากฐาน
ประชาธิปไตยอันมีธรรมาธิปไตยเปนมโนทัศน ตองมีการกระจายอํานาจ ไมรวมศูนยอํานาจไวที่ผูนํา
สงฆแตเพียงผูเดียว (2) สวนรวมกับชุมชน วัดจะตองเขาไปมีสวนรวมกับกิจกรรมของชุมชน สราง
ความพันธอันดีงามระหวางวัดกับชุมชน ใสใจสุขและทุกขของประชาชนในชุมชน (3) สรางเสริม
ศรทัธา วัดจะตองปลูกศรัทธาจิตใหเกิดแกประชาชนในชุมชน ใหประชาชนในชุมชนยอมรับและนับถือ
วัดเปนศูนยกลางของชุมชน เปนผูนําทางความคิดและจิตวิญญาณ (4) สนับสนุนการศึกษา วัดจะตอง
จัดระบบการศึกษาที่ทันสมัยเหมาะแกสถานภาพของวัดใหกับทั้งภิกษุสามเณรภายในวัดและชุมชน 
รวมถึงสนับสนุนการศึกษาอื่นๆ ที่เอื้อประโยชนตอการบริหารจัดการวัดและชุมชน (5) สงเสริมการ
เผยแผ วัดตองดําเนินการเรื่องการเผยแผโดยใชเทคโนโลยีเขามาเปนสวนหนึ่งในการเผยแผ การเผย
แผตองเปนไปในเชิงรุก เผยแผใหความรูดานธรรมะที่เหมาะสมกับประชาชนทุกระดับ มีการติดตาม
และประเมินผลสัมฤทธิ์อยูเสมอ (6) สาธารณประโยชน วัดตองดําเนินการดานบริการสาธารณะอยาง
ครบถวนทั้งภายในวัดและภายนอกวัด เพื่อประโยชนสุขของประชาชนในชุมชน (7) สาธารณสุขชุมชน 
วัดตองเขาไปมีบทบาทในการดูแลเรื่องสุขภาพและอนามัยของประชาชนในชุมชม โดยมีศูนยบริการ
ภายในวัดและมีการลงพื้นที่ชุมชนเพื่อใหคําแนะนํากับประชาชนในชุมชน (8) สกัดกั้นอบายมุข วัด
ตองเปนสถานที่ปราศจากอบายมุขทั้งปวง มีหนาที่ในการเฝาระวังการมั่วสุมอบายมุขภายในวัดและ
ชวยรณรงคใหประชาชนในชุมชนลด ละ เลิก อบายมุขตางๆ อันจะทําใหเสียทรัพย เกิดปญหา
ครอบครัวและปญหาอาชญากรรมได วัดตองเปนศูนยกลางในการเฝาระวังและสกัดก้ันอบายมุข้ังปวง 
 2. ปจจัยสนับสนุน ไดแก ปจจัยสําคัญที่มีสวนชวยในการปฏิบัติภารกิจขององคกรไดตาม
วัตถุประสงคที่ไดวางเอาไว ประกอบดวยหลัก 5 ส ดังนี้ 1) สงเสริมประชาธิปไตย สภาการปกครอง
ภายในวัดตองอยูภายใตระบอบประชาธิปไตย มีผูนําสงฆที่มาจากการเลือกตั้งจากสังฆามติ เปนผูที่
ความรูความสามารถ มีความเหมาะสมทั้งคุณวุฒิและวัยวุฒิ  2) สังฆทรัพย งบประมาณวัดมีสวน
สําคัญมากในการบริหารจัดการวัด เพราะการดําเนินกิจการตางๆ จะตองอาศัยงบประมาณเพื่อให
บริหารจัดการเกิดสภาวะคลองตัว แตการใชงบประมาณจะตองเกิดความคุมคามากที่สุดโดยเนน
สโลแกนที่วา “ประหยัดสุดประโยชนสูง” 3) สรางเครือขายการศึกษา วัดจะตองจัดการศึกษาแบบ
ครบวงจร ควรใหความสําคัญกับแหลงเรียนรูตางๆ ในชุมชนที่มีอยูดั้งเดิม เพื่อสรางเครือขายการ
เรียนรูเพื่อพัฒนาวัดและชุมชนยิ่งๆ ขึ้นไป 4) สังฆธรรมนูญ พระธรรมวินัย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ
ตางๆ ที่สงฆจะตองยึดถือปฏิบัติตามมติของมหาเถรสมาคมองคกรปกครองคณะสงฆแหง
ราชอาณาจักรไทยสูงสุด ทําหนาที่คลายๆ คณะรัฐมนตรี เปนองคกรซึ่งมีอํานาจหนาที่ปกครองคณะ

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5
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สงฆไทยตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ. 2505 (แกไข พ.ศ. 2535) มีสมาชิกประกอบดวยสมเด็จ
พระสังฆราช หรือ ผูปฏิบัติหนาที่สมเด็จพระสังฆราช ทรงเปนประธานกรรมการโดยตําแหนง สมเด็จ
พระราชาคณะทุกรูป เปนกรรมการโดยตําแหนง และพระราชาคณะซึ่งสมเด็จพระสังฆราชทรงแตงตั้ง
ไมเกินสิบสองรูป เปนกรรมการโดยการแตงตั้ง รวมทั้งตองปฏิบัติตามกฎหมายรัฐธรรมนูญประชาชน
คนไทยคนหนึ่งซึ่งอยูในใตการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 5) สื่อเทคโนโลยีเพื่อการเผยแผ ในยุค
โลกาภิวัตนซึ่งเปนยุคแหงการสื่อสารแบบไรพรมแดน สื่อเทคโนโลยีมีความสําคัญอยางมากในการ
นําเขามาเปนตัวชวยเผยแผและการบริหารจัดการวัดในดานตางๆ ที่จะตองใหทันตอยุคสมัย 
 3. เปาหมายองคกร  ไดแก  ประสิทธิผลที่ เกิดจากการปฏิบัติภารกิจขององคกร
ประกอบดวยหลัก 5 ศ ดังนี้ 1) ศูนยกลางปกครองในระบอบประชาธิปไตย วัดจะตองเปนตนแบบการ
พัฒนาอยางยืน และมีสวนรวมในการพัฒนาชุมชนใหกลายเปนชุมชนวิถีพุทธ สนับสนุนระบอบการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตย 2) ศูนยกลางการพัฒนาภาวะผูนําผูนําชุมชนยุคโลกาภิวัตน วัดจะตอง
มีบทบาทท่ีสําคัญในการสรางผูนําชุมชนยุคใหม โดยผูนําชุมชนนั้นจะตองมีความรูควบคูคุณธรรม เปน
ทุนมนุษยที่สมบูรณที่จะมีสวนสําคัญยิ่งในการพัฒนาชุมชนใหทัดเทียมนานาอารยประเทศ 3) 
ศูนยกลางการเผยแผศาสนธรรมดวยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ วัดตองเปนสถานศึกษาแบบครบ
วงจร โดยบูรณาการการศึกษาธรรมะกับการศาสตรอื่นๆ ที่จะเชื่อมโยงไปสูการปฏิบัติเพื่อมรรคผลแก
ตนเองและสรางประโยชนใหกับสวนรวมได  4) ศูนยกลางการสรางสุขภาวะทางใจและอนามัยชุมชน 
วัดตองเปนสถานที่ปลดเปลื้องประชาชนใหพนจากพันธนาการคือความทุกข เนนวิธีการรักษาใจดวย
ธรรมโอสถ และวัดจะตองทําหนาที่เปนศูนยอนามัยที่คอยรักษาโรคดวยยาสมุนไพรแผนโบราณ เนน
วิถีดําเนินชีวิตแบบธรรมชาติ 5) ศูนยเฝาระวังและสกัดกั้นอบายมุขทั้งปวง วัดตองเปนเขตปลอด
อบายมุข โดยมีหนาที่เฝาระวังสอดสองความสงบเรียบรอยภายในวัด มีการตรวจสอบบุคคลที่เขามาใน
วัด ปฏิเสธการจัดงานภายในวัดอันจะเปนสาเหตุสองสุมเสพอบายมุข และมีสวนชวยรณรงคใหชุมชน
ลด ละ เลิกอบายมุขทั้งปวง 
 
