
บทคัดย่อ

	 งานวิจัยครั้งนี้ 	 มีวัตถุประสงค์	 เพื่อหาระดับ 

ความส�าเร็จในการบริหารจัดการพันธกิจของวัดตาม 

หลกัธรรมาภบิาล	เสนอแนวทางการสร้างความส�าเรจ็ในการ

บรหิารจดัการพนัธกจิวดัตามหลกัธรรมาภิบาล	กลุม่ตวัอย่าง	

ได้แก่	พระภิกษุที่มีต�าแหน่งเป็นเจ้าอาวาสวัดในภาคตะวัน

ออก	จ�านวน300	 รูป	ผู้วิจัยสุ่มกลุ่มตัวอย่างโดยวิธีการสุ่ม

อย่างง ่าย	 (Sample	 Random	 Sampling)	 โดยใช ้

แบบสอบถาม	(Questionnaire)	ในการเกบ็ข้อมลู	สถติทิี่ใช้

ในการวิเคราะห์คือ	ค่าความถี่	 ค่าร้อยละ	ค่าเฉลี่ยและค่า

เบี่ยงเบนมาตรฐาน

	 ผลการวิจัยพบว่า	 ผู ้บริหารวัดใช้ธรรมาภิบาล 

ในการบริหารจัดการพันธกิจของวัด	 1)	 ด้านการจัดศาสน

สมบัติของวัดให้เป็นไปด้วยดี	 มีการวางแผนการก่อสร้าง

ถาวรวัตถุท้ังในปัจจุบันและอนาคตให้เหมาะสม	การท�าผัง

วัดให้เป็นระเบียบ	 2)	 ด้านการปกครองและสอดส่องให้

บรรพชิตและคฤหัสถ์ในวัดประพฤติดีปฏิบัติชอบ	สอดส่อง

ดูแลให้บรรพชิตและคฤหัสถ์ในวัดเคร่งครัดต่อพระธรรม

วินัย	 3)	 ด้านการเป็นธุระในการศึกษาอบรม	 และสั่งสอน 

พระธรรมวินัยแก่บรรพชิตและคฤหัสถ์	 ให้อยู่ในหลักธรรม

ค�าสั่งสอนของพุทธศาสนาที่ถูกต้อง	 4)	 ด้านการให้ความ

สะดวกตามสมควรในการบ�าเพ็ญกุศลของประชาชน	 

ให้ค�าปรึกษาและความอุปถัมภ์ด้านศาสนากับชุมชนและ

ประชาชนในท้องถิ่น	

แนวทางการสร้างความส�าเร็จในการบริหารจัดการพันธกิจ

วัดตามหลักธรรมาภิบาล	1)	ด้านการจัดศาสนสมบัติของวัด

ให้เป็นไปด้วยดี	 บูรณปฏิสังขรณ์ถาวรวัตถุภายในวัดให้มี

ความแข็งแรงพร้อมใช้งานอยู ่ตลอดเวลา	 2)	 ด้านการ

ปกครองและสอดส่องให้บรรพชิตและคฤหัสถ์ในวัด

ประพฤตดิปีฏบิตัชิอบ	ให้ความรูแ้ก่พทุธศาสนกิชน	วนิจิฉัย

ปัญหาเพื่อยุติเหตุ	 ออกระเบียบของวัดเพื่อการอยู่ร่วมกัน

เป็นหมู่คณะ	 3)	 ด้านการเป็นธุระในการศึกษาอบรม	และ 

สั่งสอนพระธรรมวินัยแก่บรรพชิตและคฤหัสถ์	 เทศนาสั่ง

สอนประชาชนตามหลกัธรรมค�าสัง่สอนของพทุธศาสนาทีถ่กู

ต้อง	 อบรมพระภิกษุสามเณรให้มีจรรยามารยาทเพื่อเป็น

แบบอย่างทีด่	ี4)	ด้านการให้ความสะดวกตามสมควรในการ

บ�าเพ็ญกุศลของประชาชน	 ให้ค�าแนะน�าแก่พุทธบริษัท 

เมื่อปฏิบัติกิจกรรมในวันส�าคัญทางพุทธศาสนา	เป็นประจ�า

	 ส�าหรบัปัญหาและอปุสรรคในการบรหิารจดัการวดั

ตามพันธกิจจ�าเป็นต้องค�านึงถึงระเบียบพระวินัยบัญญัติ 

ทีเ่กีย่วข้องกบัพระสงฆ์โดยเน้นทางด้านศลีธรรมโดยการเป็น

แบบอย่างที่ดี	 ซึ่งพระสงฆ์ควรจะศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม 

ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่พระพุทธศาสนาอย่างจริงจัง	

แนะน�าตักเตือนไม่ให้ก้าวล่วงในพระวินัยหรือข้อห้ามนั้นๆ	

โดยจะต้องจัดให้มีการศึกษาอบรมช้ีแนะความถูกต้องทาง

ด้านศีลธรรมเพื่อความเข้าใจเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน	 และ 

ก่อให้เกดิความส�ารวม	กาย	วาจา	ใจ	ให้เหมาะสมกบัสมณเพศ

ธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการพันธกิจของวัด

Governance in Administration of Temple’s missions

พระครูสาธิตวีรญาณ	อยู่สุข*

*หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต	มหาวิทยาลัยปทุมธานี



JOURNAL  OF  NAKHONRATCHASIMA  COLLEGE                    Vol.9  No.2  July – December  2015 93

ค�าส�าคัญ 	 :	 การบริหาร;	 ธรรมาภิบาล;	 ความส�าเร็จ;	 

พระสังฆาธิการตามกฎมหาเถรสมาคม

Abstract
	 This	research	aims	to	determine	the	level	

of	success	in	the	management	of	the	Mission	of	the	

monastery	 according	 to	 the	 principle	 of	 good	 

governance	proposed	guidelines	to	create	success	

in	 the	management	 of	 the	mission,	 according	 to 

the	measure	 of	 good	 governance.	Get	 a	 sample	 

of	points.	Monks	at	 the	monastery	 in	 the	eastern	

sector.	The	number	of	samples	measure	the	amount	

of	300	300	researchers	figure	sum	sample	by	means	

of	 a	 simple	 random	 sample.	 (Sample	 Random	 

Sampling),	using	a	questionnaire	(Questionnaire)	to	

store	 the	 statistical	 data	 used	 in	 the	 analysis	 is	 

the	frequency	and	average	value	per	cent	deviation.

	 The	 results	 showed	 that	 executives	 use	

corporate	governance	measure	in	the	management	

of	 the	Mission	 of	 the	monastery.	 1)	 Organized	 

religious	 treasures	 of	 the	monastery,	 as	 well.	 

Is	planning	the	construction	of	an	institution,	both	

in	the	present	and	the	future,	appropriate.	To	make	

the	 chart	 of	 a	monastery.	 2.)	 the	 governance	 

and	consistent	 illumination,	bapchit,	 and	a	good	

measure	 of	 operating	 like	 a	 householder	 in	 the	 

conduct.	 In	 a	mirror,	 and	 conform	 to	 the	house-

holder	 in	measure	 strictly	 towards	 the	 bapchit	 

in	our	discipline	side	3)	is	engaged	in	educational	

training	 and	 teach	 the	 Dharma	 discipline	 

unto	bapchit	and	householder	Dhamma	 teaching	 

of	Buddhism	that	command	is	correct.	4)	Appropriate	

facilities,	 in	 order	 to	make	 charity	 of	 the	people.	

Consultation	with	 the	 community	 and	 religious	

patronage	and	local	residents.

