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บทคัดย่อ
บทความนี้มจี ุดมุ่งทีจ่ ะวิเคราะห์การบริหารจัดการกิจการคณะสงฆ์ไทยภายใต้ยุคโลกาภิวตั น์ทาให้
พบว่า การบริหารจัด การศาสนสถานมีความจาเป็ นที่ต้องดูแลสถานที่ให้เหมาะสมกับการใช้งานมุ่งให้เกิด
ความสะดวก สะอาดและนาความสุขกาย สบายใจ ศาสนวัตถุควรดูแลเรื่องรูปเคารพต่างศาสนาไม่ควรมีในวัด
และดูแลความสะอาดเป็ นระเบียบ ศาสนพิธคี วรเน้นปั ญญาและการพัฒนาการใช้เวลาให้เหมาะสมไม่ออกนอก
หลักไตรสิกขาและการแสวงบุญนอกเขตพระพุทธศาสนา ศาสนธรรมควรส่งเสริมให้มกี ารศึกษาแก่นธรรมคา
สอน ทุก วัดต้องให้ค วามสาคัญกับ พระภิก ษุ สามเณรให้เ ข้าใจหลักธรรม ได้เรีย นรู้แ ละเผยแผ่ไ ด้อย่ างมี
ประสิทธิภาพ ศาสนบุคคลคือเป้ าหมายการพัฒนาควรมอบบทบาทและการมีสว่ นร่วมให้มาก นาวิธกี ารบริหาร
คน เงิ น การจั ด การการตลาด พร้ อ มด้ ว ยคุ ณ ธรรม (5M) ปลู ก ฝั งจิ ต ส านึ ก การรั ก ษาและสืบ ทอด
พระพุทธศาสนาด้วยการสร้า งบุคลากรคุณภาพอย่างมีระบบ ทัง้ 5 ด้านเป็ นภารกิจเร่งด่วนเพื่อการพัฒนา
คณะสงฆ์ให้กา้ วไปพร้อมกันโลกยุคใหม่
คาสาคัญ: โลกาภิวตั น์, การบริหารจัดการ, พระพุทธศาสนา

Abstracts
This article aims to analyze the management Sangha Thailand under the age of
globalization we found. Management of places of worship are needed to care facilities to suit the
user intended to facilitate. Clean and well being artifacts should idols of different religions should not
be in a clean and orderly. Ordinances should focus on intellectual and developmental spent
appropriately and not out of the main threefold pilgrimage outside Buddhism. Teaching should be
encouraged to study the core teachings. Every measure must give priority to the monks to
understand the principles Missionaries and learn effectively. Religious people should be given the
role of development goals and to contribute as much, By raising awareness, treatment, and
Buddhism by building quality systems and personnel as the five priorities for development ministry to
step along the way the modern world.
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บทนา
พระพุ ท ธศาสนาได้มีว ัฒ นาการมาอย่ า งยาวนานจนมาสู่ป ระเทศไทยได้น้ อ มรับ ค าสังสอนจน
่
พระมหากษัตริยต์ รัสให้มกี ารก่อสร้างสิง่ ต่างๆ เพื่อบูชาแทนคุณขององค์สมเด็จพระผูพ้ ระภาคเจ้า รวมทัง้ ข้า
ราชบริพารมากมายต่างก็มคี ่านิยมในการสร้างวัดและถาวรวัตถุมากมายจนมาถึงยุคปั จจุบนั ชาวพุทธไทยได้
สืบทอดเจตนารมณ์ของบรรพบุรุ ษที่ถ่ายทอดพระพุทธศาสนามาสู่รุ่นลูกรุ่นหลานได้ทาการรักษาให้มคี วาม
มันคงสื
่ บไป แต่กระนัน้ เมื่อกาลเวลาล่วงเลยไปทาให้วกิ ฤติศรัทธาของพระพุทธศาสนาตกต่ าไปอย่างมากทัง้
ศาสนสถาน ศาสนวัตถุ ศาสนพิธี ศาสนาธรรม และศาสนบุคคล จนในยุครัฐบาลจอมพลสฤษฎ์ ธนะรัชต์
1