5.4 ขอเสนอแนะ 
 กระบวนทัศนการบริหารจัดการวัดยุคโลกาภิวัตนในจังหวัดนครสวรรและจังหวัดพิจิตร 
นอกจากรูปแบบการบริหารการจัดการแลว ในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการวัดในยุค    
โลกาภิวัตน ควรมีกลไกสนับสนุน และ สงเสริมการดําเนินงานอื่นๆ ควบคูกันไป เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการดําเนินงาน การศึกษาวิจัยนี้ ผูวิจัยมีขอเสนอแนะแยกเปน 3 หัวขอ ดังนี้ 
 5.4.1 ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 
  1. ควรปฏิรูประบบโครงสรางของวัดทุกวัดใหมีรูปแบบที่ชัดเจนและเปนไปใน
ทิศทางเดียวกันทั้งหมด 
  2. ควรปรับปรุงนโยบายและแผนยุทธศาสตรการบริหารงานคณะสงฆทุกดานเพื่อให
ทันตอยุคสมัยที่มีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา 
  3. ควรประสานงานรวมมือกับหนวยงานและทุกภาคสวนที่เกี่ยวของเพื่อรวมกัน
กําหนดนโยบายวางแผนพัฒนาวัดและแกไขปญหาตางๆ 
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 5.4.2 ขอเสนอแนะเชิงปฏิบัติ 
  1. ควรใชการบริหารแบบมีสวนรวม การกระจายอํานาจใหพระภิกษุสามเณรปฏิบัติ
หนาที่ ใหมีพระวินัยธรและพระวินยาธิการควบคุมดูความประพฤติของพระภิกษุสามเณร 
  2. ควรพัฒนาภิกษุสามเณรภายในวัดในดานความรูความเขาใจในพระธรรมวินัย 
พัฒนาวัดใหสะอาด สงบ รมรื่น เปนศูนยกลางชุมชนและแหลงเรียนรูคุณธรรมจริยธรรม มี
ความสามารถในการจัดระระเบียบการบริหารคณะสงฆ การเงิน และกิจการภายในวัด โดยเฉพาะเจา
อาวาสตองมีวิสัยทัศนในการบริหารและจัดการวัดเปนอยางด ี
  3. การบริหารจัดการวัดตองมีความสอดคลองกับพระธรรมวินัย พระราชบัญญัติ
คณะสงฆ มติมหาเถรสมาคม และรัฐธรรมนูญแหงประเทศไทย 
 5.4.3 ขอเสนอแนะเพ่ือการวิจัยครั้งตอไป 
  1. ควรมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการบริหารจัดการวัดในเขตพ้ืนที่จังหวัดอื่นๆ อันเปน
ภูมิภาคที่มีลักษณะทางกายภาพ ศิลปวัฒนธรรม และประเพณีที่แตกตางกัน เพื่อนํามาเปรียบเทียบ
ความแตกตางและความสอดคลองซึ่งกันและกัน 
  2. ควรนําขอคนพบที่ไดจากงานวิจัยครั้งนี้ไปทดลองใชเพื่อการบริหารจัดการวัดใน
เขตพื้นที่จังหวัดในภูมิภาคอื่นๆ โดยมีการติดตามประเมินผลวากระบวนทัศนใหมการบริหารจัดการวัด
ในยุคโลกาภิวัตนเกิดประสิทธิผลเปนรูปธรรมมากนอยเพียงใด  
  3. ควรมีการศึกษาวิจัยดานการบริหารจัดการวัดในศาสนาอื่นๆ เพื่อศึกษารูปแบบ
โครงสรางที่เหมาะสมของวัดแตละศาสนาวามีรูปแบบและโครงสรางรวมถึงยุทธศาสตรการบริหารงาน
จัดการวัดเชนไร มีความสอดคลองและความแตกตางกับการบริหารจัดการวัดพุทธศาสนาอยางไร        
เพื่อนําเอาจุดเดนของแตละศาสนามาบูรณาการกับการบริหารจัดการวัดพุทธศาสนา    
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แบบสัมภาษณเพื่อการวิจัย 
เรื่อง กระบวนทัศนการบริหารจัดการวัดยุคโลกาภิวัตนจังหวัดนครสวรรคและจังหวัดพิจิตร 

-------------------------------------------------- 
คําชี้แจง: 

แบบสัมภาษณชุดนี้ใชสําหรับสัมภาษณ พระสังฆาธิการระดับจังหวัดและผูทรงคุณวุฒิทาง
ศาสนา ไดแก เจาคณะจังหวัด รองเจาคณะจังหวัด เจาคณะอําเภอ รองเจาคณะอําเภอ เจาคณะ
ตําบล เจาอาวาส และคฤหัสถผูทรงคุณวุฒิทางศาสนา เพื่อนําไปเปนขอมูลในการศึกษา ซึ่งทาน
เหลานี้เปนผูที่มีความรู ความสามารถ เปนทรัพยากรบุคคลที่ทรงคุณคาทางดานการบริหาร เกี่ยวกับ
ปจจัยและการบริหารจัดการวัดในยุคโลกาภิวัตน คําสัมภาษณของทานเหลานี้จะเปนคุณูปการแก
พระพุทธศาสนาเปนอยางมากและเปนสวนหนึ่งของความสําเร็จในการวิจัยครั้งนี้  
 

