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planning, teamwork, and the renovation was faild, and 5) The restoration of the Pagoda, 
Chapel, Pavilion at a temple wrong from the traditional style. 

2. In modern infrastructure management, personnel are important factors and 
influence the development. It focuses on organizational systematic analysis. There is      
a relationship between different parts, the input elements, processes, outputs, impacts, 
and environment. The organization can be adjusted according to environment.          
The management is based on 3 skills; 1) Technical skills (management), 2) Human skills 
(Human relations), and 3) Conceptual skills (vision). The positive results are; 1) Quality  by 
decentralization, 2) Get help from all organization for devennlopment  infrastructure,   
3) Systematic planning, 4) Placing area on temple master plans, 5) Religious places are 
maintained and repaired timely, 6) There is a network to coordinate and help each 
other, 7) There is a foundation and  fund  for  the restoration of religious places, 8) Taking 
care of the public health in community with 5 S activities, 9)  Natural resource 
conservation from Ecology in-depth, 10) Authentic culture conservation based on 
landscape architecture, and 11) There is develop temples  into tourist attractions and 
learning museums. 

3. Buddhist infrastructure management of the Thai Sangha integrated by 
modern infrastructure management is the solution of Buddhist infrastructure 
management of the Thai Sangha and development of traditional management by 
modern Infrastructure management system focusing on personnel, and organizational 
system analysis. There is a relationship between different parts, the input elements, 
processes, outputs, impacts and environment. The organization can be adjusted 
according to conditions and environment. 

4. The integrated management model is the PSDH MODEL theory, P refers to 
population or people, S refers to system knowledge management for operation, D 
means doing,  and H means harmony in the organization derived from the integration of 
4 aspects in management : 1. Planning,  2. Organization Management, 3. Leadership, and 
4. Monitoring and Evaluation together with advantages from human, technical, and 
conceptual management skills. 
Keywords: Integration, Buddhist Infrastructure Management of the Thai Sangha, Modern 
Infrastructure Management  
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บทที่ 1 
บทนํา 

 
1.1 ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 
  

ครั้งสมัยพุทธกาลเมื่อพระพุทธองค์พร้อมเหล่าสาวกออกเผยแผ่พระศาสนา มีผู้เลื่อมใส
ศรัทธาพากันบวชเป็นพระภิกษุจํานวนมากมาย ยามคํ่าคืนทรงกําหนดสถานที่สําหรับใช้เป็นเสนาสนะ
ที่จะใช้อยู่อาศัยน้ัน ที่อยู่อาศัยพ้ืนฐานสุด คือ “รุกขมูลเสนาสนะ”1 อันหมายถึงการอยู่รอบโคนต้นไม้ 
แล้วให้จาริกไปเร่ือย ๆ ทั้งน้ีเพ่ือมิให้จิตมีสิ่งผูกพัน การสร้างเสนาสนะและอาคารสถานท่ีให้เป็นที่อยู่
อาศัยของพระภิกษุสงฆ์ให้อยู่ประจําน้ันระยะแรกไม่ปรากฏ เน่ืองจากพระพุทธองค์ไม่ทรงอนุญาตให้
พระภิกษุมีที่อยู่อาศัยเป็นหลักแหล่งถาวร ด้วยจะทําให้เกิดความยึดติดในทรัพย์ทางโลก อันจะมี
ผลกระทบต่อเป้าหมายในการบรรลุถึงโมกขธรรม อันเป็นหนทางเข้าสู่การนิพพานท่ีถือเป็นเป้าหมาย
สูงสุดแห่งชีวิตตามแนวทางวิถีปฏิบัติของพุทธศาสนา   

ต่อมามีผู้ให้ความอุปถัมภ์เก้ือกูล เช่น พระเจ้าพิมพิสารกษัตริย์แห่งนครราชคฤห์ทรง  
ประกาศตนเป็นองค์ศาสนูปถัมภกต่อพระพุทธศาสนา ทั้งทรงถวาย “เวฬุวัน” ให้เป็นที่ประทับของ 
พระพุทธองค์ได้ทรงรับไว้ด้วย  เพราะวัตรปฏิบัติของพระสงฆ์มิใช่มุ่งเน้นให้บําเพ็ญวิปัสนาญานเท่าน้ัน 
หน้าที่สําคัญอีกประการหน่ึงก็คือ การจาริกออกไป ณ ที่ต่าง ๆ เพ่ือเผยแผ่พระธรรมคําสอน จึงเป็น
มูลเหตุให้ทรงมีพระพุทธานุญาตให้พระภิกษุสามารถรับอารามที่เหล่าทายกถวายได้ อาทิ เชตวนาราม 
ที่มหาเศรษฐีอนาถบิณฑิกะแห่งกรุงสาวัตถี สร้างถวาย หรือปุพพารามวิหาร ที่นางวิสาขาสร้างถวาย 
นิโครธาราม ที่ฝ่ายพระญาติได้ถวาย ถือได้ว่าเวฬุวนารามเป็นวัดแห่งแรกของพระพุทธศสานา เมื่อเกิด
มีวัด การจัดการดูแลรักษาเสนาสนะ การก่อสร้างเพ่ิมเติม การซ่อมแซมบูรณปฏิสังขรณ์ และอ่ืน ๆ  
จึงถือว่าเริ่มมีการบริหารจัดการสาธารณูปการเกิดขึ้น 

อน่ึงวัด, อาวาสหรืออาราม คือคําเรียกศาสนสถานของศาสนาพุทธในประเทศไทย  
กัมพูชา และลาว เป็นที่อยู่ของภิกษุ และประกอบศาสนกิจของพุทธศาสนิกชน ภายในวัดมี
วิหาร อุโบสถ ศาลาการเปรียญ กุฎิ เมรุซึ่งใช้สําหรับประกอบศาสนพิธีต่าง ๆ เช่น การเวียนเทียน  
การสวดมนต์การทําสมาธิ พระพุทธศาสนาเป็นสถาบันที่สําคัญสถาบันหน่ึงของประเทศไทย มีความ
ผูกพันกับประชาชนประเทศชาติอย่างแนบแน่น แนวคิดในเร่ืองต่าง ๆ ทุกด้านในสังคมไทย  มี
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ความสัมพันธ์มีรากเหง้ามาจากความคิดทางพระพุทธศาสนาเกือบทั้งสิ้น2  โดยวัดส่วนใหญ่นิยมแบ่ง
เขตภายในวัดออกเป็นสองส่วนคือ พุทธาวาส และสังฆาวาส ในส่วนพุทธาวาสจะเป็นที่ต้ังของสถูป
เจดีย์  อุโบสถ สถานที่ประกอบกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา และส่วนสังฆาวาส จะเป็นส่วนกุฎิสงฆ์
สําหรับภิกษุสามเณรจําพรรษา และในปัจจุบันแทบทุกวัดจะเพ่ิมส่วนฌาปนสถานเข้าไปด้วย เพ่ือ
ประโยชน์ในด้านการประกอบพิธีทางศาสนาของชุมชน เช่น การฌาปนกิจศพ โดยในอดีตส่วนน้ีจะ
เป็นป่าช้า ซึ่งอยู่ติดหรือใกล้วัด ตามธรรมเนียมของแต่ละท้องถ่ิน ซึ่งส่วนใหญ่กลุ่มฌาปนสถานในวัด
พุทธศาสนาในประเทศไทยจะต้ังอยู่บนพ้ืนที่ ๆ เป็นป่าช้าเดิม 
 ในอดีต วัดถือได้ว่าเป็นศูนย์กลางและเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนในชุมชน แต่ในปัจจุบัน
ท่ามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลงของสังคม วัฒนธรรมตะวันตกที่ไหลบ่าเข้ามาสู่สังคมไทย เป็นผลให้
คนห่างไกลจากวัดโดยไม่รู้ตัว วัดจึงได้ลดบทบาทจากในอดีตลงไปมาก วัดจะดํารงไว้ซึ่งความเป็นวัด 
(วัด-วัตร-วัฒน) ได้อย่างถูกต้อง จะต้องอาศัยหลักการของพระพุทธศาสนา ที่ประกอบด้วยองค์ 3 ของ
ไตรสิกขา ตามหลักการของพระพุทธศาสนา คือ “สะอาด” ด้วยศีล “สงบ” ด้วยสมาธิ และ “สว่าง” 
ด้วยปัญญา แต่บทบาทของวัดได้เปลี่ยนแปลงไปจากอดีต กล่าวคือ วัดโดยทั่วไปไม่ได้เป็นศูนย์กลาง
ของชุมชนหน่ึง ๆ เหมือนดังเดิม เพราะวัดโดยส่วนใหญ่ในปัจจุบันมุ่งพัฒนาถาวรวัตถุให้มีความโอ่อ่า
หรูหรา มีสิ่งก่อสร้างราคาแพงและมีความใหญ่โต แทนที่การมุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม หรือ
มุ่งเน้นการปฏิบัติ เช่น เน้นวิปัสสนาธุระ เน้นสร้างความสงบในจิตใจให้กับผู้เลื่อมใสศรัทธาใน
พระพุทธศาสนา 
 ปัจจุบัน วัดไทยในชนบทยังคงเป็นศูนย์รวมของคนในชุมชน ซึ่งต่างจากในเมืองใหญ่ที่วัด
กลายเป็นเพียงสถานที่จําพรรษาของพระสงฆ์ และเพ่ือประกอบพิธีทางศาสนาเท่าน้ัน วัดในสถานะที่
เป็นศูนย์กลางของสังคมจึงมีความสําคัญและบทบาทหน้าที่ในฐานะตัวแทนความเจริญและความ
มั่นคงของแผ่นดิน เป็นสถาบันผู้สืบทอดศาสนาให้ย่ังยืน เป็นสถานที่ให้การศึกษา เป็นที่พ่ึงทางกาย
และใจของสังคม และศูนย์รวมของศิลปกรรมแนวประเพณีนิยมร่วมสมัย นอกจากน้ีวัดและศาสน
สถานเป็นสถาบันที่สําคัญหน่วยหน่ึงของสังคมไทยที่ทําหน้าที่หล่อหลอมให้คนในชาติมีหลักยึดเหน่ียว
แบบแผนและแนวทางในการดําเนินชีวิตให้เป็นไปอย่างถูกต้องตามครรลองคลองธรรมและสามารถอยู่
ร่วมกันได้อย่างมีความสุข บทบาทสําคัญของวัดและศาสนสถานในฐานะศูนย์กลางของชุมชน  เป็นที่
พ่ึงพิงทั้งทางกายและทางใจ ทางกายเช่นวัดเป็นที่ร่มเย็น มีร่มไม้เป็นที่พักของคนเดินทาง เป็นที่หย่อน
ใจของคนท่ีอยู่ในละแวกนั้น มีสิ่งก่อสร้างที่มาจากศรัทธา จึงมีความงดงามทางสถาปัตยกรรมและการ
ตกแต่งเป็นที่เจริญหูเจริญตาทางใจ เช่น การที่ใช้วัดเป็นที่ฟังธรรม เป็นที่ศึกษาบวชเรียนของลูกหลาน 

                                                            
2สมบูรณ์ สุขสําราญ, พุทธศาสนาการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองและสังคม, (กรุงเทพมหานคร : 

สํานักพิมพ์จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2527), หน้า 15.   
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เป็นที่ถือศีลยามชรา นอกจากน้ันยังเป็นแหล่งสมุนไพร ข้าวของเครื่องใช้ในการจัดงานพิธีและแหล่ง
ศึกษาหาความรู้ทางช่างและวิชาอ่ืน ๆ เป็นสถานที่ปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมโดยผ่านกิจกรรม
และประเพณีทางศาสนาต่าง ๆ เช่น การทําบุญตักบาตร การถวายภัตตาหารเพล การฟังเทศน์ฟัง
ธรรม การบรรพชา และการจัดงานเน่ืองในวันสําคัญทางศาสนา เป็นต้น  นอกจากน้ีวัดและศาสน
สถานยังเป็นแหล่งเรียนรู้สําหรับผู้สนใจได้เข้ามาศึกษาหาความรู้ที่เก่ียวข้องกับหลักธรรมคําสอน 
ประวัติศาสตร์และสถาปัตยกรรม รวมท้ังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสําหรับชาวไทยและชาวต่างชาติเข้ามา
เย่ียมชมศิลปวัฒนธรรมอีกด้วย ดังน้ัน การเข้าใจถึงความหมายและการใช้สอยของวัดและศาสนสถาน
จึงมีความจําเป็นเพ่ือที่จะทําให้เราได้ตระหนักรู้ถึงความสําคัญและช่วยกันดูแลรักษาให้คงอยู่กับ
สังคมไทยต่อไป  
 ณ ปัจจุบันน้ี (พ.ศ. 2560) ทั่วประเทศไทยมีวัดที่ได้รับการขึ้นทะเบียนซึ่งแบ่งเป็นวัดที่ได้รับ
พระราชทานวิสุงคามสีมา 24,465 วัด วัดที่ไม่ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาอีก 16,681 วัด และยังมี
วัดร้างอีก 6,815 วัด รวม 47,961 วัด รวมวัดมีพระสงฆ์ทั ่วประเทศ 41,146 วัด แบ่งเป็น
มหานิกาย 37,311 วัด ธรรมยุตนิกาย 3,799 วัด จีนนิกาย 13 วัด อนัมนิกาย 21 วัด3 และยังมี
สถาบันการศึกษาทางพระพุทธศาสนาหลักของประเทศอยู่ 2 สถาบัน คือมหาวิทยาลัยมหามกุฏราช
วิทยาลัยและมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ซึ่งมีวิทยาเขตของทั้งสองสถาบันทั่วประเทศ
ร่วมกันพัฒนาคณะสงฆ์ให้มีความรู้ความสามารถ มีความรู้ทันสถานการณ์ปัจจุบัน แต่เดิมต้ังแต่สมัย
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (ร.5) พระองค์ทรงถวายความอุปถัมภ์จัดระบบการปกครอง
คณะสงฆ์ครั้งแรกโดยการตราพระราชบัญญัติคณะสงฆ์รัตนโกสินทร์ศก 121 ภายหลังต่อมาสมัย
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล (ร.8) ได้ทรงตราพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ.2484 โดย
ยกเลิกฉบับแรกเพ่ือพัฒนาการจัดระบบปกครองคณะสงฆ์ขึ้นใหม่ให้มีรูปแบบคล้ายกับการปกครอง
ฝ่ายอาณาจักร ครั้นถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช (ร.9) ได้ทรง
ตราพระราชบัญญัติ คณะสงฆ์ พ.ศ. 2505 และปรับปรุงแก้ไขได้ทรงตราพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับก่อนน้ีให้เหมาะสมย่ิงขึ้น เพราะฉะน้ัน พระราชบัญญัติ     
คณะสงฆ์ ซึ่งถือว่าเป็นรูปแบบการปกครองคณะสงฆ์และเป็นหลักการจัดระเบียบการปกครอง      
องค์กรสงฆ์ด้วย ในการปกครองคณะสงฆ์ หลักเกณฑ์และวิธีการต่าง ๆ เก่ียวกับวัด ทรงตราไว้ใน
พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ทั้งสิ้น เช่นเดียวกับบทบัญญัติว่าด้วยมหาเถรสมาคม ซึ่งเป็นสถาบันหรือ
องค์กรปกครองคณะสงฆ์สูงสุด ภารกิจของคณะสงฆ์ที่กําหนดไว้ในพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ 6 ด้าน 
ได้แก่ ด้านการปกครอง ด้านการเผยแผ่ ด้านการศาสนศึกษา ด้านการศึกษาสงเคราะห์ ด้านการ       

                                                            

 3กองพุทธศาสนสถาน, สํานักงานศาสนสมบัติ, ทะเบียนวัดในประเทศ, เอกสารเผยแพร่, 26 มกราคม 
2561. 
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สาธารณสงเคราะห์ และด้านการสาธารณูปการ  ความเจริญของวัดทางพุทธวัตถุนั้นอยู่ในสถานะ   
ที่ถือว่าไม่ด้อยกว่าประเทศอ่ืนๆ ที่นับถือพระพุทธศาสนาด้วยกัน พระอุโบสถที่สวยสดงดงามมูล        
ค่าหมื่นบาท จนกระทั่งพันล้านบาทมีอยู่ให้ได้ช่ืนชมกันในความอลังการ  พุทธศาสนสถานบางแห่งเป็น
ที่รู้จักกันอย่างดีในหมู่ชาวต่างชาติ  
 การสาธารณูปการ เป็นงานหน่ึงของเจ้าอาวาสจากงาน 6 ด้าน ซึ่งเป็นงานท่ีเก่ียวข้องกับ
การก่อสร้างการบูรณะซ่อมแซมปฏิสังขรณ์เสนาสนะภายในวัด รวมถึงการขอสร้างวัด ขอต้ังวัด  
ขอรับพระราชทานวิสุงคามสีมา เป็นการสร้างถาวรวัตถุที่เป็นประโยชน์อย่างย่ิงในการนํามาซึ่งความ
ศรัทธาแห่งพุทธบริษัท วัดจึงเป็นหน่ึงในสามสถาบันหลักของชาติที่จะต้องได้รับการปกป้องให้มี   
ความมั่นคง เพราะด้วยความศรัทธาของพุทธบริษัทโดยทั่วไปมักเป็นการบริจาคทรัพย์เพ่ือการสร้าง
ถาวรวัตถุหรือไม่ก็เป็นบูรณปฏิสังขรณ์ มีเงินหมุนเวียนในรูปของรายได้และรายจ่ายของระบบวัด    
อยู่ประมาณ 100,000-120,000 ล้านบาทต่อปี เป็นความต้องการท่ีมุ่งพัฒนาถาวรวัตถุ ให้มีความ   
โอ่อ่าหรูหรา มีสิ่งก่อสร้าง เสนาสนะใหญ่โตราคาแพง ในขณะที่การจัดทําบัญชีและการตรวจสอบยัง 
ไม่มีระบบที่ชัดเจนนัก ซึ่งเป็นการบ่ันทอนประสิทธิภาพในการดําเนินกิจการคณะสงฆ์4 ทําให้เกิด
วิกฤตศรัทธาประสบกับอุปสรรคปัญหาความเสื่อม ปรากฏความล้มเหลวของการบริหารจัดการ มี
ลักษณะและบทบาทเปลี่ยนไปจากเดิมหลายประการ คือ ประการที่หน่ึง วัดเดิมเคยเป็นที่พํานักของ
พระภิกษุสามเณร กลายเป็นที่อยู่ของคฤหัสถ์มากกว่า  ประการที่สอง วัดเดิมที่เคยเป็นที่บวชเรียนของ
ลูกหลานในท้องถิ่นก็กลายเป็นที่บวชของหนุ่มท้องถิ่นอ่ืนซึ่งแม้อุปัชฌาย์ก็ไม่รู้จักประวัติของผู้ขอ
บรรพชาอุปสมบทมาก่อน นับเป็นจุดอันตรายอันหน่ึงต่อความมั่นคงของพระพุทธศาสนา ประการที่
สาม วัดซึ่งเคยเป็นสถานที่บําเพ็ญกุศลของชาวบ้าน ก็ได้ถูกเปลี่ยนให้มีสภาพคล้าย ๆ กับโรงพระตาม
แบบมหายานในต่างประเทศไปเป็นจํานวนมาก ประการที่สี่ วัดซึ่งเคยเป็นที่มีระเบียบเรียบร้อย สะอาด 
ร่มรื่น เป็นสิ่งดึงดูดให้ชาวบ้านให้เข้าไปพักผ่อนหย่อนใจ ก็กลายเป็นวัดที่ขาดระเบียบ สกปรก ขาดความ
ร่มรื่นทําให้ประชาชนไม่ศรัทธาและไม่อยากเข้าวัด ประการที่ห้าวัดซึ่งเคยเป็นศูนย์กลางของกิจกรรม
ทางสังคมที่พึงปรารถนา ก็กลายเป็นแหล่งอบายมุข ถ้าหากคณะสงฆ์มีความเข้าใจตระหนักว่าการ
พัฒนาที่สําคัญที่สุด คือ การพัฒนาคน ก็จะได้ช่วยกันช้ีแจงให้ประชาชนและผู้นําประเทศเข้าใจ เพราะ
พระสงฆ์มีโอกาสพบปะสนทนากับคนทุกระดับและวัดเป็นทรัพยากรที่มีค่าย่ิงของสังคม ทั้งที่ดิน 
สิ่งก่อสร้างศาสนสถาน บุคลากร เงิน ความศรัทธา จะมีการบริหารจัดการอย่างไร จึงจะทําให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด   แก่สังคมตามอุดมการณ์ทางพระพุทธศาสนา บางวัดมุ่งในการพัฒนาถาวรวัตถุอาคาร
สถานที่มากกว่าการพัฒนาการศึกษาเผยแผ่ หรือมากกว่าการจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ของ

                                                            

 4พระไพศาล วิสาโล, พุทธศาสนาไทยในอนาคต, พิมพ์คร้ังท่ี 2, (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ์มูลนิธิ
โกมลคีมทอง, 2552), หน้า 117. 
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ประชาชนในชุมชน  จากกระแสโลกาภิวัฒน์ทําให้ สังคมไทยในปัจจุบันเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็ว ทางด้านเศรษฐกิจและสังคม  

ปัจจุบันมีวัดเป็นจํานวนมากที่ประสบกับการหมดคุณค่าความเลื่อมใสศรัทธา สภาพวัด
เสื่อมโทรม ความไม่มีระบบระเบียบ สกปรก ไม่ร่มร่ืน ประชาชนพากันเหินห่างจากวัด ทําให้
ประชาชนไม่ศรัทธา ไม่อยากเข้าวัด มีหกพันกว่าวัดทั่วประเทศที่เปลี่ยนสภาพเป็นวัดร้าง5 วัดซึ่งเคย
เป็นศูนย์กลางของกิจกรรมทางสังคมท่ีพึงปรารถนา ก็กลายเป็นแหล่งเสื่อมโทรม สิ่งของวางเกะกะรก
รุงรังไม่น่าเจริญศรัทธา การประมวลปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดข้ึนของการบริหารไม่มีการดูแลผลประโยชน์ที่
ต่อเน่ืองอย่างเป็นรูปธรรมอย่างมั่นคง ผู้นําบางรูปบางที่บริหารศาสนสมบัติไม่เป็น ไม่มีความรับผิดชอบ
ต่อมวลชนย่อหย่อนจากความเป็นอันหน่ึงอันเดียว ขาดผู้นําที่เข้มแข็งและทีมบริหารท่ีมีประสิทธิภาพ 
อ่อนแอปัญหาต่าง ๆ หมักหมม เร้ือรังยาวนาน ผู้เผยแผ่เองที่ขาดคุณสมบัติ ไม่มีความรู้ความเข้าใจ      
ในหลักการท่ีเพียงพอ และไม่ต้ังอยู่ในองค์ของพระธรรมกถึก ขาดอุปกรณ์ วิทยาการที่เป็นเคร่ืองมือ
สมัยใหม่ขาดกําลังคนผู้สามารถในการเผยแผ่ ขาดกําลังทรัพย์ในการดําเนินการเผยแผ่ ขาด
ผู้สนับสนุนในการดําเนินงาน รัฐบาลปัจจุบันได้เล็งเห็นปัญหาได้แต่งต้ังคณะทํางานพิจารณา ทํากรอบ
ทิศทาง การพัฒนาประเทศยุทธศาสตร์ระยะ 20 ปี ขึ้น ด้านมหาเถรสมาคมได้แต่งต้ังคณะทํางานเพ่ือ
ทําแผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา 2560-2564 “การนํานโยบายสู่การปฏิบัติขึ้นให้
สอดรับกับแผนการพัฒนาประเทศยุทธศาสตร์ระยะ 20 ปี” 
 งานวิจัยครั้งน้ี ผู้วิจัยคํานึงถึงความสําคัญว่ากิจกรรมเพ่ือการดําเนินการบูรณาการบริหาร
จัดการงานด้านสาธารณูปการของคณะสงฆ์จะมีกิจกรรมในลักษณะรูปแบบใดได้บ้าง เพราะในปัจจุบัน
การบริหารจัดการสาธารณูปการของคณะสงฆ์ได้พบปัญหาและอุปสรรคในการบริหารจัดการ
สาธารณูปการ  สมควรจะได้มีการบูรณาการการบริหารจัดการสาธารณูปการของคณะสงฆ์ไปใน
ทิศทางที่มีประสิทธิภาพเป็นที่ยอมรับของสังคมคือแก้วิกฤติศรัทธาของชาวพุทธคืนกลับมา          
ตามจุดประสงค์ของแผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา 2560-2564 “การนํานโยบาย
สู่การปฏิบัติ” ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะทําการวิจัยเร่ือง “บูรณาการการบริหารจัดการสาธารณูปการ
ของคณะสงฆ์ด้วยการบริหารจัดการสาธารณูปการสมัยใหม่” เพ่ือการบริหารจัดการของคณะสงฆ์
พระพุทธศาสนาในอนาคตที่จะมีการพัฒนารูปแบบและวิธีการให้สอดคล้องกับแนวโน้มของสังคม 
องค์กรสงฆ์ต้องตระหนักในภารกิจน้ี ที่จะต้องครอบคลุมทั้งการบริหารจัดการภายในวัดและในระดับ
ดูแลนําทางความเจริญยับย้ังความเสื่อมให้แก่ผู้คนในสังคม เป็นที่พ่ึงเป็นตัวอย่างที่ดี ด้วยการบริหาร
จัดการสาธารณูปการของคณะสงฆ์ ให้เป็นไปตามจุดมุ่งหมายของการมีวัด การจัดกิจการต่าง ๆ ของ
วัดด้านสาธารณูปการให้เป็นอาวาสสัปปายะ คือ การทําให้วัดเป็นที่อยู่สบาย ทําให้วัดเป็นอาราม เป็น

                                                            
5กองพุทธศาสนสถาน, สํานักงานศาสนสมบัติ, ทะเบียนวัดในประเทศ, อ้างแล้ว. 
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รมณีย์สถาน เป็นที่รื่นรมย์ใจ เจริญตา แก่ผู้พบเห็นเป็นศูนย์กลางของชุมชน ทั้งทางด้านวัตถุและจิตใจ
ด้วยการพัฒนาวัดให้เป็นอาราม มีการรักษาความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายใน 
 
1.2 ปัญหาท่ีต้องการทราบ 
        
 ปัญหาในการวิจัย สามารถกําหนดเป็นประเด็นตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยได้ 4 ประการ ดังน้ี  
  1.2.1  สภาพการบริหารจัดการสาธารณูปการของคณะสงฆ์เป็นอย่างไร? 

1.2.2  การบริหารจัดการสาธารณูปการของคณะสงฆ์สมัยใหม่ควรเป็นอย่างไร? 
1.2.3  การบริหารจัดการสาธารณูปการของคณะสงฆ์ที่บูรณาการด้วยการบริหารจัดการ

สาธารณูปการสมัยใหม่ เป็นอย่างไร? 
  1.2.4  รูปแบบบูรณาการบริหารจัดการสาธารณูปการของคณะสงฆ์ด้วยการบริหารจัดการ
สาธารณูปการสมัยใหม่ เป็นอย่างไร? 
 
1.3 วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
          
  วัตถุประสงค์ของการวิจัยสามารถกําหนดเป็นประเด็นหลักได้ 4 ประการ ดังน้ี 
  1.3.1  เพ่ือศึกษาสภาพการบริหารจัดการสาธารณูปการของคณะสงฆ์ 
 1.3.2  เพ่ือศึกษาการบริหารจัดการสาธารณูปการสมัยใหม่ 
 1.3.3 เพ่ือบูรณาการบริหารจัดการสาธารณูปการของคณะสงฆ์ด้วยการบริหารจัดการ
สาธารณูปการสมัยใหม่ 
 1.3.4  เพ่ือนําเสนอแนวทางและการสร้างองค์ความรู้เก่ียวกับ “รูปแบบบูรณาการบริหาร
จัดการสาธารณูปการของคณะสงฆ์ด้วยการบริหารจัดการสาธารณูปการสมัยใหม่” 
 
1.4 ขอบเขตของการวิจัย 
  
 การวิจัยเรื่อง “บูรณาการการบริหารจัดการสาธารณูปการของคณะสงฆ์ ด้วยการบริหาร
จัดการสาธารณูปการสมัยใหม่” ผู้วิจัยมุ่งศึกษาการบริหารจัดการสาธารณูปการของคณะสงฆ์และการ
บริหารจัดการสาธารณูปการสมัยใหม่ของคณะสงฆ์ที่สอดคล้องกับสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลง โดยมี
ปัจจัยและสภาพแวดล้อมทางสังคมที่เป็นผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อม ซึ่งได้กําหนดขอบเขต
ของการวิจัยไว้ ดังน้ี 
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1.4.1 ขอบเขตด้านประชากร 
                  1) ประชากรเป้าหมายในการวิจัยคือพระสงฆ์และบุคคล ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการ
บริหารจัดการสาธารณูปการของคณะสงฆ์ ซึ่งเป็นวัดได้รับการประกาศเป็นวัดพัฒนาตัวอย่างที่มี
ผลงานดีเด่น จากสํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ย้อนหลัง 3 ปี พ.ศ 2558 ถึง 2560 กระจายทุก
ภาคของประเทศ จํานวน 79 วัด จํานวน 474 รูป/คน 
   2) กลุ่มผู้ให้ข้อมูลสําคัญเป็นพระสังฆาธิการวัดตัวแทน จากวัดที่ได้รับประกาศ เป็นวัด
พัฒนาตัวอย่างที่มีผลงานดีเด่น จํานวน 79 วัด  โดยการสุ่มแบบเจาะจงเพ่ือสัมภาษณ์เชิงลึกจํานวน  9  รูป 
   3) ขนาดกลุ่มผู้ให้ข้อมูลสําคัญ คือพระภิกษุ ฆราวาสหรือบุคลากรท่ีเกี่ยวข้องกับ 
การบริหารจัดการสาธารณูปการของวัดต่าง ๆ เพ่ือทําการสัมภาษณ์ จํานวน 79 วัด ๆ ละ 6 รูป/คน 
รวมจํานวน 474 รูป/คน  

1.4.2 ขอบเขตด้านเนื้อหา  
 การวิจัยคร้ังน้ีได้ศึกษาแนวคิดและทฤษฏีเก่ียวกับการบริหารจัดการสาธารณูปการของคณะ

สงฆ์ตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พุทธศักราช 2505 ปรับปรุงแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 มาตรา 37 ซึ่งมีขอบเขตด้านเน้ือหา 4 ด้านประกอบด้วย 

   1)  ด้านการวางแผน 
   2)  ด้านการจัดองค์การ 

   3)  ด้านภาวะผู้นํา 
   4)  ด้านการติดตามและประเมินผล 
 และใช้ทฤษฎีบูรณาการของเคนวิล Ken Wilber เป็นกรอบในการศึกษา การบริหาร

จัดการสาธารณูปการสมัยใหม่ตามแนวคิดทฤษฏีของฟาโยล์ (Henry Fayol) เสนอแนวคิดทฤษฏีของ
แมค วีเบอร์( Max Weber) และเฟรดเดอริค เทย์เล่อร์ (Frederic Taylor) มีความเห็นตรงกับ โรเบอร์ต 
แอล แคทซ์6 (Robert L. Katz) อันประกอบด้วยทักษะการบริหารจัดการสมัยใหม่ 3 ทักษะ คือ 

 1) ทักษะเชิงเทคนิคบูรณาการด้วยนิเวศวิทยาแนวลึก 
 2) ทักษะเชิงมนุษย์บูรณาการด้วยกิจกรรม 5 ส 
 3) ทักษะเชิงมโนมติบูรณาการด้วยภูมิสถาปัตยกรรม 
 1.4.3 ขอบเขตด้านพื้นท่ี 
 ในการศึกษาวิจัยคร้ังน้ีมีขอบเขตด้านพ้ืนที่ คือ 

                                                            
6Robert L. Katz, “Skills of an Effective Administrators”. Harvrd Business Review. 33 

(January - February 1995) : 33-42.  
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1. ประกอบด้วยวัดที่ได้รับประกาศเป็นวัดพัฒนาตัวอย่างที่มีผลงานดีเด่น ในปี พ.ศ. 
2558 ถึง พ.ศ. 2560 กระจายทุกภาคของประเทศ จํานวน 79 วัด  

2. สัมภาษณ์เจ้าอาวาสวัดกลุ่มตัวอย่าง โดยการสุ่มแบบเจาะจง ภาคละ 1 ถึง 3 วัด จากวัดที่
ได้รับการประกาศเป็นวัดพัฒนาตัวอย่างที่มีผลงานดีเด่น จํานวน 9 วัด เพ่ือขอเข้าสัมภาษณ์และ
สังเกตการณ์บริหารจัดการเชิงลึก 
 
1.5 วิธีดําเนินการวิจัย 
  
 การศึกษาวิจัยน้ีเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยใช้รูปแบบผสมผสาน 
(Mixed methods) วิจัยเอกสาร (Doccumentary Research) การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth      
Interview ) และการประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group Discussion) ดังน้ี 
 1.5.1 การวิจัยเอกสารเป็นการศึกษารวมรวมวรรณกรรมโดยมีเอกสารช้ันปฐมภูมิ คือ พระราช 
บัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. 2505 แก้ไขเพ่ิมเติมโดย พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 และเอกสาร
วิชาการผลงานวิจัยที่มีอยู่ระดับดุษฏีนิพนธ์ เอกสารที่ เก่ียวข้องกับการทําวิจัยน้ี จากห้องสมุดของ
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย หอสมุดแห่งชาติ ส่วนข้อมูล
ประกอบอ่ืน ๆ ที่มีความสําคัญที่จะทําให้เอกสารน้ีมีความทันสมัย จะทําการค้นคว้าแหล่ง ข้อมูลจาก
อินเตอร์เนตโดยจะอาศัยเคร่ืองมือค้นหาที่ทันสมัย ณ เวลาน้ัน ๆ  ได้แก่ เว็บไซด์ www.google.co.th  เป็นต้น 
 1.5.2 การสัมภาษณ์เชิงลึก จะทําการสัมภาษณ์ โดยกําหนดประเด็นสัมภาษณ์ให้สอดคล้อง
ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยเพ่ือนํามาสนับสนุนผลการวิเคราะห์ข้อมูลในการบริหารจัดการ
สาธารณูปการสมัยใหม่  โดยทําการสัมภาษณ์พระสังฆาธิการ ที่มีความรู้ความเช่ียวชาญหรือมีส่วน
เก่ียวข้องในด้านการบริหารจัดการสาธารณูปการสมัยใหม่ จํานวน 9 รูป/คน ดังน้ี 

 1.  พระราชธรรมาลังการ เจ้าอาวาสวัดบุญวาทย์วิหาร  จ.ลําปาง   
 2.  พระเทพวินยาภรณ์  (สมปอง ปญฺญาทีโป) เจ้าอาวาสวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร 

จ.นครศรีธรรมราช  
3.  พระเทพปัญญามุนี เจ้าอาวาสวัดอาวุธวิกสิตาราม กรุงเทพมหานคร.  
4.  พระราชธรรมนิเทศ (พระพะยอม กัลยาโณ) เจ้าอาวาสวัดสวนแก้ว จ.นนทบุรี  
5.  พระครูสุนทรวุฒิสาร เจ้าอาวาสวัดแสนเมืองมา จ.พะเยา  

 6. พระครูปลัดกิตติวรวัฒน์ (ทองพูล อินฺทโชโต) เจ้าอาวาสวัดสมรโกฏิ จ.นนทบุรี  
 7.  พระครูวิบูลสารวิสุทธ์ิ เจ้าอาวาสวัดหนองหัวแรต จ.นครราชสีมา  
 8. พระครูสุวรรณโพธิคุณ (แสวง อินฺทโชโต) เจ้าอาวาสวัดโพธ์ิทอง จ.สุรินทร์ 
 9.  พระครูสุวรรณสารพิบูล เจ้าอาวาสวัดบุปผาราม จ.ตราด  
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 1.5.3 การประมวลและเรียบเรียงข้อมูล จะทําการรวบรวมแนวคิด ทฤษฎีและหลักการต่าง ๆ 
เก่ียวกับการบริหารจัดการสาธารณูปการของคณะสงฆ์ และพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. 2505 
แก้ไขเพ่ิมเติมโดย พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 หลักการและทฤษฎีการบริหาร
จัดการสมัยใหม่และการบริหารจัดการสาธารณูปการสมัยใหม๋  เพ่ือบูรณาการการบริหารจัดการ
สาธารณูปการของคณะสงฆ์ด้วยการบริหารจัดการสาธารณูปการสมัยใหม่ 

1.5.4 ขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อมูล  จะทําการวิเคราะห์ข้อมูลในรูปแบบของการพรรณา
(Content Analysis Description) ตามประเด็นที่ศึกษา กล่าวคือ วิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการนํา
การบริหารจัดการสาธารณูปการสมัยใหม่  เพ่ือนํามาบูรณาการการบริหารจัดการสาธารณูปของคณะ
สงฆ์ที่มีปัญหาเพ่ือแก้วิกฤติศรัทธา ผลการวิเคราะห์จะทําให้ทราบวิธีการบริหารจัดการสาธารณูปการ
สมัยใหม่ จากน้ันจึงนํามาเข้ากระบวนการบูรณาการต่อไป 

 
 

สาธารณูปการ  การบริหารจัดการสมัยใหม่ 
ตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์   
 พ.ศ 2505/2535  การวิเคราะห์องค์กร 
   
การบริหารจัดการและปัญหา  การบริหารจัดการ 
สาธารณูปการของคณะสงฆ์  สาธารณูปการสมัยใหม่ 
   
 บูรณาการข้อมูล  
 จากกรอบแนวคิดทั้ง 2 ด้าน  
   
 บูรณาการการบริหารจัดการ  
 สาธารณูปการสมัยใหม่  
 

ภาพที่ 1.1 ขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อมูล 
 
1.6 ข้อตกลงเบื้องต้น 

 
งานวิจัยน้ีเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ ผลการวิเคราะห์คําให้สัมภาษณ์ของพระสังฆาธิการกลุ่ม

ตัวอย่าง คือ วิธีแก้ปัญหาอันเกิดจากประสบการณ์ในการแก้ปัญหาจนเป็นผลสําเร็จ ซึ่งจะบูรณาการ
ใช้ในบริหารจัดการสมัยใหม่ หากบางกรณีไม่ได้ทําการบูรณาการไว้ เน่ืองมาจากไม่พบประเด็นศึกษา 
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1.7 แนวคิด ทฤษฏี และงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 
 
วัดเป็นองค์กรขนาดใหญ่ทางสังคม เป็นหน่ึงในสถาบันทางพระพุทธศาสนาที่มีบทบาทต่อ

วิถีชีวิตของประชาชนในชาติ แต่สําหรับองค์กรทางพระพุทธศาสนาเป็นองค์กรที่ไม่มีบุคคลใดหรือ
บุคคลทั่วไปอยากเข้ามาเก่ียวข้องด้วยมากนัก จึงดูเหมือนประหน่ึงว่าเป็นองค์กรที่หยุดน่ิงในโลกยุค
ปัจจุบัน ในส่วนที่เป็นแบบแผนของแต่ละวัด ก็จัดการกันเองตามแต่ความสามารถของตัวบุคคล แต่
เป็นลักษณะต่างคนต่างอยู่ ต่างคนต่างดําเนินการกันไป ดังน้ันในฐานะที่วัดเป็นองค์กรของภาครัฐจึง
สมควรนําการปฏิรูปการบริหารจัดการระบบข้าราชการมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของ
โลกอยู่ตลอดเวลา ซึ่งจะส่งผลให้องค์กรมีความเป็นรูปธรรมมากข้ึนทั้งในเรื่องของความเป็นนโยบาย 
การมีระบบการบริหารที่มีทิศทางและวิสัยทัศน์ รวมไปถึงความเป็นแผนพัฒนาพระพุทธศาสนา
แห่งชาติ เพ่ือสามารถนําไปใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติได้อย่างเป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งองค์กร 

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยน้ีสามารถจําแนกออกเป็นสองส่วนคือ ส่วนของ
การบริหารจัดการสาธารณูปการของคณะสงฆ์ ซึ่งได้มีผลงานออกมาสู่สาธารณชนและในแวดวงของ
งานวิชาการอย่างมากมาย ในรูปของเอกสารอ้างอิงต่าง ๆ และงานวิจัยของนักศึกษาในระดับปริญญาเอก
จากสถาบันการศึกษาหลายแห่ง ส่วนหน่ึง อีกส่วนหน่ึงคือบริบทต่าง ๆ ที่เก่ียวกับการบริหารจัดการ
สาธารณูปการสมัยใหม่ซึ่งการศึกษาเก่ียวกับเทคนิคการบริหารจัดการวัดในพระพุทธศาสนาเถรวาท
น้ัน รูปแบบการบริหารจัดการสาธารณูปการสมัยใหม่ ที่จะนํามาใช้เพ่ือการบูรณาการอย่างเป็น
มาตรฐานที่ถือได้ว่าเป็นที่ยอมรับในทางวิชาการ แต่อย่างไรก็ตาม คําว่า “เชิงบูรณาการ” ก็ได้เป็นที่
กล่าวถึงกันอย่างแพร่หลายมาแล้วในสังคมปัจจุบัน ซึ่งในส่วนน้ี ผู้วิจัยเองได้ตระหนักว่า การช้ีชัด  ลง
ไปว่า สิ่งน้ีสิ่งน้ันเรียกว่า เชิงบูรณาการ คงเป็นสิ่งที่เป็นไปได้ไม่ง่ายนัก คงทําได้เพียงการหาจุดร่วม ที่
เป็นที่ยอมรับกันแล้วเท่าน้ัน 

1.7.1 เอกสารที่เก่ียวข้อง 
     1) การบริหารจัดการสาธารณูปการวัดในพระพุทธศาสนาเถรวาท 
  การดูแลรักษาและพัฒนาศาสนสถานทั้งในด้านกายภาพ กิจกรรมและการบริหาร

จัดการองค์กรอย่างต่อเน่ืองจะทําให้วัดและศาสนสถานยังคงเป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชนและ 
เป็นศูนย์กลางของชุมชน โดยแนวทางการพัฒนาสู่ความเป็นวัดและศาสนสถานควรให้ความสําคัญ  
ในการให้ผู้อยู่อาศัยในชุมชนโดยรอบ ตระหนักรู้ถึงความสําคัญ ในด้านต่าง ๆ ของวัดและศาสนสถาน 
และเข้ามาช่วยกันดูแลรักษา ร่วมกับฝ่ายบรรพชิตโดยการปราศจาการบังคับขู่เข็ญใด ๆ อันได้แก่ 
พุทธบริษัท 4 คือ พระภิกษุสามเณร อุบาสกอุบาสิกา และพุทธศาสนิกชนทั่วไป พระภิกษุสามเณร  
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ถือว่าเป็นผู้สืบทอดอายุพระศาสนาโดยตรง ส่วนอุบาสกอุบาสิกาเป็นผู้สืบทอดทางอ้อมโดยการให้  
การอุปถัมภ์แก่พระภิกษุสามเณร7 

  การเสริมสร้างภาพลักษณ์และความหมายของวัดและศาสนสถานควรได้รับการ
สนับสนุนจากผู้มีส่วนเก่ียวข้องทุกภาคส่วนเพ่ือให้วัดและศาสนสถานยังคงฐานะเป็นที่พักอาศัยของ
พระภิกษุสามเณรและนักบวช เป็นที่บวชเรียนศึกษา ปฏิบัติธรรม เป็นที่ทําบุญบําเพ็ญกุศลของ
ชาวบ้าน เป็นสถานท่ีที่ชาวบ้าน ได้เข้ามาหาความสงบทางกายทางใจ และเป็นศูนย์กลางสําหรับทํา
กิจกรรม ทางสังคมร่วมกันของชาวบ้าน อย่างไรก็ตาม การพัฒนาวัดและศาสนสถานควรคํานึกถึงการ 
บรูณาการ ระหว่างกิจกรรมของวัดกับการบริหารงานคณะสงฆ์ รวมท้ังสภาพเศรษฐกิจ สังคมและ
สิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป ควรเน้นในเร่ืองของสาธารณูปการ 

  การสาธารณูปการ เป็นการจัดการศาสนสมบัติของวัดซึ่งเจ้าอาวาสเป็นผู้รับผิดชอบ 
ดูแลรักษาให้เป็นไปตามกฎหมาย พระธรรมวินัย หรือมติ มหาเถรสมาคมโดยคํานึงถึงการสร้างสิ่งที่
จําเป็น  รักษาสิ่งที่มีอยู่แล้วไว้ และซ่อมแซมสิ่งที่ชํารุดทรุดโทรม เพ่ือประโยชน์ของพระสงฆ์และ
ชุมชน สําหรับศาสนสมบัติกลาง เช่นที่ดินและผลประโยชน์ วัดร้าง หรือทรัพย์สินที่มีผู้ยกให้สงฆ์ 
ส่วนกลาง เป็นต้น เป็นหน้าที่ของผู้ปกครองสงฆ์ระดับสูงดูแลรักษา หากทําได้อย่างน้ีก็จะทําให้
พระพุทธศาสนาเป็นที่แพร่หลายได้8   

  2) แนวคิดเชิงบูรณาการ 
     ความหมายของการบูรณาการ มีนักวิชาการหลายท่าน ที่ได้ให้คําจํากัดความ และ

แนวความคิดไว้ที่หลากหลาย ตามลําดับ ดังต่อไปนี้  
     เกรียงศักด์ิ เจริญวงศ์ศักด์ิ ได้ให้ความหมายของการบูรณาการ ว่าการบูรณาการ 

เป็นการเช่ือมโยงส่ิงหน่ึง หรือหลายส่ิงเข้าเป็นส่วนประกอบของอีกสิ่งหนึ่งเพ่ือให้สิ่งน้ันเกิดความ
สมบูรณ์ขึ้น ซึ่งมักเป็นการรวมกันของส่วนประกอบย่อยที่มีความแตกต่างกันต้ังแต่ 2 องค์ประกอบ 
ขึ้นไปให้กลายเป็นส่วนหน่ึงของแกนหลัก หรือส่วนทั้งหมดที่ใหญ่กว่า ทั้งน้ี องค์ประกอบย่อยดังกล่าว
โดยปกติจะแยกกันอยู่ อาจดูเหมือนไม่สามารถเข้ากันได้ หรืออาจมีลักษณะที่ขัดแย้ง แต่เมื่อนํามา
วิเคราะห์และสังเคราะห์เข้าด้วยกันใหม่ ภายใต้แกนร่วมเดียวกันกลับสามารถรวมความแตกต่าง
เหล่าน้ัน เข้าด้วยกันได้ และส่งผลให้มีความสมบูรณ์มากขึ้น โดยแบ่งเป็นดังน้ี 
 1. การบูรณาการรูปธรรม (factual integration) หมายถึง การนําสิ่งที่มีอยู่จริง 
หรือนําองค์ประกอบที่อยู่อย่างแยกส่วนมาทําให้เป็นระบบที่มีลักษณะสมบูรณ์มากย่ิงขึ้น ใช้ใน

                                                            

 7พระพุทธศาสนา.com , การฝึกบทบาทของตนในการบริหารจัดการวัดในพระพุทธศาสนา, ม.ป.ป, 15 
สิงหาคม 2559, < http://www.phrabuddhasasana.com/index. php?option=com, 
 8พระไพศาล วิสาโล, พุทธศาสนาไทยในอนาคต, อ้างแล้ว, หน้า 142. 
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ลักษณะของกระบวนการที่องค์ประกอบต่าง ๆ อาทิ ระบบ องค์การ บุคคล ฯ ต้ังแต่ 2 หน่วยขึ้นไป
รวมตัวกัน โดยมีการจัดโครงสร้างใหม่ หรือปรับกระบวนการทํางานใหม่ตามหน้าที่มีการประสานงาน
เช่ือมโยงกัน เพ่ือให้องค์ประกอบดังกล่าวบรรลุถึงสภาพท่ีดีกว่าสภาพก่อนการบูรณาการ ซึ่งการ 
บูรณาการในลักษณะนี้จะเป็นการผสานศักยภาพระหว่างกัน เพ่ือช่วยให้สามารถใช้ศักยภาพหรือ
ความถนัดในแต่ละด้านของแต่ละฝ่ายมาผสมผสานกัน 
  2. การบูรณาการนามธรรม (conceptual integration) อยู่ในรูปของแผนงาน
สมมติฐาน กระบวนทัศน์ ทฤษฎี โครงการ แผนการฯ ต้ังแต่ 2 แนวคิดขึ้นไป แนวคิดน้ีอาจมีข้อมูล
บางส่วนหรือแนวคิดภายในที่ดูเหมือนมีความขัดแย้งกัน การบูรณาการเป็นการนําเอามาก่อรูปใหม่ 
โดยนําเอาองค์ประกอบย่อยที่ดูเหมือนแตกต่างมารวมกันอย่างผสมกลืนกัน ผลลัพธ์ที่เกิดข้ึนจาก
กระบวนการน้ี คือ มูลค่าที่เพ่ิมข้ึน ซึ่งปัจจุบันมีการนําเอาแนวคิดเชิงบูรณาการมาใช้ในศึกษาศาสตร์ 
ในลักษณะสหวิทยาการ (multidisciplinary) ที่นําเอาศาสตร์ในสาขาที่แตกต่างกันหรือหลายสาขา
ผนวกเข้ากับศาสตร์ที่เป็นแกนหลักสาขาหน่ึง เพ่ือให้ศาสตร์น้ันมีความสมบูรณ์ย่ิงขึ้น นําไปสู่        
การประยุกต์ใช้ที่มีประสิทธิภาพกว่า 
  Deutsch ให้คําจํากัดความบูรณาการ หมายถึง ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยต่าง ๆ 
ซึ่งพ่ึงพาอาศัยกันและกันและร่วมมือกันเพ่ือให้เกิดสิ่งใหม่ในระบบและแต่ละหน่วยไม่สามารถทําได้
โดยลําพัง Deutsch เห็นว่า หน้าที่หลักของการรวมกลุ่มมี 3 ประการ ประการแรก เพ่ือให้ได้มา     
ซึ่งความสามารถเพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์ต่าง ๆ ได้มากขึ้น ประการที่สอง เพ่ือให้ประสบความสําเร็จ  
ในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงโดยเฉพาะ และประการที่สาม เพ่ือให้ได้มาซึ่งภาพพจน์ของตน และเอกลักษณะ 
ในบทบาทใหม่9 
 สําหรับการบูรณาการ ตามความหมายการวางแผน หมายถึง กระบวนการวางแผนที่มีการ
ระดมความคิดเห็นร่วมกันอย่างเป็นระบบจากทุกฝ่ายที่เก่ียวข้อง เพ่ือให้การวางแผนในระดับสาขา   
ที่มีความสัมพันธ์สอดคล้องซึ่งกันและกัน อันจะนําไปสู่ผลสําเร็จตามวัตถุประสงค์หรือจุดหมายหลัก
ของแผนร่วมกันได้10 
           สรุปได้ว่า ทฤษฎีบูรณาการ เป็นทฤษฎีที่พยายามบูรณาการองค์ความรู้ต่าง ๆ เข้ามา   
อย่างรอบด้าน ข้อมูลจากสิ่งแวดล้อม (Environmental scanning) ประกอบด้วย สังคมวิทยาการ 
สิ่งแวดล้อมเศรษฐศาสตร์ การเมืองเครือข่ายที่โยงใยลักษณะ “สหวิทยาการ” (Integrated Science) 
                                                            

 9Deutsch, K.W, The systems theory approach as a basis for comparative research, 
Inetrnational Social Science Journal, 37, 1985), อ้างถึงใน เกรียงศักด์ิ เจริญวงศ์ศักด์ิ,    การคิดเชิงบูรณาการ, พิมพ์
คร้ังท่ี 4, (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ์ซัคเซสมีเดีย, 2546), หน้า 7-18. 
 10เกรียงศักด์ิ เจริญวงศ์ศักด์ิ, การคิดเชิงบูรณาการ, พิมพ์คร้ังท่ี 4, (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ์ซัคเซ
สมีเดีย, 2546), หน้า 2-3. 
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คือ “ปรมัตถสัจจะ” หรือ “แก่นแท้ของความจริง” ตามแนวสอนของพุทธ ทุกศาสตร์มาอธิบายได้อย่าง
กว้างขวางลึกซึ้ง โดยองค์รวม มี 4 ด้าน เรียกว่า “จตุรภาคแห่งอภิจักรวาล” ความเป็นนามธรรมและ
ความเป็นรูปธรรมที่มีอยู่ทั้ง ในบุคคลและกลุ่มชน พฤติกรรม ระบบสังคมและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับด้าน
อ่ืน ๆ อย่างน้อย 8 ระดับ ได้แก่ระดับที่อิงกับสัญชาตญาณ ระดับที่อิงกับมายาภาพ ระดับที่อิงกับ
ผลประโยชน์ส่วนตน ระดับที่อิงกับระเบียบแบบแผน ระดับที่อิงกับความสําเร็จเชิงวัตถุหรือเงินตรา 
ระดับที่อิงกับความอ่อนไหว ระดับที่อิงกับการบูรณาการ ระดับที่อิงกับระบบองค์รวมแห่งธรรมชาติ 
โลกที่ถูกกระบวนทัศน์อัตตาครอบงํา จะเสนอโดยมีวิสัยทัศน์บูรณาการ ทุกด้านทุกระดับ ทําความ
เข้าใจและสร้างความสมดุล โดยไม่เช่ือว่าจะมีสิ่งใดถูกหรือผิดไปเสียทั้งหมดนําไปสู่การพัฒนาองค์รวม 
พ้ืนฐานองค์ความรู้ที่จะเกิด 3 ลักษณะคือ การเปลี่ยนผ่านทางจิตสํานึก ทางเหตุผล ทางบุคคลหรือ
ความสัมพันธ์แบบโฮลอนของสสารกาย (Body) ใจ จิต วิญญาณ อันจะเป็นฐานข้อมูลสําคัญ       
ตามทฤษฎี ที่สําคัญของการบริหารงานแบบบูรณาการ เน้นระบบมากกว่าตัวบุคคล เน้นการทํางาน   
มีรูปแบบการจัดการที่เกิดจากการระดมความคิดเห็น และความร่วมมือกันของภาครัฐ เอกชน 
องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น มุ่งสู่ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุด มุ่งสู่ศักยภาพของการแข่งขันมุ่งสู่
การพัฒนาที่ย่ังยืน การมอบอํานาจให้ผู้ปฏิบัติอย่างชัดเจน ความสําเร็จของการทํางาน วิสัยทัศน์ และ
ยุทธศาสตร์ ส่วนยุทธศาสตร์ทางพุทธมีทั้งจุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส และสิ่งคุกคาม จึงจะมีการทํางาน
เผยแผ่พระพุทธศาสนาในเชิงรุก ธรรมะ ต้องเป็น Active Buddhism พระอยู่ในวัดต่อไปไม่ได้ เพราะ
คนไม่มีเวลาเข้าวัด พระต้องเป็น Active Buddhist Missionary  

1.7.2 งานศึกษาและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับการใช้พุทธธรรมเพื่อการบริหารจัดการคณะสงฆ์ 
       1) ดุษฎีนิพนธ์ที่เก่ียวกับการบริหารจัดการคณะสงฆ์ในพระพุทธศาสนาเถรวาท 

    พระมหาวีระชัย ชยวีโร (มิตะสิทธิ์)  ได้วิจัยเร่ือง การพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการ 
ศาสนสมบัติวัดของคณะสงฆ์ไทย  ผลการวิจัยพบว่า  1) ในทางคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนามีขอบเขต
ของการครอบครองและจัดการทรัพย์สินที่เป็นศาสนสมบัติหรือทรัพย์สินของสงฆ์ที่เป็น ส่วนรวมและ
จัดการไปตามหลักการทางพระธรรมวินัย 2) พระสงฆ์เองควรตระหนักว่าการบริหารจัดการศาสน
สมบัติ  แม้จะอยู่ในอํานาจหน้าที่ แต่เป็นลักษณะของทางโลกซึ่งมีปัญหาในข้อกฎหมายหลายประการ
ที่เกี่ยวข้อง ดังน้ันพระสงฆ์โดยเฉพาะที่เป็นพระสังฆาธิการต้องระมัดระวังและจัดการ ให้ต้ังอยู่บนฐาน
ของความสุจริตและโปร่งใส 3) ปัญหาในการจัดการศาสนสมบัติวัดของคณะสงฆ์ไทยน้ันพบว่าเป็นสิ่ง
ที่ยากจะหลีกเลี่ยง เพราะเป็นลักษณะตามธรรมชาติของกิจการทางโลก ที่มีต้นตอของปัญหาจาก
คุณภาพและคุณธรรมของบุคลากร ดังน้ันข้อเสนอที่ได้รับจากการประชุมกลุ่ม และการสัมภาษณ์เชิงลึก
พบว่าต้องยึดหลักการทํางานตามความถนัด และคัดเลือกคนให้เหมาะกับงาน ด้วยเหตุน้ีจึงควรให้เจ้า
อาวาสจัดหามืออาชีพมารับงานด้านศาสนสมบัติไปทําแทน ซึ่งจะทําให้พระสงฆ์ไม่ต้องมีภาระมา
ทํางานด้านน้ี แต่จะได้รับประโยชน์จากภาระงานที่ต้องรับผิดชอบอยู่ ซึ่งอาจมีผลผลิตดีขึ้นกว่าเดิมก็
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เป็นได้ วิธีน้ีเป็นระบบเกื้อกูลที่มีคุณภาพที่ใช้อยู่ในวงการต่าง ๆ ของทางโลกปัญหาจากคุณภาพ และ
คุณธรรมของบุคลากร11  

ณดา จันทร์สม ศึกษาวิจัยเรื่อง การบริหารการเงินของวัดในประเทศไทย ผลการวิจัยพบว่า  
1) วัดโดยส่วนมากยังไม่มีโครงสร้างในการบริหารการเงินของวัดไว้อย่างเป็นระบบ 2) การจัดทํา
รายงานทางการเงินตามมาตรฐานบัญชีของวัดยังไม่มีหลักฐานเด่นชัดว่าวัดมีการดําเนินการได้อย่าง 
ถูกต้อง โดยแม้ว่าวัดจะมีการบันทึกรายรับ-รายจ่าย และจัดทําบัญชีเป็นประจํา แต่อาจเป็นบัญชีที่
จัดทําขึ้นอย่างง่ายหรือตามความเข้าใจของผู้จัดทําเท่าน้ัน ยังไม่สอดคล้องกับหลักมาตรฐานบัญชีที 
รับรอง กันโดยทั่วไป รวมถึงยังไม่มีการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตด้วย 3) การเผยแพร่ให้
สาธารณะรับทราบข้อมูลทางการเงินของวัดยังอยู่ในวงจํากัด และยังขาดการรวบรวมข้อมูลอย่างเป็นระบบ
โดยหน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่ในการกํากับดูแลการบริหารการเงินของวัดอย่างเป็นระบบ 4) วัดยังไม่
มีกระบวนการตัดสินใจการลงทุนเพ่ือใช้ประโยชน์จากศาสนสมบัติของวัดที่มีการจัดทําเขต           
จัดประโยชน์อย่างเป็นระบบ 5) ภาพรวมอาจกล่าวได้ว่ามีเงินหมุนเวียนในรูปของรายได้และรายจ่าย
ของระบบวัดอยู่ประมาณ 100,000-120,000 ล้านบาทต่อปี ในขณะที่การจัดทําบัญชีและตรวจสอบ
ยังไม่มีระบบที่ชัดเจนนัก12 

 กองพุทธศาสนสถาน  สํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ คู่มือการพัฒนาวัดสู่ความ
เป็นมาตรฐาน มีข้อความว่า  การบริหารจัดการและดูแลศาสนสมบัติของวัด โดยวัด ดําเนินการให้มี
เพ่ือให้สามารถบริหารจัดการวัดอย่างเป็นระบบ ได้แก่  1) การจัดทําบัญชีการเงินของวัด 2) การ
จัดทําทะเบียนทรัพย์สินของวัด 3) การแต่งต้ังไวยาวัจกรของวัดและ 4) การแต่งต้ังคณะกรรมการวัด13 

 พระอํานวย หมอกเมฆ ได้ศึกษาเร่ืองกลยุทธ์การบริหารวัดในพระพุทธศาสนาเถรวาท
สําหรับเจ้าอาวาสวัดราษฎร์ในเขตหนเหนือ ภาค 4 ผลการวิจัยพบว่า โดยเฉลี่ยเจ้าอาวาสมีการปฏิบัติ
หน้าที่ดีมาก ซื่อสัตย์สุจริต บริหารวัดโปร่งใส แต่ยังให้ ความสําคัญกับหลักความประหยัด ความคุ้มค่า 
และการทํางานเป็นทีมน้อยจึงนําไปสู่การพัฒนากลยุทธ์สําหรับเจ้าอาวาสวัดราษฎร์เรียกว่า”ปัญจบริการ” 
ประกอบด้วย (1) กลยุทธ์การถือธรรมเป็นใหญ่ (2) กลยุทธ์การป้องกันความเสื่อมนําไปสู่ความ

                                                            
11พระมหาวีระชัย ชยวีโร, “การพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการศาสนสมบัติวัดของคณะสงฆ์ไทย”, วิทยานิพนธ์

พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต,  (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2555),  206 หน้า. 
12ณดา จันทร์สม,  “การบริหารการเงินของวัดในประเทศไทย”,  รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ , 

(กรุงเทพมหานคร : คณะพัฒนาการ เศรษฐกิจ, สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์), 2555, 278 หน้า. 
13กองพุทธศาสนสถาน  สํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ,  คู่มือการพัฒนาวัดสู่ความเป็น มาตรฐาน,  

(กรุงเทพมหานคร : สํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ, 2554), หน้า 15.   
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เจริญรุ่งเรือง (3) กลยุทธ์ปฏิบัติหน้าที่ศีลธรรม (4) กลยุทธ์การทํางานที่ดีให้ สําเร็จความประสงค์ และ     
(5) กลยุทธ์การสงเคราะห์สิ่งอันเป็นความเอ้ือเฟ้ือเก้ือกูล14 

 พระครูวิสุทธานันทคุณ (สุรศักด์ิ วิสุทฺธาจาโร) ได้ศึกษาเร่ือง การบริหารจัดการวัด
เพ่ือความมั่นคงแห่งพระพุทธศาสนา ผลการศึกษาพบว่า 1) การบริหารจัดการวัดของคณะสงฆ์        
ในยุคสถานการณ์ปัจจุบันน้ี  ผู้บริหารคณะสงฆ์ย่อมมีการพัฒนาการด้านเทคโนโลยีบูรณาการด้วย   
หลักพุทธธรรมนําการบริหาร/การปกครองไปพร้อมกับ ความเจริญ และมีกฎหมาย พระราชบัญญัติ 
ข้อบังคับ ระเบียบต่าง ๆ มาเก้ือกูลพระธรรมวินัย โดยเฉพาะ การบริหาร/การปกครองวัดมีรูปแบบ    
ที่แตกต่างไปจากสมัยก่อนมาก เช่น ด้านการปกครอง ด้านการเผยแผ่ ด้านการศึกษา ด้านการศึกษา
สงเคราะห์ ด้านการสาธารณสงเคราะห์ ด้านสาธารณูปการ มีรูปแบบการปฏิบัติชัดเจนมากย่ิงขึ้น ดังน้ัน 
รูปแบบแนวคิดและวิธีการในการบริหารจัดการวัด เช่ือว่ามีส่วนสําคัญย่ิง ในการบริหารจัดการให้
องค์กรคณะสงฆ์ให้มีประสิทธิภาพประสิทธิผล ฉะน้ันผู้ที่จะเป็นผู้นําในการบริหาร/การปกครองวัดและ    
คณะสงฆ์ในยุคปัจจุบันน้ีต้องเป็นผู้ที่มีวิสัยทัศน์มีความรู้ ความสามารถ ความเสียสละ และยอมรับความ
คิดเห็นของผู้อ่ืน ตลอดจนเป็นผู้เพียบพร้อมด้วยจริยาวัตรข้อปฏิบัติ เป็นที่ยอมรับของคณะสงฆ์และ
สังคมโดยรวม และที่สําคัญจะต้องเป็นนักปกครองที่มีความซื่อสัตย์ยุติธรรม ต้องเว้นจากความมีอคติ 
ทั้งปวง ต้ังมั่นในหลักพรหมวิหารธรรม เป็นแกนหลักของการบริหาร/การปกครองอยู่เสมอ 2) การ
บริหารจัดการวัดขององค์กรคณะสงฆ์ภาค 15 มีประเด็นสําคัญ 7 ประการ ได้แก่ ด้านระบบและ
รูปแบบในการบริหารจัดการวัด ปัญหาด้านผู้นําในการบริหารจัดการวัด ด้านการจัดบุคลากรในการ
บริหารจัดการวัด ด้านงบประมาณในการบริหารจัดการวัด ด้านเทคโนโลยีและอุปกรณ์ในการบริหาร
จัดการวัด ด้านสภาพแวดล้อมโบราณวัตถุ/พุทธศิลป์/อาคารสถานที่/ภูมิทัศน์ธรรมชาติและปัญหา
ความสัมพันธ์กับชุมชนและหน่วยงานของรัฐอันเป็นปัญหาที่สําคัญใหญ่หลวงสําหรับวัดและคณะสงฆ์  
ในภาค 15 3) การบริหารจัดการวัดเพ่ือความม่ันคงแห่งพระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์ภาค 15 ในการ 
บริหารกิจการงานคณะสงฆ์ทั้ง 6 ด้าน คือ (1) ด้านการปกครอง (2) ด้านการศาสนศึกษา (3) ด้านการ
เผยแผ่ (4) ด้านการศึกษาสงเคราะห์ (5) ด้านการสาธารณูปการ และ (6) ด้านการสาธารณสงเคราะห์
แบบ 5M ได้แก่ 1) บุคคล (M1 : Man)  2) เงิน (M2 : Money)  3) วัสดุอุปกรณ์ (M3 : materials)   
4) การจัดการ (M4 : management) และ 5) คุณธรรม (M5 : Moral) เป็นการบริหารจัดการวัด       
ที่เหมาะสมดีขึ้นอยู่กับความสามารถในการบริหารจัดการของพระภิกษุสามเณรภายในวัดเป็นสําคัญ 
เจ้าอาวาส ซึ่งเป็นผู้ปกครองคณะสงฆ์ระดับต้นซึ่งมีหน้าที่ในการบริหารจัดการวัดในด้านต่าง ๆ        

                                                            
14พระอํานวย หมอกเมฆ, “กลยุทธ์การบริหารวัดในพระพุทธศาสนาสําหรับเจ้าอาวาสวัดราษฎร์ในเขต

หนเหนือ ภาค 4”, หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต, สาขาวิชาการบริหารอุดมศึกษา, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย), 2556, 259 หน้า. 
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เจ้าอาวาส กําหนดนโยบายและบริหารบุคลากรในองค์กรให้ทํางานอย่างมีประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรจําเป็นจะต้องมีความสามัคคีและทํางานให้ สอดคล้องสัมพันธ์กันระหว่างผู้นําและผู้ตาม 
เจ้าอาวาสน้ันมีภารกิจการบริหารจัดการวัดตามอํานาจ หน้าที่ตามภารกิจของคณะสงฆ์ 6 ด้านคือ ด้าน
การปกครอง ด้านการเผยแผ่ศาสนธรรม ด้านการศาสนศึกษา ด้านการศึกษาสงเคราะห์ด้านการ
สาธารณูปการ และด้านการสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน รวมทั้งมีการพัฒนาตนเองให้สมบูรณ์พร้อมใน
ด้านพระธรรมวินัย จะส่งผลโดยตรงต่อศรัทธาความเช่ือถือของพุทธศาสนิกชน ซึ่งจะช่วยให้การปฏิบัติ
ศาสนกิจทุกอย่างบรรลุตาม วัตถุประสงค์โดยง่าย รับผิดชอบต่อการบริหารจัดการวัดในทุก ๆ ด้านโดย
ให้พระภิกษุสามเณรในวัดทุกรูปได้ศึกษาและปฏิบัติอย่างเต็มความสามารถ ให้เกิดประสิทธิภาพ ซึ่ง
สอดคล้องกับกรมการศาสนา กล่าวว่าการบริหารวัด คือการปกครองบังคับบัญชาการกับดูแลแนะนําสั่งสอน
ภิกษุสงฆ์ สามเณร และฆราวาสผู้อยู่ในวัดให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย ให้อยู่ในศีลธรรมอันดี และ
ดําเนินกิจกรรมโครงการต่าง ๆ ของวัด ให้สําเร็จด้วยดีมีประสิทธิภาพสูงสุด เจ้าอาวาสจึงต้องมีภารกิจที่
ต้องรับผิดชอบต่อการบริหารจัดการวัดทุกด้าน โดยให้พระภิกษุสามเณรในวัดทุกรูปได้ศึกษา และ
ปฏิบัติอย่างเต็มความสามารถและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด การบริหารจัดการวัดที่ดีมีคุณภาพ จึงเป็นหลัก
ทําให้พระพุทธศาสนามีความมั่นคงยั่งยืน15  

     สาธิต พนารี ศึกษาเร่ือง กระบวนทัศน์ใหม่การบริหารจัดการวัดในยุคโลกาภิวัตน์ ผล
การศึกษาพบว่า 1) โครงสร้างของวัด มีการบริหารจัดการวัด ไว้อย่างเป็นระบบ มีการบังคับบัญชาที่
ชัดเจน มีระบบ การดูแลรักษาความปลอดภัยอย่างมั่นคงถาวร และมีการใช้ประโยชน์ที่ดินภายในวัด
อย่างคุ้มค่า 2) การบริหารงานของพระสังฆาธิการ ปฏิบัติ ตามภารกิจของพระพุทธศาสนาได้อย่าง
สมบูรณ์แบบ ในการช่วยส่งเสริมทํานุบํารุงพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรือง 3) ปัจจัยที่ส่งผลต่อการ
บริหารจัดการวัด ประกอบไปด้วยกิจการหลายด้านที่ต้องมีความสัมพันธ์ เช่ือมโยงกันและเหมาะสม
กับยุคสมัยอยู่ตลอดเวลา มีอิทธิพลต่อกระบวนทัศน์ใหม่การบริหารจัดการวัด อย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 สามารถรวมกัน พยากรณ์กระบวนทัศน์ใหม่การบริหารจัดการวัดได้ร้อย ละ 87.00 
(R2 = .870) 4) กระบวนทัศน์ใหม่การบริหารจัดการวัด ในยุคโลกาภิวัตน์ประกอบด้วยองค์ประกอบ
หลัก 5 ประเด็นคือ 1) วัดต้องเป็นสถานที่ทําหน้าที่ฝึกอบรม พระสงฆ์รวมท้ังเยาวชนในชุมชนให้ทํา
หน้าที่สืบสาน พระพุทธศาสนาและสร้างความดีงามให้กับชุมชน 2) พระสงฆ์ในยุคโลกาภิวัตน์ต้องเป็น
ผู้นําชุมชนที่เข้าถึง ประชาชนและมีส่วนร่วมในกิจกรรมการพัฒนาชุมชนต่าง ๆ 3) วัดต้องเป็นสถานที่
พ่ึงพิงของประชาชนเมื่อเกิดเร่ืองทุกข์ร้อนใจ 4) วัดต้องเป็นแบบอย่างด้านการปกครองในระบอบ

                                                            
15พระครูวิสุทธานันทคุณ(สุรศักด์ิ วิสุทฺธาจาโร), “การบริหารจัดการวัดเพ่ือความม่ันคงแห่งพระพุทธศาสนา” ,

พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต (การจัดการเชิงพุทธ), สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย), 2557, 255 หน้า.  
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ประชาธิปไตยที่สามารถสร้างความสุข สงบ สามัคคีให้กับชุมชนได้อย่างแท้จริง และ 5) วัดต้องเป็น
สถานที่ปราศจากอบายมุขทั้งปวง และมีส่วนร่วมในการรณรงค์ให้ประชาชนในชุมชน ลด ละเลิก
อบายมุขต่าง ๆ  คําสําคัญ : กระบวนทัศน์ใหม่ บริหารจัดการยุคโลกาภิวัตน์16 

 บัญชายุทธ นาคมุจลินท์ ศึกษาเรื่อง “วิเคราะห์การบริหารองค์กรในการเผยแผ่ 
พระพุทธศาสนาของศูนย์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาประจําจังหวัดอุทัยธานี” ผลการศึกษาพบว่า การ
บริหารงาน ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลได้น้ันต้องมีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องของทฤษฎีและ
หลักการบริหารทั่วไป เพ่ือจะได้นําความรู้ไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับการทํางาน สถานการณ์และ
สิ่งแวดล้อม พระพุทธเจ้าทรงใช้ทั้งศาสตร์และศิลป์ในการบริหารองค์กรการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 
พระองค์อาศัยกระบวนการและทรัพยากรทางการบริหารต่าง ๆ เป็นปัจจัยในการบริหาร ปัจจุบันมี
ทฤษฎีการบริหารองค์กรสมัยใหม่เกิดขึ้นมากมาย สามารถนํามาใช้บริหารองค์กรแล้วประสบผลสําเร็จ 
เช่น ทฤษฎีองค์กร ทฤษฎีการบริหาร ทฤษฎีภาวะผู้นํา ทฤษฎีมนุษยสัมพันธ์ เป็นต้น ปัจจุบันคณะ
สงฆ์ได้กําหนดโครงสร้างองค์กรการเผยแผ่ขึ้น โดยให้ฝ่ายบ้านเมืองเข้ามาช่วยเหลืองานกิจการคณะ
สงฆ์ที่มีมากขึ้น มหาเถรสมาคมกําหนดให้มีระเบียบมหาเถรสมาคม ว่าด้วย การเผยแผ่พระพุทธ 
ศาสนา  พ.ศ. 2550 ให้มีศูนย์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติ และศูนย์การเผยแผ่พระพุทธ 
ศาสนาประจําจังหวัด มีกรอบนโยบายภาครัฐให้การส่งเสริมสนับสนุน รวมทั้งศูนย์การ เผยแผ่
พระพุทธศาสนาประจําจังหวัดอุทัยธานี ก็ได้นําแนวคิดและทฤษฎีการบริหารองค์กรของพระพุทธเจ้า
และทฤษฎีการบริหารองค์กรสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้เพ่ือให้สามารถบริหารองค์กร  ได้บรรลุตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ต้ังไว้ อย่างไรก็แล้วแต่ความคิด หลักการ ทฤษฎี ไม่ว่าจะเป็น ทฤษฎีของ 
Gulick and Urwick ทฤษฎีของ ดร.เอ็ดเวิร์ด เดมมิ่ง (Dr. W. Edwards Deming) ก็ตาม ยังมีกฎ
ธรรมชาติของพระพุทธเจ้า 5 ประการ ซึ่งเห็นว่ามีความสัมพันธ์กับวิทยาการสมัยใหม่ควร นํามา
ประกอบการบริหารองค์กร ซึ่งการบริหารไม่มีรูปแบบตายตัวข้ึนอยู่กับสถานการณ์ในขณะนั้น ถ้าหาก
เรามีวิธีการคิดและบูรณาการเชิงบริหารแล้วจะทําให้การบริหารองค์กรมีประสิทธิภาพเกินกว่า ที่คิด
ทีเดียวและเห็นว่าควรนํามาใช้กับการบริหารองค์กรอ่ืน ๆ ในพ้ืนที่ต่อไป17 

 พีรณัฏฐ์ ยาทิพย์ และกรรณิการ์ จะกอ ศึกษาเรื่อง  การจัดทําระบบการบัญชีของ    
พระอารามหลวง ในเขตพ้ืนที่ปริมณฑณของกรุงเทพมหานคร  ผลการศึกษาพบว่า หลักเกณฑ์การจัด 
ทําบัญชีของพระอารามหลวงส่วนใหญ่ทําตามกฎระเบียบของพระอารามหลวงเอง  ส่วนผู้ที่จัดทํา
                                                            

16สาธิต  พนารี, “กระบวนทัศน์ใหม่การบริหารจัดการวัดในยุคโลกาภิวัตน์”, หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร
ดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์), 2556, 278 หน้า. 

17บัญชายุทธ  นาคมุจลินท์, “วิเคราะห์การบริหารองค์กรในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของศูนย์การเผยแผ่
พระพุทธศาสนาประจําจังหวัดอุทัยธานี”, วารสารวิชาการธรรมทรรศน์, ปีท่ี 17 ฉบับท่ี 3 (กันยายน-ธันวาคม 2560),  
28 เมษายน 2562. 
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บัญชี และออกรายงานของพระอารามหลวง คือ ไวยาวัจกร ผู้ตรวจสอบความถูกต้องของบัญชีภายใน
พระอารามหลวงส่วนใหญ่  คือ เจ้าอาวาส มีการจัดเก็บเอกสารการรับเงินอย่างเป็นระเบียบ  มีการ
แยกประเภททรัพย์สินออกเป็นหมู่  การจัดสรรที่ดินจะให้การเช่าที่ดินเพ่ือจัดงานต่าง ๆ และเพ่ือสร้าง
ที่อยู่อาศัยของชาวบ้าน  การเก็บรักษาหนังสือสําคัญของที่ดิน18 

 อุดมพร พลดี ศึกษาเรื่อง การจัดการศาสนสมบัติของวัด ผลการวิจัยพบว่าตาม
พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. 2505 วัดในพระพุทธศาสนาเป็นนิติบุคคลตามกฎหมาย ดังน้ัน กิจการ
และทรัพย์สินของนิติบุคคล ซึ่งผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในการปกครองดูแลก็คือ เจ้าอาวาสจะต้อง 
ดําเนินการให้เป็นไปตามข้อกฎหมายคณะสงฆ์ พ.ศ. 2505 และกฎกระทรวง ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2511)  
ข้อ 6 ให้เจ้าอาวาสจัดให้ไวยาวัจกรหรือผู้จัดประโยชน์ของวัดซึ่งเจ้าอาวาสแต่งต้ังทําบัญชีจ่ายเงิน   
ของวัดและเมื่อสิ้นปีปฏิทิน ให้ทําบัญชีเงินรับจ่ายและคงเหลือ ทั้งน้ีให้เจ้าอาวาสตรวจตราดูแล       
ให้เป็นไปโดยเรียบร้อยและถูกต้อง19       

 พล อาริยะชาติกุล  ศึกษาเร่ือง  การบริหารจัดการพ้ืนที่วัดเพ่ือปล่อยเช่า  ผลการ 
วิจัยพบว่า กิจกรรมการปล่อยเช่าขึ้นอยู่กับลักษณะทางกายภาพของพ้ืนที่วัด รวมไปถึงกิจกรรมการ
ปล่อยเช่าในเชิงสร้างสรรค์  กิจกรรมดังกล่าวเป็นกิจกรรมที่ประชาชนมีส่วนร่วมด้วย การปล่อยเช่า
เพ่ือสร้างโรงเรียน  ปล่อยเช่าให้กับหน่วยงานราชการ  เพ่ือเป็นประโยชน์กับชุมชน  แนวทางการ
บริหารจัดการพ้ืนที่วัดที่ดีจะสอดคล้องกับลักษณะทางกายภาพของพ้ืนที่วัดที่มีการจัดการพ้ืนที่ ทั้ง
ภายในวัดและพ้ืนที่โดยรอบวัด การแบ่งลักษณะพ้ืนที่ให้ชัดเจน พ้ืนที่เขตพุทธาวาส เขตสังฆาวาส  
และเขตธรณีสงฆ์  การจัดทําแผนผังภายในวัด  พ้ืนที่วัดที่วัดเป็นอสังหาริมทรัพย์ลักษณะพิเศษที่ไม่
เน้นเรื่องกําไรสูงสุด แต่เน้นเรื่องความมีส่วนร่วมกับชุมชนของวัดเป็นสําคัญ20 

 สุรสิทธิ์  ไกรสิน  วิจัยเร่ือง “วัดร้างในภาคอีสาน : การศึกษาวิกฤติ แนวทางการฟ้ืนฟู 
และพัฒนาวัดร้าง โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน” ผลจากการวิจัยพบว่า ประวัติความเป็นมาของ     
วัดร้างในภาคอีสาน ในแต่ละพ้ืนที่ทําการวิจัย แต่ละวัดล้วนต้ังขึ้นพร้อมกับการต้ังบ้านเรือนและ    
การสร้างชุมชนบางแห่งเมื่อชุมชนขยายเพ่ิมมากขึ้น ทําให้เน้ือที่ภายในวัดคับแคบลง ซึ่งชุมชนถือว่า 
วัดเป็นสถานที่อันศักด์ิสิทธ์ิเป็นศูนย์รวมทางจิตใจของประชาชนในชุมชนมาทุกยุคทุกสมัย ถ้าสถานท่ี
ไม่เหมาะสมก็ต้องย้ายหรือไปสร้างวัดใหม่จึงทําให้วัดเก่าร้างไป ส่วนวัดที่มีสถานที่เหมาะสมอยู่แล้ว 
                                                            

 18พีรณัฏฐ์  ยาทิพย์  และกรรณิการ์  จะกอ, “การจัดทําบัญชีของพระอารามหลวงในเขตพ้ืนท่ี ปริมณฑล
ของกรุงเทพมหานคร”, รายงานวิจัย,  (วิทยาลัยราชพฤกษ์, 2554) . 

19อุดมพร พลดี, “การจัดการศาสนสมบัติของวัด”,  รายงานวิจัย,  (สุราษฎร์ธานี :  สํานักงานพระพุทธ 
ศาสนาจังหวัดสุราษฎร์ธานี, 2554), หน้า 137-145. 

