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บทคดัยอ 

 บทความนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาแนวคิดและรูปแบบการจัดการวัดในทางพระพุทธศาสนา และ

เพ่ือนําเสนอการจัดการวัดเพ่ือการพัฒนาพระพุทธศาสนา ศึกษาโดยใชการวิเคราะหเนื้อหาจากเอกสารและ

งานวิจัยที่เก่ียวของ ผลการศึกษาพบวาแนวคิดและรูปแบบการจัดการวัดในทางพระพุทธศาสนาจะตอง

ปรับเปลี่ยนระบบ รูปแบบเพ่ือใหเหมาะสมกับยุคสมัย สอดคลองกับความเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนตลอดเวลา 

แมแตการนําเสนอหลักธรรมคําสอนของพระพุทธเจาก็ตองเปลี่ยนรูปแบบและวิธีการสอน สําหรับแนวทาง

การปฏิบัติเพื่ อการบริหารจัดการวัดที่ดี คือ การบริหารจัดการวัดตามกรอบการพัฒนาท้ัง ๖ ดาน

ประกอบดวย การปกครอง การศาสนศึกษา การเผยแผ การสาธารณูปการ การศึกษาสงเคราะหและ              

การสาธารณสงเคราะห และผสานรวมกันกับหลัก “ไทยแลนด ๔.๐” ซึ่งจะเปนแนวทางการพัฒนาที่จะ

นําไปสูความมั่นคงแหงพระพุทธศาสนา ประกอบดวย ความศรัทธาของพุทธศาสนิกชน การรวมกันทํานุบํารุง

พระพุทธศาสนา การมีศาสนทายาทเพ่ือสืบทอดคําสอนทางพระพุทธศาสนา และการนําหลักธรรมคําสอน

ทางพระพุทธศาสนาไปปรับใชในชีวิตประจําวัน 
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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. 
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๑.บทนํา 

 ในสังคมไทยวัดเปนหนวยงานปกครอง เปนหนวยงานดําเนินกิจการคณะสงฆ และกิจการ

พระพุทธศาสนาที่ สําคัญและเปนฐานอันสําคัญยิ่งของคณะสงฆและพระพุทธศาสนา เปนองคกรหลักในการ

ปกครองคณะสงฆ หลักเกณฑและวิธีการตางๆ เก่ียวกับวัด ตราเปนพระราชบัญญัติคณะสงฆ ท้ังสิ้น 

เชนเดียวกับบทบัญญัติวาดวยมหาเถรสมาคม ซ่ึงเปนสถาบันหรือองคกรปกครองคณะสงฆสูงสุด วัดมีฐานะ

เปนนิติบุคคล หรือเปนบุคคลตามกฎหมาย ตามความในพระราชบัญญัติคณะสงฆ วัดจึงไดรับความคุมครอง

จากบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายแพงและพานิช และกฎหมายอื่นๆ วัด ทั้งหลายยอมมีสิทธิและหนาท่ี

ตามบทกฎหมายดังเชนบุคคลธรรมดา ไมสามารถดําเนินการตางๆ ไดดวยตนเอง จะตองมีผูแทนเพ่ือใชสิทธิ

และหนาที่หรือแสดงเจตนา (พระเทพปริยัติสุธี, ๒๕๔๖) การบริหารจัดการวัดน้ัน 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 เพ่ือใหการดําเนินงานภายในวัดเปนไป

อยางราบรื่น เกิดประโยชนตอสังคม โดยบุคคล เปนผูสรางงาน ทํางาน และแกไขงาน สวนพระเทพปริยัติสุธี 

กลาววา การบริหาร หมายถึง การดําเนินการบริหารและปกครอง ภิกษุสงฆ สามเณรและศิษยวัด ให

สอดคลองกับระบบการพัฒนาวัดท่ีเอ้ือตอการเผยแผศาสนธรรมแกชุมชน (กรมการศาสนา, ๒๕๔๒, พระ

ธรรมกิตติวงศ, ๒๕๔๑, พระเทพปริยัติสุธี, ๒๕๔๐) โดยสรุปไดวา การบริหารจัดการวัด หมายถึง การท่ีเจา