 
สวนที่ 1 ขอมูลพื้นฐานของผูใหสัมภาษณ 
1.สถานะปจจุบัน 
  (    ) พระ     (    ) คฤหัสถ 
 
2.อายุ 
  (    ) ต่ํากวา 35 ป   (    ) 36 - 45 ป 
  (    ) 46 - 55 ป     (    ) มากกวา 55 ป ขึ้นไป 
 
3. วุฒิการศึกษาสามัญ  

(    )   ต่ํากวาปริญญาตรี    (    )   ปริญญาตรี  
(    )   สูงกวาปริญญาตรี  

 
4. วุฒิการศึกษาทางธรรม  

(    )   ไมมีวุฒิทางธรรม    (    )   นักธรรมชั้นตร ี 
(    )   นักธรรมชั้นโท    (    )   นักธรรมชั้นเอก  

 
5. วุฒิการศึกษาทางเปรียญธรรม  

(    )   ไมมีวุฒิเปรียญธรรม   (    )   เปรียญธรรม ประโยค 1 - 3  
  (    )   เปรียญธรรม 4 - 6 ประโยค  (    )   เปรียญธรรม 7 – 9 ประโยค 
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สวนที่ 2 ใชสัมภาษณพระสังฆาธิการระดับจังหวัดและผูทรงคุณวุฒิทางศาสนา ผูที่มีบทบาท
สําคัญในการมีสวนรวมการบริหารจัดการวัดในยุคโลกาภิวัตน 
 
1. ปจจัยพันธกิจของวัดเปนอยางไร 
 1.1 ศาสนสถาน 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………...…… 
……………………………………………………………………………………………………………………………..………………. 
   
 1.2 ศาสนบุคคล 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………..………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………..…………. 

 
1.3 ศาสนสมบัติ 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………..…………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………..………………. 

 
1.4 สิ่งแวดลอมของวัด 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………..…………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………..………………………. 

1.5 การปกครอง 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..…. 
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1.6 การจัดการศึกษา 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………..………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………..………. 

 
1.7 การบริการสาธารณะ 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………..…………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………..………. 

 
1.8 การเผยแผศาสนธรรม 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………..………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………..………. 
 
2. ปจจัยการบริหารจัดการวัดเปนอยางไร 
 2.1 ดานงบประมาณ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………..………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………..……. 
   2.2 ระบบเทคโนโลยีสื่อสาร 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………..…………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………..…………. 
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   2.3 ภาวะผูนําที่เหมาะสม 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………..……. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………..………. 
  
 2.4 ชุมชนสัมพันธ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………..……. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………..……. 
    
   2.5 กฎขอบังคับ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………..……………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………..………………. 
 
3. กระบวนทัศนการบริหารจัดการวัดในยุคโลกาภิวัตนเปนอยางไร 

3.1 กระบวนทัศนการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………..………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………..………. 

 
3.2 กระบวนทัศนการพัฒนาภาวะผูนําชุมชนยุคโลกาภิวัตน 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………..……………. 
……………………………………..………………………………………………………………………………………………………. 
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3.3 กระบวนทัศนการเผยแผธรรมะดวยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………..……………. 
……………………………………..………………………………………………………………………………………………………. 

 
3.4 กระบวนทัศนการสรางสุขภาวะทางใจและอนามัยชุมชน 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………..……………. 
……………………………………..………………………………………………………………………………………………………. 

 
 3.5 กระบวนทัศนการเฝาระวังและสกัดกั้นอบายมุขทั้งปวง  

 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………..……………. 
……………………………………..………………………………………………………………………………………………………. 
4. ขอเสนอแนะ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………..………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………..………. 
  
 
           ขอขอบพระคุณที่เมตตาใหสัมภาษณ 
              สาธิต พนารี 
      นักศึกษาปริญญาเอก หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
       มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาคผนวก ข  

แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 
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แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 
เรื่อง กระบวนทัศนการบริหารจัดการวัดยุคโลกาภิวัตนจังหวัดนครสวรรคและจังหวัดพิจิตร 

---------------------------------------- 
คําชี้แจง: 
 1. แบบสอบถามนี้ใชในการเก็บขอมูลกลุมตัวอยางในการวิจัย  ซึ่งประกอบดวยภิกษุสามเณร 
ขาราชการในสํานักงานพระพุทธศาสนา และประชาชน คือ จังหวัดนครสวรรค และจังหวัดพิจิตร เพื่อ
นําขอมูลมาวิเคราะหกําหนดเปนกระบวนทัศนใหมการบริหารจัดการวัดในยุคโลกาภิวัตน ลักษณะของ
แบบสอบถามเปนแบบมาตราสวน (Rating Scale) 4 ระดับมีท้ังหมด 2 ตอน ดังนี้   

  ตอนท่ี 1 สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม   
ตอนท่ี 2 ประเด็นคําถามในการวิจัย  มีทั้งหมด 18  ดาน รวม 92 คําถาม 

2. การตอบแบบสอบถามจะไมมีผลกระทบใดๆ ตอทาน  
3. โปรดตอบแบบสอบถามใหครบทุกขอ  
ดังนั้นกรุณาตอบตามความรูสึกและความเชื่อสวนตัวของทานโดยมิใชเปนความรูสึกหรือ

ความเชื่อของผูอื่นหรือตามที่ผูอื่นตองการใหทานเชื่อ ตอบคําถามตามที่เปนจริง ไมใชตามที่อาจเปน
จริงหรือนาจะเปนจริงไดโดยเลือกคําตอบที่ใหไวอยางเปนอิสระ ทานจะพบวา ขอความบางของายตอ
การตอบในขณะที่บางขอตองการใหคิดมากขึ้น ถาทานไมแนใจ ใหเลือกตอบขอที่ทานคิดไดทันทีเปน
เบื้องตนตามสัญชาตญาณของทาน คําตอบที่ตองการคือคําตอบที่เปนตัวแทนความรูสึกหรือความเชื่อ
ของทานมากที่สุด และเปนสวนหนึ่งของความสําเร็จในการวิจัยครั้งนี้ จึงขอขอบพระคุณเปนอยางสูง
มา ณ โอกาสนี้ 
 

 
            สาธิต พนารี 
      นักศึกษาปริญญาเอก หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
          มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ 
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ตอนที่ 1 สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม 
คําชี้แจง: โปรดเขียนเครื่องหมาย     ลงในชอง  (    )  หนาขอความตามสภาพที่แทจริง 
1. สถานภาพ  

