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คําสําคัญ:  แนวทางการจัดการ/องค�การไม�แสวงหาผลกําไร/ศาลเจ%าในความปกครองของกระทรวงมหาดไทย/

องค�การท่ียั่งยืน 
 วุฒิชัย  อารักษ�โพชฌงค�: การพัฒนาแนวทางการจัดการองค�การไม�แสวงหาผลกําไร ประเภทศาลเจ%า
ในความปกครองของกระทรวงมหาดไทยสู�การเป5นองค�การท่ียั่งยืน.  อาจารย�ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ�: รศ.พรชัย  เทพป9ญญา 
และ รศ.ดร.สมบูรณ�  ศิริสรรหิรัญ. 371 หน%า. 
 
 การวิจัยเชิงคุณภาพแบบการวิจัยเชิงนโยบายครั้งน้ี มีวัตถุประสงค�เพ่ือประเมินและทบทวนสถานภาพ
การดําเนินงานของศาลเจ%าในความปกครองของกระทรวงมหาดไทย รวมท้ังเพ่ือศึกษาทิศทางและนโยบาย ตลอดจน
เพ่ือพัฒนาแนวทางการจัดการองค�การไม�แสวงหาผลกําไร ประเภทศาลเจ%าในความปกครองของกระทรวงมหาดไทย 
สู�การเป5นองค�การท่ียั่งยืน เก็บข%อมูลจากการศึกษาเอกสาร การสัมภาษณ�เชิงลึก และการสนทนากลุ�มย�อยกับผู%ให%ข%อมูลสําคัญ      
ท่ีได%จากการเลือกแบบเจาะจง จํานวน 4 กลุ�ม ได%แก� 1) กลุ�มผู%บริหารหรือคณะกรรมการศาลเจ%าในความปกครอง
ของกระทรวงมหาดไทย จํานวน 12 คน 2) กลุ�มผู%บริหารระดับสูงของกรมการปกครองและผู%บริหารงานทะเบียนศาลเจ%า 
สังกัดกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย จํานวน 3 คน และ 3) ประธานเครือข�ายชมรมศาลเจ%า (อFาม) จังหวัดภูเก็ต และ 
4) ผู%เช่ียวชาญในสาขาวิชาท่ีเก่ียวข%อง จํานวน 17 คน สนทนากลุ�มกับเครือข�ายชมรมศาลเจ%า (อFาม) จังหวัดภูเก็ต
และกลุ�มเครือข�ายผู%บรหิารศาลเจ%าภาคกลาง มีการเก็บรวบรวมและตรวจสอบความน�าเช่ือถือของข%อมูลแบบสามเส%า
และวิเคราะห�ข%อมูลด%วยการวิเคราะห�เน้ือหา 
 ผลการศึกษา พบว�า  

1. ผลการประเมินสถานภาพการดําเนินงานตามข้ันตอนการดําเนินงานของมุมมองเชิงระบบ ทําให%ทราบถึง
ประเด็นจุดแข็ง จุดอ�อน โอกาสและอุปสรรคต�อการดําเนินงาน และนําไปสู�การทบทวนสถานภาพการดําเนินงาน 
ท่ีประกอบด%วย ประเด็นท่ีควรยึดถือและประยุกต�ใช%ให%เกิดประโยชน� ประเด็นท่ีควรปรับปรุงแก%ไข ประเด็นท่ีควรพัฒนา
ต�อยอดและประเด็นท่ีควรควบคุม หลีกเลี่ยงและจัดการความเสี่ยง สําหรับองค�การไม�แสวงหาผลกําไร ประเภทศาลเจ%า
ในความปกครองของกระทรวงมหาดไทย 

2. ผลการศึกษาทิศทางการพัฒนาองค�การไม�แสวงหาผลกําไร ประเภทศาลเจ%าในความปกครองของ
กระทรวงมหาดไทยสู�ความเป5นองค�การท่ียั่งยืนท่ีมาจากการทบทวนสถานภาพการดําเนินงาน การวิเคราะห�เอกสาร 
แนวคิดและงานวิจัย รวมท้ังนโยบายของกรมการปกครอง ทําให%กําหนดประเด็นการพัฒนาแนวทางการจัดการศาลเจ%า 
จํานวน 3 มิติ จุดเน%นของการพัฒนา จํานวน 6 จุดเน%น มาตรการทางการจัดการ จํานวน 18 มาตรการและแนวทาง 
การขับเคลื่อนมาตรการทางการจัดการ จํานวน 72 แนวทาง 

3. ร�างแนวทางการจัดการองค�การไม�แสวงหาผลกําไร ประเภทศาลเจ%าในความปกครองของกระทรวงมหาดไทย
สู�การเป5นองค�การท่ียั่งยืน มีความเหมาะสมกับบริบทองค�การและสามารถเป5นแนวทางในการนําไปประยุกต�ใช%เพ่ือ
การพัฒนาศาลเจ%าในความปกครองของกระทรวงมหาดไทยสู�การเป5นองค�การท่ียั่งยืนได%อย�างเหมาะสม โดยมีการกําหนด
เง่ือนไขและข%อจํากัดในการนําไปประยุกต�ใช% รวมท้ังเทคนิคในการขับเคลื่อน 
 
สาขาวิชาการจดัการ                                                              บัณฑิตวิทยาลัย     มหาวิทยาลัยศิลปากร 
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 The purposes of this policy research were to evaluate and review the operational status 

of the shrines under the Ministry of Interior’s rule. This qualitative research also aimed to study 

directions and policies and to develop the management of nonprofit organization like shrines that 

under the Ministry of Interior’s rule to be the sustainable organization. 

 The study was analyzed with related documents and in-depth interview with four groups of 

key informants with purposive selection; 1) 12 administrative committees of the shrines under the Ministry 

of Interior’s rule, 2) two executive boards of the Department of Provincial Administration and the registration 

committee of the shrines under the Department of Provincial Administration, 3) the chairman of 

Phuket shrines networking, and 4) 17 specialists of the related field. The data was collected and 

analyzed with Content Analysis and its credibility and validity was verified with triangulation. 

 The results revealed that  

1. after the operational status was evaluated with system perspective, the strengths, 

weaknesses, opportunities, and threats were found. These lead to the operational status review 

consisting of the issues which should be adhered to and applied for the benefits, which should be 

adjusted and developed, and which should be controlled, avoided, and managed its risk for the 

nonprofit organization like shrines that under the Ministry of Interior’s rule. 

2. the study of the development directions of nonprofit organization like shrines that 

under the Ministry of Interior’s rule to be the sustainable organization with operational status review, 

document analysis, concept and the research study, and the Department of Provincial Administration 

policies specified three development issues of the shrines’ management approaches, six 

development emphasis, 18 management measures, and 72 guidelines to drive management 

measures. 

3. the draft of the nonprofit organization like shrines under the Ministry of Interior’s rule 

to be the sustainable organization’s management approaches was appropriated with the organization 

context and was adaptable to develop the shrines under the Ministry of Interior’s rule to be the 

sustainable organization with conditions, limitations, and driving techniques. 
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กิตติกรรมประกาศ 

 

 วิทยานิพนธ�ฉบับนี้ สําเร็จลุล�วงได�ด�วยความกรุณา ความช�วยเหลือและคําแนะนําทางวิชาการ
จากคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ�ทุกท�าน ประกอบด�วย ศาสตราจารย�เกียรติคุณ ดร.ไพบูลย� ช�างเรียน 
รองศาสตราจารย� ดร. พิทักษ� ศิริวงศ� และผู�ช�วยศาสตราจารย� ดร. เฉลิมชัย กิติศักด์ินาวิน  
 ขอกราบขอบพระคุณ รองศาสตราจารย�พรชัย เทพป0ญญา และรองศาสตราจารย� ดร.สมบูรณ� 
ศิริสรรหิรัญ อาจารย�ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ�หลักและร�วม ท่ีสละเวลาในการให�คําปรึกษาต้ังแต�การพัฒนา
หัวข�อวิทยานิพนธ�จนถึงการเผยแพร�ผลการศึกษา ซ่ึงท�านได�เมตตาให�คําชี้แนะและให�ความช�วยเหลือ
กระผมตลอดมาด�วยความกรุณายิ่ง ตลอดจนขอกราบขอบพระคุณกรมการปกครอง ท่ีสนับสนุนข�อมูล
และอํานวยความสะดวกในการเก็บรวบรวมข�อมูลในการจัดทําวิทยานิพนธ�ฉบับนี้อย�างดียิ่งเสมอมา  
 ขอกราบขอบพระคุณมหาวิทยาลัยศิลปากร ท่ีมอบโอกาสทางการศึกษาแก�กระผม ตลอดจน
คณาจารย�ประจําหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ ท่ีประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู�
อันมีค�าให�กระผมสามารถนําไปต�อยอดเพ่ือพัฒนาตนเอง สังคมและประเทศชาติต�อไปได�อย�างเหมาะสม 
รวมท้ังบุคลากร เจ�าหน�าท่ีของหลักสูตรฯ ท่ีคอยอํานวยความสะดวกและให�ความช�วยเหลือเป<นอย�างดี
ตลอดมา 
 กระผมขอขอบคุณเพ่ือนอาจารย�ของคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร เพ่ือน ป.เอก 
รุ�น 3 ห�อง 2 ทุกคนและเพ่ือนจากคณะสังคมศาสตร�และมนุษยศาสตร� มหาวิทยาลัยมหิดล ท่ีเป<น
กําลังใจและคอยช�วยเสนอความคิดเห็นทางวิชาการ จนนํามาสู�วิทยานิพนธ�ฉบับนี้ โดยเฉพาะอย�างยิ่ง
ความคิดเห็นของอาจารย�กิตติ วิสารกาญจน และผู�ช�วยศาสตราจารย� ดร.อาชว�ภูริชญ� น�อมเนียม ท่ีเห็น
คุณค�าความสําคัญของหัวข�อวิทยานิพนธ�นี้ รวมทั้งเสนอมุมมองในเชิงแนวคิดที่เป<นประโยชน�ต�อ
การจัดทําวิทยานิพนธ�ฉบับนี้ 
 ความสําเร็จครั้งนี้ จะเกิดข้ึนไม�ได�หากปราศจากความรัก ความปรารถนาดี ความห�วงใย
และความช�วยเหลือจากครอบครัวอันเป<นท่ีรักยิ่ง ซ่ึงขอมอบความสําเร็จและความดีทุกอย�างให�แก�
คุณพ�อ คุณแม� ภรรยาและน�องสาว ท่ีเป<นผู�สนับสนุนและเป<นกําลังใจอันมีค�ายิ่งเสมอมา 
 สุดท�ายนี้ กระผมขอแสดงมุทิตาคารวะแด�บูรพาจารย�ท้ังหลายท่ีอบรม สั่งสอน ชี้แนะและ
มอบแนวคิดในการดําเนินชีวิต รวมทั้งองค�ความรู�ที่ยิ่งใหญ�ที่ทําให�กระผมสามารถนํามาต�อยอดใน
การศึกษาจนถึงระดับปริญญาเอกนี้ และใช�เพ่ือการประกอบสัมมาชีพในป0จจุบัน ตลอดจนขอขอบคุณ
ป0ญหาและความยากลําบากท้ังปวงท่ีฝAกความอดทนและความเพียรให�กระผมผ�านพ�นอุปสรรคต�างๆ 
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บทท่ี 1 

บทนํา 

 

1. ความเป�นมาและความสําคัญของป�ญหา 

 การรวมตัวกันของภาคประชาชนในประเทศสหรัฐอเมริกา (American society) เพ่ือ
ดําเนินการภายใต/ภารกิจและวัตถุประสงค5ร6วมกันในการดูแล การคุ/มครองและการส6งเสริมสนับสนุน
เก่ียวกับวิถีชีวิตและสวัสดิภาพความเป:นอยู6ของประชาชนในสังคมระหว6างป; 1960s และ 1970s อัน
เป:นจุดเริ่มต/นและพัฒนาการขององค5การไม6แสวงหาผลกําไร (Non-Profit Organization: NPO) 
(Drucker, 2005: 1 – 27; Hammack, 1998)  
 องค5การไม6แสวงหาผลกําไร มีลักษณะเป:นอิสระจากองค5การภาครัฐ (government 
sectors) และมิใช6องค5การภาคเอกชนท่ีแสวงหาผลกําไร (profit and business sectors) จึงถือเป:น
องค5การภาคท่ีสาม (third sector) ท่ีมีส6วนในการดําเนินกิจกรรมต6างๆ ของสังคมร6วมกับภาครัฐและ
ภาคเอกชน (Lyons, 2001) โดยดําเนินงานท่ีเน/นการปกครองตนเอง ภายใต/วัตถุประสงค5สาธารณะ 
(public services) ท่ีไม/เน/นการแสวงหาผลกําไร (non-profit) ซ่ึงมีเครือข6ายและอาสาสมัคร (volunteers)  
เป:นบุคลากรสําคัญในการดําเนินกิจการขององค5การ ในการดําเนินงานมักมีจุดเน/นที่การยอมรับ
สนับสนุนและการต6อต/านปฏิเสธนโยบายสาธารณะท่ีจะส6งผลต6อการดําเนินชีวิตและคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนในสังคม (Worth, 2012: 45 –73) 
 ปhจจุบันองค5การไม6แสวงหาผลกําไรได/เกิดข้ึนและขยายตัวเป:นจํานวนมากและมีแนวโน/ม
สูงข้ึนอย6างต6อเนื่อง (Wellens and Jegers, 2014: 223 – 225) พิจารณาจากผลสํารวจจํานวนของ
องค5การไม6แสวงหาผลกําไรในประเทศสหรัฐอเมริกาของ The Urban Institute’s National Centre 
for Charitable Statistics report  พบว6า ในป; 2006 มีจํานวนมากกว6า 1.4 ล/านองค5การต6อมาป; 
2009  มีจํานวนมากกว6า 1.9 ล/านองค5การและผลสํารวจล6าสุดในป; 2012 มีจํานวนมากกว6า 2.3 ล/าน
องค5การซ่ึงจากผลสํารวจยังระบุว6า จํานวนองค5การไม6แสวงหาผลกําไรท่ีเพ่ิมข้ึนดังกล6าว ได/สร/างมูลค6า
ทางเศรษฐกิจต6อภาพรวมของผลิตภัณฑ5มวลรวมภายในประเทศและอัตราการจ/างงานในประเทศ
สหรัฐอเมริกา (NCCS, 2016) 
 หากพิจารณาถึงบทบาทความสําคัญขององค5การไม6แสวงหาผลกําไรในภาพรวมระดับโลก 
Weerawardena et al. (2010: 346 – 348) ได/นําเสนอบทบาทขององค5การไม6แสวงหาผลกําไรในแง6
ของการเป:นภาคส6วนสําคัญในการพัฒนาระบบเศรษฐกิจภายในประเทศ และมีส6วนในการกระจาย
บริการสาธารณะ (public service) สนับสนุนการดําเนินงานของภาครัฐไปยังประชาชนและสังคม 
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โดยมิได/หวังผลกําไรในเชิงการประกอบการในระบบธุรกิจและมิได/อาศัยงบประมาณในการดําเนินงาน
จากภาครัฐ อีกท้ังยังมีส6วนในเป:นองค5การเพ่ือดําเนินงานในมิติการพัฒนา ช6วยเหลือและแก/ไขปhญหาต6างๆ 
ของสังคม (Felicio et al., 2013: 139) 
 สําหรับองค5การไม6แสวงหาผลกําไรในประเทศไทยอาทิ องค5กรพัฒนาเอกชน (NGOs) 
ขบวนการภาคประชาสังคม องค5การวิชาชีพ องค5กรการกุศล สมาคม  และมูลนิธิ ฯลฯ (วีรบูรณ5 
วิสารทสกุล, 2556) มีบทบาททั้งภายในประเทศและระหว6างประเทศ โดยบทบาทสําคัญเป:นไปใน
ทิศทางเดียวกับองค5การไม6แสวงหาผลกําไรในประเทศต6างๆ ซึ่งมีบทบาทต6อการพัฒนาสังคมและ
ประเทศไทยท่ีหลากหลายพิจารณาจากมิติความสัมพันธ5ต6อภาครัฐในประเด็นบทบาทการสนับสนุน
ภารกิจการดําเนินงานของภาครัฐ ท้ังท่ีเป:นการลดภาระของภาครัฐและดําเนินการท่ีเป:นข/อจํากัดของ
ภาครัฐ (ศรัณญา กาญจนวงศ5 และคณะ, 2559; Smith, 2010: 219 - 220) บทบาทการพัฒนาสังคม
ท่ีมีเปxาหมายในเชิงการสร/างการพัฒนาประเทศควบคู6ไปกับบทบาทของภาครัฐและภาคเอกชน
สนับสนุน (เรืองวิทย5 เกษสุวรรษ, 2556) รวมทั้งบทบาทการสร/างกลไกในกระบวนการนโยบาย
สาธารณะอย6างมีส6วนร6วมของภาคประชาชน (ประภาส ปyzนตกแต6ง, 2551) 
 การปฏิรูประบบให/บริการสาธารณะของภาครัฐ (reinventing) ก6อให/เกิดแนวคิดการจัดการ
ภาครัฐแนวใหม6 (New Public management) ในกระบวนทัศน5ทางรัฐประศาสนศาสตร5แนวใหม6 
(New public administration paradigm) ท่ีพยายามลดบทบาทของภาครัฐในการให/บริการสาธารณะ 
โดยทําหน/าท่ีเป:นผู/กํากับดูแล (steering not rowing) และดําเนินการในลักษณะของการประกอบการ
เสมือนองค5การธุรกิจ (public entrepreneur) มีการส6งเสริมองค5การท่ีมิใช6รัฐมีบทบาทในการดําเนินงาน
เก่ียวกับบริการสาธารณะร6วมกับภาครัฐ (Osborne and Gaebler, 1992) ซ่ึงแนวคิดดังกล6าว ได/ทําให/เกิด
การเปลี่ยนแปลงบทบาทขององค5การไม6แสวงหาผลกําไรท่ีมีบทบาทในการร6วมจัดการบริการ
สาธารณะต6างๆ ในสังคมมากยิ่งข้ึน  
 แต6ในทางตรงกันข/ามแนวคิดการจัดการภาครัฐแนวใหม6 ได/สร/างกลไกสําหรับดําเนินการ
ในลักษณะของการประกอบการเสมือนองค5การธุรกิจ (public entrepreneur) โดยเน/นการแข6งขัน
ระหว6างภาคส6วนต6างๆ ในการจัดบริการสาธารณะของสังคม ภายใต/จุดมุ6งหมายที่ประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผลและความประหยัดสูงสุด (Rhode, 1996: 652) จึงทําให/เกิดการปรับเปลี่ยนความสัมพันธ5
ระหว6างภาครัฐกับองค5การไม6แสวงหาผลกําไรในลักษณะของการแข6งขันกันข้ึน ภายใต/กลไกของการ
ให/บริการสาธารณะระบบตลาด (service markets) ท่ีรัฐพยายามเปyดกว/างให/ทุกภาคส6วนในสังคมมี
การแข6งขันในการจัดบริการสาธารณะ ทําให/องค5การไม6แสวงหาผลกําไรเข/าสู6สถานการณ5การแข6งขัน
กับภาครัฐและองค5การธุรกิจท่ีแสวงหาผลกําไรอย6างหลีกเลี่ยงไม6ได/ (Kessler and McClellan, 2002) 
รวมท้ังปhญหาเก่ียวกับการสนับสนุนทรัพยากรต6างๆ สําหรับดําเนินการ (Kettl, 1997) ซ่ึงทําให/องค5การ
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ไม6แสวงหาผลกําไรเกิดอุปสรรคในการดําเนินงานจากข/อจํากัดของลักษณะองค5การท่ีมีเปxาหมาย
สาธารณะโดยไม6มุ6งหวังผลกําไร แต6กลับต/องแข6งขันด/วยกลไกตลาดในท่ีสุด 
 นอกจากนี้สถานการณ5วิกฤติเศรษฐกิจต6างๆ ยังส6งผลต6อการดําเนินงานขององค5การ
ไม6แสวงหาผลกําไร อย6างหลีกเลี่ยงไม6ได/ ซ่ึงทําให/เกิดปhญหาในแง6ของความม่ันคงของระบบงบประมาณ
ในการดําเนินงาน แหล6งทุนในการสนับสนุนงบประมาณ รวมท้ังวิธีการต6างๆ สําหรับการดําเนินงาน 
(Rinaldi et al., 2015: 119 - 120) จึงเกิดความจําเป:นในการพยายามปรับตัวเพ่ือสร/างความอยู6รอด
ขององค5การ ท่ีเป:นประเด็นสําคัญในความพยายามพัฒนาวิธีการและแนวคิดต6างๆ สําหรับการบริหาร
จัดการองค5การไม6แสวงหาผลกําไรให/สามารถดํารงอยู6ท6ามกลางความเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึน (Goerke, 
2003; Dart, 2004) 
 ท้ังนี้ การปรับตัวท่ีเกิดข้ึนขององค5การไม6แสวงหาผลกําไร ส6วนใหญ6มีจุดเน/นไปท่ีการสร/าง
ความยั่งยืน (sustainable) ให/กับองค5การให/เป:นองค5การไม6แสวงหาผลกําไรท่ียั่งยืน (Sustainability 
of nonprofit organization) (Macedo et al., 2016: 36; Rinaldi et al., 2015: 119 - 120) โดย
แนวคิดส6วนใหญ6ท่ีเก่ียวข/องกับการพัฒนาความยั้งยืนขององค5การไม6แสวงหาผลกําไร มักมีจุดเน/นท่ี
ความพยายามสร/างประสิทธิผลในการดําเนินการและการแข6งขันเพ่ือให/บรรลุเปxาหมายขององค5การ 
ด/วยการใช/กลยุทธ5ต6างๆ ทางการตลาดและรูปแบบการประกอบการทางธุรกิจ (business models) 
เช6นเดียวกับแนวคิดการสร/างความยั่งยืนขององค5การธุรกิจ (Dunphy and Griffith, 1998;  
Weerawardena et al, 2010: 346 – 348)  
 แต6ทว6า การพัฒนาองค5การไม6แสวงหาผลกําไรสู6ความยั่งยืน เพ่ือสร/างความอยู6รอดของ
องค5การ ด/วยกลไกทางธุรกิจตามที่กล6าวข/างต/น อาจเป:นข/อจํากัดสําคัญท่ีทําให/เกิดความขัดแย/ง 
ปhญหาหรือความแปลกแยกระหว6างเปxาหมายการจัดต้ังองค5การท่ีไม6มุ6งหวังผลกําไรและดําเนินงานเพ่ือ
สังคมส6วนรวมหรือบริการสาธารณะ ซ่ึงถือเป:นบริการท่ีไม6เน/นการผลกําไรตอบแทนจากบริการนั้นๆ 
กับการดําเนินการจริงที่มีแบบอย6างการดําเนินงานโดยมีพ้ืนฐานจากกลไกทางธุรกิจ  (Eikenberry 
and Kluver, 2004) 
 หากพิจารณาในบริบทของสังคมไทย ตามแนวทางการพัฒนาองค5การไม6แสวงหาผลกําไร 
ด/วยแนวคิดทางธุรกิจดังกล6าว อาจส6งผลกระทบต6อองค5การไม6แสวงหาผลกําไรบางประเภท เช6น 
องค5การไม6แสวงหาผลกําไรประเภทองค5การการกุศลและองค5การทางศาสนา ท่ีเก่ียวโยงกับความเชื่อ
และความศรัทธาของผู/คนซ่ึงไม6สามารถใช/กลไกทางธุรกิจเพ่ือดําเนินการจัดการ เพราะอาจนําไปสู6
ความเสื่อมศรัทธาหรือแรงต6อต/านในท่ีสุด ดังเช6น สถานการณ5ของการประกอบธุรกิจบนพ้ืนฐานทาง
ความเชื่อทางศาสนาของวัด มูลนิธิ ศาลเจ/าหรือโรงเจ ท่ีถูกตีความว6าเป:น “พุทธพาณิชย5” อันนําไปสู6
ความเสื่อมศรัทธาต6อการบริหารจัดการองค5การ และความไม6เชื่อถือต6อคณะกรรมการดําเนินงาน 
จนถึงความท/าทายต6อความอยู6รอดและการล6มสลายขององค5การในท่ีสุด (วุฒิชัย อารักษ5โพชฌงค5และ 



4 

พิทักษ5 ศิริวงศ5, 2558; ศรัณญา กาญจนวงศ5 และคณะ, 2559) ซึ่งขัดแย/งกับแนวทางการพัฒนา
องค5การไม6แสวงหาผลกําไรสู6การเป:นองค5การท่ียั่งยืน  
 ศาลเจ/าจีน (shrines) ถือเป:นองค5การไม6แสวงหาผลกําไร ท่ีถูกจัดประเภทไว/ในกลุ6มท่ี 10
กลุ6มศาสนา (Religion) ของ The International Classification of Non – profit Organization: 
ICNPO (ICNPO, 2016) จากจํานวน 12 กลุ6ม ทําหน/าท่ี 2 ประการ ได/แก6 หน/าท่ีหลักในการประกอบ
พิธีกรรมทางความเชื่อตามหลักการของศาสนาพุทธและลัทธิเต�า รวมท้ังสืบสานขนบธรรมเนียมในการ
ปฏิบัติตามความเชื่อนั้นๆ และหน/าท่ีรอง ในแง6ของการให/บริการสาธารณะและช6วยเหลือสังคม เช6น 
งานการกุศลต6างๆ การเป:นศูนย5กลางของชุมชน การเป:นโรงเรียนจีน การเป:นสถานพยาบาล และการ
เป:นองค5กรสังคมสงเคราะห5 เป:นต/น โดยมิได/มีเปxาหมายในเชิงการแสวงหาผลกําไร (วุฒิชัย อารักษ5โพชฌงค5
และ พิทักษ5 ศิริวงศ5, 2558)  
 ประเทศไทยมีการแบ6งศาลเจ/าจีนตามลักษณะกรรมสิทธิ์ความเป:นเจ/าของ ออกเป:น                    
2 ประเภท โดยแบ6งตามลักษณะการจดทะเบียนตามกฎเสนาบดีว6าด/วยที่กุศลสถานชนิดศาลเจ/า   
พ.ศ. 2463 ออกความตามความในพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท/องท่ี พ.ศ. 2457 มาตรา 123 
(กรมการปกครอง, 2543;  กรมการปกครอง, 2547; กรมการปกครอง, 2549) กล6าวคือ  
 ประเภทท่ี 1 ศาลเจ/าท่ีจดทะเบียนเป:น “ศาลเจ/าในความปกครองของกระทรวงมหาดไทย” 
เป:นองค5การท่ีมีฐานะเป:นองค5การในกํากับหรือความปกครองของทางราชการโดยมีกรมการปกครอง 
ทําหน/าท่ีกํากับ ดูแลและควบคุมการดําเนินงาน ปhจจุบันมีจํานวน 679 แห6งท้ังนี้ มีการควบรวมศาลเจ/า
และโรงเจ ในการจัดประเภทในกลุ6มเดียวกันกับศาลเจ/าในความปกครองของกระทรวงมหาดไทย 
(กรมการปกครอง, 2559) 
 ประเภทท่ี 2 ศาลเจ/าเอกชนท่ีไม6มีการจดทะเบียนตามกฎหมายท่ีกล6าวมาข/างต/น ซ่ึงไม6มี
การสํารวจอย6างเป:นทางการ แต6มีการคาดประมาณว6ามีมากกว6า 20,000 แห6ง (ประยงค5 อนันทวงศ5, 
2540: 173, อ/างถึงใน เรือนแก/ว ภัทรานุประวัติ, 2551: 2)  
 จากการทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวข/องกับศาลเจ/าจีนในสังคมไทย มีงานวิจัยท่ีเก่ียวข/อง
จํานวนจํากัด โดยเฉพาะอย6างยิ่งงานวิจัยท่ีเก่ียวข/องกับประเด็นทางการจัดการ (management issues) 
ของศาลเจ/าในความปกครองของกระทรวงมหาดไทย ท่ีมีลักษณะการเป:นองค5การไม6แสวงหาผลกําไร 
แต6อยู6ภายใต/การกํากับ ควบคุมและดูแลจากทางราชการ ซึ่งมีจํานวนเพียง 4 เรื่อง ท่ีเก่ียวข/องกับ
ประเด็นทางการจัดการ โดยงานวิจัยท่ีเก่ียวข/องโดยตรงจํานวน 1 เรื่องของ วุฒิชัยอารักษ5โพชฌงค5
และ พิทักษ5 ศิริวงศ5 (2558) และเก่ียวข/องในทางอ/อมจํานวน 3 เรื่องของ เรือนแก/ว ภัทรานุประวัติ 
(2551) และ สรัญ เพชรรักษ5 (2545) และ กองแผนและนโยบาย สํานักผังเมือง กรุงเทพมหานคร 
(2554) รวมท้ังงานวิจัยท่ีเก่ียวกับศาลเจ/าเอกชน จํานวน 1 เรื่องของ นุกูล ธรรมจง และ นฤมิตร สอดศุข 
(2556)  
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 ท้ังนี้ งานวิจัยท้ังหมด มีการสะท/อนถึงบทบาทและความสําคัญของศาลเจ/าท่ีมีต6อชุมชน
และสังคม รวมท้ังความท/าทายต6อการดํารงอยู6 ความต6อเนื่องและการอนุรักษ5ศาลเจ/าในความปกครอง
ของกระทรวงมหาดไทยและศาลเจ/าเอกชนในทิศทางเก่ียวกับการพัฒนาและปรับปรุงระบบการ
บริหารจัดการ การสร/างเครือข6ายความร6วมมือทางสังคมและชุมชน การดําเนินงานท่ีเป:นประโยชน5ต6อ
สังคมและชุมชน ภายใต/สภาพความเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและการพัฒนา ท่ีล/วน
เป:นแรงผลักดันต6อการปรับตัวของศาลเจ/า เพ่ือสร/างความอยู6รอดและการดํารงอยู6ในการทําหน/าท่ีของ
องค5การไม6แสวงหาผลกําไรด/านศาสนา โดยมุ6งหวังการเป:นองค5การท่ียั่งยืน  อันสอดคล/องกับประเด็น
การพัฒนาองค5การไม6แสวงหาผลกําไรสู6การเป:นองค5การท่ียั่งยืนเช6นเดียวกับบริบทขององค5การไม6แสวงหา
ผลกําไรอ่ืนๆ 
 หากพิจารณาถึงการสร/างความยั่งยืนขององค5การไม6แสวงหาผลกําไรด/วยกลไกทางธุรกิจท่ี
เน/นการประกอบการและกลยุทธ5ทางการตลาดตามท่ีกล6าวมาข/างต/น อาจไม6สอดคล/องกับบริบทของ
ศาลเจ/าในความปกครองของกระทรวงมหาดไทย ท่ีเป:นองค5การทางความเชื่อและความศรัทธาทางศาสนา
และต/องดําเนินงานภายใต/นโยบายการกํากับและควบคุมโดยกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย 
เก่ียวกับการห/ามเรี่ยไร6เงินและการแสวงหาผลกําไรในเชิงธุรกิจ (กรมการปกครอง, 2543) ด/วยเหตุ
นี้จึงไม6เหมาะสมในการนํามาพัฒนาศาลเจ/าศาลเจ/าในความปกครองของกระทรวงมหาดไทยสู6การเป:น
องค5การท่ียั่งยืน แม/ข/อเสนอสําคัญของ Weerawardena, et al. (2010: 355) ในการพัฒนาองค5การ
ไม6แสวงหาผลกําไร มีการนําเสนอในมิติท่ีแตกต6างกับการสร/างความยั่งยืนตามแบบองค5การธุรกิจ โดย
เสนอถึงการสร/างการดําเนินงานตามแบบธุรกิจเพ่ือสังคมหรือการประกอบการเพ่ือสังคม (Social 
entrepreneur/Social enterprise)ในรูปแบบการดําเนินงานแบบใหม6สําหรับองค5การไม6แสวงหาผล
กําไร และการดําเนินงานตามแนวคิดการตลาดเพ่ือสังคม (Social marketing) ของ Binney and 
Brennan (2011) ท่ีเสนอแนวคิดการตลาดเพ่ือสังคมเป:นแนวทางการพัฒนาองค5การไม6แสวงหาผลกําไร
สู6การเป:นองค5การท่ียั่งยืนแต6ทว6าท้ัง 2 แนวคิดดังกล6าว ยังคงมีฐานคติบนการแสวงหาผลกําไรในเชิงธุรกิจ 
เพียงแต6มีจุดเน/นท่ีเปxาหมายเพ่ือสังคม ซ่ึงอาจไม6เหมาะสมกับศาลเจ/าในความปกครองของกระทรวงมหาดไทย 
ท่ีไม6เน/นผลกําไรและไม6เหมาะสมต6อการประกอบการในเชิงธุรกิจ ในทางกลับกันหากดําเนินการตาม
แนวคิดดังกล6าว อาจส6งผลกระทบต6อความเลื่อมใสศรัทธาท้ังในเชิงของการบริหารจัดการและความเชื่อถือ
ในระบบเงินบริจาคของศาลเจ/าด/วยเช6นกัน (วุฒิชัย อารักษ5โพชฌงค5และ พิทักษ5 ศิริวงศ5, 2558) 
 หากพิจารณาการพัฒนาองค5การไม6แสวงหาผลกําไรสู6การเป:นองค5การท่ียั่งยืนผ6านแนวคิด
ธรรมาภิบาล (Good Governance) ตามแนวคิดของ Rhodes (1996) ในความหมายของการการ
บริหารจัดการท่ีดี มีความสอดคล/องกับการนําพาองค5การสู6การพัฒนาท่ียั้งยืน (Sustainable development) 
(World Bank, 1989; 1992) ซ่ึงเม่ือนําแนวคิดธรรมาภิบาลมาใช/ในบริบทของสังคมไทย ตามพระราช
กฤษฎีกาว6าด/วยหลักเกณฑ5และวิธีการบริหารกิจการบ/านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 ท่ีเชื่อว6าเป:นแนวทาง 
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การบริหารท่ีดีสําหรับองค5การทุกระดับ (สถาบันพระปกเกล/า, 2549; ลาชิต ไชยอนงค5, 2556) อาจมี
ความสอดคล/องกับบริบทของการพัฒนาศาลเจ/าในความปกครองของกระทรวงมหาดไทยสู6การเป:น
องค5การท่ียั่งยืน ในแง6การสร/างระบบการบริหารที่ดีกับองค5การในกํากับของรัฐและมีลักษณะเป:น
องค5การไม6แสวงหาผลกําไรท่ีมิใช6หน6วยงานราชการของรัฐ  
 อย6างไรก็ตาม ถึงแม/แนวคิดธรรมาภิบาลอาจสอดคล/องกับการสร/างการปรับตัวให/กับศาลเจ/า
ในความปกครองของกระทรวงมหาดไทยสู6การเป:นองค5การท่ียั่งยืน แต6แนวคิดธรรมาภิบาลอาจเป:น
เพียงหลักการสําหรับการบริหารองค5การภาครัฐให/เป:นองค5การท่ีมีประสิทธิภาพ ความโปร6งใสและ
ตรวจสอบได/  มีความพร/อมกับการแข6งขันในกลไกตลาด (Rhodes, 1997) แต6ในขณะท่ีศาลเจ/าใน
ความปกครองของกระทรวงมหาดไทยไม6ใช6องค5การภาครัฐโดยตรง จึงอาจเป:นข/อจํากัดท่ีต/องประยุกต5ใช/
แนวคิดดังกล6าว ในฐานะท่ีกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทยทําหน/าท่ีกํากับควบคุมการบริหารงาน 
(Steering) กับศาลเจ/าเหล6านี้ 
 นอกจากนี้แนวคิดธรรมาภิบาล ถือเป:นเทคนิคทางการจัดการ (managerial) ท่ีเน/นสร/าง            
ความมีประสิทธิผล ประสิทธิภาพและความประหยัดของการบริหารงานระบบต6างๆ ภายในองค5การ 
(internal system) ซ่ึงถึงแม/หากการบริหารงานของศาลเจ/าในความปกครองของกระทรวงมหาดไทย
ได/ยึดแนวทางตามหลักธรรมาภิบาลเป:นหลักการในการสร/างองค5การท่ียั่งยืน แต6ทว6าอาจมองข/าม
สภาพแวดล/อมภายนอก (environment) ท่ีอาจมีส6วนในการสร/างความผันแปรกับการบริหารท่ีมี
ประสิทธิผลและประสิทธิภาพ เช6น นโยบายหรือแนวทางในการกํากับดูแลของกรมการปกครอง 
กระทรวงมหาดไทย หรือการสร/างคุณค6าและความร6วมมือต6างๆ ขององค5การกับชุมชนหรือสังคม ซ่ึง
อาจส6งผลต6อการสร/างความยั่งยืนให/กับองค5การไม6แสวงหาผลกําไรประเภทศาลเจ/าในความปกครอง
ของกระทรวงมหาดไทย 
 ด/วยเหตุนี้ เม่ือพิจารณาจากบริบทขององค5การไม6แสวงหาผลกําไร ประเภทศาลเจ/าใน
ความปกครองของกระทรวงมหาดไทย ท่ีเป:นองค5การในกํากับดูแลหรือในความปกครองของกรมการปกครอง 
กระทรวงมหาดไทย (steering) เป:นองค5การท่ีไม6ใช6รัฐ มีภารกิจในการบริหารกิจการและบริการสาธารณะ 
(public services) ทางด/านความเชื่อและศาสนา และมีบทบาทในการสร/างคุณค6ากับสังคม (Social 
value creation) โดยไม6ได/ผูกขาดการดําเนินงานอยู6ท่ีรัฐหรือความเป:นสถาบันของรัฐหรือหน6วยราชการ 
ซ่ึงเน/นความร6วมมือจากภาคประชาชนหรือผู/มีจิตศรัทธา เครือข6ายความร6วมมือของสังคม ความสัมพันธ5
ระหว6างศาลเจ/าด/วยกันและองค5การท้ังภาครัฐและเอกชน (วุฒิชัย อารักษ5โพชฌงค5และ พิทักษ5 ศิริวงศ5, 
2558) จึงสื่อถึงนัยของ “แนวคิดการบริหารปกครอง” (Governance) (Rhodes, 1996; 1997; 
อัมพร ธํารงลักษณ5, 2553; Pierre and Peter, 2000; พัชรี สิโรรส, 2558: 82 – 92) เช6น การบริหารงาน
ของมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ ท่ีแสดงถึงมิติการบริหารงานภายในและความเก่ียวข/องการภาครัฐใน
ฐานะองค5การในกํากับ (อัมพร ธํารงลักษณ5, 2553: 22)            
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 ความสัมพันธ5ระหว6างแนวคิดการบริหารปกครองกับประเด็นการศึกษาในบริบทองค5การ
ไม6แสวงหาผลกําไร ประเภทศาลเจ/าในความปกครองของกระทรวงมหาดไทย สามารถอธิบายด/วย
ลักษณะเฉพาะ กล6าวคือ บริบทขององค5การท่ีเป:นองค5การในกํากับหรือในความปกครองของภาครัฐ ท่ี
มีอิสระในการดําเนินงาน ภายใต/ความไว/วางใจระหว6างกัน และการเป:นองค5การประเภทไม6แสวงหาผลกําไร
ท่ีมีส6วนในการดําเนินงานร6วมกับภาครัฐ อันสะท/อนถึงมิติความสําคัญของภาคประชาชนท่ีมิใช6ภาครัฐ
ในบทบาทการมีส6วนร6วมในการพัฒนาสังคม (Rhodes, 1997: 53) จึงมีความสอดคล/องกับแนวคิด
ดังกล6าวท่ีเป:นหลักการสําคัญในการวิจัย 
 จากบริบทขององค5การไม6แสวงหาผลกําไร ประเภทศาลเจ/าในความปกครองของกระทรวงมหาดไทย
ท่ีมีลักษณะเฉพาะและแตกต6างจากองค5การไม6แสวงหาผลกําไรประเภทอ่ืนๆ รวมท้ังความต/องการ
จําเป:นในการสร/างความเป:นองค5การท่ียั่งยืน อันเป:นผลพวงของบริบทความเปลี่ยนแปลงต6างๆ ท่ีส6งผล
โดยตรงต6อความอยู6รอดและความต6อเนื่องในการบริหารงานของศาลเจ/าในความปกครองของ
กระทรวงมหาดไทยตามท่ีกล6าวมาข/างต/น ตลอดจนภายใต/ข/อจํากัดในเชิงแนวคิดและทฤษฎีท่ีเหมาะสม
จากงานวิจัยต6างๆ ท่ีเก่ียวข/องสําหรับการพัฒนาศาลเจ/าในความปกครองของกระทรวงมหาดไทยสู6
การเป:นองค5การท่ียั่งยืน รวมท้ังกระแสของแนวคิดการบริหารปกครอง (Governance) ท่ีมีสอดคล/อง
กับบริบทและกระบวนการจัดการขององค5การท่ีเป:นศาลเจ/าในความปกครองของกระทรวงมหาดไทย 
จึงเป:นประเด็นท่ีมีความสําคัญต6อการวิจัย 
 ดังรายละเอียดข/างต/นท่ีอธิบายความสําคัญของปhญหา ทําให/ผู/วิจัยสนใจค/นหาคําตอบของ
การวิจัยนี้ โดยมีเปxาหมายสําคัญในการพัฒนาแนวทางสําหรับการจัดการขององค5การไม6แสวงหาผลกําไรท่ี
สอดคล/องกับบริบทขององค5การในความปกครองของหน6วยงานภาครัฐ ภายใต/แนวคิดการบริหารปกครอง 
ให/กับศาลเจ/าในความปกครองของกระทรวงมหาดไทย อันนําไปสู6การเป:นองค5การท่ียั้งยืนและอยู6รอด
ต6อไป โดยการวิจัยดังกล6าว จะก6อให/เกิดองค5ความรู/ท่ีมีคุณค6าในประเด็นทางด/านการบริหารจัดการกับ
องค5การไม6แสวงหาผลกําไร ประเภทศาลเจ/าในความปกครองของกระทรวงมหาดไทย ท่ีมีอยู6อย6างจํากัด 
และเกิดแนวทางในการพัฒนาการจัดการองค5การและการดําเนินงานให/นําไปสู6การเป:นองค5การท่ี
ยั่งยืน รวมท้ังเป:นภาพสะท/อนสําคัญและเป:นประโยชน5ในมิติการกํากับดูแลของกรมการปกครอง 
กระทรวงมหาดไทย ท่ีจะวางแนวทาง ทิศทางหรือนโยบายท่ีส6งเสริมความเข/มแข็งให/ศาลเจ/าในการปกครอง
ของกระทรวงมหาดไทย อยู6คู6กับสังคมไทยและทําหน/าท่ีสร/างคุณค6าในเชิงความเชื่อและศาสนา รวมท้ัง
เป:นแหล6งขัดเกลาทางสังคมตลอดไป  
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2. ป�ญหาในการวิจัย  

2.1 สถานภาพการดําเนินงานหรือการจัดการองค5การไม6แสวงหาผลกําไร ประเภทศาลเจ/า
ในความปกครองของกระทรวงมหาดไทย ในปhจจุบันเป:นอย6างไร  

2.2 ทิศทางและนโยบายในการพัฒนาแนวทางการจัดการองค5การไม6แสวงหาผลกําไร 
ประเภทศาลเจ/าในความปกครองของกระทรวงมหาดไทย สู6การเป:นองค5การท่ียั่งยืนเป:นอย6างไร  

2.3 การพัฒนาแนวทางการจัดการองค5การไม6แสวงหาผลกําไร ประเภทศาลเจ/าในความ
ปกครองของกระทรวงมหาดไทย สู6การเป:นองค5การท่ียั่งยืนเป:นอย6างไร 
 

3. วัตถุประสงค'วิจัย 

3.1 เพ่ือประเมินและทบทวนสถานภาพการดําเนินงานขององค5การไม6แสวงหาผลกําไร 
ประเภทศาลเจ/าในความปกครองของกระทรวงมหาดไทย  

3.2 เพ่ือศึกษาทิศทางและนโยบายในการพัฒนาแนวทางการจัดการองค5การไม6แสวงหา
ผลกําไร ประเภทศาลเจ/าในความปกครองของกระทรวงมหาดไทย สู6การเป:นองค5การท่ียั่งยืน 

3.3 เพ่ือพัฒนาแนวทางการจัดการองค5การไม6แสวงหาผลกําไร ประเภทศาลเจ/าในความ
ปกครองของกระทรวงมหาดไทย สู6การเป:นองค5การท่ียั่งยืน 
 
4. ขอบเขตของการวิจัย  

 การวิจัยหัวข/อ “การพัฒนาแนวทางการจัดการองค5การไม6แสวงหาผลกําไรประเภทศาลเจ/า
ในความปกครองของกระทรวงมหาดไทยสู6การเป:นองค5การท่ียั่งยืน ผู/วิจัยกําหนดขอบเขตการวิจัยใน
ลักษณะต6างๆ ดังนี้ 

4.1 ขอบเขตด/านเนื้อหา 
  ผู/วิจัยกําหนดขอบเขตด/านเนื้อหา ครอบคลุมวัตถุประสงค5การวิจัยท้ัง 3 วัตถุประสงค5 
ประกอบไปด/วยการประเมินและทบทวนสถานภาพการดําเนินงาน การศึกษาทิศทางและนโยบายใน
การพัฒนาองค5การสู6การเป:นองค5การท่ียั่งยืน และการพัฒนาแนวทางการจัดการองค5การไม6แสวงหา
ผลกําไร ประเภทศาลเจ/าในความปกครองของกระทรวงมหาดไทย สู6การเป:นองค5การท่ียั่งยืน 
  โดยดําเนินการศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเก่ียวข/อง ร6วมกับการ
สัมภาษณ5เชิงลึกและการสนทนากลุ6มย6อย ในประเด็นเก่ียวกับการดําเนินงานของศาลเจ/าในความปกครอง
ของกระทรวงมหาดไทยและแนวคิดเก่ียวกับการบริหารปกครอง (Governance) เพ่ือกําหนดทิศทาง
และนโยบายในการพัฒนาองค5การ อันนําไปสู6การพัฒนาแนวทางการจัดการองค5การไม6แสวงหาผลกําไร 
ประเภทศาลเจ/าในความปกครองของกระทรวงมหาดไทย สู6การเป:นองค5การท่ียั่งยืน 
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4.2 ขอบเขตด/านผู/ให/ข/อมูล 
  เนื่องจากการวิจัยครั้งนี้ เป:นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) แบบ

หลายข้ันตอน โดยมีวิธีการเก็บรวบรวมข/อมูลท่ีหลากหลาย จึงทําให/มีผู/ให/ข/อมูลหลัก (Key Informants) 
หลายกลุ6ม โดยสามารถแบ6งตามวิธีการเก็บรวบรวมข/อมูลได/ ดังนี้ 

4.2.1 การเก็บข/อมูลด/วยการสัมภาษณ5เชิงลึก (In-depth Interview) ผู/ให/ข/อมูลหลัก
แบ6งออกเป:น 5 กลุ6ม ได/แก6  

1. ผู/ปกครอง ผู/ตรวจส6องดูแล ผู/บริหารหรือคณะกรรมการศาลเจ/าในความปกครอง
ของกระทรวงมหาดไทย โดยมีเกณฑ5ในการพิจารณาคัดเลือกจากศาลเจ/าท่ีได/รับรางวัลการบริหารงาน
ศาลเจ/าดีเด6นของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ท่ีเคยได/รับรางวัลต6อเนื่อง 3 ป;ซ/อน ระหว6าง
ประจําป; พ.ศ. 2555 – 2558 (ป; พ.ศ.2557ไม6มีการประกวด) หรือเคยได/รับรางวัลในระดับจังหวัดหรือ
ระดับประเทศ หรือมีผลงานด/านการบริหารจัดการดีเด6นท่ีกรมการปกครองแนะนําซึ่งครอบคลุมท้ัง
ศาลเจ/าขนาดเล็ก ขนาดกลางและขนาดใหญ6 ท้ังนี้ ได/รับคําแนะนําต6อด/วยเทคนิคการโยนหินถามทาง 
(Snowball Sampling) จากหัวหน/างานทะเบียนศาลเจ/า กรมการปกครอง มีจํานวนศาลเจ/าท่ีมีคุณสมบัติ
ดังกล6าว จํานวน 15 แห6ง จากศาลเจ/าจํานวนท้ังหมด 679 แห6ง ใน 62 จังหวัด (กรมการปกครอง, 
2559) 