ปี พุทธศักราช 2505 ได้ตราพระราชบัญญัตกิ ารปกครองคณะสงฆ์ เพื่อการดูแลวัดและการบริหารกิจการคณะ
สงฆ์ใ ห้เกิด ความเรียบร้อยไปด้ว ยดีแต่ ก ลับ ปรากฏผลคือ ปั ญหาการบริหารจัด การกิจการคณะสงฆ์ไ ทย
ล้มเหลวพร้อมทัง้ ปรากฏปั ญหาในทุกด้าน กล่าวคือ ศาสนสถาน หลายแห่งไม่ได้เป็ นสถานทีส่ ปั ปายะ เหมือน
ในอดีต หลายแห่งเป็ นเพียงทีอ่ ยู่และให้เช่าสินค้า ขาดระเบียบและไม่สะอาด ศาสนวัตถุ มีการสร้างรูปเคารพ
ต่างศาสนา และมุ่งใช้ศาสนวัตถุแสวงหารายได้เข้าวัดจนเกินงาม ไม่ได้มุ่งให้สติให้ปัญญาแต่กลับเป็ นการ
โฆษณาอานิสงส์ถงึ ขัน้ แฝงอิทธิฤทธิ ์ ขายบุญ ขายฤทธิมากกว่
า ความเป็ นอนุ สสติสมั มาทิฎฐิ ศาสนพิธี ไม่
์
มุ่งเน้นปั ญญา ตัวอย่างเช่นการมุ่งสะเดาะห์เคราะห์ แก้กรรม มุ่งร้องขอดลบันดาล และการแก้บน ขอหวย จน
ออกนอกหลักไตรสิกขาและถึงกับแสวงบุญนอกเขตพระพุทธศาสนา ศาสนธรรม บัดนี้แก่นธรรมหรือหมวด
ธรรมสาคัญ เช่น โพธิปักขิยธรรม 37 ประการ ปฏิจจสมุปบาท พุทธบริษทั ส่วนมากไม่รจู้ กั พระไตรปิ ฎกเก็บ
ใส่ตู้ไม่ได้นามาศึกษา การมุ่งบวชเรียนเพื่อเข้าถึงธรรมได้รบั ความสนใจน้อยลงและมีปัญหาเรื่องพุทธวจนะ
และสัทธรรมปฏิรูป การเคลือบแฝงจนสับสนในคติธรรมคาสอนเกิดขึ้นจนโต้เถียง หลักธรรมแท้มีผู้ศึ กษา
เข้าใจแตกฉานน้ อยลง และแม้กระทังเกิ
่ ดทุจริตในการสอบปริยตั ิธรรม ศาสนบุคคล มีปัญหาความไม่น่า
เลื่อมใส ย่อหย่อนในพระธรรมวินัย ซึง่ มากขึน้ และส่วนใหญ่ไม่สามารถช่วยเผยแผ่สอนธรรมหรือสะสางงาน
พระศาสนาได้ มีจานวนผูเ้ ข้ามาบวชเรียนน้อย อีกทัง้ ไม่คดั กรองคุณสมบัตผิ บู้ วช ฆราวาสก็ไม่ฝักใฝ่ ในกิจการ
พระศาสนาอย่างจริงจัง มีความห่างเหินกันระหว่างสงฆ์และชาวบ้านมากขึน้ พระพุทธศาสนาขาดกาลังใน
การสืบสานและพัฒนาขับเคลื่อนเป็ นทีร่ บั รูท้ วไป
ั่
สมควรกาหนดเป้ าหมายการพัฒนาสร้างจิตสานึกการรักษาและสืบทอดพระพุทธศาสนาด้วยการ
บริหารบุคลากรให้มคี ุณภาพเพื่อบริหารต้นทุนพระพุทธศาสนาทัง้ 5 ด้านโดยเฉพาะอย่างยิง่ การทางานอย่าง
มีระบบขององค์กร การกาหนดเป้ าหมาย การแสวงหาความร่วมมือและการมี ส่วนร่วมในบทบาทหน้าทีค่ วาม
รับผิดชอบเฉพาะตนและส่วนรวม ซึง่ เป็ นแนวคิดการบริหารสมัยใหม่ทส่ี ามารถนามาใช้เป็ นวิธกี ารพั ฒนาให้
เกิดความเจริญและมันคงเป็
่
นภารกิจเร่งด่วนเพื่อเสนอแนวทางสาหรับการบริหารจัดการองค์กรคณะสงฆ์ให้
ก้าวไปพร้อมกับโลกยุคใหม่อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป
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แนวคิ ดการบริ หารจัดการสมัยใหม่
การจัดการในองค์กรสมัยใหม่ (Modern organization) คือการที่มคี นมาทางานร่วมกันอย่างเป็ น
2
ระบบเพื่อให้ได้บรรลุเป้ าหมาย ไบรย์แมน ได้เสนอแนวคิดในการบริหารงานแบบมีส่วนร่วมที่จะมีผลต่ อ
ทัศนคติการปฏิบตั ิงานและการกระตุ้นจูงใจผู้ใต้บงั คับบัญชา กล่าวคือ แนวทางที่จะไปสู่เป้ าหมายมีความ
ชัดเจน บรรยากาศของการมีสว่ นร่วมควรจะต้องทาให้แนวทางทีจ่ ะไปสูเ่ ป้ าหมายมีความชัดเจนยิง่ ขึน้
3
4
พอล และเคนเน็ต มีความเห็นตรงกับ โรเบิร ต แอล.แคทซ ทีไ่ ดคิดคนวิธกี ารบริหาร "สามทักษะ"