อาวาสใชความรู ความสามารถ และประสบการณในการตัดสินใจและใชทรัพยากรการบริหารท่ีมีอยูเพ่ือ

ดําเนินงานตามภารกิจ ๖ ประการ คือ การปกครอง การเผยแผศาสนธรรม การศาสนศึกษา การศึกษา



สงเคราะห การสาธารณูปการ และการสาธารณสงเคราะห ใหเปนไปอยางราบรื่น เกิดความรวมมือและ

บรรลุตามเปาหมายท่ีกําหนดอยางมีประสิทธิภาพ 

๒.การจัดการการพัฒนาตามงานคณะสงฆ ทั้ง ๖ ดาน 

 ๑. การปกครอง หมายถึง การดูแล คุมครอง บริหาร โดยที่หลักการปกครอง เปนภารกิจที่วัดโดย

พระภิกษุผูเปนเจาอาวาส หรือเจาคณะปกครอง ดําเนินการสอดสอง ดูแล รักษาความเรียบรอยดีงาม เพ่ือให

พระภิกษุสามเณรที่อยูในวัด หรือในปกครองปฏิบัติ ตามพระธรรมวินัยกฎหมาย กฎ ขอบังคับ ระเบียบ 

คําส่ัง ประกาศของมหาเถรสมาคม หรือพระบัญชาของสมเด็จพระสังฆราช ภารกิจดานนี้ครอบคลุมถึงการท่ี

พระภิกษุผูทําหนาที่เปนเจาคณะปกครองทุกระดับ นับต้ังแตผูชวยเจาอาวาส รองเจาอาวาส เจาอาวาส               

เจาคณะตําบล เจาคณะอําเภอ เจาคณะจังหวัด เจาคณะภาค เจาคณะใหญ (หน) นอกจากนี้ ยังรวมถึงการท่ี

พระภิกษุทําหนาท่ีเปนพระกรรมวาจาจารย เปนพระอุปชฌาย ในการอุปสมบทกุลบุตร การดําเนินการ

บริหารจัดการดานการปกครอง 

 ๒. การศึกษา หมายถึง การเลาเรียน ฝกฝน และอบรม โดยท่ีหลักการศาสนศึกษาเปนภารกิจดาน

การจัดการศึกษาพระปริยัติธรรมของ คณะสงฆทั้ ง แผนกธรรม–บาลี แผนสามัญการอุดมศึกษาใน

มหาวิทยาลัยสงฆท้ังสองแหง ภารกิจ ดานนี้ครอบคลุมถึงการ ที่พระภิกษุทําหนาท่ีเปนครูสอน เปกรรมการ

ตรวจขอสอบธรรมบาลีสนามหลวง เปนเลขานุการสอบธรรม–บาลีสนาม 

หลวง เปนผูอํานวยการหรือเปนประธานจัดสอบธรรม–บาลีสนามหลวง และเปนเจาสํานักเรียน ในฐานะท่ี

เปนเจาอาวาส นอกจากนี้ ยังรวมถึงการสงเสริมการศึกษาพระปริยัติธรรมทุกๆ วิธีที่ไมขัดตอพระธรรมวินัย 

เชน มอบทุนการศึกษา แกพระภิกษุสามเณรที่สอบไลได จัดต้ังกองทุนเพ่ือการศึกษาพระปริยัติธรรม 

 ๓. การเผยแผ หมายถึง ทําใหขยายออกไป ทําใหขยาย กวางขวางออกไป โดยที่หลักการเผยแผ 

เปนภารกิจดานการดําเนินการประกาศพระพุทธศาสนาใหประชาชนไดรับทราบในทุกๆ วิธีที่ไมขัดตอพระ

ธรรมวินัย โดยมุงเนนใหประชาชนไดมีความรูความเขาใจในหลักธรรมแลว นอมนําไปปฏิบัติในชีวิตประจําวัน 