2. ผู/บริหารงานทะเบียนศาลเจ/า สังกัดกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย 
ซ่ึงมีหน/าท่ีโดยตรงในการกํากับดูแลและกําหนดนโยบายท่ีเก่ียวข/อง  

3. ประธานหรือผู/แทนเครือข6ายชมรมศาลเจ/า (อ�าม) จังหวัดภูเก็ต ซ่ึงเป:นจังหวัด
ท่ีมีการรวมตัวของศาลเจ/าในจังหวัดภูเก็ตอย6างเข/มแข็ง ในการกําหนดทิศทางการดําเนินงาน การรักษา 
อัตลักษณ5พิธีกรรมและการสร/างเครือข6ายความร6วมมือกับภาครัฐและเอกชน 

4. ผู/บริหารระดับสูงของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ซ่ึงมีหน/าท่ีโดยตรง
ในการกํากับดูแลและกําหนดนโยบายท่ีเก่ียวข/อง  

5. นักวิชาการ ผู/เชี่ยวชาญหรือคณาจารย5 ท่ีมีความรู/ความสามารถเก่ียวกับการ
บริหารงานองค5การภาครัฐ ภาคเอกชนและองค5การไม6แสวงหาผลกําไร ความรู/ด/านวัฒนธรรมจีน และ
ความรู/ด/านการดําเนินงานของศาลเจ/าในความปกครองของกระทรวงมหาดไทย 

4.2.2 การเก็บข/อมูลด/วยการสนทนากลุ6มย6อย (Focus Group Discussion) เพ่ือการหา
ฉันทามติในเชิงนโยบาย (Policy Meeting) ผู/ให/ข/อมูลหลักแบ6งออกเป:น 2 กลุ6ม ได/แก6  

1. กลุ6มเครือข6ายชมรมศาลเจ/า (อ�าม) จังหวัดภูเก็ต ซ่ึงเป:นกลุ6มองค5การท่ีจัดต้ังข้ึน
เพ่ือการกําหนดทิศทางในการดําเนินงานของศาลเจ/า (อ�าม) ต6างๆ ท้ังท่ีเป:นศาลเจ/าในความปกครอง
ของกระทรวงมหาดไทย และศาลเจ/าเอกชนอ่ืนๆ ให/มีทิศทางเดียวกัน สามารถควบคุมและกํากับดูแล
การดําเนินงานทางด/านพิธีกรรม การจัดงานตามเทศกาลต6างๆ และพัฒนาเครือข6ายความร6วมมือช6วยเหลือ
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ด/านทรัพยากรต6างๆ ต6อกัน มีลักษณะเป:นองค5การที่เข/มแข็ง สามารถมีส6วนในการกําหนดนโยบาย
สาธารณะท่ีเก่ียวข/องกับศาลเจ/าต6างๆ ภายในจังหวัดภูเก็ต รวมท้ังมีส6วนในการดําเนินนโยบายการพัฒนา
อุตสาหกรรมการท6องเท่ียวและการอนุรักษ5วัฒนธรรมท/องถ่ินของจังหวัดภูเก็ต ประกอบด/วย ผู/บริหาร
ศาลเจ/าต6างๆ ตัวแทนภาคเอกชน ตัวแทนภาครัฐและภาคประชาสังคม 

2. กลุ6มเครือข6ายผู/บริหารศาลเจ/าในความปกครองของกระทรวงมหาดไทย 
ภาคกลาง (จังหวัดสมุทรสงคราม สมุทรสาคร ราชบุรีและนครปฐม) เป:นกลุ6มท่ีเกิดการรวมตัวกันใน
ลักษณะเครือข6ายความร6วมมือของผู /บริหารศาลเจ/าในความปกครองของกระทรวงมหาดไทย 
จังหวัดสมุทรสงคราม ราชบุรีและนครปฐม โดยมีบทบาทในการช6วยเหลือด/านทรัพยากรต6างๆ ต6อกัน 
และบทบาทในด/านสนับสนุนองค5ความรู/และพิธีกรรมต6างๆ ระหว6างกัน รวมท้ังบทบาทในด/านการจัด
งานในเทศกาลต6างๆ ร6วมกัน (วุฒิชัย อารักษ5โพชฌงค5และ พิทักษ5 ศิริวงศ5, 2558)  
 4.3 ขอบเขตด/านพ้ืนท่ี 
  จากการเลือกผู/ให/ข/อมูลหลักแบบเจาะจง (Purposive Selection) ทําให/ครอบคลุม
พ้ืนท่ีการวิจัยในภูมิภาคต6างๆ ได/แก6 ภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคใต/ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาค
ตะวันออกและภาคตะวันตก ซึ่งประกอบด/วย จังหวัดกําแพงเพชร พิษณุโลก นครราชสีมา ภูเก็ต 
เพชรบุรี จันทบุรี อุทัยธานี ราชบุรี สมุทรสงคราม สมุทรสาคร นครปฐม สุพรรณบุรี และ
กรุงเทพมหานคร  
 
5. นิยามศัพท'เฉพาะ 

5.1 การพัฒนา หมายถึง การสร/าง การสนับสนุน การปรับเปลี่ยนและการเปลี่ยนแปลง
กระบวนการดําเนินงานในระบบการจัดการขององค5การไม6แสวงหาผลกําไร ประเภทศาลเจ/าใน
ความปกครองของกระทรวงมหาดไทยให/มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพในทางท่ีดีข้ึน ในท่ีนี้หมายถึง 
การพัฒนาแนวทางการจัดการของศาลเจ/าในความปกครองของกระทรวงมหาดไทย 

5.2 แนวทางการจัดการ หมายถึง ทิศทางและแนวโน/ม สําหรับการจัดการในมิติต6างๆ 
ขององค5การไม6แสวงหาผลกําไร ประเภทศาลเจ/าในความปกครองของกระทรวงมหาดไทยให/เกิดความ
เป:นองค5การท่ียั่งยืน โดยประกอบด/วย มาตรการทางการจัดการหรือเทคนิคสําหรับส6งเสริมการจัดการ
ให/เกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพ รวมท้ังประเด็นการพัฒนาหรือข/อเสนอสําคัญ ท่ีมีส6วนช6วยสนับสนุน
ให/ระบบมาตรการทางการจัดการบรรลุผลในเชิงปฏิบัติ ซ่ึงมีเปxาหมายสําคัญในการพัฒนาความเป:น
องค5การท่ียั่งยืน 

5.3 องค5การท่ียั่งยืน หมายถึง สภาวะของการดําเนินงานขององค5การไม6แสวงหาผลกําไร 
ประเภทศาลเจ/าในความปกครองของกระทรวงมหาดไทย ท่ีมีระบบการบริหารจัดการภายในองค5การท่ีดี 
สามารถนําพาองค5การให/เกิดการดําเนินงานอย6างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ เป:นองค5การสามารถ
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สร/างความเลื่อมใสศรัทธาและมีความรับผิดชอบต6อสังคม รวมท้ังมีการจัดการระบบความสัมพันธ5กับ
กรมการปกครองในฐานะองค5การในความปกครองอย6างเหมาะสม สามารถดําเนินงานสอดคล/องกับ
ทิศทางและนโยบายของกระทรวงมหาดไทยอย6างอิสระ โดยกรมการปกครองสามารถตอบสนองกับ
ความต/องการของบริบทองค5การและเชื่อมประสานความร6วมมือในการส6งเสริมการดําเนินงานระหว6างกัน 
ตลอดจนองค5การมีเครือข6ายความร6วมมือระหว6างองค5การประเภทเดียวกัน องค5การภาครัฐและเอกชน 
เพ่ือการส6งเสริม สนับสนุน ช6วยเหลือและเป:นเครือข6ายในการกําหนดประเด็นสาธารณะแก6สังคมอย6าง
มีส6วนร6วม โดยมีพ้ืนฐานอยู6บนประเด็นการสร/างความอยู6รอดด/วยการพ่ึงพาตนเอง และความสามารถ
ปรับตัวต6อความเปลี่ยนแปลงต6างๆ ของสังคม 

5.4 องค5การไม6แสวงหาผลกําไร หมายถึง องค5การท่ีไม6ใช6องค5การภาครัฐและภาคเอกชน 
เป:นองค5การภาคท่ีสาม ท่ีมีเปxาหมายในการดําเนินงานเก่ียวกับการบริการสาธารณะและการส6งเสริม
คุณภาพชีวิตในมิติต6างๆ ของประชาชน โดยมิหวังผลกําไร ซ่ึงมีบทบาทสําคัญในการดําเนินงานสนับสนุน
กิจกรรมการให/บริการสาธารณะขององค5การภาครัฐ อาศัยการรับบริจาคและความร6วมมือจากภาค
ส6วนต6างๆ สําหรับการดําเนินงาน ในท่ีนี้หมายถึง ศาลเจ/าในความปกครองของกระทรวงมหาดไทย ซ่ึง
เป:นองค5การไม6แสวงหาผลกําไรประเภทองค5การทางศาสนาและความเชื่อ 

5.5 ศาลเจ/าในความปกครองของกระทรวงมหาดไทย หมายถึง ศาลเจ/าท่ีข้ึนทะเบียนตาม
กฎเสนาบดีว6าด/วยท่ีกุศลสถานชนิดศาลเจ/า พ.ศ. 2463 ออกความตามความในพระราชบัญญัติลักษณะ
ปกครองท/องท่ี พ.ศ. 2457 มาตรา 123 เป:น “ศาลเจ/าในความปกครองของกระทรวงมหาดไทย โดยมี
กรมการปกครอง ทําหน/าท่ีกํากับ ดูแลและควบคุมการดําเนินงาน ปhจจุบันมีจํานวน 679 แห6ง ในท่ีนี้
ครอบคลุมถึงศาลเจ/าและโรงเจ โดยมีการจัดประเภทในกลุ6มเดียวกันกับศาลเจ/าในความปกครองของ
กระทรวงมหาดไทย 

5.6 สถานภาพการดําเนินงาน หมายถึง สภาพการดําเนินงานของศาลเจ/าในความปกครอง
ของกระทรวงมหาดไทยท่ีเกิดข้ึน พิจารณาจากปhจจัยภายในองค5การ ได/แก6 จุดแข็ง จุดอ6อน ปhญหา
และอุปสรรคในการดําเนินงาน และพิจารณาจากปhจจัยภายนอกท่ีเป:นสภาพแวดล/อมในการดําเนินงาน 
ได/แก6 วิกฤติและโอกาส ที่เกิดขึ้นจากสังคม เศรษฐกิจ การเมือง กฎหมาย เทคโนโลยีและความ
เปลี่ยนแปลงมิติต6างๆ ซ่ึงสามารถนําไปวิเคราะห5เพ่ือประเมินและทบทวนการดําเนินงานท่ีเกิดข้ึน อัน
นําไปสู6การสังเคราะห5ประเด็นสําหรับการพัฒนา 

5.7 ทิศทางและแนวโน/ม หมายถึง ทิศทางในการพัฒนาแนวทางการจัดการของศาลเจ/า
ในความปกครองของกระทรวงมหาดไทย เพ่ือการสร/างองค5การท่ียั่งยืน รวมทั้งแนวโน/ม ท่ีแสดงถึง
ความน6าจะเป:นท่ีอาจเกิดข้ึนหรือสมควรพัฒนาให/เกิดข้ึนในระบบการจัดการของศาลเจ/าในความ
ปกครองของกระทรวงมหาดไทย ซ่ึงถือเป:นข/อเสนอในเชิงการพัฒนาท่ีสําคัญสําหรับการสร/างองค5การ
ท่ียั่งยืนให/เกิดข้ึนกับศาลเจ/าในความปกครองของกระทรวงมหาดไทย 
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5.8 นโยบาย หมายถึง นโยบายท่ีสนับสนุนศาลเจ/าในความปกครองของกระทรวงมหาดไทย 
สู6การเป:นองค5การท่ียั่งยืน ท่ีเกิดข้ึนในกระบวนการศึกษาความคิดเห็นของผู/มีบทบาทในการกํากับดูแล
และกําหนดนโยบายในการพัฒนา เพ่ือให/ข/อเสนอต6างๆ ท่ีส6งผลต6อการสร/างองค5การท่ียั่งยืนกับศาลเจ/า
ในความปกครองของกระทรวงมหาดไทย เกิดข้ึนได/อย6างเป:นรูปธรรม  

5.9 ร6างแนวทางการจัดการ หมายถึง ร6างแนวทางการจัดการองค5การไม6แสวงหาผลกําไร 
ประเภทศาลเจ/าในความปกครองของกระทรวงมหาดไทย สู6การเป:นองค5การท่ียั่งยืน ท่ีพัฒนาจาก
ทิศทางและแนวโน/มการพัฒนาที่เกิดจากกระบวนการศึกษาเอกสาร การสัมภาษณ5ผู/ที่เกี่ยวข/อง            
การทบทวนความสอดคล/องเชิงแนวคิดและทฤษฎีท่ีเหมาะสม โดยมีการผ6านความเห็นชอบจากกลุ6ม       
ผู/ท่ีมีความเชี่ยวชาญในการให/ความคิดเห็นและการลงฉันทามติเห็นชอบในการนําไปใช/  
  
6. ประโยชน'จาการวิจัย 

6.1 เกิดการประเมินและทบทวนสถานภาพการดําเนินงานขององค5การไม6แสวงหาผลกําไร 
ประเภทศาลเจ/าในความปกครองของกระทรวงมหาดไทย  

6.2 เกิดการศึกษาทิศทางและนโยบายในการพัฒนาแนวทางการจัดการองค5การไม6
แสวงหาผลกําไร ประเภทศาลเจ/าในความปกครองของกระทรวงมหาดไทย สู6การเป:นองค5การท่ียั่งยืน 

6.3 เกิดแนวทางการจัดการองค5การไม6แสวงหาผลกําไร ประเภทศาลเจ/าในความปกครอง
ของกระทรวงมหาดไทย สู6การเป:นองค5การท่ียั่งยืน 

6.4 เกิดข/อเสนอในเชิงการพัฒนาแนวทางการจัดการศาลเจ/าในความปกครองของ
กระทรวงมหาดไทย สู6การเป:นองค5การท่ียั่งยืน ให/กับกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ซ่ึงจะเป:น
ประเด็นทางการบริหารจัดการท่ีมีประโยชน5กับศาลเจ/าประเภทนี้ต6อไป 

6.5 เกิดงานวิจัยท่ีเก่ียวข/องกับประเด็นการบริหารจัดการศาลเจ/าในความปกครองของ
กระทรวงมหาดไทย ท่ีมีอยู6อย6างจํากัดและเป:นข/อมูลสารสนเทศในการเรียนรู/หรือการวิจัยในประเด็น
ใกล/เคียงในอนาคต 
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บทท่ี 2 

วรรณกรรมท่ีเก่ียวข�อง 

 

 การวิจัยเรื่อง “การพัฒนาแนวทางการจัดการองค�การไม�แสวงหาผลกําไรประเภทศาลเจ&า
ในความปกครองของกระทรวงมหาดไทยสู�การเป*นองค�การท่ียั่งยืน” ผู&วิจัยได&รวบรวมแนวคิดทฤษฎี 
เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข&อง เพ่ือนํามาเป*นกรอบการดําเนินการวิจัย และพัฒนาองค�ความรู&ท่ีเก่ียวข&อง 
สําหรับการตอบวัตถุประสงค�การวิจัยดังกล�าว โดยผู&วิจัยศึกษาและทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวข&องใน
ประเด็นต�างๆ ดังต�อไปนี้ 

1. แนวคิดเก่ียวกับการบริหารปกครอง (Governance) 
  1.1 นิยามความหมายของแนวคิดการบริหารปกครอง 
  1.2 พัฒนาการของแนวคิดของแนวคิดการบริหารปกครอง 
  1.3 ลักษณะสําคัญของแนวคิดการบริหารปกครอง 
  1.4 ลักษณะการนําแนวคิดการบริหารปกครองไปใช& 
  1.5 สรุปภาพรวมการทบทวนวรรณกรรม 
 2. แนวคิดเก่ียวกับองค�การไม�แสวงหาผลกําไร (Non – Profit Organization: NPO) 
  2.1 นิยามความหมายขององค�การไม�แสวงหาผลกําไร 
  2.2 พัฒนาการขององค�การไม�แสวงหาผลกําไร 
  2.3 ประเภทขององค�การไม�แสวงหาผลกําไร 
  2.4 แนวคิดสําหรับการจัดการและการพัฒนาองค�การไม�แสวงหาผลกําไร 
  2.5 สรุปภาพรวมการทบทวนวรรณกรรม 
 3. ข&อมูลเก่ียวกับศาลเจ&าในความปกครองของกระทรวงมหาดไทย 
  3.1 ข&อมูลเบื้องต&นเก่ียวกับศาลเจ&าในประเทศไทย 
  3.2 ข&อมูลเก่ียวกับศาลเจ&าในความปกครองของกระทรวงมหาดไทย 
  3.3 กฏระเบียบและข&อมูลท่ีเก่ียวข&องกับการดําเนินงานของศาลเจ&าในความปกครอง
ของกระทรวงมหาดไทย 

1. กฎเสนาบดี ว�าด&วยท่ีกุศลสถานชนิดศาลเจ&า พ.ศ. 2463 
2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว�าด&วยการเงินของศาลเจ&า พ.ศ. 2520 
3. หลักเกณฑ�และประกาศกรมการปกครองท่ีเก่ียวกับการคัดเลือกศาลเจ&า

บริหารงานดีเด�นระดับประเทศ ระหว�างปX พ.ศ. 2555 – 2558 
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  3.4 รูปแบบและกลยุทธ�ในการดําเนินงานของศาลเจ&าในความปกครองของ
กระทรวงมหาดไทย 
  3.5 สรุปภาพรวมการทบทวนวรรณกรรม 
 4. งานวิจัยท่ีเก่ียวข&อง 
 
1. แนวคิดเก่ียวกับการบริหารปกครอง (Governance) 
 การพัฒนาแนวทางการจัดการองค�การไม�แสวงหาผลกําไรประเภทศาลเจ&าในความ
ปกครองของกระทรวงมหาดไทยสู�การเป*นองค�การที่ยั่งยืน เป*นการวิจัยที่เกี่ยวข&องกับองค�การ
ประเภทองค�การไม�แสวงหาผลกําไรหรือองค�การภาคส�วนที่สาม (third sector) ประเภทศาลเจ&า
ในความปกครองของกระทรวงมหาดไทยท่ีมีฐานะในกํากับหรือความปกครองของทางราชการ แสดงถึง
นัยความสัมพันธ�ท่ีมีต�อกันระหว�างตัวองค�การท่ีทําหน&าท่ีกํากับดูแลและองค�การท่ีอยู�ในการกํากับแต�มี
การบริหารจัดการองค�การตนเอง และบริบทสําคัญขององค�การในฐานะองค�การไม�แสวงหาผลกําไรท่ี
มิใช�องค�การภาครัฐ แต�มีบทบาทในการพัฒนาสังคมควบคู�ไปกับภาครัฐ ซ่ึงสอดคล&องกับคุณลักษณะ
บางประการของแนวคิดการบริหารปกครอง (Governance) (Rhodes, 1997: 53) 
 การวิจัยครั้งนี้ จึงให&ความสําคัญกับแนวคิดการบริหารปกครอง ในฐานะของกระบวนการ
ของการปกครองแนวใหม� (new process of governing) ที่เป*นการบริหารปกครองในลักษณะ
เครือข�ายความร�วมมือและแสดงบทบาทความสัมพันธ�ระหว�างองค�การภาครัฐ ภาคเอกชนและองค�การ 
ไม�แสวงหาผลกําไร ในประเด็นท่ีเก่ียวข&องกับบริการสาธารณะ โดยครอบคลุมทั้งมิติของการบริหาร
ปกครองแบบเก�า (old governance) ท่ีพิจารณาจากบทบาทของภาครัฐในการกํากับทิศทางขององค�การ
ในกํากับหรือในความปกครอง (steering) และมิติของการบริหารปกครองแนวใหม� (new governance) 
ท่ีพิจารณาถึงบทบาทของภาคส�วนต�างๆ ท้ังภาครัฐ เอกชนและภาคประชาชนหรือองค�การไม�แสวงหา
ผลกําไร ในการพัฒนาการมีส�วนร�วมกับการจัดการประเด็นสาธารณะและบริการสาธารณะต�างๆ โดย
มีการทํางานในลักษณะเครือข�ายทางสังคมที่สามารถบริหารจัดการตนเอง ซ่ึงภาครัฐมีบทบาทเป*น
เพียงผู&กํากับดูแลและอํานวยความสะดวก (พัชรี สิโรรส, 2558: 89 - 90) 
 จากแนวคิดการบริหารปกครองท่ีมีความสําคัญต�อการวิจัยท่ีเก่ียวข&องกับบริบทเฉพาะของ
ศาลเจ&าในความปกครองของกระทรวงมหาดไทย ซ่ึงมีการกํากับดูแลโดยภาครัฐ แต�มีการบริหารจัดการ
ตนเองอย�างเป*นอิสระและมีเครือข�ายทางสังคมต�างๆ สนับสนุนการดําเนินงาน จึงอาจเปรียบเสมือน 
“การบริหารรัฐกิจ” ท่ีมีบริบทของการจัดการภายในองค�การและการจัดการความสัมพันธ�กับภาครัฐ
และเครือข�ายทางสังคม ซึ่งแสดงนัยถึงการให&ความสําคัญกับ “การบริหาร”ในมิติของการจัดการ
องค�ประกอบต�างๆ ในกระบวนการดําเนินงานขององค�การ และ “การปกครอง” ในมิติของการเมือง
การปกครอง ท่ีมีภาครัฐคอยชี้นําและกํากับดูแล รวมท้ังกระบวนการสร&างการมีส�วนร�วมจากภาคประชาชน
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ในการจัดบริการสาธารณะร�วมกับภาครัฐ เช�นเดียวกับ ตัวอย�างการบริหารงานของมหาวิทยาลัยใน
กํากับของรัฐในปiจจุบัน (อัมพร ธํารงลักษณ�, 2553: 22) 
 ด&วยเหตุนี้ ผู&วิจัย จึงยึดถือแนวคิดการบริหารปกครอง มาเป*นแนวคิดสําคัญสําหรับการ
พัฒนาแนวทางการจัดการศาลเจ&าในความปกครองของกระทรวงมหาดไทยสู�การเป*นองค�การท่ียั่งยืน 
เพ่ือให&ครอบคลุมท้ังมิติของการจัดการองค�การและมิติของการปกครอง ในลักษณะการกํากับโดย
ภาครัฐ จึงทบทวนวรรณกรรมในประเด็นต�างท่ีเก่ียวข&อง ดังนี้ 

1.1 นิยามความหมายของแนวคิดบริหารการปกครอง 
  คําว�า “Governance” เป*นคําท่ีเกิดได&รับการนิยมและกล�าวถึงในวงวิชาการในทาง
สังคมศาสตร� รัฐศาสตร�และรัฐประศาสนศาสตร�หรือการบริหารรัฐกิจ ซ่ึงในภาษาไทยยังเป*นท่ีถกเถียง
และยากต�อการหาข&อสรุปท่ีชัดเจน (อัมพร ธํารงลักษณ�, 2553: 22; พัชรี สิโรรส, 2558: 84) โดย
ผู&วิจัยได&รวบรวมความหมายจากนักวิชาการต�างๆ ดังนี้ 
  Kjoer (2006: 3) ให&ความคิดเห็นว�า คําว�า Governance เป*นคําท่ีปรากฏในภาษาลาติน
จากคําว�า gubernare หมายถึง การนําทาง การอํานวย และการปกครอง และปรากฏในภาษากรีก
จากคําว�า kubernan หมายถึง การนําทาง 
  Pierre and Peters (2000: 1 - 2) ให&ความคิดเห็นว�า เป*นคําท่ีใช&ในประเทศฝรั่งเศส
นับต้ังแต�ทศวรรษท่ี 14 หมายว�า ข&าราชการในสํานักราชวัง (royal officer) และเกิดการเปลี่ยนแปลง
ความหมายท่ีแสดงถึงกระบวนการของการปกครอง (process of governing) หรือการกํากับควบคุม 
(steering) 
  Bevir (2009: 4) ให&ความหมายว�า เป*นรูปแบบการดําเนินงานตามกฎระเบียบ หรือ
กิจกรรมต�างๆ ในกฎระเบียบที่เกิดขึ้น ที่เน&นเกี่ยวกับทางเลือกใหม� (new governance) ในการ
ดําเนินงานหรือกิจกรรมในกระบวนการนโยบายสาธารณะ การบริการสาธารณะ โดยรัฐลดบทบาท
การดําเนินงานเป*นเพียงผู&กํากับและเปsดให&ภาคส�วนต�างๆ ในสังคม แสดงบทบาทเป*นเครือข�ายความ
ร�วมมือในการดําเนินงาน  
  Fredrickson (2005: 2) ให&ความคิดเห็นว�า เป*นมุมมองหรือทางเลือกท่ีเกิดข้ึน เพ่ือ
ใช&ในการบริหารรัฐกิจหรือกิจการสาธารณะ 
  Lynn et al. (1999: 2) ให&ความคิดเห็นว�า เป*นแนวคิดท่ีแพร�หลายท้ังในการบริหาร
ภาครัฐและภาคเอกชน ท่ีสามารถอธิบายได&ท้ังระดับการจัดการในระดับโลกและระดับท&องถ่ิน และใช&
อ&างอิงได&สําหรับการทําความเข&าใจท้ังท่ีเป*นทางการและไม�เป*นทางการ 
  Rhodes (1996: 652 - 659) ให&คําอธิบายว�า เป*นคําท่ีแสดงนัยของการเปลี่ยนแปลง
ความหมายของคําว�า “government” โดยแสดงถึงกระบวนการในการปกครองแนวใหม� ท่ีเปลี่ยนบทบาท 
กฎระเบียบต�างๆ และวิธีการดําเนินงานจากการปกครองโดยภาครัฐมาเป*นการการดําเนินการโดยสังคม 
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ด&วยกระบวนการ 6 แบบ ได&แก� การลดขนาดภาครัฐ (minimal state) แนวคิดบรรษัทภิบาล 
(corporate governance) การจัดการตามแนวคิดการจัดการภาครัฐแนวใหม� (New Public Management) 
แนวคิดธรรมาภิบาล (good governance) ระบบเครือข�ายเชื่อมโยงทางสังคม (soico – cybernetic 
system) และเครือข�ายบริหารตนเอง (self – organizing networks) ซ่ึงเป*นแนวทางสําหรับสร&าง
การปกครองท่ีลดบทบาทภาครัฐ (governance without government)  
  Kersbergen and Warrden (2004: 151 - 152) ให&คําอธิบายว�า เป*นการให&
ความสําคัญกับระบบการกระจายอํานาจ (pluricentric) ในการดําเนินการปกครองของภาครัฐ ท่ีเน&น
ความสัมพันธ�ของเครือข�ายความร�วมมือจากองค�การภาคส�วนต�างๆ ในสังคม และรวมท้ังกระบวนการ
ปกครองท่ีเน&นการสร&างความเชื่อม่ัน ความร�วมมือมากกว�าการสั่งการและการควบคุมจากภาครัฐ  
  Bekkers et al. (2007: 3) ให&คําอธิบายว�า เป*นแนวคิดท่ีจํากัดบทบาทของรัฐบาล 
โดยเน&นการกํากับดูแล และการกระจายบทบาทไปยังภาคส�วนต�างๆ และองค�การต�างๆ ในสังคมหรือ
ระดับต�างๆ ท่ีเก่ียวข&องกับรัฐบาล ให&เกิดการจัดการตนเองและการควบคุมตนเอง ท่ีเป*นรูปแบบใหม�
ของการดําเนินงานจากความร�วมมือและการปฏิบัติการท่ีเกิดข้ึน 
  World Bank (1992) ให&ความหมายว�า เป*นการกําหนดกลไกอํานาจของรัฐในการ
จัดการทรัพยากรท้ังแง�เศรษฐกิจและสังคมของประเทศเพื่อการพัฒนา ซึ่งครอบคลุมความหมาย                
1) โครงสร&างและรูปแบบของระบอบการเมือง (political regime) 2) กระบวนการและข้ันตอนท่ีผู&มี
อํานาจในการเมืองใช&ในการบริหารทรัพยากรทางเศรษฐกิจและสังคมเพื่อพัฒนาประเทศ และ                  
3) ขีดความสามารถของรัฐบาลในการกําหนดนโยบายและการดําเนินการตามนโยบายอย�างมีประสิทธิผล 
(รัชยา ภักดีจิตต�, 2557: 4) และมีการใช&ในบริบทของแนวคิด “Good Governance” ซ่ึงแปลเป*น
ภาษาไทย ตรงกับคําว�า “ธรรมาภิบาล” หมายถึง แนวทางการบริหารท่ีดี (สถาบันพระปกเกล&า, 
2549) 
  ราชบัณฑิตสถาน (2544) ให&ความหมายว�า เป*นวิธีการปกครอง 
  พัชรี สิโรรส (2558: 84 - 85) ให&ความหมาว�า เป*น “การจัดการปกครอง” ท่ีแสดงถึง
การบริหารจัดการแบบใหม�ท่ีมีเปyาหมายร�วมจากภาคส�วนต�างๆ ท่ีเป*นรัฐและมิใช�รัฐ เหนือรัฐ ใต&รัฐ
หรือลอดรัฐ เข&ามามีส�วนในการกําหนดและดําเนินการเก่ียวกับบริการสาธารณะและนโยบายสาธารณะ 
ซ่ึงเป*นเปลี่ยนรูปแบบการปกครองจากแบบลําดับการบังคับบัญชา (hierarchical government) มา
เป*นแนวระนาบ (horizontal governing) 
  อัมพร ธํารงลักษณ� (2553: 22) ให&ความหมายว�า “การบริหารปกครอง” ท่ีมี
ความหมายใกล&เคียงกับ “การบริหารรัฐกิจ” ซ่ึงรวมบริบทของการจัดการภายในองค�การและการจัดการ
ความสัมพันธ�กับภาครัฐและเครือข�ายทางสังคม อันแสดงนัยถึงการให&ความสําคัญกับ “การบริหาร” 
ในมิติของการจัดการองค�ประกอบต�างๆ ในกระบวนการบริหารองค�การ และ “การปกครอง” ในมิติ
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ของการเมืองการปกครอง ท่ีมีภาครัฐคอยชี้นําและกํากับดูแล รวมท้ังกระบวนการสร&างการมีส�วนร�วม
จากภาคประชาชนในการจัดบริการสาธารณะร�วมกับภาครัฐ เช�น การบริหารงานของมหาวิทยาลัยใน
กํากับของรัฐในปiจจุบัน เป*นต&น 

  จากความหมายต�างๆ ข&างต&น ผู&วิจัย สรุปได&ว�า “Governance” เป*นแนวคิดใหม�
สําหรับการบริหารสาธารณะ ซ่ึงเป*นการเน&นกระบวนการในการปกครองแนวใหม� (new governance) 
ท่ีเปลี่ยนบทบาท กฎระเบียบต�างๆ และวิธีการดําเนินงานจากการปกครองจากภาครัฐแบบลําดับการ
บังคับบัญชา (hierarchical government) มาเป*นแนวระนาบ (horizontal governing) ซ่ึง
ดําเนินการโดยเน&นความร�วมมือจากเครือข�ายภาคส�วนต�างๆ ของสังคม อาทิ องค�การของภาครัฐ 
ภาคเอกชนและองค�การไม�แสวงหาผลกําไร และมีความสัมพันธ�ระหว�างกันในหลากหลายระดับ เช�น 
องค�การเหนือรัฐ ใต&รัฐหรือลอดรัฐ โดยรัฐมีบทบาทในการชี้นําและกํากับดูแลอย�างห�าง ท่ีต&องการสร&าง
ให&องค�การในเครือข�ายความร�วมมือเกิดการจัดการตนเองและการควบคุมตนเอง 

  โดยผู&วิจัย ใช&คําในภาษาไทยตรงกับคําว�า “การบริหารปกครอง” ซ่ึงยึดถือความหมาย
ตามแนวคิดของ อัมพร ธํารงลักษณ� (2553) โดยเชื่อว�า สอดคล&องกับบริบทของศาลเจ&าในความปกครอง
ของกระทรวงมหาดไทย ในฐานะที่เป*นองค�การในกํากับหรือความปกครองของทางราชการ และมี
ความหมายในทิศทางเดียวกับการบริหารรัฐกิจ ท่ีความครอบคลุมมิติการบริหารจัดการองค�การ และ
มิติการปกครองท่ีเก่ียวข&องกับภาครัฐในฐานะองค�การท่ีอยู�ในการกํากับและบทบาทของภาครัฐท่ีมี
หน&าท่ีกํากับดูแล 

1.2 พัฒนาการของแนวคิดการบริหารปกครอง 
  แนวคิดการบริหารปกครอง (Governance) ถือเป*นแนวคิดท่ีได&รับความนิยมนับต้ังแต�

ปลายทศวรรษท่ี 1990 เป*นต&นมา ในฐานะของแนวคิดที่สร&างการเปลี่ยนบทบาทของภาครัฐในการ
บริหารสาธารณะ (Bevir, 2009: 3) ภายใต&กระบวนทัศน�การกํากับดูแล (steering) จากภาครัฐ 
กล�าวคือ แนวคิดการบริหารปกครองได&จํากัดและลดบทบาทในการดําเนินงานของภาครัฐ แต�ในทาง
ตรงกันข&ามไป เกิดการเปลี่ยนแปลงผู&แสดงสําคัญ (actor) ท่ีเป*นผู&ดําเนินกิจกรรมบริหารสาธารณะ 
โดยเปsดพ้ืนท่ีให&กับภาคส�วนต�างๆ ทั้งองค�การภาครัฐ เอกชนและประชาสังคม ให&มีส�วนร�วมในการ
ดําเนินงานและจัดการตนเอง รัฐเพียงทําหน&าที่กํากับดูแลอย�างห�างๆ (Bekkers et al., 2007: 3)               
ซ่ึงอิทธิพลของการเปลี่ยนแปลงตามแนวคิดการบริหารปกครองดังกล�าว มีพัฒนาการจากความเปลี่ยนแปลง
ของกระบวนทัศน�และแนวคิดทางรัฐประศาสนศาสตร�หรือการบริหารรัฐกิจ กล�าวคือ 

  ภายหลังพัฒนาการของกระบวนทัศน� (paradigm) ทางรัฐประศาสนศาสตร�ยุคด้ังเดิม             
ท่ี นําเสนอโดย Woodrow Wilson (1887) ท่ีเสนอเก่ียวกับการแยกการเมือง (Politic) ออกจากการบริหาร 
(Administration)  โดยฝ{ายบริหารต&องสร&างความเข&มแข็งให&ระบบราชการ (พิทยา  บวรวัฒนา, 2527) 
ด&วยการสร&างหลักการบริหารเพ่ือใช&ในการบริหารงานใน 2 ลักษณะ (อุทัย เลาหวิเชียร, 2554) คือ 



18 

1) กลุ�ม การจัดการเชิงวิทยาศาสตร�ของ Taylor (1967) และการพัฒนาตัวแบบองค�การของเวเบอร� 
(Bureaucracy) ของ Max Webber (1952)  และ 2) กลุ�มทฤษฎีศาสตร�การบริหาร ตามหลักการ
บริหาร 14 ประการของ Fayol (1949) และหลักการบริหาร POSDCoRB ของ Gulick and Urwick 
(1937) รวมท้ังการบริงานงานด&วยแนวคิดมนุษยสัมพันธ�และพฤติกรรมาองค�การ (ศิริรัตน� ชุณหคล&าย, 
2555, อุทัย เลาหวิเชียร, 2554) ได&สร&างผลกระทบสําคัญให&กับการบริหารงานภาครัฐ ท่ีขาดประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผลและความประหยัด (อัมพร ธํารงลักษณ�, 2553: 2) ทําให&นักรัฐประศาสนศาสตร�ต้ังคําถาม
กับองค�ความรู&ทางรัฐประศาสนศาสตร�ท่ีมีอยู�หรือท่ีเรียกว�า การท&าทายอัตลักษณ�ของวิชารัฐประศาสนศาสตร� 
  การท&ายทายอัตลักษณ�ของวิชารัฐประศาสนศาสตร�เกิดข้ึน 2 ครั้ง โดยครั้งท่ี 1 ในปX 
1950 – 1960 และครั้งท่ี 2 ในปX 1960 - 1970  ซ่ึงถือเป*นวิกฤติทางอัตลักษณ�ท่ีสําคัญ ท่ีมองว�าองค�ความรู&
ทางวิชารัฐประศาสนศาสตร�ขาดความเป*นศาสตร� ไม�สามารถปรับใช&ได&กับการบริหารงานภาครัฐให&
เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและขาดความคุ&มค�า รวมท้ังแนวคิดส�วนใหญ�ไม�มีหลักการท่ีเป*นของการ
บริหารรัฐกิจแบบเฉพาะเจาะจง เป*นการประยุกต�จากศาสตร�อ่ืนๆ มาปรับใช& (อุทัย เลาหวิเชียร, 2554) 
โดย วิเชียร วิทยอุดม (2551) จําแนกประเด็นข&อโต&แย&งในการท&าทายอัตลักษณ�ของวิชารัฐประศาสนศาสตร�
ท้ัง 2 ครั้ง ประกอบด&วย 1) การแยกการเมืองออกจากการบริหาร 2) ความตึงเครียดจากการศึกษาใน
เชิงทฤษฎีและทางปฏิบัติ 3) การทําลายล&างค�านิยมการบริหารของทฤษฎีด้ังเดิม 4) ความล&มเหลวใน
การทําให&วิชามีลักษณะเป*นวิทยาศาสตร� และ 5) ความขัดแย&งในด&านเปyาหมายขององค�การและเปyาหมาย
ส�วนบุคคล (มุมมองเชิงพฤติกรรมศาสตร�) ส�งผลให&วิชารัฐประศาสตร�มีฐานะเป*นเพียง จุดเน&นในการศึกษา 
(Focus of the study) ซ่ึงขาดความเป*น “ศาสตร� (Science)”  

  ท้ังนี้ อัมพร ธํารงลักษณ� (2553: 2) ได&เสนอเพ่ิมเติมในรายละเอียดเก่ียวกับประเด็น
ความเป*นระบบราชการ (Bureaucracy) ตามแนวคิดของ Max Webber ที่เป*นข&อจํากัดในการ
บริหารงานภาครัฐให&เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและความคุ&มค�า ซ่ึงในทางตรงกันข&ามกลับสร&างกลไก
และข้ันตอนท่ีทําให&เกิดความล�าช&าและการยึดติดกับคําสั่งและกฎระเบียบอย�างเคร�งครัด 

  ภายหลังจากการท&าทายอัตลักษณ�ครั้งท่ี 2 ในช�วงทศวรรษท่ี 1960 ทําให&เกิดความ
พยายามของนักวิชาการทางรัฐประศาสนศาสตร�ในการรวมตัวกัน จัดการประชุมทางวิชาการ ซ่ึงเรียกกันว�า 
การประชุมรัฐประศาสนศาสตร� Minnowbrook  ครั้งท่ี 1 ถึง ครั้งท่ี 3 เพ่ือกําหนดทิศทางความเป*น
ศาสตร�ของวิชารัฐประศาสนศาสตร�และหนทางในการพัฒนาองค�ความรู&ท่ีเก่ียวข&องในการบริหารงาน
ภาครัฐ เพ่ือแก&ไขปiญหาความล&าหลังและการขาดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและความคุ&มค�าในการ
ดําเนินการ (ศิริรัตน� ชุณหคล&าย, 2555) ซึ่ง อัมพร ธํารงลักษณ� (2553: 6 - 8) สรุปสาระสําคัญ 
เก่ียวกับผลพวงของการจัดประชุมรัฐประศาสนศาสตร� Minnowbrook ครั้งที่ 1 และ 2 ซ่ึงนําไปสู�
การเกิดการบริหารรัฐกิจแนวใหม�หรือรัฐประศาสนศาสตร�แนวใหม� (New Public Administration: NPA) 
การเกิดการบริหารรัฐกิจแนวใหม�หรือรัฐประศาสนศาสตร�แนวใหม� เป*นการเน&นคุณค�าหลัก 3 ประการ 



19 

คือ การเป*นตัวแทน ความเป*นกลางทางการเมืองและภาวะผู&นําทางการบริหาร รวมทั้งการเปลี่ยน
ค�านิยมและทัศนคติในการมองปiญหาการบริหารงานภาครัฐ ท่ีเน&นความเก่ียวข&องกับสังคม (relevant) 
ตลอดจนการปรับโครงสร&างและการเปลี่ยนแปลงกระบวนการบริหารงานภาครัฐให&มีความกระชับ 
ปรับแก&ไขได&และมีอิสระในการทํางานมากข้ึน โดยมุ�งสร&างผลประโยชน�สาธารณะ (public interest) 
ให&เกิดกับสังคมแบบมีส�วนร�วมและไม�มีการผูกขาดจากภาครัฐ อันนําไปสู�คําประกาศแห�งเมืองแบล็กส�เบิร�ก 

  คําประกาศแห�งเมืองแบล็กส�เบิร�ก (The Blacksburg Manifesto) เป*นความพยายาม
ของนักบริหารรัฐกิจหรือรัฐประศาสนศาสตร�กลุ�มหนึ่ง ท่ีพยายามเสนอบทบาทของนักบริหารรัฐกิจ
หรือรัฐประศาสนศาสตร� ท่ีต&องปรับเปลี่ยนให&สอดคล&องกับแนวทางการบริหารรัฐกิจหรือรัฐประศาสนศาสตร�
แนวใหม� โดยพยายามเชื่อมโยงค�านิยมสองสิ่งท่ีตรงกันข&ามเข&าด&วยกัน คือ ค�านิยมทางธุรกิจ ท่ีเน&น
ความเป*นอิสระทางการบริหารให&เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความประหยัด กับค�านิยมความ
เป*นประชาธิปไตยท่ีเน&นความสามารถรับผิดชอบได& (accountability) การเปsดโอกาสให&ประชาชน
มีส�วนร�วม (citizen participation) กระบวนการตัดสินใจท่ีเปsดกว&าง (open policy – making 
processes) การเป*นผู&พิทักษ� (stewardship) (อัมพร ธํารงลักษณ�, 2553: 9)   

  แต�ทว�า พัฒนาการของกระบวนทัศน�ทางรัฐประศาสนศาสตร� ภายหลังจากการเกิด
การแนวคิดบริหารรัฐกิจหรือรัฐประศาสนศาสตร�แนวใหม� ได&มีพัฒนาการต�อเนื่องจากในช�วงทศวรรษ
ท่ี 20 ซ่ึง อัมพร ธํารงลักษณ� (2553: 9) ได&นําเสนอว�า การพัฒนาทางความคิดของการบริหารรัฐกิจได&
แบ�งออกเป*น 2 กระแส กล�าวคือ 1) กระแสท่ีต�อยอดความคิดของบริหารรัฐกิจหรือรัฐประศาสนศาสตร�
แนวใหม� โดยให&ความสําคัญกับการบริหารรัฐกิจในบริบทของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 
พิจารณาถึงผู&ท่ีเก่ียวข&องหลายฝ{ายและให&ความสําคัญกับประชากร และ 2) กระแสของการจัดการนิยม 
(managerialism) ท่ีอาศัยแนวคิดทางเศรษฐศาสตร�และการจัดการธุรกิจมาเป*นหลักการของการ
บริหารงานภาครัฐ ซ่ึงทําให&เกิดกระแสการปฏิรูประบบราชการไปท่ัวโลก ภายใต&แนวคิดการจัดการ
ภาครัฐแนวใหม� (New Public Management: NPM)  

  ท้ังนี้ แนวคิดการจัดการภาครัฐแนวใหม� (New Public Management: NPM) ได&ถูก
โต&แย&งและโจมตีในหลักการท่ีตั้งอยู�ในบทบาทของการจัดการนิยมและการใช&หลักการทางเศรษฐศาสตร�
เป*นพ้ืนฐานของการบริหารงานภาครัฐ โดย Denhardt and Denhardt (2007) ได&นําเสนอแนวคิด
การบริการสาธารณะแนวใหม� (New Public Service: NPS) ซ่ึงสาระสําคัญของแนวคิด คือ การให&
คุณค�ากับค�านิยมความเป*นประชาธิปไตยและการบริหารท่ีมุ�งเน&นพลเมือง รวมท้ังให&บทบาทความเป*น
พลเมืองเกิดข้ึน เพ่ือมีส�วนร�วมในการจัดการบริการสาธารณะมากกว�าการท่ีรัฐเป*นผู&ดําเนินการ ซ่ึง
เปyาหมายของแนวคิดของ Denhardt and Denhardt (2007) ต&องการโจมตีแนวคิดการจัดการ
ภาครัฐแนวใหม� ท่ีเน&นประชาชนในฐานะของลูกค&า โดยมองข&ามสิทธิความเป*นพลเมืองท่ีสมควรได&รับ
การพิทักษ�ดูแลและการใช&แนวคิดเศรษฐศาสตร�พิจารณาความคุ&มค�าในการดําเนินงาน ซ่ึงบริการ
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สาธารณะเพ่ือสังคมหรือชีวิตความเป*นอยู�ของคนในสังคมไม�สามารถพิจารณาจากต&นทุนและความ
คุ&มค�าได& ซ่ึงมีส�วนท่ีแย&งกับค�านิยมความเป*นประชาธิปไตย 

  ด&วยเหตุนี้ จากแนวคิดของการบริการสาธารณะแนวใหม� (NPS) ของ Denhardt 
and Denhardt (2007) รวมท้ังค�านิยมความเป*นประชาธิปไตยท่ีพยายามสร&างให&เกิดข้ึนกับบทบาท
นักบริหารรัฐกิจตามคําประกาศแห�งเมืองแบล็กส�เบิร�ก (The Blacksburg Manifesto) ถือเป*นจุดเน&น
สําคัญท่ีเป*นแนวคิดในเชิงการถ�วงดุลระหว�างกลุ�มการบริหารรัฐกิจแนวใหม�หรือรัฐประศาสนศาสตร�
แนวใหม� (NPA) กับแนวคิดการจัดการภาครัฐแนวใหม� (NPM) ให&เกิดการผสมผสานทางค�านิยม
ระหว�างค�านิยมความเป*นประชาธิปไตยกับค�านิยมในทางการจัดการนิยม กล�าวคือ ถึงแม&การจัดการนิยม
จะสร&างประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและประหยัด ตามเปyาหมายของการบริหารภาครัฐ แต�ทว�าไม�สามารถ
ท่ีจะละท้ิงบทบาทของประชาชน และความร�วมมือในฐานะพลเมืองในการดําเนินงานของภาครัฐ ซ่ึง
หมายถึงบทบาทของภาคประชาสังคม (civil society) รวมท้ังบทบาทของภาคส�วนอ่ืนๆ ท่ีจะมีคุณค�า
ต�อการจัดการกับบริการสาธารณะหรือนโยบายสาธารณะต�างๆ โดยจําเป*นต&องลดบทบาทภาครัฐ เป*น
เพียงผู&กํากับดูแลอย�างห�างๆ แต�ทําหน&าท่ีสนับสนุนบทบาทภาคประชาชนในมิติความเป*นพลเมืองใน
การดําเนินงานแทน 

  จากพัฒนาการของแนวคิดทางรัฐประศาสนศาสตร�หรือการบริหารรัฐกิจ ตามท่ีกล�าวมา 
จึงเป*นความพยายามของนักคิดและนักวิชาการท่ีต&องการแสวงหาแนวคิดหรือทางเลือกใหม�สําหรับ
การดําเนินการบริหารภาครัฐ อันนําไปสู�แนวคิดการบริหารปกครอง (Governance) ซ่ึงให&คุณค�ากับ
กระบวนการปกครองมากกว�าความเป*นสถาบัน มีการเปsดพ้ืนท่ีให&กับภาคส�วนต�างๆ ของสังคม ท้ัง
ภาคส�วนสาธารณะ เอกชน ภาคส�วนที่ 3 ที่ไม�แสวงหาผลกําไร มีบทบาทในการร�วมกันบริหาร
ปกครอง และเปลี่ยนบทบาทของภาครัฐท่ีเป*นผู&แสดง ให&กับมาเป*นผู&กํากับดูแลและสนับสนุน ภายใต&
การบริหารแนวระนาบท่ีเน&นการสร&างความร�วมมือ การเจราต�อรอง ความเป*นหุ&นส�วนและเครือข�าย
ในการดําเนินงานที่สามารถบริหารจัดการตนเองและพ่ึงตนเองได& (พัชรี สิโรรส, 2558: 86) ท้ังนี้ 
แสดงรายละเอียดตามตารางท่ี 1 แสดงการเปรียบเทียบระหว�างการปกครองแบบเดิมกับการบริหาร
ปกครองแนวใหม� 
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ตารางท่ี 1 แสดงการเปรียบเทียบระหว�างการปกครองแบบเดิมกับการบริหารปกครองแนวใหม�  
การปกครองแบบเดิม (old 

government) 
การบริหารปกครองแนวใหม� (new governance) 

รัฐ รัฐและประชาสังคม (civil society) 
ภาคส�วนสาธารณะ ภาคส�วนสาธารณะ เอกชน และภาคส�วนท่ี 3 

/ไม�แสวงหาผลกําไร 
สถาบัน กระบวนการ 
โครงสร&างองค�การ นโยบาย  

ผลผลิต (outputs) และผลลัพธ� (outcomes) 
ความเป*นเอกภาพ (homogeneity) 
ความเป*นแบบเดียวกัน (uniformity) 

ความแตกต�างหลากหลาย (diversity) 
การแตกกระจาย (fragmentation) 

การจัดหาให& (providing) 
การพายเรือ (rowing)  

การให&สิทธิ/มอบอํานาจ (enabling) 
การกุมหางเสือ/ทิศทาง (steering) 

การสั่งการ การควบคุม การออกคําสั่ง การนํา การอํานวยการ การร�วมมือ การเจรจาต�อรอง 
ลําดับชั้นบังคับบัญชาและอํานาจหน&าท่ี ความเป*นหุ&นส�วน เครือข�าย ภารกิจงาน การข&ามสายงาน 

ท่ีมา: พัชรี สิโรรส, “การศึกษาการจัดการปกครองในมิตินโยบายศึกษา: ทําความเข&าใจการจัดการ
ปกครอง (Governance), เครือข�ายจัดการตนเอง (Governance Network) และอภิเครือข�ายการจัดการ
ปกครอง (Metagovernance),” ใน เป)ดกล+องนโยบายสาธารณะ หลากมุมมองในการศึกษา
นโยบายสาธารณะร+วมสมัย, วสันต� เหลืองประภัสร�, บรรณาธิการ (กรุงเทพมหานคร: คณะรัฐศาสตร� 
มหาวิทยาลัยธรรมาศาสตร�, 2558), 86. 
 