20พล  อาริยะชาติกุล, “การบริหารจัดการพ้ืนท่ีวัดเพ่ือปล่อยเช่า”,  รายงานวิจัย,  (กรุงเทพมหานคร :
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2554), หน้า 235-245 .  
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แต่เน่ืองจากสภาพเศรษฐกิจของชุมชนไม่ดี รวมไปถึงข้อวัตรปฏิบัติของพระสงฆ์ไม่เหมาะสม ทําให้วัด
ไม่มีพระจําพรรษาเป็นเหตุให้วัดร้างไปในที่สุด ด้านวิกฤติที่นําไปสู่การเกิดวัดร้างในภาคอีสานเกิดจาก
กรณีดังต่อไปน้ีคือ การแตกแยกความสามัคคีของคนในหมู่บ้าน เศรษฐกิจของชุมชนตกต่ํา ไม่มีผู้บวช 
สืบทอดศาสนทายาททางพุทธศาสนา ความขัดแย้งระหว่างพระภิกษุด้วยกัน ชาวบ้านขาดความ
ศรัทธาในตัวพระสงฆ์ เน้ือที่ต้ังวัดมีไม่มากพอที่จะพัฒนาในด้านเสนาสนะและสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ และ 
ความเช่ือของชาวบ้านในเรื่องอํานาจของส่ิงเหนือธรรมชาติ วัดต้ังอยู่กลางหมู่บ้านและพ้ืนที่ตํ่ากว่า
บ้านของชาวบ้านเวลาฝนตกนํ้าในหมู่บ้านจะไหลไปท่วมวัดซึ่งมีพ้ืนที่ตํ่า ก่อให้เกิดความเดือนร้อนแก่ 
ชาวบ้านได้ สาเหตุที่นําไปสู่การเกิดวัดร้างภาคอีสาน ได้แก่ การแตกแยกความสามัคคีของคนในชุมชน 
ขาดศาสนทายาททางพุทธศาสนา ชาวบ้านขาดความเลื่อมใสในตัวพระสงฆ์ ส่วนแนวทางในการฟ้ืนฟู 
และพัฒนาวัดร้างน้ันสามารถทําได้โดยความร่วมมือระหว่างบ้าน วัด และโรงเรียน ด้วยการมีส่วนรวม
ของประชาชนเป็นสําคัญ เพ่ือทําให้วัดเป็นศูนย์ของกิจกรรมที่เป็นประโยชน์แก่ชุมชน21 

    พระมหาสุนันท์ สุนนฺโท(รุจิเวทย์)  ศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการจัดการศาสน
สมบัติของวัดในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาการวิจัยน้ี ผลการวิจัยพบว่า 1. ปัจจัยที่มีผลต่อการจัดการ 
ศาสนสมบัติของวัดในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้แก่ 1) ปัจจัย ด้านการบริหารศาสนสมบัติวัด ให้
เกิดการบริการเชิงสงเคราะห์ประชาชน ประชาชนรับรู้ถึงความมีเมตตาธรรมตามหลักพระพุทธ 
ศาสนา 2) ปัจจัยด้านการควบคุมศาสนสมบัติวัด เป็นใช้การควบคุมตรวจสอบให้เกิดการจัดการ 
ศาสนสมบัติตอบสนองความต้องทุกภาคส่วน 3) ปัจจัยด้านการแต่งต้ังบุคลากรท่ีดูแลรักษาและ
ดําเนินการ เป็นการดึงบุคคลเข้าช่วยเหลืองานจัดการศาสนสมบัติวัดของเจ้าอาวาส 4) ปัจจัยด้านการ
ทําบัญชี รักษาศาสนสมบัติวัดและเงินผลประโยชน์ของวัด เป็นวิธีการแบบแผนที่เป็นฐานข้อมูลช่วยให้
เจ้าอาวาส ตัดสินใจจัดการศาสนสมบัติวัดได้เหมาะสม 5) ปัจจัยจัดทําบัญชีให้เป็นรูปแบบที่เหมาะสม 
เป็นการปรับรูปแบบบัญชีตามความเหมาะสมกับสภาพที่ผู้ปฏิบัติสามารถจัดทําบัญชีได้ ปัจจัยทั้ง 5 มี
ความจําเป็นต่อการปฏิบัติงานจัดการศาสนาสมบัติวัดของเจ้าอาวาส ซึ่งใช้ศิลปะให้เกิดการจัดการศาสน
สมบัติวัดให้สําเร็จโดย อาศัยคนอ่ืนวางแผน จัดการความสัมพันธ์บุคคล อํานวยการและควบคุม
ทรัพยากรบุคคลและทรัพยากรอ่ืน ๆ ให้ดําเนินงานจัดการศาสนสมบัติวัดไปในทิศทางเดียวกันเพ่ือบรรลุ
เป้าหมายที่วางไว้ 2. สภาพทั่วไปในการจัดการศาสนสมบัติของวัด ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา การ
จัดการเร่ือง ที่ดินของวัดในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาในภาพรวมทั่วไป การจัดการ ทั่วไปอยู่ในสภาพที่
เหมาะสมแต่ขาดการ ช้ีแนะแนวทางที่ถูกต้อง โดยเฉพาะการจัดทําแผนงานระเบียบการจัดการศาสน
สมบัติให้เป็นระบบมีต้นแบบให้ เจ้าอาวาสสามารถปฏิบัติงานจัดการศาสนสมบัติได้ทันทีรูปแบบการ

                                                            
21สุรสิทธ์ิ ไกรสิน,“วัดร้างในภาคอีสาน : การศึกษาวิกฤติ แนวทางการฟื้นฟูและพัฒนาวัดร้างโดยการมีส่วนร่วม 

ของชุมชน”, ปริญญานิพนธ์ดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม), 2554, 285 หน้า. 
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จัดการศาสนสมบัติของวัดในจังหวัด พระนครศรีอยุธยามีรูปแบบการจัดการ 2 รูปแบบ คือ 1) รูปแบบ
การจัดการศาสนสมบัติของวัดตาม หลักกฎหมาย ดําเนินการตามคู่มือสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 2) รูปแบบการ จัดการศาสนสมบัติของวัด ตามจารีตประเพณีซึ่งไม่มีการจัดทําเป็น
ลายลักษณ์อักษร อน่ึงการดําเนินการ จัดการศาสนสมบัติ ทั้ง 2 รูปแบบส่งผลให้เกิดการรักษาศาสน
สมบัติและผลประโยชน์ตอบแทนแก่วัด แตกต่างกัน และมีผลประโยชน์และปัญหาความต้องการที่เกิด
ขึ้นกับวัดแตกต่างกันตามสภาพพ้ืนที่ 3. การนําเสนอ การพัฒนารูปแบบการจัดการศาสนสมบัติของวัด 
ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา การพัฒนารูปแบบการจัด การศาสนสมบัติของวัดในจังหวัดพระนครศรี- 
อยุธยาตามกระบวนการ จัดการ คือ กระบวนการที่เจ้าอาวาสและคณะบุคคลจัดการใช้ศิลปะและกลยุทธ์
ต่าง ๆ ดําเนินตามขั้นตอนต่าง ๆ โดยความร่วมแรงร่วมใจของเจ้าอาวาสกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในองค์การ 
การตระหนักถึงความสามารถ ความถนัด ความต้องการและความมุ่งหวังด้านความเจริญก้าวหน้าในการ
ปฏิบัติงานการจัดการศึกษาศาสนสมบัติของวัดตามเป้าหมายที่กําหนดไว้ โดยรูปแบบการพัฒนาการ
จัดการศาสนสมบัติวัดทั้ง 5 รูปแบบ ดังน้ี 1) รูปแบบการบริการศาสนสมบัติวัด เน้นการบริการใน
ลักษณะสงเคราะห์ประชาชนตามหลักเมตตาธรรมใช้ที่ดินวัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด 2) รูปแบบการ
ควบคุมศาสนสมบัติวัดเน้นการควบคุมตรวจสอบโดย ปรับเปลี่ยนไปตามความสําคัญของปัจจัย 3) 
รูปแบบการแต่งต้ังบุคลากรที่ดูแลรักษาและดําเนินการ เน้นการแต่งต้ังตามความเหมาะสมกับปัจจัยด้าน
ใดด้านหน่ึงที่มีความสําคัญต่อการจัดการศาสนสมบัติของวัด 4) รูปแบบการทําบัญชีรักษาศาสนสมบัติ
วัดและเงินผลประโยชน์ของวัดเน้นวิธีการจัดทําบัญชีตามท่ีกฎหมาย22 

 พระครูสมุห์ณัฎฐเสฎฐ์ อธิญาโณ (รุ่งเรือง) ได้ศึกษาเร่ือง การพัฒนาการบริหารจัดการ      
การสาธารณูปการ เพ่ือเสนอการพัฒนาการบริหารจัดการการสาธารณูปการของพระสังฆาธิการใน   
เขตการปกครองคณะสงฆ์ภาค 11 ผลการวิจัย พบว่า 1. สภาพปัญหาและอุปสรรคการบริหารจัดการ
สาธารณูปการ (1) พระสังฆาธิการ อาจจะกํากับดูแลบุคลากรด้านการสาธารณูปการไม่ต่อเน่ือง 
เพราะปัญหาสุขภาพไม่อํานวยหรือไม่มี ผู้ทําการแทน การติดต่อประสานงานไม่มีทีมงานที่เหมาะสม 
(2) การเงินงบประมาณ พระสังฆาธิการ ขาดสภาพคล่องด้านการเงินงบประมาณในการก่อสร้างและ
การบูรณปฏิสังขรณ์อย่างต่อเน่ือง ขาดผู้ให้การอุปถัมภ์วัด และขาดความร่วมมือของชุมชนในท้องถิ่น 
เป็นต้น (3) วัสดุอุปกรณ์สิ่งปลูก สร้างและการบูรณปฏิสังขรณ์ในแต่ละวัดยังมีสภาพทรุดโทรม ไม่พร้อม 
ไม่เหมาะสม ไม่เป็นที่สัปปายะ ไม่สะอาด ไม่เป็นระเบียบ (4) การจัดการ พระสังฆาธิการอาจจะขาด
ความรู้ความเข้าใจ ด้านการสาธารณูปการ ขาดการวางแผน ขาดการจัดทีมงานทั้งพระสงฆ์และ

                                                            
22พระมหาสุนันท์ สุนนฺโท (รุจิเวทย์), “การพัฒนารูปแบบการจัดการศาสนสมบัติของวัดในจังหวัดพระนคร 

ศรีอยุธยา”, ปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต, สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย), 2557, 243 หน้า. 
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ฆราวาส ขาดผู้ให้การสนับสนุนวิธีการจัดการที่เหมาะสมกับการก่อสร้างและการบูรณปฏิสังขรณ์ 2. 
แนวคิดทฤษฎี และการบูรณาการหลักพุทธธรรมที่เหมาะสมกับการพัฒนาการบริหารจัดการ การ
สาธารณูปการ แนวคิดที่เกี่ยวกับการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงการก่อสร้างและการบูรณปฏิสังขรณ์ ส่วน
ทฤษฎีที่เก่ียวกับการบริหารจัดการ เช่น การวางแผน การจัดองค์การ การบังคับบัญชาส่ังการ การ
ประสานงาน และการควบคุม การสาธารณูปการตามหลักอริยสัจ 4 แนวทางสําคัญอย่างย่ิงในยุค
ปัจจุบัน ทุกข์ คือปัญหาการก่อสร้างและการบูรณปฏิสังขรณ์ไม่เหมาะสม สมุทัย คือต้นเหตุให้เกิดการ
ก่อสร้างและการบูรณปฏิสังขรณ์ นิโรธ คือเป้าหมายการก่อสร้างแลการ บูรณปฏิสังขรณ์ และมรรค 
คือแนวทางข้อปฏิบัติการสาธารณูปการ  3. การพัฒนาการบริหารจัดการการสาธารณูปการของพระ
สังฆาธิการในเขตการ ปกครองคณะสงฆ์ภาค 11 โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาแต่ละ 
ด้านพบว่า  กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นโดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลางทุกด้าน กล่าวคือ (1) ด้าน
การวางแผน  พระสังฆาธิการต้องพิจารณาการก่อสร้างและการบูรณปฏิสังขรณ์ กุฏิสงฆ์ ศาลาการเปรียญ 
และอุโบสถเป็นต้น อย่างรอบคอบด้วยโยนิโสมนสิการ (2) ด้านการจัดองค์การ พระสังฆาธิการ ต้องจัด 
คณะกรรมการขึ้นมาบริหารการก่อสร้างและการบูรณปฏิสังขรณ์ ปรับพ้ืนถนนภายในวัด ทําป้ายวัด 
ซุ้มประตู กําแพงวัด ปรับภูมิทัศน์ของวัดให้เหมาะสม (3) ด้านการบังคับบัญชาสั่งการ พระสังฆาธิการ 
ส่งเสริมการก่อสร้างและการบูรณปฏิสังขรณ์ให้เป็นไปตามกฎระเบียบด้วยการประชุมปรึกษาอย่าง
ต่อเน่ือง (4) ด้านการประสานงาน พระสังฆาธิการแต่งต้ังคณะกรรมการข้ึนมาโดยการมอบหมาย 
ภาระหน้าที่ให้แต่ละรูปได้กํากับดูแลการก่อสร้างและการบูรณปฏิสังขรณ์ทั้งอุโบสถ ศาลาการเปรียญ 
กุฏิสงฆ์ ฌาปนสถาน และศาลาบําเพ็ญกุศลเป็นต้น (5) ด้านการควบคุม พระสังฆาธิการมีหน้าที่กํากับ 
ดูแลทรัพยากรเพ่ือส่งเสริมการก่อสร้างและการบูรณปฏิสังขรณ์ตามนโยบายทั้งบุคลากร การเงิน 
งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ และการจัดการ การบริหารจัดการสาธารณูปการตามหลักอริยสัจ 4 โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาแต่ละด้านพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นโดยภาพ
รวมอยู่ในระดับปานกลางทุกด้าน กล่าวคือ (1) ด้านทุกข์ คือแนวทางการแก้ไขปัญหาการก่อสร้างและ
การบูรณปฏิสังขรณ์ คือวัดที่อยู่ใน เขตชุมชนเมืองและวัดที่อยู่ในป่าต้องมีการก่อสร้างมีแบบแปลนท่ี
ชัดเจน (2) ด้านสมุทัย คือสาเหตุให้ เกิดการก่อสร้างให้เหมาะตามแบบแปลน (3) ด้านนิโรธ เป้าหมาย
การก่อสร้างและ การบูรณปฏิสังขรณ์ด้วยการแสดงออกในเชิงสัญลักษณ์ของความเป็นวัด (4) ด้าน
มรรค แนวทางการ ก่อสร้างและการบูรณปฏิสังขรณ์ต้องมีการจัดทําบัญชีรายรับ รายจ่าย และสรุป
การบัญชีเป็นรายปีให้ ถูกต้องตามกฎระเบียบ23  

                                                            
23พระครูสมุห์ณัฎฐเสฎฐ์ อธิญาโณ (รุ่งเรือง),  “การพัฒนาการบริหารจัดการการสาธารณูปการของพระ

สังฆาธิการในเขตการปกครองคณะสงฆ์ภาค 11”, ปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต, สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ, 
(บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย), 2559, 279 หน้า.  
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ดร. ใจ บุญชัยม่ิง ศึกษาวิจัยเรื่อง การศึกษากลยุทธ์การพัฒนาวัดการจัดการสาธารณูปการใน
จังหวัดพะเยา เป็นการศึกษาปัญหาอุปสรรค แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการด้านสาธารณูปการ
ของพระสังฆาธิการในจังหวัดพะเยา งานวิจัยฉบับน้ีเป็นงานวิจัยเชิงเอกสาร (Documentary 
Research) และงานวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)  สํารวจเก็บข้อมูลแบบสัมภาษณ์เชิงลึก   
( In-depth Interview) และสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) ข้อมูลได้จากหนังสือเอกสาร
ทางวิชาการตลอดถึงงานวิจัยที่เก่ียวข้องด้วยการ สัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างแบบเจาะลึกผลการวิจัย
พบว่า 1. กลยุทธ์การพัฒนาวัด การจัดการสาธารณูปโภคในจังหวัดพะเยา ทั้ง 5 แห่ง มีกลยุทธ์ใหญ่ 4 ข้อ 
ได้แก่ การพัฒนาศาสนสถานการพัฒนาวัดให้เป็นแหล่งเรียนรู้ การอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีและ
การส่งเสริมการมีส่วนร่วม 2. การมีส่วนร่วมของคณะสงฆ์หน่วยงานภาครัฐและชุมชน ในการพัฒนา
วัดมีการประชุม คณะสงฆ์ในจังหวัด แนะนําช้ีแจงการก่อสร้างเสนาสนะในวัด โดยเน้นให้อนุรักษ์
รูปแบบล้านนาไทย พระสงฆ์ต้องเป็นนักพัฒนานักอนุรักษ์วางผังวัดให้เป็นสัดส่วนให้ชุมชนเข้ามามี
ส่วนร่วมพัฒนาอนุรักษ์ โดยประชุมอบรมกรรมการวัดครูสอนศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนา วันอาทิตย์ 
3. ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการพัฒนาบริหารจัดการด้านสาธารณูปการ ได้แก่ 1) ด้านก่อสร้างและ
บูรณปฏิสังขรณ์เสนาสนะวัด ปัญหาที่พบคือ ขาดการดูแลเอาใจใส่จึงจําเป็นต้องมีการต้ังคณะกรรมการ
ควบคุมดูแล ให้มีผู้รับผิดชอบที่เป็นรูปธรรมและเอาใจใส่จริงๆ 2) ด้านการพัฒนาวัด ปัญหาที่พบคือ 
งบประมาณกอ่สร้างไม่เพียงพอ จึงต้องมีการจัดหางบประมาณก่อนที่จะสร้าง 3) ด้านการดูแลรักษา
และจัดการศาสนสมบตัขิองวัดปัญหาที่พบคือ ดําเนินการให้ความรู้เก่ียวกับการจัด ศาสนสมบัติของ
วัดยังไม่เป็นระบบแก่พระภิกษุสามเณร 4) การมีส่วนร่วมของพระสังฆาธิการหน่วยงานภาครัฐ 
ประชาชนปัญหาท่ีพบคือ มีความสนใจมาก ผลการศึกษา พบปัญหาและอุปสรรคของการพัฒนาวัด
การจัดการสาธารณูปการในจังหวัดพะเยา สามารถสรุปได้เป็น 8 ประการคือ 1) ปัญหาด้านงบ 
ประมาณ 2) ปัญหาด้านการก่อสร้าง 3) ปัญหาด้านการอนุรักษ์ศิลปกรรม 4) ปัญหาด้านขาดทักษะ
ความรู้และ ประสบการณ์ในการทํางาน 5) ปัญหาด้านการมีส่วนร่วมของชาวบ้าน 6) ปัญหาด้านการ
ขาดความเช่ือถือและการยอมรับของสังคมชาวบ้าน 7) ปัญหาด้านขวัญกําลังใจในการทํางาน 8) 
ปัญหาด้านการกําหนด แผนและนโยบายแผนการพัฒนาวัดและการปฏิบัติงานประจําปีผลการวิจัย
ครั้งน้ี ทําให้ทราบว่า วัดทั้ง 5 แห่งมีกลยุทธ์การพัฒนาแตกต่างกันการมีส่วนร่วมจากหน่วยงานและ
ประชาชนมีการพัฒนาวัด ด้านสาธารณปูการเป็นอย่างดีแต่การศึกษาเชิงลึกพบว่าการพัฒนาวัดด้าน
สาธารณปูการยังมีปัญหามาก24 

                                                            
24ใจ บุญชัยม่ิง,  ดร., “การศึกษากลยุทธ์การพัฒนาวัดการจัดการสาธารณูปการในจังหวัดพะเยา”, ปริญญา

พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต, สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วิทยาเขตพะเยา), 2560,  325 หน้า.  
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สรุป ดุษฎีนิพนธ์ที่เก่ียวกับการบริหารจัดการการสาธารณูปการ เจ้าอาวาสส่วนใหญ่มีการ
ปฏิบัติหน้าที่ดีมาก การบังคับบัญชาสั่งการพระสังฆาธิการ ส่งเสริมการก่อสร้างและการบูรณปฏิสังขรณ์
ให้เป็นไปตามกฎระเบียบด้วยการประชุมปรึกษาอย่างต่อเน่ือง เน้นในเร่ืองสร้างศรัทธาเข้าวัด และ
ปฏิบัติธรรมมากข้ึน ซื่อสัตย์สุจริตบริหารวัดโปร่งใสวัดมีการดําเนินการได้อย่างถูกต้องมีการพัฒนาแนว
พุทธ ให้หลักธรรม เช่น สิกขา 3 พรหมวิหาร 4 สังคหวัตถุ 4 ภาวนา 4 อิทธิบาท 4 และสัปปุริสธรรม 7 อิทธิบาท 
4 และโดยเฉพาะด้านสาธารณูปการใช้หลักอริยสัจ 4 ยึดถือว่าเป็นหลักธรรม มีการประยุกต์เทคโนโลยี
เข้ามาช่วยในการบริหารงานมาใช้บ้าง ได้ตระหนักถึงความสามารถ ความถนัด ความต้องการและความ
มุ่งหวังด้านความเจริญก้าวหน้า  แต่การบันทึกรายรับ-รายจ่ายและจัดทําบัญชีบางวัดยังจัดทําข้ึนอย่างง่าย
หรือตามความเข้าใจยังไม่สอดคล้องกับหลักมาตรฐานบัญชีและไม่มีการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาตยังไม่มีระบบที่ชัดเจน บางวัดไม่มีที่ปรึกษาด้านการควบคุม การบูรณปฏิสังขรณ์ น้อยวัดที่สามารถ
เป็นที่พ่ึงพิงเมื่อเกิดเรื่องทุกข์ใจ บางวัดการจัดศาสนสมบัติของวัดยังไม่เป็นระบบแก่พระภิกษุสามเณร ไม่มี
เครือข่ายในขบวนการแก้ปัญหาร่วมกัน 

    2) ดุษฎีนิพนธ์ที่เก่ียวกับแนวคิดเชิงบูรณาการ 
       พระครูปลัดสุวัฒนเมธาคุณ ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง บูรณาการหลักพุทธจริยศาสตร์ในการ

ดําเนินชีวิตของคนไทยในสังคมปัจจุบัน เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลจาก
พระไตรปิฎก ตําราและเอกสารท่ีเก่ียวข้องเป็นหลัก และการสัมภาษณ์เชิงลึก ผลการวิจัยพบว่า รูปแบบการ
ดําเนินชีวิตของคนไทยใน สังคมปัจจุบัน มีความแตกต่างจากคนไทยในอดีต เน่ืองจากปัจจัยหลายอย่าง เช่น 
เทคโนโลยีและการสื่อสาร เพ่ือให้เท่าทันกับโลกาภิวัตน์ที่เคลื่อนไปอย่างรวดเร็ว สิ่งเหล่าน้ีสร้างความเจริญ
ให้กับคนไทยในด้านวัตถุอย่างต่อเน่ืองแต่กลับสร้างความเสื่อมถอย ทางด้านจิตใจ ซึ่งก่อให้เกิดปัญหาเชิง
จริยธรรมมากมายในการดําเนินชีวิต ของคนไทยสังคมปัจจุบัน ในทุกกลุ่มอาชีพ และหลักพุทธจริยศาสตร์ใน
การดําเนินชีวิตสามารถแบ่งออกเป็น 3 ขั้น คือ 1) พุทธจริยศาสตร์ระดับต้น ได้แก่ หลักเบญจศีลและเบญจ
ธรรม 2) พุทธจริยศาสตร์ระดับกลาง ได้แก่ ศีล 8 และกุศลกรรมบถ 10 ประการ และ 3) พุทธจริยศาสตร์
ระดับสูง ได้แก่มรรคมีองค์ 8 ส่วนการบูรณาการหลักพุทธจริยศาสตร์ ในการดําเนินชีวิตของคนไทยสังคม
ปัจจุบัน สามารถทําได้โดยการนําหลักพุทธจริยศาสตร์ ระดับต้นมาบูรณาการกับการดําเนินชีวิตของกลุ่ม
บุคคลทั่วไป ได้แก่ นิสิต - นักศึกษา, ครู - อาจารย์, ข้าราชการ, นักธุรกิจ และนักการเมือง นําหลักพุทธจริย
ศาสตร์ระดับกลางมาบูรณาการกับการดําเนินชีวิตของ กลุ่มผู้ปฏิบัติธรรม ได้แก่ แม่ชีและอุบาสกอุบาสิกา 
และนําหลักพุทธจริยศาสตร์ระดับสูง มาบูรณาการกับการดําเนินชีวิตของกลุ่มบรรพชิต ได้แก่ พระภิกษุ
และสามเณร และองค์ความรู้ใหม่เก่ียวกับรูปแบบการบูรณาการหลักพุทธจริยศาสตร์ในการดําเนินชีวิตของ
คนไทยในสังคมปัจจุบัน ได้แก่ “FEE Model”25 
                                                            

25พระครูปลัดสุวัฒนเมธาคุณ, “บูรณาการหลักพุทธจริยศาสตรในการดําเนินชีวิตของคนไทยในสังคมปัจจุบัน”, 
หลักสูตรดุษฎีบัณฑิต, สาขาวิชาพุทธศาสน์ศึกษา, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย), 2555, 
298 หน้า. 
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  FEE Model เป็นหลักการท่ีเกิดจากการบูรณาการหลักพุทธจริยศาสตร์ให้สอดคล้อง
กับ   การดําเนินชีวิตของคนไทยสังคมปัจจุบันในทุกกลุ่มอาชีพ เมื่อนําไปบูรณาการแล้วสามารถ
แก้ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นใน การดําเนินชีวิตของคนไทยสังคมปัจจุบันให้เบาบางลงและหมดไปในที่สุด  

  ร้อยขวัญพุทธ มุ่งมาจน ได้ศึกษาวิจัย เรื่อง การบูรณาการรูปแบบองค์ความรู้และ 
ภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชน ราชธานีอโศก จังหวัดอุบลราชธานี เพ่ือเสนอรูปแบบใหม่ของชุมชน แห่ง
การเรียนรู้ เพ่ือนําเสนอรูปแบบใหม่ของชุมชนแห่งการเรียนรู้ ผลการวิจัยพบว่า รูปแบบใหม่ของ
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ที่ใช้กับชุมชนทั่วไปและชุมชน ชาวอโศกคือการประสานร่วมมือกันอย่าง
กลมกลืนระหว่างบ้านวัดโรงเรียน อาศัยปัจจัยนําเข้าคือ (1) แหล่งความรู้ได้แก่องค์กรชุมชนและสื่อ 
(2) แหล่งภูมิปัญญาท้องถิ่น ได้แก่คน และกิจกรรมต่างๆ มีกระบวนการเรียนรู้หลายรูปแบบ แล้ว
นํามาลงมือปฏิบัติจริง ทําให้เกิดความรู้ในตัวคน สั่งสมเป็นพลังปัญญา ส่งผลให้รอดพ้นจากภัย คือ
ปัญหาที่มีอยู่ กระบวนการพัฒนาชุมชนประกอบด้วย การรวมกลุ่มประกอบกิจกรรม การพัฒนา
บุคลากร การคัดกรอง ความรู้ที่มาจากภายนอก การร่วมกันดูแลเด็ก ผู้สูงอายุ และผู้ป่วย การนําแนวคิด 
ที่ประสบผลสําเร็จแล้วมาปรับ ใช้และพัฒนาให้เหมาะสม26 

  ดร.ธิติวุฒิ หม่ันมี ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง หลักพุทธธรรมกับการบริหารใยนุคโลกาภิวัตน์ 
เป็นการบริหารท่ีต้องอาศัยความทันสมัยและทันต่อเหตุการณ์และที่สําคัญที่สุดคือต้องมีความคล่องตัว
และสามารถบูรณาการกับสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อยู่เสมอ ฉะน้ันการบริหารงานน้ันตามความหมาย
ของทฤษฎีรัฐประศาสนศาสตร์น้ันคือการบริหารท่ีเป็นการผสมผสานสหวิชาเข้าด้วยกันอย่างลงตัว ผล
การศึกษาพบว่า การบริหารในยุคโลกาภิวัตน์อีกรูปแบบหน่ึงที่คิดว่าเป็นการบริหารงานที่ทันสมัยและ
ไม่เคยล้าหลังอีกประการหน่ึงคือการบริหารตามหลักพุทธธรรม กล่าวคือหลักธรรมพุทธธรรมซึ่งในที่น้ี
กล่าวคือหลักสังคหวัตถุ 4 ประกอบด้วย การให้ ได้แก่ การเสียสละ การเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ การพูดคําสุภาพ 
อ่อนหวาน การบําเพ็ญประโยชน์ช่วยเหลือกันและกัน และการวางตนเสมอต้นเสมอปลายซึ่งหลัก
เหล่าน้ีจะสามารถนํามาบูรณาการหรือประยุกต์ใช้กับการบริหารได้เป็นอย่างดีถึงแม้ว่าหลักธรรม
ดังกล่าวจะได้ถูกค้นพบมาไม่น้อยกว่า 2,600 แล้วก็ตาม หลักธรรมใด ๆ ก็ตามเป็นหลักความดีของ
การกระทําทางกาย วาจา และใจ ระหว่างผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาและผู้ร่วมงานทุกฝ่าย ดังน้ันบุคลากรใน
องค์กรทุกคนย่อมมีความพึงพอใจกับการบริหาร27 

                                                            

  26ร้อยขวัญพุทธ มุ่งมาจน, “การบูรณาการรูปแบบองค์ความรู้และภูมิปัญญาท้องถ่ินของชุมชน ราชธานี
อโศก จังหวัดอุบลราชธานี”, หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต, สาขาพัฒนบูรณาการศาสตร์ คณะบริหารศาสตร์, 
(บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี), 2557, 286 หน้า. 

 27ธิติวุฒิ หม่ันมี, ผศ.ดร., “หลักพุทธธรรมกับการบริหารในยุคโลกาภิวัตน์”, ดุษฏีนิพนธ์, สาขารัฐประศาสนศาสตร์, 
(บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์วิทยาลัย), 2557, 349 หน้า. 
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เรือโทอากาศ  อาจสนาม  ศึกษาวิจัยเร่ือง รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะพยาบาลเชิงพุทธ 
บูรณาการของพยาบาล สังกัดกรมแพทย์ทหารเรือ เพ่ือนําเสนอรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะพยาบาล
เชิงพุทธบูรณาการของพยาบาล สังกัดกรมแพทย์ทหารเรือ ผลการวิจัยพบว่า 1) สภาพทั่วไปการพัฒนา
สมรรถนะพยาบาล พบว่า ด้านจรรยาบรรณ เกณฑ์การประเมิน ตัวช้ีวัด การเก็บข้อมูลพ้ืนฐานยังไม่
ชัดเจน และการปลูกฝังจริยธรรม จรรยาบรรณยังมีน้อย ด้านคุณลักษณะเชิงวิชาชีพ ควรได้รับการ
สนับสนุนความภาคภูมิใจในความเป็นอาชีพพยาบาล แผนการพัฒนาคุณลักษณะอย่างต่อเน่ือง ยังไม่
ชัดเจน และขาดการปรับตัวอย่างเหมาะสม ด้านการสื่อสาร ทักษะการสื่อสารยังมีน้อย และความรู้
ด้านเทคโนโลยีสําหรับการสื่อสาร ภาษา และการให้ข้อมูลความรู้เชิงวิชาชีพยังมีน้อย และด้าน
สัมพันธภาพ ควรได้รับการเสริมแรง สร้างแรงจูงใจ ให้รางวัล กระบวนการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดเวลา
ยังมีน้อย และควรได้รับการส่งเสริมความก้าวหน้าในวิชาชีพ 2) แนวคิด และทฤษฎีการพัฒนา
สมรรถนะที่นํามาใช้ในการกําหนดทิศทางสําหรับดึง และผลักพลังความรู้ พลังทักษะ พลังศักยภาพ
ส่วนตัว พลังความสามารถและพลังคุณลักษณะอ่ืน ๆ ของพยาบาลวิชาชีพออกมาใช้ในการปฏิบัติ
หน้าที่ให้มีประสิทธิภาพและจะต้องขึ้นอยู่กับระบบการพัฒนาอย่างถูกกระบวนวิธีการจนสามารถทํา
ให้องค์กรมั่นใจและช่วยพัฒนาการเรียนรู้ของบุคลากรซึ่งเมื่อนําอิทธิบาทธรรม 4 ประการที่อยู่ในรูป
ของกระบวนวิธีการท่ีมีประสิทธิภาพก็ย่ิงทําให้สมรรถนะพยาบาลสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีคุณภาพ
ตามแนวทางพระพุทธศาสนามากย่ิงขึ้น คือ ทําให้ พยาบาลมีความรักในอาชีพของตนเอง มีการปลูก
พลังความเพียรในการปฏิบัติหน้าที่ มุ่งมั่น มั่นคงใน อาชีพที่ตนเองได้เลือกที่จะดูแลผู้ป่วยอย่าง ไม่
ท้อถอยและการใช้ความคิดในใคร่ครวญการคิดพินิจ (2) พิจารณาเพ่ือการปรับปรุงการปฏิบัติงาน ให้มี
ประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งเมื่อนํามาบูรณาการจะพบการเปลี่ยนที่สําคัญกล่าวคือ หลักอิทธิบาท จะเข้าไปช่วย
ให้การพัฒนาสมรรถนะของพยาบาลประสบความสําเร็จตามที่องค์กรได้กําหนดไว้และผลักดันภารกิจ
อ่ืน ๆ ให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีความ สอดคล้องกันมากท่ีสุด 3) รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะของ
พยาบาลด้านจรรยาบรรณที่ใช้กระบวนการตามหลักอิทธิบาทธรรม พบว่า ด้านฉันทะ พบว่ามีความรักใน
อาชีพที่ต้องดูผู้ป่วยและรักผู้อ่ืน ด้วยการกําหนดแผนการดูแลและการบํารุงขวัญกําลังใจพยาบาล ด้าน
วิริยะ พบว่า มีความเพียรปฏิบัติหน้าที่ เพ่ือการดูแลผู้ป่วยและดูแลตนเองด้วยการจัดทีมในการให้
คําปรึกษาแก่พยาบาล ด้านจิตตะ พบว่าการปลูกฝังอุดมการณ์ด้วยการสอนงานด้วยหัวใจและมอบ
ทักษะการดูแลตนเอง และด้านวิมังสา พบว่า ความรู้และการตัดสินใจเชิงจริยธรรม ด้วยการจัดระบบ
การเพ่ิมความเช่ือมั่นของตนเองในการปฏิบัติ หน้าที่และจรรยาบรรณ ด้านคุณลักษณะเชิงวิชาชีพตาม
หลักอิทธิบาทธรรม พบว่า ด้านฉันทะ พบว่า การกระตุ้นอุดมการณ์ทางวิชาชีพ ด้านวิริยะ พบว่า กําหนด
กระบวนการสร้างแรงจูงใจด้วยความก้าว ทางวิชาชีพ ด้านจิตตะ พบว่า การปลูกฝังเมตตา กรุณา และ
ด้านวิมังสา พบว่า การส่งเสริมการมีส่วนร่วม ด้านการส่ือสารตามหลักอิทธิบาทธรรม พบว่าด้านฉันทะ 
การสื่อสารด้วยหัวใจ ด้านวิริยะ พบว่าการสื่อสารด้วยความรู้ใจ ด้านจิตตะ พบว่าการสื่อสารด้วยความมี
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เมตตา กรุณา ด้านวิมังสา พบความฉลาดในการสื่อสารกับผู้ป่วย และด้านสัมพันธภาพตามหลักอิทธิบาท 
ธรรม ด้านฉันทะ พบว่าการส่งเสริมความเสมอภาคและความเคารพต่อผู้อ่ืน ด้านวิริยะ พบการใช้ความ
เพียรอย่างเหมาะสมในการสร้างสัมพันธภาพ ด้านจิตตะ พบว่า การปรับเจตคติที่ดีต่อผู้อ่ืน  และด้าน
วิมังสา พบว่าการทํางานด้วยระบบทีมงานที่มีปัญญา28 

พระครูสถิตบุญวัฒน์ (ชาญ ถิรปุญฺโญ)  ศึกษาวิจัย เรื่อง การบริหารเชิงพุทธบูรณาการ 
ของโรงเรียนประถมศึกษาในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กรุงเทพมหานคร  
ใช้วิธีวิจัยแบบผสมผสาน ได้แก่ การวิจัยเชิงคุณภาพ ในศึกษาเอกสารเพ่ือวิเคราะห์หลักพุทธธรรมและ
การสัมภาษณ์เชิงลึกและการวิจัยเชิงปริมาณ โดยใช้เคร่ืองมือคือแบบสอบถาม ผลการศึกษาพบว่า แม้
สถานศึกษา มีผลการประเมินประสิทธิภาพของการบริหารและการพัฒนาอยู่ในระดับดีมากแต่ก็ควร
เพ่ิมเติม การประเมินผลโครงการและกิจกรรมให้เป็นระบบ ควรตรวจสอบการกําหนดเป้าหมายของ
โครงการให้ชัดเจนและดําเนินการประเมินผลโครงการให้ตรงตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ เพ่ือ
นําไปใช้ในการพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน ส่วนผลการศึกษารูปแบบการบริหารเชิงพุทธ
บูรณาการพบว่ามีแนวคิด 5 ด้าน คือ ด้านวิชาการสามารถบูรณาการร่วมกับหลักอิทธิบาท, ด้านบุคลากร 
สามารถบูรณาการรวมกับหลักพรหมวิหาร, ด้านกิจกรรมนักเรียน สามารถบูรณาการร่วมกับ       
หลักไตรสิกขา, ด้านธุรการและการเงิน สามารถบูรณาการร่วมกับหลักธรรมาภิบาล, ด้านความสัมพันธ์
กับหน่วยงานภายนอก สามารถบูรณาการร่วมกับหลักสังคหวัตถุ นอกจากน้ีผู้บริหารควรใช้หลักการ
บริหารเชิงระบบซึ่งประกอบด้วย PDCA มาใช้ในการ บริหารงาน และได้มีการประยุกต์ใช้หลักธรรม  
ที่เกี่ยวข้องกับ PDCA ที่เรียกว่า “Buddhist Smart Model” อันเป็นการบูรณาการร่วมกันระหว่าง
การบริหารการศึกษากับหลักพุทธ ธรรม คือ 1) S= Staff+พรหมวิหาร 2) M=Money+ธรรมาภิบาล
3) A=Academic+อิทธิบาท 4)  R=Relationship+สังคหวัตถุ 5) T=Talent+ไตรสิกขา29 

วิชัย ธรรมชอบ  ศึกษาเรื่อง พุทธบูรณาการบริหารจัดการองค์กรคณะสงฆ์จังหวัด
นครสวรรค์ : วิเคราะห์ในเชิงกระบวนการและผลสัมฤทธ์ิ  เพ่ือเสนอผลวิเคราะห์ในเชิงกระบวนการ
และผลสัมฤทธ์ิในการบริหารจัดการองค์กรคณะสงฆ์ เชิงพุทธบูรณาการ โดยใช้ระเบียบวิธีการวิจัย
วิจัยแบบผสม ผลการวิจัยได้ข้อค้นพบที่เป็นรูปแบบของ”การบริหารจัดการเชิงพุทธบูรณาการ” ที่จะเป็น
แนวทางในการบริหารจัดการน้ันได้แก่1) มีการส่งเสริมเติมเต็มกําลังใจ 2) มีขั้นตอนวิธีการที่ชัดเจน
                                                            

 28เรือโทอากาศ อาจสนาม, “รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะพยาบาลเชิงพุทธบูรณาการของพยาบาล สังกัด
กรมแพทย์ทหารเรือ”, ปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต, สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัย 
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย), 2557, 385 หน้า.  

29พระครูสถิตบุญวัฒน์ (ชาญ ถิรปุญฺโญ), “การบริหารเชิงพุทธบูรณาการของโรงเรียนประถมศึกษาใน
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน กรุงเทพมหานคร”, วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี,  ปีท่ี 7 ฉบับท่ี 2  (2559) : 163-178.   
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รัดกุม 3) ประพฤติปฏิบัติตามหลักพระธรรมวินัย 4) บริหารจัดการอย่างคุ้มค่า 5) มีการบริหารจัดการ
ทันต่อเวลา 6) มุ่งประโยชน์ส่วน รวมมากกว่าส่วนตน และ7) สนับสนุนคนเก่งคนดีให้ทํางาน 
ขณะเดียวกันเพ่ือให้การบริหารจัดการองค์กรคณะสงฆ์เกิดผลเชิงกระบวนการและผลสัมฤทธ์ิควร
จะต้อง 1) มีการติดตามตรวจสอบอย่างเป็นธรรม 2) มีความสํารวมระวังทางกายวาจา 3) หมั่นพัฒนา
ตามหลักศีลสมาธิปัญญา 4) บริหารจัดการอย่างคุ้มค่า 5) ดําเนินตาม แนวทางพอเพียง 6) เคารพและ
ตรงต่อเวลา 7) หมั่นพัฒนาตนเองอยู่เสมอ30 

สรุป งานดุษฎีนิพนธ์ที่เก่ียวกับแนวคิดเชิงบูรณาการ โดยนําหลักพุทธจริยศาสตร์มาบูรณาการ
กับการการบริหารจัดการสารณูปการสมัยใหม่เพ่ือใช้ในองค์การคณะสงฆ์ มีกระบวนการเรียนรู้   
หลายรูปแบบ ใช้หลักสังคหวัตถุ 4 การนําอิทธิบาทธรรม 4 ประการในรูปของกระบวนวิธีการท่ี       
มีประสิทธิภาพ รวมถึงการใช้หลักสับปุริสธรรม 7 ที่สามารถบูรณาการร่วมกับหลักธรรมาภิบาล    
เพ่ือการบริหารจัดการองค์กรคณะสงฆ์ให้เกิดผลเชิงกระบวนการและผลสัมฤทธ์ิ โดยให้มีการติดตาม
ตรวจสอบอย่างเป็นธรรม การพัฒนาตามหลักศีลสมาธิปัญญาเพ่ือบูรณาการกับการบริหารจัดการ
สาธารณูปการในหลาย ๆ บริบทของคณะสงฆ์ การมีส่วนร่วมจะช่วยเชื่อมประสานให้กระบวน      
การบริหารจัดการหลักอ่ืน ๆ  เช่น การวางแผน การงบประมาณ การอํานวยการ การปฏิบัติงาน การควบคุม 
และการติดตามงาน น้ันสําเร็จและเป็นไปได้ด้วยดีความมุ่งมั่นที่จะทําให้สําเร็จ (Determination), 
การมองโลกในแง่บวก (Positive Thinking), การมีความชอบและสนใจในงานที่ทําอย่างจริงจัง 
(Passion), และความทุ่มเทเอาใจใส่ในทุกกระบวนการทํางาน (Devotion) และการมุ่งไปสู่จุดสําคัญ
ของการปฏิบัติงานท่ีจะทําให้เกิดผล คือ การสร้างสมดุลระหว่างความพึงพอใจของคนทํางานกับ     
ผลของงาน, การมุ่งไปที่การสร้างและปรับปรุงวัฒนธรรมองค์กรที่เหมาะสมกับเป้าหมายขององค์การ
คณะสงฆ์ให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบัน 
 
 
 
 

 
 
 
 

                                                            
30วิชัย ธรรมชอบ, “พุทธบูรณาการบริหารจัดการองค์กรคณะสงฆ์ จังหวัดนครสวรรค์ : วิเคราะห์ในเชิง

กระบวนการและผลสัมฤทธิ์”, วารสารร่มพฤกษ์ มหาวิทยาลัยเกริก, ปีท่ี 35 ฉบับท่ี 1 (มกราคม-เมษายน 2560) : 
116. 
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1.8 กรอบแนวคิดในการวิจัย (Conceptual Framework) 
             

ในการศึกษาครั้งน้ีผู้วิจัยได้ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูล จากการวิเคราะห์แนวคิด ทฤษฎี และหลัก
พุทธธรรม ตลอดจนการบริหารจัดการคณะสงฆ์ตามแนวทางพระพุทธศาสนา และสภาพปัญหา
อุปสรรคการบริหารจัดการคณะสงฆ์ โดยอ้างอิงจาก พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พุทธศักราช 2505 และ
ปรับปรุงแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 มาตรา 33 และใช้ทฤษฎี
บูรณาการของเคนวิล31 Ken Wilber เป็นกรอบในการศึกษาบูรณาการ หลักการบริหารจัดการทั่วไป 
(General principles of management) ตามทฤษฎีการจัดการของฟาโยล์ (Henry Fayol)32       
การบริหารจัดการสมัยใหม่ ตามแนวคิดทฤษฏีของแมค วีเบอร์( Max Weber)33 และเฟรดเดอริค    
เทย์เล่อร์ (Frederic Taylor)34 มีความเห็นตรงกับ โรเบอร์ต แอล แคทซ์35 (Robert L. Katz) โดยใช้   
3 ทักษะ คือ ทักษะเชิงเทคนิคการจัดการเพ่ือการพัฒนาวัดเน้นในเรื่องนิเวศวิทยาแนวลึก ทักษะเชิง
มนุษย์คือมนุษยสัมพันธ์เพ่ือการพัฒนาคนในวัดส่งเสริมในกิจกรรม 5 ส และทักษะเชิงมโนมติวิสัยทัศน์
เพ่ือการพัฒนาวัดและชุมชนในด้านภูมิสถาปัตยกรรม  ในการวิจัยคร้ังน้ี หมายถึง การปรับขบวนการ
ทํางานใหม่ตามหน้าที่มีการประสานงานเช่ือมโยงกัน ทั้งน้ีได้ผสานศักยภาพของบุคลากร องค์กร หรือ
กลุ่มต่าง ๆ เพ่ือให้สามารถใช้ศักยภาพหรือความถนัดในแต่ละด้านของแต่ละหน่วยงาน องค์กรหรือกลุ่ม 
โดยมีเป้าหมายการบริหารงานร่วมกัน ตามหลักการบริหารที่ต้องอาศัยทฤษฎีการบริหารประกอบด้วย 
5 M คือ Man (คน) Money (เงิน) Materials (วัตถุดิบ) Management  (การจัดการ)  และคุณธรรม ( Moral) 
ซึ่งการบูรณาการบริหารจัดการสาธารณูปการของคณะสงฆ์ จะทําการวิเคราะห์การบริหารตามแนวคิด
การบูรณาการ ประกอบด้วย 4 ด้าน คือ การวางแผน การจัดองค์การ ภาวะผู้นํา การติดตามและ

                                                            
31Wilber, Ken. “AQAL Glossary,” Introduction to Integral Theory and Practice: IOS Basic 

and the AQAL Map, Vol. 1 No. 3. Retrieved on Jan. 7, 2010, pp. 46-47. 
32Fayol, Henri,  Administration industrielle et générale; prévoyance, อ้างถึงใน พระครูพิพิธจารุธรรม, 

“การบริหารวัดในพระพุทธศาสนาเชิงบูรณาการ”, ดุษฏีนิพนธ์ปริญญาศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต, สาขาพุทธศาสน์ศึกษา, 
(บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย), 2550, หน้า 13. 
            33แมค วีเบอร์ (Max Weber), The Theory of Social and Economic Organizations. Translated by 
A.M. Handerson and T. Parsons, (New York : Free Press, 1947). 

34Fredric Widslow Taylor อ้างถึงใน พะยอม วงศ์สารศรี, องค์การและการจัดการ, พิมพ์ครั้งท่ี 5, 
(กรุงเทพมหานคร : ไทยวัฒนาพานิช, 2537), หน้า 36.  

35Robert L. Katz, “Skills of an Effective Administrators”, Harvrd Business Review. 33 
(January - February 1995) : 33-42.  
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ประเมินผล ร่วมกับข้อบังคับของพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พุทธศักราช 2505 มาตรา 33 ในด้านการ
บริหารจัดการสาธารณูปการของคณะสงฆ์ เป็นประเด็นเพ่ือศึกษา ดังกรอบแนวคิดในการวิจัย ต่อไปน้ี 

 

สรุปกรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

ภาพที่ 1.2 สรุปกรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
1.9  นิยามศัพท์เฉพาะท่ีใช้ในการวิจัย 

  
 วัดในพระพุทธศาสนา หมายถึง วัดในพระพุทธศาสนาเถรวาทประเทศไทย ที่มีพระภิกษุ

และสามเณรที่ได้รับการบรรพชาอุปสมบทจากพระอุปัชฌาย์ถูกต้องตามพระพุทธานุญาตและตาม
พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. 2505  และกฎหมายที่ใช้บังคับก่อนหรือหลังพระราชบัญญัติฉบับน้ี      
ไม่ว่าจะเป็นการปฏิบัติศาสนกิจในหรือนอกราชอาณาจักรก็ตาม 

พระราชบญัญติัคณะสงฆ ์
ฑ.ศ. 2505/2535 

การบริหารจัดการ 
คณะสงฆ์

การบริหารจัดการ 
สมัยใหม่ 

การบริหารจัดการ 
สาธารณูปการคณะสงฆ์ 

 

- การวางแผน 
- การจัดการองค์กร 
- ภาวะผู้นํา 
- การติดตามและประเมิน

ทักษะการบรหิารจัดการ
สาธารณูปการสมัยใหม่ 

 

- ทักษะเชิงเทคนคิ 
- ทักษะเชิงมนุษย์ 
- ทักษะเชิงมโนมติ 
 

บูรณาการการบริหารจัดการสาธารณูปการของคณะสงฆ์ 
ด้วยการบริหารจัดการสาธารณูปการสมัยใหม่ 

องค์ความรู้เก่ียวกับ 
“รูปแบบบูรณาการการบริหารจัดการสาธารณูปการของคณะสงฆ์

ด้วยการบริหารจัดการสาธารณูปการสมัยใหม่” 

 

....................Model 
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  คณะสงฆ์ หมายถึง บรรดาพระภิกษุสงฆ์ในพระพุทธศาสนาเถรวาทท่ีจําพรรษาตามวัดต่าง ๆ 
ที่ได้รับการบรรพชาอุปสมบทจากพระอุปัชฌาย์ตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. 2505 หรือตาม
กฎหมายที่ใช้บังคับก่อนหรือหลังพระราชบัญญัติน้ีไม่ว่าจะปฏิบัติศาสนกิจในหรือนอกราชอาณาจักร 
  สาธารณูปการ หมายถึง การพัฒนาดูแลบูรณปฏิสังขรณ์ศาสนสมบัติของวัดให้เป็นไป  
ตามกฎหมาย พระธรรมวินัย จารีตประเพณีหรือมติมหาเถรสมาคมโดยคํานึงถึงการสร้างสิ่งที่จําเป็น  
รักษาสิ่งที่มีอยู่แล้วไว้และซ่อมแซมสิ่งที่ชํารุดทรุดโทรมให้มีสภาพคงเดิมไว้เพ่ือประโยชน์ในศาสนกิจ
แก่พระสงฆ์และชุมชน สําหรับศาสนสมบัติกลาง เช่นที่ดินและผลประโยชน์ วัดร้าง หรือทรัพย์สินที่มี 
ผู้ยกให้สงฆ์ เป็นหน้าท่ีของผู้ปกครองสงฆ์ระดับสูงและสํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติดูแลรักษา 

 สาธารณูปการของคณะสงฆ์ หมายถึง การบูรณปฏิสังขรณ์ของพระพุทธศาสนา กิจการ
อันเก่ียวกับวัด คือ การสร้าง การต้ัง การรวม การย้าย การยุบเลิก การขอรับพระราชทานวิสุงคามสีมา 
การยกวัดร้างเป็นวัดมีพระภิกษุอยู่จําพรรษา และการยกวัดราษฏร์ขึ้นเป็นพระอารามหลวง การจัดงานวัด 
การรับบริจาค การศาสนสมบัติของวัด 

  บูรณาการสาธารณูปการ หมายถึง การปรับกระบวนการบริหารจัดการที่ผสมผสาน     
การบริหารจัดการสาธารณูปการแต่เดิมเพ่ือแก้ไขข้อบกพร่องด้วยวิธีการหรือหลักการบริหารจัดการ
สาธารณูปการที่ดีมีเกิดประโยชน์ในการบริหารเข้าด้วยกันได้เป็นอย่างดี 

 บูรณาการการบริหารจัดการสาธารณูปการของคณะสงฆ์ หมายถึง การปรับกระบวนการ
บริหารจัดการสมัยใหม่ตามแนวคิดทฤษฏีของ โรเบิร์ต แอล แคทช์ (Robert L. Katz) โดยใช้ 1) ทักษะ
เชิงเทคนิคบูรณาการด้วยนิเวศวิทยาแนวลึก 2) ทักษะเชิงมนุษย์บูรณาการด้วยกิจกรรม 5 ส และ 3) 
ทักษะเชิงมโนมติบูรณาการด้วยภูมิสถาปัตยกรรม ให้มีการพัฒนาไปพร้อมกับการประสานงานเช่ือมโยง
กันโดยผสานศักยภาพกันระหว่างบุคลากรของหน่วยงาน เพ่ือการบริหารจัดการสาธารณูปการของคณะ
สงฆ์ คือ 1) การวางแผน 2) การจัดการองค์การ 3) ภาวะผู้นํา 4) การติดตามและประเมินผล  ด้วย
การบูรณาการ 3 เรื่อง คือ 1) ระบบนิเวศวิทยาแนวลึก 2) กิจกรรม 5 ส และ 3) ภูมิสถาปัตยกรรม 
       1)  การวางแผน หมายถึง การวางกําหนดการทํางานของวัดว่าจะทํากิจกรรมใด อะไรท่ี
ไหน เมื่อไหร่ และทําอย่างไร ทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ ตลอดจนการจัดลําดับขั้นตอน   
การทํางาน เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถทําตามแผนได้อย่างมีประสิทธิภาพ อาทิ..วัดมีการจัดทําตาราง
แผนการทํางานของวัดเพ่ือใช้ในการตรวจสอบความคืบหน้าของการปฏิบัติงานหรือ วัดมีการจัดทํา
แผนการปฏิบัติงานกิจกรรมประเพณี ประจําทุกปี 

  2)  การจัดองค์การ หมายถึง  วิธีการท่ีนํามาใช้ในการจัดหาและดําเนินการ 1) จัดสรร
งบประมาณ การเงินงบประมาณในการก่อสร้างและการบูรณปฏิสังขรณ์ 2) จัดการด้านบุคลากรท่ีสรรหา
และการพัฒนา  3) การวินิจฉัยสั่งการอย่างมีประสิทธิภาพได้ประโยชน์คุ้มค่า  อาทิ..ในการบริหาร
จัดการวัดได้จัดให้บุคลากรที่เป็นฆราวาสท่ีมีความรู้ความสามารถอันเหมาะสมเข้าปฏิบัติงานด้วย 
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  3) ภาวะผู้นํา หมายถึง พระเถระที่ได้รับการแต่งต้ัง หรือได้รับการยกย่องข้ึนเป็นเจ้าอาวาส
และเป็นผู้ตัดสินใจ เป็นผู้ที่มีความสามารถในการปกครองบังคับบัญชาและจะพาพระภิกษุ สามเณร 
หรืออุบาสกอุบาสิกา ให้ได้รับความเจริญรุ่งเรือง มีคุณสมบัติ 1) จักขุมาคือมีปัญญามองการณ์ไกล          
2) วิธูโร คือ จัดการธุระได้ดีมีความเช่ียวชาญเฉพาะด้าน และ 3) นิสฺสยสัมปันโน คือ มีลักษณะพ่ึงพา
อาศัยคนได้มีมนุษยสัมพันธ์ดี อาทิ.. เจ้าอาวาสมีความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการวัด          
มีวิสัยทัศน์ทันกระแสโลกปัจจุบัน 

  4) การติดตามและประเมินผล หมายถึง 1)การติดตามการปฏิบัติงานและทําการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรภายในวัด 2) การกําหนดระยะเวลาและเป็นการติดตาม 
ควบคุม การทํางานของวัดอย่างมีประสิทธิภาพ 3) การรายงานข้อมูลอย่างสมํ่าเสมอ  ทั้งน้ีเพ่ือให้  
การทํางานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ และหากมีข้อบกพร่องประการใด ก็จะได้นํามาปรับปรุงแก้ไขให้ดี
ต่อไป อาทิ..การติดตามประเมินผลช่วยให้วัดมีการพัฒนาเพ่ือการตรวจสอบความก้าวหน้าและ
ประสิทธิผลของงาน 

 การบริหารจัดการสมัยใหม่ หมายถึง การบริหารจัดการตามแนวคิดทฤษฏีของไบร์แมน 
(Bryman) และโรเบิร์ตแอล แคทซ์ (Robert L. Katz)  คือ 1) ทักษะเชิงเทคนิค 2) ทักษะเชิงมนุษย์ 
และ 3) ทักษะเชิงมโนมติ  เพ่ือพัฒนาการบริหารจัดการสาธารณูปการท่ีเน้นบุคลากร เป็นปัจจัยสําคัญ 
การวิเคราะห์องค์การเชิงระบบ มีความสัมพันธ์ระหว่างส่วนต่าง ๆ ตัวป้อน กระบวนการ ผลผลิต 
ผลกระทบ และสิ่งแวดล้อม องค์การปรับรูปแบบได้ทุกสภาวะแวดล้อม เน้นศาสตร์การบริหารจัดการ
ยุคปัจจุบันที่ใช้เทคโนโลยีมาช่วยดําเนินการ ความสามารถในการบริหาร 3 ทักษะ คือ  

  1) ทักษะเชิงเทคนิค (Technical Skill) การจัดการความสามารถในการใช้ความรู้   
ใช้เคร่ืองมือระเบียบวิธีการปฏิบัติงานวิธีการทํางานที่เหมาะสม บูรณาการด้วยนิเวศวิทยา 

  2) ทักษะเชิงมนุษย์ (Human Skill) มนุษยสัมพันธ์สําหรับการปฏิบัติงานร่วมกับคน 
สามารถเข้าใจและจูงใจคนอ่ืนให้ร่วมมือร่วมใจทํางานได้อย่างดี  บูรณาการด้วยกิจกรรม 5 ส 

  3) ทักษะเชิงมโนมติ (Conceptual Skill) วิสัยทัศน์ในการเข้าใจถึงส่วนต่าง ๆ ของ
หน่วยงานที่สัมพันธ์กันคิดวิเคราะห์ตัดสินใจให้งานต่าง ๆ ดําเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพบูรณาการ
ด้วยภูมิสถาปัตยกรรม 

  4) นิเวศวิทยา หมายถึง ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับถ่ินที่อยู่และสิ่งแวดล้อม หรือ 
ธรรมชาติและมนุษย์มีความสัมพันธ์อย่างแยกไม่ออกมนุษย์ไม่ควรไปทําร้ายและรุกรานธรรมชาติ ควร
อยู่ร่วมกันแบบอิงอาศัยอย่างผสมกลมกลืนและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 1) การหมุนเวียนนํา
กลับมาใช้ 2) การพยายามปกป้องสิ่งแวดล้อม และ 3) สร้างความตระหนักให้สังคมรับรู้ถึงความ
สิ้นเปลืองโดยไม่จําเป็น 
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  5) กิจกรรม 5 ส หมายถึง กิจกรรมที่พัฒนาวัดให้เป็นสถานที่สบาย สะอาดสวยงาม มี
ความเป็นระเบียบ ความสะดวก ปลอดภัย เอ้ือเฟ้ือต่อการปฏิบัติศาสนกิจ สร้างความมุ่งมั่นในการมี
ส่วนร่วมสร้างวินัยและให้กับคนไทย เพ่ือนําไปสู่การมีสังคมแห่งความสุขให้พระภิกษุสงฆ์ได้ถ่ายทอด 
องค์ความรู้ต่อให้ประชาชนในชุมชน รวมถึงเยาวชนคนรุ่นใหม่ได้เรียนรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์
ร่วมกัน พร้อมทั้งส่งเสริมให้เกิดแรงบันดาลใจ และสามารถนําองค์ความรู้ที่ได้รับกลับมาประยุกต์ใช้ใน
การปฎิบัติงาน คือ 1) สะสาง 2) สะดวก 3) สะอาด 4) สร้างมาตรฐาน 5) สร้างวินัย 

  6) ภูมิสถาปัตยกรรม หมายถึง ศิลปะและวิทยาศาสตร์ที่ว่าด้วยการออกแบบศาสน
สถาน วางแผนอนุรักษ์และจัดการพ้ืนที่ใช้สอยภายนอกศาสนสถาน รวมท้ังพ้ืนที่บางส่วนภายในศาสน
สถาน เพ่ือความผาสุขโดยสวัสดิภาพและความปลอดภัยของพระภิกษุสงฆ์ตลอดจนพุทธศาสนิกชน
ที่มาใช้ศาสนสถาน ได้นําข้อกําหนดหรือหลักเกณฑ์เหล่าน้ันไปสู่การปฏิบัติ เพ่ือไม่ให้วัดดูเสื่อมโทรม 
รกรุงรัง ไม่น่าเจริญศรัทธา การประมวลปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นกับวัดไทยในบริบทของแนวคิดทาง
พระพุทธศาสนา แนวทางในการอนุรักษ์ในฐานะมรดกทางวัฒนธรรมของกรมศิลปากร  ซึ่งพัฒนามา
จากการผสมผสานแนวทางสากลกับวัฒนธรรมประเพณีของไทย 1) เขตพุทธาวาส 2) เขตสังฆาวาส 
และ 3) เขตพ้ืนที่ใช้ประโยชน์ 
 การบริหารจัดการสาธารณูปการสมัยใหม่ เป็นการบริหารจัดการพัฒนาวัดให้เป็นการเสริม 
สร้างศรัทธา ที่ถือว่าบุคลากรเป็นปัจจัยสําคัญและมีอิทธิพลต่อการพัฒนา  มีความสัมพันธ์ระหว่าง    
ส่วนต่าง ๆ ที่อยู่ภายในองค์กร คํานึงถึงองค์ประกอบภายในองค์กร ทุกส่วน ตัวป้อน กระบวนการ ผลผลิต 
ผลกระทบ และสิ่งแวดล้อม มององค์การในลักษณะการเคล่ือนไหว (Dynamic) และปรับเข้ากับ
รูปแบบองค์การได้ในทุกสภาวะแวดล้อม 
 
1.10 ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 
           
 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ สามารถกําหนดได้ 4 ประการ ดังน้ี 

 1.10.1 ทําให้ทราบถึงสภาพการบริหารจัดการสาธารณูปการของคณะสงฆ์ 
 1.10.2  ทําให้ทราบถึงการบริหารจัดการสาธารณูปการสมัยใหม่ 
 1.10.3 ทําให้ทราบถึงวิธีการบูรณาการบริหารจัดการสาธารณูปการของคณะสงฆ์ด้วย
การบริหารจัดการสาธารณูปการสมัยใหม่ 
 1.10.4 ทําให้สามารถนําเสนอแนวทางและการสร้างองค์ความรู้เก่ียวกับ “รูปแบบบูรณาการ
บริหารจัดการสาธารณูปการของคณะสงฆ์ด้วยการบริหารจัดการสาธารณูปการสมัยใหม่” 



 
 

บทที่  2 
สภาพการบริหารจัดการสาธารณูปการของคณะสงฆ์ 

 
 ครั้งพุทธกาล พระพุทธเจ้าพร้อมเหล่าสาวกออกเผยแผ่พระศาสนา มีผู้เลื่อมใสศรัทธาพา
กันบวชเป็นพระภิกษุจํานวนมากมาย บ้างก็ให้ความอุปถัมภ์เก้ือกูลเป็นอย่างดี พระเจ้าพิมพิสาร
กษัตริย์แห่งนครราชคฤห์ ทรงประกาศตนเป็นองค์ศาสนูปถัมภกต่อพระพุทธศาสนา ทั้งทรงถวาย “เวฬุวัน” 
ให้  “เชตวนาราม” ที่มหาเศรษฐีอนาถบิณฑิกะแห่งกรุงสาวัตถี สร้างถวาย “ปุพพารามวิหาร” ที่นาง
วิสาขาสร้างถวาย “นิโครธาราม” ที่ฝ่ายพระญาติได้ถวาย เพ่ือเป็นที่ประทับของพระพุทธองค์ได้ทรง
รับไว้ด้วยเพราะวัตรปฏิบัติของพระสงฆ์มิใช่มุ่งเน้นให้บําเพ็ญวิปัสนาญานแต่เพ่ือเผยแผ่พระธรรมคําสอน
ด้วย  เมื่อเกิดมีวัด การจัดการดูแลรักษาเสนาสนะ การก่อสร้างเพ่ิมเติม การซ่อมแซมบูรณปฏิสังขรณ์ 
และอื่น ๆ จึงถือว่าเริ่มมีการบริหารจัดการสาธารณูปการเกิดขึ้น 

ในการศึกษา “สภาพการบริหารจัดการสาธารณูปการของคณะสงฆ์” ผู้วิจัยได้กําหนด 
หัวข้อ ดังน้ี   

2.1 ความหมายและความเป็นมาในการจัดการงานสาธารณูปการ 
2.2 พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. 2505 และแก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2535 และกฎหมายที่

เก่ียวเนื่องกับการจัดการสาธารณูปการของคณะสงฆ์และการดําเนินการจัดการสิ่งแวดล้อมในวัด  
2.3 สภาพการบริหารการจัดการสาธารณูปการคณะสงฆ์ 
2.4 ปัญหาการบริหารจัดการสาธารณูปการของคณะสงฆ์ที่พบ 

  
2.1 ความหมายและความเป็นมาในการจัดการงานสาธารณูปการ 
  
 การสาธารณูปการ เป็นการก่อสร้างหรือบูรณปฏิสังขรณ์ศาสนสถาน เป็นสิ่งหน่ึงที่คณะสงฆ์
ต้องวางรูปแบบให้ถูกต้องเหมาะสมและควรจะต้องมีความรู้ที่ถูกต้องอีกด้วย ดังที่พระเทพปริยัติสุธี 
กล่าวถึง “การสาธารณูปการ”1 ตามพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2525 กล่าวไว้ว่าเป็น

                                                            
1พระเทพปริยัติสุธี (วรวิทย์ คงฺคปญฺโญ), “การคณะสงฆ์และการพระศาสนา”, เอกสารประกอบคําบรรยาย, 

(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย) 
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“คํานาม” หมายถึง “การก่อสร้างและการบูรณปฏิสังขรณ์”2 สําหรับงานสาธารณูปการที่จัดเป็นระเบียบ
บริหารการคณะสงฆ์ส่วนกลาง และระเบียบการปกครองคณะสงฆ์ส่วนกลาง เรียกว่า “การสาธารณูปการ” 
น้ัน หมายถึง  
 1. การก่อสร้างและการบูรณปฏิสังขรณ์ศาสนวัตถุและศาสนสถาน         
 2. กิจการอันเก่ียวกับวัด คือ การสร้าง การต้ัง การรวม การย้าย การยุบเลิก การขอรับพระราชทาน
วิสุงคามสีมา การยกวัดร้างเป็นวัดมีพระภิกษุอยู่จําพรรษา และการยกวัดราษฎร์ขึ้นเป็นพระอาราม
หลวง  
 3. กิจการของวัดอ่ืน ๆ เช่น การจัดงานวัด การรับบริจาค  
 4. การศาสนสมบัติของวัด3 
 การบริหารจัดการสาธารณูปการ มีการควบคุมระบบการจัดทําแผนแม่บทของวัดให้ชัดเจน 
มีความสอดคล้องตามนโยบายด้านการพัฒนาสาธารณูปการ พระสังฆาธิการควบคุมแบบแปลน
เสนาสนะแต่ละวัดให้ถูกหลักการ ประหยัดและให้มีความเหมาะสมกับสภาพของท้องถิ่น การก่อสร้าง
ถาวรวัตถุให้เป็นรูปแบบทรงไทย เพ่ือรักษาศิลปวัฒนธรรมของแต่ละท้องถิ่น มีการตรวจสอบเอกสาร
หลักฐานการเงินของแต่ละวัดตามกฎระเบียบ และให้รายงานบัญชีรายรับ รายจ่าย เพ่ือจัดการ
ก่อสร้างและการบูรณปฏิสังขรณ์ให้เป็นไปด้วยความโปร่งใส ตามขั้นตอนกฎระเบียบการพัฒนาการ
สาธารณูปการ ตามพระธรรมวินัยควรให้เกิดความสงบสุข  (สัปปายะ)  4  อย่าง  คือ 
  1. อาวาสสัปปายะ  ที่อยู่เป็นสุขสบาย  คือ  ทําให้วัดเป็นอาราม เป็นที่ร่มรื่น รื่นรมย์ เป็น
รมณียสถานที่เจริญตา  สบายใจแก่ผู้พบเห็น  เป็นศูนย์กลางชุมชนทั้งด้านวัตถุและจิตใจ 
          2. อาหารสัปปายะ อาหารเป็นที่สบายตามปกติเมื่อมีที่อยู่แล้วต้องคํานึงถึงการกินอาหาร 
การจัดสวัสดิการเรื่องอาหาร 
          3. บุคคลสัปปายะ  บุคคลเป็นที่สบาย ควรคํานึงถึงเรื่องของบุคคลภายในวัดหรือบุคคลที่
เกี่ยวข้องกับวัด คนของวัดแบ่งออกเป็น  3  ประเภท  คือ  พระภิกษุสามเณร  อุบาสกอุบาสิกา และเด็กวัด 
          4. ธรรมสัปปายะ  ธรรมเป็นที่สบาย  จุดมุ่งหมายหลักของวัดคือ  เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรม 

งานสาธารณูปการ  เป็นงานที่ละเอียดอ่อน ผู้ที่ปฏิบัติโดยตรงคือเจ้าอาวาสซึ่งเป็นพระสังฆาธิการ
ระดับวัด  และเจ้าคณะทุกส่วนทุกช้ันต้องมีความสัมพันธ์กัน 2 ประการคือ     

         

                                                            
2ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525, (กรุงเทพมหานคร : อักษรเจริญทัศน์, 

2525).   
3สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง วรปุญฺโญ), คู่มือพระสังฆาธิการว่าด้วยเรื่อง การคณะสงฆ์และการ

พระศาสนา อ้างถึงใน ทวี พลรัตน์ (บรรณาธิการ), (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์การศาสนา, 2540), หน้า 62-65. 
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1. ควบคุมการสาธารณูปการ 
2. ส่งเสริมการสาธารณูปการ 
สําหรับการบริหารจัดการงานสาธารณูปการ ซึ่งเป็นงานที่ปฏิบัติเก่ียวกับงานก่อสร้างและ

งานบูรณปฏิสังขรณ์ในวัดแล้ว แต่ยังมีงานอีกส่วนที่เป็นการวางแผนปรับปรุงบริเวณวัด โดยปรับปรุง
บริเวณพ้ืนที่ของวัดเท่าที่จําเป็น การพัฒนาวัดในด้านวัตถุทุกอย่างไม่เฉพาะแต่ศาสนสถานเท่าน้ัน 
หากรวมไปถึงการทําวัดให้สะอาด ร่มรื่น สะดวก สบาย การทําถนน ทางเดินในวัด และการตบแต่งวัด
ให้ดูสวยงามให้สบายตาแก่ผู้พบเห็น นอกจากน้ีงานสาธารณูปการ เป็นงานประจําของเจ้าอาวาส 
อย่างหน่ึงซึ่งถือว่าเป็นหน้าที่ที่จะต้องทํา ทั้งน้ีเพ่ือสร้างสิ่งที่จําเป็น รักษาสิ่งที่มีอยู่แล้วไว้และซ่อมแซม
สิ่งที่ชํารุดทรุดโทรมให้คงสภาพไว้เพ่ือประโยชน์แก่ชุมชนและพระสงฆ์ภายในวัด ในการน้ีให้รวมถึง
การดูแลและรักษาศาสนสมบัติของพระพุทธศาสนาที่เป็นสมบัติส่วนรวมของสงฆ์มิใช่สมบัติส่วนตัว
ของผู้ใดผู้หน่ึงโดยเฉพาะ มีพระพุทธานุญาตให้สงฆ์ช่วยกันดูแลรักษา เช่น ให้ต้ังพระภิกษุทําหน้าที่
ดูแลรักษาวัสดุสิ่งของของสงฆ์ซึ่งเรียกว่า ภัณฑาคาริก โดยเฉพาะ 

ศาสนสมบัติ แบ่งเป็น 2 อย่าง คือ 
- ศาสนสมบัติวัด คือ ทรัพย์สินของวัดใดวัดหน่ึง เป็นหน้าท่ีของสงฆ์ในวัดน้ันซึ่งมีเจ้าอาวาส

เป็นต้น ช่วยกันดูแล รักษา ให้เป็นไปตามพระธรรมวินัย 
- ศาสนสมบัติกลาง คือ ทรัพย์สินอันมิใช่เป็นศาสนสมบัติวัด แต่เป็นของสงฆ์ส่วนกลาง เช่น 

ที่ดิน และผลประโยชน์วัดร้าง ทรัพย์สินที่มีผู้ยกให้สงฆ์ส่วนกลาง ศาสนสมบัติกลาง เป็นหน้าที่ของ 
ผู้ปกครองสงฆ์ระดับสูงดูแลรักษา  ทั้งน้ีการจัดการศาสนสมบัติภายในวัด จะต้องยึดหลักให้ถูกต้อง     
ตามกฎหมาย พระธรรมวินัย มติมหาเถรสมาคมและจะต้องไม่ก่อให้เกิดความเดือดร้อน แก่ประชาชน
โดยทั่วไปหากไม่จําเป็น 

การสาธารณูปการ การดําเนินการปรับปรุงพัฒนาวัดในด้านการสาธารณูปการ มีแนวทาง
การดําเนินการ ดังน้ี  

1.1  บริเวณวัด ภายในบริเวณวัด มีสิ่งต่าง ๆ ที่จําเป็นเหมาะสม สิ่งเสริมสภาพความเป็น
รมณียสถาน โดยดําเนินการในสิ่งต่าง ๆ ดังเช่น  
 1.1.1 ป้ายช่ือวัด ต้ังอยู่ในที่ที่เหมาะสม มีขนาดที่เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ มีความสง่างาม  
 1.1.2  แผนผัง ติดต้ังไว้ในที่เปิดเผย เห็นได้ชัดเจน แสดงอาณาเขตและรายละเอียด
สถานที่ต่าง ๆ ภายในวัดชัดเจน  
 1.1.3  ป้ายเผยแพร่กิจกรรมต่าง ๆ ของวัดแสดงหรือเผยแพร่การดําเนินกิจกรรม 
ต่าง ๆ ของวัด  
 1.1.4  ป้ายประวัติวัดโดยย่อ เพ่ือแสดงประวัติวัดเผยแพร่แก่บุคคลทั่วไป  
 1.1.5 ป้ายนิเทศข้อมูล เพ่ือแสดงจํานวนสถิติข้อมูลต่าง ๆ ของวัด  
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 1.1.6  ป้ายคติธรรม พุทธภาษิต เพ่ือเผยแพร่คติธรรมหรือพุทธภาษิต เพ่ือเป็นแหล่ง
เรียนรู้หรือคติธรรมสอนใจแก่บุคคลที่เข้ามาในวัด  
 1.1.7  มุมหนังสือเพ่ือส่งเสริมการอ่าน เพ่ือเป็นช่องทางในการเรียนรู้แก่บุคคลทั่วไป ที่
สนใจ    

1.2  การปรับปรุง พัฒนา ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและภูมิทัศน์ภายในวัด  
 1.2.1 บริเวณวัดสงบ ร่มรื่น  
 1.2.2 มีการจัดบริเวณวัด สถานที่ เป็นระเบียบ  
 1.2.3 มีภาชนะรองรับขยะมูลฝอย  
 1.2.4 มีบริเวณปลูกดอกไม้ไม้ประดับ เพ่ือความร่มรื่น สวยงาม  
 1.2.5 มีการจัดพ้ืนที่สําหรับน่ังพักผ่อน  

1.3 ความสะอาด/มั่นคงแข็งแรงของอาคารเสนาสนะต่าง ๆ  
 1.3.1 ความสะอาด ของอาคารเสนาสนะและภายในบริเวณวัด  
 1.3.2 ความมั่นคงแข็งแรง ของอาคารเสนาสนะมีความมั่นคงปลอดภัยต่อการพํานัก
อาศัย ใช้ประโยชน์หรือดําเนินกิจกรรมต่าง ๆ  

1.4 วัดมีสิ่งปลูกสร้าง และอาคารเสนาสนะต่าง ๆ เพียงพอและเหมาะสมต่อการใช้
ประโยชน์ สภาพสะอาด มั่นคงแข็งแรง  
   1.4.1 อุโบสถ  
   1.4.2 กุฏิ  
   1.4.3 ศาลา  
   1.4.4 เมรุ  
   1.4.5 วิหาร  
   1.4.6 ห้องสมุด/พิพิธภัณฑ์  
   1.4.7 ถนนและทางเท้าภายในวัด  
   1.4.8 เจดีย์  
   1.4.9 รั้ววัด/กําแพงวัด  
   1.5 การบริหารจัดการและดูแลศาสนสมบัติของวัด โดยวัดดําเนินการให้มีเพ่ือให้สามารถ 
บริหารจัดการวัดอย่างเป็นระบบ ได้แก่  
   1.5.1 การจัดทําบัญชีการเงินของวัด  
   1.5.2 การจัดทําทะเบียนทรัพย์สินของวัด  
   1.5.3 การแต่งต้ังไวยาวัจกรของวัด  
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   1.5.4 การแต่งต้ังคณะกรรมการวัด4 
 การดําเนินงานตามนโยบายและแผนงานที่วางไว้ โดยมีการจัดการงาน เงิน คน วัสดุ 
แผนงาน เพ่ือให้การก่อสร้างและการบูรณปฏิสัขรณ์วัดเป็นไปอย่างราบร่ืน เกิดประโยชน์ต่อ
สาธารณประโยชน์ 
 ส่วนการทําประวัติแนวทางการเขียนประวัติวัดมีลําดับดังน้ี      
      1. ช่ือวัด 
      2. สถานที่ต้ังวัด 
      3. ถาวรวัตถุและปูชนียสถานภายในวัด 
      4. การบูรณปฏิสังขรณ์ถาวรวัตถุปูชนียสถาน 
      5. ลําดับเจ้าอาวาส 
      6. สถิติพระภิกษุสามเณรจําพรรษา 
      7. สถิติการศึกษาพระปริยัติธรรม 
 หลักการบริหารจัดการวัด 
      1. การบํารุงรักษาวัดให้เป็นไปด้วยดี 
      2. การจัดกิจการของวัดให้เป็นไปด้วยดี 
      3. การจัดศาสนสมบัติให้เป็นไปด้วยดี 
 การบํารุงรักษาวัดให้เป็นไปด้วยดี 
      1. การทําป้ายวัด 
      2. การทําประวัติวัด 
      3. การทําแผนที่ที่ต้ังวัดและแผนผังของวัด 
      4. การทําวัดให้มีหลักฐานมัน่คง 
      5. การพัฒนาวัดให้เป็นอาราม 
      6. การสร้างถาวรวัตถุอันเหมาะสม 
 สถานภาพของวัดในสังคมไทย 
      1. เป็นโรงทาน สถานที่เทศน์ ที่สอนธรรมให้แก่ประชาชน 
      2. เป็นโรงทีม ศาลธรรมสังเวช ที่สวดศพ เก็บศพ ฝังศพ เผาศพ 
      3. เป็นโรงละคร สถานที่ศลิปินพ้ืนบ้าน การร้องรําทําเพลง ลิเกละครโขน หนัง ต่าง ๆ 
      4. เป็นโรงพยาบาล สถานให้การปรึกษาดูแลรักษาสุขภาพพลานามัยของประชาชน 

                                                            
4กองพุทธศาสนสถาน สํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ,  การพัฒนาวัดสู่ความเป็นมาตรฐาน,  (กรุงเทพมหานคร : 

โรงพิมพ์สํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ, 2554), หน้า 9-13. 
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      5. เป็นโรงเรียน สถานทีฝ่ึกสอนอบรมบ่มเพาะศิลปะวิทยาการความรู้ทุกสาขา 
      6. เป็นโรงแรม สถานทีใ่ห้การปฏิสันถาร ต้อนรับประชาชน คนเดินทางที่จรมาแต่ถิ่นอ่ืน 
      7. เป็นโรงงาน สถานฝึกปรือช่างฝีมือแรงงานต่าง ๆ 

2.2 พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. 2505 และแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2535 และกฎหมาย
ท่ีเก่ียวเนื่องกับการจัดการสาธารณูปการของคณะสงฆ์และการดําเนินการจัดการ
สิ่งแวดล้อมในวัด  
  
 ตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พุทธศักราช 2505 มาตรา 33 ได้จัดหมวดหมู่ ทรัพย์สินของ
วัด โดยเฉพาะในส่วนที่เป็นอสังหาริมทรัพย์ประเภทที่ดิน โดยบัญญัติถึง  
 1. ที่วัด และที่ซึ่งขึ้นต่อวัด ดังน้ี คือ  
  1.1 ที่วัด คือที่ซึ่งต้ังวัดตลอดจนเขตของวัดน้ัน  
  1.2 พ้ืนที่ธรณีสงฆ์ คือที่ซึ่งเป็นสมบัติของวัด  
  1.3 ที่กัลปนา คือที่ซึ่งมีผู้อุทิศแต่ยกผลประโยชน์ให้วัดหรือพระศาสนา  
 2. ศาสนสมบัติ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดังน้ี คือ  
  2.1  ศาสนสมบัติกลาง ได้แก่ทรัพย์สินของกรมการศาสนาซึ่งมิใช่ของ วัดใดวัดหน่ึง  
  2.2  ศาสนสมบัติของวัด ได้แก่ ทรัพย์สินของวัดใดวัดหน่ึง โดยการดูแลรักษาและ
จัดการศาสนสมบัติกลางให้เป็นอํานาจหน้าที่ของ สํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ส่วนการดูแล
รักษาจัดการศาสนสมบัติของวัดให้วัดเป็นผู้จัดการตามที่กฎหมายกําหนดไว้ ประกอบด้วย การดูแล 
จัดการและการจัดหาประโยชน์ในที่วัด มีพ้ืนที่ใช้ประโยชน์ และศาสนสมบัติอ่ืน ๆ ของวัด 
 การบริหารจัดการงานสาธารณูปการ ซึ่งเป็นงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับงานก่อสร้างและงานบูรณ 
ปฏิสังขรณ์ในวัดแล้ว แต่ยังมีงานอีกส่วนที่เป็นงานประเภทน้ีด้วยคือ  
 1.  การจัดการสิ่งแวดล้อมภายในวัด     
  2.  การจัดวางผังวัด  
  3.  การจัดวัดให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวและการเรียนรู้   
  4. การจัดพิพิธภัณฑ์ในวัด  
 สิ่งเหล่าน้ีสามารถนํามารวมกับงานสาธารณูปการได้เช่นเดียวกัน 
 วัด ตาม มาตรา 31 วัดมี 2 อย่าง  คือ - วัดที่ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา  - สํานักสงฆ์ 
การเป็นผู้แทนวัดของเจ้าอาวาสในการจัดการศาสนสมบัติของวัด วัดมีฐานะเป็นนิติบุคคล ตามความใน
มาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 ดังน้ัน จึงต้องตกอยู่ภายใต้บทบัญญัติ
แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์และกฎหมายอ่ืน ๆ ด้วย วัดทั้งหลายย่อมมีสิทธิและหน้าที่ ต่าง ๆ 
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ตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายเช่น เรื่องสถานะนิติบุคคลของวัด เว้นแต่สิทธิและหน้าที่ที่จะพึงมีได้
เฉพาะบุคคลธรรมดา การแสดงเจตนาในการใช้สิทธิและหน้าที่จึงจําเป็นต้องมีผู้แทน ซึ่งตาม
พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 ได้บัญญัติไว้ในมาตรา 31 วรรคสามว่า “เจ้าอาวาส
เป็นผู้แทนของวัดในกิจการทั่วไป” ดังน้ันเจ้าอาวาสจึงเป็นทั้งผู้ปกครองของวัด ตามมาตรา 37 (2) 
และเป็นผู้แทนวัดตามมาตรา 31 วรรคสาม ทั้งมีฐานะเป็นเจ้าพนักงาน ตามความในประมวลกฎหมาย
อาญา ตามมาตรา 45 ตําแหน่งเจ้าอาวาส จึงเป็นตําแหน่งที่มีความสําคัญย่ิง หน้าที่ที่สําคัญอย่างหน่ึง
ของเจ้าอาวาส คือ บํารุงรักษาวัด จัดกิจการและศาสนสมบัติของวัดให้เป็นไปด้วยดี ตามมาตรา 37 
(1) การจัดการศาสนสมบัติของวัดในปัจจุบันจําเป็นต้องใช้ความรู้ความสามารถสูงในการบริหาร
จัดการเพ่ือให้เกิดประโยชน์ทั้งด้านศาสนาและด้านรายได้ของวัด เจ้าอาวาสในฐานะผู้แทนของวัดมีทั้ง
บทบาทของสงฆ์ที่จะต้องจรรโลงพระพุทธศาสนา รวมไปถึงการปกครองสงฆ์ ซึ่งเป็นผู้ใต้บังคับบัญชา
ในวัดและปกครองสอดส่องคฤหัสถ์ที่มีที่อยู่หรือ พํานักพักอาศัยอยู่ในวัดอีกทั้งยังทําหน้าที่ในการ
จัดการกิจการต่าง ๆ อันเก่ียวเน่ืองกับวัดทั้งสิ้น โดยเฉพาะในฐานะผู้แทนของวัดในการบริหารจัดการ
อสังหาริมทรัพย์ที่เป็นศาสนสมบัติของวัด เจ้าอาวาสต้องมีผลผูกพันทางกฎหมายตามประมวลกฎหมาย 
อาญา ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และกฎหมาย อ่ืน ๆ แต่การกําหนดคุณสมบัติของเจ้าอาวาส 
ตามกฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ 16 (พ.ศ. 2535) ว่าด้วยการแต่งต้ังถอดถอนพระสังฆาธิการ เป็นการ
ให้ความสําคัญในการปกครองคณะสงฆ์เท่าน้ัน ไม่ได้กําหนดคุณสมบัติด้านการศึกษาในทางโลกเอาไว้
ด้วย การจัดประโยชน์ในอสังหาริมทรัพย์อันเป็นศาสนสมบัติของวัด ประเด็นที่ต้องเก่ียวข้องกับ
กฎหมาย เช่น นิติกรรมสัญญา เป็นต้น รวมไปถึงศาสตร์ในการบริหาร ซึ่งหากขาดความรู้ความเข้าใจ
การศึกษาทางโลกแล้ว อาจเป็นผลเสียและส่งผลไปถึงการมอบอํานาจให้บุคคลอ่ืนที่จะเข้ามารองรับ
อํานาจของเจ้าอาวาส  ในฐานะผู้รับมอบอํานาจรวมไปถึงการวางมาตรการหรือการมอบอํานาจให้บุคคล
คณะกรรมการ หรือคณะบุคคล ดําเนินการบริหารจัดการฯ แทนเจ้าอาวาส ก็อาจเกิดผลเสีย และไม่มี
ประสิทธิภาพในการบริหารและจัดการได้ นอกจากน้ีตําแหน่งเจ้าอาวาส มาตรา 45 ถือว่าเป็นเจ้า
พนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา ถ้าเจ้าอาวาสหรือผู้แทนเจ้าอาวาสหรือผู้จัดประโยชน์ฝ่ายใดฝ่าย
หน่ึงดําเนินการจัดประโยชน์แทนวัดโดยมิชอบ โดยหลักปฏิบัติดังกล่าวทั้งรู้และไม่รู้เท่าถึงการณ์ ถือว่า
มีความผิดทางกฎหมาย เมื่อเป็นเช่นน้ีแล้วหากขาดการบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์ของวัดที่
เหมาะสม เจ้าอาวาสอาจจะมีความผิดในฐานะเจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบได้ 
      มาตรา 32การสร้าง การต้ัง การรวม การย้าย การยุบเลิกวัดและการขอรับพระราชทาน
วิสุงคามสีมา ให้เป็นไปตามวิธีการท่ีกําหนดในกฎกระทรวง ในกรณียุบเลิกวัด ทรัพย์สินของวัดที่ถูกยุบ
เลิกให้ตกเป็นศาสนสมบัติกลาง 
      มาตรา 33 ที่วัดและที่ซึ่งขึ้นต่อวัด มีดังน้ี 
      1. ที่วัด คือ ทีซ่ึ่งต้ังวัดตลอดจนเขตของวัดน้ัน 
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      2. ที่ธรณีสงฆ ์คือ ที่ซึ่งเป็นสมบัติของวัด 
      3. ที่กัลปนา คอื ที่ซึ่งมผีู้อุทิศแต่ผลประโยชน์ให้วัดหรือพระศาสนา 
      มาตรา 34 ที่วัดและที่ธรณีสงฆ์จะโอนกรรมสิทธ์ิได้ ก็แต่โดยพระราชบัญญัติ และห้ามมิให้
บุคคลใดยกอายุความขึ้นต่อสู่กับวัด ในเรื่องทรัพย์สินอันเป็นที่วัดและที่ธรณีสงฆ์ 
      มาตรา 35 ที่วัดและที่ธรณีสงฆ์เป็นทรัพย์สินซึ่งไม่อยู่ในความรับผิดชอบแห่งการบังคับคดี 
 มาตรา 36 วัดหน่ึงให้มีเจ้าอาวาสรูปหน่ึงและถ้าเป็นการสมควรจะให้มีรองเจ้าอาวาสหรือ
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสด้วยก็ได้ 
 เจ้าอาวาส  ตามมาตรา 37 เจ้าอาวาสมีหน้าที่ ดังน้ี 
      1. บํารุงรักษาวัด จัดกิจกรรมและศาสนสมบัติของวัดให้เป็นไปด้วยดี 
      2.  ปกครองและสอดส่องให้บรรพชิตและคฤหัสถ์ที่มีอยู่หรือพํานักอาศัยอยู่ในวัดน้ัน ปฏิบัติ
ตามพระธรรมวินัย กฎมหาเถรสมาคม ข้อบังคับ ระเบียบหรือคําสั่งของมหาเถรสมาคม 
      3.  เป็นธุระในการศึกษาอบรมและสั่งสอนพระธรรมวินัยแก่บรรพชิตและคฤหัสถ ์
      4.  ให้ความสะดวกตามสมควรในการบําเพ็ญกุศล 
 มาตรา 38 เจ้าอาวาสมีอํานาจ ดังน้ี 
     1.  ห้ามบรรพชิตและคฤหัสถท์ี่มิได้รับอนุญาตของเจ้าอาวาสเข้าไปอยู่อาศัยในวัด 
      2.  สั่งให้บรรพชิตและคฤหัสถ์ซึ่งไม่อยู่ในโอวาทเจ้าอาวาสออกไปเสียจากวัด 
      3.  สั่งให้บรรพชิตและคฤหัสถ์ที่มีที่อยู่หรือพํานักอาศัยในวัด ทํางานภายในวัดหรือให้ทํา
ทัณฑ์บนหรือให้ขอขมาโทษ ในเมื่อบรรพชิตและคฤหัสถ์ในวัดน้ันประพฤติผิดคําสั่งเจ้าอาวาส ซึ่งสั่ง
โดยชอบด้วยพระธรรมวินัย กฎมหาเถรสมาคม ข้อบังคับ ระเบียบหรือคําสั่งของมหาเถรสมาคม 
 มาตรา 39 ในกรณีที่ไม่มีเจ้าอาวาสหรือเจ้าอาวาสไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้  ให้แต่งต้ังผู้รักษา
การแทนเจ้าอาวาส ให้ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสมีอํานาจและหน้าที่เช่นเดียวกับเจ้าอาวาส การแต่งต้ัง 
ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาส ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีกําหนดในกฎมหาเถรสมาคม 
 มาตรา 40 ศาสนสมบัติแบ่งออกเป็นสองประเภท 
             (1) ศาสนสมบัติกลาง ได้แก่ ทรัพย์สินของพระศาสนาซึ่งมิใช่ของวัดใดวัดหน่ึง 
             (2) ศาสนสมบัติของวัด ได้แก่ ทรัพย์สินของวัดใดวัดหน่ึง 
         การดูแลรักษาและจัดการศาสนสมบัติกลาง ให้เป็นอํานาจหน้าที่ของกรมการศาสนา เพ่ือ
การน้ีให้ถือว่ากรมการศาสนาเป็นเจ้าของศาสนสมบัติกลางน้ันด้วย 
         การดูแลรักษาและจัดการศาสนสมบัติของวัด ให้เป็นไปตามวิธีการท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 
         มาตรา 41 ให้กระทรวงศึกษาธิการจัดทํางบประมาณประจําปีของศาสนสมบัติกลางด้วย
ความเห็นชอบของมหาเถรสมาคม และเมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้งบประมาณนั้นได้ 
 



41 
 

 เมื่อพิจารณาทรัพย์สินที่เป็นศาสนสมบัติกลางไม่มีกฎหมายใดคุ้มครองไว้โดยชัดแจ้งด้วย   
เหตุน้ี มาตรา 40  วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. 2505 จึงบัญญัติไว้ว่า “การดูแล
รักษาและจัดการศาสนสมบัติกลางให้เป็นอํานาจหน้าที่ของสํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เพ่ือ
การน้ี (ซึ่งหมายถึง การดูแลรักษาและจัดการศาสนสมบัติกลาง) ให้ถือว่า สํานักงานพระพุทธศาสนา
แห่งชาติเป็นเจ้าของศาสนสมบัติกลางน้ันด้วย”สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ได้พิจารณาถึง
ปัญหาการดูแลรักษาและจัดการศาสนสมบัติกลาง ตามมาตรา 40 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติ
คณะสงฆ์พ.ศ. 2505 ตามบันทึกเรื่องอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ในการ
ตรวจสอบบัญชีโรงพิมพ์การศาสนาในขณะนั้น ปัจจุบัน คือโรงพิมพ์สํานักงาน พระพุทธศาสนา
แห่งชาติ ตามหนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีว่า “..เมื่อได้พิจารณามาตรา 40 วรรคสอง แห่ง
พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. 2505 ที่บัญญัติว่า “การดูแลรักษาและการจัดการศาสนสมบัติกลางให้
เป็นอํานาจหน้าที่ของ สํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (เดิมกรมการศาสนา) เพ่ือการน้ีให้ถือว่า
สํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็นเจ้าของศาสนสมบัติกลางน้ันด้วย” ย่อมเห็นได้ว่า กฎหมายมี
หลักการให้สํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเป็นผู้มีอํานาจหน้าที่ดูแลรักษาและจัดการศาสนสมบัติ
กลาง  แต่ทว่าศาสนสมบัติกลางไม่ใช่นิติบุคคลตามกฎหมาย บทบัญญัติมาตรา 40 วรรคสองดังกล่าว 
จึงถือว่า สํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเป็นเจ้าของศาสนสมบัติกลางด้วย ในฐานะที่เป็นผู้จัดการ
ดูแลรักษาและจัดการศาสนสมบัติกลาง ทั้งน้ีเพ่ือเป็นการตัดปัญหาเก่ียวกับสิทธิในการทํานิติกรรม และ
การดําเนินคดี ทางศาลเก่ียวกับศาสนสมบัติกลาง แต่ก็หาได้มุ่งหมายที่จะให้สํานักงานพระพุทธศาสนา
แห่งชาติเป็นเจ้าของศาสนสมบัติกลางอย่างแท้จริง จากการที่กฎหมายกําหนดว่า “เพ่ือการน้ีให้ถือว่า
สํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเป็นเจ้าของศาสนสมบัติกลางนั้นด้วย” ดังนั้น ศาสนสมบัติ
กลางไม่ตกเป็นกรรมสิทธิ์ของสํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ หรือของกรมการศาสนาใน
ขณะนั้น  มาตรา 41 ให้สํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติจัดทํางบประมาณประจําปีของศาสน
สมบัติกลางไม่ใช่งบประมาณรายจ่ายประจําปีอย่างเดียว แต่เป็นทั้งงบประมาณรายรับรายจ่ายและ
งบประมาณรายจ่ายรวมอยู่ในฉบับเดียวกัน อันหมายถึงหลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในการดูแล
รักษาและจัดการศาสนสมบัติกลางประจําปีน้ัน ๆ  และตามมาตรา 46 (3) แห่งพระราชบัญญัติ
ปรับปรุงกระทรวงทบวงกรม พ.ศ. 2554 ได้กําหนดให้สํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติมีอํานาจ
หน้าที่เกี่ยวกับกิจการพระพุทธศาสนาส่งเสริมพัฒนาพระพุทธ ศาสนาและดูแลรักษาศาสนสมบัติตาม
กฎหมาย ว่าด้วยคณะสงฆ์และอํานาจหน้าที่ตามท่ีกําหนดไว้ในกฎหมายประกอบกับพระราชกฤษฎีกา
แก้ไขบทบัญญัติให้สอดคล้องกับการโอนอํานาจหน้าที่ของส่วนราชการ ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ
ปรับปรุงกระทรวงทบวงกรม พ.ศ. 2545 พ.ศ. 2545 มาตรา 42 กําหนดว่าในพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ 
พ.ศ. 2505 ให้แก้ไขคําว่า “กระทรวงศึกษาธิการ” และ “กรมการศาสนา” เป็น “สํานักงานพระพุทธ 
ศาสนาแห่งชาติ” ซึ่งเป็นผู้จัดทํางบประมาณประจําปีของศาสนสมบัติกลาง ในนามของสํานักงาน
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พระพุทธศาสนาแห่งชาติเจ้าของที่แท้จริงของศาสนสมบัติกลาง คือพระพุทธศาสนาอันได้แก่สถาบัน
คณะสงฆ์ซึ่งมีมหาเถรสมาคมเป็นผู้ปกครองและดําเนินกิจการของคณะสงฆ์ ตามมาตรา 18 แห่ง
พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. 2505 ที่บัญญัติว่า มหาเถรสมาคมมีอํานาจหน้าที่ปกครองคณะสงฆ์  
ให้เป็นไปโดยเรียบร้อย เพ่ือการน้ีให้มีอํานาจตรากฎมหาเถรสมาคมออกบังคับ วางระเบียบหรือออก
คําสั่งโดยไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายและพระธรรมวินัยใช้บังคับได้” การดูแลรักษาและจัดการศาสน
สมบัติอันเป็นอํานาจหน้าที่ของสํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติตามกฎหมาย จึงควรปรึกษาหารือ
และรับความเห็นชอบจากมหาเถรสมาคมด้วย  และการที่กฎหมายกําหนดให้สํา นักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติจัดทํางบ ประมาณประจําปีของศาสนสมบัติกลางด้วยความเห็นชอบของ 
มหาเถรสมาคม จึงเป็นการให้เจ้าของ ศาสนสมบัติกลางที่แท้จริงที่จะได้ให้ความเห็นชอบใน
หลักเกณฑ์ วิธีดําเนินการดูแลรักษาบริการศาสนสมบัติ  ควบคุม ศาสนสมบัติวัด  ทําบัญชีรักษาศาสน
สมบัติวัด และเงินผลประโยชน์ของวัดแต่งต้ังบุคลากรที่ดูแลรักษาและดําเนินการจัดทําบัญชีให้เป็น
รูปแบบที่เหมาะสม และจัดการศาสนสมบัติกลางประจําปีน้ันเอง 
 วัดร้าง คือวัดที่ไม่มีพระภิกษุอยู่อาศัย โดยสํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติมีหน้าที่ 
ปกครองดูแลรักษาวัด ที่วัด พ้ืนที่ธรณีสงฆ์ และทรัพย์สินของวัดสําหรับกรณียุบเลิกวัดน้ัน ทรัพย์สิน
ของวัดจะตกเป็นศาสนสมบัติกลางการดูแลรักษาและจัดการศาสนสมบัติกลาง เป็นอํานาจหน้าที่ของ
สํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ปัจจุบัน วัดร้างในประทศไทยมีเป็นจํานวนมาก มีทั้งที่มีและไม่มี
เอกสารสิทธ์ิ วัดร้าง บางแห่งยังไม่ได้รับการสํารวจแต่พอมีหลักฐานยืนยันได้ว่าเป็นที่ดินวัดร้างทําให้
เกิดปัญหา การบุกรุกทั้งจากชาวบ้าน เอกชน และหน่วยงานของรัฐ ดังน้ัน การสํารวจทางโบราณคดี 
ประวัติศาสตร์ และสถาปัตยกรรมของวัดร้างจึงมีความจําเป็น เพ่ือที่จะทําให้สามารถระบุขอบเขต
ที่ดินของวัด หลักฐานและร่องรอยของ อาคารและสิ่งปลูกสร้างที่หลงเหลืออยู่ และหาทางรักษาคุณค่า
ความสําคัญเหล่าน้ันด้วย เทคนิคและวิธีการท่ีเหมาะสมต่อไป 
 การขออนุญาตตั้งวัด5 
 การต้ังวัด เป็นกระบวนการเพ่ือทําให้วัดที่ได้รับอนุญาตให้สร้างขึ้น เป็นวัดที่ถูกต้องตาม
กฎหมาย มาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. 2505  ซึ่งในการดําเนินการจะต้องเป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ขั้นตอนและวิธีการ ที่กําหนดในกฎกระทรวง ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2507) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. 2505 แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2535 
หมวด 2 การต้ังวัด โดยวัดที่ขอต้ังเพ่ือให้เป็นวัดที่ถูกต้อง จะต้องผ่านการได้รับการอนุญาตให้สร้างวัด 

                                                            
5พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. 2505, กฎกระทรวง การสร้าง การต้ัง  แก้ไขเพิ่มเติม 2559, (2560, 27 

