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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบการจัดการศาสนสมบัติเชิงบูรณาการ
ของวัด และ (2) เพื่อศึกษาปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดการศาสนสมบัติเชิงบูรณาการ
ของวัด โดยทำ�การศึกษาวัดในเขตตำ�บลบางม่วง อำ�เภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี การวิจัยเป็นแบบผสานวิธี
ระหว่างการวิจัยเชิงปริมาณและการวิจัยเชิงคุณภาพ ในเชิงปริมาณใช้การสำ�รวจด้วยการแจกแบบสอบถาม
ส่วนในเชิงคุณภาพใช้การสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้ให้ข้อมูลสำ�คัญ ผลการวิจัยมีดังต่อไปนี้
1. ในภาพรวม การจัดการศาสนสมบัติเชิงบูรณาการของวัดในเขตตำ�บลบางม่วง อำ�เภอบางใหญ่
จังหวัดนนทบุรี อยูใ่ นระดับมาก เมือ่ พิจารณาเป็นรายด้านโดยเรียงลำ�ดับจากค่ามากทีส่ ดุ ไปหาน้อยทีส่ ดุ พบว่า
ด้านการจัดการศาสนสมบัตวิ ดั ตามข้อกฎหมาย มีคา่ มากทีส่ ดุ รองลงมา คือ ด้านการดูแลวัดและศาสนสมบัตวิ ดั
ของผู้ปฏิบัติหน้าที่แทน และน้อยที่สุด คือ ด้านการบริหารจัดการศาสนสมบัติของวัดที่มีพระสงฆ์
คำ�สำ�คัญ: การจัดการศาสนสมบัติ; บูรณาการ; กฎหมาย
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2. ในการเปรียบเทียบความคิดเห็นต่อการจัดการศาสนสมบัตเิ ชิงบูรณาการของวัด ในเขตตำ�บลบางม่วง
อำ�เภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี พบว่า พระสงฆ์ที่มีอายุและพรรษาต่างกัน มีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน
ส่วนพระสงฆ์ที่มีวุฒิการศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาสามัญ และตำ�แหน่งทางสงฆ์ต่างกัน มีความคิดเห็น
แตกต่างกันอย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติที่ระดับ .05
3. ปัญหาของการจัดการศาสนสมบัติเชิงบูรณาการของวัดในเขตตำ�บลบางม่วง อำ�เภอบางใหญ่
จังหวัดนนทบุรี ที่มากที่สุด คือ พระสงฆ์ในเขตพื้นที่และญาติโยมไม่ร่วมมือกัน รองลงมา คือ ทัศนคติของ
ทั้งพระสงฆ์และผู้ที่เกี่ยวข้องไม่ตรงกัน และน้อยที่สุด คือ พระสังฆาธิการยังเข้าใจกฎหมายเกี่ยวกับการ
จัดการศาสนสมบัติไม่ตรงกัน ทำ�ให้เกิดความผิดพลาด นอกจากนี้ ยังพบว่า การจัดการและการบริหาร
ศาสนวัตถุนน้ั จะเน้นไปทีก่ ฎหมายทางคณะสงฆ์ หรือเป็นไปตามข้อบังคับทีก่ �ำ หนดไว้ ส่วนมากจะให้ไวยาวัจรกร
หรือผู้ที่เกี่ยวข้องมาดำ�เนินการ และรับทราบตามที่กำ�หนดไว้
4. ข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิจัยเกี่ยวกับเรื่องหน้าที่การดูแลแทนนั้น ขึ้นอยู่กับความประพฤติของ
คนในวัด หรือคนทีด่ แู ลว่า สามารถตักเตือนได้หรือไม่ ถ้าตักเตือนไม่ได้ ก็ให้เป็นไปตามกระบวนการ ส่วนในด้าน
การพัฒนาวัดนั้นจะต้องใช้ความเมตตา จะใช้อำ�นาจมากเกินไปไม่ได้ กล่าวคือ การจัดการแก้ไขปัญหาจะเน้น
ไปที่ความเรียบร้อยและความสงบภายในวัด เพื่อให้อยู่กันอย่างสันติสุข
Abstract
The objectives of this mixed method research were (1) to study and compare
the management of temple property based on integration, and (2) to investigate and
subsequently provide recommendations on the problems and hindrances regarding the
management of temples in Bang Muang subdistrict, Bang Yai district, Nonthaburi province.
The quantitative part of the research was conducted using a questionnaire, while qualitative
data were also collected via means of an in-depth interview with key informants. The results
indicated that:
1. Overall, the temples under study managed their property based on integration
at a high level. Individual areas of management were ranked by respondents and
interviewees from high to low in the following order: property management in accordance
with the law, supervision of the temple affairs by managing agents, and management of the
temples with residential monks.
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2. Comparisons of the opinions of the respondents and interviewees, with reference
to the property management of the temples revealed the following: Monks with different ages and monkhood tenures did not differ in their opinions, whereas those with differences
in Dhamma studies, levels of formal education, and ecclesiastical positions did show
differences at a 0.05 level of significance.
3. Problems involving property management, ranked from most to least, were as
follows: lack of cooperation between local monks and temple goers, differences in attitudes
between the monks and the people in the community, and different interpretations of
related laws by ecclesiastical official monks, resulting in mismanagement of temple
matters. Moreover, it was also found that the management of religious property was
mainly concerned with Sangha laws and regulations. Temple-wardens or related authorized
individuals actually did most of the work related to management of temple property.
4. Recommendations from the study with regard to the delegation of supervisory
functions, depended largely on the personal conduct of the people in the temple
compound. If they were too difficult to handle, the wardens would let the system take
over. It is also suggested that the process of establishing the temple development requires
kindness and leniency, with the aim of maintaining orderliness and peacefulness in the
temple.
