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บทคัดย่อ

 บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ	:	(1)	ศึกษาหลักการบริหารจัดการวัดในยุคพุทธกาลและยุคหลัง

พุทธกาลจวบจนถึงวัดในยุคปัจจุบัน	 (2)	 ศึกษาหลักปรัชญาหลังนวยุคและพุทธปรัชญาว่าด้วยการพัฒนา

บริหารจัดการวัด	 (3)	 น�าหลักปรัชญาหลังนวยุคและพุทธปรัชญามาใช้ในการแก้ปัญหาและพัฒนาการ

บริหารจัดการวัดในสังคมดิจิทัล	 (4)	 สร้างองค์ความรู้ใหม่และรูปแบบการพัฒนาบริหารจัดการวัดในสังคม

ยุคดิจิทัล	 เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ	 โดยใช้การวิจัยเชิงเอกสาร	 (Documentary	 Research)	 เป็นหลัก	

ภายใต้กระบวนการศึกษาเชิงวิเคราะห์	 วิจักษ์	 และวิธาน	 เพื่อน�าไปสู่การสร้างองค์ความรู้ใหม่ทางปรัชญา

และศาสนา	

	 ผลการวจัิยพบว่า	รปูแบบการพฒันาการบริหารจัดการวดัในสงัคมดจิิทลัผ่านพทุธปรัชญา	เป็นการ

บริหารจัดการตามหลักพุทธธรรม	 ประกอบด้วยหลักพุทธคุณ	 หลักเทศนาวิธี	 หลักธรรมาธิปไตย	 หลัก

อปริหานิยธรรม	 หลักพละ	 หลักธรรมาภิบาล	 หลักไตรสิกขา	 และหลักภาวนา	 การบริหารจัดการวัดในยุค

สังคมดิจิทัลตามหลักปรัชญาหลังนวยุค	ประกอบด้วย	การสร้างค่านิยมใหม่	การจัดโครงสร้างใหม่	การจัด

ระบบงานใหม่	 การจัดกิจกรรมใหม่	 การบริหารบุคลากรใหม่	 เสริมทักษะให้กับบุคลากรใหม่	 และการ

เสริมสร้างกลยุทธ์ใหม่	 การบริหารจัดการวัดโดยการปรับระบบบริหารองค์การชาวพุทธ	 ในยุคสังคมดิจิทัล	

การพฒันาการบรหิารจัดการวดัไปในแนวทีถู่กต้อง	การบริหารจัดการวดัตามทศันะทางพระพทุธศาสนา	และ

การบริหารจัดการตามหลกัปรชัญาหลงันวยคุ	ประกอบด้วย	การบริหารจัดการวดัโดยยดึหลกัเป้าหมายสงูสดุ	

ยึดหลักพึ่งตนเอง	 ยึดหลักการพัฒนาคุณภาพขององค์กรโดยรวม	 ยึดหลักความถูกต้องดีงาม	 ยึดหลักการ
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ใช้ปัญญารู้แจ้ง	ยึดหลักการฝึกฝนตนเองและผู้อื่น	ยึดหลักการอบรมสั่งสอน	ยึดหลักการรู้แจ้ง	ตื่นตัว	และ

มีความสุข	และยึดหลักการใช้ปัญญาในการแยกแยะ	และองค์ความรู้ใหม่จากการวิจัยนี้คือ	DNBC	model

ค�าส�าคัญ: การบริหารจัดการวัด สังคมยุคดิจิทัล ปรัชญาหลังนวยุค พุทธปรัชญา

Abstract

 The objectives of this research paper were to: (1) study the principles of temple 

management in the Buddha era and Post-Buddha Era till the present time; (2) study 

the postmodern philosophy and Buddhist philosophy on temple management development; 

(3) apply the postmodern philosophy and Buddhist philosophy to solve problems and develop 

temple management in the digital society ; and (4) create new body of knowledge and model 

for the development of temple management in the digital society. This is a qualitative research 

based primarily on documentary research under the analytic, appreciative and applicative 

approaches leading to the creation of new body of knowledge in philosophy and religion. 

 The results showed that the model for the development of temple management in 

the digital society through Buddhist philosophy could be managed according to Buddhist 

principles, consisting of the principle of Buddhaguna: virtues of the Buddha, Desanàvidhi: 

the Buddha’s style or manner of teaching, Dhammàdhipateyya: the supremacy of the law 

of truth, Vajjã-aparihàniyadhamma: conditions of welfare, Bala: power, good governance, 

Trisikkhà: the Threefold Training, and Bhàvanà: mental development. The management 

of temples in the digital society according to postmodern philosophy would consist of new values 

creation, reorganization, reformation, events rearrangement, personnel re-management, 

enhancing skills for new personnel and enhancing new strategies, adjustment of Buddhist 

organization management system in the digital society, and management of the temple in 

the right way. The temple management according to Buddhist perspectives and Buddha’s 

attributes would include the highest goals, self-sufficiency, quality development of the organization, 

justice and goodness, the use of wisdom for enlightenment, training oneself and others, 

instructing, enlightenment, alertness, and happiness, and the use of wisdom to discern. 

As for the creativity of new body of knowledge on this research it would be DNBC model.

Keywords: Temple Administration, Digital Society, Postmodern Philosophy, Buddhist 

 Philosophy 
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บทน�ำ

	 หลังจากท่ีพระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้อนุตตรสัมมาโพธิญาณแล้ว	 ภารกิจอันย่ิงใหญ่ของพระองค	์

คือ	การชี้น�าแนวทางด�าเนินชีวิตที่ถูกต้องแก่มวลประชากร	เพื่อความสุขสงบแก่ชีวิตและสังคม	แม้ว่า

จะยากล�าบากเพยีงใดก็ตาม	พระองค์ใช้เวลาทีม่อียูต่ลอดพระชนม์ชีพ	45	พรรษา	เผยแผ่หลกัค�าสอน

จนพระพุทธศาสนาแพร่หลายในแคว้นต่าง	 ๆ	 มีประชาชนศรัทธาเลื่อมใสและอุทิศตนเป็นพุทธสาวก	

นับถือพระพุทธศาสนาจ�านวนมากมาย	 พระพุทธองค์มิได้จ�ากัดบุคคลในการเทศน์สอนว่าเป็นชนช้ัน

วรรณะใด	 เพศใด	 อาชีพใด	 หรืออายุวัยใด	 ทรงแสดงธรรมแก่บุคคลทุกระดับ	 ไม่จ�ากัดขอบเขต	

หากเขามีความสามารถที่จะรับรู้ธรรมได้	 ก็ทรงให้โอกาสเสมอ	 (พนม	 พงษ์ไพบูลย์,	 2538	 :	 10)	

การเผยแผ่สิง่ทีดี่งามเป็นไปเพือ่ประโยชน์สขุของประชาชนโลกโดยแท้	ดังพทุธพจน์ตอนท่ีพระพทุธองค์

ส่งพระสาวกออกไปเผยแผ่พระพุทธศาสนาครั้งแรกว่า	“จรถ	ภิกขเว	จาริก�	พหุชนหิตาย	พหุชนสุขาย	

โลกานุกมฺปาย	อตฺถาย	หิตาย	สุขาย	สเทว	มนุสฺสาน�”	หมายความว่า	“ภิกษุทั้งหลาย	จงเที่ยวไปสู่ที่

จาริก	เพื่อประโยชน์แก่ชนหมู่มาก	เพื่อความสุขแก่ชนหมู่มาก	เพื่ออนุเคราะห์ชาวโลก	เพื่อประโยชน์	

เพื่อเกื้อกูล	 เพื่อความสุขแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย”	 นี้คือเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ของการ

เผยแผ่ธรรม	(ที.ม.	(ไทย)	10/52/53)	การเผยแผ่พระพุทธศาสนาในสมัยก่อนได้ท�ากันหลายรูปแบบ	

คือ	การปฏิบัติตนให้น่าเลื่อมใส	การสนทนา	และตอบปัญหาธรรมะต่าง	ๆ 	โดยที่พระพุทธเจ้าเป็นหลัก

การเผยแผ่พระพุทธศาสนาและให้พระสาวกได้ยึดหลักมาปฏิบัติให้แสดงธรรมโดยมีเหตุและผลต่อ

เนื่องกันไปและช้ีแจงให้เข้าใจในหมวดธรรมนั้น	 ๆ	 และมีจิตที่เมตตาอนุเคราะห์ให้เป็นประโยชน์ต่อ

ผู้ฟัง	และไม่แสดงธรรมเพราะเห็นในลาภสักการะ	โดยให้หลักโอวาทปาฏิโมกข์	คือ	การไม่กล่าวร้าย

ผู้ใด	 และครั้งภายหลังพุทธกาล	 บทบาทและหน้าที่ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาได้ตกเป็นภาระของ

