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บทคัดย่อ
การศึกษาวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาวิเคราะห์สภาพการบริหารจัดการ
องค์กรคณะสงฆ์จงั หวัดนครสวรรค์ 2) เพือ่ บูรณาการหลักพุทธธรรมกับการเสริมสร้าง
การบริหารจัดการขององค์กรคณะสงฆ์จังหวัดนครสวรรค์ และ 3) เพื่อเสนอผล
วิเคราะห์ในเชิงกระบวนการและผลสัมฤทธิ์ในการบริหารจัดการองค์กรคณะสงฆ์
เชิงพุทธบูรณาการ โดยใช้ระเบียบวิธีการวิจัยวิจัยแบบผสม โดยแบ่งเป็น 3 ขั้นตอน
1) ใช้ระเบียบวิธวี จิ ยั เชิงคุณภาพด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) จาก
ผู้ทรงคุณวุฒิ 17 รูป/คน 2) การสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) จาก
พระสังฆาธิการผู้ปกครอง นักวิชาการทางศาสนา อาจารย์ และผู้แทนจากหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง และ 3) ใช้การวิจัยเชิงส�ำรวจ (Survey Research) จากกลุ่มตัวอย่างที่
เป็นพระภิกษุทั่วทั้งจังหวัด 364 รูป
บทความนี้สรุปจากรายงานวิจัยเรื่อง พุทธบูรณาการบริหารจัดการองค์กรคณะสงฆ์จังหวัดนครสวรรค์
: วิเคราะห์ในเชิงกระบวนการและผลสัมฤทธิ์
2
อาจารย์พเิ ศษหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์
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ส�ำหรับผลการวิจัย ได้ข้อค้นพบที่เป็นรูปแบบของ “การบริหารจัดการเชิงพุทธ
บูรณาการ” ทีจ่ ะเป็นแนวทางในการบริหารจัดการนัน้ ได้แก่ 1) มีการส่งเสริมเติมเต็ม
ก�ำลังใจ 2) มีขนั้ ตอนวิธกี ารทีช่ ดั เจนรัดกุม 3) ประพฤติปฏิบตั ติ ามหลักพระธรรมวินยั
4) บริหารจัดการอย่างคุ้มค่า 5) มีการบริหารจัดการทันต่อเวลา 6) มุ่งประโยชน์ส่วน
รวมมากกว่าส่วนตน และ 7) สนับสนุนคนเก่งคนดีให้ทำ� งาน ขณะเดียวกันเพือ่ ให้การ
บริหารจัดการองค์กรคณะสงฆ์เกิดผลเชิงกระบวนการและผลสัมฤทธิ์ควรจะต้อง
1) มีการติดตามตรวจสอบอย่างเป็นธรรม 2) มีความส�ำรวมระวังทางกาย วาจา
3) หมัน่ พัฒนาตามหลักศีล สมาธิ ปัญญา 4) บริหารจัดการอย่างคุม้ ค่า 5) ด�ำเนินตาม
แนวทางพอเพียง 6) เคารพและตรงต่อเวลา 7) หมั่นพัฒนาตนเองอยู่เสมอ
ค�ำส�ำคัญ : พุทธบูรณาการ ; การบริหารจัดการองค์กรคณะสงฆ์ ; ผลสัมฤทธิ์บริหาร
   จัดการองค์กรคณะสงฆ์
Abstract
The purposes of the study are 1) to analyze the sangha organization
administration in Nakhon Sawan Province, 2) to integrate the Buddhist
principles to strengthen of the sangha organization administration in
Nakhon Sawan Province, 3) to present the results of process analysis
and achievement in the sangha organization administration in Nakhon
Sawan Province. Methodology was the mixed methods. The data for
this qualitative research were collected from key informants, who were
administrators, experts and representatives from related agency with
structured in-depth interviews of 17 experts. Data were also collected
from participants in focus group discussion, who were administrators,
religious scholars, professors and representatives from relevant agencies
and concluded data for quantitative research by survey research of 364
monks with questionnaires.
For research results, the findings are in the form of “Integrative
Buddhist Management” as a guideline for management as follows: 1)
Promote the fulfillment of the spirit. 2) Have a clear and concise
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algorithm. 3) Follow the principles of Dhamma-Vinaya. 4) Cost effective
management. 5) Management on time. 6) More common benefit than
personal one and 7) Putting the right man on the right jobs. At the same
time, in order to have the effective monastic order administration in the
process and the result the program should be: 1) monitored fairly,
2) operated for the benefits for all rather than for personal interest,
3) developed according to the precepts of concentration meditation,
4) followed cost effective management 5) followed the sufficiency
economy 6) respected and punctual 7) persistent on self-development.
Keywords : Buddhist Integrative ; Sangha Organization Administration ;
		