(Three - Skill Method) พบว่า ผูบ้ ริหารต้องมีความสามารถในการบริหาร 3 ด้านมีสาระสาคัญ ดังนี้ การ
ทักษะเชิงเทคนิค (Technical Skill) หมายถึง ความสามารถในการใช้ความรู ใช้เครื่องมือระเบียบวิธกี าร
ปฏิบตั ิงานวิธกี ารทางานที่เหมาะสมให้งานบรรลุผลสาเร็จคือ การวางแผน กระบวนการกลุ่มและติดต่อ สื่อ
ความหมาย และการจัดการพร้อมกับทักษะเชิงมนุ ษย์ (Human Skill) หมายถึง ความสามารถในการ
ปฏิบตั งิ านร่วมกับคน สามารถเข้าใจและจูงใจคนอื่นให้ร่วมมือร่วมใจทางานได้อย่างดีดว้ ยการจูงใจและบารุง
ขวัญ การประสานงานและ การใช้ห ลักธรรมโดยใช้ท ักษะเชิงมโนมติ (Conceptual Skill) หมายถึง
ความสามารถเข้าใจถึงส่วนต่ างๆ ของหน่ วยงานที่สมั พันธ์กนั สามารถคิดวิเคราะห์ตัดสินใจให้งานต่างๆ
ดาเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ ทักษะนี้ผบู้ ริหารจะต้องมีประกอบด้วยการตัดสินใจ (Making Decisions) การ
ขจัดความขัดแย้ง (Managing Conflict) หลักการบริหารจากแนวคิดตะวันตกสอดคล้องกับการบริหารที่มี
5
ประสิทธิภาพ ซึง่ พระธรรมโกศาจารย์ ได้พดู ถึงนักบริหารทีด่ ไี ววา “ตองสามารถจูงใจคนแก่ง ใหปรองดองกัน
6

และพรอมใจกัน ท างานให้บ รรลุ เ ป้ า หมาย” และในทุ ติย ปาปณิ ก สูต ร พระพุ ท ธเจ้า ทรงก าหนดหน้ า ที่
คุณลักษณะของผู้บริหาร ดังนี้ จักขุมา คือการมีวสิ ยั ทัศน์ มีทกั ษะในการคิดแบบนักบริหาร มีการคิดกว้าง
มองไกล ใฝ่ สงู วิธโู ร คือมีการจัดการทีด่ จี ดั บุคคลากรให้ตรงกับสายงานทีถ่ นัด นิสสยสัมปั นโน คือการมีมนุ ษย
สัมพันธ์ต่อกันการรูจ้ กั เอาใจเขามาใส่ใจเรา และงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องกับการบริหารจัดการองค์การ
นอกจากการเทคนิคการบริหาร 3 ทักษะแล้ว หลักการบริหารจัดการในภาคปฏิบตั แิ บบ 5 M มี
7
ความเหมาะสมกับการนามาบริหารจัดการองค์กรสงฆ์สมัยใหม่ ดังนี้ หลักการบริหารจัดการ แบบ 5 M
1. Man หรือบุคคล เป็ นปั จจัยทีม่ คี วามสาคัญมากทีส่ ุด เพราะคาว่าบุคคลนี้หมายรวมไปถึงความรู้
ความสามารถทีม่ อี ยู่ในตัวของบุคคลนัน้ ด้วย ถ้าบุคคลทีท่ างานให้กบั องค์กรมีความรู้ ความสามารถมากเท่าไร
ก็ย่อมจะสามารถพัฒนาองค์กรให้ประสบผลสาเร็จได้มากเท่านัน้
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2. Money คือเงินหรือทุน งบประมาณทีใ่ ช้สร้าง บารุงรักษาและพัฒนา เพื่อความมันคง
่ ลงทุนเพื่อ
การเติบโต ใช้สอยในการบริหารจัดการด้านต่างๆ ต้องใช้เงิน หรือทุนเป็ นประการสาคัญ
3. Management หรือการบริหารจัดการ คือกระบวนการ รูปแบบ วิธกี าร ขัน้ ตอน ทีจ่ ะขับเคลื่อน
งาน การป้ องกันแก้ไขปั ญหา กาหนดกรอบแนวคิดนโยบาย กาหนดวางแผนการทางานต่างๆ ว่าจะทาอะไร
ทาเมื่อไร ใครเป็ นคนทา ใช้งบประมาณเท่าไหร่ ได้ดเี พียงใด
4. Marketing หรือการตลาด การเพิม่ ศักยภาพให้องค์กร เพิม่ ความมันคง
่ แผ่ขยายกิจการ การ
ทางานเชิงรุก เข้าหากลุ่มเป้ าหมาย ปรับตัว สร้างจุดแข็ง แก้จุดอ่อน วางแผนกลยุทธ์ศกึ ษาและตอบโจทย์
ความต้องการของตลาด