	 Guidelines	 for	 creating	 success	 in	 the	 

management	 of	 the	mission,	 according	 to	 the	 

measure	of	good	governance.	1)	Organized	religious	

treasures	 of	 the	monastery,	 the	monastery	 is	 

well	maintained	an	institution	inside	the	monastery,	

there	 is	 strength	 and	 available	 at	 all	 times.	 2.)	 

The	 Government	 aim	 to	 illuminate,	 bapchit	 

and	good	practice	in	the	conduct	of	measurement	

like	the	householder	to	educate	Buddhist.	Diagnosing	

problems	 to	 an	 end	 result,	 out	 of	 the	monastery	 

to	the	sharing	group.	The	3)	is	engaged	in	educa-

tional	training	and	teach	the	Dharma	discipline	unto	

bapchit	 and	 householder.	 Preach	 on	 morals	 

and	public	instruction	of	Buddhism	that	is	correct.	

Monks	and	novices,	trained	with	etiquette	ethics	

as	a	good	example.	4)	Appropriate	facilities,	in	order	

to	make	 charity	 of	 the	 people.	 Gives	 guidance	 

to	operational	activities	of	a	company	for	Buddhists	

and	Buddhism	on	a	regular	basis.	.

 For	problems	and	difficulties	in	the	management 

of	the	monastery	according	to	the	regulation	need	

to	take	into	consideration	the	Mission	of	God	in	the	

law	relating	to	discipline	priests	with	an	emphasis	

on	moral,	by	which	a	priest	ought	to	research	more,	

maximum	benefit	 of	Buddhism.	Caution	 it	 is	not	

recommended	to	move	ahead	in	the	discipline	or	

restrictions	in	particular	must	provide	training	guidance 

accuracy	study	of	moral	to	understand	are	the	same,	

and	I	will	samruam	body	suit	appropriate	naphet.

Keyword :	 Administration;	 good	 governance;	

achievement;	 ecclesiastical	 official	 under	Sangha	

Supreme	Council	of	Thailand	regulations
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บทน�า
	 การปกครองคณะสงฆ์ได้มมีาตัง้แต่สมยัพทุธกาล	

หลักที่ใช ้ในการปกครองในครั้งน้ันคือพระธรรมวินัย	 

องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ ้า	 ทรงปกครองโดย

ธรรมาธิปไตย	 กล่าวคือทรงแสดงธรรม	 บัญญัติพระวินัย	 

ทรงบรหิารการคณะสงฆ์และการพระศาสนาและทรงวนิิจฉัย

อธิกรณ์ของภิกษุสงฆ์	 โดยที่พระองค์ทรงเป็นพระธรรม 

ราชา	มีพระสารีบุตรเป็นพระธรรมเสนาบดีเป็นผู้ช่วยตามที่

ทรงโปรดให้ช่วย	 พร้อมด้วยพระมหาโมคคัลลานะและ 

พระมหาเถระทั้งหลาย	 ผู้เป็นสังฆบิดรและสังฆปรินายก 

เป็นหมู่ๆ	ทรงมอบให้สงฆ์ประชุมกันเป็นการสงฆ์ร่วมกันท�า

สังฆกรรมทั้งปวงผู ้เข้าร่วมประชุมพึงมีสมานสังวาสกัน	 

เป็นไปตามหลักแห่งพระธรรมวินัย	 และจะต้องมีมติเป็น

เอกฉันท์เป็นส�าคัญ	 สุนัย	 เศรษฐ์บุญสร้าง	 (2534:	 179)	 

ให้ทศันะว่า	พระวนิยัทีบ่ญัญตัขิึน้ทัง้หมดเปรยีบเสมอืนเป็น

ระบบประมวลกฎหมายของสงฆ์ที่ตราขึ้นเพื่อจุดมุ่งหมาย 

ในการจัดระเบียบการอยู่ร่วมกันในสังคมสงฆ์	 เพ่ือเอื้อ

ประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต	 ทางจิตวิญญาณ 

ของสมาชิกในสังคมสงฆ์ให้คล่ีคลายไปสู่ทิศทางท่ีมีความ

เจริญในธรรมยิ่งๆ	ขึ้น	ตลอดจนเพื่อให้สังคมสงฆ์ตั้งมั่นอยู่

ในแบบแผนแห่งการประพฤติปฏิบัติที่ดีงาม	 อันจะท�าให้

พระพทุธศาสนามีอายยุนืยาวสบืต่อไป	ทัง้น้ี	เน่ืองจากสถาบนั

สงฆ์นัน้เป็นสญัลกัษณ์	และเป็นตวัแทนของพระพทุธศาสนา	

ความเสื่อมหรือความเจริญของพระพุทธศาสนา	จึงผูกพัน

อย่างแนบแน่นและข้ึนอยู่กับความเสื่อมความเจริญของ

สถาบันสงฆ์เป็นส�าคญั	ผูว้จิยัจึงมคีวามสนใจศกึษาเกีย่วกบั	

ธรรมาภิบาลในการบริหารจดัการพันธกจิของวดั	การบรหิาร

งานตามหลักธรรมาภิบาลมีพันธะกิจอะไรบ้างที่ต้องกระท�า	

การบรหิารตามหลกัธรรมาภบิาลเป็นอย่างไร	และระดับความ

คิดเหน็ของพระภกิษ	ุและสามเณรที	่อยูจ่�าพรรษาภายในวดั

ต่อการบริหารจัดการวัดตามหลักธรรมาภิบาล	จ�าแนกตาม

ปัจจยัส่วนบคุคลเป็นอย่างไร	และศกึษาปัญหาอปุสรรคและ

ข้อเสนอแนะในการบริหารวัดให้มีความสอดคล้องกับการ

บริหารตามหลกัธรรมาภิบาลและเป็นตัวอยา่งทีด่ีแกว่ัดและ

หน่วยงานอื่นๆ	ที่เกี่ยวข้องได้

 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
	 1.	 เพื่อหาระดับความส�าเร็จในการบริหารจัดการ

พันธกิจของวัดตามหลักธรรมาภิบาล

	 2.	 เสนอแนวทางการสร้างความส�าเร็จในการ

บริหารจัดการพันธกิจวัดตามหลักธรรมาภิบาล

ขอบเขตการวิจัย
	 1.		ขอบเขตด้านประชากร	พระภิกษุที่มีต�าแหน่ง

เป็นเจ้าอาวาสวัดที่อยู่จ�าพรรษาภายในวัดในภาคตะวันออก	

จ�านวน	300	วัด	ได้กลุ่มตัวอย่าง	จ�านวน	300	รูป	

	 2.	 ขอบเขตด้านเนื้อหา	 การวิจัยครั้งนี้	 เป็นการ

ศึกษาธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการพันธกิจของวัด	 

6	ด้าน	คือ 1)	การบริหารจัดการตามหลักนิติธรรม	2)	การ

บริหารจัดการตามหลักคุณธรรม	3)	การบริหารจัดการตาม

หลักความโปร่งใส	4)	การบริหารจัดการตามหลักการมีส่วน

ร่วม	 5)	 การบริหารจัดการตามหลักความรับผิดชอบ	และ	 

6)	การบริหารจัดการตามหลักความคุ้มค่า

วิธีด�าเนินการวิจัย
	 ผู ้วิจัยต้องการศึกษาระดับความส�าเร็จในการ

บริหารจัดการพันธกิจของวัดตามหลักธรรมาภิบาล	ผู้วิจัย

เลือกใช ้วิธีการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ	 วิจัย 

เชิงปริมาณเลือกใช้แบบสอบถาม	(Questionnaire)	เป็นข้อ

ค�าถามที่สร้างข้ึนเพื่อต้องการทราบความคิดเห็นเกี่ยวกับ 

การบริหารจัดการพันธกิจของวัดตามหลักธรรมาภิบาล	 

มีการอธิบายความหมายของค่าระดับคะแนน	 ข้อความ 

ที่ใช้ในการตอบค�าถามอย่างชัดเจน	 เพื่อให้ได้ระดับความ

ส�าเร็จในการบรหิารจดัการพนัธกจิของวดัตามหลกัธรรมาภบิาล 

และน�ามาใช้วิเคราะห์ข้อมูลในล�าดับต่อไป	 ผู ้วิจัยได้ใช้

แบบสอบถามเป็นเครือ่งมอืเกบ็รวบรวมข้อมลู	แบ่งออกเป็น	
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3	ส่วน	คือส่วนแรก	 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วน