Achievement Sangha Organization Administration
บทนำ�
แผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ ฉ บั บ ที่ 11 (พ.ศ.2555-2559)
ได้ตระหนักถึงปัญหาของสังคมไทยทีต่ อ้ งเผชิญกับวิกฤตความเสือ่ มถอยด้านคุณธรรม
จริยธรรม การเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมที่หลากหลายและมีแนวโน้มเป็นสังคม
ปัจเจกมากขึ้น  ซึ่งการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วดังกล่าวท�ำให้คนไทยขาดภูมิคุ้มกัน
ทีด่ ี ขาดการใช้วจิ ารณญาณกลัน่ กรอง เกิดความเสือ่ มถอยทางด้านคุณธรรมจริยธรรม
และมีความถี่ในการใช้ความรุนแรงในการแก้ไขปัญหามากขึ้น ทั้งปัญหาในครอบครัว
และปัญหาสังคม (ส�ำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ,
2556) องค์กรคณะสงฆ์ถอื เป็นสถาบันทีส่ ำ� คัญในการขับเคลือ่ นภารกิจเพือ่ แก้ไขปัญหา
ข้างต้น แต่ในการขับเคลื่อนเพื่อให้บรรลุยังเป้าหมายที่ได้วางไว้ต้องอาศัยระบบการ
บริหารจัดการที่ดี และการบริหารองค์กรที่ดีต้องมีรูปแบบและวิธีการจัดการหรือมี
แนวคิดหรือหลักการเข้ามาประกอบ ซึง่ ก็ขนึ้ อยูก่ บั การแบ่งงานมอบอ�ำนาจหรือการก
ระจายงานให้ผู้บริหาร รับผิดชอบตามความรู้ความสามารถ โดยเฉพาะการบริหาร
องค์กรคณะสงฆ์ในปัจจุบันนี้มีอ�ำนาจรัฐและจารีตประเพณีเข้ามาเกี่ยวข้อง เป็นต้น
ว่า เมือ่ มีอธิกรณ์เกิดขึน้ ต้องอาศัยพระราชบัญญัตคิ ณะสงฆ์เป็นเกณฑ์จดั ระเบียบการ
ปกครองคณะสงฆ์ให้ดำ� เนินตามพระธรรมวินัย กฎหมายกฎระเบียบมหาเถรสมาคม
ข้อบังคับ รวมทั้งมติ (กรมการศาสนา, 2540)
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ในส่วนของโครงสร้างทางการบริหารองค์กรคณะสงฆ์ไทยในปัจจุบนั นัน้ มีสมเด็จ
พระสังฆราชทรงเป็นองค์ประมุขแห่งคณะสงฆ์ไทยและด�ำรงต�ำแหน่งประธาน
กรรมการมหาเถรสมาคม นอกจากนั้นยังกระจายการปกครองสงฆ์ไทยไปยังส่วน
ภูมิภาคจ�ำนวน 18 ภาค เพื่อให้เป็นไปตามความในมาตรา 22 ของพระราชบัญญัติ
การปกครองคณะสงฆ์พุทธศักราช 2505 ที่ก�ำหนดให้มีต�ำแหน่งพระสังฆาธิการหรือ
ผู้ปกครองคณะสงฆ์ขยับขยายไปตามล�ำดับชั้น คือ เจ้าคณะภาค เจ้าคณะจังหวัด
เจ้าคณะอ�ำเภอ เจ้าคณะต�ำบล และเจ้าอาวาสตามล�ำดับ (สายัณห์ อินนันใจ และ
คณะ, 2553 : 63-73) ปัจจุบันการบริหารองค์กรคณะสงฆ์ตามพระราชบัญญัติคณะ
สงฆ์ พ.ศ.2505 ก�ำหนดให้มหาเถรสมาคมมีอำ� นาจหน้าทีป่ กครองคณะสงฆ์ให้เป็นไป
โดยเรียบร้อยและได้มีพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2535 หรือฉบับแก้ไข
ที่ให้มหาเถรสมาคมออกข้อบังคับ วางระเบียบ ออกค�ำสั่งมีมติ และออกประกาศโดย
ไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายและพระธรรมวินัย รวมถึงดูแลคณะสงฆ์ในขอบเขตหน้าที่
ของตนตามที่ระบุขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบตามกฎมหาเถรสมาคมว่าด้วย
ระเบียบการปกครองคณะสงฆ์ฉบับที่ 23 พ.ศ.2541 โดยมีพระสังฆาธิการมีหน้าที่รับ
ผิดชอบกิจการคณะสงฆ์ 6 ประการ คือ
1. ด�ำเนินการปกครองคณะสงฆ์ให้เป็นไปตามพระธรรมวินัย กฎหมายกฎมหา
เถรสมาคม ข้อบังคับ ระเบียบ ค�ำสัง่ มติ ประกาศ พระบัญชาสมเด็จพระสังฆราชหรือ
ค�ำสั่งผู้บังคับบัญชาเหนือตน
2. ควบคุมและส่งเสริมการรักษาความเรียบร้อยดีงาม การศาสนศึกษา การ
ศึกษาสงเคราะห์ การเผยแผ่พระพุทธศาสนา การสาธารณูปการและการสาธารณ
สงเคราะห์ให้ด�ำเนินไปด้วยดี
3. ระงับอธิกรณ์ วินิจฉัยการลงนิคหกรรม วินิจฉัยข้ออุทธรณ์ค�ำสั่งหรือค�ำ
วินิจฉัยชั้นเจ้าคณะต�ำบล
4. แก้ไขข้อขัดข้องของเจ้าคณะใต้บังคับบัญชาให้เป็นไปโดยชอบ
5. ควบคุมบังคับบัญชาเจ้าคณะและเจ้าอาวาส ตลอดถึงพระภิกษุสามเณรผูอ้ ยู่
ในบังคับบัญชาหรืออยูใ่ นเขตปกครองของตน และชีแ้ จงแนะน�ำการปฏิบตั หิ น้าทีข่ อง
ผู้อยู่ในบังคับบัญชาให้เป็นไปโดยเรียบร้อย
6. ตรวจการและประชุมพระสังฆาธิการในเขตปกครองของตน
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อย่างไรก็ตาม ปัจจุบนั โครงสร้างการบริหารจัดการวัดและองค์กรคณะสงฆ์มกี าร
จัดรูปแบบการบริหารของคณะสงฆ์ไทยโดยเฉพาะในส่วนภูมภิ าคมีการรวมศูนย์อยูท่ ี่
จังหวัด ซึ่งมีบุคลากรในสนองงานไม่เพียงพอหรือไม่มีองค์กรมารองรับเพื่อการ
สนับสนุนงาน ไม่มีองค์กรตรวจสอบการท�ำงานอย่างจริงจัง การรวมศูนย์อ�ำนาจของ
การบริหารเช่นนี้ เกิดจากบทบัญญัติของพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ.2505 แก้ไข
เพิม่ เติมโดยพระราชบัญญัตคิ ณะสงฆ์ พ.ศ.2535 (กองแผนงาน กรมการศาสนา, 2542)
จึงท�ำให้การท�ำงานไม่ต่อเนื่อง เป็นผลให้การบริหารจัดการกิจการคณะสงฆ์ขาด
ประสิทธิภาพ ขาดการบริหารจัดการวัดที่เหมาะสม ขาดเครื่องมือ หรือกลไก
ทีจ่ ะสนองงานให้ได้ผล อีกทัง้ พระสังฆาธิการมีภาระงานมากจึงท�ำให้เกิดปัญหาต่างๆ
กับวัด และเกิดประเด็นข่าวคราวความประพฤติในทางที่เสื่อมเสียของพระภิกษุ
สามเณรปรากฏในสื่อต่างๆ อยู่เนืองๆ ประกอบกับการบริหารจัดการวัดยังเป็น
รู ป แบบเดิ ม ๆ คื อ ทรงอยู ่ แ ละทรุ ด ลงตามล� ำ ดั บ ไม่ เ กิ ด การพั ฒ นาและจั ด วาง
ยุทธศาสตร์ในการบริหารจัดการวัดที่เป็นระบบหรือรูปธรรมที่ดี เพื่อก่อให้เกิดความ
เหมาะสมกับยุคสมัยและสถานการณ์ซึ่งมีความเจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็วด้วย
เทคโนโลยีสมัยใหม่ ประกอบกับมีการเปลี่ยนแปลงทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม สภาพ
แวดล้อม วัฒนธรรมอย่างรวดเร็ว ดังนัน้ การบริหารจัดการวัดหรือองค์กรคณะสงฆ์ ใน
เชิงกระบวนการและผลสัมฤทธิ์จึงเป็นสิ่งที่ท้าทายความศรัทธาของประชาชนที่มีต่อ
พระพุทธศาสนา
หากจะกล่าวถึงการบริหารองค์กรคณะสงฆ์นนั้ อาจกล่าวได้วา่ ได้เริม่ ขึน้ มาตัง้ แต่
สมัยพุทธกาล ตัง้ แต่สมัยทีอ่ งค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประทานการอุปสมบท
แก่พระอัญญาโกณฑัญญะนับว่าเป็นการสืบศาสนทายาทเป็นครั้งแรก และทรง
ประกาศความจริงแห่งชีวติ ด้วยการแสดงพระธัมมจักกัปปวัตนสูตรเป็นปฐมฤกษ์แห่ง
การประกาศพระพุทธศาสนา ณ ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน จากนั้นพระพุทธองค์ได้ทรง
ส่งพระสาวกไปประกาศพระสัทธรรมด้วยพุทธด�ำรัสว่า “ภิกษุทั้งหลาย เราพ้นแล้ว
จากบ่วงทั้งปวง ทั้งที่เป็นของทิพย์ ทั้งที่เป็นของมนุษย์ แม้พวกเธอก็พ้นแล้วจากบ่วง
ทั้งปวง ทั้งที่เป็นของทิพย์ ทั้งที่เป็นของมนุษย์พวกเธอจงจาริกไป เพื่อประโยชน์สุข
แก่ชนจ�ำนวนมาก เพือ่ อนุเคราะห์ชาวโลกเพือ่ ประโยชน์เกือ้ กูล และความสุขแก่เทวดา
และมนุษย์ทั้งหลาย พวกเธออย่าได้ไปโดยทางเดียวกันสองรูป จงแสดงธรรมมีความ
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งามในเบื้ อ งต้ น มี ค วามงามในท่ า มกลาง และมี ค วามงามในที่ สุ ด จงประกาศ
พรหมจรรย์พร้อมทั้งอรรถและพยัญชนะ บริสุทธิ์บริบูรณ์ครบถ้วน สัตว์ทั้งหลายผู้มี
กิเลสดุจธุลีในตาน้อยมีอยู่ย่อมเสื่อมเพราะไม่ได้ฟังธรรม จักมีผู้รู้ธรรม ภิกษุทั้งหลาย
แม้เราก็จกั ไปยังต�ำบลอุรเุ วลาเสนานิคมเพือ่ แสดงธรรม” (สุตตันตปิฎก สังยุตตนิกาย
สคาถวรรค เล่มที่ 15 ข้อที่ 141 หน้าที่ 174) และตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาท�ำให้พระพุทธ
ศาสนาเจริญมั่นคงอย่างรวดเร็วและมีจำ� นวนพระสาวกเพิ่มมากขึ้นตามล�ำดับ ต่อมา
ได้มีการส่งเสริมการศึกษาด้านวิปัสสนาธุระและคันถธุระอันเป็นแนวทางประพฤติ
ควบคู่กันไป พระพุทธองค์ทรงปกครองพระสงฆ์สาวกแบบพ่อปกครองลูกโดยอาศัย
พระธรรมวินัยเป็นหลัก เช่น เมื่อจะให้การอุปสมบทแก่กุลบุตรต้องมีพระอุปัชฌาย์
เป็นผูด้ แู ลหรือเป็นผูป้ กครอง กล่าวคือพระอุปชั ฌาย์เปรียบเสมือนผูค้ ำ�้ ประกันผูบ้ วช
ต่อทีป่ ระชุมสงฆ์วา่ มีคณ
ุ สมบัตคิ รบถ้วนหรือไม่อย่างไร (พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตโฺ ต),
2541 : 45) และเมื่ออุปสมบทแล้วกุลบุตรต้องได้รับการอบรมข้อวัตรปฏิบัติต่างๆ ที่
พระอุปัชฌาย์และสัทธิวิหาริกพึงปฏิบัติต่อกันเหมือนพ่อปกครองลูก ใช้ระบบเคารพ
กันตามล�ำดับอาวุโส และมีการการพิจารณาวินจิ ฉัยโทษอาศัยหลักพระธรรมวินยั เป็น