1.3 ลักษณะสําคัญของแนวคิดการบริหารปกครอง 
  จากนิยามความหมายและพัฒนาของแนวคิดการบริหารปกครอง ทําให&สามารถสรุป
สาระสําคัญของบริบทแนวคิดการบริหารปกครอง ตามความเห็นของ Rhodes (1996) ได&ว�า แนวคิด
การบริหารปกครอง เป*นกระบวนการในปกครองท่ีมีความซับซ&อน ประกอบด&วยผู&แสดงที่เข&ามา
เก่ียวข&องหลายฝ{าย ต&องอาศัยกลไกท่ีหลากหลายในการชี้นํา กํากับ ควบคุมและจัดการ ซ่ึงอาจเป*น
เป*นการสั่งการตามแบบลําดับการบังคับบัญชา (hierarchical government) ควบคู�กับการจัดการ
แนวระนาบ (horizontal governing) ด&วยกลไกจัดการเครือข�าย อันเก่ียวข&องกับการจัดการบริการ
สาธารณะอย�างมีประสิทธิภาพ รวมท้ังการสอดแทรกด&วยกลไกทางตลาดในการบริหารบางอย�างท่ีมี
อุปสรรคจากระบบราชการ 
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  สาระสําคัญข&างต&น ทําให&สามารถวิเคราะห�ได&ว�า การบริหารปกครองมีความเก่ียวข&อง
กับ ผู&แสดง (actors) หรือผู&มีส�วนเก่ียวข&องกับการดําเนินการในกระบวนการปกครองต�างๆ หลายฝ{าย 
รวมท้ังปฏิสัมพันธ�ท่ีต&องมีร�วมกันระหว�างผู&แสดงต�างๆ และกลไกสําหรับการบริหารจัดการในกระบวนการ
ปกครองนั้นๆ ให&ประสบผลสําเร็จท่ีซับซ&อน 

  Rhodes (1996: 660; 1997: 53) นําเสนอคุณลักษณะสําคัญของแนวคิดการบริหาร
ปกครอง  ประกอบด&วย 4 คุณลักษณะ ได&แก� 

1. เป*นการพ่ึงพาอาศัยกันระหว�างองค�การและหน�วยงานในภาคส�วนต�างๆ ท้ังภาครัฐ 
ภาคเอกชน ภาคประชาสังคมหรือองค�การภาคท่ี 3 (องค�การไม�แสวงหาผลกําไร) ซ่ึงแสดงถึงขอบเขต
ในการแบ�งบทบาทหน&าท่ีท่ีไม�สามารถแบ�งได&อย�างชัดเจนและแบ�งแยกออกจากกันได&เด็ดขาด ในทาง
ตรงกันข&ามภาคส�วนต�างๆ ได&แสดงบทบาทและความร�วมมือในความรับผิดชอบต�อสังคมมากข้ึน 

2. เป*นการปะทะสังสรรค�หรือปฏิสัมพันธ�ระหว�างสมาชิกในเครือข�ายปกครองหรือตัว
แสดงต�างๆ อย�างต�อเนื่อง ด&วยความจําเป*นในด&านต�างๆ ท้ังการแลกเปลี่ยนความรู& ทรัพยากร และ
การเจรจาประนีประนอมเปyาหมายร�วมกัน 

3. การปฏิสัมพันธ�หรือการปะทะสังสรรค�ระหว�างกันของสมาชิกหรือผู&แสดงใน
เครือข�ายปกครอง มีลักษณะคล&ายเกมส� แต�ตั้งอยู�บนฐานของความไว&วางใจต�อกัน และปฏิบัติตามกฎกติกา
ข&อตกลงต�างๆ ท่ีตกลงไว&ร�วมกัน 

4. เป*นอิสระจากรัฐ มีความสามารถในการบริหารปกครองตนเองโดยรัฐทําหน&าท่ี
กํากับดูแลอยู�ห�างๆ  

  หากพิจารณาตาม Klijin (2012, 206 – 207) ท่ีนําเสนอลักษณะสําคัญของการบริหาร
ปกครอง ในฐานะของกระบวนการปกครองแบบใหม� ท่ีใช&ในมิติของการกําหนดนโยบายสาธารณะและ
การการจัดการภาครัฐ เพ่ือใช&ในการบิหารปกครองกับเครือข�ายและปฏิสัมพันธ�ระหว�างภาคส�วนต�างๆ 
ในเครือข�ายการปกครอง บนพ้ืนฐานของกฎกติกาต�างๆ ซ่ึงสรุปได& 4 ลักษณะ ดังนี้ 

1. แสดงถึงจุดเน&นของความสัมพันธ�ในลักษณะการพึ่งพากัน ระหว�างองค�การภาค
ส�วนต�างๆ ในกระบวนการกําหนดนโยบายและการจัดการสาธารณะ เพื่อให&บรรลุเปyาหมายของ
กระบวนการท่ีตั้งไว& 

2. เป*นการกํากับดูแลในแนวระนาบหรือแนวนอน โดยมีเปyาหมายในเชิงการสร&าง
ความร�วมมือและการยอมรับจากภาคประชาชนและภาคส�วนต�างๆ ภายนอกรัฐ ในกระบวนการกําหนด
นโยบายและการจัดการสาธารณะ 

3. อาศัยความรู&จากผู&ท่ีเก่ียวข&องในเครือข�ายการปกครองในการบริหารและจัดการกับ
กระบวนการกําหนดนโยบายและการจัดการสาธารณะ 
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4. การสร&างความชอบธรรมจากการสร&างการมีส�วนร�วมกับผู&ท่ีเก่ียวข&องในเครือข�าย
ปกครอง ในการตัดสินใจเก่ียวกับกระบวนการกําหนดนโยบายและการจัดการสาธารณะ 

  นอกจากนี้ พัชรี สิโรรส (2558: 90) นําเสนอลักษณะความแตกต�างท่ีสําคัญของการ
บริหารปกครองแบบเก�า (old governance) และแบบใหม� (new governance) กล�าวคือ 

  การบริหารปกครองแบบเก�า (old governance) เป*นการเน&นพิจารณาบทบาทของ
ภาครัฐในเชิงสถาบันและการเมือง เก่ียวกับความสามารถในการกํากับดูแลความสัมพันธ�และผลประโยชน�
ของตัวแสดงท่ีเก่ียวข&องในกระบวนการปกครอง  

  การบริหารปกครองแนวใหม� (new governance) เป*นการเน&นให&ความสําคัญกับ
ภาคสังคม ท่ีมองว�าภาครัฐมีบทบาทหรือวิธีการในการประสานงานหรือสร&างปฏิสัมพันธ�กับสมาชิก
หรือภาคส�วนต�างๆ ในเครือข�ายการปกครองท่ีเก่ียวข&อง อันนําไปสู�ความร�วมมือและความสามารถใน
การกํากับดูแลหรือบริหารปกครองตนเอง (self - governance) ในรูปเครือข�ายการทํางานร�วมกัน
แบบหุ&นส�วน (partnership) 

  หากพิจารณาในมิติของรูปแบบการบริหารปกครอง (mode of governance) โดย 
Fenger and Bekkers (2007: 21 – 28) ได&นําเสนอรูปแบบการบริหารปกครอง 6 รูปแบบ 

1. รูปแบบท่ีเป*นหนทางหรือวิธีการสําหรับสร&างสมรรถนะและความสามารถ
รับผิดชอบได& (Governance at a Distance: Deregulation, Performance and Accountability) 
เป*นรูปแบบการบริหารปกครองท่ีพิจารณาถึงบทบาทและความสัมพันธ�ท่ีมีต�อกันระหว�างองค�การใน
กํากับกับภาครัฐท่ีทําหน&าบริหาร ซ่ึงแต�เดิมใช&กฎระเบียบ กติกาหรือข&อกําหนดท่ีเกิดจากภาครัฐ เพ่ือ
ทําหน&าท่ีปกครอง แต�ในทางกลับกัน ตามแนวคิดการบริหารปกครองได&ปรับเปลี่ยนบทบาทโดย
ภาครัฐหน&าท่ีกํากับดูแล ส�วนองค�การท่ีอยู�ในการกํากับดูแล ต&องสร&างความไว&วางใจในการดําเนินงาน
และต&องมีการดําเนินการให&เกิดสมรรถนะท่ีเหมาะสม พร&อมกับมีความพร&อมในความรับผิดชอบได&ต�อ
การดําเนินการ 

2. รูปแบบท่ีเก่ียวข&องกับภาคส�วนต�างๆ หลายระดับ (Mulit – Level Governance) 
เป*นการบริหารปกครองในรูปแบบท่ีสร&างความร�วมมือในการบริหารบริการหรือนโยบายสาธารณะท่ี
เก่ียวข&องและสัมพันธ�กับภาคส�วนต�างๆ ท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม องค�การไม�แสวงหา
ผลกําไร รวมท้ังระดับของการเป*นองค�การภาครัฐ เหนือรัฐ ใต&รัฐหรือลอดรัฐ ท้ังภายในและภายนอก
ประเทศ ท่ีมีส�วนในการแก&ไขและพัฒนาสังคม 

3. รูปแบบกลไกตลาด (Market Governance) เป*นรูปแบบการบริหารปกครองท่ี
เน&นการบริหารปกครองภายใต&กลไกในระบบตลาด โดยภาครัฐจะไม�เข&าไปแทรกแซง ซึ่งปล�อยให&
กลไกระบบตลาดทําหน&าท่ีจัดการกับความต&องการและความสามารถในการตอบสนองต�อประเด็น 
กิจกรรม โครงการ นโยบายหรือการบริหารองค�และการดําเนินงานการ โดยภาครัฐทําหน&าท่ีกํากับ
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ดูแลอยู�ห�างๆ ซ่ึงจะเกิดการแข�งขันทําให&เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและความคุ&มค�าในการดําเนินการ 
เป*นแนวทางท่ีมุ�งหลีกเลี่ยงระบบราชการ 

4. รูปแบบเครือข�าย (Network governance) เป*นรูปแบบการบริหารปกครองท่ีเน&น
กระบวนการประชาธิปไตยและการมีส�วนร�วม ซ่ึงแสดงถึงบทบาทของความเป*นพลเมืองในการมีส�วน
ร�วมกับการบริหารปกครองเก่ียวกับกิจกรรมหรือนโยบายและบริการสาธารณะ ในลักษณะเครือข�าย
ความร�วมมือจากภาคส�วนต�างๆ (co – operation and collaboration) ทําให&ผู&มีส�วนได&เสียมี
บทบาทในการตัดสินร�วมกัน ซ่ึงเป*นการสร&างปฏิสัมพันธ�แบบแนวระนาบหรือแนวนอนในการแก&ไข
ปiญหาสาธารณะหรือการบริหารปกครองหรือบริหารองค�การท่ีเก่ียวข&อง 

5. รูปแบบของการปกครองตนเอง (Societal self - governance) เป*นรูปแบบการ
บริหารปกครองท่ีปราศจากตัวแสดงหรือผู&เก่ียวข&องกับภาครัฐ เป*นการบริหารปกครองตนเองของ
เครือข�ายการปกครองท่ีเก่ียวข&อง ซ่ึงแสดงถึงบทบาทการเป*นขบวนการหรือองค�การภาคประชาสังคม
ท่ีมีบทบาทต�อสังคม และดําเนินการด&วยการปกครอง พ่ึงพาและจัดการตนเอง เป*นการสร&างความเข&มแข็ง
ให&กับสังคมและชุมชน เกิดเป*นทุนทางสังคม (social capital) ท่ีต้ังอยู�บนพ้ืนฐานของเครือข�ายความ
ร�วมมือ ปฏิสัมพันธ�ระหว�างกันและบรรทัดฐานที่ตั้งไว&ร�วมกัน ซึ่งปiจจัยสําคัญ คือ การสร&างความ
ไว&วางใจต�อกันของผู&เก่ียวข&อง ซ่ึงถือเป*นแนวทางท่ีสาม (third way) ท่ีค่ันกลางระหว�างภาครัฐและ
ภาคเอกชน 

6. รูปแบบการบริหารปกครองกับการจัดการภาครัฐแนวใหม� (Governance and 
New Public Management) เป*นรูปแบบการบริหารปกครอง ท่ีอาศัยหลักการในการบริหารรัฐกิจท่ี
มีมุมมองในเชิงการจัดการทางธุรกิจ (managerialism) ท่ีเน&นการบริหารจัดการแบบองค�การธุรกิจ 
และพยายามทําให&ภาครัฐเป*นผู&ประกอบการและพ้ืนทางความเชื่อทางเศรษฐศาสตร�เชิงสถาบันแนวใหม� 
(new institutional economic) ท่ีเน&นการแข�งขันภายใต&กลไกทางการตลาด  เพ่ือใช&ในการบริหาร
จัดการบริการสาธารณะ โดยการบริหารปกครองในมิติของการจัดการภาครัฐแนวใหม�มีเปyาหมาย
สําคัญในการมุ�งสร&างประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและความคุ&มค�าหรือการประหยัดในการบริหารจัดการ 

  นอกจากนี้ หากพิจารณารูปแบบของการบริหารปกครองตามแนวคิดของ Pierre 
and Peters (2000: 14 – 24) ได&นําเสนอรูปแบบไว& 2 ลักษณะ ซ่ึงมีความคล&ายคลึงกับรูปแบบตาม 
Fenger and Bekkers (2007) แต�มีการจําแนกอย�างน�าสนใจ กล�าวคือ  

1. การบริหารปกครองในรูปแบบของโครงสร&าง (Governance as structure) เป*น
การแบ�งรูปแบบท่ียึดตามโครงสร&างเชิงความสัมพันธ�ของการบริหารปกครอง ประกอบด&วย  

1.1 รูปแบบท่ีเน&นการบริหารการปกครองด&วยการบังคับบัญชาตามสายงาน 
(Governance as hierarchies) เป*นโครงสร&างท่ีภาครัฐเป*นผู&ผูกขาดในการดําเนินงานควบคุมและสั่งการ
ให&กับภาคส�วนอ่ืนๆ ดําเนินการ                      
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1.2 รูปแบบกลไกตลาด (Governance as Market) เป*นโครงสร&างท่ีใช&กลไกทาง
การตลาด สําหรับการบริหารปกครอง  

1.3 รูปแบบเครือข�าย (Governance as Network) เป*นโครงสร&างท่ีมีลักษณะ
เครือข�ายในกระบวนการบริหารและนโยบายสาธารณะ ที่เน&นกระบวนการประชาธิปไตยและการมี
ส�วนร�วม ในลักษณะเครือข�ายความร�วมมือจากภาคส�วนต�างๆ (co – operation and collaboration)  

1.4 รูปแบบท่ีเน&นชุมชน (Governance as communities) เป*นโครงสร&างท่ีเน&น
การกระจายอํานาจไปยังชุมชนและสังคม ให&เกิดกระบวนการตัดสินใจและบริหารปกครองตนเอง ใน
ประเด็นท่ีเก่ียวข&องกับชุมชนและสังคม ที่เป*นข&อจํากัดของภาครัฐในการทําความเข&าใจปiญหาของ
ชุมชน 

2. การบริหารปกครองในรูปแบบของกระบวนการ (Governance as process) ซ่ึงมี
มุมมองในเชิงกระบวนการ โดยมองว�าการบริหารปกครองเป*นกระบวนการในการปกครอง ดังนั้นใน
กระบวนการจึงต&องอาศัยหลักการสําคัญสําหรับการบริหารปกครอง ประกอบด&วย 

2.1 รูปแบบของการกํากับดูแลและการสร&างความร�วมมือ (Governance as steering 
and coordinating) มีลักษณะเป*นกระบวนการ ท่ีมีหลักการสําคัญในการบริหารปกครอง ด&วยการ
ลดบทบาทของภาครัฐแต�ให&ความสําคัญกับกระบวนการบริหารปกครองท่ีเกิดจากภาคส�วนต�างๆ และ
ความร�วมมือท่ีเกิดข้ึน โดยมุ�งให&เกิดปฏิสัมพันธ�ในเชิงแลกเปลี่ยนและมีอิสระในการปกครองตนเอง ซ่ึง
ภาครัฐทําหน&าท่ีกํากับดูแลอย�างห�างๆ  

2.2 รูปแบบของกรอบการวิเคราะห� (Governance as analytical framework) 
เป*นกระบวนการในการวางหลักการของการบริหารปกครองเป*นกรอบในการวิเคราะห�ปรากฏการณ� 
ซ่ึงถือเป*นความสัมพันธ�ในเชิงกระบวนการของการบริหารปกครอง ท่ีพิจารณาปiญหา อุปสรรคและ
วางแนวทางหรือกลยุทธ�สําหรับพัฒนา 

  เม่ือพิจารณาประเด็นความสัมพันธ�ของการบริหารปกครอง ตามแนวคิดของ Kooiman 
(2003) สามารถแบ�งลักษณะความสัมพันธ�ท่ีเกิดข้ึนในกระบวนการบริหารปกครอง 3 ลักษณะ 

1. ลักษณะความสัมพันธ�เชิงสายบังคับบัญชา (hierarchies governance) เป*น
ความสัมพันธ�ท่ีเน&นการควบคุมตามกฎหมาย 

2. ลักษณะความสัมพันธ�เชิงความร�วมมือ (co - governance) เป*นความสัมพันธ�ท่ีเกิด
จากการบริหารงานร�วมกันระหว�างภาครัฐและภาคส�วนอ่ืนๆ ท้ังท่ีเป*นทางการและไม�เป*นทางการ 

3. ลักษณะความสัมพันธ�เชิงการปกครองตนเอง (self - governance) เป*นความสัมพันธ�
ท่ีเกิดจากทุนทางสังคมท่ีเกิดข้ึน ภายใต&การทํางานร�วมกันอย�างไว&วางใจกัน มีอิสระในการดําเนินงาน
จากภาครัฐ ทําให&สามารถเกิดพลังในการขับเคลื่อนสังคมและแก&ไขปiญหาของชุมชน 
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  จากลักษณะสําคัญและรูปแบบต�างๆ ของการบริหารปกครองตามท่ีกล�าวมาข&างต&น 
สะท&อนให&เห็นถึงหลักการท่ีเก่ียวข&องกับการบริหารปกครองในมิติต�างๆ และความสัมพันธ�ของผู&แสดง
หรือผู&มีส�วนเก่ียวข&องกับการบริหารปกครองในประเภทต�างๆ กัน ซ่ึงทําให&ผู&วิจัย ทราบว�า แนวคิดการ
บริหารปกครองมีความเก่ียวข&องกับตัวแสดงท่ีหลากหลาย อาทิ ภาครัฐ เอกชน องค�การไม�แสวงหาผลกําไร 
ชุมชน ประชาสังคม รวมท้ังตัวแสดงท่ีเกิดข้ึนมีหลากหลายระดับท่ีมีอิทธิพลต�อการบริหารนโยบาย
สาธารณะหรือการบริหารภาครัฐและบริการสาธารณะ ดังนั้น แนวคิดการบริหารปกครอง จึงเป*น
กลไกในการสร&างและออกแบบความสัมพันธ�ระหว�างผู&แสดงต�างๆ ภายใต&บริบทขององค�การ จึงทําให&
เกิดรูปแบบและลักษณะท่ีแตกต�างกันออกไป 

  ถึงแม&แนวคิดเก่ียวกับลักษณะสําคัญและรูปแบบของการบริหารปกครอง จะมีมากมาย
หลายประเภท แต�ทว�าหากพิจารณาผ�านแนวคิดของ Fenger and Bekkers (2007) จะมีความครอบคลุม
ในประเด็นต�างๆ รวมท้ังสามารถแบ�งแยกในเชิงโครงสร&างและกระบวนการของการบริหารปกครอง
ผ�านแนวคิดของ Pierre and Peters (2000) จะส�งผลทําให&สามารถวิเคราะห�และจัดประเภทของ
รูปแบบการบริหารปกครองได&ชัดเจนมากยิ่งข้ึน 

  โดยเปyาหมายสําคัญของการบริหารปกครองในปiจจุบัน คือ การมองการบริหาร
ปกครองแนวใหม� (new governance) ท่ีมุ�งออกแบบความสัมพันธ�ของภาครัฐในฐานะผู&กํากับดูแล
และประสานงานหรือสร&างปฏิสัมพันธ�กับสมาชิกหรือภาคส�วนต�างๆ ในเครือข�ายการปกครองท่ีเก่ียวข&อง 
อันนําไปสู�ความร�วมมือและความสามารถในการกํากับดูแลหรือบริหารปกครองตนเอง ซ่ึงมีความลึกซ้ึง
กว�าการบริหารปกครองแบบเก�า (old governance)  ท่ีเน&นเพียงศักยภาพในการกํากับดูแล แต�ไม�เกิด
ความร�วมมือและพลังของภาคส�วนอ่ืนๆ ในสังคม 
  จากคุณลักษณะสําคัญของการบริหารปกครอง ของ Rhodes (1996: 660; 1997: 53) 
ทําให&ผู&วิจัยทราบถึงหลักเกณฑ�ในการพิจารณาหน�วยในการศึกษาของผู&วิจัย ถึงความเหมาะสมในการ
ประยุกต�ใช&แนวคิดการบริหารปกครอง เพ่ือเป*นหลักการและข&อมูลสําคัญในการดําเนินการวิจัยและ
การพัฒนาแนวทางการจัดการองค�การไม�แสวงหาผลกําไร ประเภทศาลเจ&าในความปกครองของ
กระทรวงมหาดไทยสู�การเป*นองค�การท่ียั่งยืน ท่ีสามารถอาศัยข&อมูลของการบริหารปกครองประเภทต�างๆ 
ในการพัฒนาข&อมูลการวิจัยต�อไป  
 1.4 ลักษณะการนําแนวคิดการบริหารปกครองไปใช� 
  แนวคิดการบริหารปกครอง (Governance) เป*นแนวคิดท่ีมีพัฒนาหลักการจากแนวคิด
ทางการบริหารรัฐกิจหรือรัฐประศาสนศาสตร� ซ่ึงเป*นกระบวนทัศน�สําคัญในการบริหารและจัดการ
ภาครัฐในปiจจุบัน ซ่ึงมีความครอบคลุมเก่ียวกับการบริหารปกครององค�การภาคส�วนต�างๆ หลากหลายมิติ 
โดยมีพ้ืนฐานสําคัญ คือ การจํากัดบทบาทของภาครัฐท่ีเก่ียวข&องหรือสัมพันธ�กับองค�การภาคส�วนต�างๆ 
ท่ีทําหน&าท่ีเป*นเพียงผู&กํากับดูแล (steering) อยู�ห�างๆ มิได&ใช&อํานาจในเชิงการบังคับบัญชาในระบบ
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ราชการและกฎหมายท่ีเคร�งครัดในการควบคุมและสั่งการเช�นในอดีต (hierarchies system) ซ่ึงมี
เปyาหมายสูงสุด คือ การสร&างการปกครองในระดับต�างๆ ของสังคมท่ีสามารถบริหารจัดการตนเอง
ได&โดยปราศจากรัฐบาลหรือภาครัฐ (governance without government) (Rhodes, 1996) 
  ด&วยเหตุนี้ แนวคิดการบริหารปกครอง จึงมีสาระสําคัญท่ีครอบคุลมท้ังมิติการบริหาร
จัดการท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคมหรือภาคส�วนท่ี 3 ท่ีพยายามสร&างกลไกในเชิงการ
บริหารจัดการให&เกิดประสิทธิภาพสูงสุด บนพ้ืนฐานของกระบวนการมีส�วนร�วมและความร�วมมือของ
สมาชิกท้ังในและนอกองค�การเหล�านั้น เพ่ือให&เกิดศักยภาพ ความสามารถและความรับผิดชอบได& ใน
การบริหารจัดการตนเอง และมิติของการปกครอง ที่แสดงถึงโครงสร&างและความสัมพันธ�ระหว�าง
ภาคส�วนต�างๆ เช�น ภาครัฐกับภาคส�วนต�างๆ ในฐานะท่ีรัฐต&องกํากับให&เป*นไปตามทิศทางหรือนโยบาย 
หรือระหว�างภาคประชาชนกับองค�การภาครัฐและเอกชน ท่ีองค�การรัฐและเอกชนต&องแสดงความเชื่อม่ัน
ในการบริหารจัดการองค�การให&เกิดการบริหารจัดการท่ีดี รวมท้ังภาคส�วนท่ี 3 หรือองค�การไม�แสวงหา  
ผลกําไรกับภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชน ท่ีต&องสร&างความไว&วางใจและความพร&อมรับผิดชอบได& 
ให&เกิดข้ึน ซ่ึงจากตัวอย�างท่ีกล�าวมา จะสะท&อนถึงภาพรวมของการปกครองในระดับต�างๆ ท่ีดี อันส�งผล
ต�อการจัดการสาธารณะท่ีดีในท่ีสุด 
  ท้ังนี้ ลักษณะการนําแนวคิดการบริหารปกครองไปใช& สามารถพิจารณาจากแง�มุมต�างๆ 
ของแนวคิดการบริหารปกครอง ท่ีถูกนําไปใช&ใน 6 ลักษณะ ตามแนวคิดของ Rhodes (1996: 652 - 667) 
ดังนี้ 

1. ลักษณะการลดขนาดภาครัฐ (governance as minimal state) เป*นการลด
บทบาทภาครัฐในการดําเนินงาน แต�อาศัยการแทรกแซงสาธารณะและการใช&กลไกตลาดหรือก่ึงตลาด
ในการส�งมอบบริการสาธารณะ  

2. ลักษณะการใช&แนวคิดบรรษัทภิบาลในการบริหารงานและองค�การ (governance  
as corporate governance) เป*นการกําหนดทิศทางและชี้นําการดําเนินงานให&องค�การดําเนินงาน
อย�างโปร�งใส เปsดเผยข&อมูล ซ่ือสัตย�ต�อการปฏิบัติงานและมีความสามารถในการรับผิดชอบได& 
(accountability) ซึ่งปiจจุบันภาครัฐได&กําหนดหลักการดังกล�าวในกฎหมาย และชี้นําให&องค�การ
ภาคเอกชนดําเนินงานตามหลักการดังกล�าว 

3. ลักษณะการจัดการภาครัฐแนวใหม� (governance as new public management) 
เป*นการเน&นหลักการในเชิงการจัดการนิยม (managerialism) ท่ีเน&นการบริหารจัดการแบบองค�การธุรกิจ 
และพยายามทําให&ภาครัฐเป*นผู&ประกอบการและพ้ืนทางความเชื่อทางเศรษฐศาสตร�เชิงสถาบันแนวใหม� 
(new institutional economic) ท่ีเน&นการแข�งขันภายใต&กลไกทางการตลาด  เพ่ือใช&ในการบริหาร
สาธารณะ โดยการบริหารปกครองในมิติของการจัดการภาครัฐแนวใหม�มีเปyาหมายสําคัญในการมุ�งสร&าง
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ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและความคุ&มค�าหรือการประหยัดในการบริหารจัดการ ประกอบด&วย
หลักการสําคัญ ดังนี้ 

   Hood (1991) นําเสนอแนวคิดการจัดการภาครัฐแนวใหม� ประกอบด&วย 
1. การบริหารงานแบบมืออาชีพ 
2. มีมาตรฐานการวัดผลงาน 
3. มีการควบคุมผลงาน 
4. เพ่ิมประสิทธิภาพการให&บริการของภาครัฐ ด&วยการแตกส�วนราชการย�อย 
5. สนับสนุนให&มีการแข�งขันด&วยการจ&างเหมา 

6. สร&างความยืดหยุ�นในการจ&างงานและการให&รางวัลตอบแทน 
7. มีวินัยในการใช&จ�าย 

   Pollitt (2003) นําเสนอแนวคิดการจัดการภาครัฐแนวใหม� ประกอบด&วย 
1. เน&นผลของงานมากกว�าวิธีการหรือกระบวนการ 
2. เน&นการวัดผลงานด&วยการวัดเชิงปริมาณ 
3. เน&นการจัดองค�การแบบแนวราบ มีขนาดเล็ก มีอิสระในการดําเนินการ 
4. เน&นจ&างเหมาภาคเอกชนมาดําเนินการบางอย�างแทนภาครัฐ 
5. เน&นกลไกตลาดในการส�งมอบบริการสาธารณะ 
6. มองประชาชนเป*นลูกค&า 
7. เส&นแบ�งเขตความเป*นภาครัฐ เอกชนและองค�การไม�แสวงหาผลกําไรไม�ชัดเจน 

เกิดความร�วมมือขององค�การ 3 ภาคส�วนมากข้ึน 
8. เน&นค�านิยมเก่ียวกับประสิทธิภาพและความเป*นปiจเจกชน 

   Osborne and Gaebler (1992) นําเสนอหลักการและแนวคิดสําหรับการปฏิรูป
ระบบราชการ ท่ีสอดคล&องกับแนวคิดการจัดการภาครัฐแนวใหม� ประกอบด&วย 

1. รัฐทําหน&าท่ีกํากับดูแล (steering) 
2. รัฐท่ีมีชุมชนเป*นเจ&าของ 
3. รัฐท่ีเน&นการแข�งขันกันเอง 
4. มุ�งการทํางานตามเปyาหมาย ลดกฎเกณฑ�ท่ีเป*นข&อจํากัดการดําเนินงาน 
5. มุ�งเน&นผลสัมฤทธิ์ 
6. เน&นลูกค&า 
7. เน&นให&รัฐเป*นผู&ประกอบการ 
8. รัฐท่ีมองการณ�ไกล 
9. กระจายอํานาจและสร&างการมีส�วนร�วม 
10. สนับสนุนการเปลี่ยนแปลงด&วยกลไกตลาด 
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   จากหลักการต�างๆ ท่ีกล�าวมาข&างต&น เป*นหลักการสําคัญท่ีให&ความสําคัญกับการจัดการ
เชิงธุรกิจ โดยมีการใช&แผนกลยุทธ� เน&นการประกอบการ ให&คุณค�ากับประชาชนในลักษณะลูกค&า จัด
องค�การท่ียืดหยุ�น ลดภาระของภาครัฐ ขับเคลื่อนในระบบตลาดและการแข�งขัน รวมท้ังยึดถือแนวคิด
ในเชิงเศรษฐศาสตร�สําหรับการตัดสินใจดําเนินการ  

4. ลักษณะการใช&แนวคิดธรรมาภิบาลในการบริหารงานและองค�การ (governance 
as good governance) เป*นอิทธิพลของธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว�างประเทศ (IMF)            
ท่ีกําหนดทิศทางและชี้นําการดําเนินงานให&ประเทศต�างๆ มีทิศทางในการบริหารงานภาครัฐให&เกิด
ประสิทธิภาพ โดยนําคําว�า “Governance” มาใช&ในความหมายว�า “the manner in which 
power is exercised in the management of a country’s economics and social resources 
for development” หมายถึง การกําหนดกลไกอํานาจของรัฐในการจัดการทรัพยากรท้ังแง�เศรษฐกิจ
และสังคมของประเทศเพื่อการพัฒนา โดยครอบคลุม 3 มิติ ได&แก� 1) โครงสร&างและรูปแบบของ
ระบอบการเมือง (political regime) 2) กระบวนการและข้ันตอนท่ีผู&มีอํานาจในการเมืองใช&ในการบริหาร
ทรัพยากรทางเศรษฐกิจและสังคมเพื่อพัฒนาประเทศ และ 3) ขีดความสามารถของรัฐบาลในการ
กําหนดนโยบายและการดําเนินการตามนโยบายอย�างมีประสิทธิผล (รัชยา ภักดีจิตต�, 2557: 4) และ
นําความหมายดังกล�าวมาใช&ในบริบทของ คําว�า “Good Governance”  (World Bank, 1989; 1992) 
เพ่ือใช&ในการชี้นําการปรับปรุงปฏิรูประบบราชการของประเทศต�างๆ โดยเฉพาะประเทศกําลังพัฒนา
ท่ีต&องสร&างความเชื่อม่ันในการบริหาร อันเป*นหลักประกันในการรับการสนับสนุนจากกองทุนการเงิน
ระหว�างประเทศ  
   Good Governance ตรงกับภาษาไทยคําว�า “ธรรมาภิบาล” ในความหมายคือ 
แนวทางการบริหารท่ีดี (สถาบันพระปกเกล&า, 2549) ซ่ึงสาระสําคัญของแนวคิดธรรมาภิบาล ประกอบด&วย 
3 องค�ประกอบหลัก ได&แก� 1) การสร&างระบบการจัดสรรอํานาจท้ังทางการเมืองและเศรษฐกิจในสังคม 
2) การเมืองท่ีเน&นความชอบธรรมในอํานาจการปกครองได&รับมอบหมายตามระบอบการปกครองแบบ
ประชาธิปไตย และ 3) การบริหารงานภาครัฐท่ีมีประสิทธิภาพ ความโปร�งใสและตรวจสอบได& กระตุ&น
การแข�งขันและใช&กลไกในระบบตลาดมากข้ึน ปรับลดขนาดของเจ&าหน&าท่ีในภาครัฐ หันมาใช&หน�วยงานท่ี
มิใช�ภาครัฐมากข้ึน เข&มงวดในกระบวนการใช&จ�ายงบประมาณและกระจายอํานาจ (อัมพร ธํารงลักษณ�, 
2553: 22) 
   ทั้งนี้ จากสาระสําคัญข&างต&น สามารถจําแนกสาระสําคัญออกเป*น 2 นัย ซึ่ง
สอดคล&องกับ ลาชิต ไชยอนงค� (2556: 85 - 86) ให&ความเห็นว�า แนวคิด Good Governance หรือ 
ธรรมาภิบาล มีนัย 2 ประการ กล�าวคือ ประการแรก ท่ีเป*นความหมายในเชิงการบริหารจัดการ ซ่ึง
หมายถึง ระบบกลไกในการจัดการทรัพยากรของประเทศและกระบวนการบริหารงานของภาครัฐท่ีมี
ประสิทธิภาพ ความโปร�งใสและตรวจสอบได& และประการท่ีสอง ท่ีเป*นนัยแสดงถึงอํานาจทางการเมือง
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และการปกครองระบอบประชาธิปไตย โดยมองว�าธรรมาภิบาลกับระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย
เป*นสิ่งท่ีควรดําเนินควบคู�กันไป 
   แนวคิดธรรมาภิบาล (Good Governance) มีขอบเขตในการพิจารณา 4 ระดับ 
ซ่ึง IOG (2003) จําแนกขอบเขตของแนวคิดธรรมาภิบาล ดังนี้ 

1. ระดับโลก (Global Governance) เป*นการจัดระเบียบความสัมพันธ�ระหว�าง
ประชาคมโลก ด&วยการใช&แนวคิดธรรมาภิบาลในการกําหนดข&อตกลง กฏเกณฑ�และกฎระเบียบต�างๆ 
ในการแก&ไขปiญหาระหว�างประเทศ 

2. ระดับชาติ (National Governance) เป*นการวางกฎเกณฑ�และมาตรฐานทาง
การเมือง เศรษฐกิจ การปกครองและกฎหมาย สําหรับการดําเนินงานของภาคส�วนต�างๆ ในประเทศ 
ให&เป*นไปตามหลักการของแนวคิดธรรมาภิบาล 

3. ระดับองค�การ (Organization Governance) เป*นแนวทาง หลักการหรือ
กระบวนทัศน�ในทางการบริหารและการจัดการ ท่ีมุ�งสร&างผลการปฏิบัติงานท่ีมีดีและมีประสิทธิภาพ 
รวมท้ังมีความพร&อมในความรับผิดชอบได&  

4. ระดับชุมชน (Community Governance) เป*นการเน&นกระบวนการดําเนินงาน
ของชุมชน ในการบริหารและการจัดการท่ีดี เสริมศักยภาพของชุมในการแก&ไขและพัฒนาชุมชน จาก
ความสามารถและกลไกของชุมชน  
   แนวคิดธรรมาภิบาลเริ่มเผยแพร�เข&ามาในประเทศไทยช�วงต้ังแต�ก�อน พ.ศ.2540                  
ด&วยเง่ือนไขสําคัญของวิกฤติเศรษฐกิจของประเทศไทยและการแสดงเจตจํานงในการกู&เงินทุนจาก
กองทุนการเงินระหว�างประเทศ (IMF) ท่ีมีเง่ือนไขจากกองทุนการเงินระหว�างประเทศ ท่ีประเทศประสงค�
จะกู&เงินทุนจําเป*นต&องมีการปฏิบัติการบริหารงานภาครัฐให&เกิดประสิทธิภาพตามหลักแนวทางการ
บริหารท่ีดีหรือธรรมาภิบาล (ลาชิต ไชยอนงค�, 2556: 88)  
   ด&วยเหตุนี้ ทําให&นักวิชาการต�างๆ ของไทยเริ่มสนใจแนวคิดธรรมาภิบาล โดยเชื่อว�า
เป*นหลักการสําคัญในการพัฒนาภาครัฐ ภาคเอกชนและประชาชน ในระดับต�างๆ ของประเทศให&
เป*นไปในทิศทางที่ดี และเกิดความเป*นธรรมในสังคม เศรษฐกิจและการเมือง โดยเฉพาะอย�างยิ่ง
รัฐธรรมนูญ แห�งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540 ทําให&เกิดการศึกษาแนวคิดดังกล�าวอย�างจริงจัง 
(สถาบันพระปกเกล&า, 2556: 15) และการให&คํานิยามของ TDRI ท่ีให&ความหมายของ ธรรมาภิบาลว�า
เป*นกฏเกณฑ�การบํารุงรักษาสังคมบ&านเมืองท่ีดี ซ่ึงหมายถึงการจัดการบริหารสังคมท่ีดีในทุกด&านทุก
ระดับ ท้ังองค�การภาครัฐ องค�การท่ีไม�ใช�รัฐ องค�การเอกชนและภาคประชาสังคม (ลาชิต ไชยอนงค�, 
2556: 89) 
 



31 

   พัฒนาการของแนวคิดธรรมาภิบาลกับสังคมไทย ได&มีการพัฒนาอย�างต�อเนื่องและ
เป*นรูปธรรมมากขึ้น ในรัฐบาลของนายชวน หลีกภัย เป*นนายกรัฐมนตรี ซึ่งมีการบรรจุหลักการ
ดังกล�าวในระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว�าด&วยการสร&างระบบบริหารกิจการบ&านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2542 
ต�อมามีการตราเป*นพระราชบัญบัติระเบียบบริหารราชการแผ�นดิน พ.ศ.2534 และพระราชกฤษฎีกา
ว�าด&วยหลักเกณฑ�และวิธีการบริหารกิจการบ&านเมืองท่ีดี พ.ศ.2546 และมีการพัฒนาแนวคิดธรรมาภิบาล
และหลักการจัดการภาครัฐแนวใหม�ในพระราชกฤษฎีกาว�าด&วยหลักเกณฑ�และวิธีการบริหารกิจการ
บ&านเมืองท่ีดี พ.ศ.2546 และมีการบรรจุในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ ต้ังแต�ฉบับท่ี 8 
เป*นต&นมา (รัชยา ภักดีจิตต�, 2557: 22 – 23) ต�อมามีการผนวกรวมกับตัวชี้วัดธรรมาภิบาล “ทศธรรม” 
จากการศึกษาของสถาบันพระปกเกล&า โดย ดร.สถาบันพระปกเกล&า จึงทําให&หลักธรรมาภิบาลใน
บริบทของประเทศไทยประกอบไปด&วย 10 หลักการ จากเดิมจํานวน 6 หลักการ (สถาบัน
พระปกเกล&า, 2556) 
   หลักการพ้ืนฐานของแนวคิดธรรมาภิบาล มีการกําหนดหลักการท่ีแตกต�างกัน ตาม
แนวคิดของนักวิชาการต�างๆ และบริบทการนําไปใช& ตัวอย�างเช�น  
   Kauffman et al. (2010) นําเสนอหลักการพ้ืนฐานเป*นประเด็นในการพัฒนาการ
บริหารและการดําเนินงานของภาครัฐ ประกอบด&วย 

1. เสียงเรียกร&องและความพร&อมรับผิดชอบได& (Voice and Accountability) 
2. เสถียรภาพทางการเมืองและความรุนแรง (Political stability and Violence) 
3. ความมีประสิทธิผลของรัฐบาล (Government Effectiveness) 
4. คุณภาพการกํากับ (Regulatory Quality) 
5. หลักนิติธรรม (Rule of Law) 
6. การควบคุมการคอร�รัปชั่น (Control of Corruption) 

   Pierre (2000) นําเสนอหลักการพ้ืนฐานเป*นประเด็นในการพัฒนาการบริหารและ
การดําเนินงานของภาครัฐ ประกอบด&วย 

1. การมีระบบการเมืองท่ีมีประสิทธิภาพ 
2. การมีประสิทธิผลในการดําเนินงานของภาครัฐ 
3. การมีความชอบธรรมทางการเมืองตามกรอบหลักนิติธรรม 
4. การมีประสิทธิผลของการบริหารภาครัฐ 
5. การมีส�วนร�วมของภาครัฐกับภาคประชาสังคม 

   ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว�าด&วยการสร&างระบบบริหารกิจการบ&านเมืองท่ีดี  
พ.ศ. 2542 (2542, อ&างถึงใน สถาบันพระปกเกล&า, 2556: 18 - 19) 
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1. หลักนิติธรรม (Rule of Laws)  คือ การตรากฎหมายท่ีถูกต&อง เป*นธรรม การปฏิบัติ
ตามกฎหมาย กฎระเบียบข&อบังคับอย�างเคร�งครัด รวมถึงการบังคับใช&กฎหมายอย�างเคร�งครัด ตรงไปตรงมา 
ให&ความเสมอภาค ไม�เลือกปฏิบัติหรือสองมาตรฐาน  

2. หลักคุณธรรม (Morality) คือ การยึดม่ันในความถูกต&อง ดีงาน การส�งเสริมให&
บุคคลมีความซ่ือสัตย�สุจริต 

3. หลักความโปร�งใส (Transparency) คือ การสร&างความไว&วางใจซ่ึงกันและกัน 
การบริหารจัดการองค�การท่ีเปsดเผยโปร�งใส สามารถให&บุคคลหรือหน�วยงานภายนอกตรวจอบได& 

4. หลักการมีส�วนร�วม (Participation) คือ การรับฟiงความคิดเห็น เปsดโอกาสให&
บุคลากรจากภาคส�วนต�างๆ เข&ามามีส�วนร�วมในการบริหารจัดการ รวมท้ังการตัดสินใจต�างๆ ท่ีเป*น
ปiญหาสาธารณะของสังคม ชุมชนและประเทศ ด&วยการเสนอความคิดเห็น การไต�สวนสาธารณะ การ
ประชาพิจารณ� การแสดงประชามติหรืออ่ืนๆ 

5. หลักความรับผิดชอบ (Responsibility) คือ ตระหนักถึงสิทธิหน&าท่ีความรับผิดชอบ
ต�อสังคม การใส�ใจปiญหาสาธารณะและกระตือรือร&นในการแก&ไขปiญหา เคารพความคิดเห็นต�าง 
ความกล&ายอมรับผลดีและผลเสีย ท่ีเกิดข้ึนจากการตัดสินใจและการปฏิบัติของตน ตลอดจนมีความพร&อม
ในการธํารงรักษาสิ่งท่ีดีและนําสิ่งท่ียังดีไม�พอไปปรับปรุงแก&ไข 

6. หลักความคุ&มค�า (Cost – effectiveness or Economy) คือ การบริหารจัดการ
และใช&ทรัพยากรในการบริหารจัดท่ีมีอย�างจํากัด อย�างคุ&มค�าเพ่ือให&เกิดประโยชน�สูงสุดแก�ส�วนรวม 
   สถาบันพระปกเกล&า (2556) ศึกษาเพ่ิมบริบทของหลักการพ้ืนฐานธรรมาภิบาล 
โดยเพ่ิมหลักทศธรรม จํานวน 10 ประการ เพ่ิมเติมหลักการพ้ืนฐานตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
ว�าด&วยการสร&างระบบบริหารกิจการบ&านเมืองท่ีดี  พ.ศ. 2542 ประกอบด&วยแนวคิดท่ีเพ่ิมเติม คือ 

7. หลักการพัฒนาทรัพยากรมนุษย� (Human resource development) คือ                  
การพัฒนาศักยภาพของบุคคลในระดับต�างๆ ให&เป*นทรัพยากรที่สําคัญในการพัฒนาองค�การและ
ประเทศชาติ 

8. หลักการสร&างองค�การแห�งการเรียนรู& (Learning organization) คือ การพัฒนา
ระบบการจัดการความรู&สําหรับการบริหารจัดการและการดําเนินงานให&เกิดวินัยในการเรียนรู&ปiญหา 
วิธีการ การแก&ไขและอ่ืนๆ ท่ีนําไปการเกิดองค�การแห�งการเรียนรู& 