บุคคลทั่วไป	ค�าถามชนิดเลือกตอบ	(Check	list)	ประกอบ

ไปด้วย	อายุ	พรรษา	วฒุกิารศึกษาแผนกธรรม	วุฒิการศึกษา

แผนกบาลี	วุฒิการศึกษาแผนกสามัญ	ต�าแหน่งหน้าที่ในวัด	

ส่วนท่ี	2	แบบสอบถามธรรมาภิบาลในการบรหิารจัดการพันธ

กิจของวัด	ประกอบด้วย	1.หลักนิติธรรม	2.หลักคุณธรรม	

3.หลักความโปร่งใส	 4.หลักการมีส่วนร่วม	 5.หลักความรับ

ผิดชอบ	 6.หลักความคุ ้มค่า	 ส่วนที่	 3	 ส�าหรับการวิจัย 

เชิงคุณภาพ	 ได้ศึกษาเอกสาร	 (Documentary	 research)	

โดยการค้นคว้าเก็บรวบรวมข้อมูลและศึกษาจากเอกสารทาง

ด้านวิชาการ	 หนังสือ	 วารสาร	 บทความ	 รายงานการวิจัย	

ข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต	 รวมทั้งข้อมูลที่ได้จากหน่วยงานที่

เกี่ยวข้องและส�ารวจ	 โดยวิธีการสนทนากลุ่ม	 เป็นการใช้วิธี

การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก	จะใช้การบันทึกเสียง	ระยะเวลา

การสัมภาษณ์ตลอดจนการจดบันทึก	 คณะผู้วิจัยจะจด

บันทึกค�าพูดที่ส�าคัญ	 (Key	word)	 โดยผู้วิจัยได้ลงพื้นที ่

ในการเก็บรวบรวมข้อมูล	

 ผลการวิจัย

	 ผลการศึกษา	พระสังฆาธิการระดับผู้ปกครองวัด	

ส่วนใหญ่มีอายุ	51	ปี	ขึ้นไป	ร้อยละ	48.3	มีพรรษาระหว่าง	

21	-	30	พรรษา	ร้อยละ	48.3	ส�าเร็จการศึกษาแผนกสามัญ	

ระดับปรญิญาตรี	ร้อยละ	64.6	นักธรรมช้ันเอก	ร้อยละ	100.0	

ไม่มีวุฒิการศึกษาแผนกบาลี	ร้อยละ	87.3	เป็นเจ้าอาวาสวัด	

ร้อยละ	93.3	และเจ้าคณะผู้ปกครอง	ร้อยละ	6.7	

	 ผลการศึกษา	 ระดับความส�าเร็จในการบริหาร

จัดการพันธกิจของวัดตามหลักธรรมาภิบาล	 ของกลุ ่ม

ตวัอย่าง	โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากท่ีสดุ	มีค่าเฉลีย่เท่ากบั	

4.24	 เมื่อพิจารณารายด้าน	พบว่า	หลักความโปร่งใสอยู่ใน

ระดับมากที่สุด	 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ	 4.29	 รองลงมาได้แก่	 

หลักคุณธรรม	มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ	 4.26	หลักการมีส่วนร่วม	 

มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ	 4.25	 หลักความรับผิดชอบ	 มีค่าเฉลี่ย

เท่ากับ	 4.21	 ด้านหลักนิติธรรม	 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ	 4.20	 

ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยต�่าสุด	 ได้แก่	 หลักความคุ้มค่า	 อยู่ใน

ระดับมากมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ	4.19	

	 ผู้บริหารวัดให้ความส�าคัญในการใช้ธรรมาภิบาล

ในการบรหิารจดัการพันธกจิของวดั	ด้านการจดัศาสนสมบตัิ

ของวัดให้เป็นไปด้วยดี	 มีการปรับปรุง	 แก้ไข	 และพัฒนา 

ด้านสาธารณูปการของวัดให้ดียิ่งขึ้น	 มีการวางแผนการ

ก่อสร้างถาวรวัตถุทั้งในปัจจุบันและอนาคตให้เหมาะสม	

ปรับปรุงพัฒนาภูมิทัศน์ภายในวัดให้สะอาด	ร่มเย็น	การท�า

ผังวัดให้เป็นระเบียบ	 การควบคุมบัญชีรายรับ-รายจ่าย	 

ที่ใช้ในการก่อสร้างและบูรณปฏิสังขรณ์ถาวรวัตถุ	ด้านการ

ปกครองและสอดส่องให้บรรพชิตและคฤหัสถ์ในวัด

ประพฤติดีปฏิบัติชอบ	มีการปรับปรุงแก้ไข	วางกฎระเบียบ

ในการปกครองให้ดยีิง่ขึน้	เข้มงวด	สอดส่องดแูลให้บรรพชติ

และคฤหสัถ์ในวดัเคร่งครดัต่อพระธรรมวนิยัมากยิง่ขึน้	ด้าน

การเป็นธุระในการศึกษาอบรม	และสั่งสอนพระธรรมวินัย

แก่บรรพชิตและคฤหสัถ์	มกีารเทศนาสัง่สอนประชาชนให้ตัง้

อยูใ่นศลีธรรมและหลกัธรรมค�าสัง่สอนของพทุธศาสนาทีถ่กู

ต้อง	 ส่งพระสงฆ์เข้าไปมีบทบาทพัฒนาสถานศึกษามากข้ึน	

มส่ีวนร่วมในการจดัหาทนุการศกึษา	มอบทนุการศกึษา	วสัดุ

อปุกรณ์การศกึษาแก่สถานศกึษา	สนบัสนนุผูด้้อยโอกาสให้

มีโอกาสศึกษาสูงยิ่งขึ้น	 การจัดให้มีการบ�าเพ็ญกุศลในวัน

ส�าคัญทางพุทธศาสนา	 การจัดต้ังห้องสมุดภายในวัด 

เพื่อประโยชน์ในการศึกษาหาความรู ้แก่พระสงฆ์และ

ประชาชนทั่วไป	ด้านการให้ความสะดวกตามสมควรในการ

บ�าเพ็ญกุศลของประชาชน	 การจัดท�าป้ายประชาสัมพันธ์

ของวัดในวันส�าคัญทางพระพุทธศาสนา	 ให้การช่วยเหลือ

ประชาชน	 วัดที่ขาดแคลน	หรือประสบสาธารณภัย	 ให้ค�า

ปรกึษาและความอปุถมัภ์ด้านศาสนากบัชมุชนและประชาชน

ในท้องถ่ิน	 การช่วยเหลือเกื้อกูลกิจกรรมด้านศาสนาแก่

ชุมชนเพื่อเป็นสาธารณประโยชน์	

	 ผลจากการ	เสนอแนวทางการสร้างความส�าเร็จใน

การบริหารจัดการพันธกิจวัดตามหลักธรรมาภิบาล	ดังนี้

	 1.	 ด้านการจดัศาสนสมบตัขิองวดัให้เป็นไปด้วยด	ี

พระสังฆาธิการระดับผู ้ปกครองวัด	 มีการวางแผนการ
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ก่อสร้างถาวรวตัถุทัง้ในปัจจบุนัและอนาคต	บรูณปฏิสงัขรณ์

