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บทคัดยอ
บทความนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาแนวคิดและรูปแบบการจัดการวัดในทางพระพุทธศาสนา และ
เพื่อนําเสนอการจัดการวัดเพื่อการพัฒนาพระพุทธศาสนา ศึกษาโดยใชการวิเคราะหเนื้อหาจากเอกสารและ
งานวิ จัยที่เกี่ ยวข อง ผลการศึ กษาพบวาแนวคิ ดและรูป แบบการจัดการวั ดในทางพระพุ ท ธศาสนาจะต อง
ปรับเปลี่ยนระบบ รูปแบบเพื่อใหเหมาะสมกับยุคสมัย สอดคลองกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นตลอดเวลา
แมแตการนําเสนอหลักธรรมคําสอนของพระพุทธเจาก็ตองเปลี่ยนรูปแบบและวิธีการสอน สําหรับแนวทาง
การปฏิ บั ติ เพื่ อ การบริ ห ารจั ด การวั ด ที่ ดี คื อ การบริ ห ารจั ด การวั ด ตามกรอบการพั ฒ นาทั้ ง ๖ ด า น
ประกอบด ว ย การปกครอง การศาสนศึ กษา การเผยแผ การสาธารณู ป การ การศึ ก ษาสงเคราะห แ ละ
การสาธารณสงเคราะห และผสานรวมกั นกับหลัก “ไทยแลนด ๔.๐” ซึ่งจะเปนแนวทางการพัฒนาที่จะ
นําไปสูความมั่นคงแหงพระพุทธศาสนา ประกอบดวย ความศรัทธาของพุทธศาสนิกชน การรวมกันทํานุบํารุง
พระพุทธศาสนา การมีศาสนทายาทเพื่อสืบทอดคําสอนทางพระพุทธศาสนา และการนํ าหลักธรรมคําสอน
ทางพระพุทธศาสนาไปปรับใชในชีวิตประจําวัน
คําสําคัญ : การจัดการ, การพัฒนางานคณะสงฆ, ไทยแลนด ๔.๐

Abstract
This article aims to study the concept and management style Buddhist
temple. And to propose measures for managing the development of Buddhism. Studies
using content analysis of the documents and related research. The results showed that the
ideas and management style Buddhist temple in the need to modify the system. Format
to fit the times. In accordance with the changes that occur over time. Even the
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presentation of the principles of the Buddha's teachings had to change the style and
method of teaching. For practical guidance to management is good management,
a development framework based on the rule of unaffiliated 6 includes the propagation of
the public. The welfare and public housing And combined with the "Thailand 4.0", which is
a development approach that will lead to the stability of Buddhism consists of the
Buddhist faith. The joint highways Buddhism The heir to inherit the religious teachings of
Buddhism. And adopting Buddhist Teachings to deploy on a daily basis.
Keywords: management, development of the monks, Thailand 4.0