9. หลักการบริหาร (Management) คือ การพัฒนาระบบ กระบวนการและกลไก
ในการบริหาร ภายใต&แผนงาน กลยุทธ�และเทคนิควิธีการ เพ่ือการบริการสาธารณะไปยังสังคมท่ีมิใช�
การกํากับควบคุม และให&ความสําคัญกับการกระจายอํานาจและกระบวนการมีส�วนร�วม 
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10. หลักการใช&เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information communication and technology)  
คือ การพัฒนาระบบและกลไกในการสร&างและจัดเก็บสารสนเทศต�างๆ เพ่ือใช&ประโยชน�ต�างๆ โดยมี
เครือข�ายและความเชื่อมโยงระหว�างกัน 
   จากข&อมูลข&างต&น จึงอธิบายได&ว�า แนวคิดธรรมาภิบาล ถือเป*นลักษณะหนึ่งของ
การบริหารปกครอง ในฐานะท่ีเป*นหลักการท่ีสามารถใช&ในการพัฒนาองค�การประเภทต�างๆ ท้ังภาครัฐ 
เอกชนและองค�การไม�แสวงหาผลกําไร โดยสามารถเป*นแนวทางสําคัญในการบริหารจัดการท่ีดีท้ังใน
ระดับองค�การ นโยบายรัฐและการสนองตอบกับการพัฒนาสังคมและชุมชน ซ่ึงจะมีผลต�อประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล และความประหยัด ท่ีสนับสนุนแนวคิดการจัดการภาครัฐแนวใหม� รวมท้ังส�งผลต�อมิติ
การเมืองและการปกครองในระดับต�างๆ อันเป*นฐานคติสําคัญของลักษณะการบริหารปกครอง  
   ถึงแม&หลักการพ้ืนฐานของแนวคิดธรรมาภิบาล จะมีจํานวนมากและมีความ
แตกต�างกันไปตามบริบทของสังคมและประเทศท่ีรับเอาแนวคิดไปใช& แต�ทว�าปiจจุบันระบบราชการไทย
ใช&แนวคิดธรรมาภิบาลตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว�าด&วยการสร&างระบบบริหารกิจการบ&านเมือง
ท่ีดี  พ.ศ. 2542 ท่ีพัฒนาเป*นพระราชบัญบัติระเบียบบริหารราชการแผ�นดิน พ.ศ.2534 และพระราช
กฤษฎีกาว�าด&วยหลักเกณฑ�และวิธีการบริหารกิจการบ&านเมืองท่ีดี พ.ศ.2546 ท่ีประกอบด&วย 6 หลักการ 
ได&แก� หลักนิติธรรม คุณธรรม ความรับผิดชอบ การมีส�วนร�วม ความโปร�งใสและความคุ&มค�า ในการพัฒนา 
การบริหารภาครัฐและประเมินผลการปฏิบัติงานของหน�วยงานราชการ (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนา 
ระบบราชการ, 2559) และมีการนําเสนอเพ่ิมเติมท่ีครอบคลุมมิติการจัดการภาครัฐแนวใหม�และการ
จัดการสมัยใหม� ตามแนวคิดทศธรรม ท่ีมีความครอบคลุมมิติการดําเนินงานของภาครัฐและองค�การต�างๆ 
ชัดเจนมากยิ่งข้ึน (สถาบันพระปกเกล&า, 2556) 

5. ลักษณะการบริหารงานด&วยระบบการเชื่อมโยงปฏิสัมพันธ�ทางสังคม (governance 
as socio – cybernetic system) เป*นการสร&างความร�วมมือจากภาคส�วนต�างๆ ของสังคมท้ังภาครัฐ 
ภาคเอกชนและภาคประชาชน โดยภาครัฐแสดงบทบาทในการกระตุ&นให&เกิดการรวมพลังกันของภาค
ส�วนต�างๆ เหล�านั้น ให&เข&ามามีบทบาทในการสนับสนุน แบ�งปiน แลกเปลี่ยนทรัพยากรท่ีมีอยู�หรือมี
ความเชี่ยวชาญ เช�น ประสบการณ� องค�ความรู& ซ่ึงจะเกิดการรวมตัวเป*นสังคมท่ีไม�มีจุดศูนย�กลางท่ีใด
ท่ีหนึ่ง แต�มีปฏิสัมพันธ�เชื่อมโยงระหว�างกัน หรือที่เกี่ยวข&องกันภายใต&ประเด็นหรือนโยบายท่ีสนใจ
ร�วมกันในลักษณะความร�วมมือ เช�น ร�วมกําหนดกติกา ร�วมมือกันจัดการหรือร�วมทุนกัน            

6. ลักษณะการบริหารปกครองด&วยการใช&เครือข�ายบริหารจัดการตนเอง (governance 
as self – organization network) เป*นการเปsดพื้นที่ให&ผู&แสดงจากภาคส�วนต�างๆ ในสังคม อาทิ 
ภาครัฐ ภาคเอกชนและประชาชน ในระดับและองค�การท่ีหลากหลาย เข&ามามีบทบาทในการบริหาร
จัดการสาธารณะ หรือการส�งมอบบริการสาธารณะต�างๆ ให&กับสังคม โดยปราศการควบคุมหรือกํากับ
โดยภาครัฐ รวมถึงกระจายอํานาจให&กับท&องถ่ินในการบริหารสาธารณะ ภายใต&ความไว&วางใจ การ
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สนับสนุนกันและกัน การร�วมมือระหว�างกัน ซ่ึงมุ�งเน&นให&เกิดการบริหารจัดการตนเองได& หรือการมอบ
อํานาจในการปกครองตนเองจากภาครัฐ 
  จากข&อมูลเกี่ยวกับลักษณะการนําแนวคิดการบริหารปกครองไปใช& สามารถยึดถือ
ตามแนวคิดของ (Rhodes, 1996) ทั้ง 6 ลักษณะ เป*นแนวทางในการพิจารณาถึงการนําแนวคิด
ดังกล�าวไปใช&ท่ีแตกต�างกัน ซึ่งทั้ง 6 ลักษณะ ถือเป*นเทคนิคเฉพาะ ที่มีความเหมาะสมกับลักษณะ
องค�การ ระดับการปกครอง รวมท้ังความสัมพันธ�ของผู&แสดงต�างๆ ในสังคมนั้นๆ นํานําแต�ละลักษณะ
ไปใช& จึงต&องคํานึงถึงความเหมาะสมระหว�างลักษณะของแนวคิดกับบริบทของการบริหารปกครอง 
 1.5 สรุปภาพรวมของการทบทวนวรรณกรรมประเด็นแนวคิดการบริหารปกครอง (Governance) 
  จากการทบทวนวรรณกรรมในประเด็นแนวคิดการบริหารปกครอง (Governance) 
ทําให&ผู&วิจัยทราบถึงความหมาย ลักษณะสําคัญ สาระสําคัญ และลักษณะการนําแนวคิดดังกล�าวไปใช& 
ซ่ึงมีประโยชน�ในการดําเนินการวิจัย ในแง�ของแนวท่ีเป*นกรอบในการวิเคราะห�หลักการการบริหาร
ปกครอง ในเชิงการวิเคราะห�ประเมินและทบทวนสภาพการดําเนินงานของศาลเจ&าในความปกครอง
ของกระทรวงมหาดไทย และการสังเคราะห�แนวทางการจัดการองค�การสู�การเป*นองค�การท่ียั่งยืน 
  ผู&วิจัย เห็นว�า แนวคิดการบริหารปกครองมีความเหมาะสมกับบริบทของการวิจัย 
ด&วยเหตุท่ีบริบทขององค�การไม�แสวงหาผลกําไร ประเภทศาลเจ&าในความปกครองของกระทรวงมหาดไทย 
มีลักษณะเป*นองค�การภาคท่ี 3 (third sector) และมีฐานะเป*นองค�การในกํากับหรือความปกครอง
ของภาครัฐ ด&วยเหตุนี้หากพิจารณาจากคุณลักษณะบางประการของ Rhodes (1996) ท่ีแสดงถึง
บริบทของแนวคิดการบริหารปกครอง จะมีความสอดคล&องกันในลักษณะที่ศาลเจ&าในความปกครอง
ของกระทรวงมหาดไทยเป*นองค�การไม�แสวงหาผลกําไร ที่มีบทบาทต�อการจัดการสาธารณะ ใน
ประเด็นเก่ียวกับความเชื่อ ความศรัทธาและพิธีกรรมทางศาสนา ซ่ึงต�างเป*นการพึ่งพากันระหว�าง
ภาครัฐและภาคเอกชน รวมทั้งภาคประชาชน โดยเป*นการดําเนินงานที่อาศัยความร�วมมือและ
ความสัมพันธ�ในลักษณะต�างๆ ของผู&แสดง อาทิ ภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชนและระหว�างองค�การ
ด&วยกันเอง เพ่ือแลกเปลี่ยนทรัพยากรบางประการ รวมท้ังมีการดําเนินงานอย�างมีอิสระ ภายใต&การ
กํากับดูแลจากภาครัฐอยู�ห�างๆ จึงมีความเหมาะสมในการอาศัยแนวคิดดังกล�าวเป*นพ้ืนฐานในการวิจัย 
  โดยเฉพาะอย�างยิ่งประเด็นการพัฒนาแนวทางการจัดการองค�การไม�แสวงหาผลกําไร 
ประเภทศาลเจ&าในความปกครองของกระทรวงมหาดไทยสู�การเป*นองค�การท่ียั่งยืน ซ่ึงผู&วิจัย พบ
ข&อจํากัดในทางแนวคิดสําหรับการศึกษา กล�าวคือ แนวคิดส�วนใหญ�ท่ีเก่ียวข&องกับการพัฒนาองค�การ
ไม�แสวงหาผลกําไรสู�การเป*นองค�การท่ียั่งยืน มักเสนอการปรับเปลี่ยนองค�การสู�การประกอบการใน
เชิงธุรกิจ โดยมีแบบแผนการดําเนินตามอย�างธุรกิจ รวมท้ังให&ความสําคัญกับประเด็นการเงินและการ
คลังเป*นหลัก ซ่ึงถือเป*นประเด็นท่ีมีความอ�อนไหวและความสุ�มเสี่ยงต�อองค�การประเภทนี้ ท่ีเป*นองค�การ
ทางความเชื่อท่ีเก่ียวข&องกับหลักการทางศาสนา  
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  ซ่ึงตรงข&ามกับข&อเสนอจากงานวิจัยของ วุฒิชัย อารักษ�โพชฌงค�และ พิทักษ� ศิริวงศ� 
(2558) และ กองแผนและนโยบาย สํานักผังเมือง กรุงเทพมหานคร (2554) ท่ีเชื่อว�า การพัฒนาระบบ
และกลไกการบริหารจัดการท่ีดี จะนําไปสู�ความเลื่อมในศรัทธา อันมีความสําคัญต�อความอยู�รอดของ
องค�การ อีกท้ังการสร&างความร�วมมือจากชุมชนและสังคม ด&วยการกระบวนการบริหารงานและ
ดําเนินกิจกรรมท่ีเก่ียวข&องของศาลเจ&าในความปกครองของกระทรวงมหาดไทย ในมิติท่ีเก่ียวข&องกับ
การพัฒนาสังคม จะเป*นแนวทางพัฒนาองค�การสู�ความยั่งยืน และ สรัญ เพชรรักษ� (2545) ท่ีพบว�า 
เครือข�ายทางสังคมท้ังภาครัฐ เอกชนและชุมชน มีส�วนสนับสนุนการดําเนินงานของศาลเจ&าและเป*นพลัง
ในการรับมือกับสถานการณ�ความเปลี่ยนแปลงและสร&างความอยู�รอดกับองค�การ ท่ีแสดงถึงนัยสําคัญ
ของแนวคิดการบริหารปกครอง (Governance)   

  ด&วยเหตุนี้ จึงทําให&ผู&วิจัยย&อนกลับมาพิจารณาหลักการสําคัญท่ีเกี่ยวกับการบริหาร
องค�การไม�แสวงหาผลกําไร ประเภทศาลเจ&าในความปกครองของกระทรวงมหาดไทย ด&วยแนวคิดการ
บริหารปกครอง ซ่ึงแสดงถึงการบริหารปกครองใน 3 มิติ ได&แก�  

1. มิติการบริหารองค�การ ท่ีต&องสร&างกลไกในเชิงการบริหารจัดการให&เกิดประสิทธิภาพ
สูงสุด บนพ้ืนฐานของกระบวนการมีส�วนร�วมและความร�วมมือของสมาชิกท้ังในและนอกองค�การเหล�านี้ 
เพ่ือให&เกิดศักยภาพ ความสามารถและความรับผิดชอบได& ในการบริหารจัดการตนเอง  

2. มิติการปกครองจากภาครัฐหรือความสัมพันธ�กับภาครัฐ ท่ีแสดงถึงโครงสร&างและ
ความสัมพันธ�ระหว�างภาคส�วนต�างๆ ได&แก� ความสัมพันธ�กับภาครัฐ ในฐานะท่ีรัฐต&องกํากับให&เป*นไป
ตามทิศทางหรือนโยบาย  

3. มิติการบริหารเครือข�ายความร�วมมือหรือความสัมพันธ� ท้ังภาครัฐ ภาคเอกชนและ
สังคม รวมท้ังระหว�างองค�การประเภทเดียวกัน ท่ีอาศัยการสนับสนุน การช�วยเหลือและความร�วมมือต�างๆ 
อันจําเป*นต&องแสดงความเชื่อม่ันในการบริหารจัดการองค�การให&เกิดการบริหารจัดการท่ีดีเกิดไว&วางใจ
และความพร&อมรับผิดชอบได&ให&เกิดข้ึน  

  จากท่ีกล�าวมาข&างต&น จึงสะท&อนถึงภาพรวมของการปกครองในมิติและระดับต�างๆ 
ตามแนวคิดของการบริหารปกครอง ซ่ึงอาจพิจารณาผ�านลักษณะสําคัญและรูปแบบของการบริหาร
ปกครอง จากมิติต�างๆ ของแนวคิดของ Fenger and Bekkers (2007) จะมีความครอบคลุมใน
ประเด็นต�างๆ รวมท้ังสามารถแบ�งแยกในเชิงโครงสร&างและกระบวนการของการบริหารปกครองผ�าน
แนวคิดของ Pierre and Peters (2000) โดยจะเป*นกรอบที่สําคัญสําหรับการวิเคราะห�ใน
กระบวนการวิจัย 

  จากมิติการบริหารปกครองท้ัง 3 มิติท่ีกล�าวมาในบริบทขององค�การไม�แสวงหาผลกําไร 
ประเภทศาลเจ&าในความปกครองของกระทรวงมหาดไทย ผู&วิจัยสามารถประยุกต�ใช&แนวคิดเก่ียวกับ
ลักษณะการนําแนวคิดการบริหารปกครองไปใช&ของ Rhodes (1996) ที่ประกอบด&วย 6 ลักษณะ     
ได&แก� 1) ลักษณะการลดขนาดภาครัฐ (governance as minimal state) 2) ลักษณะการใช&แนวคิด
บรรษัทภิบาลในการบริหารงานและองค�การ (governance  as corporate governance) 3) ลักษณะ
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การจัดการภาครัฐแนวใหม� (governance as new public management) 4) ลักษณะการใช&แนวคิด 
ธรรมาภิบาลในการบริหารงานและองค�การ (governance as  good governance) 5) ลักษณะการ
บริหารงานด&วยระบบการเชื่อมโยงปฏิสัมพันธ�ทางสังคม (governance as socio – cybernetic system) 
6) ลักษณะการบริหารปกครองด&วยการใช&เครือข�ายบริหารจัดการตนเอง (governance as self – 
organization network) เพ่ือประยุกต�ใช&เป*นหลักการสําคัญในการออกแบบแนวทางการจัดการ
องค�การร�วมกับข&อมูลอ่ืนๆ ท่ีเกิดข้ึนในกระบวนการวิจัย 

  ท้ังนี้ ผู&วิจัย เชื่อว�า ลักษณะของการบริหารปกครองท้ัง 6 ลักษณะ ตามแนวคิดของ 
Rhodes (1996) จะสามารถตอบสนองกับบริบทขององค� ท่ีเก่ียวกับการบริหารปกครองท้ัง 3 มิติ 
ได&แก�  มิติการบริหารองค�การ มิติการปกครองจากภาครัฐหรือความสัมพันธ�กับภาครัฐ และมิติการบริหาร
เครือข�ายความร�วมมือหรือความสัมพันธ� ซ่ึงมีผลต�อการพัฒนาองค�การ 

  ผลท่ีเกิดข้ึนจากการประยุกต�ใช&แนวคิดการบริหารปกครอง จะนําไปสู�สภาวะการ
ดําเนินงานขององค�การไม�แสวงหาผลกําไร ประเภทศาลเจ&าในความปกครองของกระทรวงมหาดไทย 
ท่ีมีระบบการจัดการภายในองค�การท่ีดี สามารถนําพาองค�การให&เกิดการดําเนินงานอย�างมีประสิทธิผล
และประสิทธิภาพ รวมท้ังมี การจัดการระบบความสัมพันธ�กับกรมการปกครองในฐานะองค�การใน
กํากับอย�างเหมาะสม สามารถดําเนินงานสอดคล&องกับทิศทางและนโยบายของกระทรวงมหาดไทย 
ตอบสนองกับความต&องการของบริบทองค�การและเกิดความร�วมมือในการส�งเสริมการดําเนินงาน
ระหว�างกัน ตลอดจนองค�การมีเครือข�ายความร�วมมือระหว�างองค�การประเภทเดียวกัน องค�การ
ภาครัฐและเอกชน เพื่อการส�งเสริม สนับสนุน ช�วยเหลือและเป*นเครือข�ายในการกําหนดประเด็น
สาธารณะแก�สังคม โดยมีพ้ืนฐานอยู�บนประเด็นการสร&างความอยู�รอดด&วยการพ่ึงพาตนเอง การดําเนินงาน
อย�างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ และมีความน�าเชื่อถือศรัทธาและความรับผิดชอบต�อสังคม  

  จากผลท่ีเกิดข้ึน ภายใต&สถาวะองค�การท่ีนําเสนอข&างต&น อาจนําไปสู�ความหมายของ
คําว�า “องค�การท่ียั่งยืน” ในบริบทขององค�การไม�แสวงหาผลกําไร ประเภทศาลเจ&าในความปกครอง
ของกระทรวงมหาดไทยในท่ีสุด 

 
2. แนวคิดเก่ียวกับองค<การไม+แสวงหาผลกําไร (Non – Profit Organization: NPO) 
 องค�การไม�แสวงหาผลกําไร (Non – Profit Organization: NPO) เป*นองค�การท่ีมีปรากฏ
อยู�ในทุกสังคม ซ่ึงทําหน&าท่ีสนับสนุนและช�วยเหลือกิจกรรมของสังคม เพ่ือสร&างการพัฒนาชีวิตความ
เป*นอยู�และคุณภาพชีวิตท่ีดีให&กับสมาชิกในสังคม เป*นช�องทางในการสะท&อนปiญหาหรือความต&องการ
ของประชาชนในสังคมไปยังภาคส�วนที่เกี่ยวข&อง ผ�านกระบวนการมีส�วนร�วมและความร�วมมือของ
ประชาชนท่ีไม�เก่ียวข&องกับภาครัฐและภาคเอกชน โดยไม�หวังเปyาหมายในเชิงผลกําไร (Boris, 2006) 
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2.1 นิยามความหมายขององค<การไม+แสวงหาผลกําไร 
  คําว�า องค�การไม�แสวงหาผลกําไร (Non – Profit Organization: NPO) มีนักวิชาการ    

ให&นิยามความหมายตามลักษณะองค�การท่ีแตกต�างกันในหลายลักษณะ อาทิ 
  Boris (2006: 66 - 88) นําเสนอความหมายขององค�การไม�แสวงหาผลกําไรจาก

การสะท&อนบทบาทขององค�การไม�แสวงหาผลกําไร ท่ีเน&นการส�งเสริมและสนับสนุนคุณภาพชีวิตของ
คนในสังคม รวมท้ังเป*นกลไกในการสะท&อนปiญหาหรือความต&องการของประชาชนในมิติของบริการ
สาธารณะ อันเป*นการสร&างกระบวนการมีส�วนร�วมและความร�วมมือของประชาชนในสังคมนั้นๆ 

  Schwartz and CFRE (2001: 2 - 3) นําเสนอความหมายขององค�การไม�แสวงหาผลกําไร 
จากการเป*นองค�การท่ีมีขนาดใหญ�มากกว�าสถาบันท่ัวไป ในลักษณะกองทุนหรือมูลนิธิ ท่ีรับเงินบริจาค
ในการดําเนินงาน ซ่ึงการดําเนินงานเน&นการสื่อสารและการประสานงานโดยตรงกับประชาชนหรือ
อาสาสมัคร ภายใต&การดําเนินงานอย�างมีกลยุทธ�และแบบแผน โดยมีกลุ�มอาสาสมัครท่ีมีจิตสาธารณะ
เป*นผู&ขับเคลื่อนองค�การ 
  Worth (2012: 45 –73) นําเสนอความหมายขององค�การไม�แสวงหาผลกําไรจาก
คุณลักษณะขององค�การ ที่เป*นอิสระจากองค�การภาครัฐ (government sectors) และมิใช�องค�การ
ภาคเอกชนท่ีแสวงหาผลกําไร (profit and business sectors) ถือเป*นองค�การภาคท่ีสาม (third sector) 
ท่ีมีส�วนในการดําเนินกิจกรรมต�างๆ ของสังคมร�วมกับภาครัฐและภาคเอกชน  
  Lyons (2001) นําเสนอความหมายขององค�การไม�แสวงหาผลกําไรจากวิธีการดําเนินงาน
ท่ีเน&นการปกครองตนเอง ภายใต&วัตถุประสงค�เพ่ือการบริการสาธารณะ (public services) โดยไม�มุ�ง
แสวงหาผลกําไร (non-profit) ดําเนินการด&วยเครือข�ายและอาสาสมัคร (volunteers) มีเปyาหมายใน
การดําเนินงานท่ียอมรับสนับสนุนและการต�อต&านปฏิเสธนโยบายสาธารณะท่ีจะส�งผลต�อการดําเนินชีวิต
และคุณภาพชีวิตของประชาชนในสังคม  

  Ott (2001: 101) นําเสนอความหมายขององค�การไม�แสวงหาผลกําไรว�า เป*นองค�การ
อาสาสมัคร (volunteerism) ขับเคลื่อนองค�การผ�านพลังจากกลุ�มประชาชนท่ีสมัครใจเข&าร�วมผลักดัน
การดําเนินงานต�างๆ เพ่ือพัฒนา อันเป*นการสร&างคุณค�าในเชิงการเสริมสร&างศักยภาพของประชาชน
ในสังคม 

  Payton (1988) นําเสนอความหมายขององค�การไม�แสวงหาผลกําไรว�า เป*นองค�การ
การกุศล (philanthropy) ท่ีเป*นการบริจาค ระดมทุนหรือเสียสละเงินหรือกําลังกายจากประชาชนใน
สังคม เพ่ือบริการสาธารณะไปยังผู&ด&อยโอกาสหรือผู&ท่ีต&องการ (voluntary action for the public 
good) 

  Keating and Frumkin (2001) นําเสนอความหมายขององค�การไม�แสวงหาผลกําไร
จากลักษณะองค�การท่ีมีเปyาหมายเพ่ือการกุศลเพ่ือสังคม โดยเน&นการกระจายบริการสาธารณะหรือผล
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จากการดําเนินงานไปยังผู&ท่ีเก่ียวข&อง ซ่ึงมีความเป*นอิสระในการดําเนินงาน แต�มีความซับซ&อนในเชิง
ความเป*นเจ&าของ การบริหารจัดการและความรับผิดชอบในงาน 

  Salamon (1999: 9) นําเสนอความหมายขององค�การไม�แสวงหาผลกําไร ในบทบาท
ของการเป*นองค�การภาคประชาชนหรือประชาสังคม (Civil society) ท่ีมีฐานจากพลเมืองของสังคม 
โดยมุ�งหวังเพ่ือสร&างบทบาทความเป*นพลเมืองให&เกิดข้ึนกับประชาชนในสังคม ในการดําเนินกิจกรรมต�างๆ 
ของสังคม 

  วีรบูรณ� วิสารทสกุล (2556: 1 – 3) นําเสนอความหมายขององค�การไม�แสวงหาผลกําไร
ว�า เป*นองค�การท่ีไม�ใช�ภาครัฐ และไม�หวังผลกําไรตอบแทนในระบบตลาดเช�นภาคเอกชน มีความสัมพันธ�
ระหว�างประชาชนกับภาครัฐ ในการดําเนินกิจการท่ีเป*นประโยชน�ต�อสังคมและเป*นกลไกในเชิงนโยบาย
สาธารณะ อาศัยความร�วมมือจากอาสาสมัครและการระดมทุนบริจาค 

  ประภาส ปs�นตกแต�ง (2551) นําเสนอความหมายขององค�การไม�แสวงหาผลกําไร ใน
มิติของขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมหรือขบวนการภาคประชาชน (New social movement) ท่ี
เป*นองค�การภาคประชาชนในการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ 

  จากนิยามความหมายตามความเห็นของนักวิชาการข&างต&น ผู&วิจัย สรุปความหมาย
ขององค�การไม�แสวงหาผลกําไร กล�าวคือ องค�การท่ีไม�ใช�องค�การภาครัฐและภาคเอกชน เป*นองค�การ
ภาคท่ีสาม ท่ีมีเปyาหมายในการดําเนินงานเก่ียวกับการบริการสาธารณะและการส�งเสริมคุณภาพชีวิต
ในมิติต�างๆ ของประชาชน โดยมิหวังผลกําไร ซ่ึงมีบทบาทสําคัญในการดําเนินงานสนับสนุนกิจกรรม
การให&บริการสาธารณะขององค�การภาครัฐและการพัฒนาสังคม โดยการสร&างกระบวนการมีส�วนร�วม
และพลังจากสมาชิกในสังคม อาศัยการรับบริจาคและความร�วมมือจากภาคส�วนต�างๆ สําหรับการ
ดําเนินงาน ซ่ึงอาจมีหลายลักษณะ อาทิ องค�กรอาสาสมัคร องค�กรการกุศล มูลนิธิ สมาคม กองทุน
หรือองค�กรภาคประชาชน 

2.2 พัฒนาการขององค<การไม+แสวงหาผลกําไร 
  องค�การไม�แสวงหาผลกําไร มีรากฐานจากการเกิดการรวมตัวกันของภาคประชาชน

ในประเทศสหรัฐอเมริกา (American society) เพ่ือดําเนินภารกิจและวัตถุประสงค�ภายใต&ความเชื่อท่ี
ต&องการเปลี่ยนแปลงสังคม เก่ียวกับการดูแล การคุ&มครองและการส�งเสริมสนับสนุนเก่ียวกับวิถีชีวิต
และสวัสดิภาพความเป*นอยู�ของประชาชนในสังคมระหว�างปX 1960s และ 1970s อันเป*นจุดเริ่มต&น
และพัฒนาการขององค�การไม�แสวงหาผลกําไร (Drucker, 2005: 1 – 27; Hammack, 1998) 

  โดย Claremont (1990, cited in Drucker,  2005) มองว�า ในช�วงเริ่มต&นของการเกิด
องค�การไม�แสวงหาผลกําไร องค�การดังกล�าวมีลักษณ�เป*นกลุ�มคนท่ีเป*นอาสาสมัคร เพ่ือช�วยกิจกรรม
ทางสังคมเป*นการแสดงบทบาทหน&าท่ีและความรับผิดชอบต�อความเป*นพลเมืองของสังคมนั้นๆ ซ่ึงยัง



39 

ไม�มีการใช&คําว�า “Non – Profit Organization: NPO” เป*นเพียงการรวมกลุ�มกันภายในชุมชน 
สังเกตได&จากการรวมตัวกันในโบสถ� โรงพยาบาล หรือกลุ�มลูกเสือและเนตรนารี  

  ด&วยลักษณะการดําเนินงานท่ีมิใช�องค�การทางธุรกิจท่ีแสวงหาผลกําไร เก่ียวกับสินค&า
และบริการต�างๆ จึงทําให&เกิดการใช&คําว�า “non – profit” รวมท้ังองค�การในลักษณะดังกล�าว ยังมี
บทบาทหน&าท่ีเก่ียวกับบริการสาธารณะ แต�ดําเนินการแตกต�างและมิใช�องค�การของภาครัฐ จึงมีการ
เรียกกันว�า “non - governmental ”กับองค�การในลักษณะดังกล�าวนี้  

  ท้ังนี้ การดําเนินงานขององค�การประเภทนี้ เน&นการดําเนินงานเพ่ือการกุศล  อาศัย
กระบวนการทางอาสาสมัคร โดยเน&นการดําเนินงานจากภาคประชาชน (bottom line) จึงทําให&
ไม�นิยมเรียกองค�การเหล�านี้ในฐานะ “องค�การ” สาเหตุสําคัญเกิดจากความเชื่อเก่ียวกับกระบวนการ
จัดการขององค�การ “management” โดยเชื่อว�าการจัดการเป*นกระบวนการสําหรับองค�การธุรกิจ  
ซ่ึงเชื่อว�าไม�เหมาะสมสําหรับการนํามาประใช&ในกระบวนการภาคประชาชนอาสาสมัคร 
  ในขณะท่ี Worth (2012: 22 - 25) นําเสนอข&อถกเถียงเก่ียวกับลักษณะความเป*น
องค�การ ขององค�การไม�แสวงหาผลกําไร ท่ีมีการให&นิยามความเป*นองค�การท่ีแตกต�างกันไป กล�าวคือ 

1. การเป*นองค�การอิสระ (independent sector) ท่ีเป*นองค�การอิสระจากการพ่ึงพา
ทรัพยากรของภาครัฐและภาคเอกชน 

2. การเป*นองค�การภาคท่ีสาม (third sector) ในลักษณะการดําเนินงานและฐานะ
ขององค�การท่ีมิใช�องค�การท้ังภาครัฐและภาคเอกชน 

3. การเป*นองค�การแห�งการทําบุญหรือการกุศล (charitable sector) ท่ีแสดงบทบาท
ด&านการกุศล โดยเน&นการให&กับสังคมจากการรับบริจาคหรือการสนับสนุนจากภาคส�วนต�างๆ  

4. การเป*นองค�การอาสาสมัคร (voluntary sector) เป*นองค�การท่ีเกิดจากความร�วมมือ
ของอาสาสมัคร เข&าร�วมเป*นกําลังในการดําเนินงานตามเปyาหมายขององค�การ 

5. การเป*นองค�การท่ีได&รับการยกเว&นภาษี (tax – exempt sector) ซ่ึงเป*นไปตาม
กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา ท่ีองค�การไม�แสวงหาผลกําไรเหล�านี้ได&รับการยกเว&นการเสียภาษี  

6. การเป*นองค�การภาคประชาสังคม (civil society sector) ท่ีเกิดจากการรวบรวม
ของประชาชนหรือพลเมืองของสังคมนั้นๆ เป*นรากฐาน ในการขับเคลื่อนสังคม 

7. การเป*นองค�การท่ีประกอบการเพ่ือสังคม (social enterprise) ท่ีเป*นพัฒนาการสําคัญ
ของการปรับเปลี่ยนองค�การไม�แสวงหาผลกําไร โดยมุ�งการประกอบการเช�นเดียวกับองค�การภาคธุรกิจ
ด&วยกระบวนการทางการจัดการทางธุรกิจ เพื่อแสวงหาผลกําไร แต�ผลกําไรที่เกิดขึ้นมีเปyาหมาย
สําหรับการนําไปสร&างประโยชน�ให&กับสังคม ซ่ึงอาจเรียกว�า “economie sociale” หรือ “social 
economy” หรือ “social sector” ท่ีได&รับความนิยมในภาคธุรกิจ 
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8. การเป*นองค�การแบบผสมผสาน (hybrid organizations) หรือองค�การภาคท่ีสี่ 
(fourth sector) ท่ีเป*นมุมมองเชิงผสมผสานระหว�างเปyาหมายของการดําเนินงานท่ีมีลักษณะไม�แสวงหา
ผลกําไรกับการแสวงหาผลกําไร แต�เป*นไปเพ่ือเปyาหมายทางสังคม 
  จากพัฒนาการขององค�การไม�แสวงหาผลกําไร ท่ีมีลักษณะต�างๆ กันไป ตามท่ีกล�าวมา 
ปiจจัยหลักในการปรับเปลี่ยนองค�การให&มีลักษณะหรือมุมมองท่ีแตกต�างกันไป เป*นอิทธิพลเก่ียวกับ
แนวคิดทางการจัดการองค�การ ท่ีสร&างพัฒนาการขององค�การไม�แสวงหาผลกําไรให&เกิดการเปลี่ยนแปลง
และมีความก&าวหน&า จนสามารถเป*นองค�การอย�างเป*นทางการและมีบทบาทสําคัญต�อประเทศต�างๆ 
รวมท้ังมีแนวโน&มการเพ่ิมและขยายตัวมากข้ึนเรื่อยๆ (Worth, 2012: 24) 
  ในปiจจุบันองค�การไม�แสวงหาผลกําไรมีพัฒนาการและได&รับความนิยม และมีการ
กระจายแนวคิดดังกล�าวไปในประเทศต�าง เริ่มต&นจากกลุ�มประเทศตะวันตก (Western Society) 
และกระจายไปยังท่ัวโลก ภายใต&บทบาทหน&าท่ีสําคัญท่ีส�งผลต�อการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ การเมือง
และวัฒนธรรมของภายในประเทศและระหว�างประเทศ (Felicio, A.J. et al., 2013: 139) เก่ียวกับ
การสร&างความเป*นอยู� การกระจายบริการสาธารณะไปยังผู&ด&วยโอกาส หรือแม&แต�การดําเนินงาน
ท่ีเป*นข&อจํากัดสําคัญของหน�วยงานราชการ (Weerawardena, et al., 2010: 346 – 348) จึงทําให&
องค�การไม�แสวงหาผลกําไรเกิดข้ึนและขยายตัวเป*นจํานวนมาก และมีความเป*นองค�การท่ีเป*นทางการ
มากยิ่งข้ึน 

  พิจารณาได&จากผลสํารวจจํานวนขององค�การไม�แสวงหาผลกําไรในประเทศ
สหรัฐอเมริกาของThe Urban Institute’s National Centre for Charitable Statistics report  
พบว�า ในระหว�างปX 2006 - 2012 ท่ีมีจํานวนมากกว�า 1.4 ล&านองค�การและเพ่ิมจํานวนเป*น จํานวน
มากกว�า 2.3 ล&านองค�การ ในปX 2012 รวมท้ังมีบทบาทในการสร&างมูลค�าทางเศรษฐกิจต�อภาพรวม
ของผลิตภัณฑ�มวลรวมภายในประเทศและอัตราการจ&างงานในประเทศสหรัฐอเมริกา (NCCS, 2016) 
ซ่ึง Wellens and Jegers (2014: 223 – 225) คาดการณ�ว�า องค�การไม�แสวงหาผลกําไรจะขยายตัว
เป*นจํานวนมากและมีแนวโน&มสูงข้ึนอย�างต�อเนื่องต�อไป 

  จากลักษณะของความเป*นองค�การไม�แสวงหาผลกําไรทั้ง 8 ลักษณะ สะท&อนถึง
พัฒนาการสําคัญท่ีมีการประยุกต�ใช&แนวคิดในเชิงธุรกิจ (business model) สําหรับจัดการกับการ
ดําเนินงานขององค�การ โดยเฉพาะอย�างยิ่งการพัฒนาองค�การไม�แสวงหาผลกําไรในปiจจุบัน ท่ีเผชิญ
กับความท&าทายสําหรับการอยู�รอดขององค�การ จึงมุ�งแสวงหาแนวทางในการพัฒนาองค�การสู�การเป*น
องค�การท่ียั่งยืน(Rinaldi et al., 2015: 119 – 120; Goerke, 2003; Dart, 2004; Macedo et al., 
2016: 36) โดยเชื่อว�ากลไกทางการตลาดและแบบแผนทางธุรกิจจะเป*นหนทางในการสร&างความยั่งยืน
ให&กับองค�การไม�แสวงหาผลกําไร (Dunphy and Griffith, 1998; Weerawardena, et al., 2010: 
346 – 348) 
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2.3 ประเภทขององค<การไม+แสวงหาผลกําไร 
  จากลักษณะขององค�การไม�แสวงหาผลกําไรท่ีมีความหลากหลาย ทําให&บทบาทของ
องค�การไม�แสวงหาผลกําไรครอบคลุมมากมายในหลากหลายมิติ ซึ่ง The International 
Classification of Non – profit Organization: ICNPO ท่ีเป*นองค�การในการจําแนกประเภทของ
องค�การไม�แสวงหาผลกําไรตามลักษณะเปyาหมายในการดําเนินงาน โดย ICNPO (2016) ได&จําแนก
ประเภทองค�การไม�แสวงหาผลกําไรออกเป*น 12 กลุ�ม ดังนี้ 

1. กลุ�มวัฒนธรรมและสันทนาการ (Culture and Recreation) เป*นองค�การไม�แสวงหาท่ี
ทําหน&าท่ีเก่ียวกับการสร&างความบันเทิง พักผ�อนหย�อนใจ กิจกรรมส�งเสริมการนันทนาการ ครอบคลุม
ถึงการอนุรักษ�และสืบทอดวัฒนธรรมต�างๆ  

2. กลุ�มการศึกษาและวิจัย (Education and Research) เป*นองค�การไม�แสวงหาท่ี
ทําหน&าท่ีเก่ียวกับการเป*นองค�การทางการศึกษาและวิจัยองค�ความรู&ท่ีเป*นประโยชน�ต�อสังคม หรือเพ่ือ
การแก&ไขปiญหาต�างๆ ของสังคม โดยเน&นการให&การศึกษา การแสวงหาความรู&และวิทยาการใหม�ๆ 

3. กลุ�มสุขภาพอนามัย (Health) เป*นองค�การไม�แสวงหาท่ีทําหน&าท่ีเก่ียวกับการดูแล 
ปyองกัน คุ&มครองและแก&ไขปiญหาต�างๆ ท่ีเก่ียวข&องกับสุขภาวะ โรคภัย โรคระบาด และสุขภาพของ
คนในสังคม โดยเป*นท้ังแหล�งค&นคว&าทดลอง การให&ความรู&และองค�การรองรับหรือปyองกัน 

4. กลุ�มบริการสังคมสังคมสงเคราะห� (Social Services) เป*นองค�การไม�แสวงหาท่ีทํา
หน&าท่ีเก่ียวกับสงเคราะห�ผู&ด&อยโอกาส คนชรา คนพิการ ผู&ประสบปiญหาต�างๆ หรือบุคคลท่ีไม�ได&รับ
โอกาสทางสังคมหรือไม�ได&รับความเท�าเทียมในทางสังคม ให&มีสวัสดิภาพในการดํารงชีวิตท่ีดีข้ึน 

5. กลุ�มสิ่งแวดล&อม (Environment) เป*นองค�การไม�แสวงหาท่ีทําหน&าท่ีเก่ียวกับการศึกษา 
วิจัย อนุรักษ�และคัดค&านหรือต�อต&านเก่ียวกับประเด็นด&านสิ่งแวดล&อม นโยบายสาธารณะและการพัฒนา
ท่ีส�งผลกระทบต�อสิ่งแวดล&อม รวมท้ังองค�การท่ีให&ความรู&และความบันเทิงในการนันทนาการเก่ียวกับ
สิ่งแวดล&อม 

6. กลุ�มการพัฒนาชนบทและเมือง (Urban and Rural Development) เป*นองค�การ
ไม�แสวงหาท่ีทําหน&าท่ีเก่ียวกับการพัฒนาชุมชน การพัฒนาชนบทและการพัฒนาเมือง ท่ีคํานึงถึงความ
เหมาะสม ความเท�าเทียม ปiญหาและผลกระทบท่ีเกิดจากกระบวนการพัฒนา  

7. กลุ�มกฎหมาย การรณรงค�และการเมือง (Advocacy, Legal and Politics) เป*น
องค�การไม�แสวงหาท่ีทําหน&าท่ีเก่ียวกับการศึกษา ให&ความรู& การเผยแพร� การคัดค&านและการสนับสนุนใน
มิติของกฎหมาย การเรียกร&องต�างๆ การณรงค� การสื่อสารทางการเมือง และลัทธิความเชื่อทางการเมือง 

8. กลุ�มองค�กรการกุศลอาสาสมัคร (Philanthropic Intermediaries and Voluntarism 
Promotion) เป*นองค�การไม�แสวงหาท่ีทําหน&าที่เกี่ยวกับช�วยเหลือสังคมในมิติต�างๆ เช�น ภัยพิบัติ 
การกู&ภัย หรือปiญหาสังคม 
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9. กลุ�มกิจกรรมระหว�างประเทศ (International Activities) เป*นองค�การไม�แสวงหาท่ี 
ทําหน&าท่ีเก่ียวกับความสัมพันธ�ระหว�างประเทศ ในเชิงเศรษฐกิจ สังคม การเมือง สิทธิมนุษยชน 
ประเด็นการเมืองระหว�างประเทศ วัฒนธรรมข&ามชาติและกระบวนการโลกาภิวัตน� 

10. กลุ�มศาสนา (Religion) เป*นองค�การไม�แสวงหาท่ีทําหน&าท่ีเก่ียวกับองค�การทาง
ความเชื่อทางศาสนา ในแง�ของพิธีกรรม ความเชื่อ ประเพณี การรักษา อนุรักษ� การประกอบพิธีกรรม 
และการเผยแพร� รวมท้ังองค�การส�งเสริม สนับสนุน คุ&มครองและการศึกษา  

11. กลุ�มสมาคมธุรกิจและผู&ประกอบการวิชาชีพ (Business and Professional 
Associations) เป*นองค�การไม�แสวงหาท่ีทําหน&าท่ีเก่ียวกับการดําเนินงานตามจรรณยาบรรณของ
วิชาชีพต�างๆ มีการเผยแพร�ความรู& การพิทักษ�รักษา การคุ&มครองและการลงโทษ รวมท้ังสมาคมหรือ
องค�การในการสร&างความร�วมมือและประสานงาน   

12. กลุ�มประเภทอ่ืนๆ ท่ีไม�สามารถจัดประเภทได& (Not elsewhere classified) 
เป*นองค�การไม�แสวงหาท่ีทําหน&าท่ีนอกเหนือจากประเภทอ่ืนๆ ท่ีกล�าวมา 
  จากข&อมูลประเภทขององค�การไม�แสวงหาผลกไรท้ัง 12 ประเภท ผู&วิจัยพิจารณาถึง
องค�การไม�แสวงหาผลกําไรในกลุ�มท่ี 10 กลุ�มศาสนา (Religion) ซ่ึงมีความสัมพันธ�กับงานวิจัยในหัวข&อ 
“การพัฒนาแนวทางการจัดการองค�การไม�แสวงหาผลกําไรประเภทศาลเจ&าในความปกครองของ
กระทรวงมหาดไทยสู�การเป*นองค�การท่ียั่งยืน” ท่ีมุ�งศึกษาองค�การไม�แสวงหาผลกําไรประเภทศาลเจ&า 
(shrines) จึงทบทวนวรรณกรรมในประเด็นองค�การไม�แสวงหาผลกําไรในกลุ�มท่ี 10 โดยมีรายละเอียด 
ดังนี้ 

  องค�การไม�แสวงหาผลกําไรกลุ�มท่ี 10 กลุ�มศาสนา (Religion) เป*นองค�การท่ีประกอบไปด&วย
ลักษณะต�างๆ ท่ีเก่ียวข&องกับความเชื่อและศาสนา ได&แก� สถานท่ีชุมนุมทางความเชื่อ โบสถ� ธรรมศาลา 
วัด มัสยิด ศาลเจ&า วิหารพระราชวงศ� วิทยาลัยทางศาสนา องค�กรส�งเสริมความเชื่อทางศาสนา 
องค�การบริหารจัดการการบริการทางศาสนาและพิธีกรรม และสมาคมทางความเชื่อ 

2.4 แนวคิดทางการจัดการและการพัฒนาองค<การไม+แสวงหาผลกําไร 
  จากพัฒนาการขององค�การไม�แสวงหาผลกําไรข&างต&น ทําให&สามารถเข&าใจถึงบริบท

ขององค�การท่ีมีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาอย�างต�อเนื่อง ซ่ึงกลไกทางด&านการจัดการ (management) 
เป*นกลไกสําคัญท่ีทําให&เกิดการพัฒนาองค�การไม�แสวงหาผลกําไร ถึงแม&ในช�วงต&นของการเกิดองค�การ
ไม�แสวงหาผลกําไรจะปฏิเสธแนวคิดทางด&านการจัดการ โดยมีความเชื่อว�าเป*นกลไกในการบริหารธุรกิจ 
ซ่ึงแย&งกับบริบทขององค�การ แต�บทบาทของกลไกทางการจัดการถือเป*นแนวคิดสําคัญท่ีทําให&สามารถ
จัดการองค�การให&ไปสู�การบรรลุเปyาหมายท่ีตั้งไว& (Claremont,1990, อ&างถึงใน Drucker,  2005)  
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  ทั้งนี้ แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการและการพัฒนาองค�การไม�แสวงหาผลกําไร มี
นักวิชาการต�างๆ ได&นําเสนอแนวคิดดังกล�าวในแง�มุมท่ีหลากหลาย จากการทบทวนวรรณกรรม พบว�า 
แนวคิดจํานวนมากนําเสนอหลักการภายใต&เปyาหมายสําคัญ คือ การพัฒนาประสิทธิภาพการดําเนินงาน
ขององค�การในการบรรลุเปyาหมายและพัฒนาสู�การเป*นองค�การท่ียั่งยืน โดยมีแนวคิดต�างๆ ดังนี้ 

  Drucker (2005) เป*นนักวิชาการท่ีเริ่มนําเสนอหลักการในการจัดการองค�การไม�แสวงหา
ผลกําไร โดยปรากฏในหนังสือเรื่อง “Managing the Nonprofit Organization: Principles and 
Practices” ซ่ึงหลักการทางการจัดการท่ีสําคัญของ Drucker มีเปyาหมายในการสร&างประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลในการดําเนินงานขององค�การไม�แสวงหาผลกําไรให&บรรลุเปyาหมายตามท่ีตั้งไว&  

  หลักการทางการจัดการท่ีนําเสนอ อธิบายได&ว�า องค�การไม�แสวงหาผลกําไรมีลักษณะ
องค�การท่ีแตกต�างจากองค�การภาครัฐและภาคเอกชน สิ่งสําคัญท่ีเป*นจุดเริ่มต&นของการจัดการองค�การ
ประเภทนี้ จําเป*นต&องพิจารณาจากเปyาหมายขององค�การและการกําหนดแนวทางการดําเนินงานท่ี
สอดคล&องกับภารกิจ โดยยึดถือภารกิจเป*นตัวต้ัง และดําเนินงานด&วยวิธีการเชิงยุทธศาสตร�ท่ีมีรูปแบบ
และแบบแผน อันเป*นส�วนช�วยให&เกิดการสร&างประสิทธิภาพในการดําเนินงาน 

  ปiจจัยสําคัญ ท่ีส�งผลต�อการจัดการองค�การไม�แสวงหาผลกําไร ประกอบด&วย 1) ภาวะ
ผู&นําหรือคุณลักษณะภาวะผู&นําขององค�การ ท่ีต&องมีบุคลิกภาพ ทัศนคติต�อการเปลี่ยนแปลงและความคิด
เชิงกลยุทธ�ด&านนวัตกรรม 2) การจัดการการดําเนินงาน ประสิทธิภาพของการดําเนินงาน แนวทาง 
การบริหารเงินทุนหรือเงินบริจาค ท่ีต&องมองท้ังในเชิงการตลาด การสื่อสารประชาสัมพันธ� การจัดการ
กองทุนและการสร&างขอบเขตของการรับบริจาค และ 3) การจัดการผู&ที่มีส�วนเกี่ยวข&อง  ระบบ
ความสัมพันธ�ของอาสาสมัครและบุคลากรขององค�การ ระบบคณะกรรมการบริหารองค�การ และ
ความสัมพันธ�กับชุมชมและสังคม 

  จากแนวคิดดังกล�าว สามารถอธิบายได&ว�า มุมมองของ Drucker นําเสนอกลไกและ
กระบวนการ รวมท้ังแนวคิดสําคัญในการจัดการองค�การไม�แสวงหาผลกําไรในภาพรวม อันประกอบด&วย
ข้ันตอนและจุดเน&นต�างๆ ตามท่ีกล�าวข&างต&น โดยมีเปyาหมายสําคัญในการสร&างการดําเนินงานให&เกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

  Worth (2012) นําเสนอแนวคิดเก่ียวกับการจัดการองค�การไม�แสวงหาผลกําไรใน
หนังสือ “Nonprofit Management: Principles and Practices” โดยสาระสําคัญมีความใกล&เคียง
กับแนวคิดของ  Drucker (2005) แต�มีบางประเด็นท่ีเพ่ิมเติมข้ึน ได&แก�  

  ประเด็นแรก คือ การสร&างความมั่นใจให&กับสังคมเชื่อมั่นต�อการดําเนินงานของ
องค�การ (ensuring) ซ่ึงถือเป*นประเด็นสําคัญในการดําเนินงานขององค�การประเภทนี้ ท่ีมีช�องว�างสําคัญ 
คือ การไม�ใช�องค�การภาครัฐและเอกชน แต�ดําเนินงานเก่ียวกับสินค&าและบริการต�างๆ รวมท้ังบริการ
สาธารณะ ที่คล&ายคลึงกับทั้งภาครัฐและเอกชน โดยไม�หวังผลกําไร แต�มีการรับการสนับสนุนต�างๆ 
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และอาศัยอาสาสมัครในการขับเคลื่อนองค�การ ดังนั้นจึงจําเป*นต&องสร&างความม่ันใจให&เกิดข้ึนกับสังคม
ต�อการดําเนินงานและการส�งเสริมสนับสนุนการดําเนินงาน หรือท่ีเรียกว�า “Trust” ซ่ึงเป*นการลด
ช�องว�างของความเป*นองค�การท่ีไม�ใช�รัฐและเอกชนได&อันมีผลต�อการดําเนินงาน (Hansmann, 1987) 

  การสร&างความพร&อมรับผิดชอบ (accountability) เป*นกลไกในการขับเคลื่อนการสร&าง
ความเชื่อม่ันของสังคมท่ีมีต�อองค�การ ด&วยเหตุผลของการดําเนินงานที่ต&องอาศัยเงินหรืองบประมาณ
ท่ีเกิดจากสาธารณะชน ดังนั้นการดําเนินงานและการบริหารงานต&องคํานึงถึงความรับผิดชอบต�อการ
ดําเนินงานต�างๆ โดยพิจารณาจากภารกิจและการบรรลุภารกิจทางสังคม ซึ่งมีพื้นฐานจากความ
รับผิดชอบต�อการใช&งบประมาณ การดําเนินงาน ศักยภาพ ความผิดพลาดและผลที่เกิดขึ้น ซ่ึง 
Greenfield (2001) มองว�า ประเด็นการสร&างความศรัทธา ความเชื่อม่ันและความรับผิดชอบท่ีกล�าวมา 
ถือเป*นประเด็นคุณธรรมและจริยธรรมขององค�การไม�แสวงหาผลกําไร ซ่ึงเป*นประเด็นสําคัญในการพัฒนา
องค�การให&ประสบความสําเร็จในการบรรลุเปyาหมายขององค�การ โดยแบ�งออกเป*น 2 มิติ ได&แก� 
1) มิติด&านความรับผิดชอบต�อภารกิจขององค�การในการส�งต�อคุผลประโยชน�ไปยังชุมชนและสังคม ท่ี
เป*นผลพวงจากเงินและทรัพยากรที่ได&มาจากการกุศล และ 2) มิติด&านคุณลักษณะภาวะผู&นําของ
บุคลากรในองค�การ ท่ีต&องมีความรับผิดชอบต�อการดําเนินงาน 

  ประเด็นท่ีสอง คือ การเสริมกําลังความสามารถและการสร&างความร�วมมือ (capacity 
and collaboration) ถือเป*นแนวคิดสําคัญท่ีเริ่มยกระดับองค�การสู�การสร&างความได&เปรียบในเชิงการ
แข�งขัน โดยพิจารณาจากการสร&างกําลังความสามารถ (capacity building) สําหรับองค�การไม�แสวงหา     
ผลกําไร จากการให&ความสําคัญกับความสัมพันธ�ของแรงบันดาลใจขององค�การ (aspirations) กลยุทธ�
ในการดําเนินการ (strategies) ทักษะขององค�การ (organizational skills) ทรัพยากรมนุษย�ของ
องค�การ (human resources) ระบบและสาธารณูปโภคพ้ืนฐานภายในองค�การ (systems and 
infrastructure) โครงสร&างองค�การ (organizational structure) และวัฒนธรรมองค�การ (culture) 
ซ่ึงมีความสัมพันธ�ดังภาพแสดงประสิทธิภาพในการสร&างกําลังความสามารถขององค�การไม�แสวงหา
ผลกําไรท่ี 1 
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ภาพท่ี 1 แสดงแสดงประสิทธิภาพในการสร&างกําลังความสามารถขององค�การไม�แสวงหาผลกําไร  
ท่ีมา: Michael J. Worth, Nonprofit Management: Principles and Practices, 2nd ed. 
(California: SAGE, 2012), 198. 