ถาวรวัตถภุายในวัดให้มคีวามแขง็แรงพร้อมใช้งานอยูต่ลอด

เวลามีการจัดแบบแปลนแผนผังภายในวัดให้เหมาะสม	 

การสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างวัดกับชุมชนในการ 

ท�านุบ�ารุง

	 2.	 ด้านการปกครองและสอดส่องให้บรรพชิต 

และคฤหัสถ์ในวัดประพฤติดีปฏิบัติชอบ	 พระสังฆาธิการ

ระดับผู้ปกครองวัด	 มีการด�าเนินการอบรมให้ความรู้แก่

พทุธศาสนกิชน	เมือ่เกดิอธกิรณ์มกีารวินจิฉยัปัญหาเพือ่ยตุิ

เหตุหรือการลงนิคหกรรม	 ออกระเบียบของวัดเพื่อการอยู่

ร่วมกันเป็นหมู่คณะ

	 3.		ด้านการเป็นธรุะในการศึกษาอบรม	และสัง่สอน

พระธรรมวนิยัแก่บรรพชิตและคฤหสัถ์	พระสงัฆาธกิารระดับ

ผู้ปกครองวัด	มีการเทศนาสั่งสอนประชาชนให้ตั้งอยู่ในศีล

ธรรมและหลักธรรมค�าสั่งสอนของพุทธศาสนาที่ถูกต้อง	

อบรมพระภิกษุสามเณรให้มีสมณสัญญา	อบรมธรรมวินัย	

จรรยามารยาทเพือ่เป็นแบบอย่างทีดี่	สนับสนุนทุนการศึกษา

แก่ผู้ด้อยโอกาสตามความเหมาะสม	 ส่งเสริมสนับสนุน 

ให้นักเรียนมีโอกาสได้ศึกษาธรรมศึกษามากยิ่งขึ้น

	 4.	 ด้านการให้ความสะดวกตามสมควรในการ

บ�าเพ็ญกุศลของประชาชน	พระสังฆาธิการระดับผู้ปกครอง

วัด	มีการจัดท�าป้ายประชาสัมพันธ์ของวัดในวันส�าคัญทาง

พระพุทธศาสนา	 ให้ค�าแนะน�าแก่พุทธบริษัทเมื่อปฏิบัติ

กจิกรรมในวนัส�าคญัทางพทุธศาสนา	การให้ความช่วยเหลอื

ประชาชนตามสถานการณ์ต่างๆ	 มีการเผยแพร่นโยบาย	

ข้อมูล	 ข่าวสาร	 ของรัฐบาลหรือหน่วยงานราชการที่เป็น

ประโยชน์แก่ประชาชนเป็นประจ�า

	 สรุป	 แนวทางการสร้างความส�าเร็จในการบริหาร

จัดการพันธกิจวัดตามหลักธรรมาภิบาลคือ	 การจัดกิจการ

ของวัดให้เป็นไปด้วยดี	 ได้แก่	 การที่พระสังฆาธิการระดับ 

ผู้ปกครองวดัด�าเนนิงานจดักจิการต่างๆ	ทางพระพทุธศาสนา

ให้เป็นประโยชน์แก่	 พระภิกษุสามเณร	 และประชาชน	 

เช่น	การบ�ารุงรักษาวัดให้เป็นไปด้วยดี	เจริญรุ่งเรืองทุกด้าน	

จัดกิจการของวัดให้เป็นไปโดยเรียบร้อย	เป็นธุระในการจัด

ศึกษาอบรมแก่บรรพชิตและคฤหัสถ์	 ให้ความสะดวกตาม

สมควรแก่พุทธศาสนิกชนในการบ�าเพ็ญกุศล	จัดฝึกอบรม

ศาสนพิธีและวัฒนธรรมประเพณีไทยแก่เยาวชนหรือ

พทุธศาสนกิชนทัว่ไปให้บรรพชติและคฤหสัถ์ในวดัประพฤติ

ดปีฏบิตัชิอบ	การช่วยเหลอืประชาชนในกาลทีค่วรช่วยเหลอื

ยามทีป่ระสบอทุกภยั	การประสบวาตภยั	หรอืคราวหนาวจดั	

การนี้มุ่งเฉพาะการช่วยเหลือบุคคลทั้งเป็นการประจ�าหรือ

การเฉพาะจะท�าให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุดต่อพันธกิจ

ของวัดในด้านต่าง	ๆ	เป็นอย่างยิ่ง

การอภิปรายผล
	 การหาระดบัความส�าเรจ็ในการบรหิารจดัการวดัใน

พันธกิจตามหลักธรรมาภิบาล

	 แสดงให้เห็นว่าผู้บริหารวัดให้ความส�าคัญในการ

ใช้ธรรมาภบิาลในการบรหิารจดัการพนัธกจิของวดั	ด้านการ

จดัศาสนสมบตัขิองวดัให้เป็นไปด้วยด	ีมกีารปรบัปรงุ	แก้ไข	

และพัฒนาด้านสาธารณูปการของวัดให้ดียิ่งขึ้น	 มีการ

วางแผนการก่อสร้างถาวรวัตถุทั้งในปัจจุบันและอนาคตให้

เหมาะสม	 ปรับปรุงพัฒนาภูมิทัศน์ภายในวัดให้สะอาด	

ร่มเยน็	การท�าผงัวดัให้เป็นระเบยีบ	การควบคมุบญัชรีายรบั

รายจ่าย	ที่ใช้ในการก่อสร้างและบูรณปฏิสังขรณ์ถาวรวัตถุ	

สอดคล้องกับงานวิจัยของ	อินอวนและคนอื่นๆ	 (Inauen;	 

et	al.	2009:	Abstract)	ได้ศึกษา	เรื่อง	การมุ่งอนาคต	:	ภาพ

ของวัดในการบริหารจัดการ	 วิกฤตทางการเงิน	 เป็นวิกฤต 

ของการบริหารจัดการเหมือนกันในการศึกษาเพื่อการ 

ตอบค�าถามและแก้ปัญหาของนักการศึกษาและเหล่า 

นกัปฏบิตัไิด้เสนอแนะให้ปรบัปรุงการควบคมุผลลพัธ์ทีอ่อก

มา	เช่น	แรงจงูใจภายนอกทีด่กีว่า	หรอืกฎระเบยีบทีเ่คร่งครดั

วัดแสดงให้เห็นถึงรูปแบบทางเลือกที่อาจมีความเหมาะสม

เป็นอย่างมากต่อการเสริมสร้างคุณภาพการบริหารจัดการ 

ทีย่ัง่ยนืและเป็นการลดปัญหาของหน่วยงาน	และสอดคล้อง

กับงานวิจัยของ	 ณดา	 จันทร์สม	 (2555)	 ได้วิจัยเร่ือง	 
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“การบริหารการเงินของวัดในประเทศไทย”	 ผลการวิจัย	 

พบว่า	 วัดมีบทบาทส�าคัญต่อสังคมไทยมาแต่อดีตเป็นเวลา

ยาวนาน	 ความผูกพันกับวัดเกี่ยวข้องกับบุคคล	 ชุมชน	 

และสังคมมีความสัมพันธ ์กันตั้ งแต ่ช ่วงวัยแรกและ 

ช่วงสุดท้ายของชีวิต	กิจกรรมภายในวัดมีความหลากหลาย	

ตั้ ง แต ่ เพี ย ง เป ็ นสถานที่ พ� านั กของพระภิ กษุ ส งฆ ์	 

ให้พุทธศาสนิกชนเข้ามาท�าบุญและประกอบศาสนกิจต่างๆ	

จนถึงการเป็นแหล่งท่องเที่ยว	แหล่งนันทนาการ	ศูนย์กลาง

การเรียนรู้	 การพัฒนา	 การสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ	 ของ