๑.บทนํา
ในสั ง คมไทยวั ด เป น หน วยงานปกครอง เป น หน ว ยงานดํ า เนิ น กิ จ การคณะสงฆ และกิ จ การ
พระพุทธศาสนาที่ สําคัญและเปนฐานอันสําคัญยิ่งของคณะสงฆและพระพุทธศาสนา เปนองคกรหลักในการ
ปกครองคณะสงฆ หลั ก เกณฑ แ ละวิ ธีก ารต า งๆ เกี่ ย วกั บ วั ด ตราเป น พระราชบั ญ ญั ติ คณะสงฆ ทั้ ง สิ้ น
เชนเดียวกับบทบัญญัติวาดวยมหาเถรสมาคม ซึ่งเปนสถาบันหรือองคกรปกครองคณะสงฆสูงสุด วัดมีฐานะ
เปนนิติบุคคล หรือเปนบุคคลตามกฎหมาย ตามความในพระราชบัญญัติคณะสงฆ วัดจึงไดรับความคุมครอง
จากบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายแพงและพานิช และกฎหมายอื่นๆ วัด ทั้งหลายยอมมีสิทธิและหนาที่
ตามบทกฎหมายดังเชนบุคคลธรรมดา ไมสามารถดําเนินการตางๆ ไดดวยตนเอง จะตองมีผแู ทนเพื่อใชสิทธิ
และหนาที่ ห รือแสดงเจตนา (พระเทพปริยัติสุธี, ๒๕๔๖) การบริห ารจั ดการวั ดนั้ น กรมการศาสนา ไดให
ความหมายของการบริหารวัด ไววา การบริหารวัด หมายถึง การปกครองบังคับบัญชากํากับดูแล แนะนํา สั่ง
สอนภิกษุสงฆ สามเณร และฆราวาสผูอยูในวัด ใหมีความเปนระเบียบเรียบรอยใหอยูในศีลธรรมอันดี และ
ดําเนินกิจกรรมโครงการตางๆ ของวัด ใหสําเร็จดวยดีมีประสิทธิภาพสูงสุด และพระธรรมกิตติวงศ ไดกลาว
วา การบริหารวัด หมายถึง การจัดการงาน เงิน คน วัสดุ แผนงาน เพื่ อให การดําเนิน งานภายในวั ดเป นไป
อยางราบรื่น เกิดประโยชนตอสังคม โดยบุคคล เปนผูสรางงาน ทํางาน และแกไขงาน สวนพระเทพปริยัติสุธี
กล าวว า การบริห าร หมายถึ ง การดํ าเนิ น การบริ ห ารและปกครอง ภิ ก ษุ ส งฆ สามเณรและศิ ษ ย วั ด ให
สอดคลองกั บระบบการพัฒนาวัดที่เอื้อตอการเผยแผศาสนธรรมแกชุมชน (กรมการศาสนา, ๒๕๔๒, พระ
ธรรมกิตติวงศ, ๒๕๔๑, พระเทพปริยัติสุธี, ๒๕๔๐) โดยสรุปไดวา การบริหารจัดการวัด หมายถึง การที่เจา
อาวาสใชความรู ความสามารถ และประสบการณ ในการตัดสิน ใจและใชทรัพยากรการบริห ารที่ มีอยูเพื่ อ
ดําเนิน งานตามภารกิ จ ๖ ประการ คื อ การปกครอง การเผยแผศาสนธรรม การศาสนศึ กษา การศึกษา

สงเคราะห การสาธารณูป การ และการสาธารณสงเคราะห ใหเปน ไปอย างราบรื่ น เกิ ดความรวมมื อและ
บรรลุตามเปาหมายที่กําหนดอยางมีประสิทธิภาพ