ไดแก การเทศนา การปาฐกถาในโอกาสและสถานที่ตางๆ ทั้งในวัดและนอกวัด การบรรยายธรรมทั้งทางวิทยุ

และโทรทัศน การเผยแผธรรมดวยสื่อตางๆ เชน หนังสือหนังสือพิมพ หรือวีดีทัศน ภารกิจดานนี้ครอบคลุม

ถึงการท่ีวัดหรือพระภิกษุจัดกิจกรรมตางๆ ข้ึนในวัด 

 ๔. การสาธารณูปการ หมายถึง การกอสรางและการบูรณปฏิสังขรณศาสนสถานภายในวัด โดยท่ี

หลักการดําเนินการสาธารณูปการ เปนภารกิจที่วัดหรือพระภิกษุดําเนินการเก่ียวกับการพัฒนาวัด ดาน

อาคารสถานท่ีและสิ่งแวดลอม การบูรณปฏิสังขรณในเขตพุทธาวาส และเขตสังฆาวาส หรือกลาวงายๆ ก็คือ 

ภารกิจดานการกอสราง การซอมแซม การจัดใหมีการบํารุงดูแลรักษา ถาวรวัตถุหรือสาธารณสมบัติของวัด 

เชน การสรางอุโบสถ วิหาร อาคารเรียน ศาลาการเปรียญ หอธรรม กุฏิ เมรุ การจัดการศาสนสมบัติให

เปนไปดวยด ีการจัดทําบัญชีเสนาสนะและศาสนสมบัติของวัด 

 ๕. การศึกษาสงเคราะห หมายถึง การใหการสงเคราะหดานการฝกฝน อบรมแกประชาชน โดยท่ี

หลักการศึกษาสงเคราะห เปนภารกิจดานการดําเนินการจัดการศึกษาที่เนนการปลูกฝง คุณธรรมจริยธรรม



แกเด็กและเยาวชน ใหมีความรูความเขาใจหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา เพ่ือสามารถดํารงตนและดําเนิน

ชีวิตในสังคมไดอยางมีความสุขและเปนพลเมืองท่ีมีความรูคูคณุธรรมของประเทศ  

 ๖. การสาธารณสงเคราะห หมายถึง การชวยเหลือเพ่ือประชาชนท่ัวไป โดยท่ีหลักการสาธารณ

สงเคราะห เปนภารกิจท่ีวัด หรือพระภิกษุสงฆดําเนินการชวยเหลือสังคมใน รูปแบบตางๆท่ีไมขัดตอพระ

ธรรมวินัย ทัง้นี้ โดยมุงเนนเพ่ือประโยชนและความสุข แกประชาชนเปนสําคัญไดแก การสงเคราะหพระภิกษุ

สามเณร และวัดท่ีประสบภัยและขาดแคลน การใหวัดเปนสถานที่ประกอบการกุศลเก่ียวกับเรื่องเกิด แก 

เจ็บ ตาย เชน การสวดศพ การเผาศพ การทําบุญอุทิศ การถวายสังฆทาน เปนตน การใหวัดเปนสถานที่จัด

ฝกอบรมประชาชนดานอาชีพตางๆ การสงเคราะหผูปวยโรครายหรือผูปวยยากไร การจัดใหมีโรงทาน การ

บริจาคทรัพยสวนตัว หรือชักชวนญาติโยมบริจาคทรัพยจัดสรางโรงพยาบาล การให ความรูขาวสารแกชุมชน

ดานตางๆ เชน การศึกษา การสาธารณสุขมูลฐาน การปกครอง การชวยเหลือผูประสบ อุทกภัยหรือการ

บําเพ็ญสาธารณประโยชนตางๆ 

 

 

 

 

๓.ปจจัยและองคประการบริหารจัดการ 

 ทางดานพระพุทธศาสนาหรือการบริหารจัดการวัด มีความซับซอน มาย่ิงข้ึน เนื่องจากมีปจจัย