เกณฑ์ในการตัดสิน
ในสมัยพุทธกาลพระพุทธองค์ทรงใช้ระบอบสามัคคีธรรมเป็นแม่บทในการ
ปกครองคณะสงฆ์ โดยพระองค์ทรงอยูใ่ นฐานะเป็นประมุขหรือประธานของภิกษุสงฆ์
ทั้งหมด พระองค์ทรงประทานความเสมอภาคแก่ภิกษุทุกรูปโดยไม่มีการเลือกปฏิบัติ
ส�ำหรับภิกษุทเี่ คยมีสถานะเดิมแตกต่างกันโดยไม่มกี ารแบ่งชนชัน้ วรรณะ เช่น บางรูป
เคยมีสถานะเดิมเป็นกษัตริย์ เชื้อพระวงศ์ชั้นสูง บุตรเศรษฐีหรือคนยากจน ซึ่งต่างก็
ต้องประพฤติปฏิบตั ติ นอยูใ่ นหลักพระธรรมวินยั ทีพ่ ระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงและบัญญัติ
ไว้แล้วเสมอเหมือนกัน จึงท�ำให้พระพุทธศาสนามีหลักศาสนธรรมที่สามารถน้อมน�ำ
ไปปฏิบัติ มีศาสนสถานไว้ส�ำหรับประกอบพิธีกรรมทางศาสนาและมีศาสนบุคคลคือ
พระสงฆ์เป็นผูส้ บื ทอดเจตนารมณ์และปฏิบตั ติ ามค�ำสอนของพระพุทธเจ้า (พระธรรม
ปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต), 2537 : 33) พระสงฆ์จึงถือเป็นศูนย์รวมจิตใจและเป็นที่พึ่งของ
ชาวบ้าน ให้การศึกษาอบรมแนะน�ำชาวบ้านในทางที่ถูกที่ควร เป็นทีป่ รึกษาชาวบ้าน
ที่ประสบความเดือดร้อน หรือชี้แนะแนวทางอาชีพที่สุจริตอันก่อให้เกิดผลทาง
เศรษฐกิจแก่ประเทศทางอ้อม นอกจากนั้นในทางสังคมพระสงฆ์ยังสามารถเป็น
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ผูถ้ า่ ยทอดและรักษาวัฒนธรรมประเพณีอนั ดีงามให้สบื ทอดเป็นมรดกแก่ลกู หลานไทย
ในอนาคตพระสงฆ์มีบทบาทส�ำคัญมากเกี่ยวกับความเชื่อ ความศรัทธา โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในอดีตที่ผ่านมาจึงเป็นผลให้ชาวบ้านมักจะเชื่อฟังพระสงฆ์มากกว่าเชื่อฟัง
ข้าราชการหรือผู้อื่นๆ
ขณะเดียวกันในการบริหารจัดการวัดหรือองค์กรคณะสงฆ์ต้องมีกรอบแนวคิด
ทฤษฎีทเี่ ปรียบเสมือนตัวชีว้ ดั ทางการบริหารหรือการปกครอง (Government) ทีต่ อ้ ง
อาศัยหลักการบริหารจัดการ (Management) อาทิ McKinsey 7s  และการบูรณา
การหลักสัปปุริสธรรม 7 ในทางพระพุทธศาสนา มาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการ
องค์กรคณะสงฆ์ เพือ่ ให้การบริหารจัดการองค์กรคณะสงฆ์ส�ำเร็จลุลว่ งและเป็นไปตาม
นโยบาย (Policy) วัตถุประสงค์ (Objectives) ก่อให้เกิดประสิทธิภาพ (Efficiency)
และประสิทธิผล (Effectiveness) ซึ่งถือเป็นผลสัมฤทธิ์ที่เป็นเครื่องชี้วัดผลของการ
บริหารจัดการองค์กร (Administrative Measurement) ค�ำถามจึงมีอยู่ว่าจะมีการ
เสริมสร้างการบริหารจัดการวัดหรือองค์กรคณะสงฆ์อย่างไรจึงจะมีส่วนเสริมสร้าง
ศักยภาพการบริหารจัดการให้เกิดประสิทธิภาพ (Efficiency) และประสิทธิผล
(Effectiveness) ที่เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน และหากจะมีการน�ำหลักธรรม
ตามแนวพระพุทธศาสนามาประยุกต์ใช้หรือบูรณาการร่วมกับศาสตร์ทางการบริหาร
จัดการสมัยใหม่จะมีรูปแบบและกระบวนการอย่างไร จึงจะท�ำให้เกิดผลสัมฤทธิ์ใน
การบริหารจัดการองค์กรคณะสงฆ์ให้เกิดความเป็นปึกแผ่น มัน่ คง และยัง่ ยืนตลอดไป
วัตถุประสงค์ของงานวิจัย
1. เพื่ อ ศึ ก ษาวิ เ คราะห์ ส ภาพการบริ ห ารจั ด การองค์ ก รคณะสงฆ์ จั ง หวั ด
นครสวรรค์
2. เพือ่ บูรณาการหลักพุทธธรรมกับการเสริมสร้างการบริหารจัดการขององค์กร
คณะสงฆ์จังหวัดนครสวรรค์
3. เพือ่ เสนอผลวิเคราะห์ในเชิงกระบวนการและผลสัมฤทธิใ์ นการบริหารจัดการ
องค์กรคณะสงฆ์จังหวัดนครสวรรค์เชิงพุทธบูรณาการ
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วิธีการวิจัย
การวิจยั ใช้ระเบียบวิธกี ารวิจยั วิจยั แบบผสม (Mixed Method Research) ด้วย
การเก็บรวบรวมข้อมูล 3 ขั้นตอน 1) ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพด้วยการสัมภาษณ์
เชิงลึก (In-depth Interview) ผู้ทรงคุณวุฒิ 17 รูป/คน 2) การสนทนากลุ่ม (Focus
Group Discussion) จากพระสังฆาธิการผู้ปกครอง นักวิชาการทางศาสนา อาจารย์
และผูแ้ ทนจากหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง และ 3) การวิจยั เชิงส�ำรวจ (Survey Research)
จากกลุ่มตัวอย่างที่เป็นพระภิกษุทั่วทั้งจังหวัด 364 รูป เพื่อสนับสนุนแนวทางและ
รูปแบบ ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) ผู้ทรงคุณวุฒิ 17 รูป/คน โดย
การคัดเลือกตามคุณสมบัตแิ บบเฉพาะเจาะจงจากพระสังฆาธิการผูป้ กครองในระดับ
รองเจ้าคณะภาค เจ้าคณะจังหวัด รองเจ้าคณะจังหวัด เลขานุการเจ้าคณะภาค
เจ้าคณะอ�ำเภอ เจ้าคณะต�ำบล และเจ้าอาวาส รวมถึงวัฒนธรรมจังหวัด ประธานสภา
วัฒนธรรมจังหวัด ศึกษาธิการจังหวัด และนักวิชาการในทางพระพุทธศาสนาที่มี
ประสบการณ์ มีความรู้ ความเข้าใจและเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการองค์กรคณะ
สงค์ มาให้ความรู้ แนวคิด มุมมอง รวมถึงการสะท้อนปัญหาและเสนอแนะแนวทาง
ที่ จ ะน� ำ ไปสู ่ ก ารพั ฒ นาที่ เ ป็ น แนวทางในการพั ฒ นาการบริ ห ารจั ด การให้ เ กิ ด
ระบบ มีกระบวนการและมุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์ ทั้งนี้ผู้วิจัยได้ลงพื้นที่สัมภาษณ์แล้วเก็บ
รวบรวมข้อมูลเพื่อน�ำมาประมวลเป็นกรอบในการสร้างรูปแบบหรือแนวทางในการ
พัฒนาการบริหารจัดการองค์กรคณะสงฆ์
2. การสนทนากลุม่ เฉพาะ (Focus Group Discussion) จากผูเ้ ชีย่ วชาญทีไ่ ม่ใช่
กลุ่มผู้ให้ข้อมูลส�ำคัญ และเป็นการคัดเลือกตามคุณสมบัติแบบเฉพาะเจาะจงที่เป็น
พระสังฆาธิการผู้ปกครองระดับจังหวัด เป็นเจ้าคณะอ�ำเภอที่มีประสบการณ์สูง และ
มีส่วนเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการองค์กรคณะสงฆ์ รวมถึงเป็นนักวิชาการศาสนา
และผู้บริหารหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องจ�ำนวน 9 รูป/คน โดยอาศัยกรอบทฤษฎี
(Theoretical Sampling) ว่ามีความเหมาะสมที่สามารถสนับสนุนช่วยเหลือในการ
พัฒนารูปแบบและเป็นส่วนส�ำคัญที่จะน�ำไปสู่การสร้างเครื่องมือในการเก็บรวบรวม
ข้อมูลเชิงปริมาณ ส�ำหรับเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลในชั้นนี้ ผู้วิจัยได้กำ� หนด
ค�ำถามที่จะเป็นกรอบในการน�ำไปสู่การแสดงความคิดเห็นอย่างเสรีแบบมีส่วนร่วม
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ภายใต้บรรยากาศการแลกเปลีย่ นเรียนรูร้ ว่ มกัน ด้วยค�ำถามหลักทีค่ รอบคลุมประเด็น
ต่างๆ ในระดับลึกมาวิเคราะห์ใจความ (Texual Analysis) และเสริมด้วยการวิเคราะห์
เชิงบริบท (Contexual Analysis) รวมทั้งการใช้วิธีวิเคราะห์แบบการวิเคราะห์สาระ
(Content Analysis) เพื่อท�ำให้เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างมโนทัศน์ในการพัฒนา
แนวทางหรือรูปแบบมากยิ่งขึ้น
3. การวิจัยเชิงปริมาณโดยการวิจัยเชิงส�ำรวจ (Survey Research) ที่ใช้
แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครื่องมือในการเก็บรวมรวมข้อมูลจากกลุ่ม
ประชาการที่เป็นกลุ่มตัวอย่างที่เป็นพระภิกษุสามเณรที่อยู่ในเขตการปกครองของ
คณะสงฆ์จงั หวัดนครสวรรค์ทงั้ 15 อ�ำเภอ ในสังกัดคณะสงฆ์มหานิกายจ�ำนวน 7,599
รูป ส�ำหรับขนาดของกลุม่ ตัวอย่างนัน้ ใช้เทียบตามตาราง เครจซีและมอร์แกน (Krejcie
and Morgan, 1970) ได้จำ� นวนตัวอย่าง 364 ตัวอย่าง และในการสุ่มตัวอย่างได้จาก
การเลือกแบบหลายขั้นตอน (Multi Stage Sampling) จากจ�ำนวนอ�ำเภอทั้ง 15
อ�ำเภอ แล้วท�ำการคัดเลือกแบบสัดส่วน (Proportional Sampling) ในแต่ละอ�ำเภอ
ที่มีสัดส่วนใกล้เคียงกันแล้วใช้วิธีการเลือกตัวอย่างแบบสุ่มอย่างง่าย (Simple
Random Sampling)
ผลการวิจัย
รูปแบบเชิงพุทธบูรณาการทีจ่ ะน�ำไปสูก่ ารพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรคณะ
สงฆ์ให้เกิดระบบ มีกระบวนการและมุง่ สูผ่ ลสัมฤทธิ์ จากการวิเคราะห์ขอ้ มูลของปัจจัย
ต่างๆ ได้ผล ดังตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน และการแปรผลโดยรวมทีม่ ตี อ่ พุทธบูรณ
าการบริหารจัดการองค์กรคณะสงฆ์จงั หวัดนครสวรรค์ : วิเคราะห์ในเชิงกระบวนการ
และผลสัมฤทธิ์
n = 364
พุทธบูรณาการบริหารจัดการองค์กรคณะสงฆ์จังหวัด
นครสวรรค์ : วิเคราะห์ในเชิงกระบวนการและผลสัมฤทธิ์