๒.การจัดการการพัฒนาตามงานคณะสงฆ ทั้ง ๖ ดาน
๑. การปกครอง หมายถึง การดูแล คุมครอง บริหาร โดยที่หลักการปกครอง เปนภารกิจที่วัดโดย
พระภิกษุผูเปนเจาอาวาส หรือเจาคณะปกครอง ดําเนินการสอดสอง ดูแล รักษาความเรียบรอยดีงาม เพื่อให
พระภิ กษุสามเณรที่อยูในวัด หรือในปกครองปฏิ บั ติ ตามพระธรรมวินัยกฎหมาย กฎ ขอบังคับ ระเบียบ
คําสั่ง ประกาศของมหาเถรสมาคม หรือพระบัญชาของสมเด็จพระสังฆราช ภารกิจดานนี้ครอบคลุมถึงการที่
พระภิ กษุ ผูทําหนาที่เปน เจาคณะปกครองทุ กระดับ นั บตั้งแตผูชวยเจ าอาวาส รองเจ าอาวาส เจา อาวาส
เจาคณะตําบล เจาคณะอําเภอ เจาคณะจังหวัด เจาคณะภาค เจาคณะใหญ (หน) นอกจากนี้ ยังรวมถึงการที่
พระภิ กษุ ทําหนา ที่ เปน พระกรรมวาจาจารย เปน พระอุป ชฌาย ในการอุ ปสมบทกุ ลบุ ตร การดํ าเนิ น การ
บริหารจัดการดานการปกครอง
๒. การศึกษา หมายถึง การเลาเรียน ฝกฝน และอบรม โดยที่หลักการศาสนศึกษาเปนภารกิจดาน
การจั ด การศึ ก ษาพระปริ ยั ติ ธ รรมของ คณะสงฆ ทั้ ง แผนกธรรม–บาลี แผนสามั ญ การอุ ด มศึ ก ษาใน
มหาวิทยาลัยสงฆทั้งสองแหง ภารกิจ ดานนี้ครอบคลุมถึงการ ที่พระภิกษุทําหนาที่เปนครูสอน เปกรรมการ
ตรวจขอสอบธรรมบาลีสนามหลวง เปนเลขานุการสอบธรรม–บาลีสนาม
หลวง เปนผูอํานวยการหรือเปนประธานจัดสอบธรรม–บาลีสนามหลวง และเปนเจาสํานักเรียน ในฐานะที่
เปนเจาอาวาส นอกจากนี้ ยังรวมถึงการสงเสริมการศึกษาพระปริยัติธรรมทุกๆ วิธีที่ไมขัดตอพระธรรมวินัย
เชน มอบทุนการศึกษา แกพระภิกษุสามเณรที่สอบไลได จัดตั้งกองทุนเพื่อการศึกษาพระปริยัติธรรม
๓. การเผยแผ หมายถึง ทํา ใหขยายออกไป ทําให ขยาย กวางขวางออกไป โดยที่ หลักการเผยแผ
เปนภารกิ จดานการดําเนินการประกาศพระพุทธศาสนาใหประชาชนไดรับทราบในทุกๆ วิธีที่ไมขัดต อพระ
ธรรมวินัย โดยมุงเนนใหประชาชนไดมีความรูความเขาใจในหลักธรรมแลว นอมนําไปปฏิบัติในชีวิตประจําวัน
ไดแก การเทศนา การปาฐกถาในโอกาสและสถานที่ตางๆ ทั้งในวัดและนอกวัด การบรรยายธรรมทั้งทางวิทยุ
และโทรทัศน การเผยแผธรรมดวยสื่อตางๆ เชน หนังสือหนังสือพิมพ หรือวีดีทัศน ภารกิจดานนี้ครอบคลุม
ถึงการที่วัดหรือพระภิกษุจัดกิจกรรมตางๆ ขึ้นในวัด
๔. การสาธารณูปการ หมายถึง การกอสรางและการบูรณปฏิสังขรณศาสนสถานภายในวัด โดยที่
หลักการดําเนิน การสาธารณู ปการ เป น ภารกิจที่วัดหรือพระภิกษุดําเนิ นการเกี่ย วกับ การพั ฒนาวั ด ดาน
อาคารสถานที่และสิ่งแวดลอม การบูรณปฏิสังขรณในเขตพุทธาวาส และเขตสังฆาวาส หรือกลาวงายๆ ก็คือ
ภารกิจดานการกอสราง การซอมแซม การจัดใหมีการบํารุงดูแลรักษา ถาวรวัตถุหรือสาธารณสมบัติของวัด
เชน การสร างอุโบสถ วิห าร อาคารเรียน ศาลาการเปรี ยญ หอธรรม กุ ฏิ เมรุ การจั ดการศาสนสมบั ติให
เปนไปดวยดี การจัดทําบัญชีเสนาสนะและศาสนสมบัติของวัด
๕. การศึกษาสงเคราะห หมายถึง การใหการสงเคราะหดานการฝกฝน อบรมแกประชาชน โดยที่
หลักการศึกษาสงเคราะห เปนภารกิจดานการดําเนินการจัดการศึกษาที่เนนการปลูกฝง คุณธรรมจริยธรรม

แกเด็กและเยาวชน ใหมีความรูความเขาใจหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา เพื่ อสามารถดํารงตนและดําเนิน
ชีวิตในสังคมไดอยางมีความสุขและเปนพลเมืองที่มีความรูคูคณ
ุ ธรรมของประเทศ
๖. การสาธารณสงเคราะห หมายถึง การชวยเหลื อเพื่อประชาชนทั่ วไป โดยที่ห ลั กการสาธารณ
สงเคราะห เป นภารกิจที่ วัด หรือพระภิกษุสงฆดําเนิน การชวยเหลือสังคมใน รู ปแบบตางๆที่ ไมขัดต อพระ
ธรรมวินัย ทัง้ นี้ โดยมุงเนนเพื่อประโยชนและความสุข แกประชาชนเปนสําคัญไดแก การสงเคราะหพระภิกษุ
สามเณร และวั ดที่ป ระสบภัยและขาดแคลน การให วัดเปนสถานที่ประกอบการกุศลเกี่ยวกับเรื่องเกิด แก
เจ็บ ตาย เชน การสวดศพ การเผาศพ การทําบุญอุทิศ การถวายสังฆทาน เปนตน การใหวัดเปนสถานที่จัด
ฝกอบรมประชาชนดานอาชีพตางๆ การสงเคราะหผูปวยโรครายหรือผูปวยยากไร การจัดใหมีโรงทาน การ
บริจาคทรัพยสวนตัว หรือชักชวนญาติโยมบริจาคทรัพยจัดสรางโรงพยาบาล การให ความรูขาวสารแกชุมชน
ดานตางๆ เชน การศึกษา การสาธารณสุขมูลฐาน การปกครอง การชวยเหลื อผู ประสบ อุทกภั ยหรือการ
บําเพ็ญสาธารณประโยชนตางๆ