หลายอยาง องคประกอบหลายอยางที่มีความเก่ียวเนื่องกับการ บรหิารจัดการ ดังนี้ 

 ๑) ศาสนบุคคล ไดแกพระภิกษุสามเณรท่ีอยูอาศัยในวัดหรือชุมชนเดียวกันนั้น 

 ๒) ศาสนธรรม ไดแก หลกัธรรมคําส่ังสอนของพระพุทธเจาท่ีจะตองยึดเปนหลัก เสมอใน 

การบริหารจัดการงานวัดน้ันๆ จะละเลยเสียไมได ซึ่งประกอบดวยพระธรรมและพระวินัย 

 ๓) ศาสนสถาน ไดแก ศาสนวัตถุหรือศาสนสมบัติ ไดแก  วัด และทรัพย สินตางๆ ท้ังท่ีเปน

สงัหารมิทรัพย และอสงัหาริมทรัพย 

 ๔) ศาสนพิธี ไดแก กิจกรรมตางๆ ท่ีเก่ียวเนื่องดวยพระพุทธศาสนาและชุมชน อันจัดเปน

องคประกอบอยางหนึ่งที่ทําใหพระพุทธศาสนามีความเก่ียวพันธกับสังคมทั่วไปกอบในการจัดการวัด 

 Thailand ๔.๐ เปนเรื่องของการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ โดยในยุค ๑.๐ เปนยุคเกษตรกรรม 

จากนั้นกลายเปนยุค ๒.๐ ที่มีการนําเครื่องจักรเขามาชวยงานหรือเปนยุคของอุตสาหกรรมเบา ในขณะท่ียุค 

๓.๐ เปนยุคอุตสาหกรรมหนักและมีการลงทุนจากตางชาติ อยางไรก็ตาม เศรษฐกิจในยุค ๓.๐ ยังมีความ

เปราะบางตอสถานการณโลก และประเทศไทยยังไมสามารถกาวขามความเปนประเทศรายไดปานกลางได 

ดังนั้นจึงนํามาสู Thailand ๔.๐ ท่ีเนนที่การแกปญหาใหประเทศหลุดพนจากกับดักรายไดปานกลาง เราจึง

ตองพัฒนาโครงสรางเศรษฐกิจใหมที่เรียกวา New Economy Model มีการใชหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง ที่ประชาชนสามารถสรางรายไดไดดวยตนเอง ตองมีการปฏิรูปทั้งโครงสรางในทุกมิติ ไมวาจะเปน 

ภาคธุรกิจ การเกษตร การศึกษา และแรงงาน จากระบบเศรษฐกิจที่เนนการผลิตโดยใชแรงงาน เครื่องจักร



และทรัพยากร เปล่ียนมาเปนการผลิตบนฐานความรูและเทคโนโลยี  โดยมีการดึงสถาบันวิจัยระดับโลกเขา

มาตั้งในประเทศไทย และมีความรวมมือระหวางรัฐ เอกชน สถาบันการศึกษา และสถาบันการเงิน ใหมากขึ้น

ที่ เรียกวาประชารัฐ โดยมี เปาหมายให เกิดผลสัมฤทธิ์ภายใน ๓-๕ ป ในการสรางโมเดล Thailand 

๔.๐ หรือ "ประเทศไทย ๔.๐" หรือ "ไทยแลนด ๔.๐" ที่ เปน Value-based Economy น้ัน ตองการ

ปรับเปลี่ยนโครงสรางการผลิต เนนการใชเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมมูลคาสินคาและบริการ โดยมี

เปาหมายอยูท่ี ๕ อุตสาหกรรมหลัก ไดแก ๑.อาหาร การเกษตร และ เทคโนโลยีชีวภาพ (Food, 

Agriculture & Bio-tech)๒.สุขภาพ สุขภาพ และชี วภาพการแพทย  (Health, Wellness & Bio-

Medical) ๓.อุปกรณอัจฉริยะ หุนยนต และอิเล็กทรอนิกส (Smart Devices, Robotics & electronics) 

๔.เทคโนโลยีดิจิตอล และฝงตัว (Digital & Embedded Technology) ๕.สรางสรรค วัฒนธรรมและ

บรกิารมูลคาสูง (Creative, Culture & High Value Service) 