5. Moral หรือ คุณธรรม เป็ นปั จจัยทีม่ คี วามสาคัญ องค์กรใดทีข่ าดคุณธรรมในด้านทรัพยากรบุคคล
นโยบายและวิธปี ฏิบตั ิ การทางานก็ตอ้ งประสบกับความยากลาบากและล้มเหลว แต่ในทางกลับกันจะรุ่งเรือง
และสาเร็จได้กด็ ว้ ยปั จจัยนี้เช่นกัน
แนวคิดการบริหารจัดการสมัยใหม่ทก่ี ล่าวมาเหมาะสมทีจ่ ะได้นาสู่แนวทางการปฏิบตั เิ พื่อพัฒนา ให้
การบริหารองค์กรคณะสงฆ์กล่าวคือการบริหารศาสนสถาน ให้เป็ นสถานทีม่ คี วามร่มรื่น สะอาด พร้อมใช้สอย
ในฐานะเป็ นศูนย์กลางชุมชน ศูนย์กลางการศึกษาพัฒนาจิตวิญญาณ ศูนย์กลางการเผยแผ่ศลี ธรรม นาสู่
สัมมาทิฏฐิและสัมมาปฏิบตั ิท่ปี รากฏในศาสนพิธี เชิดชูศาสนธรรมและพัฒนาศักยภาพศาสนบุคคล มีการ
บริหารจัดการศาสนวัตถุ ศาสนสมบัตทิ ค่ี มุ้ ค่า ในกระบวนการบริหารงาน การตรวจสอบทีเ่ หมาะสม ระบบการ
จัดการโปร่งใสต่อไป

การบริ หารจัดการกิ จการคณะสงฆ์ไทยในปัจจุบนั
การประกาศใช้ พ.ร.บ.สงฆ์ เป็ นการนา“ระบบราชการ” มาใช้บริหารจัดการกิจการคณะสงฆ์ได้สร้าง
ความเปลีย่ นแปลงมาสูร่ ากฐานของพระพุทธศาสนาในสังคมไทยอย่างใหญ่หลวง มีการบังคับบัญชาตามลาดับ
ชัน้ มาใช้อย่างเคร่งครัด การให้คุณให้โทษแก่พระสงฆ์ขน้ึ อยู่กบั ผูม้ อี านาจในคณะสงฆ์ตามลาดับชัน้ ไม่ได้อยู่ท่ี
ประชาชนในชุมชนที่จะมีส่วนร่วมเช่นในสมัยก่อนอีกต่อไป และรัฐก็มไิ ด้ทาหน้ าที่ตรวจสอบคณะสงฆ์และ
ปกป้ องภัยของพระพุทธศาสนา ระบบอยู่ในสภาพหละหลวมหย่อนยาน ไม่มรี ะบบความสัมพันธ์ท่เี กื้อกูล
ถ่วงดุล ระหว่างประชาชน พระสงฆ์ และรัฐ ซึง่ แต่เดิมเคยมีความสมดุลและมีหน้าที่ตรวจสอบซึง่ กันและกัน
ต้องแตกสลายลง โดยเฉพาะเมื่อขาดการถ่วงดุล จากทีพ่ ระธรรมวินัยให้สงฆ์เป็ นใหญ่ (สังฆาธิปไตย) และให้
ถือสงฆ์ถอื ธรรมเป็ นใหญ่ (ธรรมาธิปไตย)

จุดอ่อนการบริ หารเชิ งโครงสร้าง
พบว่ า การจัด โครงสร้า งการบริห ารและการจัด การปกครองคณะสงฆ์ ใ น ปั จ จุ บ ัน เป็ น ไปตาม
พระราชบัญญัตคิ ณะสงฆ์ พ.ศ. 2505 การตราพระราชบัญญัตฉิ บับนี้เกิดจากความต้องการของคณะรัฐบาล
สมัยจอมพลสฤษดิ ์ ธนะรัชต์ เป็ นนายกรัฐมนตรีทม่ี ุ่งปรับเปลีย่ นรูปแบบการปกครองคณะสงฆ์ให้สอดคล้องกับ
นโยบายการปกครองประเทศที่นิยมการรวบอานาจการตัดสินใจเด็ดขาดไว้กบั ผู้นาที่เข้มแข็ง เห็นว่า การ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตยที่กาหนดให้มกี ารถ่วงดุลอานาจกันนัน้ นามาซึง่ ความล่าช้า และความขาด
ประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ าน กลับกลายเป็ นระบบทีบ่ นทอนประสิ
ั่
ทธิภาพในการดาเนินกิจการคณะสงฆ์ ทา
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ให้ประสบกับอุปสรรคปั ญหาความเสื่อม ปรากฏความล้มเหลวของการบริหารจัดการ อาทิ เงินหมุนเวียนใน
รูปของรายได้และรายจ่ายของระบบวัดอยู่ประมาณ 100,000-120,000 ล้านบาทต่อปี ในขณะทีก่ ารจัดทาบัญชี
และตรวจสอบยังไม่มรี ะบบทีช่ ดั เจนนัก

จุดอ่อนการบริ หารศาสนสมบัติ
ปั จจุบนั วัดจานวนมากได้หมดคุณค่าอันควรแกการเลื่อมใสศรัทธา สภาพวัดเสื่อมโทรม เต็มไปด้วย
สิง่ สกปรกและความไม่มรี ะเบียบ ทาให้ประชาชนพากันเหินห่างจากวัด วัดซึ่งเคยเป็ นระเบียบเรีย บร้อย