๓.ปจจัยและองคประการบริหารจัดการ
ทางด านพระพุท ธศาสนาหรือการบริห ารจั ดการวัด มีความซั บ ซ อน มายิ่ งขึ้ น เนื่ องจากมี ป จจัย
หลายอยาง องคประกอบหลายอยางที่มีความเกี่ยวเนื่องกับการ บริหารจัดการ ดังนี้
๑) ศาสนบุคคล ไดแกพระภิกษุสามเณรที่อยูอาศัยในวัดหรือชุมชนเดียวกันนั้น
๒) ศาสนธรรม ไดแก หลักธรรมคําสั่งสอนของพระพุทธเจาที่จะตองยึดเปนหลัก เสมอใน
การบริหารจัดการงานวัดนั้นๆ จะละเลยเสียไมได ซึ่งประกอบดวยพระธรรมและพระวินัย
๓) ศาสนสถาน ได แ ก ศาสนวั ต ถุ ห รื อ ศาสนสมบั ติ ได แ ก วั ด และทรั พ ย สิ น ต า งๆ ทั้ ง ที่ เป น
สังหาริมทรัพย และอสังหาริมทรัพย
๔) ศาสนพิ ธี ได แ ก กิ จ กรรมต า งๆ ที่ เกี่ ย วเนื่ องด ว ยพระพุ ท ธศาสนาและชุ ม ชน อั น จั ด เป น
องคประกอบอยางหนึ่งที่ทําใหพระพุทธศาสนามีความเกี่ยวพันธกับสังคมทั่วไปกอบในการจัดการวัด
Thailand ๔.๐ เปนเรื่องของการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ โดยในยุค ๑.๐ เปนยุคเกษตรกรรม
จากนั้นกลายเปนยุค ๒.๐ ที่มีการนําเครื่องจักรเขามาชวยงานหรือเปนยุคของอุตสาหกรรมเบา ในขณะที่ยุค
๓.๐ เปนยุ คอุตสาหกรรมหนักและมีการลงทุนจากตางชาติ อยางไรก็ตาม เศรษฐกิจในยุค ๓.๐ ยังมีความ
เปราะบางตอสถานการณโลก และประเทศไทยยังไมสามารถกาวขามความเปนประเทศรายไดปานกลางได
ดังนั้นจึงนํามาสู Thailand ๔.๐ ที่เนนที่การแกปญหาใหประเทศหลุดพนจากกับดักรายไดปานกลาง เราจึง
ต อ งพั ฒ นาโครงสร างเศรษฐกิ จ ใหม ที่ เรี ยกว า New Economy Model มี ก ารใช ห ลั กปรั ช ญาเศรษฐกิ จ
พอเพียง ที่ประชาชนสามารถสรางรายไดไดดวยตนเอง ตองมีการปฏิรูปทั้งโครงสรางในทุ กมิติ ไมวาจะเปน
ภาคธุรกิจ การเกษตร การศึกษา และแรงงาน จากระบบเศรษฐกิจที่เนนการผลิตโดยใชแรงงาน เครื่องจักร