มกราคม), ราชกิจจานุเบกษา, เล่ม 134 ตอน 12 ก หน้า 40-42. 
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แล้วจึงดําเนินการขออนุญาตต้ังวัด  โดยมีหลักเกณฑ์เบ้ืองต้นที่เกี่ยวเน่ือง และสอดคล้องกับการขอ
อนุญาตสร้างวัด ดังน้ี 
 หลักเกณฑ์การขออนุญาตตั้งวัด 
 1.  เร่ืองที่ดิน วัดต้องต้ังอยู่ในที่ดินที่มีเน้ือที่ติดต่อเป็นผืนเดียวกันไม่น้อยกว่า 6 ไร่ โดยไม่มี
ทางสาธารณะ หรือลําคลองกั้นกลาง และต้องไม่เป็นที่ดินสาธารณะประโยชน์หรือที่หลวงหวงห้าม 
  2.  กรณีเป็นที่ดินของเอกชน เจ้าของที่ดินจะต้องทําหนังสือสัญญายกที่ดินให้สร้างวัด และ
โอนกรรมสิทธ์ิที่ดินให้วัด เมื่อได้รับอนุญาตให้ต้ังวัดแล้ว 
 3.  หากเป็นที่ดินของทางราชการ จะต้องผ่านขั้นตอนการขอใช้ที่ดินของทางราชการเพ่ือ
สร้างวัดจนได้รับหนังสืออนุญาตให้ใช้ที่ดินเพ่ือสร้างวัดจากส่วนราชการผู้ดูแลรักษาที่ดินน้ัน ๆ ก่อน 
   4.  แผนผังแสดงอาคารเสนาสนะและสิ่งปลูกสร้าง ให้แสดงขนาดและตําแหน่งอาคารต่าง ๆ 
ที่ได้สร้างขึ้นแล้วและที่จะสร้างขึ้นในอนาคต ทุกรายการให้ถูกต้องตามความเป็นจริง โดยขอบเขตของ
ที่ดินในแผนผัง ต้องมีรูปและขนาด ตรงตามรูปแผนที่แนบท้ายหนังสือสําคัญสําหรับที่ดินที่ใช้สร้างวัด 
มีมาตราส่วนและเครื่องหมายทิศประกอบ เพ่ือสะดวกในการตรวจสอบและเป็นประโยชน์ในการ
พัฒนาวัดในโอกาสต่อไป 
 5.  แผนที่ต้ังวัดให้แสดงจุดที่ต้ังวัด  พร้อมกับระบุช่ือบ้าน ช่ือวัดที่อยู่ข้างเคียงโดยรอบ
เส้นทางคมนาคมติดต่อกับวัดที่ขออนุญาต กําหนดระยะทางและแสดงเครื่องหมายทิศไว้ด้วย  โดยให้
จัดทําเป็นแบบพิมพ์เขียว 
 6.  วัดที่ขอต้ังต้องอยู่ห่างจากวัดอ่ืนที่ถูกต้องตามกฎหมาย ไม่น้อยกว่า 2 กิโลเมตร เว้นแต่มี
เหตุจําเป็นก็ให้ช้ีแจงเหตุผลประกอบ 
  นอกจากน้ียังมี หลักเกณฑ์ที่สําคัญ ซึ่งจะเน้นเป็นการเฉพาะในขั้นตอนการขอต้ังวัด 
นอกเหนือจากหลักเกณฑ์ข้างต้นที่กล่าวมาแล้ว คือ 
 1.  สถานที่ต้ังวัดและเสนาสนะ จะต้องเป็นวัดที่สร้างขึ้นในที่ดินแปลงที่ได้รับอนุญาตให้
สร้างวัดน้ัน และจะต้องมีเสนาสนะ สิ่งปลูกสร้างแล้วเสร็จ (ตามเง่ือนไข) เป็นหลักฐานมั่นคง 
เหมาะสมต่อการพํานักประจําของพระภิกษุสงฆ์ 
 2.  ช่ือวัด  ในการเสนอรายงานขอต้ังวัดจะต้องระบุช่ือวัดที่ขอต้ัง พร้อมช้ีแจงเหตุผล
ประกอบในรายงานขออนุญาตต้ังวัด (ศถ.3) ให้ชัดเจน กะทัดรัด เข้าใจง่ายมีความหมาย และช่ือที่ขอ
ต้ังจะต้องผ่านความเห็นชอบจากนายอําเภอและผู้ว่าราชการจังหวัด ตามลําดับ 
  ในการต้ังชื่อวัดมีหลักเกณฑ์ดังนี้ 
  2.1 ให้ต้ังช่ือวัดตามช่ือหมู่บ้าน ตามนโยบายของมหาเถรสมาคม  โดยให้ตัดคําว่า 
“บ้าน” ออก ยกเว้นช่ือหมู่บ้านที่มีพยางค์เดียว ให้ใช้คําว่า  “บ้าน...” ได้  กรณีมีช่ือวัดตามช่ือหมู่บ้าน
แล้วให้พิจารณาช่ือวัดที่ผู้เสนอขอต้ังวัดเสนอมา 
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        2.2 การขอตั้งช่ือวัดนอกเหนือจากช่ือหมู่บ้านให้ถือหลักเกณฑ์ในการพิจารณาดังน้ี 
         (1) กรณีเสนอขอต้ังช่ือวัดตามช่ือภูเขา ถ้ํา หรืออ่ืน ๆ ซึ่งเป็นที่รู้จักกันโดยทั่วไปให้ 
พิจารณาต้ังช่ือวัดตามท่ีเสนอไว้ 
   (2) กรณีเสนอขอต้ังช่ือวัด ตามช่ือสกุลของผู้ยกที่ดินให้สร้างวัด หรือเพ่ือเป็นเกียรติ
แก่บิดา มารดา ของผู้ยกที่ดินให้สร้างวัด หรือระลึกถึงผู้นําในการสร้างวัดให้พิจารณาต้ังช่ือวัดตามท่ี
เสนอ 
    (3) กรณีที่ดินที่ต้ังวัดเป็นที่ดินของส่วนราชการ  ถ้าในหนังสืออนุญาตให้ใช้ที่ดิน 
ระบุช่ือวัดไว้ให้ต้ังช่ือวัดตามช่ือที่ปรากฏในหนังสืออนุญาตให้ใช้ที่ดินเพ่ือสร้างวัด  ยกเว้นเพ่ือความ
เหมาะสมหรือมีเหตุจําเป็นต้องใช้ช่ืออย่างอ่ืน เมื่อประกาศต้ังวัดแล้วให้สํานักงานพระพุทธศาสนา
แห่งชาติ หรือเจ้าอาวาส แจ้งให้ส่วนราชการผู้ออกหนังสืออนุญาตทราบ 
         (4) กรณีที่ดินที่ต้ังวัด  มีการออกเอกสารแสดงกรรมสิทธ์ิในที่ดินก่อนได้รับอนุญาต 
ให้สร้างวัดและต้ังวัด ให้ต้ังช่ือวัดตามช่ือที่ปรากฏในเอกสารแสดงกรรมสิทธ์ิที่ดินที่ต้ังวัด  ยกเว้นเพ่ือ
ความเหมาะสมหรือมีเหตุจําเป็นต้องใช้ช่ืออย่างอ่ืนเมื่อประกาศต้ังวัดแล้ว ให้เจ้าอาวาสดําเนินการย่ืน
แก้ช่ือวัดในเอกสารแสดงกรรมสิทธ์ิที่ดินต่อสํานักงาน ที่เกี่ยวข้องต่อไป 
         (5) กรณีเสนอขอต้ังช่ือวัดโดยใช้คําว่า “วัดป่า...” นําหน้า  ให้พิจารณาว่า อาณา
บริเวณที่ดินที่ต้ังวัดมีสภาพเป็นป่าร่มรื่นหรือไม่  หากมีสภาพเป็นป่าร่มรื่น  ให้พิจารณาใช้ช่ือว่า “วัด
ป่า....” นําหน้า หรือ “....วนาราม” ต่อท้ายได้ 
  2.3 การต้ังช่ือวัดไม่ควรเกิน 7 พยางค์  ยกเว้นมีเหตุจําเป็น 
  2.4 ไม่สมควรต้ังช่ือวัดโดยใช้คําว่า “วรวราราม”  หรือ “วราราม”  ต่อท้าย 
 3.  จํานวนพระภิกษุจําพรรษา ไม่น้อยกว่า ๔ รูป และให้เสนอช่ือผู้จะเป็นเจ้าอาวาส พร้อม
ด้วยอายุ พรรษา สังกัดวัดเดิม (ตามหนังสือสุทธิ) โดยพระภิกษุที่จะเป็นเจ้าอาวาสจะต้องมีคุณสมบัติ
ตามพระราชบัญญัติ คณะสงฆ์ พ.ศ. 2505 ต้องมีอายุพรรษาพ้น 5 ขึ้นไป 
 4.  ผู้ขอต้ังวัด จะต้องเป็นบุคคลคนเดียวกันกับผู้ที่ได้รับอนุญาตให้สร้างวัด กรณีเป็นบุคคล
อ่ืนจะต้องมีหนังสือมอบอํานาจให้ดําเนินการแทน 
 5. เอกสารทุกฉบับที่ประกอบเรื่องควรเป็นเอกสารที่ถูกต้องสมบูรณ์เรียบร้อย และ
เหมาะสมแก่การเก็บไว้คงทนถาวร เพราะเป็นเอกสารสําคัญที่ทางราชการจะต้องเก็บรักษาไว้ 
 6.  เมื่อมหาเถรสมาคมเห็นชอบ และสํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติประกาศต้ังวัด
อย่างใดแล้ว ถือว่าเด็ดขาด 
 7.  เมื่อได้รับประกาศต้ังวัดที่ถูกต้องแล้ว ให้ดําเนินการเพ่ือให้มีการขึ้นทะเบียนวัด แต่งต้ัง
เจ้าอาวาส และหากวัดต้ังอยู่ในที่ดินเอกชนหรือประชาชนบริจาค เจ้าของกรรมสิทธ์ิที่ดินจะต้องโอน
กรรมสิทธ์ิที่ดินให้แก่วัด 
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 8.  ถ้าทางวัดได้สร้างอุโบสถเสร็จเรียบร้อย หรือสามารถใช้ทําสังฆกรรมได้แล้ว ให้รายงาน
ขอรับพระราชทานวิสุงคามสีมา ตามแบบ ศถ.7  (ถ้ายังไม่เสร็จต้องรอให้ครบ 5 ปี) 
 เอกสารหลักฐานประกอบการขออนุญาตตั้งวัด 
  1. รายงานการขออนุญาตต้ังวัด (ศถ.3) ควรพิมพ์หรือเขียนรายละเอียดให้ครบถ้วนและ
ชัดเจน รายการสิ่งปลูกสร้างของวัดให้ลงรายละเอียดทุกรายการที่สร้างขึ้น ถ้ามีหลายรายการจะทํา
เป็นบัญชีแนบไปต่างหากก็ได้ และให้บอกขนาดราคาสิ่งปลูกสร้างประกอบด้วย 
  2.  สําเนาหนังสืออนุญาตให้สร้างวัด 
  3.  ภาพถ่ายอาคารเสนาสนะของวัดที่เป็นฉบับภาพสี  พร้อมลงลายมือช่ือรับรองภาพถ่าย
ว่าเป็นเสนาสนะของวัดที่ขอต้ังจริง  จํานวนไม่น้อยกว่า 5 รูป  ควรถ่ายให้เห็นสิ่งปลูกสร้างได้ทั่วถึง
ชัดเจน ครบทุกรายการ 
  4.  สําเนาหนังสือสุทธิของพระภิกษุที่จะเป็นเจ้าอาวาส ต้องมีอายุพรรษาต้ังแต่ 5 พรรษา          
ขึ้นไป พร้อมด้วยบัญชีรายชื่อของพระภิกษุที่จะอยู่พํานักประจํา และสําเนาหนังสือสุทธิของพระภิกษุ  
ทุกรูป 
  5.  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบ้านของผู้ขออนุญาตต้ังวัด ซึ่ง
จะต้องเป็นบุคคลคนเดียวกันกับผู้ได้รับอนุญาตให้สร้างวัด หากมีการเปลี่ยนแปลงช่ือ ที่อยู่ จะต้องมี
หลักฐานการเปลี่ยนช่ือ ที่อยู่ แนบประกอบ กรณีไม่เป็นบุคคลคนเดียวกับผู้ได้รับอนุญาตให้สร้าง ต้อง
มีหนังสือมอบอํานาจจากผู้ได้รับอนุญาตสร้าง หรือทายาท พร้อมหลักฐานประกอบ 
  6.  สําเนาหนังสือสําคัญแสดงกรรมสิทธ์ิในที่ดินที่ใช้ต้ังวัด ซึ่งจะต้องมีเน้ือที่ไม่น้อยกว่า 6 ไร่ 
และเป็นสถานที่เดียวกันกับที่ได้รับอนุญาตให้สร้างวัด 
  7.  กรณีวัดต้ังอยู่ในที่ดินเอกชนให้แนบหนังสือสัญญายกที่ดินให้สร้างวัด (ศถ.2) พร้อม
หนังสือยินยอมของคู่สมรส (ถ้ามี) กรณีเป็นที่ดินของส่วนราชการ แนบหนังสืออนุญาตที่ส่วนราชการ
ผู้ดูแลรักษาที่ดินน้ัน ๆ ออกให้ 
  8.  แผนผังแสดงอาคารเสนาสนะ สิ่งปลูกสร้าง 
  9.  แผนที่แสดงจุดที่ต้ังวัด  ให้ระบุช่ือบ้าน  ช่ือวัดที่อยู่ข้างเคียงโดยรอบ (รัศมี 10 ก.ม.) 
เส้นทางคมนาคมโดยสังเขป พร้อมทั้งกําหนดทิศและระยะทางตามหลักการเขียนแผนที่ 
 10. ในกรณีที่ผู้ได้รับอนุญาตให้สร้างวัดถึงแก่กรรม หรือย้ายถิ่นฐาน ให้แนบมรณบัตร หรือ
หนังสือมอบอํานาจด้วย 
  11. กรณีสถานที่ที่ได้รับอนุญาตให้สร้างวัดมีการเปลี่ยนแปลงเขตการปกครอง ต้องแนบ
เอกสารการเปลี่ยนแปลงเขตการปกครองของกระทรวงมหาดไทย หรือหนังสือรับรองจากเจ้าหน้าที่
ปกครองท้องถิ่นเพ่ือประกอบการพิจารณาด้วย 
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  12. สําเนาเอกสารทุกฉบับต้องให้พนักงานเจ้าหน้าที่ ผู้เก่ียวข้อง ลงนามและตําแหน่ง
รับรองความถูกต้อง 
 ขั้นตอนและวิธีดําเนินการ 
 เมื่อผู้ได้รับอนุญาตให้สร้างวัดดําเนินการก่อสร้างอาคารเสนาสนะมั่นคง ถาวร เหมาะสมที่
จะเป็นที่พํานักของพระสงฆ์แล้ว จึงจัดทําเร่ืองขออนุญาตต้ังวัด โดยผู้ได้รับอนุญาตให้สร้างวัด ทายาท 
หรือผู้ได้รับมอบอํานาจ จัดทํารายงานขอต้ังวัดตามแบบฟอร์ม (แบบ ศถ.3) พร้อมแนบเอกสาร
ประกอบ เสนอต่อนายอําเภอท้องที่ 
 เมื่อนายอําเภอพิจารณาเห็นสมควรแล้ว ให้นําปรึกษาเจ้าคณะอําเภอ แล้วเสนอเร่ืองและ
ความเห็นไปยังผู้ว่าราชการจังหวัด 
 เมื่อผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาเห็นสมควรแล้ว ให้นําปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดแล้วส่งเรื่อง
และความเห็นไปยังสํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 
 เมื่อสํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  พิจารณาเห็นสมควรให้ต้ังวัดได้ ให้รายงานเพ่ือ
ขอรับความเห็นชอบจากนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมาย  เมื่อเห็นชอบแล้ว จึงนําเสนอ
ที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาและกลั่นกรองการต้ังช่ือวัด จากน้ันเสนอขอรับความเห็นชอบจากท่ี
ประชุมมหาเถรสมคม 
 เมื่อมหาเถรสมาคม  พิจารณาให้ความเห็นชอบด้วยแล้ว สํานักงานพระพุทธศาสนา
แห่งชาติจะจัดทําประกาศต้ังวัดเพ่ือเสนอนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมายลงนาม
ประกาศแล้วประกาศต้ังวัดในราชกิจจานุเบกษา แจ้งผู้เก่ียวข้อง และส่งประกาศต้ังวัดให้แก่ผู้ขอ
อนุญาต สํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ นําข้ึนทะเบียนวัด 
 ให้เจ้าอาวาสแห่งวัดน้ันประสานกับผู้ยกที่ดินให้สร้างวัด เพ่ือดําเนินการจดทะเบียนโอน
กรรมสิทธ์ิที่ดินให้แก่วัดที่ได้ต้ังขึ้น และบันทึกประวัติวัดไว้เป็นหลักฐานต่อไป 
 “พุทธสถาปัตยกรรม”   
 วัตถุประสงค์ในงานพุทธสถาปัตยกรรม ก็เฉกเช่นเดียวกับทุกชนชาติอ่ืนๆ นับแต่สมัย
สุโขทัยและอยุธยา จนถึงสมัยต้นรัตนโกสินทร์ ถึงแม้อารยธรรมขอม(เขมร) จะเข้ามามีอิทธิพลใน
ศิลปะบางยุคบางช่วงกับรูปแบบสถูป เจดีย์ในบ้านเรา ทําให้เกิดสถูป เจดีย์ ทรงปรางค์ตามแบบแนวคิด 
คติความเช่ือของขอมก็ตามแต่การใช้สอยก็คือ การบรรจุพระธาตุ และพระบรมสารีริกธาตุ เช่น วัด
ไชยวัฒนาราม สร้างโดยสมเด็จพระเจ้าปราสาททอง มีวัตถุประสงค์ 2 ประการ ที่มาของการสร้าง
ประการแรกคือ เพ่ืออุทิศพระราชกุศลถวายพระราชมารดา และเพ่ือเป็นอนุสรณ์แห่งชัยชนะเหนือ
นครละแวกของขอม โดยจําลองแบบมาจากปราสาทนครวัดเช่นเดียวกับ การได้รับอิทธิพลในศิลปะ
แบบจีน ตามแบบพระราชนิยมในสมัยรัชกาลที่ 3 ถ่ายทอดมาสู่หน้าบันของโบสถ์วิหารในสมัยน้ันที่
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เรียกลักษณะน้ันว่า “กระเท่เซ” คือการใช้กระเบ้ืองเคลือบจีนทําให้แตกแล้วตกแต่งเป็นลายดอกไม้
แบบจีน แทนการแปะ กระจกสีทําลวดลายแบบไทยแบบทั่วไป เช่น โบสถ์วัดเทพธิดาราม 
 มีคติการวางผังวัดพุทธนิกายเถรวาทมาจากคติจักรวาลในศาสนาพุทธ โดยจักรวาลตาม
ความเช่ือของพุทธศาสนามีขอบเขตและส่วนประกอบชัดเจน คือ กําแพงจักรวาล (ภูเขาจักรวาล) เป็น
ขอบเขตช้ันนอกสุด มีศูนย์กลางเป็นเขาพระสุเมรุล้อมรอบด้วยสัตตบริภัณฑ์ 7 ช้ัน รอบจุดศูนย์กลาง
ทั้ง 4 ทิศเป็นทวีปทั้ง 4 ได้แก่ อุตรกุรุทวีป (ทิศเหนือ) อมรโคยาน (ทิศตะวันตก) ชมพูทวีป (ทิศใต้) 
และปุพพวิเทห (ทิศตะวันออก) โดยทั้งหมดคั่นด้วยมหานทีสีธันดร ความเช่ือดังกล่าวได้แก่ การวางผัง
วัดพุทธนิกายเถรวาทมักจะแสดงอยู่ในเขตพุทธาวาสโดยมี จุดศูนย์กลางเป็นงานสถาปัตยกรรมอันเป็น
สัญลักษณ์ของเขาพระสุเมรุ มีสถาปัตยกรรมภายในเขต เป็นสัญลักษณ์แทนทวีปหรือภูเขาต่าง ๆ และ
มีการกําหนดอาณาเขตอย่างชัดเจนโดยใช้กําแพงแก้ว แทนภูเขาจักรวาล ซึ่งรูปแบบดังกล่าวมักจะ
เปลี่ยนไปตามความนิยมในแต่ละยุคสมัย ตัวอย่างเช่น วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม และวัดอรุณ
ราชวรารามที่ใช้สถูปเป็นประธานของวัด หรือวัดสุทัศน์เทพวราราม และวัดสุวรรณารามที่ใช้พระ
อุโบสถเป็นประธานวัดวัดพุทธนิกายเถรวาทแบ่งพ้ืนที่ใช้สอยออกเป็น 3 ส่วนใหญ่ ๆ คือ เขต
พุทธาวาส เขตสังฆาวาส และเขตพ้ืนที่ใช้ประโยชน์ ทั้งน้ีเพ่ือให้เกิดความเป็นระเบียบและความชัดเจน
ในการใช้พ้ืนที่ของ พระสงฆ์ โดยต้ังอยู่บนกรอบพ้ืนฐานหลักของวิถีแห่งสมถะอันมีอยู่ 2 ลักษณะ คือ 
การทําสังฆกรรมที่ ต้องการทําร่วมกับพระภิกษุสงฆ์รูปอ่ืน และการอยู่อาศัยที่ใช้เป็นที่ปลีกตัวไปอาศัย    
หลับนอนเฉพาะรูป โดยการใช้สอยอาคารและสิ่งปลูกสร้างในพ้ืนที่ใช้สอยทั้ง 3 เขต มีดังต่อไปนี้ คือ 

 

 
 

ภาพที่ 2.1 วัดไชยวัฒนาราม ศิลปะขอม 
ที่มา : http://amuletacademy.com 
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ภาพที่ 2.2  หน้าโบสถ์ วัดเทพธิดาราม ศิลปะแบบจีน 
ที่มา : http://www.manager.co.th 

 
เขตพุทธาวาส  เป็นพ้ืนที่สําหรับพระสงฆ์ใช้ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา ดังน้ันเขต 

พุทธาวาสจึงมักประกอบด้วยสถาปัตยกรรมที่เกี่ยวเน่ืองกับองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพิธีกรรมต่าง ๆ 
ดังน้ี คือ   
  -  พระเจดีย์ พระมณฑป พระปรางค์ คือ อาคารที่สร้างขึ้นเพ่ือใช้เป็น ศูนย์กลางของวัด ใน
ฐานะสัญลักษณ์แทนองค์พระสัมมาสัมพุทธ เจ้า  

- พระอุโบสถ คือ อาคารสําหรับใช้ประกอบศาสนพิธีในการทําสังฆกรรมต่าง ๆ  
- พระวิหาร คือ อาคารที่ใช้ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาระหว่าง พระสงฆ์และฆราวาส  
- เจดีย์ (มณฑปปรางค์) ราย  
– เจดีย์ (มณฑป ปรางค์) ทิศ คือ อาคารที่ใช้บรรจุอัฐิ หรือสร้างประกอบเพ่ือให้ผังรวมน้ัน

สมบูรณ์ใน เชิงสัญลักษณ์  
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ภาพที่ 2.3 แสดงภูมิสถาปัตยกรรมวัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร 
 
-  หอระฆัง – หอกลอง คือ อาคารที่ใช้เป็นสถานที่ตีบอกเวลาสําหรับพระภิกษุสงฆ์ทํา

กิจวัตรในทางสงฆ์  
-  ศาลาต่าง ๆ เช่น ศาลาราย คือ อาคารที่ใช้เป็นที่น่ังพักของผู้มาเยือน ศาลาทิศ คือ อาคาร

ที่ใช้ล้อมอาคารสําคัญสําหรับให้คฤหัสถ์ น่ังพัก หรือประกอบเพ่ือให้ผังรวมสมบูรณ์ในเชิงความหมาย  
-  พระระเบียง คือ อาคารลักษณะเป็นเรือนยาว ใช้ล้อมรอบอาคารสําคัญหรือล้อมแสดง

เป็นขอบเขตเพ่ือแสดงนัยในเชิงสัญลักษณ์  
-  พลับพลาเปลื้องเคร่ือง คือ อาคารที่พระมหากษัตริย์ทรงใช้เป็นที่ เปลี่ยนชุดฉลองพระองค์

ในวาระที่เสด็จพระราชดําเนินมาทรง บําเพ็ญพระราชกุศล  
เขตสังฆาวาส  เป็นพ้ืนที่สําหรับอยู่อาศัยของพระภิกษุสงฆ์ เพ่ือให้สามารถปฏิบัติภารกิจ 

ส่วนตัวที่ไม่เก่ียวเนื่องกับพิธีการใดทางศาสนาโดยตรง เป็นพ้ืนที่มีขอบเขตที่มิดชิดและประกอบ      
ไปด้วยอาคารสถานที่สัมพันธ์เฉพาะกับกิจกรรมและ วัตรปฏิบัติที่เป็นวิถีแห่งการดําเนินชีวิตของเพศ
สมณะเท่าน้ัน ดังน้ี คือ 

-  กุฏิ คือ อาคารที่ใช้สําหรับอยู่อาศัยหลับนอน  
-  กัปปิยกุฏิ คือ โรงเก็บอาหาร  
-  หอฉัน คือ อาคารที่ใช้เป็นที่ฉันภัตตาหาร  
-  วัจจกุฎี หรือ เว็จกุฎี คือ อาคารสําหรับใช้ขับถ่าย  
-  ศาลาการเปรียญ คือ อาคารท่ีใช้เป็นที่เรียนหนังสือของพระสงฆ์  
-  หอไตร คือ อาคารที่ใช้เก็บรักษาพระไตรปิฎก  
-  ชันตาฆร คือ โรงรักษาไฟและต้มนํ้า  
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- ธรรมศาลา คือ โรงเทศนาธรรม  
- ห้องสรงน้ํา คือ ห้องชําระกาย  
- ศาลาท่านํ้า คือ อาคารที่ใช้เป็นท่าและทางเข้าสู่วัดทางนํ้า  
เขตพื้นที่ใช้ประโยชน์  เป็นเขตพ้ืนที่ในพระอารามซึ่งเป็นพ้ืนที่ที่เหลือจากการจัดแบ่ง    

เขตพุทธาวาส และเขตสังฆาวาส เป็นเขตพ้ืนที่สําหรับเอ้ือประโยชน์ใช้สอยในเชิงสาธารณประโยชน์ 
ในลักษณะต่าง ๆ ของวัด เช่น ใช้เป็นพ้ืนที่โล่งเพ่ือสร้างความร่มร่ืนให้วัด หรือใช้เป็นสถานที่ก่อสร้าง
อาคารอ่ืน ๆ เช่น สร้าง “เมรุ” สําหรับฌาปนกิจศพของชุมชน หรือต้ังโรงเรียนเพ่ือให้การศึกษาแก่
สังคมหรืออาจแบ่งเป็นพ้ืนที่ให้คฤหัสถ์เช่าเพ่ือใช้เป็นที่พักอาศัยและประกอบการค้า เช่น การสร้าง
ตึกแถว หรือการทําเป็นตลาด เป็นต้น 

กรอบความคิดพุทธสถาปัตยกรรม6  
1. มุ่งให้ความสําคัญของมรดกวัฒนธรรมในประเทศไทยท่ีสร้างสรรค์ขึ้นมาบนพ้ืนฐานความเช่ือ 

ความศรัทธาในศาสนาและกลุ่มชาติพันธ์ุที่มีความหลากหลายและแตกต่างกันแต่สามารถอยู่ร่วมกันอย่าง 
ผสมผสานกลมกลืนเป็นหลักฐานพ้ืนฐานในการบริหารจัดการโดยมีการศึกษาอดีตและปัจจุบันในทุกมิติ  

2.  เน้นที่กระบวนการการมีส่วนร่วมโดยให้ความสําคัญเป็นอันดับแรกกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ใน
พ้ืนที่ซึ่งแหล่งและมรดกวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องอยู่ โดยคํานึงถึงหลักสิทธิมนุษยชนทั้งน้ี ควรจัดให้มีการ
ประชุมสัมมนาร่วมกันเสมอ  

3. พิจารณาในแนวทางของการจัดการมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องได้แต่ทั้งน้ีก็ให้คํานึงถึง
คุณค่าของมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ที่เก่ียวข้องด้วยเพ่ือให้เกิดการอนุรักษ์และสืบสานมรดก
วัฒนธรรมของสังคมน้ัน ๆ โดยดํารงไว้ซึ่งความหลากหลายของอัตลักษณ์วัฒนธรรมท้องถิ่น  

4. ส่งเสริมเผยแพร่และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ของมรดกวัฒนธรรมอย่างทั่วถึง 
“การอนุรักษ์” หมายความว่า การดูแล รักษา เพ่ือให้คงคุณค่าไว้ และให้หมายรวมถึงการ

ป้องกัน การรักษา การสงวน การปฏิสังขรณ์ และการบูรณะด้วย 
แหล่งมรดกวัฒนธรรมที่เป็นองค์ประกอบทางภูมิสถาปัตยกรรม ได้แก่สวน ที่โล่ง ผืนนํ้า 

และพืชพันธ์ุที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะในมุมมองด้านประวัติศาสตร์หรือศิลปะ มักประกอบด้วย 
พันธ์ุไม้มาแต่ด้ังเดิมจึงถือว่าเป็นสิ่งที่มีชีวิต ทั้งน้ีสามารถใช้เรียกได้ทั้งสวนขนาดเล็กและสวนสาธารณะ
ขนาดใหญ่ ไม่ว่าจะเป็นแหล่งที่มีระเบียบแบบแผนหรือเป็นสภาพภูมิทัศน์แบบธรรมชาติตลอดจน
ผลงานการออกแบบพ้ืนที่เปิดโล่งในลักษณะอ่ืน ๆ ด้วย 

                                                            
6วสุ  โปษยะนันท์ ดร., “การจัดการภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมของวัดไทยให้เกิดความเจริญศรัทธา : จากอดีตสู่

ปัจจุบัน”, ส่วนหนึ่งในโครงการวิจัยพุทธศาสน์ศึกษา, (กรุงเทพมหานคร : ศูนย์พุทธศาสน์ศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย), 
2558, 217 หน้า.  
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ความครบถ้วนแห่งองค์ประกอบทั้งหมดของมรดกวัฒนธรรมที่ผสานกลมกลืนกัน ทั้งที่เป็น 
สิ่งก่อสร้าง และองค์ประกอบของสภาพโดยรอบ ที่มีความเก่ียวข้องกันในฐานะที่เป็นส่วนหน่ึง ของ
มรดกที่มีคุณค่าทางวัฒนธรรม 

การดูแลรักษาเพ่ือให้คงคุณค่าไว้ โดยการอนุรักษ์แหล่งมรดกวัฒนธรรมที่เก่ียวข้องแต่ละ
แหล่งน้ัน อาจทําได้ด้วยการป้องกัน การสงวนรักษา การบูรณะ การปฏิสังขรณ์ หรือ การประยุกต์การ
ใช้สอย การอนุรักษ์มีวิธีการในระดับที่แตกต่างกันแล้วแต่สถานการณ์และปัจจัยอ่ืน ๆ ในแต่ละกรณี 
โดยอาจจะใช้วิธีการใดวิธีการหน่ึงหรือหลายวิธีร่วมกัน และให้หมายรวมถึงการอนุรักษ์เพ่ือรื้อฟ้ืน 
ฟ้ืนฟูเพ่ือให้สามารถนํากลับมาใช้ประโยชน์และการสืบสานให้ยังคงมีอยู่ต่อไปด้วย 

ผลงานสร้างสรรค์ของชนในชาติที่เป็นสมบัติทางวัฒนธรรมอันมีคุณค่าที่ตกทอดมาจาก   
รุ่นก่อน เป็นประจักษ์พยานของพัฒนาการทางประวัติศาสตร์หมายรวมถึงสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์ได้  
สร้างขึ้น และระบบนิเวศซึ่งเป็นทรัพยากรท่ีมีคุณค่าไม่สามารถหาทดแทนได้ เป็นเคร่ืองหมายที่
สะท้อนให้เห็นถึงความสําเร็จของผู้คนในอดีต แสดงให้เห็นถึงวัฒนธรรมที่โดดเด่น และเอกลักษณ์ของ
พ้ืนที่ มีการสืบทอดมาต้ังแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน และควรค่าแก่การสืบสานต่อไปในอนาคต 

มรดกทางวัฒนธรรมที่เป็นรูปธรรม ซึ่งเป็นสิ่งที่ สามารถจับต้องและมองเห็นได้ ได้แก่ 
โบราณสถาน อนุสาวรีย์สถาปัตยกรรม อาคารกลุ่มอาคาร ย่านชุมชนท้องถิ่น เมืองเก่า แหล่ง
ประวัติศาสตร์แหล่ง โบราณคดีแหล่งภูมิทัศน์ประวัติศาสตร์ภูมิทัศน์ วัฒนธรรม โบราณวัตถุและ
ผลงานศิลปะแขนงต่าง ๆ เป็นต้น 

มรดกทางวัฒนธรรมที่เป็นนามธรรม ซึ่งเป็นสิ่งที่ ไม่สามารถจับต้องหรือแสดงออกมาทาง
กายภาพ ได้แก่ ภูมิปัญญาความรู้ความหมาย ความ เช่ือความสามารถขนบธรรมเนียมประเพณีจารีต 
ที่บุคคลหรือชุมชนได้สร้างสรรค์ขึ้น เพ่ือเป็นส่วน หน่ึงของการดํารงชีวิตอยู่และได้ถ่ายทอดจากรุ่นหน่ึง
ไปสู่อีกรุ่นหน่ึงมาจนถึงปัจจุบัน 

มรดกวัฒนธรรมที่จับต้องได้ ที่เป็นอสังหาริมทรัพย์ซึ่งมีความผูกพันเก่ียวข้องกับ มรดก
วัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้อย่างแยกไม่ออก 

การเก็บคัมภีร์ ใบลาน บางวัด มีเยอะ การเก็บไม่เป็นระเบียบ บางที่มีตู้เก็บ ตู้ชํารุดไม่มีการ
ซ่อมแซมบํารุง เพ่ือประโยชน์ใช้สอยที่สมบูรณ์ 

 
2.3 สภาพการบริหารจัดการสาธารณูปการคณะสงฆ์ 
  
 การบริหารจัดการการสาธารณูปการของพระสังฆาธิการ เป็นการช่วยเหลืออุดหนุนหรือ
เก้ือกูลคนส่วนมากหรือคนท่ัวไป เป็นคําที่นํามาใช้กับกิจการของวัดหรือคณะสงฆ์เป็นคร้ังแรกใน
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พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พุทธศักราช 2484 มาตรา 33 ให้จัดระเบียบบริหารคณะสงฆ์ส่วนกลาง เป็น
องค์กรต่าง ๆ คือ 1) องค์กรการปกครอง 2) องค์การศึกษา 3) องค์การเผยแผ่ และ4) องค์การ
สาธารณูปการ ได้มีการดําเนินงานเพ่ือการบริหารจัดการสาธารณูปการ ดังน้ี 

2.3.1 ด้านการวางแผน  
พระราชธรรมาลังการ เจ้าอาวาสวัดบุญวาทย์วิหาร พระอารามหลวงช้ันตรี ที่ปรึกษา 

เจ้าคณะภาค ได้กล่าวถึงการวางแผนไว้ว่า การจัดทําแผนเพ่ือการบริหารจัดการ โดยจัดวางแผนเป็น
สามระยะ คือ แผนงานประจําปี แผนเตรียมการและแผนการดําเนินงาน โดยมีการประชุมติดตามงาน
ตามแผนที่กําหนดการไว้ 

-  แผนการจัดการภายในวัด ตามการบริหารจัดการของคณะสงฆ์ ทั้ง 6 ด้าน 
-  แผนการจัดการศึกษาโรงเรียนพระพุทธศาสนาวัดอาทิตย์และค่ายคุณธรรม 
-  แผนการจัดการศึกษาของพระสงฆ์-สามเณร  
-  แผนการจัดการศาสนกิจ ประเพณีวัฒนธรรม 
-  แผนการจัดการบูรณะปฏิสังขรณ์ศาสนสถาน รวมถึงการจัดการระดมทุนทั้งจากส่วน

ราชการและขอรับการสนับสนุนจากส่วนต่าง ๆ 
-  แผนการจัดการซ่อมปรับปรุงระบบนํ้าประปาภายในวัดและบริการชุมชน 
-  แผนการจัดการปฏิบัติธรรม ในวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา และวันสําคัญของชาติ 
-  แผนการจัดการโครงการปรับภูมิทัศน์ สวนหย่อม7   
พระเทพวินยาภรณ์  (สมปอง ปญญาทีโป) รองเจ้าคณะภาค 16-17-18 เจ้าอาวาสวัด

พระมหาธาตุวรมหาวิหาร พระอารามหลวง มีความเห็นหรือข้อคิดด้านการวางแผน คือ  
-  ได้จัดให้มีแผนการจัดภูมิทัศน์ระเบียบวางผังการก่อสร้าง กุฏิเสนาสนะของพระสงฆ์และ

การบูรณปฏิสังขรณ์กุฏิสงฆ์ 
- มีแผนจัดปลูกเป็นเรือนแถวเพ่ือพระภิกษุสงฆ์ อยู่ได้มากห้องและรองรับพระได้มากรูป 
- ทําแผนการบูรณะซ่อมแซมศาลาการเปรียญ และ อุโบสถ ไว้อย่างละเอียดรอบคอบ 
- มีการสร้างห้องส้วมห้องสุขารองรับผู้ที่จะมาไหว้สักการะพระบรมมหาธาตุจากแดนไกล 
- แผนการพัฒนาจัดอบรม พระภิกษุที่มีคุณสมบัติพร้อมเพ่ือรับตําแหน่งพระสังฆาธิการใน 

ระดับต่าง ๆ ของจังหวัดรวมถึงวัดที่อยู่ในเขตบริการส่วนของภาค นับว่าจะหาพระสังฆาธิการยาก8 

                                                            
7สัมภาษณ์ พระราชธรรมาลังการ, เจ้าอาวาสวัดบุญวาทย์วิหาร พระอารามหลวงชั้นตรี, ท่ีปรึกษาเจ้าคณะ

ภาค 6, วันท่ี 24 เมษายน 2561.  
8สัมภาษณ์, พระเทพวินยาภรณ์ (สมปอง ปญฺญาทีโป), รองเจ้าคณะภาค 17, เจ้าอาวาสวัดพระมหาธาตุ

วรมหาวิหาร อําเภอนคร  จังหวัดนครศรีธรรมราช, 11 พฤษภาคม 2561. 
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 พระเทพปัญญามุนี เจ้าอาวาสวัดอาวุธวิกสิตาราม พระอารามหลวงช้ันตรี ได้กล่าวถึงการ
วางแผนไว้ว่า  
 - การวางแผนเป็นเร่ืองสําคัญเพราะการวางแผนแนวทางในการดําเนินชีวิต โดยเฉพาะผู้ที่
เข้ามาศึกษาเล่าเรียน อย่างน้อยก็พอให้เป็นมุมมองกว้าง ว่าหากจบการศึกษาในช้ันน้ัน ๆ แล้ว และอยู่
เป็นพระภิกษุต่อไปจะได้อะไร ช่วยงานอะไร ถ้าหมดบุญวาสนาอยู่เป็นพระลาสิกขาเพศไปแล้ว จะไป
ต่อยอดอะไรอย่างไรได้ เพ่ือไม่ให้ผู้ที่เข้ามาศึกษาเล่าเรียนต้องไร้อนาคตหรือลาสิกขาไปแล้วกลายเป็น
คนด้อยโอกาส 
 - วางแผนพัฒนาการจัดการศึกษา 
 - วางแผนการจัดผังวัดให้เป็นไปตาม พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ 2505 
 - วางแผนปรับระบบบริหารจัดการสาธารณูปการ9 
 พระราชธรรมนิเทศ (พระพะยอม กัลยาโณ) เจ้าอาวาสวัดสวนแก้ว ให้ข้อคิดเกี่ยวกับ
การวางแผนว่า  
 - การวางแผนเป็นเป้าหมายสําหรับการส่งเสริมการจัดสวัสดิการให้แก่ชุมชนหรือสังคม  
หน่วยเล็กเพ่ือเผยแผ่พระพุทธศาสนา ส่งเสริมศีลธรรม จรรยาอันดี   
 - การวางแผนอนุรักษ์และส่งเสริมวัฒนธรรมและประเพณีไทย  ร่วมมือกับองค์การการกุศล
อ่ืน ๆ เพ่ือสาธารณประโยชน์ 
 - การวางแผนการจัดการศึกษาและส่งเสริมการศึกษาให้พระเณร 
  ที่จริงแล้วถ้ามีแผนดี ๆ พระองค์ไหนทําเร่ืองน้ีเต็มที่ ควรจะให้ท่านได้มีโอกาสไปให้โอกาส
คนมาทําบุญกับพระที่เรียกว่าเน้ือนาบุญนําพระรูปน้ัน เหล่าน้ัน ไปที่จะนําสักการะปัจจัย ทําบารมีกับ
ชาวบ้าน สร้างคุณูปการให้ จะทําคุณูปการอะไรก็วางแผนได้ง่าย การวางแผนที่จะดึงคนเข้าวัด10 
 พระครูสุนทรวุฒิสาร เจ้าอาวาสวัดแสนเมืองมา เจ้าคณะตําบลบ้านหย่วน เชียงคํา 
จังหวัดพะเยา กล่าวถึงการวางแผนไว้ว่า  
 -   เป็นการวางแผนในระยะสั้น มีอดีตผู้อํานวยการถึง 3 ท่านมาเป็นที่ปรึกษาทําแผนตาม
ความเห็นของเจ้าอาวาส และร่วมรับผิดชอบดูแลแบ่งเบางานจากเจ้าอาวาส 
 -  วางแผนส่งเสริมชุมชนได้จัดอาชีพพ้ืนเมือง  สร้างอาชีพหารายได้  

                                                            
9สัมภาษณ์ พระเทพปัญญามุนี, เจ้าอาวาสวัดวุธวิกสิตาราม พระอารามหลวงชั้นตรี เขตบางพลัด 

กรุงเทพมหานคร, 14 เมษายน 2561. 
 10สัมภาษณ์ พระราชธรรมนิเทศ (พะยอม กลฺยาโณ), เจ้าอาวาสวัดสวนแก้ว ประธานมูลนิธิวัดสวนแก้ว 
อําเภอ จังหวัดนนทบุรี, 23 มีนาคม 2561. 
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 -  วางแผนการปฏิสังขรณ์ ซ่อมบํารุงอะไรเร่งด่วน ก็สะสมเงินบริจาคพอได้เป็นเร่ิมต้นก็รีบ
ดําเนินการก่อนที่จะเสียหายมากไปกว่าน้ี ถ้าจะมีการปฏิสังขรณ์ศาสนสถานใหญ่ ก็เป็นการวางแผน
แบบเร่งรัด 
 -  วางแผนจัดหาทุนซื้อเตียงคนไข้บริจาคให้โรงพยาบาลประจําอําเภอเป็นรายปี 
 -  วางแผนพัฒนาอาชีพและความเป็นอยู่ของ 8 กลุ่มชาติพันธ์ุ 
 -  วางแผน ส่งเสริมการขายตลาดนัดคนเดินประจําสัปดาห์11 
 พระครูปลัดกิตติวรวัฒน์(ทองพูล อินฺทโชโต) และเจ้าอาวาสวัดสมรโกฏิ บางกระสอ เมือง
นนทบุรี ได้ให้ความเห็นเรื่องการวางแผนว่า  
 - การวางแผนดําเนินงานเป็นระยะๆ จัดประชุมผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกโครงการจะสําเร็จไป
โดยไม่มีการ ติดค้างค่าใช้จ่าย ไม่ว่าค่าวัสดุก่อสร้างหรือค่าจ้างแรงงาน 
 - การวางแผนปรับปรุงซ่อมแซมกุฏิเรือนแถวเป็นที่พักของพระภิกษุสามเณร 
 - วางแผนปรับภูมิทัศน์และส่วนใกล้เคียง เพ่ือความเป็นศาสนสถานที่สัปปายะ 
 - วางแผนในการเรียนธรรมบาลีสําหรับพระภิกษุ 
 - วางแผนงานศาสนพิธีประจําเทศกาลของชุมชน12 
 พระครูวิบูลสารวิสุทธิ์ เจ้าอาวาสวัดหนองหัวแรต เจ้าคณะตําบลหนองหัวแรต ได้กล่าวถึง
การวางแผนไว้ว่า  
 - การวางแผนนั้นถ้าเจ้าอาวาสมีผู้ที่มีทักษะการนําเสนองานเข้ามามีบทบาทช่วยเหลือ
และจัดดําเนินการแทนในบางเร่ือง โดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการสาธารณูปการรวมท้ังด้าน
ภาระงาน บุคลากร  

 -  การวางแผนในการบริหารจัดการทรัพย์สินมีร่วมกันกับทุกฝ่ายร่วมรับผิดชอบ 
 -  การวางแผนการปฏิบัติศาสนกิจในวาระต่าง ๆ 
 -  การวางแผนในการกิจกรรม ของกลุ่มพ่อขาวแม่ขาวปฏิบัติธรรม 
 -  การวางแผนพัฒนาพ้ืนที่สวนป่าสถานปฏิบัติกรรมมัชฐาน 
 -  การวางแผน หมักนํ้าชีวภาพ เพ่ือสุขภาพพลานามัยชุมชน 
 -  การวางแผน การทําสาธารณูปโภคบริการให้ชุมชน13 

                                                            

 11สัมภาษณ์ พระครูสุนทรวุฒิสาร, เจ้าคณะตําบลหย่วน, เจ้าอาวาสวัดแสนเมืองมา ต.หย่วน อ.เชียงคํา, 19 
เมษายน 2561. 

  12สัมภาษณ์ พระครูปลัดกิตติวรวัฒน์ (ทองพูล อินฺทโชโต) เจ้าอาวาสวัดสมรโกฎิ ตําบลบางกระสอ อําเภอ
เมือง, จังหวัดนนทบุรี, 21 มีนาคม 2561. 

  13สัมภาษณ์ พระครูวิบูลสารวิสุทธ์ิ  เจ้าคณะตําบลหนองหัวแรต, เจ้าอาวาสวัดหนองหัวแรต, ตําบลหนอง
หัวแรต, อําเภอหนองบุญมาก, จังหวัดนครราชสีมา, 23 พฤษภาคม 2561. 
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 พระครูสุวรรณโพธิคุณ(แสวง อินฺทโชโต) รองเจ้าคณะอําเภอท่าตูม วัดโพธิ์ทอง กระโพ  
ท่าตูม สุรินทร์ ได้กล่าวถึงการวางแผนไว้ว่า  
 - การวางแผนน้ันเพ่ือดําเนินงานโดยต้องทําการประเมินสถานการณ์ที่เป็นไปได้แล้วเพ่ือ 
การวิเคราะห์บริบทของวัด หาข้อเด่น ข้อด้อย วิกฤติ(อุปสรรค)และโอกาส เพ่ือทําการวางแผนที่
ต่อเน่ืองและครอบคลุมทุกระบบของชุมชนในเร่ืองสาธารณสงเคราะห์ 
 - วางแผนพัฒนาศาสนสถาน เพ่ือเป็นศูนย์กิจกรรมชุมชนของสามชาติพันธ์ุชุมชน 
 - วางแผนพัฒนาการศึกษาสงเคราะห์ทั้งของสงฆ์และฆราวาส  
 - วางแผนปรับภูมิทัศน์ เป็นศาสนสถานที่สัปปายะ เป็นตัวอย่างการพัฒนาของชุมชน 
 - วางแผนส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ วัฒนธรรมด้ังเดิมของกลุ่มชาติพันธ์ุ14 
 พระครูสุวรรณสารพิบูล เจ้าคณะตําบลบางกระแจะ  เจ้าอาวาสวัดบุปผาราม (วัดปลาย
คลอง) ตําบลบางกระแจะ อําเภอเมือง  จ. ตราด  ได้กล่าวถึงการวางแผนไว้ว่า   
 - การวางแผนเพ่ือเป็นการจัดระบบในการดูแลรักษาศาสนสถานหรือการบูรณะซ่อมแซม 
ศาสนสถาน กุฏิเสนาสนะอยู่ตลอดเวลาเห็นสิ่งใดที่ชํารุดเสียหายปรับภูมิทัศน์ตลอดเวลา  
 - วางแผนซ่อมแซมบูรณปฏิสังขรณ์โบราณสถานโบราณวัตถุที่ผู้คนสนใจได้เข้ามาเย่ียมชม
ทุกวัน  
 - การวางแผนจะเป็นการวางแผนในระยะสั้น ๆ บางงานวางไว้เป็นระยะเวลา สามสี่ปี 
ชาวบ้านที่จะทําบุญก็ได้รับทราบมีส่วนร่วมเพราะเป็นชุมชนไม่ใหญ่โตนัก พอจะกระจายข่าวได้ง่าย  
  - วางแผนงานศาสนกิจในการตักบาตรเทโวโลหนะให้หมุนเวียนไปปีละวัดเฉพาะวัดในกลุ่ม
เดียวกัน  
 - วางแผน การปฏิสังขรณ์ ซ่อมบํารุงได้เร่งด่วน ด้วยการสะสมเงินบริจาคพอได้เป็นเร่ิมต้น  
 - การปฏิสังขรณ์ศาสนสถานใหญ่ ทําเรื่องขอราชการวัดน้ีมีพระพุทธรูปที่มีค่าและเก่าแก่ 
สถานที่คนมาเพ่ือศึกษา ก็ได้รับเงินบริจาคบ้าง ต้องเตรียมสถานที่ เตรียมห้องสุขา สถานที่พักผ่อน 
 - วางแผนหาชายไทยเข้าบวชเป็นพระภิกษุสามเณรเพ่ือสืบทอดและปฏิบัติศาสนกิจให้
สมบูรณ์ หรือมีบุคลากรร่วมงานช่วยเหลือกิจกรรมอย่างวัดอ่ืน 
 - วางแผนบริหารจัดการสาธาณูปการให้คงอยู่ ดัดแปลงซ่อมแซมให้ใช้ได้เป็นอย่างดี มีความ
พร้อมในการให้บริการรับ15 

                                                            

  14สัมภาษณ์, พระครูสุวรรณโพธิคุณ (แสวง อินฺทโชโต) รองเจ้าคณะอําเภอท่าตูม, เจ้าอาวาสวัดโพธ์ิทอง, 
ตําบลกระโพ อําเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์, 16 พฤษภาคม 2561. 

15สัมภาษณ์, พระครูสุวรรณสารพิบูล เจ้าคณะตําบลบางกระแจะ, เจ้าอาวาสวัดบุปผาราม (วัดปลาย
คลอง) ตําบลบางกระแจะ อําเภอเมือง จังหวัดตราด, 2 พฤษภาคม 2561.  
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 2.3.2 ด้านการจัดองค์การ  
 พระราชธรรมาลังการ เจ้าอาวาสวัดบุญวาทย์วิหาร พระอารามหลวงช้ันตรี ที่ปรึกษา 
เจ้าคณะภาค  ได้กล่าวถึงการจัดการองค์การไว้ว่า ควรมีการแต่งต้ังรองเจ้าอาวาสและผู้ช่วยเจ้าอาวาส 
เพ่ือช่วยดูแลแบ่งเบาภาระงาน ในการกํากับควบคุมดูแลและติดตามงานของเจ้าอาวาส อย่างใกล้ชิด  

- งานด้านการปกครอง มีรองเจ้าอาวาสดูแล (รก.เจ้าคณะอําเภอเมือง) ดูแลเรื่องงาน
ปกครองในวัดและวัดในเขตความรับผิดชอบของอําเภอ 

-  ผู้ช่วยเจ้าอาวาสดูแลด้านการศึกษา โรงเรียนพุทธศาสนาวัดอาทิตย์(อันดับหน่ึงของ
จังหวัดและภาค) และติดตามความเจริญก้าวหน้าหลังจากจบการศึกษาไปแล้งทั้งพระและฆราวาส 

-  ผู้ช่วยเจ้าอาวาสดูแลเรื่องงานศิลปวัฒนธรรม ขนบประเพณีด้ังเดิมของพ้ืนเมือง 
-  ผู้ช่วยเจ้าอาวาสจัดการเร่ืองสาธารณูปการโดยทั่วไปของวัด 
-  คณะกรรมการวัด มีไวยาวัจกร เป็นหัวหน้าดูแลและรายงานให้เจ้าอาวาสทราบผล 
การดําเนินงานทั้งก่อนการดําเนินงานตามนโยบายที่ให้ไว้และหลังผลการดําเนินงาน16 

 พระเทพวินยาภรณ์  (สมปอง ปญฺญาทีโป) รองเจ้าคณะภาค 16-17-18 เจ้าอาวาสวัด
พระมหาธาตุวรมหาวิหาร พระอารามหลวง ได้กล่าวถึงการจัดการองค์การไว้ว่า การจัดองค์การโดยจะ
มีผลการทําให้ได้พระสงฆ์ที่ดํารงตนอยู่ในธรรมอย่างเหมาะสมเป็นนิสสัย  

-  ผู้บริหารวัดหรือเจ้าอาวาส ร่วมกับคณะกรรมการ สนับสนุนให้พระภิกษุสงฆ์รู้จักพัฒนา
ตนเองเพ่ือการเปลี่ยนแปลงไปในทางสร้างสรรค์  

-  สร้างพระภิกษุที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกลได้รับพัฒนาให้ตามกระแสของเทคโนโลยีสมัยใหม่ได้
อย่างเหมาะสม  

-  บูรณาการบริหารจัดการสาธารณูปการสมัยใหม่มาเพ่ือปรับปรุงประยุกต์ใช้เป็นการ
ผสมผสานกันให้เกิดการพัฒนาในทางที่ดีขึ้น  

-  ผู้นําที่ดีน้ันไม่จําเป็นที่จะต้องดีเลิศในทุกด้านเพียงได้ดีด้านหน่ึงก็นับว่าดีแล้ว ไม่ลืมภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น17  

พระเทพปัญญามุนี เจ้าอาวาสวัดอาวุธวิกสิตาราม พระอารามหลวงช้ันตรี ได้กล่าวถึงการ
จัดการองค์การไว้ว่า เจ้าอาวาสควรได้จัดต้ังคณะทํางานโดยเจ้าอาวาสเป็นประธาน พระในวัดเป็น
กรรมการ และชาวบ้านร่วมเป็นกรรมการ ต้ังคณะทํางานเพ่ือความสะดวกอย่างมีคุณภาพ และพระที่
รับผิดชอบงานใดตามความถนัด ตามความสามารถ มีผู้ช่วยเจ้าอาวาส 12 รูป งานจะได้เจริญก้าวหน้า 
ไม่ต้องไปกองรอเวลากับคนกลุ่มเดียวหรือคณะเดียวให้เสียการ และสิ่งจําเป็นก็คือบุคลากร พระเณร

                                                            

 16พระราชธรรมาลังการ, การจัดการองค์การ, อ้างแล้ว, วันท่ี 24 เมษายน 2561. 
 17พระเทพวินยาภรณ์ (สมปอง ปญฺญาทีโป), การจัดการองค์การ, อ้างแล้ว, 11 พฤษภาคม 2561. 
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ในวัด ทายก ไวยาวัจจกร ต้องร่วมมือกัน มีการประสานจัดทําภาระงานให้ชัดเจน เพ่ือให้การบริหาร
จัดการสาธารณูปการของคณะสงฆ์ได้ดําเนินไปอย่างราบร่ืน จําเป็นต้องมีระบบที่ชัดเจน งานประสาน
ภายนอก เจ้าอาวาสจะดําเนินการเป็นเป็นส่วนใหญ่18 

พระราชธรรมนิเทศ (พระพะยอม กัลยาโณ) เจ้าอาวาสวัดสวนแก้ว ให้ข้อคิดเก่ียวกับ
การบริหารจัดการองค์การว่า เจ้าอาวาสวัดที่มีทักษะมีประสบการณ์ มีวิสัยทัศน์ก้าวไกล บางวัดไปเน้น
อะไร นอกจากไม่ได้ใช้สอยแล้ว ยังเกิดพาหลงทางอีก ทําอะไรท่ีมันเกี่ยวกับพิธีกรรม เพ่ือให้คนเข้าวัด 
แล้วบางวัดก็เลยเถิดถึงกับจัดงานปีมีมหรสพมันกันทุกวัน เป็นมหรสพ เป็นอบายมุข พากันเที่ยว
กลางคืนน่ี19  
 - วัดสร้างคุณูปการเชิดชูผู้ทําดีปฏิบัติดี จะสร้างอะไรท่ีมันเป็นประโยชน์เก้ือกูลกับชาวบ้าน 
ลองคิดใหม่วัดไหนสร้างอะไรที่เป็นคุณูปการต่อชาวบ้าน นํ้าไม่พอหรือ ไฟไม่พอหรือมันก็ต้องสร้าง 
ไม่อย่างน้ันก็ เป็นวัดที่ใครก็ไม่อยากไป ไม่ต้องหรูหราหรอก แต่ว่า มันพอสะดวกสบายได้บ้าง 
 พระครูสุนทรวุฒิสาร เจ้าอาวาสวัดแสนเมืองมา เจ้าคณะตําบลบ้านหย่วน เชียงคําจังหวัด
พะเยา ได้กล่าวถึงการจัดการองค์การไว้ว่า ความสําคัญในเรื่องน้ีมีมากหากจัดได้เหมาะสมกับวัด ก็จะ
ทําให้การบริหารจัดการสาธารณูปการของคณะสงฆ์มีประสิทธิภาพ  มีอดีตผู้อํานวยการโรงเรียนและมี
ความรู้จากการเป็นพระสอบได้เปรียญ 9 ประโยคแต่งต้ังเป็นไวยาวัจกร ที่มีความรู้เรื่องพระศาสนา
หรือมีความรู้เร่ืองพระเป็นอย่างดี จัดทําแผนความสําคัญของการจัดองค์การ มีกิจกรรมเคลื่อนไหว
ขับเคลื่อนอยู่ตลอดเวลา การวางบุคคลหรือการจัดคนให้มีหน้าที่รับผิดชอบและให้มีคณะกรรมการ
ช่วยเหลือ จัดอย่างมีระบบระเบียบ มีความชัดเจนในหน้าที่ นําพาองค์กรมุ่งทําประโยชน์ให้เกิดแก่
สังคมส่วนรวมตามสังคหวัตถุธรรมสร้างความยึดเหน่ียวจิตใจสมานฉันท์ทุกฝ่ายทั้งบุคคลในองค์กรและ
สาธารณชน20 
 พระครูปลัดกิตติวรวัฒน์(ทองพูล อินฺทโชโต) และเจ้าอาวาสวัดสมรโกฏิ บางกระสอ เมือง
นนทบุรี ได้ให้ความเห็นเร่ืองการจัดการองค์การในข้ันตอนการก่อนการดําเนินการ ใช้ผู้ที่มีความรู้มา
สํารวจวางแผนทุกอย่างดําเนินการด้วยความโปร่งใสตรวจสอบทุกอย่าง ใช้ผู้ที่มีความสามารถถ้าไม่รู้ก็
ทําการศึกษาให้เข้าใจก่อนดําเนินการตามโครงการ ให้โอกาสชุมชนมีส่วนร่วมในการดําเนินการ21 
 

                                                            

  18พระเทพปัญญามุนี, การจัดการองค์การ, อ้างแลว้, 14 เมษายน 2561. 
19พระราชธรรมนิเทศ (พระพะยอม กัลยาโณ), การจัดการองค์การ, อ้างแล้ว, 23 มีนาคม 2561. 
20พระครูสุนทรวุฒิสาร, การจัดการองค์การ, อ้างแลว้, 19 เมษายน 2561. 
21พระครูปลัดกติติวรวัฒน์(ทองพูล อินฺทโชโต), การจดัการองค์การ, อ้างแล้ว, 21 มีนาคม 2561. 



58 
 

พระครูวิบูลสารวิสุทธิ์ เจ้าอาวาสวัดหนองหัวแรต เจ้าคณะตําบลหนองหัวแรตมีความเห็นกับ
เร่ืองการจัดการองค์การว่า เป็นการสรรหาบุคลากรที่เหมาะสมกับงานในทุกด้าน เน้นคนท่ีมีประสบการณ์
และความรู้ความสามารถ ชายไทยที่จะเข้ามาบวชเป็นพระภิกษุสามเณร เป็นการเผยแพร่พระพุทธ 
ศาสนายังได้ดูแลรักษาความสะอาดเสนาสนะและบริเวณสถานที่ต่าง ๆ เหมาะสําหรับการบําเพ็ญบุญ
บําเพ็ญกุศล มีคณะกรรมการ ทําบัญชีฝากเข้าบัญชีโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้22 
 พระครูสุวรรณโพธิคุณ (แสวง อินฺทโชโต) รองเจ้าคณะอําเภอท่าตูม วัดโพธิ์ทอง ตําบล
กระโพ  ท่าตูม สุรินทร์ ได้กล่าวถึงการจัดการองค์การไว้ว่า ควรมีการกําหนดโครงสร้างและแผนปฏิบัติ
งานไว้ล่วงหน้า พร้อมจัดหางบประมาณสํารอง ให้เพียงพอกับการก่อสร้างหรือก่อสร้างซ่อมแซมสําหรับ
การบูรณปฏิสังขรณ์ มอบหมายหน้าที่ในการควบคุมดูแลงานรับผิดชอบตามความสามารถของพระในวัด23 
 พระครูสุวรรณสารพิบูล เจ้าคณะตําบลบางกระแจะ  เจ้าอาวาสวัดบุปผาราม (วัดปลายคลอง) 
ตําบลบางกระแจะ อําเภอเมือง  จังหวัดตราด ได้กล่าวถึงการจัดการองค์การไว้ว่า ควรมีการมอบหมาย
สั่งการโดยผู้ที่รับมอบหมายเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถตามความถนัดของแต่ละคน แต่ก็จะลําดับ
ความสําคัญก่อนหลังจัดการเป็นระบบส่ิงใดควรทําก่อนหลัง ถ้าพระที่รับผิดชอบ ยังไม่มีความรู้ด้าน
น้ันๆ ก็จะแนะนํา หรือส่งไปให้รับการฝึกอบรมศึกษาให้เข้าใจ24 
 2.3.3 ด้านภาวะของผู้นํา 
 พระราชธรรมาลังการ เจ้าอาวาสวัดบุญวาทย์วิหาร พระอารามหลวงช้ันตรี ที่ปรึกษา 
เจ้าคณะภาค ให้ข้อคิดเห็นด้านภาวะของผู้นําไว้ว่า เป็นการใช้ภาวะผู้นําที่เสมือนญาติผู้ใหญ่คอยดูแล 
แนะนําลูกหลานตามแนวความคิดของเจ้าอาวาสและคําปรึกษาของนักวิชาการ 

-  มีวิสัยทัศน์กว้างไกลเรื่องการศึกษา มุ่งพัฒนาการศึกษของ พระภิกษุสามเณรให้พัฒนา
ทั้งทางด้านศาสนา และก้าวตามความเปลี่ยนแปลงของโลกปัจจุบันอยู่ได้อย่างมีความสุข 

-  ติดต่อประสานงานกับราชการและองค์กรหรือหน่วยงานเอกชนเพื่อรับการสนับสนุนใน
กิจกรรมของวัดในทุกด้าน 

-  ติดตามความเจริญก้าวหน้าของศิษยานุศิษย์ ที่เคยเข้ามาศึกษา ณ วัด ไม่ว่าจะเป็น
พระภิกษุสามเณรและฆราวาส (จัดทําทําเนียบ)25 

 

                                                            
22พระครูวิบูลสารวิสุทธิ์, การจัดการองค์การ, อ้างแลว้, 23 พฤษภาคม 2561. 
23พระครูสุวรรณโพธิคุณ (แสวง อินฺทโชโต), การจัดการองค์การ, อ้างแล้ว, 16 พฤษภาคม 2561. 
24พระครูสุวรรณสารพิบูล, การจัดการองค์การ, อ้างแล้ว, 2 พฤษภาคม 2561. 
25พระราชธรรมาลังการ, ด้านภาวะผู้นํา, อ้างแล้ว, วันท่ี 24 เมษายน 2561. 
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-  เป็นที่เคารพสักการะและศรัทธาจากประชาชน ข้าราชการระดับสูงของจังหวัด และ
ผู้บริหารหน่วยงานหรือองค์กรหลัก ๆ ในจังหวัด 

-  การตัดสินใจรวดเร็ว ถูกต้องชัดเจน เป็นระบบและติดตามผลในระยะเวลาที่เหมาะสม 
-  ให้ความเมตตาสงเคราะห์ต่อผู้ที่ได้รับการดูแล ส่งเสริมและสนับสนุน ให้การพัฒนาจนถึง

ที่สุด 
-  มีความสนใจและติดตามความก้าวหน้าของวิวัฒนาการระบบการศึกษาใหม่ ๆ  
-  มีความคิดทันต่อสถานการณ์ กล้าเปลี่ยนแปลงระบบเก่า ๆ ถ้าเห็นว่าทําให้การพัฒนาล่าช้า 

 พระเทพวินยาภรณ์  (สมปอง ปญฺญาทีโป) รองเจ้าคณะภาค 16-17-18 เจ้าอาวาสวัด
พระมหาธาตุวรมหาวิหาร พระอารามหลวง มีความเห็นหรือข้อคิดด้านภาวะผู้นําว่า 

- เจ้าอาวาสควรมีวิสัยทัศน์กว้างไกล เข้าใจทั้งทางคดีโลกคดีธรรม  
- ควรสนใจศึกษาด้านพุทธศาสนาและความเปลี่ยนแปลงของสังคมทางโลกให้มีความรู้ด้วย 
- ปัจจุบันโลกเปลี่ยนแปลงมาก เจ้าอาวาสมีความสําคัญอย่างย่ิงทั้งในด้านผู้คิด ผู้ทําและ 

ผู้ตัดสินใจในการบริหารวัด ถือว่า เป็นผู้สําคัญในการบริหารจัดการสาธารณูปการ  
- เป็นผู้ที่มีทั้งวิชาและจรณะ ต้ังตนอยู่ในความดีงาม และก็ยังเป็นพระที่มีจริยวัตรงดงาม 
- เจ้าอาวาสมีความดีงามแล้วถึงจะเป็นนักพัฒนาที่เก่งมาก และยังกระจายอํานาจบริหาร

จัดการให้กับผู้ช่วยหลายฝ่ายที่มีความรู้ความสามารถในศาสตร์ต่าง ๆ ได้แบ่งเบาศาสนกิจ 
- มีมนุษยสัมพันธ์มีความอดทนสูง ดีพร้อมในทุกด้าน ความเลื่อมใสศรัทธาของประชาชน

จะมอบให้กับเจ้าอาวาสเสมอ 
- ความเสมอต้น มีความยุติธรรมยังส่งผลดีต่อวัดเป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการ

สาธารณูปการของคณะสงฆ์ได้ดีย่ิง26 
พระเทพปัญญามุนี เจ้าอาวาสวัดอาวุธวิกสิตาราม พระอารามหลวงช้ันตรี ให้ข้อคิดด้าน

ภาวะผู้นําว่า เจ้าอาวาสต้องเป็นผู้กล้าคิดกล้าทําและกล้าตัดสินใจ เพราะวัดเป็นศูนย์รวมจิตใจความ
ศรัทธา มีความดีงามพร้อมเพ่ือให้ประชาชนเกิดความเคารพนับถือมีความเศรัทธาสามารถช้ีแจงและ
ขอความร่วมมือได้ง่ายซึ่งเป็นผลดีต่อการบริหารจัดการสาธารณูปการ ผู้อบรมสั่งสอนให้ประชาชนมี
ความประพฤติเรียบร้อยมีระเบียบก็ต้องอาศัยพระ เจ้าอาวาสดําเนินการพัฒนาสาธารณูปการทุกอย่าง
ได้สําเร็จเป็นคุณสมบัติที่แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการปฏิบัติงานและจะเป็นผู้นําในการพัฒนา
ชุมชนได้และเป็นที่ยอมรับของประชากรทุกกลุ่ม มีความสุขุมรอบครอบ พร้อมเหตุผลที่สมบูรณ์ 

                                                            
26พระเทพวินยาภรณ์ (สมปอง ปญฺญาทีโป), ดา้นภาวะผู้นํา, อ้างแล้ว, 11 พฤษภาคม 2561. 
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ตัดสินใจและแก้ปัญหาได้ดี มีความยุติธรรม มีความขยันประหยัด เข้มแข็งและอดทนไม่ท้อถอยต่อ
ความยากลําบาก มีความต้ังใจและจริงจัง27 
 พระราชธรรมนิเทศ (พระพะยอม กัลยาโณ) เจ้าอาวาสวัดสวนแก้ว ให้ข้อคิดเกี่ยวกับ
ภาวะของผู้นําไว้ว่า ผู้นําต้องมีวิสัยทัศน์ อย่างเช่นเรื่องไฟฟ้าแสงสว่าง ทางเข้าวัด ไฟฟ้าติดดูแลความ
ปลอดภัยไหม สิ่งเหล่าน้ีไม่เคยมีแผน  ทั้งน้ีผลกระทบส่วนใหญ่เกิดเพราะปัญหา ไม่ได้เกิดเพราะ
ปัญญาเจ้าอาวาสต้องเป็นผู้ที่มีความรอบรู้ในการบริหารงานอยู่ในกฎระเบียบมีวิสัยทัศนกว้างไกลมี
ความเจริญและมีความรู้ในเรื่องเทคโนโลยีสื่อสารที่ทันสมัย การบริหารคน การบริหารเงิน การบริหาร
วัสดุ และการจัดการ การเป็นผู้นําของเจ้าอาวาสประยุกต์กับหลักสังคหวัตถุ ๔ ประกอบด้วย ทาน ปิยวาจา 
อัตถจริยา สมานัตตา28 

พระครูสุนทรวุฒิสาร เจ้าอาวาสวัดแสนเมืองมา เจ้าคณะตําบลบ้านหย่วน เชียงคําจังหวัด
พะเยา มีแนวคิดด้านภาวะผู้นําไว้ว่า ควรเป็นผู้ที่มีการศึกษาหาความรู้มีความรู้ความสามารถที่
เหมาะสมมีคุณธรรมมีเมตตาเสียสละและให้อภัย  มีความห่วงใยและหวังดี วัดต้องการให้ชุมชนได้มี
ความเป็นอยู่ ฐานะทางเศรษฐกิจมั่นคง มีโครงการให้ชุมชนมีผลงาน เช่น ถนนคนเดินเป็นตลาดใน
วัดสัปดห์ละคร้ัง การสร้างอาชีพของชมรมแม่บ้าน มีทุนทดรองให้ จัดการประชุมให้ความรู้ ในเกือบ
ทุกสาขาอาชีพ เป็นพระที่คิดเร็ว ทําเร็ว ใจกล้า มือเติบ29 
 พระครูปลัดกิตติวรวัฒน์(ทองพูล อินฺทโชโต) และเจ้าอาวาสวัดสมรโกฏิ บางกระสอ เมืองนนทบุรี 
ได้ให้ความเห็นเรื่องภาวะผู้นําว่า เจ้าอาวาสเป็นผู้ที่มีวิสัยทัศน์กว้าง วางโครงการ ประชุม มอบหมาย
งานผู้ที่มีความรู้ความสามารถดําเนินงาน ไม่มีการก้าวก่ายแต่เฝ้าดูการดําเนินการตามนโยบายส่งผล
ถึงชุมชน30 
 พระครูวิบูลสารวิสุทธิ์ เจ้าอาวาสวัดหนองหัวแรต เจ้าคณะตําบลหนองหัวแรตมีความเห็น
กับภาวะผู้นําไว้ว่า ผู้นําควรมีความรู้ความสามารถท่ีเหมาะสมมีคุณธรรมมีเมตตาเสียสละให้อภัยเป็นที่
เคารพศรัทธาของชาวบ้านให้ความนับถือ มีศักยภาพในการบริหารจัดการสูง และ ได้ริเริ่มขุดบ่อบาดาล
ทํานํ้าประปาสงเคราะห์ชาวบ้าน 6 หมู่บ้านประมาณ 1,300  ครอบครัว31  

พระครูสุวรรณโพธิคุณ(แสวง อินฺทโชโต) รองเจ้าคณะอําเภอท่าตูม วัดโพธิ์ทอง ตําบล
กระโพ  ท่าตูม สุรินทร์ มีความคิดเห็นว่าควรมีการสรรหาบุคคลที่เป็นผู้มีความรู้ ความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ด้วยการจัดอัตราพัฒนาสรรหาบุคลากรที่มีศักยภาพในการบริหารจัดการสูงสามารถแก้ปัญหา
                                                            

27พระเทพปัญญามุนี, ด้านภาวะผู้นํา, อ้างแล้ว, 14 เมษายน 2561. 
28พระราชธรรมนิเทศ (พระพะยอม กัลยาโณ), ด้านภาวะผู้นํา, อ้างแล้ว, 23 มีนาคม 2561. 
29พระครูสุนทรวุฒิสาร, ด้านภาวะผู้นํา, อ้างแล้ว , 19 เมษายน 2561. 
30พระครูปลัดกติติวรวัฒน์ (ทองพูล อินฺทโชโต), ด้านภาวะผู้นํา, อ้างแล้ว, 21 มีนาคม 2561. 
31พระครูวิบูลสารวิสุทธิ์, ด้านภาวะผู้นํา, อ้างแล้ว, 23 พฤษภาคม 2561. 
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อุปสรรคที่เกิดขึ้นจะได้ทันทีโดยไม่เกิดความเสียหายในภายหลัง มีวิสัยทัศน์ในการบริหารจัดการ
สาธารณูปการของคณะสงฆ์มีการประสานงานกับหน่วยงานราชการและ องค์กรเอกชนในการรับการ
สนับสนุนกิจกรรมทางศาสนกิจ32 
 พระครูสุวรรณสารพิบูล เจ้าคณะตําบลบางกระแจะ  เจ้าอาวาสวัดบุปผาราม (วัดปลายคลอง) 
ตําบลบางกระแจะ อําเภอเมือง ตราด ได้กล่าวถึงการจัดการองค์การไว้ว่า เจ้าอาวาสต้องมีวิสัยทัศน์
กว้างไกลวางแผนเตรียมการหาวิธีการแก้ปัญหาหากงานนั้นเกิดปัญหาอุปสรรคเกิดข้ึนจะได้ทําการ
แก้ปัญหาโดยรีบด่วน  เมื่อสั่งงานไปแล้วจะต้องรับผิดชอบร่วมกัน ไม่ว่าผลท่ีออกมาจะดีหรือไม่ดี เจ้า
อาวาสรับผิดชอบในส่วนที่สั่ง ผู้ปฏิบัติรับผิดชอบส่วนที่ปฏิบัติ  ต้องมาตรวจสอบดูว่า ผิดเพราะอะไร 
อย่างไรเจ้าอาวาสต้องรับผิดชอบเต็มที่33  
 2.3.4 ด้านการติดตามและประเมินผล   
 พระราชธรรมาลังการ เจ้าอาวาสวัดบุญวาทย์วิหาร พระอารามหลวงชั้นตรี ที่ปรึกษาเจ้า
คณะภาค มีความเห็นเรื่องการติดตามและประเมินผลว่า มีความจําเป็นและสําคัญมาก เพราะการ
ตรวจสอบผลท่ีออกมาได้ตามเป้าหมายถ้าผิดจากแบบต้องมีช้ีแจงเหตุผล ติดตามการปฏิบัติงานอย่าง
สม่ําเสมอเป็นระบบอย่างต่อเน่ือง34  

-  การตัดสินใจสั่งการโดยทําการวินิจฉัยสั่งการหลังจากมีการประสานจนเกิดความร่วมมือ 
-  เป้าหมายผลสําเร็จของวัดทุกการดําเนินกิจกรรมใดใด จะมีการประชุมในระดับหัวหน้างาน

แต่ส่วนใหญ่เป็นไปตามความเห็นชอบ ฆราวาส มัคนายกพุทธบริษัทที่ไปช่วยงานก็ดําเนินการตามมติ  
-  การติดตามประเมินผล จึงเป็นขบวนการกํากับให้ดําเนินการไปตามวัตถุประสงค์ มีการ

กระทําออกนอกวัตถุประสงค์ก็ต้องคอยทัดทานกัน เพ่ือไม่ให้เกิดความเสียหายในภายหลังได้ 
พระเทพวินยาภรณ์  (สมปอง ปญญาทีโป) รองเจ้าคณะภาค 16-17-18 เจ้าอาวาสวัด

พระมหาธาตุวรมหาวิหาร พระอารามหลวง มีความเห็นเรื่องการติดตามและประเมินผลว่า ที่ได้ปฏิบัติ
หน้าที่เข้าศึกษาสังเกต สรุปผมได้ ดังน้ีคือ35 

- ควรมีการมอบหมาย ภาระหน้าที่ให้แต่ละรูปที่มีความรู้ความชํานาญในแต่ละด้านให้
รับผิดชอบได้กํากับดูแลการก่อสร้างและการบูรณปฏิสังขรณ์ทั้งอุโบสถ ศาลาการเปรียญ กุฏิสงฆ์ 
ฌาปนสถาน และศาลาบําเพ็ญกุศลร่วมกับเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานท่ีจัดสรรงบให้  

                                                            
32พระครูสุวรรณโพธิคุณ(แสวง อินฺทโชโต), ด้านภาวะผู้นํา, อ้างแล้ว , 16 พฤษภาคม 2561. 
33พระครูสุวรรณสารพิบูล, ด้านภาวะผู้นํา, อ้างแล้ว, 2 พฤษภาคม 2562. 
34พระราชธรรมาลังการ, ด้านการติดตามและประเมินผล, อ้างแล้ว, วันท่ี 24 เมษายน 2561. 
35พระเทพวินยาภรณ์ (สมปอง ปญฺญาทีโป), ดา้นการตดิตามและประเมินผล, อ้างแล้ว, 11 พฤษภาคม 2561. 
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- ควรมีการมอบหมายงานให้แก่พระหรือบุคลากรในวัด ถือเป็นภาระหน้าที่ที่สําคัญใน
เบ้ืองต้น ของเจ้าอาวาสที่ควรคํานึงถึง  

- ควรมีการตรวจสอบ วิธีการและการใช้วัตถุในการบูรณปฏิสังขรณ์ ศาสนสถานที่ได้รับ
งบประมาณ และมีเจ้าอาวาสเป็นกรรมการร่วม หากงานใดผิดแบบหรือวัสดุไม่เป็นไปตามแบบได้แจ้ง
ให้ผู้ดําเนินการทราบและให้มีการปรับเปลี่ยนให้ถูกต้องตามสัญญาและเป็นไปตามรูปแบบของ
ศิลปวัฒนธรรมศรีวิชัยด้ังเดิม ไม่ปล่อยไปจนปัญหาลุกลามมากข้ึน   

พระเทพปัญญามุนี เจ้าอาวาสวัดอาวุธวิกสิตาราม พระอารามหลวงช้ันตรี ให้ข้อคิดด้าน
การติดตามและประเมินผลว่า การติดตามงานที่มอบหมายหรือประเมินผลงานที่มอบหมายให้ปฏิบัติ
ถือว่าเป็นสารสนเทศ (information) เพ่ือประกอบการตัดสินใจของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในโครงการทั้ง
ทางตรงและทางอ้อม การใช้ประโยชน์จากข้อมูลสารสนเทศ  สามารถดําเนินไปได้ตามเป้าหมายและ
ตามกรอบงบประมาณที่กําหนด  ปัญหา/อุปสรรคที่ดําเนินการแก้ไขได้ตรงจุดตรงเวลา และได้
ประโยชน์จากการซ่อมแซมปฏิสังขรณ์ โดยเฉพาะการยกระดับคุณภาพชีวิต ไม่ว่าจะเป็นเรื่องความ
ศรัทธา สุขภาพจิต และความเข้มแข็งส่งผลถึงประชาชนได้รับผลโดยตรง36  

ทุกกิจกรรม มีผู้รับผิดชอบดูแลติดตามความก้าวหน้า โดยพระที่มีความสามารถเฉพาะด้าน
เป็นการมอบหมาย แต่ทุกกิจกรรมมีการรายงานให้ทราบผลความก้าวหน้าทุกระยะติดตามจนสําเร็จ 

การอ่านรายงานผลการดําเนินเป็นเพียงการตรวจสอบ มีความเข้าใจในระดับหนือ แต่ถ้าได้
ไปเห็นกับตาตามสภาพจริง ย่อมเข้าใจได้ดีและชัดเจนสามารถที่จะตัดสินใจสั่งดําเนินงานต่อไปหรือ 
ยุติงานได้อย่างชัดเจน 
 พระราชธรรมนิเทศ (พระพะยอม กัลยาโณ) เจ้าอาวาสวัดสวนแก้ว ให้ข้อคิดเกี่ยวกับ
เรื่องการติดตามและประเมินผลน้ันว่า ผลการปฏิบัติจะดูได้จาก รายงาน ไปตรวจสอบจากรายงาน 
หรือดูผลตอบแทนที่ได้รับมาว่ามันสมเหตุสมผลประการใด. แต่จะลงไปติดตามและจัดการแก้ปัญหาใน
กรณีที่มีปัญหาเกิดขึ้น ในทุกเรื่องไม่ว่าการปกครองภายในวัด ถ้าต่างสาขาออกไป ก็มีผู้ช่วยคอยกํากับ
ดูแล แล้วจะติดตามไปสังเกตในภายหลัง ฉะน้ันผู้รับคําสั่งเมื่อปฏิบัติต้องมีความรอบคอบ รอบรู้และ
เข้าใจจุดหมาย จึงจะควบคุมให้ผลงานออกมาเป็นที่ไว้วางใจได้ รับคําสั่งแล้วถ้าไม่เข้าใจต้องซักถาม 
อย่าคิดเอง ผลงานจะไม่ถูกต้อง ผิดจากวัตถุประสงค์ หรือพูดง่าย ทั้งผู้สั่งและผู้รับคําสั่งต้องมีความรู้
สามารถปฏิบัติให้ได้ ตรงตามวัตถุประสงค์ทุกอย่าง37 
 

                                                            
36พระเทพปัญญามุนี, ด้านการติดตามและประเมินผล, อ้างแล้ว, 14 เมษายา 2561.  
37พระราชธรรมนิเทศ (พระพะยอม กัลยาโณ), ด้านการติดตามและประเมินผล, อ้างแล้ว, 23 มีนาคม 2561. 
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พระครูสุนทรวุฒิสาร เจ้าอาวาสวัดแสนเมืองมา เจ้าคณะตําบลบ้านหย่วน เชียงคําจังหวัด
พะเยา มีความเห็นเรื่องการติดตามและประเมินผลว่า ได้มีการประชุมวางแผน ใน 3 ระยะ คือ ก่อนการ
ดําเนินงาน ระหว่างการดําเนินกิจกรรมและหลังการดําเนินงานไปแล้ว จะได้ทราบข้อบกพร่อง จุดที่
ต้องแก้ไข ปรับปรุงเพ่ือการดําเนินการในคราวต่อไปโดยผู้ที่มีคุณสมบัติในแต่ละด้านได้ควบคุมศาสน
สมบัติซึ่งเป็นการใช้การควบคุมตรวจสอบให้เกิด การจัดการศาสนสมบัติสนองความต้องทุกภาคส่วน 
อย่างรัดกุม กิจกรรมของวัดมีหลายโครงการ  มอบหมายงานตามความสามารถท่ีจะดําเนินการได้ แต่
ทุกกิจกรรม เจ้าอาวาสจะควบคุมดูแลโดยทั่วไปให้กรรมการแต่ละคณะรับผิดชอบไป การติดตามและ
ประเมินผล จะกระทําด้วยตนเองเป็นส่วนใหญ่ ยกเว้นมีภารกิจที่เร่งด่วนจึงมอบหมายให้บุคคลที่คิดว่า
ควรเข้าใจในการดําเนินงานได้ไปติดตามประเมินผลดูว่า การปฏิบัติได้ผลตามจุดมุ่งหมายท่ีวางไว้
หรือไม่ เจ้าอาวาสต้องรับทราบผลการดําเนินงานจากรายงานเมื่อจบส้ินโครงการ แต่ระหว่างการ
ดําเนินงานต้องตรวจสอบด้วยตนเองหรือมอบหมายคนอื่นไปดูแล้วรายงงาน เพราะการดําเนิน
กิจกรรมใด ๆ ของวัดต้องรายงานให้ พระเถระระดับผู้ใหญ่รับทราบ หรือถวายรายงานเป็นลายลักษณ์
อักษร38 

พระครูปลัดกิตติวรวัฒน์(ทองพูล อินฺทโชโต) และเจ้าอาวาสวัดสมรโกฏิ บางกระสอ เมือง
นนทบุรี ได้ให้ความเห็นเร่ืองการติดตามและประเมินผลว่า การตรวจสอบทุกระยะของการดําเนินการ 
มีการเห็นสิ่งไหนที่ผิดก็มีการปรับปรุงแก้ไขตลอดเวลาการดําเนินการก็จะมีผลงานที่ออกมามีคุณภาพ
มีความเหมาะสมเรียบร้อย การติดตามประเมินผลการก่อสร้างซ่อมแซมหรือบูรณปฏิสังขรณ์ ได้
วางแผน และศึกษาขั้นตอน รายละเอียดมาก่อน เมื่อดําเนินการตรวจสอบติดตามทุกระยะ มีอะไรที่
ผิดจากแบบหรือรายละเอียดไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์เดิม จะทักท้วงแก้ไขให้ปรับปรุงทันทีไม่ปล่อย
ให้ดําเนินการไปจนเสร็จสิ้นหรือใกล้เสร็จแล้วมาปรับแก้ไข นอกจากจะเสียค่าใช่จ่ายเพ่ิมแล้วยัง
เสียเวลาความรู้สึกที่ดีอีกด้วย การแก้ไขภายหลังจะไม่สมบูรณ์เหมือนการสร้างต้ังแต่เริ่ม การ
ตรวจสอบติดตามประเมินผลจึงนับว่ามีส่วนสําคัญของการปฏิบัติหรือตรวจสอบงาน39 

พระครูวิบูลสารวิสุทธิ์ เจ้าอาวาสวัดหนองหัวแรต เจ้าคณะตําบลหนองหัวแรตมีความเห็น
เรื่องการติดตามและประเมินผล ว่า ที่วัดเน้นการพัฒนาจิต จะมีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติธรรม
ทําอย่างต่อเน่ืองเก็บข้อมูลเปรียบเทียบปรับปรุงทําตลอดเวลา ดําเนินการปฏิสังขรณ์วัดโดยการซักถาม
ตรวจสอบผลการปฏิบัติงานหลังจากให้เวลาในการทํางาน ตรวจสอบผลความคืบหน้าและประสิทธิภาพ
ของงานที่ออกมารวมถึงการติดตามงานด้านอ่ืน ๆ ต้องมีการเปรียบเทียบผลการพัฒนาเสมอ40 

                                                            
38พระครูสุนทรวุฒิสาร, ด้านการติดตามและประเมินผล, อ้างแล้ว, 19 เมษายน 2561. 
39พระครูปลัดกิตติวรวัฒน์ (ทองพูล อินฺทโชโต), ด้านการติดตามและประเมินผล, อ้างแล้ว, 21 มีนาคม 2561. 
40พระครูวิบูลสารวิสุทธิ์, ด้านการติดตามและประเมินผล, อ้างแล้ว, 23 พฤษภาคม 2561. 
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ยังมีโครงการจัดการด้านตําแหน่งในการอุปโภคและบริโภค ต้ังแต่การทําอ่างเก็บกักนํ้า การขุด
บ่อนํ้าบาดาล จากการใช้มือโยกจนถึงการติดต้ังป้ัมนํ้าไฟฟ้า เดิมให้บริการเฉพาะในวัดได้ขยายให้บริการ
ชุมชนพ้ืนใกล้วัด และขยายพื้นที่บริการออกไป ต่อมาในระยะหลัง องค์การบริหารส่วนตําบลขอไป
จัดการดําเนินการเองแต่ก็ให้วัดเป็นที่ปรึกษา ก็ได้ติดตามดําเนินการ ประเมินความก้าวหน้าเพ่ือแก้ไข 
การทําหัวเช้ือนํ้าหมักเพ่ือแจกจ่าย ให้ชุมชนน้ําไปขยายผลต่อเป็นการปรับพัฒนาสุขภาพพลานามัยของ
ชุมชน ได้มีการติดตามผลที่ชุมชนนําไปขยายผล ว่ามีผลดีหรือเสียหายคอยให้ความช่วยเหลือแก้ปัญหา
เป็นที่ปรึกษาเพ่ือความเจริญรุ่งเรืองของชุมชนโดยรอบวัด 

พระครูสุวรรณโพธิคุณ(แสวง อินฺทโชโต) รองเจ้าคณะอําเภอท่าตูม วัดโพธิ์ทอง ตําบล
กระโพ ท่าตูม สุรินทร์ มีความเห็นเรื่องการติดตามและประเมินผลว่า มีความเห็นเร่ืองการติดตามและ
ประเมินผลว่า การติดตามประเมินผลและการตัดสินใจการวินิจฉัยสั่งการประสานงานกันจะเกิดความ
ร่วมมือเป้าหมายผลสําเร็จของวัด มีความเห็นว่าสิ่งไหนที่ผิดก็มีการปรับปรุงแก้ไขตลอดเวลาการ
ดําเนินการก็จะมีผลงานที่ออกมาได้มีคุณภาพมีความเหมาะสมเรียบร้อย มีการแจ้งผลการตรวจสอบ 
ผลการประเมินให้ทุกฝ่ายในที่ประชุมได้ทราบ ทําการอย่างเปิดเผยตรงไปตรงมา และเปิดโอกาสให้ทุก
ฝ่ายทําการตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ได้ตลอดเวลา การติดตามประเมินผลงานที่ใหญ่สลับซับซ้อนก็
จัดต้ังคณะกรรมการประกอบด้วยพระภิกษุ กรรมการคฤหัสถ์ เจ้าหน้าที่องค์กรรัฐ ร่วมเป็นกรรมการ
ติดตามประเมินผลการดําเนินงาน มีส่วนร่วมในการดําเนินงานและแก้ไขปัญหา ปัญหาที่ไม่ใหญ่โตก็สั่ง
การโดยหัวหน้าคณะกรรมการ ถ้ามากมายใหญ่โตก็เชิญคณะกรรมการประชุมแก้ไขปัญหาอย่างเป็น
ระบบ กิจกรรมส่วนใหญ่ของวัดเป็นสถานที่ดําเนินกิจกรรมของชุมชนโดยมีวัดเป็นศูนย์กลาง
ประสานงานดําเนินงาน ปัญหาส่วนใหญ่จะหาบุคลากรที่จะมาร่วมเป็นคณะกรรมการ คนมีน้อยเพราะ
ส่วนใหญ่จะมีภาระหน้าในการหาเลี้ยงครอบครัว บางกิจกรรมหาผู้ร่วมดําเนินการยาก41 

พระครูสุวรรณสารพิบูล เจ้าคณะตําบลบางกระแจะ  เจ้าอาวาสวัดบุปผาราม (วัดปลาย
คลอง) ตําบลบางกระแจะ เมือง  ตราด มีความเห็นเร่ืองการติดตามและประเมินผลว่าการติดตาม
ซักถามตรวจสอบผลการปฏิบัติงานหลังจากให้เวลาในการทํางานไปสักระยะหน่ึงแล้วทําการ
ตรวจสอบผลความคืบหน้าและประสิทธิภาพของงานท่ีออกมา จะได้ดําเนินการในขั้นต่อ ๆ ไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ หากได้แก้ไขปรับปรุงข้อผิดพลาดกับการดําเนินงานในขั้นตอนแรกหมดไปแล้ว ผลก็จะมี
มาในบางเร่ือง ที่มีปัญหามาก หาคนที่จะมีรับผิดชอบช่วยงานมีไม่มาก ถึงมีและอาสาดําเนินการก็ขาด
ทักษะดําเนินงาน จึงทําให้บุคลากรแต่ละคนต้องรับผิดชอบ ในหลายเรื่อง ประสิทธิภาพการดําเนิน 

                                                            
41พระครูสุวรรณโพธิคุณ(แสวง อินฺทโชโต), ด้านการติดตามและประเมินผล, อ้างแล้ว, 16 พฤษภาคม 2561. 
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งานผลจึงออกมาเท่าที่จะเป็นไปได้ แต่ก็ต้องร่วมมือกันแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าให้ดําเนินไปด้วยความ
ราบรื่น แต่ก็เป็นภาระงานที่แสนสาหัส42 
  
2.4 ปัญหาการบริหารจัดการสาธารณูปการของคณะสงฆ์ท่ีพบ 

 
ปัจจุบันวัดจํานวนมากมีสภาพวัดทรุดโทรมเต็มไปด้วยสิ่งสกปรกและความไม่เป็นระเบียบ 

วัดซึ่งเคยสะอาดร่มรื่นเรียบร้อยเป็นสิ่งดึงดูดใจชาวบ้านให้เข้าไปทําบุญพักผ่อนหย่อนใจ ก็กลายเป็น
วัดที่ขาดระเบียบ สกปรก ไม่ร่มรื่น ทําให้ประชาชนไม่ศรัทธา ไม่อยากเข้าวัด ที่เคยเป็นศูนย์กลางของ
กิจกรรมทางสังคมที่พึงปรารถนา มีการมั่วสุมอบายมุขขี้เหล้าเมายาหรือเล่นการพนันมักพบได้ 

ในขณะเดียวกันก็มีวัดที่มุ่งพัฒนาถาวรวัตถุ ให้มีความโอ่อ่า หรูหรา มีสิ่งก่อสร้าง เสนาสนะ
ใหญ่โตราคาแพง โตที่สุด แพงที่สุดในจังหวัด หรือในภาคก็ดีบางทีก็อ้างเป็นสถิติระดับชาติ หรือระดับ
โลก วัดประเภทน้ีเมื่อต้องใช้ทุนรอนมาก เจ้าอาวาสก็ต้องหาเงินเก่งเป็นพิเศษ ก็มักไม่แคล้วอาศัย   
พระพุทธคุณ สร้างวัตถุมงคล เคร่ืองรางของขลัง หรือทํานายทายทักโชคชะตาราศี สะเดาะเคราะห์   
สะเดาะโศก และ ยังพบปัญหาการสร้างเทพเจ้า รูปเคารพในศาสนาความเช่ืออ่ืน ซึ่งเป็นการปฏิบัติ     
สวนทางกับคําสอน ของพระพุทธเจ้า “ทรงนําคนออกจากเทพ เข้าสู่ธรรม” แต่คนบางพวก “แสวงหา
เทพละทิ้งธรรม” โดยเฉพาะ การสร้างศาสนวัตถุที่ไม่ใช่พุทธและประชาสัมพันธ์ในทางอิทธิฤทธ์ิ
ปาฏิหาริย์ บวงสรวงอ้อนวอนดลบันดาล ไม่ใช่คําสอนของพุทธ 

ทั้งนี้ภารกิจของคณะสงฆ์ ที่ต้องครอบคลุมทั้งการบริหารจัดการภายในวัดและในระดับ
ดูแลนําทางความเจริญยับย้ังความเสื่อมให้แก่ผู้คนในสังคม เป็นที่พ่ึงเป็นตัวอย่างทีดี การพัฒนาวัด
หรือการจัดสาธารณูปการ ให้เป็นไปตามจุดมุ่งหมายของการมีวัด เจ้าอาวาสจะต้องมีการต่ืนตัว และ
บําเพ็ญตนเป็น “อัตถจารีบุคคล” คือเป็นคนทําประโยชน์โดยการจัดกิจการต่าง ๆ ของวัดด้าน
สาธารณูปการ คือ อาวาสสัปปายะ คือ การทําให้วัดเป็นที่อยู่สบาย ทําให้วัดเป็นอาราม เป็นรมณีย์
สถาน เป็นที่รื่นรมย์ใจ เจริญตา แก่ผู้พบเห็นเป็นศูนย์กลางของชุมชน ทั้งทางด้านวัตถุและจิตใจด้วย
การพัฒนาวัดให้เป็นอาราม มีการรักษาความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายใน 

2.4.1 ปัญหาด้านการวางแผน 
แผนงานที่วัดวางไว้จากคนกลุ่มเดียว คนส่วนใหญ่ไม่ทราบแนวปฏิบัติทั้งที่คนส่วนใหญ่ ควรรับรู้ 

เพราะไม่มีการประชุมเป็นระยะ เพ่ือมอบหมายงานและซักถามข้อข้องในในการปฏิบัติงาน 
การจัดกิจกรรมของวัดหาคนที่ร่วมเป็นคณะกรรมการรับผิดชอบงานน้อยมาก บางโครงการ