พุทธบริษัททั้งสี่	โดยมีพระภกิษุสงฆ์	พระภกิษุณี	อุบาสก	และอุบาสิกา	ท�าหน้าที่ประชาสัมพันธ์เผยแผ่

ธรรมให้ขยายกว้างออกไป	โดยมีฝ่ายคฤหัสถ์คอยสนับสนุนให้การสงเคราะห์ในด้านต่าง	ๆ	(พระเทพ

โสภณ	(ประยูร	ธมฺจิตฺโต),	2546	:	23)

	 สังคมท่ีพระพุทธเจ้าทรงจัดต้ังขึ้นเป็นสังคมตัวอย่าง	 คือ	 สังคมสงฆ์	 โดยมีพระพุทธเจ้าทรง

ด�ารงต�าแหน่งเป็นพระธรรมราชาเปน็ผูบ้ริหารสูงสุดในองค์กรสงฆ	์ดงัพุทธพจน์ทีว่่า	“เราเปน็พระราชา	

นัน่คือ	เป็นธรรมราชาผู้ยอดเยีย่ม”	(ข.ุธ.	(ไทย)	25/8/9)	และทรงวางแนววธิใีนการบรหิารจัดการตาม

แนวพระพทุธศาสนาว่า	พทุธวธิกีารบรหิารควรยึดหลกัธรรมาธปิไตยเป็นส�าคัญ	โดยผู้บรหิารเองจะต้อง

ประพฤติธรรมและใช้ธรรมเป็นหลักในการบริหาร	 และต้องค�านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นท่ีต้ังโดย

พึงสละประโยชน์ส่วนตนเพื่อประโยชน์ส่วนรวม	 ดังพุทธพจน์ที่ว่า	 “ถ้าเห็นจะได้ประโยชน์สุขที่

ยิ่งใหญ่กว่าเพราะเสียสละประโยชน์สุขเล็กน้อย	 บุคคลควรสละประโยชน์เล็กน้อย	 เพื่อเห็นแก่

ประโยชน์สุขที่ยิ่งใหญ่”	(ม.ม.	(ไทย)	13/609/554)	ดังนั้น	เมื่อกล่าวถึงการปกครองคณะสงฆ์หรือ
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การบริหารกิจการคณะสงฆ์	จึงต้องยึดถือมั่นในพระธรรมวินัยเป็นหลัก	เพราะพระธรรมวินัยเป็นทั้ง

โครงสร้างเป็นหวัจกัรใหญ่และเป็นการจัดสภาพสงัคมสงฆ์ให้เกิดความเรยีบร้อยเป็นการพฒันาบุคลากร

ในสังคมด้วยทุกคนจะรู้จักหน้าที่ของตนเอง	(พระธรรมโกศาจารย์	(ประยูร	ธมฺมจิตฺโต),	2549	:	22)

	 สมัยพุทธกาล	 การบริหารจัดการวัดมีหลักการใช้บริหาร	 คือ	 พระธรรมวินัย	 ภายหลัง

พระพุทธเจ้าปรินิพพานไปแล้ว	 ได้เกิดปัญหาอุปสรรคความไม่สงบเรียบร้อยขึ้นในการบริหารจัดการ

องค์กรปกครองคณะสงฆ์	โดยพระเถรานุเถระทั้งหลายในสมัยนั้นได้ท�าปฐมสังคายนา	ทุติยสังคายนา	

และตติยสังคายนาตามล�าดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น	 เมื่อใดการบริหารจัดการกิจการในองค์กรปกครอง

คณะสงฆ์	เกดิความไม่เรยีบร้อยภายในองค์กรปกครองคณะสงฆ์หรอืมภัียอันตรายจากภายนอก	จนเป็น

เหตุขดัข้องอย่างรนุแรง	เมือ่นัน้การบรหิารจดัการกิจการในองค์กรปกครองคณะสงฆ์	(พระราชญาณวิสฐิ	

(เสริมชัย	ชยมงฺคโล),	2548	:	36)	จ�าเป็นต้องพึ่งพาอ�านาจรัฐมาช่วยจัดการแก้ปัญหาอุปสรรคให้	เช่น	

ในสมยัพระเจ้าอโศกมหาราช	เป็นต้น	พระพทุธศาสนาเจรญิรุง่เรอืงในประเทศอินเดียและกระจายไปสู่

ประเทศต่าง	ๆ 	โดยได้รับการสนับสนุนอุปถัมภ์จากพระมหากษัตริย์ในอดตีที่ผ่านมาอย่างต่อเนื่องและ

โดยเคารพศรัทธาอย่างหาประมาณมิได้	 ส่วนประเทศไทยเรานั้นได้รับถือพระพุทธศาสนามาเป็นเวลา

นาน	ในสมยัพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่วั	(ร.5)	พระองค์ทรงถวายความอุปถมัภ์จัดระบบ

การปกครองคณะสงฆ์ครัง้แรกโดยการตราพระราชบญัญัติคณะสงฆ์รตันโกสนิทร์ศก	121	ภายหลงัต่อ

มาสมัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล	(ร.8)	ได้ทรงตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์	พ.ศ.	

2484	โดยยกเลกิฉบบัแรกนัน้เพือ่พฒันาการจัดระบบปกครองคณะสงฆ์ใหม่ให้มรีปูแบบคล้ายกบัการ

ปกครองฝ่ายอาณาจักร	 สมัยปัจจุบันพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช	 (ร.9)	

ได้ทรงตราพระราชบัญญัติคณะสงฆ์	พ.ศ.	2505	และปรับปรุงแก้ไขในปี	พ.ศ.	2535	ต่อมาได้ทรงตรา

พระราชบัญญัติคณะสงฆ์	(ฉบับที่	2)	พ.ศ.	2535	แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่แล้วให้เหมาะสมยิ่งขึ้น	เพราะ

ฉะนั้น	 พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ดังกล่าวมีการปรับปรุงแก้ไขตามล�าดับเพื่อใช้บริหารกิจการคณะสงฆ์

จนถึงปัจจุบันนี้	 ซ่ึงถือว่าเป็นรูปแบบการปกครองคณะสงฆ์และเป็นหลักการจัดระเบียบการปกครอง

องค์กรสงฆ์ด้วย	 และต่อมาก็มีการก�าหนดให้มีมหาเถรมหาสมาคมออกกฎระเบียบ	 ข้อบังคับ	

ออกค�าสั่ง	 มีมติและออกประกาศต่าง	 ๆ	 โดยไม่ขัดหรือแย้งกับพระธรรมวินัยและกฎหมายของ

บ้านเมือง	(กรมการศาสนา,	2542	:	134-135)

	 วดัเป็นสถานทีส่�าคัญอยูคู่่สงัคมไทยเป็นเวลาช้านาน	มบีทบาททัง้ในด้านการเผยแผ่หลกัธรรม

ค�าสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า	 ทั้งเป็นแหล่งศึกษาวิชาความรู้	 เป็นโรงเรียนของชาวไทยมาแต่

โบราณกาล	เป็นโรงพยาบาล	เป็นที่พ�านักพักใจ	พระธรรมปิฎก	(ป.อ.	ปยุตฺโต,	2541:	15-19)	ได้สรุป

บทบาทของวดัในฐานะศูนย์กลางของสงัคมไว้หลายประการ	เป็นสถานศึกษาส�าหรบัชาวบ้านส่งกลุบตุร

มาอยู่รับใช้พระรับการฝึกอบรมทางศีลธรรมและเล่าเรียนวิชาการต่าง	 ๆ	 ตามที่มีสอนในสมัยนั้น
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◆ รูปแบบการพัฒนาการบริหารจัดการวัดในสังคมยุคดิจิทัลมองผ่านปรัชญาหลังนวยุคและพุทธปรัชญา ◆

เป็นสถานสงเคราะห์ที่บุตรหลานชาวบ้านที่ยากจนได้มาอาศัยเลี้ยงชีวิตและศึกษาเล่าเรียนตลอดถึง

ผู้ใหญ่ทีย่ากจนมาอาศัยเลีย้งชีพ	เป็นสถานพยาบาลทีร่กัษาผู้เจ็บป่วยตามภูมริูข้องคนสมยัน้ันเป็นทีพ่กั

คนทีเ่ดินทาง	วดัจึงกลายเป็นศูนย์กลางของสงัคม	ท�าให้พระสงฆ์กลายเป็นผู้น�าทางจิตใจ	เป็นศูนย์รวม

ความร่วมมือ	อันเกิดจากปัจจัยหลายอย่าง	เช่น	การเป็นที่ประกอบพิธีกรรม	พระภิกษุสงฆ์เป็นผู้มีสติ