และทรัพยากร เปลี่ยนมาเปนการผลิตบนฐานความรูและเทคโนโลยี โดยมีการดึงสถาบันวิจัยระดับโลกเขา
มาตั้งในประเทศไทย และมีความรวมมือระหวางรัฐ เอกชน สถาบันการศึกษา และสถาบันการเงิน ใหมากขึ้น
ที่ เ รี ย กว า ประชารั ฐ โดยมี เ ป า หมายให เกิ ด ผลสั ม ฤทธิ์ ภ ายใน ๓-๕ ป ในการสร า งโมเดล Thailand
๔.๐ หรื อ "ประเทศไทย ๔.๐" หรื อ "ไทยแลนด ๔.๐" ที่ เ ป น Value-based Economy นั้ น ต อ งการ
ปรับเปลี่ยนโครงสรางการผลิต เนนการใชเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อเพิ่ม มูลคาสินคาและบริการ โดยมี
เป าหมายอยู ที่ ๕ อุ ต สาหกรรมหลั ก ได แ ก ๑.อาหาร การเกษตร และ เทคโนโลยี ชี ว ภาพ (Food,
Agriculture & Bio-tech)๒.สุ ข ภาพ สุ ข ภาพ และชี ว ภาพการแพทย (Health, Wellness & BioMedical) ๓.อุปกรณอัจฉริยะ หุนยนต และอิเล็กทรอนิกส (Smart Devices, Robotics & electronics)
๔.เทคโนโลยีดิจิต อล และฝงตัว (Digital & Embedded Technology) ๕.สร างสรรค วัฒ นธรรมและ
บริการมูลคาสูง (Creative, Culture & High Value Service)
สวน Industry ๔.๐ มีจุดเริ่มตนมาจากประเทศเยอมันนี ที่ตองการเปนผูนําดานเทคโนโลยีของโลก
โดยนําสถาบันการศึกษา นโยบายรัฐ สถาบันวิจัย และอุตสาหกรรมมารวมมือกันอยางเปนระบบ ในอันที่จะ
ทําใหเทคโนโลยีการผลิตในประเทศสามารถทําไดอยางอัตโนมัติและมีการแลกเปลี่ยนขอมูล โดยผาน cyberphysical system (CPS), Internet of Things (IoT) และ Cloud Computing เช น ในการสร า ง Smart
Factory ที่ติดตั้ง sensor ในสวนตาง ๆ ของโรงงานแลวนําไปแสดงผลใหมนุษยเขาใจและสามารถตัดสินใจ
ได อยางรวดเร็ว หรือใชระบบคอมพิวเตอรแบบเวลาจริงตัดสิ นใจอย างชาญฉลาดอัตโนมั ติ โดยใชแรงงาน
มนุษยใหนอยที่สุด

๔. การจัดการทางพระพุทธศาสนา
ในทางพระพุทธศาสนาก็มีการบริหารจัดการเหมือนกัน การบริหารพระพุทธศาสนาเริ่มมีขึ้น
เปนรูปธรรม สองวัน นับจากวันที่พระพุทธเจาตรัสรู นั้นคือวันอาสาฬหบู ชา เมื่อ พระพุทธเจาทรง
แสดงธรรมเทศนาเป นครั้งแรกแกปญ จวัคคีย ซึ่งทําใหเกิดสังฆรัตนะขึ้น เมื่อมีสังฆรัตนะเปนสมาชิก
ใหมเกิดขึ้นในพระพุทธศาสนาอยางนี้ พระพุทธเจาตองบริหารคณะสงฆ ซึ่งในการบริหารจัดการนั้น มี
องค สมเด็จพระสัม มาสัมพุท ธเจาเปน ประธานในการบริห ารจัดการกิจการพระพุทธศาสนา และมี
สมาชิกพระสาวกรวมกันในการบริหารจัดการคณะสงฆ เพื่อความมั่นคงในบวรพระพุทธศาสนา ตั้งแต
สมัยพุทธกาลตลอดถึงในสมัยปจจุบันนี้
การบริหารจัดการตามแนวพระพุทธศาสนา จะเห็นไดวาพระสัมมาสัมพุทธเจาของเราชาวพุทธนั้น
พระองคมีวิสัยทัศนอันยาวไกลในการบริหารจัดการคณะสงฆตั้งแตสมัยพุทธกาลตลอดมาถึงปจจุบันมีวิธีการ
เปรียบเทียบประยุกตใชในสมัยปจจุบันดังนี้

๑. การวางแผน (Planning) หมายถึง การกําหนดนโยบายและมาตรการอันเปนแนวทางปฏิบัติเพื่อ
บรรลุเปาหมายที่วางไว
๒. การจัดองคการ (Organizing) คือ การกําหนดตําแหนงสายบังคับบัญชาในองคการ วามีตําแหนง
อะไรบาง แตละตําแหนงมีอํานายหนาที่เชนไร ใครสั่งการใคร เปนตน
๓. การแต งตั้ งบุ ค ลากร (Staffing) หมายถึ ง การสรรหาบุ ค ลากรมาบรรจุแ ต ง ตั้ งในตํ าแหน งที่
กําหนดไว ตามหลักแหงการใชคนใหเหมาะกับงาน
๔. การอํานวยการ (Directing) คือ กํากับสั่งการและมอบหมายใหแตละฝายไดปฏิบัติงานตามแผน
ที่วางไว
๕. การควบคุ ม(Controlling) คือ การติด ตามดู วา แต ล ะฝ ายปฏิ บั ติงานไปถึ งไหน มี ป ญ หาและ
อุปสรรคเกิดขึ้นที่ใด และสําคัญ คือ การปองกันไมใหยอหยอนตอหนาที่ ละทิ้งหนาที่ หรือทุจริตตอหนาที่