สะอาดร่มรื่นเป็ นสิง่ ดึงดูดใจชาวบ้านให้ไปพักผ่อนหย่อนใจ ก็กลายเป็ นวัดทีข่ าดระเบียบ สกปรก ไม่ร่มรื่น ทา
ให้ประชาชนไมศรัทธา ไมอยากเข้าวัด วัดซึ่งเคยเป็ นศูนย์ กลางของกิจกรรมทางสังคม ที่พงึ ปรารถนา ก็
กลายเป็ นแหล่ง อบายมุขขีเ้ หล้าเมายาหรือเล่นการพนันพบได้ตามวัด
ในขณะเดียวกันก็มวี ดั ทีม่ ุ่งพัฒนาถาวรวัตถุ ให้มคี วามโอ่อ่า หรูหรา มีสงิ่ ก่อสร้าง เสนาสนะใหญ่โต
ราคาแพง โตที่สุด แพงที่สุดในจัง หวัด หรือ ในภาคก็ดีบ างทีก็อ้างเป็ น สถิติระดับชาติ หรือระดับ โลก วัด
ประเภทนี้ เมื่อต้องใช้ทุนรอนมาก เจ้าอาวาสก็ตอ้ งหาเงินเก่งเป็ นพิเศษ ก็มกั ไม่แคล้วอาศัยพระพุทธคุณ สร้าง
วัตถุมงคล เครื่องรางของขลัง หรือทานายทายทักโชคชะตาราศี สะเดาะเคราะห์สะเดาะโศก และ ยังพบปั ญหา
การสร้างเทพเจ้า รูปเคารพในศาสนาความเชื่ออื่น ซึ่งเป็ นการปฏิบตั ิสวนทางกับคาสอนของพระพุทธเจ้า
“ทรงนาคนออกจากเทพ เข้าสู่ธรรม” แต่คนบางพวก “แสวงหาเทพ ละทิง้ ธรรม” โดยเฉพาะการสร้างศาสน
วัตถุทไ่ี ม่ใช่พุทธและประชาสัมพันธ์ในทางอิทธิฤทธิปาฏิ
์ หาริย์ บวงสรวงอ้อนวอนดลบันดาล ไม่ใช่คาสอนของ
พุทธ
การบริหารคณะสงฆ์อยู่ในลักษณะองค์กรหลวมๆ การปกครองทีไ่ ม่รดั กุมและย่อหย่อน ถือตัวบุคคล
เป็ นหลัก เป็ นสถาบันทีอ่ ่อนแอ ไม่มกี ารถ่ายทอดจดบันทึกเจตนารมณ์ ไม่มกี ารสืบทอดทายาทโดยตรง และ
ไม่มกี ารดูแลผลประโยชน์ทต่ี ่อเนื่องอย่างเป็ นรูปธรรมอย่างมันคง
่ สร้างทายาทไม่ได้โดยตรง การศึกษาพัฒนา
ช้า ไม่เรียกร้องเพื่อรักษาผลประโยชน์ ประกอบพิธกี รรมมากกว่าการสอน บริหารศาสนสมบัติไ ม่เป็ น ไม่มี
ความรับผิดชอบต่อมวลชนของตนและไม่มคี วามสามารถบริหารงานนี้ได้ อยู่ในฐานะสูงกว่าจะขอคาแนะนา
จากชาวบ้าน เปิ ดกว้างให้ศาสนาอื่นเข้ามาเบียดเบียนรุกรานโดยไม่สามารถปกป้ องหรือแก้ไขป้ องกันได้
ทางานเชิงรับ และย่อหย่อนจากความเป็ นอันหนึ่งอันเดียว มีความเป็ นระบบศักดินาและการยกยอปอปั ้นเส้น
สายและเงินตรามาก ไม่มผี ู้นาที่เข้มแข็งและทีมบริหารที่มปี ระสิทธิภาพ อ่อนแอหมักหมม ปั ญหาเรื้อรัง
ยาวนาน
องค์กรทีป่ ฏิบตั งิ านเพื่อพระพุทธศาสนาหลายหน่วยงาน เช่น กรมการศาสนา มหาเถรสมาคม พุทธ
สมาคมและกลุ่มชมรมชาวพุทธต่ างๆ เผยแผ่ พระพุทธศาสนาไมประสบความสาเร็จเท่าที่ควร ปั ญหาหรือ
อุปสรรค เกิดจากความไม่ใส่ใจ การแตกความสามัคคีเกิดการทะเลาะ การกีดกัน และติเตียนกันเอง เกิดจาก
สัทธรรมปฏิรปู คือ สอนสิง่ ทีไ่ ม่ใช่คาสอนของพระพุทธเจ้าว่าเป็ น คาสอนของพระพุทธเจา เป็ นต้น เกิดจากตัว
ผูเ้ ผยแผ่เองทีข่ าดคุณสมบัติ เช่น ไมมีความรูความเข้าใจ ในหลักการทีเ่ พียงพอ และไม่ตงั ้ อยู่ในองค์ของพระ
ธรรมกถึก เป็ นต้น ขาดอุปกรณ์ในการเผยแผ่ เช่น วิทยาการทีเ่ ป็ นเครื่องมือสมัยใหม่ขาดกาลังคนผู้ สามารถ
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ณดา จันทร์สม, การบริ หารการเงิ นของวัดในประเทศไทย. รายงานการวิจยั ฉบับสมบูรณ์, คณะพัฒนาการ
เศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร, 2555.