(    )   พระภิกษุ     (    )   สามเณร       
 
2. อายุ  

(    )   ต่ํากวา 20 ป     (    )   20 - 30 ป  
(    )   31 - 40 ป    (    )   41 - 50 ป  
(    )   51 – 59 ป    (    )   60 ปขึ้นไป  

3. วุฒิการศึกษาสามัญ  
(    )   ต่ํากวาปริญญาตรี    (    )   ปริญญาตรี  
(    )   สูงกวาปริญญาตรี  

4. วุฒิการศึกษาทางธรรม  
(    )   ไมมีวุฒิทางธรรม    (    )   นักธรรมชั้นตร ี 
(    )   นักธรรมชั้นโท    (    )   นักธรรมชั้นเอก  

5. วุฒิการศึกษาทางเปรียญธรรม  
(    )   ไมมีวุฒิเปรียญธรรม   (    )   เปรียญธรรม ประโยค 1 - 3  
(    )   เปรียญธรรม 4 - 6 ประโยค  (    )   เปรียญธรรม 7 – 9 ประโยค 

 
ตอนที่ 2 ประเด็นคําถามในการวิจัย 
คําชี้แจง: โปรดทําเครื่องหมาย   ลงในชองตามความเห็นของทาน 

ระดับความคิดเห็นตอการบริหารมากที่สุด กําหนดให 4  คะแนน 
ระดับความคิดเห็นตอการบริหารมากที่สุด กําหนดให 3  คะแนน 
ระดับความคิดเห็นตอการบริหารมากที่สุด กําหนดให 2  คะแนน 
ระดับความคิดเห็นตอการบริหารมากที่สุด กําหนดให 1  คะแนน 
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ปจจัยพันธกิจของวัด 

ระดับการปฏิบัติ 
1 2 3 4 

ดานศาสนสถาน 
1 จัดทําแผนผังวัดตามสภาพที่ดินภายในวัดเพื่อใหสอดคลองกับ

แผนพัฒนาวัด 
    

2 มีการวางแผนการกอสรางอาคารเสนาสนะ ภายในวัดใหเปนระเบียบ 
มีสัดสวนที่ชัดเจน และเพียงพอตอการใชสอย 

    

3 ควบคุมดูแลการกอสรางภายในวัด โดยสงเสริมศิลปวัฒนธรรมไทย มี
แบบแปลนที่ควบคุมโดยวิศวกรกอสรางและไดรับอนุญาตจากคณะ
สงฆ 

    

4 การจัดทําปายวัดเพื่อประชาสัมพันธวัดและบงบอกบริเวณของศาสน
สถาน 

    

ดานศาสนบุคคล  
5 กําหนดจํานวนและวางแผนหลักเกณฑคัดเลือกบุคคลที่เขามาบวช

และภิกษุสามเณรรวมทั้งบคุคลที่อาศัยรวมกันในวัด 
    

6 จัดสรรบุคลากรที่อยูในวัดใหเหมาะสมกับงานตามโครงสรางของงาน
แตละแผนก  

    

7 พัฒนาภิกษุสามเณรในดานความรูความเขาใจพระธรรมวินัยและ
นําไปปฏิบัติอยางถูกตอง 

    

8 กําหนดเปาหมายและระยะเวลาการทํางานของบุคลากรแตละแผนก
อยางชัดเจน 

    

9 มีการเอาใจใสพระภิกษุสามเณรภายในวัดดานโภชนาการและ
สุขภาพอนามัยเปนอยางด ี

    

10 มีกฎระเบียบสําหรับปฏิบัติและมาตรการลงโทษพระภิกษุสามเณรที่
ทําผิดวินัยอยางเครงครัด 

    

ดานศาสนสมบัต ิ 
11 กํากับดูแลและจัดการศาสนสมบัติของวัดใหเปนระเบียบเรียบรอย

และมคีวามมั่นคงแข็งแรง 
    

12 จัดการศาสนสมบัติใหเปนไปตามกฎกระกรวงและพระธรรมวินัย     
13 จัดเก็บศาสนสมบัติที่สําคัญใหเปนหมวดหมูในรูปพิพิธภัณฑ     
14 ลงทะเบียนทรัพยสินของวัดไวเปนหลักฐาน     
15 การจัดสรรที่ดินวางเปลาของวัดใหเกิดประโยชนตอสาธารณะ     
ดานสิ่งแวดลอมของวัด  
16 สรางวัดใหเปนสวนปาอันรื่นรมยปราศจากสิ่งกอสรางที่เปนมลภาวะ     
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ปจจัยพันธกิจของวัด 

ระดับการปฏิบัติ 
1 2 3 4 

ดานสิ่งแวดลอมของวัด (ตอ)     
17 พัฒนาวัดใหสะอาด สงบ รมรื่นเหมาะแกการปฏิบัติธรรม     
18 กําหนดบริเวณวัดใหเปนเขตอภัยทานเพื่อสรางความสมดุลใหกับ

สรรพสัตว 
    

19 ปรับภูมิทัศนของวัดใหเปนปฏิรูปเทศศูนยกลางความสะดวกสบายใน
ทุกๆดาน 

    

20 มีระบบจัดการขยะมูลฝอยอยางถูกวิธีไมสรางมลพิษในอากาศ     
21 สถานที่สําหรับประกอบกิจของสงฆควรตั้งอยู ในที่ที่ปราศจาก

มลภาวะ 
    

22 ใชทรัพยากรภายในวัดที่มีอยูอยางจํากัดอยางคุมคาใหเกิดประโยชน
สูงสุดตอสวนรวม 

    

ดานการปกครอง  
23 ภายในวัดมีเจาอาวาสเปนผูปกครองโดยยึดหลักธรรมาธิปไตยในการ

ปกครอง 
    

24 กระจายอํานาจในการบังคับบัญชาตามลําดับชั้น ไมรวมศูนยอํานาจ
ไวแตเพียงผูเดียว 

    

25 จัดระเบียบการบริหารคณะสงฆโดยมุงเนนการบริหารแบบมีสวนรวม     
26 เปดโอกาสใหพระภิกษุและสามเณรรวมกันกําหนดนโยบายในการ

ปกครองในวัดอยางชัดเจน 
    

27 ปกครองดูแลผูใตบังคับบัญชาโดยใชหลักการบริหารจัดการอยางมี
ประสิทธิภาพและเปนธรรม 

    

28 สามารถระงับความขัดแยง (อธิกรณ) ที่เกิดขึ้นไดอยางเท่ียงธรรม     
ดานการจัดการศึกษา 
29 จัดศูนยสงเสริมวัฒนธรรมประเพณีเพื่อการศึกษาเกี่ยวกับพุทธ