 สวน Industry ๔.๐ มีจุดเริ่มตนมาจากประเทศเยอมันนี ที่ตองการเปนผูนําดานเทคโนโลยีของโลก 

โดยนําสถาบันการศึกษา นโยบายรัฐ สถาบันวิจัย และอุตสาหกรรมมารวมมือกันอยางเปนระบบ ในอันที่จะ

ทําใหเทคโนโลยีการผลติในประเทศสามารถทําไดอยางอัตโนมัติและมีการแลกเปล่ียนขอมูล โดยผาน cyber-

physical system (CPS), Internet of Things (IoT) และ Cloud Computing เชน ในการสราง Smart 

Factory ท่ีติดตั้ง sensor ในสวนตาง ๆ ของโรงงานแลวนําไปแสดงผลใหมนุษยเขาใจและสามารถตัดสินใจ

ไดอยางรวดเร็ว หรือใชระบบคอมพิวเตอรแบบเวลาจริงตัดสินใจอยางชาญฉลาดอัตโนมัติ โดยใชแรงงาน

มนุษยใหนอยท่ีสุด 

 

 

 

๔. การจัดการทางพระพุทธศาสนา 

ในทางพระพุทธศาสนาก็มีการบริหารจัดการเหมือนกัน การบริหารพระพุทธศาสนาเร่ิมมีขึ้น

เปนรูปธรรม สองวัน นับจากวันที่พระพุทธเจาตรัสรู นั้นคือวันอาสาฬหบูชา เมื่อพระพุทธเจาทรง

แสดงธรรมเทศนาเปนครั้งแรกแกปญจวัคคีย ซึ่งทําใหเกิดสังฆรัตนะขึ้น เมื่อมีสังฆรัตนะเปนสมาชิก 

ใหมเกิดข้ึนในพระพุทธศาสนาอยางนี้ พระพุทธเจาตองบริหารคณะสงฆ ซึ่งในการบริหารจัดการนั้น มี

องคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาเปนประธานในการบริหารจัดการกิจการพระพุทธศาสนา และมี

สมาชิกพระสาวกรวมกันในการบริหารจัดการคณะสงฆ เพื่อความมั่นคงในบวรพระพุทธศาสนา ตั้งแต

สมัยพุทธกาลตลอดถึงในสมัยปจจุบันนี้ 

การบริหารจัดการตามแนวพระพุทธศาสนา จะเห็นไดวาพระสัมมาสัมพุทธเจาของเราชาวพุทธนั้น

พระองคมีวิสัยทัศนอันยาวไกลในการบริหารจัดการคณะสงฆตั้งแตสมัยพุทธกาลตลอดมาถึงปจจุบันมีวิธีการ

เปรียบเทียบประยุกตใชในสมัยปจจุบันดังนี้ 



๑. การวางแผน (Planning) หมายถึง การกําหนดนโยบายและมาตรการอันเปนแนวทางปฏิบัติเพ่ือ

บรรลุเปาหมายที่วางไว  

๒. การจัดองคการ (Organizing) คือ การกําหนดตําแหนงสายบังคับบัญชาในองคการ วามีตําแหนง

อะไรบาง แตละตาํแหนงมีอํานายหนาที่เชนไร ใครส่ังการใคร เปนตน  

๓. การแตงตั้งบุคลากร (Staffing) หมายถึง การสรรหาบุคลากรมาบรรจุแตงต้ังในตําแหนงท่ี

กําหนดไว ตามหลกัแหงการใชคนใหเหมาะกับงาน  

๔. การอํานวยการ (Directing) คือ กํากับสั่งการและมอบหมายใหแตละฝายไดปฏิบัติงานตามแผน

ที่วางไว  

๕. การควบคุม(Controlling) คือ การติดตามดูวาแตละฝายปฏิบัติงานไปถึงไหน มีปญหาและ

อุปสรรคเกิดข้ึนที่ใด และสําคัญ คือ การปองกันไมใหยอหยอนตอหนาที่ ละท้ิงหนาที่ หรือทุจริตตอหนาที่ 