ในการเผยแผ่ ขาดกาลังทรัพย์ในการดาเนินการเผยแผ่ ขาดผูส้ นับสนุ นในการดาเนินงานเกิดจาก คนต่าง
ศาสนา โดยการกีดกันหรือทาลาย
การปกครองคณะสงฆ์ตอ้ งมุ่งเน้นพัฒนาปรับปรุงระบบทางานของพระสังฆาธิการให้การบริหารคณะ
9
สงฆ์ การปกครองคน ต้องยึดหลักธรรมาธิปไตย ดังทีพ่ ระเมธีธรรมาภรณ กล่าวไว้ว่าผูบ้ ริหารองค์กรต้อง
เป็ นผูท้ ม่ี วี สิ ยั ทัศน์ มีความรู้ ความสามารถ ความเสียสละ และยอมรับความคิดเห็นของผูอ้ ่นื ตลอดจนเป็ นผู้
เพียบพร้อมด้วยจริยาวัตรข้อปฏิบตั ิ เป็ นทีย่ อมรับของคณะสงฆ์และสังคมโดยรวม และทีส่ าคัญจะต้องเป็ นนัก
ปกครองที่มคี วามซื่อสัตย์ยุติธรรม ต้องเว้นจากความมีอคติทงั ้ ปวงตัง้ มันในหลั
่
กพรหมวิหารธรรมเป็ นแกน
หลักของการบริหาร/การปกครองอยู่เสมอ วัดในซึง่ เป็ นฐานรากอันสาคัญของคณะสงฆ์และพระพุทธศาสนาก็
จะเกิดความมันคง
่ นัน่ ย่อมส่งผลให้พระพุทธศาสนามีความเจริญมันคงไปด้
่
วยเช่นกัน วัดแต่ละวัดให้เข้มแข็ง
เป็ นที่พ่งึ ของชุมชนอย่างแท้จริง วัดทัง้ หลายสร้างเครือข่ายโยงใย ทางานร่วมกันเป็ นทีมทัวประเทศ
่
ลด
ขัน้ ตอนสายบังคับบัญชาที่ซ้าซ้อน สร้างระบบการบริหารงานอาศัยความก้าวหน้าของเทคโนโลยีด้านการ
สือ่ สารให้ทนั การณ

จุดอ่อนการบริ หารคณะสงฆ์
เจ้าอาวาสเป็ นผูท้ ม่ี บี ทบาทสาคัญในการตัดสินใจ ปกครองบังคับบัญชากากับดูแล กาหนดนโยบาย
และบริหารบุคลากรในองค์กรให้ทาอย่างมีประสิทธิภาพ หน้าทีส่ าคัญของพระอุปัชฌาย์ผทู้ าหน้าทีอ่ ุปสมบทที่
จาเป็ นต้องแนะนาสังสอนภิ
่
กษุ สงฆ์ สามเณร และฆราวาสผูอ้ ยู่ในวัดให้มคี วามเป็ นระเบียบเรียบร้อย อยู่ใน
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ศีลธรรมอันดี กล่าวว่า สภาพโครงสร้างการบริหารและปั ญหาในวงการคณะสงฆ์ปัจจุบนั พบว่า การปกครอง
คณะสงฆ์ คือ มีการรวมศูนย์เข้าสูส่ ว่ นกลางมาไว้ทม่ี หาเถรสมาคม ปั ญหาการไม่กลันกรองและกล่
่
อมเกลา ผูท้ ่ี
จะเข้ามาบวช การวิง่ เต้นต่อเส้นสายกับผูป้ กครองคณะสงฆ์เพื่อการเลื่อนสมณศัก ดิ ์ และไม่ค่อยสนใจปั ญหา
ชาวบ้าน พระทาผิดวินัยเพิม่ ขึน้ พระหลายรูป มีความร่ ารวยมากขึน้ พระมากมายที่ทาตัวเป็ นผู้วเิ ศษและมี
ความร่ารวยจากการเร่ขายบุญในลักษณะต่างๆ การศึกษาของคณะสงฆ์ทอ่ี ่อนแอมาก พระไม่มคี วามรูใ้ นทาง
ธรรม และไม่มแี รงจูงใจทีจ่ ะศึกษาธรรม การศึกษาของคณะสงฆ์เรียกได้ว่าล้มเหลว ไม่ว่าระบบนักธรรมหรือ
บาลี การทุจริตในการสอบมีมาก พระเณรไม่มแี รงจูงใจทีจ่ ะเรียน ปั ญหาความคลาดเคลื่อนจากหลักธรรมแท้
มีการค้าบุญ ค้าจตุคามรามเทพ พิฆเนศ ราหู ชูชก ความสัมพันธ์ระหว่างพระสงฆ์กบั ฆราวาสเหินห่างกัน
ทัง้ นี้ภ ารกิจของคณะสงฆ์ท่ีละเลยไม่ ไ ด้ คือ การสอนและการสงเคราะห์ชุ ม ชน องค์ก รสงฆ์ต้อ ง
ตระหนักในภารกิจนี้ ทีจ่ ะต้องครอบคลุมทัง้ การบริหารจัดการภายในวัดและในระดับดูแลนาทางความเจริญ
ยับยัง้ ความเสื่อมให้แก่ผู้คนในสังคม เป็ นที่พ่งึ เป็ นตัวอย่างทีดี การพัฒนาวัดหรือการจัดสาธารณู ปการ ให้
เป็ นไปตามจุดมุ่งหมายของการมีวดั เจาอาวาสจะต้องมีการตื่นตัว และบาเพ็ญ ตนเป็ น “อัตถจารีบุคคล” คือ
เป็ นคนทาประโยชนโดยการจัดกิจการต่างๆ ของวัดด้านสาธารณู ปการ คือ อาวาสสัปปายะ คือ การทาให้วดั
เป็ นทีอ่ ยู่สบาย ทาให้วดั เป็ นอาราม เป็ นรมณียส์ ถาน เป็ นทีร่ ่นื รมย์ใจ เจริญตา แก่ผพู้ บเห็นเป็ นศูนย์กลางของ