จะหาคนร่วมงานรับผิดชอบดําเนินการหายากมาก จะพ่ึงพาเจ้าหน้าที่รัฐ ก็มีภาระงานมากเป็นได้โดยมีส่วน
ร่วมเป็นหลักในการดําเนินงานไม่มีประสิทธิภาพของงานจึงได้ผลน้อยเกินไปไปสอดรับกับแผน 
                                                            

42พระครูสุวรรณสารพิบูล, ด้านการติดตามและประเมินผล, อ้างแลว้, 2 พฤษภาคม 2562. 
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กรรมการบางคนท่ีได้รับผิดชอบงานไม่มีความรู้หรือถนัดในด้านนั้น ๆ พอ 
การทํางานภายในวัดยังไปรวมที่หน่วยเดียว มีกรรมการชุดเดียวรับผิดชอบหลายด้าน  
การมอบหมายงานให้รับผิดชอบจะมีเฉพาะในกลุ่มเป็นญาติพ่ีน้องกันเอง แม้เป็นงานระดับ

อําเภอ 
ผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบในส่วนงานต่าง ๆ ไม่ประสานงานกันแบ่งแยกขัดแย้งกันเองบ้าง 
คณะกรรมการบางหน่วยย่อยของวัดทํางานล่าช้า ไม่มีการช่วยเหลือ งานไม่ก้าวหน้าทําให้

งานอ่ืนเสียเวลาต้องรอกันเอง 
การบริหารแต่ละวัดแบ่งแยกกัน เด็ดขาด(วัดใครวัดมัน)ไม่ช่วยเหลือ ไม่มีแผนการบริหารแบบ

เครือข่ายช่วยเหลือกัน 
พระสังฆาธิการขาดสภาพคล่องทาง ด้านการเงินงบประมาณใช้ในการก่อสร้างและการ

บูรณปฏิสังขรณ์อย่างต่อเน่ือง 
 2.4.2 ปัญหาด้านการจัดการองค์การ 
เจ้าอาวาส ควรจะสนับสนุนให้ ผู้ช่วยเจ้าอาวาส พระหรือคณะกรรมการวัดได้รับการอบรม

ความรู้ที่เกี่ยวกับการจัดการ 
การแต่งต้ังเป็นเจ้าอาวาส น่าจะกําหนดคุณสมบัติที่ชัดเจน ไม่ควรได้รับเอกสิทธ์ิใดใด 
เจ้าอาวาสได้รับการแต่งต้ังมาจากต่างถิ่นไม่มีความรู้ความเข้าใจในขนบธรรมเนียมประเพณี

ท้องถ่ินของวัดที่มารักษาการ 
ศาสนสมบัติในวัดขาดการดูแลเอาใจใส่ ศาสนสถาน เสนาสนะกุฏิชํารุดทรุด โทรมอาจเกิด

อันตรายกับผู้ที่เข้าพัก ไม่มีการบํารุงรักษาให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้การพัฒนาซ่อมแซมปฏิสังขรณ์  
ศาสนสมบัติหาบุคลากรที่มีความเช่ียวชาญช่วยควบคุมดูแลในการบํารุงรักษาหรือให้คําปรึกษา 

ศาสนสมบัติที่เป็นเทคโนโลยีสมัยใหม่ถูกทิ้งไว้ขาดการบํารุงรักษา จากการชํารุดเล็กน้อย อาจ
แปรสภาพเป็นสูญเสียอย่างถาวร 

ปัญหาหน้ีสินจากการบูรณบํารุงรักษาหรือการปฏิสังขรณ์จากเงินบริจาค ทั้ง ๆ ที่เงินสํารอง
มีพอจ่าย 

ไม่จัดทําทะเบียนวัสดุ ครุภัณฑ์การได้มาและการจําหน่ายวัสดุครุภัณฑ์ที่หมดสภาพ 
การจัดทีมงานท้ังพระสงฆ์และฆราวาส ผู้ให้การสนับสนุนจัดการหาบุคคลช่วยงานยาก 

เพราะแต่ละคนแต่ละฝ่ายต้องมีหน้าที่รับผิดชอบครอบครัว นับว่าเป็นปัญหามาก 
การมอบหมายหน้าที่ให้รับผิดชอบยังมีการเล่นพรรคพวกไม่เป็นไปตาม 
การแต่งต้ังไวยาวัจกรเพ่ือช่วยงานกิจการวัดควรให้ได้คนดีมีศีลธรรม 
ควรสนับสนุนให้พระหรือบุคลากรที่เกี่ยวข้องได้เข้ารับการฝึกอบรม ได้รับการฝึกอบรมหรือ

ได้รับการศึกษาที่สูงข้ึน 



67 
 

2.4.3 ปัญหาด้านภาวะผู้นํา 
เจ้าอาวาสของวัดที่เป็นที่รู้จักวัดมักจะมีความเจริญ มักจะเป็นผู้นําที่มีความคิดที่มีวิสัยทัศน์

กว้างไกล คิดไว ใจกล้า ช้าไม่เป็น เน้นคุณภาพ   
เจ้าอาวาสที่ได้รับแต่งต้ังจากต่างวัด ถึงแม้จะมีความรู้ แต่อายุและพรรษายังน้อยไม่เป็นที่

ศรัทธาของชุมชนใหม่ 
เจ้าอาวาสที่ได้รับการแต่งต้ังมายังไม่เป็นท่ีรู้จัก หรือเรียกว่า คงยังไม่มีบารมีพอ 
การดํารงตนอยู่ในตําแหน่งของเจ้าอาวาสบางวัด ประพฤติปฏิบัติเกิดปัญหาการติเตียน 
พระสังฆาธิการอาจจะขาดความรู้ความเข้าใจ ด้านการสาธารณูปการ 
พระสังฆาธิการไม่มีการประสานกับหน่วยงานภาครัฐเพ่ือขอรับการช่วยเหลือ ในวัดการ

ทํางานยังไม่เป็นระบบมี การทํางานก้าวก่ายทําให้งานล่าช้า แต่ละฝ่ายไม่รู้ว่าตนเองมีอํานาจและ
หน้าที่แค่ไหน 

การบริหารจัดการสาธารณูปการในบางเรื่องเจ้าอาวาสไม่กล้าตัดสินใจทําให้เกิดความ
เสียหายต่อศาสนสมบัติมากข้ึน  

เจ้าอาวาสมีอายุมากการบริหารจัดการและความสามารถในการคิดวิเคราะห์แก้ปัญหาสั่ง
การไม่ทันการ 

เจ้าอาวาสไม่มีวิสัยทัศน์และความกล้าหาญในการนําองค์กร 
คณะสงฆ์บางแห่งพระไม่มีความรู้เรื่องศิลป์วัฒนธรรม ไม่ทันเหตุการณ์โลกปัจจุบัน 
2.4.4 ปัญหาด้านการติดตามและประเมินผล 
การบริหารจัดการสาธารณูปการของเจ้าอาวาส บางเรื่องยังเป็นที่เคลือบแคลงของพระและ

คณะกรรมการวัดรวมถึงชาวบ้านที่เข้ามาทําบุญที่วัดด้วย 
การจัดทําบัญชีการเงิน รายรับ-จ่ายและบัญชีการเงินแต่ละประเภทไม่เป็นปัจจุบันขาดความ

โปร่งใส 
พระที่รับผิดชอบการก่อสร้างหรือคณะกรรมการขาดทักษะความรู้และประสบการณ์  ใน

การอนุรักษ์ศิลปกรรม 
กรรมการตรวจสอบการก่อสร้างบางครั้งไม่มีความเป็นธรรม หรือบางคนไม่เข้าใจ ใน

บทบาทภาระและหน้าที่ของตน ความเห็นไม่ไปในทิศทางเดียวกัน หรือมีการตรวจรับงานทั้งที่งาน
ยังไม่เสร็จเรียบร้อยตามข้ันตอน 

การก่อสร้างซ่อมแซมศาสนสถานส่วนใหญ่วัดไม่ได้รับผิดชอบการจ้างเป็นงบประมาณจาก
หน่วยราชการผู้รับเหมาจะไม่ฟังคําทัดทานจากวัดหรือข้อแนะนําของพระที่เห็นว่าการก่อสร้างน่าจะไม่
ตรงกับวัตถุประสงค์เดิม 
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หลังเสร็จสิ้นการดําเนินการแต่ละโครงการวัดควรจะต้ังคณะกรรมการตรวจสอบและ
ประเมินผลความคืบหน้าของโครงการ 

การประเมินผลการพัฒนาสาธารณูปการในเร่ืองต่าง ๆ ของวัด ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ทําการ
ควบคุมดูแลการก่อสร้างซ่อมแซม โครงการราคาท่ีมากกว่าหน่ึงล้าน น่าจะได้มีคําสั่งต้ังคณะกรรมการ
อย่างถูกต้อง 

วัดไม่มีการตรวจคุมงานในการบูรณศาสนสมบัติว่าผู้รับเหมาดําเนินงานไปตามรูปแบบ 
ถูกต้องตามแบบของกรมศิลปากรหรือศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นเดิม 

2.4.5 ผลวิเคราะห์ความคิดเห็นการบริหารจัดการสาธารณูปการของคณะสงฆ์ ผลดังน้ี 
ปัญหาการบริหารจัดการสาธารณูปการของคณะสงฆ์ ด้านการวางแผน พบปัญญามากที่สุด

คือ กิจกรรมของวัดไม่ว่าเป็นงานประเพณีจัดทําไปโดยอาศัยการจัดเป็นประจําปัญหาจึงเกิดมีประจํา
ทุกครั้งที่จัดงาน รองลงมา คือ แผนงานที่วางไว้จากคนกลุ่มเดียวบางปัญหาคนส่วนใหญ่ไม่ทราบแนว 
ปฏิบัติ  และน้อยที่สุด คือ การดํารงตนอยู่ในตําแหน่งของเจ้าอาวาสบางวัด ประพฤติปฏิบัติเกิดปัญหา
การติเตียนของสังคมทําให้ส่งผลกระทบมาถึงวัด ด้านการจัดองค์การ ที่พบปัญหามาก คือศาสนสมบัติ
ในวัดขาดการดูแลเอาใจใส่ อาจจะเน่ืองจากวัดได้รับการช่วยเหลือโดยเฉพาะคนท่ีจะเป็นกําลังในการ
ทํางานมีน้อย การที่ให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้ ที่น้อยที่สุด คือ พระ เจ้าหน้าที่ บุคลากรในวัดเกิดความ
เคลือบแคลงในบางเร่ืองไม่ได้รับการช้ีแจงให้เข้าใจ ด้านภาวะผู้นํา ที่พบปัญหามาก คือ พระสังฆาธิการ 
ขาดสภาพคล่องทาง ด้านการเงินงบประมาณใช้ในการก่อสร้างและการบูรณปฏิสังขรณ์อย่างต่อเน่ือง 
รองลงมา คือ พระสังฆาธิการไม่มีการประสานกับหน่วยงานภาครัฐเพ่ือขอรับการช่วยเหลือ และที่
น้อยที่สุด คือ เจ้าอาวาสของวัดที่เป็นที่รู้จักวัดมักจะมีความเจริญ มักจะเป็นผู้นําที่มีความคิดที่มี
วิสัยทัศน์กว้างไกล คิดไว ใจกล้า ช้าไม่เป็น เน้นคุณภาพ และด้านการติดตามและประเมินผล ที่พบ
ปัญหามาก คือ กรรมการตรวจสอบการก่อสร้างบางครั้งไม่มีความเป็นธรรม รองลงมา คือ คณะกรรมการ
ที่มาควบคุมตรวจสอบการก่อสร้างปฏิสังขรณ์บางคนไม่รู้จักภาระและหน้าที่ของตน และน้อยที่สุด คือ
วัดไม่มีการตรวจคุมงานในการบูรณศาสนสมบัติว่าผู้รับเหมาดําเนินงานไปตามรูปแบบ ถูกต้องตาม
แบบของกรมศิลปากร   

สรุปการบริหารจัดการสาธารณูปการของคณะสงฆ์ 
การสาธารณูปการเป็นการบูรณและการพัฒนาวัดหรือการก่อสร้างและบูรณปฏิสังขรณ์

เสนาสนะเพ่ือปรับปรุงสภาพวัด รวมถึงการดูแลรักษาและจัดการศาสนสมบัติ โดยวัดต้องมีแผนผัง ที่
สอดคล้องกับยุคพัฒนา กําหนดการปลูกสร้างภายในวัดและการดําเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของวัดให้
ดําเนินการควบคุมแบบแปลนเสนาสนะแต่ละวัดให้อยู่ในหลักประหยัดและพอเหมาะพอควร แก่สภาพ
ท้องถ่ิน ดําเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาด้านอาคารสถานท่ีและสิ่งแวดล้อมเพ่ือให้วัดเอ้ือประโยชน์แก่ 
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ประชาชนหรือสังคมผู้เป็นเจ้าของวัดน้ัน ควบคุมให้แต่ละวัดที่สร้างถาวรวัตถุให้เป็นทรงไทย หรือให้
รักษาศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นเป็นสําคัญ 

การสาธารณูปการเป็นงานประดับบารมีเจ้าอาวาส เป็นงาน ที่ให้ความสําคัญแก่เจ้าอาวาส
ทําให้เห็นผลงานของเจ้าอาวาส การบริหารงานด้านสาธารณูปการ ของเจ้าอาวาสหรือวัดตามพระ
ธรรมวินัย ควรให้เกิดประโยชน์เกิดความสุขแก่ชุมชนในแต่ละท้องถิ่น เป็นศูนย์รวมทั้งทางจิตใจและ
ทางกิจกรรมของสังคมนั้น เป็นที่อุปการะช่วยเหลือเก้ือกูล ประชาชนด้วยประการต่าง ๆ และเป็นที่
ภาคภูมิใจของประชาชนในถ่ินน้ัน ๆ ด้วย ควบคุมการจัดการศาสนสมบัติของวัดให้เป็นไปตาม
กฎกระทรวง ภาระงานที่ควรดําเนินการ มีดังน้ี 

1. แผนผังวัด การกําหนดแผนผังวัดมิใช่เป็นเร่ืองยุติตายตัว ย่อมมีข้อยักย้ายถ่ายเทไปตาม
เหตุการณ์ ขอให้คํานึงขนาดของวัดและชุมชนพร้อมกับสภาพที่ดินที่ต้ังวัดและความเหมาะสมเป็น
สําคัญ จัดแบ่งออกเป็นเขต คือ เขตพุทธาวาส เขตสังฆาวาส เขตการศึกษา และเขตสาธารณ
สงเคราะห์ และแดนอภัยทาน ตามควรแก่ที่ต้ังวัดและชุมชน 

2. วัดต้องมีความรู้ในการต่อเติมอาคาร จะต้องคํานึงถึงรูปแบบที่สอดคล้องกับอาคารเดิม 
เพ่ือเป็นการอนุรักษส์ถาปัตยกรรมและสิ่งแวดลอ้ม 

3.อาคารที่เป็นองค์ประกอบของวัด เช่น ศาลาท่านํ้าร้านค้า ห้องสุขา ควรอยู่ห่างจาก 
อาคารสําคัญ และต้องมีสภาพเรียบง่าย สอดคล้องกลมกลืนส่งเสริมซึ่งกันและกันกับตัววัด  

4.บริเวณท่ีเป็นเขตพุทธาวาส ไม่สมควรจะสร้างสิ่งก่อสร้างใด ๆ เพ่ิมเติม  
5. บริเวณท่ีเป็นลานธรรมต้องกําหนดขอบเขตให้เป็นสัดส่วน  
6. บริเวณที่เป็นเขตสังฆาวาส อันเป็นที่ต้ังกุฏิสงฆ์การก่อสร้างสิ่งก่อสร้างใหม่ต้องให้คง

รูปลักษณะเดิมเพ่ือไม่ให้เกิดการทําลายรูปแบบ  
7. กรณีเป็นวัดที่มีความสําคัญ หากมีการสร้างร้านค้าต้องอยู่ในที่ไม่บังสายตาเม่ือมองไปยัง

ตัวอาคารหลัก  
8. พ้ืนที่ลานวัดจะต้องส่งเสริมให้พ้ืนที่วัดมีบรรยากาศที่เหมาะสม  
9. หลีกเลี่ยงการติดป้ายโฆษณาสินค้าขนาดใหญ่ไม่ว่าด้านกําแพงวัดหรือในบริเวณวัด  
10. ต้นไม้ที่จะปลูกควรเป็นต้น ไม้ประจําท้องถ่ิน และเป็นต้นไม้ที่นิยมปลูกกันในวัด ควร

ดูแลรักษาไม่ให้เสื่อมโทรม  
11. รักษาความสะอาด จัดที่ทิ้งขยะที่มีสีสันกลมกลืน มีรูปทรงท่ีไม่สะดุดตาและมีความ

แข็งแรงรักษาง่าย  
12. วัดควรจัดให้มีการสอดส่องดูแลพ้ืนที่ใกล้เคียงบริเวณวัดว่าจะดําเนินกิจกรรมใด ๆ ที่ 

ขัดแย้งกับสภาพวัด ควรจะหาทางคัดค้านกิจกรรมที่ไม่เหมาะสม  
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13. วัดจะต้องให้ความรู้ ความเข้าใจเพ่ือสร้างความตระหนักให้แก่ผู้มาเยือน ให้เห็นความ 
สําคัญในฐานะวัดเป็นแหล่งศิลปกรรม  

14. วัดควรมีแนวทางในการลดเลิกการแข่งขันสร้างศาสนวัตถุ  
15. วัดควรดําเนินทางสายกลางเพ่ือสอดคล้องกับพุทธศาสนาอย่างแท้จริง  
16. วัดที่มีโบราณสถานขึ้นทะเบียนไว้ การดําเนินงานด้านต่าง ๆ ต้องประสานกับทางด้าน 

กรมศลิปากร  
จากแผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา 2560-2564 “การนํานโยบายสู่การ

ปฏิบัติ ที่เกิดผลกระทบต่อพระศาสนาโดยภาพรวม ดังน้ันการปรับปรุงตัวหรือปฏิรูปกิจการต่างๆ 
ในทางพระศาสนา เพ่ือลดจุดอ่อน และเสริมจุดแข็ง ที่เป็นปัจจัยสําคัญที่จะทําให้สังคมได้มองเห็น
ผลงานและคุณค่าของพระสงฆ์ และพระศาสนาได้มากขึ้น อันจะนํามาซึ่งความมั่นคงถือว่าเป็น
โอกาสปฏิรูปกิจการของพระศาสนา โดยมีแผนแม่บทการปฏิรูปกิจการพระศาสนาเป็นแกนกลาง 
มหาเถรสมาคมจึงจัดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการสื่อสารแผนยุทธศาสตร์ในการปฏิรูปกิจการพระ
ศาสนาสู่การปฏิบัติ แต่ถ้าแผนจะดีมีประโยชน์อย่างไร หากไม่ถูกนําไปสู่การปฏิบัติ ก็ย่อมไร้ประโยชน์ 
สมดังพระพุทธดํารัสที่ตรัสเตือน พุทธบริษัทว่า “ตุมฺเหหิ กิจฺจํ อาตปฺปํ อกฺขาตาโร ตถาคตา ความ
เพียร เธอทั้งหลายต้องทําเอง เราตถาคตเป็นเพียงแต่ผู้บอก” แผนต่างๆ จึงจะมีผลได้เพราะการ
ปฏิบัติ 43   

ปัญหาการสาธารณูปการของคณะสงฆ์ 
การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพการสาธารณูปการของวัดหรือศาสนสถานในด้านต่าง ๆ 

น้ัน ควรต้ังอยู่บนพ้ืนฐานการทํางานแบบมีส่วนร่วมระหว่างวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และภาค
ประชาชนต้ังแต่เร่ิมต้นโครงการมีการวางแผนร่วมกัน รวมทั้งการปรึกษาหารือและร่วมกันแก้ไขปัญหา
ที่เกิดขึ้น โดยต้องมีการเตรียมความพร้อมในด้านต่าง ๆ 4 ด้าน ดังน้ี  

1. ความพร้อมด้านกายภาพ เป็นการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในวัดใหม่ความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยสวยงาม อาคารและสิ่งปลูกสร้างได้รับการดูแลและรักษา สามารถ รักษาความเก่าแก่ และ
คุณค่าทางสถาปัตยกรรมเอาไว้ได้ รวมท้ังโบราณวัตถุและศิลปวัตถุที่มีการจัดการอย่างเป็นระบบ เป็น 
หมวดหมู่ และมีคําอธิบายประวัติความเป็นมาที่ชัดเจน เพ่ือให้คนพิการและคนทุกวัยเข้ามาทํา
กิจกรรมในพ้ืนที่ได้อย่างสะดวก และปลอดภัย 

                                                            
43พระราชวรเมธี, ดร. และคณะ, แผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา 2560-2564 “การนํา

นโยบายสู่กรปฏิบัติ”, (กรุงเทพมหานคร : สนง.พระพุทธศาสนา, 2559), หน้า 7.    
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2. ความพร้อมด้านนโยบาย เป็นการสนับสนุนด้านนโยบายการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพ วัด และศาสนสถาน มีการกําหนดแนวปฏิบัติเป็นรูปธรรม และมีหน่วยงานหรือองค์กรมา
รองรับอย่างเป็นระบบ  

3. ความพร้อมด้านบุคลากร เป็นการเตรียมบุคลากรทั้งบรรพชิตกับคฤหัสถ์เพ่ือให้มีความรู้ 
ความสามารถในการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพวัดและศาสนสถาน  

4. ความพร้อมด้านการบริหารจัดการ เป็นการจัดการโครงสร้างการบริหารที่เป็นระบบ มี
การแบ่งโครงสร้างออกเป็นฝ่ายต่าง ๆ เพ่ือดูแลรับผิดชอบในภารกิจของวัดถือเป็นการกระจายอํานาจ
ในการบริหารงานเพ่ือให้เกิดความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น 

การบริหารจัดการสาธารณูปการของคณะสงฆ์ ที่ควรพิจารณา คือ 
1. งานอนุรักษ์และทํานุบํารุงศาสนสถาน แบ่งได้เป็น 3 ด้าน ดังน้ี 
 1.  ด้านบูรณะ หมายถึง การซ่อมแซมโบราณสถานคํานึงถึงรูปแบบและฝีมือช่างด้ังเดิม 

รวมท้ังหลักฐานทางโบราณคดีและหลักฐานอ่ืน ๆ ในกรณีที่จําเป็นต้องสร้างเสริมส่วนที่ขาดหายไป 
ต้องทําให้กลมกลืนกับของเดิม ในขณะเดียวกันก็ต้องแสดงถึงความแตกต่างแยกจากวัสดุของเดิมได้  

 2. งานอนุรักษ์ศาสนวัตถุ จิตรกรรม ที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ 
 3. งานจัดสร้าง ศาสนสถานหรือศาสนวัตถุเพ่ือการใช้ประโยชน์ทางศาสนา 
2. ปัญหาด้านสาธารณูปการของคณะสงฆ์ที่ได้จากการศึกษา 
 1.  ระเบียบวิธีการบริหารจัดการงบประมาณมีปัญหา 
 2.  ระบบการบริหารจัดการสาธารณูปการ ทั้งศาสนวัตถุศาสนสถาน ศาสนบุคคลที่

สามารถตรวจสอบหรือถ่วงดุลอํานาจกันได้ให้ดําเนินงานไปมีประสิทธิภาพ 
 3.  วัสดุอุปกรณ์สิ่งปลูกสร้างและการบูรณปฏิสังขรณ์ในแต่ละวัดยังมีสภาพไม่พร้อม ไม่

เหมาะสม ไม่เป็นที่สัปปายะ ไม่สะอาด ไม่เป็นระเบียบ 
 4.  การจัดการของพระสังฆาธิการอาจจะขาดการวางแผน ขาดการจัดทีมงานทั้งพระสงฆ์

และฆราวาส ขาดผู้ให้การสนับสนุนวิธีการจัดการที่เหมาะสมกับการก่อสร้างและการบูรณปฏิสังขรณ์  
 5.  การบูรณปฏิสังขรณ์พระเจดีย์ โบสถ์ กุฏิเสนาสนะ ศาลาการเปรียญ ที่ผิดจากรูปแบบ

ด้ังเดิมและการควบคุมตรวจสอบ รวมถึงงบประมาณที่ได้รับ 
 6.  การปรับภูมิทัศน์ของศาสนสถานรวมไปถึงเขตปริมณฑลของวัด สะพาน ถนนการ

สัญจรเช่ือมต่อวัดกับชุมชน 
 7.  การจัดหาแหล่งนํ้า เตรียมนํ้าบริโภคอุปโภคที่สะอาด ห้องสุขา โรงครัว สถานที่จอด

ยานพาหนะสําหรับผู้มาร่วมศาสนกิจ 
 



บทที่ 3 
การบริหารจัดการสาธารณูปการสมัยใหม ่

 
 ความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในทางสังคมเศรษฐกิจและการเมืองการศาสนา มีหลาย
ความคิดว่าการอยู่ในบริบทแวดล้อมอย่างใหม่ที่ไม่เคยประสบพบเห็นมาก่อน การทําความเข้าใจ
บริบทอย่างใหม่ในยุคโลกาภิวัตน์ เกิดเหตุการณ์ที่สั่นคลอนศรัทธาในพระพุทธศาสนา เหล่าพุทธ
บริษัทก็ควรจะช่วยกันพิจารณา หาทางแก้ไขปรับปรุง เพ่ือความม่ันคงสถาพรของพระพุทธศาสนาอัน
เป็นศาสนาประจําชาติไทย เป็นภารกิจอย่างหน่ึงที่ต้องปรับเปลี่ยนวิธีการแต่ให้คงไว้ตามหลักการเดิม 
สําหรับการศึกษาเรื่อง “การบริหารจัดการสาธารณูปการสมัยใหม่” ผู้วิจัยได้กําหนดไว้ ดังน้ี  

3.1 แนวคิดและทฤษฎีการบริหารจัดการสาธารณูปการสมัยใหม่ 
3.2 การวิเคราะห์องค์การ ด้วย SWOT 
3.3  สรุปผลการวิเคราะห์แนวคิดและทฤษฏีการบริหารจัดการสาธารณูปการสมัยใหม่ 
3.4 ความคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้มีส่วนเก่ียวข้องกับการบริหารจัดการสาธารณูปการ

สมัยใหม่ 
3.5 ความคิดเห็นของเจ้าอาวาสและผู้ช่วยเจ้าอาวาสที่มีประสบการณ์การบริหารจัดการ

สาธารณูปการสมัยใหม่ 
3.6 ข้อดีปัญหาและการแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการสาธารณูปการสมัยใหม่ 

 
3.1 แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับการบริหารจัดการสาธารณูปการสมัยใหม่ 

    
โลกปัจจุบันน้ีการจัดการในหลาย ๆ ภาคส่วนองค์กรให้ความสําคัญ ไม่ว่าจะเป็นองค์กรรัฐ 

องค์กรเอกชนหรือแม้กระทั่งองค์การทางศาสนา และในแต่ละองค์กรก็ให้สารัตถะในการจัดการที่
แตกต่างกันออกไป บางองค์กรมุ่งเน้นการจัดการที่ผลผลิตอย่างสุดโต้ง บางองค์กรมุ่งเน้นการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลให้เป็นเลิศ แนวคิดที่ให้ความสําคัญต่อการบริหารจัดการด้านสาธารณูปการ ดังน้ี 

ยุคการบริหารสมัยใหม่น้ีมีนักทฤษฎียุคใหม่เกิดข้ึนมากมาย และสม่ําเสมอ มีการค้นคิด
วิธีการบริหารจัดการหลากหลายรูปแบบออกมาไม่ต่างจากการทดลองทางวิทยาศาสตร์ 
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Henri Fayol ถึงแม้ว่าเขาจะเป็นนักทฤษฎียุคเดียวกันกับ Frederick Winslow Taylor
บิดาแห่งแนวความคิดการจัดการแบบวิทยาศาสตร์ (Scientific Management) แต่ทฤษฎีการจัดการ
ของเขาน้ันแตกต่างจนได้รับการยกย่องว่าเป็น Founder of Modern Management Method ผู้
ก่อกําเนิดศาสตร์แห่งการบริหารยุคใหม่เลยทีเดียว โดยแนวความคิดของเขาให้ความสําคัญกับ
บุคคลากร ระบบการทํางาน ระบบค่าตอบแทน ไปจนถึงระบบสวัสดิการ เพ่ือสร้างความเป็นธรรมแก่
แรงงานและสร้างความภักดีต่อองค์กรในคราวเดียวกันด้วย ทฤษฎีของเขาน้ันก็คือ Fayolism หรือ
ทฤษฎีการบริหารจัดการธุรกิจ Theory of Business Administration น่ันเอง โดยมีหลักการสําคัญอยู่ 
5 ปัจจัยหลักที่เรียกว่า POCCC ซึ่งต้องประสานสอดคล้องกันได้แก่ 1) การวางแผน (P–Planning)      
2) การจัดองค์กร (O–Organizing) 3) การบังคับบัญชาหรือสั่งการ (C–Commanding) 4) การ
ประสานงาน(C–Coordinating) และ 5) การควบคุม (C–Controlling) 1 

Frederic Winslow Taylor (เฟรเดอริค วินสโลว์ เทย์เลอร์) บุคคลที่โดดเด่นที่สุดในยุค
และถือเป็นผู้เริ่มต้นสร้างทฤษฎีเก่ียวกับการบริหารจัดการเลยก็ว่าได้ เขาได้รับการยกย่องว่าเป็น 
“บิดาแห่งการจัดการแบบวิทยาศาสตร์ (Principle of Scientific Management)” ซึ่งเป็นบุคคลแรก
ที่นําแนวความคิดการจัดการแบบวิทยาศาสตร์ (Scientific Management) มาใช้กับระบบ
อุตสาหกรรม เขาต้ังใจช้ีให้เห็นว่าการจัดการในรูปแบบนี้ดีกว่าการจัดการในรูปแบบเดิมอย่าง Rule 
of Thumb ที่ไม่มีรูปแบบชัดเจนด่ังในอดีตที่ผ่านมา โดยเขาได้เริ่มศึกษาวิธีเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ทํางานในโรงงานอุตสหากรรมหลอมเหล็กที่เพนซิลวาเนีย สหรัฐอเมริกา ในปี ค.ศ. 1878 ซึ่งเป็นช่วงที่
เศรษฐกิจตกตํ่าและการบริหารงานไร้ประสิทธิภาพอย่างยิ่ง Taylor ได้นําเอาวิธีการต่าง ๆ มาใช้ 
ต้ังแต่การฝึกอบรมให้พนักงานใช้อุปกรณ์, การแบ่งงานออกเป็นส่วน ๆ อย่างชัดเจน, ตลอดจนการใช้
วิธีจ่ายค่าแรงตามรายช้ิน ซึ่งทําให้โรงงานนี้มีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึนถึง 4 เท่าตัวเลยทีเดียว สําหรับ
แนวความคิดตามรูปแบบน้ีจะให้ความสําคัญกับปริมาณมากกว่าคุณภาพการผลิต2 

Max Weber (แม็กซ์ เวเบอร์) ผู้ที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นเจ้าตํารับระบบราชการ 
(Bureaucracy) โดยเขาได้ทําการศึกษาระบบโครงสร้างขององค์กรขนาดใหญ่มากมายในยุคน้ัน แล้ว
นําเสนอการจัดการองค์กรขนาดใหญ่ขึ้นมาในปี ค.ศ. 1911 โดยมีการกําหนดโครงสร้างตลอดจนการ
บริหารงานที่ชัดเจน โดยมีองค์ประกอบ 7 ประการ ดังน้ี  1) หลักลําดับข้ัน (hierarchy) 2) หลักความ
สํานึกแห่งความรับผิดชอบ (responsibility) 3) หลักแห่งความสมเหตุสมผล (rationality)  4) หลักการ

                                                            
1Fayol, Henri, Administration Industrielle et  GeÂneÂrale, Dunod et Pinat, Paris, 1917, p. 74. 
2Fredric Widslow Taylor, อ้างถึงใน พะยอม วงศ์สารศรี, องค์การและการจัดการ, พิมพ์คร้ังท่ี 5, 

(กรุงเทพมหานคร : ไทยวัฒนาพานิช, 2537), หน้า 36. 
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มุ่งสู่ผลสําเร็จ (achievement orientation) 5) หลักการทําให้เกิดความแตกต่างหรือการมีความชํานาญ
เฉพาะด้าน (Specialization) 6) หลักระเบียบวินัย (discipline) และ 7) ความเป็นวิชาชีพ (Professionalization) 3 

แนวคิดทฤษฎีการบริหารสมัยใหม่  ฟาโยล์ (Henry Fayol) ได้วิเคราะห์แยกแยะวิถีทางที่
จะให้ผู้บริหารทุกคน  สามารถบริหารงานของตนให้บรรลุผลสําเร็จตามเป้าหมายได้  คุณสมบัติ
ทางด้านเทคนิควิธีการทํางานน้ัน  สําคัญที่สุดในระดับคนงานธรรมดา แต่สําหรับระดับสูงขึ้นไปกว่าน้ัน
ความสามารถ ทางด้านบริหาร จะเพ่ิมความสําคัญตามลําดับ และมีความสําคัญมากที่สุดในระดับ
ผู้บริหารข้ันสุดยอด (top executive) ควรจะได้มีการอบรม (training) ความรู้ทางด้านบริหารควบคู่
กันไปกับความรู้ทางด้านเทคนิคในการทํางาน4  

3.1.1 ทฤษฎีองค์การอาจแบ่งได้เป็น 3 ทฤษฎีด้วยกัน คือ 
1.  ทฤษฎีด้ังเดิม (Classical organization theory)  
2. ทฤษฎีสมัยใหม่ (Neo-Classical organization theory)  
3. ทฤษฎีสมัยปัจจุบัน (Modern organization theory) 
1)  ทฤษฎีด้ังเดิม แนวความคิดทฤษฎีด้ังเดิม ได้วิวัฒนาการจากการปกครองแบบทหาร 

จนมาถึงปลายศตวรรษที่ 19 ได้มีนักบริหารสร้างรูปแบบการบริหารในระบบราชการข้ึน คือ แมควีเบอร์ 
และการสร้างรูปแบบการบริหาร โดยใช้การจัดการทางวิทยาศาสตร์ คือ เฟรดเดอริค เทย์เล่อร์ ทฤษฎี
น้ีมีหลักการว่า “คนเป็นเคร่ืองมือที่ทําให้องค์การไปสู่จุดหมายปลายทางได้” ซึ่งมีรายละเอียดต่อไปน้ี 

 (1) การจัดองค์การแบบราชการ (Bureaucracy) ของ แมค วีเบอร์ ( Max Weber) 
ได้เน้นให้เห็นถึงการจัดโครงการที่เป็นระเบียบ สาระสําคัญที่ แมควีเบอร์ ได้เน้นก็คือ องค์การแบบ
ราชการในอุดมคติน้ัน จะต้องประกอบด้วย 

  1. จะต้องมีการแบ่งงานกันทํา โดยให้แต่ละคนปฏิบัติงานในสาขาที่ตนมี
ความชํานาญ 

  2. การยึดถืองานให้ยึดถือกฎเกณฑ์ระเบียบวินัยโดยเคร่งครัด เพ่ือที่จะให้ได้
มาตรฐานของงานเท่าเทียมกัน การยึดถือกฎเกณฑ์น้ีจะช่วยขจัดพฤติกรรมที่บุคคลแตกต่างกันสามารถมา
ประสานงานกันได้ 
                                                            

3Max Weber, The Theory of Social and Economic Organization, trans by A.M. Henderson 
and Talcott Parsons, (New York : The Free Press 1974),  p.139 อ้างถึงใน พิทยา บวรพัฒน์, รัฐประศาสนศาสตร์ : 
ทฤษฎีและแนวทางการศึกษา (ค.ศ. 1887-1970), พิมพ์ครั้งท่ี 4, (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ์จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, 2538), หน้า 20. 
 4Fayol, Henri,  Administration industrielle et générale; prévoyance, อ้างถึงใน พระครูพิพิธจารุธรรม, 
“การบริหารวัดในพระพุทธศาสนาเชิงบูรณาการ”, ดุษฏีนิพนธ์ปริญญาศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต, สาขาพุทธศาสน์
ศึกษา,  (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย), 2550, หน้า 139. 
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  3. สายการบังคับบัญชาต้องชัดเจน โดยผู้บังคับบัญชามอบหมายอํานาจหน้าที่
และความรับผิดชอบลดหล่ันกันลงไป 

  4. บุคคลในองค์การต้องไม่คํานึงถึงความสัมพันธ์ส่วนบุคคล โดยพยายาม
ทํางานให้ดีที่สุดเพ่ือเป้าหมายขององค์การ 

  5. การคัดเลือกบุคคล การว่าจ้าง ให้ขึ้นอยู่กับความสามารถ และการเลื่อน
ตําแหน่งให้คํานึงถึงการประสบความสําเร็จในการงานและอาวุโสด้วย จุดอ่อนขององค์การแบบราชการก็
คือ การเน้นที่องค์การโดยละเลยการพิจารณาถึงปัญหาของคน และเช่ือว่าการที่มีโครงสร้างที่รัดกุม
แน่นอนจะช่วยให้บุคคลปรับพฤติกรรมให้เป็นไปตามความต้องการขององค์การได้ 

 (2) การจัดองค์การแบบวิทยาศาสตร์ ( Scientific Management) ของเฟรดเดอริค 
เทย์เล่อร์ (Frederic Taylor) เป็นการจัดองค์การแบบนําเอาวิธีการศึกษาวิทยาศาสตร์มาวิเคราะห์และ
แก้ปัญหา เพ่ือปรังปรุงประสิทธิภาพขององค์กรให้ดีขึ้น การศึกษาทางวิทยาศาสตร์ได้เริ่มจากการหา
ความสัมพันธ์ระหว่างงานและคนงาน โดยการใช้การทดลองเป็นเกณฑ์เพ่ือหามาตรการทํางานที่มี
ประสิทธิภาพสูงสุด โดยท่ีคนงานจะถูกพิจารณาว่าต้องการทํางานเพ่ือเศรษฐกิจด้านเดียว โดยละเลย
การศึกษาถึงแรงจูงใจ อารมณ์ และความต้องการในสังคมของกลุ่มคนงาน เพราะเช่ือว่าเงินตัวเดียวจะ
ล่อใจให้คนทํางานได้ดีที่สุด5 

 (3) เฟรดริค วิดสโลว์ เทเลอร์ (F.W. Taylor) เป็นบิดาแนวความคิดด้านการจัดการ
แบบวิทยาศาสตร์ ซึ่งรู้จักกันดีว่าเป็นทฤษฎีจัดการแบบคลาสสิก เขาเป็นผู้ริเ ร่ิมนําวิธีการทาง
วิทยาศาสตร์มาแก้ไขปัญหาที่พบในองค์การท่ีเขาทํางานอยู่ ซึ่งเป็นการนําหลักการที่มีกฎเกณฑ์เข้ามา
แทนที่วิธีการลองผิดลองถูกที่เคยใช้กัน โดยเทเลอร์ ได้เสนอหลักการจัดการตามแนวความคิดของเขา
ไว้พอสรุปได้ดังน้ี6  
 1. พัฒนาวิธีทํางานวิธีที่ดีที่สุด (one best ray) ที่ผ่านการวิเคราะห์อย่างมี
หลักเกณฑ์แทนการใช้กฎที่ไม่แน่นอน (rule of thumb) 
 2.  ใช้หลักเกณฑ์ทางวิทยาศาสตร์ที่มีหลักเกณฑ์ คัดเลือก ฝึกหัด สอนและ
พัฒนาคนงานให้มีคุณสมบัติตรงตามงานท่ีปฏิบัติ เพราะในอดีตคนงานจะทํางานของตนและแสวงหา
ประสบการณ์ไปเรื่อย ๆ จนพบวิธีที่ดีที่สุดด้วยตนเอง 
 3. มีการร่วมมือกับคนงานอย่างจริงใจ เพ่ือให้เช่ือมั่นได้ว่างานทั้งหมดได้
ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ได้พัฒนาขึ้น 

                                                            
5Fredric Widslow Taylor, อ้างถึงใน พะยอม วงศ์สารศรี, องค์การและการจัดการ, อ้างแล้ว, หน้า 37. 
6เรื่องเดียวกัน, หน้า 39. 
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 4.  มีการแบ่งงานและความรับผิดชอบระหว่างการจัดการและแรงงานหรือ
กล่าวง่าย ๆ ว่ามีการแบ่งงานและความรับผิดชอบระหว่างฝ่ายบริหารและฝ่ายผลิต เพราะในอดีตน้ัน
งานและความรับผิดชอบส่วนใหญ่จะตกอยู่ฝ่ายผลิต 

2) ทฤษฎีสมัยใหม่ ทฤษฎีน้ีมีหลักการว่า “คนเป็นปัจจัยที่สําคัญและมีอิทธิพลต่อ   
การเพ่ิมผลผลิตขององค์การ” โดยเน้นให้เห็นถึงความสําคัญของคนที่ทําหน้าร่วมกันในองค์การ        
ที่ประกอบไปด้วยบุคคลทํางานมีเป้าหมายร่วมกัน ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลเป็นปัจจัยที่สําคัญและ
มีอิทธิพลต่อการกําหนดการผลิต ขวัญในการทํางานเป็นสิ่งสําคัญ การเข้ามีส่วนร่วมในกิจกรรมและ
การตัดสินใจระหว่างฝ่ายบริหาร และฝ่ายคนงานย่อมจะสร้างความพึงพอใจให้กับทุกฝ่ายโดยได้สร้าง
ผลผลิตอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยได้ ทฤษฎีที่มีส่วนสําคัญมากต่อขบวนการมนุษย์สัมพันธ์ได้แก่ Elton 
Mayo7 ซึ่งได้การทดลองวิจัยและค้นพบว่า ขวัญของคนงานมีความสําคัญต่อการเพ่ิมการผลผลิตและ
ประสิทธิภาพของงาน กลุ่มคนงานจะพยายามสร้างปทัสถานของกลุ่มตน 

3)  ทฤษฎีสมัยใหม่ปัจจุบัน ทฤษฎีน้ีกล่าวว่าเป็นการศึกษารูปแบบขององค์การใน
ปัจจุบันโดยเน้นที่การวิเคราะห์องค์การในเชิงระบบ (Systems Analysis of Organization) ความ 
สัมพันธ์ระหว่างส่วนต่าง ๆ ที่อยู่ภายในองค์กร การศึกษาว่าองค์การในระบบหน่ึง ๆ น้ันได้คํานึงถึง
องค์ประกอบภายในองค์กรทุกส่วน ได้แก่ ตัวป้อน กระบวนการ ผลผลิต ผลกระทบ และสิ่งแวดล้อม  
(Input process Output Feedback and Environment) การศึกษาองค์การในรูประบบน้ันได้
พยายามที่จะมององค์การในลักษณะการเคลื่อนไหว (Dynamic) และปรับเข้ากับรูปแบบองค์การได้ใน
ทุกสภาวะแวดล้อมทั้งน้ีลักษณะกระบวนการทางด้านโครงสร้างที่บุคคลต่าง ๆ จะต้องเก่ียวพันซึ่งกัน
และกันเพ่ือบรรลุเป้าหมายตามที่ต้องการ จึงมีการศึกษาพฤติกรรมองค์การในลักษณะใหม่ ๆ เช่น 
พฤติกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ การบริการแบบมีส่วนร่วม การพัฒนาองค์การ คิว.ซี . และการบริหาร
แบบอนาคตนิยม เป็นต้น 

3.1.2 แนวคิดการบริหารจัดการสมัยใหม่  
การจัดการในองค์กรสมัยใหม่ (Modern organization) คือการที่มีคนมาทํางานร่วมกัน

อย่างเป็นระบบเพ่ือให้ได้บรรลุเป้าหมาย ซึ่งได้มีนักการบริหารที่มีแนวคิดคล้ายกัน คือ ไบรย์แมน8 ได้
เสนอแนวคิดในการบริหารงานแบบมีส่วนร่วมที่จะมีผลต่อ ทัศนคติการปฏิบัติงานและการกระตุ้นจูง
ใจผู้ใต้บังคับบัญชา กล่าวคือ แนวทางที่จะไปสู่เป้าหมายมีความ ชัดเจน บรรยากาศของการมีส่วนร่วม

                                                            
7Elton, Mayo, The Social Problems of An Industrial Civilization, (Boston: Harvard Graduate 

School of Business, 1945),  p. 48.  
  8Bryman, A. Leadership and Organization. (London : Routedge & Kegan Paul, 1986), p.139. 
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ควรจะต้องทําให้แนวทางที่จะไปสู่เป้าหมายมีความชัดเจนย่ิงขึ้น พอล และเคนเน็ต9 มีความเห็น   
ตรงกับ โรเบิรต แอล.แคทซ10  ที่ได้คิดค้นวิธีการบริหาร “สามทักษะ” (Three - Skill Method) 
พบว่า ผู้บริหารต้องมีความสามารถในการบริหาร 3 ด้านมีสาระสําคัญ ดังน้ี การทักษะเชิงเทคนิค 
(Technical Skill) หมายถึง ความสามารถในการใช้ความรู้ใช้เครื่องมือระเบียบวิธีการ ปฏิบัติงาน
วิธีการทํางานที่เหมาะสมให้งานบรรลุผลสําเร็จคือ การวางแผน กระบวนการกลุ่มและติดต่อสื่อ 
ความหมาย และการจัดการพร้อมกับทักษะเชิงมนุษย์(Human Skill) หมายถึง ความสามารถในการ
ปฏิบัติงานร่วมกับคน สามารถเข้าใจและจูงใจคนอ่ืนให้ร่วมมือร่วมใจทํางานได้อย่างดีด้วยการจูงใจ
และบํารุงขวัญการประสานงานและ การใช้ทักษะเชิงมโนมติ (Conceptual Skill) หมายถึง 
ความสามารถเข้าใจถึงส่วนต่าง ๆ ของหน่วยงานที่สัมพันธ์กัน สามารถคิดวิเคราะห์ตัดสินใจให้งานต่าง ๆ 
ดําเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ ทักษะนี้ผู้บริหารจะต้องมีประกอบด้วยการตัดสินใจ (Making 
Decisions) การขจัดความขัดแย้ง (Managing Conflict) หลักการบริหารจากแนวคิดตะวันตก
สอดคล้องกับการบริหารท่ีมีประสิทธิภาพ ซึ่งพระธรรมโกศาจารย์11 ได้พูดถึงนักบริหารที่ดีไว้ว่า “ต้อง
สามารถจูงใจคนแก่ง ให้ปรองดองกัน และพร้อมใจกันทํางานให้บรรลุเป้าหมาย” ดังในทุติยปาปณิก
สูตร12 พระพุทธเจ้าทรงกําหนดหน้าที่ คุณลักษณะของผู้บริหาร ดังน้ี จักขุมา คือการมีวิสัยทัศน์ มี
ทักษะในการคิดแบบนักบริหาร มีการคิดกว้าง มองไกล ใฝ่สูง วิธูโร คือมีการจัดการที่ดีจัดบุคคลากร
ให้ตรงกับสายงานที่ถนัด นิสสยสัมปันโน คือการมีมนุษย สัมพันธ์ต่อกันการรู้จักเอาใจเขามาใส่ใจเรา 
และงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับการบริหารจัดการองค์การ 

3.1.3 การบริหารจัดการสาธารณูปการสมัยใหม่   
การสาธารณูปการเป็นงานด้าน การก่อสร้างหรือการบูรณปฏิสังขรณ์เสนาสนะและ

สิ่งก่อสร้างต่าง ๆ  การทําป้ายวัด ทําประวัติ ทําแผนผัง สร้างถาวรวัตถุ หรือการจัดการสาธารณูปการ
เพ่ือ อาวาสสัปปายะ อาหารสัปปายะ  บุคคลสัปปายะ  ธรรมสัปปายะ   

 “สัปปายะ” หมายถึง มีประโยชน์ก่อให้เกิดความเจริญเป็นธรรมที่มีอุปการะต่อการศึกษา
และปฏิบัติ หรือ สิ่งที่สบาย สภาพเอ้ือ สิ่งที่เกื้อกูล สิ่งที่เอ้ือต่อการอยู่ดีและการที่จะพัฒนาชีวิต หรือ 

                                                            

     
9Paul Hersey and Kenneth H. Blanchard, Management of Organization Behavior. (New 

Jersey : PranticeHall, Inc., 1977), pp. 6-7. 
10Robert L. Katz, “Skills of an Effective Administrators”. Harvrd Business Review. 33 

(January - February 1995) : 33-42.   
11พระเมธีธรรมาภรณ์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต), พระพุทธศาสนาในยุคโลกาภิวัตน์. (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์ 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2539), หน้า 11.  
12พระไตรปิฎกภาษาไทย, เล่มท่ี 20, หน้า 163-165.  
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สิ่งที่เหมาะสมกันอันเก้ือหนุนในการเจริญภาวนาให้ได้ผลดี ช่วยให้สมาธิต้ังมั่น ไม่เสื่อมถอย13  ที่
เก่ียวกับการบริหารจัดการของคณะสงฆ์  

 
แนวคิดการบริหารจัดการสาธารณูปการสมัยใหม่ 

 
      

ภาพที่ 3.1 แสดงแนวคิดการบริหารจัดสาธารณูปการสมัยใหม ่
  

กิจการคณะสงฆ์และงานพระศาสนาในด้านต่าง ๆ ของวัดแบ่งได้ 3 เร่ืองคือ การบูรณะและ 
พัฒนาวัด การก่อสร้างและบูรณปฏิสังขรณ์เสนาสนะ และการดูแลรักษาและจัดการศาสนสมบัติของวัด 
นอกจากน้ันยังได้กล่าวอีกว่าการบริหารงานสาธารณูปการของเจ้าอาวาสหรือวัด ตามพระธรรมวินัยควร
ให้เกิดความสงบสุข สัปปายะ 4 อย่างคือ 1) อาวาสสัปปายะ ที่อยู่เป็นสุขสบายคือทําให้วัดเป็นอาราม
เป็นที่ร่มรื่นรื่นรมย์เป็น รมณียสถานเจริญตาสบายใจแก่ผู้พบเห็นเป็นศูนย์กลางของชุมชนทั้งด้านวัตถุ
และจิตใจ 2) อาหารสัปปายะ อาหารเป็นที่สบายตาตามปกติเมื่อมีที่อยู่แล้วต้องคํานึงถึงการกินอาหาร
การจัดสวัสดิการเรื่องอาหาร 3) บุคคลสัปปายะ บุคคลเป็นที่สบายเร่ืองของบุคคลภายในวัดหรือบุคคล
ที่เก่ียวข้องกับวัด  คนวัดแบ่งออกเป็น 4 ประเภท คือ ภิกษุสงฆ์สามเณร อุบาสกอุบาสิกาและเด็กวัด 4) 
ธรรมสัปปายะ ธรรมที่เป็นสบาย จุดมุ่งหมายหลักของวัด คือ เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรม เป็นที่แสดงพระ
ธรรมเทศนา หรือการกล่าวบรรยายธรรมแก่พุทธศาสนิกชนตามหมวดธรรมต่าง ๆ 

                                                            
13พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), การพัฒนาท่ีย่ังยืน, (กรุงเทพมหานคร : สหธรรมิก, 2551), หน้า 

210. 
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 สรุป การบริหารจัดการสาธารณูปการ ด้วยหลักสัปปายะน้ันหมายถึง การสร้างสภาพเอ้ือ
สภาวะท่ีเกื้อหนุน สิ่งสถานที่หรือบุคคลซึ่งเป็นที่สบายเหมาะกัน เก้ือกูลโดยเฉพาะท่ีช่วยเกื้อหนุนการ
บําเพ็ญและประคับประคองรักษาสติปัญญา โดยการสาธารณูปการ ซึ่งเก่ียวข้องกับศาสนวัตถุและศาสน
สมบัติน้ัน นับเป็นหน่ึงในองค์ประกอบสําคัญของงานคณะสงฆ์  ซึ่งสมควรได้รับการปรับปรุง และพัฒนา
ให้เจริญมั่นคง  หากงานด้านสาธารณูปการดําเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพแล้ว ก็ย่อมอํานวยประโยชน์ 
ต่อการสืบทอดพระสัทธรรมของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างราบร่ืนจนบังเกิดสัมฤทธิผล 

3.1.4 ความหมายเก่ียวข้องกับสาธารณูปการสมัยใหม่ 
สาธารณูปการ หมายถึง การก่อสร้างและการบูรณปฏิสังขรณ์ เป็นระเบียบบริหารการ

คณะสงฆ์ส่วนกลาง พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ ฉบับ พ.ศ. 2484 ใช้คําว่า“องค์การสาธารณูปการ” แต่
ในปัจจุบันบทบัญญัติว่าด้วยอํานาจหน้าที่มีมหาเถรสมาคม และระเบียบการปกครองคณะสงฆ์ส่วนกลาง 
เรียกว่า “การสาธารณูปการ” ทั้งองค์การสาธารณูปการและการสาธารณูปการ มีความหมายในการรวม
กิจการคณะสงฆ์อย่างเดียวกันกล่าวคือ 

1)  การก่อสร้างและการบูรณปฏิสังขรณ์ศาสนวัตถุและศาสนสถาน 
2)  กิจการอันเกี่ยวกับการวัด คือ การสร้าง การต้ัง การรวม การย้าย การยุบเลิก  การ

ขอรับพระราชทานวิสุงคามสีมา การยกวัดร้างเป็นวัดมีพระภิกษุอยู่จําพรรษา และการยกวัดราษฏ์ขึ้น
เป็นพระอารามหลวง 

3) กิจการของวัดอ่ืน ๆ เช่น การจัดงานวัด การเรี่ยไร 
4) การศาสนสมบัติของวัด 
สาธารณูปการสมัยใหม่ หมายถึง การบํารุงรักษาวัดให้เป็นที่อํานวยประโยชน์แก่พระภิกษุ

สามเณรเพ่ือการเผยแพร่พระพุทธศาสนา และอํานวยความสะดวกแก่ประชาชน โดยเป็นการก่อสร้าง
และการบูรณปฏิสังขรณ์ศาสนวัตถุและศาสนสถานให้เรียบร้อยสวยงามถูกต้องตามหลักพุทธศิลป์ 
ภายในวัดให้เรียบร้อยดีงาม เมื่อมีการสํารวจและได้ทราบจุดแข็งจุดอ่อน วิกฤตและโอกาส เพ่ือการ
พัฒนากิจกรรมสงฆ์ อันได้แก่ การพัฒนาวัดให้เป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชน โดยยึดบุคคล ระบบ
การบริหารจัดการยุคปัจจุบันกระจายอํานาจการบริหารจัดการ มีเครือข่าย ความโปร่งใส รวดเร็จฉับไว 
รู้และเข้าใจปัญหาพร้อมวิธีการในการแก้ไข ทันต่อการพัฒนาของสังคมยุคปัจจุบัน 

ชําเลือง วุฒิจันทร์ ได้ให้ความหมายของ สาธารณูปการสมัยใหม่ หมายถึง บริการเพ่ือ
สาธารณะซึ่งดําเนินการโดยองค์กรของรัฐหรือเอกชนโดยการควบคุมของรัฐบาล ซึ่งได้แก่บริการใน
เรื่องเคหะการ การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม การอนามัย ความปลอดภัย สันทนาการ และบริการอ่ืน ๆ 
ตามความต้องการของประชาชน และเป็นกิจการที่ไม่หวังผลกําไรแม้ว่าการพัฒนาจะช่วยให้
ประเทศชาติเจริญก้าวหน้าก็ตาม แต่ถ้าไม่มีการวางแผนป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมศิลปกรรมทั้ง
ที่อยู่บนพ้ืนดิน ใต้ดิน และใต้นํ้าแล้ว ตัวศิลปกรรมและสิ่งแวดล้อมที่อยู่โดยรอบจะถูกทําลายเสียหาย
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ได้ลักษณะการพัฒนาที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมศิลปกรรมที่ เ กิดจากการพัฒนาทางด้าน
สาธารณูปการ งานสาธารณูปการเป็นงานที่เกี่ยวกับการพัฒนาวัดด้านอาคาร สถานที่และสิ่งแวดล้อม 
เพ่ือให้วัดเอ้ือประโยชน์ตามภารกิจของวัดในด้านอ่ืน ๆ การพัฒนาเหล่าน้ีการดูแลบํารุงรักษาสาธารณ
สมบัติของวัด การดูแลรักษาและก่อสร้างอาคารสถานที่การดําเนินการให้วัดทั่วประเทศเป็นวัดโดย
สมบูรณ์เป็นที่พํานักอาศัยของพระภิกษุสามเณร เพ่ือศึกษาและปฏิบัติตามพระธรรมวินัย เป็นที่ทําบุญ 
ฟังเทศน์ปฏิบัติธรรม และกระทํากิจกรรมสังคมร่วมกันของประชาชนในแต่ละท้องที่หรือชุมชน
ตลอดจนการรักษาวัฒนธรรมและการอนุรักษ์ศิลปโบราณสถานของสังคมน้ัน ๆ ด้วย14 

พระเมธีธรรมาภรณ์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) ได้กล่าวถึงการปรับระบบบริหารองค์การชาวพุทธ ไว้
ในหนังสือเร่ืองพระพุทธศาสนาในยุคโลกาภิวัตน์ว่า การบริหารองค์การชาวพุทธ ควรจะกระจาย
อํานาจให้มากขึ้น แม้แต่การปกครองคณะสงฆ์ก็ไม่จําเป็นต้องเลียนแบบระบบราชการท่ีชักช้าไม่    
ทันการและคณะสงฆ์อาจจะคิดระบบการปกครองได้มุ่งพัฒนาให้วัดแต่ละวัดให้เข็มแข็งเป็นที่พ่ึง   
ของชุมชนอย่างแท้จริง จากนั้นวัดทั้งหลายก็ต้องพยายามสร้างเครือข่ายโยงใยร่วมกัน ทั้งพยายาม  
ลดขั้นตอนสายบังคับบัญชาที่ซ้ําซ้อนไม่ทันการ  โดยปรับปรุงระบบพระสังฆาธิการหรือทําการพัฒนา
ระบบการบริหารกิจการคณะสงฆ์ไทยในปัจจุบัน ถือว่าเป็นการปกครองในระบอบประชาธิปไตย โดยมี
สมเด็จพระสังฆราชเป็นประธาน  มีการบังคับบัญชากันลงไปตามลําดับช้ันนับต้ังแต่ระดับมหาเถระ
สมาคมลงไปจนถึงเจ้าอาวาสอันเป็นการปกครองบังคับบัญชาตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติ
คณะสงฆ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 253515 

ยุทธศาสตร์การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา ได้กําหนดโครงการ วัด ประชารัฐสร้างสุข เป็น
หน่ึงในการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาด้านสาธารณูปการ ซึ่งน่ายินดีย่ิง ที่สํานักงานพระพุทธศาสนา
แห่งชาติได้จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในครั้งน้ี จะส่งผลให้วัดเป็นสถานที่สงบ
ร่มเย็น เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของชุมชน  นับได้ว่าเป็นแนวทางหน่ึงที่จะช่วยให้ประชาชนหันมาเข้าวัด
กันมากขึ้น สําหรับโครงการน้ี ได้ดําเนินการมาแล้ว 2 ระยะ ในช่ือโครงการวัดสร้างสุข และในปี 2561 คือ
การดําเนินการระยะที่ 3 ในช่ือโครงการ “วัด ประชา รัฐ สร้างสุข” ที่เป็นการขยายผลโครงการไปสู่วัดทั่ว
ประเทศ มีเป้าหมายให้วัดสมัครเข้าร่วมโครงการ จํานวน 1,500 วัด เพ่ือพัฒนาวัดทางด้านกายภาพ มีการ
จัดการสิ่งแวดล้อมที่เอ้ือต่อการสร้างเสริมสุขภาพ นําไปสู่สังคมที่ดีต่อไป16 
                                                            

  14ชําเลือง วุฒิจันทร์, การพัฒนากิจการคณะสงฆ์และการศาสนาเพ่ือความม่ันคงแห่งชาติ, (กรุงเทพมหานคร : 
สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, 2525), หน้า 102. 
            15พระเมธีธรรมาภรณ์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) , การปกครองคณะสงฆ์ไทย. (กรุงเทพมหานคร : มูลนิธิพุทธธรรม, 
2539), หน้า 76. 

 16สถ.ชู “วัด ประชา รัฐ สร้างสขุ” สร้างชุมชนเข้มแข็งอย่างย่ังยืน”. 16/05/2561. 1/6/256 
.http://www.banmuang.co.th/news/politic/111805. 
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 พระไพศาล วิศาโล  ได้กล่าวถึงการปฏิรูปสถาบันสงฆ์หรือการบริหารจัดการสาธารณูปการ
สมัยใหม่ว่า จําต้องเร่ิมต้นด้วยการกระจายอํานาจให้มากข้ึน อันดับแรกคือการกระจายอํานาจจาก
ส่วนกลาง เพ่ือให้พระสงฆ์ในระดับภูมิภาคและท้องถิ่น ทํางานได้คล่องตัวและตอบสนองต่อปัญหา
เฉพาะท้องที่ได้มากขึ้น ทั้งน้ีโดยให้การบริหารคณะสงฆ์ทุกระดับ ต้ังแต่ระดับภาคลงไปถึงระดับตําบล
เป็นไปในรูปคณะกรรมการ โดยมาจากการเลือกสรรของพระสงฆ์หรือผู้แทนสงฆ์ในเขตปกครอง  
อันดับต่อมาคือการกระจายอํานาจจากบนลงล่าง กล่าวคือแทนที่จะมีแต่การสั่งการจากบนลงล่าง
เพียงอย่างเดียว จําเป็นต้องเปิดช่องให้พระสงฆ์ระดับล่าง มีส่วนร่วมในการกําหนดนโยบาย และ
กลั่นกรองการบริหารของส่วนกลาง โดยการจัดต้ังสังฆสภาในทุกระดับต้ังแต่ระดับประเทศลงไปถึง
ระดับตําบล สมาชิกสังฆสภาได้มาจากการเลือกต้ังจากพระสงฆ์หรือผู้แทนสงฆ์ในเขตปกครอง  

โครงสร้างดังกล่าวจะทําให้ผู้บริหารคณะสงฆ์ทุกระดับมีความรับผิดฃอบ (accountability) 
ต่อพระสงฆ์โดยรวมมากข้ึน ทําให้การบริหารมีความโปร่งใสมากขึ้น ขณะเดียวกันก็เอ้ือให้พระสงฆ์  
ไม่ว่าระดับใดหรือที่ใดก็ตาม สามารถมีส่วนร่วมในการกําหนดความเป็นไปในคณะสงฆ์ได้ วิธีน้ี
นอกจากสอดคล้องกับหลักการบริหารในสังคมสมัยใหม่ ซึ่งมีความซับซ้อนและหลากหลาย เกินกว่าที่
คนเพียงคนเดียวหรือไม่กี่คนจะดูแลให้ทั่วถึงได้แล้ว ยังสอดคล้องกับหลักการในพระธรรมวินัยที่เน้น
ความเป็นสังฆะ คือการรับผิดชอบร่วมกันโดยสงฆ์ทั้งหมด 

พระพุทธองค์ให้ความสําคัญอย่างย่ิงต่อการอยู่ร่วมกันกับสภาพแวดล้อมของสังคม ดังได้
ทรงบัญญัติพระวินัยข้ึนเพ่ือให้เกิดวิถีชีวิตและสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการพัฒนาตน ด้วยเหตุน้ี    
คณะสงฆ์จึงควรให้ความสําคัญกับปัจจัยส่วนน้ี ด้วยการจัดสรรและปรับปรุงสภาพแวดล้อมในวัด วิถี
ชีวิตและความสัมพันธ์ภายในวัดให้เอ้ือต่อการฝึกฝนพัฒนาตนทั้งในด้านพฤติกรรมและจิตใจของ
พระสงฆ์สามเณรด้วย ในอดีตการศึกษานอกรูปแบบควรจะมีบทบาทในการสร้างคุณภาพให้แก่
พระสงฆ์ไทย ได้ย่ิงกว่าการศึกษาจากตําราหรือการศึกษาในรูปแบบเสียอีก จึงเป็นการสมควรอย่างย่ิง
ที่จะต้องรื้อฟ้ืนข้ึนมาให้มีความสําคัญและคุณค่าสมสมัยอีกครั้งหน่ึง 

จะเห็นได้ว่า งานสาธารณูปการเป็นงานสําคัญ โดยเฉพาะเป็นงานละเอียดอ่อนเป็นงาน
ประดับท้องถ่ินและการพระศาสนา เป็นงานที่ให้ความสําคัญแก่พระสังฆาธิการและเป็นผลงานของ 
พระสังฆาธิการที่ได้เห็นผลเร็วกว่างานอ่ืน แต่ก็มักเป็นเหตุก่อปัญหา เช่น บางแห่งเกิดความขัดแย้ง
ระหว่างวัดกับชาวบ้านจนถึงลุกลามใหญ่โต ก็เพราะการสาธารณูปการเป็นเหตุ หากเจ้าคณะฯ ได้เห็น
ความสําคัญเร่งรัดตรวจตราช้ีแจงแนะนํา ประชาสัมพันธ์ การปฏิบัติหน้าที่ของพระสังฆาธิการได้เป็น
อย่างดีแล้ว การขัดแย้งระหว่างวัดกับบ้านจะลดน้อยลงตามลําดับ และความสมัครสมานสามัคคี
ระหว่างบ้านกับวัดจะมีมากขึ้นเป็นเหตุให้การคณะสงฆ์และการพระศาสนาดําเนินไปด้วยความ
เรียบร้อยดีงาม การควบคุมส่งเสริมการสาธารณูปการ จึงถือเป็นหน้าที่อันสําคัญของพระสังฆาธิการทุก
ระดับช้ัน17 
                                                            

17พระเทพปริยัติสุธี (วรวิทย์ คงฺคปญฺโญ), การคณะสงฆ์และการพระศาสนา, อ้างแล้ว, หน้า 41. 
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 การพัฒนาวัด อาคารสถานที่ หรือการจัดสภาพแวดล้อม เพ่ือให้เอ้ือประโยชน์ต่อกิจการ  
ของวัดในด้านอ่ืน ๆ เช่น การใช้วัดเป็นสถานที่ศึกษาและปฏิบัติธรรมและการใช้วัดเป็นฐานในการรองรับ
คนเพ่ือให้เข้ามาฟังธรรม หรือชักจูงให้คนเข้าวัดเพ่ือที่พระสงฆ์ท่านจะได้ทําการเผยแผ่ธรรม เป็นต้น 
   พัฒนาการของวัดในพระพุทธศาสนานั้น เร่ิมจากการที่พระพุทธเจ้าทรงรับวัดเวฬุวันเป็น
แห่งแรก และต่อมาก็ทรงอนุญาตเสนาสนะ 5 ชนิด18 คือ  วิหาร 1 เรือนมุงแถบเดียว 1 เรือนช้ัน 1 เรือน
โล้น 1 และจากการศึกษาวัดในสมัยพุทธกาลพอสรุปสาระสําคัญได้ดังน้ี 
   1. ไม่ไกลบ้านนัก 
  2. ไม่ใกล้บ้านนัก 
  3. สะดวกแก่การไปวัดและการมาวัด 
  4. เหมาะที่ประชาชนจะไปพบพระได้ 
  5. กลางวันไม่พลุกพล่าน 

 6. กลางคืนเงียบสงัด 
  7. ไม่มีเสียงกึกก้อง 
  8. ปราศจากกลิ่นตัวคนที่เดินเข้าออก 
  9.  เหมาะแก่การประกอบกิจของผู้ต้องการความสงบสงัดเหมาะที่พระสงฆ์จะหลีกเร้นอยู่ตาม
สมณวินัยในสังคมไทย  
 หลักการบริหารอาศัย ทุติยปาปณิกสูตร 
 ทุติยปาปณิกสูตรเป็นพระสูตรที่ปรากฏอยู่ในคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนาคือพระไตรปิฎก ได้
กล่าวถึงคุณลักษณะของผู้บริหารท่ีดีไว้ว่า 
   ข้อที่ 1 ต้องมีจักขุมาตรงกับภาษาอังกฤษว่า Conceptual Skill หมายถึง มีวิสัยทัศน์กว้างไกล  
 ข้อที่ 2 วิธูโรตรงกับคําว่า Technical Skill หมายถึง มีการจัดการที่ดี  
 ข้อที่ 3 นิสสยสัมปนฺโน ตรงกับคําว่า  Human Relation Skill หมายถึงการมีมนุษยสัมพันธ์  
 โดยหลักการทุติยปาปณิกสูตร19 ทั้งสามเป็นสิ่งสําคัญต่อผู้บริหารมาก โดยเฉพาะการมี
วิสัยทัศน์หรือ จักขุมา ถือว่าเป็นหลักการของนักบริหารที่ทันสมัยที่สุด เพราะการ มองการณ์ไกล มี
สายตาปัญญาในการวิเคราะห์อนาคตทําให้นักบริหารน้ันมีโอกาสประสบความสําเร็จ สามารถแข่งขัน  
อยู่รอดในธุรกิจได้ ขณะที่ วิธูโร หรือการจัดการธุระโดยมีความชํานาญเฉพาะด้าน เปรียบเทียบได้กับ
หลัก Competency ความสามารถที่จะเข้ามาสร้างความเป็นผู้บริหารที่เป็นผู้นําช้ันยอดได้  ส่วนหลัก
นิสฺสยสัมปันโน เป็นความสามารถด้านมนุษย์สัมพันธ์ที่จะสร้างความเข้าใจที่ดีร่วมกันระหว่างสมาชิก   

                                                            

   18วิ.อ. 7/200/90.  
 19องฺ.ติก.อ. 2/20/98 . 
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ในองค์กรซึ่งจะส่งผลต่อรูปงานที่มีประสิทธิภาพคุณลักษณะของผู้บริหารท้ัง 3 ลักษณะน้ี จะมี
ความสําคัญมากน้อยแตกต่างกันขึ้นอยู่กับ “ระดับของนักบริหาร” ถ้าหากเป็น “นักบริหารระดับสูง” ที่
ต้องรับผิดชอบในการวางแผนและควบคุมคนจํานวนมาก คุณสมบัติข้อที่ 1  และคุณสมบัติข้อที่ 3  ถือ
ว่าสําคัญมาก ส่วนคุณสมบัติของข้อที่ 2 มีความสําคัญน้อยเพราะเขาสามารถใช้ผู้ใต้บังคับบัญชาที่มี
ความสามารถเฉพาะด้านได้ สําหรับ “นักบริหารระดับกลาง” คุณลักษณะ ทั้ง 3 ข้อ น้ีมีความสําคัญมาก
พอ ๆ กัน น่ันคือ เขาต้องมีความชํานาญเฉพาะด้านและมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อเพ่ือนร่วมงานและ
ผู้ใต้บังคับบัญชา ในขณะเดียวกันต้องมีปัญญาที่มองภาพกว้างและไกล เพ่ือเตรียมตัวสําหรับเป็นนัก
บริหารระดับสูง นอกจากนั้นต้องมีความสามารถในการสื่อสาร ประสานงานในการถ่ายทอดนโยบายและ
ยุทธศาสตร์จากผู้บริหารระดับสูงมาสู่การปฏิบัติในผู้บริหารและพนักงานระดับล่าง และนําผลการ
ดําเนินงานท่ีได้จากการปฏิบัติงานมาสรุปและนําเสนอต่อ  สําหรับ “นักบริหารระดับต้น” หมายถึง 
ระดับหัวหน้างาน คุณลักษณะสําคัญต้องมีข้อ 2 และข้อ 3 คือ ความชํานาญเฉพาะด้าน และมนุษย
สัมพันธ์สําคัญมาก อีกทั้งยังต้องลงมือปฏิบัติงานร่วมกับพนักงานหรือ ผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างใกล้ชิด 
อย่างไรก็ตามเขายังคงต้องพัฒนาคุณลักษณะข้อที่ 1 ทักษะด้าน ความคิดหรือวิสัยทัศน์ เพ่ือเตรียมตัว
เลื่อนสู่ระดับกลางต่อไป โดยหลัก 3 ข้อควรมีอยู่ภายในของนักบริหาร และหากหลอมรวมกันก็จะเป็น
ภูมิคุ้มกันที่มีประสิทธิภาพในการบริหารธุรกิจ ให้กิจการประสบความสําเร็จหรือผ่านพ้นวิกฤติต่าง ๆ ไปได้20  
 การบริหารจัดการสาธารณูปการสมัยใหม่ จึงหมายถึง การปรับปรุงสภาพวัดและการดําเนิน
กิจกรรมต่าง ๆ ของวัดจนกระทั่งมี ความเจริญรุ่งเรืองเป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชนและเป็น
ศูนย์กลางของชุมชน โดยดําเนินงานตามแนวทางการพัฒนาวัด เพ่ือพลิกวิกฤตศรัทธา ไปสู่ความมั่นคง
ทางพระพทุธศาสนา โดยอาศัยพันธกิจของคณะสงฆ์ 6 ด้าน เป็นกรอบการพิจารณาเสนอความ
คิดเห็น แล้วนํามาวิเคราะห์จัดทําเป็น “แผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปกิจการพระพทุธศาสนา” 
 

3.2 การวิเคราะห์องค์กร ด้วย SWOT และขบวนการแก้ปญัหา 
  
 เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการกําหนดวิสัยทัศน์ การกําหนดกลยุทธ์ เพ่ือให้องค์กรเกิดการ
พัฒนาไปในทางที่เหมาะสม ทั้งจะช่วยให้เข้าใจได้ว่ามีอิทธิพลต่อผลการดําเนินงานขององค์กรอย่างไร 
 

                                                            

  20พระธรรมโกศาจารย์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต), พุทธวิธีการบริหาร, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬา-
ลงกรณราชวิทยาลัย, 2549), หน้า 10. 
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 3.2.1 การวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง โอกาสและอปุสรรค ขององค์กร (SWOT)21 
     S : Strengths (จุดแข็ง)   W : weaknesses (จุดอ่อน) 
     O : Opportunities (โอกาส)   T : threats (อุปสรรค) 

     S และ W เป็นการวิเคราะห์ภายในองค์กร (Internal analysis) 
     O และ T เป็นการวิเคราะห์ภายนอกองค์กร (External analysis ) 
หลักการวิเคราะห์โดยตรวจสอบองค์กรเปรียบเทียบกับสภาวะแวดล้อมภายนอกองค์กร      

ซึ่งสภาวะแวดล้อมภายนอก หมายถึง สภาพแวดล้อมที่องค์กรไม่สามารถควบคุมได้ หรือไม่ได้เกิดจาก  
ตัวองค์กรเอง 

- S เรามีจุดแข็งอะไรบ้างในองค์กร เช่น เจ้าอาวาสชํานาญในการปกครอง พระที่จําพรรษาใน
วัดมีอายุไม่มากมีความรู้ทางธรรมสูง ทางโลกรู้เท่ากันเหตุการณ์ปัจจุบัน 

- W เรามีจุดอ่อนอะไรบ้างในองค์กร เช่น เจ้าอาวาสสุขภาพไม่ดี การประสานงานไม่ดี
กิจกรรมทางวัดจัดน้อยไม่เป็นที่น่าสนใจ 

- O จากสภาพแวดล้อมภายนอกอะไรบ้าง ที่เอ้ือประโยชน์ให้องค์กรเรา เช่น วัดอยู่ในพ้ืนที่
การเดินทางสะดวก วัดมีบรรยากาศสภาพเรียบร้อยสวนงาม เป็นวัดเก่าแก่ที่รู้จักของสาธุชน  เป็นต้น  

- T  จากสภาพแวดล้อมภายนอกอะไรบ้าง ที่เป็นอุปสรรคต่อองค์กร เช่น การเดินทาง
ลําบาก งบประมาณสนับสนุนไม่มี ชุมชนใกล้เคียงวัดในทุรกันดาร เป็นต้น 

ส่วนใหญ่สภาวะแวดล้อมภายนอกขององค์กรจะเกี่ยวกับการเมือง งานสังคม  แนวโน้มการ
เปลี่ยนพฤติกรรมของศาสนิกชน รวมไปถึงสภาวะทางเศรษฐกิจในประเทศและต่างประเทศ  ข่าวโรค
ระบาด  สงครามระหว่างประเทศ  ซึ่งทีมงานขององค์กรต้องทําการวิเคราะห์ให้ดี ไม่เอนเอียง  เพราะ
ถ้าเอนเอียงแล้วจะไม่สามารถนําผลวิเคราะห์ทําการปรับปรุงองค์กรได้ หรือบางครั้งอาจเลวร้ายถึง
ขนาดชักนําองค์กรไปผิดทางได้  นอกจากน้ีเราต้องจับสถานการณ์ภายนอกองค์กรให้ดี  จุดแข็งบาง
เร่ืองที่เคยเป็นจุดแข็ง เมื่อมีคู่แข่งมากขึ้น จุดแข็งก็อาจจะกลายเป็นจุดอ่อนได้ เช่นกัน 

การทํา SWOT ควรใช้ทีมงานทุกแผนกและอาจจะใช้หัวหน้างาน ผู้บริหารระดับต้น 
ระดับกลาง และระดับสูงมาทําร่วมกัน และรวบรวมจุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส และอุปสรรคท้ังหมดมา
รวมกัน และต้องเปิดโอกาสให้ผู้เสนอ SWOT ให้เหตุผลและอธิบายสาเหตุว่าทําไมจึงให้หัวข้อน้ีเป็นจุด
แข็ง จุดอ่อน โอกาส หรืออุปสรรค จากน้ันให้ที่ประชุมซักถามและออกความเห็น  แล้วใช้มติที่ประชุม
เป็นการช้ีขาดว่าเห็นชอบหรือไม่ หรือจะเปลี่ยนเป็นประเภทอ่ืน 
                                                            

21Armstrong.M Management Processes and Functions, 1996, London CIPD ISBN 0-85292-438-0 
อ้างถึงใน เมตตา, การวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง โอกาสและอุปสรรค ขององค์กร (SWOT) อัพเดท : 26 พฤษภาคม. 
2007 10.49 น., 12/09/60, http://www.tpa.or.th/writer/read_this_book_topic.php?pageid=6&book 
ID=344&read=true&count=true.  
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ภาพที่ 3.2 การวิเคราะห์กลยุทธ์ SWOT 
  

นอกจากการ SWOT โดยวิเคราะห์ที่ละด้านแล้วยังมีวิธีการ SWOT อีกแบบที่น่าสนใจ
บางครั้งเราอาจจับคู่ทําการวิเคราะห์แบบน้ีได้ 

-  SO วิเคราะห์พร้อมกันเลยว่า เรามีจุดแข็งอะไรและมีโอกาสอะไรที่สนับสนุนจุดแข็งน้ัน 
เช่น เป็นวัดที่มีช่ือเสียง พระสังฆาธิการมีความชํานาญในการปกครองวัด สามารถสร้างความเช่ือถือ 
ศรัทธาจากญาติโยมได้  และประจวบกับเศรษฐกิจดีทําให้โอกาสได้ปัจจัยเข้าวัดมีสูงข้ึน 

-  ST วิเคราะห์ว่าเรามีอุปสรรคอะไรบ้าง และเราจะสามารถใช้จุดแข็งแก้ไขอุปสรรคน้ันได้
อย่างไร เช่น  ในระยะที่ออกพรรษา หลายวัดมีการทอดกฐิน ญาติโยมกระจายกันไปทําบุญในวัดต่าง ๆ 
จํานวนผู้มีจิตศรัทธากระจายไป วัดเรามีจุดแข็งในด้านการจัดกิจกรรมเสริมและสถานที่อบรมปฏิบัติ 
อาจจะดึงดูดให้ผู้มีจิตศรัทธามีได้อย่างสมํ่าเสมอ 

-  WO วิเคราะห์ว่า มีสภาพแวดล้อมภายนอกอะไรบ้างที่เอ้ือโอกาสให้เราแล้ว แต่ถ้าเรายัง
มีจุดอ่อนอะไรท่ีจะทําให้เราฉกฉวยโอกาสน้ันไม่ได้ 

-  WT วิเคราะห์ว่า มีสภาพแวดล้อมภายนอกอะไรบ้างที่เป็นอุปสรรคกับเราและยังกระทบ
กับจุดอ่อนของเราโดยตรงด้วย   
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ภาพที่ 3.3 แสดงการวิเคราะห์ SWOT 
  

เมื่อทําการวิเคราะห์แล้วเราจะได้รายการหัวข้อ SWOT ออกมา ถ้าลองจัดประเภทดูว่า
เป็น  SO, ST, WO, WT อย่างละก่ีรายการ และจัดลําดับความสําคัญว่าควรปรับปรุงและแก้ไข
รายการใดก่อน 

การใช้ประโยชน์จาก SWOT จะช่วยให้ไหวตัวทันสถานการณ์ และมีการเตรียมความพร้อม
กับการปรับเปลี่ยนของสภาพแวดล้อมบางครั้งเมื่อโอกาสมาถึง องค์กรจะได้เก็บเก่ียวผลประโยชน์ได้ทัน
และเต็มที่  หรือถ้าเรารู้ว่าแนวโน้มจะมีปัญหาอุปสรรคอะไรเกิดข้ึนกับองค์กร เราจะได้มีการเตรียมตัว
รับมือ ผ่อนสถานการณ์ที่เลวร้ายให้บรรเทาลงได้ 

แต่ ทั้งน้ีการทํา SWOT ทีมงานต้องมีความรู้เกี่ยวกับโครงสร้างภารกิจของตัวองค์กรเอง
ความรู้เก่ียวกับธุรกิจต้นนํ้า ปลายนํ้าของเรา  ข้อมูลญาติโยม ข้อมูลวัดรอบด้าน  ข่าวสารทางทั้งภายใน
และภายนอกประเทศมาเป็นตัวช่วยในการวิเคราะห์ เราต้องวิเคราะห์โดยอยู่บนพ้ืนฐานของข้อมูลที่
เป็นจริง ไม่ใช่จินตนาการ22 

3.2.2 การแก้ปัญหาด้วย อริยสัจ 4 
“ทุกข์” ในทางพระพุทธศาสนาถือว่าเป็นของจริงที่มนุษย์ในสากลโลกต้องประสบพบตาม   

คติธรรมคําสอนของพระพุทธศาสนาแสดงไว้ว่า แม้การเกิดก็เป็นทุกข์ ดังคําว่า ชาติปิ ทุกขา กล่าวคือ 
มนุษย์ทุกคนหอบทุกข์มาต้ังแต่อยู่ในครรภ์จนกระท่ังออกจากครรภ์ของมารดา ฝ่ายมารดาผู้ให้กําเนิด
ก็ทุกข์ไม่แพ้ ไหนทุกข์ที่ต้องคอยระวังไม่ให้ลูกที่อยู่ในครรภ์ได้รับอันตรายจากแรงกระแทก ภายนอก 
หรือจากการกระทําของคุณแม่เอง เช่น การรับประทานอาหารท่ีมีรสเผ็ดที่อาจไปกระทบลูกในครรภ์ 
หรือทุกข์ที่เกิดจากการเลี้ยงดู เช่น ลูกไม่สบาย รับประทานอาหารไม่ได้ หรือลูกเกเร คบเพ่ือนไม่ดี 
เป็นต้น ซึ่งลักษณะเหล่าน้ีก็สร้างความทุกข์ให้มารดาไม่น้อย 
                                                            

          22เมตตา, การวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง โอกาสและอุปสรรค ขององค์กร (SWOT) อ้างแล้ว. 
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เมื่อทุกข์เกิดขึ้น ในพระพุทธศาสนาสอนว่าจะต้องรู้เท่าทันทุกข์ กล่าวคือ ต้องกําหนดรู้ทุกข์
ด้วยปัญญาของตน ตามความเป็นจริง น่ันคือ ทุกข์ก็ให้รู้ว่าทุกข์ จากน้ันให้พิจารณาหาเหตุปัจจัยที่ทํา
ให้เกิดทุกข์ที่เรียกว่า สมุทัย ว่าเกิดมาจากอะไร เมื่อทราบสาเหตุที่ทําให้เกิดทุกข์อันแท้จริงว่ามาจาก
อะไร ก็ต้องทําการดับทุกข์ที่เรียกว่า นิโรธ ด้วยการหาทางหรือวิธีที่ถูกต้องเหมาะสมในการที่จะทําให้
พ้นไปจากทุกข์ ซึ่งเรียกว่า มรรค ต่อไป 

อริยสัจ 4 ทุกข์ สมุทัย นิโรธ มรรค เครื่องมือสําคัญที่จะทําให้มนุษย์สามารถพ้นทุกข์ได้
และพ้นได้อย่างย่ังยืน เมื่อนํามาประยุกต์ใช้ในการบริหารงานในองค์กรทั้งของรัฐและเอกชน หรือการ
ประกอบธุรกิจต่าง ๆ ได้ผลเป็นอย่างดี 

เปลี่ยนจากทุกข์เป็นปัญหา 
ปัญหาท้ังปวง “อริยสัจ 4” จัดเป็นเครื่องมือสําคัญในการจัดการกับปัญหาได้ดีและง่ายที่สุด 

เพียงแค่เปลี่ยนจากทุกข์ไปเป็นปัญหา เปลี่ยนเหตุที่ทําให้เกิดทุกข์ ไปเป็นเหตุที่ทําให้เกิดปัญหา เปลี่ยน
วิธีการดับทุกข์ เป็นวิธีการแก้ปัญหา แล้วเดินตามแนวทางแก้ปัญหาที่ถูกต้องก็จะได้ผลตามที่ต้องการ 

การนําพุทธธรรม อริยสัจ 4 มาประยุกต์ในการบริหารงาน 
ด้วยการเปล่ียนทุกข์เป็นปัญหา เปลี่ยนสมุทัย-เหตุแห่งทุกข์ เป็นเหตุแห่งปัญหา เปลี่ยน

นิโรธ-การดับทุกข์ เป็นการแก้ปัญหา เปลี่ยนมรรค-หนทางดับทุกข์ เป็นวิธีแก้ปัญหา จากน้ัน
ดําเนินการตามกระบวนการของอริยสัจ ก็สามารถจัดการกับปัญหาทั้งหลายได้" 

วิธีคิดแบบอริยสัจ 4 ( แก้ปัญหา ) 
เรียกตามทางธรรมะได้ว่า วิธีแห่งความดับทุกข์  โดยเร่ิมจากตัวปัญหา  หรือทุกข์ ทําความ

เข้าใจให้ชัดเจน  สืบค้นหาสาเหตุเตรียมการวางแผนกําจัดสาเหตุปัญหา  มีวิธีการปฏิบัติ  4 ขั้น คือ 
1. ทุกข์ คือ การกํานดให้รู้จักสภาพปัญหาหรือปัญหาที่แท้จริงคืออะไร  หมายถึง  ความไม่

สบายกาย  ความไม่สบายใจ  อันเน่ืองมาจากสภาวะที่ทนได้ยาก คือ  เป็นสภาะท่ีบีบคั้นจิตใจ ความ
ขัดแย้ง การขาดความเที่ยงแท้การพลัดพรากจากสิ่งที่รัก ความไม่สมปรารถนา  เมื่อเกิดทุกข์เราต้อง
ไม่ประมาท และต้องพร้อมที่จะเผชิญกับความเป็นจริง 

 
   

 

 

 

 
 

ภาพที่ 3.4 แสดงกระบวนการแก้ปัญหาด้วยหลักธรรมอรยิสัจ 4 

ทุกข์ – ปัญหาที่แท้จริงคืออะไร 

สมุทัย – สาเหตุของปัญหามาจากไหน 

ทุกข์ – ทางออกของปัญหา คืออย่างไร 

ทุกข์ – วิธีปฏิบัติในการแก้ปัญหา 



88 

2. สมุทัย  คือ การกําหนดเหตุแห่งทุกข์เพ่ือกําจัด หมายถึง สาเหตุที่ทําให้เกิดทุกข์มาจาก
ไหน  คือ เป็นสิ่งเริ่มต้นที่ทําให้เกิดทุกข์  ทุกข์ที่เกิดข้ึนน้ันมีสาเหตุที่แตกต่างกันออกไป  แต่สาเหตุที่
แท้จริงที่ก่อให้เกิดทุกข์  ก็คือ ตัณหา  หรือความอยาก ความต้องการ  มีอยู่ 3 ประการคือ   

 2.1 กามตัณหา หมายถึง ความอยากได้สิ่งที่ปรารถณาทุกอย่าง  เช่น  อยากได้
ทรัพย์สินเงินทอง 

 2.2 ภวตัณหา  หมายถึง  ความอยากเป็นน่ันอยากเป็นน่ี  เช่น  อยากเป็นคนดัง  อยาก
เป็นดารา  เป็นต้น 

 2.3 วิภวตัณหา  หมายถึง  ความไม่อยากเป็นน่ันเป็นน่ี เช่น ไม่อยากสอบตก ไม่อยาก
เป็นคนพิการ เป็นต้น 

3.  นิโรธ  คือ การดับทุกข์อย่างมีจุดหมาย ทางออกของปัญหาทําอย่างไร ต้องมีการ
กําหนดว่าจุดหมายที่ต้องการคืออะไร  หมายถึง ความดับทุกข์  หรือภาวะที่ทําให้ตัณหาดับสิ้นไป  
ทุกข์เกิดขึ้นมีสาเหตุมาจากตัณหา หรือความอยาก  ถ้าคนเราลดตัณหาหรือความอยากได้มากเท่าไร  
ทุกข์ก็ย่อมน้อยลงไปด้วย  แต่ถ้าเราดับได้โดยสิ้นเชิงชีวิตเราก็จะมีแต่ความสงบ 

4. มรรค คือ วิธีปฏิบัติในการแก้ปัญหาด้วยการกําหนดวิธีการในรายละเอียดและปฏิบัติ
เพ่ือกําจัดปัญหา หมายถึง ข้อปฏิบัติให้ถึงความทุกข์  ได้แก่ การเดินทางสายกลาง ซึ่งมรรคมี
องค์ประกอบด้วย 8 ประการ คือ 

 4.1 สัมมาทิฏฐิ  หมายถึง ความเห็นชอบ คือการเห็นตามความจริงและรู้ว่าอะไรดี  
อะไรไม่ดี 

 4.2  สัมมาสังกัปปะ  หมายถึง  ความดําริชอบ คือการไม่คิดลุ่มหลงให้เกิดสุขในอารมณ์  
ไม่คิดอาฆาตพยาบาท  ตลอดจนไม่เบียดเบียนผู้อ่ืน 

 4.3 สัมมาวาจา  หมายถึง การเจรจาชอบ คือการพูดแต่ในสิ่งที่ดี ไม่พูดเท็จ ไม่พูด
ส่อเสียด  ไม่พูดหยาบคาบ  ไม่พูดไร้สาระ 

 4.4 สัมมากัมมันตะ หมายถึง การกระทําชอบ คือการกระทําในสิ่งที่ดี  ไม่ฆ่าสัตว์  ไม่
ลัก-ทรัพย์  ไม่ประพฤติผิดในกาม 

 4.5 สัมมาอาชีวะ  หมายถึง  การเลี้ยงชีพชอบ  คือการประกอบอาชีพที่สุจริต  ไม่คดโกง  
หลอกลวง  ไม่กระทําในสิ่งที่เป็นผลร้ายต่อผู้อ่ืน 

 4.6  สัมมาวายามะ  หมายถึง  พยายามชอบ  คือพยายามที่จะป้องกัน ไม่ให้เกิดความช่ัว  
พยายามที่จะกําจัดความช่ัวที่มีอยู่ให้หมดไป  พยายามสร้างความดีที่ยังไม่เกิดให้เกิด  และพยายาม
รักษาความดีที่มีให้คงอยู่ต่อไป 

 4.7 สัมมาสติ  หมายถึง การระลึกชอบ คือระลึกอยู่เสมอว่าสิ่งที่รู้สิ่งที่เห็นน้ันเป็นไป
ตามความเป็นจริง 
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 4.8 สัมมาสมาธิ  หมายถึง การต้ังจิตมั่นชอบ คือ การที่สามารถต้ังจิตใจให้จดจ่ออยู่กับ
สิ่งใดสิ่งหนึ่งได้นาน 

สรุป พระสังฆาธิการ เปรียบปัญหาเหมือนกับสายนํ้าว่า สายนํ้าที่ไหลลงจากภูเขา ถ้าไม่มี
วัตถุอะไรมากีดขวางทางนํ้า นํ้าก็จะไหลต่อเน่ืองไม่ขาดสาย แต่ถ้ามีอะไรไปขวางก้ันตรงจุดใดจุดหน่ึงก็
จะทําให้นํ้าตรงจุดน้ัน ๆ ไหลไม่สะดวก ซึ่งหากแก้ไขตรงจุดน้ัน เอาสิ่งกีดขวางออกไป นํ้าก็ไหลสะดวก
เหมือนเดิม งานก็เหมือนกัน ถ้าเห็นว่าตรงไหนมีปัญหาต้องรีบไปแก้ตรงจุดน้ันทันที และแก้ให้ดี โดยที่
ไม่ต้องโทษว่าใครผิดใครถูก 

ความผิดพลาดหรือความประมาทเกิดขึ้นได้เสมอกับทุกคน แม้กระทั่งกับพระสังฆาธิการ
เอง แม้จะรู้ว่าความผิดพลาดน้ัน เป็นสิ่งที่ต้ังใจกระทําก็ตาม พระสังฆาธิการควรมองปัญหาอย่างเป็น
กลางและมีสติรู้เท่าทันอารมณ์ อย่ามาตัดสินใด ๆ ในขณะที่อารมณ์ยังคุกรุ่นแฝงด้วยอคติ 