ประวัติ 
    

30 จัดการศึกษาตามหลักสูตรพระปริยัติธรรมของพระสงฆทั้งแผนก
ธรรม บาลี และแผนกสามัญ 

    

31 จัดศูนยศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตยใหแกพุทธศาสนิกชนทั้ง
ภายในและนอกวัด 

    

32 ประสานงานกับหนวยงานราชการเพื่อสงเสริมการฝกอบรมดาน
อาชีพกับชุมชน  

    

33 มีการประเมินประสิทธิภาพการศึกษาตามหลักสูตรพระปริยัติธรรม
ของพระสงฆท้ังแผนกธรรม บาลี และแผนกสามัญ 
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ปจจัยพันธกิจของวัด 

ระดับการปฏิบัติ 
1 2 3 4 

ดานการจัดการศึกษา (ตอ) 
34 ฝกอบรมพระภิกษุสามเณรที่ทําหนาที่ครูผูสอนใหมีความรูทักษะใน

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
    

35 จัดใหมีหองสมุดภายในวัดเพื่อการคนควาแกพระภิกษุสามเณรและ
พุทธศาสนิกชนทั่วไป 

    

36 สงเสริมทุนการศึกษาแกพระภิกษุสามเณร และเยาวชนเพื่อศึกษา
ตอไปโดยพิจารณาจากพฤติกรรมและสภาพความเปนอยู 

    

ดานการบริการสาธารณะ 
37 จัดสิ่งอํานวยความสะดวกภายในวัดใหกับประชาชนที่มาทําบุญและ

ปฏิบัติธรรม เชน ประปา สุขาภิบาล ถนนสัญจร เปนตน 
    

38 บูรณปฏิสังขรณสิ่งกอสรางภายในวัดที่ชํารุดทรุดโทรมเพื่อรองรับการ
เขารับการบริการของประชาชน 

    

39 เขาไปมีสวนรวมในการกอสรางสิ่งอํานวยความสะดวกใหกับชุมชน      
40 เขาไปมีสวนในการบรรเทาทุกขใหกับชุมชนในคราวเกิดภัยตางๆ โดย

ใชวัดเปนศูนยกลางที่พักพิงอาศยั 
    

41 ทําหนาที่ประสานงานกับหนวยงานภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อจัดหา
งบประมาณในการพัฒนาวัดและชุมชน 

    

ดานการเผยแผศาสนธรรม  
42 จัดตั้ งองคกรเผยแผพระพุทธศาสนาขึ้น เพื่อ เอกภาพในการ

ดําเนินงาน 
    

43 กําหนดยุทธศาสตรการเผยแผพระพุทธศาสนาอยางตอเนื่อง
ครอบคลุมทุกระดับและเหมาะสมกับเปาหมาย 

    

44 สั่งการจัดกิจกรรมการใหความรูดานการเผยแผพระพุทธศาสนาโดย
หนวยงานและชุมชน 

    

45 จัดกิจกรรมเพื่อตอตานสิ่งเสพติดโดยใชหลักธรรมเปนเครื่องนํา
ปฏิบัติ 

    

46 พัฒนาบุคลากร สื่อ และเครือขายในการเผยแผพระพุทธศาสนาโดย
หนวยงานและชุมชน 

    

47 สนับสนุนสงเสริมใหพระภิกษุสามเณรที่มีความรูความสามารถดาน
การเผยแผไดไปเผยแผพระพุทธศาสนายังตางประเทศ 

    

48 อบรมสั่งสอนใหประชาชนมีเหตุผลเลิกงมงายในไสยศาสตร     
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ปจจัยการบริหารจัดการวัด 

ระดับการปฏิบัติ 
1 2 3 4 

ดานงบประมาณ  
49 จัดตั้งมูลนิธิเพื่อการพระศาสนา เพื่อพัฒนาชุมชน รวมทั้งจัดการเงิน

ผลประโยชนและเงินการกุศลของวัดอยางมีระบบ 
    

50 จัดทํารายงานสภาวะทางการเงิน งบประมาณประจําวัน เดือน ป 
อยางมีระบบและมีความโปรงใสโดยมีคณะกรรมการตรวจสอบ
การเงินของวัด 

    

51 มีการติดตอประสานงานกับหนวยงานตางๆเพื่อหางบประมาณใน
การจัดกิจกรรมของวัดเพื่อชุมชน 

    

52 ใชงบประมาณของวัดอยางคุมคาในการจัดกิจกรรมตางๆโดยคํานึงถึง
ความประหยัดสุดและประโยชนสูง 

    

53 จัดหาทุนการศึกษาเพื่อพัฒนาองคความรูสําหรับพระภิกษุสามเณร
ภายในวัด 

    

54 สงเสริมเงินทุนแกประชาชนในรูปสหกรณโดยมีคณะกรรมการวัดเปน
ผูบริหารและมีพระภิกษุใหการสนับสนุน 

    

ดานระบบเทคโนโลยีสื่อสาร      
55 ควรมีการนําเอาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชเปนสื่อชวยในการบริหาร

จัดการวัด 
    

56 ควรมีระบบการบริหารจัดการทางไกล  ผานสื่อทางไกล  เชน  
โทรทัศน วิทยุ เปนตน 

    

57 ควรมีการประชาสัมพันธขอมูลขาวสารและกิจกรรมของวัดโดยผาน
สื่อมวลชนและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

    

58 ควรมีหองโสตทัศนศึกษาการบริหารจัดการ ที่มีระบบอินเตอรเน็ต  
ใหคณะสงฆสืบคนความรูที่เปนประโยชนตอการบริหารจัดการได 

    

59 ควรติดตั้งอุปกรณอิเล็กทรอนิกสภายในวัดเพื่อความสะดวกในการ
ดําเนินของวัด 

    

ดานชุมชนสัมพันธ 
60 มีการแตงตั้งคฤหัสถผูทรงคุณวุฒิใหเปนไวยาวัจกรประจําวัด     
61 มีการแตงตั้งประชาชนผูมีความรูและเชี่ยวชาญในดานตางๆ ใหเปน

คณะกรรมการวัด 
    

62 มีการประชุมอยูเปนประจําโดยเปดโอกาสใหตัวแทนภาคประชาชน
ไดแสดงความคิดเห็นและมีสวนรวมในการตัดสินใจกิจกรรมของวัด 

    

63 เปนตัวแทนฝายสงฆในการประชุมรวมกับชุมชน     
64 สรางความสามัคคีปรองดองระหวางวัดกับชุมชน     
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ปจจัยการบริหารจัดการวัด 