ปัญญารอบรู้วิชาการต่าง	ๆ	เป็นที่ปรึกษาแนะน�าชาวบ้านในปัญหาต่าง	ๆ	ได้และในฐานะเป็นศิษย์กับ

อาจารย์ท�าให้สังคมไทยเชิดชูฐานะของพระสงฆ์ในสังคม	คือ	ความบริสุทธิ์	ความเสียสละบ�าเพ็ญผล

ประโยชน์และความเป็นผู้น�าทางสติปัญญา

	 จากกระแสโลกาภิวัตน์อันเป็นสังคมยุคดิจิทัล	ท�าให้อินเทอร์เน็ตเข้าถึงคนได้เป็นจ�านวนมาก

และในวงกว้าง	 แต่ประชาชนบางคนก็ยังมองพระสงฆ์ที่มีหน้าที่เกี่ยวกับการใช้อินเทอร์เน็ตในทางที่

น่าสงสัยว่า	อาจจะไม่ใช้ในการจัดท�าเนื้อหาทางพระพุทธศาสนาอย่างเดียว	พระสงฆ์บางกลุ่มหากไม่มี

กฎระเบยีบในการใช้อินเทอร์เนต็	อาจจะก่อให้เกิดความเสยีหายได้ง่าย	ชาวพทุธต้องปรบัตัวในแง่ของ

การรู้เท่าทันสื่อ	 รู้จักน�าเครื่องมือและเทคโนโลยีมาใช้ในงานเผยแผ่ศึกษาธรรม	 เช่น	 โปรแกรมไลฟ์

ก็ใช้ในการบรรยายธรรมหรือสอนสมาธิพร้อมกันทั่วโลก	 คนไม่ต้องมาวัด	 แต่ดูยูทูปของพระอาจารย์

ต่าง	ๆ	แม้จะเป็นประโยชน์มาก	แต่ก็มีโทษมากเหมือนกัน	ต้องร�าลึกอยู่เสมอว่า	เทคโนโลยีเป็นเพียง

เครื่องมือ	อย่าให้เป็นนายเหนือเรา	รู้เท่าทันทั้งด้านบวกและด้านลบอย่ามัวภมูิใจกับความก้าวหน้าทาง

เทคโนโลยี	คุณและโทษต้องบริหารจัดการภายใต้กรอบประโยชน์สูงสุด	เป็นต้น	พระพรหมคุณาภรณ์	

(ป.อ.	 ปยุตฺโต)	 (2548	 :	 43)	 ได้มองว่า	 วิถีชีวิตของคนไทยในปัจจุบันได้เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม	

คนส่วนใหญ่เริ่มละเลยศีลธรรม	 ผู้บริหารจัดการบ้านเมืองไม่มองเห็นความส�าคัญของการศึกษา

จริยธรรม	สังคมจึงยุ่งเหยิงสับสน	ปัญหาโจรผู้ร้าย	มีการแข่งขันเอารัดเอาเปรียบ	สภาพที่ไร้น�้าใจและ

ขาดเมตตากรุณาต่อกัน	 ทั้งนี้	 เพราะคนไทยมองไม่เห็นความส�าคัญของพระพุทธศาสนา	 คนไทยใน

ปัจจุบันเจริญทางวัตถุ	 มีความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาก	 ท�าให้เกิดสภาพความ

ขาดแคลนทางศาสนาและจริยธรรม	และปัจจุบันพระพุทธศาสนาก�าลังเผชิญกับการท้าทายส�าคัญจาก

กระแสโลกาภิวัตน์	 ซ่ึงเป็นยุคของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสสาร	 เป็นยุคที่เทคโนโลยีได้

เช่ือมโยงให้โลกสามารถเช่ือมรวมเป็นหนึง่เดียวกนัได้	มนุษยชาติสามารถเข้าถงึและรบัรูข้้อมลูข่าวสาร

ได้อย่างรวดเร็ว	 ส�าหรับพระพุทธศาสนานั้น	 เทคโนโลยีสสารสนเทศและการสื่อสารได้ส่งผลกระทบ

ทั้งด้านบวกและด้านลบต่อพระพุทธศาสนา	 ตัวอย่างของผลกระทบด้านบวก	 เช่น	 การเผยแพร่

พระพุทธศาสนาได้อย่างรวดเร็วกว้างขวางทั่วโลก	 ผู้คนสามารถเข้าถึงพระธรรมค�าสอนผ่านทาง

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้โดยสะดวกทุกที่ทุกเวลา	 การใช้แนวคิดวิธีการบริหารแบบ

ปรัชญาสมัยใหม่	 (Modern	philosophy)	ได้แก่	การสร้างระบบเพื่อรวบอ�านาจเข้าสู่ส่วนกลาง	ตาม

ความจ�าเป็นทางการเมืองในการกระชับอ�านาจเข้าสู่ส่วนกลางตั้งแต่สมัยรัชกาลที่	4	–	5	จนถึงปัจจุบัน	
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◆ พระใบฎีกาไพจิตร รตนญาโณ (คงฉิม) สมบูรณ์ บุญโท สวัสดิ์ อโณทัย ◆

ท�าให้สังคมชาวพุทธในอดีตเปลี่ยนแปลงเป็นมีความเป็นชุนชมเมืองมากขึ้น	 รู้จักกันน้อยลง	 วัดกับ

บ้านเกี่ยวข้องกันตามประเพณีเท่านั้นและจ�านวนพระสงฆ์สามเณรมีจ�านวนลดลงอย่างเห็นได้ชัดแล้ว	

สภาพเศรษฐกจิทีบ่บีค้ันต่อวถิชีีวติของประชาชนก็เป็นเหตุให้จ�านวนของพทุธศาสนิกชนทีจ่ะมาเข้าวัด	

ฟังธรรม	รักษาศีล	ก็มีจ�านวนลดลงอย่างมากด้วย	เมื่อเทียบกับอดีตที่เคยเป็นมา

	 ผู้วจิยัตระหนกัถึงผลกระทบของเทคโนโลยทีีม่ต่ีอสงัคมไทยทีจ่ะก้าวไปสูก่ารเป็นยคุดิจทิลัน้ัน	

ผู้วจัิยพบว่า	วดัส่วนมากในปัจจบุนัมคีวามล้าหลงัในการบรหิารจัดการมาก	การบรหิารงานยังมลีกัษณะ

รวมศูนย์ไปที่เจ้าอาวาส	คณะผู้บริหารวัด	อาทิ	รองเจ้าอาวาส	ผู้ช่วยเจ้าอาวาส	เลขานุการเจ้าอาวาส	

ก็ยังไม่มีความรู้ที่ส�าคัญและจ�าเป็นในงานบริหาร	อาทิ	การวางแผนยุทธศาสตร์	การจัดท�างบประมาณ	

การบรหิารงานบคุคล	เป็นต้น	ท�าให้การบรหิารงานเป็นไปตามค�าสัง่ของเจ้าอาวาสเพยีงอย่างเดียว	โดยที่

สงฆ์	คือ	พระลูกวัดไม่มีสิทธิ์ในการเสนอแผนงานใด	ๆ	นอกจากรับค�าสั่งเพียงอย่างเดียวเท่านั้น	อีก

ทั้งเจ้าอาวาสยังมีอ�านาจสิทธิ์ขาดที่จะให้ใครอยู่หรือออกจากวัดได้ซ่ึงส่งเสริมฐานอ�านาจนิยมภายใน

วัดมากกว่าความเป็นประชาธิปไตย	ดังนั้น	การบริหารจัดการวัดในสังคมยุคดิจิทัลจึงเป็นเรื่องที่ส�าคัญ

และเป็นปัญหาท่ีวดัและคณะสงฆ์ก�าลงัประสบอยูอ่ย่างหลกีเหลีย่งไม่ได้ในสภาวการณ์โลกยคุปัจจุบนันี้	

ประกอบกับการบริหารจัดการวัดในปัจจุบันนี้ยังติดอยู่กับรูปแบบเดิม	ๆ	อยู่กับที่	คือ	ทรงอยู่และทรุด

ลงตามล�าดับ	ไม่ค่อยได้รับพัฒนารูปแบบ	และวางยุทธศาสตร์ในการบริหารจัดการวัดที่เป็นระบบและ

รปูธรรมทีดี่และเหมาะสมในสถานการณ์ยุคปัจจุบนั	ทีม่คีวามเจรญิก้าวหน้าอย่างรวดเรว็ด้วยเทคโนโลยี

สมัยใหม่	ซึ่งก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหลายด้าน	ทั้งด้านเศรษฐกิจสังคม	สภาพแวดล้อม	วัฒนธรรม

และสังคมโลกท่ีเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว	 ยิ่งกว่านั้นการบริหารจัดการวัดในบางสถานที่จึงมีปัญหา