 
  นอกจากนี้การสร&างกําลังความสามารถในการสร&างความได&เปรียบเชิงการแข�งขัน 

สามารถพิจารณาได&จากการสร&างและพัฒนาความร�วมมือ (collaboration) กับชุมชน สังคม เครือข�าย
องค�การไม�แสวงหาผลกําไร องค�การไม�แสวงหาผลกําไรระดับโลก ภาครัฐและภาคเอกชน เพ่ือความ
ร�วมมือในการดําเนินงาน การช�วยเหลือซ่ึงกันและกัน การทํางานแบบต�างแลกเปลี่ยนผลประโยชน� 
หรือการทํางานแบบองค�การความร�วมมือในระดับต�างๆ ซ่ึงจะเป*นการสนับสนุนกําลังความสามารถ
ให&กับองค�การในการขับเคลื่อนภารกิจ รวมท้ังพัฒนาศักยภาพในการแข�งขัน ตลอดจนอํานาจในการ
ต�อรอง อันส�งผลต�อการพัฒนาการดําเนินงานและพัฒนาองค�การไม�แสวงหาผลกําไร 

  ประการสุดท&าย คือ การประยุกต�แนวคิดการประกอบการเพ่ือสังคม (social enterprise) 
โดยพัฒนาความเป*นผู&ประกอบการเพ่ือสังคม (social entrepreneurship) ซ่ึงถือเป*นพัฒนาการท่ีสําคัญ
ขององค�การไม�แสวงหาผลกําไร ทําให&องค�การธุรกิจดําเนินการตามแบบอย�างการแสวงหาผลกําไร แต�
มีเปyาหมายในการนําผลกําไรดังกล�าวมาให&ยังสังคม และอีกนัย คือ การพัฒนาองค�การไม�แสวงหา 
ผลกําไรให&เป*นองค�การธุรกิจ มีการจัดการตามแบบอย�างองค�การธุรกิจ โดยมุ�งแสวงหาผลกําไร แต�
ดําเนินการนําผลกําไรเพ่ือใช&ตามเปyาหมายของการเป*นองค�การไม�แสวงหาผลกําไร  
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  ด&วยเหตุนี้ จากการผสมผสานระหว�างองค�การทางธุรกิจกับเปyาหมายเชิงสังคมใน
รูปแบบการเป*นองค�การแบบผสมผสาน (hybrid organizations) หรือองค�การภาคท่ีสี่ (fourth sector) 
ทําให&องค�การไม�แสวงหาผลกําไรเกิดการปรับตัว เพ่ือสร&างศักยภาพในการดําเนินงานเชิงการแข�งขัน 
และมีการประยุกต�ใช&แนวคิดทางธุรกิจและตัวแบบทางธุรกิจมากมายในการจัดการองค�การไม�แสวงหา
ผลกําไร (Worth, 2012: 22 - 25) 

  Maynard et al. (2001) นําเสนอแนวทางสร&างความสําเร็จในการดําเนินงานของ
องค�การไม�แสวงหาผลกําไร ภายใต&แนวคิดการการบริหารปกครอง (Governance) โดยอธิบายด&วย
แนวทางการบริหารจัดการแบบธรรมาภิบาล (Good Governance) ซ่ึงนําเสนอแนวคิดดังกล�าว เพ่ือ
ใช&ในการบริหารองค�การไม�แสวงหาผลกําไร ในบริบทขององค�การด&านสุขภาพ โดยใช&บริหารใน
กระบวนการดําเนินงาน 3 ข้ันตอน ได&แก� ข้ันตอนด&านนโยบาย (policy formulation) ข้ันตอนด&าน
การตัดสินใจ (decision making) และข้ันตอนการควบคุม (oversight)   

  แนวคิดการบริหารจัดการแบบธรรมาภิบาล ได&ส�งผลต�อการดําเนินงานขององค�การ
ให&เกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพสูงข้ึน โดยเฉพาะอย�างยิ่งมีความเหมาะสมกับองค�การการกุศล 
เนื่องจากการบริหารจัดการอย�างมีธรรมาภิบาล สามารถทําให&สังคมเกิดความเชื่อมั่นว�า องค�การ
ไม�แสวงหาผลกําไรเหล�านั้นมาการบริหารจัดการอย�างเป*นระบบ มีข้ันตอนการพิจารณาและสามารถ
ตรวจสอบได& ภายใต&ความเชื่อเรื่องของความรับผิดชอบและการสร&างการยอมรับจากสังคม 

  Felicio et al. (2013) ชี้ให&เห็นถึงความสําคัญของแนวคิดความเป*นผู&ประกอบการ
สังคม (Social Entrepreneurship) และแนวคิดภาวะผู&นําทางการเปลี่ยนแปลง (Transformational 
Leadership) ท่ีมีอิทธิพลการดําเนินภารกิจขององค�การไม�แสวงหาผลกําไรในการสร&างคุณค�าทาง
สังคม (Social Value) และการเสริมสร&างศักยภาพขององค�การ (Organizational Performance)  

  ท้ังนี้ หากพิจารณาจากบริบททางเศรษฐกิจและเศรษฐสังคม (Socioeconomic context) 
จะพบว�า เมื่อบริบททางเศรษฐกิจและเศรษฐสังคม เกิดความไม�เอื้ออํานวยในการดําเนินงาน
ขององค�การไม�แสวงหาผลกําไร สามารถประยุกต�ใช&แนวคิดภาวะผู&นําทางการเปลี่ยนแปลง เพ่ือใช&ใน
การพัฒนาองค�การ ซ่ึงจะมีผลต�อการดําเนินงานขององค�การและเป*นตัวแปรสําคัญในการเสริมสร&าง
ศักยภาพขององค�การ แต�ในทางตรงกันข&าม เม่ือสภาพทางเศรษฐกิจและเศรษฐสังคม อยู�ในสภาพท่ีท่ี
เอ้ืออํานวย แนวคิดความเป*นผู&ประกอบการสังคม มีบทบาทในการเสริมและสนับสนุนการสร&างคุณค�า
ทางสังคมและศักยภาพขององค�การ และในทิศทางเดียวการสร&างคุณค�าทางสังคมมีผลสําคัญต�อพัฒนา
ศักยภาพขององค�การให&เกิดประสิทธิภาพ 
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  นอกจากนี้ การพัฒนาองค�การไม�แสวงหาผลกําไรด&วยกลไกและแนวคิดทางด&านการจัดการ
ยังมีอีกนัย ท่ีแสดงถึงการมุ�งพัฒนาองค�การไม�แสวงหาผลกําไรสู�การเป*นองค�การท่ียั่งยืน กล�าวคือ 
มีกลไกทางการจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ สามารถนําพาองค�การให&บรรลุเปyาหมายและภารกิจท่ีต้ังไว& 
และสามารถอยู�รอดในภาวการณ�เปลี่ยนแปลงต�างๆ 

   การพัฒนาองค�การไม�แสวงหาผลกําไรสู�การเป*นองค�การที่ยั่งยืน จึงมีผู&นําเสนอ
แนวคิดต�างๆ สามารถนําเสนอแนวคิดต�างๆ ดังนี้ 

  Weerawardena et al. (2010) นําเสนอแนวคิดในเชิงประจักษ�ในการพัฒนาองค�การ 
ไม�แสวงหาผลกําไรสู�การเป*นองค�การท่ียั่งยืน กล�าวคือ การดําเนินงานขององค�การไม�แสวงหาผลกําไร
ในปiจจุบันต&องเผชิญกับภาวะความเปลี่ยนแปลง การแข�งขันและความท&าทายต�างๆ ด&วยเหตุนี้ การเป*น
องค�การไม�แสวงหาผลกําไรท่ียั่งยืน จําเป*นต&องดําเนินการในลักษณะการเป*นการประกอบการเพ่ือสังคม 
โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

1. การประยุกต�ใช&กลยุทธ�เพ่ือความอยู�รอด ได&แก� การเตรียมพร&อมสําหรับการแข�งขัน
ระหว�างองค�การและสภาพการเปลี่ยนแปลง มีความกระตือรือร&นและแสวงหาโอกาส รวมท้ังสร&างการ
ยอมรับจากสังคม ท้ังนี้ พยายามลดการพ่ึงพาอาศัยภาครัฐ แต�พยายามจัดการองค�การให&ดีและเพ่ิม
การปกครองตนเองจากความร�วมมือของสังคม 

2. การสร&างกลยุทธ�เสริมประสิทธิภาพการดําเนินงาน ด&วยการเสริมสร&างรายได& สําหรับ
การดําเนินงานขององค�การและลดค�าใช&จ�ายขององค�การ 

3. การสร&างคุณค�าทางสังคม ด&วยการทบทวนภารกิจและเปyาหมาย มีการประยุกต�ใช&
แนวคิดท่ีเป*นแบบอย�างท่ีประสบผลสําเร็จตามแบบบริษัทหรืออุตสาหกรรมต�างๆ และลงทุนกับนวัตกรรม
ท่ีมีคุณค�า รวมท้ังการสร&างเครือข�ายความร�วมมือท้ังภาครัฐและภาคเอกชน 

    จากแนวคิดดังกล�าว แนวทางในการสร&างองค�การไม�แสวงหาผลกําไรท่ียั่งยืน ต&อง
อาศัยการพัฒนาองค�การตามแบบการประกอบการเพ่ือสังคม โดยไม�ละท้ิงเปyาหมายในการสร&างคุณค�า
ทางสังคม ซ่ึงมิใช�การแสวงหาผลกําไรเชิงพาณิชย�เพียงอย�างเดียว รวมท้ังการขับเคลื่อนองค�การต&อง
อาศัยกลยุทธ�เพ่ือความอยู�รอดและกลยุทธ�การเสริมประสิทธิภาพการดําเนินงาน 

  Smith (2010) นําเสนอแนวคิดในการพัฒนาองค�การไม�แสวงหาผลกําไรสู�การเป*น
องค�การท่ียั่งยืน จากศึกษาลักษณะความเป*นองค�การไม�แสวงหาผลกําไรด&วยการปรับโครงสร&างองค�การ
ให&เป*นองค�การแบบผสมผสาน (hybrid organizations) โดยนําเสนอแนวทางการพัฒนา 3 ประการ 
ได&แก� 

1. การดําเนินงานตามแบบแผนของการจัดการในเชิงธุรกิจของภาคเอกชน โดยมุ�ง
สร&างประสิทธิภาพในการดําเนินงานให&กับองค�การ มีการพัฒนากลยุทธ�ท่ีสร&างการแข�งขัน และทํางาน
ท่ีท&าทายด&วยความเป*นมืออาชีพ ท่ีสามารถสร&างการยอมรับให&เกิดข้ึนกับองค�การ ควบคู�กับการสร&าง
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ความเป*นองค�การสาธารณะ ท่ีมีเครือข�ายความร�วมมือ และมีบทบาทในการดําเนินงานร�วมกับชุมชน
และสังคม  

2. ความสัมพันธ�กับภาครัฐ ท่ีต&องพัฒนามิติความสัมพันธ�กับภาครัฐ ท่ีรัฐต&องแสดง
บทบาทเป*นผู&กํากับและควบคุม ซ่ึงมีการสนับสนุนการดําเนินงานท่ีจําเป*น โดยเปsดโอกาสให&องค�การ
ไม�แสวงหาผลกําไรมีอิสระในการดําเนินงาน 

3. การสร&างความเป*นองค�การสาธารณะ ที่มีเครือข�ายความร�วมมือทั้งภาครัฐและ
ภาคเอกชน และมีบทบาทในการดําเนินงานร�วมกับชุมชนและสังคม และมีบทบาทการมีส�วนร�วมใน
การกําหนดนโยบายร�วมกับภาครัฐ 

  การพัฒนาองค�การตามแนวทางข&างต&น จะนําไปสู�ศักยภาพในการดําเนินงานขององค�การ 
และประสิทธิภาพในการจัดการ ทําให&สามารถจัดการภารกิจและเปyาหมายท่ีนําไปสู�การบรรลุเปyาหมาย
และภารกิจเพ่ือสังคมและชุมชน ส�งผลให&เกิดการยอมรับและเป*นประโยชน�ต�อการพัฒนาสู�การเป*น
องค�การท่ียั่งยืนในท่ีสุด 

  จากการทบทวนวรรณกรรม ทําให&ผู &วิจัย พบว�า แนวคิดในการพัฒนาองค�การ     
ไม�แสวงหาผลกําไรสู�การเป*นองค�การท่ียั้งยืน มีจุดเน&น ดังนี้ 

1. การสร&างความสมดุลระหว�าง ภารกิจ (mission) กับ เงินงบประมาณ (money) ท่ี
เน&นเรื่องของกลไกราคา คุณภาพการให&บริการ ความคุ&มค�า ระบบงบประมาณ การเพ่ิมคุณภาพของ
บริการ กลยุทธ�การตลาด (Chetkovich and Frumkin, 2003) ซึ่งถือเป*นการคํานึงถึงประเด็น
งบประมาณหรือรายได&เป*นหลัก โดยอาศัยกลยุทธ�ด&านการสร&างระบบการเงินท่ียั่งยืน (Financial 
substantiality) (Wilkstrom, 1997)  

2. การสร&างสมดุลระหว�างกลไกทางการจัดการเพ่ือเสริมประสิทธิภาพในการดําเนินงาน 
(operational efficiency) กับคุณค�าทางสังคม (social value) ซ่ึงเป*นกระบวนการเสริมสร&างประสิทธิภาพ
ในการดําเนินงาน ด&วยกลไกทางการจัดการ โดยเฉพาะกลไกทางการบริหารธุรกิจ (business models) 
แต�ทว�ายังคงดําเนินการภายใต&เปyาหมายและภารกิจทางสังคม (social mission) ที่พยายามสร&าง
คุณค�าและผลประโยชน�ไปยังสังคม ด&วยการสร&างการประกอบการเพ่ือสังคม (social entrepreneur) 
ให&กับองค�การไม�แสวงหาผลกําไร (Peredo and Mclean, 2006) และการสร&างความเป*น
ผู&ประกอบการเพ่ือสังคมในการขับเคลื่อนองค�การให&กับผู&บริหารและบุคลากรขององค�การ (social 
entrepreneurship)   

3. การสร&างความสัมพันธ�กับภาครัฐ มิใช�รัฐและเอกชน ท่ีต&องพัฒนามิติความสัมพันธ�
กับภาครัฐ ท่ีรัฐต&องแสดงบทบาทเป*นผู&กํากับและควบคุม ซึ่งมีการสนับสนุนการดําเนินงานท่ีจําเป*น 
โดยเปsดโอกาสให&องค�การไม�แสวงหาผลกําไรมีอิสระในการดําเนินงาน รวมท้ังความสัมพันธ�กับองค�การ
มิใช�รัฐและภาคเอกชน ท่ีต&องสร&างความร�วมมือ การมีเครือข�ายความร�วมมือจากภาคส�วนต�างๆ และ
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การมีบทบาทในการดําเนินงานร�วมกับชุมชนและสังคม และการมีบทบาทการมีส�วนร�วมในการกําหนด
นโยบายร�วมกับภาครัฐ (Smith, 2010) 

  จากข&อมูลการทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับการพัฒนาองค�การไม�แสวงหาผลกําไร 
ทําให&ผู&วิจัยทราบว�า การพัฒนาองค�การไม�แสวงหาผลกําไร เป*นการดําเนินการภายใต&กลไกและแนวคิด
ในกระบวนการบริหารและการจัดการ เพ่ือเสริมสร&างสมรรถนะและประสิทธิภาพในการดําเนินงาน
ขององค�การ โดยสาเหตุสําคัญในการพัฒนาองค�การ เป*นไปเพ่ือสร&างประสิทธิภาพในการดําเนินงาน
ให&สามารถบรรลุเปyาหมายและภารกิจขององค�การ โดยเฉพาะอย�างยิ่งเปyาหมายเพ่ือสังคม รวมท้ัง
สามารถอยู�รอดในสภาวการณ�ของความเปลี่ยนแปลงและความท&าทายจากสังคม อาทิ การแข�งขัน 
การเชื่อม่ัน สภาพแวดล&อมทางเศรษฐกิจ เป*นต&น  

  หากพิจารณาจากความหมายของ “องค�การไม�แสวงหาผลกําไรท่ียั่งยืน” ตามแนวคิด
ของ Weerawardena et al. (2010: 347) ท่ีเสนอว�า องค�การไม�แสวงหาผลกําไรท่ียั่งยืน คือ เป*น
องค�การท่ีสามารถอยู�รอดและดําเนินงานต�อเนื่องในการสนับสนุนสังคม สามารถสร&างความศรัทธา
และความเชื่อม่ันจากชุมชน สังคมและผู&ท่ีเก่ียวข&อง  

  ท้ังนี้ การเป*นองค�การท่ีสามารถอยู�รอด มีการดําเนินงานบรรลุเปyาหมายขององค�การ
และภารกิจขององค�การงานต�อเนื่อง สามารถสร&างความศรัทธาและความเชื่อม่ันจากชุมชน สังคมและ           
ผู&ท่ีเก่ียวข&อง จําเป*นต&องมีสมรรถนะและประสิทธิภาพในการดําเนินงานขององค�การ  

  ด&วยเหตุนี้ จึงอาจกล�าวได&ว�า เปyาหมายสําคัญของการจัดการและการพัฒนาองค�การ
ไม�แสวงหาผลกําไร คือ ความพยายามในการพัฒนาประสิทธิภาพการดําเนินงานขององค�การเพ่ือการ
บรรลุเปyาหมายและพัฒนาสู�การเป*นองค�การท่ียั่งยืน อันเป*นความหมายของคําว�า “องค�การท่ียั่งยืน”
ในบริบทขององค�การไม�แสวงหาผลกําไร  

2.5 สรุปภาพรวมการทบทวนวรรณกรรมในประเด็นองค<การไม+แสวงหาผลกําไร 
  จากการทบทวนวรรณกรรมในประเด็นองค�การไม�แสวงหาผลกําไร ทําให&ผู&วิจัยทราบ

ถึงนิยามความหมาย พัฒนาการขององค�การ ลักษณะองค�การและแนวคิดเก่ียวกับการจัดการและการ
พัฒนาองค�การ ซ่ึงสามารถวิเคราะห�ประเด็นสําคัญและสังเคราะห�ข&อมูลสําหรับการดําเนินการวิจัย 
ดังนี้ 

  องค�การไม�แสวงหาผลกําไร เป*นองค�การภาคท่ีสาม ท่ีไม�ใช�องค�การภาครัฐและภาคเอกชน 
มีเปyาหมายในการดําเนินงานเก่ียวกับการบริการสาธารณะและการส�งเสริมคุณภาพชีวิตในมิติต�างๆ 
ของประชาชน โดยมิหวังผลกําไร และมีบทบาทสําคัญในการดําเนินงานสนับสนุนการดําเนินงานของ
องค�การภาครัฐและการพัฒนาสังคม โดยเน&นกระบวนการมีส�วนร�วมจากสมาชิกในสังคม อาศัยการรับ
บริจาคและความร�วมมือจากภาคส�วนต�างๆ สําหรับการดําเนินงาน  
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  หากพิจารณาจากหน�วยในการวิจัยครั้งนี้  คือ ศาลเจ&าในความปกครองของ
กระทรวงมหาดไทย ถือว�ามีลักษณะเป*นองค�การไม�แสดงหาผลกําไรประเภทหนึ่ง กล�าวคือ                 
เป*นองค�กรท่ีไม�ใช�หน�วยงานภาครัฐและภาคเอกชน แต�อยู�ภายใต&การกํากับของภาครัฐ มีการดําเนินงาน
ตามเปyาหมายเพ่ือเผยแพร� ถ�ายทอด ประกอบกิจกรรมในเชิงความศรัทธาและความเชื่อทางศาสนา 
รวมท้ังเปyาหมายในเชิงสังคม โดยมิหวังผลกําไรและดําเนินการด&วยการรับบริจาค ซ่ึงถือเป*นองค�การ
ไม�แสวงหาผลกําไรกลุ�มท่ี 10 จากการจัดกลุ�มของ The International Classification of Non – profit 
Organization: ICNPO 

  จากการท่ีองค�การไม�แสวงหาผลกําไร เป*นองค�การท่ีมีบทบาทสําคัญต�อสังคม ในแง�
ของภารกิจท่ีสนับสนุนการพัฒนาสังคม ดําเนินงานเก่ียวกับความเป*นอยู�ของประชาชน รวมท้ังมิติต�างๆ 
ท่ีหลากหลาย จึงทําให&องค�การลักษณะเช�นนี้เกิดข้ึนและมีแนวโน&มขยายตัวอย�างต�อเนื่องในหลาย
ลักษณะทั่วโลก ซึ่งเริ่มแรกยังไม�มีการให&ความสําคัญในเชิงแนวคิดการจัดการ แต�ทว�าต�อมาเกิด
พัฒนาการขององค�การท่ีสะท&อนอิทธิพลของแนวคิดและกลไกในทางการจัดการท่ีมีต�อองค�การ
ประเภทนี้ 

  พัฒนาการท่ีสําคัญขององค�การไม�แสวงหาผลกําไรที่น�าสนใจ คือ การพัฒนากลไก
ทางการจัดการให&เป*นระบบ เพ่ือเปyาหมายในการสร&างประสิทธิภาพในการดําเนินงาน และสร&างความ
อยู�รอดในการดําเนินงานตามเปyาหมายและภารกิจอย�างต�อเนื่อง ซ่ึงถือเป*นแนวทางการพัฒนาองค�การ
ไม�แสวงหาผลกําไรในปiจจุบัน หรือในอีกนัย คือ การสร&างความยั่งยืนให&กับองค�การไม�แสวงหาผลกําไร 
ด&วยสาเหตุสําคัญของความเปลี่ยนแปลงทางสังคม ปiจจัยความท&าทายต�างๆ และการแข�งขันในภารกิจ
การดําเนินงานต&องข&องเก่ียวและมีความสัมพันธ�กับภาครัฐและเอกชน ซ่ึงบ�อยครั้งถือเป*นอุปสรรคใน
การดําเนินงานและข&อจํากัดในการพัฒนาองค�การ 

  สําหรับแนวคิดทางด&านการจัดการท่ีสําคัญขององค�การไม�แสวงหาผลกําไร ประกอบด&วย 
การกําหนดเปyาหมายในการดําเนินงานท่ีชัดเจน มีการกําหนดกลยุทธ�ในการขับเคลื่อนภารกิจ โดยมี
ปiจจัยสําคัญ คือ ภาวะผู&นําขององค�การ ระบบการจัดการการดําเนินงานท่ีมีประสิทธิภาพ การจัดการ
ผู&ท่ีมีส�วนเก่ียวข&อง การสร&างความม่ันใจให&กับสังคมเชื่อม่ันต�อการดําเนินงานขององค�การ (ensuring) 
การสร&างความพร&อมรับผิดชอบ (accountability) การเสริมกําลังความสามารถและการสร&างความ
ร�วมมือ (capacity and collaboration) แนวคิดการประกอบการเพ่ือสังคม (social enterprise) 
แนวคิดการบริหารปกครอง (governance) แนวทางการบริหารจัดการอย�างมีธรรมาภิบาล (good 
Governance) และแนวคิดภาวะผู&นําการเปลี่ยนแปลง (transformational leadership) ซ่ึงถือเป*น
ประเด็นสําคัญในการพัฒนาองค�การไม�แสวงหาผลกําไร 
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  ปiจจุบันแนวคิดในการสร&างความยั่งยืนให&กับองค�การไม�แสวงหาผลกําไร เกิดจากการ
ประยุกต�แนวคิดเชิงการจัดการ เพ่ือใช&ในการพัฒนาองค�การไม�แสวงหาผลกําไรให&เกิดความยั่งยืน 
เกิดข้ึนภายใต&มุมมอง 3 ลักษณะ คือ การสร&างความยั่งยืนให&กับระบบการเงินขององค�การ (financial 
sustainable) ท่ีเน&นความสมดุลด&านการเงินกับภารกิจ และการสร&างการประกอบการเพ่ือสังคม 
(social entrepreneur) ท่ีเน&นประสิทธิภาพการดําเนินงานขององค�การท่ีสมดุลกับการสร&างคุณค�า
ทางสังคม รวมท้ังการบริหารความสัมพันธ�ระหว�างภาครัฐ มิใช�รัฐและเอชน ในฐานะของภาครัฐท่ีมี
ความสัมพันธ�ในเชิงการกํากับดูแล และเครือข�ายความร�วมมือต�างๆ ในฐานะ ภาคส�วนต�างๆ ท่ีมี
บทบาทในการช�วยเหลือหรือสนับสนุนซ่ึงกันและกัน 

  โดยการสร&างความยั่งยืนให&กับองค�การไม�แสวงหาผลกําไร ภายใต&ทั้ง 3 มุมมอง 
ท่ีกล�าวมา  พบว�า มุมมอง 2 ประการแรก เป*นการปรับเปลี่ยนแนวทางการบริหารองค�การไม�แสวงหา
ผลกําไร โดยปรับโครงสร&าง กลไก ข้ันตอน และแนวคิดท่ีมีพ้ืนฐานตามแบบองค�การธุรกิจ (business 
model) และมุมมองประการท่ี 3 เป*นมุมมองท่ีเก่ียวกับแนวคิดการบริหารปกครอง (Governance)  

  จากแนวคิดดังกล�าว ทําให&ผู&วิจัยเกิดข&อมูล สําหรับการวิเคราะห�ในกระบวนการวิจัย 
ร�วมกับการเก็บข&อมูลลักษณะอ่ืนๆ เพ่ือประเมินและทบทวนสภาพการดําเนินงานขององค�การไม�แสวงหา
ผลกําไร ประเภทศาลเจ&าในความปกครองของกระทรวงมหาดไทย และการกําหนดทิศทางและนโยบาย
สําหรับการพัฒนา รวมท้ังแนวทางการจัดการท่ีนําไปสู�การเป*นองค�การท่ียั่งยืน ท่ีมีระบบการจัดการ
ภายในองค�การท่ีดี สามารถนําพาองค�การให&เกิดการดําเนินงานอย�างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ 
รวมท้ังมีการจัดการระบบความสัมพันธ�กับกรมการปกครองในฐานะองค�การในกํากับอย�างเหมาะสม 
สามารถดําเนินงานสอดคล&องกับทิศทางและนโยบายของกระทรวงมหาดไทย ตอบสนองกับความต&องการ
ของบริบทองค�การและเกิดความร�วมมือในการส�งเสริมการดําเนินงานระหว�างกัน ตลอดจนองค�การมี
เครือข�ายความร�วมมือระหว�างองค�การประเภทเดียวกัน องค�การภาครัฐและเอกชน เพ่ือการส�งเสริม 
สนับสนุน ช�วยเหลือและเป*นเครือข�ายในการกําหนดประเด็นสาธารณะแก�สังคม โดยมีพ้ืนฐานอยู�บน
ประเด็นการสร&างความอยู�รอดด&วยการพ่ึงพาตนเอง การดําเนินงานอย�างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ 
และมีความน�าเชื่อถือศรัทธาและความรับผิดชอบต�อสังคม 

  แนวคิดทางการจัดการองค�การไม�แสวงหาผลกําไรและการพัฒนาองค�การสู�ความ
ยั่งยืนท่ีเกิดจากการทบทวนวรรณกรรม ทําให&ผู&วิจัยทราบถึงจุดแข็งและข&อจํากัดของการประยุกต�ใช&
แนวคิดดังกล�าวกับบริบทขององค�การไม�แสวงหาผลกําไรประเภทศาลเจ&าในความปกครองของ
กระทรวงมหาดไทย กล�าวคือ การพัฒนาศาลเจ&าในความปกครองของกระทรวงมหาดไทยสู�ความยั่งยืน 
จําเป*นต&องพิจารณาใน 3 มิติ ท่ีเป*นบริบทเฉพาะขององค�การประเภทนี้ ประกอบด&วย 
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1. มิติของการจัดการภายในองค�การท่ีต&องสร&างกลไก ข้ันตอนและกระบวนการในการ
จัดการท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

2. มิติความสัมพันธ�กับภาครัฐ ในฐานะองค�การในกํากับดูแลและควบคุมของกรมการ
ปกครอง กระทรวงมหาดไทย 

3. มิติของเครือข�ายความสัมพันธ�ระหว�างชุมชน สังคมและองค�การต�างๆ ท่ีเป*นแหล�ง
ของการสร&างความร�วมมือในการสนับสนุนทรัพยากรในการดําเนินงาน 

  ผู&วิจัย มีความคิดเห็นว�า แนวคิดทางการจัดการและมุมมองในการสร&างความยั่งยืน
ให&กับองค�การไม�แสวงหาผลกําไรท่ีกล�าวมา ท่ีเกิดจากข&อมูลการทบทวนวรรณกรรมข&างต&น สามารถ
เป*นทิศทางและแนวโน&มสําคัญในการกําหนดและพัฒนาแนวทางการจัดการองค�การประเภทนี้ใน 3 มิติ   
ท่ีกล�าวมาได&  

  แต�ทว�า ข&อจํากัดท่ีควรพิจารณา คือ แนวคิดท่ีกล�าวมาในหลายแนวคิด โดยเฉพาะ
แนวทางการพัฒนาองค�การท่ียั่งยืนท้ัง 2 มุมมองแรก มีพ้ืนฐานมาจากแนวคิดทางการบริหารธุรกิจ 
เช�น การประกอบการเพ่ือสังคม ซ่ึงเป*นข&อจํากัดสําคัญท่ีต&องให&ความระมัดระวังในการประยุกต�ใช&ให&
เกิดเหมาะสมกับบริบทขององค�การทางศาสนาท่ีมีความละเอียดอ�อนเก่ียวกับประเด็นทางการแสวงหา
ผลกําไรในเชิงพาณิช ซ่ึงตรงข&ามกับข&อเสนอจากงานวิจัยของ วุฒิชัย อารักษ�โพชฌงค�และ พิทักษ� ศิริวงศ� 
(2558) และ กองแผนและนโยบาย สํานักผังเมือง กรุงเทพมหานคร (2554) ท่ีเชื่อว�า การพัฒนาระบบ
และกลไกการบริหารจัดการท่ีดี จะนําไปสู�ความเลื่อมในศรัทธา อันมีความสําคัญต�อความอยู�รอดของ
องค�การ อีกท้ังการสร&างความร�วมมือจากชุมชนและสังคม ด&วยการกระบวนการบริหารงานและ
ดําเนินกิจกรรมท่ีเก่ียวข&องของศาลเจ&าในความปกครองของกระทรวงมหาดไทย ในมิติท่ีเก่ียวข&องกับ
การพัฒนาสังคม ซ่ึงจะเป*นแนวทางพัฒนาองค�การสู�ความยั่งยืน และ สรัญ เพชรรักษ� (2545) ท่ีพบว�า 
เครือข�ายทางสังคมท้ังภาครัฐ เอกชนและชุมชน มีส�วนสนับสนุนการดําเนินงานของศาลเจ&าและเป*น
พลังในการรับมือกับสถานการณ�ความเปลี่ยนแปลงและสร&างความอยู�รอดกับองค�การ ท่ีแสดงถึง
นัยสําคัญของแนวคิดการบริหารปกครอง (Governance) ซ่ึงสอดคล&องตามมุมมองประการท่ี 3 ท่ีเน&น
ตัวแสดงจากภาคส�วนต�างๆ ท้ังภาครัฐ เอกชนและสังคม 

  ด&วยเหตุนี้อาจต&องย&อนไปพิจารณาจากแนวคิดการบริหารปกครอง (Governance)                      
มาประยุกต�ใช&ร�วมกับแนวคิดทางการจัดการองค�การไม�แสวงหาผลกําไรตามท่ีกล�าวมาในหัวข&อท่ี 2.1 
เพ่ือเติมเต็มและขจัดข&อจํากัดบางประการท่ีเหมาะสมกับบริบทขององค�การ เช�น แนวคิด ธรรมาภิบาล 
แนวคิดการกํากับการดําเนินงานโดยภาครัฐ และแนวคิดการบริหารเครือข�ายความร�วมมือ  

  ผู&วิจัย มองว�า การประยุกต�ใช&ข&อมูลจากแนวคิดต�างๆ ในกระบวนการจัดการและสร&าง
ความยั่งยืนขององค�การร�วมกับแนวคิดการจัดการปกครอง จะนําไปสู�การเกิดแนวทางการพัฒนาองค�การ
ไม�แสวงหาผลกําไร ประเภทศาลเจ&าในความปกครองของกระทรวงมหาดไทยสู�การเป*นองค�การท่ี
ยั่งยืนได&ในท่ีสุด ซ่ึงอาจมีความหมายท่ีเป*นลักษณะเฉพาะกับบริบทขององค�การประเภทนี้ต�อไป 

   



53 

3. ข�อมูลเก่ียวกับศาลเจ�าในความปกครองของกระทรวงมหาดไทย 
 ศาลเจ&าจีน (shrines) ถือเป*นองค�การไม�แสวงหาผลกําไร ท่ีถูกจัดประเภทไว&ในกลุ�มท่ี 10 
กลุ�มศาสนา (Religion) ของ The International Classification of Non – profit Organization: 
ICNPO (ICNPO, 2016)  

 บทบาทสําคัญของศาลเจ&า แบ�งออกเป*น 2 ประการ ประกอบด&วย ประการแรกการหน&าท่ีหลัก
ในการประกอบพิธีกรรมทางความเชื่อตามหลักการของศาสนาพุทธและลัทธิเต�า รวมทั้งสืบสาน
ขนบธรรมเนียมในการปฏิบัติตามความเชื่อนั้นๆ และประการที่สองการให&บริการสาธารณะและ
ช�วยเหลือสังคม เช�น งานการกุศลต�างๆ การเป*นศูนย�กลางของชุมชน การเป*นโรงเรียนจีน การเป*น
สถานพยาบาล และการเป*นองค�กรสังคมสงเคราะห� เป*นต&น โดยมิได&มีเปyาหมายในเชิงการแสวงหา
ผลกําไร (วุฒิชัย อารักษ�โพชฌงค�และ พิทักษ� ศิริวงศ�, 2558)  

 ประเทศไทยมีการแบ�งประเภทของศาลเจ&าใน 2 ประเภท ได&แก� ประเภทท่ี 1 ศาลเจ&าท่ี              
จดทะเบียนเป*น “ศาลเจ&าในความปกครองของกระทรวงมหาดไทย เป*นองค�การท่ีมีฐานะเป*นองค�การ
ในกํากับหรือความปกครองของทางราชการโดยมีกรมการปกครอง โดยมีกรมการปกครอง ทําหน&าท่ี
กํากับ ดูแลและควบคุมการดําเนินงาน ปiจจุบันมีจํานวน 679 แห�ง (กรมการปกครอง, 2559) 
 ประเภทท่ี 2 ศาลเจ&าเอกชนท่ีไม�มีการจดทะเบียนตามกฎหมายท่ีกล�าวมาข&างต&น  ซ่ึงไม�มี
การสํารวจอย�างเป*นทางการ แต�มีการคาดประมาณว�ามีมากกว�า 20,000 แห�ง (ประยงค� อนันทวงศ�, 
2540: 173, อ&างถึงใน เรือนแก&ว ภัทรานุประวัติ, 2551: 2)  
 โดยงานวิจัยนี้ ให&ความสําคัญกับการศึกษาข&อมูลด&านการบริหารจัดการของศาลเจ&าประเภท
ท่ีจดทะเบียนเป*นศาลเจ&าในความปกครองของกระทรวงมหาดไทย ซ่ึงมีรูปแบบการดําเนินงานภายใต&
การกํากับของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ท่ีมีการศึกษาด&านการบริหารจัดการไม�มากนัก
และมีอยู�อย�างจํากัด ตลอดจนเป*นองค�การท่ีมีการกํากับดูแลจากภาครัฐหรือทางราชการ จึงเป*นสิ่งท่ี
ท&าทายสําหรับการศึกษากับองค�การในประเภทนี้ในมิติการจัดการสู�การเป*นองค�การท่ียั่งยืน  

3.1 ข�อมูลเบ้ืองต�นเก่ียวกับศาลเจ�าในประเทศไทย 
  คนจีนในสังคมไทย ต�างมีความสัมพันธ�อันดีต�อกันเป*นเวลายาวนาน โดยในประวัติศาสตร�

ชาวไทยกับชาวจีนต�างมีการแลกเปลี่ยนทําการค&าระหว�างกัน รวมท้ังมีการเจริญสัมพันธไมตรีในด&าน
การปกครองอย�างต�อเนื่อง ต้ังแต�ก�อนสมัยสุโขทัยเป*นต&นมา (พรพรรณ จันทโรนานนท�, 2537) รวมท้ัง
ประเทศไทยได&กลายเป*นท่ีต้ังถ่ินฐานสําคัญของชาวจีน ทําให&ประเทศไทยมีชาวจีนและชาวไทยเชื้อสาย
จีนจํานวนมาก และมีบทบาทสําคัญต�อระบบเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและวัฒนธรรมของสังคมไทย 
(วิทยา วิทยอํานวยคุณ, 2526) 
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  การต้ังถ่ินฐานของชาวจีนอพยพจากประเทศจีน เพ่ือเข&ามาอาศัยทํามาหากินในประเทศไทย 
ต้ังแต�อดีต เกิดต้ังแต�ประมาณคริสต�ศตวรรษท่ี 1 ตามพระราชพงศาวดารราชวงศ�ฮ่ัน บรรพ 83  (พ.ศ. 
544 - 548) เป*นต&นมา โดยหลังจากนั้นการอพยพของชาวจีนท่ีเข&ามาทํามาหากินในประเทศไทยมีอยู�
อย�างต�อเนื่อง โดยเฉพาะอย�างยิ่งการอพยพครั้งสําคัญ จํานวน 2 ครั้ง คือ การอพยพในสมัยต&นของ
ราชวงศ�ชิง (คริสต�ศตวรรษท่ี 20) และหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ที่มีการอพยพของชาวจีนจํานวน
มหาศาล เข&ามาพ่ึงพระบรมโพธิสมภารในประเทศไทย (ต&วน ลี่ เซิงและ บุญยิ่ง ไร�สุขสิริ, 2543)  

  จากสถิติการอพยพของชาวจีนท่ีเข&ามีต้ังถ่ินฐานในประเทศไทย ท่ีมีบันทึกไว& พบว�า 
ชาวจีนอพยพเข&ามาประเทศไทยต้ังแต�ก�อนสมัยกรุงสุโขทัยและมีการอพยพเข&ามาต้ังถ่ินฐานอย�าง
ต�อเนื่อง จากวิกฤติทางสังคมในประเทศจีน โดยจากสถิติท่ีเก็บได&ในสมัยกรุงรัตนโกสินทร� สมัยรัชกาลท่ี 2 
ปรากฏจํานวนชาวสยามและชาวลาวรวมกันประมาณ 4,200,000 คน แต�มีชาวจีนมากถึง 700,000 คน 
ต�อมาในสมัยรัชกาลท่ี 3 จํานวนชาวจีนเพ่ิมข้ึนเป*นประมาณ 1,00,000 คน และสมัยรัชกาลท่ี 4 มีชาวจีน
จํานวนเพิ่มขึ้นเป*นประมาณ 1,500,000 คน รวมทั้งสมัยรัชกาลที่ 5 มีชาวจีนที่อพยพเข&ามาใน
ประเทศไทยมากถึง 3,000,000 คน (กุลศิริ อรุณภาคย�, 2553: 6 - 10) 

  ศาลเจ&าในสังคมไทย ถือเป*นสัญลักษณ�สําคัญของชุมชนชาวจีน ท่ีแสดงถึงศูนย�รวม
จิตใจซ่ึงมีการสร&างชุมชนจีนมากมายในภูมิภาคต�างๆ ของประเทศไทย และเม่ือเกิดชุมชนจีนต�างๆ ข้ึน            
ก็นําไปสู�การสร&าง “ศาลเจ&า” เพ่ือเป*นศูนย�รวมจิตใจ ศูนย�กลางของการสืบสอดวัฒนธรรมประเพณี
และความเชื่อ รวมท้ังเป*นแหล�งช�วยเหลือเก้ือกูลกันระหว�างคนในชุมชนจีนเหล�านั้น (ต&วน ลี่ เซิงและ 
บุญยิ่ง ไร�สุขสิริ, 2543) 
  3.1.1 สาเหตุของการสร&างศาลเจ&าในประเทศไทย 

   พรพรรณ จันทโรนานนท� (2537: 81-91) อธิบายสาเหตุสําคัญของการสร&าง
เจ&าเพ่ือเป*นศูนย�กลางของชุมชนชาวจีน ประกอบด&วย 7 สาเหตุสําคัญ ดังนี้ 

1. การสร&างเพ่ือเป*นท่ีพ่ึงทางใจ คือ การสร&างศาลเจ&าเพื่อเป*นที่สักการบูชา
เทพเจ&าต�างๆ ให&คุ&มครองการดําเนินชีวิตและการทํามาหากิน ให&เกิดความปลอดภัย ความม่ันคงและ
ความเจริญรุ�งเรือง 

2. การสร&างตามความเชื่อและประเพณีท่ีสืบต�อกันมาแต�โบราณ คือ การสร&าง
ศาลเจ&าเพ่ือให&เป*นสถานท่ีประกอบพิธีกรรมตามความเชื่อต�างๆ ท้ังทางพุทธศาสนาและลัทธิเต�า อัน
เป*นการสืบทอดประเพณีและวัฒนธรรมท่ีสืบต�อกันมา 

3. การสร&างเพ่ือเป*นศาลเจ&าประจําตระกูล คือ การสร&างศาลเจ&าเพ่ือระลึกถึง
และสักการบูชาบรรพบุรุษ รวมท้ังเป*นแหล�งรวมตัวของคนในตระกูลต�างๆ เพ่ือสร&างความสัมพันธ�อันดี
และถ�ายทอดค�านิยมต�างๆ ให&ลูกหลาน 
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4. การสร&างตามความนิยม คือ การสร&างศาลเจ&าตามความศรัทธา เพ่ือเป*น
แหล�งสักการบูชาในหมู�ผู&ท่ีศรัทธาในองค�เทพเจ&าเหล�านั้น ให&คุ&มครองสถานที่ต�างๆ การดําเนินชีวิต 
การทํามาหากิน และถ�ายทอดความเชื่อดังกล�าวไปยังผู&ท่ีมีความเลื่อมใสศรัทธาในลักษณะเดียวกัน 

5. การสร&างเพ่ือการแก&บน คือ ศาลเจ&าท่ีเกิดข้ึนจากการขอพรด&วยการบนบาน 
และเม่ือผู&ท่ีได&รับพรประสบผลตามท่ีขอพรไว& ก็มาแก&บนด&วยการสร&างศาลเจ&าถวายต�อเทพเจ&าท่ีตนเอง
ศรัทธา อันเป*นการขยายและถ�ายทอดความเชื่อไปยังสังคม 

6. การสร&างเพ่ือการค&า คือ การสร&างศาลเจ&าหรือการขยายศาลเจ&าให&เกิดการ
ทําบุญเพ่ิมมากข้ึน เพ่ือให&เงินทองท่ีมาจากการทําบุญนําไปทํานุบํารุงและบริหารศาลเจ&าให&เพียงพอ  

7. การสร&างด&วยความศรัทธาในความศักด์ิสิทธิ์ คือ การสร&างศาลเจ&าท่ีเกิดจาก
ความเชื่อและความเลื่อมใสจากผู&ท่ีศรัทธาต�อองค�เทพท่ีผ�านร�างทรง เพ่ือให&เทพเจ&าเหล�านั้นได&มีศาลเจ&า
ให&ได&สักการบูชา จึงสร&างศาลเจ&าเหล�านั้นถวาย    
  3.1.2 บทบาท หน&าท่ีและความสําคัญของศาลเจ&าในประเทศไทย 

   นอกจากสาเหตุต�างๆ ท่ีกล�าวมา ท่ีทําให&เกิดศาลเจ&าในประเทศไทย ศาลเจ&าต�างๆ 
ได&มีบทบาทสําคัญต�อสังคมไทยในหลายด&าน ซ่ึง พรพรรณ จันทโรนานนท� (2537: 81-91) นําเสนอ
บทบาทสําคัญของศาลเจ&าท่ีมีต�อสังคมไทย สามารถพิจารณาได& 3 บทบาท กล�าวคือ  