X

S.D. การแปลผล

3.76

0.55

มาก

3.81

0.49

มาก

3.80
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มาก

3.79

0.58

มาก

3.87

0.49

มาก

3.82

0.49

มาก

3.86

0.49

มาก

3.76 0.55

มาก

บทที่ 6

1. บริหารจัดการองค์กรคณะสงฆ์โดยรู้และเข้าใจในปัญหา
หลักเกณฑ์ วิธีการ หรือระเบียบขั้นตอนในการบริหารจัดการ
2. บริหารจัดการองค์กรคณะสงฆ์โดยรู้และเข้าใจในวัตถุประสงค์
    รู้เป้าหมาย ที่จะต้องขับเคลื่อนให้บรรลุผล
3. บริหารจัดการองค์กรคณะสงฆ์โดยรูแ้ ละเข้าใจในศักยภาพและปัจจัย
     ทางการบริหารจัดการทีต่ นหรือองค์กรของตนมี
4. บริหารจัดการองค์กรคณะสงฆ์โดยรูแ้ ละเข้าใจถึงวิธกี ารหรือแนวทาง
    ในการประหยัด สามารถบริหารจัดการได้ภายใต้ขดี จำ�กัด
5. บริหารจัดการองค์กรคณะสงฆ์โดยรูแ้ ละเข้าใจถึงสภาพการณ์  
    สภาวการณ์ หรือการบริหารจัดการทีท่ นั ต่อโลกและเหตุการณ์
6. บริหารจัดการองค์กรคณะสงฆ์โดยรูแ้ ละเข้าใจในขนบธรรมเนียม
    จารีต ประเพณี วัฒนธรรม และวิถขี ององค์กร ตลอดทัง้ ชุมชนและ
    สังคม
7. บริหารจัดการองค์กรคณะสงฆ์โดยรูแ้ ละเข้าใจถึงศักยภาพของบุคลากร
   เพือ่ ทีจ่ ะการจัดวงลงในระบบและตำ�แหน่งทีเ่ หมาะสมกับความรู้
   ความสามารถ
รวม

ระดับความคิดเห็น

สรุปผลการด�ำเนินการวิจัยใน 3 ขั้นตอนดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยน�ำมาวิเคราะห์
และสังเคราะห์ออกมาเป็น รูปแบบพุทธบูรณาการบริหารจัดการองค์กรคณะสงฆ์
จังหวัดนครสวรรค์ :วิเคราะห์ในเชิงกระบวนการและผลสัมฤทธิ์   (The Buddhist
Integration of the Sangha Organization Administration in Nakhon Sawan
Province: Analyzed from the Process and Achievement) โดยให้ชื่อว่า
“Nakhon Sawan Model” ดังนี้