ในด้านต่าง	ๆ	มาก	ขาดการแก้ไขในการบริหารจัดการวัดที่เหมาะสมตามแนวทางแห่งพระพุทธศาสนา	

จนถงึขัน้วิกฤติขาดพระภิกษสุามเณรทีเ่ป็นบคุลากรทีส่�าคัญในการบรหิารจดัการวดัและพระพทุธศาสนา	

และกลายเป็นวัดรกร้างไปในที่สุด	 ปัญหาเหล่าน้ียังไม่ได้รับการแก้ไขอย่างถูกต้องถูกหลักการบริหาร

จัดการวัดที่เหมาะสมดีงามจากคณะสงฆ์	 และอาจกลายเป็นสาเหตุใหญ่	อันน�าพาและส่งผลเสียหาย

ถึงความทรุดโทรมเสื่อมสลายของพระพุทธศาสนาในประเทศไทยในภายหน้าอีกด้วย

	 จากสภาพปัญหาดังกล่าวข้างต้น	ผู้วิจัยในฐานะเจ้าอาวาสจึงมคีวามสนใจทีจ่ะวจัิยเรือ่ง	รปูแบบ

การพัฒนาการจัดการบริหารวัดในสังคมยุคดิจิทัลมองผ่านปรัชญาหลังนวยุคและพุทธปรัชญา	 โดย

มุ่งศึกษาและน�าหลักปรัชญาหลังนวยุคมาประยุกต์ใช้ในเชิงบูรณาการร่วมกับหลักพุทธปรัชญาว่าด้วย

การบริหารจัดการ	 เพื่อน�ามาใช้แก้ปัญหาการบริหารจัดการวัดในสังคมยุคดิจิทัล	 เพื่อน�าผลที่ได้จาก

การวิจัยไปใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการวัดให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
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◆ รูปแบบการพัฒนาการบริหารจัดการวัดในสังคมยุคดิจิทัลมองผ่านปรัชญาหลังนวยุคและพุทธปรัชญา ◆

วัตถุประสงค์กำรวิจัย

	 1.	เพื่อศึกษาหลักการบริหารจัดการวัดในยุคพุทธกาลและยุคหลังพุทธกาลจวบจนถึงวัดใน

ยุคปัจจุบัน

	 2.	เพื่อศึกษาหลักปรัชญาหลังนวยุคและพุทธปรัชญาว่าด้วยการพัฒนาการบริหารจัดการวัด

	 3.	เพือ่น�าหลกัปรชัญาหลงันวยคุและพทุธปรชัญามาใช้ในการแก้ปัญหาและพฒันาการบรหิาร

จัดการวัดในสังคมดิจิทัล

	 4.	เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่และรูปแบบการพัฒนาบริหารจัดการวัดในสังคมยุคดิจิทัล

วิธีด�ำเนินกำรวิจัย

	 การวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ	 (Qualitative	 research)	 โดยใช้การวิจัยเชิง

เอกสาร	(Documentary	research)	เป็นหลกั	เอกสารทีใ่ช้ในการวจัิยครัง้นีจ้ะใช้ทัง้เอกสารช้ันปฐมภูมิ	

(Primary	 source)	 คือ	 พระไตรปิฎก	 และเอกสารชั้นทุติยภูมิ	 (Secondary	 source)	 คือ	 เอกสาร

ค�าสอนของนักปรัชญา	 เอกสารค�าสอนของนักปราชญ์ทางพระพุทธศาสนา	 หนังสือ	 ต�ารา	 เอกสาร	

งานเขียนของนักวิชาการ

	 1.	เอกสารช้ันปฐมภูมิ	 จะค้นคว้าจากคัมภีร์พระไตรปิฎก	 45	 เล่ม	 โดยเฉพาะพระไตรปิฎก	

ภาษาไทย	ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	พ.ศ.	2539	อีกทั้ง	คัมภีร์อรรถกถา	ฎีกาและอนุฎีกาที่

เกี่ยวข้อง

	 2.	เอกสารช้ันทุติยภูมิ	 จะศึกษาค้นคว้า	 รวบรวมข้อมูลจากวิทยานิพนธ์	 งานวิจัย	 บทความ	

ข้อเขียน	บทวิจารณ์	 เอกสารต่าง	ๆ	ทั้งที่เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ	ที่ได้กล่าวถึงเรื่อง	แนวคิด	

ทฤษฎีเกี่ยวกับการการบริหารจัดการ	 แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาในการแก้ไขปัญหา	 และแนวคิดทาง

พุทธปรัชญาว่าด้วยการบริหารจัดการปัญหา	 รวมทั้งศึกษาผลงานส�าคัญ	 ๆ	 ของพระธรรมโกศาจารย์	

(ประยูร	ธมมฺจิตฺโต)	พระพรหมคุณาภรณ์	(ป.อ.ปยุตฺโต)	พระธรรมปริยัติโสภณ	(วรวิทย์	คงฺคปญฺโญ)	

และนักวิชาการอื่น	ๆ	ทางพระพุทธศาสนาและการบริหารจัดการเกี่ยวกับวัด

	 3.	ผู้วิจัยท�าการตรวจสอบความถูกต้อง	 ความสอดคล้องและความสมบูรณ์ครบถ้วนของ

ข้อมูลที่ได้จากการศึกษา	 น�าข้อมูลที่ได้มาท�าการวิเคราะห์และอภิปรายผลตามวัตถุประสงค์ของการ

วิจัยทีต้ั่งไว้	จงึถกูน�าเสนอออกมาในรปูแบบของการเขยีนอภิปรายแบบพรรณนาวิเคราะห์	(Analytical	

description)	ด้วยการบรูณาการ	(integration)	แนวคิดเก่ียวกบัการบรหิารจัดการให้เช่ือมโยงเป็นเน้ือ

เดียวกันภายใต้การศึกษาเชิงวิเคราะห์	 (analysis)	 วิจักษ์	 (appreciation)	และวิธาน	 (application)	

เพื่อน�าไปสู่การสร้างองค์ความรู้ใหม่ทางปรัชญาและศาสนา
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◆ พระใบฎีกาไพจิตร รตนญาโณ (คงฉิม) สมบูรณ์ บุญโท สวัสดิ์ อโณทัย ◆

ผลกำรวิจัย

	 วตัถุประสงค์ข้อที	่1	แนวคิดเก่ียวกับการบรหิารจัดการวดัในยคุพทุธกาลและยคุหลงัพทุธกาล

จวบจนถึงวัดในปัจจุบัน	 ผลการวิจัยพบว่า	 การบริหารงานจัดการวัดในสมัยพุทธกาล	 หลักที่ใช้คือ

พระธรรมวินัย	 พระพุทธเจ้าทรงคัดเลือกบุคคล	 สถานที่	 หลักธรรมที่เหมาะสมแก่วิสัยของคนนั้น	 ๆ	

ให้ช้ีชัด	 น�าให้ปฏิบัติ	 มอบภาระหน้าที่ในการเผยแผ่พระสาวก	 นั้นหมายถึง	 การมอบภาระหน้าที่ใน

การปกครองคณะสงฆ์	 โดยให้ถือปฏิบัติตามหลักพุทธธรรมน�าการปกครอง	 เมื่อพระพุทธเจ้า	 เสด็จ

ดับขันธปรินิพพานแล้ว	 เกิดความไม่เรียบร้อยขึ้น	 จึงได้มีการท�าปฐมสังคายนาขึ้น	 ที่เมืองราชคฤห์

โดยมีพระมหากัสสปะ	 เป็นประธานสังคายนาพระธรรมวินัยเมื่อพระพุทธเจ้าดับขันธปรินิพพานได	้

3	เดือน	วางระเบียบพระธรรมวินัยให้รวมลงเป็นอย่างเดียวกัน	สังฆมณฑลจึงเกิดความเรียบร้อยสืบ

ต่อมา	 เมื่อพระพุทธศาสนาได้เผยแผ่ออกไปยังประเทศต่าง	 ๆ	 การบริหารสังฆมณฑลจึงต้องอนุโลม

ไปตามแบบแผนประเพณีของประเทศนั้น	 ๆ	 ในบางส่วน	 เพื่อให้พุทธจักรและอาณาจักรเป็นไปด้วย

ดีทั้งสองฝ่าย	สรุปว่า	พระภิกษุสงฆ์มีหลักที่พึงปฏิบัติอยู่สามประเภท	คือ	พระธรรมวินัย	จารีต	และ

กฎหมายแผ่นดิน

	 ส่วนการบริหารจัดการวัดในสมัยพุทธกาล	 เป็นการท�าหน้าที่ของพระภิกษุทุกรูปที่อยู่ร่วมกัน

ในอารามนั้น	 ๆ	 มีสิทธิเท่าเทียมกันในการช่วยเหลือท�าหน้าที่ดูแลรักษา	 และด�าเนินการให้ชีวิตความ