วิธีการที่พระพุทธเจา ทรงใชในการบริหารกิจการคณะสงฆซึ่งดํารงสืบ มาจนถึงปจจุบัน เปนเวลากวา
๒,๕๐๐ ป เปนขอมูลใหเราไดศึกษาเรื่องพุทธวิธีบ ริหาร นอกจากนี้ยังมีพุทธพจนที่เกี่ยวเนื่องกับการ
บริหารกระจายอยูในพระไตรปฎก การศึกษาพุทธพจนเหลานั้นก็จะทําใหทราบถึงพุทธวิธีการบริหาร
เราจะพิจารณาพุทธวิธีบริหารในประเด็นที่เกี่ยวกับการวางแผน การจัดองคกร การบริหารงาน
บุคคล การอํานวยการ และการกํากับดูแล ดังนี้
๔.๑ พุทธวิธีในการวางแผน
เมื่อวาตามคํานิยามและหนาที่ของนักบริหารดังกลาวมานี้ เราตองยอมรับวา หลังจากการตรัส
รูในวันเพ็ญกลางเดือน ๖ ซึ่งเปนวันวิสาขบูชา พระพุทธเจาทรงประทับอยูตามลําพังพระองคเดียว ใน
ขั้ น นั้ น ยั ง ไม มี ก ารบริ ห ารในพระพุ ท ธศาสนา การบริ ห ารเกิ ด ขึ้ น เมื่ อ มี ส มาชิ ก ใหม เข า มาใน
พระพุทธศาสนา เหตุการณนี้เกิดขึ้นหลังจากพระพุทธเจาตรัสรูได ๒ เดื อน นั่นคือ เมื่อพระพุทธเจ า
แสดงปฐมเทศนาแกพระปญจวัคคียในวันอาสาฬหบูชา ทานอัญญาโกณฑัญญะไดดวงตาเห็นธรรมแลว
ขอบวชเปนพระภิกษุรูปแรกในพระพุทธศาสนา พระพุทธเจาทรงประทานการอุปสมบทแกทานอัญญา
โกณฑัญญะ ดวยพระพุทธดํารัสวา “เธอจงเปนภิกษุมาเถิด ธรรมอั นเรากลาวดีแลว เธอจงประพฤติ
พรหมจรรย เพื่อทําที่สุดแหงทุกขโดยชอบเถิด

๔.๒ พุทธวิธีในการจัดองคกร
ในการรับสมาชิกใหมเขามาบวชเปนพระภิกษุในพระพุทธศาสนาจะมีการกําหนดใหสมาชิกทุก
คนเริ่มตนจากศูนย นั่นคือ ไมมีการอนุญาตใหนําชาติชั้นวรรณะหรือตําแหนงหนาที่ในเพศฆราวาสเขา
มาในองคกรคณะสงฆ ดังพุทธพจนที่วา “เปรียบเหมือนแมน้ําใหญบางสายคือ แมน้ําคงคา ยมุนา อจิร
วดี สรภู มหี ไหลถึ ง มหาสมุ ท รแล ว ย อ มละนามและโคตรอั น เดิ ม เสี ย ถึ งซึ่ ง อั น นั บ วา มหาสมุ ท ร