ทุกปัญหามีทางออกเสมอ และการบริหารตามหลักอริยสัจ 4 ย่อมเกิดผลดีส่วนเดียว 
โดยเฉพาะในแง่ของปัญหาที่เกิดขึ้นก็จะทําให้พระสังฆาธิการเข้าถึงได้มากและ ทุกระดับ ซึ่งจะเป็น
ประโยชน์อย่างย่ิงต่อการพัฒนาองค์กรให้ก้าวไปสู่ความสําเร็จต่อไป 

 
3.3 สรุปผลการวิเคราะห์แนวคิดและทฤษฏีการบริหารจัดการสาธารณูปการสมัยใหม่ 

 
เน่ืองจากสถานการณ์ของโลกเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ด้วยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี 

และอิทธิพลทางการค้าเสรี ทําให้เกิดภาวะการแข่งขันอย่างรุนแรงในทุกด้าน ทั้งด้านการเมือง 
เศรษฐกิจ และสังคมรวมทั้งวัฒนธรรม  โลกจึงเข้าสู่ยุคใหม่ของการแข่งขัน การบริหารจัดการใน
องค์การจึงก้าวเข้าสู่ยุคใหม่ที่เรียกว่า รูปแบบการบริหารจัดการยุคศตวรรษที่ 21 (twenty first 
century management model) คือ การบริหารจัดการที่ปรับตัวเองได้ตลอดเวลา (adaptive) และ
เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหารจึงต้องมีการกระจายอํานาจ (decentralize) 
และมีระบบการติดตามผลและตรวจสอบได้   
 3.3.1 วิเคราะห์การบริหารจัดการสาธารณูปการวัด ตามหลักสัปปายะ 
   จากการได้ใช้หลักทฤษฎี SWOT Analysis วิเคราะห์การบริหารจัดการสาธารณูปการของ
คณะสงฆ์ ตามหลักสัปปายะ  ทําให้ทราบจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส ปัญหาและ อุปสรรค ทั้งยังแก้ปัญหา
โดยการลงมือทํากิจกรรมการเพ่ือเป็นวิธีในการแก้ไขปัญหาไปทีละเปลาะ เร่ืองกิจกรรมเร่ือง
นิเวศวิทยาแนวลึก ใช้ในการแก้ปัญหาการอนุรักษ์ทรัพยากร จัดการในระบบนิเวศน์  และการใช้
หลักการ 5 ส เป็นการแก้ปัญหาเรื่องการปรับภูมิทัศน์ ทําวัดให้เป็นที่สัปปายะ การจัดการของวัด
ทางด้านศาสนวัตถุ และนําหลักภูมิสถาปัตยกรรม เป็นการแก้ไขปัญหาทางด้านศิลปะวัฒนธรรม
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ของศาสนสถาน เมื่อทางวัดได้ให้ความสําคัญและเห็นด้วยกับแนวคิด การบริหารจัดการสาธารณูปการ
ของคณะสงฆ์ด้วยการบริหารจัดสาธารณูปการสมัยใหม่ เพ่ือให้วัดกลับมามีบทบาทต่อชุมชน หรือต่อ
สังคมในที่วัดต้ังอยู่เพ่ือใช้วัดเป็นฐานการรองรับการเผยแผ่หลักธรรมคําสอนของพระพุทธศาสนา
ท่ามกลางสภาพการณ์ของสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงไปแล้วน้ัน สมควรที่วัดจะต้องมีการดําเนินการ
ด้านสาธารณูปการโดยแบ่งลักษณะงานออกเป็น 3 ประการคือ 

1) การก่อสร้างและบูรณปฏิสังขรณ์เสนาสนะและสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ ภายในวัดเพ่ือให้วัดเป็น
ที่สัปปายะดังกล่าวข้างต้น โดยเจ้าอาวาสจะต้องจัดให้มีการดําเนินการร่วมกันกับคณะกรรมการของวัด
เพ่ือให้มีความเจริญรุ่งเรืองในทุกด้านและมีสภาพเป็นวัดในทางพระพุทธศาสนา คือ 

 (1)  การทําป้ายช่ือวัด ซึ่งนิยมทําด้วยวัสดุที่คงทน มีขนาดพอสมควร เขียนระบุช่ือวัดและ
ที่ต้ังให้ถูกต้อง และทําการจัดต้ังให้เหมาะสมสังเกตได้ง่าย 

 (2)  การทําประวัติวัด ซึ่งนิยมเขียนประวัติวัดไว้เพ่ือเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ เช่น 
ช่ือวัด มีความหมายอย่างไร สถานที่วัด มีอาณาเขตกว้างยาวเท่าไร ถาวรวัตถุและปูชนียวัตถุภายในวัด 
สร้างเมื่อไร ใครเป็นผู้สร้าง การบูรณปฏิสังขรณ์ดําเนินการเมื่อ พ.ศ. อะไร สิ้นค่าใช้จ่ายเท่าไร ลําดับ
เจ้าอาวาส นับต้ังแต่เร่ิม สร้างวัดมาจนถึงปัจจุบัน สถิติพระภิกษุ สามเณรและฆารวาสว่ามีจํานวน
เท่าไร สถิติการศึกษาพระปริยัติธรรม เป็นต้น 

 (3) การทําแผนผังวัด หรือการวางแผนผังของวัด โดยสมควรที่จะมีการประชุมระหว่าง
เจ้าอาวาสและคณะกรรมการวัด รวมท้ังพระสังฆาธิการผู้บังคับบัญชาตามลําดับช้ัน ในการวางแผนผัง
ของวัด เพ่ือให้ที่จะได้สะดวกในการก่อสร้าง และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของวัดและเป็นหน้าที่ของ
พุทธบริษัทที่จะต้องจัดต้องทําการทํานุบํารุงพระพุทธศาสนา 

 (4)  การสร้างถาวรวัตถุอันเหมาะสม เจ้าอาวาสและคณะกรรมการวัดจะต้องพยายาม
รักษาความเป็นระเบียบ ในการก่อสร้างถาวรวัตถุให้เป็นไปตามแปลนที่ได้ตกลงกันไว้โดยเน้นที่
ประโยชน์ในการใช้ และชุมชนเป็นหลัก 

2) การพัฒนาวัดหรือการจัดการสาธารณูปการ ให้เป็นไปตามจุดมุ่งหมายของการ   มีวัดน้ัน
เจ้าอาวาสจะต้องมีการต่ืนตัว มีการเคล่ือนไหว และบําเพ็ญตนเป็น “อัตถจารีบุคคล” คือเป็นคนทํา
ประโยชน์ โดยการจัดกิจการต่าง ๆ ของวัดด้านสาธารณูปการตามหลักการ 4 อย่าง คือ 

 (1)  อาวาสสัปปายะ คือ การทําให้วัดเป็นที่อยู่สบาย ทําให้วัดเป็นอารามเป็นรมณีย
สถาน เป็นที่รื่นรมย์ใจ เจริญตา แก่ผู้พบเห็นเป็นศูนย์กลางของชุมชน ทั้งทางด้านวัตถุและจิตใจ ด้วย
การพัฒนาวัดให้เป็นอาราม คือ มีการรักษาความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในวัดให้เป็น
สถานที่รื่นรมย์ใจของผู้ไปมาหาสู่ และควรจัดสถานที่ของวัดให้เป็นสัดส่วนมีเรือนคลังที่เก็บของใช้
เพ่ือให้บริการแก่ประชาชนทั่วไป 
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 (2) อาหารสัปปายะ คือ อาหารเป็นที่สบาย ไม่เดือนร้อนด้วยการแสวงหาอาหารใน
สมัยก่อนเป็นหน้าที่พระภัตตุเทศ ส่วนใหญ่ในปัจจุบันเป็นหน้าที่ของเจ้าอาวาส การจัดให้มีสวัสดิการ
อาหาร จึงควรเป็นภาระของฝ่ายสาธารณูปการควรรวมเร่ืองต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องไว้ดังน้ี ควรมีการ
กําหนดเส้นทางโคจรบิณฑบาต ควรแบ่งเป็นสาย มีการจับสลากเปลี่ยนเวรกันทุก 7 วัน เพ่ือการเจริญ
ในศรัทธาของผู้ทําบุญและป้องกันการติดในตัวบุคคล ควรมีการจัดฉันรวมกันในที่แห่งเดียว เพ่ือ
ประโยชน์ คือ ทําให้เกิดความเป็นธรรมในอดิเรกลาภ ขจัดความขัดแย้งในการแสวงหาอุปัฎฐาก 
ก่อให้เกิดความสามัคคีธรรม เป็นที่เจริญศรัทธาของผู้ถวาย และสามารถแนะนําอบรมได้ง่ายในเวลา
ก่อนและหลังอาหาร ควรจัดให้มีเจ้าหน้าที่รับกิจนิมนต์ และแจกจ่ายกิจนิมนต์ให้ทั่วถึงด้วยความเป็น
ธรรมและควรจัดต้ังมูลนิธิสงเคราะห์สวัสดิการด้านอาหารในยามขาดแคลน 

 (3)  บุคคลสัปปายะ คือ การจัดให้มีบุคคลเป็นที่สบาย นับเป็นปัจจัยอย่างหน่ึงที่ส่งผลต่อ
ความเจริญหรือความเสื่อมของวัด โดยเฉพาะบุคคลที่อยู่ในวัดหรือบริเวณวัดอันประกอบไปด้วยคนวัด 
4 ประเภท คือ พระภิกษุสามเณร อุบาสก อุบาสิกา (แม่ชี) และเด็กวัด 

 การจัดสาธารณูปการจะต้องคํานึงถึงบุคคลทั้ง 4 ประเภทนี้ โดยจัดให้มีที่อยู่อาศัยให้
เหมาะสมตามสถานภาพของแต่ละบุคคลไม่ให้ปะปนกัน ดําเนินการให้มีการแบ่งเขตที่อยู่กันอย่าง
ชัดเจนมีการวางระเบียบปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ของวัดให้เหมาะสม 

 (4)  ธรรมสัปปายะ คือ การจัดให้มีธรรมมะเป็นที่สบาย จุดมุ่งหมายของการมีวัด คือเป็น
สถานที่ประพฤติปฏิบัติธรรม การจัดการสาธารณูปการใดๆ  ของวัดจึงไม่ควรที่จะลืมหัวใจที่จะก่อให้เกิด
ความเป็นธรรมสัปปายะ คือ การจัดกิจกรรมของวัดให้เป็นไปด้วยดี โดยการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ทาง
พระพุทธศาสนาให้เป็นประโยชน์แก่ประชาชนตามสมควรแก่กาลสมัยน้ัน ๆ ด้วยการจัดกิจกรรมที่สัมพันธ์
กับระบบการดําเนินชีวิตในชุมชน เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้คนที่สนใจและนับถือศาสนามีความรู้ ความเข้าใจ 
สามารถนําหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาไปใช้ให้เกิดประโยชน์ กิจกรรมที่ดําเนินการ อาจแบ่งได้ 3 
ลักษณะ คือ กิจกรรมประจําวัน เป็นกิจที่จะทําให้เป็นประจําอยู่แล้ว เช่น การทําวัตรสวดมนต์ ทําวัตร
ร่วมกันเช้าเย็น เสร็จพานั่งสมาธิภาวนา หรือการเปิดเทปกระจายเสียงที่มีเน้ือหาเก่ียวกับธรรมมะให้ชุมชน
ได้รับฟัง แต่สิ่งที่ทําได้ง่ายที่สุด คือ การเขียนพุทธศาสนสุภาษิตติดไว้ตามต้นไม้ ในบริเวณวัด กิจกรรมใน
วันหยุดประจําสัปดาห์ หรือจะจัดกันในวันพระ 8 ค่ํา 14 ค่ํา15 ค่ํา ทั้งข้างขึ้นและข้างแรมด้วย การเทศนา 
อบรมธรรม การเจริญพระกัมมัฎฐาน หรือจิตตภาวนาการรักษาศีลอุโบสถ เป็นต้น 

  และกิจกรรมในวันสําคัญของศาสนาโดยการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับวันสําคัญน้ันๆ เช่น การ
ปาฐกถาธรรม บรรยายธรรม หรือตอบปัญหาธรรมะ เป็นต้น 

3) การดูแลรักษาและจัดการศาสนสมบัติของวัดในพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2535 มาตราที่ 4 ได้แบ่งศาสนสมบัติออกเป็น 2 ประเภท คือ  

  (1) ศาสนสมบัติส่วนกลาง ได้แก่ ทรัพย์สินของพระศาสนา ซึ่งมิใช่ของวัดใดวัดหน่ึง  
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   (2) ศาสนสมบัติของวัด ได้แก่ ทรัพย์สินของวัดใดวัดหน่ึง 
   การจัดการดูแลรักษา ศาสนสมบัติทั้งสองประเภทนั้น มีทั้งที่อยู่ในส่วนของรัฐและของมหา

เถรสมาคม ซึ่งผู้ดูแลส่วนมากก็คือเจ้าอาวาสหรือพระสังฆาธิการที่อยู่ในเขตปกครองพ้ืนที่น้ัน ๆ จะต้อง
จัดการศาสนสมบัติของวัดให้เป็นไปด้วยดี คือ การจัดการดูและรักษาคุ้มครองป้องกันศาสนสมบัติของวัด
และผลประโยชน์ของวัดไม่ให้เกิด ความเสียหายเป็นสิ่งที่ควรดําเนินการให้มีการปฏิบัติในสิ่งต่อไปน้ี 

   3.1  ถ้าวัดใดยังไม่มีโฉนดแสดงกรรมสิทธ์ิเป็นสถานท่ีต้ังวัดเจ้าอาวาสต้องรีบดําเนินการ
จัดทําให้ถูกต้องตามกฎหมายบ้านเมือง พร้อมทั้งการปักปันเขตกันอย่างชัดเจนเพ่ือป้องกันกรณีพิพาท
ระหว่างวัดกับชาวบ้าน 

  3.2 ถ้าวัดใดยังไม่ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เจ้าอาวาสต้องดําเนินการให้เรียบร้อยให้
ถูกต้องตามพุทธบัญญัติ และจัดการขึ้นทะเบียนที่ธรณีสงฆ์และจัดการทําบัญชีที่กัลปนา (ที่อุทิศ
ผลประโยชน์ถวายวัด) ให้เป็นหลักฐาน และดําเนินการจัดที่ธรณีสงฆ์และที่กัลปนาสงฆ์ของวัดให้เกิด
ประโยชน์แก่วัดเท่าที่จะทําได้ โดยไม่ทําให้ประชาชนเดือดร้อน 

  3.3 ควรจัดทําบัญชีถาวรวัตถุของวัด ปูชนียวัตถุของวัด และถ้าเป็นไปได้ควรถ่ายรูปไว้
เป็นหลักฐาน และจัดทําบัญชีรายรับ – รายจ่ายของวัด เก็บไว้เป็นหลักฐานให้เรียบร้อย23 

พระสุธีวรญาณ (ณรงค์  จิตฺตโสภโณ) ได้กล่าวถึง บทบาทสาธารณูปการ ไว้ว่าการพัฒนา
ทางด้านสาธารณูปการสมัยใหม่ น่าจะแบ่งออกเป็น 3 ระดับ คือ  

1) พัฒนาวัด  
2) พัฒนาคนในวัด 
3) พัฒนาชุมชน24   
เมื่อกล่าวโดยสรุปความมุ่งหมายของสาธารณูปการก็เพ่ือบํารุงรักษาและส่งเสริมวัดให้เป็นที่

อํานวยประโยชน์แก่ประชาชนหรือแก่สังคมผู้เป็นเจ้าของวัดให้วัฒนาถาวรสืบไป  
ในปัจจุบัน กิจการคณะสงฆ์และการพัฒนาพระศาสนาด้านสาธารณูปการของวัดแบ่งได้เป็น 

3 เรื่องดังน้ี 
1. การก่อสร้างและการบูรณปฏิสังขรณ์ 
2. การพัฒนาวัด 
3. การดูแลรักษาและจัดการศาสนสมบัติของวัด 
การบริหารจัดการสาธารณูปการของคณะสงฆ์ ก่อนที่จะทําการบูรณาการด้วยการบริหาร

จัดการสาธารณูปการสมัยใหม่ ต้องทราบบริบทของวัดที่จะดําเนินการในลําดับต่อ ๆ ไป ดังน้ี 

                                                            

 23ชําเลือง วุฒิจันทร์, การพัฒนากิจการคณะสงฆ์ฯ, อ้างแล้ว, หน้า 86. 
 24พระสุธีวรญาณ (ณรงค์ จิตฺตโสภโณ), พุทธศาสตร์ปริทรรศน์รวมในผลงานทางวิชาการเกี่ยวกับ
พระพุทธศาสนา, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2548), หน้า 274. 
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1. ทําการวิเคราะห์องค์กรวัดด้วย SWOT เพ่ือให้ทราบ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและวิกฤติ 
ของวัดก่อน 

2. สํารวจปัญหาของวัดที่มี เรียงจากความรุนแรงและเร่งด่วน เพ่ือจะได้ดําเนินการได้ตรง
เป้าหมาย 

3. วางแผน กําหนดวัตถุประสงค์ ขั้นตอน วิธีการดําเนินการ อย่างละเอียด 
4. การลงมือปฏิบัติ ด้วยขบวนการหรือระบบใดได้อย่างที่ได้ผลดีที่สุด 
5. ทําการตามตรวจสอบประเมินผล หาข้อสรุป หากไม่ได้ผลตามจุดหมายก็ย้อนไปแก้ไข 
6. หากได้ผลตามจุดมุ่งหมายก็สรุปเป็นรูปแบบเพ่ือเป็น โมเดลในการดําเนินการต่อ ๆ ไป 
3.3.2 การบริหารสมัยใหม่เชิงบูรณาการ 
รูปแบบของการบริหารในยุคใหม่จึงต้องการผู้นําที่มีความสามารถในการบริหารจัดการมี

ความมุ่งมั่น สามารถตัดสินใจได้ทุกสถานการณ์ มีอุดมการณ์ที่เข้มแข็ง มีทิศทางการทํางานที่ชัดเจน 
สามารถทํางานได้เบ็ดเสร็จ รวดเร็ว อย่างกลมกลืน ที่เรียกว่าการบริหารเชิงบูรณาการแบบมีทิศทาง
อย่างเบ็ดเสร็จ (Automation of Public Expenditure Management Process-APEMP) เรียก  
ง่าย ๆ ว่ารูปแบบการบริหารแบบ CEO หรือ CEO style CEO Style เป็นอย่างไร   

CEO Style เป็นรูปแบบการบริหารท่ีเน้นการเป็นผู้นําแห่งการเปลี่ยนแปลง ซึ่งสามารถเป็น
ผู้นําได้หลายรูปแบบในเวลาเดียวกัน ทั้งน้ีขึ้นอยู่กับโอกาสและสถาณการณ์ ซึ่งเป็นผู้นําที่เก่งรอบด้าน 
มีวิธีการทํางานอย่างบูรณาการและเบ็ดเสร็จในตัวคนเดียวกันลักษณะการเป็นผู้นําแบบนี้ เป็นการ
ผสมผสานความเป็นผู้นําของผู้นําในรูปแบบต่าง ๆ คือ ผู้นําแบบ  ผู้บังคับบัญชา ผู้นําแบบผู้จัดการ 
ผู้นําแบบผู้บัญชาการ ผู้นําแบบนําและผู้นําแบบเป็นเจ้าภาพ ผู้ที่จะเป็นผู้นําแบบน้ีได้จะต้องเป็นนัก
คิด นักอ่าน กล้าเสี่ยงและคิดบริหารจัดการในรูปแบบใหม่ ๆ อยู่เสมอ จึงไม่นิยมที่จะเป็นผู้ตามหรือ
ผู้บริหารตามรูปแบบของคนอ่ืน จะนําเสนอสิ่งใหม่ ๆ ทางการบริหารอยู่เสมอ จะมีความเชื่อมั่น      
ในตนเองสูง ด้วยความที่เป็นผู้ที่มีความเช่ือมั่นตนเองสูง  บางครั้งจึงดูเหมือนว่าเป็นผู้ที่ค่อนข้าง   
เผด็จการ แต่แท้จริงแล้ว เป็นผู้ที่มีความมุ่งมั่นในความสําเร็จ จึงแสดงความเป็นผู้นําที่มุ่งมั่นทํางานรุก
ไปข้างหน้า และเมื่อมีผู้ทํางานไม่ประสบผลสําเร็จจะหาทางให้ไปทํางานอ่ืนทันทีโดยหาคนใหม่มาแทน              
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ภาพที่ 3.5 แสดงขบวนการแก้ปัญหาสมัยใหม่ “โกวิท วรพิพัฒน์” 
 
ขบวนการแก้ปัญหา ตามแนวคิดของ ดร.โกวิท วรพิพัฒน์ ที่เป็นผู้ให้นิยามคําว่า คิดเป็น"

กระบวนการคิดเพ่ือตัดสินใจ" โดยใช้ข้อมูล 3 ด้าน คือ ข้อมูลส่วนตัว ข้อมูลทางสังคมหรือสิ่งแวดล้อมและ
ข้อมูลทางวิชาการ ปรัชญา “คิดเป็น” ประกอบในการตัดสินใจดําเนินการ เมื่อลงมือปฏิบัติ ผลที่ได้ย่อม
มีทั้งพอใจและไม่พอใจ ถ้าผลเป็นที่พอใจก็เป็นสุข ถือว่าจบขบวนการ หากไม่พอใจก็กลับไปทบทวน
กระบวนการใหม่ ถือว่าเป็นการใช้การศึกษาเป็นเครื่องมือในการเสริมสร้างความเข้มให้มีขีดความ 
สามารถในการผลิตและแข่งขันได้ด้วยตนเอง เน้นรูปแบบเศรษฐกิจพอเพียงตามกระแสพระราชดําริ
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว25 

ปัจจัยเรื่องกําลังคนเป็นสําคัญจึงมุ่งเน้นที่การผลลิตและพัฒนากําลังคนในท้องถิ่นต่าง ๆ ให้
เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถขั้นพ้ืนฐานที่จะประกอบอาชีพและดํารงชีวิตอยู่ในชนบทได้ เป็น
คุณสมบัติของผู้บริหารจัดการในยุคใหม่ หรือผู้บริหาร CEO Style. 

ลักษณะของการทํางาน CEO Style จะมีลักษณะสําคัญดังน้ี 1) ต้องกล้าคิดนอกกรอบ    
2) พิจารณาปัจจัยภายนอกท่ีมีผลต่อองค์กร และการสื่อข้อมูลภายในองค์กรที่ดี 3)  สามารถทํางาน
ร่วมกันกับทุกฝ่าย โดยใช้ทรัพยากรร่วมกันมุ่งไปสู่ผลสําเร็จและเป้าหมาย รวมท้ังสร้างเสริม
ความสัมพันธ์และขวัญกําลังใจ ลักษณะเด่นและลักษณะการทํางานแบบ CEO จึงเป็นลักษณะของ
ผู้นําการเปลี่ยนแปลง ที่เน้นการทํางานร่วมกันเป็นทีมมุ่งเอาผลประโยชน์ขององค์กรหรือประชาชน
                                                            

25สุวัฒน์ ธรรมสุนทร, ขบวนการแก้ปัญหาสมัยใหม่, medithailand Education  basaeed, https// 
mediath@hotmail.com, สืบค้นเม่ือ 5 มิถุนายน 2561. 
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เป็นหลัก โดยการประมวลความคิด   ศักยภาพของทีมงานขับเคลื่อนการทํางาน ผู้นําการบริหารจะทํา
หน้าที่เป็นเจ้าภาพ ทําหน้าที่ช้ีนําความคิด จุดประกายความคิด โดยหากลยุทธ์ให้ทุกฝ่ายคิดร่วมกันและ 
รับผิดชอบงานร่วมกัน ในการบริหารงานจึงจําเป็นต้องมีหน่วยงานยุทธศาสตร์ (Strategies Unit) ใน
ระดับงานให้เกิดผลสัมฤทธ์ิที่สําคัญ คือ 1)  บูรณาการจากกระบวนการสร้างความเห็นพ้องต้องกัน 
เพ่ือสร้างวาระงานระดับพ้ืนที่  (Area Agenda) ค้นหาปัญหาและต้นเหตุของปัญหา 2)  มีการริเริ่มใน
กระบวนการแก้ไขปัญหาและพัฒนางานในระดับหน่วยงานท่ีจะพัฒนางานได้ด้วยหน่วยงานเอง ไม่
ต้องรอรับคําสั่งจากหน่วยงานอ่ืน ทั้งน้ีต้องรู้ข้อมูลตนเอง ข้อมูลสังคม และข้อมูลวิชาการ  3) กําหนด
ยุทธศาสตร์ในการทํางาน เลือกยุทธศาสตร์ที่เหมาะสมกับลักษณะงาน คือภาวะผู้นําในการตัดสินใจ
ดําเนินงาน 4) ลดภาระการทํางานหรือการแก้ไขปัญหาของหน่วยงานระดับเหนือขึ้นไป  เป็นหัวใจ
สําคัญของการบริหารแบบบูรณาการ  

    
3.4 ความคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้มีส่วนเก่ียวข้องกับการบริหารจัดการสาธารณูปการ
สมัยใหม่ 

 
การบริหารจัดการสาธารณูปการสมัยใหม่ที่จะดําเนินการได้อย่างต่อเนื่องเพ่ือสร้างความ

ศรัทธาให้เกิดกับชุมชนในยุคเทคโนโลยีก้าวหน้า การบริหารจัดการสาธารณูปการสมัยใหม่ โดยมุ่งเน้น
ไปในการนําทักษะในการบริหารจัดการ 3 ด้าน คือ 

1. ทักษะเชิงเทคนิค (Technical Skill) ความสามารถในการจัดการใช้ระเบียบวิธีการ
ปฏิบัติงานวิธีการทํางานที่เหมาะสม ด้วยกิจกรรมเก่ียวกับนิเวศน์วิทยาเชิงลึกใช้ในการบริหารจัดการ
สาธารณูปการสมัยใหม่ ในเขตพุทธาวาสและชุมชน 

2. ทักษะเชิงมนุษย์ (Human Skill) มีมนุษยสัมพันธ์ความสามารถในการปฏิบัติงานร่วมกับ
คน สามารถเข้าใจและจูงใจคนอ่ืนให้ร่วมมือร่วมใจทํางานได้อย่างดี ด้วยกิจกรรม 5 ส เป็นการพัฒนาวัด 

3. ทักษะเชิงมโนมติ (Conceptual Skill) มีวิสัยทัศน์ความสามารถเข้าใจถึงส่วนต่าง ๆ ของ
หน่วยงานที่สัมพันธ์กัน คิดวิเคราะห์ตัดสินใจให้งานต่าง ๆ ดําเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยกิจกรรม
ทางด้าน ภูมิสถาปัตยกรรม เพ่ือการบริหารจัดการสาธารณูปการสมัยใหม่ ใน 2 ประเด็น คือ 

 1) การบริหารจัดการสาธารณูปการสมัยใหม่ ทางด้านภูมิสถาปัตย์ การจัดวางผังวัด 
 2) การบริหารจัดการสาธารณูปการสมัยใหม่ โดยใช้วัดเป็นศูนย์กลางการบริหารจัดการ 
ควรถือได้ว่าวัดที่ประสบความสําเร็จ เป็นที่ศรัทธาของญาติโยม ด้วยปรับเปลี่ยนการบริหาร

จัดการสาธารณูปการเสียใหม่ ที่ต้องมีการดําเนินการอย่างต่อเน่ือง แต่ทั้งน้ีทางวัดก็ยังต้องพัฒนา
ดําเนินการต่อไปตามหลักสัปปายะด้วย ตามสภาพการเปล่ียนแปลงของสังคมอยู่เสมอ เพื่อให้เกิดการ
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เปลี่ยนแปลงในแนวทางที่เหมาะสมต่อการเผยแผ่พระพทุธศาสนาและสอดคล้องกับการพัฒนาจนเกิด
ความสันติสุขในองค์กร ต้องมีองค์ประกอบที่สําคัญอีก 4 ส่วน ได้แก่ ด้านการวางแผนท่ีรัดกุมชัดเจน
ครอบคลุมทุกด้านตามวัตถุประสงค์ของการมีวัด ด้านการจัดการองค์การที่ต้องเป็นการจัดการเป็นไปใน
ทิศทางที่ยุติธรรมชัดเจนมีแนวปฏิบัติหรือเป้าหมายเดียวกันมีธรรมะในการทําหน้าที่ของตนเอง ด้าน
ภาวะผู้นําที่มีธรรมะในการบริหารตน บริหารคน บริหารงาน และด้านการติดตามประเมินผลอย่าง
ต่อเน่ือง ยุติธรรมโดยยึดผลประโยชน์ขององค์กรเป็นที่ต้ัง ด้วยทักษะการบริหารจัดการ คือ ทักษะเชิง
เทคนิค(การจัดการ) ทักษะเชิงมนุษ์(มนุษยสัมพันธ์และ ทักษะเชิงมโนมติ (วิสัยทัศน์)  

 

แนวทางของการบริหารจัดการสมัยใหม่ 
 

 
 

ภาพที่ 3.6 แนวทางการบริหารจัดการสาธารณูปการสมัยใหม่ 
 

 3.4.1 ทักษะเชิงเทคนิค (การจัดการ)  
ทักษะเชิงเทคนิค หรือการจัดการในการพัฒนาวัดเก่ียวกับเรื่องนิเวศวิทยาแนวลึก (Deep 

ecology เป็นทรรศนะทาง อภิปรัชญาหรือจริยธรรมที่สร้างจุดยืนอยู่บนพ้ืนฐาน ของความรู้ทาง
นิเวศวิทยา โดยมีอาร์น แนสส์ (Arne Naess) นักปรัชญาชาวนอร์เวย์ เป็น ผู้ก่อต้ังในทศวรรษที่ 1960 
ซึ่งมีเป้าหมายที่มุ่งเน้น กระบวนการเปล่ียนแปลงในการมองโลกและชีวิต โดยมองว่ามนุษย์เป็น    
หน่ึงเดียวกับธรรมชาติและ มองธรรมชาติอย่างมีคุณค่าในตัวเอง กล่าวคือ ธรรมชาติและมนุษย์       
มีความสัมพันธ์กันอย่างแยกไม่ออก มนุษย์ไม่ควรไปทําร้ายและรุกรานธรรมชาติ ควรอยู่ร่วมกัน   
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แบบอิงอาศัยอย่างผสมกลมกลืน26 จากหลักการพ้ืนฐานของนิเวศวิทยาแนวลึกที่มองว่างอกงามใน
ตัวเอง นิเวศวิทยาแนวลึกให้ความสําคัญกับการเปลี่ยนทรรศนะจากการเอามนุษย์เป็นศูนย์กลางมาสู่
การเอาชีวิตเป็นศูนย์กลาง สิ่งที่นิเวศวิทยาแนวลึกให้ความสนใจ คือ การบูรณาการของข่ายใยนิเวศ 
โดยทัศนะของนิเวศวิทยาแนวลึกมีนัยสําคัญอยู่ 3 ประการ ดังต่อไปนี้27 

1. นิเวศวิทยาแนวลึกเคารพสิทธิของสิ่งมีชีวิตทั้งปวง และยังได้ผนวกรวมชีวิตของพืชต่าง ๆ 
เข้าไว้ในประชาคมเชิงศีลธรรมด้วย  

2. นิเวศวิทยาแนวลึกได้ขยายสิทธิไปถึงหรือเคารพความเป็นบูรณาการขององค์ประกอบ 
ของธรรมชาติที่ไม่มีชีวิตอาทิภูเขาและระบบนิเวศ เป็นต้น โดยให้มีอิสระจากการแทรกแซงอย่างเกิน 
พอดีของมนุษย์     

3. นิเวศวิทยาแนวลึก ให้การยอมรับว่าระบบนิเวศทุกระบบขึ้นกับรูปแบบชีวิตอย่างใด
อย่างหน่ึงที่ต้องอาศัยรูปแบบชีวิตอ่ืน ๆ 

นอกเหนือจากน้ี นิเวศวิทยาแนวลึกสนับสนุนความเสมอภาคทางนิเวศวิทยา ไม่มีการ
แบ่งแยกระหว่างอาณาเขตของมนุษย์กับสิ่งที่ไม่ใช่ มนุษย์จุดยืนของนิเวศวิทยาแนวลึกก็คือ โลก คือ 
ร่างกายของเรา28  ซึ่งเป็นหลักสําคัญของนิเวศวิทยาแนวลึก คือการมองแบบองค์รวม เพราะหาก
ปราศจากองค์รวมแล้วก็จะไม่มีปัจเจกใดอยู่ได้ และต้องการเสนอปรัชญาแบบใหม่ ซึ่งอาจเรียกว่า 
Ecosophy คือเป็นปรัชญาแห่งความกลมกลืนทางนิเวศ มนุษย์และธรรมชาติมีความสัมพันธ์เป็น  
หน่ึงเดียวกัน มนุษย์ไม่ได้อยู่เหนือหรือแยกออกจากธรรมชาติ มนุษย์เป็นเพียงพลเมืองของโลกไม่ใช่
เป็นผู้จัดการหรือผู้พิชิตธรรมชาติ น่ีคือระบบประชาธิปไตยของสรรพชีวิตทั้งปวง แนวคิดน้ีมีลักษณะ
ชัดเจนที่โน้มเอียงไปในทาง “นิเวศนิยม” ซึ่งอยู่ตรงข้ามกับ “มนุษย์นิยม” 

แนวคิดด้านนิเวศของพระพุทธศาสนา 
พระพุทธศาสนาให้ความสําคัญกับสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งป่าไม้ 

แม่นํ้า ลําธาร และสิ่งมีชีวิต ในคัมภีร์ของพระพุทธศาสนาได้บรรยายถึงงดงามของสิ่งแวดล้อมไว้   
อย่ามากมายเป็นการแสดงถึงอุดมคติของพระพุทธศาสนาเก่ียวกับสิ่งแวดล้อม ในการปล่อยให้    
สรรพสิ่งเป็นไปตามธรรมชาติ และ ยังบ่งช้ีให้เห็นว่า พระพุทธศาสนาได้ตระหนักถึง คุณค่าของ
                                                            

26Intongpan, Praves, (2010), The comparative study of ecology in Buddhist philosophy 
and deep ecology in view of Arne Naess, Journal of Humanities, Kasetsart University, 17(2) (2010) : 
73-80. (in Thai) 

27Kinsley, D.R., Ecology and religion:ecological spirituality in cross-cultural Perspective. 1st 
Edition. (New Jersy : Prentric Hall, 1995). 
  28Watt, A., The book on the Taboo against knowing who you are, (New York : Pantheon 
Books, 1996).  
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สิ่งแวดล้อม ดังความท่ีปรากฏในพระไตรปิฎกว่า “ในที่ไม่ไกลภูเขาหิมพานต์มีภูเขา ช่ือว่าปทุม 
ข้าพเจ้าสร้างอาศรมไว้ใกล้ภูเขานั้น ไม่ไกลจากฝั่งแม่นํ้า แม่นํ้าไหลอยู่มีท่านํ้าราบเรียบ น่าเป็นที่รื่นรมย์ใจ 
ฝูงปลาแหวกว่าย ทําให้แม่นํ้างามทุกเมื่อดาษด่ืนไปด้วยต้นมะม่วง ต้นราชพฤกษ์ ต้นแคฝอย ทําให้
อาศรมงดงาม ราชสีห์เสือโคร่งหมีหมาป่าเที่ยวสัญจรอยู่ในป่าใหญ่ทําให้อาศรมงดงาม” (Mahachulalong  
Kornraja vidyalaya University, 1996) 

บทบาทวัดกับระบบนิเวศวิทยาแนวลึก 
พระธรรมโกศาจารย์ (เงื่อม อินฺทปญฺโญ) หรือท่านพุทธทาสภิกขุ พระสงฆ์ไทยรูปแรกที่ 

บุกเบิกการใช้โสตทัศนูปกรณ์สมัยใหม่ในการเผยแผ่ธรรม ท่านมีผลงานที่เรียบเรียงเป็นหนังสือเก่ียวกับ
พระพุทธศาสนาเป็นจํานวนมากท่านเป็นบุคลากรทางพระพุทธศาสนาท่านหน่ึงที่ให้ความสําคัญกับทาง
นิเวศวิทยา ท่านได้แสดงทัศนะทางจิตวิญญาณเชิงนิเวศโดยได้กล่าวไว้ว่า“ธรรมชาติที่บริสุทธ์ิเป็น
ตัวอย่างของสังคมนิยมที่บริสุทธ์ิ ระบบสุริยะเป็นระบบสังคมนิยมที่ประกอบไปด้วยดวงดาวใหญ่น้อย ที่
อยู่ร่วมกันโดยไม่รบกวนซึ่งกันและกัน” ท่านมองว่า “ทุกชีวิตในจักรวาลไม่สามารถอยู่อย่างอิสระได้ 
ด้วยตัวของมันเอง มันต้องได้รับการเกื้อหนุนจาก สมาชิกในสังคมของมัน ไม่มีอะไรแยกขาดจากกันได้ 
ผลผลิตทางธรรมชาติจะไม่มากไปกว่าความจําเป็น ในการดํารงชีวิต ความยุติธรรมในสังคมจะเกิดขึ้น ก็
ต่อเมื่อคนกลับไปสู่สภาวะสมดุลของสังคมนิยม ธรรมชาติ” โดยท่านได้กล่าวว่า ธรรมะคือธรรมชาติ29 

พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต) พระนักวิชาการ นักเขียนนักคิดที่มีผลงานทาง พระพุทธศาสนา
เป็นจํานวนมาก อาทิ พุทธธรรม ซึ่งเป็นงานเขียนที่ว่าด้วยกฎของธรรมชาติและคุณค่าของชีวิต 
(Donald Swearer, 2016) ท่านเป็นคนไทยคนแรกที่ได้รับรางวัลการศึกษาเพ่ือสันติภาพจากองค์กร
ยูเนสโก (UNESCO Prize for Peace Education) จําพรรษาอยู่ที่วัดญาณเวศกวัน จังหวัดนครปฐม ท่าน
ได้ให้แสดงทัศนะทางนิเวศวิทยาไว้ว่า “มนุษย์ ในโลกปัจจุบันได้ตกอยู่ภายใต้ค่านิยมของกระแสโลกาภิวัตน์
แห่งระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมที่มุ่งเน้นการแข่งขัน เป็นกระแสการพัฒนาอุตสาหกรรม เพ่ือพัฒนา
ทางวัตถุ ภายใต้ระบบความคิดที่ถือว่าการพิชิตธรรมชาติเป็นความสําเร็จของมนุษย์ โดยมีเทคโนโลยี
เป็นเคร่ืองมือ เมื่อพิชิตธรรมชาติได้ก็นําเอาธรรมชาติมาเป็นวัตถุดิบเข้าสู่กระบวนการอุตสาหกรรม
แล้วมนุษย์ก็จะมีความสุขจากการมีสิ่งเสพบริโภคที่พร่ังพร้อม ซึ่งเป็นแนวคิดที่ครองโลกปัจจุบัน รวม
เป็นฐานความคิดใหญ่ 2 อย่างคือ  

1) การพิชิตธรรมชาติเพ่ือให้มนุษย์ได้เป็นเจ้าใหญ่ มีอิสรภาพโดยเป็นนายใหญ่เหนือธรรมชาติและ   
2) มนุษย์มีความสุขมากที่สุดจากการเสพมากท่ีสุด ซึ่งแนวคิดพิชิตธรรมชาติของมนุษย์

น่ีเอง ที่ก่อให้เกิดปัญหาทางนิเวศวิทยา มนุษย์ควรเปลี่ยนจากการพิชิตธรรมชาติมาเป็นการอยู่ร่วมกัน

                                                            
29พระธรรมโกศาจารย์ (เงื่อม อินฺทปญฺโญ), พระพุทธศาสนากับสิ่งแวดล้อม, 17 กันยายน 2559,  

https://www.edoff/kku.ac.th/research/100765-0-2-Buddhism& Environment.doc. (in Thai).  
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อย่างสันติกับธรรมชาติไม่มองธรรมชาติเป็นศัตรูไม่มองมนุษย์ แยกต่างหากออกจากธรรมชาติแต่ให้
มองมนุษย์ เป็นส่วนหน่ึงของธรรมชาติซึ่งเวลาน้ีตะวันตกหัน มาเน้นความคิดน้ีกันมาก”30  

พระไพศาล วิสาโล เจ้าอาวาสวัดป่าสุคะโต จ.ชัยภูมิ ประธานเครือข่ายพุทธิกา พระนัก
เผยแผ่ ที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางท่านได้แสดง แนวคิดเก่ียวกับจิตวิญญาณเชิงนิเวศไว้ว่า ความ
เจริญ ก้าวหน้าของมนุษย์มักมาควบคู่ กับการเหินห่างและแปลกแยกจากธรรมชาติจนถึง ขั้นมี
ความสัมพันธ์ที่เป็นปฏิปักษ์กันอย่างเห็นได้ชัด จากมนุษย์ในยุคปัจจุบันที่มีความเจริญก้าวหน้า ทางด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับลักษณะ ท่าทีของมนุษย์สมัยก่อนเมื่อคร้ังยังอยู่ในป่าในเขา ที่
เทคโนโลยียังล้าหลัง โดยที่มนุษย์ยุคก่อนเก่าที่ ความเคารพในธรรมชาติอยู่ในวิถีการดําเนินชีวิต ของ
ตัวเอง แตกต่างเป็นอย่างมากกับมนุษย์ในยุค ปัจจุบันที่มักมองธรรมชาติเป็นเพียงวัตถุที่มีขึ้นเพ่ือ
ปรนเปรอมนุษย์เท่าน้ันความเจริญก้าวหน้าทางสติปัญญาจนพัฒนาศาสนา ที่ซับซ้อนขึ้น แต่สาย
สัมพันธ์ใกล้ชิดระหว่างมนุษย์ กับธรรมชาติก็ยังคงมีอยู่ พระพุทธศาสนาถือว่า สัตว์ทั้งหลายไม่เพียง
เป็นเพ่ือนร่วมทุกข์ในวัฏสงสาร เท่าน้ัน หากแต่ยังมีสายสัมพันธ์เสมือนญาติพ่ีน้อง ในอดีตชาติเน่ือง 
จากมนุษย์และสัตว์สามารถเลื่อนภพภูมิหรือกลับมาเกิดข้ามสายพันธ์ุกันได้แต่ทว่า แนวคิดดังกล่าวถูก
ลบด้วยวิทยาศาสตร์สมัยใหม่ที่มีแนวคิดแบบวัตถุนิยมที่มองธรรมชาติเป็นสินค้า สําหรับสนองความ
ต้องการของมนุษย์ ส่งผลให้สิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรมจนกลายเป็นวิกฤตของโลกในปัจจุบัน31  

ปัญหาของนิเวศวิทยาในปัจจุบัน 
สืบเน่ืองมาจากความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีของภาคอุตสาหกรรม ประกอบกับการ

เพ่ิมขึ้น อย่างรวดเร็วของประชากรโลก ส่งผลให้สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศถูกรุกรานและทําลายจาก     
การกระทําของมนุษย์ โดยที่มนุษย์มองตัวเองเป็นศูนย์กลาง พยายามตักตวงผลประโยชน์จาก 
ธรรมชาติเพ่ือความสะดวกสบายของตนเองจนเกิด เป็นมลพิษทั้งทางนํ้า ทางอากาศ ทางดิน และทาง
อุณหภูมิมีการทําลายความหลากหลายทางชีวภาพ ในทุกรูปแบบ เกิดเป็นปัญหาและความสูญเสีย 
สมดุลของสิ่งแวดล้อม อาทิ ปัญหาโลกร้อน ช้ันโอโซนในบรรยากาศถูกทําลายสัตว์หลายชนิดกําลังจะ
สูญพันธ์ุฝนกรดและสภาพภูมิอากาศแปรปรวน ซึ่งเป็นปัญหาเก่ียวกับสภาพแวดล้อมและระบบนิเวศ
สามารถแยกออกเป็น 3 ประเด็น32 คือ  

1)  ของดีที่มีอยู่ในโลกถูกผลาญให้หมดไป เป็นปัญหาประเภทความร่อยหรอของ ทรัพยากร 
ธรรมชาติกล่าวคือ ทําสิ่งดีที่มีอยู่ให้หมดไป  
                                                            

30พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต), การพัฒนาท่ีย่ังยืน, (กรุงเทพมหานคร : สหธรรมิก, 2551), หน้า128. 
31Visalo, Phra Pisarn. (2016). Religion as an ecological power. Retrieved August 6, 2016, 

from http://www.visulo.org. (in Thai) 
32สุกัลยา โหราเรือง, “พระพุทธศาสนากับการแก้ปัญหาทางนิเวศวิทยาอย่างย่ังยืน”, วารสารวิจัยราชภัฏ

พระนคร, ปีท่ี 12 ฉบับท่ี 1 (มกราคม-มิถุนายน 2560) : 231. 
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2)  นําสิ่งที่เสียระบายใส่ให้แก่โลกและ 
3)  จํานวนประชากรที่เพ่ิมขึ้นเป็นการเพิ่มปัญหาทั้งด้านการผลาญของดีและระบายของ

เสียให้เพ่ิมมากขึ้น  
เป็นเรื่องที่นํามาซึ่งความวิตกกังวลในเร่ืองสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศ ว่ามนุษย์กําลัง

เผชิญหน้ากับปัญหาระดับโลกที่กําลังทําร้ายชีวมณฑล และชีวิตมนุษย์โดยเกิดเป็นสัญญาณเตือนภัย 
ว่าในไม่ช้าทุกสิ่งทุกอย่างรอบตัวเราจะไม่เหมือนเดิม และไม่สามารถฟ้ืนคืนสภาพได้ 

พระพุทธศาสนาสอนให้มนุษย์รักความ สงบ หยุดความโลภและความเห็นแก่ตัว เมื่อคนตก
เป็นทาสของความเห็นแก่ตัวก็ไม่ต้องหวังว่าจะมีความสงบ หากมนุษย์ปฏิบัติตามหลักคําสอน ของ
พระพุทธศาสนาได้อย่างจริงจังและจริงใจ เมื่อน้ันเราจะรักษาธรรมชาติไว้ได้ตราบใดที่มนุษย์ ยังมี
ความเห็นแก่ตัวอยู่ก็ไม่สามารถที่จะปกป้อง ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้กล่าวคือ ธรรมชาติมีอยู่อย่าง
จํากัดแต่ความต้องการของมนุษย์มีไม่จํากัด33 กระบวนทัศน์แบบ พระพุทธศาสนา จึงเป็นแนวคิด
ทางเลือกของมวลมนุษยชาติที่จะช่วยปรับทิศทางความสัมพันธ์ ระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติไปสู่
มุมมองใหม่จาก การท่ีมนุษย์แยกตัวเองออกจากธรรมชาติและ มุ่งเน้นที่จะครอบครองธรรมชาติมาสู่
การมองความจริงแห่งสรรพสิ่งว่า สรรพสิ่งล้วนเช่ือมโยงอิงอาศัย ซึ่งกันและกันเป็นองค์รวม ตาม
หลักปฏิจจสมุปบาท ที่ว่าไม่มีอะไรที่จะดํารงอยู่ได้โดยไม่พ่ึงพิงสิ่งอ่ืน และการประยุกต์เอาหลักศีล
สมาธิปัญญาของพระพุทธศาสนามาใช้กับการแก้ปัญหาทางนิเวศวิทยาใน สังคมปัจจุบัน 

นิเวศวิทยาในพุทธปรัชญา มีแนวคิดสอดคล้องกับแนวคิดที่ยึดนิเวศเป็นศูนย์กลาง เพราะ
เน้นการตระหนักรู้ในคุณค่าของธรรมชาติ โดยพระพุทธเจ้าได้ตรัสธรรมที่เป็นเหตุแห่งความเจริญและ
ความเสื่อมของโลกมนุษย์การเป็นอยู่ของมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายข้ึนอยู  ่กับธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม 
หากระบบนิเวศเสียหาย มนุษย์และสัตว์ ก็จะไม่สามารถดํารงชีวิตอยู่ได้นิเวศวิทยาได้แฝงอยู่ใน
หลักธรรมคําสอนทั้งในพระธรรมและพระวินัย เพ่ือการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม การกลับเข้าสู่ความ 
เป็นนิเวศจะเป็นหนทางให้มนุษย์พบเจอกับความสุข ที่แท้จริง34 หากได้ย้อนกลับไป ดูในสมัยพุทธกาล
จะเห็นได้ว่า พระสงฆ์หรือนักบวชในพระพุทธศาสนาในยุคแรกๆ สามารถดํารงชีวิต โดยอาศัยสิ่งของที่
สังคมกระแสหลักปฏิเสธแล้ว ได้อย่างเรียบง่าย ด้วยการยังชีพด้วยของเหลือกิน เหลือใช้แต่งกายด้วย
เศษผ้าที่ทิ้งแล้ว เป็นทัศนะแบบพุทธที่มีความต้ังใจสร้างสรรค์สังคมชุมชนโดย ปฏิเสธค่านิยมที่ดํารง
อยู่ทั่วไป ซึ่งการปฏิบัติดังกล่าวของพระสงฆ์ในยุคแรกเป็นตัวอย่างของการหมุนเวียนนํากลับมาใช้ 
หรือรีไซเคิลแบบโบราณน่ันเอง การปฏิบัติแบบน้ีของพระสงฆ์ไม่เพียงเพ่ือการพยายามปกป้อง

                                                            
33เรื่องเดียวกัน, หน้า 234. 
34เรื่องเดียวกัน, หน้า 232. 
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สิ่งแวดล้อมเท่าน้ัน แต่ต้องการสร้างความตระหนักให้สังคมรับรู้ถึงความสิ้นเปลือง โดยไม่จําเป็น
น่ันเอง35 

3.4.2  ทักษะเชิงมนุษย์ (มนษุยสัมพนัธ์) กิจกรรม 5 ส  
ทักษะเชิงมนุษย์  มนุษยสัมพันธ์ เพ่ือการพัฒนาคนในวัด ด้วยกิจกรรม 5 ส (Self 

Improvement Activity) ตามโครงการวัดสร้างสุข  ซึ่ง พระพรหมบัณฑิต, ศ.ดร. กรรมการ   
มหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดประยูรวงศาวาสวรวิหาร “มอบนโยบายแผนยุทธศาสตร์การปฏิรูป
กิจการพระพุทธศาสนาสู่การปฏิบัติ” ในการประชุมคณะกรรมการประสานแผนฯ ระดับภาคและผู้ที่
เก่ียวข้อง เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 ณ วัดพนันเชิงวรวิหาร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา กล่าวถึง 
โครงการวัดสร้างสุขด้วยกิจกรรม 5 ส ซึ่งเป็นหน่ึงในโครงการสู่การปฏิบัติ 

พระสุธีรัตนบัณฑิต, รศ.ดร. (พระมหาสุทิตย์ อาภากโร ดร.) เจ้าอาวาสวัดสุทธิวนาราม 
กล่าวถึงการจัดโครงการกิจกรรม 5 ส ว่า เป็นความร่วมมือจากหลาย ๆ ฝ่าย ทั้งสมาคมส่งเสริม
เทคโนโลยี สสส.รวมถึงโครงการกรุงเทพมหานครสะอาดร่มรื่น  ทั้งน้ีเพ่ือต้องการให้กรุงเทพมหานคร
มีสถานที่เรียนรู้แก่ประชาชน ซึ่งวัดนับเป็นสถานที่ที่มีความสําคัญเป็นอย่างมาก และกิจกรรมที่ทุก
ฝ่ายได้มาช่วยกันพัฒนาวัดให้สะอาด ร่วมรื่น ซึ่งเหมาะแก่การเป็นสถานที่เรียนรู้  และยังส่งผลให้
ประชาชนเข้าวัดมากขึ้น ด้านประชาชนและนักเรียนโรงเรียนวัดสุทธิวนาราม ก็ได้ช่วยกันทําความ
สะอาดบริเวณโดยรอบวัดและในวัดอย่างสนุกสนานและปลื้มปิติกันทุกคน โดยได้ประยุกต์แนวคิด 5 ส 
ที่ประสบความสําเร็จในสถานประกอบการมาจัดการพ้ืนที่ในวัด ได้แก่ 1. สะสาง ลดสิ่งที่ไม่จําเป็น  
2. สะดวก จัดระเบียบ 3. สะอาด ตรวจสอบหาสิ่งผิดปกติ 4. สร้างมาตรฐาน มีกฎเกณฑ์ มุ่งมั่น
พัฒนา และ 5. สร้างวินัย เคารพกฎกติกา เน้นจัดการพ้ืนที่ใช้สอยไม่เกิดประโยชน์36 

วัตถุประสงค์การจัดกิจกรรม 5 ส 
ความมุ่งมั่นในการมีส่วนร่วมสร้างวินัยและให้กับคนไทย เพ่ือนําไปสู่การมีสังคมแห่ง

ความสุข ของสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) ซึ่งมีองค์ความรู้เกี่ยวกับการใช้หลัก 5 ส ในการ
บริหารจัดการองค์กรธุรกิจให้มีประสิทธิภาพ จึงได้ร่วมกับ สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริม 
สุขภาพ (สสส.) ทําโครงการ วัดสร้างสุข และริเริ่มนําเรื่อง 5 ส เข้าไปที่วัด เพ่ือให้พระภิกษุสงฆ์ ได้
ถ่ายทอด องค์ความรู้ต่อให้ประชาชนในชุมชน รวมถึงเยาวชนคนรุ่นใหม่ได้เรียนรู้และแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ร่วมกัน พร้อมทั้งส่งเสริมให้เกิดแรงบันดาลใจ และสามารถนําองค์ความรู้ที่ได้รับกลับมา
                                                            

35ประเวศ อินทองปาน, ผศ.ดร.,  “การศึกษาเปรียบเทียบนิเวศวิทยาในพุทธปรัชญากับนิเวศวิทยาแนวลึก
ตามทัศนะของอาร์เน แนสส”, วารสารมนุษยศาสตร์, ปีท่ี 17 ฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2553,  ภาควิชาปรัชญาและศาสนา 
คณะมนุษยศาสตร์, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, หน้า 72. 

36กิจกรรมวัดสร้างสุข ณ วัดสุทธิวนาราม DMC News ประจําวันท่ี 16 สิงหาคม 2556, สืบค้นเม่ือ 17 
มิถุนายน 61, http://m.dmc.tv/dhamma/index.php?action=page&id=16433.   
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ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน นอกจากน้ียังได้มีโอกาสไปไหว้พระ ทําบุญ เป็นการชําระจิตใจให้ผ่องใส
และเกิดผลดีต่อการปฏิบัติงานอีกด้วย  โดยนําร่องทําไปแล้ว 4 วัด คือ วัดด่าน วัดจําปา วัดสุทธิวราราม 
และวัดคลองเตยใน โดยแต่ละวัดมีความเปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชัด ทั้งด้านความสะอาด ความ
สะดวก ความเป็นระเบียบ ความปลอดภัย ลดจุดเสี่ยง เช่น กองไม้เก่าในลานวัด ซึ่งจะเป็นหัวใจสําคัญ
ของการขยายแนวคิดน้ีออกไปให้อีก 100 วัด ตามท่ีสมาคมฯ และ สสส. มีความต้ังใจ 

ปัจจัยสําคัญในการทําให้ เจ้าอาวาส ชุมชน หรือภาคส่วนต่าง ๆ เห็นพ้องที่จะมาช่วยกันเร่ิม 
และพัฒนาวัดด้วยหลัก 5 ส น้ัน  อันดับแรกอยู่ที่ทัศนคติและการยอมรับ ซึ่งหลังจากผู้เก่ียวข้อง 
โดยเฉพาะ เจ้าอาวาส เปิดประตู และมีความเช่ือมั่นว่าเป็นไปได้ ทําแล้วจะเกิดประโยชน์ต่อวัดและต่อ
ทุกส่วน วิธีการต่าง ๆ ในการทําก็ไม่ใช่เร่ืองที่ยากเกินไป เน่ืองจากเร่ือง 5 ส กับเร่ือง “สัปปายะ” ตาม
หลักของศาสนาพุทธ อันหมายถึง สิ่งที่สบาย สภาพที่เอ้ือ สิ่งที่เกื้อกูล สิ่งที่เอ้ือต่อการอยู่ดี และการที่
จะพัฒนาชีวิต สิ่งที่เหมาะกันน้ันเป็นเรื่องเดียวกันไม่ใช่เร่ืองใหม่ เพียงแต่ยังไม่ได้มีการจัดระบบเท่าน้ัน 

ปัจจัยสําคัญอีกประการ ที่จะทําให้วัดสร้างสุข เกิดขึ้นได้จริง อยู่ที่คนขับเคลื่อน และคนทํา 
โดยวัดที่จะทําเรื่องน้ี จะต้องมีโครงสร้างคณะดําเนินโครงการ ที่มีการกําหนดบทบาทที่ในการขับเคลื่อน 
และการติดตามอย่างชัดเจน โดยคณะทํางานควรประกอบด้วย เจ้าอาวาส คณะกรรมการวัด พระภิกษุที่
ได้รับมอบหมายจากเจ้าอาวาส ทีมที่ปรึกษา ผู้นํา 5 ส ตัวแทนหน่วยงานเอกชนหรือหน่วยงานราชการอ่ืน ๆ 
ที่ต้องการเข้ามามีส่วนร่วม เป็นจิตอาสา 

หัวใจที่สําคัญที่ขาดไม่ได้ในการทําวัดสร้างสุขคือ การมีความรู้ความเข้าใจที่เกิดจากการ
ปฏิบัติจริง รวมถึงการกําหนดพื้นที่เป้าหมายที่ชัดเจน มีการจัดลําดับความสําคัญว่าพ้ืนที่ไหนควรทํา
ก่อน-หลัง พ้ืนที่ใดที่ต้องลงมือทําโดยด่วน เน่ืองจากมีความสกปรกมาก มีประชาชนมาใช้พ้ืนที่น้ัน     
เป็นจํานวนมากในการทําศาสนกิจ เป็นพ้ืนที่สร้างภาพลักษณ์ให้กับวัด หรืออนุรักษ์ถาวรวัตถุอย่าง
เร่งด่วนที่มีความสําคัญทางประวัติศาสตร์ 

สําหรับการนํากิจกรรม 5 ส มาประยุกต์ใช้กับวัดน้ันจะเน้น 3 ส แรก ก่อนคือ สะสาง การ
แยกของที่จําเป็น และไม่จําเป็นออกจากกัน โดยใช้เทคนิคป้ายแดง หรือ red tag ติดกับของที่ไม่
จําเป็น หรือยังตัดสินใจไม่ได้ว่าจําเป็น หรือไม่จําเป็น  สะดวก การแยกใช้หลักการของความถี่การใช้
สิ่งของ ของที่ใช้บ่อย ๆ ต้องวางไว้ใกล้ผู้ใช้ หลักการเคล่ือนไหวของคน หลักความสูญเปล่า (waste) 
ในการทํางาน สะอาด ด้วยการกําหนดรายการสิ่งของ จุดบริเวณที่ต้องทําความสะอาด และขนาดของ
ความสะอาดขั้นตอนวิธีการทําความสะอาด รวมถึงกําหนดอุปกรณ์สิ่งของ ที่ต้องใช้ในการทําความ
สะอาด ในขณะที่ทําความสะอาด ต้องมีการตรวจสอบด้วยเพ่ือค้นสภาพความผิดปกติ ค้นหาสภาพที่
ทําให้สกปรก เพราะถ้าสามารถหาเหตุของความสกปรกได้ ก็ทําให้หยุด หรือบรรเทาเบาบางความ
สกปรกน้ัน ทําให้ลดเวลาในการทําความสะอาด  
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ส่วนที่ว่าการทํา 5 ส จะเกิดความย่ังยืน ได้อย่างไร คือ จะต้องมุ่งมั่นทําจริงไม่ฉาบฉวยเห็น
ความสําคัญของ 5 ส และจะต้องให้ 5 ส ฝังอยู่ในชีวิตประจําวัน 5 ส ไม่ใช่สิ่งที่แยกออกจากชีวิตประจําวัน
หรือเป็นกิจกรรมพิเศษที่นอกเหนือจากชีวิตประจําวัน และจะต้องมีการตรวจประเมินเป็นประจํา
สม่ําเสมอ ซึ่ง 4 วัดนําร่องน้ัน มีความมุ่งมั่นมาก สามารถทําเร่ือง 5 ส ให้เห็นเป็นรูปธรรม และมีการ
ทําต่อเน่ือง โดยใช้เวลาปีเศษ ๆ เท่าน้ัน โครงการวัดสร้างสุข ที่มุ่งสร้างวินัยให้คนในสังคมและทําให้
คนในสังคมมีความสุข ประสบความสําเร็จในการขยายสู่อีก 100 วัด  

“หัวใจสําคัญการทําวัดสร้างสุขคือ การมีความรู้ ความเข้าใจ จากการปฏิบัติจริงกําหนด
พ้ืนที่เป้าหมายชัดเจน ลําดับความสําคัญพ้ืนที่ก่อน-หลัง” 

สํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จับมือองค์กรพันธมิตร จัดกิจกรรมสร้างสรรค์สังคม 
เปิดตัว “โครงการวัดสร้างสุข คนสร้างชาติ พุทธศาสน์สร้างใจ” 

 “โครงการวัดสร้างสุข คนสร้างชาติ พุทธศาสน์สร้างใจ” ความประสงค์ที่จะร่วมมือกันใน
การดําเนินการตรวจประเมินสภาพความเป็นสถานที “สัปปายะ (การบํารุงรักษาส่งเสริมวัดให้เป็นบ่อ
เกิดแห่งความสุข)” ภายในวัดที่เข้าร่วม “โครงการวัดสร้างสุข คนสร้างชาติ พุทธศาสน์สร้างใจ” โดยมี
วิสัยทัศน์โครงการท่ีจะสร้างสังคมแห่งความสุข โดยมีวัดเป็นศูนย์กลางในการถ่ายทอด เพ่ือส่งเสริม
ความมีวินัย ผ่านวิถีของ 5ส 

“โครงการวัดสร้างสุข คนสร้างชาติ พุทธศาสน์สร้างใจ” โครงการฯ ได้ดําเนินมาอย่าง
ต่อเน่ือง ต้ังแต่ปี 2556 จนถึงปัจจุบัน โดยมีวัดที่เข้าร่วมโครงการจํานวนทั้งหมด 100 วัด ลักษณะของ
การดําเนินโครงการจะอาศัยแนวความคิดแบบจิตอาสา โดยให้องค์กรเอกชนหรือหน่วยงานต่าง ๆ ที่มี
ความประสงค์ที่จะพัฒนาวัด เพ่ือสร้างเสริมสุขภาพของพระสงฆ์ เป็นแกนหลักในการเชิญชวน
บุคลากรของหน่วยงานรวมถึงเครือข่ายจากชุมชน และหน่วยงานของภาครัฐ เข้าไปพัฒนาปรับปรุง
สภาพพ้ืนที่ต่าง ๆ ภายในวัด โดยกําหนดขอบเขตความร่วมมือด้านการตรวจประเมินในหัวข้อต่าง ๆ 
ไว้อย่างชัดเจน โดยในงานเปิดตัว “โครงการวัดสร้างสุข คนสร้างชาติ พุทธศาสน์สร้างใจ” มีการ
บันทึกลงนาม ข้อตกลง (MOU) ร่วมกันถึง 3 หน่วยงาน มีตัวแทนของ สํานักงานพระพุทธศาสนา
แห่งชาติ เป็นส่วนหน่ึงของโครงการฯ มาตลอดเป็นปีที่ 3 แล้วต้องการประชาสัมพันธ์ถึงประชาชน 
หน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน มาร่วมกิจกรรม และสนับสนุนโครงการดีดีน้ี37 

 
 

                                                            
37สํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ, “โครงการวัดสร้างสุข คนสร้างชาติ พุทธศาสน์สร้างใจ”, สยามรัฐ,การ 

ศึกษา, 28 ตุลาคม 2558, <http://www.siamrath.co.th/web/?q=สํานักพุทธฯ”โครงการวัดสร้างสุข”> 
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3.4.3 ทักษะเชิงมโนมติ (วิสัยทัศน์)  
ทักษะเชิงมโนมติ (วิสัยทัศน์) เพ่ือการพัฒนาวัดและชุมชน เกี่ยวกับเร่ืองภูมิสถาปัตยกรรม 

(landscape Architecture) เพ่ือความเข้าใจที่ตรงกัน ในการบริหารสาธารณูปการของพระอธิการ
ด้วยวิสัยทัศน์  จัดการเรื่องอะไร เพ่ือให้กับใครด้วยวิธีการใด ด้วยเน้นในเร่ืองภูมิสถาปัตยกรรม 

ประวัติความเป็นมาของภูมิสถาปัตยกรรมในประเทศไทย38 
ประวัติความเป็นมาของภูมิสถาปัตยกรรมของประเทศไทยไม่เป็นที่ชัดเจนนัก อาจเป็นด้วย

หลักฐานทั้งทางประวัติศาสตร์และโบราณคดีถูกทําลายในในสงครามไทย-พม่าที่กรุงศรีอยุธยา โดยเฉพาะ
เมื่อ พ.ศ. 2310 ในศิลาจารึกพ่อขุนรามคําแหงสมัยสุโขทัยกล่าวไว้เพียงการปลูกต้นไม้เชิงเกษตรกรรม
ไว้เบ้ืองเหนือเบ้ืองใต้ มีกล่าวถึงตระพังหรือสวนน้ําไว้บ้างแต่ไม่พรรณนารูปแบบและความสวยงาม 

สมัยต้นรัตนโกสินทร์มีการนํารูปแบบสวนจีนมาสร้างในพระบรมมหาราชวังและวัดสําคัญ 
เรียกว่าเขามอ มีการสร้างสวนซ้ายสวนขวา เริ่มมีการสร้างสวนเพ่ือความปีติในสมัยรัชกาลที่ 5 เริ่มมี
สวนและมีรูปแบบของสวนปรากฏชัดเจนขึ้น มีการนํารูปแบบสวนยุโรปซึ่งกําลังผ่านความรุ่งเรืองของ
ยุคเรนาซองส์ โดยมีนายช่างฝร่ังที่เข้ามารับราชการ เช่น นายเฮนรี อาลบาสเตอร์ หรือพระเศวตศิลา 
ต้นตระกูลเศวตศิลารวมท้ังคนอ่ืน ๆ มาเป็นผู้ออกแบบและก่อสร้างสวนหลายแห่ง อุทยานสราญรมย์
เป็นตัวอย่างสวนที่ยังหลงเหลือและได้รับการบูรณะให้สวยงามในปัจจุบัน  

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวอาจเป็นผู้ ให้กําเนิดการผังเมืองและภูมิ
สถาปัตยกรรมเป็นพระองค์แรกก็ว่าได้ พระราชหัตถ์เลขาถึงเจ้าพระยาวรพงศ์ระหว่าง พ.ศ. 2444-
2452 เป็นข้อพิสูจน์ได้เป็นอย่างดีว่าพระองค์ทรงเช่ียวชาญในงานทั้งสองสาขาน้ีอย่างไร ทรงรู้จัก
ต้นไม้ พร้อมทั้งช่ือและอุปนิสัยพรรณไม้ต่าง ๆ ที่ใช้ปลูกทั้งในสวนและในเมืองนับได้เกือบร้อยชนิด  

งานสวนและสถาปัตยกรรมที่ได้รับอิทธิพลยุโรปในรัชกาลที่ 4-5 ได้ต่อเน่ืองมาถึงสมัย
รัชกาลที่ 6 และ 7 เช่น วังฤดูร้อนต่าง ๆ เป็นต้นว่า พระราชวังบ้านปืน และพระตําหนักมฤคทายวัน 
เพชรบุรี วังสนามจันทร์ นครปฐมและวังไกลกังวล เป็นต้น รูปแบบของสวนไม่เป็นที่เด่นชัดว่ามี
รูปแบบอย่างไร กล่าวกันว่าเป็นงานประกอบที่ทําโดยสถาปนิกชาวยุโรปผู้ออกแบบและก่อสร้าง
อาคาร ซึ่งอาจมีรูปแบบที่สวยงามแต่ได้ถูกแปรเปลี่ยนไปโดยกาลเวลา  

สวนและงานภูมิสถาปัตยกรรมได้หยุดน่ิงมาต้ังแต่ยุคเศรษฐกิจโลกตกตํ่าในปลายรัชกาลที่ 7 
และเริ่มขยับตัวขึ้นใหม่ในสมัย จอมพลสฤษด์ิ ธนะรัชต์ ที่เริ่มพัฒนาประเทศและสมัยเร่ิมสงคราม
เวียดนาม การใช้ประเทศไทยเป็นฐานทัพแห่งหน่ึงของสหรัฐฯ ทําให้มีความต้องการบ้านเช่าที่มีสวน 
ต่างประเทศที่เข้ามาลงทุนสร้างโรงแรม เช่น โรงแรมสยามอินเตอร์คอนติเน็นตัล (ปัจจุบันถูกรื้อ

                                                            

  38วสุ โปษยะนันท์, ดร., “การจัดการภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมของวัดไทยให้เกิดความเจริญศรัทธา : จาก 
อดีตสู่ปัจจุบัน”, ส่วนหนึ่งในโครงการวิจัยพุทธศาสน์ศึกษา, ศูนย์พุทธศาสน์ศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2558. 
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กลายเป็นศูนย์การค้าสยามพารากอน) และโครงการเงินกู้ได้เผยโฉมของภูมิสถาปัตยกรรมให้ปรากฏ 
ช่างจัดสวนไทยจึงได้เคยเห็นและรู้จักวิชาชีพภูมิสถาปัตยกรรมที่เป็นสากลเป็นครั้งแรก ในขณะ 
เดียวกัน เทศบาลนครกรุงเทพฯ ก็ได้เริ่มรณรงค์จัดสวนตามมุมต่างๆ ของถนน เรียกว่า “สวนหย่อม” 
โดยเลียนแบบ “สวนญี่ปุ่น” ซึ่งเป็นที่นิยมมากในสมัยน้ัน  

การเร่งรัดพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะด้านการท่องเท่ียวและความเสื่อมโทรมของสภาพแวดล้อมที่
จะต้องเร่งแก้ไขทําให้ภูมิสถาปัตยกรรมได้รับการยอมรับมากขึ้นในประเทศไทย 

การจัดการภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมของวัดไทยให้เกิดความเจริญศรัทธา 
ปัญหาที่เกิดขึ้นในสถานการณ์ปัจจุบันกับวัดไทยในพระพุทธศาสนา ทางด้านที่เกี่ยวข้องกับ

ลักษณะทางกายภาพและความเจริญศรัทธาที่ลางเลือนไป จากอดีตที่วัดไทยเคยเป็นที่พ่ึงทั้งทางกาย
และทางใจ นอกจากน้ันยังเป็นต้ังแต่แหล่งศึกษาหาความรู้ ไปจนถึงการเป็นที่ประกอบพิธีฌาปนกิจ 
การวางผังกําหนดรูปแบบทางสถาปัตยกรรมและภูมิสถาปัตยกรรมในอดีต เป็นภูมิทัศน์ตามประเพณี
ของพระพุทธศาสนา ตามสภาพภูมิอากาศภูมิประเทศ และประโยชน์ใช้สอยตามสภาพสังคมในสมัย
น้ัน ๆ โดยได้คํานึงถึงความสง่างาม ความเด่นชัด ความเป็นปูชนียสถาน วัดจึงเป็นที่เจริญศรัทธาของ
คนไทยในอดีต ในปัจจุบันสังคมได้เปลี่ยนแปลงไป การใช้พ้ืนที่และการก่อสร้างอาคารในวัดจึงขาด
หลักการต่าง ๆ ดังกล่าว มีการใช้พ้ืนที่เพ่ือหารายได้มากขึ้น ในขณะที่ไม่มีการวางวางแผนจัดระเบียบ
การก่อสร้างที่คํานึงถึงภูมิทัศน์ของสถานที่ ก่อให้เกิดความเสียหายต่างๆ ทําให้พ้ืนที่วัดที่ใช้เพ่ือการ
เจริญศรัทธาสูญหายไปมา 

วิธีการจัดการให้วัดไทยในปัจจุบันยังคงรักษา หรือปรับปรุงแก้ไขภูมิทัศน์ ด้วยการกําหนด
หลักเกณฑ์ต่างๆ คําแนะนําเร่ืองควรหรือไม่ควรในการก่อสร้างอาคารในวัด เพ่ือเป็นแนวทางให้
หน่วยงานที่เก่ียวข้องนําข้อกําหนดหรือหลักเกณฑ์เหล่าน้ันไปสู่การปฏิบัติ เพ่ือไม่ให้วัดดูเสื่อมโทรม 
รกรุงรัง ไม่น่าเจริญศรัทธา การประมวลปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นกับวัดไทย ในบริบทของแนวคิดทาง
พระพุทธศาสนา แนวทางในการอนุรักษ์ในฐานะมรดกทางวัฒนธรรมของกรมศิลปากร ซึ่งพัฒนามา
จากการผสมผสานแนวทางสากลกับวัฒนธรรมประเพณีของไทย  และความคิดเห็นของ 
พุทธศาสนิกชนในปัจจุบัน ให้นํามาซึ่งหลักเกณฑ์และข้อแนะนําในการบริหารจัดการภูมิทัศน์และ 
สถาปัตยกรรมของวัดไทยให้ยังคงความเจริญศรัทธาในปัจจุบัน ที่เน้นในเรื่องของการตระหนักใน 
คุณค่าของสถานที่แห่งความเจริญศรัทธา ปฏิบัติตามกฎหมาย และระเบียบต่าง ๆ ที่มีอยู่แล้ว มีการ 
ควบคุมถือปฏิบัติอย่างจริงจัง มีการวางแผนจัดการในภาพรวมอย่างเป็นระบบด้วยความร่วมมือจาก 
สายวิชาการต่าง ๆ ที่เป็นมืออาชีพ ในหลักการของธรรมภิบาลและการมีส่วนร่วม ให้สมกับความเป็น 
มรดกวัฒนธรรมที่เป็นของส่วนรวมซึ่งทุกคนมีสิทธ์ิเป็นเจ้าของ 

วัดพุทธนิกายเถรวาทมีศาสนาวัตถุซึ่งเป็นสิ่งที่มีความเก่ียวเนื่องกับศาสนาและเป็นสิ่งเคารพ 
บูชา เช่น พระพุทธรูป พระไตรปิฎก สําหรับศิลปวัตถุน้ันเป็นสิ่งที่เก่ียวเน่ืองกับศาสนาและศาสนสถาน 
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มักทําขึ้นด้วยฝีมืออย่างประณีตและมีคุณค่าสูงในทางศิลปะ เช่น ธรรมาสน์ ตู้พระธรรม ภาพเขียน รูปป้ัน 
เคร่ืองลายคราม เครื่องถม เครื่องบูชา และเคร่ืองตกแต่ง เป็นต้น 

 

 
 
ภาพที่ 3.7 แสดงภูมิสถาปัตยกรรม พุทธมณฑล 

 

 
 

ภาพที่ 3.8 แสดงภูมิสถาปัตยกรรมวัดสุทัศน์เทพวรารามราชวรมหาวิหาร 
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ภาพที่  3.9  แสดงภูมิสถาปัตยกรรมวัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร 
 

มีคติการวางผังวัดพุทธนิกายเถรวาทมาจากคติจักรวาลในศาสนาพุทธ โดยจักรวาล ตาม
ความเช่ือของพุทธศาสนามีขอบเขตและส่วนประกอบชัดเจน คือ กําแพงจักรวาล (ภูเขาจักรวาล) เป็น
ขอบเขตช้ันนอกสุด มีศูนย์กลางเป็นเขาพระสุเมรุล้อมรอบด้วยสัตตบริภัณฑ์ 7 ช้ัน รอบจุดศูนย์กลาง
ทั้ง 4 ทิศเป็นทวีปทั้ง 4 ได้แก่ อุตรกุรุทวีป (ทิศเหนือ) อมรโคยาน (ทิศตะวันตก) ชมพูทวีป (ทิศใต้) 
และปุพพวิเทห (ทิศตะวันออก) โดยทั้งหมดคั่นด้วยมหานทีสีธันดร ความเช่ือดังกล่าวได้แก่ การวางผัง
วัดพุทธนิกายเถรวาทมักจะแสดงอยู่ในเขตพุทธาวาสโดยมี จุดศูนย์กลางเป็นงานสถาปัตยกรรมอันเป็น
สัญลักษณ์ของเขาพระสุเมรุ มีสถาปัตยกรรมภายในเขต เป็นสัญลักษณ์แทนทวีปหรือภูเขาต่าง ๆ และ
มีการกําหนดอาณาเขตอย่างชัดเจนโดยใช้กําแพงแก้ว แทนภูเขาจักรวาล ซึ่งรูปแบบดังกล่าวมักจะ
เปลี่ยนไปตามความนิยมในแต่ละยุคสมัย ตัวอย่างเช่น วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม และวัดอรุณ
ราชวรารามที่ใช้สถูปเป็นประธานของวัด หรือวัดสุทัศน์เทพวราราม และวัดสุวรรณารามที่ใช้พระ
อุโบสถเป็นประธาน 

วัดพุทธนิกายเถรวาทแบ่งพ้ืนที่ใช้สอยออกเป็น 3 ส่วนใหญ่ ๆ คือ เขตพุทธาวาส เขต
สังฆาวาส และเขตพ้ืนที่ใช้ประโยชน์ ทั้งน้ีเพ่ือให้เกิดความเป็นระเบียบและความชัดเจนในการใช้พ้ืนที่
ของพระสงฆ์ โดยต้ังอยู่บนกรอบพ้ืนฐานหลักของวิถีแห่งสมถะอันมีอยู่ 2 ลักษณะ คือ การทําสังฆกรรม
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ที่ต้องการทําร่วมกับพระภิกษุสงฆ์รูปอ่ืน และการอยู่อาศัยที่ใช้เป็นที่ปลีกตัวไปอาศัยหลับนอนเฉพาะรูป 
โดยการใช้สอยอาคารและสิ่งปลูกสร้างในพ้ืนที่ใช้สอยทั้ง 3 เขต  

สรุป 
ทฤษฎีสมัยใหม่ ทฤษฎีน้ีมีการวิเคราะห์องค์การในเชิงระบบ (Systems Analysis of 

Organization) ความสัมพันธ์ระหว่างส่วนต่าง ๆ ที่อยู่ภายในองค์กร การศึกษาว่าองค์การในระบบ
หนึ่ง ๆ น้ันได้คํานึงถึงองค์ประกอบภายในองค์กรทุกส่วน ได้แก่ ตัวป้อน กระบวนการ ผลผลิต 
ผลกระทบ และสิ่งแวดล้อม (Input process Output Feedback and Environment) ให้ความสําคัญ
ว่า “คนเป็นปัจจัยสําคัญและมีอิทธิพลต่อการเพ่ิมผลผลิตขององค์การ” โดยมีเป้าหมายร่วมกัน 
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลเป็นปัจจัยที่สําคัญและมีอิทธิพลต่อการทําหน้าที่ ขวัญในการทํางานเป็นสิ่ง
สําคัญ การเข้ามีส่วนร่วมในกิจกรรมและการตัดสินใจระหว่างฝ่ายบริหาร และฝ่ายคนงานย่อมจะสร้าง
ความพึงพอใจให้กับทุกฝ่ายโดยได้สร้างผลผลิตอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยได้ มีขบวนการมนุษย์สัมพันธ์
สําคัญต่อการเพิ่มการผลและประสิทธิภาพของงาน ในรูประบบน้ันได้พยายามที่จะมององค์การใน
ลักษณะการเคลื่อนไหว (Dynamic) และปรับเข้ากับรูปแบบองค์การได้ในทุกสภาวะแวดล้อมทั้งน้ี
ลักษณะกระบวนการทางด้านโครงสร้างที่บุคคลต่าง ๆ จะต้องเก่ียวพันซึ่งกันและกันเพ่ือบรรลุเป้าหมาย
ตามท่ีต้องการ จึงมีการศึกษาพฤติกรรมองค์การในลักษณะใหม่ ๆ เช่น พฤติกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 
การบริการแบบมีส่วนร่วม การพัฒนาองค์การ คิว.ซี. และการบริหารแบบอนาคตนิยม เป็นต้น 

การบริหารจัดการสาธารณูปการของคณะสงฆ์ เป็นภาระงานด้านการก่อสร้างหรือการ
บูรณปฏิสังขรณ์เสนาสนะและสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ  สร้างถาวรวัตถุหรือการจัดการสาธารณูปการเพ่ือให้มี
สิ่งที่เอ้ือต่อการอยู่ดีและการที่จะพัฒนาชีวิต39 หรือสิ่งที่เหมาะสมกันอันเก้ือหนุนในการเจริญภาวนา
ให้ได้ผลดีช่วยให้สมาธิต้ังมั่นไม่เสื่อมถอย40 ที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการของคณะสงฆ์และงานพระศาสนา
ในด้านต่าง ๆ ของวัดแบ่งได้ 3 เรื่องคือ การบูรณะและพัฒนาวัด การก่อสร้างและบูรณ ปฏิสังขรณ์
เสนาสนะ และการดูแลรักษาและจัดการศาสนสมบัติของวัด การบริหารงานสาธารณูปการ ตามพระ
ธรรมวินัยควรให้เกิดความสงบสุข สัปปายะ 4 อย่างคือ 1. อาวาสสัปปายะ ที่อยู่เป็นสุขสบายคือทําให้
วัดเป็นอารามเป็นที่ร่มรื่นรื่นรมย์เป็น รมณียสถานเจริญตาสบายใจแก่ผู้พบเห็นเป็นศูนย์กลางของชุมชน
ทั้งด้านวัตถุและจิตใจ 2. อาหารสัปปายะ อาหารเป็นที่สบายตาตามปกติเมื่อมีที่อยู่แล้วต้องคํานึงถึงการกิน 
อาหารการจัดสวัสดิการเรื่องอาหาร 3. บุคคลสัปปายะ บุคคลเป็นที่สบายเรื่องของบุคคลภายในวัดหรือ

                                                            
39พระพุทธโฆษาจารย์, ปรัชญาการศึกษาไทย ภาคพุทธธรรม : แกนนําการศึกษา, (กรุงเทพมหานคร : 

มหามกุฎราชวิทยาลัย, 2548), หน้า 220. 
40พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), การพัฒนาท่ีย่ังยืน, (กรุงเทพมหานคร : สหธรรมิก, 2551), หน้า 

210. 
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บุคคลท่ีเกี่ยวข้อง กับวัดคนวัดแบ่งออกเป็น 4 ประเภทคือภิกษุสงฆ์สามเณรอุบาสกอุบาสิกาและ 
เด็กวัด 4. ธรรมสัปปายะ ธรรมที่เป็นสบายจุดมุ่งหมายหลักของวัดคือเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมเป็นที่
แสดงพระธรรมเทศนา หรือการกล่าวบรรยายธรรมแก่พุทธศาสนิกชนตามหมวดธรรมต่าง ๆ 

การบริหารจัดการสาธารณูปการสมัยใหม่ จึงมีการกระจายอํานาจมากข้ึนคิดระบบการ
ปกครองได้มุ่งพัฒนาให้วัดแต่ละวัดให้เข็มแข็งเป็นที่พ่ึงของชุมชนอย่างแท้จริง มีการสร้างเครือข่ายโยง 
ทั้งพยายามลดขั้นตอนสายบังคับบัญชาที่ซ้ําซ้อนไม่ทันการมีการปรับปรุง อันเป็นการปกครองบังคับ
บัญชาตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 

ยุทธศาสตร์การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา ในการบริหารจัดการสาธารณูปการสมัยใหม่ 
จัดให้มีโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข เป็นหน่ึงในการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาด้านสาธารณูปการ 
ส่งผลให้วัดเป็นสถานท่ีสงบร่มเย็น เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของชุมชน นับได้ว่าเป็นแนวทางหน่ึงที่จะ
ช่วยให้ประชาชนหันมาเข้าวัดกันมากขึ้น โครงการวัดสร้างสุข ในช่ือโครงการ “วัด ประชา รัฐ สร้างสุข” 
ขยายผลโครงการไปสู่วัดทั่วประเทศ มีเป้าหมายให้วัดได้พัฒนาในทางด้านกายภาพ มีการจัดการ
สิ่งแวดล้อมที่เอ้ือต่อการสร้างเสริมสุขภาพ นําไปสู่สังคมที่ดีขึ้น ทั้งน้ีก่อนการเร่ิมกระบวนการใด ๆ 
ควรต้องทราบบริบทตามความเป็นจริงของตนเองอย่างถูกต้องเพ่ือด้วยการทําการวิเคราะห์ตามทฤษฏี 
SWOT Analysis ของการบริหารจัดการสาธารณูปการของคณะสงฆ์ตามหลักสัปปายะ ทําให้ทราบจุด
แข็ง จุดอ่อน โอกาส ปัญหาและ อุปสรรค ต่างๆของวัด อีกยังให้ดําเนินกิจกรรมหลาย ๆ แบบมาใช้
แก้ปัญหาที่เกิดข้ึนกับวัดในปัจจุบัน เช่น เรื่องนิเวศวิทยาแนวลึก  และการใช้หลักการ 5 ส จัดการภูมิ
ทัศน์ของวัดและหลักภูมิสถาปัตยกรรม โดยทางวัดได้ให้ความสําคัญและเห็นด้วยกับแนวคิดดังกล่าว 

เพ่ือให้การบริหารจัดการสาธารณูปการสมัยได้เห็นเป็นรูปธรรม มีกิจกรรมที่วัดสามารถ
นํามาใช้ในการพัฒนาวัดให้เป็นเรื่องของการเสริมสร้างศรัทธาของพุทธศาสนิกชนได้หันมาเป็นพลัง
สําคัญเพ่ือการจรรโลงสืบทอดพระพุทธศาสนาให้ย่ังยืน ด้วยการนําหลักพุทธธรรมท่ีเหมาะสม อาทิ 
อริยสัจ 4 นํามาใช้เพราะเป็นเร่ืองที่ดีรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง กล่าวคือ (1) ด้านทุกข์ (2) ด้านสมุทัย 
(3) ด้านนิโรธ (4) ด้านมรรค เข้าช่วยการแก้ปัญหาหลังจากทําการวิเคราะห์ปัญหาด้วย SWOT และ
ด้วยการนํากิจกรรม ด้านนิเวศวิทยา กิจกรรม 5 ส. และกิจกรรมด้านภูมิสถาปัตย์กรรม ที่จะ
ดําเนินการเข้าบริหารจัดการ ตามทักษะองค์ประกอบในการบริหารจัดการสมัยใหม่ได้เป็นอย่างดี ดังน้ี 

1. นิเวศวิทยาแนวลึก ที่มองว่ามนุษย์เป็นหน่ึงเดียวกับธรรมชาติและ มองธรรมชาติอย่างมี
คุณค่าในตัวเอง กล่าวคือ ธรรมชาติและมนุษย์มีความสัมพันธ์กันอย่างแยก ไม่ออก มนุษย์ไม่ควรไปทําร้าย
และรุกรานธรรมชาติ ควรอยู่ร่วมกันแบบอิงอาศัยอย่างผสมกลมกลืน ที่มีนัย 3 ประการ คือการ
เคารพสิทธิของสิ่งมีชีวิตทั้งปวง การมีอิสรภาพจากการแทรกแซง และรูปแบบชีวิตอย่างใดอย่างหน่ึงที่
ต้องอาศัยรูปแบบชีวิตอ่ืน ๆ 
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2. กิจกรรม 5 ส นําไปสู่การมีสังคมแห่งความสุข นําเรื่อง 5 ส เข้าไปที่วัด เพ่ือให้พระภิกษุ
สงฆ์ได้ถ่ายทอด องค์ความรู้ต่อให้ประชาชนในชุมชน รวมถึงเยาวชนคนรุ่นใหม่ได้เรียนรู้และ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกัน พร้อมทั้งส่งเสริมให้เกิดแรงบันดาลใจ และสามารถนําองค์ความรู้ที่
ได้รับกลับมาประยุกต์ใช้ในการปฎิบัติงาน 

3. ภูมิสถาปัตยกรรมของวัดไทย การอนุรักษ์ในฐานะมรดกทางวัฒนธรรมของกรมศิลปากร  
ซึ่งพัฒนามาจากการผสมผสานแนวทางสากลกับวัฒนธรรมประเพณีของไทย และความคิดเห็นของ 
พุทธศาสนิกชนในปัจจุบัน ให้นํามาซึ่งหลักเกณฑ์และข้อแนะนําในการบริหารจัดการภูมิทัศน์และ 
สถาปัตยกรรมของวัดไทยให้ยังคงความเจริญศรัทธาในปัจจุบัน 

การบริหารจัดการสาธารณูปการสมัยใหม่เป็นการบริหารจัดการพัฒนาวัดให้เป็นเรื่องของ
การเสริมสร้างศรัทธาของพุทธศาสนิกชน ที่ถือว่าบุคลากรเป็นปัจจัยสําคัญและมีอิทธิพลต่อการ
พัฒนาวัดโดยเน้นการวิเคราะห์องค์การเชิงระบบ (Systems Analysis of Organization) ความ 
สัมพันธ์ระหว่างส่วนต่าง ๆ ที่อยู่ภายในองค์กร การศึกษาว่าองค์การในระบบหน่ึง ๆ น้ันได้คํานึงถึง
องค์ประกอบภายในองค์กรทุกส่วน ได้แก่ ตัวป้อน กระบวนการ ผลผลิต ผลกระทบ และสิ่งแวดล้อม  
(Input process  Output Feedback and Environment) การศึกษาองค์การในรูประบบน้ันได้
พยายามที่จะมององค์การในลักษณะการเคล่ือนไหว (Dynamic) และปรับเข้ากับรูปแบบองค์การได้
ในทุกสภาวะแวดล้อม โดยผู้บริหารอาศัย 3 ทักษะเพ่ือการบริหารจัดการคือ ทักษะเชิงเทคนิค (การ
จัดการ) ทักษะเชิงมนุษย์ (มนุษยสัมพันธ์) และทักษะเชิงมโนมติ (วิสัยทัศน์) .ให้หันมาเป็นพลังสําคัญ
เพ่ือการจรรโลงสืบทอดพระพุทธศาสนาให้ย่ังยืน ด้วยการนํากิจกรรม ด้านนิเวศวิทยาแนวลึก กิจกรรม 5 ส 
และกิจกรรมด้านภูมิสถาปัตย์ ที่จะบูรณาการเข้าตามทักษะองค์ประกอบในการบริหารจัดการสมัยใหม่ได้
เป็นอย่างดี ที่เน้นการวิเคราะห์องค์กรเชิงระบบ หาความสัมพันธ์ระหว่างระบบต่าง ๆ ที่เป็นตัวป้อน 
ขบวนการ ผลผลิต ผลกระทบ และบริบทขององค์กร  ในลักษณะของการดําเนินการ โดยทุกภาคส่วนต้อง
เก่ียวพันเพ่ือให้ได้ผลสําเร็จ จึงต้องมีการศึกษาพฤติกรรมองค์กรในลักษณะใหม่ ๆ 

 
3.5 ความคิดเห็นของเจ้าอาวาสและผู้ช่วยเจ้าอาวาสท่ีมีประสบการณ์การบริหารจัดการ      
สาธารณูปการสมัยใหม่ 

 
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ เรื่อง บูรณาการการบริหารจัดการสาธารณูปการของคณะสงฆ์

ด้วยการบริหารจัดการสาธารณูปการสมัยใหม่ ผลจากการวิเคราะห์ข้อมูล นําเสนอเป็นการบรรยาย
เชิงพรรณนา 

การบริหารจัดการสาธารณูปการสมัยใหม่ มีแนวทางใหญ่ ๆ 6 ข้อ  ได้แก่  
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1) การพัฒนาศาสนสถาน  
2) การพัฒนาวัดให้เป็นแหล่งเรียนรู้  
3) การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีพ้ืนบ้าน  
4) การพัฒนาคนและการพัฒนาชุมชน  
5) การส่งเสริมอาชีพสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจและการมีส่วนร่วมของชุมชน  
6) การสร้างเครือข่าย 

  1) การพัฒนาศาสนสถาน    
 1.  การมีส่วนร่วมของคณะสงฆ์กับหน่วยงานภาครัฐและชุมชนในการพัฒนาวัดมีการ

ประชุมคณะสงฆ์ในระดับอําเภอแนะนําช้ีแจงการก่อสร้างเสนาสนะในวัดโดยเน้นให้อนุรักษ์รูปแบบ
ด้ังเดิม  

 2. ความสําเร็จที่สําคัญเป็นอย่างมากต่อการบริหารจัดการให้พระพุทธศาสนาได้ย่ังยืน
ถาวรสืบต่อไปคือ การบูรณาการบริหารจัดการสาธารณูปการสมัยใหม่ กับการบริหารจัดการสาธารณูปการ
ของคณะสงฆ์เดิมให้เป็นไปในทางก้าวหน้าด้วยความเรียบร้อย 

 3. การปฏิสังขรณ์ศาสนสถานให้สมบูรณ์พร้อมในการทําสังฆกรรม ใช้ประกอบศาสน
พิธีให้ได้รับความสะดวก เป็นศาสนสถานที่สัปปายะ เป็นที่ศรัทธาของศาสนิกชนที่เข้ามาพักพิงทาง
กายใจ 

2) การพัฒนาวัดให้เป็นแหล่งเรียนรู้ 
 1.  พระสงฆ์จําเป็นต้องปรับเปลี่ยนบทบาทให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนไป 