ระดับการปฏิบัติ 
1 2 3 4 

ดานชุมชนสัมพันธ (ตอ) 
65 ประชาสัมพันธใหชุมชนเขามามีสวนรวมในวันสําคัญของศาสนาและ

ของชาติ 
    

66 คอยระงับขอพิพาทและสรางความสัมพันธอันดีงามใหกับชุมชน     
67 จัดกิจกรรมที่สําคัญและมีประโยชนทั้งตอวัดและชุมชนเทานั้น     
ดานภาวะผูนําทีเ่หมาะสม      
68 เจาอาวาสควรมีภาวะผูนําและวิสัยทัศนในการบริหาร     
69 ปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดีในสังคมอยางยุติธรรม     
70 สามารถวิเคราะหงานและปฏิบัติงานตามลําดับขั้นตอนไดอยาง

ประสิทธิภาพ 
    

71 เปนที่ยอมรับของคณะสงฆและประชาชนทั่วไป     
ดานกฎขอบังคับ 
72 ยึดถือพระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ. 2505 แกไข พ.ศ. 2535 เปน

สําคัญ 
    

73 ปฏิบัติตามกฎและระเบียบเพิ่มเติมของมหาเถรสมาคม     
74 ออกกฎระเบียบในการอยูรวมกันเปนหมูคณะที่ไมขัดตอพระธรรม

วินัย 
    

75 บริหารกิจการคณะสงฆโดยไมขัดตอรัฐธรรมนูญ     
76 มีการสอบสวนและไตรสวนสงฆผูกระทําความผิดพระวินัยตาม

กระบวนการยุติธรรมของคณะสงฆ 
    

77 ใหความรวมมือกับเจาหนาฝายบานเมืองในการตรวจสอบความ
เรียบรอยภายในวัด 

    

 
กระบวนทัศนการบริหารจัดการวัดในยุคโลกาภิวัตน 

ระดับการปฏิบัติ 
1 2 3 4 

กระบวนทัศนการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 
78 ทําวัดใหเปนมหาวิทยาลัยประชาธิปไตย ศูนยกลางการบริหารและ

การปกครอง 
    

79 เนนหลักของการมีสวนรวมและเสียงขางมาก โดยมีธรรมะเปนมโน
ทัศน 

    

80 ทําวัดใหเปนสโมสรของชาวบานโดยสรางเครือขายสัมพันธกับ
โรงเรียนและหนวยงานภาครัฐ (รัฐ บวร) 

    

กระบวนทัศนการพัฒนาภาวะผูนําชุมชนยุคโลกาภิวัตน 
81 มีจิตสาธารณะ มีความรับผิดชอบ อุทิศตนเพื่อประโยชนสวนรวม     
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กระบวนทัศนใหมการบริหารจัดการวัดในยุคโลกาภิวัตน 

ระดับการปฏิบัติ 
1 2 3 4 

กระบวนทัศนการพัฒนาภาวะผูนําชุมชนยุคโลกาภิวัตน (ตอ) 
82 เปนนักปราชญ มีความรู มีวิสัยทัศนกวางไกล มีคุณธรรมและ

จริยธรรมในการปกครองดูแลวัด 
    

83 เปนนิติบริกรไกลเกลี่ยขอพิพาทใหกับประชาชน คอยใหความรูเรื่อง
การเมืองและสรางความสมานฉันทใหกับประชาชน 

    

กระบวนทัศนการเผยแผธรรมะดวยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
84 ทําวัดใหเปนสถานศึกษาแบบครบวงจรทั้งในระบบและนอกระบบ

ตลอดจนการศึกษาตลอดชีวิต 
    

85 ทําวัดใหเปนวิเวกสถานมีความสัปปายะทุกดานเหมาะแกการปฏิบัติ
ธรรม 

    

86 จัดนิทรรศการในวันสําคัญของชาติและศาสนาและจัดกิจกรรมที่
สอดคลองกับวันสําคัญตางๆ เพื่อเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมใหกับ
ประชาชน 

    

กระบวนทัศนการสรางสุขภาวะทางใจและอนามัยชุมชน 
87 ทําวัดใหเปนศูนยปรึกษาปญหาชีวิตชวยฟนฟูผูปวยทางใจ รักษา

สุขภาพทางใจดวยธรรมโอสถ 
    

88 สรางเครือขายกับโรงพยาบาลเพื่อจัดตั้งอนามัยชุมชนภายในวัด ทํา
วัดใหเปนคลินิกเวชภัณฑแพทยแผนโบราณ 

    

89 ทําวัดใหเปนศูนยสงเสริมการใชชีวิตกับธรรมชาติ และบริโภคผัก
สมุนไพรเพื่อบําบัดโรคภัยตางๆ 

    

กระบวนทัศนการเฝาระวังและสกัดกั้นอบายมุขทั้งปวง  
90 ทําวัดใหเปนสถานที่สีขาวปลอดอบายมุขทั้งปวง     
91 ทําวัดใหเปนสถานที่จัดกิจกรรมใหความรูแกเยาวชน เพื่อปองกัน

และแกไขสิ่งเสพติดอันเปนโทษโดยใชหลักธรรมเปนเครื่องนําชีวิต 
    

92 ปฏิเสธการจัดงานมหรศพที่มีการเลนเบี่ยงเบนไปในทางการพนันอัน
ทําจิตใหลุมหลงเปนเหตุใหเสียทรัพยสิน 

    

 

ตอนที่ 3 ขอเสนอแนะ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……...…………………………………………………………………………………………………………………………………..…
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาคผนวก ค 

แบบสัมภาษณท่ีใชในการสนทนากลุม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



331 

แบบสัมภาษณที่ใชในการสนทนากลุม 
เรื่อง ขอเสนอแนะปรับปรุงกระบวนทัศนการบริหารจัดการวัดยุคโลกาภิวัตน 

ในจังหวัดนครสวรรคและจังหวัดพิจิตร 
-------------------------------------------------- 

คําชี้แจง: 
แบบสัมภาษณชุดนี้ใชสําหรับการสนทนากลุม พระสังฆาธิการระดับจังหวัดและผูทรงคุณวุฒิ

ทางศาสนา ซึ่งมีบทบาทหนาที่ในการกํากับดูแลวัด ไดแก รองเจาคณะภาค เจาคณะจังหวัด พระนัก
เผยแผประจําจังหวัด พระวินยาธิการประจําจังหวัด ผูวาราชการจังหวัด ผูบังคับการสถานีตํารวจภูธร
จังหวัด และสรรพากรพื้นที่จังหวัด เพื่อนําไปเปนขอมูลในการศึกษา ซึ่งทานเหลานี้เปนผูที่มีความรู 
ความสามารถ เปนทรัพยากรบุคคลที่ทรงคุณคาทางดานการบริหาร คําสัมภาษณของทานเหลานี้จะ
เปนคุณูปการแกพระพุทธศาสนาเปนอยางมากและเปนสวนหนึ่งของความสําเร็จในการวิจัยครั้งนี้  
 

แบบสัมภาษณที่ใชในการสนทนากลุม 
ทานมีการมีขอเสนอแนะปรับปรุงปจจัยที่มีผลตอกระบวนทัศนการบริหารจัดการวัดยุค   

โลกาภิวัตนในจังหวัดนครสวรรคและจังหวัดพิจิตรอยางไรในประเด็นดังตอไปนี้ 
1. ขอเสนอแนะดานการปกครอง 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………...…… 
……………………………………………………………………………………………………………………………..………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………..………………. 