วารสารร่มพฤกษ์ มหาวิทยาลัยเกริก
ปีที่ 35 ฉบับที่ 1 มกราคม – เมษายน 2560

บทที่ 6

126

แผนภาพที่ 1   พุทธบูรณาการบริหารจัดการองค์กรคณะสงฆ์จังหวัดนครสวรรค์ :
วิเคราะห์ในเชิงกระบวนการและผลสัมฤทธิ  ์ “Nakhon Sawan Model”
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สรุปและอภิปรายผล
ในการบริหารจัดการองค์กรคณะสงฆ์นั้นมีปัจจัยมาจาก 2 ประการส�ำคัญ คือ
ประการแรกว่าด้วยเรื่องของความรู้ความสามารถเฉพาะตนของพระสังฆาธิการ
ผูป้ กครองทีถ่ อื เป็นเรือ่ งของศาสตร์ทเี่ ป็นองค์ประกอบเฉพาะตัวบุคคลทีพ่ งึ มีและเป็น
ที่ยอมรับของคนทั่วไปทั้งผู้บังคับบัญชาที่เหนือตน ผู้ใต้บังคับบัญชาของตน และ
พุทธบริษทั ทัง้ 4 ทีม่ สี ว่ นร่วมในการจรรโลงสร้างสรรค์พฒ
ั นาวัดหรือองค์กรคณะสงฆ์
ในแต่ละระดับ ส่วนประการที่ 2 ว่าด้วยเรือ่ งทักษะหรือความช�ำนาญ ความเชีย่ วชาญ
ทางการบริหารจัดการที่ถือเป็นศิลป์ ทั้งศิลป์ในเรื่องของการครองตน ครองคน และ
ครองงาน ทีพ่ ระสังฆาธิการผูป้ กครองได้แสดงออกให้เป็นทีย่ อมรับว่ามีความเก่ง ความ
ดี จนเป็นที่เชื่อถือ เชื่อมั่นว่าสามารถที่จะท�ำได้ ท�ำเป็น และท�ำอย่างถูกต้อง
การบริหารจัดการองค์กรคณะสงฆ์นั้นพระสังฆาธิการผู้ปกครองจ�ำเป็นจะต้อง
มีความรูค้ วามสามารถทีถ่ อื เป็นเรือ่ งของศาสตร์ ขณะเดียวก็จำ� เป็นต้องมีทกั ษะความ
เชี่ยวชาญเฉพาะตนที่ถือเป็นเรื่องของศิลป์ เมื่อน�ำทั้งสองส่วนมาผนวกเข้ารวมกันจะ
ส่งเสริมการบริหารจัดการองค์กรคณะสงฆ์ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
มากยิง่ ขึน้ นอกจากนัน้ การมีทกั ษะทางการบริหารทีส่ ำ� คัญดังต่อไปนีท้ ำ� ให้การบริหาร
จัดการเกิดความราบรื่นยิ่งขึ้น ซึ่งได้แก่ 1) การมีภาวะผู้นำ 
� (Leadership) ที่สามารถ
ท�ำให้ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติงานด้วยความเต็มใจหรือสมัครใจที่จะท�ำให้งานหรือ
ภารกิจส�ำเร็จผลตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ต้องการได้ 2) การมีทักษะในการ
ตัดสินใจหรือวินิจฉัยสั่งการ (Decision Making) ในทางเลือกที่เหมาะสมได้หรือ
สามารถวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อตัดสินใจปฏิบัติหรือสั่งการให้ปฏิบัติตามทางเลือกนั้นได้
อย่างมีเหตุมีผล 3) การมีทักษะในการสร้างแรงจูงใจ (Motivation) ที่ชักน�ำกระตุ้น
ให้ผใู้ ต้บงั คับบัญชาเกิดความตัง้ ใจ ความเต็มใจ และความพร้อมใจทีจ่ ะปฏิบตั งิ านตาม
ที่สั่งการ 4) การมีทักษะการติดต่อสื่อสาร (Communication) ที่สามารถถ่ายทอด
ความคิด ความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ ความเชีย่ วชาญ และนัยแห่งการประพฤติ ปฏิบตั ิ
จริยาวัตร หรือความเป็นผูท้ รงศีลจริยวัตร ถือเป็นการสือ่ สาร เชิงสัญลักษณ์ทจี่ ะติดต่อ
สื่อสารเพื่อให้ผู้ใต้บังคับบัญชาตลอดจนพุทธศาสนิกชนและประชาชนได้เกิดความ
เคารพศรัทธามากยิง่ ขึน้ และ 5) การมีทกั ษะการบริหารความขัดแย้ง (Conflict) โดย
สามารถที่จะตัดสินใจเลือกแนวทางเหมาะสมและเป็นแนวทางที่จะท�ำให้บุคคลที่
เกี่ยวข้องเกิดความพึงพอใจสูงสุดและเกิดความรู้สึกไม่พอใจน้อยที่สุด
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ขณะเดียวกันในการบริหารจัดการองค์กรคณะสงฆ์นั้นในทุกภารกิจหรือการ
ขั บ เคลื่ อ นการบริ ห ารเพื่ อ สื บ สานงานทางพระพุ ท ธศาสนาเพื่ อ ให้ เ กิ ด ผลเชิ ง
กระบวนการและผลสัมฤทธิ์นั้นพระสังฆาธิการผู้ปกครองต้องรู้และเข้าใจหลักการ
แนวคิด หรือทฤษฎีทางการบริหารจัดการ โดยเริ่มตั้งแต่มีการวางแผนการท�ำงานว่า
ใคร (Who) ท�ำอะไร (What) ที่ไหน (Where) เมื่อไหร่ (When) อย่างไร (How)
งบประมาณเท่าไหร่ (How much) เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ (Purpose)
เมือ่ วางแผนแล้วก็ตอ้ งลงมือท�ำ (Do) ในระหว่างลงมือท�ำมีการอ�ำนวยการ (Directing)
ติ ด ต่ อ สื่ อ สาร (Communication) เมื่ อ พบอุ ป สรรคสามารถสร้ า งแรงจู ง ใจ
(Motivation) หรือให้คำ� ปรึกษา (Consulting)ให้กบั ผูใ้ ต้บงั คับบัญชาให้เห็นทางออก
ของปัญหา รวมถึงการจัดก�ำลังคนและจัดเตรียมทรัพยากรสนับสนุนให้เพียงพอต่อ
การด�ำเนินงาน (Organizing) ขั้นตอนต่อมาเมื่อลงมือท�ำแล้วมีระบบการตรวจสอบ
(Check) ความคืบหน้าหรือผลส�ำเร็จของงานทีเ่ กิดขึน้ โดยต้องอาศัยการประสานงาน
(Coordinator) การควบคุมดูแล (Control) จากปัจจัยภายในภายนอกเข้ามามีส่วน
ท�ำให้ผลงานเป็นตามแผนและมีความต่อเนือ่ ง (Continue) สม�ำ่ เสมอ เมือ่ มีการท�ำงาน
เรื่องเดิม โครงการเดิม กิจกรรมเดิมในครั้งที่ 2 , 3 หรือ 4 ต้องมีการพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น
ตามล�ำดับโดยผ่านกระบวนการปรับปรุงแก้ไข (Act) เพื่อให้ผลงานออกมาตรงตาม
เป้าหมาย หรือในบางกรณีหากไม่ตรงกับสภาพการณ์ที่เกิดขึ้นในสังคมปัจจุบันมีการ
ปรับแผนงาน (Adjust plan) โดยเน้นในประเด็นการปรับวิธีการ (How) เพื่อให้เกิด
ความเหมาะสมหรือสมดุลและต้องสัง่ การ (Command) ให้ทกุ ฝ่ายทีเ่ กีย่ วข้องพัฒนา
ให้ดียิ่งขึ้นแบบไม่สิ้นสุด (Action to improvement) ในกระบวนการบริหารจัดการ
นั้นสิ่งที่ส�ำคัญอีกประการก็คือ ต้องมีการคิดค้นและก�ำหนดวิธีที่ดีที่สุด (One Best
Way) ส�ำหรับงานแต่ละอย่าง โดยมีการก�ำหนดวิธีการท�ำงานที่ดีที่สุดที่จะช่วยให้
สามารถท�ำงานเสร็จลุลว่ งไปด้วยดีตามวัตถุประสงค์หรือมาตรฐานของงาน โดยอาศัย
ความช�ำนาญ ความเชี่ยวชาญ ความรอบคอบ พิถีพิถัน ละเมียดละไม ที่จะก่อให้เกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
นอกจากนั้นในการบริหารจัดการองค์กรคณะสงฆ์พระสังฆาธิการผู้ปกครองจะ
ต้องยึดหลักการบริหารตามหลักทุติยปาปณิกธรรม กล่าวคือ 1) มีการบริหารจัดการ
องค์กรอย่างผู้มีจักขุมาคือบริหารจัดการองค์กรอย่างผู้มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล มีการ