บทบาทของพระสงฆ์ที่จําเป็นต่อยุคสังคมโลกาภิวัตน์ ได้แก่ บทบาทในเชิงสัญลักษณ์ของพระพุทธ 
ศาสนา บทบาทผู้ทรงไว้ซึ่งคุณวิเศษ บทบาทนักบริหารที่เป่ียมด้วยศรัทธา บทบาทผู้นําแห่งจิตวิญาณ 
บทบาทนักพัฒนาสังคม และบทบาทผู้นําสู่ความพ้นทุกข์ส่งเสริมให้ชุมชนมีความเข้มแข็งทั้งความ
เจริญทางด้านวัตถุและความเจริญทางด้านจิตวิญญาณสนับสนุนเรื่องการพัฒนาทางการศึกษาในด้าน
ต่างตามขบวนการที่กฎหมายบ้านเมืองอํานวยให้ ซึ่งจะช่วยส่งเสริมและทนุบํารุงพระพุทธศาสนาให้
เจริญย่ังยืนสืบต่อไป 

 2. พระสงฆ์หรือพระภิกษุเป็นผู้มีที่มีหน้าที่ในการส่งเสริมทํานุบํารุงพระพุทธศาสนาให้
เจริญรุ่งเรือง สร้างศรัทธาแก่พุทธศาสนิกชน สร้างความเข้มแข็งและความมั่นคงให้กับพระพุทธศาสนา 
ทั้งน้ีก็ต้องดําเนินการตามกระแสความเปลี่ยนแปลงในยุคสังคมโลกาภิวัตน์อย่างรู้เท่าทัน 

 3.  ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตทั้งทางกายและสภาพจิตใจอย่างรู้เท่าทันเพ่ือการสู้
หรืออยู่ในสังคมปัจจุบันอย่างมีความสุข เช่น ส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรม 5 ส เป็นชุมชนปลอดโรค
สุขภาพพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง 
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3) การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีพื้นบ้าน 
 1.  การรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ จัดนิทรรศการ ให้พุทธสนิกชนตระหนักถึงคุณค่า 

ความสําคัญของธรรมชาติเกืดจิตสํานึกในการหวงแหนและเกิดการอนุรักษ์ทรัพยกรธรรมชาติอย่าง
เป็นรูปธรรม 

 2. มีโครงการเผยแพร่ หรือประชาสัมพันธ์ ศิลปะวัฒนอันดีของชุมชนรอบวัด ประวัติ
ความเป็นมาชุมชนและวัดโดยสังเขป  

 3.  ศาสนวัตถุภายในวัดได้รับการสนใจเอาใจใส่ มีการซ่อมแซมบํารุงรักษาให้มีอยู่คู่กับ
วัดตลอดไปอย่างมีคุณค่าในตัวของศาสนวัตถุเอง และเผยแพร่คุณสมบัติให้สังคมภายนอกได้รับทรา 

4) การพัฒนาคนและพัฒนาชุมชน 
 1.  ความคิดเห็นของพระภิกษุสงฆ์ต่อการบริหารจัดการด้านสาธารณูปการของพระสังฆาธิการ

เป็นเร่ืองที่มีความสําคัญมากที่สุด พระสงฆ์ที่มีเวลาในการบวชคือมีพรรษามาก ระดับการศึกษาอย่าง
น้อยปริญญาตรีหรืออนุปริญญาถือว่าเป็นความสําคัญมาก น่าจะมีคุณสมบัติที่เป็นเจ้าอาวาสได้ดี 
สําหรับเร่ืองการบริหารจัดการสาธารณูปการมีความเห็นว่าน่าจะพอมีความรู้ในเรื่องเหล่าน้ีได้ดี และ
แนวทางในการแก้ปัญหาการบริหารจัดการด้านสาธารณูปการของพระสังฆาธิการได้ดี 

 2.  ปัญหาทางด้านงบประมาณในการพัฒนาแม้จะน้อย ความรู้ความสามารถในการ
จัดการสาธารณูปการของวัดเป็นระบบที่จะส่งผลถึงพระภิษุสามเณรและบุคลากรในองค์กรวัด 
ส่วนมากจะมีการจัดเตรียมงบประมาณก่อนการก่อสร้างจะดําเนินการ มีการจัดต้ังคณะกรรมการ
ควบคุมดูแลดําเนินการให้เป็นระบบ ส่งเสริมให้พระภิกษุและสามเณรและบุคลากรท่ีเก่ียวกับการ
บริหารจัดการภายในวัดได้รับการฝึกอบรมให้มีความรู้ความเข้าในการบริหารจัดการสาธารณูปการ
ภายในวัดเป็นอย่างดีเป็นระบบและมีระเบียบ 

 3. รณรงค์ ให้พุทธศาสนิกชนได้ตระหนักถึง สุขภาพพลานามัยชุมชน มีโครงการบ้าน 
วัด โรงเรียน ดําเนินโครงการรณงค์ปลอดอบายมุข เหล้า บุหรีและสิ่งเสพติค เพ่ือเป็นการปลูกจิต
สุขอนามัย ในชุมชนตลอดจนถึงทุกครอบครัวในชุมชนโดยวัดเป็นจุดเริ่มแรก 

 4. ส่งเสริมการทําอาชีพชุมชนเพ่ือสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจของชุมชนที่มั่งคง 
5) การส่งเสริมอาชีพสร้างความม่ันคงทางเศรษฐกิจและการมีส่วนร่วมของชุมชน 
 1.  พระสงฆ์ต้องเป็นนักพัฒนา นักอนุรักษ์วางผังวัดให้เป็นสัดส่วนให้ชุมชนเข้ามามีส่วน

ร่วมในการพัฒนาและอนุรักษ์ศิลปกรรมท้องถ่ินให้คงอยู่สืบทอดเจตนาวัฒนธรรม โดยการจัดให้มี
ประชุมอบรมกรรมการวัดให้มีความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ครูสอนศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์      

 2.  วัดได้มีส่วนในการสนับสนุนและส่งเสริมให้กลุ่มแม่บ้านของชุมชนได้มีการฟ้ืนฟู
อนุรักษ์อาหารที่เป็นเอกลักษณ์ประจําชุมชน ได้มีการพัฒนาและต่อยอดเป็นที่สนใจของสังคม
โดยทั่วไป 
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 3.  วัดเป็นศูนย์การในการพัฒนาอาชีพมีการแปลรูปอาหารผักผลไม้หรือการถนอม
อาหารให้เก็บรักษาไว้ได้นานโดยไม่สูญเสียคุณค่า   

6) การสร้างเครือข่าย 
 1.  การสร้างเครือข่ายวัดเพ่ือมีส่วนช่วยเหลือและสนับสนุนกันในทุกด้าน มีทั้งวัดในระดับ

ตําบลและระดับอําเภอ โดยวัดใหญ่มีส่วนเหลือวัดเล็กให้ทํากิจกรรมทางพุทธศาสนาได้อย่างดี แบบ
เครือข่ายเช่ือมโยง มีการประชุมกันเป็นระยะเป็นประจํา 

 2.  วัดที่อยู่ในความรับผิดชอบของ เจ้าคณะอําเภอ เจ้าคณะตําบล ได้รับการจัดลําดับ
เพ่ือได้รับการสนับสนุนช่วยเหลือในการพัฒนาและจัดศาสนกิจ และซ่อมแซมปฏิสังขรณ์อย่างเป็น
ระบบให้มีความเจริญก้าวหน้า พัฒนาไปด้วยกัน 

ข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะ 
1. เจ้าอาวาสควรมีคฤหัสถ์ที่มีความซื่อสัตย์เพียบพร้อมด้วยคุณธรรมให้เข้ามามีบทบาท

ช่วยเหลือหรือ ดําเนินการแทนในบางเรื่อง โดยเฉพาะอันเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการสาธารณูปการ
ในเรื่องศาสนสถาน ศิลปวัฒนธรรมเฉพาะด้านภาระงานการบริหารจัดการทรัพย์สิน ซึ่งเหมาะสมตาม
หลักธรรมของแต่ละนิกาย และเป็นไปตามหลักพระธรรมวินัย 

2. รายได้จากตู้รับบริจาค เป็นการหารายได้เข้าวัด เพ่ือให้พุทธศาสนิกชนได้บริจาคเงิน 
เพ่ือที่วัดจะได้นําไปใช้ในกิจการต่าง ๆ เช่น การทํานุบํารุงอาคารสถานที่และสิ่งปลูกสร้าง หรือการ
สนับสนุนการศึกษาทุนทรัพย์ ช่วยเหลือนักเรียนที่ขาดแคลน ทางด้านศาสนศึกษาและศาสน
สงเคราะห์ เป็นต้น สําหรับการบริหารจัดการตู้รับบริจาค ควรแต่งต้ังคณะกรรมการเปิดตู้ โดยใช้ตู้ ที่มี
ความมั่นคงปลอดภัย และควรใช้ระบบกุญแจคู่สําหรับการไขตู้บริจาค 

3. พระที่มีจิตอาสา รับสังฆทานจตุปัจจัย เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายค่านํ้าไฟฟ้าของวัด 
4.  รายได้การบริจาคท่ัวไป เป็นการบริจาคคร้ังคราวตามกําลังศรัทธา ของพุทธศาสนิกชน 
5. รายได้จากการจัดผลประโยชน์ ทรัพย์สิน ที่กัลปนา นํามาใช้เพ่ือการพัฒนาศาสนสถาน 

พัฒนาการศึกษาทั้งศาสนศึกษาและศาสนสงเคราะห์อย่างเป็นรูปธรรม 
6.  รายได้จากการท่ีวัดให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ ประเภทที่ดิน อาคารและสิ่งปลูกสร้าง โดย

วัดต้องจัดทําบัญชีทรัพย์สินที่จะให้เช่า แสดงถึงการได้มา ขนาด ทําเลท่ีต้ัง ลักษณะของทรัพย์ มูลค่า
ปัจจุบันทั้งตามราคาประเมินของราชการ และราคาตลาด นําข้อมูลเหล่าน้ีมาประมวลถึงลักษณะ การ
ให้เช่ารวมทั้งรายได้ที่ควรจะได้รับ จากทรัพย์สินแต่ละรายการ และจัดทํานิติกรรมการเช่าให้ถูกต้อง
ตามแบบของกฎหมาย ที่สําคัญคือต้องหมั้นไปตรวจสอบหมุนเวียนไป ดูแลทรัพย์สิน ณ สถานที่ต้ัง
ทรัพย์น้ัน อย่างสมํ่าเสมอ 
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7.  ทําแผนจัดสรรงบเพ่ือการพัฒนาชุมชน ทางด้านสาธารณสงเคราะห์ เช่น ซ่อมแซม
ปรับปรุงถนนทางบรรเทาความเดือนร้อนของชุมชนก่อนการพัฒนาอย่างถาวรจากงบประมาณรัฐหรือ
การจัดหาแหล่งนํ้าบาดาล บึงนํ้าแหล่งธรรมชาติเพ่ือบรรเทาความเดือนร้อนในหน้าแล้ง 

8.  ส่งเสริมให้มีการรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ การอนุรักษ์ทรัพยากรตามธรรมชาติโดยเฉพาะ
ในชุมชนและโดยรอบวัด ให้มนุษย์อยู่ร่วมกันกับธรรมชาติได้อย่างกลมกลืน 

หลักการบริหารจัดการสาธารณูปการสมัยใหม่ 
ในทุติยปาปณิกสูตร พระพุทธเจ้าทรงกําหนดหน้าที่คุณลักษณะของผู้บริหาร ดังน้ี จักขุมา 

คือการมีวิสัยทัศน์ มีทักษะในการคิดแบบนักบริหาร มีการคิดกว้าง มองไกล ใฝ่สูง วิธูโร คือมีการ
จัดการที่ดีจัดบุคคลากรให้ตรงกับสายงานที่ถนัด นิสสยสัมปันโน คือการมีมนุษยสัมพันธ์ต่อกันการ
รู้จักเอาใจเขามาใส่ใจเรา มีหลักการบริหารจากแนวคิดตะวันตกสอดคล้องกับการบริหารที่มี
ประสิทธิภาพปัจจุบันความเห็นตรงกับ โรเบิร์ต แอล.แคทซ์41  ที่ได้คิดค้นวิธีการบริหาร "สามทักษะ" 
(Three - Skill Method) พบว่า การบริหารจัดการสาธารณูปการสมัยใหม่ โดยมุ่งเน้นไปในการนําทักษะ
ในการบริหารจัดการ 3 ด้าน ซึ่งสามารถบูรณาการระบบดําเนินการเพ่ือให้เกิดความสัปปายะ  

แนวทางการบริหารจัดการสาธารณูปการสมัยใหม่ 
การบริหารจัดการสาธารณูปการสมัยใหม่ ประกอบด้วยหลักการบริหาร คือ การวางแผน การ

จัดการองค์การ ภาวะผู้นํา การติดตามและประเมินผล นํามาประยุกต์กับทักษะการบริหารสมัยใหม่ 3 
ทักษะ คือ ทักษะเชิงเทคนิค (การจัดการเพ่ือพัฒนาวัด) ทักษะเชิงมนุษย์ (มนุษยสัมพันธ์เพ่ือพัฒนาคน
ในวัด) และทักษะเชิงมโนมติ (วิสัยทัศน์เพ่ือพัฒนาชุมชน) เมื่อทุกข์เกิดข้ึน ในพระพุทธศาสนาสอนว่า
จะต้องรู้เท่าทันทุกข์ กล่าวคือ ต้องกําหนดรู้ทุกข์ด้วยปัญญาของตน ตามความเป็นจริง น่ันคือ ทุกข์ก็
ให้รู้ว่าทุกข์ จากน้ันให้พิจารณาหาเหตุปัจจัยที่ทําให้เกิดทุกข์ที่เรียกว่า สมุทัย ว่าเกิดมาจากอะไร เมื่อ
ทราบสาเหตุที่ทําให้เกิดทุกข์อันแท้จริงว่ามาจากอะไร ก็ต้องทําการดับทุกข์ที่เรียกว่า นิโรธ ด้วยการ
หาทางหรือวิธีที่ถูกต้องเหมาะสมในการที่จะทําให้พ้นไปจากทุกข์ ซึ่งเรียกว่า มรรค ต่อไป 

อริยสัจ 4 ทุกข์ สมุทัย นิโรธ มรรค เคร่ืองมือสําคัญที่จะทําให้มนุษย์สามารถพ้นทุกข์ได้และ
พ้นได้อย่างย่ังยืน เมื่อนํามาประยุกต์ใช้ในการบริหารงานในองค์กรทั้งของรัฐและเอกชน หรือการ
ประกอบธุรกิจต่าง ๆ ได้ผลเป็นอย่างดี 

 

                                                            
41Robert L. Katz, “Skills of an Effective Administrators”. Harvrd Business Review. 33 

(January – February 1995) : 33-42.  
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ภาพที่ 3.10 กระบวนทัศน์ของบูรณาการบริหารจัดการสาธารณูปการสมัยใหม ่
 
3.6 ข้อดีปัญหาและการแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการสาธารณูปการสมัยใหม่ 
  
 3.6.1 ข้อดีของการบริหารจัดการสาธารณูปการสมัยใหม่ 

1. มีคุณภาพด้วยการกระจายอํานาจ 
2. ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานและประชาชน จิตอาสา อาสาสมัครเฉพาะกิจ 

เพ่ือการพัฒนาวัด ด้านสาธารณูปการเป็นอย่างดี 
3. มีการวางแผนอย่างเป็นระบบ 
4. มีการจัดผังวัดตามระเบียบแบบแผน 
5. มีการดูแลบํารุงรักษา หรือซ่อมแซมบูรณปฏิสังขรณ์ ที่ทันกาล 
6. บุคลากรมีคุณภาพ มีความรู้ความสามารถจากการฝึกอบรมและศึกษาเพ่ิมเติม 
7. มีเครือข่ายประสานความร่วมมือช่วยเหลือกัน 
8. มีกองทุนมูลนิธิสนับสนุนการบูรณปฏิสังขรณ์ 
9. มีการดูแลสุขพลานามัยด้วยกิจกรรม 5 ส 
10. มีการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติจากนิเวศวิทยาแนวลึก 
11. มีการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมด้ังเดิมอย่างเป็นระบบด้วยภูมิสถาปัตยกรรม  
12. การพัฒนาวัดให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวและการเรียนรู้ด้วยการจัดพิพิธภัณฑ์ในวัด  
 



116 

        3.6.2 ปัญหาสาธารณูปการสมัยใหม่  
  1. ปัญหาด้านการกําหนดแผนและนโยบาย แผนการพัฒนาวัดและการปฏิบัติงาน
ประจําปี 
  2. การจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงในการใช้ทรัพยากรและอุปกรณ์ต่าง ๆ ของวัด
เพ่ือป้องกันการชํารุดสูญหายและควรจัดให้มีการทํารายงาน ทรัพย์สินของวัด  
 3.6.3 การแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการสาธารณูปการสมัยใหม่ เพื่อความเจริญของวัด 
 การแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการสาธารณูปการสมัยใหม่ต้องทราบบริบทของวัดที่จะ
ดําเนินการในลําดับต่อ ๆ ไป ดังน้ี 

1. ทําการวิเคราะห์องค์กรวัดด้วย SWOT เพ่ือให้ทราบ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและวิกฤติ 
ของวัดว่ามีปัญหาอะไรก่อน 

2. สํารวจปัญหาของวัดที่มี เรียงจากความรุนแรงและเร่งด่วน เพ่ือจะได้ดําเนินการได้ตรง
เป้าหมาย 

3. วางแผน กําหนดวัตถุประสงค์ ขั้นตอน วิธีการดําเนินการ อย่างละเอียด 
4. เชิญผู้มีจิตอาสาหรือ ผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องต่าง ๆ มาเป็นพ่ีเลี้ยง หรือที่ปรึกษาช่วย

การดําเนินการเพ่ือการวางแผน หรืองานอ่ืน ๆ ในเรื่องการบริหารสาธารณูปการที่คิดว่าจะเปิดปัญหา
และมีงานเสี่ยง 

5. แต่งต้ังคณะกรรมการควบคุมดูแล ให้มีผู้รับผิดชอบที่เป็นรูปธรรมและเอาใจใส่จริง ๆ
ต้ังแต่เร่ิมจนจบสิ้นโครงการ โดยมีการรายงานเป็นลายลักษณ์อักษร และเสนอให้ทราบตามลําดับ 

6. ดําเนินการต้ังมูลนิธิ หรือกองทุน มีคณะกรรมการดําเนินการจัดระดมทุนสนับสนุนการ
สาธารณูปการ ทําแผนจัดหาทุน อย่างเป็นรูปธรรม. 

7. เจ้าอาวาสหรือตัวแทนวัดนําหนังสือไปขอความอนุเคราะห์ช่วยเหลือจากหน่วยงานหรือ
องค์กรรัฐ ที่มีหน้าที่ดูแลให้การสนับสนุนในเร่ืองที่วัดต้องการขอรับความช่วยเหลือ ได้ทุกเรื่อง 

8. การลงมือปฏิบัติ ด้วยขบวนการหรือระบบใดให้ได้ผลอย่างดีที่สุด 
9. ทําการตามตรวจสอบประเมินผล หาข้อสรุป หากไม่ได้ผลตามจุดหมายก็ย้อนไปแก้ไข 
10.  รายงานผลการดําเนินการต้ังแต่ต้นจนสําเร็จ  



บทที่ 4 
บูรณาการการบริหารจัดการสาธารณูปการของคณะสงฆ์ด้วย 

การบริหารจัดการสาธารณูปการสมัยใหม ่
 

การวิจัยเรื่อง “บูรณาการการบริหารจัดการสาธารณูปการของคณะสงฆ์ด้วยการบริหาร
จัดการสาธารณูปการสมัยใหม่” นําประเด็นสําคัญการบริหารจัดการสาธารณูปการของคณะสงฆ์ ใน
บทที่ 2 มาบูรณาการกับวิธีการบริหารจัดการสาธารณูปการสมัยใหม่ จากบทท่ี 3 เป็นการใช้ระเบียบ
วิธีการวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Method Research) โดยการนําข้อมูลการสัมภาษณ์เชิงลึก 
(Indepth-Interview) ข้อมูลจากการสัมภาษณ์แบบมีส่วนร่วม (Participation Observation) และ
การประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group Discussion) เข้ามาวิเคราะห์ร่วมด้วย 
 
4.1 จากการศึกษาการบริหารจัดการสาธารณูปการของคณะสงฆ์  

 
ในบทที่ 2 พบว่า มีปัญหาจากการบริหารจัดการสาธารณูปการของคณะสงฆ์ ที่สรุปได้ ดังน้ี 
1. ระเบียบวิธีการบริหารจัดการงบประมาณมีปัญหา 
2. ระบบการบริหารจัดการสาธารณูปการ ทั้งศาสนวัตถุศาสนสถาน ศาสนบุคคล ที่

สามารถตรวจสอบหรือถ่วงดุลอํานาจกันได้ให้ดําเนินงานไปมีประสิทธิภาพ 
3. วัสดุอุปกรณ์สิ่งปลูกสร้างและการบูรณปฏิสังขรณ์ในแต่ละวัดยังมีสภาพไม่พร้อม ไม่

เหมาะสม ไม่เป็นที่สัปปายะ ไม่สะอาด ไม่เป็นระเบียบ 
4. การจัดการของพระสังฆาธิการอาจจะขาดการวางแผน ขาดการจัดทีมงานทั้งพระสงฆ์

และฆราวาส ขาดผู้ให้การสนับสนุนวิธีการจัดการที่เหมาะสมกับการก่อสร้างและการบูรณปฏิสังขรณ์ 
5. การบูรณปฏิสังขรณ์พระเจดีย์ โบสถ์ กุฏิเสนาสนะ ศาลาการเปรียญ ที่ผิดจากรูปแบบ

ด้ังเดิมและการควบคุมตรวจสอบ รวมถึงงบประมาณที่ได้รับ 
6. การปรับภูมิทัศน์ของศาสนสถานรวมไปถึงเขตปริมณฑลของวัด สะพาน ถนนการสัญจร

เช่ือมต่อวัดกับชุมชน 
7. การจัดหาแหล่งนํ้า เตรียมนํ้าบริโภคอุปโภคท่ีสะอาด ห้องสุขา โรงครัว สถานที่จอดยาน

หาหนะสําหรับผู้มาร่วมศาสนกิจ 
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4.2 จากการศึกษาการบริหารจัดการสาธารณูปการสมัยใหม่  
 
ในบทที่ 3 ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ วิธีการบริหารจัดการสาธารณูปการสมัยใหม่ เป็นการบริหาร

จัดการพัฒนาวัดให้เป็นเร่ืองของการเสริมสร้างศรัทธาของพุทธศาสนิกชน ที่ถือว่าบุคลากรเป็นปัจจัย
สําคัญและมีอิทธิพลต่อการพัฒนาวัดโดยเน้นการวิเคราะห์องค์การเชิงระบบ (Systems Analysis of 
Organization) ความสัมพันธ์ระหว่างส่วนต่างๆ ที่อยู่ภายในองค์กร การศึกษาว่าองค์การในระบบหนึ่งๆ น้ัน
ได้คํานึงถึงองค์ประกอบภายในองค์กร ทุกส่วน ได้แก่ ตัวป้อน กระบวนการ ผลผลิต ผลกระทบ และ
สิ่งแวดล้อม (Input process  Output Feedback and Environment) การศึกษาองค์การในรูป
ระบบน้ันได้พยายามที่จะมององค์การในลักษณะการเคลื่อนไหว (Dynamic) และปรับเข้ากับรูปแบบ
องค์การได้ในทุกสภาวะแวดล้อม ด้วยการบริหารจัดการใน 3 ทักษะ คือ 

1. การใช้ทักษะเชิงเทคนิค (Technical Skill) หมายถึง ความสามารถในการจัดการใช้
ความรู้ใช้เครื่องมือระเบียบวิธีการปฏิบัติงานและวิธีการทํางานที่เหมาะสมให้งานบรรลุผลสําเร็จคือ 
การวางแผน กระบวนการกลุ่มและติดต่อสื่อความหมาย เพ่ือแก้ปัญหาที่เกิดขี้นด้วยการใช้เรื่อง
นิเวศวิทยาแนวลึกมาร่วมเป็นกิจกรรมเสริม  

2. การใช้ทักษะเชิงมนุษย์ (Human Skill) หมายถึง มนุษยสัมพันธ์ที่เป็นความสามารถใน
การปฏิบัติงานร่วมกับคน สามารถเข้าใจและจูงใจคนอ่ืนให้ร่วมมือร่วมใจทํางานได้อย่างดีด้วยการจูงใจ
และบํารุงขวัญการประสานงานเพ่ือแก้ปัญหาที่เกิดขี้นด้วยการใช้กิจกรรม 5 ส มาร่วมเป็นกิจกรรมเสริม 

3. การใช้ทักษะเชิงมโนมติ (Conceptual Skill) หมายถึง มีวิสัยทัศน์ที่สามารถเข้าใจถึง
ส่วนต่าง ๆ ของหน่วยงานที่สัมพันธ์กันเพ่ือแก้ปัญหาที่เกิดขี้นด้วยการใช้ เรื่องภูมิสถาปัตยกรรม 
ศิลปะวัฒนธรรมมาร่วมเป็นกิจกรรมเสริม ที่สามารถคิดวิเคราะห์ตัดสินใจให้งานต่าง ๆ ดําเนินไปอย่าง
มีประสิทธิภาพ  

ทักษะเหล่าน้ีผู้บริหารจะต้องมีประกอบด้วยการตัดสินใจ (Making Decisions) การขจัด
ความขัดแย้ง (Managing Conflict) หลักการบริหารจากแนวคิดตะวันตกสอดคล้องกับการบริหารที่มี
ประสิทธิภาพ ตามแนวพุทธก็ได้กล่าวไว้ในพระสูตร ทุติยปาปณิกสูตร  

การบริหารจัดการสาธารณูปการสมัยใหม่ ที่หมายถึงภาระกิจการพัฒนาวัดหรือการจัด
สาธารณูปการ ให้เป็นไปตามจุดมุ่งหมายของการมีวัด เจ้าอาวาสจะต้องมีการต่ืนตัว และบําเพ็ญตน
เป็น “อัตถจารีบุคคล” คือเป็นคนทําประโยชน์โดยการจัดกิจการต่างๆ ของวัดด้านสาธารณูปการ คือ    

1. อาวาสสัปปายะ คือ การทําให้วัดเป็นที่อยู่สบาย ทําให้วัดเป็นอาราม เป็นรมณียสถาน 
เป็นที่รื่นรมย์ใจ เจริญตา แก่ผู้พบเห็นเป็นศูนย์กลางของชุมชน ทั้งทางด้านวัตถุและจิตใจด้วยการ
พัฒนาวัดให้เป็นอาราม 
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2. อาหารสัปปายะ อาหารเป็นที่สบายตาตามปกติเมื่อมีที่อยู่แล้วต้องคํานึงถึงการกิน 
อาหารการจัดสวัสดิการเรื่องอาหาร  

3. บุคคลสัปปายะ บุคคลเป็นที่สบายเรื่องของบุคคลภายในวัดหรือบุคคลท่ีเก่ียวข้อง กับวัด
คนวัดแบ่งออกเป็น 4 ประเภทคือ 1) พระภิกษุสงฆ์ 2) สามเณร 2) อุบาสก-อุบาสิกา 4) เด็กวัด  

4. ธรรมสัปปายะ ธรรมที่เป็นสบายจุดมุ่งหมายหลักของวัดคือเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรม เป็น
ที่แสดงพระธรรมเทศนา หรือการกล่าวบรรยายธรรมแก่พุทธศาสนิกชนตามหมวดธรรมต่าง ๆ 

การสอนและการสงเคราะห์ชุมชน องค์กรสงฆ์ต้องตระหนักในภารกิจน้ี ที่จะต้อง
ครอบคลุมทั้งการบริหารจัดการภายในวัดและในระดับดูแลนําทางความเจริญยับย้ังความเสื่อมให้แก่
ผู้คนในสังคม เป็นที่พ่ึงเป็นตัวอย่างทีดี การพัฒนาวัดหรือการจัดสาธารณูปการ ให้เป็นไปตาม
จุดมุ่งหมายของการมีวัด  

ข้อดีของการบริหารสาธารณูปการสมัยใหม่ 
1. มีคุณภาพด้วยการกระจายอํานาจ 
2. ได้รับความร่วมือจากหน่วยงานและประชาชน จิตอาสา อาสาสมัครเฉพาะกิจ เพ่ือการ

พัฒนาวัด ด้านสาธารณูปการเป็นอย่างดี 
3. การวางแผนอย่างเป็นระบบ 
4. มีการจัดผังวัดตามระเบียบแบบแผน 
5. การดูแลบํารุงรักษา หรือซ่อมแซมบูรณปฏิสังขรณ์ 
6.  บุคลากรมีคุณภาพ มีความรู้ความสามารถจากการฝึกอบรมและศึกษาเพ่ิมเติม 
7.  มีระบบเครือข่ายประสานความร่วมมือช่วยเหลือกัน 
8.  มีกองทุนมูลนิธิสนับสนุน 
9.  มีการดูลุขพลานามัยด้วยกิจกรรม 5 ส 
10. การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติจาก นิเวศวิทยาแนวลึก 
11. การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมดั้งเดิมอย่างเป็นระบบด้วยภูมิสถาปัตยกรรม  
12. พัฒนาวัดให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวและการเรียนรู้ด้วยการจัดพิพิธภัณฑ์ในวัด  

 

4.3 ความคิดเห็นของเจ้าอาวาสจากการสัมภาษณ์เชิงลึก(Indepth-Interview) จํานวน 9 วัด 
 
พระราชธรรมาลังการ เจ้าอาวาสวัดบุญวาทย์วิหาร พระอารามหลวงช้ันตรี ที่ปรึกษาเจ้า

คณะภาค ได้กล่าวถึง การบริหารจัดการสาธารณูปการของคณะสงฆ์ ไว้ว่าเป็นการจัดการบูรณะ 
ปฏิสังขรณ์ศาสนสถาน การพัฒนาซ่อมแซมศาศนสถานศาสนวัตถุให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์รวมถึง
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ศิลปวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีพ้ืนเมืองต้องได้รับอนุรักษ์และเผยแพร่ให้คนรุ่นหลังได้เรียนรู้มี
ความภาคภูมิใจ1  

ข้อดีของการบริหารจัดการสาธารณูปการของคณะสงฆ์ 
1. การบังคับบัญชาสั่งการเป็นขั้นตอนไปตามลําดับมีระเบียบเป็นระบบ 
2. ผู้ปฏิบัติเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์มีผลดีต่อการพัฒนา 
3. ผู้ปฏิบัติตามมีความเข้าใจ สะดวกและสบายต่อการดําเนินงาน 

  ปัญหาของการบริหารจัดการสาธารณูปการของคณะสงฆ์ 
  1.  การสื่อสารสั่งการยังล่าช้า ขั้นตอนเยอะ 
  2. ชายไทยที่จะสมัครใจ มาบวชเป็นพระภิกษุสามเณรมีน้อยลงมาก และขาดผู้มีความรู้
ความสามารถในการช่วยเหลืองานของพระศาสนา 
  3. งบประมาณในการบูรณปฏิสังขรณ์ ต้องถูกใช้ในด้านการพัฒนาบุคลากรเพ่ือการดําเนิน 
การด้วย ปัญหาด้านงบประมาณจึงมากขึ้น 
  วิธีแก้ไขปัญหา 
  1. ต้องประเมินผลการดําเนินงานและพัฒนาระบบการบริหารจัดการสาธารณูปการให้
สามารถดําเนินงานไปได้โดยไม่ติดขัดตลอดเวลา 
  2. สร้างขวัญกําลังใจให้ผู้ที่มาบวชเป็นพระภิกษุสามเณร ให้ทุนได้เล่าเรียนในระดับสูง ใน
กรณีบุคลากรไม่มีความรู้ เฉพาะให้ใช้การจ้างผู้มีประสบการณ์มีความรู้ความสามารถในด้าน
สาธารณูปการมาเป็นที่ปรึกษาหรือช่วยดําเนินงานในเรื่องที่เจ้าหน้าที่ไม่มีความเข้าใจและความชํานาญ 
  3. วางแผนและจัดสรรงบประมาณในการบริหารจัดการสาธารณูปการให้เพียงพอด้วย
วิธีการในหลาย ๆ รูปแบบ 
  การบริหารจัดการสาธารณูปการสมัยใหม่ เป็นการจัดการบูรณปฏิสังขรณ์ศาสนสถาน 
รวมถึงการจัดการระดมทุนทั้งจากส่วนราชการและขอรับการสนับสนุนจากส่วนต่าง ๆ ดูแลเรื่องงาน
การพัฒนาท้ังทางด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ขนบประเพณีด้ังเดิมของพ้ืนเมืองรวมถึงการตัดสินใจ 
สั่งการที่ได้ทําการวินิจฉัยสั่งการหลังจากการประสานจนเกิดความร่วมมือให้มีความก้าวตามความ
เปลี่ยนแปลงของโลกปัจจุบัน นําการศึกษาพัฒนาคน พัฒนาศิลปวัฒนธรรมเพ่ืออนุรักษ์และเผยแพร่ 
 
 
 
                                                            

1สัมภาษณ์ พระราชธรรมาลังการ, เจ้าอาวาสวัดบุญวาทย์วิหาร พระอารามหลวงชั้นตรี, ท่ีปรึกษาเจ้าคณะ
ภาค 6, วันท่ี 24 เมษายน 2561.  
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  ข้อดีของการบริหารจัดการสาธารณูปการสมัยใหม่ 
  1. ขั้นตอนการบริหารจัดการสาธารณูปการลดลง โดยมีการกระจายอํานาจและมอบอํานาจ
ในการอนุมัติสั่งตาม ลดหลั่นตามหน้าที่ 
  2. การซ่อมแซมบูรณปฏิสังขรณ์ศาสนสถานศาสนวัตถุดําเนินการไปอย่างรวดเร็วทันการ 
  3. โครงการพัฒนาบูรณะ ปรับภูมิทัศน์ภายในวัดทําเป็นสถานท่ีทัศนศึกษาเชิงประวัติศาสตร์
เกิดประโยชน์ได้ทั้งการบูรณปฏิสังขรณ์ศาสนสถานและเป็นแหล่งท่องเที่ยวของผู้ที่สนใจ 
  4. เป็นการพัฒนาบํารุงรักษาศาสนสถาน ศาสนวัตถุ อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมด้ังเดิมได้มีการ
บํารุงรักษาไว้ให้คงคุณค่าสืบสานวัฒนธรรมประเพณีเพ่ือการศึกษาและเผยแพร่ต่อไป 
  ปัญหาของการบริหารจัดการสาธารณูปการสมัยใหม่ 
  - ต้องใช้งบประมาณในการบริหารจัดการสาธารณูปการจํานวนมากขึ้น บางโครงการ
จําเป็นต้องชะลอ แต่ดําเนินการในโครงการเล็ก ๆ ก่อนตามงบประมาณที่บริหารจัดการมาได้ เช่น
โครงการสร้าง เพ่ือการสร้างอาหารเรียนโรงเรียนพระปริยัติสําหรับพระภิกษุสามเณร 
  วิธีแก้ปัญหา 
  - ก่อนการดําเนินได้เชิญผู้ว่าราชการจังหวัดลําปางฯ แต่งต้ังคณะกรรมการดําเนินงาน ทุก
ขั้นตอน สํารวจงบประมาณของวัดที่มีอยู่ วางแผนประชาสัมพันธ์บอกบุญกับผู้มีจิตศรัทธายินดีร่วม
บุญให้การสนับสนุนหรือ ภาคเอกชนมีความประสงค์ในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน เปิด
ให้สาธุชนร่วมในการสมทบทุน ระดมเงินบริจาคทุกภาคส่วน  
  ข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ  การดูแลพัฒนา หรือทําการบูรณปฏิสังขรณ์ ให้คงสภาพ
รูปแบบด้ังเดิม ศิลปะวัฒนธรมมท้องถิ่นไม่ให้เสียหรือสูญหายไป ปูชยสถานต่างรักษาศิลปะด้ังเดิม ให้
หาช่างภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้ามาสนับสนุนและพัฒนาให้สืบทอดต่อ ๆ ไปไม่ขาดสาย 
  พระเทพวินยาภรณ์  (สมปอง ปญฺญาทีโป) รองเจ้าคณะภาค 16-17-18 เจ้าอาวาสวัด
พระมหาธาตุวรมหาวิหาร พระอารามหลวง ได้กล่าวถึง การบริหารจัดการสาธารณูปการของคณะสงฆ์ ไว้
ว่าเป็นการจัดการศาสนสถานทั้งเขตพุทธาวาสที่สําคัญมีองค์พระมหาธาตุ พระอุโบสถ พระวิหาร เขต
สังฆาวาส สถานที่ปฏิบัติภารกิจของสงฆ์ กุฏิ หอฉัน โรงเก็บอาหาร และอื่น ๆ รวมถึงเขตพ้ืนที่ใช้สอย 
พ้ืนที่เอ้ือประโยชน์อ่ืน ๆ ที่รองรับพุทธศาสนิกชนท่ีมานมัสการองค์พระมหาธาตุเจดีย์ ให้อยู่ในสภาพที่
เรียบร้อยสมบูรณ์เพ่ือการปฏิบัติศาสนกิจ ภารกิจตาม สภาวะหน้าที่ของแต่ละเขต ต้ังแต่การก่อสร้าง 
ซ่อมแซมปรับปรุง หรือบูรณปฏิสังขรณ์ให้ดําเนินไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้องไร้ปัญหา2 

                                                            
2สัมภาษณ์ พระเทพวินยาภรณ์ (สมปอง ปญฺญาทีโป), รองเจ้าคณะภาค 17, เจ้าอาวาสวัดพระมหาธาตุ

วรมหาวิหาร อําเภอนคร  จังหวัดนครศรีธรรมราช, 11 พฤษภาคม 2561. 
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  ข้อดีของการบริหารจัดการสาธารณูปการของคณะสงฆ์ 
  1. ได้พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย เป็นสัดส่วนอย่างชัดเจน 
  2. ได้ซ่อมแซมบูรณะปฏิสังขรณ์ศาสนสถานให้มีสภาพที่เป็นระเบียบเรียบร้อยสะอาด
สวยงาม พร้อมอยู่เสมอเพ่ือต้อนรับพุทธศาสนิกชนที่มาสักกาวะ พุทธสถานด้วยความศรัทธาและมี
ความประทับใจและความช่ืนชม จะจดจําในสิ่งดีๆ เป็นมงคลเผยแพร่ต่อไปในหมู่มวลมนุษยชาติ 
  3. ได้รักษาศิลปวัฒนธรรมของศาสนสถานอันดีมีคุณค่าแต่ด้ังเดิมให้สืบทอดไปในสังคมอย่าง
กว้างขวางอีกยาวนาน  
  ปัญหาของการบริหารจัดการสาธารณูปการของคณะสงฆ์ 
  1. ใช้งบประมาณในการบริหารจัดการสาธารณูปการ มีจํานวนมาก 
  2. จําเป็นต้องใช้บุคลากรเพ่ือการดูแลรักษาความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อยทั้งที่มี
ความรู้ความชํานาญและบุคลากรแรงงาน เป็นจํานวนมาก ซึ่งนับวันจะหาได้ยากมากทั้งจากการจ้าง
และจิตอาสา เพ่ือการดูแลบํารุงรักษา ศาสนสถานที่สําคัญ 
  3. ปัญหาในการบูรณองค์พระธาตุ ทั้งเรื่องงบประมาณ การปรับแต่งเพ่ิมเติมด้วยทองวัสดุ
สิ่งของมีค่าบนยอดพระธาตุ การควบคุมติดตามผลการดําเนินการ คุณภาพของวัสดุอุปกรณ์ในการ
บูรณปฏิสังขรณ์ 
  4. คนที่จะเข้ามาบวชเรียนเป็นพระภิกษุเพ่ือเผยแผ่พระศาสนาและเป็นกําลังสําคัญในการ
บริหารจัดการของคณะสงฆ์มีน้อยลงบางพื้นที่หาไม่ได้ 
  5. การสร้างสถานที่อํานวยความสะดวกเพ่ือรองรับพุทธศาสนิกชนที่มานมัสการองค์พระมหาธาตุ
และศาสนสถานสําคัญต่าง ๆ ภายในวัด ให้มีจํานวนเพียงพอรวมถึงการบํารุงรักษาอย่างทั่วถึง น่ัน
ย่อมหมายถึงงบประมาณในการดําเนินการก็จะมีเป็นเงาตามตัว 
  วิธีแก้ไขปัญหา 
  1. งบประมาณในการบริหารจัดการสาธารณูปการด้วยการวางแผนและจัดทําประมาณการ
เพ่ือการใช้จ่ายในการดําเนินการบริหารจัดการสาธารณูปการ ด้วยการหาจากรายได้การจําหน่าย
ดอกไม้ธูปเทียน ที่พุทธศาสนิกชนบริจาคตามศรัทธาแทนการกําหนดราคา หักค่าใช้จ่ายพอมีเหลือ
สะสมเพ่ือการบูรณะซ่อมแซมดูแลบํารุงรักษา 
  2. จัดทําสถิติรวบรวมจํานวนพุทธศาสนิกชนที่มานมัสการองค์พระมหาธาตุ เพ่ือวางแผน
แก้ปัญหาการบริหารจัดการสาธารณูปการท่ีจะเกิดในภายภาคหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  3. เป็นวัดพระอารามหลวง ที่มีช่ือเสียงเก่าแก่ มีองค์พระมหาธาตุที่คนมาเคารพสักการะ 
มากจากที่ ไกล จําเป็นต้องบริการสถานที่ พักช่ัวคราว ห้องนํ้า สุขาจะมีคณะกรรมการดูแล
สาธารณูปการเป็นส่วน ๆ ไป ป้องกันการสับสนวุ่นวาย จะมีกรรมการประสานงาน ตรวจสอบการ
ดําเนินการ การดูแลความเรียบร้อย สุขอนามัย ทั้งพระและฆราวาส และคณะกรรมการนี้จะสรุป
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รายงาน เป็นเอกสารส่งให้ผู้ช่วยที่ได้แต่งต้ังมอบหมายรับผิดชอบได้ตรวจสอบประเมินผล ถ้ามีปัญหา
หนักมากจะรายงานให้กรรมการชุดใหญ่รับทราบดําเนินการแก้ไขปัญหาต่อไป  
  4. ขอคําปรึกษาจากผู้ที่มีความรู้และทักษะประสบการณ์ในการบูรณปฏิสังขรณ์ศาสนสถาน
ประสานงานกับกรมศิลปากรจังหวัดที่ดูแลรับผิดชอบ ต้องมีส่วนเป็นกรรมการควบคุมติดตามการ
ดําเนินการและเป็นกรรมการตรวจรับงาน ในเรื่องรูปแบบศิลปวัฒนธรรมด้านงบประมาณที่ได้รับไม่
เพียงพอ ก็ประชาสัมพันธ์ผู้มีศรัทธา ร่วมเป็นเจ้าภาพ ในแต่ละส่วน จัดทําคําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการ
ดําเนินการ มีการประชุมเป็นระยะโดยมีผู้ว่าราชการฯ เป็นประธานดําเนินงาน กรรมการต้องติดตาม
ตรวจสอบและรายงานทุกระยะ  ถ้าในขั้นไหนเห็นว่าผิดจากแบบก็ทักท้วง เรียกประชุมคณะกรรมการ 
  5. ให้ทุนการศึกษาเล่าเรียนโดยไม่มีเง่ือนไขผูกพัน เชิญชวนผู้ที่ถึงวัยครบบวชได้เข้ามาบวช
เป็นพระภิกษุให้ทุนการศึกษา หรือทุนอ่ืน ๆ เพ่ือเป็นขวัญกําลังใจ สร้างความศรัทธาให้เกิดความสงบ 
จนไม่มีการลาสิกขา ในเวลาอันสั้น อย่างน้อยสัก 3-5 พรรษา  
  6. การฉันภัตตาหารเพล ให้พระสงฆ์มาฉันรวมที่หอฉันโดยทางวัดมีโรงครัว ประกอบ
ภัตตาหารถวาย จะได้มีการสอบถามปัญหา สารทุกข์ ข้อสงสัย และการช้ีแจงประชาสัมพันธ์ในหมู่
คณะสงฆ์ เป็นการประมวลปัญหาภายในเพ่ือการวางแผนต่อไป  
  การบริหารจัดการสาธารณูปการสมัยใหม่ เป็นการจัดการโครงสร้างกําหนดบทบาทหน้าที่
และมอบหมายอํานาจขอบเขตการบริหารจัดการในส่วนองค์พระธาตุ 
  ข้อดีของการบริหารจัดการสาธารณูปการสมัยใหม่ 
  1. พระภิกษุที่ปฏิบัติหน้าผู้ช่วยเจ้าอาวาสและได้รับงานการบริหารสาธารณูปการ บางรูปได้
มีระดับการศึกษาสูง ๆ ระดับปริญญาโท-ปริญญาเอกก็มี ทําให้วิสัยทัศน์ในการบริหารจัดการ
สาธารณูปการได้รับการพัฒนาไปในทางที่ดีมีคุณภาพเหมาะสมกับการเป็นสถานที่ สับปายะ เหมาะ
แก่การปฏิบัติภารกิจของสงฆ์ 
  2. บุคลากรที่มาเป็นที่ปรึกษาด้านสาธารณูปการย่อมมีความรู้ความสามารถและประสบการณ์
ทําให้ผลการดําเนินงานด้านสาธารณูปการ ได้รับการพัฒนาบูรณปฏิสังขรณ์ เป็นไปอย่างถูกต้องตามหลัก
วิชาการและความเป็นจริงของศิลปวัฒนธรรมที่เป็นมาแต่โบราณ ตามเจตนารมณ์ของพุทธศิลป์ 
  3. พุทธศาสนิกที่เข้ามาท่องเที่ยว เข้ามาศึกษาปฏิบัติสมาธิ ศึกษาธรรม ได้อยู่ในสถานที่
สับปายะ ทําให้เกิดผลจากการปฏิบัติมีความเลื่อมใสศรัทธาตามหลักของศาสนา เป็นการเผยแพร่
ศาสนาให้เกิดความเจริญก้าวหน้าต่อไป 
  4. ผลการบริหารจัดการสาธารณูปการ เพ่ือการปรับภูมิทัศน์ พัฒนาปรับปรุงสถานที่ก็ดีที่
ต้องใช้บุคลากรทั้งที่มีความรู้และไม่มีความรู้ จากการจ้างงานเป็นการสร้างรายได้ให้กับบุคคลที่ไม่มี
อาชีพได้พ่ึงพา เป็นค่าดํารงชีพด้วยถึงแม้จะเป็นค่าจ้างที่ไม่แพงนักแต่ก็สามารถให้ครอบครัวอยู่ได้
อย่างมีความสุข 
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  ปัญหาของการบริหารจัดการสาธารณูปการสมัยใหม่ 
  1. คนที่จะบวชเป็นพระเป็นทายาทธรรมเผยแผ่พระศาสนา มีน้อยลงหายาก หรือขาดผู้มี
ความรู้ด้วยการจ้างบุคลากรที่มีความรู้ประสบการณ์ในการบริหารจัดการสาธารณูปการของวัดอาจจะ
มีปัญหาจากการคัดเลือก ถ้าระบบการคัดสรรไม่เที่ยงธรรมให้คุวามยุติธรรมกับทุกคนที่เสนอเข้ารับ
การคัดเลือก ยกเว้น หาคนมาเข้าปฏิบัติหน้าที่ด้วยความยากเย็นและมีจํานวนน้อย 
  2. การระดมทุนเพ่ือหางบประมาณในการบูรณปฏิสังขรณ์ศาสนสถาน ศาสนวัตถุ การ
รั่วไหลของรายได้ การหาผลประโยชน์จากการจัดหารายได้ ต้องควบคุมดูแล มีการทําบัญชีอย่าง
ถูกต้องเป็นปัจจุบันให้สามารถทําการตรวจได้เมื่อมีปัญหาอย่างโปรงใส 
  วิธีแก้ปัญหา                           
  1. ทําการวางแผนและประชาสัมพันธ์ให้ทุกฝ่ายที่มีส่วนรับผิดชอบในการบริหาร
สาธารณูปการได้รับทราบและสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องได้เข้าใจตรงกันก่อนมีการปรับระบบบริหาร
จัดการสาธารณูปการสมัยใหม่ ให้ได้ทราบวัตถุและจุดประสงค์มีความเข้าใจเป็นอันดี 
  2. จัดหาทุนสนับสนุนผู้ที่จะบวชเป็นพระภิกษุเพ่ือเผยแพร่พระพุทธศาสนา เป็นการเรียนได้
ตลอด ในกรณีบุคลากรขาดทักษะความรู้ให้ทําการแต่งต้ังคณะกรรมกาสรรหาบุคลากรที่มีความรู้
ประสบการณ์ความชํานาญในการบริหารจัดการสาธารณูปการ ให้เกิดความบริสุทธ์ิยุติธรรม ซื่อตรง 
ไม่เล่นพรรคพวก โปร่งใสตรวจสอบได้เป็นคณะกรรมการสรรหาเฉพาะกิจ อย่างดีมีความเป็นธรรมสูง 
  3. มีคณะกรมการดําเนินการจัดหาระดมทุนงบเพ่ือการพัฒนาบูรณปฏิสังขรณ์ศาสนสถาน
หรือศาสนวัตถุอย่างเป็นระบบ การทําบัญชีอย่างซื่อสัตย์ ถูกต้องหรือมีผู้มีประสบการณ์ด้านบัญชีได้
ตรวจและรับรองผลจากการบัญชีที่สามารถเก็บไว้เป็นหลักฐานตรวจสอบได้ภายหลัง 
  4. ให้พุทธศาสนิกหรือคนทั่วไปที่มีความศรัทธา บุคคลที่สนใจศึกษาประวัติความเป็นมา
คุณค่าทางศิลปวัฒนธรรมศรีวิชัย ได้เข้าศึกษานมัสการไหว้ ด้วยดอกไม้ธูปเทียนทองโดยวัดมีเจ้าหน้าที่
ให้บริการ จะมีรายได้จากจําหน่าย ดอกไม้ ธูป เทียน ทอง เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ และงบประมาณ
ในการทําการดูแลบํารุงรักษา ซ่อมแซมหรือบูรณปฏิสังขรณ์ต่อไป 
  ข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ การปกครองคนหมู่มาก ความสัมพันธ์ ความเข้าใจกัน การฉัน
ภัตตาหารเพลรวมกันที่หอฉัน มีโรงครัวจัดถวาย เพ่ือปรึกษาหารือ และเพื่อความเป็นธรรมมีกรรมการ
ติดตามประเมินผลทุกเร่ืองเพ่ือประโยชน์ของวัดและผลของศาสนสมบัติทั้งปวง 
   พระเทพปัญญามุนี เจ้าอาวาสวัดอาวุธวิกสิตาราม พระอารามหลวงช้ันตรีได้กล่าวถึง การ
บริหารจัดการสาธารณูปการของคณะสงฆ์ ไว้ว่า วัดมีสภาพเป็นนิติบุคคลตามกฎหมาย  สามารถถือ
ครองสังหาริมทรัพย์และอสังหาริมทรัพย์ได้ การบริหารจัดการทรัพย์สินวัดหรือศาสนสถานศาสนวัตถุ 
สรรพส่ิงนานวันก็เสื่อมไปตามสภาพ ต้องมีการบํารุงรักษาซ่อมแซม หรือบูรณปฏิสังขรณ์ให้อยู่ใน
สภาพที่สมบูรณ์หรือเกือบสมบูรณ์ ถือว่าเป็นการบริหารจัดการสาธารณูปการ วัดหรือศาสนสถาน
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ต้ังอยูในหมู่ชุมชน มีกิจกรรมร่วมกันเกิดความสัมพันธ์ระหว่างวัดและบ้าน หรือระหว่างบรรพชิตกับ
คฤหัสถ์ ในทุก ๆ ด้าน ทั้งการเก้ือกูลกันการขัดแย้งกัน ในการรักษาผลประโยชน์ทรัพย์สินของวัด ย่อม
มีการกระทบกระทั่ง จึงต้องมีการแต่งต้ังคฤหัสถ์เข้ามาช่วยเหลืองานพระสงฆ์ โดยเฉพาะที่เก่ียวข้อง
กับการบริหารจัดการวัดและศาสนสถานโดยเฉพาะท่ีเก่ียวข้องการการบริหารจัดการสาธารณูปการ 
เช่นงานบุคลากร การจัดการภายในวัดโดยเฉพาะ ด้านภาระงาน บุคลากร และการบริหารจัดการ
ทรัพย์สิน ซึ่งเหมาะสมตามหลักธรรมของแต่ละศาสนา และเป็นไปตามหลักพระธรรมวินัย3  
   ข้อดีของการบริหารจัดการสาธารณูปการของคณะสงฆ์ 
  1. มีบุคลากรที่ช่วยในการบริหารจัดการสาธารณูปการ มีมากหลายสาขา ระบบงาน
ครอบคลุม ทําให้ดําเนินงานได้พอสมควร 
  ปัญหาของการบริหารจัดการสาธารณูปการของคณะสงฆ์ 
  1. ชุมชนบริเวณใกล้เคียง มีความแตกต่างกันบ้างทางศาสนวัฒนธรรม การประสานสัมพันธ์
และลดความขัดแย้งระหว่างศาสนิกชน การอยู่ร่วมกันแบบสันติเป็นภาระที่ต้องระวังมาก 
  วิธีแก้ไขปัญหา 
  1. การสร้างความเข้าใจอันดีมีกิจกรรมที่สามารถร่วมกันได้เพ่ือสร้างสรรค์ความมีมนุษย
สัมพันธ์อันดีต่อกัน 
  ข้อดีของการบริหารจัดการสาธารณูปการสมัยใหม่ 
  1. การซ่อมแซมศาสนสถานศาสนวัตถุ เพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อการใช้สอย ไม่ว่าจะเป็นการ
ประกอบศาสนกิจปฏิบัติธรรมได้ประโยชน์ทางด้านการศึกษา ทั้งการศึกษาธรรมบาลีหรือการศึกษา
สงเคราะห์ อันจะส่งประโยชน์ให้คนเราได้รับการพัฒนา มีผลต่อเน่ืองถึงพระพุทธศาสนา  
  2.  เกิดความร่วมมือประสานสัมพันธ์กันระหว่าง พระภิกษุคนในชุมชนหรือสังคม เป็นการ
สร้างมนุษยสัมพันธ์อันดีให้เกิดความสามัคคีวัดกับชุมชน   
  3. การบริหารจัดการสาธารณูปการสมัยใหม่ถือว่าเป็นการพัฒนาข้ันต้นที่จะเป็นพ้ืนฐานใน
การพัฒนาบุคลากรในอีกหลายสาขาวิชาที่จะนําไปใช้ประโยชน์ได้ในอนาคตเช่นการกระจายอํานาจ
การบริหารจัดการทําให้ได้แนวคิดวิธีดําเนินงานจากหลาย ๆ ความคิดเป็นการระดมความสามารถใน
การดําเนินการแก้ปัญหาได้รอบด้าน 
 
 
 
                                                            

3สัมภาษณ์ พระเทพปัญญามุนี, เจ้าอาวาสวัดวุธวิกสิตาราม พระอารามหลวงชั้นตรี เขตบางพลัด 
กรุงเทพมหานคร, 14 เมษายน 2561. 
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  ปัญหาของการบริหารจัดการสาธารณูปการสมัยใหม่                                
1. การซ่อมแซมบูรณปฏิสังขรณ์ ถ้าดําเนินการพร้อมกันจะเป็นปัญหาด้านงบประมาณถ้า

ได้รับงบประมาณจากรัฐ หรือวัดมีโครงการและจัดเตรียมหางบประมาณมาเพ่ือการซ่อมแซม
ปฏิสังขรณ์ 
  วิธีแก้ปัญหา 
  1. ปัญหาการบูรณปฏิสังขรณ์ถ้าใช้งบมาก ประชุมเพ่ือ พิจารณความจําเป็นในการบูรณ
ซ่อมแซมศาสนสถานใดก่อน  หากมีงบได้มาจึงดําเนินการต่อในลําดับถัดไป 
  ข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ การศึกษาของพระภิกษุสามเณรเป็นเรื่องสําคัญ เพราะ
การศึกษาจะพัฒนาและนําความเจริญให้กับตนเองกับวัด ส่งผลถึงสังคมประเทศ ทางวัดมุ่งให้
การศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกธรรมและแผนกบาลี และยังส่งเสริมให้ศึกษาในระดับอุดมศึกษา 
ระดับปริญญาตรี โท และปริญญาเอก สํานักเรียนได้ส่งเสริมให้ทุนการศึกษาสําหรับภิกษุสามเณรที่
ต้องการศึกษาหาความรู้เพ่ือพัฒนาตนเองในมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศ  
 พระราชธรรมนิเทศ (พระพะยอม กลฺยาโณ) เจ้าอาวาสวัดสวนแก้ว  ได้กล่าวถึง การ
บริหารจัดการสาธารณูปการไว้ว่า เป็นการบริหารสั่งการจากข้างบนให้ผู้อยู่ใต้บัญชาที่มีอํานาจหน้าที่
ที่จะต้องปฏิบัติ ในการบริหารจัดการของวัดเพ่ือดําเนินการปฏิสังขรณ์สาธารณูปการเพ่ือศาสนกิจ และ
ได้ประสานประโยชน์ร่วมกับชุมชนอย่างสมํ่าเสมอ4 
  ข้อดีของการบริหารจัดการสาธารณูปการของคณะสงฆ์ 
 1. มีความสามารถชักจูงโน้มน้าวให้บุคลากรในวัด และผู้เก่ียวข้องปฏิบัติงานตามที่ได้รับ
ด้วยความเต็มใจ เพ่ือการบริหารจัดการสาธารณูปการให้ได้ผล 
 2. การบริหารจัดการได้จัดโครงสร้างแบบพุทธบริษัทจํากัด เน้นการมีส่วนร่วมในรูปแบบ
คณะกรรมการท้ังของบรรพชิตและคฤหัสถ์ 
  ปัญหาของการบริหารจัดการสาธารณูปการของคณะสงฆ์ 
  1. การระดมเงินทุนเพ่ือพัฒนาซ่อมแซมปฏิสังขรณ์ ควรมีเจ้าหน้าวัดอย่างน้อยคนหน่ึงที่จะ
รับรู้และรีบดําเนินการให้เรียบร้อยก่อนการลงมือดําเนินงาน และคําครหาไม่โปร่งใสในการบริหารจัด
การเงินรายได้ 
  2. บุคคลที่จะเข้ามาศึกษาบวชเรียนเป็นพระภิกษุเป็นกําลังเผยแผ่พระพุทธศาสนา นับวัน
จะน้อยลง ในบางพ้ืนที่ไม่มีเลย วัดไม่มีพระภิกษุอยู่เลย ต้องกลายเป็นวัดร้าง 

                                                            

 4สัมภาษณ์, พระราชธรรมนิเทศ (พะยอม กลฺยาโณ), เจ้าอาวาสวัดสวนแก้ว, ประธานมูลนิธิวัดสวนแก้ว
อําเภอ จังหวัดนนทบุรี, 23 มีนาคม 2561. 
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  3. บุคคลที่เข้ามาอาศัยหรือใช้บริการในวัดมีจํานวนมาก จําเป็นต้องต้ังกฎเกณฑ์ ระเบียบ
วิธีการปฏิบัติ รวมถึงบทลงโทษสําหรับผู้ที่ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามจนเกิดความเสียหาย 
  วิธีแก้ไขปัญหา 

1. ให้เตรียมงบประมาณไว้ก่อนเพ่ือการพัฒนาและซ่อมแซมบูรณปฏิสังขรณ์ โดยต้ัง
คณะกรรมการชุดหน่ึงเพ่ือดําเนินการ และมีคณะกรรมการส่วนอ่ืนร่วมเป็นกรรมการตรวจสอบ
ประเมินการดําเนินงาน การใช้จ่าย จัดทําบัญชีโดยผู้มีความรู้ทางบัญชี จะโดยวิธีการจ้างหรือบุคลากร
ที่มีความรู้ความสามารถด้านการบัญชีมาดําเนินการ พร้อมที่ตรวจสอบและส่งให้สํานักพุทธฯได้ 

2. แบ่งโซนและคุณสมบัติบุคคลที่จะเข้าอาศัยหรือประกอบกิจกรรมต่าง ๆ ภายในวัดถ้าทําดี 
ก็ช่ืนชมให้รางวัล ใครทําไม่ดี ก็มีบทลงโทษจากขั้นเบาจนถึงส่งให้เจ้าหน้าที่บ้านเมืองนําไปลงโทษ สิ่งที่
ไม่ต้องการมากที่สุดคือ การด่ืมสุรา การลักขโมย และการทะเลาะวิวาท 
  ข้อดีของการบริหารจัดการสาธารณูปการสมัยใหม่ 
  1.  การซ่อมแซมศาสนสถานเสร็จเรียบร้อยก็เพ่ือจัดให้มีการฝึกสมาธิ ปฏิบัติธรรม ให้เกิดมี
สติสัมปชัญญะอันเป็นปัจจัยสําคัญของการดําเนินชีวิต 

2.  วัดมีระบบการดูแลทําความสะอาด การเก็บรวม การกําจัดขยะและสิ่งปฏิกูล มีบ่อฝังกลบ
หรือที่เผาขยะให้บริการกับชุมชนโดยรอบวัด  เพ่ือเกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยและมีสุขอนามัยที่ดีของ
ชุมชนอันส่งผลถึงวัดและสังคมในวงกว้าง 
  3. วัดได้มีการประชาสัมพันธ์หรือมีการให้ความรู้ให้กับประชาชนและมีการจัดระบบการ
บําบัดน้ําเสียอย่างเป็นระบบที่มีผลดีต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรนํ้า 
  4. การบริหารจัดการสาธารณูปการที่มีเพ่ือจัดให้บุคลากรที่เป็นฆราวาสท่ีมีความรู้ความ 
สามารถอันเหมาะสมเข้าร่วมปฏิบัติงานด้วย โดยคํานึงถึงความรู้ความสามารถมากกว่าหลักความอาวุโส 
  ปัญหาของการบริหารจัดการสาธารณูปการสมัยใหม่ 
  1. บริเวณวัดปลูกไม้ยืนต้น (เน้นต้นไม้ในประวัติพระพุทธศาสนา) มีสวนหย่อมเพ่ือการพักผ่อน
ให้ความร่มร่ืน เย็นสบาย อย่างเพียงพอแต่จัดวางผังไม่ได้กําหนดแน่นอน พุทธศาสนิกชนปลูกคราวหลัง ๆ 
เกะกะไม่มีระเยียบ 
  2. มีความร่วมมือระหว่างวัดกับชาวบ้านทําถนนเข้าวัดโดยทางผ่านชุมชน งบน้อยทําไม่
เสร็จ ไม่มีการลาดยาง 
  3. ความไม่เป็นระเบียบของบุคลากร ที่นําขยะมูลฝอยมาดําเนินการเผาที่เตากําจัดขยะที่วัด
ไม่ดําเนินการให้เรียบร้อยหลังใช้บริการ 
  วิธีแก้ปัญหา 
  1. การปลูกต้นไม้เพ่ือปรับภูมิทัศน์ ก่อนดําเนินงานให้มีการประชุม วางผังทั้งระยะแรกและ
ระยะอีก 5 ปีต่อไป  
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  2. การบํารุงรักษาหรือจัดสร้างใหม่หรือการซ่อมแซมบูรณปฏิสังขรณ์ ถ้างบประมาณไม่
เพียงพอต้องรีบดําเนินงานหาทุนด้วยวิธีการทุกรูปแบบ แต่อย่าให้กระทบกับชุมชนสังคมรอบวัดได้มี
ความเดือดร้อน 
  3. เตาเผาขยะท่ีวัดสร้างเพ่ือบริการของวัดและชุมชน ควรจัดให้มีสถานที่วางรอการเผา 
กําจัด มีการกําหนดกฎระเบียบวิธีการปฏิบัติอย่างชัดเจนและประชาสัมพันธ์ให้เห็นคุณประโยชน์และ
คุณโทษในการไม่ปฏิบัติตาม 
  ข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ ปัจจุบันน้ีมีหลายวัดที่ไปสร้าง รูปเคารพที่ไม่ใช้ชองพุทธ เพ่ือ
ดึงดูดนักแสวงบุญ เป็นความเช่ือที่ไม่มีเหตุผล ไม่เกิดปัญญา ผิดหลักพระพุทธศาสนา แทนที่จะนําเงิน
ไปสร้างสถานที่ให้เกิดศรัทธาประเทืองปัญญา ไม่ใช่ป้อนแต่ความเช่ืองมงาย แทนที่จะพ่ึงตนเอง
กลับไปกราบไหว้อ้อนวอนขออย่างไร้เหตุผล  ตนเท่าน้ันที่จะพ่ึงพาตนเองได้ ช่วยตนเองก่อน ก่อนที่จะ
ไปกราบไหว้ขอให้สิ่งศักด์ิสิทธ์ิช่วยเหลือ ได้ผลหรือเปล่าก็ไม่รู้ ชาวพุทธต้องตาสว่างใช้ปัญญาใช้สมอง 
ตรองให้รู้เท่าทัน 
  พระครูสุวรรณสารพิบูล เจ้าคณะตําบลบางกระแจะ  เจ้าอาวาสวัดบุปผาราม (วัดปลาย
คลอง) ตําบลบางกระแจะ อําเภอเมือง  จ. ตราด ได้กล่าวถึง การบริหารจัดการสาธารณูปการของ
คณะสงฆ์ ไว้ว่า เป็นไปเพ่ือการบูรณปฏิสังขรณ์ศาสนสถาน ที่ชํารุดทรุดโทรมให้กลับมามีสภาพที่ดี
ดังเดิมเพ่ือประโยชน์การใช้สอย หรือเป็นการจัดระเบียบแบบแผน มีแบบแผนผังตามแบบการจัด 
ศาสนสถานแต่โบราณ หรือการจัดสร้างเพ่ิมเติมเพ่ือให้เพียงพอกับจํานวนพุทธศาสนิกชนท่ีมาใช้สอย5 
  ข้อดีของการบริหารจัดการสาธารณูปการของคณะสงฆ์ 
  1. เป็นการแบ่งเบาภาระในการดูแลบํารุงรักษาศาสนสถาน ศาสนวัตถุ การซ่อมแซมให้มี
สภาพและอายุยืนยาวสู่รุ่นลูกหลานในการเผยแผ่คุณค่าทางศิลปวัฒนธรรมต่อไป 
  2. งานบริหารจัดการสาธารณูปการเป็นภาระที่ต้องอาศัยการดูแลจัดการอย่างทั่วถึงรวดเร็ว
ทันการเมื่อไม่ให้เกิดความเสียหายมากข้ึน 
  3. ศาสนสถาน ศาสนวัตถุ ก็มีการเสื่อมสลายไปตามกาลเวลาการบริหารจัดการสาธารณูปการ 
จึงเป็นระบบงานที่จะมาช่วยและมีความสําคัญในการรักษาไว้ซึ่งคุณค่าของสิ่งเหล่าน้ี  
  ปัญหาของการบริหารจัดการสาธารณูปการของคณะสงฆ์ 
  1. การใช้ศาสนสถาน การเข้าชมศาสนวัตถุศิลปวัฒธรรมพ้ืนบ้านด้ังเดิม ความไม่เข้าใจหรือ
มีความรู้ถึงคุณค่าของศิลปกรรมต่าง ๆ ที่ควรใช้อย่างรู้คุณค่าและถนอมไว้ให้ยืนยาว 

                                                            
5สัมภาษณ์ พระครูสุวรรณสารพิบูล, เจ้าคณะตําบลบางกระแจะ,  เจ้าอาวาสวัดบุปผาราม (วัดปลายคลอง) 

ตําบลบางกระแจะ อําเภอเมือง จังหวัดตราด, 2 พฤษภาคม 2561.  
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  2. ภูมิทัศน์ภายในวัดยังไม่สวยงาม ผังการจัดวางศาสนถสานขาดความเป็นระเบียบ ยังไม่
เป็นที่สับปายะ ต้องใช้งบในการปรับปรุงและพัฒนาให้เป็นไปตามรูปแบบที่กําหนดไว้ 
  3. ความร่วมมือและการประสานงานเป็นหัวใจสําคัญสําหรับการบริหารจัดการสาธารณูปการ 
แต่ไม่ได้รับความร่วมเป็นอย่างเป็นระบบและทันการ  
  วิธีแก้ไขปัญหา 
  1. จัดนิทรรศการแสดง ประวัติคุณค่าของความเป็นมาของศาสนวัตถุศิลปกรรม ข้อควร
ปฏิบัติ คุณประโยชน์ และข้อควรระวัง แสดงให้บุคลากร พุทธศาสนิกชนได้รับทราบ 
  2. ประสานงานกับกลุ่มวัดในความรับผิดชอบ จัดอบรมให้ความรู้และตกลงช่วยเหลือกัน
เพ่ือให้การบริหารจัดการสาธารณูปการดําเนินการได้อย่างเป็นระบบ 
  3. คอยติดตาม สอบถามความก้าวหน้าของเร่ืองต่าง ๆ ที่ดําเนินการขอรับการสนับสนุน
ช่วยเหลือเป็นประจํา   
  ข้อดีของการบริหารจัดการสาธารณูปการสมัยใหม่ 
  1. มีการจัดลําดับความสําคัญของปัญหาเพ่ือการบริหารจัดการให้ทันกับการแก้ปัญหา 
  2. กําหนดเป้าหมายในการบริหารจัดการอย่างชัดเจนมีประสิทธิภาพ 
  3. มีการประเมินติดตามแก้ปัญหาอย่างทันการเป็นระบบที่ตรวจสอบได้งาน 
  ปัญหาของการบริหารจัดการสาธารณูปการสมัยใหม่ 
  1. งบประมาณในการซ่อมแซมบํารุงรักษา ศาสนสถาน ศาสนวัตถุ ศิลปวัฒนธรรมที่ทรง 
คุณค่ามีมาแต่ด้ังเดิมสืบทอดมาแต่โบราณให้ยืนยงมาถึงปัจจุบัน 
  วิธีแก้ปัญหา 
  1. ทําการพัฒนาปรับปรุงวัดเป็นพิพิธภัณฑ์ สถานที่การท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรมได้จัดมี
อยู่ก่อนหน่ึงในสามก่อนดําเนินการ ที่เหลือบอกบุญและรับการสนับสนุนจากผู้มีจิตกุศล 
  ข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ การดูแลบํารุงรักษา บูรณปฏิสังขรณ์หรือทําการซ่อมแซม 
ศาสนสถาน ศาสนวัตถุ เมื่อดําเนินการก็ควรมีการปรับภูมิทัศน์และจัดศาสนสถานต่าง ๆ วางตามผังที่
ถูกต้องตามหลักภูมิสถาปัตยกรรมของวัด และเรื่องห้องน้ํา ห้องสุขา ควรมีจํานวนเพียงพอกับ
พุทธศาสนิกชนที่เข้ามาในวัดเกิดความสะดวก ลานที่จอดยานพาหนะ บรรยากาศก็มีส่วนสําคัญ 
 พระครูสุนทรวุฒิสาร เจ้าอาวาสวัดแสนเมืองมา เจ้าคณะตําบลบ้านหย่วน เชียงคํา 
จังหวัดพะเยา ได้กล่าวถึง การบริหารจัดการสาธารณูปการของคณะสงฆ์ ไว้ว่า เป็นการจัดการ
บูรณปฏิสังขรณ์ศาสนสถาน ทั้งอดีตจนถึงปัจจุบัน โบราณสถาน ศิลปวัฒนธรรมเก่าแก่ที่สืบทอดมาแต่
โบราณจนถึงปัจจุบันให้คงอยู่ เป็นความม่ันคงของพระพุทธศาสนา ความเข้มแข็งของสถาบัน6 
                                                            

 6สัมภาษณ์ พระครูสุนทรวุฒิสาร, เจ้าคณะตําบลหย่วน, เจ้าอาวาสวัดแสนเมืองมา ตําบลหย่วน อําเภอเชียงคํา, 
19 เมษายน 2561. 
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  ข้อดีของการบริหารจัดการสาธารณูปการของคณะสงฆ์ 
  1. เป็นการทํานุบํารุงศาสนสถานเพื่อให้สามารถใช้ประกอบศาสนกิจและเป็นที่สับปายะ
สําหรับพระภิกษุสงฆ์ สามเณร อุบาสก อุบาสิกา หรือพุทธศาสนิกชนได้ใช้ประโยชน์ได้เป็นอย่างดี 
  2. เพ่ือให้คงสถานะขององค์ประกอบของการมีศาสนาให้ดํารงอยู่เพ่ือประโยชน์ในการ
ประกอบศาสนพิธีของพุทธศาสนิกชนเป็นที่สับปายะได้อย่างสมบูรณ์ 
  3. เพ่ือเป็นสถานที่ให้การศึกษา เป็นที่พ่ึงทางกายและจิตใจของสังคมและศูนย์รวมของ
ศิลปวัฒนธรรม 
  ปัญหาของการบริหารจัดการสาธารณูปการของคณะสงฆ์ 
  1. การใช้ศาสนสถานของบุคคลหลายประเภทและคนจากต่างถ่ินปัญหาเร่ือง ความสะอาด
สุขภาพอนามัย นํ้าอุปโภคบริโภค   
  2. การใช้พ้ืนที่ที่เหลือจากเขตพุทธาวาส เขตสังฆาวาส เกิดการทําลายทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อมในวัด  
  3. การไม่เข้าใจและเข้าชมศาสนวัตถุ ศิลปวัฒธรรม ทําให้เกิดการเสียหาย 
  วิธีแก้ไขปัญหา 
  1.  คณะกรรมการโดยวัดจัดกิจกรรม รณรงค์ ทําความสะอาด ระดมอาสาสมัคร จิตอาสา
มาร่วมช่วยกัน และเพ่ือให้คงสภาพความสะอาดตลอดใช้เร่ือง กิจกรรม 5 ส มาช่วยสนับสนุน 
  2.  จัดนิทรรศการจัดการรณรงค์เรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากร รักษาสิ่งแวดล้อม ให้ผู้ที่มีส่วน
รับผิดเห็นประโยชน์และคุณค่าของระบบนิเวศวิทยารอบวัดตลอดจนชุมชนรอบด้าน 
  3. การทําป้ายประกาศ ทําประวัติความเป็นมาแสดงให้เห็นคุณค่าของศาสนสถาน ศาสนวัตถุ
ที่มีคุณค่าทางศิลปกรรม วัฒนธรรมประเพณีอันที่ที่สืบทอดมายาวนาน ให้มีความภาคภูมิใจและมี
ความรู้สึกหวงแหน อยากรักษาปกป้องให้ยืนยาวตลอดมา 
  ข้อดีของการบริหารจัดการสาธารณูปการสมัยใหม่ 
  1. มีการประสานความร่วมมือทั้งฝ่ายสงฆ์และฝ่ายคฤหัสถ์ในการสนับสนุนเพ่ือการดําเนิน 
การบริหารจัดการสาธารณูปการให้เกิดประโยชน์กับศาสนสถานอย่างดีมีประสิทธิภาพ 
  2. เกิดกิจกรรมใหม่ในการพัฒนาการบริหารจัดการสาธารณูปการอันส่งผลต่อความ
เจริญรุ่งเรืองของฝ่ายพุทธจักรและฝ่ายอาณาจักรที่ได้รับผลของการพัฒนา เกิดแรงศรัทธาความ
เลื่อมใสในศาสนาประจําชาติของเรา เช่น กิจกรรมสร้างสุขพลานามัยร่วมกัน ทําความสะอาดและ
รักษาคือ โครงการ 5 ส หรือโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติไม่ทําลาย ใช้และบํารุงรักษาไว้ให้อยู่
ได้นานวัน  หรือโครงการศึกษาศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่นเกิดความรักและหวงแหนในถิ่นกําเนิด 
  3. เกิดการพัฒนาอาชีพของกลุ่มชาติพันธ์ต่าง ๆ ในสังคมโดยรอบวัด โดยมีวัดเป็นศูนย์กลาง
ประสานและให้การสนับสนุนทั้งทุนทรัพย์ และกําลังความคิด สถานที่  
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  ปัญหาของการบริหารจัดการสาธารณูปการสมัยใหม่ 
  1. การประสานเช่ือมโยงเครือข่ายในการดําเนินการร่วมกันเพ่ือสร้างความสามัคคีและ 
การศึกษางานร่วมกัน การช่วยเหลือแก้ปัญหาไปด้วยกันต้องสะดุดลง เน่ืองจากความเข้าใจไม่ตรงกัน 
  วิธีแก้ปัญหา 
  1. จัดจ้างที่ปรึกษาคอยให้คําแนะนําหรือเป็นพ่ีเลี้ยงในช่วงเร่ิมดําเนินการ จัดทําแผนการ
ดําเนินงานและระดมทุนเพ่ือการใช้จ่ายในโครงการต่าง ๆ โดยเป็นแผนล่วงหน้า เจ้าอาวาสหรือ
บุคลากรที่มีความสนิทสนมหรือมีศักยภาพส่วนตัว ขอรับการสนับสนุนหรือขอทุนในการดําเนินการใน
กิจกรรมต่าง หรือหาเจ้าภาพในการดําเนินงานตามท่ีวางแผนไว้ 
  ข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ การดูแลบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมพัฒนาศาสนสถาน ควรได้มี
การกระทําอยู่ตลอดเวลาให้คงสภาพเพ่ือประโยชน์ในการทําสังฆกรรมหรือศาสนกิจต่าง ๆ ให้ความ
เป็นศาสนสถานที่สับปายะ การทําให้ภูมิทัศน์ภายในวัดดูร่มเย็นญาติโยมก็อยากเข้าวัด มีแต่ความสุข 
  พระครูวิบูลสารวิสุทธิ์ เจ้าอาวาสวัดหนองหัวแรต เจ้าคณะตําบลหนองหัวแรต ได้กล่าวถึง 
การบริหารจัดการสาธารณูปการของคณะสงฆ์ ไว้ว่า เป็นการดูแล ทํานุบํารุงรักษา พัฒนาศาสนสถาน
เพ่ือใช้ในการประกอบศาสนกิจ ทําพิธีกรรม ปฏิบัติสมาธิกัมมัชฐาน ศึกษาเล่าเรียนของลูกหลานคนใน
ชุมชนใกล้เคียง แสดงถึงความสัมพันธ์ของการบริหารจัดการเก่ียวข้องกับคนและสิ่งแวดล้อมโดย
คํานึงถึงคุณธรรมและจริยธรรมที่มีคุณค่าซึ่งจะพบได้ในสังคมมนุษย์ กระบวนการอาศัยซึ่งกันและกัน7   
  ข้อดีของการบริหารจัดการสาธารณูปการของคณะสงฆ์ 
  1. เพ่ือพัฒนาศาสนสถานให้อยู่ในสภาพมีความพร้อมในการใช้งาน ประกอบพิธีกรรม ทํา
ศาสนกิจของพระภิกษุ สามเณร สมณชีพราหมณ์ และพุทธศาสนิกชนท้ังหลาย 
  2. ดูแลบํารุงรักษาซ่อมแซมและอํานวยความสะดวกในด้านสาธารณสุขอนามัยให้กับ
พระภิกษุ สามเณร ชาวบ้านในสังคมรอบวัดได้มาอาศัยพ่ึงพาด้วย 
  3. จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ สิ่งอํานวยความสะดวก นํ้าอุปโภคบริโภค ห้องนํ้า สุขา ลานจอด
ยานพาหนะ และอื่น ๆ สําหรับผู้มาติดต่อหรืออาศัยศาสนสถานที่ในการประกอบพิธีกรรมต่าง ๆ 
  ปัญหาของการบริหารจัดการสาธารณูปการของคณะสงฆ์ 
  1. ศาสนสถานบางส่วน เสียหายเกินกว่าจะซ่อมแซม หรือซ่อมไม่คุ้มกับการใช้สอย 
  2. ศาสนสถานบางส่วนมีอายุการใช้งานมายาวนานมากมายด้วยคุณค่า จําเป็นต้องทําการ
บูรณปฏิสังขรณ์ ถึงแม้ว่าจะใช้งบประมาณสูง 

                                                            

  7สัมภาษณ์ พระครูวิบูลสารวิสุทธ์ิ,  เจ้าคณะตําบลหนองหัวแรต, เจ้าอาวาสวัดหนองหัวแรต, ตําบลหนอง
หัวแรต อําเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา, 23 พฤษภาคม 2561. 
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  3. ความเป็นระเบียบและกฎเกณฑ์ในการถือปฏิบัติเกี่ยวกับการขอใช้ศาสนสถาน เน่ืองจาก
มีความต้องการของพุทธศาสนิกชนมาก จําเป็นต้องมีกฎบังคับ สร้างความไม่พอใจคนบางกลุ่มบ้าง 
  วิธีแก้ไขปัญหา 
  1. ศาสนสถานที่ชํารุดเสยีหายมาก คณะกรรมการวัดทําการประเมินถ้าเสียหายเกินกว่าเจ็ดสิบ
ถึงแปดสิบเปอร์เซนต์  ทําการสร้างใหม่จะดีกว่าและรวดเร็วทันการ 
  2. ศาสนสถานเช่น โบสถ์ ถึงแม้ชํารุดเสียหายมาก จะใช้การสร้างใหม่ไม่ใช่เรื่องง่ายถึงแม้จะ
ใช้งบประมาณเยอะก็ต้องทําการซ่อมแซมใช้ก่อนได้ 
  3. ช้ีแจงเหตุผลและความจําเป็นในการออกกฎเกณฑ์ในการใช้ศาสนสถานให้กับพุทธศาสนิกชน
ได้รับทราบโดยทั่วไปเพ่ือสร้างความเข้าใจที่สามารถแก้ไขปรับขบวนการกันได้ 
  การบริหารจัดการสาธารณูปการสมัยใหม่ เป็นขบวนการเพ่ือเปลี่ยนวิธีการจัดการ
บูรณปฏิสังขรณ์ศาสนสถานให้ได้รับการดูแลรักษาซ่อมแซมหรือบูรณปฏิสังขรณ์ให้เป็นไปตาม
ช่วงเวลาในการบริการรับใช้มายาวนานจําเป็นต้องได้รับการพัฒนาปรับปรุง ที่เป็นการบริหารงานที่ทุก
คนมีส่วนร่วม มีทัศนคติและความรักผูกพันร่วมกัน เพ่ือประโยชน์ในการใช้สอยให้ได้ประโยชน์มาก
ที่สุดเป็นประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา หรือในการประกอบศาสนกิจของพุทธศาสนิกชนที่เข้ารับ
บริการให้ได้รับความสะดวกเป็น สถานที่สับปายะในการประพฤติปฏิบัติธรรมเป็นแรงก่อให้เกิดความ
ศรัทธาเพ่ิมมากขึ้น  
  ข้อดีของการบริหารจัดการสาธารณูปการสมัยใหม่ 
  1. มีกลุ่มชาติพันธ์ุต่างเข้ามาให้การสนับสนุนช่วยเหลือและร่วมเป็นคณะกรรมการช่วยใน
การบริหารจัดการสาธารณูปการเป็นจํานวนมากด้วยคุณสมบัติของแต่ละคนมีความรู้มีการศึกษา 
  2. การบริหารจัดการสาธารณูปการของวัดได้รับการตอบสนองที่ดี มีกฎระเบียบที่เด่นชัด 
ทุกคนให้ความสนใจและยอมรับในข้อตกลงที่ให้ไว้ 
  3. มีการอนุรักษ์อาชีพและอาหารพ้ืนบ้านด้ังเดิม พร้อมกับส่งเสริมเป็นสินค้าหน่ึงผลิตภัณฑ์
หน่ึงชาติพันธ์ุ หรือสองผลิตภัณฑ์หน่ึงชาติพันธ์ุ ทั้งหมดมี 8 ชาติพันธ์ 
  4. ทุกคนในชุมชนมีชีวิตที่พอเพียง มีงานทํามีเงินใช้ไม่ขัดสนตามอัตภาพ ชุมชนร่วมเย็นอยู่
อย่างมีความสุขเป็นชุมชนพัฒนาตัวอย่าง 
  5. มีกลุ่มแม่บ้าน กลุ่มจิตอาสา กลุ่มสนับสนุน กลุ่มแรงงาน ที่จะเข้ามามีส่วนร่วมในการ
ช่วยเหลือกิจกรรมของวัดเป็นอย่างแข็งขัน 
  6. มีกองทุนช่วยเหลือคนพลัดถิ่น กองทุนช่วยเหลือศพยากไร้ กองทุนสนับสนุนพัสดุภัณฑ์
บริจาคให้กับโรงพยาบาลอําเภอ อย่างสมํ่าเสมอ และเพ่ิมขึ้นตามจํานวนปี 
  7. มีกองทุนสนับสนุนหรือลงทุนในการประกอบอาชีพเริ่มแรก โดยให้ยืมเงินลงทุนเพ่ือ
การค้าโดยไม่คิดดอกเบ้ีย เมื่อขายสินค้าได้แล้วค่อยคืนทุนเข้ากองทุนเพ่ือช่วยคนอ่ืน ๆ ต่อไป 
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  ปัญหาของการบริหารจัดการสาธารณูปการสมัยใหม่ 
  1. ความไม่เข้าใจในระเบียบการปฏิบัติทําให้เกิดความขัดแย้งเล็ก ๆ น้อย 
  2. บางคนมีเจตนาแอบแฝงเข้ามาหาผลประโยชน์ส่วนตนในวัดด้วยความเข้าใจผิด 
  3. ฆราวาสที่จะเข้ามาบวชเป็นพระภิกษุสงฆ์ นับวันจะน้อยลงด้วยปัญหาการทํามาหากิน
เลี้ยงตนเองและครอบครัว 
  4. การให้ความรู้ความเข้าใจและส่งเสริมศูนย์การศึกษาเรียนรู้การทําปุ๋ยหมักชีวภาพ โดยใช้
วัสดุที่จะทิ้งมาทําประโยชน์อีก โดยเฉพาะเศษอาหาร ซึ่งเป็นศูนย์ต้นแบบนํ้าหมักชีวภาพ 
  วิธีแก้ปัญหา 
 1. ประชุมช้ีแจง ทําป้ายประกาศกฎระเบียบต่าง ๆ ให้เห็นโดยทั่วไปในการประพฤติปฏิบัติ
ให้ไปในทิศทางเดียวกัน 
 2. เชิญมาช้ีแจงให้ปรับพฤติกรรม อาจทําไปโดยรู้เท่าไม่ถึงกาล จนเกิดเหตุการณ์ไม่ดี 
 3. เชิญบุคคลถ่ินอ่ืนหรือฆราวาสชายจํานวนมาก เข้ามาอุปสมบทตามประเพณี มีทุนใน
การศึกษาพัฒนาเพ่ือเรียนให้ได้ดีมีความรู้ เข้ามาบวชเรียนเป็นบุคคลดีมีคุณภาพช่วยในการพัฒนาวัด 
 4. ให้โอกาสผู้ที่สนใจเข้ารับการฝึกอบรมและนําไปเผยแพร่การทําปุ๋ยหมักชีวภาพ โดยใช้
วัสดุที่จะทิ้งมาทําประโยชน์และอาหารเหลือโดยมีคุณค่าและไม่เกิดโทษ สร้างรายได้และสุขภาพที่ดี 
  ข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ การบริหารจัดการสาธารณูปการของวัดก็เพื่อทําให้วัด
เป็นศาสนสถานที่ สัปปายะ ให้ความสะดวกสบายกับพระภิกษุ สามเณร พุทธศาสนิกชนที่เข้ามาวัด
เพ่ือปฏิบัติธรรมหรือร่วมในศาสนกิจศาสนพิธีต่าง ๆ เกิดความศรัทธา อยากเข้าวัดบ่อยเพราะมีแต่
ความสุขความสบายกายสบายใจ และวัดต้องเป็นผู้ปฏิบัติเป็นตัวอย่างให้แก่ชุมชน เพราะเขาเฝ้าดูการ
พัฒนาของวัด วัดที่ไม่มีการบํารุงรักษาหรือการพัฒนาปรับภูมิทัศน์ให้เป็นที่ร่มเย็น สะอาด สงบร่มเย็น
ก็จะไม่มีใครอยากเข้าวัด  

พระครูปลัดกิตติวรวัฒน์(ทองพูล อินฺทโชโต) เจ้าอาวาสวัดสมรโกฏิ  บางกระสอ เมือง
นนทบุรี ได้กล่าวถึงการบริหารจัดการสาธารณูปการของคณะสงฆ์ ไว้ว่า เป็นการบริหารจัดการดูแล
รักษา ทําการซ่อมแซมบูรณปฏิสังขรณ์ศาสนสถาน ศิลปวัฒนธรรมศาสนวัตถุ ให้อยู่ในสภาพท่ีเอ้ือ
ประโยชน์ต่อการทําศาสนกิจให้ได้รับความสะดวกตามสมควรที่ควรจะเป็นของพระภิกษุสามเณร 
พุทธศาสนิกชนที่เข้ามาร่วมศาสนพิธีต่าง ๆ8 

ข้อดีของการบริหารจัดการสาธารณูปการของคณะสงฆ์ 
1. ศาสนสถานได้รับการดูแลบํารุงรักษาให้อยู่ในสภาพที่สามารถใช้งานได้ตามหน้าที่ 

                                                            
8สัมภาษณ์ พระครูปลัดกิตติวรวัฒน์(ทองพูล อินฺทโชโต) และเจ้าอาวาสวัดสมรโกฏิ บางกระสอ เมือง

นนทบุรี, 27 มีนาคม 2561. 
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2. ศาสนสถานได้รับการพัฒนา ดูแล ปรับภูมิทัศน์ให้ดีขึ้นเพ่ือรองรับพุทธศาสนิกชน 
3. ความศรัทธาเลื่อมใสของพุทธบริษัท ที่เข้ามาสัมผัสหรือรับบริการ  
ปัญหาของการบริหารจัดการสาธารณูปการของคณะสงฆ์ 
1. คนที่จะเข้ามาบวชเรียนลดน้อยลง เน่ืองจากการพัฒนาระบบการศึกษา ปัญหาเศรษฐกิจ 
2. คนบางกลุ่มที่มุ่งหาผลประโยชน์กับวัด อีกทั้งข่าวสารการสื่อสารยังต้องพัฒนา อาจเปิด

ปัญหาในภาคหน้า 
วิธีแก้ไขปัญหา 
1. บางรายการแม้มีโครงการ งบไม่พอก็ชะลอโครงการไปก่อน แล้วเร่งดําเนินการหางบ 
2. โครงการบวชเรียนทางพระ จัดหาทุนการศึกษาให้สํารอง ถ้าสําเร็จตามหลักสูตรตัดจ่าย

ให้เลย 
3. ญาติโยมท่ีเข้ามาช่วยกิจกรรมวัด สอดส่องหาข่าวขัดขวางการหาผลประโยชน์กับวัด

ประชาสัมพันธ์ขอรับงบสนับสนุนหรือผู้มีจิตศรัทธาบริจาคสร้างระบบประชาสัมพันธ์กระจายข่าว 
การบริหารจัดการสาธารณูปการสมัยใหม่ ได้ดําเนินการ ตามหลักบริหารสมัยใหม่โดยใช้

หลักธรรมาธิปไตย เดินตามทางสายกลาง ไม่เป็นโลกาธิปไตย จะเตรียมการ ก่อนการปฏิสังขรณ์อย่าง
น้อยต้องมีทุนสํารองในการดําเนินการก่อน 50% การประมาณค่าใช้จ่ายก่อน จะมีค่าใช้จ่ายเท่าไรต้อง
ทราบล่วงหน้า 

ข้อดีของการบริหารจัดการสาธารณูปการสมัยใหม่ 
1. มีโครงการใหม่ที่ร่วมมือกับชุมชนและประสบผลจากความร่วมมือน้ัน ๆ 
2. ได้คน ได้งาน ได้ความเจริญ และความเข้าใจร่วมมือจากชุมชนเป็นอย่างดี 
3. ได้ประสบการณ์ใหม่ ๆ จากการดําเนินการแก้ไขข้อผิดพลาดบกพร่องในการบริหาร

จัดการ ได้ศึกษาประวัติความเป็นมาและศิลปวัฒนธรรมรากเหง้าเพ่ือการวางแผนในการพัฒนา 
ปัญหาของการบริหารจัดการสาธารณูปการสมัยใหม่ 
1.  ต้องอาศัยผู้รู้ในบางเรื่องเน่ืองจากขาดบุคลากรที่มีความรู้เฉพาะด้าน 
2.  งานล่าช้าเน่ืองจากขาดความรู้ความเข้าใจและหาผู้ที่ให้คําปรึกษาไม่ได้ 
3.  วัดเสียเปรียบกับผู้รับเหมาบูรณะซ่อมแซมเน่ืองจากขาดทักษะ 
4.  บุคลากรน้อย ทําให้การติดตามประเมินผลงานมีน้อย 
วิธีแก้ปัญหา                           
1. ใช้เงินบางส่วนเพ่ือการจ้างที่ปรึกษามารับผิดชอบงานที่เกินความรับผิดชอบ 
2. ยอมล่าช้าบ้าง ศึกษาข้อบกพร่องให้แก้ไขไม่ปล่อยไว้แล้วตามแก้ทีหลัง จะเสียทั้งเวลา 