2. ขอเสนอแนะดานงบประมาณ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………...…… 
……………………………………………………………………………………………………………………………..………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………..………………. 

3. ขอเสนอแนะดานการจัดการศึกษา 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………...…… 
……………………………………………………………………………………………………………………………..………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………..………………. 
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4. ขอเสนอแนะดานกฎขอบังคับ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………...…… 
……………………………………………………………………………………………………………………………..……………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………..………………. 
 5. ขอเสนอแนะดานการเผยแผศาสนธรรม 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………...…… 
……………………………………………………………………………………………………………………………..……………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………..………………. 
 
  
           ขอขอบพระคุณที่เมตตาเขารวมการสนทนากลุม 
              สาธิต พนารี 
      นักศึกษาปริญญาเอก หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
       มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ง 

แบบขอความอนุเคราะหเพื่อเก็บขอมูล 
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ภาคผนวก ง 

รายชื่อผูใหสัมภาษณ 
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 รายชื่อผูใหสัมภาษณ 

  
1 พระเทพปริยัติเมธี เจาคณะจังหวัดนครสวรรควัดนครสวรรค จังหวัดนครสวรรค 
2 พระอมรเมธี  รองเจาคณะจังหวัดนครสวรรค วัดตากฟา จังหวัดนครสวรรค 
3 พระครูนิวิฐสีลขันธ เจาคณะอําเภอแมวงก วัดมฤคทายวันจังหวัดนครสวรรค 
4 พระศรีสุทธิพงศ เจาคณะอําเภอลาดยาว วัดศรีสุธรรมาราม จังหวัด

นครสวรรค 
5 พระครูนิภาธรรมวงศ  รองเจาคณะอําเภอพยุหะคีรี วัดเขาทอง จังหวัดนครสวรรค 
6 พระมหาประเสริฐ ปุณฺณสิริ รองเจาคณะอํา เภอชุมแสง วัดทับกฤชกลาง จั งหวัด

นครสวรรค 
7 พระครูนิวิฐธรรมขันธ เจาคณะตําบลวัดจันเสน วัดจันเสน จังหวัดนครสวรรค 
8 พระมหานที สุโชโต เจาคณะตําบลตากฟา วัดตากฟา จังหวัดนครสวรรค 
9 พระโสภณวราภรณ เจาอาวาสวัดวรนาถบรรพต จังหวัดนครสวรรค 
10 พระทีฆทัสสีมุนีวงศ เจาคณะจังหวัดพิจิตร วัดทาหลวง จังหวัดพิจิตร 
11 พระมหาจันทราวุฒิ วชิรเมธี รองเจาคณะจังหวัดพิจิตร วัดตะพานหิน จังหวัดพิจิตร 

12 พระเมธีธรรมประนาท เจาคณะอําเภอเมือง วัดทาหลวง จังหวัดพิจิตร 
13 พระครูสิริสุตโสภณ เจาคณะอําเภอดงเจริญ วัดสํานักขุนเณร จังหวัดพิจิตร 
14 พระครูวิบูลยธรรมาภรณ รองเจาคณะอําเภอโพธิ์ประทับชางวัดโพธิ์ประทับชาง จังหวัด

พิจิตร 
15 พระครูศรีปริยัติวิฑูร รองเจาคณะอําเภอสามงาม วัดกําแพงดิน จังหวัดพิจิตร 
16 พระครูวิมลธรรมประสิทธิ์ เจาคณะตําบลดงปาคํา-ดงกลาง วัดเขารูปชาง จังหวัดพิจิตร 
17 พระมหาประจกัษ์ อาภาธโร เจาคณะตําบลทายน้ํา วัดปากน้ํา จังหวัดพิจิตร 

18 พระครูพิพิธธรรมเวทย เจาอาวาสวัดฆะมังวัดฆะมัง จังหวัดพิจิตร 
19 นายสุวัฒน แจงจิตร ผูอํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค 
20 นางทัณฑิกา แกวเหมือน หัวหนากลุมอํานวยการฯสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด

นครสวรรค 
21 นางสาวญาณิศาเพ็ชรสัมฤทธิ์ หัวหนากลุมสงเสริมฯ สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด

นครสวรรค 
22 นายมงคลชัย ศรีสะอาด นักวิชาการศาสนาชํานาญการ สํานักงานพระพุทธศาสนา

จังหวัดนครสวรรค 
23 นายวันเฉลิม ฮกชุน นักวิชาการศาสนาชํานาญการ สํานักงานพระพุทธศาสนา

จังหวัดนครสวรรค 
24 นางสาวนิกรรดา ขันธะรัตน นักวิชาการศาสนาชํานาญการ สํานักงานพระพุทธศาสนา

จังหวัดนครสวรรค 
25 นายเดชา กอเกิด ผูอํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิจิตร 
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26 นายสุรเชษฐ ตั้งสุวรรณเจริญ หัวหนากลุมพุทธศาสนศึกษาฯสํานักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดพิจิตร 

27 นางสาวอนันยา เจียมศรีพงษ นักวิชาการศาสนาชํานาญพิเศษ สํานักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดพิจิตร 

28 นางศันสนีย นิ่มนวล หัวหนากลุมพุทธศาสนสถานสํานักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดพิจิตร 

29 นายวสันต สังขศิลป นักวิชาการศาสนาชํานาญการสํานักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดพิจิตร 

30 นางพรนภา ชวงไกล นักวิชาการศาสนาชํานาญการสํานักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดพิจิตร 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ฉ 

รายชื่อผูเขารวมสนทนากลุม 
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 รายชื่อผูเขารวมสนทนากลุม 