1. บทบาทท่ีมีต�อชุมชนทางด&านศาสนา เป*นบทบาทที่ศาลเจ&าทําหน&าท่ีเป*น
ศูนย�กลางในการประกอบพิธีกรรมตามความเชื่อของทางพุทธศาสนาและลัทธิเต�า ซ่ึงถือเป*นธรรมเนียม
ประเพณีปฏิบัติท่ีสืบต�อกันมา  

2. บทบาททางด&านสังคมและการศึกษา เป*นหน&าท่ีสําคัญท่ีเกิดจากการทําหน&าท่ี
เป*นศูนย�กลางของชุมชน ท่ีช�วยเหลือเก้ือกูลระหว�างคนในชุมชนจีนด&วยกัน เช�น สมาคมตระกูลแซ� 
โรงพยาบาล มูลนิธิการกุศล โรงเรียนสอนภาษาจีน เป*นต&น ซ่ึงศาลเจ&าจะทําหน&าท่ีทางสังคม เช�น 
กิจกรรมสังคมสงเคราะห� การถ�ายทอดการศึกษาและวัฒนธรรม การทํามาหากิน การช�วยเหลือ          
ผู&ยากไร&และการช�วยเหลือการศึกษา รวมท้ังการดําเนินชีวิตของคนจีนด&วยกันและคนในสังคม 

3. บทบาทต�อชุมชนด&านความบันเทิง เป*นบทบาทท่ีเกิดจากกิจกรรมมโหรสพ
เฉลิมฉลองต�างๆ ของศาลเจ&า รวมท้ังการถ�ายทอดวรรณกรรมและศิลปะต�างๆ เช�น การทําอาหารตาม
เทศกาล การเล�นดนตรีเชิงพิธีกรรม เป*นต&น 

   ต&วน ลี่ เซิงและ บุญยิ่ง ไร�สุขสิริ (2543: 11 – 15) กล�าวถึง บทบาทของวัด
และศาลเจ&าจีนท่ีมีต�อชาวจีนในสังคมไทย ซ่ึงประกอบด&วย 4 บทบาท ดังนี้ 

1. บทบาทการเป*นท่ีพ่ึงทางด&านจิตใจ เป*นบทบาทท่ีสร&างความม่ันคงทางจิตใจ
ให&กับชาวจีนในสังคมไทย ให&เป*นท่ียึดเหนี่ยวสําหรับการใช&ชีวิตและทํามาหากิน 
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2. บทบาทการเป*นสถานท่ีทํากิจกรรมทางศาสนา เป*นสถานท่ีใช&ในการประกอบ
พิธีกรรมต�างๆ ในทางความเชื่อและศาสนา อันเป*นการสืบสานประเพณี ความเชื่อและความศรัทธา ท่ี
ยึดถือต�อกันมา ซ่ึงส�งผลทางจิตใจในการดําเนินชีวิต 

3. บทบาทการเป*นสถานท่ีผูกสัมพันธ�ทางสังคม เป*นสถานท่ีช�วยเหลือเก้ือกูลกัน
ระหว�างชาวจีนท่ีอพยพมาอยู�ในสังคมไทย เป*นการรวมตัวกันของวงศ�ตระกูล รวมทั้งเป*นสถานท่ี
แนะนําเพ่ือนฝูง คู�ค&าทางธุรกิจและอันท่ีพํานักพักพิงเม่ือยามเดือดร&อน 

4. บทบาทการเป*นองค�กรการกุศลสงเคราะห� เป*นบทบาทช�วยเหลือทางสังคม
แก�ผู&ยากไร&  ผู&เดือดร&อนและผู&ประสบภัยต�างๆ เช�น มูลนิธิป�อเต็กต้ึง โรงพยาบาลหัวเฉียว โรงพยาบาล
เทียนฟyา เป*นต&น  

   หากพิจารณาในบริบทความสําคัญของศาลเจ&าท่ีมีต�อชุมชน กล�าวได&ว�า ศาลเจ&า
มีบทบาทและความสําคัญต�อชุมชนใน 3 มิติ (กองแผนและนโยบาย สํานักผังเมือง กรุงเทพมหานคร, 
2554) ได&แก� 

1. มิติด&านศาสนา อันเป*นศูนย�กลางของชุมชนในการประกอบพิธีกรรมตาม
ความเชื่อทางศาสนา ทังพุทธศาสนาและลัทธิเต�า เพ่ือสืบทอดประเพณีและวัฒนธรรมความเชื่อต�างๆ 

2. มิติด&านเศรษฐกิจ เป*นแหล�งศูนย�รวมของการประกอบอาชีพต�างๆ ของคน
ในชุมชนที่มีการจําหน�ายเครื่องสักการบูชา เช�น ธูป เทียน ดอกไม& เครื่องกระดาษต�างๆ สําหรับ
ประกอบพิธีกรรม รวมท้ังอาชีพท่ีเก่ียวข&องกับศาลเจ&าอีกมากมาย เช�น ง้ิว คณะกงเต็ก เป*นต&น 

3. ด&านวัฒนธรรม ซ่ึงถือเป*นแหล�งท่ีรวบรวมศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีต�างๆ 
เช�น วรรณกรรม ศิลปกรรม ดนตรี โบราณสถานและโบราณวัตถุ เป*นต&น อันเป*นแหล�งรวบรวมและ
ถ�ายทอดองค�ความรู&ด&านวัฒนธรรมท่ีมีคุณค�าแก�ชุมชนและสังคม 

   จากบทบาท หน&าท่ีและความสําคัญของศาลเจ&ากับสังคมไทยข&างต&น วุฒิชัย
อารักษ�โพชฌงค�และ พิทักษ� ศิริวงศ� (2558) พบว�า บทบาทของศาลเจ&าในปiจจุบัน มีบางบทบาทท่ีไม�โดดเด�น
เช�นในอดีต เช�น บทบาทในเชิงความบันเทิง บทบาทในทางสังคม การศึกษาและสังคมสงเคราะห� โดย
ศาลเจ&ามักแสดงบทบาทในหน&าท่ีหลักเพ่ือการประกอบพิธีกรรมทางความเชื่อตามหลักการของศาสนา
พุทธและลัทธิเต�า รวมท้ังสืบสานขนบธรรมเนียมในการปฏิบัติตามความเชื่อนั้นๆ แต�ทว�า การให&บริการ
สาธารณะและช�วยเหลือสังคม เช�น งานการกุศลต�างๆ การเป*นศูนย�กลางของชุมชน การเป*นโรงเรียนจีน 
การเป*นสถานพยาบาล และการเป*นองค�กรสังคมสงเคราะห� เป*นเพียงบทบาทหน&าท่ีรองท่ีเคยดําเนิน
กิจกรรมเหล�านั้นในอดีต มีเพียงศาลเจ&าไม�มากนักท่ียังสามารถดําเนินบทบาทดังกล�าวในปiจจุบัน 
  3.1.3 ประเภทของศาลเจ&าในประเทศไทย 

   ประเทศไทยมีการคาดประมาณ จํานวนศาลเจ&าท่ีสร&างในประเทศไทยมากกว�า                
20,000 แห�ง (ประยงค� อนันทวงศ�, 2540: 173, อ&างถึงใน เรือนแก&ว ภัทรานุประวัติ, 2551: 2)                   
ท่ัวประเทศ จากการทบทวนวรรณโดยมีการจัดแบ�งประเภทของศาลเจ&าใน 2 ลักษณะ กล�าวคือ 
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1. แบ�งประเภทตามลักษณะศาสนสถาน ซ่ึง กุลศิริ อรุณภาคย� (2553: 15) 

แบ�งประเภทศาลเจ&าไว& 2 ลักษณะ คือ 

1.1 วัดในศาสนาพุทธนิกายมหายาน ซึ่งเป*นศาสนสถานประเภทวัดใน

พระพุทธศาสนา นิกานมหายาน ปiจจุบันประกอบด&วยวัดในลัทธิจีนนิกายและอนัมนิกาย สังกัด

กรมการศาสนา 

1.2 ศาลเจ&าในศาสนาเต�าและความเชื่อพ้ืนถ่ิน เป*นศาสนสถานท่ีประดิษฐาน

เทพเจ&าต�างๆ ตามความเชื่อในลัทธิเต�าและความเชื่อพ้ืนถ่ิน ให&ผู&ท่ีเลื่อมใสศรัทธามาสักการบูชา 

1.3 ศาลเจ&าบรรพบุรุษ เป*นศาลเจ&าประจําตระกูลแซ� ประดิษฐานเทพเจ&า

ต&นตระกูลและปyายวิญญาณบรรพชนผู&ล�วงลับ เพ่ือสักการบูชาระลึกถึงพระคุณและขอพร 

2. แบ�งตามเกณฑ�ในเรื่องของกรรมสิทธิ์ความเป*นเจ&าของ (กรมการปกครอง, 

2543;  กรมการปกครอง, 2547; กรมการปกครอง, 2549) แบ�งออกเป*น 2 ประเภท ได&แก� 

2.1 ศาลเจ&าท่ีข้ึนทะเบียนเป*นศาลเจ&าตามกฎเสนาบดี ว�าด&วยท่ีกุศลสถานชนิด           

ศาลเจ&า พ.ศ. 2463 ออกความตามความในพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท&องท่ี พ.ศ. 2457 มาตรา 

123  เป*น “ศาลเจ&าในความปกครองของกระทรวงมหาดไทย” เป*นศาลเจ&าท่ีอยู�ในการกํากับดูแลหรือ

ในความปกครองของทางราชการ โดยกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย จะถือกรรมสิทธิ์ในโฉนด

ท่ีดินแทนศาลเจ&า เพ่ือปกปiกรักษาท่ีของศาลเจ&าแทนมหาชนมิให&ผู&ใดนําท่ีดินของศาลเจ&าไปใช&ประโยชน�

ส�วนตนหรือพวกพ&อง ปiจจุบันมีจํานวน 679 แห�งท้ังนี้ มีการควบรวมศาลเจ&าและโรงเจ ในการจัด

ประเภทในกลุ�มเดียวกันกับศาลเจ&าในความปกครองของกระทรวงมหาดไทย (กรมการปกครอง, 2559) 
2.2 ศาลเจ&าเอกชน เป*นศาลเจ&าท่ีเอกชนถือกรรมสิทธิ์ในท่ีดินและสิ่งปลูกสร&าง

เช�น ศาลเจ&าประจําตระกูลของคนจีน ศาลเจ&าประเภทนี้ไม�มีการจดทะเบียนตามกฎหมายท่ีกล�าวมาข&างต&น 
ซ่ึงทางราชการกํากับดูแลตามกฎหมายอ่ืน เช�น กฎหมายควบคุม อาคาร กฎหมายสาธารณสุข ฯลฯ 
ซ่ึงไม�มีการสํารวจอย�างเป*นทางการ แต�มีการคาดประมาณว�ามีมากกว�า 20,000 แห�งทั่วประเทศ 
(ประยงค� อนันทวงศ�, 2540: 173, อ&างถึงใน เรือนแก&ว ภัทรานุประวัติ, 2551: 2) 
 3.2 ข�อมูลเก่ียวกับศาลเจ�าในความปกครองของกระทรวงมหาดไทย 

  ศาลเจ&าในความปกครองของกระทรวงมหาดไทย เป*นศาลเจ&าแบ�งตามเกณฑ�ในเรื่อง
ของกรรมสิทธิ์ความเป*นเจ&าของ โดยเป*นประเภทศาลเจ&าที่ขึ้นทะเบียนเป*นศาลเจ&าตามกฎเสนาบดี                
ว�าด&วยท่ีกุศลสถานชนิดศาลเจ&า พ.ศ. 2463 ออกความตามความในพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท&องท่ี 
พ.ศ. 2457 มาตรา 123  (กรมการปกครอง, 2543;  กรมการปกครอง, 2547; กรมการปกครอง, 2549) 
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  ศาลเจ&าในความปกครองของกระทรวงมหาดไทย ถือเป*นศาลเจ&าท่ีอยู�ในการกํากับ
ดูแลของทางราชการ โดยกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย จะถือกรรมสิทธิ์ในโฉนดท่ีดินแทน
ศาลเจ&า เพ่ือรักษาผลประโยชน�สาธารณะให&กับศาลเจ&าดังกล�าว ดําเนินการกับกับดูแลภายใต&กฎหมาย                
2 ฉบับ  (กรมการปกครอง, 2559) ได&แก� 

1. กฎเสนาบดี ว�าด&วยท่ีกุศลสถานชนิดศาลเจ&า พ.ศ. 2463 
2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว�าด&วยการเงินของศาลเจ&า พ.ศ. 2520 

  ปiจจุบันศาลเจ&าในความปกครองของกระทรวงมหาดไทย มีจํานวน 679 แห�ง                         
จาก 62 จังหวัด (กรมการปกครอง, 2559) โดยสามารถจําแนกตามภูมิภาคต�างๆ ได& ดังนี้ 

1. กรุงเทพมหานคร   จํานวน  79 แห�ง 
2. ภาคกลาง (ไม�รวมกรุงเทพมหานคร) จํานวน  278 แห�ง 
3. ภาคตะวันออก    จํานวน  133 แห�ง 
4. ภาคใต&    จํานวน  123 แห�ง 
5. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  จํานวน  26 แห�ง 
6. ภาคเหนือ    จํานวน  40 แห�ง 

  ท้ังนี้ มีการควบรวมศาลเจ&าและโรงเจ ในการจัดประเภทในกลุ�มเดียวกันกับศาลเจ&า
ในความปกครองของกระทรวงมหาดไทย (กรมการปกครอง, 2559) 

  โดย ศาลเจ&าท่ีมีการจดทะเบียนกับกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย เป*นศาลเจ&า                 
ในความปกครองของกระทรวงมหาดไทยที่เก�าแก�ที่สุด คือ โรงเจซิ่วฮกตั้ว จังหวัดสมุทรสงคราม             
ท่ีถูกสันนิษฐานจากข&อมูลทางทะเบียนศาลเจ&าว�าเป*นศาลเจ&าท่ีเก�าแก�ท่ีสุด จากหลักฐานท่ีปรากฏ              
ในทะเบียนศาลเจ&าของกรมการปกครอง ว�ามีการสร&างเมื่อ พ.ศ.2352 ปiจจุบัน มีอายุ 210 ปX                       
(จิตรา ก�อนันทเกียรติ, 2554) 
  3.2.1 บทบาทของกรมการปกครองกับการดําเนินงานของศาลเจ&าในความปกครอง
ของกระทรวงมหาดไทย 

   จากข&อมูลทําเนียบทะเบียนศาลเจ&าท่ัวราชอาณาจักร ของกรมการปกครอง 
(2543) ได&ระบุถึงบทบาทสําคัญของกรมการปกครองท่ีมีต�อการดําเนินงานของศาลเจ&าในความปกครอง
ของกระทรวงมหาดไทย มีรายละเอียดสําคัญ ดังนี้ 

   กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย มีหน&าท่ีในการกํากับดูแลศาลเจ&าท่ีต้ังใน
ท่ีดินของทางราชการ โดยกํากับดูแลการดําเนินกิจการ การจัดหาผลประโยชน�และการเงินของศาลเจ&า
ในความปกครองของกระทรวงมหาดไทย ซ่ึงการกํากับดูแลดังกล�าว ทางราชการโดยผู&ว�าราชการจังหวัด
ในแต�ละจังหวัด จะแต�งต้ังผู&จัดการปกครองศาลเจ&าและผู&ตรวจตราสอดส�องศาลเจ&า เป*นตัวแทนของ
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ทางราชการในการดําเนินกิจการของศาลเจ&า และรักษาดูแลผลประโยชน�ของศาลเจ&า โดยท้ัง 2 ตําแหน�ง
มีหน&าท่ี ดังนี้  

   ผู&จัดการปกครองศาลเจ&า มีอํานาจและหน&าท่ีจัดการในกิจการท่ัวไปท่ีเหมาะสม
และมีอํานาจหน&าท่ีเข&าเป*นโจทก�หรือจําเลยในอรรถคดี ท้ังทางแพ�งและทางอาญา อันเก่ียวข&องกับการ
ดําเนินงานและผลประโยชน�ต�างๆ ของศาลเจ&า 

   ผู&ตรวจตราสอดส�องศาลเจ&า มีอํานาจและหน&าท่ีตรวจตรากิจการท่ีเก่ียวข&อง
กับศาลเจ&า และทําหน&าท่ีเก่ียวกับงานทะเบียนต�างๆ ท่ีจําเป*นและเก่ียวข&องกับการดําเนินงานของศาลเจ&า 
ซ่ึงผู&ตรวจตราสอดส�องศาลเจ&าจะทําหน&าท่ีร�วมกับผู&จัดการปกครองศาลเจ&า 

   ในกรณีเกิดข&อพิพาทหรือเกิดเหตุอันไม�เหมาะสมหรือกระทบต�อความสงบสุข
ของสังคม รวมท้ังอรรถคดีพิพาทท้ังทางแพ�งและทางอาญา จะมีการแจ&งเหตุการณ�และรายงานต�อทาง
ราชการ โดยผ�านอําเภอไปยังจังหวัดและรายงานต�อกรมการปกครอง 

   นอกจากนี้ กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทยยังทําหน&าที่เป*นฝ{ายออก
นโยบายการดําเนินงานและทิศทางการดําเนินงานท่ีเก่ียวข&องต�างๆ ของศาลเจ&า (กรมการปกครอง, 
2543;  กรมการปกครอง, 2547; กรมการปกครอง, 2549) ประกอบด&วย  

1. ขอความร�วมมือศาลเจ&าทุกแห�งได&พัฒนาปรับปรุงศาลเจ&าให&เป*นระเบียบ
เรียบร&อย สะอาด สวยงาม เหมาะสมกับการเป*นกุศลสถานซ่ึงประชาชนท่ัวไปเคารพเลื่อมใส 

2. จัดให&มีการประกวดศาลเจ&าท่ีบริหารงานดีเด�นประจําปX โดยกรมการปกครอง 
จะมอบรางวัลและการประกาศเกียรติคุณให&แก�ศาลเจ&าท่ีมีการบริหารงานดีเด�น เพ่ือเป*นการกระตุ&นให&
ผู&จัดการปกครองศาลเจ&าและผู&ตรวจตราสอดส�องศาลเจ&า มีความกระตือรือร&นในการปฏิบัติหน&าท่ี 

3. ขอให&ศาลเจ&าทุกแห�งมีการประดับธงชาติในวันสําคัญต�างๆ  
4. ขอให&ผู&จัดการปกครองศาลเจ&าควบคุมดูแลมิให&มีการทรงเจ&าหรือการเรี่ยไรเงิน

อันเป*นการหลอกลวงประชาชนเกิดข้ึนในศาลเจ&า 
5. จัดให&มีการประชุมชี้แจงผู&จัดการปกครองศาลเจ&าและผู&ตรวจตราสอดส�อง

ศาลเจ&าประจําปX เพ่ือเป*นการเพ่ิมพูนความรู&ความเข&าใจแก�ผู&จัดการปกครองศาลเจ&าและผู&ตรวจตรา
สอดส�องศาลเจ&า 

6. ดําเนินงานตอบสนองต�อนโยบายของกระทรวงมหาดไทยในด&านของความ
ม่ันคง การต�อต&านยาเสพติดและการทุจริตต�างๆ  
  3.2.2 บทบาทของงานทะเบียนศาลเจ&า 
   งานทะเบียนศาลเจ&า เป*นหน�วยราชการท่ีสังกัดกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย 
มีหน&าท่ีในการกํากับดูแลศาลเจ&าในความปกครองของกระทรวงมหาดไทย ในบทบาทของกรมการ
ปกครอง ซ่ึงการปฏิบัติงานทะเบียนศาลเจ&า จะเป*นการดําเนินการเพ่ือรักษาท่ีดินและทรัพย�สินของ
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ศาลเจ&าท่ีได&ข้ึนทะเบียนตามกฎเสนาบดีว�าด&วยที่กุศลสถานชนิดศาลเจ&า พ.ศ. 2463 เท�านั้น มิได&
เก่ียวข&องกับศาลเจ&าเอกชนแต�ประการใด โดยจะเป*นการปฏิบัติงานเก่ียวกับประเด็นต�างๆ ดังนี้ (กองแผน
และนโยบาย สํานักผังเมือง กรุงเทพมหานคร, 2554) 

1. การจัดต้ังศาลเจ&าและการอุทิศที่ดินให&เป*นสมบัติของศาลเจ&า ทําหน&าท่ี
รับคําร&องและตรวจสอบ รวมท้ังข้ันตอนการอนุมัติและจดทะเบียนกรรมสิทธิ์ในที่ดินและการอนุมัติ
เป*นศาลเจ&าในความปกครองของกระทรวงมหาดไทย 

2. การแต�งต้ังผู&จัดการปกครองศาลเจ&าและผู&ตรวจตราดูแลศาลเจ&า เป*นข้ันตอน
การแต�งต้ังบุคคลท่ีทําหน&าท่ีเป*นผู&แทนของกรมการปกครองในการกํากับดูแดและดําเนินกิจการของ
ศาลเจ&า โดยมีการตรวจสอบคุณสมบัติตามคําร&องการเสนอชื่อ และการพิจารณาอนุมัติแต�งต้ัง รวมท้ัง
เป*นพ่ีเลี้ยงคอยให&คําปรึกษาและติดตามการดําเนินงานของผู&จัดการปกครองและผู&ตรวจตราดูแลศาลเจ&า 
ซ่ึงมีการจัดการประชุมประจําปXและการให&ความรู&ในด&านต�างๆ ท่ีเก่ียวข&อง 

3. การขอเช�าอาคารหรือท่ีดินและการขอต�ออายุสัญญาเช�าอาคารหรือท่ีดิน
ของศาลเจ&า เป*นกํากับดูแลและจัดการเก่ียวกับผลประโยชน�ท่ีเก่ียวข&องอันเป*นดอกผลจากท่ีดินของ
ศาลเจ&าในความปกครองของกระทรวงมหาดไทย อาศัยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว�าด&วยการเงิน
ของศาลเจ&า พ.ศ. 2520 เป*นแนวทางสําหรับการดําเนินงาน 

4. การขออนุญาตก�อสร&างหรือบูรณะซ�อมแซมอาคารในท่ีดินของศาลเจ&า เป*น
การรับแจ&งจากผู&จัดการปกครองศาลเจ&าและผู&ตรวจตราดูแลศาลเจ&า ท่ีประสงค�จะดําเนินการต�อเติม 
ซ�อมแซม บูรณะและก�อสร&างอาคารศาลเจ&า หรืออาคารท่ีเกิดในท่ีดินของศาลเจ&าในความปกครองของ
กระทรวงมหาดไทย โดยมีหน&าท่ีพิจารณาให&ข&อเสนอแนะและพิจารณาอนุมัติให&ดําเนินการ 

5. การระวังรักษาแนวเขตท่ีดินของศาลเจ&า เป*นการรักษากรรมสิทธิ์ในที่ดิน
ของศาลเจ&าในความปกครองของกระทรวงมหาดไทย มิให&มีการลุกล้ํา บุกรุกหรือครอบครอง โดย
บุคคลหรือคณะบุคคล อันส�งผลต�อกรรมสิทธิ์ในท่ีดินของศาลเจ&านั้นๆ 

   ท้ังนี้ งานทะเบียนศาลเจ&า มีบทบาทเสมือนพ่ีเลี้ยง ท่ีคอยทําหน&าท่ีกํากับดูแล
และช�วยเหลือสนับสนุนการดําเนินงานของศาลเจ&าในมิติต�างๆ ซ่ึงทําหน&าท่ีในนามของกรมการปกครอง 
กระทรวงมหาดไทย 

  3.3.3 กฎระเบียบและข&อมูลท่ีเก่ียวข&องกับการดําเนินงานของศาลเจ&าในความปกครอง
ของกระทรวงมหาดไทย 

   การดําเนินกิจการหรือการดําเนินงานของศาลเจ&าในความปกครองของ
กระทรวงมหาดไทย มีการดําเนินงานโดยอาศัยกลไกตามบทบัญญัติของกฎหมาย โดยกฎหมายท่ีเก่ียวข&อง
กับศาลเจ&าและการดําเนินงานของศาลเจ&า ประกอบด&วย  
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1. กฎเสนาบดี ว�าด&วยท่ีกุศลสถานชนิดศาลเจ&า พ.ศ. 2463 ประกาศใช&เม่ือวันท่ี 
15 มีนาคม พ.ศ. 2463 ประกาศโดย มหาอํามาตย�นายก เจ&าพระยายมราช เสนาบดีกระทรวงนครบาล                
และมหาเสวกเอก เจ&าพระยาสุรสีห� วิสิษฐ�ศักด์ิ เสนาบดีกระทรวงมหาดไทย ถือเป*นกฎหมายสําคัญ
ท่ีเกี่ยวข&องโดยตรงกับศาลเจ&าในความปกครองของกระทรวงมหาดไทย ประกอบด&วยองค�ประกอบ
สําคัญ 7 ส�วน รวมจํานวน 25 ข&อ ได&แก� ส�วนท่ีว�าด&วยท่ีกุศลสถานชนิดศาลเจ&า พ.ศ. 2463 ส�วนท่ีว�าด&วย
การใช&กฎและอธิบายคํา ส�วนท่ีว�าด&วยท่ีดินท่ีศาลเจ&าต้ังอยู� ส�วนท่ีว�าด&วยฐานะของศาลเจ&าและ
ทะเบียนศาลเจ&า ส�วนท่ีว�าด&วยการต้ังและถอนผู&จัดการปกครองศาลเจ&าและผู&ตรวจตราสอดส�อง ส�วนท่ีว�าด&วย
ประโยชน�อันเกิดจากศาลเจ&า และส�วนท่ีว�าด&วยการกําหนดโทษผู&กระทําผิด โดยรายละเอียดปรากฏใน
ภาคผนวกท&ายเล�ม (งานทะเบียนศาลเจ&า, 2559) 

2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว�าด&วยการเงินของศาลเจ&า พ.ศ. 2520 ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว�าด&วยการเงินของศาลเจ&า พ.ศ. 2520 ประกาศใช& ณ วันท่ี 18 สงิหาคม 2520 
ประกาศโดย นายสมัคร  สุนทรเวช รัฐมนตรีว�าการกระทรวงมหาดไทย ถือเป*นระเบียนท่ีเก่ียวข&องกับ
การจัดหา การเก็บรักษา การใช&จ�ายและการสั่งจ�ายเงินในการดําเนินกิจการหรือการดําเนินงานของ
ศาลเจ&าในความปกครองของกระทรวงมหาดไทย ประกอบด&วยหมวดต�างๆ จํานวน 5 หมวด ได&แก� 
หมวดท่ี 1 บทท่ัวไป หมวดท่ี 2 การจัดหา หมวดท่ี 3 การเก็บรักษา หมวดท่ี 4 การใช&จ�าย และหมวดท่ี 5 
การสั่งจ�าย รวมท้ังสิ้น จํานวน 16 ข&อ โดยมีรายละเดียดปรากฏในภาคผนวกท&ายเล�ม (งานทะเบียน
ศาลเจ&า, 2559) 

3. หลักเกณฑ�และประกาศกรมการปกครองท่ีเก่ียวกับการคัดเลือกศาลเจ&า
บริหารงานดีเด�นระดับประเทศ ระหว�างปX พ.ศ. 2555 – 2558 

    กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย มีการจัดโครงการประกวดศาลเจ&าท่ี
บริหารงานดีเด�นประจําปX โดยมีการดําเนินการจัดประกวดตั้งแต�ปX พ.ศ. 2539 – ปiจจุบัน ซ่ึงเป*น
โครงการในการสร&างขวัญและกําลังใจให&กับผู&บริหารศาลเจ&าและเป*นการประกาศเกียรติคุณยกย�อง
ศาลเจ&าท่ีมีการบริหารงานดีเด�นดังกล�าว ซึ่งมีการคัดเลือกศาลเจ&าบริหารงานดีเด�น 2 ระดับ ได&แก� 
ระดับจังหวัด/กรุงเทพมหานคร และระดับประเทศ โดยแบ�งศาลเจ&า ออกเป*น 3 ขนาด ได&แก� ขนาดเล็ก 
ขนาดกลาง และขนาดใหญ� พิจารณาจากขนาดพ้ืนท่ี กิจกรรม คณะกรรมการ การบริหารงานและ
งบประมาณ ท้ังนี้ถือเป*นดุลยพินิจคณะกรรมการคัดเลือกในการกําหนดขนาด 

    สําหรับเกณฑ�ในการตัดสินสําหรับโครงการคัดเลือกศาลเจ&าบริหารงานดีเด�น 
ประจําปX 2558 ประกอบด&วยหลักเกณฑ�พิจารณาการดําเนินงานใน 3 ด&าน ได&แก� ด&านอาคาร สถานท่ี
และสภาพภูมิทัศน� คิดเป*นร&อยละ 20 ด&านการบริหาร คิดเป*นร&อยละ 60 และด&านการพัฒนาและ
ช�วยเหลือสาธารณกุศล คิดเป*นร&อยละ 20 รวมท้ังสิ้น 100 คะแนน ซ่ึงมีรายละเอียดดังตารางหลักเกณฑ�
การประเมินผลการคัดเลือกศาลเจ&าบริหารงานดีเด�น ต�อไปนี้ (งานทะเบียนศาลเจ&า, 2559) 
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ตารางท่ี 2 แสดงหลักเกณฑ�การประเมินผลการคัดเลือกศาลเจ&าบริหารงานดีเด�น 
หลักเกณฑ<การประเมินผล คะแนนเต็ม 

1) ด&านอาคาร สถานท่ี และสภาพภูมิทัศน� (20 คะแนน) 
1.1 สภาพภูมิทัศน� (10 คะแนน) 
 - สภาพภูมิทัศน�ภายนอกตัวอาคารศาลเจ&า มีความสวยงาม สะอาด และ
เป*นระเบียบเรียบร&อย เช�น มีการจัดสวนหย�อม มีลานจอดรถ มีจุดนั่งพัก เตาเผา
กระดาษ ฯลฯ 
1.2 อาคารศาลเจ&า และอาคารประกอบ (10 คะแนน) 
 - อาคารศาลเจ&ามีความสวยงาม สะอาด เป*นระเบียบเรียบร&อย ลักษณะ
โปร�ง อากาศถ�ายเทได&สะดวก แสงสว�างเพียงพอ ภายในอาคารมีการจัดวางวัสดุ
อุปกรณ� สิ่งของเครื่องใช&อย�างเป*นระเบียบเรียบร&อย 
 - มีอุปกรณ�อํานวยความสะดวกในการให&บริการประชาชน ผู&มากราบ
ไหว& และอุปกรณ�ปyองกันหรือระงับอัคคีภัย เช�น เครื่องตัดไฟ ถังดับเพลิง ฯลฯ 
 - ห&องน้ําสะอาด และมีจํานวนเพียงพอกับผู&ท่ีมาสักการะกราบไหว& 
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4 
 
 
4 
 
2 

2) ด&านการบริหาร (60 คะแนน) 
2.1 บุคลากรของศาลเจ&า (15 คะแนน) 
 - แต�งต้ังผู&จัดการปกครองศาลเจ&า ถูกต&องและเป*นปiจจุบัน 
 -แต�งต้ังผู&ตรวจตราสอดส�องศาลเจ&า ถูกต&องและเป*นปiจจุบัน 
 - มีการออกบัตรและใช&บัตรประจําตัวผู&จัดการปกครองศาลเจ&า ผู&ตรวจ
ตราสอดส�องศาลเจ&า ไว&สําหรับแสดงตน 
 - ในห&วงระยะเวลาของการประเมินผล ผู&จัดการปกครองศาลเจ&า ผู&ตรวจ
ตราสอดส�องศาลเจ&า ไม�ถูกจังหวัดหรืออําเภอต้ังกรรมการสอบข&อเท็จจริงกรณีเรื่อง
ร&องเรียน หรือกรณีอันเนื่องมาจากการปฏิบัติหน&าท่ี 
2.2 การเงินของศาลเจ&า (20 คะแนน) 
 - มีการจัดทําบัญชีรับ-จ�าย เป*นประจําทุกเดือน 
 - มีการปsดประกาศบัญชีรับ-จ�าย ในบริเวณท่ีมองเห็นได&ชัดเจน 
 - มีการรายงานบัญชีรับ-จ�าย ให&อําเภอทราบเป*นประจําทุกเดือน 
 - มีการส�งเงินรายได&ไปฝากเก็บรักษาไว&ท่ีกรมการปกครองตามระเบียบฯ 
(กรณีไม�มีเงินส�งไปฝากเก็บเนื่องจากไม�มีรายได& หรือมีรายได&แต�ไม�นําส�งไปฝากเก็บ
รักษาไว&ท่ีกรมการปกครอง ให&พิจารณาลดหลั่นคะแนนตามความเหมาะสม) 
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ตารางท่ี 2 แสดงหลักเกณฑ�การประเมินผลการคัดเลือกศาลเจ&าบริหารงานดีเด�น (ต�อ) 
หลักเกณฑ<การประเมินผล คะแนนเต็ม 

2.3 ทรัพย�สินของศาลเจ&า (15 คะแนน) 
 - มีการเข&มงวด กวดขัน ควบคุมดูแลทรัพย�สินของศาลเจ&า มิให&ผู&ใดมา
บุกรุกท่ีดิน/อาคาร หรือมาหาประโยชน�ด&วยวิธีการต�างๆ ภายในอาคารศาลเจ&าและ
บริเวณศาลเจ&า ก�อให&เกิดความเสียหายแก�ศาลเจ&า 
 - มีการจัดทําบัญชีทรัพย�สินของศาลเจ&าไว&อย�างครบถ&วนและเป*น
ปiจจุบัน 
 - มีการประเมินราคาทรัพย�สินของศาลเจ&า 
 - รายงานบัญชีทรัพย�สิน/ราคาประเมิน ให&อําเภอทราบทุกครั้งท่ีมีการ
เปลี่ยนแปลง 
 - มีการใช&ประโยชน�จากทรัพย�สินของศาลเจ&าตามหลักเกณฑ�ฯ (กรณีไม�มี
การใช&ประโยชน�จากทรัพย�สินของศาลเจ&า เช�น ไม�มีท่ีดิน/อาคารให&เช�า เป*นต&น หรือ
มีการใช&ประโยชน�จากทรัพย�สินของศาลเจ&า แต�ละเลยไม�ปฏิบัติให&เป*นไปตาม
หลักเกณฑ�และหนังสือสั่งการกําหนด ให&พิจารณาคะแนนตามความเหมาะสม) 
2.4 การบริหารกิจการท่ัวไปของศาลเจ&า (10 คะแนน) 
 - มีการรายงานเหตุการณ�ท่ีเกิดข้ึนกับศาลเจ&าหรือบริเวณข&างเคียงท่ีอาจ
ส�งผลกระทบกับศาลเจ&า เช�น เกิดอัคคีภัย เกิดข&อพิพาทด&วยเรื่องศาลเจ&า เป*นต&น 
 - มีการปsดประกาศหนังสือแต�งต้ังผู&จัดการปกครองศาลเจ&า ผู&ตรวจตรา
สองส�องศาลเจ&า ไว&ในบริเวณท่ีมองเห็นได&ชัดเจน 
 - มีปyายแสดงเวลา ปsด-เปsด การเข&าสักการะศาลเจ&า 
 - มีปyายแสดงราคาจําหน�ายดอกไม& ธูป เทียน น้ํามัน วัตถุมงคล 
 - มีปyายแสดงลําดับข้ันตอนการกราบไหว& หรือมีเจ&าหน&าท่ีคอยแนะนํา
ลําดับข้ันตอนการกราบไหว& 
 - มีการนําสําเนาโฉนดท่ีดินหรือเอกสารสิทธิ์ท่ีดินของศาลเจ&าแสดงไว&ใน
ท่ีท่ีมองเห็นชัดเจน 
 - มีปyายชื่อหรือสัญลักษณ�แสดงตนของเจ&าหน&าท่ีท่ีปฏิบัติงานอยู�ประจํา
ศาลเจ&า 
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ตารางท่ี 2 แสดงหลักเกณฑ�การประเมินผลการคัดเลือกศาลเจ&าบริหารงานดีเด�น (ต�อ) 
หลักเกณฑ<การประเมินผล คะแนนเต็ม 

3) ด&านการพัฒนา และการช�วยเหลือสาธารณกุศล (20 คะแนน) 
 - การมีส�วนร�วมของสังคมและชุมชนก�อให&เกิดความสามัคคี ความเป*นน้ํา
หนึ่งใจเดียวกัน 
 - มีการจัดทําประวัติความเป*นมาของศาลเจ&าไว&เป*นข&อมูลและเผยแพร�
ให&ผู&ท่ีมากราบไหว&ได&รับทราบ 
 - มีการจัดงานประจําปX หรืองานประเพณีของศาลเจ&า 
 - มีการให&ความช�วยเหลือสาธารณกุศล หรือสาธารณประโยชน� 
 - มีงานหรือโครงการท่ีเป*นประโยชน�ต�อสาธารณะ โดยเกิดจากความคิด
ริเริ่มของผู&จัดการปกครองหรือผู&ตรวจตราสอดส�องศาลเจ&า 

 
4 
 
4 
 
4 
4 
4 

 
 3.4 รูปแบบและกลยุทธ�ในการดําเนินงานของศาลเจ&าในความปกครองของกระทรวงมหาดไทย 
  จากแนวทางในการกํากับดูแลศาลเจ&าในความปกครองของกระทรวงมหาดไทย                   
ซ่ึงกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย มีหน&าท่ีในการกํากับดูแลศาลเจ&าท่ีต้ังในท่ีดินของทางราชการ 
โดยกํากับดูแลการดําเนินกิจการ การจัดหาผลประโยชน�และการเงินของศาลเจ&าดังกล�าว  ทําให&ศาลเจ&า
มีการบริหารจัดการภายใต&รูปแบบเฉพาะตัว กล�าวคือ การมีผู&จัดการปกครองและผู&ตรวจตราสอดส�อง
ทําหน&าท่ีในการบริหารงานภายใต&การกํากับของทางราชการ ซ่ึงถือเป*นการจัดการอย�างเป*นทางการใน
ระดับความสัมพันธ�ระหว�างภาครัฐและองค�การ อาศัยการยึดแนวทางการดําเนินงานตามกฎเสนาบดี ว�า
ด&วยท่ีกุศลสถานชนิดศาลเจ&า พ.ศ. 2463 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว�าด&วยการเงินของศาลเจ&า 
พ.ศ. 2520  

  แต�ในทางกลับกัน ศาลเจ&าในความปกครองของกระทรวงมหาดไทย มีการบริหารงาน
ในระดับองค�การท่ีมีรูปแบบและกลยุทธ�ในการดําเนินงาน ซ่ึงเป*นข&อจํากัดในเชิงการทบทวนวรรณกรรม 
ท่ีมีข&อมูลหรืองานวิจัยท่ีเก่ียวข&องกับประเด็นการบริหารจัดการศาลเจ&าในความปกครองของ
กระทรวงมหาดไทยอย�างจํากัด  

  วุฒิชัย อารักษ�โพชฌงค�และ พิทักษ� ศิริวงศ� (2558) นําเสนอข&อมูลจากการวิจัย เรื่อง 
รูปแบบและกลยุทธ�การดําเนินงานของโรงเจศาลเจ&า สังกัดกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ใน
จังหวัดสมุทรสงคราม นําเสนอข&อมูลเก่ียวกับรูปแบบและกลยุทธ�ในการดําเนินงานของศาลเจ&าใน
ความปกครองของกระทรวงมหาดไทย ท่ีประกอบด&วยองค�ประกอบต�างๆ ตามกระบวนการเชิงระบบ 
ดังนี้ 
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  มิติของรูปแบบการดําเนินงาน 
   สําหรับการดําเนินงานของศาลเจ&าในความปกครองของกระทรวงมหาดไทย ประกอบด&วย 

5 องค�ประกอบหลัก ได&แก� 
1. องค�ประกอบด&านทรัพยากรท่ีจําเป*นในการดําเนินงาน (Input) ถือเป*นปiจจัยสําคัญใน

การดําเนินงาน ซ่ึงประกอบด&วยทรัพยากรด&านต�างๆ ดังนี้ 
1.1 ทรัพยากรคน คือ บุคคลต�างๆ ท่ีเก่ียวข&องกับการดําเนินงานของศาลเจ&าแบ�ง

ออกเป*น 4 กลุ�ม ได&แก�  
   กลุ�มคณะกรรมการดําเนินงาน ท่ีมีท้ังคณะกรรมการที่ได&รับการแต�งต้ังท่ีเป*น
ทางการจากกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ในตําแหน�งผู&จัดการปกครองและผู&ตรวจตราสอดส�อง
ตามกฎเสนาบดี ว�าด&วยท่ีกุศลสถานชนิดศาลเจ&า พ.ศ. 2463 และคณะกรรมการดําเนินงานท่ีเกิดจาก
ผู&มีจิตศรัทธาอุทิศตนมาเป*นคณะกรรมการในการดําเนินงานให&กับศาลเจ&า ซ่ึงส�วนใหญ�มักไม�มีค�าตอบแทน
และมักเป*นผู&ท่ีมีความพร&อมทางฐานะและการเงิน อาจเป*นบุคคลในพ้ืนท่ีหรือลูกหลานท่ีไปทํามาหากิน
ต�างพ้ืนท่ี โดยอาศัยการประชุมและการคัดเลือกจากคณะกรรมการรุ�นเก�าหรือสมาชิกขององค�การ 
หรือการคัดเลือกจากการเสี่ยงทายจากองค�เทพในศาลเจ&า 
   กลุ�มผู&มาร�วมทําบุญ เป*นกลุ�มบุคคลท่ีสนับสนุนทางการเงินเพ่ือการดําเนินงาน
ของศาลเจ&า เป*นผู&ท่ีมีจิตศรัทธาบริจาคเงินหรือสิ่งของให&กับศาลเจ&า เพ่ือดําเนินกิจกรรมสืบทอด
ประเพณี พิธีกรรมและวัฒนธรรมตามความเชื่อและธรรมเนียมปฏิบัติ ซ่ึงอาจเป*นผู&ท่ีมาร�วมทําบุญ
บริจาคประจําหรือผู&มีมาบริจาคจากการมาท�องเท่ียวและเกิดศรัทธา และบ�อยครั้งมักหวนกลับมาเป*น
กลุ�มผู&มาร�วมทําบุญต�อไปในอนาคต 
   กลุ�มผู&ท่ีอาศัยพักพิง เป*นกลุ�มคนท่ีมีลักษณะแตกต�างกัน อาทิ คนชราท่ีสนใจ
ในกิจกรรมของศาลเจ&าและอุทิศตัวเพ่ือปฏิบัติกิจกรรมของศาลเจ&านั้น คนชราท่ียากจนไม�มีบุตรหลาน
เลี้ยงดู และผู&ประสบปiญหาทางความเชื่อ (คนผีเข&า คนโดนของ คนทรงเจ&า) ซ่ึงบุคคลเหล�านี้มีข&อ
แตกต�างของฐานะความเป*นอยู� โดยศาลเจ&าจะทําหน&าท่ีเลี้ยงดูตามความเหมาะสมและความสามารถ
ของศาลเจ&าแต�ละท่ี เช�น อาหาร ท่ีอยู�อาศัย เป*นต&น ภายใต&กฎระเบียบ กติกา ข&อกําหนดท่ีกําหนดไว&
ร�วมกัน ท้ังนี้บุคคลกลุ�มนี้จะมีกิจกรรมร�วมกัน คือ การปฏิบัติกิจกรรมทางความเชื่อและการช�วยเหลือ
การดําเนินงานของศาลเจ&าตามกําลังความศรัทธาและกําลังความสามารถ 
   กลุ�มแรงงานรับจ&าง เป*นกลุ�มบุคคลท่ีรับจ&างทํางานให&กับศาลเจ&า โดยรับค�าตอบแทน
ในการดําเนินงาน เช�น เฝyาศาลเจ&า ทําความสะอาด ซ�อมแซมบํารุงรักษาต�างๆ ซ่ึงมีท้ังรับจ&างประจํา
และรับจ&างในช�วงเฉพาะเทศกาลหรืองานกิจกรรมของศาลเจ&า 
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1.2 งบประมาณหรือเงินบริจาค ประกอบด&วย รายรับ รายจ�ายและการจัดการทาง
งบประมาณ ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้ 

   มิติของรายรับ ส�วนใหญ�เกิดจาก 1) เงินบริจาคหรือเงินทําบุญจากผู&มาร�วมบุญ 
มีลักษณะเป*นการรับบริจาคของศาลเจ&าท้ังในงานประจําปX งานเทศกาลต�างๆ และการต้ังตู&รับบริจาค
ประจําทุกวัน เป*นแหล�งรายได&ท่ีสําคัญท่ีสุด 2) เงินผลประโยชน�จากทรัพย�สินของศาลเจ&า ได&แก� การ
ให&เช�าท่ีดิน ดอกผลจากเงินฝากท่ีคงเหลือหลังจากหักค�าใช&จ�ายจากเงินงบประมาณท่ีได&จากการรับบริจาค 
และ 3) เงินทุนจากคณะกรรมการดําเนินงาน ซ่ึงเกิดข้ึนเป*นส�วนใหญ�ในปiจจุบัน เนื่องจากยอดเงิน
บริจาคและเงินผลประโยชน�อ่ืนๆ มีไม�เพียงพอกับค�าใช&จ�ายท่ีเกิดข้ึน รวมทั้งค�าใช&จ�ายท่ีจําเป*นต�างๆ 
เฉพาะหน&า ทําให&เกิดระบบ “การควักกระเป�า” ของคณะกรรมการดําเนินงานท่ีมีความพร&อมทาง
ฐานะอาชีพและการเงิน โดยเกิดข้ึน 2 ลักษณะ คือ การระดมทุนจากคณะกรรมการดําเนินงาน และ
การให&ยืมเงินบางส�วนเพ่ือใช&สํารองจ�ายในเหตุกรณีจําเป*นต�างๆ โดยศาลเจ&าสามารถผ�อนชําระโดย
ไม�มีดอกเบี้ยเกิดข้ึน และไม�จํากัดระยะเวลา และบ�อยครั้งท่ีคณะกรรมการดําเนินงานท่ีให&ยืมเกิดความ
ศรัทธาและมีผลสําเร็จตามความเชื่อ ก็มักจะยกหนี้ดังกล�าวให&ศาลเจ&าหรือลดเงินต&นให&ชําระเพียง
บางส�วน 
   มิติของรายจ�าย ประกอบด&วย 1) รายจ�ายประจํา คือ ค�าสาธารณูปโภคต�างๆ 
ค�าใช&จ�ายสําหรับกิจกรรมทางความเชื่อต�างๆ เช�น ของไหว& เครื่องประกอบพิธีกรรม ค�าใช&จ�ายท่ีเก่ียวข&อง
ในการดําเนินงาน เป*นค�าใช&จ�ายท่ีเกิดข้ึนท้ังปX และ 2) รายจ�ายเฉพาะกิจ คือ รายจ�ายท่ีเกิดข้ึนจากการ
ซ�อมแซมถาวรวัตถุ อาคารสถานท่ี ซ่ึงเสื่อมโทรมตามกาลเวลา  
   มิติการจัดการด&านงบประมาณ ดําเนินการโดยคณะกรรมการดําเนินงาน ท่ีมีหน&าท่ี
ดูแลจัดการด&านงบประมาณและการเงินตามความเหมาะสม  มักเป*นตําแหน�งเหรัญญิก เป*นผู&มี
อํานาจดูแล โดยมีการจัดทําบัญชีรายรับ รายจ�าย ตลอดทั้งปXและรายงานไปยังกรมการปกครอง 
กระทรวงมหาดไทย ตามข้ันตอนของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว�าด&วยการเงินของศาลเจ&า พ.ศ. 2520 
รวมท้ังมีการเปsดบัญชีธนาคารเอกชน เพ่ือฝากเงินรายได&ในระหว�างท่ีรอการเบิกจ�าย ซ่ึงจะมีคณะกรรมการ
ดําเนินงานอีก 2 – 3 คน ร�วมในการลงนามเบิกเงินจากบัญชีดังกล�าวและตรวจสอบบัญชีของศาลเจ&า 