ชุมชน	กิจกรรมที่มีการด�าเนินการในวัดมีความหลากหลาย	

ได้แก่	 การท�าบุญ	 ท�าทาน	 ในรูปแบบต่างๆ	 การประกอบ

พิธีกรรมทางศาสนา	 งานศพ	 งานบวช	 งานแต่งงาน	 งานวัน

เกิด	ฯลฯ	

	 ด ้านการปกครองและสอดส่องให ้บรรพชิต 

และคฤหสัถ์ในวัดประพฤตดีิปฏิบัตชิอบ	มีการปรบัปรงุแก้ไข	 

วางกฎระเบียบในการปกครองให้ดียิ่งขึ้น	เข้มงวด	สอดส่อง

ดูแลให้บรรพชิตและคฤหัสถ์ในวัดเคร่งครัดต่อพระธรรม

วนิยัมากยิง่ข้ึน	สอดคล้องกับงานวิจยัของ	พระราชปัญญาภรณ์ 

(สิงห์ค�า	 ชยว�โส)	 (2556)	 ได้วิจัยเรื่อง	 “กระบวนการสร้าง

สงัคมคณุธรรมแบบมีส่วนร่วมภายใต้รูปแบบธนาคารความดี	

ส� าหรับหน ่วยอบรมประชาชน” 	 ผลการวิจัย	 พบว ่า	 

หน่วยอบรมประชาชนประจ�าต�าบลในหนเหนือ	มีกระบวนการ

และหลักการที่คล้ายคลึงกัน	คือ	การน�าหลักการ	8	ประการ	

คือ	หลักศีลธรรมและวัฒนธรรม	สุขภาพ	สัมมาชีพ	สันติสุข	

ศึกษาสงเคราะห์	 สาธารณสงเคราะห์	 กตัญญูกตเวที	 และ 

หลักสามัคคีธรรม	 มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาบุคคล 

และสังคม	 โดยมีเป้าหมายของการด�าเนินการ	 คือเพื่อการ

เผยแผ่พระพทุธศาสนา	การปฏิบตัติามหลกัพระพทุธศาสนา

และวัฒนธรรมท้องถิ่น	 การพัฒนาสังคม	 การอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม	 การจัดสวัสดิการชุมชน	 

และ	 การสงเคราะห์ชุมชน	 การใช้หลักการทางพระพุทธ

ศาสนาควบคู ่กับการพัฒนาชีวิต	 และสังคม	 เพื่อให ้ 

บุคคลพึ่งพาตนเองได้	 และสอดคล้องกับงานวิจัยของ	

นครินทร์	 แก้วโชติรุ่ง	 (2556)	 ได้วิจัยเรื่อง	 “รูปแบบและ 

หลักการของการปกครองในพระไตรปิฎก”	 ผลการศึกษา	 

พบว่า	1)	รูปแบบของการปกครองทางการเมืองมี	2	รูปแบบ	

ได้แก่	การปกครองแบบราชาธิปไตย	ซึ่งผู้มีอ�านาจสิทธิ์ขาด

แต่เพียงผู ้ เดียวในการปกครองรูปแบบนี้คือพระราชา	 

และการปกครองแบบสามัคคีธรรม	 ซึ่งอ�านาจอยู ่ในมือ 

ของชนช้ันสูง	 ส่วนรูปแบบการปกครองในพระพุทธศาสนา

นั้นมีพัฒนาการโดยเริ่มต้นจากพระพุทธเจ้าทรงปกครอง

คณะสงฆ์ในฐานะธรรมราชา	 จนกระทั่งพระพุทธองค์ได้ 

ทรงมอบให้สงฆ์เป็นใหญ่ในการปกครอง	จงึเป็นรปูแบบการ

ปกครองเฉพาะตน	2)	หลกัการของการปกครองแบบราชาธปิ

ไตย	 ได้แก่	 หลักธรรมต่างๆ	 ซึ่งพระพุทธเจ้าตรัสแสดงไว้

จ�านวนมากเพื่อเป็นเครื่องเหนี่ยวรั้งในการใช้อ�านาจของ 

ผูป้กครอง	เนือ่งจากผูป้กครองแบบราชาธปิไตยมอี�านาจสทิธิ์

ขาดแต่เพียงผู้เดียว	 ส่วนหลักการของการปกครองของ 

คณะสงฆ์นั้นมีพระธรรมวินัยเป็นหลักการปกครองส�าคัญ	

ซึง่คณะสงฆ์จะต้องด�าเนนิกจิกรรมต่างๆ	ให้ส�าเร็จเรยีบร้อย

ด้วยดีภายใต้กรอบแห่งพระธรรมวินัย

	 ด้านการเป็นธุระในการศึกษาอบรม	 และสั่งสอน

พระธรรมวนิยัแก่บรรพชติและคฤหสัถ์	มกีารเทศนาสัง่สอน

ประชาชนให้ตั้งอยู ่ในศีลธรรมและหลักธรรมค�าสั่งสอน 

ของพทุธศาสนาทีถ่กูต้อง	ส่งพระสงฆ์เข้าไปมีบทบาทพัฒนา

สถานศึกษามากขึ้น	 มีส่วนร่วมในการจัดหาทุนการศึกษา	

มอบทุนการศึกษา	 วัสดุอุปกรณ์การศึกษาแก่สถานศึกษา	

สนับสนุนผู้ด้อยโอกาสให้มีโอกาสศึกษาสูงย่ิงขึ้น	 การจัด 

ให้มีการบ�าเพ็ญกุศลในวันส�าคัญทางพุทธศาสนา	การจัดตั้ง

ห้องสมุดภายในวัดเพื่อประโยชน์ในการศึกษาหาความรู้ 

แก่พระสงฆ์และประชาชนทั่วไป	สอดคล้องกับงานวิจัยของ	 

พระมหาศรณขัย	 มหาปุณฺ โญ	 (2556)	 ได ้วิจัยเรื่อง	 

“การพฒันาการบริหารกจิการคณะสงฆ์ของ	พระสงัฆาธกิาร

ในยุคโลกาภิวัตน์”	 ผลการวิจัย	 พบว่า	 การบริหารกิจการ 

คณะสงฆ์ของพระสังฆาธิการในยุคโลกาภิวัตน์	 ได้แก่	 

ด้านการศาสนศึกษา	 มีการบริหารจัดการด้านการศึกษา 
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ที่ยังคงไว้ซึ่งพระธรรมวินัย	 แต่มีการศึกษาพระปริยัติธรรม