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วางแผนเป็นขั้นตอน มีการวางยุทธศาสตร์ มีเป้าประสงค์ และกลยุทธ์ให้สอดคล้อง
ภารกิจหน้าทีท่ งั้ ในระยะสัน้ ระยะกลาง และระยะยาว 2) มีการบริหารจัดการองค์กร
อย่างผู้มีวิธูโร คือ เป็นผู้เชี่ยวชาญ รู้จักหลักการ รู้วิธีการ มีความรับผิดชอบ มีความ
มุ่งมั่นทุ่มเท และยึดถือกฎระเบียบรวมถึงหลักพระธรรมวินัยในการปฏิบัติงานอย่าง
เคร่งครัด ขณะเดียวกันยังสามารถจูงใจให้ผู้อื่นปฏิบัติงานด้วยทุ่มเทและอุทิศตนให้
กับงาน ก่อให้เกิดผลในการปฏิบัติงานและการเสริมสร้างความก้าวหน้าขององค์กร
อย่างมีประสิทธิภาพ และ 3) มีการบริหารจัดการองค์กรคณะสงฆ์อย่างผู้มีนิสสยสัม
ปันโน เป็นผู้นำ� ที่มีมนุษย์สัมพันธ์ดี ประสานงาน ประสานใจ ประสานประโยชน์ ให้
ได้รบั ความเชือ่ ถือ เชือ่ มัน่ และศรัทธาจากผูอ้ นื่ และสามารถทีจ่ ะประสานความมือทัง้
ภายในองค์กรและภายนอกองค์กรให้เข้ามามีสว่ นร่วมในโครงการ/กิจกรรมเพือ่ ความ
มั่นคงและความเข้มแข็งของพระพุทธศาสนา
ขณะเดียวกันอีกในอีกมิติหนึ่งด้วยฐานะและต�ำแหน่งความเป็นพระสังฆาธิการ
ผู้ปกครองตั้งแต่ระดับเจ้าอาวาส เจ้าคณะต�ำบล เจ้าคณะอ�ำเภอ หรือเจ้าคณะจังหวัด
คุณสมบัติเฉพาะในความเป็นผู้บริหารองค์กรคณะสงฆ์ต้องมีและเป็นคุณสมบัติที่
ส่งผลให้เกิดการบริหารเชิงกลยุทธ์ทมี่ งุ่ สูผ่ ลสัมฤทธิเ์ ชิงพุทธบูรณาการ พระสังฆาธิการ
ผูป้ กครองต้องมีความเป็นสัตบุรษุ ตามหลักสัปปุรสิ ธรรม กล่าวคือ 1) ต้องมีการบริหาร
จัดการองค์กรคณะสงฆ์ทตี่ งั้ บนฐานของการรูจ้ กั เหตุ รูห้ ลักการ รูง้ าน รูห้ น้าที่ รูก้ ติกา
ที่มีความเกี่ยวข้องในการด�ำเนินงาน 2) มีการบริหารจัดการองค์กรคณะสงฆ์ที่มี
จุดมุ่งหมายปลายทางที่ชัดเจน เข้าใจวัตถุประสงค์ บทบาท หน้าที่ขององค์กรดีว่าจะ
ไปทางไหน เพื่อประโยชน์อะไร 3) มีการบริหารจัดการองค์กรคณะสงฆ์ที่เข้าใจดีว่า
ตนเองมีคณ
ุ สมบัติ มีความสามารถอย่างไร และต้องรูจ้ กั พัฒนาตนเองอย่างสม�ำ่ เสมอ
อย่างไร ประกอบกับมีจิตใจที่ประกอบด้วยคุณธรรมและจริยธรรมอันดีงามจนเป็นที่
ยอมรับนับถือจากบุคคลทั้งหลาย 4) มีการบริหารจัดการองค์กรคณะสงฆ์ที่ตั้งอยู่บน
พื้นฐานความพอประมาณ รู้จักความพอดี รู้จักขอบเขตความเหมาะสมในการท�ำงาน
ท�ำให้การด�ำเนินกิจการงานต่างๆ สามารถน�ำพาหมูค่ ณะไปสูค่ วามสุข สงบ ปลอดภัย
และความเจริญงอกงามอย่างแท้จริง 5) มีการบริหารจัดการองค์กรทีร่ วู้ า่ ควรประกอบ
กิจการงานใดๆ ให้ทนั ให้เหมาะกับเวลา ทันต่อโลกและเหตุการณ์ทกี่ ำ� ลังเปลีย่ นแปลง
และประสบความส�ำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ 6) มีการบริหารจัดการองค์กรที่เข้าใจ
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เข้าถึงชุมชน สังคม เข้าใจในระเบียบ กฎเกณฑ์ วัฒนธรรม ประเพณีของสังคมนั้นๆ
ก่อนที่จะลงมือพัฒนาแก้ไขเพื่อให้ได้มาซึ่งความสงบสุข ความเจริญก้าวหน้า และ
สุดท้าย 7) มีการบริหารจัดการองค์กรคณะสงฆ์ที่สามารถเลือกใช้คนให้เหมาะสมกับ
งาน เพือ่ ให้เกิดประโยชน์และคุณค่าและน�ำมาซึง่ ความเจริญก้าวหน้าขององค์กรและ
สังคม
ในการบริหารจัดการขององค์กรคณะสงฆ์เชิงกลยุทธ์ที่มุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์เชิงพุทธ
บูรณาการ พระสังฆาธิการผูป้ กครองต้องบริหารจัดการองค์กรคณะสงฆ์โดย 1) มีการ
สนั บ สนุ น ส่ ง เสริ ม และเติ ม เต็ ม ก� ำ ลั ง ใจซึ่ ง กั น และกั น เพื่ อ ให้ ก ารท� ำ งานบรรลุ ยั ง
วั ต ถุ ป ระสงค์ แ ละเป้ า หมายที่ ไ ด้ ตั้ ง ไว้ ขณะเดี ย วกั น ก็ มี ม าตรการเสริ ม สร้ า ง
ประสิทธิภาพโดยมีกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในการท�ำงาน และในการ
บริหารจัดการองค์กรคณะสงฆ์มกี ารก�ำหนดโทษตามหลักพระธรรมวินยั และโดยการ
อนุโลมกฎ กติกาที่ก�ำหนดร่วมกันเพื่อความเหมาะสม 2) มีการก�ำหนดขั้นตอนและ
วิธีการที่มีความชัดเจนและรัดกุม มีการวางแผนอย่างเป็นระบบเพื่อง่ายต่อการขับ
เคลื่อนไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ได้ตั้งไว้ 3) ในการบริหารจัดการองค์กร
คณะสงฆ์มีการส่งเสริมให้พระสังฆาธิการได้ศึกษาเล่าเรียนเพื่อพัฒนาศักยภาพและ
ทักษะทางการบริหาร มุง่ ให้พระภิกษุ สามเณรหมัน่ ประกอบกิจการงานทางพระพุทธ
ศาสนาด้วยความสุจริตธรรม มุง่ ให้พระภิกษุ สามเณรประพฤติปฏิบตั ติ นให้ถกู ต้องตาม
กรอบพระธรรมวินยั และศีลจริยธรรมอันดี และ ในการบริหารจัดการองค์กรคณะสงฆ์
มุ่งให้พระภิกษุ สามเณรปฏิบัติหน้าที่ตามแนวทางแห่งศีล สมาธิ ปัญญา และมีความ
เคารพ ศรัทธา เชื่อมั่นต่อองค์กรคณะสงฆ์ที่ตนเองสังกัด 4) มีการบริหารจัดการงบ
ประมาณอย่างคุม้ ค่าและเกิดประโยชน์สงู สุด บนพืน้ ฐานของการรูจ้ กั พอประมาณและ
บริหารตามศักยภาพในขีดจ�ำกัดตามก�ำลังของตน และในการบริหารจัดการองค์กร
คณะสงฆ์พระสังฆาธิการใช้ปัจจัยสนับสนุนการบริหารจัดการอย่างคุ้มค่าและเกิด
ประสิทธิภาพสมควรตามสมณะสารูป 5) มีการบริหารจัดการองค์กรคณะสงฆ์พระ
สังฆาธิการเป็นผูร้ จู้ กั การบริหารเวลาได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม มีการแก้ไขปัญหา
ทีเ่ กิดขึน้ ได้ทนั ต่อเหตุการณ์และเวลา และ ในการบริหารจัดการองค์กรคณะสงฆ์พระ
สังฆาธิการบริหารจัดสรรเวลาได้เหมาะสมเพื่อประโยชน์สูงสุด 6) การบริหารจัดการ
องค์กรคณะสงฆ์พระสังฆาธิการเป็นผูม้ มี นุษยสัมพันธ์ทดี่ กี บั ทุกคนและทุกองค์กร โดย
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ให้ความส�ำคัญกับประโยชน์สว่ นรวมมากกว่าส่วนตัว และในการบริหารจัดการองค์กร
คณะสงฆ์พระสังฆาธิการให้ความส�ำคัญในการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของประชาชน
และเยาวชน และ 7) การบริหารจัดการองค์กรคณะสงฆ์พระสังฆาธิการผู้ปกครองมี
ส่วนสนับสนุนพัฒนาทรัพยากรบุคคลในความดูแลให้มีความรู้ตามความเหมาะสม มี
การปฏิบตั ติ อ่ ผูอ้ ยูใ่ ต้ปกครองได้อย่างเหมาะสม และในการบริหารจัดการองค์กรคณะ
สงฆ์มีการแต่งตั้งผู้ด�ำรงต�ำแหน่งในการบริหารงานได้อย่างเหมาะสม