1.3 ทรัพยากรด&านเครื่องมือในการดําเนินงาน (Material) สามารถแบ�งออกได&ตาม
กิจกรรมและภารกิจของศาลเจ&า แบ�งออกเป*น 3 ประเภท 1) ถาวรวัตถุ ถือเป*นสมบัติท่ีอยู�คู�กับ            
ศาลเจ&า ทั้งตัวอาคารสถานที่ องค�เจ&า รูปปi�นเจ&า อุปกรณ�ในเชิงพิธีกรรม 2) วัสดุ อุปกรณ�และ
เครื่องมือต�างๆ สําหรับใช&ดําเนินงานท่ีเป*นสมบัติของศาลเจ&า และ 3) วัสดุ อุปกรณ�และเครื่องมือต�างๆ 
สําหรับใช&ดําเนินงานท่ีว�าจ&าง  
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1.4 ทรัพยากรด&านวิธีในเชิงการจัดการ (Management) อาศัยกฎเสนาบดี ว�าด&วย
ท่ีกุศลสถานชนิดศาลจ&าว พ.ศ. 2463 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว�าด&วยการเงินของศาลเจ&า  
พ.ศ. 2520 เป*นทิศทางและแนวทางในการดําเนินงานเป*นหลัก 

2. องค�ประกอบด&านภาคปฏิบัติการในการดําเนินงาน (Process) ถือเป*นกิจกรรม
สําหรับการดําเนินงาน ประกอบด&วย 

2.1 กิจกรรมเชิงพิธีกรรม เป*นกิจกรรมในเชิงการสืบทอดประเพณีพิธีกรรมให&ดํารง
อยู�และตอบสนองความเชื่อความศรัทธาของ รวมท้ังเป*นท่ีพ่ึงทางจิตใจของผู&เคารพนับถือ 

2.2 กิจกรรมสาธารณะประโยชน� เป*นการดําเนินกิจกรรมการกุศล กิจกรรม
สาธารณะประโยชน�ประเภทต�างๆ เช�น ศูนย�การเรียนรู&ดนตรีจีน โรงเรียนภาษาจีน คณะจัดพิธีศพ 
การแจกทาน การช�วยเหลือผู&ยากไร& การสนับสนุนการดําเนินงานขององค�การภาครัฐ เป*นต&น ซ่ึงมี
วัตถุประสงค�เพ่ือสร&างสาธารณะประโยชน�ให&เกิดข้ึนกับชุมชนและสังคม ซ่ึงข้ึนอยู�กับความพร&อมและ
ศักยภาพของแต�ละศาลเจ&า 

3. องค�ประกอบด&านเปyาหมายและผลลัพธ�ในการดําเนินงาน (Output) อธิบายได&จาก
เปyาหมายในการดําเนินงานและผลลัพธ�ท่ีเกิดข้ึน  ได&แก� 

3.1 เปyาหมายหลักท่ีมุ�งสืบทอดพิธีกรรมตามความเชื่อทางศาสนา พิธีกรรม ความเชื่อ 
ขนบธรรมเนียมประเพณีท่ีสืบต�อกันมา ให&ดํารงอยู�ต�อไป โดยผลลัพธ�ท่ีสะท&อนความสําเร็จของการ
ดําเนินงาน คือ การเกิดกิจกรรมเชิงพิธีกรรมตามขอบเขตของแต�ละศาลเจ&าและสามารถดําเนินการ
บรรลุวัตถุประสงค�อย�างมีประสิทธิภาพ ซ่ึงตัวชี้วัดความสําเร็จของเปyาหมายประเภทนี้ สามารถวัดได&
จากความต�อเนื่องในการดําเนินกิจกรรม การตอบสนองต�อการเป*นที่พึ่งทางจิตใจหรือความศรัทธา
ของผู&เข&าร�วม ประสิทธิภาพในการดําเนินงานของคณะกรรมการดําเนินงาน โดยอาจพิจารณาจาก
งบประมาณ บุคคลากรในการดําเนินงาน ผู&มีจิตศรัทธาท่ีเข&าร�วมกิจกรรม วิธีการดําเนินงาน รวมท้ัง
ชื่อเสียงของศาลเจ&าท่ีได&รับการยอมรับจากสังคม  

3.2 เปyาหมายเพ่ือสังคม ถือเป*นเปyาหมายรอง ที่เคยมีบทบาทในอดีต ซ่ึงปiจจุบัน
ข้ึนอยู�กับความพร&อมของแต�ละองค�การ โดยวัตถุประสงค�สําคัญ คือ การร�วมพัฒนาชุมชนและสังคม
และการสร&างการดํารงอยู�ของศาลเจ&าให&อยู�ควบคู�ไปกับชุมชนและสังคม สามารถเป*นแหล�งท่ีพ่ึงพิง 
และสร&างประโยชน�ต�างๆ ให&กับคนในชุมชนท&องถ่ินได& ซ่ึงผลลัพธ�ท่ีสะท&อนความสําเร็จของการดําเนินงาน
ตามเปyาหมายเพ่ือสังคม คือ สาธารณะประโยชน�ต�างๆ หรือผลประโยชน�ต�างๆ ท่ีเกิดข้ึนจากกิจกรรม
เชิงสาธารณะประโยชน� ท่ีสามารถร�วมพัฒนาชุมชนและสังคมได& โดยตัวชี้วัดความสําเร็จ ได&แก� ความ
ศรัทธา ความผูกพัน ความรู&สึกหวงแหนและความประทับใจของคนในชุมชนและผู&มาร�วมทําบุญ เป*น
สิ่งสะท&อนความสําเร็จของการดําเนินงาน และความสามารถในการดํารงอยู�ของศาลเจ&าให&อยู�ควบคู�
กับสังคมและชุมชน  
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4. องค�ประกอบด&านภาพสะท&อนในการดําเนินงาน (Feedback) คือ หากการดําเนินงาน
ของศาลเจ&า ดําเนินการด&วยความโปร�งใส สามารถดําเนินการได&ถูกต&องสมบูรณ�ในเชิงพิธีกรรม มีการสร&าง
การมีส�วนร�วมจากทุกฝ{าย สามารถสร&างความศรัทธาให&เกิดข้ึนกับผู&มาร�วมบุญและบริจาคได& รวมท้ัง
สร&างความพร&อมในการดําเนินงานให&เกิดขึ้นกับศาลเจ&าอย�างมีประสิทธิภาพ ย�อมส�งผลให&เกิดการ
ขยายตัวของทรัพยากรท่ีจําเป*นในการดําเนินงาน รวมท้ังชื่อเสียงอันเป*นท่ียอมรับจากสังคม ก�อให&เกิด
วามเลื่อมใสศรัทธา (Believability) ซ่ึงถือเป*นตัวแปรสําคัญ (Moderator variable) ท่ีก�อให&เกิดการ
ดําเนินงานได&จริงและมีประสิทธิภาพในกระบวนการดําเนินงานข้ันตอนต�อไป 

   ในทางกลับกัน หากการดําเนินงานท่ีส�งผลทําให&เกิดผลลัพธ�ในเชิงลบ และไม�สามารถ
ทําให&การดําเนินงานบรรลุตามเปyาหมายท่ีวางไว& เช�น การดําเนินงานด&วยความไม�โปร�งใส การดําเนินงาน
เชิงพาณิชย� การลดบทบาทของพิธีกรรมท่ีสืบทอดต�อกันมา รวมท้ังความขัดแย&งภายในองค�การ เป*นต&น 
ย�อมนําไปสู� “ความเสื่อมศรัทธา” ซ่ึงถือเป*นการทําลายทรัพยากรท่ีจําเป*นในการดําเนินงาน เช�น ไม�มี
ผู&มาร�วมบุญ ไม�มีเงินบริจาคเพียงพอ ไม�ได&รับการสนับสนุนต�างๆ รวมท้ังการเสียชื่อเสียงท่ีกระจายไป
ในเครือข�ายของศาลเจ&า ทําให&เกิดความล&มเหลวในการดําเนินงาน กระทบต�อการดําเนินงานใน
ข้ันตอนอ่ืนๆ ในท่ีสุด 

5. องค�ประกอบด&านผลกระทบต�อการดําเนินงานมิติต�างๆ (Environment)  คือ ปiจจัย
ต�างท่ีอาจส�งผลกระทบต�อการดําเนินงานของศาลเจ&า ประกอบด&วย ความขัดแย&งในการบริหารจัดการ  
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสังคม ผลกระทบจากการย&ายถ่ินฐานของคนในชุมชน ผลกระทบ
ทางเศรษฐกิจ และการขาดความเอาใจใส�ของหน�วยงานราชการท่ีเก่ียวข&อง 

  มิติของกลยุทธ�ในการดําเนินงาน 
   กลยุทธ�ในการดําเนินงานของศาลเจ&า ถือเป*นเทคนิคในการปฏิบัติท่ีสําคัญอันนําไปสู�

การบรรลุเปyาหมายของการดําเนินงาน ประกอบด&วยกลยุทธ�ใน 4 มิติ คือ มิติด&านการรักษาอัตลักษณ�
เชิงพิธีกรรม มิติด&านการบริหารจัดการ มิติด&านการให&บริการ และมิติการสร&างปฏิสัมพันธ�กับชุมชน
และสังคม ประกอบด&วย 5 กลยุทธ�หลักได&แก� 

1. กลยุทธ�ด&านการดําเนินพิธีกรรมท่ีน�าเชื่อถือ ด&วยการรักษาการดําเนินพิธีกรรมตาม
ข้ันตอนของขนบธรรมเนียมและประเพณีท่ีถือสืบต�อกันมา โดยมีการอธิบายเรื่องราวเก่ียวกับพิธีกรรมต�างๆ 
ลงไปในการดําเนินงาน รวมท้ังมีการสร&างสภาพแวดล&อมท่ีเอ้ือต�อการประกอบพิธีกรรมต�างๆ ให&เกิด
ความรู&สึกร�วมต�อความศรัทธา ภายใต&กรอบธรรมเนียมปฏิบัติ นอกจากนี้พิธีกรรมท่ีน�าเชื่อถือดังกล�าว 
จะต&องเป*นการดําเนินการท่ีปราศจากการแสวงหาผลกําไรเชิงพาณิชย� หากมีการปรับเปลี่ยนให&เหมาะสม
กับบริบทของยุคสมัย จะต&องอธิบายให&กับผู&มีส�วนเข&าร�วมพิธีกรรมดังกล�าวได&  
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2. กลยุทธ�ด&านการสร&างแบบอย�างท่ีดีในการบริหารจัดการ โดยอาศัยแนวทางการ
ดําเนินงานท่ีโปร�งใส เสียสละและเป*นแบบอย�างท่ีดีเป*นหลัก ซ่ึงถือว�าส�งผลต�อความศรัทธาของผู&มี
ส�วนร�วมกับการดําเนินงานและผู&มาร�วมบุญเป*นอย�างมาก โดยการดําเนินงานภายใต&กฎระเบียบของ
กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ดําเนินการในรูปคณะกรรมการท่ีมาจากผู&มีส�วนเก่ียวข&องภาค
ส�วนต�างๆ ท้ังคนในและนอกชุมชน มีการแสดงรายการยอดเงินบริจาคและรายการค�าใช&จ�ายให&แก�
สาธารณะได&รับทราบอย�างชัดเจนและเป*นประจําต�อเนื่อง มีการเสียสละเป*นตัวแบบให&กับผู&มีส�วน
เก่ียวข&องอ่ืนๆ ได&รับทราบ แสดงบทบาทภาวะผู&นําของคณะกรรมการดําเนินงาน ท่ีสามารถจูงใจและ
ดูแลผู&ท่ีมีส�วนเก่ียวข&องกับการดําเนินงานและการเข&ามาร�วมบุญกับทางศาลเจ&า ซ่ึงกลยุทธ�นี้ จะส�งผล
ต�อการบริหารจัดการท่ีดี อันนําไปสู�การบรรลุเปyาหมายในการดําเนินงานในลําดับต�อๆ ไป 

3. กลยุทธ�ด&านการเอาใจใส�ต�อการบริการผู&มาร�วมบุญ เพ่ือรักษาและยึดเหนี่ยวกับ
กลุ�มคนท่ีมาร�วมบุญและบุคคลท่ีเก่ียวข&องกับศาลเจ&า ให&มีความรู&สึกศรัทธาเลื่อมใสและประทับใจ
ในการดําเนินงานของโรงเจศาลเจ&า อันส�งผลให&เกิดการร�วมบุญกับทางโรงเจศาลเจ&าต�อไปเรื่อยๆ โดย
การคํานึงถึงสาธารณูปโภคต�างๆ ของศาลเจ&าท่ีมีไว&ให&บริการกับผู&มาร�วมบุญและผู&ที่เกี่ยวข&อง เน&น
ความเสมอภาค ความเท�าเทียม ความสะอาด ความสะดวก และความสวยงาม อันเป*นการสร&าง
ชื่อเสียงให&เกิดกับศาลเจ&าและสามารถพัฒนาเป*นแหล�งท�องเท่ียวได&อีกทางในอนาคต 

4. กลยุทธ�การสร&างเครือข�ายความร�วมมือ ถือเป*นกลยุทธ�ท่ีสนับสนุนการบริหารจัดการ
ท่ีส�งผลต�อการดําเนินงานให&เกิดประสิทธิภาพ โดยเครือข�ายความร�วมมืออาจเป*นเครือข�ายทางภาครัฐ
หรือเอกชน รวมท้ังพันธมิตรระหว�างศาลเจ&า ซ่ึงเครือข�ายดังกล�าวมักเกิดจากเครือข�ายของทางคณะกรรมการ
ดําเนินงาน ผู&ท่ีเก่ียวข&องและผู&มาร�วมบุญ ด&วยการการสร&างและพัฒนาเครือข�ายระหว�างโรงเจศาลเจ&า
ให&เกิดขึ้น รวมทั้งการสานต�อเครือข�ายของคณะกรรมการดําเนินงานต�างๆ ให&มีส�วนร�วมต�อการ
ดําเนินงานของศาลเจ&า มีการเยี่ยมเยียนและช�วยเหลือในการดําเนินงานและกิจกรรมต�างๆ ระหว�าง
ศาลเจ&าและเครือข�ายต�างๆ ตามโอกาสท่ีเหมาะสม และพยายามรักษาเครือข�ายเหล�านี้ไม�ให&เกิดความ
ขัดแย&งต�างๆ อันนํามาซ่ึงผลเสียต�อการดําเนินงาน 

5. กลยุทธ�ด&านการสร&างการมีส�วนร�วมกับชุมชน ถือเป*นกลยุทธ�ท่ีสามารถตอบสนอง
การดํารงอยู�ของโรงเจศาลเจ&าให&อยู�ควบคู�ไปกับชุมชนและสังคมได& โดยเน&นการสร&างการมีส�วนร�วมกับ
ชุมชน และกิจกรรมลักษณะสาธารณะประโยชน�ท่ีมีส�วนในการพัฒนาความสัมพันธ�ระหว�างชุมชนและ
สังคมกับศาลเจ&าในกิจกรรมต�างๆ โดยมีความเชื่อว�า หากชุมชนเกิดความรู&สึกร�วมต�อการดําเนินงาน
และภารกิจของศาลเจ&า ก็จะเกิดพลังความร�วมมือท่ีจะพัฒนาและอนุรักษ�รักษาศาลเจ&าให&อยู�ควบคู�ไป
กับชุมชนและสังคมนั้นๆ รวมท้ังเกิดการสนับสนุนการดําเนินงานจากท้ังชุมชน องค�การภาครัฐและ
องค�การภาคเอกชน เกิดเป*นเครือข�ายในการดําเนินงานของโรงเจศาลเจ&า 
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  วุฒิชัย อารักษ�โพชฌงค�และ พิทักษ� ศิริวงศ� (2558) ให&ความเห็นว�า การดําเนินงาน
ของศาลเจ&าในความปกครองของกระทรวงมหาดไทย เมื่อพิจารณาตามองค�ประกอบต�างๆ ท้ัง 5 
องค�ประกอบในเชิงระบบและกลยุทธ�ในการดําเนินงานท่ีกล�าวมาข&างต&น พบว�า องค�ประกอบต�างๆ มี
ความสัมพันธ�ซึ่งกันและกันและมีส�วนในการส�งเสริมสนับสนุนและในทางตรงข&ามอาจเป*นอุปสรรคต�อ
การดําเนินงานตามเปyาหมายวัตถุประสงค�ของศาลเจ&า โดยเฉพาะอย�างยิ่งกลยุทธ�ในการดําเนินงานท้ัง 
5 ประการ ต�างมีส�วนในการสนับสนุนการดําเนินงานในแต�ละองค�ประกอบ อันมีส�วนในการสร&างการบริหาร
จัดการท่ีดีและมีประสิทธิภาพ ซ่ึงจะส�งผลต�อความเลื่อมใสศรัทธา (Believability) ท่ีถือเป*นตัวแปรปรับ 
(Moderator variable) ในกระบวนการดําเนินงาน ท่ีนําไปสู�ความต�อเนื่องในการดําเนินงานและการ
ดํารงอยู�ของศาลเจ&าให&ยั่งยืนต�อไป  

  ท้ังนี้ สามารถพิจารณารายละเอียดของแนวคิดเก่ียวกับรูปแบบและกลยุทธ�ในการ
ดําเนินงานของศาลเจ&าในความปกครองของกระทรวงมหาดไทย ตามภาพแสดงแนวคิดท่ี 2 ของ วุฒิชัย  
อารักษ� โพชฌงค� และ พิทักษ�  ศิริวงศ� (2558) ดังต�อไปนี้ 
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ภาพที่ 2  แสดงข&อสรุปเชิงทฤษฎีจากวิธีวิทยาแบบการสร&างทฤษฎีฐานราก 
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 3.5 สรุปภาพรวมของการทบทวนวรรณกรรมประเด็นศาลเจ&าในความปกครองของ
กระทรวงมหาดไทย 

  จากการทบทวนวรรณกรรมประเด็นศาลเจ&าในความปกครองของกระทรวงมหาดไทย            
ทําให&ผู&วิจัยเข&าใจบริบทของศาลเจ&าในความปกครองของกระทรวงมหาดไทย การดําเนินงาน กลยุทธ�
ท่ีเก่ียวข&อง ปiญหาอุปสรรค รวมท้ังบริบทของกรมการปกครองและกฎหมายท่ีเก่ียวข&องกับการดําเนินงาน 
ซ่ึงสามารถสรุปและสังเคราะห�ประเด็นสําหรับการดําเนินการวิจัย กล�าวคือ  

  ศาลเจ&าในประเทศไทยถือเป*นสัญลักษณ�ท่ีสําคัญในการแสดงถึงประเพณี ความเชื่อ 
ขนบธรรมเนียมและพิธีกรรม รวมท้ังความเป*นชุมชนของชาวจีนและชาวไทยเชื้อสายจีนท่ีต้ังถ่ินฐาน
ในประเทศไทย ในท่ัวทุกภูมิภาคและมีจํานวนมากมาย โดยเม่ือเปรียบเทียบเปyาหมายของการจัดต้ัง
ศาลเจ&าในประเทศไทย ต�างๆ จัดต้ังด&วยเหตุผลทางความเชื่อและศาสนา จึงมีความเป*นองค�การไม�แสวงหา
ผลกําไรประเภทกลุ�มองค�การทางศาสนา 
  สําหรับประเทศไทย มีการจัดแบ�งประเภทของศาลเจ&าไว&ใน 2 ลักษณะ ได&แก� 
ลักษณะการแบ�งตามความเชื่อและศาสนา กับลักษณะท่ีแบ�งตามกรรมสิทธิ์ในท่ีดินท่ีเป*นของทางราชการ
และการจดทะเบียนกับกรมการปกครอง ภายใต&กฎเสนาบดี ว�าด&วยท่ีกุศลสถานชนิดศาลจ&าว พ.ศ. 2463 
โดยดําเนินงานตามการกํากับดูแลของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย กับกรรมสิทธิ์ท่ีดินของ
เอกชนและดําเนินงานภายใต&กฎหมายอ่ืนๆ  
  ศาลเจ&าในความปกครองของกระทรวงมหาดไทย เป*นศาลเจ&าประเภทท่ีมีกรรมสิทธิ์
ท่ีดินเป*นของทางราชการ และจดทะเบียนในความปกครองของกระทรวงมหาดไทย โดยมีกรมการปกครอง 
เป*นผู&ดําเนินการกํากับดูแลและควบคุมนโยบายหรือทิศทางต�างๆ ของศาลเจ&า กฎเสนาบดี ว�าด&วยท่ี
กุศลสถานชนิดศาลจ&าว พ.ศ. 2463 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว�าด&วยการเงินของศาลเจ&า  
พ.ศ. 2520 ซ่ึงถือว�าเป*นองค�การท่ีมีความสัมพันธ�กับภาครัฐ แต�มิใช�หน�วยงานราชการหรือองค�การภาครัฐ 
มีบทบาทเป*นองค�การไม�แสวงหาผลกําไรท่ีกํากับดูแลโดยภาครัฐ แต�มีอิสระในการดําเนินงาน โดยถือ
เป*นองค�การท่ีมีความน�าสนใจท่ีสมควรศึกษา เนื่องจากบริบทสําคัญขององค�การไม�แสวงหาผลกําไร
ส�วนใหญ�มักเป*นองค�การภาคท่ีสาม (Third sector) ท่ีมิใช�องค�การภาครัฐและภาคเอกชน และมีอิสระ
ในการดําเนินภารกิจตามเปyาหมายองค�การ แต�ทว�าศาลเจ&าในความปกครองของกระทรวงมหาดไทย 
มีลักษณะท่ีตรงกันข&ามและอาจไม�เหมือนกับองค�การไม�แสวงหาผลกําไรอ่ืนๆ ท่ีถือกรรมสิทธิ์และ
ผลประโยชน�ต�างๆ โดยทางราชการเป*นผู&กํากับ ควบและดูแล แต�มอบอิสระในแง�ของผู&จัดการปกครอง
และผู&ตรวจตราสอดส�องศาลเจ&าเป*นผู&มีอํานาจหน&าท่ีในการสนองทิศทางของกรมการปกครอง 

  ด&วยเหตุนี้ ในการพัฒนาแนวทางการจัดการองค�การไม�แสวงหาผลกําไรประเภทศาลเจ&า
ในความปกครองของกระทรวงมหาดไทยสู�การเป*นองค�การท่ียั่งยืน ผู&วิจัยจึงมีความสนใจศึกษากับศาลเจ&า
ในความปกครองของกระทรวงมหาดไทย โดยพิจารณาถึงมิติการจัดการองค�การและความสัมพันธ�กับ
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ภาครัฐ ซ่ึงถือเป*นกลไกในเชิงการศึกษาท่ีต&องพิจารณาให&ครอบคลุมทุกมิติ รวมท้ังข&อมูลเกี่ยวกับ
การศึกษาองค�การประเภทศาลเจ&าในความปกครองของกระทรวงมหาดไทย มีอยู�ค&อนข&างจํากัด 
โดยเฉพาะอย�างยิ่งประเด็นเก่ียวกับการบริหารจัดการ จึงเป*นสาเหตุท่ีผู&วิจัยใช&องค�การประเภทดังกล�าว
เป*นหน�วยในการวิจัยครั้งนี้ 

  นอกจากนี้ จากข&อมูลเก่ียวกับรูปแบบและกลยุทธ�การดําเนินงานของศาลเจ&าในความ
ปกครองของกระทรวงมหาดไทยข&างต&น ทําให&ผู&วิจัยทราบถึงองค�ประกอบต�างๆ ท่ีเป*นข้ันตอนในการ
ดําเนินงานหรือการบริหารจัดการ รวมท้ังกลยุทธ�ท่ีเป*นยุทธวิธีในการนําพาองค�การไปสู�การบรรลุ
เปyาหมาย โดยองค�ประกอบต�างๆ และกลยุทธ�ในการดําเนินงานของศาลเจ&าท่ีได&ข&อมูลจากการทบทวน
วรรณกรรม ต�างมีส�วนในการสนับสนุนการดําเนินงานในแต�ละองค�ประกอบ อันมีส�วนในการสร&างการ
บริหารจัดการท่ีดีและมีประสิทธิภาพ ซ่ึงจะส�งผลต�อความเลื่อมใสศรัทธา (Believability) ท่ีถือเป*น
ตัวแปรปรับ (Moderator variable) ในกระบวนการดําเนินงาน ท่ีนําไปสู�ความต�อเนื่องในการดําเนินงาน
และการดํารงอยู�ของศาลเจ&าให&ยั่งยืน 

  ท้ังนี้ ในการวิจัยสามารถเลือกผู&ให&ข&อมูลหลัก จากการพิจารณาศาลเจ&าท่ีมีความเป*นเลิศ
ในทางปฏิบัติ โดยได&รับคัดเลือกเป*นศาลเจ&าบริหารงานดีเด�นในระดับต�างๆ ซึ่งจะเป*นประโยชน�
สําหรับข&อมูลในเชิงการพัฒนาแนวทางการจัดการของศาลเจ&าสู�การเป*นองค�การท่ียั่งยืน ซ่ึงอาจนํา
ประเด็นเก่ียวกับเกณฑ�การประเมินเป*นแนวทางสําคัญในการประยุกต�ใช&เพ่ือการวิเคราะห�และเป*น
แนวทางในการสร&างทิศทางและนโยบายในการพัฒนา 

  จากข&อมูลดังกล�าว จึงถือเป*นแนวคิดสําคัญท่ีผู&วิจัยสามารถประยุกต�ใช&ในกระบวนการวิจัย 
สําหรับเป*นแนวทางในการเก็บข&อมูล การวิเคราะห�เปรียบเทียบและการบูรณาการร�วมกับแหล�งข&อมูล
จากกระบวนการวิจัยข้ันตอนอ่ืนๆ เก่ียวกับสภาพการดําเนินงานและการกําหนดทิศทางหรือนโยบาย
ในการพัฒนาศาลเจ&าดังกล�าวสู�การเป*นองค�การท่ียั่งยืนต�อไป 
 
4. งานวิจัยท่ีเก่ียวข�อง 

 วุฒิชัย อารักษ<โพชฌงค<และ พิทักษ< ศิริวงศ< (2558) ดําเนินการวิจัย เรื่อง รูปแบบและ          
กลยุทธ�การดําเนินงานของโรงเจศาลเจ&า สังกัดกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ในจังหวัด
สมุทรสงคราม มีวัตถุประสงค� เพื่อศึกษารูปแบบและกลยุทธ�ในการดําเนินงาน รวมท้ังปiญหาและ
อุปสรรคในการดําเนินงานของโรงเจศาลเจ&าสังกัดกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ในจังหวัด
สมุทรสงคราม และนําเสนอแนวคิดทฤษฎีฐานรากเก่ียวกับประเด็นดังกล�าว  

 ผู&วิจัยดําเนินการวิจัยประเภทการเชิงคุณภาพ ด&วยวิธีวิทยาการสร&างทฤษฎีฐานราก (Grounded 
Theory Approach) โดยเก็บข&อมูลกับกลุ�มตัวอย�างทางทฤษฎี (Theoretical sampling) ท่ีเป*นผู&ให&
ข&อมูลหลัก จํานวน 10 คน ใช&การสัมภาษณ�แบบเจาะลักกับผู&ให&ข&อมูลหลักท่ีเป*นผู&บริหารศาลเจ&าฯ มี
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การตรวจสอบข&อมูลแบบสามเส&า (Triangulation) เพ่ือความน�าเชื่อถือของข&อมูล และสรุปเป*นแนวคิด
และทฤษฎีฐานราก 

 ผลการวิจัย พบว�า โรงเจศาลเจ&า สังกัดกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ในจังหวัด
สมุทรสงคราม มีรูปแบบการดําเนินงานภายใต&การกํากับดูแลของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย มี
การบริหารจัดการด&วยคณะกรรมการประจําท่ีแต�งต้ังจากทางราชการและคณะกรรมการดําเนินงาน 
ซ่ึงไม�มีผลตอบแทน ดําเนินการภายใต&กระบวนการดําเนินงานเชิงระบบใน 5 องค�ประกอบ  

1. องค�ประกอบด&านทรัพยากรท่ีจําเป*นในการดําเนินงาน (Input) ประกอบด&วย ทรัพยากร
คนท่ีเก่ียวข&องกับการดําเนินงาน ท้ังคณะกรรมการ ผู&มีจิตศรัทธา ผู&พักพิงและผู&รับจ&าง ทรัพยากร
งบประมาณหรือเงินบริจาค ทั้งรายรับ รายจ�ายและวิธีการบริหารงบประมาณ ทรัพยากรด&าน
เครื่องมือในการดําเนินงาน ได&แก� อุปกรณ� วัตถุ วัสดุและสถานท่ีต�างๆ และทรัพยากรด&านวิธีในเชิง
การจัดการ ท่ีเก่ียวข&องกับกฎระเบียบต�างๆ หรือกฎหมายท่ีเก่ียวข&องจากกรมการปกครอง 

2. องค�ประกอบด&านภาคปฏิบัติการในการดําเนินงาน (Process) ถือเป*นกิจกรรมสําหรับ
การดําเนินงาน ประกอบด&วย กิจกรรมเชิงพิธีกรรมในการสืบทอดประเพณี ความเชื่อความศรัทธาและ
กิจกรรมท่ีเก่ียวข&องทางศาสนาความเชื่อ และกิจกรรมสาธารณะประโยชน�หรือกิจกรรมการกุศล เช�น 
ศูนย�การเรียนรู&ดนตรีจีน โรงเรียนภาษาจีน คณะจัดพิธีศพ การแจกทาน การช�วยเหลือผู&ยากไร& 
การสนับสนุนการดําเนินงานขององค�การภาครัฐ เป*นต&น  

3. องค�ประกอบด&านเปyาหมายและผลลัพธ�ในการดําเนินงาน (Output) อธิบายได&จาก
เปyาหมายในการดําเนินงานและผลลัพธ�ท่ีเกิดข้ึน  ได&แก� การเกิดกิจกรรมเชิงพิธีกรรมตามขอบเขตของ
แต�ละศาลเจ&าและสามารถดําเนินการบรรลุวัตถุประสงค�อย�างมีประสิทธิภาพ สามารถวัดได&จากความ
ต�อเนื่องในการดําเนินกิจกรรม การตอบสนองต�อการเป*นท่ีพ่ึงทางจิตใจหรือความศรัทธาของผู&เข&าร�วม
และประสิทธิภาพในการดําเนินงานของคณะกรรมการดําเนินงาน และผลลัพธ�ของความสําเร็จใน
เปyาหมายเพ่ือสังคม คือ การร�วมพัฒนาชุมชนและสังคมและการสร&างการดํารงอยู�ของศาลเจ&าให&อยู�
ควบคู�ไปกับชุมชนและสังคม สามารถเป*นแหล�งท่ีพ่ึงพิง และสร&างประโยชน�ต�างๆ ให&กับคนในชุมชน
ท&องถ่ินได& สามารถวัดความสําเร็จ ได&จากความศรัทธา ความผูกพัน ความรู&สึกหวงแหนและความ
ประทับใจของคนในชุมชนและผู&มาร�วมทําบุญ เป*นสิ่งสะท&อนความสําเร็จของการดําเนินงาน และ
ความสามารถในการดํารงอยู�ของศาลเจ&าให&อยู�ควบคู�กับสังคมและชุมชน  

4. องค�ประกอบด&านภาพสะท&อนในการดําเนินงาน (Feedback) คือ หากการดําเนินงาน
ของศาลเจ&า ด&วยความโปร�งใส ถูกต&องสมบูรณ�ในเชิงพิธีกรรม มีการสร&างการมีส�วนร�วมจากทุกฝ{าย 
สามารถสร&างความศรัทธาให&เกิดข้ึนกับผู&มาร�วมบุญและบริจาคได& สร&างความพร&อมในการดําเนินงาน
ให&เกิดข้ึนกับศาลเจ&าอย�างมีประสิทธิภาพ ย�อมส�งผลให&เกิดการขยายตัวของทรัพยากรท่ีจําเป*นในการ
ดําเนินงาน รวมท้ังชื่อเสียงอันเป*นท่ียอมรับจากสังคม ก�อให&เกิดวามเลื่อมใสศรัทธา (Believability) 



75 
 

 

ซ่ึงถือเป*นตัวแปรสําคัญ (Moderator variable) ก�อให&เกิดการดําเนินงานได&จริงและมีประสิทธิภาพใน
กระบวนการดําเนินงานข้ันตอนต�อไป 

 ในทางกลับกัน หากการดําเนินงานท่ีส�งผลทําให&เกิดผลลัพธ�ในเชิงลบ และไม�สามารถทําให&
การดําเนินงานบรรลุตามเปyาหมายท่ีวางไว& ตลอดจนเกิดปiญหาในการดําเนินงาน ย�อมนําไปสู� “ความ
เสื่อมศรัทธา” ซ่ึงทําให&เกิดความล&มเหลวในการดําเนินงาน กระทบต�อการดําเนินงานในข้ันตอนอ่ืนๆ 
ในท่ีสุด 

5. องค�ประกอบด&านผลกระทบต�อการดําเนินงานมิติต�างๆ (Environment)  คือ ปiจจัย
ต�างท่ีอาจส�งผลกระทบต�อการดําเนินงานของศาลเจ&า ประกอบด&วย ความขัดแย&งในการบริหารจัดการ  
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสังคม ผลกระทบจากการย&ายถ่ินฐานของคนในชุมชน ผลกระทบ
ทางเศรษฐกิจ และการขาดความเอาใจใส�ของหน�วยงานราชการท่ีเก่ียวข&อง 
 กลยุทธ�ท่ีสําคัญในการดําเนินงาน ประกอบด&วยกลยุทธ�ใน 4 มิติ คือ มิติด&านการรักษา           
อัตลักษณ� มิติด&านการบริหารจัดการ มิติด&านการให&บริการ และมิติการสร&างปฏิสัมพันธ�กับชุมชนและ
สังคม ประกอบด&วยกลยุทธ�  5 ประการได&แก� 1) กลยุทธ�ด&านการดําเนินพิธีกรรมท่ีน�าเชื่อถือ 2) กลยุทธ�
ด&านการสร&างแบบอย�างท่ีดีในการบริหารจัดการ 3) กลยุทธ�ด&านการเอาใจใส�ต�อการบริการผู&มาร�วมบุญ 
4) กลยุทธ�การสร&างเครือข�ายความร�วมมือ 5) กลยุทธ�ด&านการสร&างการมีส�วนร�วมกับชุมชน  
 ปiญหาและอุปสรรคสําคัญในการดําเนินงาน ประกอบด&วย ความขัดแย&งในการบริหารจัดการ 
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสังคม ผลกระทบจากการย&ายถ่ินฐานของคนในชุมชน ผลกระทบ
ทางเศรษฐกิจ การขาดความเอาใจใส�ของหน�วยงานราชการท่ีเก่ียวข&อง  
 ท้ังนี้ วุฒิชัย อารักษ�โพชฌงค�และ พิทักษ� ศิริวงศ� (2558) นําเสนอข&อสรุปเชิงทฤษฎี ดังนี้ 

1. การศึกษารูปแบบการดําเนินงานของโรงเจศาลเจ&า สังกัดกรมการปกครอง กระทรวง 
มหาดไทย ในจังหวัดสมุทรสงคราม สามารถพิจารณาจากกระบวนการในการดําเนินงาน เชิงระบบ 
(system approach)  

2. องค�ประกอบต�างๆ ในกระบวนการในการดําเนินงานเชิงระบบ ต�างมีความสัมพันธ�ต�อกัน
และสามารถส�งผลกระทบต�อองค�ประกอบด&านอ่ืนๆ ซ่ึงสามารถส�งผลกระทบต�อกิจกรรมในการดําเนินงาน 
และหากผลลัพธ�ในการดําเนินงานไม�ดี ย�อมส�งผลต�อทรัพยากรในการดําเนินงานในกระบวนการ
ดําเนินงานในอนาคต 

3. ปiจจัยด&านความเลื่อมใสศรัทธา (Believability) ถือเป*นตัวแปรปรับ (Moderator variable)                  
ในกระบวนการดําเนินงาน ให&เกิดผลในเชิงสนับสนุนและเชิงผลกะทบในทางลบในการดําเนินงาน 
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4. กลยุทธ�สําคัญท่ีส�งผลต�อการบรรลุเปyาหมายของการดําเนินงานของโรงเจศาลเจ&า สังกัด
กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ในจังหวัดสมุทรสงคราม ประกอบด&วยกลยุทธ�ใน 4 มิติ คือ มิติ
ด&านการรักษาอัตลักษณ�เชิงพิธีกรรม มิติด&านการบริหารจัดการ มิติด&านการให&บริการ และมิติการ
สร&างปฏิสัมพันธ�กับชุมชนและสังคม 

5. การสร&างการดํารงอยู�ของโรงเจศาลเจ&าให&อยู�ควบคู�ไปกับชุมชนและสังคมได&อย�างยั่งยืน              
โรงเจศาลเจ&า สังกัดกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ในจังหวัดสมุทรสงคราม จําเป*นต&องดําเนินงาน
ด&วยเปyาหมายเพ่ือสังคม ท่ีมีส�วนในการสร&างกิจกรรมในการดําเนินงานด&านสาธารณะประโยชน� เพ่ือ
สร&างการมีส�วนร�วมในการพัฒนาชุมชนและสังคม 

6. ปiจจัยด&านความเลื่อมใสศรัทธา (Believability) มิใช�ความเป*นนามธรรมในเชิงความศักด์ิสิทธิ์
ของเทพเจ&าประจําโรงเจศาลเจ&า ที่มีลักษณะเป*นตัวแปรแทรก (Intervening variable) ไม�สามารถ
ควบคุมและจัดกระทํากับตัวแปรดังกล�าวได&เพียงอย�างเดียว แต�สะท&อนถึงความรู&สึกพึงพอใจ ความประทับใจ 
การให&คุณค�าและการเห็นชอบด&วยกับการดําเนินงานหรือกิจกรรมต�างๆ ของโรงเจศาลเจ&าฯ 

7. กลยุทธ�การดําเนินพิธีกรรมที่น�าเชื่อถือ การสร&างแบบอย�างที่ดีในการบริหารจัดการ          
การเอาใจใส�ต�อการบริการผู&มาร�วมบุญ การสร&างเครือข�ายความร�วมมือและการสร&างการมีส�วนร�วมกับ
ชุมชน เป*นกลยุทธ�ท่ีส�งผลต�อการบรรลุเปyาหมายของการดําเนินงานและส�งผลต�อการเกิดปiจจัยด&าน
ความเลื่อมใสศรัทธา (Believability)  

8. กลยุทธ�ในมิติการสร&างปฏิสัมพันธ�กับชุมชนและสังคม ถือเป*นกลยุทธ�ที่สนับสนุน                           
การดําเนินงานท่ีเก่ียวข&องกับเปyาหมายเพ่ือสังคม โดยการดําเนินการผ�านการสร&างการมีส�วนร�วมกับ
ชุมชน  

9. ปiญหาและอุปสรรคสําคัญในการดําเนินงาน ประกอบด&วย ความขัดแย&งในการบริหาร
จัดการ ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสังคม ผลกระทบจากการย&ายถ่ินฐานของคนในชุมชน 
ผลกระทบทางเศรษฐกิจ การขาดความเอาใจใส�ของหน�วยงานราชการท่ีเก่ียวข&อง  
 เรือนแก�ว ภัทรานุประวัติ (2551) ศึกษาความต�อเนื่องและการเปลี่ยนแปลงของศาลเจ&า
จีนในจังหวัดสมุทรสงคราม ภายใต&วัตถุประสงค�ในการศึกษาบทบาทหน&าที่ของศาลเจ&าจีนในจังหวัด
สมุทรสงครามและการเปลี่ยนแปลงด&านต�างๆ  ท่ีเกิดข้ึนกับศาลเจ&า อันมีเหตุจากการเปลี่ยนแปลงทาง
สังคม เศรษฐกิจและวัฒนธรรม 

 ดําเนินการวิจัยด&วยระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) กับศาลเจ&าจีนท่ี
อยู�ในกํากับดูแลของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย จํานวน 23 แห�ง และศึกษาแบบเจาะลึก 
จํานวน 4 แห�ง เก็บข&อมูลด&วยการสังเกตแบบมีส�วนร�วม (Participant Observation)  การสัมภาษณ�
เชิงลึก (In depth interview) แบบก่ึงโครงสร&าง และการสนทนากลุ�ม (Focus Group) 
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 ผลการวิจัย พบว�า ศาลเจ&าจีนในจังหวัดสมุทรสงครามยังสามารถดํารงเอกลักษณ�และ
บทบาทสําคัญของกลุ�มชาติพันธุ�จีน โดยมีบทบาทสําคัญท่ีเป*นท่ีพ่ึงทางใจ การเป*นสถานท่ีประดิษฐาน
รูปเคารพของเทพเจ&าและสิ่งศักด์ิสิทธิ์และประกอบพิธีกรรมในเทศกาลต�างๆ รวมท้ังการเป*นศาลเจ&า
ประจําตระกูลและแหล�งศึกษาศิลปวัฒนธรรม 
 ศาลเจ&าจีนในจังหวัดสมุทรสงครามมีความเปลี่ยนแปลงท่ีสําคัญ ซ่ึงสัมพันธ�กับการเปลี่ยนแปลง
ทางสังคม เศรษฐกิจและวัฒนธรรมท้ังตัวชาวจีนและการเปลี่ยนแปลงของสังคม อาทิ การสูญหายหรือ
การปรับเปลี่ยนรูปแบบพิธีกรรมหรือเทศกาล โครงสร&างอาคารท่ีเปลี่ยนไป การบริหารจัดการภายใน
ศาลเจ&า บทบาทการเป*นศูนย�กลางทางสังคมของชาวจีน การมีส�วนร�วมของชุมชนท่ีมีต�อกิจกรรมด&านต�างๆ 
ของศาลเจ&า การอนุรักษ�และการสืบทอดศิลปวัฒนธรรม อาทิ อุปรากรจีน การใช&ภาษาจีน เป*นต&น 
 ข&อเสนอแนะในการอนุรักษ�และพัฒนาศาลเจ&าจีนให&คงอยู�และดํารงไว&ซ่ึงบทบาทสําคัญ 
ได&แก� ควรมีการตกแต�งอาคาร รวมท้ังอาณาบริเวณของศาลเจ&าให&สะอาด เรียบร&อยเป*นระเบียบ
ตลอดเวลา ศาลเจ&าควรมีการจัดเทศกาลและพิธีกรรมท่ีต�อเนื่องทุกปX ในด&านศิลปวัฒนธรรม ควรรวบรวม
ให&เป*นเอกลักษณ�ของศาลเจ&าจีนในจังหวัดสมุทรสงคราม ศาลเจ&าจีนแต�ละแห�งควรมีการบันทึกประวัติ 
ความเป*นมา พิธีกรรมท่ีสําคัญเป*นลายลักษณ�อักษร หน�วยงานของรัฐควรมีการสนับสนุนทางการเงิน 
และบุคลากรเพ่ือให&การดําเนินกิจกรรมทางศาสนาเป*นไปด&วยความเหมาะสมและถูกต&องตาม
ขนบธรรมเนียม 
 นุกูล ธรรมจง และ นฤมิตร สอดศุข (2556) ศึกษาบทบาททางเศรษฐกิจและสังคมของ
ศาลเจ&าจีนในเขตเทศบาลเมืองโพธาราม อําเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ภายใต&วัตถุประสงค� เพ่ือ
ศึกษาประวัติความเป*นมาและกระบวนการดําเนินงาน รวมท้ังบทบาททางเศรษฐกิจและสังคมของ
ศาลเจ&าจีนในเขตเทศบาลเมืองโพธาราม อําเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ซ่ึงมีเก็บข&อมูลกับกลุ�มคนไทย
เชื้อสายจีนในเขตเทศบาลเมือง โพธาราม ท่ีมาประกอบกิจกรรมและพิธีกรรมต�างๆ ท่ีศาลเจ&าจีน  

 ผลการวิจัยพบว�า เม่ือกาลเวลาผ�านไป ชาวจีนโพ&นทะเลรุ�นแรก เริ่มทยอยกันเสียชีวิตลง 
สังคมก&าวสู�ยุคสมัยศตวรรษท่ี 21 ชาวจีนรุ�นท่ี 2 อายุมากข้ึน บ&างก็เริ่มล&มป{วยบ&างก็เสียชีวิต ทําให&
ศาลเจ&าในเขตเทศบาลเมืองโพธารามขาดสภาพคล�อง เนื่องจากเงินบริจาคท่ีลดน&อยลง ทําให&ศาลเจ&า
ต&องลดต&นทุนด&วยการจับคู�ศาลเจ&าท่ีแบ�งตามกลุ�มภาษา เพ่ือจัดงานประจําปX อันเป*นการช�วยกระตุ&น
เศรษฐกิจของเมืองโพธารามทางอ&อม  

 แต�ด&วยยุคสมัยใหม� ท่ีความทันสมัยเข&ามามีอิทธิพลต�อสังคมมากขึ้น ทําให&บทบาทของ
ศาลเจ&าจีนในปiจจุบัน หลังจากความทันสมัยเข&ามามีอิทธิพลต�อการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ 
กลับไม�ค�อยมีผลกระทบต�อการเปลี่ยนแปลงทางด&านเศรษฐกิจมากนัก เนื่องจากว�าศาลเจ&ามีการ
บริหารจัดการในรูปของคณะกรรมการท่ีหมุนเวียนผลัดเปลี่ยนกันไป ดังนั้น นโยบายแต�ละยุคแต�ละสมัย
ย�อมมีความแตกต�างกัน ทําให&เกิดมิติการพัฒนาทางด&านเศรษฐกิจ 
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 บทบาทของศาลเจ&าจีนในปiจจุบัน หลังจากความทันสมัยเข&ามามีอิทธิพลต�อการเปลี่ยนแปลง
ทางสังคม ล&วนส�งผลกระทบต�อการเปลี่ยนแปลงอย�างชัดเจน นอกเหนือจากการไปศาลเจ&าเพ่ือขอพร
ให&เกิดความเป*นศิริมงคลแก�ครอบครัวและเกิดความสงบสุขทางด&านจิตใจ ซ่ึงเป*นเพียงการตอบสนอง
ต�อกลุ�มของวัย ผู&สูงอายุ วัยกลางคน และวัยผู&ใหญ�บางคนเท�านั้น  
 แต�ท่ีน�าห�วง คือ วัยรุ�น และวัยผู&ใหญ�ท่ีอายุต้ังแต� 40 ปX ลงไป เป*นกลุ�มตัวแปรท่ีสําคัญ            
อาจทําให&วัฒนธรรมทางภาษาจีนแต&จิ๋วและการไหว&เจ&าเลือนหายไป ท้ังท่ี มีความเชื่อและศรัทธาองค�
เทพเจ&าและสิ่งศักด์ิสิทธิ์ภายในศาลเจ&า แต�ขาดการปลูกฝiงและถูกปล�อยปละละเลย จากวัยผู&สูงอายุ
และวัยกลางคน ตลอดจนอิทธิพลของโลกออนไลน�ทําให&เกิดการเสพติดกับ วัตถุสิ่งของท้ังในรูปของ
นวัตกรรมและเทคโนโลยี จนเกิดเป*นค�านิยมผิดๆ ส�งผลให&อนาคตพฤติกรรม การเข&าศาลเจ&าไหว&เจ&า 
สําหรับคนกลุ�มดังกล�าวจะลดน&อยลง โดยคาดการณ�ว�า ในอนาคตศาลเจ&าจะกลายเป*นเพียง อนุสรณ�
สถานท่ีเคยใช&ประกอบกิจกรรมโดยชาวจีนโพธารามเท�านั้น และสังคมชาวจีน โพธาราม ก็จะกลายเป*น
สังคมไทยกันหมด  