เป็นอยู่	 จากการกระท�าของภิกษุแต่ละรูปให้เป็นตามหลักพระธรรมวินัย	 ให้ถูกต้องตามพุทธบัญญัติ

เรียกว่าเป็นการปกครองโดยธรรมวินัย	 โดยภาพรวมแล้วสมัยพุทธกาล	 พระพุทธเจ้าทรงด�าเนินการ

ปกครองด้วยวิธีการคัดเลือกกลั่นกรองบุคลากรมาบวชในพระพุทธศาสนามีพระธรรมวินัยเป็นฐาน

รับรอง	ทรงให้ศึกษาเล่าเรียนพระธรรมวินัย	เพื่อน�าไปสู่การเผยแผ่พระพุทธศาสนา

	 วัตถุประสงค์ข้อท่ี	 2	 หลักปรัชญาหลังนวยุคและพุทธปรัชญาว่าด้วยการบริหารจัดการวัดใน

สงัคมดิจทิลั	ผลการวจัิยพบว่า	ทรรศนะของปรชัญาหลงันวยคุ	กล่าวถงึโลกแห่งความเป็นจรงิไม่ใช่โลก

ที่เป็นอยู่	(Being)	แต่เป็นโลกที่ก�าลังแปรเปลี่ยนตลอดเวลา	(Becoming)	ปรัชญาหลังนวยุคปรากฏ

เห็นได้ชัดทั้งเศรษฐกิจ	สังคม	การเมือง	และวัฒนธรรม	จึงเป็นที่เชื่อมั่นว่า	จะมีผลกระทบต่อความคิด

และความเป็นอยู่ของสังคม	 มนุษย์ยุคโลกาภิวัตน์	 แนวคิดที่เป็นการต้ังข้อสงสัยต่อความเช่ือของ

ยคุสมยัใหม่นยิม	(Modernism)	การลดลงของความน่าเช่ือถอืหรอือ�านาจอันชอบธรรมของอภิต�านาน	

(Grand	 narratives)	 ที่เคยถูกใช้เป็นค�าอธิบายเกี่ยวกับสังคม	 การเมือง	 และวิทยาศาสตร์ในยุค

แห่งความรู้แจ้ง	 (Enlightenment)	 การแสดงความสงสัยหรือความไม่เช่ือถือเกี่ยวกับศักยภาพของ

มนุษย์ในการที่จะเข้าใจหรือสามารถนิยามสิ่งซึ่งเป็นความจริงสูงสุดหรือความจริงรวบยอด	การปฏิเสธ

แนวคิดของความเป็นไปได้ในการเป็นตัวแทนอย่างเป็นวัตถุวิสัย	 การปฏิเสธแนวคิดของความเป็น

ประวัติศาสตร์ก�าลังด�าเนินไปสู่ความก้าวหน้า	และปฏิเสธความเชื่อที่ส�าคัญว่า	สามัญส�านึกของมนุษย์
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◆ รูปแบบการพัฒนาการบริหารจัดการวัดในสังคมยุคดิจิทัลมองผ่านปรัชญาหลังนวยุคและพุทธปรัชญา ◆

สามารถก�าหนดและอธิบายสิ่งที่เป็นความดีสากล	ซึ่งจะน�าไปสู่ชีวิตทางสังคมที่เป็นอุดมคติได้ในที่สุด	

ในขณะที่สังคมยุคหลังสมัยใหม่	 (Postmodern	society)	 เป็นสังคมแบบหลังอุตสาหกรรม	ซึ่งมีการ

ใช้เทคโนโลยีแบบใหม่ที่มีความสามารถในการผลิตซ�้าวัตถุและภาพลักษณ์อย่างไม่จ�ากัด	ผลที่ตามมา	

ก็คือ	สภาพสังคมแบบ	“ล�้าความจริง”	ซึ่งแตกต่างระหว่างของจริงและของที่ไม่จริงถูกลบล้างออกไป	

และเป็นสังคมที่จมอยู่ในกระแสของสัญญะ	และการจ�าลอง	อย่างไม่มีที่สิ้นสุด

	 พุทธปรัชญาเป็นการแสวงหาความรู้โดยอาศัยหลักความจริงภายนอกและความจริงภายใน

เป็นหลกัในการแสวงหาองค์ความรูซ่ึ้งต้องก�ากบัโดยสติและปัญญา	อันมพีืน้ฐานการรบัรูท้ีไ่ด้จากอารมณ์

และประสบการณ์ในการน�าไปพิจารณาไตร่ตรอง	 โดยมีหลักการส�าคัญในการเข้าถึงความจริงในระดับ

ต่าง	ๆ 	ของพทุธปรชัญา	คือ	ปัญญา	แม้ว่าพทุธปรชัญาจะมหีลกัศรทัธา	แต่มไิด้หมายความว่าพทุธปรชัญา

จะมุ่งสอนให้คนเชื่ออย่างเดียว	ตรงกันข้ามพุทธปรัชญากลับสอนให้คนใช้วิจารณญาณตรวจสอบเรื่อง

ต่าง	ๆ	ที่รับรู้	มาอย่างละเอียดถี่ถ้วนจากหลักค�าสอนในกาลามสูตรที่พระพุทธเจ้าได้ทรงวางหลักการ

ตรวจสอบความรู้ที่รับมาจากแหล่งข้อมูลภายนอก	(ปรโฆสะ)	ด้วยการคิด	วิเคราะห์	สังเคราะห์อย่าง

ละเอียด	 เรียกการคิดแบบนี้ว่า	 “โยนิโสมนสิการ”	 หมายถึง	 การคิดเรื่องต่าง	 ๆ	 อย่างละเอียดจน

เข้าถึงความจริงของเรื่องนั้นอย่างถูกต้อง	โดยมีกระบวนการคิดแบบโยนิโสมนัสิการ

	 วัตถุประสงค์ข้อที่	 3	 การน�าหลักปรัชญาหลังนวยุคและพุทธปรัชญามาใช้ในการแก้ปัญหา

และพัฒนาการบริหารจัดการวัดในสังคมดิจิทัล ผลการวิจัยพบว่า	 ปัญหาในการบริหารจัดการวัด	

ประกอบด้วย	 ปัญหาด้านโครงสร้างการบริหารจัดการ	 การแก้ปัญหาตามแนวคิดปรัชญาหลังนวยุค	

โดยการศึกษาโครงสร้างการบริหารจัดการและการปกครองคณะสงฆ์ตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์	

พ.ศ.	2505	และตามหลักพุทธปรัชญา	โดยการปรับโครงสร้างตามการบัญญัติวินัยหรือสิกขาบท	และ

พัฒนาคณะสงฆ์ทางเทคโนโลยีบูรณาการด้วยหลักธรรมต่าง	 ๆ	 ปัญหาด้านการปกครองคณะสงฆ์	

การแก้ปัญหาตามแนวคิดของปรัชญาหลังนวยุค	โดยการพัฒนาทางกายภาพ	และจิตใจ	และตามหลัก

พุทธปรัชญา	 โดยใช้หลักธรรมาภิบาล	 ปัญหาด้านการศึกษาของคณะสงฆ์	 การแก้ปัญหาตามแนวคิด

ของปรัชญาหลังนวยุค	 โดยการศึกษาด้านภาษาเพื่อการสื่อสาร	 และเทคโนโลยีสารสนเทศ	 และ

ตามพุทธปรัชญา	 โดยใช้หลักไตรสิกขา	 และปัญหาด้านภาวะผู้น�าของคณะสงฆ์	 การแก้ปัญหา

ตามแนวคิดของปรัชญาหลังนวยุค	โดยการพัฒนาภาวะผู้น�า	3	ด้านคือ	การพัฒนาศักยภาพของผู้น�า

การแสวงหาองค์ความรูใ้หม่ของผู้น�า	และการบรหิารจัดการแบบสงัคมอารยะ	และตามแนวพทุธปรชัญา	

โดยใช้หลักกรรมกิเลส	4	และสัปปุริสธรรม	7
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◆ พระใบฎีกาไพจิตร รตนญาโณ (คงฉิม) สมบูรณ์ บุญโท สวัสดิ์ อโณทัย ◆

องค์ควำมรู้ใหม่

	 รูปแบบการพัฒนาการจัดการบริหารวัดในสังคมยุคดิจิทัลมองผ่านปรัชญาหลังนวยุคและ

พทุธปรชัญา	ใช้หลกัในการพฒันาการบรหิารจัดการ	4	ด้าน	อันเป็นรปูแบบการพฒันาวัดในสงัคมดิจิทลั	