เสียค่าใช้จ่ายและเสียความรู้สึก ทั้งของบุคลากรของวัดและพุทธบริษัท 
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3. มีการตรวจสอบราคาตลาด ราคาดําเนินการ และจึงทําข้อตกลง ยอมโง่เพ่ือศึกษาแต่ไม่
ยอมเสียผลประโยชน์ของวัด  

4.  หาอาสาสมัครจิตอาสา หรือมอบหมายงานเพิ่ม หรือรับผิดชอลเอง ต้องทําการประเมิน
ทุกครั้งก่อนการดําเนินงานในขั้นต่อ ๆ ไป 

ข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ การดําเนินการบูรณปฏิสังขรณ์ใดใด ต้องมีการเตรียมความ
พร้อมในทุกด้าน ทั้งการวางแผน แบบแปลน งบประมาณ บุคลากรในทุกส่วน และทุกข้ันตอน 

พระครูสุวรรณโพธิคุณ เจ้าคณะตําบล เจ้าอาวาสวัดโพธ์ิทอง ต.กระโพ  อ.ท่าตูม  จ.สุรินทร์
ได้กล่าวถึง การบริหารจัดการสาธารณูปการของคณะสงฆ์ ไว้ว่า เป็นการจัดการเก่ียวกับสถานที่ ศาสน
สถาน ศาสนวัตถุ และศาสนบุคล โดยความร่วมมือของพระภิกษุในวัดและคณะกรรมการ เพ่ือการพัฒนา
ดูแลซ่อมแซมศาสนสถาน ศาสนโบราณ ศิลปวัตถุให้ได้รับการเอาใจใส่อย่างดีและถูกต้องตามโบราณ9 

ข้อดีของการบริหารจัดการสาธารณูปการของคณะสงฆ์ 
1. เป็นศาสนสถานที่พร้อมในการอบรมจิตใจของชาวบ้านให้ใช้ชีวิตอยู่อย่างเป็นสุข 
2. การบริหารจัดการตามลําดับอาวุโส อยู่กันอย่างพ่ึงพาอาศัยกัน 
3. มีผู้ที่เลื่อมใสในพุทธศาสนาเข้ามาช่วยกิจการงานของวัดหลายฝ่าย 
4. เป็นสถานปฏิบัติธรรม สร้างสังคมผู้สูงอายุช่วยเหลือกันยามชรา 
5. เป็นที่พ่ึงของชุมชนในช่วงที่บ้านเมืองยังไม่ได้พัฒนาเหมือนทุกวันน้ี 
ปัญหาของการบริหารจัดการสาธารณูปการของคณะสงฆ์ 
1. มีบุคคลบางกลุ่มเข้ามาหากินหาผลประโยชน์กับวัด    
2. พระภิกษุที่จําพรรษาที่วัด พอออกพรรษาจําลาสิกขาเกือบหมด 
วิธีแก้ไขปัญหา 
1. จัดหาวิทยากรมาให้ความรู้ และเป็นพ่ีเลี้ยงในการปฏิบัติงานระยะแรกและเจ้าอาวาสเข้าไป

ติดต่อขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานราชการหรือเอกชนสนับสนุนในส่วนที่จําเป็น 
2. มอบหมายหน้าที่และชักชวนให้พระภิกษุที่ไม่ติดงานราชการได้บวชต่อมีทุนการศึกษามี

การตรวจสอบและระมัดระวังบุคคลที่ไม่คุ้นเคย  
การบริหารจัดการสาธารณูปการสมัยใหม่ เป็นการดูแลบํารุงรักษาให้เป็นศาสนสถานที่

เป็นที่พ่ึงของชาวพุทธ ทุกคนต้องอยู่รวมกันแบบสันติเหมือนพ่ีน้อง มีอะไรก็เอ้ือหนุนเก้ือกูลกัน โดยใช้
วัดเป็นสถานที่พ่ึงพา ศูนย์รวมในการดําเนินกิจกรรม อีกทั้งอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นให้คงไว้เพ่ือ
ลูกหลานรุ่นต่อ ๆ ไปได้ภาคภูมิในถิ่นของตน   

                                                            
9สัมภาษณ์ พระครูสุวรรณโพธิคุณ เจ้าคณะตําบล, เจ้าอาวาสวัดโพธิ์ทอง ต.กระโพ  อ.ท่าตูม  จ.สุรินทร์, 3  

พฤษภาคม 2561. 
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ข้อดีของการบริหารจัดการสาธารณูปการสมัยใหม่ 
1. เป็นศาสนสถานที่ได้รับการพัฒนาเพ่ือพระภิกษุสงฆ์สามเณรได้ทําศาสนกิจพุทธบริษัทได้

ร่วมศาสนพิธีได้อย่าดีมีความสุข ได้มีความผูกพันหรือมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน 
2. เป็นศาสนสถานท่ีประชาชนคนชุมชนชาติพันธ์ุต่าง ๆ ที่อาศัยโดยรอบและใกล้เคียงได้

อาศัยใช้ทํากิจกรรมสังคมได้เป็นอย่างดี ตามหลักการสร้างมนุษยสัมพันธ์ร่วมกัน 
3. ประชาชนสังคมรอบวัดได้ช่ืนชมและเกิดความภาคภูมิใจจากการพัฒนาของวัด 
4. เป็นศาสนสถานที่ยึดเหน่ียวและเป็นที่พ่ึงพาอาศัยของพุทธศาสนิกชนโดยรอบ 
5. กลุ่มเยาวชนเป็นตัวอย่างช่วยเหลือสังคม 
ปัญหาของการบริหารจัดการสาธารณูปการสมัยใหม่ 
1. บุคคลที่จะเข้ามาบวชเรียนศึกษาเล่าเรียนอยู่ในเพศบรรพชิตมากกว่าสองปี เพ่ือเป็นพลัง

ในการพัฒนาและสืบทอดพระพุทธศาสนาให้ยืนยาว 
2. จิตอาสาที่เข้ามาช่วยงานดูแลจัดการงานพ้ืนฐานโดยทั่วไปของวัด 
3. ภัยคุกคามทางโซเชียลเน็ตเวอร์ค ที่พระจะเป็นเป้าถูกโจมตีจากความเข้าใจไม่ตรงกัน

ของคนกับพระได้ง่าย  
วิธีแก้ปัญหา                           
1. จัดหาทุนสนับสนุนให้กับบุคคลที่จะเข้ามาบวชเรียนเป็นพระภิกษุได้เล่าเรียนตามกําลัง

กําลังและบุญวาสนาของท่าน เพ่ือเป็นกําลังในการพัฒนาวัดและชุมชน 
2. ขอร้องและกําหนดแนวปฏิบัติสําหรับพระภิกษุสามเณร ให้ใช้โซเชียลเน็ตเวอร์คเพ่ือ

การศึกษา หาความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อสมณเพศ ด้านความบันเทิงและบ่มเพาะกิเลสขอให้งด 
ข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ การบริหารจัดการสาธารณูปการสมัยใหม่น้ัน ต้องรู้จักนํา

ทรัพยากรมาประกอบกับการบริหารเพ่ือให้บรรลุจุดประสงค์ ทําได้อย่างไรมีปฏิภาคอย่างไรโดยอาศัย
ปัจจัยหลักคือเงินบุคคลวัสดุ 
 
4.4 ผลความคิดเห็นจากการสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) 

 
ผลการประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group Discussion) ประเด็นบูรณาการการบริหาร

จัดการสาธารณูปการของคณะสงฆ์ด้วยการบริหารจัดการสาธารณูปการสมัยใหม่ ผลจากความคิดเห็น
นําเสนอเป็นการบรรยายเชิงพรรณนา 

ผลการจัดกลุ่มสนทนา 
ผู้วิจัย นําผลการศึกษาวิจัย จัดกลุ่มสนทนากับตัวแทนกลุ่มผู้ช่วยเจ้าอาวาส จํานวน 10 รูป 

เมื่อ 10 พฤษภาคม 2561 ภาคบ่าย ณ วัดตาลล้อม อําเภอเมืองชลบุรี ได้ข้อสรุป  
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ข้อดี การบริหารจัดการสาธารณูปการของคณะสงฆ์ 
1. มีการบังคับบัญชาตามลําดับช้ันมาใช้อย่างเคร่งครัด การให้คุณให้โทษแก่พระสงฆ์ขึ้นอยู่

กับผู้มีอํานาจในการปกครองคณะสงฆ์ สั่งการจากระดับบนลงล่าง 
2. พระภิกษุทีเพียบพร้อมด้วยจริยวัตรศีลปฏิบัติตามหลักไตรสิกขาที่น่าเลื่อมใสศรัทธา 
3. การอยู่ร่วมกันของวัดและชุมชนโดยการพึ่งพาอาศัย ให้ความศรัทธาเคารพเลื่อมใสจาก

อดีตถึงปัจจุบันในช่วงของพระอธิการที่ยังปกครองวัดอยู่  
4. สืบทอดวัฒนธรรมประเพณีอันดีแต่บรรพบุรุษด้วยความมั่นคง 
ข้อปัญหา การบริหารจัดการสาธารณูปการของคณะสงฆ์ 
1. งบประมาณเพ่ือการพัฒนาซ่อมแซมบูรณปฏิสังขรณ์ศาสนสถานและศาสนวัตถุ  
2.  ในวัดมีศิลปวัตถุที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์แต่ไม่มีการการพัฒนาวัดให้เป็นแหล่งเรียนรู้ 

สืบทอดเพื่อการเผยแพร่ รูปเคารพของต่างศาสนาไม่ควรมีในวัด ความสะอาดเป็นระเบียบไม่บดบัง
ทัศนียภาพของวัด 

3. ควรจัดให้เห็นคุณค่าของวัฒนธรรมท้องถิ่นที่มีคุณค่าโดยจัดการท่องเที่ยวเชิงการอนุรักษ์
วัฒนธรรมประเพณี 

4. ขาดพระภิกษุหรือบุคลากรของวัดที่มีความรู้ ความสามารถในการบริหารจัดการ
สาธารณูปการได้อย่างดีมีคุณภาพ มาช่วยในงานพระศาสนา    

5. ขาดบุคลากรที่มีจิตสํานึกในการรักษาและสืบทอด พระพุทธศาสนาที่มีคุณภาพอย่างดีมี
ประสิทธิภาพ 

6. ไม่มีการพัฒนาคนและการพัฒนาชุมชน หรือการส่งเสริมอาชีพสร้างความมั่นคงทาง
เศรษฐกิจและการมีส่วนร่วมของชุมชน  

ข้อดี การบริหารจัดการสาธารณูปการสมัยใหม่ 
1. มีการวางแผนเพ่ือประโยชน์ในการดําเนินงาน ประหยัด ป้องกันความผิดพลาดที่จะเกิด

ในอนาคต ผู้บริหารมีความมั่นใจและผู้ปฏิบัติงานดําเนินงานได้ตรงตามวัตถุประสงค์ มีการจัดเตรียม
งบประมาณก่อนการก่อสร้างจะดําเนินการ มีการจัดต้ังคณะกรรมการควบคุมดูแลดําเนินการให้เป็น
ระบบ 

2. บุคลากรในวัดมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ เกิดความสัมพันธ์ระหว่างวัดกับบ้าน หรือ
บรรพชิตกับคฤหัสถ์ในทุก ๆ ด้าน ทั้งด้านที่เก้ือกูลกันหรือขัดแย้งกัน จัดวางผังวัดให้เป็นสัดส่วนให้
ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา 

3. เกิดความเป็นระเบียบ สะอาด เป็นศาสนสถานที่สัปปายะ ควรแก่การศึกษาปฏิบัติ
ศาสนกิจ มีการจัดกิจกรรมรวมกันระหว่างวัดกับชุมชน ที่ได้รับการสนับสนุนจากส่วนราชการในเรื่อง
ต่าง ๆ เช่น เรื่องนิเวศวิทยาแนวลึก กิจกรรมสร้างสุขอนามัย กิจกรรม 5 ส หรือกิจกรรมที่เผยแพร่
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เกียรติภูมิศิลปวัฒนธรรมที่ถูกต้องและการอนุรักษ์ศิลปกรรมท้องถิ่นให้คงอยู่สืบทอดเจตนาวัฒนธรรม 
โดยการจัดให้มีประชุมอบรมกรรมการวัดให้มีความรู้ภูมิปัญญาท้องถ่ิน ครูสอนศูนย์ศึกษาพระพุทธ 
ศาสนาวันอาทิตย์       

4. การจัดการเร่ืองงบประมาณด้านต่าง ๆ ที่เป็นปัจจุบัน มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย
ถูกต้อง โปร่งใสสามารถตรวจสอบได้  

5. การจัดการเร่ืองทรัพย์สิน ผลประโยชน์ของวัดจากด้านต่าง ๆ มีการจัดทําบัญชีตาม
ระบบราชการ 

6. การบริหารจัดการวัดและศาสนสถานโดยเฉพาะด้านภาระงาน บุคลากร และการบริหาร
จัดการทรัพย์สินที่เหมาะสมตามหลักธรรมของศาสนาและเป็นไปตามหลักพระธรรมวินัย 

7. การบูรณาการบริหารจัดการสาธารณูปการสมัยใหม่ มีผลต่อความสําเร็จที่สําคัญเป็น
อย่างมากต่อการบริหารจัดการให้พระพุทธศาสนาได้ย่ังยืนถาวรสืบต่อไปคือ กับการบริหารจัดการ
สาธารณูปการของคณะสงฆ์เดิมให้เป็นไปในทางก้าวหน้าด้วยความเรียบร้อย  

8. พระสงฆ์หรือพระภิกษุเป็นผู้มีที่มีหน้าที่ในการส่งเสริมทํานุบํารุงพระพุทธศาสนา ให้
เจริญรุ่งเรือง สร้างศรัทธาแก่พุทธศาสนิกชน  

9. สร้างความเข้มแข็งและความมั่นคงให้กับพระพุทธศาสนา ทันตามกระแสความเปลี่ยนแปลง
ในยุคสังคมโลกาภิวัตน์  

10. พระสงฆ์จําเป็นต้องปรับเปลี่ยนบทบาทให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนไป บทบาท
ของพระสงฆ์ที่จําเป็นต่อยุคสังคมโลกาภิวัตน์ ได้แก่ บทบาทในเชิงสัญลักษณ์ของพระพุทธศาสนา 
บทบาทผู้ทรงไว้ซึ่งคุณวิเศษ บทบาทนักบริหารท่ีเป่ียมด้วยศรัทธา บทบาทผู้นําแห่งจิตวิญาณ บทบาท
นักพัฒนาสังคม และผู้นําสู่ความพ้นทุกข์ส่งเสริมให้ชุมชนมีความเข้มแข็งทั้งความเจริญทางด้านวัตถุ
และความเจริญทางด้านจิตวิญญาณ ด้วยการศึกษาเพ่ิมเติม 

ข้อปัญหา การบริหารจัดการสาธารณูปการสมัยใหม่ 
1. ด้านงบประมาณในการพัฒนาที่มีน้อยในการซ่อมแซมปฏิสังขรณ์ศาสนสถานศาสนวัตถุ  
2. บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถที่จะมาช่วยสนับสนุน มีจิตอาสาในการช่วยงานพระศาสนา 

ในการจัดการสาธารณูปการของวัดเป็นระบบที่จะส่งผลถึงพระภิกษุ สามเณร และบุคลากรในองค์กรวัด 
3. ภาวะเศรษฐกิจสังคม ทําให้แต่ละคนต้องช่วยเหลือตนเอง มุ่งสร้างฐานะจึงห่างเหินวัด 
4.  ผู้มีจิตอาสาที่มีวิชาความรู้ความสามารถที่จะเข้ามาช่วยพระศาสนา ช่วยวัดในการดําเนิน

กิจกรรม ระบบการบริหารจัดการที่วัดหรือบุคลากรของวัดไม่มีความรู้หรือความสามารถ ความถนัดใน
แต่ละสาขาอาชีพ 

5. การมีส่วนร่วมของคณะสงฆ์กับหน่วยงานภาครัฐและชุมชนในการพัฒนาวัดมีการประชุม 
คณะสงฆ์ในระดับอําเภอแนะนําช้ีแจงการก่อสร้างเสนาสนะในวัดโดยเน้นให้อนุรักษ์รูปแบบด้ังเดิม 
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การนําวิธีการที่ดีของการบริหารจัดการสาธารณูปการสมัยใหม่ เพ่ือมาบูรณาการการ
บริหารจัดการสาธารณูปการของคณะสงฆ์ ด้วยวิธีการดังน้ี 

ขบวนการแก้ปัญหา จากปัญหาการบริหารจัดการสาธารณูปการของคณะสงฆ์ที่มี ถ้านํา
วิธีการข้อดีของการบริหารจัดการสาธารณูปการสมัยใหม่ มาเสริมหรือช่วยในการแก้ไขปัญหา 

1. ปัญหาการขาดงบประมาณเพื่อการพัฒนาซ่อมแซมบูรณปฏิสังขรณ์ศาสนสถานและ 
ศาสนวัตถุ บูรณาการด้วย การจัดทําแผนจัดเตรียมงบประมาณก่อนการก่อสร้างจะดําเนินการว่าจะ
หาโดยวิธีขอรับการสนับสนุนจากงบประมาณ ขอรับบริจาคจากผู้มีจิตศรัทธาด้วยการนําแผนการ
ซ่อมแซมบูรณปฏิสังขรณ์แจ้งให้ญาติโยมหรือผู้มีจิตศรัทธาได้ทราบ หรือใช้จากเงินที่ทางวัดได้สะสม
เพ่ือการพัฒนาปฏิสังขรณ์ส่วนหน่ึง เป็นการแก้ปัญหาตามทักษะมโนมติคือเตรียมการล่วงหน้าโดยการ
วางแผน ทักษะเชิงเทคนิคด้วยการจัดการหางบประมาณด้วยวิธีต่าง ๆ และทักษะเชิงมนุษย์ ก็คือการ
เชิญชวนหาผู้ที่จะมีส่วนร่วมในการบริจาค มาบูรณาการเพ่ือการจัดหางบประมาณ 

2. ปัญหาวัดมีศิลปวัตถุที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์แต่ไม่มีการพัฒนาวัดให้เป็นแหล่งเรียนรู้ 
สืบทอดเพ่ือการเผยแพร่ รูปเคารพของต่างศาสนาไม่ควรมีในวัด ความสะอาดเป็นระเบียบไม่บดบัง
ทัศนียภาพของวัด บูรณาการด้วย การจัดการฝึกอบรม บุคลากรของวัดได้ให้ได้รับการศึกษา ระบบ
การบริหารจัดการสาธารณูปการที่ถูกต้อง จัดนิทรรศการให้ความรู้แก่ชุมชน ได้ศึกษาและสร้าง
จิตสํานึกมีความรักผูกพันและห่วงแหนถิ่นกําเนิด สร้างมัคคุเทศก์น้อยให้ความรู้แก่นักท่องเที่ยว เชิญ
หน่วยงานการบริหารส่วนท้องถิ่นมาดําเนินการ จัดการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เผยแพร่ภูมิปัญญา
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 

3. ปัญหาการจัดให้เห็นคุณค่าของวัฒนธรรมท้องถ่ินที่มีคุณค่าโดยจัดการท่องเทียวเชิงการ
อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี บูรณาการด้วย การที่วัดจัดทําแผนการพัฒนาท้องถ่ินมีโครงการ สร้าง
บุคลากรให้ได้รับการศึกษาหาความรู้และความเป็นมาของท้องถิ่น ดําเนินการจัดต้ังคณะกรรมการ
ดําเนินการทําประชาสัมพันธ์ เชิญชวนประชาชนถิ่นไกลได้เข้าศึกษาหาความรู้ เป็นการสร้างความ
ภาคภูมิใจ 

4. ปัญหาการขาดพระภิกษุหรือบุคลากรของวัดที่มีความรู้ความสามารถในการบริหาร
จัดการสาธารณูปการได้อย่างดีมีคุณภาพ มาช่วยในงานพระศาสนา บูรณาการด้วย วัดเชิญบุคลากรที่
มีความรู้ความสามารถในด้านการบริหารจัดการสาธารณูปการ เข้ามาเพ่ือเป็นที่ปรึกษา หรือถ่ายทอด
ความรู้ทางวิชาการ หรือจัดการฝึกอบรมบุคลากรท่ีมีหน้าที่เก่ียวกับการบริหารจัดการสาธารณูปการ 
หรือส่งให้พระภิกษุที่ปฏิบัติหน้าที่เหล่าน้ีเข้ารับการฝึกอบรม เข้าศึกษาอบรมโดยตรง เพ่ือกลับมาเป็น
แรงงานสําคัญในการพัฒนาวัดหรือชุมชน 

5. ปัญหา ขาดบุคลากรที่มีจิตสํานึกในการรักษาและสืบทอด พระพุทธศาสนาที่มีคุณภาพ
อย่างดีมีประสิทธิภาพ บูรณาการด้วย พระสงฆ์จําเป็นต้องปรับเปล่ียนบทบาทให้สอดคล้องกับ
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สถานการณ์ที่เปลี่ยนไป บทบาทของพระสงฆ์ที่จําเป็นต่อยุคสังคมโลกาภิวัตน์ ได้แก่ บทบาทในเชิง
สัญลักษณ์ของพระพุทธศาสนา บทบาทผู้ทรงไว้ซึ่งคุณวิเศษ บทบาทนักบริหารที่เป่ียมด้วยศรัทธา 
บทบาทผู้นําแห่งจิตวิญาณ บทบาทนักพัฒนาสังคม และผู้นําสู่ความพ้นทุกข์ส่งเสริมให้ชุมชนมีความ
เข้มแข็งทั้งความเจริญทางด้านวัตถุและความเจริญทางด้านจิตวิญญาณ ด้วยการศึกษาเพ่ิมเติม 

6. ปัญหาไม่มีการพัฒนาคนและการพัฒนาชุมชน หรือการส่งเสริมอาชีพสร้างความมั่นคง
ทางเศรษฐกิจและการมีส่วนร่วมของชุมชน บูรณาการด้วย วัดขอรับการสนับสนุนจากองค์กรรัฐเร่ือง
การพัฒนาทางการศึกษาในด้านต่างตามขบวนการที่กฎหมายบ้านเมืองอํานวยให้ ซึ่งจะช่วยส่งเสริม
และทํานุบํารุงพระพุทธศาสนาให้เจริญย่ังยืนสืบต่อไป 

ข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ 
1. ความคิดเห็นของพระภิกษุสงฆ์ต่อการบริหารจัดการด้านสาธารณูปการของพระสังฆาธิการ

เป็นเร่ืองที่มีความสําคัญมากที่สุด พระสงฆ์ที่มีเวลาในการบวชคือมีพรรษามาก ระดับการศึกษาอย่าง
น้อยปริญญาตรีหรืออนุปริญญาถือว่าเป็นความสําคัญมากต่อการบริหารจัดการสาธารณูปการเป็น
อย่างดี  

2. คุณสมบัติของพระภิกษุที่เป็นเจ้าอาวาสได้ดี สําหรับเร่ืองการบริหารจัดการสาธารณูปการมี
ความเห็นว่าน่าจะพอมีความรู้ในเรื่องการแก้ปัญหาการบริหารจัดการด้านสาธารณูปการของพระ
สังฆาธิการได้ดี  
 
 

4.5 การสัมภาษณ์ท่ัวไป และการสังเกตมีส่วนร่วม (Interview Participation and 
Observaion) ได้ข้อสรุป ดังต่อไปนี้ 

  
การบริหารจัดการสาธารณูปการสมัยใหม่ นอกจากการเลือกสรรพระหรือบุคลากรที่มีความรู้

ความสามารถเข้ามาร่วมงานแล้ว การมอบหมายงานให้แก่พระหรือบุคลากรในวัด ถือเป็นภาระหน้าที่  
ที่สําคัญในเบ้ืองต้นของเจ้าอาวาสที่ควรคํานึงถึง ทั้งน้ีการมอบหมายงานเป็นส่วนหน่ึงที่จะช่วยพัฒนา
ตนเองของบุคลากร ผู้ที่ได้รับการมอบหมายงานย่อมเกิดความภาคภูมิใจในผลงานที่ตนเองรับผิดชอบ 
มีขวัญและกําลังใจในการทํางาน และเมื่อใดโครงการที่อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบบรรลุผลสําเร็จ ย่อม
แสดงถึงการบรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์อย่างแท้จริงมากกว่าการดําเนินการเพียงลําพังของ    
เจ้าอาวาส  ซึ่งเจ้าอาวาสที่มีการมอบหมายงานแล้ว ยังได้ดําเนินการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน
ที่มอบหมายไปแล้วน้ัน ย่อมแสดงถึงความสามารถในการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ และยังเป็นสิ่ง
สําคัญที่เทียบเท่ากับการมอบหมายงานอีกด้วย ได้ข้อคิดเห็นดังน้ี 
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ด้านการวางแผน 
มีการวางแผนงานอย่างถูกต้องด้วยผู้ที่มีความรู้ความสามารถที่จ้างมาหรือจากผู้มีจิตอาสา 

ด้วยการลงมือทําหรือให้คําปรึกษา เพ่ือเตรียมหรือจัดหางบเพ่ือมาสนับสนุนให้สําเร็จได้ในทุกกิจกรรม 
ปัญหาและการแก้ไขปัญหา บุคลากรที่จะช่วยหรือสนับสนุนที่มีความรู้น้อยมาก มีการรวมตัว

ช่วยกันดําเนินการไปหาความรู้เพ่ือมาพัฒนาวัด 
ด้านการจัดองค์การ 
มีการมอบหมายแต่งต้ังผู้ช่วยเจ้าอาวาสเพ่ือช่วยงานหรือช่วยแบ่งเบาภาระลงพระสังฆาธิการ

หรือเจ้าอาวาสจะทําในทุกเร่ืองในเวลาที่จํากัดให้ประสบผลคงยากเย็น ผู้ที่จะมารับผิดชอบนอกจาก
พระภิกษุสามเณร นับรวมไปถึงฆราวาสท่ีมีความรู้ความสามารถและเป็นที่ยอมรับ มีคุณธรรม ความ   
ช่ือสัตย์เข้ามาช่วยในการบริหารจัดการสาธารณูปการของคณะสงฆ์ด้วย 

ปัญหาและการแก้ไขปัญหา บุคลากรอ่ืนไม่เช่ือถือผู้ที่เจ้าอาวาสมอบหมายให้ดูและ แก้ไขโดย
ไม่มอบหมายคนเดียวแต่ให้ดําเนินเป็นทีมงานช่วยกันทํา 

ด้านภาวะผู้นํา 
พระสังฆาธิการหรือเจ้าอาวาสผู้ใหญ่ที่สุดในวัด จะเป็นผู้ที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกล มองทุก

ปัญหาอย่างผู้รู้หรือเข้าใจสามารถหาวิธีแก้ปัญหาได้ทุกเรื่อง มีจิตใจโอบอ้อม เอ้ือเฟ้ือในสรรพสัตว์
ทั้งหลายต้องการเห็นความเจริญก้าวหน้าของบุคลากรหรือผู้มีส่วนเก่ียวข้อง คือต้ังแต่ภายในวัดเลยไป
ถึงสังคมชุมชนรอบวัด อันจะมีความเอ้ือเฟ้ือให้กัน 

ปัญหาและการแก้ไขปัญหา บางวัดเกิดข้อสงสัยในการบริหารจัดการของเจ้าอาวาสเรื่องเงิน
แก้ปัญหาได้โดย เจ้าอาวาสเปิดโอกาสให้มีการตรวจสอบซักถามข้อสงสัยได้ 

ด้านการติดตามและประเมินผล 
การติดตามตรวจสอบงานทุกชนิดให้เห็นถึงความก้าวหน้า จุดบกพร่องที่ต้องปรับปรุงแก้ไข 

ให้เกิดประโยชน์มากที่สุด ทุกกิจกรรมทุกโครงการต้องผ่านการตรวจสอบ มีการประเมินผล ทั้งก่อน 
ขณะทํางานและเมื่อเสร็จสิ้นทุกกิจกรรม เพ่ือเสนอรายงาน เก็บเป็นบทเรียน 

ปัญหาและการแก้ไขปัญหา มีความสงสัยในคณะกรรมการตรวจสอบการบูรณปฏิสังขรณ์ 
แก้ปัญหาด้วยการแต่งต้ังคณะกรรมการสองชุดเพ่ือเป็นการถ่วงดุลกันเอง ทําการตรวจประะเมินและ
ตรวจสอบคณะกรรมอีกฝ่ายโดยมีข้อตกลงไว้ก่อน ป้องกันการเข้าใจกันผิด 

นิเวศวิทยาแนวลึก 
ปรากฏร่องรอยของการจัดกิจกรรมลักษณะต่อไปน้ีเป็นอย่างน้อย 1) ภายในวัดมีการ

จัดระบบสาธารณะสุข มีการให้ความรู้ ประชาสัมพันธ์ รณรงค์ทางด้านสุขอนามัยชุมชน และมีการ
ปฏิบัติเป็นตัวอย่างอยู่เป็นประจํา 2) วัดมีระบบไฟฟ้าแสงสว่าง สร้างความปลอดภัยทั้งภายในวัด ถนน
ซอยที่เป็นทางสัญจรระหว่างวัดกับชุมชนโดยรอบในระดับเป็นที่พอใจของทุกฝ่ายพร้อมมีการ



142 

บํารุงรักษาให้ใช้การได้ดีตลอด 3) วัดได้มีการประชาสัมพันธ์หรือมีการให้ความรู้ให้กับประชาชนและมี
การจัดระบบการบําบัดนํ้าเสียอย่างเป็นระบบท่ีมีผลดีต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ํา 4) วัดได้จัดอุทยาน
การศึกษา ให้ความรู้ทั้งในเชิงอนุรักษ์ บํารุงรักษา สวนป่า สมุนไพรไทย หรือพืชพันธ์ุ ที่ควรรู้จักหรือ
หายาก อ่ืน ๆ 5) วัดได้มีการจัดระบบนํ้าสะอาด ระบบประปาใช้อุปโภคบริโภคบริการภายในวัดและ
ให้บริการกับชุมชุมโดยรอบวัด 6) วัดมีระบบการดูแลทําความสะอาด การเก็บรวม การกําจัดขยะและ
สิ่งปฏิกูล มีบ่อฝังกลบหรือที่เผาขยะให้บริการกับชุมชนโดยรอบวัด 7) วัดได้ให้การสนับสนุนส่งเสริมให้
จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ หรือมีการประชาสัมพันธ์ ให้พระภิกษุ ตลอดจนประชาชนทั่วไปได้รับรู้โทษ
และการรับมือแก้ไขสถานการณ์จากสาธารณภัยต่าง ๆ 8) วัดได้มีการอนุรักษ์ ให้การสนับสนุนและ
ส่งเสริม ในการประกอบอาชีพหรือผลิตสินค้าพ้ืนบ้าน หรืออาหารตามภูมิปัญญาชาวบ้านด้ังเดิมให้
เป็นที่รู้จักในสังคมปัจจุบัน 9) วัดมีการจัดกิจกรรมทางศาสนา โดยการสืบทอดตามประเพณีคง
รูปแบบตามวัฒนธรรมด้ังเดิมแต่ได้มีการพัฒนาวิธีการให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพสังคมใน
ปัจจุบัน และ 10) วัดได้จัดให้มีการฝึกสมาธิ ปฏิบัติธรรม เพ่ือให้มีสติสัมปชัญญะ อันเป็นปัจจัยสําคัญ
ของนิเวศวิทยาเชิงลึกที่มีเป้าหมายในการเข้าถึงความต่ืนข้ึนอย่างรู้ตัวทั่วพร้อมผจญปัญหาระหว่าง
มนุษย์กับธรรมชาติที่จะเกิดขึ้น 

ปัญหาและการแก้ไขปัญหา เกิดความไม่เสมอภาคในการให้บริการด้านสาธารณูปโภคและ
ส่งเสริมการสุขภาพ แก้ปัญหาโดยทําข้อตกลงในชุมชนท่ีจะมีส่วนได้และส่วนเสีย พร้อมกับช่วย
สนับสนุนให้ดําเนินได้ตามธรรมชาติ 

ด้านกิจกรรม 5 ส 
ปรากฏร่องรอยของการจัดกิจกรรมลักษณะต่อไปน้ีเป็นอย่างน้อย 1) วัดจัดทําแบบแปลน

วัด แผนผัง ระบุการใช้ประโยชน์พ้ืนที่ แบ่งพ้ืนที่เป็นสังฆาวาส และพุทธาวาส 2) วัดมีถนนทางเข้าและ
ถนนภายในวัด สะอาด สวยงาม ไม่มีสิ่งปฏิกูล อยู่ในสภาพที่สามารถใช้การได้สะดวก และปลอดภัย 
3) บริเวณวัดปลูกไม้ยืนต้น (เน้นต้นไม้ในประวัติพระพุทธศาสนา) มีสวนหย่อมเพ่ือการพักผ่อนให้ความ
ร่มรื่น เย็นสบายอย่างเพียงพอและมีการดูแลปรับตกแต่งเหมาะสม 4) วัดจัดให้มีสถานที่สะดวกในการ
ติดต่อ ที่จอดรถ ป้ายบอกทางการข้ึนลง ป้ายประกาศมีรายละเอียดบอกตําแหน่งสถานที่ภายในวัดที่
ชัดเจน และได้รับการดูแลอยู่สม่ําเสมอ 5) บริเวณใต้ถุนอาคารศาลา และลานวัด มีความเป็นระเบียบ
เรียบร้อย ปราศจากสิ่งเกะกะและสิ่งปฏิกูล จัดให้มีที่กําจัดหรือรองรับขยะ และทางระบายนํ้าอย่าง
เหมาะสม เพียงพอ และถูกสุขลักษณะ 6) พ้ืน ฝาผนัง ประตู หน้าต่าง หลังคา ฝ้าเพดาน ในอาคาร
ต่าง ๆ สะอาด ปราศจากฝุ่นละออง สิ่งปฏิกูล สิ่งของรกรุงรัง และอยู่ในสภาพใช้งานได้ บริเวณโดย 
รวมมีความสงบสุข ร่มเย็น น่าเลื่อมใสศรัทธา ไม่มีเสียงดังรบกวน ไม่มีกลิ่นเหม็น เหมาะแก่การปฏิบัติ
ธรรม 7) วัดจัดมีโรงครัว ที่สะอาด ปราศจากหยากไย่ใยแมงมุม และสิ่งปฏิกูล อากาศถ่ายเทได้ดี ไม่
เหม็นอับ ห้องนํ้าห้องส้วม ที่ใช้การได้ มีจ่านวนเพียงพอและได้รับการดูแลให้สะอาดปราศจากกลิ่น
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เหม็น พร้อมใช้งานได้เสมอ 8) จัดให้มีโอ่งนํ้าหรือภาชนะกักเก็บนํ้าด่ืมนํ้าใช้ มีจ่านวนเพียงพอ สะอาด 
มีฝาปิดมิดชิดถูกหลักสุขอนามัย วัสดุอุปกรณ์ และสิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ จัดเก็บอุปกรณ์และสิ่งของ
เคร่ืองใช้ไว้อย่างเป็นหมวดหมู่ จัดเก็บอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อย เป็นหมวดหมู่ สะอาดและสะดวก
ก่อนน่ามาใช้สอย 9) จัดให้มีระบบไฟฟ้าแสงสว่างใช้ในบริเวณวัดเพียงพอให้เกิดความปลอดภัยในการ
อยู่อาศัยและพร้อมเข้ามาใช้ในการปฏิบัติศาสนกิจ10) วัดได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลระบบอาคาร
เสนาสนะที่ไม่ได้ใช้งาน แต่รื้อถอนไม่ได้ หรือยังไม่ได้รื้อถอน ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย ไม่รกรุงรัง เกะกะ 

ปัญหาและการแก้ไขปัญหา การรณรงค์ในกิจกรรมเมื่อเสร็จสิ้นโครงการเมื่อกิจกรรมแล้ว น้อยคร้ัง
ที่จะให้ความสมบูรณ์ของโครงการยังคงดําเนินการอยู่ เหมือนไฟไหม้ฟาง ประชาชนไม่นําไปใช้หรือ
ปฏิบัติมีผลดีตอบสนองวัด  

ด้านภูมิสถาปัตยกรรม 
ปรากฏร่องรอยของการจัดกิจกรรมลักษณะต่อไปน้ีเป็นอย่างน้อย 1) วัดมีการปรับวางผังวางแผน 

การก่อสร้างศาสนสถานเพ่ิมเติมโดยมีภูมิสถาปัตยกรรมที่สอดคล้องกับศาสนสถานโบราณตามหลัก
ของจักรวาลวิทยาอย่างถูกต้อง 2) มีการดูแลรักษาคุณค่าที่มีอยู่ของโบราณสถานบริเวณของวัดเป็น
อย่างดีอย่างสมํ่าเสมอ จัดวางผังแบ่งเขตพุทธาวาสและสถานโบราณตามหลักของจักรวาลวิทยาอย่าง
ถูกต้อง 3) มีการดูแลรักษาคุณค่าที่มีอยู่ของโบราณสถานบริเวณของวัดเป็นอย่างดีอย่างสมํ่าเสมอ จัด
วางผังแบ่งเขตพุทธาวาสและเขตสังฆาวาส อย่างชัดเจน 4) วัดมีการฟ้ืนฟูบูรณะแก้ไขการเสื่อมสภาพ
อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการอนุรักษ์ การปฏิสังขรณ์องค์ประกอบที่ถูกดัดแปลงหรือรื้อถอนไปแล้วใน
อดีตให้กลับคืนมา ในการควบคุมดูแลจากกรมศิลปากร 5) วัดมีการซ่อมแซมปฏิสังขรณ์ตามลักษณะ
ของภูมิทัศน์แบบด้ังเดิมที่มีความหมายในการเจริญศรัทธามาสู่สภาพท่ีงดงาม ตามรูปแบบ
สถาปัตยกรรมแบบด้ังเดิม ของอาคารโบราณสถาน 6) วัดมีการอนุรักษ์ด้วยการสงวนรักษางาม
ศิลปกรรมส่วนประดับที่เหมาะสม ทั้งหมดน้ีมักจะเป็นการดําเนินการที่ถูกต้องตามกฎหมาย มาจาก
ความร่วมมือกันเป็นอย่างดีระหว่างวัดและเจ้าหน้าที่นักอนุรักษ์มืออาชีพของกรมศิลปากร 7) มีการ
อนุรักษ์ศาสนสถานด้วยวิธีการปฏิสังขรณ์ สําหรับกรณีของอาคารท่ีถูกดัดแปลงสภาพไปจากเดิมหรือ
รื้อทิ้งไปด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการณ์มองไม่เห็นคุณค่าของทางวัดในช่วงเวลาที่ผ่านมา ได้อาศัยหลักฐาน
จากภาพถ่ายเก่าประกอบกับข้อมูลทางโบราณคดีที่ได้ทําการตรวจสอบในพื้นที่จริง 8) วัดมีการ
ก่อสร้างศาสนสถานที่มีความต้ังใจให้ย่ิงใหญ่อลังการ ด้วยศรัทธาใหม่ในพ้ืนที่เก่าที่เป็นโบราณสถานซึ่ง
ความจริงถือว่ามีคุณค่าความสําคัญที่เอ้ือต่อความเจริญศรัทธาอยู่แล้วหลายหลัง 9)วัดมีจิตรกรรมฝา
ผนังที่แปลกตา เป็นเทวดาชุมนุมถือสมาร์ทโฟน-ไอแพด รวมท้ังมีบันไดเลื่อน ลิฟต์ เพ่ืออํานวยความ
สะดวกให้แก่ญาติโยมท่ีมาทําบุญ เป็นการส่งเสริมให้เกิดการยึดติดในแบบวัตถุนิยม เป็นทางถวาย
ให้กับพระพุทธศาสนาในลักษณะที่เกินความพอดีไป 10) วัดมีความขัดแย้งกับชุมชนท่ีอาศัยอยู่ในที่
ประโยชน์ใช้สอยอ่ืนๆของวัดและบริเวณโดยรอบวัด กิจการพุทธพาณิชย์ที่มุ่งในเรื่องวัตถุนิยม การ
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ก่อสร้างที่ใหญ่โตเกินความจําเป็น การสร้างค่านิยมที่ไม่พอเพียงสมถะ 11) วัดมีการสร้างรูป
สักการะบูชาสิ่งศักด์ิสิทธ์ิที่ต่างทัศนคติตามหลักการของพุทธศาสนาที่มีขนาดใหญ่โตเกินองค์พระ
ประธานของวัด จัดวางไว้ขาดการวางผังจัดระเบียบไว้ในวัด 

ปัญหาและการแก้ไขปัญหา ผลการบูรณปฏิสังขรณ์ เป็นการทําร้ายศิลปะด้ังเดิมของพ้ืนที่
โดยไม่มีการตรวจสอบสถาปัตยกรรมเดิมว่ามีความเป็นมาอย่างไร เน่ืองจากขาดผู้รู้หรือผู้ที่จะเข้ามา
สนับสนุนวัดให้เจริญก้าวหน้าไปด้วยดี แก้ปัญหาโดย ก่อนการบูรณะซ่อมแซม ได้ต้ังกรรมการดําเนินการ
สํารวจและสืบค้นประวัติถึงรูปร่างของศิลปวัฒนธรรม เพ่ือได้ดําเนินการตามลักษะเดิมได้อย่างถูกต้อง 

จุดแข็ง 
ซึ่งเป็นความได้เปรียบเชิงการบริหารจัดการที่มีอยู่ในองค์กร เจ้าอาวาสเป็นพระที่มวลชน

ช่ืนชอบให้ความเคารพศรัทธาของสังคมมีวิสัยทัศน์กว้างไกลมีควรมีความรู้ความสามารถ ความคิดเห็น
ทันความเจริญของโลก นําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในวัด มีคุณธรรมมีเมตตาเสียสละให้อภัย 
ยอมรับความทุกความเห็นหรือทุกคําสอนเป็นวัดที่มีโบราณซึ่งเป็นที่สนใจของคนส่วนใหญ่ มีบุคลากร
ที่เก่งเป็นที่มีความศรัทธาอยู่ร่วมวัดหลายรูป การเดินทางสะดวก   

จุดอ่อน 
เป็นเร่ืองที่เราไม่สามารถแก้ไขได้เดิมอยู่คู่กับองค์การ เช่น ไม่มีพระนักบวชเก่ง ๆ ที่จะ

ถ่ายทอดวิชาการ การบริหารรายรับจ่ายไม่ชัดเจน ความเป็นผู้ใช้แต่อารมณ์ของเจ้าอาวาส เป็นคนไม่มี
เหตุผลในการสั่งการ ความเจ็บป่วยอาพาธของเจ้าอาวาส ทําอะไรตามความต้องการของตนเองไม่เห็น
แก่ส่วนรวม พฤติกรรมของเจ้าอาวาสเป็นที่เคลือบแคลงสงสัยของคนในวัด ไม่มีส่วนในการบริหาร
ช่วยเหลือสังคม ความไม่สมัครสมานสามัคคีทะเลาะขัดแย้งของบุคลากรในวัด ไม่นําเทคโนโลยีใหม่มา
ใช้ภายในวัด ประชาชนเดือดร้อนไม่สามารถรับฟังปัญหาหรือให้คําปรึกษาได้เลย 

วิกฤติ 
ภัยคุมคามที่เกิดกับวัดเป็นปัจจัยภายนอก ที่เราไม่สามารถควบคุมให้เป็นไปตามต้องการ 

เช่น ความขัดแย้งของชุมชนรอบวัดแบ่งเป็นพรรคพวก แบ่งฝ่ายความคิดเห็นแตกต่างความคิดของ
ชุมชนในสังคม ใช้แต่อารมณ์ตัดสินไม่ปรองดอง เกิดความแตกแยกขัดแย้งด้านผลประโยชน์ภายใน
ชุมชน  มีกลุ่มชนต่างลัทธิศาสนารวมอยู่ในสัดส่วนที่ยาก และสร้างก่อความวุ่นวายให้เสมอ 

โอกาส 
ปัจจัยภายนอกที่จะช่วยเสริมหรือสนับสนุนให้การบริหารจัดการสาธารณูปการได้ดําเนินไป

อย่างราบรื่นไม่ติดขัด เช่น ได้รับงบประมาณเพ่ือการบรูณปฏิสังขรณ์ ได้รับปัจจัยในบูรณะซ่อมแซม 
จากผู้มีจิตศรัทธาได้มีส่วนร่วมช่วยงานเพ่ือการดําเนินงานของวัดไปอย่างมีประสิทธิภาพ ได้รับการ
สนับสนุนจากชุมชนให้ความร่วมมือช่วยเหลือวัดในการดําเนินกิจกรรมตามประเพณีต่าง ๆ เป็นอย่างดี
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และสม่ําเสมอ มีหน่วยงานราชการสนใจให้ความช่วยเหลือสนับกิจกรรมต่างของวัดที่เกิดผลดีทั้งวัด
ส่งผลถึงสังคมรอบวัด 

 
4.6 บูรณาการการบริหารจัดการสาธารณูปการของคณะสงฆ์ด้วยการบริหารจัดการ
สาธารณูปการสมัยใหม่ 

  
เป็นการนําข้อดีในการแก้ปัญหาของการบริหารจัดการสาธารณูปการสมัยใหม่เพ่ือมาปรับ

เพ่ิมเติมหรือแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการสาธารณูปการของคณะสงฆ์  ให้การบริหารจัดการอย่างดีที่
มีประสิทธิภาพของคณะสงฆ์ สามารถทําการบูรณาการต่อไปนี้ 

1. ปัญหาการบริหารจัดการงบประมาณด้านต่าง ๆ มีปัญหามาก จนเกิดข้อครหา ความไม่
โปร่งใส การบัญชีไม่เป็นไปตามระเบียบการคลัง ที่สามารถตรวจสอบได้ ทั้งนี้จากการวิเคราะห์ปัญหา
ดังกล่าว เน่ืองมาจากบุคลากรที่รับผิดชอบด้านการจัดทําบัญชีขาดความรู้ความสามารถการทําบัญชี
ตามระเบียบการคลังควรจะจ้างผู้ที่มีความชํานาญทางด้านน้ีมาจัดทําบัญชีให้เป็นปัจจุบันโปร่งใส
สามารถตรวจสอบ และป้องกันข้อครหาความไม่โปร่งใสจีงควรต้ังคณะกรรมการอย่างน้อย 3 คน 
รับผิดชอบดําเนินการและสรุปรายงานส่งให้ เจ้าอาวาสหรือผู้ช่วยเจ้าอาวาสที่รับการมอบหมายได้ทํา
การตรวจสอบตาม เพ่ือส่งให้สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดที่รับผิดชอบ ตรวจสอบตามระเบียบ 
เป็นการบูรณาการข้อดีของบริหารสาธารณูปการสมัยใหม่ที่ว่า บุคลากรที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการ
บริหารจัดการสาธารณูปการ มีคุณภาพ มีความรู้ความสามารถ ในการปฏิบัติงานด้วยการพัฒนาองค์
ความรู้จากการฝึกอบรมและศึกษาเพ่ิมเติม วิธีการแก้ปัญหาของพระอธิการ พระราชธรรมนิเทศ 
(พระพะยอม กลฺยาโณ) เจ้าอาวาสวัดสวนแก้ว ให้เตรียมงบประมาณไว้ก่อนเพ่ือการพัฒนาและ
ซ่อมแซมบูรณะปฏิสังขรณ์ ทั้งน้ีให้แต่งต้ังคณะกรรมการชุดหน่ึงเพ่ือดําเนินการ และมีคณะกรรมการ
ส่วนอ่ืนร่วมเป็นกรรมการตรวจสอบประเมินการดําเนินงาน การใช้จ่าย จัดทําบัญชีโดยผู้มีความรู้ทาง
บัญชี จะโดยวิธีการจ้างหรือบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถด้านการบัญชีมาดําเนินการ พร้อมที่
ตรวจสอบและส่งให้สํานักพุทธฯ ตรวจได้ 

2. ระบบการบริหารจัดการสาธารณูปการ ทั้งศาสนวัตถุศาสนสถาน ศาสนบุคคล ที่
สามารถตรวจสอบหรือถ่วงดุลอํานาจกันได้ให้ดําเนินงานไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้จากการ
วิเคราะห์ปัญหาดังกล่าว เน่ืองมาจากการบริหารจัดการองค์การไม่เป็นระบบ ไม่มีการประสานกัน
ระหว่างคณะกรรมการแต่ละคณะโดยแต่ฝ่ายจะดําเนินงานท่ีตนเองรับผิดชอบ และไม่มีการติดตาม
ประเมินผล  ไม่มีการรายงานผลดําเนินงานความคืบหน้าเป็นหลักฐานเพื่อการตรวจสอบ บูรณาการ
การบริหารจัดการเรื่องการติดตามและประเมินผล มีคณะกรรมการประสานงานติดตามและ
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ประเมินผลความก้าวหน้า เสนอรายงานให้พระอธิการหรือผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ ที่เจ้าอาวาสได้มีคําสั่ง
แต่งต้ังให้รับผิดชอบช่วยงานในการตรวจสอบการบริหารจัดการ  เป็นการบูรณาการบริหารจัดการซึ่ง
เจ้าอาวาสวัดได้ให้แนวการปฏิบัติเป็นระบบการบริหารจัดการสาธารณูปการสมัยใหม่ที่ดีมีคุณภาพ
ด้วยการกระจายอํานาจ บุคลากรระดับปฏิบัติการสามารถกําหนดนโยบายแสดงความคิดเห็น และมี
ส่วนร่วมแก้ไขปัญหาและข้อเสนอแนะ วิธีการแก้ปัญหาของพระอธิการ พระเทพวินยาภรณ์ (สมปอง 
ปญฺญาทีโป) รองเจ้าคณะภาค 16-17-18 เจ้าอาวาสวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร พระอารามหลวง 
ได้ดําเนินการอยู่ด้วยเป็นวัดพระอารามหลวง ที่มีช่ือเสียงเก่าแก่ มีองค์พระมหาธาตุที่คนมาเคารพ
สักการะ ซึ่งส่วนมากมาจากที่ไกล จําเป็นต้องบริการสถานท่ีพักช่ัวคราว ห้องนํ้า สุขา ก็จะมี
คณะกรรมการดูแลสาธารณูปการเป็นส่วน ๆ ไป ป้องกันการสับสนวุ่นวายก็จะมีกรรมการประสานงาน 
ตรวจสอบการดําเนินการ การดูแลความเรียบร้อย สุขอนามัย ทั้งพระและฆราวาส และคณะกรรมการน้ี
จะสรุปรายงาน เป็นเอกสารส่งให้ผู้ช่วยที่ได้แต่งต้ังมอบหมายรับผิดชอบได้ตรวจสอบประเมินผล ถ้ามี
ปัญหาหนักมากก็จะรายงานให้กรรมการชุดใหญ่รับทราบดําเนินการแก้ไขปัญหาต่อไป 

3. วัสดุอุปกรณ์สิ่งปลูกสร้างและการบูรณปฏิสังขรณ์ในแต่ละวัดยังมีสภาพ ไม่พร้อม ไม่
เหมาะสม ไม่เป็นที่สัปปายะ ไม่สะอาด ไม่เป็นระเบียบ ขาดการดูแลเอาใจใส่เท่าที่จะเป็นไปได้ตาม
สภาพปัจจุบัน รูปเคารพบูชาต่างศาสนามีปรากฏให้เห็นบางแห่งจัดบังทัศนียภาพที่เหมาะสมของวัด
พุทธศาสนาและขาดความเป็นระเบียบ การบูรณปฏิสังขรณ์อย่างต่อเน่ืองขาดผู้ให้การอุปถัมภ์วัด และ
ขาดความร่วมมือของชุมชนในท้องถ่ิน จากการวิเคราะห์ปัญหาดังกล่าว เน่ืองมาจากคณะกรรมการ
วัดขาดความสนใจดูแลเอาใจใส่ หรือเน่ืองจากงบประมาณในการบูรณซ่อมแซมมีน้อย จึงรอโอกาสไว้
ปรับปรุงบูรณซ่อมแซมใหญ่เมื่อมีงบหรือมีโอกาส แต่ถ้าสนใจแก้ไขปัญหา สามารถดําเนินการบูรณาการ
ตามข้อดีของการบริการจัดการสาธารณูปการสมัยใหม่ที่ว่า การดูสุขพลานามัยทั้งในวัดรวมถึงชุมชน
ด้วยกิจกรรม 5 ส จากโครงการความร่วมมือระหว่าง วัด ชุมชน และองค์กรเอกชน ร่วมรณรงค์ทํา
โครงการความสะอาดและรักษาให้สํานึกถึงสุขอนามัยตามหลักการกิจกรรม 5 ส จากโครงการ”วัด 
ประชา รัฐ สร้างสุข” จัดโครงการร่วมมือกันได้ประโยชน์ทั้งวัดและชุมชน วิธีการแก้ปัญหาของพระอธิการ 
พระครูสุวรรณสารพิบูล เจ้าคณะตําบลบางกระแจะ เจ้าอาวาสวัดบุปผาราม  ในเร่ืองวัด ไม่เป็น
ระเบียบ โดยศึกษาระเบียบการจัดผังของศาสนสถาน รูปแบบการก่อสร้าง การบูรณปฏิสังขรณ์และ
มอบหมายแบ่งภาระหน้าที่ให้ผู้ช่วยเจ้าอาวาส และพระภิกษุ รับผิดชอบการดําเนินงาน เจ้าอาวาส ติดต่อ
จัดหาทุน ระดมทุนขอบริจาคจากนักทัศนาจร ผู้มีจิตศรัทธาในท้องถิ่น รื้อกุฏิออกไว้ด้านข้าง จัดสรร
พ้ืนที่ ตามหลักภูมิสถาปัตยกรรม ทําลานจอดรถสําหรับนักท่องเที่ยวชมวัด ห้องนํ้าสุขา จัดรณรงค์
ระดมอาสาสมัครจาก ส่วนราชการ นักเรียน Big Clean day และส่งเสริมให้ชุมชนได้ประกวดบ้าน
สุขอนามัยดี ความเห็นพ้องกับผลความคิดเห็นของการสนทนากลุ่มย่อย ที่ว่า ผลดีของการบริหาร
จัดการสาธารณูปการสมัยใหม่ ข้อ 4 เกิดความเป็นระเบียบ สะอาด เป็นศาสนสถานที่สัปปายะ ควรแก่
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การศึกษาปฏิบัติศาสนกิจ มีการจัดกิจกรรมร่วมกันระหว่างวัดกับชุมชน ที่ได้รับการสนับสนุนจากส่วน
ราชการในเรื่องต่าง เช่น เร่ืองนิเวศวิทยาแนวลึก กิจกรรมสร้างสุขอนามัย กิจกรรม 5 ส หรือกิจกรรม
ที่เผยแพร่เกียรติภูมิศิลปวัฒนธรรมที่ถูกต้องและการอนุรักษ์ศิลปกรรมท้องถ่ินให้คงอยู่สืบทอดเจตนา
วัฒนธรรม  ให้มีจัดการประชุมอบรมกรรมการวัดให้มีความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ครูสอนศูนย์ศึกษา
พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์  และบูรณาการข้อดีของการบริหารจัดการสาธารณูปการสมัยใหม่ ที่ว่า 
พัฒนาวัดให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวและการเรียนรู้ด้วยการจัดพิพิธภัณฑ์ในวัด นับเป็นหัวใจของการ
บริหารจัดการสาธารณูปการสมัยใหม่ในปัจจุบันที่หลาย ๆ วัดได้ดําเนินการอยู่ เพราะแต่ละวัดก็จะ
มีศาสนสถานหรือศาสนวัตถุ ศิลปวัฒนธรรมอันเก่าแก่ประจําวัดที่สามารถเผยแผ่ ประชาสัมพันธ์ให้
คนทั้งหลายได้ไปเคารพสักการะ ช่ืนชมความทรงคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมเหล่าน้ัน เมื่อเราได้พัฒนา
วัดจนเป็นที่ศรัทธาของพุทธศาสนิกชนหรือแม้แต่นักท่องเที่ยวทั้งหลายจะได้มาช่ืนชม อีกเป็นการหา
รายได้จากการให้นักท่องเที่ยวช้ือดอกไม้ธูปเทียนมาไหว้สักการะ  ส่วนเร่ืองรูปสักการบูชาสิ่งศักด์ิสิทธ์ิ
ที่ต่างทัศนคติต่างศาสนา ซึ่งหลาย ๆ วัดนิยมสร้างขึ้นเพ่ือดึงดูด นักท่องเที่ยวแสวงบุญที่มีขนาดใหญ่ 
การจัดสร้างอยู่ใกล้ศาสนสถานท่ีสําคัญของวัดซึ่งไม่เป็นที่ช่ืนชมของพุทธศาสนิกชน ก็ให้แยกพ้ืนที่จัด
แสดงแยกส่วนจากเขตพุทธาวาส ไปอยู่ในเขตพ้ืนที่ทําประโยชน์อ่ืน ๆ ให้เป็นสัดส่วน จัดวางให้เป็น
ระเบียบ ดูแลเรื่องความสะอาดของสถานที่ให้สวยงาม  

4. การจัดการของพระสังฆาธิการอาจจะขาดการวางแผนขาดการจัดทีมงานทั้งพระสงฆ์
และฆราวาสขาดผู้ให้การสนับสนุนวิธีการจัดการที่เหมาะสมกับการก่อสร้างและการบูรณปฏิสังขรณ์ 
จากการวิเคราะห์ปัญหาดังกล่าว เน่ืองมาจากส่วนใหญ่จะเป็นวัดที่เจ้าอาวาสเป็นพระผู้ใหญ่มีอายุ
มาก สภาพความสมบูรณ์ทางกายไม่อํานวยต่อการปฏิบัติหน้าที่หรือเป็นวัดที่มีเจ้าอาวาสบวชมาพรรษา
น้อยที่เข้ามารับผิดชอบเป็นพระที่ไม่มีประสบการณ์ของเจ้าอาวาสมารับผิดชอบงาน จึงต้องให้เวลากับ
ท่านบ้างเพ่ือได้ศึกษา หรือมีพระที่ปรึกษาดีมีประสบการณ์สูงช่วยเสนอแนะนําท่านหรือได้ศึกษาดู
แบบจากวัดข้างเคียงที่อยู่ในพ้ืนที่บริการของเจ้าคณะตําบลเดียวกัน สามารถบูรณาการบริหารจัดการ
ตามข้อดี ของการบริหารสาธารณูการสมัยใหม่ ที่ว่ามีระบบเครือข่ายประสานความร่วมมือช่วยเหลือ
กันในการบริหารจัดการได้อย่างเป็นเอกภาพ และหาความรู้ประสบการณ์ในการวางแผนอย่างเป็น
ระบบด้วยการศึกษาอบรมเพ่ิมทักษะในการทําแผนอย่างดีมีคุณภาพ วิธีการแก้ปัญหาตามแนวของ
พระอธิการ พระเทพปัญญามุนี เจ้าอาวาสวัดอาวุธวิกสิตาราม พระอารามหลวงช้ันตรี ที่ได้ใช้การ
บริหารจัดการสาธารณูปการสมัยใหม่ในเรื่องประสบการณ์และความรู้ความสามารถของเจ้าอาวาสโดย 
คนที่ได้รับการศึกษาฝึกอบรมแล้วย่อมเป็นบุคคลที่ดีมีคุณค่า เป็นกําลังสําคัญให้วัดได้ในการบริหาร
จัดการสาธารณูปการ บุคลากรที่ได้รับมอบหมายหน้าที่ให้ปฏิบัติงาน ส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาน้อย
ความ คิดระบบการบริหารจัดการ ดําเนินงานอาจล่าช้าหรือผลที่ได้จะเสียมากกว่า คุณภาพที่ได้อาจ 
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จะตํ่า ถ้าไม่รีบให้มีการศึกษาอบรมเพ่ือพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพให้กับบุคลากรเหล่าน้ัน เรื่องการศึกษา
จึงเป็นสิ่งสําคัญของบุคลากรทุกระดับ เพราะการศึกษาจะสร้างศักยภาพให้กับมนุษย์เพ่ือการบริหารจัดการได้ดีกว่า 

5. การบูรณปฏิสังขรณ์พระเจดีย์ โบสถ์ กุฏิเสนาสนะ ศาลาการเปรียญ ที่ผิดจากรูปแบบ
ด้ังเดิมและการควบคุมตรวจสอบ รวมถึงงบประมาณที่ได้รับ จากการวิเคราะห์ปัญหาดังกล่าว
เน่ืองมาจากการดําเนินการบูรณปฏิสังขรณ์ศาสนสถานต่าง ๆ น้ันไม่อยู่การดูแลของกรมศิลปากรหรือ
ทางคณะกรรมการดําเนินงานของวัดไม่ได้รับปรึกษาท่านที่มีความรู้ทางศิลปวัฒนธรรมด้ังเดิมตาม
ศิลปวัฒนธรรมท้องถ่ินก่อนการดําเนินการจ้างผู้มีอาชีพในการก่อสร้างซ่อมแซม หรือผู้ที่ดําเนินการ
ซ่อมแซมไม่มีทักษะหรือความชํานาญในการบูรณ์ปฏิสังขรณ์ศาสนสถานโดยตรง และระหว่างการ
ดําเนินงานก็ไม่มีคณะกรรมตรวจสอบประเมินผลการบูรณปฏิสังขรณ์อีกด้วย ซึ่งลักษณะของปัญหา
ตามข้อปัญหาและวิธีแก้ไข จากผลการสัมภาษณ์ทั่วไป และการสังเกตมีส่วนร่วม ที่ว่า “ผลการ
บูรณปฏิสังขรณ์ เป็นการทําร้ายศิลปะด้ังเดิมของพ้ืนที่โดยไม่มีการตรวจสอบสถาปัตยกรรมเดิมว่ามี
ความเป็นมาอย่างไร เน่ืองจากขาดผู้รู้หรือผู้ที่จะเข้ามาสนับสนุนวัดให้เจริญก้าวหน้าไปด้วยดี 
แก้ปัญหาโดย ก่อนการบูรณะซ่อมแซม ได้ต้ังกรรมการดําเนินการสํารวจและสืบค้นประวัติถึงรูปร่าง
ของศิลปวัฒนธรรม เพ่ือได้ดําเนินการตามลักษณะเดิมได้อย่างถูกต้อง” สามารถแก้ปัญหาตามหัวข้อ
ปัญหาและการแก้ไขดังกล่าว ดังน้ันผู้นําองค์กรจึงควรเป็นผู้ที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกล การตัดสินใจ
ดําเนินการเป็นเรื่องสําคัญ ภาวะของผู้นําจึงเป็นหัวใจหลักขององค์ประกอบในการบริหารจัดการ 
ศาสนสถานในพระพุทธศาสนา เพ่ือให้เป็นไปตามหลักการบริหารจัดการองค์ประกอบที่สําคัญอีกอย่าง
ก็คือ การติดตามและประเมินผล เพราะขาดขบวนการน้ีแล้ว ไม่แน่ใจว่า การดําเนินกิจกรรมใด ๆ จะ
ยังคงประสิทธิภาพที่สมบูรณ์มากที่สุดเท่าที่จะเป็นได้หรือไม่ สําหรับปัจจัยของการบริหารจัดการ
สาธารณูปการสมัยใหม่ข้อดีที่สามารถบูรณาการได้ ที่ว่าบุคลากรที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการบริหาร
จัดการสาธารณูปการ มีคุณภาพ มีความรู้ความสามารถ ในการปฏิบัติงานด้วยการพัฒนาองค์ความรู้ที่
ได้มาจากการฝึกอบรมและศึกษาเพ่ิมเติม  หรือตามวิธีการของพระอธิการ พระเทพวินยาภรณ์  
(สมปอง ปญญาทีโป) เจ้าอาวาสวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร พระอารามหลวง เรื่องการบูรณ 
ปฏิสังขรณ์องค์พระมหาธาตุเจดีย์ ด้วยการขอคําปรึกษาจากผู้ที่มีความรู้และทักษะประสบการณ์ใน
การบูรณปฏิสังขรณ์ศาสนสถานประสานงานกับกรมศิลปากรจังหวัดที่ดูแลรับผิดชอบ ต้องมีส่วนเป็น
กรรมการควบคุมติดตามการดําเนินการและเป็นกรรมการตรวจรับงาน ในเรื่องรูปแบบศิลปวัฒนธรรม
ด้านงบประมาณที่ได้รับไม่เพียงพอ ก็ประชาสัมพันธ์ผู้มีศรัทธาร่วมเป็นเจ้าภาพในแต่ละส่วน จัดทํา
คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการดําเนินการ มีการประชุมเป็นระยะโดยมีผู้ว่าราชการฯ เป็นประธาน
ดําเนินงาน กรรมการต้องติดตามตรวจสอบและรายงานทุกระยะ  ถ้าในขั้นไหนเห็นว่าผิดจากแบบก็
ทักท้วง เรียกประชุมคณะกรรมการ  
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การบริหารจัดการสาธารรูปการสมัยใหม่ นอกจากการเลือกสรรพระหรือบุคลากรที่มีความ
รู้ความสามารถเข้ามาร่วมงานแล้ว การมอบหมายงานให้แก่พระหรือบุคลากรในวัด ถือเป็นภาระหน้าที่
ที่สําคัญในเบ้ืองต้นของเจ้าอาวาสที่ควรคํานึงถึง ทั้งน้ีการมอบหมายงานเป็นส่วนหน่ึงที่จะช่วยพัฒนา
ตนเองของบุคลากร ผู้ที่ได้รับการมอบหมายงานย่อมเกิดความภาคภูมิใจในผลงานที่ตนเองรับผิดชอบ 
มีขวัญและกําลังใจในการทํางาน และเมื่อใดโครงการที่อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบบรรลุผลสําเร็จ ย่อม
แสดงถึงการบรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์อย่างแท้จริงมากกว่าการดําเนินการเพียงลําพังของเจ้า
อาวาส  ซึ่งเจ้าอาวาสที่มีการมอบหมายงานแล้ว ยังได้ดําเนินการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานที่
มอบหมายไปแล้วน้ัน ย่อมแสดงถึงความสามารถในการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ และยังเป็นสิ่ง
สําคัญที่เทียบเท่ากับการมอบหมายงานอีกด้วย 
 
4.7 องค์ความรู้ท่ีได้จากการวิจัย 

 
บูรณาการการบริหารจัดการสาธารณูปการของคณะสงฆ์ด้วยการบริหารจัดการสาธารณูปการ

สมัยใหม่ เป็นการนําเอาการบริหารจัดการสาธารณูปการของคณะสงฆ์เดิม มาคิดวิเคราะห์เชิง
ยุทธศาสตร์หาข้อเด่น ข้อด้อย วิกฤติ และโอกาส ปัญหาที่พบและนําเอาข้อดีของการบริหารจัดการ
สาธารณูปการสมัยใหม่ทําการพัฒนาให้เกิดเป็นรูปธรรม และสามารถปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการ
สาธารณูปการให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมในปัจจุบัน ด้วยการแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการ
สาธารณูปการสมัยใหม่ต้องทราบบริบทของวัดที่จะดําเนินการในลําดับต่อ ๆ ไป ดังน้ี 

1. ทําการวิเคราะห์องค์กรวัดด้วย SWOT เพ่ือให้ทราบจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และวิกฤติ 
ของวัดว่ามีปัญหาอะไรก่อน 

2. สํารวจปัญหาของวัดที่มี เรียงจากความรุนแรงและเร่งด่วน เพ่ือจะได้ดําเนินการได้ตรง
เป้าหมาย 

3. วางแผน กําหนดวัตถุประสงค์ ขั้นตอน วิธีการดําเนินการ อย่างละเอียด 
4. เชิญผู้มีจิตอาสาหรือ ผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องต่าง ๆ มาเป็นพ่ีเลี้ยง หรือที่ปรึกษา

ช่วยการดําเนินการเพ่ือการวางแผน หรืองานอ่ืน ๆ ในเรื่องการบริหารสาธารณูปการที่คิดว่าจะเปิด
ปัญหาและมีงานเสี่ยง 

5. แต่งต้ังคณะกรรมการควบคุมดูแล ให้มีผู้รับผิดชอบที่เป็นรูปธรรมและเอาใจใส่จริง ๆ
ต้ังแต่เร่ิมจนจบสิ้นโครงการ โดยมีการรายงานเป็นลายลักษณ์อักษร และเสนอให้ทราบตามลําดับ 

6. ดําเนินการต้ังมูลนิธิ หรือกองทุน มีคณะกรรมการดําเนินการจัดระดมทุนสนับสนุนการ
สาธารณูปการทําแผนจัดหาทุนอย่างเป็นรูปธรรม. 
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7. เจ้าอาวาสหรือตัวแทนวัดนําหนังสือไปขอความอนุเคราะห์ช่วยเหลือจากหน่วยงานหรือ
องค์กรรัฐ ที่มีหน้าที่ดูแลให้การสนับสนุนในเร่ืองที่วัดต้องการขอรับความช่วยเหลือ ได้ทุกเรื่อง 

8. การลงมือปฏิบัติ ด้วยขบวนการหรือระบบใดให้ได้ผลอย่างดีที่สุด 
9. ทําการตามตรวจสอบประเมินผล หาข้อสรุป หากไม่ได้ผลตามจุดหมายก็ย้อนไปแก้ไข 
10. รายงานผลการดําเนินการต้ังแต่ต้นจนสําเร็จ  

  บูรณาการการบริหารจัดการสาธารณูปการของคณะสงฆ์ด้วยการบริหารจัดการสาธารณูปการ
สมัยใหม่ น้ัน มีตัวแปรเพ่ือบูรณาการการบริหารจัดการตามหลักการที่ยอมรับได้ทั้ง 4 ด้าน คือ 1. ด้าน
การวางแผน (Planning) 2. ด้านการจัดการองค์การ (Organizing) 3. ด้านภาวะผู้นํา (Leader) 4. ด้านการ
ติดตามและประเมินผล (Follow & Evaluation) บูรณาการกับทักษะการบริหารสมัยใหม่ 3 ด้าน คือ 
 1. ทักษะเชิงเทคนิค 
 2. ทักษะเชิงมนุษย์ 
 3. ทักษะเชิงมโนมติ 

1. ทักษะเชิงเทคนิค การจัดการเพ่ือพัฒนาวัดด้านนิเวศวิทยาแนวลึก 2. ทักษะเชิงมนุษย์ 
มนุษยสัมพันธ์เพ่ือการพัฒนาคนในวัดด้วย กิจกรรม 5 ส และ 3. ทักษะเชิงมโนมติ เพ่ือการพัฒนาวัดและ
ชุมชนทางด้านภูมิสถาปัตยกรรม ซึ่งสามารถสร้างเป็นรูปแบบบูรณาการการบริหารเป็นทฤษฎี PSDH 
MODEL ได้แก่ Population คนหรือมนุษย์ System ระบบองค์ความรู้เพ่ือที่ทุกคนทุกฝ่าย Doing ลงมือ
กระทําด้วยความรู้ความสามารถพร้อมกับการพัฒนาองค์ความรู้แต่ละหน้าที่ภาระงาน Harmony ความ
เป็นอันหน่ึงอันเดียวกลมเกลียว เพ่ือนําไปสู่บูรณาการการบริหารจัดการสาธารณูปการของคณะสงฆ์ด้วย
การบริหารจัดการสาธารณูปการ 
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การบริหารจัดการสาธารณูปการสมัยใหม่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 4.1 แสดงการบูรณาการบริหารจัดการสาธารณูปการของคณะสงฆ์ ด้วยการบริหารจัดการ
สาธารณูปการสมัยใหม่ 
 

การวางแผน (planning) เป็นการเช่ือมโยงตัวเราจากท่ีเป็นอยู่ในปัจจุบันไปสู่จุดมุ่งหมายที่
ต้องการจะไปถึง การวางแผนจึงเป็นกระบวนการวิเคราะห์ เพ่ือพิจารณาวัตถุประสงค์ที่ต้องการ โดยมี
การคาดคะเนปัญหาต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นและทําการพัฒนาหาวิธีการแก้ไขเอาไว้ล่วงหน้า ทั้งน้ีจะต้องมี
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การคิดพิจารณารายละเอียดสิ่งที่ต้องทําว่า ต้องทําอะไร เมื่อไร พร้อมกับระบุผลสําเร็จต่าง ๆ ที่
ต้องการจะนํากิจการมุ่งไปสู่วัตถุประสงค์ตามท่ีได้ต้ังเอาไว้ 

การจัดองค์การ (Organization) แสดงให้เห็นถึงระบบของการดําเนินงาน ความรับผิดชอบ
หรือกําหนดขอบเขตมีอํานาจหน้าที่และภารกิจต่าง ๆ ความเข้มแข็งในการประสานหน้าที่ต่าง ๆ จัด
กลุ่มงานที่มีคุณสมบัติที่มีความสัมพันธ์กันอยู่ในหน่วยงานความรับผิดชอบเดียวกัน จะช่วยป้องกันการ
ทํางานหรือภาระงานที่ซับซ้อนกันอีกทั้งยังช่วยลดข้อขัดแย้งและสร้างความสามัคคีในองค์กรให้ดีย่ิงข้ึน 
 

 
 

ภาพที่ 4.2 แสดงองค์ความรู้บูรณาการบริหารจัดการสาธารณูปการสมัยใหม่ 
 

ทฤษฎี PSDH MODEL ตามแผนภูมิ มีความหมาย และรายละเอียด ดังต่อไปนี้  
1. P = Population ที่ปรากฏ ในที่น้ีหมายถึง ประชากรหรือมนุษย์หรือคน คนเป็น

ส่วนประกอบสําคัญ เป็นทรัพยากรการบริหารที่สําคัญที่สุด เพราะเป็นสิ่งมีชีวิตซึ่งมีจิตใจ มีอารมณ์ มี
สติปัญญาและมีความรู้สึก “คน” สามารถสร้างคุณค่าและสร้างมูลค่าเพ่ิมได้ โดยคนสามารถเรียนรู้ 
เพ่ิมพูนทักษะทางด้านความคิดและการกระทําเป็นคนที่มีคุณภาพ มีความรู้ และมีความสามารถเป็น
องค์ประกอบประการหน่ึงในการบริหารจัดการสาธารณูปการของคณะสงฆ์น้ันได้ เพราะว่าในองค์กร
ของสงฆ์ บุคคลระดับสูง ต่อลงมาจนถึงบุคคลในระดับวัดต่าง ๆ นับแต่เจ้าอาวาส รองและผู้ช่วยเจ้า
อาวาส พระที่จําพรรษาในวัด ไวยาวัจกร มัคทายก คณะกรรมการบริหารงานวัด ตลอดจนถึงพุทธ
บริษัททั้งหลาย ต่างก็เป็นองค์ประกอบขององค์การนี้ แต่ละบุคคล ก็มีหน้าที่ปฏิบัติของตนเองไปตาม
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบ หนักบ้าง น้อยบ้าง หนักเบา มากน้อย แตกต่างกันไปโดยเฉพาะเจ้าอาวาส
ต้องมีความโปร่งใสมีมนุษยสัมพันธ์มีวิชาและจรณะดีงามจึงจะบริหารจัดการสาธารณูปการของคณะ
สงฆ์หรืองานบริหารจัดการด้วย เจ้าอาวาสของแต่ละวัด ที่ถือเป็นว่าผู้นําในการบริหารจัดการสาธารณูปการ
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ของคณะสงฆ์อย่างเต็มตัว ดังน้ันเจ้าอาวาสจะต้องมีภาวะผู้นําที่เต็มไปด้วยการปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ ให้
เป็นที่ไว้วางใจสําหรับทุกคนในการบริหารจัดการสาธารณูปการของคณะสงฆ์ และที่สําคัญก็คือ 
ประชาชนที่เป็นผู้นําจะต้องสร้างศรัทธาให้เกิดขึ้นให้ได้ แต่ตรงกันข้าม ถ้าเจ้าอาวาสหรือผู้นําที่มีหน้าที่
ในการบริหารไม่มีความจริงใจ สุจริต ปัญหาก็เกิดขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับแนวความคิดของ นายกนก แสน
ประเสริฐ รองผู้อํานวยการสํานักพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ว่า “พระพุทธศาสนาอธิบายความสัมพันธ์
ของการบริหารจัดการเกี่ยวข้องกับคนและสิ่งแวดล้อม โดยคํานึงถึงคุณธรรมและจริยธรรมที่มีคุณค่า 
พบได้ในสังคมมนุษย์ หรือปัจจัยแห่งสังคมในกระบวนการอาศัย ซึ่งกันและกัน การพิจารณาด้วยเหตุ
ด้วยผล รู้จักโลก รู้จักธรรมชาติ เพราะมนุษย์เท่าน้ันที่จะเป็นผู้ที่บริหารจัดการองค์การที่ดีได้ สําหรับ
ในส่วนของ หลักการบริหารสมัยใหม่จะเน้นเทคนิคและวิธีการ โดยไม่แสวงหากําไร และการแข่งขันให้
องค์กรบรรลุ สู่เป้าหมาย ตามแบบของทุนนิยมแต่หากผู้บริหารจะนําหลักการบริหารเชิงพุทธศาสตร์
เข้ามาประกอบ หรือบูรณาการให้เข้ากับการบริหารงานในปัจจุบัน ก็ถือว่าเป็นแนวทางใหม่ หรือเข้าสู่
มิติของการบริหารงาน ให้เป็นสถานที่ สัปปายะ ที่ย่ังยืน มีความมั่นคง” 

2. S = System หมายถึง ระบบหน้าที่ภาระงานหรือ องค์ความรู้เพ่ือที่ทุกคนทุกฝ่าย
จะต้องมีความรู้ที่จะสามารถปฏิบัติภาระหน้าที่เพ่ือให้องค์การดําเนินไปได้อย่างดีมีคุณภาพ องค์
ความรู้ทั้งหลายความสามารถของทรัพยากรบุคคลผู้รับผิดชอบเร่ืองการจัดการและการจัดสรร
ทรัพยากรต่าง ๆ เป็นการบริหารทรัพยากรต่าง ๆ ให้คุ้มค่า ซึ่งส่งผลให้ผู้ใช้ทรัพยากรเหล่าน้ันใช้อย่าง
คุ้มค่า มีประสิทธิภาพ ที่พระสังฆาธิการ เจ้าอาวาส รองและผู้ช่วยเจ้าอาวาส พระท่ีจําพรรษาในวัด 
ไวยาวัจกร มัคนายก คณะกรรมการบริหารงานวัด ตลอดจนถึงพุทธบริษัททั้งหลาย ได้ให้ความสําคัญ
ที่ว่าในการบริหารจัดการสาธารณูปการสมัยใหม่ ที่จะนําไปสู่การบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การ ควร
จัดบุคลากรที่มีความเหมาะสมท้ังความรู้ความสามารถเข้าดํารงตําแหน่งเพราะความรู้เป็นสิ่งสําคัญ
มาก ที่จะทําให้การบริหารจัดการสาธารณูปการของคณะสงฆ์น้ันประสบผลสําเร็จได้ ความสัมพันธ์
ระหว่างหน่วยต่าง ๆ ซึ่งต้องพ่ึงพาอาศัยซึ่งกันและกันและร่วมมือกันเพ่ือให้เกิดสิ่งใหม่ในระบบและแต่
ละหน่วยไม่สามารถทําได้โดยลําพัง Deutsch10 เห็นว่า หน้าที่หลักของการรวมกลุ่มมี 3 ประการ 
ประการแรก เพ่ือให้ได้มาซึ่งความสามารถเพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์ต่าง ๆ ได้มากขึ้น ประการที่สอง 
เพ่ือให้ประสบความสําเร็จในเรื่องใดเรื่องหน่ึงโดยเฉพาะ และประการท่ีสาม เพ่ือให้ได้มาซึ่งภาพพจน์
ของตน และเอกลักษณะในบทบาทใหม่ และที่สําคัญของระบบต่างๆ คือการติดตามประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน เพราะการประเมินผลเป็นการย้อนกลับไปทบทวน วิเคราะห์พฤติกรรม หรือการทํางานที่

                                                            
10Deutsch, K.W, The systems theory approach as a basis for comparative research, 

Inetrnational Social Science Journal, 37, 1985), อ้างถึงใน เกรียงศักด์ิ เจริญวงศ์ศักด์ิ, การคิดเชิงบูรณาการ, 
พิมพ์ครั้งท่ี 4, (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ์ซัคเซสมีเดีย, 2546), หน้า 7-18. 
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ผ่านมาว่าเป็นอย่างไร ผลที่เกิดขึ้นมีการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดี หรือไม่ดี ถ้าดีก็พัฒนาและทําต่อไป 
แต่ถ้าไม่ดีก็ต้องแก้ไข ปรับปรุงให้ขึ้นให้ได้ การทําอย่างน้ีจะทําให้งานสําเร็จผลได้ซึ่งสอดคล้องกับ
แนวคิดของ Riecken11 ว่าการประเมินผล คือ การวัดผลทั้งที่พึงปรารถนา และไม่พึงปารถนาอัน
เน่ืองมาจากการดําเนินงานท่ีกําลังกระทําอยู่ เพ่ือที่จะมุ่งไปสู่เป้าประสงค์ที่ต้องการ จากคํานิยามน้ีได้
บอกถึงองค์ประกอบที่สําคัญย่ิง 2 ประการ คือ ประการแรก พฤติกรรมหรือการดําเนินการบางอย่าง 
ซึ่งจะต้องศึกษาในการประเมินผล และประการท่ีสอง การดําเนินการดังกล่าว อาจมีผลต่อการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคม ทั้งในด้านบวกและด้านลบ ดังน้ัน กิจกรรมท่ีจะต้องดําเนินผล ก็คือ การ
เปลี่ยนแปลงของสังคมตามที่ได้ต้ังเป้าหมายไว้ หรืออีกนัยหน่ึง การประเมินผลเป็นกระบวนการที่
มนุษย์พยายามตรวจสอบความสามารถของตัวเอง ในการไปมีอิทธิพลต่อผู้อ่ืนหรือต่อสิ่งแวดล้อม และ
สอดคล้องกับแนวคิดของเทอร์รี่ (Terry) ว่า กระบวนการควบคุมงาน คือ การประเมินผลการปฏิบัติ 
งาน และแก้ไขข้อผิดพลาดต่าง ๆ ในการปฏิบัติงานในกรณีที่จําเป็นเพ่ือให้งานดําเนินไปตามแผนที่
กําหนดไว้โดยถูกต้องจนบรรลุจุดมุ่งหมาย 
 3. D = Doing หมายถึง การลงมือปฏิบัติการพัฒนาองค์ความรู้ แต่ละหน้าที่ภาระงานของ
แต่ละคนแต่ละฝ่าย จะต้องมีความรู้ความชํานาญแตกต่างกันไป ในภาระหน้าที่ที่ได้รับผิดชอบอย่าง
เต็มกําลังความสามารถ ถ้ามีความรู้ติดตัวก็ควรทําการพัฒนาให้ทันสมัย หรือถ้ายังไม่มีก็ไปศึกษา
เพ่ิมเติมเป็นการฝึกอบรมอย่างเป็นระบบและเช่ือมโยงกับผลการพัฒนาขององค์กร เพราะประสิทธิภาพ
ขึ้นอยู่กับความสามารถของทุกคน ด้วยใจที่มุ่งเห็นความเจริญก้าวหน้าขององค์การที่ตนเองเป็นส่วน
ร่วมอยู่ด้วย ถือว่าเป็นการพัฒนาท้ังองค์กรที่เก่ียวของกับศาสตร์ต่าง ๆ หลายสาขา ไม่ว่าเป็น
พฤติกรรมศาสตร์ มานุษยาจิตวิทยาสังคม วัฒนธรรม การติดต่อสื่อสารระหว่างบุคคลในองค์กร ซึ่ง
การพัฒนาองค์ความรู้ทั้งองค์กรทุกคนทุกฝ่ายจะต้องให้ความร่วมมือต้องเกิดจากความรู้สึกว่ามีความ
จําเป็นต้องพัฒนาเพ่ือให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีมีประโยชน์กับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เพราะ
การพัฒนาความรู้ต่าง ๆ รวมถึงการพัฒนาองค์กรมิได้มีเป้าหมายที่มุ่งเฉพาะต่อการแก้ปัญหาที่เกิด
เฉพาะหน้าเท่าน้ัน แต่จุดหมายหลักของการพัฒนาเป็นการเสริมสร้างและเพ่ิมพูนความสามารถของ
องค์กรในการที่จะบรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์องค์รวม ดังน้ันผู้บริหารจึงจะต้องมีการพัฒนาเพ่ือ
หาความรู้ ความสามารถอย่างมากจะได้รู้เท่ากันกับสถานการณ์ปัจจุบัน ฝึกการมีวิสัยทัศน์กว้างไกล 
เข้าใจทั้งทางคดีโลกคดีธรรม ต้องมีการศึกษา อย่างน้อยให้ไปถึงระดับปริญญาก็จะดี ซึ่งจะศึกษาเพียง
นักธรรมตรี โท เอก อย่างเดียว ไม่พอต้องศึกษาทางโลกให้มีความรู้ด้วยเพราะปัจจุบันโลกเปลี่ยนแปลง
มาก เจ้าอาวาสต้องมีความรู้ความสามารถ เพราะการบริหารจัดการน้ัน ผู้นํามีความ สําคัญอย่างย่ิงทั้ง

                                                            
11Barnes, Bart (January 8, 2013). “Henry W. Riecken Jr., social scientist”. Washington Post. 