Keywords: Temple Property Management; Integration; Law
บทนำ�

การสร้างวัดในพระพุทธศาสนาเป็นอุดมคติที่บรรพบุรุษได้ปฏิบัติและวางรากฐาน โดยปัจจุบัน
ประเทศไทย มีจำ�นวนประชากรทั้งสิ้น 65,729,098 คน โดยมีศาสนาพุทธเป็นศาสนาหลักเนื่องจาก
มีพุทธศาสนิกชนเป็นจำ�นวนกว่า 61,746,429 คน (หกสิบเอ็ดล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นหกพันสี่ร้อยยี่สิบเก้าคน)
คิดเป็นร้อยละ 93.94% (สำ�นักงานศาสนสมบัติ, กองพุทธศาสนสถาน, 2562) ของจำ�นวนประชากรทั้งหมด
มาเป็นระยะเวลานับพันปี โดยบุคคลทีน่ บั ถือพระพุทธศาสนามีทกุ ระดับชัน้ ตัง้ แต่พระมหากษัตริย์ เชือ้ พระวงศ์
จนกระทั่งถึงระดับปุถุชนคนธรรมดาทั่วไป ซึ่งความนิยมของคนไทยที่นับถือศาสนาพุทธ มักจะสร้างวัด
ด้วยตนเองหรือรวมตัวเป็นหมู่คณะสร้างเพื่อเป็นการทำ�บุญ และเพื่อเป็นเกียรติทั้งแก่ตนเองและวงศ์ตระกูล
ทำ�ให้ประเทศไทยมีวัดที่สร้างขึ้นโดยบุคคลทุกระดับชั้น เช่น ในยุคสุโขทัย มีประเพณีนิยมสร้างวัดโดยใช้
ชื่อของกษัตริย์ เจ้าขุนมูลนาย หรือผู้บริจาคทรัพย์ เป็นชื่อของวัด ทำ�ให้ทั่วทุกภาคของประเทศไทยมีวัด
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ที่ถูกสร้างอยู่เป็นจำ�นวนมาก วัดในพระพุทธศาสนาไม่ได้เป็นเพียงแค่สถานที่อันสงบสุขอย่างเดียว ซึ่งเป็น
สถานที่อันคนทั่วไปได้ใช้เป็นสถานที่เพื่อการพักผ่อนหย่อนใจ และแสวงหาหลักธรรมเพื่อการพัฒนาจิตใจ
(พระครูโกศลวิหารคุณ, 2562)
เมื่อระยะเวลาผ่านไปทำ�ให้สิ่งปลูกสร้างในวัดได้กลายเป็นโบราณสถาน ที่ทรงคุณค่าและมากมูลค่า
ทางจิตใจของชาวพุทธ สิง่ ปลูกสร้างเหล่านีใ้ นปัจจุบนั ถูกเรียกว่า “ศาสนสมบัต”ิ ซึง่ ใน พระราชบัญญัตคิ ณะสงฆ์
พ.ศ. 2505 เป็นต้นมา ได้ให้ความสำ�คัญและกล่าวถึงภาระหน้าที่ของวัดในการดูแลรักษา และการเข้ามา
ดูแลของหน่วยงานภาครัฐ เช่น กรมศิลปากร เป็นต้น ทำ�ให้การดูแลรักษาศาสนสมบัติเหล่านี้ไม่ใช่เป็นภาระ
หน้าทีส่ ทิ ธิขาดของวัดเพียงอย่างเดียว จำ�เป็นจะต้องดูแลร่วมกันระหว่างทางโลกและทางธรรม ซึง่ เรือ่ งเหล่านี้
ผู้ดูแลวัดหรือเจ้าคณะผู้ปกครอง ยังขาดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องอยู่มาก โดยพิจารณาจากเหตุการณ์
ความขัดแย้งที่ปรากฏขึ้นจากปัญหาการรุกลํ้าที่ของชุมชนหรือชาวบ้านรอบวัดที่เข้ามาใช้พื้นที่วัดในการ
อาศัยตั้งรกรากอยู่เป็นระยะเวลานาน จนกระทั่งบางพื้นที่เกิดกรณีพิพาทรุนแรงขึ้น เช่น ปลายปี 2557 กรณี
ของวัดไผ่ล้อม จังหวัดนครปฐม เกิดกรณีพิพาทเรื่องที่ดินกับชุมชนวัดไผ่ล้อมกว่า 76 หลังคาเรือน เนื่องจาก
ทางวัดต้องการเวนคืนทีด่ นิ ทีช่ าวบ้านเช่าอยูใ่ นปัจจุบนั คืน (เดลินวิ ส์, 2557) เพือ่ จะสร้างเป็นอาคาร หากชาวบ้าน
ต้องการอาศัยอยู่ต่อจะต้องใช้เงินจำ�นวนมากซื้อสิทธิเข้าอยู่ใหม่ และต้นปี 2558 กรณีพิพาทของวัดชัยพฤกษมาลาราชวรวิหาร ย่านตลิง่ ชัน กรุงเทพมหานครฯ กับชาวบ้านชุมชนชัยพฤกษมาลากว่า 200 คน (Spring News Online,
2560) เนื่องจากชาวบ้านไม่พอใจที่พระปริยัติวโรปการ เจ้าอาวาส สั่งปิดประตูเข้าออกบริเวณด้านหลังวัด
ทำ�ให้ชาวบ้านในชุมชนและบริเวณใกล้เคียงได้รบั ความเดือดร้อน แต่หากชาวบ้านต้องการข้ามฝัง่ ก็ตอ้ งเสียค่าที่
และค่ากุญแจกับทางวัดเป็นจำ�นวนเงิน 400 บาทต่อเดือน และเจ้าอาวาสเริ่มไม่ต่อสัญญากับชาวชุมชน
เพื่อเตรียมจะขับไล่ต่อไป และในช่วงเดือนกันยายน 2558 ชุมชนวัดกัลยาณ์ ถูกวัดกัลยาณมิตรวรวิหาร
กรุงเทพมหานคร ตัวแทนของวัดกัลยาณมิตรนำ�เจ้าหน้าที่บังคับคดีหลังจากที่ฟ้องขับไล่ชาวชุมชนจำ�นวน
54 หลังคาเรือน จากจำ�นวนชุมชนทั้งหมด 230 หลังคาเรือน โดยมีข้ออ้าง ต้องการพัฒนาเป็นแหล่งศึกษา
เรียนรู้พุทธประวัติ และประวัติศาสตร์ความเป็นมาของวัด แต่ข้อเท็จจริงที่ปรากฏ คือ ได้มีการทุบทำ�ลาย
โบราณสถานหลายอย่าง ทั้งที่โบราณสถานเหล่านั้นได้ขึ้นทะเบียนกับทางกรมศิลปากรไว้แล้ว ยังไม่รวมถึง
การส่งคนมาพูดจาข่มขู่ คุกคามกันถึงหน้าบ้าน หากไม่ยา้ ยออกไปอาจจะได้รบั อันตรายกับชีวติ และทรัพย์สนิ
เป็นต้น (ข่าวไทยพีบีเอส, 2558) สะท้อนว่าการทำ�งานหรือการตัดสินใจของเจ้าอาวาสในฐานะผู้มีอำ�นาจ
โดยตรงได้ใช้หลักกฎหมายทางโลกเป็นข้อมูลในการตัดสินใจในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น
การบริหารจัดการศาสนสมบัตขิ องวัดและผูม้ อี �ำ นาจบริหารจัดการวัด ทีย่ ดึ เพียงหลักกฎหมายทางโลก
แต่ขาดการนำ�หลักธรรมในพระพุทธศาสนามาใช้ในการแก้ไขปัญหาแบบบูรณาการ เพื่อให้พัฒนาจิตใจให้รู้จัก
ความถูกและผิด และปัญญาให้เข้าใจความจริง โดยผลทีต่ ามมาคือ มีความเสมอภาค/เทีย่ งธรรม และความเปิดเผย
โปร่งใส และคุณธรรม (พระมหาขวัญชัย กิตฺติเมธี, 2562) ต่างจากเนื้อความที่ปรากฏในพระราชบัญญัติ
ลักษณะปกครองคณะสงฆ์ ร.ศ. 121 ทีว่ า่ “พระภิกษุสงฆ์ แม้มพี ระวินยั เป็นกฎหมายสำ�หรับตัวอยูส่ ว่ นหนึง่ แล้วก็
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ยังจะต้องอยู่ในใต้อำ�นาจแห่งกฎหมายฝ่ายอาณาจักรอีกส่วนหนึ่ง ซึ่งตราไว้เฉพาะหรือเพื่อคนทั่วไปและ