คือ	DNBC	model	โดยมีความหมาย	ดังนี้	

	 Discipline	 =	 พระวินัย	 การฝึกความประพฤติสุจริตทางกาย	 วาจา	 และอาชีวะ	 ได้แก	่

องค์มรรคข้อสัมมาวาจา	สัมมากัมมันตะ	และสัมมาอาชีวะโดยสาระก็คือ	การด�ารงตนด้วยดีในสังคม	

รักษาระเบียบวินัย	 ปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบทางสังคมให้ถูกต้อง	 มีความสัมพันธ์ทางสังคม	

ที่ดีงาม	เกื้อกูลเป็นประโยชน์	ช่วยรักษาและส่งเสริมสภาพแวดล้อม	โดยเฉพาะในทางสังคม	ให้อยู่ใน

ภาวะเอื้ออ�านวยแก่ทุก	ๆ	คนจะสามารถด�าเนินชีวิตที่ดีงามปฏิบัติตามมรรคกันได้ด้วยดี

	 Network	 =	 การสร้างเครือข่าย	 การเพิ่มโอกาสให้บุคลากรรุ่นใหม่เข้ามามีบทบาทได้มี

ส่วนร่วมในการวางนโยบาย	 วางแผนงาน	 และด�าเนินกิจกรรมในงานเพื่อให้งานมีความส�าเร็จ	 และ

เป็นไปในทิศเดียวกัน	เนื่องจากคณะสงฆ์รุ่นใหม่มีความรู้ความสามารถในด้านเทคโนโลยีเป็นอย่างดี

	 Benefit	=	ประโยชน์สุข	การจัดโครงการและกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมโดยรวมและ

มบีทบาทในการเสรมิสร้างความเข้มแขง็ของชุมชน	เป็นการช่วยสงเคราะห์และให้ความส�าคัญแก่วดัและ

พระสงฆ์ที่มีบทบาทด้านการสงเคราะห์ให้การเสริมสร้าง	ความเข้มแข็งของชุมชนและพัฒนาเยาวชน

	 Creating	 wisdom	 =	 การสร้างปัญญา	 การก�าหนดนโยบายและแผนงานเน้นการบริหาร

การศึกษานักธรรม	ชั้นตรี	ชั้นโท	ชั้นเอก	ธรรมศึกษา	เปรียญธรรม	ตามนโยบายของมหาเถรสมาคม	

ตามระเบียบของแม่กองธรรมสนามหลวง	 และแม่กองบาลีสนามหลวงทุกประการ	 รูปแบบการ

ด�าเนินการจัดการศึกษาแต่ละปีมีการปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์จริงที่เกิดขึ้นตามความเหมาะสม	

โดยใช้เทคโนโลยีมาสนับสนุนการศึกษาของคณะสงฆ์ให้เรียนรู้ในโลกท่ีกว้างขึ้น	 และทันต่อการ

เปลี่ยนแปลงของสังคมยุคดิจิทัล

	 ดังนั้น	รูปแบบการพัฒนาการบริหารจัดการวัด	ได้แก่	การปรับโครงสร้างการบริหารจัดการวัด

ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคม	 การใช้เทคโนโลยีแบบใหม่ที่มีความสามารถในการผลิตซ�้าวัตถุ

และภาพลกัษณ์การบรหิารจัดการวดัอย่างไม่จ�ากดั	การออกแบบพืน้ทีข่องวดัให้เป็นสปัปายะสถานและ

การพัฒนาสู่วิถีแห่งอารยสถาปัตย์	 และการพัฒนาพื้นที่ทางกายภาพ	 พื้นที่การเรียนรู้	 พื้นที่ทางจิตใจ

และปัญญาตามหลักสัปปายะ	

	 รปูแบบการพฒันาการบรหิารจัดการวดัในสงัคมดิจิทลั	ผ่านปรชัญาหลงันวยุคและพทุธปรชัญา	

สามารถสรุปรูปแบบการพัฒนาการบริหารจัดการวัด	 ได้แก่	 การบริหารจัดการตามหลักพุทธธรรม	
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◆ รูปแบบการพัฒนาการบริหารจัดการวัดในสังคมยุคดิจิทัลมองผ่านปรัชญาหลังนวยุคและพุทธปรัชญา ◆

ประกอบด้วยหลักพุทธคุณ	 หลักเทศนาวิธี	 หลักธรรมาธิปไตย	 หลักอปริหานิยธรรม	 หลักพละ

หลักธรรมาภิบาล	 หลักไตรสิกขา	 และหลักภาวนา	 การบริหารจัดการวัดในยุคสังคมดิจิทัลตามหลัก

พุทธปรัชญา	ประกอบด้วย	การสร้างค่านิยมใหม่	การจัดโครงสร้างใหม่	การจัดระบบงานใหม่	การจัด

กจิกรรมใหม่	การบรหิารบคุลากรใหม่	เสรมิทกัษะให้แก่บคุลากรใหม่	และการเสรมิสร้างกลทุธ์ใหม่	การ

บริหารจัดการวัดโดยการปรับระบบบริหารองค์การชาวพุทธ	 ในยุคสังคมดิจิทัล	 การพัฒนาการบริหาร

จัดการวดัไปในแนวทีถ่กูต้อง	การบรหิารจดัการวดัตามทศันะทางพระพทุธศาสนา	และการบรหิารจดัการ

ตามหลักพุทธคุณ	ประกอบด้วย	การบริหารจัดการวัดโดยยึดหลักเป้าหมายสูงสุด	ยึดหลักพึ่งตนเอง	

ยึดหลักการพัฒนาคุณภาพขององค์กรโดยรวม	ยึดหลักความถูกต้องดีงาม	ยึดหลักการใช้ปัญญารู้แจ้ง	

ยึดหลักการฝึกฝนตนเองและผู้อื่น	ยึดหลักการอบรมสั่งสอน	ยึดหลักการรู้แจ้ง	ตื่นตัว	และมีความสุข	

และยึดหลักการใช้ปัญญาในการแยกแยะ

อภิปรำยผลกำรวิจัย

	 จากการวิจัย	วตัถุประสงค์ที	่1	แนวคิดการบรหิารจัดการวัดในยคุพทุธกาลและยคุหลงัพทุธกาล

จวบจนถึงวัดในปัจจุบัน	เป็นที่ชดัเจนว่า	การบริหารจัดการ	เป็นการใช้ศาสตร์และศลิป์น�าเอาทรัพยากร

บริหารมาประกอบเป็นกระบวนการบริหารให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก�าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ	 โดย

อาศัยปัจจัยหลัก	 คือ	 เงิน	 บุคคล	 วัสดุสิ่งของ	 วิธีการปฏิบัติงานและคุณธรรมในการบริหารจัดการ	

เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายอย่างดีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล	สร้างความเจริญมั่นคง

กับองค์กรในทุก	 ๆ	 ด้าน	 และการบริหารเป็นเครื่องบ่งช้ีให้ทราบถึงความเจริญก้าวหน้า	 การบริหาร

เป็นลกัษณะการท�างานร่วมกนัของกลุม่บคุคลในองค์กร	มลีกัษณะการวินจิฉยัสัง่การ	นกับรหิารจะต้อง

ค�านึงถึงปัจจัยสิ่งแวดล้อมต่าง	 ๆ	 เพราะการวินิจฉัยสั่งการเป็นเครื่องแสดงให้ทราบถึงความสามารถ

ของนักบริหารและการเจริญเติบโตของการบริหาร	การบริหารจัดการนั้น	จะครอบคลุมถึงหน้าที่ในการ

บรหิาร	อันประกอบด้วย	การวางแผน	การจัดการองค์กร	การสัง่การหรอืการมอบหมายงาน	การประสาน

งาน	 การรายงาน	 และการงบประมาณ	 นอกจากน้ีองค์ประกอบที่ส�าคัญของการบริหาร	 จะประกอบ

ด้วยวตัถปุระสงค์ทีแ่น่นอน	ทรพัยากรในการบรหิาร	มคีวามประสานระหว่างกัน	และประสทิธภิาพรวม

ถึงประสิทธิผลในการท�างาน	 ซ่ึงแนวคิดเหล่าน้ีจะครอบคลุมไปถึงการบริหารแบบมีส่วนร่วม	 และ

การบริหารเชิงกลยุทธ์	 ซ่ึงสอดคล้องกับพระปลัดเมธี	 ปิยธมฺโม	 (หินใหม่)	 (2563)	 ได้วิจัยเรื่อง	

การประยุกต์ใช้ปรัชญาหลังนวยุคและพุทธปรัชญาเพื่อการเผยแผ่หลักพุทธธรรมในสังคมยุคดิจิทัล	

ผลการวิจัยพบว่า	1)	แนวคิดทฤษฎีการเผยแผ่	ได้แก่	การเผยแผ่พระพุทธศาสนา	การสื่อสาร	ปัญหา