สายสามัญ	หรือการศึกษาในมหาวิทยาลัยมากขึ้น	 จึงควร 

ให้ความส�าคญัในด้านการศกึษาพระปรยิติัธรรมแผนกธรรม

และบาลี	ปรับปรุงกฎระเบียบการจัดการศึกษาให้เข้ากับยุค

สมัย	 วางนโยบายให้ไปในทิศทางเดียวกัน	 เพื่อให้เกิด

เอกภาพทางการศึกษา	พร้อมสร้างแรงจูงใจให้เห็นความ

ส�าคัญในการเรียนบาลี	 เพื่อน�าไป	ประพฤติปฏิบัติเป็นแบบ

อย่างท่ีดต่ีอไป	ด้านการศกึษาสงเคราะห์	มีการบริหารจดัการ

ทางด้านการศึกษาโดยมุ่งเน้นการสงเคราะห์ประชาชนให้ได้

รับการศึกษาทางพระธรรมวินัย	 ควบคู่ไปกับการปฏิบัต	ิ 

จึงควรสนับสนุนให้มีการศึกษาทางธรรมแก่เยาวชน 

และประชาชนทั่วไป	 ให้มีความรู ้ในทางธรรมเพ่ือปลูก 

ฝูงคุณธรรมให้แก่เยาวชนและประชาชนทัว่ไป	และควรมีการ

ระดมความคิดในเบื้องต้น	ในระดับจังหวัด	เพื่อศึกษาความ

ส�าคัญของปัญหาอปุสรรค	จดุเด่น	จุดด้อยของแต่ละจงัหวัด	

และเป็นมติของจงัหวดัแล้วน�ามารวมความคิดเหน็เป็นระดับ

ภาคต่อไป	ด้านการเผยแผ่	 มีการพัฒนาให้พระสังฆาธิการ 

มีความก้าวหน้าในการเผยแผ่	 และทักษะการใช้ภาษาของ

สมัยปัจจุบัน	มีความพร้อมทั้งในการพูด	เทศน์	การบรรยาย	

การเขียนและพิมพ์ต�าราทางพระพุทธศาสนา	และแต่งต�ารา

ทางวรรณคดี	 วรรณกรรม	ต�าราวิชาการ	รวมถึงการมุ่งเน้น

ให้ประชาชนมีผู ้น�าไปปฏิบัติตาม	 ถือว่าเป็นการสั่งสอน	 

ในภาคทฤษฎี	 และภาคปฏิบัติที่ควบคู่กันไป	จึงควรมีแผน

ระยะส้ัน	 และแผนระยะยาวในการฝึกอบรมผู้น�าสงฆ์ทั้ง 

ภาคทฤษฎีและปฏบิตักิาร	ด้วยการจดัให้มีการรับฟังนโยบาย	

หลักการเผยแผ่	และฝึกพูด	เทศน์	บรรยายและผลิตสื่อการ

เผยแผ่พระพุทธศาสนาในรูปแบบต่างๆ	 เพ่ือที่จะได้ท�างาน

เผยแผ่เชิงรุก	ได้อย่างมปีระสทิธภิาพ	และสอดคล้องกบังาน

วิจัยของ	พระวิมาน	คมฺภีรปญฺโญ	(ตรีกมล)	(2555)	ได้วิจัย

เรื่อง	 “การศึกษาวิเคราะห์ศีล	 5	 ในฐานะเป็นรากฐาน 

ของสนัตภิาพ”	ผลการวจิยั	พบว่า	การน�าศีล	5	มาเป็นรากฐาน

ของสันติภาพนั้น	 สามารถท�าได้ด้วยการน�าไปเป็นรากฐาน

ของสันติภาพควบคู่ไปกับการปรับโครงสร้างสังคมแนวราบ	

ได ้แก ่ 	 การน�าไปสู ่ วัฒนธรรมแบบเมตตากรุณาและ

วัฒนธรรมแบบสันติวิธี	 ส่วนโครงสร้างในแนวดิ่ง	 ได้แก่	

รากฐานทางสังคมในรูปของปิรามิด	 โดยน�าไปจัดโครงสร้าง

ทางการเมือง	 เศรษฐกิจ	 สังคม	 กระบวนการยุติธรรม	 

และการศึกษา	 เพื่อให้เอื้อต่อการส่งเสริมโครงสร้างสังคม

ระดับจุลภาคจนถึงระดับมหัพภาค	 ซึ่งเป ็นการเชื่อม

โครงสร้างและสถาบันสังคมให้ยึดโยงอยู่กับศีล	 5	 อันเป็น 

พื้นฐานของแนวทางสันติวิธี	 มีความตระหนักถึงคุณค่า 

ของชีวิต	 และการไม่ใช้ความรุนแรงทุกกรณี	 ท�าให้ชีวิต

ปราศจากภัยคุกคาม	 รวมไปถึงการช่วยเหลือเกื้อกูลผู้ที่ได้

รบัความทกุข์ยากล�าบาก	ท�าให้มสีวสัดิภาพและคณุภาพชวีติ

ที่ดี	 มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	 ซึ่งจะท�าให้

สนัตภิาพมรีากฐานทีม่ัน่คง	ทัง้ในระดบัจลุภาคและมหพัภาค

อย่างยั่งยืนต่อไป

	 ด้านการให้ความสะดวกตามสมควรในการบ�าเพญ็

กุศลของประชาชน	 การจัดท�าป้ายประชาสัมพันธ์ของวัด 

ในวันส�าคัญทางพระพุทธศาสนา	ให้การช่วยเหลือประชาชน	

วัดที่ขาดแคลน	 หรือประสบสาธารณภัย	 ให้ค�าปรึกษา 

และความอุปถัมภ์ด้านศาสนากับชุมชนและประชาชนใน 

ท้องถิ่น	การช่วยเหลือเกื้อกูลกิจกรรมด้านศาสนาแก่ชุมชน

เพื่อเป็นสาธารณประโยชน์	 สอดคล้องกับงานวิจัยของ	 

พระราชปัญญาภรณ์	 (สิงห์ค�า	 ชยว�โส)	 (2556)	 ได้วิจัย 

เรือ่ง	“กระบวนการสร้างสงัคมคณุธรรมแบบมส่ีวนร่วมภาย

ใต้รูปแบบธนาคารความดี	 ส�าหรับหน่วยอบรมประชาชน”  

ผลการวิจัย	 พบว่า	 หน่วยอบรมประชาชนประจ�าต�าบล 

ในหนเหนือ	มีกระบวนการและหลักการที่คล้ายคลึงกัน	คือ	

การน�าหลักการ	8	ประการ	คือ	หลักศีลธรรมและวัฒนธรรม	

สุขภาพ	 สัมมาชีพ	 สันติสุข	 ศึกษาสงเคราะห์	 สาธารณ

สงเคราะห์	กตญัญกูตเวท	ีและหลกัสามคัคธีรรม	มาประยกุต์

ใช้ในการพัฒนาบุคคลและสังคม	 โดยมีเป้าหมายของการ

ด�าเนินการ	คือเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนา	การปฏิบัติ

ตามหลกัพระพทุธศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิน่	การพฒันา

สังคม	การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม	การจัด
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สวัสดิการชุมชน	และ	การสงเคราะห์ชุมชน	และสอดคล้อง

กับงานวิจัย	 พระสราวุฒย์	 ปญฺญาวุฑฺโฒ	 (วิจิตรปัญญา)	