นอกจากนั้นเพื่อให้การบริหารจัดการองค์กรคณะสงฆ์เชิงพุทธบูรณาการที่จะ
ก่อให้เกิดผลเชิงกระบวนการและผลสัมฤทธิ์ในมิติการบริหารตน พระสังฆาธิการผู้
ปกครองต้องมีการพัฒนาเพื่อเติมเต็มคุณภาพและศักยภาพให้กับตนในเรื่องต่อไปนี้
1) ควรมีการสร้างระบบตรวจสอบและยึดถือหลักคุณธรรมที่มีตัวชี้วัดชัดเจน โปร่งใส
และเป็นที่ยอมรับ และในการบริหารจัดการองค์กรคณะสงฆ์มีการควบคุมพฤติกรรม
พระภิกษุสามเณรให้ประพฤติปฏิบัติตามหลักพระธรรมวินัยอย่างเคร่งครัด 2) ควร
มีนโยบายอย่างเข้มงวดที่จะให้พระภิกษุ สามเณรส�ำรวมระวังทางกาย วาจา ใจ เพื่อ
เป็นทีเ่ คารพศรัทธาของชุมชนและสังคม และควรมีการฝึกอบรม พัฒนา และถ่ายทอด
ความรู้ ทักษะ ความเชี่ยวชาญเพื่อให้การบริหารจัดการประสบผลที่ได้ตั้งไว้ 3) ควร
มุ่งให้พระภิกษุ สามเณรเอาใจใส่ต่อศึกษาเล่าเรียนเพื่อสืบสานพระธรรมค�ำสอนของ
องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า  และมุ่งให้พระภิกษุ สามเณรมีความซื่อสัตย์ สุจริต ตั้งอยู่
บนความศรัทธาและเชื่อมั่นของพุทธศาสนิกชนและบุคคลทั่วไป 4) มีการจัดวาง
ขอบเขตในการบริหารงานได้อย่างเหมาะสม และพระสังฆาธิการผู้ปกครองต้อง
ประพฤติปฏิบตั ติ นเป็นตัวอย่างทีด่ ใี นการบริหารจัดการบนพืน้ ฐานของความพอเพียง
5) ควรเป็นตัวอย่างที่ดีในเรื่องการตรงต่อเวลา ทั้งนี้เพื่อให้การขับเคลื่อนภารกิจ
สอดคล้องกับกาลเทศะ 6) ควรมีการสนับสนุน ส่งเสริมให้เกิดการส่วนร่วมในการแก้ไข
ปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคม และพระสังฆาธิการควรมีส่วนเสริมสร้างความสงบและ
สันติสุขในสังคมโดยอาศัยหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา และสุดท้าย 7) ควรมีการ
ส่งเสริมให้พระภิกษุสามเณรได้ศกึ ษาเล่าเรียนเพือ่ พัฒนาตนเอง ทัง้ การเรียนการสอน
ในเรื่องของนักธรรม บาลีเปรียญธรรม และการเรียนในศาสตร์วิชาชั้นสูง และควรมี
การสรรเสริญยกย่องบุคคลที่ควรสรรเสริญและลงโทษบุคคลที่ควรลงโทษโดยเฉพาะ
ในกลุ่มที่ประพฤติผิดหลักพระธรรมวินัย
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จากรูปแบบนี้ พบว่า มีความสอดคล้องกับผลการศึกษาวิจัยของ โชติ บดีรัฐ
(2554) ที่ได้ศึกษาวิจัย “การบริหารงานของพระสังฆาธิการในเขตการปกครองคณะ
สงฆ์ภาค 4 เพือ่ ความมัน่ คงแห่งพระพุทธศาสนา” พบว่า การบริหารงานของพระสังฆาธิการ
ในเขตการปกครองคณะสงฆ์ภาค 4 มีการสร้างและพัฒนาภาวะผู้น�ำบุคลากรทาง
พระพุทธศาสนาให้มีประสิทธิภาพ ในการบริหารภาระงาน มีการออกกฎระเบียบใน
การปกครองคณะสงฆ์ และก�ำหนดโทษผู้ที่ละเมิดกฎระเบียบที่วางไว้ และในการ
บริหารองค์กร มีการท�ำงานเป็นทีม และมีการด�ำเนินไปอย่างรวดเร็วสนองต่องานที่
มอบหมายให้ท�ำ  โดยใช้คนตรงกับความรู้และความสามารถ ในการบริหารภาระงาน
มุ่งบริหารอย่างประหยัด คุ้มค่าและสนองตอบต่อความต้องการของผู้มาติดต่อ และ
ในการบริหารองค์กร ได้เน้นในเรื่องสร้างศรัทธาเข้าวัดและปฏิบัติธรรมมากขึ้น ขณะ
เดียวกันยังมีการน�ำจุดเด่นของบุคลากรมาใช้ในการบริหารงาน และแก้ปญ
ั หาจุดด้อย
ของบุคลากรในการบริหารงาน ในการบริหารภาระงาน มีการประยุกต์เทคโนโลยีเข้า
มาช่วยในการบริหารงาน และในการบริหารองค์กร มีการจัดท�ำแผนงานหรือโครงการ
เพือ่ พัฒนาองค์กรอย่างต่อเนือ่ ง และยังสอดคล้องกับการศึกษาวิจยั ของ พระมหาประสงค์
กิตตฺ ญ
ิ าโณ (พรมศรี) (2556) ทีไ่ ด้ศกึ ษาวิจยั เรือ่ ง “การศึกษาเปรียบเทียบการบริหาร
งานบุคคลในองค์กรสมัยใหม่กบั แนวคิดทางพระพุทธศาสนา” พบว่า การบริหารงาน
บุ ค คลเป็ น กระบวนการบุ ค คลเป็ น ปั จ จั ย หลั ก ที่ มี ศั ก ยภาพมากที่ สุ ด จะท� ำ ให้
วัตถุประสงค์ขององค์กรบรรลุผล โดยใช้ระบบบริหารงานบุคคลเป็นกลไกขับเคลื่อน
การได้มาซึ่งบุคคลกระท�ำเป็นกระบวนการต่อเนื่องชัดเจน มีการสรรหาและคัดเลือก
บุคคลมาจากบุคคลภายในและภายนอกองค์กร พร้อมกับต้องพัฒนาบุคคลทุกระดับ
เสมอโดยวิธีการฝึกอบรมในรูปแบบขององค์กร ส่วนประเด็นที่องค์กรสมัยใหม่และ
องค์กรทางพระพุทธศาสนาเห็นต่างกัน ได้แก่ ด้านวัตถุประสงค์และเป้าหมาย ขณะ
เดียวกันยังสอดคล้องกับผลงานวิจยั ของ บัญชายุทธ นาคมุจลินท์ (2556) ในการศึกษา
วิจัยเรื่อง “วิเคราะห์การบริหารองค์กรในการเผยแผ่ พระพุทธศาสนาของศูนย์การ
เผยแผ่พระพุทธศาสนาประจ�ำจังหวัดอุทัยธานี” พบว่า การบริหารงานให้เกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลได้นั้นต้องมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของทฤษฎีและ
หลักการบริหารทั่วไป เพื่อจะได้น�ำความรู้ไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับการท�ำงาน
สถานการณ์และสิ่งแวดล้อม พระพุทธเจ้าทรงใช้ทั้งศาสตร์และศิลป์ในการบริหาร
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องค์กรการเผยแผ่พระพุทธศาสนา พระองค์ทรงอาศัยกระบวนการและทรัพยากร
ทางการบริหารต่าง ๆ เป็นปัจจัยในการบริหาร ปัจจุบันมีทฤษฎีการบริหารองค์กร
สมัยใหม่เกิดขึ้นมากมาย สามารถน�ำมาใช้บริหารองค์กรแล้วประสบผลส�ำเร็จ เช่น
ทฤษฎีองค์กร ทฤษฎีการบริหาร ทฤษฎีภาวะผู้นำ 
� ทฤษฎีมนุษยสัมพันธ์
นอกจากนัน้ เพือ่ ให้การบริหารจัดการเกิดผลเชิงกระบวนการและผลสัมฤทธิ์ ควร
ที่พระสังฆาธิการผู้ปกครองจะต้องพัฒนาในส่วนของการพัฒนาตน พัฒนาคน และ
พัฒนางาน ซึ่งมีความสอดคล้องกับการศึกษาวิจัยของ พระมหาธฤติ วิโรจโน (2556)
ทีไ่ ด้ศกึ ษาวิจยั เรือ่ ง “รูปแบบการพัฒนาพระสังฆาธิการเพือ่ ประสิทธิภาพการบริหาร
องค์กรคณะสงฆ์” พบว่า การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ หรือการพัฒนาพระสังฆาธิการ
ที่จะสนับสนุนช่วยเหลือการบริหารจัดการกิจการคณะสงฆ์นั้น ประกอบด้วย 1) การ
ฝึกความประพฤติสุจริตกาย วาจาและสัมมาอาชีวะ เป็นเรื่องของการฝึกฝนด้าน
พฤติกรรม 2) การฝึกฝนในด้านคุณภาพและสมรรถนะทางจิตใจเป็นส่วนของการ
ฝึกฝนด้านจิตใจ และ 3) การฝึกปรือปัญญาให้เกิดความรู้ ความเข้าใจในสิ่งทั้งหลาย