สงัคมไทยในยุคดิจิทลั	และปัญหาการเผยแผ่หลกัพทุธธรรมของพระภิกษสุงฆ์ในยคุปัจจุบนั	2)	ปรชัญา

หลังนวยุคและพุทธปรัชญาที่ว่าด้วยการเผยแผ่	 ประกอบด้วย	 (1)	 ปรัชญาหลังนวยุค	 ได้แก่	 มิเชล	

ฟูโกต์	(2)	ปรัชญาภาษา	ได้แก่	ภาษาพูด	ภาษาเขียน	ภาษาสัญญาณ	และภาษาเหตุผล	และ	(3)	หลัก
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◆ พระใบฎีกาไพจิตร รตนญาโณ (คงฉิม) สมบูรณ์ บุญโท สวัสดิ์ อโณทัย ◆

พุทธปรัชญา	ได้แก่	พุทธอภิปรัชญา	ได้แก่	ขันธ์	5	ไตรลักษณ์	และปฏิจจสมุปบาท	พุทธญาณวิทยา	

ได้แก่	ปัญญา	3	และกาลามสูตร	พุทธจริยศาสตร์	ได้แก่	มรรคมีองค์	8	และไตรสิกขา	3)	การน�าไป

ประยุกต์ใช้แก้ปัญหา	ได้แก่	ข้อจ�ากัดเรื่องระยะเวลาเทศนา	ขาดประสบการณ์	ขาดความรู้วิทยาการใช้

สื่อ	 ขาดความเข้าใจหลักธรรมอย่างลึกซ้ึง	 ขาดความรู้ด้านภาษายุคใหม่	 และขาดความรู้ความเข้าใจ

ต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคม	และ	4)	องค์ความรู้ใหม่	คือ	นักเทศน์	Active	Buddhist	Missionary	

ผลักดันและขับเคลื่อนแบบเชิงรุกน�ากระบวนการและกลไกการจัดการสร้างองค์กรแห่งการต่ืนรู้

ด้วยหลักปริยัติธรรม	หลักปฏิบัติธรรม	หลักปฏิเวธธรรม	ผ่านสื่อดิจิทัลอย่างสร้างสรรค์

	 วัตถุประสงค์ที่	 2	 ปรัชญาหลังนวยุคและพุทธปรัชญาว่าด้วยการบริหารจัดการวัด	 เป็นท่ี

ชัดเจนทัง้โดยหลกัการและประสบการณ์ของพทุธปรชัญาทีม่องหลกัปรชัญาสามารถใช้เป็นแนวทางใน

การบริหารจัดการวัดที่เหมาะสมกับสังคม	 ในการเสริมสร้างความประพฤติ	 เสียสละเพื่อส่วนร่วม	

ซึ่งจะเห็นได้ว่า	ผู้ปกครองต้องมีหลักจริยธรรมในตัวเอง	กล่าวคือ	ต้องเป็นผู้มีจิตใจกว้างขวาง	หูกว้าง	

ตากว้าง	 หมั่นสอดส่องดูแลความทุกข์ของผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาเสมอเท่ากัน	 ยึดหลักศีลธรรมเป็นการ

ประพฤติและปฏบิัติของศีลธรรม	กฎหมาย	วัฒนธรรม	ขนบธรรมเนียมประเพณี	ค่านิยม	จรรยาบรรณ	

และมารยาทสังคม	เพื่อสร้างสันติภาพของสังคม	ส่วนจริยธรรมระดับสัจธรรมเป็นการปฏิบัติตามหลัก

ของศีล	สมาธิ	และปัญญา	เพื่อให้การประพฤติธรรมนั้นถูกต้องตามกฎของธรรมชาติแห่งชีวิต	เพื่อให้

อยู่เหนือความชั่ว	 ความดีมีจิตบริสุทธิ์	 พ้นจากความทุกข์เป็นการสร้างสันติสุขให้กับบุคคล	 และเพื่อ

สันติภาพของสังคม	 จึงท�าให้เกิดคุณค่าจริยธรรมที่มีความเกี่ยวข้องกับมนุษย์	 ไม่ว่าจะเป็นศีลธรรม

จรยิธรรมระดับต้น	ระดับกลาง	ระดับสงูสดุ	เพราะสิง่เหล่าน้ีจะช่วยให้มนุษย์อยูร่่วมกนัอย่างมคีวามสขุ

ในสังคม	และช่วยให้สามารถปรับตัวให้เข้ากับบุคคลอื่น	ๆ 	ได้อย่างมีระบบเป็นระเบียบ	สอดคล้องกับ

พระครสูงัฆรกัษ์ปัญญา	จารวุ�โส	(2559)	ได้วิจัยเรือ่ง	การบรหิารจัดการวดัมองผ่านปรชัญาหลงันวยคุ	:	

กรณีศึกษาวัดหน้าพระธาตุ	 จังหวัดนครศรีธรรมราช	ผลการวิจัยพบว่า	การปกครองคณะสงฆ์ในสมัย

พทุธกาลนัน้ยังไม่เป็นรปูแบบทีเ่ป็นองค์กรเหมอืนกบัวดัในปัจจุบนั	พระภิกษทุกุรปูอยูร่่วมกนัในอาราม

นั้น	ๆ	มีสิทธิเท่าเทียมกัน	ช่วยเหลือกัน	ท�าหน้าที่ของตนให้ถูกต้องตามพุทธบัญญัติ	เรียกว่าเป็นการ

ปกครองโดยธรรมวินัย	 พระพุทธองค์ทรงมอบให้ถือธรรมวินัยเป็นศาสดาแทนพระองค	์ ให้ถือปฏิบัติ

ประหนึ่งเป็นองค์แทนศาสดา	 ส่วนในด้านการปกครอง	 ในระยะต้น	 ๆ	 พระพุทธเจ้าทรงกระท�าด้วย

พระองค์เองทุกอย่าง	พอระยะต่อมาให้พระสาวกช่วยปกครองบ้าง	เป็นการแบ่งเบาภาระและฝึกเหล่า

สาวกเพื่อที่จะรับช่วงกิจการคณะสงฆ์	ซึ่งปัจจุบันเรียกว่า	การกระจายงาน	และการมอบหมายอ�านาจ

หน้าที่ในการบริหารจัดการ	 ครั้งต่อมาใกล้ปรินิพพานทรงมอบความเป็นใหญ่ให้หมู่พระสงฆ์สาวก	

ส่วนพระองค์ทรงดูแลทัว่ไปและปฏิบติัด้านการสอนอย่างเดียว	การปกครองคณะสงฆ์ในสมยัพทุธกาล

นั้นยังไม่เป็นรูปแบบในลักษณะที่เป็นองค์การบริหารจัดตามลักษณะองค์กรบริหารทั่วไป	 เหมือนใน
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ปัจจุบันแต่เป็นการท�าหน้าที่ของพระภิกษุทุกรูปที่อยู่ร่วมกันอารามนั้น	 ๆ	 มีสิทธิเท่าเทียมกันในการ

ช่วยเหลือท�าหน้าที่ดูแลรักษา	 และด�าเนินการให้ชีวิตความเป็นอยู่	 จากการกระท�าของภิกษุแต่ละรูป

ให้เป็นตามหลักพระธรรมวินัย	ให้ถูกต้องตามพุทธบัญญัติเรียกว่าเป็นการปกครองโดยธรรมวินัย	โดย

ภาพรวมแล้วสมยัพทุธกาล	พระพทุธเจ้าทรงด�าเนินการปกครองด้วยวธิกีารคัดเลอืกกลัน่กรองบุคลากร

มาบวชในพระพุทธศาสนามีพระธรรมวินัยเป็นฐานรับรอง	 ทรงให้ศึกษาเล่าเรียนพระธรรมวินัย	 เพื่อ

น�าไปสู่การเผยแผ่พระพุทธศาสนา	 ซ่ึงในปัจจุบันจะพบว่า	 การพิถีพิถันในการกลั่นกรองผู้เข้ามาบวช

มีปัญหา	 เช่น	การศึกษาวิจัยของ	กรมการศาสนา	อธิบายว่า	สภาพปัญหาของวัด	และพระสงฆ์	คือ

ผู้เข้ามาบวช	ในปัจจุบันมิได้มีการเลือกสรร	ขาดความพิถีพิถัน	บางรูปมุ่งบวชตามประเพณี	มิได้ศึกษา

เล่าเรียนพระธรรมวินัยอย่างแท้จริง	 จึงท�าผิดวินัยหลาย	 ๆ	 อย่าง	 การวางตัวของพระไม่เหมาะสม

ขาดความส�ารวม	บางวดัมุง่พฒันาวัตถอุาคารสถานที	่มากกว่าพฒันาวดั	มากกว่าการศึกษา	หรอืมากกว่า

การจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของประชาชนในชุมชน	 กล่าวได้ว่า	 การบริหารงานคณะสงฆ์

ในสมัยพุทธกาลเป็นการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระองค์ให้เจริญรุ ่งเรืองเป็นที่ยอมรับของ

พุทธบริษัทสี่	 ด้วยหลักธรรมท่ีพระพุทธองค์ทรงใช้เหมาะสมกับบุคคล	 และพระพุทธองค์เองทรง

คัดสรรหลักธรรมอย่างหยาบและอย่างละเอียดให้แก่ผู้ที่เหมาะสม	 ซ่ึงการเผยแผ่หลักธรรมค�าสอน

ของพระพุทธศาสนา	นับว่าเป็นการประกาศพระศาสนาให้แผ่ขจรกระจายไปสู่อารยประเทศน้อยใหญ่	

	 วัตถุประสงค์ข้อ	 3	 รูปแบบการพัฒนาการบริหารจัดการในการแก้ปัญหาวัดในสังคมดิจิทัล

มองผ่านปรชัญาหลงันวยคุและพทุธปรชัญา	ท�าให้เหน็ชัดว่า	รปูแบบการบรหิารจัดการวัด	โดยยดึหลกั

พระธรรมวินัย	 หลักกัลยาณมิตร	 หลักทฤษฏีและบริหารจัดการสมัยใหม่	 และหลักบูรณาการ

ประยกุต์ใช้อย่างเหมาะสมกับสภาวะสถานการณ์	โดยก�าหนดปรชัญา	วสิยัทัศน์	แนวนโยบายการบรหิาร

จัดการวัด	 โครงสร้างการบริหารงานของวัดตามอ�านาจหน้าที่	 หรือภาระงานการกระจายอ�านาจ

การแบ่งงานและก�าหนดผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน	 บริหารงานในรูปคณะกรรมการ	 ทั้งฝ่ายสงฆ์และ

ฆราวาส	 การสื่อสารและประชาสัมพันธ์ในวงกว้าง	 การติดตามประเมินผลการบริหารจัดการ	 และ

การด�าเนินกิจกรรมต่าง	ๆ	อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง	 เน้นการบูรณาการเชื่อมโยงการศึกษากับการ

ศาสนาและศาสตร์อ่ืน	 ๆ	 ยึดเอกลักษณ์	 วิถีชีวิตไทยและพุทธปฏิบัติ	 ปรับบทบาทของวัดและสงฆ์

ให้ทันโลก	 และเจ้าอาวาสผู้บริหารจัดการวัดควรศึกษาใช้คนหรือบุคลากรถูกและเหมาะสมกับงาน	

จึงท�าให้งานบริหารจัดการวัดเพิ่มประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลยิ่งขึ้น	 ซ่ึงสอดคล้องกับพระครู

สังฆรักษ์กฤษฎิ์ตภณ	สุเมโธ	(2553)	ได้วิจัยเรื่อง	การศึกษาปัญหา	อุปสรรค	และข้อเสนอแนะเกี่ยว

กับประสิทธิภาพการบริหารจัดการวัดของเจ้าอาวาสในเขตอ�าเภอล�าลูกกา	 จังหวัดปทุมธานี	 ผลการ

วิจัยพบว่า	ปัญหาที่ส�าคัญได้แก่	เจ้าอาวาสบางรูปขาดวิสัยทัศน์	ขาดเป้าหมาย	ในการบริหารจัดการวัด

ที่ชัดเจน	 การบริหารจัดการวัดของเจ้าอาวาสบางส่วนไม่มีการประชุม	 ปรึกษา	 วางแผน	 และก�าหนด
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วตัถปุระสงค์การพฒันาวัดอย่างเป็นรปูธรรม	เป็นการบรหิารจดัการวัดตามความเคยชินทีเ่คยปฏิบติัมา	

ขาดการประสานงานระหว่าง	 วัด	บ้าน	และชุมชน	และเจ้าอาวาสบางรูปใช้คนไม่ถูกกับงาน	จึงท�าให้

งานขาดประสิทธิภาพ	แนวทางในการแก้ไขปัญหา	ได้แก่	ควรมีการประชุมพระภิกษุ	สามเณร	ภายใน

วัดเนือง	 ๆ	 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการวัด	 และเพื่อความสามัคคีภายในวัด	 ส่งเสริมให้

เจ้าอาวาสเปิดรับความรู้ใหม่	ๆ	เพื่อน�ามาใช้ในการบริหารจัดการวัด	มีการน�าเอา	เทคโนโลยีสมัยใหม่	

มาใช้ในการพฒันาวัดมากขึน้	และควรมกีารจัดกจิกรรมทีส่ร้างสรรค์ระหว่างวดัและชุมชน	นอกจากนัน้	

ส่วนใหญ่ยงัขาดองค์ความรูใ้นเรือ่งการบรหิารจัดการวดัทัง้ในด้านการบรหิารงาน	การบรหิารงานบคุคล	

การบรหิารศาสนสมบติั	และความรูท้างกฎหมายต่าง	ๆ 	ดังนัน้	หากผู้น�าคณะสงฆ์ได้รบัการฝึกอบรมใน

หลักสูตรดังกล่าวแล้ว	 จะท�าให้มีการพัฒนาผู้น�าและเป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการวัดได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ	 ผู้วิจัยได้ประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาภาวะผู้น�าของคณะสงฆ์	 โดยมองไปที่การมีภาวะ

ผู้น�าของคณะสงฆ์	คือ	การพัฒนาศักยภาพของผู้น�า	โดยการพัฒนาภาวะผู้น�าได้นั้นผู้น�าจะต้องพัฒนา

ตนเองให้มีศักยภาพที่มีความสามารถสูงสุดที่จะเอาชนะปัญหาอุปสรรคในการบริหารจัดการได้

สรุปและข้อเสนอแนะ

	 1.	ข้อเสนอแนะเพื่อกำรน�ำไปใช้ประโยชน์

	 การพัฒนาการบริหารจัดการในการแก้ปัญหาวัดในสังคมยุคดิจิทัลจะเกิดขึ้นเพียงล�าพังหน่วย

ย่อยใดหน่วยหนึ่งย่อมเป็นไปไม่ได้	ต่างต้องได้รับการช่วยเหลือสนับสนุนทุก	ๆ	ฝ่าย	ทั้งบุคคล	ภาค

ประชาสังคม	ภาครัฐ	ภาคเอกชน	หน่วยงานอิสระอื่น	ๆ	ต้องร่วมแรงร่วมใจในการช่วยกันแก้ไขปัญหา

ต่าง	 ๆ	 ที่เกิดขึ้นกับพระพุทธศาสนา	 เพื่อให้สืบทอดต่อไปรุ่นต่อ	 ๆ	 ไป	 โดยเฉพาะหน่วยงานภาครัฐ

ทุกกระทรวง	 กรม	 ซ่ึงถือว่าเป็นก�าลังส�าคัญควรให้ความรู้	 ความเข้าใจและร่วมลงมือท�าพร้อมกับ

ประชาชน	โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานการมีส่วนร่วมของประโยชน์สุขร่วมกัน

	 2.	ข้อเสนอแนะเพื่อกำรวิจัยครั้งต่อไป

	 1)	ควรมกีารวจัิยเก่ียวกับหลกัสตูรการจัดอบรมสมัมนาเชิงปฏิบติัการในการบรหิารจดัการวัด

เพื่อเพิ่มทักษะการบริหารจัดการวัดในยุคสังคมดิจิทัล	 และรองรับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมพหุ

วัฒนธรรม	ให้แก่พระสังฆาธิการ

	 2)	ควรวิจัยยุทธศาสตร์และรูปแบบการบริหารจัดการวัดให้มีประสิทธิภาพในยุคปัจจุบัน



130

◆ รูปแบบการพัฒนาการบริหารจัดการวัดในสังคมยุคดิจิทัลมองผ่านปรัชญาหลังนวยุคและพุทธปรัชญา ◆

	 3)	ควรมีการวิจัยโครงสร้างการบริหารคณะสงฆ์จากพระราชบัญญัติคณะสงฆ	์ พ.ศ.	 2505	

และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม	 พ.ศ.	 2535	 เพื่อเป็นข้อมูลก�าหนดแนวทางในการปรับปรุงพัฒนาพระราช

บัญญัติคณะสงฆ์ต่อไป

	 4)	ควรมีการวิจัยภาวะผู้น�าเชิงพุทธในการบริหารจัดการวัดอย่างมีประสิทธิภาพในสังคมยุค

ดิจิทัล

	 5)	ควรวิจัยความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านบุคคลและกลุ่มบุคคลกับทักษะการรู้เท่าทันสื่อ

อินเตอร์เน็ตของคณะสงฆ์ไทย
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