วิธีการที่พระพุทธเจาทรงใชในการบริหารกิจการคณะสงฆซึ่งดํารงสืบมาจนถึงปจจุบันเปนเวลากวา 

๒,๕๐๐ ป เปนขอมูลใหเราไดศึกษาเร่ืองพุทธวิธีบริหาร นอกจากนี้ยังมีพุทธพจนที่เกี่ยวเน่ืองกับการ

บรหิารกระจายอยูในพระไตรปฎก การศึกษาพุทธพจนเหลานั้นก็จะทําใหทราบถึงพุทธวิธีการบริหาร 

 เราจะพิจารณาพุทธวิธีบริหารในประเด็นที่เก่ียวกับการวางแผน การจัดองคกร การบริหารงาน

บุคคล การอํานวยการ และการกํากับดูแล ดังนี้ 

 ๔.๑ พทุธวิธีในการวางแผน 

 เมื่อวาตามคํานิยามและหนาที่ของนักบริหารดังกลาวมานี้ เราตองยอมรับวา หลังจากการตรัส

รูในวันเพ็ญกลางเดือน ๖ ซึ่งเปนวันวิสาขบูชา พระพุทธเจาทรงประทับอยูตามลําพังพระองคเดียว ใน

ขั้นนั้นยังไมมีการบริหารในพระพุทธศาสนา การบริหารเกิด ข้ึน เม่ือมีสมาชิกใหม เขามาใน

พระพุทธศาสนา เหตุการณนี้เกิดข้ึนหลังจากพระพุทธเจาตรัสรูได ๒ เดือน นั่นคือ เมื่อพระพุทธเจา

แสดงปฐมเทศนาแกพระปญจวัคคียในวันอาสาฬหบูชา ทานอัญญาโกณฑัญญะไดดวงตาเห็นธรรมแลว

ขอบวชเปนพระภิกษุรูปแรกในพระพุทธศาสนา พระพุทธเจาทรงประทานการอุปสมบทแกทานอัญญา

โกณฑัญญะ ดวยพระพุทธดํารัสวา “เธอจงเปนภิกษุมาเถิด ธรรมอันเรากลาวดีแลว เธอจงประพฤติ

พรหมจรรย เพ่ือทําที่สุดแหงทุกขโดยชอบเถิด 

 

 

 ๔.๒ พทุธวิธีในการจัดองคกร 

 ในการรับสมาชิกใหมเขามาบวชเปนพระภิกษุในพระพุทธศาสนาจะมีการกําหนดใหสมาชิกทุก

คนเร่ิมตนจากศูนย นั่นคือ ไมมีการอนุญาตใหนําชาติชั้นวรรณะหรือตําแหนงหนาที่ในเพศฆราวาสเขา

มาในองคกรคณะสงฆ ดังพุทธพจนท่ีวา “เปรียบเหมือนแมน้ําใหญบางสายคือ แมน้ําคงคา ยมุนา อจิร

วดี สรภู มหี ไหลถึงมหาสมุทรแลวยอมละนามและโคตรอันเดิมเสีย ถึงซึ่งอันนับวามหาสมุทร



เหมือนกันวรรณะ ๔ เหลานี้ คือ กษัตริย พราหมณ แพศย ศูทร ก็เชนเดียวกันคือ ออกจากเรือนบวช

เปนบรรพชิตในธรรมวินัยที่ตถาคตประกาศแลว ยอมละชื่อและตระกูลเดิมเสีย ถึงซ่ึงอันนับวาสมณะ

เชื้อสายศากยบุตรเหมือนกัน 

๔.๓ พุทธวิธีในการบริหารงานบุคคล 

การบริหารงานบุคคลในพระพุทธศาสนา เร่ิมต้ังแตการรับคนเขามาบวช ที่ตองมีการ

กลั่นกรองโดยคณะสงฆ พระพุทธเจาทรงมอบความเปนใหญใหคณะสงฆในการใหการอุปสมบทแก

กุลบุตรตามแบบญัตติจตุตถกรรม พระสงฆผูเปนประธานในพิธีอุปสมบทเรียกวาพระอุปชฌาย การรับ