(2556)ได้วิจัยเร่ือง	 “การปฏิรูประบบวรรณะสู่ระบบสังฆะ 

ในพระพุทธศาสนา”	ผลกาวิจัยพบว่าระบบวรรณะในสังคม

อนิเดยีในสมยัพทุธกาลเป็นการกดีกนัของชนกลุม่ทีมี่อ�านาจ	

โดยก�าหนดเป็นวรรณะทัง้สี	่และแบ่งหน้าทีข่องแต่ละวรรณะ

อย่างชัดเจน	ตั้งแต่ก�าเนิดจนตลอดชีวิต	จากระบบวรรณะนี้	

ได้ส่งผลกระทบต่อการด�าเนินชวีติ	และบางวรรณะกถ็กูกดขี่

จากวรรณะอื่น	 ซึ่งท�าให้ถูกจ�ากัดสิทธิเสรีภาพ	พระพุทธเจ้า

ทรงเช่ือว่ามนุษย์มีศักยภาพสามารถพัฒนาได้	 พระองค ์

จึงทรงปฏิรูปโครงสร้างทางสังคมใหม่	โดยมีการปฏิรูปกลุ่ม

คนจากบนสู่ล่าง	คือ	 จากระบบวรรณะสูงสู่ระบบวรรณะต�่า	

เมื่อมาสู่ระบบสังฆะแล้วจะมีความเท่ากัน	คือมีพระธรรม

วินัยเดียวกัน	 จึงเป็นการสร้างความเสมอภาคให้เกิดขึ้นใน

สังคม	มีการตั้งกลุ่มสังฆะโดยรวบรวมบุคคลที่เข้ามาเป็น

สมาชิกทัง้บรรพชิตและคฤหสัถ์	ทีเ่รยีกว่า	บรษิทั	4	คอื	ภกิษ	ุ

ภิกษณุ	ีอบุาสก	อบุาสกิา	โดยอาศยัธรรมวนิยัในการด�ารงอยู่

ร ่วมกัน	 และมีจุดมุ ่งหมายเพื่อความหลุดพ้นตามหลัก

พระพุทธศาสนา

	 จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

ที่กล่าวมาทั้งหมด	พอสรุปได้	ดังนี้

	 1.	 หลักนิติธรรม	ผู้บริหารเป็นผู้ที่มีความสามารถ

เผยแพร่ความรู้	 สร้างจิตส�านึก	 ทบทวนปรับปรุงเรื่อง 

กฎระเบียบ	 และกระบวนการการด�าเนินการให้เป็นธรรม 

และทันกลับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงและเป็นผู้ที่สามารถ

พิจารณาสั่งการมอบหมายงาน	 และการลงโทษทางวินัยแก่ 

ผู้ที่ปฏิบัติตามกฎระเบียบไม่ถูกต้อง	ด้วยความเป็นธรรม

	 2.	 หลักคุณธรรม	ผู้บริหารควรเป็นผู้ที่ยึดมั่นใน

ความถูกต้องดีงาม	 สนับสนุนให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ

องค์การพัฒนาตนเองให้มีความซื่อสัตย์	จริงใจ	ขยัน	อดทน	

มีระเบียบวินัย	ประกอบอาชีพสุจริต	จนเป็นนิสัยประจ�าตน

	 3.	 หลกัความโปร่งใส	ผูบ้รหิารควรเป็นผูท้ีม่คีวาม

สามารถก�าหนดข้ันตอน	และระยะเวลาการปฏิบตังิานจะต้อง

มีความโปร่งใสในการตัดสินใจในการบริหารงาน	 เงิน	 และ

คน	มีการสื่อสารที่ดีภายในตัว	 เช่น	 มีการเผยแพร่ข้อมูล

ข่าวสารกจิกรรมต่าง	ๆ 	ขององค์การให้ทกุส่วนทีเ่กีย่วข้องได้

รับทราบความเคลื่อนไหวและกิจกรรมต่างๆ	ขององค์การ

	 4.	 หลักการมีส่วนร่วม	ผู้บริหารควรเปิดโอกาสให้

ผู้ใต้บังคับบัญชามีส่วนรับรู้และเสนอความคิดเห็นในการ

ตัดสินใจปัญหาส�าคัญขององค์การไม่ว่าด้วยการแจ้งความ

เห็นการไต่สวนสาธารณะ	หรือการแสดงประชามติ

	 5.	 หลักความรับผิดชอบ	 ผู ้บริหารควรเป็นผู้ที่

ตระหนักในสิทธิหน้าที่ความส�านึกในความรับผิดชอบ 

ต่อสังคม	การใส่ใจปัญหาขององค์การกระตือรือร้นในการ

แก้ปัญหา	 ตลอดจนเคารพในความคิดเห็นที่แตกต่าง	 

และกล้าที่ยอมรับผลดี	ผลเสียจากการกระท�าของตนเอง

	 6.	 หลักความคุ้มค่า	ผู้บริหารควรมีความสามารถ

ในการบริหารจัดการและใช้ทรัพยากรที่มีอยู ่อย่างจ�ากัด 

เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ส่วนรวม	 โดยรณรงค์ให้คน 

ในองค์การมีความประหยัด	ใช้ของอย่างคุ้มค่า

	 ผู ้บริหารนับว่าเป็นบุคลากรที่มีความส�าคัญที่มี

บทบาทที่สุดในองค์การไม่ว่าขนาดเล็กหรือใหญ่	 คุณภาพ 

ขององค์การและความเจรญิก้าวหน้าขององค์การย่อมขึน้อยู่

กบัสมรรถภาพในการบรหิารของผูบ้รหิารซึง่ถ้าหากสามารถ

บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลครบทั้ง	 6	ด้าน	ก็จะท�าให้

การปฏิบัติภารกิจต่างๆ	 ขององค์การเป็นไปด้วยความ 

ราบรื่น	และประสบความส�าเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ	

	 ผู้วิจัยสามารถเสนอแนวทางการสร้างความส�าเร็จ

ในการบริหารจัดการพันธกิจวัดตามหลักธรรมาภิบาลดังนี้

	 1.	 ด้านการจดัศาสนสมบตัขิองวดัให้เป็นไปด้วยด	ี

พระสังฆาธิการระดับผู ้ปกครองวัด	 มีการวางแผนการ

ก่อสร้างถาวรวตัถทุัง้ในปัจจบุนัและอนาคต	บรูณปฏสิงัขรณ์

ถาวรวัตถภุายในวัดให้มคีวามแขง็แรงพร้อมใช้งานอยูต่ลอด

เวลามีการจัดแบบแปลนแผนผังภายในวัดให้เหมาะสม	 

การสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างวัดกับชุมชนในการ 

ท�านุบ�ารุง



JOURNAL  OF  NAKHONRATCHASIMA  COLLEGE                    Vol.9  No.2  July – December  2015  100