Retrieved January 18, 2019. 
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ในด้านผู้คิด ผู้ทําและผู้ตัดสินใจในการบริหารจัดการสาธารณูปการของคณะสงฆ์จึงเป็นผู้นํา เป็นผู้
สําคัญในการบริหารจัดการสาธารณูปการของคณะสงฆ์  

4. H = Harmony หมายถึง ความเป็นอันหน่ึงอันเดียวกลมเกลียวกันทุกฝ่าย ทุกส่วนของ
งานต้องดําเนินการไปในทิศทางเดียวกันด้วยความยึดเหน่ียวกลมกลืนเป็นอันหน่ึงเดียวกัน ที่จะเป็นตัว
ช้ีว่าจะปฏิบัติงานไปในทิศทางใด มีเป้าหมายอย่างไร เพ่ืออะไร เมื่อมีเป้าหมาย มีทิศทาง มีหลักการที่
ดี ก็ถือว่าประสบผลสําเร็จไปกว่าครึ่งแล้วของความเจริญก้าวหน้าขององค์การ เน่ืองจากความผูกพัน
องค์การไม่ได้ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจของบุคลากรขององค์การเท่าน้ันความสามัคคีเป็นอีกหน่ึงปัจจัยที่
มีส่วนทําให้การทํางานร่วมกันเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพราะงานที่มีประสิทธิภาพได้น้ันต้อง
อาศัยความร่วมมือกัน ความสามัคคี ความรักใคร่ปรองดองกัน ให้อภัยซึ่งกันและกัน มีความประนีประนอม
ต่อกัน ซึ่งถ้าทุกคนมีคุณสมบัติเช่นน้ีก็จะทําให้สามารถลดความตึงเครียด หรือความขัดแย้งที่อาจ
เกิดขึ้นระหว่างกันได้ สิ่งสุดท้ายที่ต้องการ คือการมีบุคลากรที่พึงพอใจในองค์การแต่มีผลงานไม่ตํ่ากว่า
มาตรฐาน  ผู้ที่จะสร้างความผูกพันองค์การได้ดีคือบุคคลในระดับบริหาร คือเจ้าอาวาส ผู้ช่วยเจ้าอาวาส 
หรือจากระดับสูงลงระดับล่าง โดยเฉพาะระดับปฏิบัติการให้มีความรักความผูกพันต่อองค์กรที่จะให้มีแต่
ช่ือเสียงมีความเจริญก้าวหน้า ไม่ว่าจะเป็นการปฏิบัติงานหรือการประเมินผลงานต้องยึดหลักการไม่มี
อคติและยอมรับฟังความคิดเห็น ผู้บริหารวัดจําเป็นต้องเป็นพระที่มีความรู้เพียงพอ และมีความเป็น
กลาง พร้อมที่จะเสียสละทํางานเพ่ือวัดมากว่าที่จะทํางานเพ่ือประโยชน์ส่วนตน นอกจากน้ีก็ยังต้องมี
ผู้ช่วยหรือบุคลากรในการที่จะทํางานขับเคลื่อนให้การบริหารประสบผลสําเร็จได้ สร้างศรัทธาได้แล้วก็
บริหารงานได้ดี และเจ้าอาวาสต้องใช้ปัญญาเป็นตัวนําในการทํางานไม่ท้อแท้และที่สําคัญต้องมีวินัยงาม 
มีธรรมงาม มีปัญญางาม เพราะนอกจากผู้นําจะต้องมีความเสียสละแล้ว จะต้องรู้จักให้ มีความอดทน
ต่อปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้น ทั้งยังจะต้องมีความมั่นคงศรัทธากับงานที่ตนเองทํา และที่
สําคัญคือการใช้สติปัญญาในการไตร่ตรอง พิจารณาอย่างถี่ถ้วนในการทํางานให้สําเร็จลุล่วง เพราะผู้บริหาร
จะต้องมีปัญญา มีความรู้ ถึงจะทํางานและบริหารงาน บริหารคนได้ 
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ภาพที่ 4.3 ภาพ PSDH MODEL  

ทฤษฎี PSDH MODEL เป็นองค์ความรู้บูรณาการการบริหารจัดการสาธารณูปการของ
คณะสงฆ์ด้วยการบริหารจัดการสาธารณูปการสมัยใหม่ 4 ด้าน กับ 3 ทักษะ เป็นผลการวิจัยที่ผู้วิจัย
ได้สร้างขึ้นเพ่ือให้เกิดความรู้ ในการจะนําไปสู่ภาคปฏิบัติได้จริงในบูรณาการการบริหารจัดการ
สาธารณูปการของคณะสงฆ์ด้วยการบริหารจัดการสาธารณูปการสมัยใหม่ เร่ิมต้ังแต่  

ด้านการวางแผน การวางแผนเป็นส่วนสําคัญประการหน่ึงในการบริหารของวัดทําให้การ
บริหารจัดการสาธารณูปการของคณะสงฆ์น้ันบรรลุผลสําเร็จ จึงต้องมีการวางแผน เช่น การวางแผน
โครงการ แผนปฏิบัติงานประจําปี แผนระดมทุน การจัดหาทุน วางแผนแก้ปัญหาการดําเนินการใน
การบูรณะปฏิสังขรณ์ศาสนสถาน ศาสนวัตถุวางแผนรณรงค์การทํากิจกรรม 5 ส วางแผนดําเนินใน
โครงการการอนุรักษ์  นิเวศวิทยาแนวลึก วางแผนดําเนินโครงการ ศึกษาเผยแพร่ภูมิสถาปัตยกรรมซึ่ง
เป็นการวางแผนการปฏิบัติงานโดยละเอียด เป็นการกําหนดขั้นตอนต่าง ๆ ของงานหรือการบริหาร 
จะเรียกว่าเป็นแผนปฏิบัติงาน จะต้องเขียนลงเป็นแผนให้ทุกฝ่ายได้ทราบและถือปฏิบัติ จากแนวคิด
ด้านการวางแผนของ ธงชัย สันติวงษ์ ที่ได้ให้ความหมายของการวางแผนไว้ว่า “การวางแผน” คือ 
การเช่ือมโยงตัวเราจากที่เป็นอยู่ในปัจจุบันไปสู่จุดมุ่งหมายท่ีต้องการจะไปถึง การวางแผนจึงต้องมี
การใช้กระบวนการวิเคราะห์ เพ่ือพิจารณาวัตถุประสงค์ที่ต้องการ โดยมีการคาดคะเนปัญหาต่าง ๆ ที่
อาจเกิดข้ึนและทําการพัฒนาหาวิธีการแก้ไขเอาไว้ล่วงหน้า ทั้งน้ีจะต้องมีการคิดพิจารณารายละเอียด
สิ่งที่ต้องทําว่า ต้องทําอะไร เมื่อไร พร้อมกับระบุผลสําเร็จต่าง ๆ ที่ต้องการจะนํากิจการมุ่งไปสู่
วัตถุประสงค์ ตามท่ีได้ต้ังเอาไว้ การวางแผนจึงเปรียบเสมือนเป็นการจัดทําพิมพ์เขียว หรือคล้ายแผนที่
นําทางที่องค์การจะนํามาใช้เพ่ือก้าวไปข้างหน้า ซึ่งความสําคัญของการวางแผน จะช่วยให้ระบุ
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เป้าหมายผลสําเร็จ เพราะสามารถกําหนด และระบุหน่วยงานที่รับผิดชอบให้เห็นชัดเจน ช่วยให้
กิจการสามารถมีนโยบายที่ชัดเจน ช่วยในการคาดคะเนปัญหาที่อาจเกิดข้ึนล่วงหน้า และทําการ
ป้องกันหรือแก้ไขก่อนที่การเสียหายจะเกิดข้ึน และยังสามารถช่วยระดมและประสานทรัพยากรและ
กิจกรรมที่จําเป็นต่าง ๆ ทั้งทางด้านบุคลากร เครื่องจักรอุปกรณ์และวัตถุดิบ ให้มีไว้พร้อมเพ่ือเตรียมไว้
รับปัญหา รวมท้ังยังสามารถมอบหมายให้มีการดําเนินการให้ลุล่วงไปตามเวลาที่กําหนดด้วย และการ
วางแผนที่ช่วยให้ผู้บริหารสามารถใช้วิธีการควบคุมที่คล่องตัวและเหมาะสม โดยสามารถใช้วิธีการ
ควบคุมแต่น้อยเท่าที่จําเป็นที่จะให้งานสําเร็จผลลุล่วงไปด้วยดี และจากแนวคิดของ Ceorge R. 
Terry ที่ได้กล่าวถึงลักษณะสําคัญ ๆ ของการวางแผนว่าจะต้องทําก่อนเร่ืองอ่ืน ๆ ต้องสอดคล้อง
วัตถุประสงค์ขององค์การ ถือได้ว่าเป็นภารกิจที่สําคัญผู้บริหารวัดจะต้องกําหนดวิธีการปฏิบัติ สําหรับ
เป็นแนวทางในการดําเนินงานให้เป็นไปได้ดี และเป็นระบบมีทิศทางเดียวกัน เพราะการจะดําเนินการ
หากวางแผนดี ในเรื่องใดก็ต้องมีการวางแผนให้ละเอียดรอบคอบ ซึ่งจะมีผลทําให้การดําเนินงานลุล่วง
ได้อย่างดีมีประสิทธิภาพ ดังน้ันเพ่ือความเข้าใจชัดเจนมองเห็นแนวการวางแผนบูรณาการการบริหาร
จัดการสาธารณูปการของคณะสงฆ์ด้วยการบริหารจัดการสาธารณูปการสมัยใหม่ อย่างน้อยก็ต้อง
จัดทําแผนงานประจําปี ทั้งกิจกรรมประเพณีและงานของวัดโดยการกําหนดเป้าหมาย สถานที่และ
เวลา ต้องเร่ิมด้วยการประชุมแบบเน้นหรือไม่เน้นในพิธีการก็ได้แต่ต้องกระทําอย่างเปิดเผย การ
วางแผนต้องไม่เกินขีดความสามารถหรือศักยภาพของแต่ละวัด และทุกคนควรต้องปฏิบัติตามแผนได้
อย่างดี จะเป็นวัดเล็กหรือวัดใหญ่ต้องมีการวางแผนให้คลอบคลุมในการบริหารและย่ิงถ้ามีหน่วยงาน
ราชการมีส่วนร่วมจะเพิ่มความสะดวกและมีประสิทธิภาพดีขึ้น ทําความเข้าใจแผนงานและแสดง
ข้อมูลเปิดเผยให้ทุกคนได้รับทราบ ในบูรณาการการบริหารจัดการสาธารณูปการของคณะสงฆ์ด้วย
การบริหารจัดการสาธารณูปการสมัยใหม่น้ันควรมีการวางแผนให้เหมาะสมกับสภาพของวัดเพราะว่า
วัดน้ันมีทั้งระดับเล็กและใหญ่ บุคลากรจึงต่างกัน การวางแผนการปฏิบัติงานควรเป็นแบบเป็นกันเองมี
การประชุมปรึกษาหารือของบุคคลากร โดยยึดหลักพระธรรมวินัย และการวางนโยบายของแต่ละวัด
น้ันต้องมีการช้ีแจงให้ชัดเจนและให้ทุกคนมีความสําคัญ และให้มีใจรักวัดโดยไม่แบ่งแยกหัวใจสําคัญ
คือเจ้าอาวาสต้องมีความเก่งในเรื่องบริหาร  

ด้านการจัดองค์การ ในการบริหารจัดการสาธารณูปการของคณะสงฆ์เรื่องของการจัดองค์การ
มีความสําคัญมาก ซึ่งหากจัดได้เหมาะสมกับสภาพบริบทของวัด ก็จะทําให้การบริหารจัดการ
สาธารณูปการของคณะสงฆ์มีประสิทธิผลตรงเป้าหมาย  เช่น การจ้างบุคลากรที่มีความรู้ความ 
สามารถเฉพาะด้านมาช่วยงาน การส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาความรู้ความสามารถ 
การแต่งต้ังคณะกรรมการตรวจสอบประเมินผลและรายงานผล การแต่งต้ังคณะกรรมประสานงาน
โครงการและรายงานผลประจําปี ความสําคัญของการจัดองค์การได้แก่ แสดงให้เห็นถึงระบบของการ
ดําเนินงาน ความรับผิดชอบหรือกําหนดขอบเขตมีอํานาจหน้าที่และภารกิจต่าง ๆ ความเข้มแข็งใน
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การประสานหน้าที่ต่าง ๆ จัดกลุ่มงานที่มีคุณสมบัติที่มีความสัมพันธ์กันอยู่ในหน่วยงานความ
รับผิดชอบเดียวกัน จะช่วยป้องกันการทํางานหรือภาระงานที่ซับซ้อนกันอีกทั้งยังช่วยลดข้อขัดแย้ง
และสร้างความสามัคคีในองค์กรให้ดีย่ิงข้ึน ซึ่งเท่ากับว่าเป็นการสร้างขวัญและกําลังใจในการทํางานได้
ดีขึ้นอีกด้วย และย่ิงไปกว่าน้ันในส่วนของรูปแบบการจัดองค์การเพ่ือบูรณาการการบริหารจัดการ
สาธารณูปการของคณะสงฆ์ด้วยการบริหารจัดการสาธารณูปการสมัยใหม่ ควรจะต้องวางตัวบุคคลให้
เหมาะสมกับศักยภาพตรงตามสายงานโดยไม่เน้นระบบอาวุโส จัดหน่วยงานของวัดให้เป็นแผนก แบ่ง
สัดส่วนความรับผิดชอบหน้าที่และภาระงานให้มีผู้รับผิดชอบลดหลั่นลงไป จะเป็นวัดเล็กหรือวัดใหญ่
ต้องมีผู้ช่วยเจ้าอาวาสหลายองค์ตามความเหมาะสมไม่หนักไปในส่วนใดส่วนหน่ึงในการแบ่งเบาภาระ
งานของเจ้าอาวาส มีการประสานงานกันทุกส่วนสามารถเข้าสํารองช่วยเหลืองานโดยทุกส่วนองค์การ
ของวัดทุกฝ่ายควรได้มีฆราวาสร่วมเป็นผู้รับผิดชอบช่วยเหลือด้วยเพ่ือความคล่องตัวในการดําเนินงาน
บางเรื่องที่จําเป็น องค์การของวัดน้ันต้องทําให้เช่ือมโยงผูกพันมีความสามัคคีให้การดําเนินกิจกรรม
ตลอดได้หลากหลายพร้อมกับมีการวางบุคคลหรือการจัดคนให้มีหน้าที่รับผิดชอบมากช้ีนสําหรับเป็น
วัดขนาดใหญ่ โดยจัดให้องค์การนั้นแบ่งเป็นแผนก จัดให้มีระเบียบมีความสะอาด ร่มร่ืน โดยให้พระ
เณรในวัดรับผิดชอบโดยตรง และมีการส่งเสริมทั้งจากเจ้าอาวาสและประชาชนไม่ควรจัดแบบพุทธ
บริษัทจํากัด แต่เป็นการจัดองค์การเพ่ือสังคมส่วนรวมโดยเจ้าอาวาสให้มีผู้ช่วยทุกแผนกยิ่งดีเพราะจะ
ได้เบาแรงและมีประสิทธิภาพในการทํางานได้ดีขึ้นซึ่งสอดคล้องกับความคิดเห็นของ ธงชัย สันติวงษ์ 
ที่มีแนวคิดว่าการจัดโครงสร้างองค์การ คือ ขั้นตอนการเช่ือมโยงความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างงาน
และโครงสร้างอํานาจหน้าที่ ที่ให้รวมกลุ่มเป็นอันหน่ึงอันเดียวกันโดยอาศัยสายการบังคับบัญชาเป็น
เส้นเช่ือมโยงและนอกจากนี้แล้วในเรื่องของการสื่อสารกันในวัดก็ต้องมีความสะดวกรวดเร็ว เพ่ือให้
สายงานมีประสิทธิภาพ ซึ่งประเด็นน้ีสอดคล้องกับความคิดเห็นของ พระครูวิบูลสารวิสุทธิ์ เจ้า
อาวาสวัดหนองหัวแรต เจ้าคณะตําบลหนองหัวแรต แสดงความคิดเห็นเก่ียวกับการบริหารจัดการ
สาธารณูปการของคณะสงฆ์ด้วยการบริหารจัดการสาธารณูปการสมัยใหม่ ว่า “วัดน้ันโครงสร้างต้อง
ไม่มีเขามีเรา ไม่ยึดเป็นวัดของใครคนใด แต่ให้คิดว่าเป็นวัดของพุทธศาสนา ไม่มีการแบ่งแยก 
โครงสร้างตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ 2505 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 2535 เป็นหลักประสานกันเป็น
ระบบในปัจจุบันส่งเสริมและให้การสนับสนุนความคิดของชาวบ้านเขาร่วมในการบริหารจัดการกันเอ้ือ
ประโยชน์ให้ชาวบ้านด้วย ส่งเสริมเร่ืองการศึกษาอบรมให้ความรู้เพ่ือประกอบอาชีพ ดํารงชีพอยู่ใน
สังคมปัจจุบันอย่างมีความสุข คือวัดอยู่ได้และบ้านก็อยู่ได้” 

ด้านภาวะผู้นํา เป็นลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างคนในกลุ่มรูปแบบหน่ึง ที่มีความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลหน่ึงหรือหลายคนเข้าด้วยกัน โดยผู้นําสามารถชักจูงให้ผู้รับผิดชอบในสายงานต่าง ๆ 
การมีวิสัยทัศน์กว้างไกลในการบริหารจัดซึ่งจะนําให้เกิดความร่วมมือและร่วมใจดําเนินการไปสู่
จุดมุ่งหมายที่ผู้นําต้ังเป้าหมายขององค์กรไว้ได้ หรืออีกนัยหน่ึงที่ว่า ผู้นําหมายถึงผู้ที่มีอิทธิพลเหนือ
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บุคคลอ่ืนและมีความสามารถในการตัดสินใจ การแก้ปัญหา มีความสามารถในการสั่งการ ประสานงาน 
การขอรับการสนับสนุนหรือขอรับความช่วยเหลือโดยชักจูงใจให้ผู้ร่วมงานและผู้ที่เกี่ยวข้องได้
ดําเนินงานไปสู่เป้าหมาย การประชาสัมพันธ์ให้รับทราบหรือมีส่วนร่วมในการทํากิจกรรมของวัด
เพ่ือให้เป็นที่ยอมรับของบุคคลทั่วไป ซึ่งก็หมายความว่า บูรณาการการบริหารจัดการสาธารณูปการ
ของคณะสงฆ์ด้วยการบริหารจัดการสาธารณูปการสมัยใหม่น้ัน เจ้าอาวาสมีความสําคัญมากเพราะ
เป็นเหมือนศูนย์รวมศรัทธาจึงต้องมีความดีงามพร้อมเพ่ือให้ประชาชนมีความเคารพนับถือเมื่อมีความ
เคารพศรัทธาแล้วก็จะสามารถช้ีแจงบอกกล่าวแนะนําและขอความร่วมมือได้ง่ายจึงเป็นผลดีต่อการ
บริหาร ดังน้ันรูปแบบภาวะผู้นําในบูรณาการการบริหารจัดการสาธารณูปการของคณะสงฆ์ด้วยการ
บริหารจัดการสาธารณูปการสมัยใหม่ จะต้องคํานึงดังน้ี เจ้าอาวาสต้องเป็นผู้มีความเคร่งครัดในพระ
ธรรมวินัยเพ่ือเป็นแบบอย่างและสร้างศรัทธา เจ้าอาวาสเป็นผู้มีความสําคัญมากที่สุดของวัด จึงต้อง
เป็นผู้มีวิชา และ จรณะ ดีงาม ต้องเป็นผู้คิดกว้าง มองการณ์ไกล ก้าวทันเทคโนโลยี เป็นผู้ใฝ่รู้ทัน
กระแสโลก มีความโปร่งใส มีใจเอ้ือเฟ้ือ ไม่มีอคติ เปิดเผยตัวเอง ยอมรับความคิดเห็นของทุกฝ่าย รู้
หลักการบริหารอย่างดีและส่งเสริมการศึกษาให้บุคลากรภายในวัดได้มีวิชาความรู้ การบูรณ 
ปฏิสังขรณ์จากวัดเผื่อแผ่ถึงสังคมให้ได้มีการปรับทัศนคติมีความเข้าใจและเข้ามามีส่วนช่วยเหลือวัดใน
หลาย ๆ วิธีการโดยเฉพาะเจ้าอาวาสสําคัญมากดังน้ันจึงต้องเป็นผู้มีคุณธรรมสูงต้องมีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามกฎมหาเถรสมาคม มีการปฏิบัติดีงาม มีความรู้บูรณาการการบริหารจัดการสาธารณูปการ
ของคณะสงฆ์ด้วยการบริหารจัดการสาธารณูปการสมัยใหม่ มีวิสัยทัศน์กว้างไกลในการบริหารจัดการ
วัด โปร่งใส ใช้อํานาจถูกต้อง มีเมตตา ช่วยเหลือสังคมมีใจเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ต่อบุคคลากรในวัดต้องทําให้
คนในองค์การมีความเช่ือมั่นและเกิดศรัทธาแล้วทุกอย่างจะดําเนินการได้ดี ซึ่งสอดคล้องกับความ
คิดเห็นของ พระธรรมโกศาจารย์ (ประยูร ธมฺมจิตโต) ได้กล่าวว่า การบริหารหมายถึง การทํางานให้
สําเร็จโดยอาศัยคนอ่ืน (Getting thing done through other people) เมื่อว่าตามคํานิยามน้ี การ
บริหารพระพุทธศาสนาเริ่มมีอันเป็นรูปธรรมสองเดือนนับจากวันที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ น้ันคือ ในวัน
อาสาฬหบูชาเมื่อพระพุทธเจ้าทรงแสดงพระธรรมเทศนาเป็นครั้งแรกแก่พระปัญจวัคคีย์ ซึ่งทําให้เกิด
พระสังฆรัตนะขึ้น เมื่อมีพระสังฆรัตนะเป็นสมาชิกใหม่เกิดข้ึนในพระพุทธศาสนาอย่างน้ี  พระพุทธเจ้า
ก็ต้องบริหารคณะสงฆ์และการที่พระพุทธเจ้าทรงใช้ในการบริหารกิจการคณะสงฆ์ ซึ่งดํารงสืบต่อมา
จนถึงปัจจุบันเป็นเวลากว่า 2,500 ปี เป็นข้อมูลให้เราได้ศึกษาเรื่องพุทธวิธีบริหาร นอกจากน้ียังมีพุทธ
พจน์ที่เกี่ยวเน่ืองกับการบริหารกระจายอยู่ในพระไตรปิฎก การศึกษาพุทธพจน์เหล่าน้ันก็จะทําให้เรา
ทราบถึงพุทธวิธีบริหาร คุณสมบัติที่จะเป็นทางทําให้เจ้าอาวาสดําเนินการพัฒนาได้สําเร็จในทุก ๆ 
ด้านที่ท้องถิ่นต้องการ คุณสมบัติที่แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการปฏิบัติงานท่ีประสบความสําเร็จ
และจะเป็นผู้นําในการพัฒนาชุมชนได้และเป็นที่ยอมรับของประชากรทุกกลุ่มก็คือ คุณสมบัติการ
ปฏิบัติงานด้วยความสุขุม รอบครอบ มีเหตุผล ตัดสินใจ และแก้ปัญหาได้ดี มีความยุติธรรม มีความ
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ขยัน เข้มแข็งและอดทนไม่ท้อถอยต่องานที่ทํา มีความต้ังใจและจริงจังต่องานที่ทํา ชอบวางแผนก่อน
การปฏิบัติงานเสมอ คุณสมบัติที่เจ้าอาวาสจะเป็นที่ยอมรับในด้านความสามารถ ความเป็นที่น่ายก
ย่องเลื่อมใส คือ คุณสมบัติที่มีความสามารถในการปกครองและบริหารกิจการวัดตามหน้าที่ได้ดี 
เพราะถ้าปฏิบัติงานในหน้าที่ไม่ได้ดีแล้ว ก็คงไม่สามารถพัฒนาภายนอกวัดได้ เพราะเมื่อเจ้าอาวาสมี
ความดีงามแล้วถึงแม้ไม่เป็นนักพัฒนาที่เก่ง แต่ก็มีผู้ช่วยหลายฝ่ายให้การช่วยเหลือ เพราะมีความ
เช่ือถือในผู้นําที่ดี สอดคล้องกับแนวความคิดของ ธงชัย สันติวงษ์ กล่าวว่า ภาวะผู้นําเป็นปัจจัยย่ิงที่มี
ผลกระทบทําให้ทัศนะคติแรงจูงใจ และผลการปฏิบัติงานของคนในองค์การแตกต่างกัน เพราะ
คุณสมบัติที่มีเอกลักษณ์เฉพาะเช่นว่า ความเป็นอยู่เรียบง่าย สันโดษ จะสามรถเพ่ิมความเป็นที่
ไว้วางใจให้แก่ประชาชนได้ คุณสมบัติที่มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์เห็นการณ์ไกล เข้าใจเหตุการณ์และ
สถานการณ์ของวัด ภายนอกวัดของบ้านเมืองและของโลกตามสมควรจะทําให้เป็นผู้พร้อมอยู่เสมอ 
สามารถประยุกต์ความคิดและการสอนศีลธรรมได้ทันต่อกาลสมัย คุณสมบัติเหล่าน้ีถือว่าเป็น
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของพระสงฆ์ไทย ที่มีฐานะเป็นเจ้าอาวาสและผู้นําในหมู่สงฆ์ด้วยกันเอง 
และผู้นําต้องมีความรู้มีวิสัยทัศน์ทันกระแสโลกมีความรู้เร่ืองของหลักการบริหาร มีภาวะผู้นําสูง จึงจะ
ทําให้วัดมีการพัฒนา 

ด้านการติดตามและประเมินผล เพ่ือให้เกิดประโยชน์ในต่อประสิทธิภาพของงานเป็นไป
ตามวัตถุประสงค์ที่กําหนดของแผนงาน และเพ่ือเป็นการหาทางป้องกันและแนวทางแก้ไขปัญหาจาก
ผลการดําเนินกิจกรรมต่าง ๆ และเพ่ือหาข้อเท็จจริงในปัญหาที่อาจเกิดข้ึนในลักษณะต่าง ๆ เช่น
ปัญหาการดําเนินงานขององค์การ สภาพบริบทที่มีอยู่ ข้อเสนอแนะหรือความคิดเห็นของประชาชน
เป็นการวิเคราะห์องค์กร อันมีแนวโน้มของการท่ีจะเปลี่ยนแปลงได้ในอนาคต ป ัญหาเศรษฐกิจและ
สังคม สภาพปัญหาของการเมืองโดยรับฟังข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะของบุคลากรในวัดหรือชุมชนใน
พ้ืนที่บริการ ที่จะกระทบถึงหรือจะมองอีกลักษณะหนึ่งที่ว่าขั้นตอนการประเมินผลน้ัน ทําให้สามารถ
ทราบถึงจุดยืนขององค์การ ผู้ที่ทําการวางแผนต้องมีความรู้ ความเข้าใจบริบทในภาพลักษณ์หรือ
สถานะขององค์การต้ังแต่ภูมิหลังจนถึงปัจจุบันอย่างถ่องแท้ไม่ว่าจะเป็นจุดอ่อน (Weaknesses) จุด
แข็ง (Strengths) โอกาส (Opportunities) และอุปสรรค (Threats) อีกทั้งต้องเข้าใจในสถานการณ์
ปัจจุบันเป็นอย่างดี ทั้งจากเอกสารงานวิจัยหรือการทําวิจัย มีการประเมินผลในการบริหารจัดการ
น้ันๆ ได้ถูกต้อง จะสามารถประเมินผลงานการบริหารจัดการของตนได้ว่ามีข้อบกพร่องหรือไม่ พร้อม
ที่จะทําการแก้ไขในกิจกรรมใดเพ่ือให้การบริหารจัดการที่สมบูรณ์ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ 
ประชุม รอดประเสริฐ ได้ให้ความหมายของการควบคุมว่า การควบคุมหมายถึง การวัดผลแห่ง
ความสําเร็จ โดยเทียบกับมาตรฐานที่ได้กําหนดไว้ และปรับปรุงข้อบกพร่อง เพ่ือให้ผลแห่ง
ความสําเร็จเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน มีการวางแผนงานท่ีมีความสอดคล้องประสานกัน
เพ่ือดําเนินไปสู่จุดมุ่งหมาย หรือไม่ ซึ่งการประเมินผลการวางแผน หรือการทํางานใดในการบริหาร 
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ทําได้ทั้ง 3 ระยะ คือก่อนการวางแผน ช่วงระหว่างปฏิบัติงานและเมื่อแผนงานสิ้นสุด ซึ่งการประเมิน
จะช่วยวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือใช้ในการตัดสินใจเลือกทางเลือกที่มีอยู่หลายทาง เพ่ือให้แผนงานมีความ
สมบูรณ์ที่สุด เมื่อครบทุกขั้นตอนการนําแผนไปปฏิบัติตามกระบวนการที่กําหนดไว้ และต้องมีการ
ติดตามแผนตลอดเวลาเพ่ือพลิกแพลงให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม ดังน้ันการติดตามและ
ประเมินผลในบูรณาการการบริหารจัดการสาธารณูปการของคณะสงฆ์ด้วยการบริหารจัดการ
สาธารณูปการสมัยใหม่น้ัน จะต้องมีการประเมินผลของการทํางานเพ่ือหาจุดดีจุดด้อย และคอย
ตรวจสอบดูแลอย่างใกล้ชิดเพ่ือความรวดเร็วของการบริหารงานส่วนการประเมินผลน้ันก็มีทั้งเป็น
ทางการและไม่เป็นทางการ หรืออาจใช้การสังเกต ดังน้ันรูปแบบการประเมินผลในบูรณาการการ
บริหารจัดการสาธารณูปการของคณะสงฆ์ด้วยการบริหารจัดการสาธารณูปการสมัยใหม่  ซึ่งจะต้องมี
การประชุมประเมินผลทุกเดือนและประจําปี เพ่ือติดตามงานตามแผนที่วางไว้ ในการประเมินผลต้อง
มีการประชุมทุกฝ่ายตามความเหมาะสม เพ่ือรับรู้ร่วมกัน บางวัดที่มีขนาดเล็กก็อาจประเมินจากการ
สังเกต และช่วยกันประสานงาน ถ้าเป็นวัดขนาดใหญ่ต้องมีการประเมินแบบสภาพุทธบริษัทจํากัดมี
การตรวจสอบผลงาน ถ้าพบจุดบกพร่องต้องหาทางแก้ไข โดยใช้ข้อมูลจากทุกฝ่ายร่วมมือกันเพ่ือความ
เป็นเอกภาพของวัด การประเมินผลงานของวัดน้ันอาจเป็นการทําไปแบบไม่เป็นทางการมากนัก เป็น
การยึดหลักการอยู่ร่วมกันตามพระธรรมวินัย และกฎระเบียบของวัด แต่บางครั้งการประเมินผลน้ัน
หากมีจุดบกพร่องก็ช่วยกันแก้ไข สิ่งไหนดีงามก็ส่งเสริม หรือในการมอบหมายอํานาจหน้าที่ก็เป็นการ
ทําด้วยมุ่งหวังให้องค์การมีความเป็นระเบียบ สะอาด สว่าง สงบ ตามแนวทางของพระพุทธศาสนา ซึ่ง
สอดคล้องกับความคิดเห็นของ พระครูอุทัยกิจจารักษ์ (สุรางค์ สุจิณฺโณ) ได้ศึกษาวิจัยเร่ือง “รูปแบบ
การบริหารจัดการ การเผยแผ่พระพุทธศาสนาขององค์กรปกครองคณะสงฆ์ ภาค 2” ผลการวิจัย พบว่า 
การติดตามประเมินผลบุคลากรที่เผยแผ่พระพุทธศาสนาและจัดทํารายงานผลการดําเนินงานการเผยแผ่
และจัดหางบประมาณสนับสนุนให้ การอุปถัมภ์กิจกรรมและบุคลากรที่ทําหน้าที่เผยแผ่พระพุทธ 
ศาสนา จะช่วยให้การทํางานน้ันสําเร็จได้มากขึ้น เพราะเริ่มต้นการที่เราจะทําอะไรก็จะต้องมีฐาน
เสียก่อน ถ้าทําอะไรโดยไม่มีข้อมูล ไม่มีฐาน ไร้ทิศทาง ไม่มีการคํานวณถึงศักยภาพ ประสิทธิภาพของ
ตนเอง ก็คงไม่สําเร็จตามเป้าหมายได้ 

ทักษะเชิงเทคนิค การจัดการเพ่ือพัฒนาวัด การจัดการมอบหมายหน้าที่ให้บุคลากรในวัดมี
การกระจายอํานาจในการบริหารและอํานาจการส่ังการในบางกิจกรรมหรือบุคลากรที่ช่วยเหลือ
กิจกรรมของวัดในเร่ืองนิเวศวิทยาแนวลึก (Deep Ecology) แนวคิดและการเคลื่อนไหวทางการ
อนุรักษ์ธรรมชาติจะเรียกร้องให้มีการเปลี่ยนแปลงในระดับลึก คือมนุษย์ต้องเปลี่ยนแปลงที่ต้นเหตุ
ของปัญหา อันหมายถึงโลกทัศน์ซึ่งเป็นพ้ืนฐานของการกระทําทั้งปวงของมนุษย์ เน้นการปฏิบัติหรือ
แก้ไขกระบวนทัศน์ของมนุษย์ในฐานะปัจเจกชน มนุษย์ไม่ควรไปรุกรานและทําร้ายธรรมชาติ ควรอยู่
ร่วมกับธรรมชาติอย่างกลมกลืน เพราะสรรพสิ่งมีคุณค่าในตัวเอง เป็นการสร้างเศรษฐกิจสังคมอย่าง
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ใหม่ ทําให้มนุษย์อยู่กับธรรมชาติอย่างกลมกลืน มีชีวิตที่เรียบง่าย บริโภคทรัพยากรให้น้อยลง แต่ใช้
เวลาและพลังงานของชีวิตไปแสวงหาความงามและความจริงให้มากขึ้น สอดคล้องตามแนวคิดของ
ทอมัส เบรี่ (Thomas Berry) นักเทววิทยาแนวนิเวศวิทยาชาวแคธอลิก เสนอว่าการเปลี่ยนแปลง
ของกระบวนทัศน์ทางศาสนาและปรัชญาคร้ังใหญ่เป็นสิ่งจําเป็นต่อการแก้ไขวิกฤตการณ์สิ่งแวดล้อม
ในปัจจุบัน มนุษย์ต้องเปลี่ยนความคิดจากการต้ังตัวเองเป็นศูนย์กลางไปเป็นให้โลกหรือแผ่นดินเป็น
ศูนย์กลาง หรือเป็นประธานสําหรับเป็นกรอบความคิดใหม่ของระบบคุณค่าเดิมทีหลังจากการเกิดโลก
เมื่อ 4.5 พันล้านปีก่อน 

นิเวศวิทยาในพุทธปรัชญา พระพุทธองค์ได้ตรัสธรรมที่เป็นเหตุแห่งความเจริญและความ
เสื่อมของโลกมนุษย์ การเป็นอยู่ของมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายว่าขึ้นอยู่กับธรรมชาติคือ ระบบ
สิ่งแวดล้อม หากระบบนิเวศที่เป็นอยู่สูญเสียไป ชีวิตของมนุษย์และสัตว์ก็ไม่สามารถดํารงอยู่ได้เช่นกัน 
มีหลักคําสอนเก่ียวกับ นิเวศวิทยาทั้งในพระธรรมและพระวินัยที่ตรัสไว้แก่พุทธบริษัทเพ่ือการอนุรักษ์
และแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม ตามพุทธประวัติ พระพุทธองค์ทรงประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพาน 
ท่ามกลางสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติทั้งสิ้น ธรรมชาติจึงมีความสัมพันธ์กับพระพุทธเจ้าอย่างลึกซึ้ง และ
ธรรมชาติเป็นปัจจัยสําคัญที่ช่วยให้พระพุทธองค์ทรงค้นพบ สัจธรรม เพ่ือให้มนุษย์ปฏิบัติต่อธรรมชาติ 
สิ่งแวดล้อมด้วยท่าทีที่เป็นมิตร และกลับเข้าสู่ความเป็นนิเวศ ที่จะเป็นทางให้มนุษย์ทั้งหลายพบกับ
ความสุขอันแท้จริง มีความเห็นของ ชาร์ลส์ ดาร์วิน ที่มีความคิดเห็นได้สอดคล้องกับนิเวศวิทยาแนวพุทธ
คือ สิ่งแวดล้อมมีคุณค่าในตัวและมีความเท่าเทียมกันกับมนุษย์เพราะเป็นสิ่งที่อาศัยอยู่ในโลกน้ี
เหมือนกัน มนุษย์ไม่อาจวัดคุณค่าของสิ่งแวดล้อมด้วยเกณฑ์ทางธุรกิจหรือไม่อาจหาเหตุผลเร่ือง
ประโยชน์ที่มีต่อมนุษย์ และความคล้ายคลึงกันในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม คือเน้นการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมเป็นสําคัญ แบบไม่ต้องมีการพัฒนาจึงคัดค้านการกระทําทุกอย่างที่จะต้องเปลี่ยนแปลง
สิ่งแวดล้อม และพยายามเข้าไปมีบทบาททางการเมืองเพ่ือกําหนดนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมและก่อต้ัง
องค์กรต่าง ๆ เพ่ือพิทักษ์สิ่งแวดล้อม 

ทักษะเชิงมนุษย์ มนุษยสัมพันธ์เพ่ือการพัฒนาคนในวัดด้วยการดําเนินกิจกรรม 5 ส (Self 
Improvement Activity) โครงการทําความสะอาดจัดระเบียบภายในที่พักตลอดจนพ้ืนที่สาธารณะที่
ใช้ร่วมกันและพ้ืนที่ศาสนสถานเป็นการทําบุญในตัวกําหนดขั้นตอนการปฏิบัติและหน้าที่ของบุคลากร
ในการดําเนินการตามโครงการต่าง ๆ เพ่ือจัดระเบียบสร้างบรรยากาศที่ดี การจัดเก็บและกําจัดสิ่ง
ปฏิกูล โดยได้รับการสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นเข้ามามีส่วนช่วยเหลือ ชุมชนให้ความ
ร่วมมือด้วยดี สร้างความสามัคคีมั่นคงเข้มแข็ง ร่วมใจในการทํากิจกรรม 5 ส การจัดระเบียบวิธีการ
ดูแลรักษาเก็บวัตถุอุปกรณ์เครื่องใช้ อย่างเป็นระเบียบ ดูแลสวยงามสะดวกต่อการหยิบใช้ หรือ
โดยรวมเพ่ือดูแลสุขอนามัยภายในวัดรวมถึงชุมชนให้ดีขึ้น ดูแลแก้ปัญหาผลกระทบที่อาจเกิดและแผน
สํารองในการดําเนินกิจกรรม และการให้ข้อมูลกับประชาชนเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพ และผลกระทบจาก
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มลพิษที่เกิดจากการไม่ดูแลสุขอนามัยให้ดี ซึ่งจะทําให้พระภิกษุสามเณรรวมถึงคนในชุมชนมีสุขภาพ
กายสุขภาพจิต และการดูแลสุขอนามัยภายในวัดกับบ้านให้ดีขึ้น และสิ่งแวดล้อมภายในวัดชุมขนที่ดี
ขึ้น สอดคล้องตามผลการปฏิบัติของ พระครูสุวรรณโพธิคุณ เจ้าอาวาสวัดโพธิ์ทอง กระโพธิ์ ที่ว่า
เป็นศาสนสถานที่ได้รับการพัฒนาเพ่ือพระภิกษุสงฆ์สามเณรได้ทําศาสนกิจพุทธบริษัทได้ร่วมศาสนพิธี 
ได้อย่าดีมีความสุข ได้มีความผูกพันหรือมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อกันและเป็นศาสนสถานที่ประชาชนคน
ชุมชนชาติพันธ์ุต่าง ๆ ที่อาศัยโดยรอบและใกล้เคียงวัดได้อาศัยใช้ทํากิจกรรมสังคมได้เป็นอย่างดี ตาม
หลักการสร้างมนุษยสัมพันธ์ที่ดีร่วมกันและเป็นไปตามแนวคิดของ Ceorge R. Terry ที่ได้ให้
ความสําคัญของการแบ่งประเภทงานไว้ว่า “ในการพิจารณาแยกประเภทงาน จัดกลุ่มงาน และออกแบบ
งานสําหรับผู้ทํางานแต่ละคน (Identification of Work & Grouping Work) ก่อนอ่ืนผู้บริหารจะต้อง
พิจารณาตรวจสอบแยกประเภทดูว่า กิจการของตนน้ันมีงานอะไรบ้างที่จะต้องจัดทําเพ่ือให้กิจการ
ได้รับผลสําเร็จตามวัตถุประสงค์ ขั้นต่อมาก็คือ การจัดกลุ่มงานหรือจําแนกประเภทงานออกเป็น
ประเภท โดยมีหลักที่ว่างานที่เหมือนกันควรจะรวมอยู่ด้วยกัน เพ่ือให้เป็นไปตามหลักการของการแบ่ง
งานกันทํา” ถ้าแต่ละวัดได้จัดประเภทงานที่เหมือนหรือคล้ายกันก็จะสะดวกต่อการบริหารจัดการ
ภายในเครือข่ายได้อย่างลงตัว แต่มีข้อควรส่งเสริมให้เจ้าอาวาสของแต่ละวัดได้มีการติดตามและ
ประเมินผลทุกขั้นตอน และได้ประสานผู้ที่เกี่ยวข้องมารับทราบร่วมกันการทํางานอย่างเป็นระบบ
ย่อมจะเกิดประสิทธิผลมีประสิทธิภาพที่เจริญก้าวหน้า 

ทักษะเชิงมโนมติ วิสัยทัศน์เพ่ือการพัฒนาวัดและชุมชนในการบริหารด้านภูมิสถาปัตยกรรม 
(Landscape Architecture) ศาสนวัตถุซึ่งเป็นสิ่งที่มีความเก่ียวเน่ืองกับศาสนาและเป็นสิ่งเคารพ 
บูชา เช่น พระพุทธรูป พระไตรปิฎก สําหรับศิลปวัตถุน้ันเป็นสิ่งที่เก่ียวเนื่องกับศาสนาและศาสนสถาน 
ต้องรักษารูปแบบและวิธีการให้คงสภาพตามรูปแบบหรือไม่ออกนอกหลักการที่เป็นจริงที่มักทําขึ้น
ด้วยฝีมืออย่างประณีตและมีคุณค่าสูงในทางศิลปะ เช่น ธรรมาสน์ ตู้พระธรรม ภาพเขียน รูป ป้ัน 
เครื่องลายคราม เครื่องถม เครื่องบูชา และเครื่องตกแต่ง ในท้องถ่ินหรือเป็นมรดกทางศาสนาและ
วัฒนธรรม คติการวางผังวัดพุทธนิกายเถรวาทมาจากคติจักรวาลในศาสนาพุทธ โดยจักรวาล ตาม
ความเช่ือของพุทธศาสนามีขอบเขตและส่วนประกอบชัดเจน คือ กําแพงจักรวาล (ภูเขาจักรวาล) เป็น
ขอบเขตช้ันนอกสุด มีศูนย์กลางเป็นเขาพระสุเมรุล้อมรอบด้วยสัตตบริภัณฑ์ 7 ช้ัน รอบจุดศูนย์กลาง
ทั้ง 4 ทิศเป็นทวีปทั้ง 4 ได้แก่ อุตรกุรุทวีป (ทิศเหนือ) อมรโคยาน (ทิศตะวันตก) ชมพูทวีป (ทิศใต้) และ
ปุพพวิเทห (ทิศตะวันออก) โดยทั้งหมดคั่นด้วยมหานทีสีธันดร ความเช่ือดังกล่าวได้แก่ การวางผังวัด
พุทธนิกายเถรวาทมักจะแสดงอยู่ในเขตพุทธาวาสโดยมี จุดศูนย์กลางเป็นงานสถาปัตยกรรมอันเป็น
สัญลักษณ์ของเขาพระสุเมรุ มีสถาปัตยกรรมภายในเขต เป็นสัญลักษณ์แทนทวีปหรือภูเขาต่าง ๆ และ
มีการกําหนดอาณาเขตอย่างชัดเจนโดยใช้กําแพงแก้ว แทนภูเขาจักรวาล ซึ่งรูปแบบดังกล่าวมักจะ
เปลี่ยนไปตามความนิยมในแต่ละยุคสมัย เป็นการบูรณาการผลงานสร้างสรรค์ของชนในชาติที่เป็น
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สมบัติทางวัฒนธรรมอันมีคุณค่าที่ตกทอดมาจากรุ่นก่อน เป็นประจักษ์พยานของพัฒนาการทาง
ประวัติศาสตร์หมายรวมถึงสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์ได้สร้างข้ึน และระบบนิเวศซึ่งเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่า
ไม่สามารถหาทดแทนได้ เป็นเคร่ืองหมายที่สะท้อนให้เห็นถึงความสําเร็จของผู้คนในอดีต แสดงให้เห็น
ถึงวัฒนธรรมที่โดดเด่น และเอกลักษณ์ของพ้ืนที่ มีการสืบทอดมาต้ังแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน และควรค่า
แก่การสืบสานต่อไปในอนาคต ไม่สมควรจัดการสร้างเก่ียวกับรูปสักการะในทัศนคติที่ต่างศาสนา 
สอดคล้องตามแนวความคิดของ พระครูปลัดกิตติวรวัฒน์ (ทองพูล อินฺทโชโต) เจ้าอาวาสวัดสมรโกฏิ  
กล่าวว่าได้ประสบการณ์ใหม่ๆ จากการดําเนินการแก้ไขข้อผิดพลาดบกพร่องในการบริหารจัดการ ได้
ศึกษาประวัติความเป็นมาและศิลปวัฒธรรมรากเหง้าเพ่ือการวางแผนในการพัฒนาให้สืบทอดต่อไป 
และสอดคล้องกับความคิดเห็นของ Deutsch ให้คําจํากัดของการบูรณาการ หมายถึง ความสัมพันธ์
ระหว่างหน่วยต่าง ๆ ซึ่งพ่ึงพาอาศัยกันและกันและร่วมมือกันเพ่ือให้เกิดสิ่งใหม่ในระบบและแต่ละ
หน่วยไม่สามารถทําได้โดยลําพัง อันมีหน้าที่หลักของการรวมกลุ่มมี 3 ประการ 1) เพ่ือให้ได้มาซึ่ง
ความสามารถเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ต่าง ๆ ได้มากข้ึน 2) เพ่ือให้ประสบความสําเร็จในเรื่องใดเรื่องหน่ึง
โดยเฉพาะ และ 3) เพ่ือให้ได้มาซึ่งภาพพจน์ของตน และเอกลักษณะในบทบาทใหม่ จากวัฒนธรรม
รากเหง้า 
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บทที่ 5 
สรุปผลการวิจัย และข้อเสนอแนะ 

 
ในการวิจัยเร่ือง “บูรณาการบริหารจัดการสาธารณูปการของคณะสงฆ์ด้วยการบริหาร

จัดการสาธารณูปการสมัยใหม่” โดยผู้วิจัยได้ทําการศึกษา ซึ่งมีวัตถุประสงค์ดังน้ี 1) เพ่ือศึกษาสภาพ
การบริหารจัดการสาธารณูปการของคณะสงฆ์ 2) เพ่ือศึกษาการบริหารจัดการสาธารณูปการสมัยใหม่ 
3) เพ่ือบูรณาการการบริหารจัดการสาธารณูปการของคณะสงฆ์ด้วยการบริหารจัดการสาธารณูปการ
สมัยใหม่ และ 4) เพ่ือนําเสนอแนวทางและการสร้างองค์ความรู้เก่ียวกับ “รูปแบบบูรณาการบริหาร
จัดการสาธารณูปการของคณะสงฆ์ด้วยการบริหารจัดการสาธารณูปการสมัยใหม่” ผู้วิจัยใช้ระเบียบ
วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยใช้รูปแบบผสมผสาน (Mixed methods) วิจัย
เอกสาร (Doccumentary Research) การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview ) และการ
ประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group Discussion)  

  จากผลการศึกษามีข้อสรุปผลการวิจัย ดังน้ี 
 

5.1 สรุปผลการวิจัย 
 
5.1.1 สภาพการบริหารจัดการสาธารณูปการของคณะสงฆ์ 
การบริหารจัดการงานสาธารณูปการ เป็นงานที่ปฏิบัติเก่ียวกับงานก่อสร้างซ่อมแซมและ

งานบูรณปฏิสังขรณ์พร้อมกับเป็นการวางแผนปรับปรุงบริเวณพ้ืนที่ของวัด การพัฒนาวัดในด้านวัตถุ
ทุกอย่างไม่เฉพาะแต่ศาสนสถานเท่าน้ัน หากรวมไปถึงการทําวัดให้สะอาด ร่มร่ืน สะดวกสบาย การทํา
ถนนทางเดินในวัด และการตบแต่งวัดให้ดูสวยงามให้สบายตาเป็นศาสนสถานที่สัปปายะ ปัญหาที่พบ 

1. ระเบียบวิธีการบริหารจัดการงบประมาณมีปัญหา 
2. ระบบการบริหารจัดการสาธารณูปการ ทั้งศาสนวัตถุ ศาสนสถาน ศาสนบุคคลท่ี

สามารถตรวจสอบหรือถ่วงดุลอํานาจกันได้ให้ดําเนินงานไปมีประสิทธิภาพ 
3. วัสดุอุปกรณ์สิ่งปลูกสร้างและการบูรณปฏิสังขรณ์ในแต่ละวัดยังมีสภาพไม่พร้อม ไม่

เหมาะสม ไม่เป็นที่สัปปายะ ไม่สะอาด ไม่เป็นระเบียบ 
4. การจัดการของพระสังฆาธิการอาจจะขาดการวางแผน ขาดการจัดทีมงานทั้งพระสงฆ์

และฆราวาส ขาดผู้ให้การสนับสนุนวิธีการจัดการที่เหมาะสมกับการก่อสร้างและการบูรณปฏิสังขรณ์
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   5.  การบูรณปฏิสังขรณ์พระเจดีย์ โบสถ์ กุฏิเสนาสนะ ศาลาการเปรียญ ที่ผิดจากรูปแบบ
ด้ังเดิมและการควบคุมตรวจสอบ รวมถึงงบประมาณที่ได้รับ 

 6.  การปรับภูมิทัศน์ของศาสนสถานรวมไปถึงเขตปริมณฑลของวัด สะพาน ถนนการสัญจร
เช่ือมต่อวัดกับชุมชน 

 7.  การจัดหาแหล่งนํ้า เตรียมนํ้าบริโภคอุปโภคที่สะอาด ห้องสุขา โรงครัว สถานที่จอด
ยานพาหนะสําหรับผู้มาร่วมศาสนกิจ 

 5.1.2 การบริหารจัดการสาธารณูปการสมัยใหม่ 
 เป็นการบริหารจัดการพัฒนาวัดให้เป็นเรื่องของการเสริมสร้างศรัทธาของพุทธศาสนิกชน ที่

ถือว่าบุคลากรเป็นปัจจัยสําคัญและมีอิทธิพลต่อการพัฒนาวัดโดยเน้นการวิเคราะห์องค์การเชิงระบบ 
(Systems Analysis of Organization) ความสัมพันธ์ระหว่างส่วนต่าง ๆ ที่อยู่ภายในองค์กร การศึกษาว่า
องค์การในระบบหน่ึง ๆ น้ันได้คํานึงถึงองค์ประกอบภายในองค์กร ทุกส่วน ได้แก่ ตัวป้อน กระบวนการ 
ผลผลิต ผลกระทบ และสิ่งแวดล้อม ( Input process  Output Feedback and Environment ) 
การศึกษาองค์การในรูประบบน้ันได้พยายามที่จะมององค์การในลักษณะการเคลื่อนไหว (Dynamic) 
และปรับเข้ากับรูปแบบองค์การได้ในทุกสภาวะแวดล้อม ด้วยการบริหารจัดการใน 3 ทักษะ เพ่ือการ
บริหารจัดการคือ ทักษะเชิงเทคนิค (การจัดการ) ทักษะเชิงมนุษย์ (มนุษยสัมพันธ์) และทักษะเชิง
มโนมติ (วิสัยทัศน์) พบข้อดี ดังน้ี  
 ข้อดีของการบริหารสาธารณูปการสมัยใหม่ 

1. มีคุณภาพด้วยการกระจายอํานาจ 
2. ได้รับความร่วมือจากหน่วยงานและประชาชน จิตอาสา อาสาสมัครเฉพาะกิจ เพ่ือการ

พัฒนาวัด ด้านสาธารณูปการเป็นอย่างดี 
3. มีการวางแผนอย่างเป็นระบบ 
4. มีการจัดผังวัดตามระเบียบแบบแผน 
5. มีการดูแลบํารุงรักษา หรือซ่อมแซมบูรณปฏิสังขรณ์ ที่ทันกาล 
6. บุคลากรมีคุณภาพ มีความรู้ความสามารถจากการฝึกอบรมและศึกษาเพ่ิมเติม 
7. มีเครือข่ายประสานความร่วมมือช่วยเหลือกัน 
8. มีกองทุนมูลนิธิสนับสนุนการบูรณปฏิสังขรณ์ 
9. มีการดูแลสุขพลานามัยด้วยกิจกรรม 5 ส 
10. มีการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติจากนิเวศวิทยาแนวลึก 
12. การพัฒนาวัดให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวและการเรียนรู้ด้วยการจัดพิพิธภัณฑ์ในวัด  
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5.2 องค์ความรู้ท่ีผู้วิจัยได้รับ  
  
 บูรณาการการบริหารจัดการสาธารณูปการของคณะสงฆ์ด้วยการบริหารจัดการสาธารณูปการ
สมัยใหม่ โดยใช้ตัวแปรเพ่ือบูรณาการการบริหารจัดการตามหลักการที่ยอมรับได้ทั้ง 4 ด้าน คือ 1. ด้าน
การวางแผน (Planning)  2. ด้านการจัดการองค์การ (Organizing) 3. ด้านภาวะผู้นํา (Leader) 4. ด้าน
การติดตามและประเมินผล (Follow & Evaluation) บูรณาการกับทักษะการบริหารสมัยใหม่ 3 ด้าน คือ
ด้านทักษะเชิงเทคนิค(การจัดการ) 2. ด้านทักษะเชิงมนุษย์(มนุษยสัมพันธ์) และ 3.ด้านทักษะเชิงมโนมติ
(วิสัยทัศน์) ซึ่งสามารถสร้างเป็นรูปแบบบูรณาการการบริหารเป็นทฤษฎี PSDH MODEL ได้แก่ 
Population คนหรือมนุษย์ System ระบบองค์ความรู้เพ่ือที่ทุกคนทุกฝ่าย Doing การปฏิบัติการพัฒนา
องค์ความรู้แต่ละหน้าที่ภาระงาน Harmony ความเป็นอันหน่ึงอันเดียวกลมเกลียว เพ่ือนําไปสู่บูรณาการ
การบริหารจัดการสาธารณูปการของคณะสงฆ์ด้วยการบริหารจัดการสาธารณูปการสมัยใหม่ 
 องค์ความรู้ใหม่ที่ได้จากการใช้ทักษะทั้งสามมาบูรณาการกับหลักการบริหารจัดการ
ทั่วไป มีองค์ประกอบ 4 ส่วน คือ 
 

 
 

ภาพที่ 5.1  แสดงองค์ความรู้บูรณาการบริหารจัดการสาธารณูปการสมัยใหม ่
 

1.  Population ประชากร คนหรือมนุษย์ ไม่ว่าจะอยู่ในกระบวนการใด คนเป็นส่วนประกอบ 
สําคัญ เป็นทรัพยากรการบริหารที่สําคัญที่สุดเพราะเป็นสิ่งมีชีวิตซึ่งมีจิตใจ มีอารมณ์ มีสติปัญญาและ
มีความรู้สึก “คน” สามารถสร้างคุณค่าและสร้างมูลค่าเพ่ิมได้ โดยคนสามารถเรียนรู้เพ่ิมพูนทักษะ
ทางด้านความคิดและการกระทําเป็นคนที่มีคุณภาพ มีความรู้และมีความสามารถ 
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2. System ระบบหลักวิชาหรือองค์ความรู้ที่มีอยู่ของแต่ละคน เพ่ือร่วมดําเนินกิจการของ
องค์กร เป็นความรู้ความสามารถของทรัพยากรบุคคลผู้รับผิดชอบเรื่องการจัดการและการจัดสรร
ทรัพยากรอ่ืน ๆ เป็นการบริหารทรัพยากรอ่ืน ๆ ให้คุ้มค่าซึ่งส่งผลให้ผู้ใช้ทรัพยากรอ่ืน ๆ ให้คุ้มค่ามี
ประสิทธิภาพ เพ่ือสนับสนุนภารกิจรองหรือภารกิจสนับสนุนที่ไม่เพียงพอ เพ่ือเสริมสร้างความเป็นเลิศ
ให้กับองค์กร 
 3.  Doing การปฏิบัติในการพัฒนาคนเพ่ือให้ดําเนินกิจกรรมขององค์ เมื่อมีความรู้
ความสามารถและได้ทําการพัฒนาจนให้องค์กรก้าวหน้าทันสมัย หรือถ้ายังไม่มีความรู้ความสามารถก็
ไปศึกษาเพ่ิมเติมเป็นการฝึกอบรมอย่างเป็นระบบและเช่ือมโยงกับผลการพัฒนาขององค์กร เพราะ
ประสิทธิภาพขึ้นอยู่กับความสามารถของทุกคน การสร้างความสําเร็จจะนํามาซึ่งความสําเร็จ ของ
แผนยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ และพันธกิจ โดยจะทําให้องค์กรอยู่รอดและเจริญเติบโต 
 4.  Harmony ความผูกพันต่อองค์กรเพ่ือนร่วมองค์กร ความรักความสามัคคีในองค์กร 
ความหวังดีต้องการให้องค์กรก้าวหน้า ความมีจุดมุ่งหมายเดียวกันหรือการเป็นส่วนหน่ึงขององค์กรที่
จะมายึดเหน่ียว ถ้าทรัพยากรบุคคลมีคุณภาพมีความรู้ มีความเข้าใจ รักองค์กร ทุ่มเทเพ่ือสัมฤทธ์ิผล 
และช่ือเสียงองค์กร จะทําให้องค์กรมีความเป็นเลิศและได้รับการยอมรับ หากบุคลากรในองค์กรไม่มี
ความพึงพอใจในการทํางาน จะมีผลต่อคุณภาพของงานท่ีลดลง การปฏิบัติงานไม่เต็มความสามารถ 
และส่งผลต่อการขาดวินัยในการทํางาน แต่หากองค์กรที่มีความพึงพอใจในการทํางานสูงจะมีผล
ทางบวกต่อการปฏิบัติงาน ดังน้ันองค์กรจึงควรที่จะต้องพิจารณาว่าปัจจัยใดบ้างที่มีส่วนสําคัญในการ
สร้างความรู้สึกการมีส่วนร่วม สร้างความผูกพันและขวัญกําลังใจให้แก่บุคลากร 

 
ภาพที่ 5.2 ภาพ PSDH MODEL  
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5.3 ข้อเสนอแนะ 
   
 5.3.1 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายสําหรับพระสังฆาธิการ 
 1. การวางแผนเป็นอย่างดี เพ่ือเพ่ิมศักยภาพบูรณาการการบริหารจัดการสาธารณูปการ
ของคณะสงฆ์ด้วยการบริหารจัดการสาธารณูปการสมัยใหม่  ได้เป็นอย่างดีผลการศึกษาพบว่ามี
ความสําคัญมาก ดังน้ัน จึงควรมีความรู้ความเข้าใจและการดําเนินงานต้องมีการวางแผนทุกครั้งเสมอ 
การจัดกิจกรรมด้วยความเช่ียวชาญจะสามารถสนองและรองรับความเปล่ียนแปลงทันสมัยและนําต่อ
ความเจริญก้าวหน้าของการสาธารณูปการ 
 2.  การประชุมบ่อยครั้งเพ่ือการจัดให้มีกิจกรรมหลักอย่างเป็นเอกภาพ ในการบริหาร
จัดการสาธารณูปการสมัยใหม่ บุคลากรที่มีความเหมาะสมนอกจากจะมีคุณสมบัติตามที่กําหนดไว้ใน
พระพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ 2505 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมแล้ว ควรเป็นผู้บริหารสมัยใหม่ ที่กล้าคิดกล้า
ทํา มีความคิดนอกกรอบ มีวิสัยทัศน์กว้างไกล เห็นประโยชน์ของพระศาสนาเป็นที่ต้ัง แนวคิดการเป็น
ผู้นําผู้บริหารสอดรับหรือชักจูงให้ที่ประชุมมีความเห็นถูกต้องสอดคล้องตามจุดหมายของการบริหาร 
 3.  การดําเนินกิจกรรมทุกอย่างของคณะสงฆ์ เพ่ือให้เป็นรูปแบบของบูรณาการการบริหาร
จัดการสาธารณูปการสมัยใหม่ของวัด ผลต้องเป็นสถานท่ีสับปายะ สงบร่มเย็น ฝึกจิตสมาธิ ให้ความรู้
และปัญญากับผู้ที่มาเข้าวัด 
 4. มีการพัฒนาความรู้ในการบริหารจัดการสาธารณูปการต้องมีความสามารถในการใช้
ทักษะเชิงเทคนิค (Technical Skill) การจัดการความสามารถในการใช้ความรู้ใช้เครื่องมือเทคโนโลยี
สมัยใหม่เพ่ือการบริหารของวัดให้กับบุคลากรในและกับชุมชนตามระเบียบวิธีการ ที่สามารถทํา
ปฏิบัติงานด้วยวิธีการทํางานที่เหมาะสมให้งานบรรลุผลสําเร็จคือ การวางแผน กระบวนการกลุ่มและ
ติดต่อสื่อ ทักษะเชิงมนุษย์ (Human Skill) ความสามารถในการปฏิบัติงานร่วมกับคน สามารถเข้าใจ
และจูงใจคนอ่ืนให้ร่วมมือร่วมใจทํางานได้อย่างดีด้วยการจูงใจและบํารุงขวัญการประสานงาน ทักษะ
เชิงมนุษย์ (Human Skill) ความสามารถในการปฏิบัติงานร่วมกับคน สามารถเข้าใจและจูงใจคนอ่ืน
ให้ร่วมมือร่วมใจทํางานได้อย่างดีด้วยการจูงใจและบํารุงขวัญการประสานงาน  
 5.  เจ้าอาวาสเป็นผู้กล้าคิดกล้าทําและกล้าตัดสินใจ เจ้าอาวาสพร้อมช่วยชักจูงโน้มน้าวให้
บุคลากรในวัดและผู้เก่ียวข้องปฏิบัติงานตามที่ได้รับด้วยความเต็มใจ 
 6.  การบริหารจัดการสาธารณูปการควรพัฒนาและสนับสนุนให้มีการติดต่อสื่อสารที่มี
ความสะดวกรวดเร็วและชัดเจน ให้มีการปฏิบัติงานที่มีการควบคุม ดูแลอย่างใกล้ชิด และจะต้องมี
การติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างสมํ่าเสมอและเป็นระบบ 
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 7.  ในสังคมโลกาภิวัตน์ การสาธารณูปการต้องสร้างเป็นเครือข่ายไม่แบ่งเป็นวัดเราวัดเขา
ควรมองภาพรวมว่าวัดเป็นสมบัติของทุกคนในสังคมและต้องไม่แยกวัดออกจากประชาชน 
 8. ส่งเสริมการดํารงชีพมนุษย์ในสังคมปัจจุบันอยู่ได้ด้วยความเป็นสุขรู้เท่าทันความ
เปลี่ยนแปลงของโลกาภิวัตน์ ควรเร่งพัฒนาเร่ืองการศึกษาทั้งภายในวัดและสังคมรอบวัดไปด้วยกัน 
 ข้อเสนอแนะเร่ืองปัญหาการบริหารจัดการสาธารณูปการของคณะสงฆ์ 

1. ด้านอาคารเสนาสนะ ควรมีการปรับปรุงซ่อมแซมจัดสร้างให้เพียงพอกับจํานวน
พระสงฆ์ที่จําพรรษา ให้ได้รับความสะวกต่อกาสรปฏิบัติศาสนกิจ 

2. จัดเป็นทีมหรือคณะและร่วมทํางานกับพระสังฆาธิการวัดอ่ืนได้ดี ควรมีการพัฒนาเป็น
อย่างมาก 

3. การปฏิรูปสถาบันสงฆ์จําต้องเร่ิมต้นด้วยการกระจายอํานาจให้มากขึ้น อันดับแรกคือ
การกระจายอํานาจจากส่วนกลาง เพ่ือให้พระสงฆ์ในระดับภูมิภาคและท้องถิ่น ทํางานได้คล่องตัวและ
ตอบสนองต่อปัญหาเฉพาะท้องที่ให้มากข้ึน ทั้งน้ีโดยให้การบริหารคณะสงฆ์ทุกระดับ ต้ังแต่ระดับภาค
ลงไปถึงระดับตําบลเป็นไปในรูปคณะกรรมการ โดยมาจากการเลือกสรรของพระสงฆ์หรือผู้แทนสงฆ์
ในเขตปกครอง  

4. การปฏิรูปคณะสงฆ์ในรอบร้อยปีที่ผ่านมา ได้ทําให้คณะสงฆ์ทั้งประเทศเข้ามาอยู่ภายใต้
อํานาจของรัฐมากขึ้น แม้ว่าสถาบันสงฆ์มีความจําเป็นต้องพ่ึงอํานาจรัฐในการสร้างเอกภาพภายใน
คณะสงฆ์  

5.3.2 ข้อเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งต่อไป  
 1.  พัฒนาหลักการวางแผนสําหรับบูรณาการการบริหารจัดการสาธารณูปการของ
คณะสงฆ์เพ่ือสร้างความศรัทธาให้ก้าวหน้า 
 2.  การพัฒนารูปแบบบูรณาการบริหารจัดการสาธารณูปการสมัยใหม่อย่างเป็น
ระบบที่ดีมีประสิทธิภาพ 
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แบบประเมนิสําหรับผู้เชี่ยวชาญ 
ท่ีมีต่อบทสัมภาษณ์งานวจิัยบูรณาการการบริหารจัดการสาธารณูปการของคณะสงฆ์

ด้วย 
การบริหารจัดการสาธารณูปการสมัยใหม่ 

 

คําชี้แจง  แบบสอบถามน้ีหลังจากการอ่านงานวิจัยในเร่ืองบูรณาการการบริหารจัดการสาธารณูปการ
ของคณะสงฆ์ด้วยการบริหารจัดการสาธารณูปการสมัยใหม่ แล้วลงความเห็นว่า บทสัมภาณ์มีความ
เหมาะสมและสอดคล้องในด้านต่างๆ ตามที่กําหนดไว้หรือไม่ โดยเขียนเคร่ืองหมาย  โดย ถ้าลง 1 
เห็นด้วย, 0 ไม่แน่ใจ และ - 1 ไม่เห็นด้วย เมื่อนําผลการประเมินมาหาค่าเฉลี่ยได้ระดับความเช่ือมั่น 
ระหว่าง 0 ถึง 5 
 

ที่ ด้านการวางแผน 
ความเห็นของผู้เชีย่วชาญ 

1 2 3 4 5 เฉลี่ย 
1. การปรกึษาหารือวางแผนในการทํางาน 1 1 1 1 1 1.0 

2. การแจกแจงงานที่ทําและมองภาพรวม
ของงานที่ทําได้ 

1 1 1 1 1 1.0 

3. การร่วมกันกําหนดวัตถุประสงค์และ
แนวทางในการทํางาน 

1 1 1 1 1 1.0 

4. การร่วมมือกันกําหนดเวลาในการทํางาน 1 1 1 1 1 1.0 

5. การร่วมมือในตรวจสอบการวางแผน 1 1 1 1 1 1.0 

6. แผนดําเนินงานด้านศาสนกิจทั้งระยะ
ยาวและระยะสั้น 

1 1 1 1 0 0.8 
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ตอนท่ี 2 ด้านการจัดองค์การ 
 

ที่ ด้านการจัดองค์การ 
ความเห็นของผู้เชีย่วชาญ 

1 2 3 4 5 เฉลี่ย 
1. การมอบหมายภาระงานตามความ 

สามารถ 
1 0 1 0 1 0.6 

2. การกําหนดหน้าที่และอํานาจในการ
บริหารจัดการ 

0 1 1 1 1 0.8 

3. การทํางานเป็นหมู่คณะด้วยความมุ่งมั่นมี
ประสิทธิภาพ 

1 1 1 1 1 1.0 

4. ความยืดหยุ่นในการทํางาน มุมมองความ
คิดเห็นใหม่ ๆ 

0 1 1 1 1 0.8 

5. การวิเคราะห์ปัญหารอบคอบ ใช้เทคนิค
วิธีที่ทันสมัย 

1 1 1 1 1 1.0 

6. การปฏิบัติศาสนกิจทั้ง 6 ด้าน อย่าง
ถูกต้องครบถ้วน 

1 1 1 1 1 1.0 

7. มีเจ้าหน้าที่ในการดูแลรับผิดชอบศาสน
สถานที่ชํารุด 

1 1 1 1 0 0.8 
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ตอนท่ี 3 ด้านภาวะผูน้ํา 
 

ที่ ด้านภาวะผู้นาํ 
ความเห็นของผู้เชีย่วชาญ 

1 2 3 4 5 เฉลี่ย 
1. ความสามารถในการวิเคราะห์ภาระงาน

ได้ดี 
1 1 1 1 1 1.0 

2. วิสัยทัศน์ในการทํางาน กล้าตัดสินใจ
ชัดเจน 

1 1 1 1 1 1.0 

3. การพิทักษ์ผลประโยชน์และช่ือเสียงของ
วัดจริยวัตรที่ 

0 1 1 1 1 0.8 

4. ความบริสุทธ์ิ ซื่อตรง ยุติธรรม และ
เมตตา 

0 1 1 1 1 0.8 

5. วุฒิภาวะผู้นําการเปลีย่นแปลงความคิด
ก้าวหน้าคิดนอกระบบ 

1 1 1 1 1 1.0 

6. ความคดิริเริม่ ปรับเปลีย่นการทํางานเมื่อ
เกิดอุปสรรค 

1 1 1 1 1 1.0 

7. มีแนวปฏิบัติตามหลักประชาธิปไตยและ
ความพอเพียง 

1 1 1 1 1 1.0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



210 
 

ตอนท่ี 4 ด้านการติดตามและประเมินผล 
 

ที่ ด้านการติดตามและประเมินผล 
ความเห็นของผู้เชีย่วชาญ 

1 2 3 4 5 เฉลี่ย 
1. การติดตามตรวจสอบความก้าวหน้าของ

งานเป็นระยะ 
1 1 1 1 1 1.0 

2. การตรวจสอบด้วยความบริสุทธ์ิยุติธรรม
ไม่เลือกฝ่าย 

1 1 1 1 1 1.0 

3. การแก้ไขปัญหาในการทํางานและปรับ 
ปรุงผลงานทันที 

1 1 1 0 1 0.8 

4. ทุกคนมีส่วนร่วมในการสรุปผลการ
ดําเนินงานของกลุ่ม 

1 1 1 1 1 1.0 

5. การประเมินผลการทําศาสนกิจหลังเสร็จ
สิ้นโครงการเสมอ 

0 1 1 1 1 0.8 

6. การให้ผู้มสี่วนร่วมได้ประเมินผลตนเอง
และคณะทํางาน 

1 1 1 1 0 0.8 

7. การประชุมเพ่ือแจ้งความก้าวหน้าและ
สร้างความเข้าใจ 

1 1 0 1 1  0.8 
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ตอนท่ี 5 ด้านทักษะเชิงเทคนิค 
 

ที่ ทักษะเชิงเทคนิค 
ความเห็นของผู้เชีย่วชาญ 

1 2 3 4 5 เฉลี่ย 
1. ประชาสัมพันธ์รณรงค์ทางด้านสุขอนามัย

ชุมชน และมีการปฏิบัติเป็นตัวอย่าง 
1 1 1 1 1 1.0 

2. มีระบบไฟฟ้าแสงสว่าง สร้างความปลอดภัย
ทั้งภายในวัด มกีารบํารุงรกัษาใช้ได้ดีตลอด

1 1 1 1 1 1.0 

3. มีการจัดระบบการบําบัดน้ําเสียอย่างเป็น
ระบบทีม่ีผลดีต่อการอนุรกัษท์รัพยากรนํ้า 

0 1 1 1 1 0.8 

4. บํารุงรักษา สวนป่าสมุนไพรไทย หรือพืช
พันธ์ุ ที่ควรรู้จกัหรือหายาก อ่ืนๆ 

0 1 0 1 1 0.6 

5. จัดระบบน้ําสะอาด ระบบประปาใช้อุปโภค
บริโภคในวัดและให้บริการกับชุมชนโดยรอบ

1 1 1 1 1 1.0 

6. สิ่งปฏิกูล มีบ่อฝังกลบหรือที่เผาขยะให้ 
บริการกับชุมชนโดยรอบวัด 

1 1 0 1 1 1.0 

7. กิจกรรมอบรมให้ความรู้ หรือประชาสัมพันธ์  
ให้พระภิกษุ ตลอดจนประชาชนท่ัวไปได้รับรู้
โทษและสถานการณ์จากสาธารณภัยต่าง  ๆ

1 1 1 1 1 1.0 

8. ผลิตสินค้าพ้ืนบ้าน หรืออาหารตามภูมิ
ปัญญาชาวบ้านด้ังเดิมให้เป็นที่รู้จักใน
สังคมปัจจุบัน 

1 1 1 0 1 0.8 

9. คงรูปแบบตามวัฒนธรรมด้ังเดิมแต่ได้มีการ
พัฒนาวิธีการให้เหมาะสมและสอดคล้อง
กับสภาพสังคมในปัจจุบัน 

1 0 1 1 1 0.8 

10. ปัจจัยสําคัญของนิเวศวิทยาแนวลึกที่มี
เป้าหมายในการเข้าถึงความต่ืนขึ้นอย่าง
รู้ตัวทั่วพร้อมผจญปัญหาระหว่างมนุษย์
กับธรรมชาติที่จะเกิดขึ้น 

1 1 1 1 1 1.0 
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ตอนท่ี 6 ด้านทักษะเชิงมนษุย์ 
 

ที่ ทักษะเชิงมนษุย์ 
ความเห็นของผู้เชีย่วชาญ 

1 2 3 4 5 เฉลี่ย 
1. มีแปลนวัด แผนผัง ระบุการใช้ประโยชน์พ้ืนที่ 

แบ่งพ้ืนที่เป็น สงัฆาวาส และพุทธาวาส 
1 1 1 1 1 1.0 

2. ทางเข้าและถนนภายในวัด สะอาด สวยงาม 
ไม่มีสิ่งปฏิกลู ใช้การได้สะดวก และปลอดภัย

1 1 1 1 1 1.0 

3. มีไม้ยืนต้น (เน้นต้นไม้ในประวัติพุทธศาสนา) 
ให้ความร่มร่ืน เย็นสบาย เพียงพอและ
เหมาะสม 

0 1 1 1 1 0.8 

4. การติดต่อสะดวกที่จอดรถ การข้ึนลงป้าย
บอกทาง ชัดเจน ได้รับการดูแลอยู่สม่ําเสมอ 

0 1 1 1 1 0.8 

5. มีที่กําจัดหรือรองรับขยะ และทางระบายนํ้า
อย่างเหมาะสม เพียงพอ และถูกสุขลักษณะ 

0 1 1 0 1 0.6 

6. อาคาร และลานวัด มีความเป็นระเบียบ
เรียบร้อย ปราศจากสิ่งเกะกะ และสิ่งปฏิกูล

1 1 1 1 1 1.0 

7. ห้องนํ้า ห้องส้วม มีจํานวนเพียงพอ และ
ได้รับการดูแลให้สะอาด ปราศจากกลิ่น
เหม็น พร้อมใช้งานได้เสมอ 

1 0 1 1 1 0.8 

8. ภาชนะกักเก็บน้ําด่ืมนํ้าใช้ มีจาํนวนเพียงพอ 
สะอาด จัดวางไว้อย่างเป็นระเบียบ มีฝาปิด
มิดชิดถูกหลักสุขอนามัย 

1 1 1 0 1 0.8 

9. โรงครัว สะอาด ปราศจากหยากไย่ ใยแมงมุม 
และสิ่งปฏิกูล อากาศถ่ายเทได้ดี ไม่เหม็นอับ

1 0 1 1 1 0.8 

10. วัสดุอุปกรณ์และสิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ จัด 
เก็บอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อย เป็นหมวดหมู่ 
สะอาดและสะดวกก่อนนํามาใช้สอย 

1 1 1 1 1 1.0 
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ตอนท่ี 7 ด้านทักษะเชิงมโนมติ    
                    

ที่ ทักษะเชิงมโนมติ    
ความเห็นของผู้เชีย่วชาญ 

1 2 3 4 5 เฉลี่ย 
1. ปรับวางผังวางแผนการก่อสร้างศาสน

สถานเพ่ิมเติมโดยมีภูมิสถาปัตยกรรมที่
สอดคล้องกับศาสนสถานโบราณตามหลัก
ของจักรวาล 

1 1 1 1 1 0.8 

2. จัดวางผั งแบ่งเขตพุทธาวาสและเขต
สังฆาวาส  อย่างชัดเจน  อย่างดีอย่าง
สม่ําเสมอ 

1 1 1 1 1 1.0 

3. การปฏิสังขรณ์องค์ประกอบที่ถูกดัดแปลง
หรือรื้อถอนไปแล้วในอดีตให้กลับคืนมา 
ในการควบคุมดูแลจากกรมศิลปากร 

0 1 1 1 1 0.8 

4. การซ่อมแซมปฏิสังขรณ์ตามลักษณะภูมิ
ทัศน์ด้ังเดิมที่มีความหมายในการเจริญ
ศรัทธามาสู่สภาพที่งดงาม ตามรูปแบบ
สถาปัตยกรรมแบบด้ังเดิม ของอาคาร
โบราณสถาน 

0 1 1 1 1 0.8 

5. เหมาะสม  ทั้ งหมดนี้ มั ก จะ เ ป็นการ
ดําเนินการที่ถูกต้องตามกฎหมาย มาจาก
ความร่วมมือกัน เป็นอย่างดีระหว่างวัด
และเจ้าหน้าที่นักอนุรักษ์มืออาชีพของกรม
ศิลปากร 

1 1 1 0 1 0.8 

6. มองไม่เห็นคุณค่าของทางวัดในช่วงเวลาที่
ผ่านมา ได้อาศัยหลักฐานจากภาพถ่ายเก่า
ประกอบกับข้อมูลทางโบราณคดี 

1 1 1 1 1 1.0 

7. วัดมีจิตรกรรมฝาผนังที่แปลกตา เป็น
เทวดาชุมนุมถือสมาร์ท 

1 0 1 1 0 0.6 
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ที่ ทักษะเชิงมโนมติ    
ความเห็นของผู้เชีย่วชาญ 

1 2 3 4 5 เฉลี่ย 
8. การส่งเสริมให้เกิดการยึดติดในแบบวัตถุ

นิยม ถวายให้กับพระพุทธศาสนาเกิด
ความพอดี 

1 1 1 0 1 0.8 

9. กิจการพุทธพาณิชย์ที่มุ่งในเรื่องวัตถุนิยม 1 0 1 1 1 0.8 

10. สร้างรูปสักการบูชาสิ่ งศัก ด์ิสิทธ์ิที่ ต่าง
ทัศนคติพุทธศาสนาที่มีขนาดใหญ่โตเกิน
พระประธาน 

1 1 1 1 1 1.0 

                                  

                                                                                        ค่า IOC =  0.89              



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ฉ 
บทสัมภาษณ์บูรณาการการบริหารจัดการสาธารณูปการ 
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บทสัมภาษณ์ 
เรื่อง บูรณาการการบริหารจัดการสาธารณูปการของคณะสงฆ์ 

ด้วยการบรหิารจัดการสาธารณูปการสมัยใหม ่
 

บทสัมภาษณ์น้ีเป็นส่วนหน่ึงของการทําดุษฎีนิพนธ์ (ปริญญาเอก) มีวัตถุประสงค์เพ่ือบูรณา
การการบริหารจัดการสาธารณูปการของคณะสงฆ์ด้วยการบริหารจัดการสาธารณูปการสมัยใหม่ อัน
จะเป็นประโยชน์ และเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและใช้เป็นแนวทางแก้ไขปัญหา การ
พัฒนาระบบการบริหารต่อไป ข้อมูลที่ได้จะแปล ผลการวิจัยโดยภาพรวม ผู้วิจัยจะเก็บข้อมูลของท่าน
เป็นความลับและใช้ประโยชน์เฉพาะในการศึกษาวิจัยคร้ังน้ีเท่าน้ัน  

ดังน้ัน จึงขอความกรุณาท่านแสดงความเห็น โปรดระบุให้ข้อมูลที่ครบถ้วนและตรงตาม
ความเป็นจริงมากที่สุด เพ่ือความถูกต้องและสมบูรณ์ของการศึกษา และหวังเป็นอย่างย่ิงว่าจะได้รับ
ความอนุเคราะห์จากท่านเป็นอย่างดี จึงขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสน้ี       

ผู้ศึกษาขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่ง ในความร่วมมือ ในการให้สัมภาษณ์ในครั้งน้ี 
 

ประสาทธรรม์  เหลือจันทร ์
ผู้ทําการวิจัย 
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บทสัมภาษณ์เชิงลึกพระอธิการวัด 
 วันที.่................................................................................................เดือน.......................................................................................................................................................................................................พ.ศ. 2561  เวลา..........................................................................น. 
       ณ. วัด......................................................................................................................................................................................อําเภอ................................................................................................................จังหวัด....................................................................................................................................... 

********************** 
 พระอธิการ.......................................................................................................................................................................................... เจ้าอาวาสวัด.................................................................................................................................................................... ได้กล่าวถึง 
การบริหารจัดการสาธารณูปการของคณะสงฆ์ ไว้ว่า 
  การบริหารจัดการสาธารณูปการของคณะสงฆ์ เป็นการจัดการศาสนสถาน…………………….……… 
…………………………………...………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………… 
  ข้อดีของการบริหารจัดการสาธารณูปการของคณะสงฆ์ 

1. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..… 
2. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
3. …………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ปัญหาของการบริหารจัดการสาธารณูปการของคณะสงฆ์ 

  1. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………..…………………………

   2. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
  3. ……………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………….…………………………………………………….……………………… 
  วิธีแก้ไขปัญหา 
  1. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
           
            2. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
  3. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………..………………………… 
  4……………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………….……………………… 
  การบริหารจัดการสาธารณูปการสมัยใหม่ เป็นการบริหารจัดการ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………… 
  ข้อดีของการบริหารจัดการสาธารณูปการสมัยใหม่ 
  1. …………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………… 
  2. …………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………… 
  3. …………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………… 
  4. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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  ปัญหาของการบริหารจัดการสาธารณูปการสมัยใหม่ 

   1. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

.  2. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

            3. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

.  4. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

  วิธีแก้ปัญหา 
  1. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………….……………………………………………………………………… 
  2. ………………………………………………………………………………………………………………………………………..….………………….……………………………………………………………………… 
     3. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………… 
  4. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………….……………………………………………………………………… 

ความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ …………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………. 
      ………………………………………………………………………………………………………………….……………………………….…………………………………………………………………………………………… 
 

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

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

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

 

ประสาทธรรม์ เหลือจันทร ์

                                                                                                   ผู้สมัภาษณ์   
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บทสัมภาษณ์เชิงลึกบุคลากรท่ัวไป 
ความคิดเห็นการบริหารจัดการสาธารณูปการของคณะสงฆ์ ผลดังน้ี 
 คําช้ีแจง ความเห็นมาก (ทําประจํา)  ความเห็นปานกลาง (มีการทําบ้าง)  ความเห ็นน ้อย  (ไม ่ได ้ทํา
เลย) 
 

ด้านการวางแผน ความคิดเห็นส่วนใหญ่เหน็ว่า 
1. การปรกึษาหารือวางแผนในการทํางาน (  ) มาก (  ) ปานกลาง (  ) น้อย
2. การแจกแจงงานที่ทําและมองภาพรวมของงานที่ทําได้ (  ) มาก (  ) ปานกลาง (  ) น้อย
3. การร่วมกันกําหนดวัตถุประสงค์และแนวทางในการทํางาน (  ) มาก (  ) ปานกลาง (  ) น้อย
4. การร่วมมือกันกําหนดเวลาในการทํางาน (  ) มาก (  ) ปานกลาง (  ) น้อย
5. การร่วมมือในตรวจสอบการวางแผน (  ) มาก (  ) ปานกลาง (  ) น้อย
6. แผนดําเนินงานด้านศาสนกิจทั้งระยะยาวและระยะสั้น (  ) มาก (  ) ปานกลาง (  ) น้อย

ด้านการจัดการองค์การ ความคิดเห็นส่วนใหญ่เห็นว่า  

1. การมอบหมายภาระงานตามความสามารถ (  ) มาก (  ) ปานกลาง (  ) น้อย
2. การกําหนดหน้าที่และอํานาจในการบริหารจัดการ (  ) มาก (  ) ปานกลาง (  ) น้อย
3. การทํางานเป็นหมู่คณะด้วยความมุ่งมั่นมีประสิทธิภาพ (  ) มาก (  ) ปานกลาง (  ) น้อย
4. ความยืดหยุ่นในการทํางาน มุมมองความคิดเห็นใหม่ๆ  (  ) มาก (  ) ปานกลาง (  ) น้อย
5. การวิเคราะห์ปัญหารอบคอบ ใช้เทคนิควิธีที่ทันสมัย (  ) มาก (  ) ปานกลาง (  ) น้อย
6. การปฏิบัติศาสนกิจทั้ง 6 ด้าน อย่างถูกต้องครบถ้วน (  ) มาก (  ) ปานกลาง (  ) น้อย
7. มีเจ้าหน้าที่ในการดูแลรับผิดชอบศาสนสถานท่ีชํารุด (  ) มาก (  ) ปานกลาง (  ) น้อย
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ด้านภาวะผู้นํา ความคิดเห็นส่วนใหญ่เห็นว่า 

1. ความสามารถในการวิเคราะห์ภาระงานได้ดี (  ) มาก (  ) ปานกลาง (  ) น้อย 
2. วิสัยทัศน์ในการทํางาน กล้าตัดสินใจชัดเจน (  ) มาก (  ) ปานกลาง (  ) น้อย 
3. การพิทักษ์ผลประโยชน์และช่ือเสียงของวัดจริยวัตรที่ดี (  ) มาก (  ) ปานกลาง (  ) น้อย 
4. ความบริสุทธ์ิ ซื่อตรง ยุติธรรม และเมตตา (  ) มาก (  ) ปานกลาง (  ) น้อย 
5. วุฒิภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงความคิดก้าวหน้าคิดนอกระบบ (  ) มาก (  ) ปานกลาง (  ) น้อย 
6. ความคดิริเริม่ ปรับเปลีย่นการทํางานเมื่อเกิดอุปสรรค (  ) มาก (  ) ปานกลาง (  ) น้อย 
7. มีแนวปฏิบัติตามหลักประชาธิปไตยและความพอเพียง (  ) มาก (  ) ปานกลาง (  ) น้อย 

ด้านการติดตามและประเมินผล ความคิดเห็นส่วนใหญ่เหน็ว่า 

1. การติดตามตรวจสอบความก้าวหน้าของงานเป็นระยะ (  ) มาก (  ) ปานกลาง (  ) น้อย 
2. การตรวจสอบด้วยความบริสุทธ์ิยุติธรรมไม่เลือกฝ่าย (  ) มาก (  ) ปานกลาง (  ) น้อย 
3. การแก้ไขปัญหาในการทํางานและปรับปรุงผลงานทันที (  ) มาก (  ) ปานกลาง (  ) น้อย 
4. ทุกคนมีส่วนร่วมในการสรุปผลการดําเนินงานของกลุ่ม (  ) มาก (  ) ปานกลาง (  ) น้อย 
5. การประเมินผลการทําศาสนกิจหลังเสร็จสิน้โครงการเสมอ (  ) มาก (  ) ปานกลาง (  ) น้อย 
6. การให้ผู้มสี่วนร่วมได้ประเมินผลตนเองและคณะทํางาน (  ) มาก (  ) ปานกลาง (  ) น้อย 
7. การประชุมเพ่ือแจ้งความก้าวหน้าและสร้างความเข้าใจ (  ) มาก (  ) ปานกลาง (  ) น้อย 
 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 



221 
 

ด้านทักษะเชงิเทคนคิ ความคิดเห็นส่วนใหญเ่ห็นว่า 

1. มีการจัดระบบสาธารณะสุข มีการให้ความรู้ ประชาสัมพันธ์ 
รณรงค์ทางด้านสุขอนามัยชุมชน และมกีารปฏิบัติเป็นตัวอย่าง
อยู่เป็นประจํา 

(  ) 
มาก 

(  ) ปานกลาง (  ) น้อย

2. มีระบบไฟฟ้าแสงสว่าง สร้างความปลอดภัยทั้งภายในวัด ถนน
ซอยที่เป็นทางสัญจรระหว่างวัดกับชุมชนโดยรอบในระดับเป็น
ที่พอใจของทุกฝ่ายพร้อมมีการบํารุงรักษาให้ใช้การได้ดีตลอด 

(  ) 
มาก 

(  ) ปานกลาง (  ) น้อย

3. วัดได้มีการประชาสัมพันธ์หรือมีการให้ความรู้ให้กับประชาชน
และมีการจัดระบบการบําบัดน้ําเสียอย่างเป็นระบบที่มีผลดีต่อ
การอนุรักษ์ทรพัยากรนํ้า 

(  ) 
มาก 

(  ) ปานกลาง (  ) น้อย

4. วัดได้จัดอุทยานการศึกษา ใหค้วามรู้ทั้งในเชิงอนุรักษ์บํารุง รักษา
สวนป่า สมุนไพรไทย หรือพืชพันธ์ุ ที่ควรรู้จักหรือหายาก อ่ืนๆ 

(  ) 
มาก 

(  ) ปานกลาง (  ) น้อย

5. วัดได้มีการจัดระบบนํ้าสะอาด ระบบประปาใช้อุปโภคบริโภค
บริการภายในวัดและให้บริการกับชุมชุมโดยรอบ 

(  ) 
มาก 

(  ) ปานกลาง (  ) น้อย

6. วัดมีระบบการดูแลทําความสะอาด การเก็บรวม การกําจัดขยะ
และสิ่งปฏิกูล มีบ่อฝังกลบหรือที่เผาขยะให้บริการกับชุมชน
โดยรอบวัด 

(  ) 
มาก 

(  ) ปานกลาง (  ) น้อย

7. ให้การสนับสนุนส่งเสริมใหจ้ัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ หรือมีการ
ประชาสมัพันธ์ ให้พระภิกษุ ตลอดจนประชาชนทั่วไปได้รับรู้
โทษและการรับมือแก้ไขสถานการณ์จากสาธารณภัยต่างๆ 

(  ) 
มาก 

(  ) ปานกลาง (  ) น้อย

8. วัดได้มีการอนุรักษ์ ให้การสนับสนุนและสง่เสริม ในการ
ประกอบอาชีพหรือผลิตสินค้าพ้ืนบ้าน หรืออาหารตามภูมิ
ปัญญาชาวบ้านด้ังเดิมให้เป็นที่รู้จักในสังคมปัจจุบัน 

(  ) 
มาก 

(  ) ปานกลาง (  ) น้อย

9. วัดมีการจัดกิจกรรมทางศาสนา โดยการสืบทอดตามประเพณี
คงรูปแบบตามวัฒนธรรมด้ังเดิมแต่ได้มีการพัฒนาวิธีการให้
เหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพสังคมในปัจจุบัน 

(  ) 
มาก 

(  ) ปานกลาง (  ) น้อย

10. วัดได้จัดให้มีการฝึกสมาธิ ปฏิบัติธรรมเพ่ือให้มีสติสัมปชัญญะ 
อันเป็นปัจจัยสําคัญของนิเวศวิทยาแนวลึกทีม่ีเป้าหมายในการ
เข้าถึงความต่ืนข้ึนอย่างรู้ตัวทั่วพร้อมผจญปัญหาระหว่างมนุษย์
กับธรรมชาติที่จะเกิดขึ้น 

(  ) 
มาก 

(  ) ปานกลาง (  ) น้อย
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ด้านทักษะเชงิมนุษย์ ความคิดเห็นส่วนใหญเ่ห็นว่า 

1. มีแปลนวัด แผนผัง ระบุการใช้ประโยชน์พ้ืนที่ แบ่งพ้ืนที่เป็น 
สังฆาวาส และ พุทธาวาส 

(  ) มาก (  ) ปานกลาง (  ) น้อย

2. ถนนทางเข้าและถนนภายในวัด สะอาด สวยงาม ไม่มีสิ่งปฏิกูล 
อยู่ในสภาพที่สามารถใช้การได้สะดวก และปลอดภัย 

(  ) มาก (  ) ปานกลาง (  ) น้อย

3. มีไม้ยืนต้น (เน้นต้นไม้ในประวัติพระพุทธศาสนา) ให้ความรม่ร่ืน 
เย็นสบาย อย่างเพียงพอและเหมาะสม 

(  ) มาก (  ) ปานกลาง (  ) น้อย

4. สะดวกในการติดต่อ ที่จอดรถ การข้ึนลง ป้ายบอกทาง ชัดเจน 
และได้รับการดูแลอยู่สม่ําเสมอ 

(  ) มาก (  ) ปานกลาง (  ) น้อย

5. จัดให้มีที่กําจัดหรือรองรับขยะ และทางระบายนํ้าอย่าง
เหมาะสม เพียงพอ และถูกสขุลักษณะ 

(  ) มาก (  ) ปานกลาง (  ) น้อย

6. ใต้ถุนอาคาร และลานวัด มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย 
ปราศจากสิ่งเกะกะ และสิ่งปฏิกูล 

(  ) มาก (  ) ปานกลาง (  ) น้อย

7. ห้องนํ้า ห้องส้วม ที่ใช้การได้ มีจ่านวนเพียงพอ และได้รับการ
ดูแลให้สะอาด ปราศจากกลิน่เหม็น พร้อมใช้งานได้เสมอ 

(  ) มาก (  ) ปานกลาง (  ) น้อย

8. โอ่งนํ้าหรือภาชนะกักเก็บนํ้าด่ืมนํ้าใช้ มีจ่านวนเพียงพอ สะอาด 
จัดวางไว้อย่างเป็นระเบียบ มีฝาปิดมิดชิดถูกหลักสุขอนามัย 

(  ) มาก (  ) ปานกลาง (  ) น้อย

9. โรงครัว สะอาด ปราศจากหยากไย่ ใยแมงมุม และสิ่งปฏิกูล 
อากาศถ่ายเทได้ดี ไม่เหม็นอับ 

(  ) มาก (  ) ปานกลาง (  ) น้อย

10. วัสดุอุปกรณ์และสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ จัดเก็บอย่างเป็นระเบียบ
เรียบร้อย เป็นหมวดหมู่ สะอาดและสะดวกก่อนน่ามาใช้สอย 

(  ) มาก (  ) ปานกลาง (  ) น้อย
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ด้านทักษะเชงิมโนมติ ความคิดเห็นส่วนใหญ่เห็นว่า 

1. มีการปรับวางผังวางแผนการก่อสร้างศาสนสถานเพ่ิมเติมโดยมี
ภูมิสถาปัตยกรรมที่สอดคล้องกับศาสนสถานโบราณตามหลัก
ของจักรวาลวิทยาอย่างถูกต้อง 

(  ) มาก (  ) ปานกลาง (  ) น้อย

2. มีการดูแลรักษาคุณค่าที่มีอยู่ของโบราณสถานบริเวณของวัด
เป็นอย่างดีอย่างสมํ่าเสมอ จัดวางผังแบ่งเขตพุทธาวาสและเขต
สังฆาวาส อย่างชัดเจน 

(  ) มาก (  ) ปานกลาง (  ) น้อย

3. มีการฟ้ืนฟูบูรณะแก้ไขการเสื่อมสภาพอย่างถูกต้องตามหลักวิชา 
การอนุรักษ์ การปฏิสังขรณ์องค์ประกอบที่ถูกดัดแปลงหรือรื้อถอน
ไปแล้วในอดีตให้กลับคืนมา ในการควบคุมดูแลจากกรมศิลปากร 

(  ) มาก (  ) ปานกลาง (  ) น้อย

4. มีการซ่อมแซมปฏิสังขรณ์ตามลักษณะของภูมิทัศน์แบบด้ังเดิม
ที่มีความหมายในการเจริญศรัทธามาสู่สภาพที่งดงาม ตามรูปแบบ
สถาปัตยกรรมแบบดั้งเดิม ของอาคารโบราณสถาน 

(  ) มาก (  ) ปานกลาง (  ) น้อย

5. มีการอนุรักษ์ด้วยการสงวนรักษางามศิลปกรรมส่วน ประดับที่
เหมาะสม ทั้งหมดน้ีมักจะเป็นการดําเนินการที่ถูกต้องตาม
กฎหมาย มาจากความร่วมมือกัน เป็นอย่างดีระหว่างวัดและ
เจ้าหน้าที่นักอนุรักษ์มืออาชีพของกรมศิลปากร 

(  ) มาก (  ) ปานกลาง (  ) น้อย

6. มีการอนุรักษศ์าสนสถานด้วยวิธีการปฏิสังขรณ์ สําหรับกรณีของ
อาคารที่ถูกดัดแปลงสภาพไปจากเดมิหรือรือ้ทิ้งไปด้วยความรู้เท่า 
มองไมเ่ห็นคณุค่าของทางวัดในช่วงเวลาทีผ่่านมา ได้อาศยัหลักฐาน
จากภาพถ่ายเก่าประกอบกับขอ้มูลทางโบราณคดีที่ได้ทําการ
ตรวจสอบในพ้ืนที่จริง 

(  ) มาก (  ) ปานกลาง (  ) น้อย

7. มีการก่อสร้างศาสนสถานที่มคีวามต้ังใจให้ย่ิงใหญ่อลังการ ด้วย
ศรัทธาใหมใ่นพ้ืนที่เก่าที่เป็นโบราณสถานซึง่ ความจริงมีคุณค่า
ความสําคัญที่เอ้ือต่อความเจริญศรัทธาอยู่แล้วหลายหลัง 

(  ) มาก (  ) ปานกลาง (  ) น้อย

8. วัดมีจิตรกรรมฝาผนังที่แปลกตา เป็นเทวดาชุมนุมถือสมาร์ท
โฟน-ไอแพด รวมทั้งมีบันไดเลื่อน ลิฟต์ เพ่ืออํานวยความสะดวก
ให้แก่ญาติโยมที่มาทําบุญ เป็นการส่งเสริมให้เกิดการยึดติดใน
แบบวัตถุนิยม เป็นทางถวายให้กับพระพุทธศาสนาในลักษณะที่
เกินความพอดีไป 

(  ) มาก (  ) ปานกลาง (  ) น้อย
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9. มีความขัดแย้งกับชุมชนที่อาศัยอยู่ในที่ประโยชน์ใช้สอยอ่ืนๆ
ของวัดและบริเวณโดยรอบวัด กิจการพุทธพาณิชย์ที่มุ่งในเร่ือง
วัตถุนิยม การก่อสร้างที่ใหญ่โตเกินความจําเป็น การสร้าง
ค่านิยมที่ไม่พอเพียงสมถะ 

(  ) มาก (  ) ปานกลาง (  ) น้อย

10. ไม่มีการสร้างรปูสักการบูชาสิ่งศักด์ิสิทธ์ิที่ต่างทัศนคติตามหลัก 
การของพุทธศาสนาที่มีขนาดใหญ่โตเกินองค์พระประธานของ
วัด จัดวางไว้ขาดการวางผังจัดระเบียบไว้ในวัด 

(  ) มาก (  ) ปานกลาง (  ) น้อย

 

ความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ 
 1. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………… 
 2. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………… 
 3. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………… 
 4. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………… 
 5. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………… 

 
ผู้สัมภาษณ ์



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ช 
วัดพัฒนาตัวอย่างท่ีมีผลงานดีเด่น 
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ประวัติผู้วิจัย 
 

ชื่อ-สกุล : นายประสาทธรรม์  เหลือจันทร์ 

วัน เดือน ป ีเกิด : วันอังคารที่ 17 มิถุนายน  พ.ศ.  2494 

ชาตภิูม ิ : กรุงเทพมหานคร 

ท่ีอยู่ปัจจุบัน : 454 ซอย จรญั 57 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางบําหรุ  

 : เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700 

 : Prasardhun @ gmail.com 

 : Tel. 0805541704 , 0809932158 

 : ID line 0805541704, (เกียรตินันท์ (ปสธ)) 

การศึกษา   

 : นักธรรมตรี 

 : ปริญญาตรี การศึกษาบัณฑิต  เอกคณิตศาสตร์  มศว.ปทุมวัน 

 : ปริญญาตรี ครศุาสตรบัณฑิต คอมพิวเตอร์ศึกษา ราชภัฏสวนดุสิต 

 : ปริญญาโท ศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  บริหารการศึกษา  มมร. 

หน้าท่ีการงานปัจจุบัน : อาจารย์พิเศษ   (ข้าราชการบํานาญ) 
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