ยังควรอนุวัตจารีตของบ้านเมือง อันไม่ขัดต่อกฎหมายสองประเภทนั้นอีก” ซึ่งสามารถสรุปได้ว่า พระภิกษุ
ในพระพุทธศาสนาจำ�เป็นต้องให้ความสำ�คัญกับกฎหมายอยู่ 3 ประเภท คือ กฎหมายแผ่นดิน 1 พระวินัย 1
และจารีต 1 (“พระราชบัญญัติลักษณะปกครองคณะสงฆ์ ร.ศ. 121,” 2554) ซึ่งกฎหมายทั้ง 3 ประเภทล้วน
มีความสำ�คัญในการตัดสินใจของเจ้าอาวาสผู้มีบทบาทหน้าที่ในฐานะผู้ดูแลโดยตรง
จากปรากฏการณ์ ดั ง กล่ า วนี้ จึ ง สะท้ อ นถึ ง ความรู้ ค วามเข้ า ใจในการจั ด การศาสนสมบั ติ เชิ ง
พุทธบูรณาการ โดยเฉพาะในส่วนของบทบาทหน้าที่ของเจ้าอาวาส การทำ�ความเข้าใจในเรื่องศาสนสมบัติ
จึงเป็นเรือ่ งสำ�คัญ เพราะหากไม่สามารถบริหารจัดการได้อย่างถูกต้อง อาจจะกลายเป็นกรณีพพิ าททีส่ ง่ ผลกระทบ
กลายเป็นเรือ่ งราวใหญ่โตต่อไปในอนาคต และทีส่ �ำ คัญสามารถส่งผลกระทบต่อจิตใจและศรัทธาของคนในประเทศ
ที่นับถือพระพุทธศาสนาเป็นส่วนใหญ่ได้ ผู้วิจัยจึงมีความสนใจในการนำ�หลักธรรมในพระพุทธศาสนามา
ประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว ให้เกิดการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขระหว่างวัดและชุมชน (Kyaing,
2019) แต่กระบวนการปรับเปลี่ยนจริตต้องอาศัยบุคคล เวลา สถานที่ สภาพแวดล้อม และอุปกรณ์ ทุกส่วน
ต้องความสัมพันธ์กันและมีระดับเพียงพอและเหมาะสม สภาพจิตย่อมเกิดปฏิกิริยาการตื่นรู้และมีพฤติกรรม
ทั้งภายในและภายนอกเปลี่ยนไปอย่างเป็นบัณฑิตในพระพุทธศาสนา (ชํานาญ วงรัศมีเดือน, 2562) โดย
นำ�หลักธรรมในพระพุทธศาสนา คือ สาราณียธรรม และสังคหวัตถุ 4 เป็นต้น ซึ่งเป็นหลักธรรมสำ�คัญที่
เป็นที่ตั้งแห่งความระลึกถึงกัน และการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขได้ ถือว่าเป็นหลักพุทธธรรมที่เป็นพลังใน
การสร้างความสามัคคีของวัดและชุมชนได้เป็นอย่างดี (มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2539) โดยเฉพาะในเขต
ตำ�บลบางม่วง อำ�เภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี เป็นพื้นที่ที่มีการสร้างวัดเป็นจำ�นวนมากมาตั้งแต่ครั้งโบราณ
หลายร้อยปี สะท้อนถึงความศรัทธาต่อพระพุทธศาสนามาอย่างแน่นแฟ้นและยาวนาน ทำ�ให้บริเวณเขตพืน้ ทีน่ ้ี
กลายเป็นพื้นที่ที่มีโบราณสถานที่จัดเป็นศาสนสมบัติทั้งของวัดและศาสนสมบัติกลาง เช่น พระปรางค์ที่
มีอายุมากถึง 600 ปี ของวัดปรางค์หลวง มณฑปรอยพระพุทธบาทจำ�ลอง ที่มีอายุอย่างน้อย 300 ปี ของวัด
อัมพวัน เป็นต้น ความเก่าแก่ของวัดในเขตพืน้ ทีต่ �ำ บลบางม่วง อำ�เภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี มีพน้ื ทีซ่ ง่ึ ชุมชน
ได้เข้ามาขออยูอ่ าศัยหรือชุมชนได้เช่าพืน้ ทีเ่ ป็นทีอ่ ยูอ่ าศัยมานาน หากวัดจำ�เป็นต้องใช้พน้ื ทีด่ นิ วัดในการสร้าง
สาธารณประโยชน์หรือพัฒนาเพือ่ การบำ�รุงวัด ก็จะเกิดเป็นฉนวนเหตุของความขัดแย้งรุนแรงกับชุมชนโดยรอบได้
โดยไม่สามารถทีจ่ ะหลีกเลีย่ งได้ โดยเฉพาะกรณีเรือ่ งทีด่ นิ ของวัดทีถ่ กู รุกลา้ํ โดยชุมชนเข้ามาในเขตพืน้ ทีศ่ าสนสมบัติ
ก็เช่นเดียวกันเกิดเป็นกรณีพิพาทในเขตตำ�บลบางม่วง อำ�เภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี บ่อยครั้ง
ดังนั้น การวิจัยเรื่อง “การจัดการศาสนสมบัติเชิงพุทธบูรณาการของวัดในเขตตำ�บลบางม่วง อำ�เภอ
บางใหญ่ จังหวัดนนทบุร”ี โดยการบูรณาการหลักธรรมในพระพุทธศาสนามีสาราณียธรรม 6 และสังคหวัตถุ 4
เป็นต้น เพื่อการแก้ไขปัญหา โดยผลของการศึกษาครั้งนี้จะนำ�ไปสู่ข้อเสนอหรือแนวทางในการแก้ไขปัญหา
การจัดการศาสนสมบัติเพื่อป้องกันกรณีพิพาทและความขัดแย้ง และเกิดการจัดการอย่างยั่งยืนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพต่อไป
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาการจัดการศาสนสมบัติเชิงบูรณาการของวัดในเขตตำ�บลบางม่วง อำ�เภอบางใหญ่
จังหวัดนนทบุรี จำ�แนกตามปัจจัยส่วนบุคคล
2. เพือ่ เปรียบเทียบการจัดการศาสนสมบัตเิ ชิงบูรณาการของวัดในเขตตำ�บลบางม่วง อำ�เภอบางใหญ่
จังหวัดนนทบุรี จำ�แนกตามปัจจัยส่วนบุคคล
3. เพื่อศึกษาปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดการศาสนสมบัติเชิงบูรณาการของวัด
ในเขตตำ�บลบางม่วง อำ�เภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี จำ�แนกตามปัจจัยส่วนบุคคล
ขอบเขตการวิจัย
ขอบเขตด้านตัวแปร
ตัวแปรต้น (independent variables) ได้แก่ คุณลักษณะทางประชากรของพระสงฆ์ท่ี ประกอบด้วย
อายุ พรรษา วุฒิการศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาสามัญ และวุฒิการดำ�รงตำ�แหน่ง
ตัวแปรตาม (dependent variables) ได้แก่ การจัดการศาสนสมบัติเชิงบูรณาการของวัดในเขต
ตำ�บลบางม่วง อำ�เภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี ประกอบด้วย (1) ด้านจัดการศาสนสมบัติวัดตามข้อกฎหมาย
(2) ด้านการดูแลวัดและศาสนสมบัตวิ ดั ของผูป้ ฏิบตั หิ น้าทีแ่ ทน (3) ด้านการบริหารจัดการศาสนสมบัตขิ องวัด
ที่มีพระสงฆ์ และ (4) ด้านจัดการศาสนสมบัติโดยการจัดการความขัดแย้ง
ขอบเขตด้านประชากรและผู้ให้ข้อมูลสำ�คัญ