เหมือนกันวรรณะ ๔ เหลานี้ คือ กษัตริย พราหมณ แพศย ศูทร ก็เชนเดียวกันคือ ออกจากเรือนบวช
เปนบรรพชิตในธรรมวินัยที่ตถาคตประกาศแลว ยอมละชื่อและตระกูลเดิมเสีย ถึงซึ่งอันนับวาสมณะ
เชื้อสายศากยบุตรเหมือนกัน
๔.๓ พุทธวิธีในการบริหารงานบุคคล
การบริห ารงานบุ ค คลในพระพุ ท ธศาสนา เริ่ ม ตั้ ง แต ก ารรั บ คนเข า มาบวช ที่ ต อ งมี ก าร
กลั่นกรองโดยคณะสงฆ พระพุทธเจาทรงมอบความเปนใหญใหคณะสงฆในการใหการอุปสมบทแก
กุลบุตรตามแบบญัตติจตุตถกรรม พระสงฆผูเปนประธานในพิธีอุปสมบทเรียกวาพระอุปชฌาย การรับ
คนเขามาอุปสมบทตองไดรับความเห็นชอบเปนเอกฉันทจากคณะสงฆที่ประชุมพรอมกันในอุโบสถที่
ประกอบพิธีอุปสมบท
๔.๔ พุทธวิธีในการอํานวยการ
การอํานวยการใหเกิดการดําเนินงานในพระพุทธศาสนาตองอาศัยภาวะผูนําเปนสําคัญ ทั้งนี้
เพราะไมมีระบบการใชกําลังบังคับใหปฏิบัติตามผูนําในพระพุทธศาสนา การที่สมาชิกจะทําตามคําสั่ง
ของผูบ ริห ารหรื อไม จึงขึ้น อยู กับ ภาวะผู นําในผูบ ริหารเปน สํา คัญ อะไรคือความแตกต างระหวา ง
ผูบริหารกับผูนํา ผูบริหาร คือ ผูที่ทําใหคนอื่นทํางานตามที่ผูบริหารตองการ ผูนํา คือ ผูที่ทําใหคนอื่น
ตองการทํางานตามที่ผูนําตองการ
ดังนั้ น ผู บ ริห ารเชิ งพุ ทธตอ งมี ภ าวะผูนํ า คื อ มี ค วามสามารถในการจู งใจให คนเกิ ด ความ
ตองการอยากปฏิบัติตามคําสั่งของผูบริหาร บุคคลที่จะเปนผูบริหารตองมีคุณสมบัติสําคัญ ๒ ประการ
ดังกลาวมาแลว คือ อัตตหิตสมบัติ หมายถึงความเพียบพรอมดวยคุณสมบัติสวนตัวที่เหมาะกั บการ
เปนผูนํา และปรหิตปฏิบัติ หมายถึงความมีน้ําใจในการปฏิบัติงานเพื่อสวนรวมและองคกรของตน
๔.๕ พุทธวิธีในการกํากับดูแล
การกํ ากั บ ดู แ ลเป น การควบคุ ม สมาชิ ก ภายในองค ก รให ป ฏิ บั ติ ห น า ที่ เพื่ อ บรรลุ ผ ลตาม
วัตถุป ระสงคที่ วางไว พระพุทธเจาทรงใหความสําคัญ แก การกํากับดูแ ลคณะสงฆเปน อย างยิ่ง ดังที่
พระพุท ธเจาทรงบัญญัติพ ระวินัยเพื่อใหพระสงฆใชเปนมาตรฐานควบคุมความประพฤติให เปน แบบ
เดียวกัน พระพุทธเจาทรงใหเหตุผลในการบัญญัติพระวินัยไว ๑๐ ประการ เชน เพื่อความผาสุกแหง
คณะสงฆ เพื่อขมบุคคลผูไรยางอาย เพื่อปองกันไมใหเกิดความเสื่อมเสียทั้งในปจจุบันและอนาคต เพื่อ
ความมั่นคงแหงพระพุทธศาสนา
๕. สรุป
การรักษาพระพุทธศาสนาใหคงอยูคูชาติไทยตอไปจําเปนตองมียุทธศาสตรในการบริหารจัดการวัด
ทั้งนี้ เพื่ อให เกิดความมั่ นคงแห งพระพุ ทธศาสนายุ ท ธศาสตรที่สํา คัญคือการบริห ารจั ดการตามกรอบการ
พัฒนาทั้ ง ๖ ด าน ประกอบดวย การปกครอง การศาสนศึกษา การเผยแผ การสาธารณู ปการ การศึ กษา
สงเคราะห และการสาธารณสงเคราะห และผสานรวมกัน กับการพั ฒนาตามแนว “ยุคThailand ๔.๐” อัน

จะนําไปสูความมั่นคงแหงพระพุทธศาสนา ประกอบดวย ความศรัทธาของพุ ทธศาสนิกชน การรวมกันทํานุ
บํารุงพระพุทธศาสนา การมีศาสนทายาทเพื่อสืบทอดคําสอนทางพระพุทธศาสนา และการนําหลักธรรมคํา
สอนทางพระพุทธศาสนาไปปรับใชในชีวิตประจําวัน
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