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ชุมชน ทัง้ ทางด้านวัตถุและจิตใจด้วยการพัฒนาวัดให้เป็ นอาราม มีการรักษาความสะอาด ความเป็ น ระเบียบ
เรียบร้อยภายใน

แนวทางการบริ หารจัดการกิ จการคณะสงฆ์สมัยใหม่
การบริหารองค์การสมัยใหม่ทส่ี ามารถนาแนวคิดทฤษฎีมาประยุกต์ใช้เป็ นวิธกี ารบริหารคณะสงฆ์
เพื่อการบริหารจัดการศาสนสถาน ศาสนวัตถุ ศาสนพิธี ศาสนธรรมและศาสนบุคคล ดังนี้
M ตัวที่ 1: (man) คือ คน ในการปฏิบตั ิงานการบริหารจัดการวัดและคณะสงฆ์ถือว่า “คน” เป็ น
ทรัพ ยากรที่มีค่ า มากที่สุด ที่จ ะขับ เคลื่อ นให้ง านของวัด และคณะสงฆ์ไ ปสู่ค วามส าเร็จ หลัก พุ ท ธธรรมที่
สอดคล้องกับการบริหารจัดการวัดด้านการครองคน โดยมีหลักธรรม พรหมวิหาร 4 เป็ นเครื่องสนับสนุ นศาสน
บุคคล ในวันนี้ชาวพุทธไทยต้องตระหนักในต้นทุนทีท่ ุกคนต้องมีและทาให้เจริญขึน้ กล่าวคือคุณสมบัติ ความรู้
ความสามารถในการรักษาและสืบสาน ทานุบารุงพระพุทธศาสนา
M ตัวที่ 2: (money) คือ “เงิน/งบประมาณ” กับการบริหารศาสนสถาน ศาสนวัตถุ ศาสนพิธี ศาสน
ธรรมและศาสนาบุคคล ปั จจัยทีห่ มุนเวียนในกิจการพระศาสนา มีเม็ดเงินมหาศาล กล่าวกันว่านับแสนล้านใน
แต่ละปี แต่กลับกระจุกตัวอยู่ในวัดใหญ่ วัดทีม่ ชี ่อื เสียง เงินทุนในฐานะปั จจัยหลักในการพัฒนาศาสนสมบัตทิ ่ี
เสื่อมโทรม การให้ทุนการศึกษา เผยแผ่พระพุทธศาสนา แบ่งปั นในกิจกรรมสาธารณะสงเคราะห์ การร่วม
กิจกรรมชุมชน ฯลฯ โดยต้องมีการบริหารจัดการใช้สอยอย่างโปร่งใส ซื่อตรงและมีการรายงาน การตรวจสอบ
การประเมินผล การเบิกจ่ายทีม่ หี ลักฐาน
M ตัวที่ 3: (Management) คือการบริหารจัดการงานคณะสงฆ์และวัดเพื่อ ความมันคงแห่
่
ง
พระพุทธศาสนา ย่อมต้องมีวสิ ยั ทัศน์รู้จริง มองงานอย่างเข้าใจเชี่ยวชาญ สามารถกาหนดขัน้ ตอน อธิบาย
กากับ ควบคุม ทัง้ คนและงานได้อย่างสอดคล้อง และมีการพัฒนาตนเอง พัฒนางานอย่างสม่ าเสมอ มีหลัก
กระบวนการบริห ารงานแบบมีส่ ว นร่ ว ม มีก ารสื่อ สารที่มีป ระสิท ธิภ าพ มีก ารมอบหมาย ติด ตามงาน
ประเมินผลและให้คุณให้โทษตามควร
M ตัวที่ 4: (Marketing) คือการตลาด ระบบการบริหารแบบการตลาดเป็ นรูปแบบการบริหารจัดการ
สมัยใหม่ จาเป็ นต้องมีการกาหนดเป็ นนโยบาย ชาวพุทธไม่มุ่งทางานเชิงรุกแต่คุ้นเคยกับการเป็ นผู้รบั มา
ยาวนาน แต่สถานการณ์ในปั จจุบนั "พระพุทธศาสนาแม้จะเป็ นสิง่ ทีด่ ี และมีคุณค่าแก่มนุษยชาติ แต่เพื่อทาให้
สิง่ ที่มคี ุณค่ามีประโยชน์ และนาไปใช้ได้อย่างสมสมัยสอดรับกับความต้องการของกลุ่มชนยุคนี้นัน้ จาเป็ น
อย่างยิง่ จะต้องอาศัยเครื่องมือ คือ "การตลาด" เข้าไปช่วยสนับสนุ น ส่งเสริม และสร้างแง่มุมเชิงบวกต่อการ
เผยแผ่พระพุทธศาสนาให้กว้างขวางมากยิง่ ขึน้
การตลาดจะเข้ามาทาหน้าทีใ่ นการพัฒนาช่องทางให้ศาสนาในฐานะเป็ นสิง่ ทีม่ คี ุณค่าทางสติปัญญา
นาพาให้มนุ ษย์หลุดรอดออกจากความกลัว ความสิน้ หวัง และไร้แรงบันดาลใจ ใช้หลักการศาสนาไปเป็ น
เครื่องมือสาคัญทีจ่ ะนาไปสู่การค้นพบตัวเอง และเข้าถึงความจริงสูงสุดในทางศาสนา หากจะมองว่า ธรรมะ
เป็ นประดุจแพข้ามฝาก การตลาดก็อาจจะเป็ น "ถ่อ" หรือ "ใบพาย" เพื่อทีจ่ ะค้ายัน และพายเพื่อช่วยให้แพไป
11
ถึงฝั ง่ โดยเร็ววัน
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พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส, รศ.ดร., พระพุทธศาสนากับการตลาด:โอกาส หรือวิ กฤติ . [ออนไลน์], แหล่งทีม่ า:
http://www.mcu.ac.th/site/articlecontent_ [5 ตุลาคม 2559].