1. ประชากร (population) ได้แก่ ประชากรพระสงฆ์ จำ�นวน 125 รูป ผู้ที่อยู่ในกลุ่มการจัดการ
ศาสนสมบัติเชิงบูรณาการของวัดในเขตตำ�บลบางม่วง อำ�เภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี จำ�แนกตามปัจจัย
ส่วนบุคคล
2. ผูใ้ ห้ขอ้ มูลสำ�คัญ (key informant) ได้แก่ บุคลากรทีม่ คี วามรู้ มีความเชีย่ วชาญเกีย่ วกับการจัดการ
ศาสนสมบัตเิ ชิงบูรณาการของวัดในเขตตำ�บลบางม่วง อำ�เภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี จำ�แนกตามปัจจัยส่วนบุคคล
รวมทั้งสิ้น 7 รูป/คน
ขอบเขตด้านพื้นที่
พื้นที่ที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ วัดและชุมชนรอบวัดในเขตการปกครองคณะสงฆ์มหานิกาย ตำ�บล
บางม่วง อำ�เภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี จำ�นวน 5 วัด
ขอบเขตด้านระยะเวลา
ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู้ศึกษาได้ดำ�เนินการวิจัยตั้งแต่เดือนมีนาคม 2561 ถึงเดือนสิงหาคม 2561
รวมเป็นระยะเวลา 6 เดือน
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การทบทวนวรรณกรรม
แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการ
พัฒนาการของการทำ�งานอย่างเป็นระบบ ถูกพัฒนามาอย่างต่อเนือ่ งจากการดำ�เนินการในแวดวงธุรกิจ
ที่เน้นการทำ�งานให้ได้ผลอย่างมีประสิทธิภาพ คือ การกำ�หนดเป้าหมายให้ชัดเจน จากนั้นดำ�เนินการหรือ
ปฏิบตั งิ านเป็นขัน้ ตอนให้สอดคล้องกับเป้าหมายทีอ่ งค์กรหรือบุคคลได้ก�ำ หนดไว้ ติดตามควบคุมการดำ�เนินงาน
เพือ่ ให้การดำ�เนินงานขององค์กรให้มปี ระสิทธิภาพสูงสุด โดยกระบวนการหรือขัน้ ตอนดังกล่าวจะต้องมีการนำ�
ของผู้นำ�ในแต่ละส่วนงานที่มีการแบ่งหรือกำ�หนดหน้าที่ในการทำ�งานอย่างชัดเจน
การจัดการ หมายถึง การสั่งการ การควบคุมงาน และการดำ�เนินงาน โดยในภาษาอังกฤษจะมีคำ�
ใกล้เคียงที่มักใช้แทนกันตลอดคือ คำ�ว่า “Management” และคำ�ว่า “Administration” ซึ่งหากสังเกตก็จะ
พบว่า คำ�ว่า “Management” มีใช้กันแพร่หลายมากกว่าในวงการธุรกิจ และคำ�ว่า “Administration” จะมี
การใช้แพร่หลายในการบริหารราชการแผ่นดิน แต่ก็มักจะมีการนำ�ไปใช้แทนกันเสมอ โดยความหมายของ
คำ�ว่า “Management” จะหมายถึง การนำ�เอานโยบายไปปฏิบัติจริง แต่คำ�ว่า “Administration” จะเน้น
เรื่องการบริหารที่เกี่ยวกับการจัดการนโยบาย (บุญเลิศ เย็นคงคา, 2546) การทำ�งานของคนเหล่านั้นมีทิศทาง
ทีก่ �ำ หนดโดยบุคคลอืน่ ๆ แต่มหี น้าทีเ่ พือ่ คอยสนับสนุนและคอยช่วยเหลือในการทำ�งานของพวกเขาเอง เราเรียก
การทำ�งานของพวกเขาว่า การจัดการ” (Schermerhorn, 2009)
แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการศาสนสมบัติ
การจัดการ เป็นการดำ�เนินกิจกรรมหรือภารกิจอย่างใดอย่างหนึ่งที่ต้องอาศัยการทำ�งานร่วมกัน
อย่างเป็นระบบ โดยต้องอาศัยคนตัง้ แต่ 2 คนขึน้ ไปในการร่วมกันทำ�งาน เพีอ่ ให้เกิดการทำ�งานอย่างมีประสิทธิผล
และประสิทธิภาพ โดยสามารถจัดสรรทรัพยากรทีม่ อี ยูอ่ ย่างจำ�กัด ให้เกิดประโยชน์สงู สุด โดยการทำ�งานดังกล่าว
มักจะเป็นภาระของผู้นำ�ขององค์กรนั้น ๆ อย่างมีทิศทางที่ชัดเจน โดยในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้กำ�หนด
เอาแนวคิดของนักคิดนักบริหารที่มีหลักการหรือทฤษฎีเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไปในด้านการบริหารจัดการ
มาใช้เป็นหลักในการบริหารจัดการศาสนสมบัติแบบบูรณาการ เพราะฉะนั้นเมื่อมนุษย์ถือเป็นส่วนสำ�คัญ
กระบวนการบริหารจัดการแล้ว จึงมีความจำ�เป็นที่จะต้องทำ�การศึกษาถึงบุคคลผู้มีอำ�นาจจัดการศาสนสมบัติ
ของวัดดังที่จะกล่าวต่อไป เนื่องจากบุคคลดังกล่าวมีความสำ�คัญในกระบวนการบริหารจัดการศาสนสมบัติ
ของวัดในฐานะทีเ่ ป็นผูค้ วบคุมทิศทางการบริหารของวัดไว้ทง้ั หมด (กฤติน จันทร์สนธิมา, 2557) โดยศาสนสมบัติ
ของวัดมีความสำ�คัญในการจัดการศาสนสมบัติกลางนั้น ต้องจัดให้เป็นไปเพื่อประโยชน์ ดังนี้ (1) เพือ่ ประโยชน์
ของทางราชการ (2) เพือ่ ประโยชน์ของความมัน่ คงของชาติ (3) เพือ่ ประโยชน์ของความมัน่ คงของพระศาสนา
(4) เพื่อประโยชน์สำ�หรับสังคมส่วนรวม (5) เพื่อประโยชน์สำ�หรับผู้อยู่อาศัย หรือ (9) เพื่อประโยชน์อื่นใด
อันไม่ขัดต่อหลักการในทางพระพุทธศาสนา (ฉลอง ช่วยธานี, 2555)
37

วารสารรามคำ�แหง ฉบับบัณฑิตวิทยาลัย ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน 2563
Ramkhamhaeng University Journal: Graduate School Vol. 3 No. 1 January - April 2020
ISSN 2651-1673 (Print) ISSN 2672-9210 (Online)

แนวคิดเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชน
การมีสว่ นร่วมของประชาชนเป็นหลักการสากลทีอ่ ารยประเทศให้ความสำ�คัญ การส่งเสริมการบริหาร
ราชการแบบมีส่วนร่วมเป็นเงื่อนไขสำ�คัญของความสำ�เร็จของการพัฒนาระบบราชการให้สามารถตอบสนอง
ความต้องการและเอือ้ ต่อประโยชน์สขุ ของประชาชน รวมทัง้ เป็นประเด็นหลักในการพัฒนาระบอบประชาธิปไตย
แบบมีส่วนร่วมตามหลักธรรมาภิบาลที่ภาครัฐต้องเปิดโอกาสให้ประชาชนและผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนรับรู้