ตามความเป็นจริง และยังสอดคล้องกับการศึกษาวิจัยของ ชัยยุทธ์ ชิโนกุล (2556) ที่
ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “กลยุทธ์การฝึกอบรมและพัฒนาพระภิกษุสามเณรในจังหวัด
ชายแดนใต้” พบว่า ผู้บริหารต้องรู้และเข้าใจในทฤษฎีทางการจัดการ การสร้างทีม
งาน จิตวิทยาการบริหาร และต้องใช้ความรูแ้ ละประสบการณ์มากในการปฏิบตั หิ น้าที่
นอกจากนั้นยังสอดคล้องกับการศึกษาวิจัยของ  ณรัฐ วัฒนพานิช (2551) ที่ได้ศึกษา
วิจัยเรื่อง“การปรับพฤติกรรมมนุษย์ตามหลักสัปปุริสธรรม 7” พบว่า จุดเริ่มต้นของ
การพัฒนาคุณภาพคือเริ่มจากการใช้ปัญญาเพื่อพัฒนาตนเองและเชื่อว่ามนุษย์ทุก
คนในโลกนีเ้ ป็นผูท้ ฝี่ กึ ตนและพัฒนาตนได้ ให้เกิดปัญญา ซึง่ เป็นสิง่ ทีม่ คี วามส�ำคัญใน
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตนไปในทางบวกโดยในการจะน�ำหลักสัปปุริสธรรม 7
มาใช้จะต้องท�ำความเข้าใจในหลักดังกล่าวให้ดแี ละมีความเข้าใจในลักษณะของมนุษย์
ในองค์กร ศึกษาถึงระบบบริหาร การจัดรูปแบบขององค์กรสภาพแวดล้อมภายในและ
ภายนอกองค์กรมาประกอบด้วยผู้บริหารขององค์กรต้องมีบทบาทและหน้าที่ส�ำคัญ
ในการน�ำหลักสัปปุริสธรรม 7 มาใช้ในการบริหารงานในองค์กรได้อย่างมีระเบียบ
แบบแผน โดยอาศัยการสื่อสารภายในองค์กรที่ดีเป็นระบบ ตลอดจนการบริหาร
องค์กรโดยยึดหลักจริยธรรมและคุณธรรมอย่างมีเหตุมีผล เพื่อเกิดประโยชน์และ
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เป็นการสร้างขวัญและก�ำลังใจให้แก่ผใู้ ต้บงั คับบัญชา เพือ่ น�ำพาองค์กรให้เจริญเติบโต
ไปอย่างมีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์สูงสุดและเป็นธรรมสืบไป
ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย
1. ข้อเสนอแนะส�ำหรับการน�ำผลการวิจัยไปใช้
1) การสร้างความรัก ความผูกพันในองค์กรคณะสงฆ์เพือ่ ก่อให้เกิดพลังแห่ง
การมีส่วนร่วมที่เข้มแข็งและยั่งยืน โดยส่งเสริมให้พระภิกษุ สามเณร และพุทธบริษัท
ทัง้ 4 ร่วมกันสร้างความรักความผูกพันให้เกิดขึน้ และเร่งทีจ่ ะพัฒนากอบกูภ้ าพลักษณ์
ที่ดีให้กลับคืนมาเพื่อไม่ให้เกิดความหวาดระแวงในศรัทธาของพุทธศาสนิกชนและ
ประชาชน โดยมุ่งส่งเสริมให้เกิดความรัก ความผูกพัน ความห่วงหาอาทร ความช่วย
เหลือเกื้อกูล ความร่วมแรงร่วมใจ และความเสมอภาคเท่าเทียม ให้เกิดขึ้นในองค์กร
คณะสงฆ์ ขณะเดียวกันจะต้องหลีกเลี่ยงการรังเกียจเดียดฉันท์ การแบ่งแยกแตกต่าง
การแก่งแย่งแข่งขัน และการเอารัดเอาเปรียบไม่ให้เกิดขึ้นด้วย  
2) การสร้างสามัคคีธรรมให้เกิดขึ้นในองค์กรคณะสงฆ์อย่างยั่งยืน โดย
ส่งเสริม สนับสนุน ปลูกจิตส�ำนึก เปลีย่ นจิตพฤติกรรมให้พระภิกษุ สามเณรทุกรูป ทุก
ฝ่ายประพฤติ ปฏิบัติตามกรอบพระธรรมวินัยอย่างเคร่งครัด และปฏิบัติต่อกันด้วย
ความเมตตา พูดจาปราศรัยต่อกันด้วยความเมตตา คิดแต่เรือ่ งดีหรือเรือ่ งทีม่ ปี ระโยชน์
ต่อกัน ทั้งนี้จะต้องสนับสนุนและส่งเสริมให้ทุกรูปตั้งมั่นอยู่ในศีลในธรรมและมีธรรม
เสมอกัน ทั้งนี้เพื่อก่อให้เกิดความเห็นที่สอดคล้องต้องกันและเป็นความเห็นที่ชอบ
ประกอบด้วยธรรม ถือเป็นการเสริมสร้างพลังแห่งการบริหารจัดการองค์กรคณะสงฆ์
อย่างยั่งยืนอีกทางหนึ่ง
3) องค์กรคณะสงฆ์จะต้องเป็นก�ำลังส�ำคัญในการสร้างสรรค์ชุมชนและ
สังคมสันติสุข ลดละปัญหาความขัดแย้ง ขับเคลื่อนพัฒนาและสนับสนุน ส่งเสริมให้
ทุกคนทุกฝ่ายควรใช้หลักการเจรจา ไกล่เกลี่ย ประนีประนอม หรือด�ำเนินการให้เป็น
ไปตามหลักพุทธธรรม ไม่ว่าจะเป็นหลักพรหมวิหารธรรม หรือ หลักสาราณียธรรม
4) องค์กรคณะสงฆ์ต้องเป็นก�ำลังส�ำคัญในการปลูกจิตส�ำนึกคุณธรรม
จริยธรรมให้กบั ชุมชนและสังคม โดยสนับสนุนส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชนและสังคม
ได้เข้ารับการอบรมพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมให้เข้าใจ เข้าถึงในหลักหลักธรรมทาง
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ศาสนาให้เกิดความลึกซึ้งเพื่อเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวในการด�ำเนินชีวิตและช่วยให้เกิด
สติ ในการที่จะอยู่ร่วมกัน ท�ำงานร่วมกัน พัฒนาร่วมกัน หรือแก้ไขในทุกปัญหาเพื่อ
ส่วนรวมร่วมกัน
5) องค์กรคณะสงฆ์จะต้องเป็นก�ำลังส�ำคัญในสานต่อโครงการหมูบ่ า้ นชุมชน
รักษาศีล 5 เพราะถือเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชนและท้องถิ่นน้อมน�ำหลัก
ศีล 5 ไปประพฤติปฏิบัติเพื่อก่อให้เกิดความสามัคคี ความปรองดอง ความเอื้ออาทร
และน�ำมาซึ่งการมีส่วนร่วมที่จะอยู่ร่วมกันอย่างสันติ ทั้งในเรื่อง (1) การเบียดเบียน
ตนเองและผูอ้ นื่ (2) การไม่เบียดบังผลประโยชน์สว่ นรวมเพือ่ ส่วนตัว  (3) การไม่ละเมิด
ซึ่งสิทธิ เสรีภาพ หรือกระท�ำให้เกิดความไม่เสมอภาคและเท่าเทียม (4) การพูดจา
หรือสื่อสารที่ตั้งอยู่บนฐานของความสะอาด บริสุทธิ์ ปราศจากอคติ และ (5) การมี
สติที่พึงระลึกได้ในทางที่ชอบกอรปไปด้วยธรรม มีเหตุ มีผล
2. ข้อเสนอแนะส�ำหรับการวิจัยครั้งต่อไป
1) ควรมีการศึกษาเทคโนโลยีกับการสนับสนุนส่งเสริมการบริหารจัดการ
องค์กรคณะสงฆ์
2) ควรมีการศึกษาการพัฒนาเครือข่ายการบริหารจัดการเชิงสร้างสรรค์เพือ่
รองรับกับการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
3) ควรมีการศึกษาการพัฒนาสูอ่ งค์การแห่งการแลกเปลีย่ นเรียนรูเ้ พือ่ เป็น
องค์กรคณะสงฆ์ต้นแบบที่จะน�ำไปสู่การประยุกต์ใช้ในองค์กรคณะสงฆ์ระดับต่างๆ
4) ควรมีการศึกษาพุทธธรรมนูญในการปกครองคณะสงฆ์เพื่อเป็นการ
พัฒนาเชิงรุกที่เกิดจากความต้องการขององค์กรสงฆ์มากกว่าที่จะให้ระบบและกลไก
ของทางบ้านเมืองท�ำการปฏิรูปและพัฒนาเฉกเช่นในปัจจุบัน
5) ควรมีการศึกษาธรรมาภิบาลกับสนับสนุนส่งเสริมและแก้ไขปัญหาการ
จัดการองค์กรคณะสงฆ์ ทั้งนี้เพื่อแสดงความชอบธรรมและความศรัทธาให้เกิดขึ้น
พุทธศาสนิกชนและประชาชนทั่วไป
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