M ตัวที่ 5 Moral: คือ หลักคุณธรรม ศีลธรรมจากใจจริง เป็ นสิง่ จาเป็ นและเป็ นหลักในการบริหาร
องค์กรสงฆ์ให้ประสบความสาเร็จตามเป้ าหมาย หลักคุณธรรมกับคณะสงฆ์ ทต่ี ้องนาใช้จริงจังคือหลักอคติ 4
ไม่ลาเอียงเพราะรัก เพราะชัง เพราะกลัว เพระหลง เมื่อผูป้ กครองสงฆ์ทรงคุณธรรม จะส่งเสริมความเป็ นผูน้ า
ให้เกิดความรักเคารพศรัทธาและนามวลชนมาเป็ นกาลังพัฒนา พระศาสนาได้ในทุกด้าน

สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ
การจัดการในองค์กรสมัยใหม่ (Modern organization) คือประกอบด้วยทักษะการบริหาร กล่าวคือ
1. ทัก ษะเชิง เทคนิ ค ความสามารถในการใช้ เ ทคนิ ค วิธีท่ีเ หมาะสม การวางแผน ท างานกลุ่ ม และมีก าร
ติดต่อสือ่ สารในองค์กร มี ทักษะด้านการจัดการ 2. ทักษะเชิงมนุษยสัมพันธ์ ความสามารถของผูบ้ ริหารในการ
เสริมสร้างพลังความร่วมมือระหว่างสมาชิกของหน่ วยงาน ทักษะที่เกี่ยวข้องกับการทางานกับคน มีความ
มันใจและมั
่
นคงในอารมย์
่
พร้อมเข้าใจผูอ้ ่นื มีใจกว้าง และรับฟั งความคิดเห็นผูร้ ่วมงาน ต้องยึดหลัก รูจกั ตน
เข้าใจคน เพื่อผลงาน 3. ทักษะเชิงมโนมติ ความสามารถของผู้บริหารในการเข้าใจหน่ วยงาน ในทุกลักษณะ
เห็นความสัมพันธ์ระหว่างส่วนงานและกิจกรรมต่างๆ ของหน่ วยงานรวมทัง้ ความสัมพันธ์กบั หน่ วยงานอื่นๆ
การทางานร่วมกันอย่างเป็ นระบบ
M man มีทรัพยากรบุคคล ทางานให้กบั องค์กรทีม่ คี วามรูค้ วามสามารถพัฒนาองค์กรให้ประสบ
ผลสาเร็จ มีเงินทุนงบประมาณ M money ทีใ่ ช้สร้าง บารุงรักษาและพัฒนา ลงทุนเพื่อความมันคง
่ การบริหาร
จัดการ M management ความสามารถแก้ไขปั ญหา กาหนดแผนงาน M marketing การสร้างเครือข่าย
พัฒนาแผ่ขยาย วางแผนกลยุทธ์ให้เติบโตมันคงก้
่
าวหน้า และจาเป็ นต้องมีคุณธรรม M moral ป้ องกันความ
เสือ่ มและส่งเสริมความเจริญ สร้างความมันคง
่ ความเชื่อถือศรัทธา และนาพาให้เกิดความสุข ความเจริญใน
หน่ วยงานองค์กร ทัง้ นี้ ต้องมีการทางานอย่างมีระบบและมีส่วนร่วมที่เหมาะสมจะนาสู่ความสาเร็จของการ
บริหารองค์กรได้อย่างแท้จริง
ทัง้ นี้ องค์กรคณะสงฆ์ควรใช้หลักคิดและระบบการบริหารจัดการมา ดูแลพัฒนา ศาสนสถานให้
เหมาะสมกับการใช้งานมุ่งให้เกิดความสะดวก สะอาด นาความสุขกายใจ ศาสนวัตถุดูแลเรื่องรูปเคารพต่าง
ศาสนาไม่ควรมีในวัดและดูแลความสะอาดเป็ นระเบียบ ศาสนพิธคี วรเน้น ปั ญญา ไม่ออกนอกหลักไตรสิกขา
ไม่แสวงบุญนอกเขตศาสนา ศาสนธรรม ส่งเสริมให้มกี ารศึกษาแก่นธรรมคาสอน พระภิกษุ สามเณรเข้าใจ
หลักธรรม ได้เรียนรูแ้ ละเผยแผ่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ศาสนบุคคลคือเป้ าหมายการพัฒนาควรมอบบทบาท
และการมีส่วนร่วมให้มาก นาวิธกี ารบริหารคน เงิน การจัดการการตลาด พร้อมด้วยคุณธรรม (5M) ปลูกฝั ง
จิตสานึกการรักษาและสืบทอดพระพุทธศาสนาด้วยการสร้า งบุคลากรคุณภาพอย่างมีระบบ ทัง้ 5 ด้านเป็ น
ภารกิจเร่งด่วนเพื่อการพัฒนาคณะสงฆ์ให้กา้ วไปพร้อมกันโลกยุคใหม่
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