คนเขามาอุปสมบทตองไดรับความเห็นชอบเปนเอกฉันทจากคณะสงฆที่ประชุมพรอมกันในอุโบสถที่

ประกอบพิธีอุปสมบท 

๔.๔ พุทธวิธีในการอํานวยการ 

           การอํานวยการใหเกิดการดําเนินงานในพระพุทธศาสนาตองอาศัยภาวะผูนําเปนสําคัญ ท้ังนี้

เพราะไมมีระบบการใชกําลังบังคับใหปฏิบัติตามผูนําในพระพุทธศาสนา การที่สมาชิกจะทําตามคําสั่ง

ของผูบริหารหรือไมจึงขึ้นอยูกับภาวะผูนําในผูบริหารเปนสําคัญ อะไรคือความแตกตางระหวาง

ผูบริหารกับผูนํา ผูบริหาร คือ ผูที่ทําใหคนอ่ืนทํางานตามที่ผูบริหารตองการ ผูนํา คือ ผูที่ทําใหคนอ่ืน

ตองการทํางานตามที่ผูนําตองการ 

          ดังนั้น ผูบริหารเชิงพุทธตองมีภาวะผูนํา คือ มีความสามารถในการจูงใจใหคนเกิดความ

ตองการอยากปฏิบัติตามคําสั่งของผูบริหาร บุคคลที่จะเปนผูบริหารตองมีคุณสมบัติสําคัญ ๒ ประการ

ดังกลาวมาแลว คือ อัตตหิตสมบัติ หมายถึงความเพียบพรอมดวยคุณสมบัติสวนตัวที่เหมาะกับการ

เปนผูนํา และปรหิตปฏิบัติ หมายถึงความมีน้ําใจในการปฏิบัติงานเพ่ือสวนรวมและองคกรของตน 

๔.๕ พทุธวธิีในการกํากับดูแล 

           การกํากับดูแลเปนการควบคุมสมาชิกภายในองคกรใหปฏิบัติหนาที่ เพ่ือบรรลุผลตาม

วัตถุประสงคที่วางไว พระพุทธเจาทรงใหความสําคัญแกการกํากับดูแลคณะสงฆเปนอยางยิ่ง ดังท่ี

พระพุทธเจาทรงบัญญัติพระวินัยเพ่ือใหพระสงฆใชเปนมาตรฐานควบคุมความประพฤติใหเปนแบบ

เดียวกัน พระพุทธเจาทรงใหเหตุผลในการบัญญัติพระวินัยไว ๑๐ ประการ เชน เพื่อความผาสุกแหง

คณะสงฆ เพ่ือขมบุคคลผูไรยางอาย เพื่อปองกันไมใหเกิดความเสื่อมเสียทั้งในปจจุบันและอนาคต เพ่ือ

ความม่ันคงแหงพระพุทธศาสนา 

๕. สรุป 

 การรักษาพระพุทธศาสนาใหคงอยูคูชาติไทยตอไปจําเปนตองมียุทธศาสตรในการบริหารจัดการวัด

ทั้งน้ีเพื่อใหเกิดความมั่นคงแหงพระพุทธศาสนายุทธศาสตรท่ีสําคัญคือการบริหารจัดการตามกรอบการ

พัฒนาท้ัง ๖ ดาน ประกอบดวย การปกครอง การศาสนศึกษา การเผยแผการสาธารณูปการ การศึกษา

สงเคราะห และการสาธารณสงเคราะห และผสานรวมกันกับการพัฒนาตามแนว “ยุคThailand ๔.๐” อัน



จะนําไปสูความมั่นคงแหงพระพุทธศาสนา ประกอบดวย ความศรัทธาของพุทธศาสนิกชน การรวมกันทํานุ

บํารุงพระพุทธศาสนา การมีศาสนทายาทเพ่ือสืบทอดคําสอนทางพระพุทธศาสนา และการนําหลักธรรมคํา

สอนทางพระพุทธศาสนาไปปรับใชในชีวิตประจําวัน 
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