	 2.	 ด้านการปกครองและสอดส่องให้บรรพชิต 

และคฤหัสถ์ในวัดประพฤติดีปฏิบัติชอบ	 พระสังฆาธิการ

ระดับผู้ปกครองวัด	 มีการด�าเนินการอบรมให้ความรู้แก่

พทุธศาสนกิชน	เมือ่เกดิอธกิรณ์มกีารวินจิฉยัปัญหาเพือ่ยตุิ

เหตุหรือการลงนิคหกรรม	 ออกระเบียบของวัดเพื่อการ 

อยู่ร่วมกันเป็นหมู่คณะ

	 3.	 ด้านการเป็นธรุะในการศึกษาอบรม	และสัง่สอน

พระธรรมวนิยัแก่บรรพชิตและคฤหสัถ์	พระสงัฆาธกิารระดับ

ผู้ปกครองวัด	 มีการเทศนาส่ังสอนประชาชนให้ตั้งอยู่ใน 

ศีลธรรมและหลักธรรมค�าสั่งสอนของพุทธศาสนาที่ถูกต้อง	

อบรมพระภิกษุสามเณรให้มีสมณสัญญา	อบรมธรรมวินัย	

จรรยามารยาทเพือ่เป็นแบบอย่างทีดี่	สนับสนุนทุนการศึกษา

แก่ผู้ด้อยโอกาสตามความเหมาะสม	 ส่งเสริมสนับสนุน 

ให้นักเรียนมีโอกาสได้ศึกษาธรรมศึกษามากยิ่งขึ้น

	 4.	 ด้านการให้ความสะดวกตามสมควรในการ

บ�าเพ็ญกุศลของประชาชน	พระสังฆาธิการระดับผู้ปกครอง

วัด	 มีการจัดท�าป้ายประชาสัมพันธ์ของวัดในวันส�าคัญ 

ทางพระพุทธศาสนา	 ให้ค�าแนะน�าแก่พุทธบริษัทเมื่อปฏิบัติ

กจิกรรมในวนัส�าคญัทางพทุธศาสนา	การให้ความช่วยเหลอื

ประชาชนตามสถานการณ์ต่างๆ	 มีการเผยแพร่นโยบาย	

ข ้อมูล	 ข ่าวสาร	 ของรัฐบาลหรือหน่วยงานราชการที ่

เป็นประโยชน์แก่ประชาชนเป็นประจ�า

	 สรุป	 แนวทางการสร้างความส�าเร็จในการบริหาร

จัดการพันธกิจวัดตามหลักธรรมาภิบาลคือ	 การจัดกิจการ

ของวัดให้เป็นไปด้วยดี	 ได้แก่	 การที่พระสังฆาธิการระดับ 

ผู้ปกครองวดัด�าเนนิงานจดักจิการต่างๆ	ทางพระพทุธศาสนา

ให้เป็นประโยชน์แก่	 พระภิกษุสามเณร	 และประชาชน	 

เช่น	การบ�ารุงรักษาวัดให้เป็นไปด้วยดี	เจริญรุ่งเรืองทุกด้าน	

จัดกิจการของวัดให้เป็นไปโดยเรียบร้อย	 เป็นธุระในการ 

จัดศึกษาอบรมแก่บรรพชิตและคฤหัสถ์	 ให้ความสะดวก 

ตามสมควรแก่พุทธศาสนิกชนในการบ�าเพ็ญกุศล	 จัดฝึก

อบรมศาสนพิธีและวัฒนธรรมประเพณีไทยแก่เยาวชน 

หรือพุทธศาสนิกชนทั่วไปให้บรรพชิตและคฤหัสถ์ในวัด

ประพฤติดีปฏิบัติชอบ	การช่วยเหลือประชาชนในกาลที่ควร

ช่วยเหลอืยามทีป่ระสบอทุกภยั	การประสบวาตภยั	หรือคราว

หนาวจัด	 การนี้มุ่งเฉพาะการช่วยเหลือบุคคลทั้งเป็นการ

ประจ�าหรือการเฉพาะจะท�าให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด 

ต่อพันธกิจของวัดในด้านต่างๆ	เป็นอย่างยิ่ง

 ข้อเสนอแนะ

	 จากผลการวิจัยมีข้อค้นพบใหม่ที่ยังไม่ได้ศึกษา 

ในการวิจัยครั้งนี้	 โดยพิจารณาจากผลการวิจัย	 ในค�าถาม

ปลายปิดข้อที่มีค่าแปลผลค่าเฉลี่ยต�่าสุด	 ได้แก่	 ข้อ	 6	 

หลักความคุ ้มค่า	 ในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยที่	 4.19	 อยู ่ใน 

ระดับมาก

	 หากมกีารวิจยัเก่ียวกบัการบริหารตามหลกัธรรมาภิ

บาลครั้งต่อไป	 ผู้วิจัยขอเสนอแนะในการด�าเนินการวิจัย 

ในลักษณะดังต่อไปนี้

	 1.	 ศึกษาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาแนวโน้มสู่

อนาคตโดยเน้นกรอบหลักความคุ้มค่าในการบริหารจัดการ

วัดและชุมชนตามหลักธรรมาภิบาลของพระสังฆาธิการ 

ในเขตภาคตะวันออก

	 2.	 ศกึษาผลกระทบในการน�าเอาหลกัธรรมาภบิาล

มาใช้ในการบริหารจัดการตามรูปแบบการบริหารจัดการวัด

และกรอบการจัดการในอนาคต

	 3.	 ศึกษาข้ันตอนในการน�าหลักความคุ้มค่าตาม

แนวธรรมาภิบาลมาบริหารจัดการวัดที่ดี
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(พระพุทธศาสนา),	บัณฑิตวิทยาลัย	:	มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช	 วิทยาลัย,	2556.

	บัญชายุทธ	นาคมุจลินท์,	“วิเคราะห์การบริหารองค์กรในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของศูนย์การเผยแผ่พระพุทธศาสนา

ประจ�าจังหวัดอุทัยธาน”ี,	วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต	(พระพุทธศาสนา),	บัณฑิตวิทยาลัย	:	มหาวิทยาลัย

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,	2555.

พระครูอุทัยกิจจารักษ์	(สุรางค์	สุจิณฺโณ).	“รูปแบบการบริหารจัดการเผยแผ่พระพุทธศาสนาขององค์กรปกครองคณะสงฆ์ 

ภาค 2”.	วทิยานิพนธป์รญิญาพทุธศาสตรดุษฎีบณัฑิต	สาขาวชิาการจดัการเชิงพทุธ.	บณัฑิตวทิยาลยั	:	มหาวทิยาลยั

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,	2557.

บรรจง	 เจริญสุข,	 “การพัฒนารูปแบบการบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เขตจังหวัด

ภาคใต้ตอนบน”,	ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต,	การบริหารการศึกษา,	บัณฑิตวิทยาลัย	:	มหาวิทยาลัยรามค�าแหง,	2552.



JOURNAL  OF  NAKHONRATCHASIMA  COLLEGE                    Vol.9  No.2  July – December  2015  102

ยุวดี	 รื่นภาค,	 “การศึกษาเปรียบเทียบการบริหารงานบุคคลในองค์กรสมัยใหม่กับแนวคิดทางพระพุทธศาสนา”,  

รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต,	บัณฑิตวิทยาลัย	:	มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์,	2556.	

พระมหาศรณขัย	มหาปุณฺโญ,	“การพัฒนาการบริหารกิจการคณะสงฆ์ของพระสังฆาธิการในยุคโลกาภิวัตน”์,	วิทยานิพนธ์

ปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต,	สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิตวิทยาลัย:		 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ

ราชวิทยาลัย,	2556.

ผู้ให้ข้อมูลการสัมภาษณ์เชิงลึก

เจ้าคณะอ�าเภอเมืองระยอง	วัดเขาส�าเภาทอง	อ�าเภอเมือง	จังหวัดระยอง

เจ้าคณะต�าบลมาบข่า	วัดชากผักกูด	อ�าเภอนิคมพัฒนา	จังหวัดระยอง 

เจ้าคณะอ�าเภอสัตหีบ	วัดสัตหีบ	อ�าเภอสัตหีบ	จังหวัดชลบุรี

เจ้าคณะอ�าเภอพานทอง	วัดโคกท่าเจริญ	อ�าเภอพานทอง	จังหวัดชลบุรี

รองเจ้าคณะอ�าเภอพนัสนิคม	วัดเชิดส�าราญ	อ�าเภอพนัสนิคม	จังหวัดชลบุรี

รองเจ้าคณะอ�าเภอบ้านบึง	วัดบุญญฤทธยาราม	อ�าเภอบ้านบึง	จังหวัดชลบุรี

เจ้าคณะต�าบลคลองกิ่ว	วัดหนองยาง	อ�าเภอบ้านบึง	จังหวัดชลบุรี

รองเจ้าคณะอ�าเภอเมือง	วัดตาลล้อม	อ�าเภอเมือง	จังหวัดชลบุรี

เจ้าคณะต�าบลหนองไม้แดง	วัดราษฎร์สโมสร	อ�าเภอเมือง	จังหวัดชลบุรี

เจ้าคณะต�าบลศรีราชา	วัดเขาพุทธโคดม	อ�าเภอศรีราชา	จังหวัดชลบุรี