ร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ เพือ่ สร้างความโปร่งใสและเพิม่ คุณภาพการตัดสินใจของภาครัฐให้ดขี น้ึ และเป็นทีย่ อมรับ
ร่วมกันของทุกฝ่าย รายงานการประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความเป็นเลิศด้านความโปร่งใสและ
ส่งเสริมการมีสว่ นร่วมของประชาชน ระบุวา่ แนวคิดเกีย่ วกับการมีสว่ นร่วมของประชาชน มี 4 ประการด้วยกัน
(สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2551) คือ (1) การมีส่วนร่วมเป็นสิทธิ และเป็นเอกสิทธิของบุคคลที่ต้อง
ให้ความเคารพและให้เกียรติ บุคคลต้องไม่ถูกบังคับและครอบงำ� (2) การมีส่วนร่วม คือ การทำ�งานเป็นกลุ่ม
เป็นผลรวมของข้อผูกมัดของแต่ละบุคคล ซึง่ แสดงออกในรูปของพฤติกรรมร่วม และผลประโยชน์รว่ มบนพืน้ ฐาน
ความเชือ่ ทีว่ า่ โครงการเป็นของพวกเขา เพือ่ พวกเขา (3) การมีสว่ นร่วม คือ ส่วนสำ�คัญของกระบวนการบริหาร
การพัฒนาชนบท การมีส่วนร่วมถูกดำ�เนินการใน 2 บริบท คือ ประการแรก นักบริหารจะต้องทำ�ในสิ่งที่
ประชาชนมุ่งหวัง และต้องให้ประชาชนแสดงความคิดเห็น ประการที่สอง โครงการพัฒนาต้องให้ประชาชน
รับรู้เข้าใจในโครงการและรู้ถึงทรัพยากรที่จำ�เป็น รวมทั้งประเด็นต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากผลโครงการ และ (4)
การมีส่วนร่วม คือ การชี้วัดการพัฒนาชนบท ยิ่งการมีส่วนร่วมของประชาชนในระดับพื้นฐานมากขึ้นเท่าใด
ก็แสดงว่า ผลประโยชน์จะตกเป็นของประชาชนมากขึ้นเท่านั้น สอดคล้องกับองค์การสหประชาชาติที่กล่าว
ไว้ว่า เงื่อนไขสำ�คัญเบื้องต้นในการมีส่วนร่วมของประชาชนมี 5 ประการ (United Nation, 1981) คือ
(1) ภาครัฐต้องยอมรับในแนวคิดของการมีสว่ นร่วมของประชาชนก่อนในเบือ้ งต้น และบรรจุหลักการนีไ้ ว้ในแผน
หรือนโยบายระดับต่าง ๆ ด้วย (2) ต้องมีองค์กรพืน้ ฐานของประชาชนทีส่ ามารถเป็นตัวแทนในการเจรจาต่อรอง
กับกลุ่มผลประโยชน์ และบุคคลอื่น ๆ ได้ (3) ประชาชนต้องมีอิสระในความคิดริเริ่มและในการตัดสินใจ
ในระดับท้องถิน่ เพือ่ กำ�หนดกิจกรรมของตนเอง (4) ชุมชนต้องมีการไหลเวียนของข่าวสารความรูใ้ หม่ ๆ โดยเฉพาะ
ในหลักการและปรัชญาของการพัฒนาเทคนิควิธีการในการจัดการทรัพยากร และความรู้ในการบริหารงาน
และ (5) ชุมชนจะต้องได้รับการสนับสนุนด้านทรัพยากรต่าง ๆ รวมทั้งความคิดและเทคนิคที่จำ�เป็นในการ
มีส่วนร่วม
สรุปได้ว่า ศาสนสมบัติ และวัด คือส่วนเดียวกัน จะเห็นว่า การบริหารจัดการของวัดเป็นปัญหา
ทีเ่ กิดขึน้ เป็นเวลานาน การเปลีย่ นแปลงในแต่ละส่วนขึน้ อยูก่ บั การจัดการคณะสงฆ์ตามข้อระเบียบและกฎหมาย
ของแต่ละฉบับ จะเห็นว่า แต่ละคนนั้นให้ความสำ�คัญต่อการบริหารวัดเป็นอย่างมาก เนื่องจากจำ�เป็นที่จะ
ต้องทำ�การศึกษาถึงบุคคลผู้มีอำ�นาจจัดการศาสนสมบัติของวัด สามารถสรุปแนวคิดเกี่ยวกับการจัดการ
ศาสนสมบัติ ประกอบด้วย (1) บทบาทในการบริหารจัดการศาสนวัด ตามข้อกฎหมายว่าด้วยภารกิจหน้าที่
ของเจ้าอาวาสในการปกครอง บำ�รุงดูแลรักษาวัด และให้ความสะดวกตามอันสมควร (2) บทบาทการดูแล
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วัดและศาสนสมบัติวัด ของผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนตามข้อกฎหมาย ในส่วนนี้จะเหมือนกับเจ้าอาวาสในการดูแล
วัดแต่ต้องมีการตรวจสอบ และอยู่ในดุลพินิจของผู้เกี่ยวข้อง (3) บทบาทในการบริหารจัดการศาสนสมบัติ
วัดที่มีพระสงฆ์ เป็นบทบาทของเจ้าอาวาสที่อยู่กับพระสงฆ์ที่จำ�พรรษา โดยมีอำ�นาจหน้าที่ตามกำ�ลังสมควร
และ (4) บทบาทในศาสนสมบัติในการจัดการความขัดแย้ง ในส่วนนี้เป็นวิธีการจัดการความขัดแย้งที่เกิดขึ้น
ภายในวัดตามวิธีการและกระบวนการในการแก้ปัญหา
วิธีดำ�เนินการวิจัย
การวิจัยเรื่อง “การจัดการศาสนสมบัติเชิงบูรณาการของวัดในเขตตำ�บลบางม่วง อำ�เภอบางใหญ่
จังหวัดนนทบุรี” เป็นการวิจัยแบบผสานวิธี ระหว่างการวิจัยเชิงปริมาณ โดยใช้วิธีการวิจัยเชิงสำ�รวจจาก
การแจกแบบสอบถาม และเชิงคุณภาพ โดยทำ�การสัมภาษณ์เชิงลึก กับผู้ให้ข้อมูลสำ�คัญ ผู้วิจัยวิเคราะห์
ข้อมูลจากแบบสอบถามโดยใช้โปรแกรมสำ�เร็จรูปเพือ่ การวิจยั ทางสังคมศาสตร์ โดยใช้ สถิตพิ รรณนา (descriptive
statistics) สำ�หรับอธิบายลักษณะทัว่ ไปของกลุม่ ตัวอย่างและพรรณนา “การจัดการศาสนสมบัตเิ ชิงบูรณาการ
ของวัดในเขตตำ�บลบางม่วง อำ�เภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุร”ี สถิตทิ ใ่ี ช้ คือ ค่าความถี่ (frequency), ค่าร้อยละ
(percentage), ค่าเฉลี่ย (mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation--SD) การวิเคราะห์
ข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์ของผู้ให้ข้อมูลสำ�คัญตามวัตถุประสงค์การวิจัย โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์เนื้อหา
(content analysis technique) ประกอบบริบท (context) และสังเคราะห์ข้อมูลตามวัตถุประสงค์การวิจัย
และนำ�เสนอต่อไป
ผลการวิจัย
การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม และการสัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย เกี่ยวกับการ
จัดการศาสนสมบัติเชิงบูรณาการของวัดในเขตตำ�บลบางม่วง อำ�เภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี” ได้ผลการวิจัย
ดังนี้
ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม
อายุของพระสงฆ์ โดยเรียงจากค่ามากที่สุด ประกอบด้วย พระสงฆ์ที่มีอายุ 50 ปีขึ้นไป จำ�นวน
40 รูป คิดเป็นร้อยละ 41.7 พรรษาของพระสงฆ์ โดยเรียงจากค่าที่มากที่สุด ประกอบด้วย พระสงฆ์ที่มี
พรรษา 11 พรรษาขึน้ ไป จำ�นวน 64 รูป คิดเป็นร้อยละ 66.7, วุฒกิ ารศึกษานักธรรม โดยเรียงจากค่ามากทีส่ ดุ
ประกอบด้วย พระสงฆ์ที่มีวุฒิการศึกษานักธรรมเอก จำ�นวน 61 รูป คิดเป็นร้อยละ 63.5 รองลงมา พระสงฆ์
ที่มีวุฒิการศึกษาตํ่ากว่าปริญญาตรี จำ�นวน 61 รูป และวุฒิการดำ�รงตำ�แหน่ง คือ พระลูกวัด จำ�นวน 89 รูป
คิดเป็นร้อยละ 92.7
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ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล การจัดการศาสนสมบัตเิ ชิงบูรณาการของวัดในเขตตำ�บลบางม่วง อำ�เภอบางใหญ่
จังหวัดนนทบุรี
จากผลการวิเคราะห์ พบว่า การจัดการศาสนสมบัติเชิงบูรณาการของวัด ภาพรวมอยู่ในระดับมาก
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านโดยเรียงลำ�ดับจากค่ามากที่สุดไปหาน้อยที่สุด พบว่า ด้านการจัดการศาสนสมบัติ
วัดตามข้อกฎหมายมีค่ามากที่สุด (X̄ = 4.368) รองลงมา คือ ด้านการดูแลวัดและศาสนสมบัติวัดของผู้ปฏิบัติ
หน้าที่แทน (X̄ = 4.354) และน้อยที่สุด คือ ด้านการบริหารจัดการศาสนสมบัติของวัดที่มีพระสงฆ์ (X̄ = 4.308)
1. ด้านจัดการศาสนสมบัตวิ ดั ตามข้อกฎหมายอยูใ่ นระดับมาก เมือ่ พิจารณาเป็นรายข้อโดยเรียงลำ�ดับ
จากค่ามากที่สุดไปหาน้อยที่สุด พบว่า การสอดส่องดูทั้งคฤหัสถ์และบรรพชิตภายในวัดให้คงอยู่ ซึ่ง
พระธรรมวินัยมีค่ามากที่สุด (X̄ = 4.531) รองลงมา คือ มีการบูรณะ สิ่งก่อสร้าง และสถานวัตถุภายในวัด
จากที่เคยใช้ไม่ได้ ให้กลับมาใช้งานได้ (X̄ = 4.510) และน้อยที่สุด คือ มีการปรับสถานวัตถุภายในวัดเพิ่มเติม
ให้อยู่ในสภาพที่ดี (X̄ = 4.031)
2. ด้านการดูแลวัดและศาสนสมบัตวิ ดั ของผูป้ ฏิบตั หิ น้าทีแ่ ทนอยูใ่ นระดับมาก เมือ่ พิจารณาเป็นรายข้อ
โดยเรียงลำ�ดับจากค่ามากทีส่ ดุ ไปหาน้อยทีส่ ดุ พบว่า สามารถให้ความสำ�คัญกับการดูแลความสะอาดภายในวัด
ให้สะอาดมีค่ามากที่สุด (X̄ = 4.447) รองลงมา คือ ผู้แทนของวัดของเจ้าอาวาส สามารถทำ�หน้าที่แทนได้
เป็นอย่างดี (X̄ = 4.375) และน้อยที่สุด คือ อำ�นาจของผู้เกี่ยวข้อง สามารถตรวจสอบได้ (X̄ = 4.239)
3. ด้านการบริหารจัดการศาสนสมบัติของวัดที่มีพระสงฆ์อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ
โดยเรียงลำ�ดับจากค่ามากที่สุดไปหาน้อยที่สุด พบว่า มีการลงทะเบียนทรัพย์สินที่จัดประโยชน์ไว้ถูกต้อง
ตามกฎหมาย (X̄ = 4.437) รองลงมา คือ การเช่าที่ธรณีสงฆ์ ที่กัลปนา สามารถวางสัดส่วนบริหารได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ (X̄ = 4.385) และน้อยที่สุด มีการแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายของทางวัด เพื่อเป็นแนวทางในการ
ตรวจสอบ (X̄ = 4.270)
4. ด้านจัดการศาสนสมบัติโดยการจัดการความขัดแย้งอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ
โดยเรียงลำ�ดับจากค่ามากทีส่ ดุ ไปหาน้อยทีส่ ดุ พบว่า เน้นมีวธิ กี ารบริหารจัดการวัดในเรือ่ งของการจัดศาสนสมบัติ
ภายในวัดให้ลงตัว เพื่อลดปัญหา (X̄ = 4.427) รองลงมา คือ สามารถแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับศาสนสมบัติเมื่อมี
ความขัดแย้งเกิดขึ้นได้ตามสถานการณ์ที่เกิด (X̄ = 4.416) และน้อยที่สุด ใช้เกณฑ์ในการรักษาสัมพันธไมตรี
กับผู้ทเ่ี ป็นคู่กรณีในการแก้ปัญหาความขัดแย้ง (X̄ = 4.062)
ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบการจัดการศาสนสมบัติเชิงบูรณาการของวัดในเขตตำ�บลบางม่วง
อำ�เภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี
1. พระสงฆ์ที่มี อายุ มีความคิดเห็นต่อการจัดการศาสนสมบัติเชิงบูรณาการของวัด ไม่แตกต่างกัน
ในภาพรวมทั้งหมด และเมื่อพิจารณาในแต่ละด้านแล้ว ยังมีความเห็นไม่แตกต่างกันเช่นเดียวกัน
2. พระสงฆ์ที่มี พรรษา มีความคิดเห็นต่อการจัดการศาสนสมบัติเชิงบูรณาการของวัด ไม่แตกต่าง
กันในภาพรวมทั้งหมด และเมื่อพิจารณาในแต่ละด้านแล้ว ยังมีความเห็นไม่แตกต่างกันเช่นเดียวกัน
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3. พระสงฆ์ทม่ี ี วุฒกิ ารศึกษานักธรรม มีความคิดเห็นต่อการจัดการศาสนสมบัตเิ ชิงบูรณาการของวัด
ในเขตตำ�บลบางม่วง อำ�เภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี แตกต่างกันอย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติที่ระดับ .05
ในภาพรวมทั้งหมด และเมื่อพิจารณาในแต่ละด้านแล้ว ยังคงความเห็นแตกต่างกันเช่นเดียวกัน
4. พระสงฆ์ที่มี วุฒิการศึกษาสามัญ มีความคิดเห็นต่อการจัดการศาสนสมบัติเชิงบูรณาการของวัด