  
1 พระราชปญญาเวที รองเจาคณะภาค 4 
2 พระเทพปริยตัิเมธี  เจาคณะจังหวัดนครสวรรค 
3 พระทีฆทัสสีมุนีวงศ เจาคณะจังหวัดพิจิตร 
4 นายชัยโรจน มีแดง ผูวาราชการจังหวัดนครสวรรค 
5 นายสุรชัย ขันอาสา  ผูวาราชการจังหวัดพิจิตร 
6 พระราชพรหมาจารย พระนักเผยแผจังหวัดนครสวรรค 
7 พระพิศาลญาณวงศ พระนักเผยแผจังหวัดพิจิตร 
8 พระครูนิยมกิจจานุกิจ พระวินายาธิการประจําจังหวัดนครสวรรค 
9 พระเมธีธรรมประนาท  พระวินยาธิการประจําจังหวัดพิจิตร 
10 พล.ต.ต. สืบกศักดิ์ ชวาลวิวัฒน ผบก.ภ.จว. นครสวรรค 
11 พล.ต.ต.กฤษณะ ศิริปยะวัตน ผบก.ภ.จว. พิจิตร 

12 นายวิเชียรใจผาสุข สรรพากรเขตพื้นที่นครสวรรค 
13 นายมณฑล รอยตระกูล สรรพากรเขตพื้นที่พิจิตร 
 



 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาคผนวก จ 

คําอธิบายสัญลักษณและคํายอ 
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คําอธิบายสัญลักษณและคํายอ 
 

1. คํายอชื่อคัมภีรพระไตรปฎก 
 

 อักษรยอในวิทยานิพนธเลมนี ้ใชอางอิงจากพระไตรปฎกภาษาบาลี ฉบับมหาจุฬาเตปฏกํ 
และพระไตรปฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. 2539 เปนหลักโดยใชระบบยอ
คํา ดังตอไปนี ้

พระสุตตันตปฎก 

วิ.มหา. (ไทย) = วินยปฎก ภิกขุวิภังค (ภาษาไทย) 
วิ.ม. (ไทย) = วินยปฎก มหาวรรค (ภาษาไทย) 
วิ.จู. (ไทย) = วินยปฎก จูฬวรรค  (ภาษาไทย) 
ท.ีสี. (ไทย) = สุตตันตปฎก ทีฆนิกาย สีลักขันธวรรค (ภาษาไทย) 
ท.ีม. (ไทย) = สุตตันตปฎก ทีฆนิกาย มหาวรรค (ภาษาไทย) 
ท.ีปา. (ไทย) = สุตตันตปฎก ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค (ภาษาไทย) 
ม.ม. (ไทย) = สุตตันตปฎก มัชฌิมนิกาย มัชฌิมปณณาสก (ภาษาไทย) 
ม.อ.ุ (ไทย) = สุตตันตปฎก มัชฌิมนิกาย อุปริปณณาสก (ภาษาไทย) 
สํ.ส. (ไทย) = สุตตันตปฎก สังยุตตนิกาย สคาถวรรค (ภาษาไทย) 
สํ.นิ. (ไทย) = สุตตันตปฎกสํ ยุตฺตนิกาย นิทานวรรค (ภาษาไทย) 
องฺ.ติก. (ไทย) = สุตตันตปฎก อังคุตตรนิกาย ติกนิบาตร (ภาษาไทย) 
องฺ.จตุกฺก. (ไทย) = สุตตันตปฎก อังคุตตรนิกาย จตุกกนิบาต (ภาษาไทย) 
องฺ.ปฺจก. (ไทย) = สุตตันตปฎก อังคุตตรนิกาย ปญจกนิบาต (ภาษาไทย) 
องฺ.สตฺตก. (ไทย)  = สุตตันตปฎก อังคุตตรนิกาย สัตตกนิบาต (ภาษาไทย) 
องฺ.อฎฐก. (ไทย) = สุตตันตปฎก อังคุตรนิกาย อัฏฐกนิบาต (ภาษาไทย) 
ข.ุธ. (ไทย) = สุตตันตปฎก ขุททกนิกาย ธัมมบท  (ภาษาไทย) 
ข.ุสุ. (ไทย)  = สุตตันตปฎก ขุททกนิกาย สุตตนิบาต (ภาษาไทย) 
ข.ุชา. (ไทย) = สุตตันตปฎก ขุททกนิกาย ชาดก  (ภาษาไทย) 
ข.ุอป. (ไทย) = สุตตันตปฎก ขุททกนิกาย อปทาน  (ภาษาไทย) 
 

2. การระบุเลขหมายพระไตรปฎก 

 ในงานวิจัยฉบับนี้ ใชพระไตรปฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. 
2539 เปนหลักการอางอิงพระไตรปฎกฉบับภาษาบาลีใชระบบระบุ เลม/ขอ/หนา เชน ขุ.ธ. (ไทย) 
25/321-322/133  หมายความวา ระบุถึง สุตตันตปฎกขุททกนิกาย  ธรรมบท ฉบับภาษาไทย 
พระไตรปฎก เลมที่ 25 ขอที่ 321-322 หนาที่ 133 เปนตน 



 

ประวัติผูวิจัย 
 
ชื่อ –นามสกุล สาธิต พนารี 
วัน เดือน ป ที่เกิด 24 พฤษภาคม 2530 
สถานที่เกิด  จังหวัดนครสวรรค 
ที่อยูปจจุบัน 76 หมู 1 ตําบลตากฟา อําเภอตากฟา จังหวัดนครสวรรค 
ประวัติการศึกษา  

พ.ศ. 2552 ปริญญาบัตรเปรียญธรรม 9 ประโยค (ขณะเปนสามเณร)  

สํานักศาสนศึกษาวัดตากฟา จังหวัดนครสวรรค 

พ.ศ. 2553 พุทธศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) สาขาวิชารัฐศาสตร 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

พ.ศ. 2554 พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

ประวัติการทํางาน  

พ.ศ.  2550-2556 
  

ครูสอนนักธรรมบาลี สํานักศาสนศึกษาวัดตากฟา  
จังหวัดนครสวรรค 

ตําแหนงหนาที่การงานปจจุบัน ครูสอนบาลี 
ที่ทํางานปจจุบัน วัดตากฟา พระอารามหลวง จังหวัดนครสวรรค 
รางวัลหรือทุนการศึกษาที่ไดรับ ทุนเลาเรียนหลวงสําหรับพระสงฆไทยระดับปริญญาตรี 
 ทุนเลาเรียนหลวงสําหรับพระสงฆไทยสําหรับผูสอบได

บาลีชั้นประโยค ป.ธ. 6 พ.ศ. 2549 
 ทุนเลาเรียนหลวงสําหรับพระสงฆไทยสําหรับผูสอบได

บาลีชั้นประโยค ป.ธ. 8 พ.ศ. 2551 
 รางวัลวิทยานิพนธดีเดนระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัย

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. 2554 
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