ในเขตตำ�บลบางม่วง อำ�เภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี แตกต่างกันอย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติที่ระดับ .05 ใน
ภาพรวมทั้งหมด และเมื่อพิจารณาในแต่ละด้านแล้ว ยังคงความเห็นแตกต่างกันเช่นเดียวกัน
5. พระสงฆ์ทม่ี ี วุฒกิ ารดำ�รงตำ�แหน่ง มีความคิดเห็นต่อการจัดการศาสนสมบัตเิ ชิงบูรณาการของวัด
ในเขตตำ�บลบางม่วง อำ�เภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี แตกต่างกันอย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อ
เปรียบเทียบทั้งสองตัวแปรระหว่าง พระลูกวัด และพระสังฆาธิการ ในภาพรวมทั้งหมด และเมื่อพิจารณา
ในแต่ละด้านแล้ว ยังคงความเห็นแตกต่างกันเช่นเดียวกัน
ของวัด

การวิเคราะห์เกี่ยวกับสภาพปัญหาในข้อเสนอแนะ  การจัดการศาสนสมบัติเชิงบูรณาการ

ปัญหาของการจัดการศาสนสมบัติเชิงบูรณาการของวัดที่มากที่สุด คือ พระสงฆ์ในเขตพื้นที่และ
ญาติโยมไม่ให้ความร่วมมือกัน รองลงมา คือ ทัศนคติทั้งพระสงฆ์และผู้เกี่ยวข้องไม่ตรงกัน และน้อยที่สุด
กฎหมายเกี่ยวกับการจัดการศาสนสมบัติบางส่วนมีผู้ยังไม่เข้าใจ ทำ�ให้เกิดความผิดพลาด
ผลการสัมภาษณ์เกี่ยวกับการจัดการศาสนสมบัติเชิงบูรณาการของวัด
การจัดและบริหารศาสนวัตถุนั้น การจัดการศาสนสมบัติจะเน้นไปที่กฎหมายทางคณะสงฆ์ หรือ
เป็นไปตามข้อบังคับที่กำ�หนดไว้ โดยส่วนมากจะให้ไวยาวัจรกร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องมาดำ�เนินการ และรับทราบ
ตามที่กำ�หนดไว้ ส่วนในเรื่องการหน้าที่การดูแลแทน ขึ้นอยู่กับความประพฤติของคนในวัด หรือคนที่ดูแลว่า
สามารถตักเตือนได้หรือไม่ ถ้าไม่ได้ก็เป็นไปตามกระบวนการ และในการพัฒนาวัดนั้นจะต้องใช้ความเมตตา
จะใช้เอาอำ�นาจมากเกินไปไม่ได้ และมีความเป็นการโดยส่วนมากการจัดการแก้ไขปัญหา จะเน้นไปที่ สาราณียธรรม 6
เป็นส่วนใหญ่ เพื่อความเรียบร้อยและความสงบ ภายในวัดให้อยู่อย่างสันติสุข
อภิปรายผลการวิจัย
การศึกษาเกี่ยวกับความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับการจัดการศาสนสมบัติเชิงบูรณาการ
ของวัดในเขตตำ�บลบางม่วง อำ�เภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี ในแต่ละด้าน เมื่อพิจารณาแล้วสามารถนำ�มา
อภิปรายผลได้ดังต่อไปนี้
จากผลการวิเคราะห์ พบว่า การจัดการศาสนสมบัตเิ ชิงบูรณาการของวัดในเขตตำ�บลบางม่วงอำ�เภอบางใหญ่
จังหวัดนนทบุรี ภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านโดยเรียงลำ�ดับจากค่ามากที่สุดไปหาน้อย
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ที่สุด พบว่า ด้านการจัดการศาสนสมบัติวัดตามข้อกฎหมายมีค่ามากที่สุด รองลงมา คือ ด้านการดูแลวัดและ
ศาสนสมบัตวิ ดั ของผูป้ ฏิบตั หิ น้าทีแ่ ทน และน้อยทีส่ ดุ คือ ด้านการบริหารจัดการศาสนสมบัตขิ องวัดทีม่ พี ระสงฆ์
และการอภิปรายผลเพื่อหาความสอดคล้องของงานวิจัยมีดังนี้
จากผลการวิเคราะห์ทางสถิตเิ กีย่ วกับการจัดการศาสนสมบัตเิ ชิงบูรณาการของวัดในเขตตำ�บลบางม่วง
อำ�เภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี โดยได้ผลการวิเคราะห์ดังต่อไปนี้
1. ด้านจัดการศาสนสมบัตวิ ดั ตามข้อกฎหมายอยูใ่ นระดับมาก เมือ่ พิจารณาเป็นรายข้อโดยเรียงลำ�ดับ
จากค่ามากทีส่ ดุ ไปหาน้อยทีส่ ดุ พบว่า การสอดส่องดูทง้ั คฤหัสถ์และบรรพชิตภายในวัดให้คงอยูซ่ ง่ึ พระธรรมวินยั
จากผลการวิเคราะห์อยู่ในระดับมาก และสอดคล้องกับงานวิจัยของ พระครูไพโรจน์สารคุณ (สุเทพคุณงฺกโร)
(2553) ได้ทำ�วิจัยเรื่อง ทักษะการบริหารจัดการวัดของเจ้าอาวาสในอำ�เภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี
จากผลการวิจยั พบว่า แนวทางในการพัฒนาทักษะการบริหารจัดการวัดของเจ้าอาวาสในอำ�เภอลาดหลุมแก้ว
จังหวัดปทุมธานี ในด้านเทคนิค ด้านมนุษยสัมพันธ์ ด้านความคิดรวบยอด ด้านความคิดและด้านการสอน
พบว่า การพัฒนาทักษะด้านต่าง ๆ ของเจ้าอาวาส จำ�เป็นทีจ่ ะต้องได้รบั การสนับสนุนจากหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง
ทัง้ ภาครัฐและเอกชน ในการส่งเสริมหรือจัดให้มกี ารสัมมนาทางวิชาการการแลกเปลีย่ นทางความคิด ตลอดจน
ส่งเสริมและสนับสนุนในด้านงบประมาณ บุคลากร เทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อเปิดโอกาสให้เจ้าอาวาสสามารถ
เข้าถึงวิทยาการสมัยใหม่ ข้อมูลข่าวสาร และเทคโนโลยีสมัยใหม่ได้ง่ายขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้การพัฒนาวัด
มีความเจริญก้าวหน้ามากยิ่งขึ้น อันจะส่งผลให้เกิดความมั่นคงแห่งพระพุทธศาสนาสืบต่อไปในอนาคต
2. ด้านการดูแลวัดและศาสนสมบัติวัดของผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็น
รายข้อโดยเรียงลำ�ดับจากค่ามากที่สุดไปหาน้อยที่สุด พบว่า สามารถให้ความสำ�คัญกับการดูแลความสะอาด
ภายในวัด ให้สะอาด จากผลการวิเคราะห์อยู่ในระดับมาก และสอดคล้องกับงานวิจัยของ พระมหาสุนันท์
สุนนฺโท (2557) ได้ท�ำ วิจยั เรือ่ ง การพัฒนารูปแบบการจัดการศาสนสมบัตขิ องวัดในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีผลการ
วิจัยพบว่า การพัฒนารูปแบบการจัดการศาสนสมบัติในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาตามกระบวนการจัดการ
คือ กระบวนการที่เจ้าอาวาสและคณะบุคคลจัดการใช้ศิลปะและกลยุทธ์ต่าง ๆ ดำ�เนินตามขั้นตอนต่าง ๆ
โดยความร่วมแรงร่วมใจของเจ้าอาวาสกับผูม้ สี ว่ นเกีย่ วข้องในองค์การ การตระหนักถึงความสามารถ ความถนัด
ความต้องการและความมุง่ หวังด้านความเจริญก้าวหน้าในการปฏิบตั งิ านการจัดการศึกษาศาสนสมบัตขิ องวัด
ตามเป้าหมายที่กำ�หนดไว้
3. ด้านการบริหารจัดการศาสนสมบัติของวัดที่มีพระสงฆ์อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ
โดยเรียงลำ�ดับจากค่ามากที่สุดไปหาน้อยที่สุด พบว่า มีการลงทะเบียนทรัพย์สินที่จัดประโยชน์ ไว้ถูกต้อง
ตามกฎหมาย จากผลการวิเคราะห์อยู่ในระดับมาก และสอดคล้องกับงานวิจัยของ พล อาริยะชาติกุล (2554)
ได้ทำ�งานวิจัยเรื่อง การบริหารจัดการพื้นที่วัดเพื่อปล่อยเช่า เป็นงานวิจัยเชิงปริมาณที่มุ่งเน้นศึกษาลักษณะ
ทางกายภาพของพืน้ ทีว่ ดั ตามพระราชบัญญัตคิ ณะสงฆ์ พ.ศ. 2535 โดยทำ�การศึกษาความต้องการใช้พน้ื ทีว่ ดั
ของผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย รวมไปถึงประชาชนโดยทัว่ ไปทีม่ าติดต่อกับวัดอันนำ�ไปสูก่ ารเสนอแนวทางการบริหาร
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จัดการพื้นที่ พบว่า ผู้ที่มีความต้องการจะเช่าพื้นที่วัด ควรจะให้ชาวบ้านเข้าไปมีส่วนร่วมในการตัดสินใจด้วย
การปล่อยเช่าเพื่อสร้างโรงเรียน หน่วยงานราชการ วิทยาลัย หรือเพื่อประโยชน์กับชุมชนหรือให้ชาวบ้านเช่า
เพื่อการทำ�ตลาด ประกอบการค้า ทำ�นา ทำ�สวน ต้องดูที่ความสามารถในการบริหารจัดการของวัด แนวทาง
ในการบริหารจัดการวัดที่ดีจะต้องสอดคล้องกับลักษณะทางกายภาพของพื้นที่วัดที่มีการจัดการพื้นที่
ทัง้ ภายในวัดและพืน้ ทีโ่ ดยรอบวัด ควรจัดแบ่งพืน้ ทีใ่ ห้ชดั เจน พืน้ ทีพ่ ทุ ธาวาส เขตสังฆาวาส และเขตธรณีสงฆ์
การจัดทำ�แผนผังภายในวัด พืน้ ทีไ่ ม่เน้นการทำ�กำ�ไร แต่เน้นเพือ่ การมีสว่ นร่วมกับของชุมชนและวัดเป็นสำ�คัญ
4. ด้านจัดการศาสนสมบัติโดยการจัดการความขัดแย้งอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ
โดยเรียงลำ�ดับจากค่ามากทีส่ ดุ ไปหาน้อยทีส่ ดุ พบว่า เน้นมีวธิ กี ารบริหารจัดการวัดในเรือ่ งของการจัดศาสนสมบัติ
ภายในวัดให้ลงตัว เพื่อลดปัญหา จากผลการวิเคราะห์อยู่ในระดับมาก และสอดคล้องกับงานวิจัยของ ดวงพร
สาระศาลิน (2545) ได้ทำ�วิจัยเรื่อง การศึกษาการบริหารจัดการองค์กรวัดพระธรรมกาย จากผลศึกษาพบว่า
องค์กรวัดพระธรรมกายมีรูปแบบการบริหารจัดการที่มีการวางแผนเป็นอย่างดีจากส่วนกลาง ซึ่งประกอบ
ไปด้วยผูบ้ ริหารระดับสูงของวัด ผูซ้ ง่ึ ล้วนมีการศึกษาสูง มีวสิ ยั ทัศน์กว้างขวาง กับกลุม่ ลูกศิษย์ของวัดทีเ่ ป็นผูม้ ี
บทบาทในสังคมของประเทศไทย วัดพระธรรมกายมีระบบการจัดการภายในวัดทีใ่ ห้ความประทับใจแก่ผเู้ ข้ามา
ในวัดเป็นครั้งแรก ทั้งวัดที่สะอาด พระภิกษุที่สำ�รวม อาหารที่พักพร้อม และการสอนธรรมะที่ไม่น่าเบื่อ และ
สามารถนำ�ไปใช้ในชีวิตประจำ�วันได้
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
1. ควรมีการส่งเสริมการทำ�กิจกรรมเกี่ยวกับศาสนสมบัติ และควรมีการจัดการโดยการวางแผน
ภายในวัดให้ลงตัว
2. ควรมีการอบรมเกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรม แนวทางในการปลูกฝัง การวางแผน และวิสัยทัศน์
เกี่ยวกับศาสนสมบัติทางวัด ให้ลงตัว
3. ควรมีการใช้นโยบายเพือ่ พัฒนาผูป้ ฎิบตั หิ น้าทีใ่ ห้มคี วามรูค้ วามเข้าใจเกีย่ วกับการจัดการศาสนสมบัติ
ในการบริหารจัดการวัด
ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ
1. ควรการจัดกิจกรรม เพื่อเสริมสร้างและปลูกฝังหลักธรรมที่จะนำ�มาใช้ในการบริหารศาสนสมบัติ
2. ควรดำ�เนินการทำ�กิจกรรมในทางตรง และทางอ้อม เพื่อให้ทั้งพระสงฆ์ และบุคคลทั่วไปมีความ
เข้าใจเกี่ยวกับหลักการบริหารจัดการในศาสนสมบัติ
3. ควรมีการบริหารจัดการประชุม โดยมีการจัดอาหารทีพ่ กั พร้อมกับการสอนธรรมะสอดแทรกไม่ให้
น่าเบื่อ
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ข้อเสนอแนะเพื่อทำ�การวิจัยครั้งต่อไป
การวิจัยในครั้งต่อไปนี้ ผู้วิจัยขอเสนอแนะการดำ�เนินการวิจัยในประเด็นต่อไปนี้
1. ควรศึกษาในลักษณะกลุม่ ตัวแปรตามเดียวกัน โดยขยายขอบข่ายของพืน้ ทีใ่ นการทำ�วิจยั ให้กว้าง
ออกไปอีกหลายในจังหวัด เพื่อให้ได้หลายมุมมองที่หลากหลายในการจัดการศาสนสมบัติเชิงบูรณาการ
ของวัดอื่นที่หลากหลาย
2. ควรมีการสัมภาษณ์เชิงลึก จากกลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลาย ๆ ฝ่าย เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ลุ่มลึก หลากหลาย
มุมมอง
3. ควรมีการขยายขอบข่ายกลุ่มตัวแปรที่ศึกษา โดยเพิ่มปัจจัยที่เกี่ยวข้องหรือปัจจัยที่ส่งผลต่อ
ความสำ�เร็จในตามแนวทางการจัดการศาสนสมบัติเชิงบูรณาการของวัดหลาย ๆ เขตพื้นที่
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