 ดังนั้น ควรมีการศึกษาเก่ียวกับทัศนะและมูลเหตุปiจจัยต�อการขาดความต�อเนื่องใน
การถ�ายทอด วิธีการไหว&เจ&าแก�ลูกหลานชาวจีนในเขตเทศบาลเมืองโพธาราม อําเภอโพธาราม             
จังหวัดราชบุรี ควบคู� กับการศึกษาเปรียบเทียบบทบาททางเศรษฐกิจและการเมืองของศาลเจ&าจีนใน
จังหวัดราชบุรีหรือในเขต พ้ืนท่ีอ่ืนๆ เสริมด&วย 
 สรัญ เพชรรักษ< (2545) วิจัยเรื่อง “ศาลเจ&า” คน และก�ง: การศึกษาความสัมพันธ�
ระหว�างชุมชนและเทพเจ&าผ�านพิธีกรรมกินเจ ศาลเจ&าไหหลําบ&านปากกะแดะ” โดยมีวัตถุประสงค�เพ่ือ
ศึกษาความเป*นมาของชุมชน ศาลเจ&า ความเชื่อและพิธีกรรมต�างๆ ในศาลเจ&าผ�านพิธีกรรมกินเจ 
รวมท้ังบทบาทและอิทธิพลของเทพเจ&าต�อวิถีชีวิตของคนในชุมชน ดําเนินการวิจัยด&วยระเบียบวิธีเชิง
คุณภาพ ด&วยการศึกษาเอกสาร ศึกษาจากวิดีทัศน� ศึกษาภาคสนาม ใช&การสังเกตอย�างมีส�วนร�วม 
การสัมภาษณ�อย�างเป*นทางการและไม�เป*นทางการ 
 ผลการวิจัย พบว�า บ&านปากกะแดะ เป*นหมู�บ&านท่ีเกิดจากชาวจีนไหหลําอพยพมาทํามาหากิน
ต้ังแต�ประมาณ  130 – 200 ปXท่ีผ�ามา โดยมีการสร&างศาลเจ&าเป*นศูนย�รวมจิตใจและประกอบพิธีกรรม 
โดยรูปเคารพสําคัญของศาลเจ&า คือ “ก�ง” ท่ีเป*นสัญลักษณ�ของความศรัทธาและพิธีกรรมท่ีผสมผสาน
ระหว�างพุทธศาสนนิกายมหายานกับความเชื่อลัทธิเต�า โดยพิธีกรรมท่ีสําคัญ คือ พิธีกรรมกินเจ 
 รูปแบบความสัมพันธ�ระหว�าง “ก�ง” กับคนในชุมชน เป*นลักษณะของท่ีพ่ึงทางใจ ในการ
ขอพรเก่ียวกับการทํามาหากิน หรือแนวทางในการดําเนินชีวิต ซ่ึงมีบทบาทต�อสังคมในแง�การคุ&มครอง
ชุมชนให&พ&นภัยธรรมชาติ ชําระบาปจากการฆ�าสัตว�จากอาชีพประมง รักษาโรค ขับไล�ภูติผีปXศาจ 
แก&คุณไสย โดยผ�านการเข&าทรง 
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 นอกจากนี้ บทบาทของ “ก�ง” ยังเป*นผู&นําชุมชนและพิธีกรรม ที่ทําให&เกิดเครือข�ายทาง
สังคม การกล�อมเกลาทางสังคมและให&สถานะทางสังคม รวมท้ังบทบาทในการเป*นผู&นําในการพัฒนา
สังคมท่ีสามารถดึงความร�วมมือระหว�างภาครัฐ เอกชนและประชาชน เข&ามาร�วมกันพัฒนาชุมชน 
ด&วยเหตุนี้ บทบาทของศาลเจ&า จึงเป*นองค�การในการสานพลังความร�วมมือและการสนับสนุน ในแง�
ความสัมพันธ� งบประมาณ และความช�วยเหลือ จากภาคส�วนต�างๆ ให&เกิดศักยภาพของเครือข�ายทาง
สังคมระหว�างศาลเจ&า ชุมชนและองค�การภายนอกในการพัฒนาชุมชนปากกะแดะ 
 ความสัมพันธ�ระหว�างคน ก�ง และศาลเจ&า จึงเป*นระบบความสัมพันธ�ที่ทําให&เกิดพลัง
ชุมชนในการรับมือกับความเปลี่ยนแปลง ให&ดํารงอยู�เป*นป�กแผ�นในกลุ�มชาติพันธุ�เดียวกันในพ้ืนท่ีของ
กลุ�มชาติพันธุ�อื่น โดยไม�เกิดปiญหาความแปลกแยก และสามารถปรับตัวให&เข&ากับสภาพแวดล&อม
ความเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึน 
 กองแผนและนโยบาย สํานักผังเมือง กรุงเทพมหานคร (2554) ศึกษารวบรวมศาสนสถาน
ประเภทศาลเจ&าในเขตกรุงเทพมหานคร ปX พ.ศ. 2554 ดําเนินการศึกษาภายใต&วัตถุประสงค�              
3 ประการ คือ 1) เพื่อทราบถึงจํานวน ที่ตั้ง และการกระจายตัวของศาลเจ&าในกรุงเทพมหานคร               
2) เพ่ือเป*นข&อมูลประกอบการวางและจัดทําผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร และ 3) เพ่ือเสนอแนะ
แนวทางในการอนุรักษ�และพัฒนาศาลเจ&าให&คงอยู�ต�อไปอย�างมีคุณค�า เป*นการศึกษาเชิงสํารวจและ 
รวบรวมข&อมูลจากสํานักงานปกครองและทะเบียน สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร เพ่ือวิเคราะห�และ
ประมวลผล 
 ผลการศึกษา พบว�า ศาลเจ&าเป*นสถานท่ีท่ีมีความสําคัญ มีคุณค�า มีผู&ท่ีให&ความสนใจ แต�
จากการสํารวจศาลเจ&าหลายๆ แห�งในกรุงเทพมหานคร มีปiญหาของการอนุรักษ�ศาลเจ&าหลายรูปแบบ 
ซ่ึงเก่ียวข&องกับบุคคลหลายกลุ�ม ได&แก� หน�วยงานอนุรักษ�ของรัฐ ผู&ดูแลศาลเจ&า หน�วยงานบริหารศาลเจ&า 
ชาวจีน และผู&เคารพศรัทธา โดยทุกฝ{ายจะต&องมีความเข&าใจและให&ความร�วมมือกันอย�างจริงจังในการ
แก&ปiญหาต�างๆ ซ่ึงจะมีผลต�อการอนุรักษ�และการเกิดความยั่งยืน  
 จากการสํารวจปiญหาของศาลเจ&าในเขตกรุงเทพมหานคร สามารถสรุปปiญหาต�างๆ ท่ีเกิดข้ึนกับ
ศาลเจ&า ประกอบด&วยประเด็นสําคัญ 5 ประการ กล�าวคือ  

1. ปiญหาการข้ึนทะเบียนโบราณสถาน เพ่ือเป*นการปyองกันการทําลายและไม�ให&เกิดการ
ทําลายไปมากกว�าในปiจจุบัน 

2. ปiญหาประชาชนขาดสํานึกหรอืความเข&าใจถึงคุณค�าของศาลเจ&าเก�า รวมท้ังขาดความเข&าใจ
ถึงการอนุรักษ�และพัฒนาท่ีถูกต&อง 

3. ปiญหาในเรื่องของการบริหารจัดการ เพ่ือสร&างให&เกิดความน�าเชื่อถือ แก�กลุ�มผู&สักการะ
และสาธารณชน อันจะนํามาซ่ึงความร�วมมือท้ังในแง�งบประมาณ ความรู& แรงงาน และอ่ืนๆ ท่ีเป*น
ประโยชน�ต�อการอนุรักษ� และบริหารงานของศาลเจ&า 
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4. ปiญหาในเรื่องการเก็บข&อมูลด&านต�างๆ ของอาคาร เพ่ือเป*นการเก็บรักษารวบรวมข&อมูลต�างๆ 
ท่ียังคงหลงเหลืออยู� ซ่ึงเป*นการอนุรักษ�ในเบื้องต&น 

5. ปiญหาในเรื่องการขาดแคลนช�างฝXมือและวัสดุท่ีเหมาะสมต�องานอนุรักษ�  
 นอกจากนี้ ยังพบปiญหาย�อยๆ อ่ืนๆ อีกดังเช�น ปiญหาทางด&านภายภาพของสถาปiตยกรรม  

ท่ีมีสภาพชํารุดทรุดโทรม ปiญหาการติดต้ังระบบงานในอาคาร ปiญหาขนาดท่ีดินท่ีมีขนาดเล็กและเป*น
อุปสรรคต�อการขยายตัว ปiญหาความไม�เหมาะสมของกิจกรรมการอยู�อาศัยของผู&ดูแลศาลเจ&า ปiญหา
ขาดการวางแผนในเรื่องการดูแลรักษา ปiญหาเนื่องจากการพัฒนาบ&านเมืองท่ีมีต�อการทําลายศาลเจ&า 
และปiญหาการไม�ให&ความสําคัญในการศึกษาเรื่องสถาปiตยกรรมและศิลปกรรมจีนในประเทศไทย 

 กองแผนและนโยบาย สํานักผังเมือง กรุงเทพมหานคร (2554) นําเสนอแนวความคิดใน
การอนุรักษ�และพัฒนาศาลเจ&าโดยสรุปได& ดังนี้ 

1. ทําการข้ึนทะเบียนศาลเจ&าท่ีมีคุณค�าในเรื่องสถาปiตยกรรม ศิลปกรรม 
2. จัดการอบรมเพ่ือสร&างทัศนคติท่ีดีและถูกต&องต�อการอนุรักษ�และสร&างจิตสํานึกท่ีเห็นถึง

คุณค�าของสถาปiตยกรรมและศิลปกรรมในศาลเจ&าจีน แก�บุคลากรท่ีเก่ียวข&องกับศาลเจ&าท้ังทางตรง
และทางอ&อม 

3. เจ&าของหรือหน�วยงานท่ีดูแลศาลเจ&ารวมกลุ�มกัน เพ่ือจัดต้ังหน�วยงานหลักท่ีมีหน&าท่ีใน
การประสานงาน ให&ความรู&ด&านต�างๆ กองทุนเพ่ือการอนุรักษ� วางแนวทางการอนุรักษ�และงานด&านอ่ืนๆ 
ท่ีเก่ียวข&อง 

4. ทําการปรับปรุงระบบการบริหารงานศาลเจ&าให&โปร�งใสเปsดเผยและเป*นท่ีน�าเชื่อถือของ
สาธารณชนเพ่ือให&มีจํานวนผู&สักการะเพ่ิมข้ึน 

5. ทําการศึกษา พัฒนา เรื่องข&อมูลและความรู&ท่ีเก่ียวกับสถาปiตยกรรมและศิลปกรรมจีน
เพ่ือเก็บรักษาไว&เป*นหลักฐานเพ่ือการศึกษาและเพ่ือวางแนวทางอนุรักษ�ได&อย�างเหมาะสม ด&วย
การประสานงานหรือกระตุ&นบทบาทของสมาคมกลุ�มอาชีพช�างท่ีเก่ียวข&องกับสถาปiตยกรรมและ
ศิลปกรรมในการอนุรักษ�ตามหลักวิชาการและสืบทอดองค�ความรู&ดังกล�าว รวมท้ังศาลเจ&าทุกแห�งทํา
บันทึกข&อมูลและความหมายของสถาปiตยกรรมและศิลปกรรมในศาลเจ&าอย�างละเอียด และมีการตรวจ
สภาพศาลเจ&าแต�ละแห�งและอนุรักษ� โดยเฉพาะอย�างยิ่ง องค�รูปเคารพ สัญลักษณ�ศิริมงคล การวางผัง
บริเวณ บรรยากาศแห�งความศักด์ิสิทธิ์ พิธีกรรม รูปแบบสถาปiตยกรรมและโครงสร&าง  
 ศรัณญา กาญจนวงศ< และคณะ (2559) ศึกษารูปแบบและกลยุทธ�การดําเนินงานของ
มูลนิธิสว�างเบญจธรรม จังหวัดสมุทรสงคราม ภายใต&วัตถุประสงค�เพ่ือศึกษารูปแบบและกลยุทธ�การ
ดําเนินงานของมูลนิธิสว�างเบญจธรรม จังหวัดสมุทรสงคราม เป*นงานวิจัยที่ใช&ระเบียบวิธีวิจัยเชิง
คุณภาพ ดําเนินการวิจัยด&วยระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ประเภทการวิจัย
แบบกรณีศึกษา (Case study) เก็บข&อมูลด&วยการสัมภาษณ�แบบเจาะลึก (In-depth Interview) กับ
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ผู&ให&ข&อมูลหลัก (Key Informant) จํานวน 13 คน ท่ีเป*นผู&บริหาร คณะกรรมการและหัวหน&างานฝ{ายต�างๆ 
มูลนิธิสว�างเบญจธรรม ทําวิเคราะห�ข&อมูลเชิงเนื้อหา (Content analysis) จากข&อมูลท่ีได&จากการ
สัมภาษณ�และเอกสารท่ีเก่ียวข&อง รวมท้ังตรวจสอบคุณภาพของข&อมูลด&วยวิธีการแบบสามเส&า (Triangulation)  

 ผลการวิจัย พบว�า มูลนิธิสว�างเบญจธรรม เป*นองค�กรเอกชนท่ีก�อต้ังโดยมิได&แสวงหาผลกําไร 
ก�อต้ังข้ึนเม่ือ ปX พ.ศ. 2503 เพ่ือดําเนินงานด&านสาธารณกุศลและด&านความเชื่อทางศาสนา ดําเนินการ
ในรูปแบบของคณะกรรมการบริหารมูลนิธิตําแหน�งต�างๆ ได&แก� ประธานมูลนิธิ รองประธานกรรมการ
มูลนิธิ เลขานุการมูลนิธิ เหรัญญิก และคณะกรรมการมูลนิธิ รวมจํานวนประมาณ 120 คน โดยจะมี
การประชุมใหญ�ของคณะกรรมการปXละ 2 ครั้ง และมีวาระดํารงตําแหน�งคราวละ 4 ปX และอาศัยการ
เลือกต้ังในการคัดเลือกคณะกรรมการ  

 การดําเนินงานของมูลนิธิเป*นไปตามท่ีกฎหมายท่ีเก่ียวกับการจัดต้ังและวิธีการบริหารงาน
ของมูลนิธิกําหนด มีการกําหนดนโยบาย และดําเนินการตามนโยบายนั้น การควบคุมการเงินและ
ทรัพย�สินต�างๆ ของมูลนิธิ การเสนอรายงานกิจการ รายงานการเงิน และบัญชีงบดุล รายได& รายจ�าย 
ต�อหน�วยงานท่ีกํากับ  

 กระบวนการดําเนินงานของมูลนิธิสว�างเบญจธรรม ประกอบด&วยองค�ประกอบและข้ันตอน
ด&านต�างๆ ซ่ึงมีองค�ประกอบ 5 ประการ ดังนี้ 

 องค�ประกอบท่ี 1 (Input) ปiจจัยท่ีจําเป*นในการดําเนินงาน ประกอบด&วย 1) ทรัพยากรบุคคล 
(สมาชิกและอาสาสมัคร) 2) ทรัพยากรทุน (ด&านของของรายรับ ด&านของรายจ�าย) และ 3) ทรัพยากร
ด&านวัสดุอุปกรณ� (ท่ีใช&ในกิจกรรมทางพิธีกรรมและการกู&ภัย) 

 องค�ประกอบท่ี 2 (Process) กระบวนการในการดําเนินงาน ประกอบด&วย 1) ประเภท
ของการดําเนินงาน ได&แบ�งการทํางานในด&านต�างๆ ออกเป*นภารกิจ 5 ภารกิจ ได&แก� ด&านการ
ฌาปนกิจสงเคราะห� ด&านโรงเรียนกงหลีเจี้ยนหมิน ด&านกู&ภัยสว�างเบญจธรรม ด&านเชิงสาธารณะ และ
ด&านพิธีกรรม 2) กลยุทธ�ในการดําเนินงาน ประกอบด&วย 6 กลยุทธ� คือ กลยุทธ�ด&านพิธีกรรม กลยุทธ�
ด&านอาสา กลยุทธ�ด&านการสร&างแบบอย�างท่ีดีในการกลยุทธ�ด&านการเอาใจใส�ต�อการบริการ กลยุทธ�
ด&านการสร&างเครือข�ายความร�วมมือ และกลยุทธ�ด&านการสร&างการมีส�วนร�วมกับชุมชน   

 องค�ประกอบท่ี 3 (Output) ผลลัพธ�ในการดําเนินงาน  ท่ีเป*นท่ีเกิดข้ึนจากการดําเนินงาน 
ประกอบด&วยกิจกรรมในการดําเนินงานตลอดปXท้ังในด&านพิธีกรรม ด&านสาธารณประโยชน� และในด&าน
โครงการต�างๆ   

 องค�ประกอบท่ี 4 (Feedback) ภาพสะท&อนของการดําเนินงาน ได&แก� 1) ภาพลักษณ�ของ
มูลนิธิ ด&วยมูลนิธินั้นเป*นองค�กรสาธารณกุศลท่ีไม�แสวงหาผลกําไร ทําให&สังคมให&การยอมรับและยกย�อง
มูลนิธิ ซ่ึงส�งผลต�อเนื่องทําให&ประชาชนเห็นถึงความสําคัญและเข&ามาให&การช�วยเหลือ สําหรับกรณี
ภาครัฐ มีการให&การยอมรับท่ีเป*นรูปธรรม ด&วยการบันทึกและให&การให&รางวัลกับมูลนิธิ ซ่ึงเป*นผลมาจาก
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การมีส�วนในการช�วยส�งเสริมการปฏิบัติงานของหน�วยงานภาครัฐ และ 2) ปiญหา อุปสรรคและการแก&ไข
ในการดําเนินงานของมูลนิธิ มักเกิดปiญหาในด&านการขาดแคลนทรัพยากรในการดําเนินงาน ด&าน
ทรัพยากรบุคคลท่ีไม�เพียงพอต�อภารกิจในการดําเนินงาน รวมท้ังปiญหาในการสร&างแรงบันดาลใจใน
การทํางานของอาสาสมัคร ซ่ึงมีแนวทางในการแก&ไขด&วยการสนับสนุนด&านงบประมาณเพ่ิมเติมและ
การสํารองจากคณะกรรมการท่ีมีความพร&อม รวมท้ังมีการสร&างโครงการเก่ียวกับการสร&างขวัญและ
กําลังใจต�ออาสาสมัครท่ีเข&าร�วมกับมูลนิธิ 

 องค�ประกอบท่ี 5 (Environment) ผลกระทบต�อการดําเนินงานจากปiจจัยอ่ืน ได&แก� ปiญหา
ทางด&านเศรษฐกิจ ถือเป*นปiจจัยสําคัญท่ีส�งผลต�อรายรับและความพร&อมของคณะกรรมการ อาสาสมัคร
และสมาชิกของมูลนิธิ อันส�งผลกระทบต�อการดําเนินงานท้ังทางตรงและทางอ&อมของมูลนิธิ รวมท้ัง
ภารกิจท่ีเพ่ิมขึ้นอย�างต�อเนื่อง โดยเฉพาะภารกิจด&านอาสากู&ภัย จึงทําให&มูลนิธิต&องมีการปรับตัว
และวางแผนสําหรับการรองรับภาวะดังกล�าว  

 นอกจากนี้ หากพิจารณาด&านความสัมพันธ�กับหน�วยงานหรือองค�กรของภาครัฐนั้น เป*นไป
ในลักษณะการสนับสนุนการทํางานในด&านต�างๆ ของรัฐ ในรูปแบบของการเก้ือกูลกัน ในการมีส�วนช�วย
การดําเนินงานของภาครัฐ ท่ีเป*นข&อจํากัดของภาครัฐและสนับสนุนการพัฒนาชุมชนและสังคมต�างๆ 
ร�วมกับภาครัฐ  
 Weerawardena et al. (2010) วิจัยเรื่อง Sustainability of nonprofit organization: 
An empirical investigation ภายใต&วัตถุประสงค� 1) เพ่ือ ศึกษาอิทธิพลของสภาพแวดล&อมท่ีมีผลต�อ
การปรับกลยุทธ�ขององค�การไม�แสวงหาผลกําไร 2) เพื่อศึกษากลยุทธ�สําหรับความยั่งยืนขององค�การ
ไม�แสวงหาผลกําไร และ 3) เพ่ือศึกษากลยุทธ�การสร&างคุณค�าทางสังคมสําหรับความยั่งยืนขององค�การ
ไม�แสวงหาผลกําไร 

 ดําเนินการวิจัยด&วยการเก็บข&อมูลกับองค�การไม�แสวงหาผลกําไรท่ีได&รับความนิยมและ
เป*นองค�การท่ีมีลักษณะการประกอบการทางสังคม จํานวน 10 องค�การ ด&วยการสัมภาษณ�จาก
ผู&บริหาร (CEO) มีการทบทวนเอกสารและวิเคราะห�ทฤษฎีประกอบการวิจัย โดยมีการตรวจสอบ
ความเชื่อม่ันและความเท่ียงตรงของข&อคําถาม 

 ผลการวิจัย พบว�า การดําเนินงานขององค�การไม�แสวงหาผลกําไรในปiจจุบันต&องเผชิญกับ
ภาวะความเปลี่ยนแปลง การแข�งขันและความท&าทายต�างๆ ด&วยเหตุนี้ การเป*นองค�การไม�แสวงหาผลกําไร
ท่ียั่งยืน จําเป*นต&องดําเนินการในลักษณะการเป*นการประกอบการเพ่ือสังคม โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

1. การประยุกต�ใช&กลยุทธ�เพื่อความอยู�รอด ได&แก� การเตรียมพร&อมสําหรับการแข�งขัน
ระหว�างองค�การและสภาพการเปลี่ยนแปลง มีความกระตือรือร&นและแสวงหาโอกาส รวมท้ังสร&างการ
ยอมรับจากสังคม ทั้งนี้ พยายามลดการพ่ึงพาอาศัยภาครัฐ แต�พยายามจัดการองค�การให&ดีและเพ่ิม
การปกครองตนเองจากความร�วมมือของสังคม 
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2. การสร&างกลยุทธ�เสริมประสิทธิภาพการดําเนินงาน ด&วยการเสริมสร&างรายได& สําหรับ
การดําเนินงานขององค�การและลดค�าใช&จ�ายขององค�การ 

3. การคุณค�าทางสังคม ด&วยการทบทวนภารกิจและเปyาหมาย มีการประยุกต�ใช&แนวคิดท่ี
เป*นแบบอย�างท่ีประสบผลสําเร็จตามแบบบริษัทหรืออุตสาหกรรมต�างๆ และลงทุนกับนวัตกรรมท่ีมี
คุณค�า รวมท้ังการสร&างเครือข�ายความร�วมมือท้ังภาครัฐและภาคเอกชน      

 โดย แนวทางในการสร&างองค�การไม�แสวงหาผลกําไรท่ียั่งยืน ต&องอาศัยการพัฒนาองค�การ
ตามแบบการประกอบการเพ่ือสังคม โดยไม�ละทิ้งเปyาหมายในการสร&างคุณค�าทางสังคม ซ่ึงมิใช�การ
แสวงหาผลกําไรเชิงพาณิชย�เพียงอย�างเดียว รวมท้ังการขับเคลื่อนองค�การต&องอาศัยกลยุทธ� เพ่ือความ
อยู�รอดและกลยุทธ�การเสริมประสิทธิภาพการดําเนินงาน 
 Smith (2010) ดําเนินการศึกษาเก่ียวกับการพัฒนาองค�การไม�แสวงหาผลกําไร ด&วยการ
ปรับรูปแบบองค�การเป*นองค�การแบบผสมผสาน (hybrid organizations) จากการศึกษาในหัวข&อ
เรื่อง Hybridization and nonprofit organization: The governance challenge  

 โดยผลการศึกษา พบว�า การพัฒนาองค�การตามแนวทางข&างต&น ด&วยการปรับรูปแบบ
องค�การเป*นองค�การแบบผสมผสาน (hybrid organizations) จะนําไปสู�ศักยภาพในการดําเนินงาน
ขององค�การ และประสิทธิภาพในการจัดการ ทําให&สามารถจัดการภารกิจและเปyาหมายท่ีนําไปสู�การ
บรรลุเปyาหมายและภารกิจเพ่ือสังคมและชุมชน ส�งผลให&เกิดการยอมรับและเป*นประโยชน�ต�อการพัฒนา
สู�การเป*นองค�การท่ียั่งยืนในท่ีสุด ประกอบด&วยหลักการสําหรับการพัฒนา 3 ประการ ได&แก� 

1. การดําเนินงานตามแบบแผนของการจัดการในเชิงธุรกิจของภาคเอกชน โดยมุ�งสร&าง
ประสิทธิภาพในการดําเนินงานให&กับองค�การ มีการพัฒนากลยุทธ�ท่ีสร&างการแข�งขัน และทํางานท่ีท&าทาย
ด&วยความเป*นมืออาชีพ ท่ีสามารถสร&างการยอมรับให&เกิดข้ึนกับองค�การ ควบคู�กับการสร&างความเป*น
องค�การสาธารณะ ท่ีมีเครือข�ายความร�วมมือ และมีบทบาทในการดําเนินงานร�วมกับชุมชนและสังคม  

2. ความสัมพันธ�กับภาครัฐ ท่ีต&องพัฒนามิติความสัมพันธ�กับภาครัฐ ท่ีรัฐต&องแสดงบทบาท
เป*นผู&กํากับและควบคุม ซ่ึงมีการสนับสนุนการดําเนินงานท่ีจําเป*น โดยเปsดโอกาสให&องค�การไม�แสวงหา
ผลกําไรมีอิสระในการดําเนินงาน 

3. การสร&างความเป*นองค�การสาธารณะ ท่ีมีเครือข�ายความร�วมมือท้ังภาครัฐและภาคเอกชน 
และมีบทบาทในการดําเนินงานร�วมกับชุมชนและสังคม และมีบทบาทการมีส�วนร�วมในการกําหนด
นโยบายร�วมกับภาครัฐ 
 Rinaldi et al. (2015) วิจัยเก่ียวกับการพัฒนาองค�การไม�แสวงหาผลกําไร ในหัวข&อ 
Conceptual design of a Decision support System for the economic sustainability of 
nonprofit organization ด&วยการศึกษาองค�ประกอบและผลจากการใช&ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ 
(DDS) ซ่ึงเป*นการออกแบบระบบดังกล�าว เพื่อสนับสนุนระบบการจัดการขององค�การไม�แสวงหา
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ผลกําไรในประเทศอิตาลี เก็บข&อมูลจากกรณีศึกษากับ Misericordia ท่ีเป*นองค�การไม�แสวงหาผลกําไรท่ี
มีชื่อเสียงในประเทศอิตาลี 

 ผลการวิจัย พบว�า ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ (DDS) เป*นการประยุกต�แนวคิดทางการ
บริหารจัดการเกี่ยวกับ มิติการบริหารทรัพยากรบุคคล มิติการคลังและงบประมาณ และมิติการ
สื่อสารและการตลาด เพ่ือพัฒนาเป*นระบบสนับสนุนการตัดสินใจดังกล�าว ซ่ึงมีองค�ประกอบย�อยใน
แต�ละมิติ ดังนี้ 

 มิติการบริหารทรัพยากรบุคคล ครอบคลุมเก่ียวกับข&อมูลความคิดเห็นของอาสาสมัคร 
และการจัดการความเสี่ยงท่ีเก่ียวข&อง เพ่ือวางแผนการพัฒนาปรับปรุง 

 มิติการคลังและงบประมาณ ครอบคลุมเก่ียวกับ สมรรถนะทางเศรษฐกิจขององค�การ การ
ประเมินผลเก่ียวกับองค�การไม�แสวงหาผลกําไร ตัวอย�างของความล&มเหลว การเปรียบกับองค�การอ่ืน 
ข&อมูลการควบคุม และวงจรการดําเนินงานและโครงการ   

 มิติการสื่อสารและการตลาด ครอบคลุมเกี่ยวกับ แผนการดําเนินงานด&านการสื่อสาร 
แผนการดําเนินงานด&านการตลาด และการประเมินความพึงพอใจของลูกค&าท่ีมีต�อองค�การไม�แสวงหา
ผลกําไร 

 จากการวิจัย พบว�า ระบบสนับสนุนการตัดสินใจเป*นโปรแกรมท่ีพัฒนาข้ึนมา เพ่ือช�วยใน
การบริหารจัดการองค�การไม�แสวงหาผลกําไร ซึ่งเป*นส�วนสําคัญต�อการสร&างประสิทธิภาพในการ
ดําเนินงานและส�งเสริมศักยภาพองค�การเก่ียวกับประเด็นด&านการบริหารทรัพยากรบุคคลขององค�การ 
ระบบงบประมาณท่ีมีข&อมูลเปรียบเทียบและสร&างความประหยัดในการดําเนินงาน รวมท้ังการสื่อสาร
และการตลาดท่ีทําให&เกิดทรัพยากรอ่ืนๆ ท่ีจําเป*นอย�างมีแบบแผนในการดําเนินงานท่ีชัดเจน อันนําไปสู�
การเกิดความยั่งยืนขององค�การในมิติทางเศรษฐกิจ 
 Felicio et al (2013) วิจัยในหัวข&อ Social Value and organizational performance in 
non – profit social organizations: Social entrepreneurship, leadership, and socioeconomic 
context effect โดยศึกษาบทบาทและความสัมพันธ�ระหว�างตัวแปรความเป*นผู&ประกอบการสังคม 
คุณค�าทางสังคมผู&นําทางการเปลี่ยนแปลงและศักยภาพองค�การ ในบริบทของเศรษฐสังคม ซ่ึงถือเป*น
ตัวแปรกลาง (moderating variable)  

 ดําเนินการวิจัยด&วยระเบียบวิธีเชิงในเชิงผสมผสาน (Mix Methodology  Research) 
เป*นการวิจัยแบบสํารวจ เก็บข&อมูลด&วยแบบสอบถามแบบลิเคิร�ทในการประเมิน พัฒนาแบบสอบถาม
จากการทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวข&องกับประเด็นความเป*นผู&ประกอบการสังคม คุณค�าทางสังคม 
ผู&นําทางการเปลี่ยนแปลงศักยภาพองค�การ และเศรษฐศาสตร�สังคม มีการตรวจสอบคุณภาพของ
เครื่องมือด&วยการหาค�าความเชื่อม่ันและความเท่ียงตรง ใช&การแจกแบบสอบถามออนไลน�ไปยังองค�การ 
ไม�แสวงหาผลกําไรในประเทศโปรตุเกสในช�วงปลายปX 2011 โดยได&รับการตอบกลับ จํานวน 2414 
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ตัวอย�าง และมีการสัมภาษณ�กับผู&บริหารองค�การทางโทรศัพท� จํานวน 8 องค�การ โดยมีการวิเคราะห�
ข&อมูลเชิงประเมินด&วยการวิเคราะห�ความสัมพันธ�เชิงโครงสร&าง CFA 

 ผลการวิจัย พบว�า ตัวแปรความเป*นผู&ประกอบการสังคม มีอิทธิพลในทางบวกในระดับสูง
ต�อตัวแปรการสร&างคุณค�าทางสังคม และตัวแปรความเป*นผู&ประกอบการทางสังคมและตัวแปรภาวะ
ผู&นําการเปลี่ยนแปลงมีอิทธิพลต�อตัวแปรศักยภาพขององค�การ ในขณะท่ีตัวแปรบริบทของเศรษฐสังคม 
พิสูจน�ถึงความสําคัญในเชิงการปรับความสัมพันธ�ร�วมกันระหว�างตัวแปรต�างๆ กล�าวคือ ในบริบท
ท่ีไม�เอ้ืออํานวยทางเศรษฐกิจ ตัวแปรภาวะผู&นําทางการเปลี่ยนแปลงจะมีความเก่ียวข&องต�อการสร&าง
คุณค�าทางสังคมและการสร&างศักยภาพขององค�การ 

 ในทางตรงกันข&าม ในสภาพทางเศรษฐสังคมที่เอื้ออํานวย จะส�งผลให&ตัวแปรความเป*น
ผู&ประกอบการสังคม มีบทบาทในการเสริมและสนับสนุนการสร&างคุณค�าทางสังคมและศักยภาพของ
องค�การ และในทิศทางเดียวตัวแปรการสร&างคุณค�าทางสังคมมีผลสําคัญต�อศักยภาพขององค�การ 
 Alcaraz et al. (2009) วิจัยในหัวข&อ Creating sustainable practice in a museum 
context; Adopting service – centricity in non – profit museums โดยศึกษาความคิดเห็นต�อ
การให&บริการของลูกค&าหรือผู&รับบริการและข&อเสนอแนะในการพัฒนาองค�การสู�องค�การท่ียั่งยืน และ
การเปลี่ยนวิธีการจัดการองค�การและกลยุทธ�ทางการตลาดให&เกิดประสิทธิภาพในการดําเนินงาน ใน
บริบทพิพิธภัณฑ�ของประเทศออสเตรเรีย 

 ดําเนินการวิจัยด&วยระเบียบวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ด&วย
การสัมภาษณ�เชิงลึก (in depth - interview) กับลูกค&าหรือผู&รับบริการ จํานวน 20 คน เก่ียวกับการ
ให&บริการ การดําเนินงานและข&อเสนอในเชิงการพัฒนาและการจัดการ รวมท้ังวิเคราะห�ข&อมูลร�วมกับ
ทฤษฎีท่ีได&จากการทบทวนวรรณกรรม 

 ผลการวิจัย พบว�า การวิจัยครั้งนี้เป*นการประเมินถึงภาพสะท&อนของการดําเนินงานและ
การให&บริการท่ีเป*นความผิดเห็นจากประสบการณ�ของลูกค&าหรือผู&รับบริการ ซ่ึงเป*นการแสดงถึงการ
แลกเปลี่ยนทางสังคมจากการให&บริการขององค�การกับลูกค&าหรือผู&รับบริการ ท่ีต&องมีการพัฒนาประสิทธิภาพ
ในการดําเนินงานให&สูงข้ึน ให&เกิดความพึงพอใจของลูกค&าหรือผู&รับบริการ ด&วยข&อเสนอทางการจัดการ
และกลยุทธ�ทางการตลาด 

 ข&อเสนอในการพัฒนาท่ีสําคัญขององค�การท่ีศึกษา คือ การเปลี่ยนแปลงพิพิธภัณฑ�ให&เป*น
ท้ังสถานท่ีแห�งการเรียนรู&ควบคู�กับความบันเทิง ซึ่งมีความจําเป*นต&องพัฒนาเก่ียวกับบุคลากร และ
เทคโนโลยี ท่ีสามารถเสริมประสบการณ�ของผู&รับบริการหรือลูกค&า และใช&แนวคิดทางการตลาดในการ
วิเคราะห�ถึงกลุ�มผู&รับบริการหรือลูกค&า โดยพัฒนาและปรับปรุงให&ครอบคลุมกลุ�มต�างๆ เพื่อเพ่ิม
จํานวนของผู&รับบริการ และปรับทัศนคติเก่ียวกับภารกิจท่ีเน&นการให&บริการ บุคลิกภาพ ปฏิสัมพันธ�
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กับลูกค&า การประยุกต�ใช&เทคโนโลยีต�าง และระบบการเข&าคิว ซ่ึงเป*นสิ่งท่ีท&าทายต�อการพัฒนาเป*น
องค�การท่ียั่งยืน 
 Oliveira and Silva (2015) วิจัยหัวข&อ The Effects of High Performance Work 
System and Leader Member Exchange Quality on Employee Engagement: Evidence 
from A Brazilian Non – Profit Organization โดยศึกษาความสัมพันธ�ของตัวแปรระบบการทํางาน
ขององค�การสมรรถนะสูง (High performance organization work system: HPWS) และการ
แลกเปลี่ยนระหว�างผู&นํากับสมาชิกองค�การ (Leader member exchange: LMX) ท่ีมีต�อการจ&างงาน 
(Employee engagement) และความต้ังใจในการลาออกจากงาน (Turnover intention) ของบุคลากร
องค�การไม�แสวงหาผลกําไรในประเทศบราซิล เพ่ือกําหนดกลยุทธ�ในการบริหารทรัพยากรบุคคลของ
องค�การประเภทนี้ 

 ดําเนินการวิจัยด&วยระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ด&วยการหา
ความสัมพันธ�ระหว�างตัวแปรต�างๆ เก็บข&อมูลกับบุคลากรขององค�การไม�แสวงหาผลกําไรในประเทศ
บราซิล จํานวน 189 คน ด&วยแบบสอบถามที่พัฒนาตัวแปรมาจากการทบทวนวรรณกรรมและการ
ตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ ด&วยการหาค�าความน�าเชื่อถือและความเท่ียงตรง มีการวิเคราะห�ข&อมูล
ด&วยการใช&สถิติการถดถอยเชิงพหุ (Multiple regression) 

 ผลการวิจัย พบว�า ตัวแปรความสัมพันธ�ของตัวแปรระบบการทํางานขององค�การสมรรถนะสูง 
(High performance organization work system: HPWS) และการแลกเปลี่ยนระหว�างผู&นํากับ
สมาชิกองค�การ (Leader member exchange: LMX) มีอิทธิพลในทางบวกต�อตัวแปรการจ&างงาน 
(Employee engagement) และในทางตรงกันข&ามตัวแปรการจ&างงาน (Employee engagement) 
มีอิทธิพลในทางลบต�อตัวแปรความต้ังใจในการลาออกจากงาน (Turnover intention) จึงแสดงให&
เห็นถึงความสําคัญของระบบการทํางานในลักษณะองค�การสมรรถนะสูง ท่ีมีอิทธิพลต�อกระบวนการ
บริหารงานบุคคล ทั้งการจ&างงานและการลาออกจากงาน ดังนั้น การพัฒนาการบริหารทรัพยากร
บุคคล จําเป*นต&องพิจารณาถึงประเด็นการแลกเปลี่ยนกันระหว�างผู&นําและสมาชิกในองค�การ ในแง�
ผลตอบแทนกับศักยภาพและผลผลิตจากแรงงานหรือบุคลากรในองค�การ ซ่ึงถือมีผลต�อการจ&างงานท่ี
มีประสิทธิภาพ ซ่ึงจะส�งผลให&ไม�เกิดการลาออกของบุคลากร ด&วยเหตุนี้การบริหารงานบุคคล จึง
มีความสําคัญอย�างยิ่งกับองค�การไม�แสวงหาผลกําไร ซ่ึงจะนําไปสู�การพัฒนาความเป*นองค�การสมรรถนะสูง
ในบริบทขององค�การไม�แสวงหาผลกําไร 
 Wellens and Jegers (2014) ศึกษาเก่ียวกับบทบาทและความสัมพันธ�ของภาคส�วนต�างๆ 
ในกระบวนการบริหารปกครองขององค�การไม�แสวงหาผลกําไร เพ่ือสร&างประสิทธิภาพในการบริหาร
ปกครององค�การไม�แสวงหาผลกําไร ซ่ึงทบทวนวรรณกรรมและวิเคราะห�เอกสาร นําเสนอข&อมูลใน
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หัวข&อ “Effective governance in nonprofit organization: A literature based multiple 
stakeholder approach” 

 ผลการศึกษา พบว�า ปiจจุบันองค�การไม�แสวงหาผลกําไรเกิดข้ึนอย�างมากมาย และมีการ
ให&ความสําคัญกับการสร&างประสิทธิภาพขององค�การอย�างต�อเนื่อง ซ่ึงหากวิเคราะห�บริบทขององค�การ
ตามแนวคิดการบริหารปกครอง (Governance) การจะพัฒนาประสิทธิภาพของการบริหารปกครอง
องค�การไม�แสวงหาผลกําไร จําเป*นต&องพิจารณาประเด็นผู&ที่มีส�วนเกี่ยวข&อง (stakeholder) ซ่ึงมี
บทบาทสําคัญในการดําเนินงานขององค�การในระดับต�างๆ ท่ีประกอบไปด&วยความหลากหลาย และ
ความคาดหวังต�อการบริหารจัดการท่ีดี (good governance) ด&วยเหตุนี้ จึงต&องเน&นไปท่ีความสัมพันธ�
ระหว�างการบริหารและความต&องการของผู&ท่ีเก่ียวข&องต�าง ซ่ึงมีมากมาย เช�น รัฐบาล องค�การภาครัฐ 
ผู&รับผลประโยชน� ภาคเอกชน ประธานองค�การหรือกองทุน ระบบการบริหารจัดการและอาสาสมัคร 
รวมท้ังบุคลากรขององค�การ  

 ความสัมพันธ�ท่ีเกิดข้ึนมีหลายทิศทาง ประกอบด&วยความร�วมมือและความขัดแย&ง โดยเฉพาะ
ความขัดแย&งท่ีเกิดข้ึนท่ีไม�ตรงหรือสอดคล&องกับวัตถุประสงค�การดําเนินงานหรือเปyาหมายของผู&ท่ีเก่ียวข&อง 
ด&วยเหตุนี้แนวคิดเก่ียวกับความพร&อมในความรับผิดชอบได& (Accountability) จึงเป*นแนวคิดสําคัญ
ในการสร&างความสัมพันธ�ระหว�างผู&ท่ีเก่ียวข&องในกระบวนการดําเนินงานและการบริหารปกครอง
องค�การ ให&เกิดความวางใจต�อกันในการทํางานหรือมีความสัมพันธ�ต�อกัน 

 สําหรับการพัฒนาประสิทธิภาพการดําเนินงานขององค�การไม�แสวงหาผลกําไร จึงมีความ
จําเป*นต&องให&ความสําคัญกับโครงสร&างองค�การท่ีตอบสนองต�อผู&มีส�วนเก่ียวข&องในลักษณะการบริหาร
ปกครอง ซ่ึงจะทําให&เกิดประสิทธิภาพในการดําเนินงาน การเรียนรู&ร�วมกัน การแลกเปลี่ยนทรัพยากร
และผลประโยชน�ร�วมกัน รวมท้ังความร�วมมือต�างๆ ท่ีจะเกิดข้ึน ภายใต&วางไว&วางใจต�อกันบนพ้ืนฐาน
ของความพร&อมในการรับผิดชอบได& 
 Macedo et al. (2016) วิจัยหัวข&อ Revisiting the link between mission statement 
and organizational performance in the non – profit sector: The mediating effect of 
organizational commitment เป*นการศึกษาความสัมพันธ�ระหว�างตัวแปรการชี้แจงภารกิจ 
(mission statement) กับตัวแปรศักยภาพขององค�การ (organizational performance) โดยมีตัวแปร
ความมุ�งม่ันในองค�การ (organizational commitment) เป*นตัวแปรกลาง (mediating variable) 
ในบริบทขององค�การไม�แสวงหาผลกําไร ประเภทองค�การด&านสุขภาพ ในประเทศโปรตุเกส 

 ดําเนินการวิจัยด&วยระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ด&วยการแจก
แบบสอบถามกับองค�การไม�แสวงหาผลกําไร ประเภทองค�การด&านสุขภาพ ในประเทศโปรตุเกส จํานวน 
112 องค�การ พัฒนาแบบสอบถามจากการทบทวนวรรณกรรมและการรวบรวมเอกสารท่ีเก่ียวข&องกับ
ความสัมพันธ�ระหว�างตัวแปรความสัมพันธ�ระหว�างตัวแปรการชี้แจงภารกิจ ตัวแปรศักยภาพของ
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องค�การ และตัวแปรความมุ�งม่ันในองค�การ มีการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือด&วยการหาค�าความ
เชื่อม่ันและความเท่ียงตรง และวิเคราะห�ข&อมูลความสัมพันธ�ของตัวแปรด&วยการใช&โปรแกรมวิเคราะห�
สถิติ HTMT  

 ผลการวิจัย พบว�า ตัวแปรการชี้แจงภารกิจ (mission statement) มีอิทธิพลในทางบวก
กับตัวแปรศักยภาพขององค�การ (organizational performance) ซึ่งหมายถึงเม่ือองค�การมีการ
ชี้แจงภารกิจท่ีชัดเจน สร&างความเข&าใจให&กับสมาชิกและผู&ท่ีเก่ียวข&องในภาคส�วนต�างๆ ก็จะเป*นส�วนสําคัญ
ในการส�งต�อการเกิดศักยภาพในการดําเนินงานขององค�การ  

 แต�ในทางกลับกันตัวแปรความมุ�งม่ันในองค�การ (organizational commitment) ได&มี
ความสัมพันธ�เชิงอิทธิพลต�อกันระหว�างตัวแปรการชี้แจงภารกิจ (mission statement) และตัวแปร
ศักยภาพขององค�การ (organizational performance) ซ่ึงหมายถึงการท่ีองค�การมีการชี้แจงภารกิจ
ท่ีชัดเจน จะนําไปสู�การเกิดความมุ�งม่ันในองค�การหรือในการปฏิบัติงาน รวมท้ังหากเกิดความมุ�งม่ัน 
ในการปฏิบัติงาน มีความทุ�มเทและต้ังใจในการดําเนินภารกิจตามท่ีได&รับมอบหมาย ย�อมจะนําไปสู�
การเกิดศักยภาพในการดําเนินงานขององค�การ 

 ทั้งนี้ เมื่อทดสอบความสัมพันธ�ของตัวแปรทั้ง 3 ตัวแปร โดยมีตัวแปรความมุ�งมั่นใน
องค�การเป*นตัวแปรกลาง พบว�า ส�งผลต�อความสัมพันธ�ที่ดีขึ้นระหว�างตัวแปรการชี้แจงภารกิจกับ
ศักยภาพขององค�การ ดังนั้น หากพิจารณาถึงความต&องการพัฒนาศักยภาพขององค�การให&เกิดข้ึน จึง
ต&องมีการให&ความสําคัญกับการชี้แจงภารกิจขององค�การให&ชัดเจน และสร&างความเข&าใจแก�บุคคลใน
การปฏิบัติงาน ซ่ึงจะนํามาสู�การเกิดความมุ�งม่ันในองค�การและเป*นผลดีในการสร&างศักยภาพขององค�การ 
 จากการทบทวนวรรณกรรมประเด็นงานวิจัยท่ีเก่ียวข&อง ผู&วิจับ พบว�า งานวิจัยท่ีส�วนใหญ�
เก่ียวข&องกับการวิจัย เรื่อง การพัฒนาแนวทางการจัดการองค�การไม�แสวงหาผลกําไรประเภทศาลเจ&า
ในความปกครองของกระทรวงมหาดไทยสู�การเป*นองค�การท่ียั่งยืน แบ�งออกเป*น 3 ประเด็น ได&แก� 

1. ประเด็นท่ีเก่ียวข&องกับการบริหารงาน รูปแบบการดําเนินงาน กลยุทธ�ในการดําเนินงาน 
บทบาทความสําคัญ ปiญหาอุปสรรคและแนวทางการพัฒนาองค�การไม�แสวงหาผลกําไรและศาลเจ&า
จีนในประเทศไทย ซ่ึงทําให&ผู&วิจัยทราบถึงบทบาท หลักการ ข้ันตอน องค�ประกอบ ปiญหา อุปสรรค
และการพัฒนาการดําเนินงานของศาลเจ&าจีนในประเทศไทย ท้ังในมิติของศาลเจ&าในความปกครอง
ของกระทรวงมหาดไทย ศาลเจ&าเอกชนและมูลนิธิหรือองค�การไม�แสวงหาผลกําไรด&านการกุศล           
ซ่ึงทําให&เกิดข&อมูลในเชิงองค�ความรู&และข&อมูลเปรียบเทียบกับบริบทขององค�การต�างๆ  

2. ประเด็นท่ีเก่ียวข&องกับการพัฒนาองค�การไม�แสวงหาผลกําไร โดยมีเปyาหมายเพ่ือสร&าง
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดําเนินงานขององค�การ รวมท้ังการมุ�งสู�การเป*นองค�การท่ียั่งยืน 
ซ่ึงทําให&ผู&วิจัยทราบว�า งานวิจัยท่ีเก่ียวข&องกับประเด็นการสร&างความยั่งยืนขององค�การในบริบทของ
องค�การไม�แสวงหาผลกําไรประเภทศาลเจ&าในความปกครองของกระทรวงมหาดไทย มีค&อนข&างจํากัด 
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โดยเฉพาะงานวิจัยในบริบทสังคมไทย โดยงานวิจัยที่เกี่ยวข&องกับประเด็นดังกล�าว ส�วนใหญ�เป*น
งานวิจัยต�างประเทศ ท้ังนี้ ประเด็นสําคัญจากข&อมูลของงานวิจัยท่ีเก่ียวข&อง ส�วนใหญ�เป*นข&อเสนอเชิง
การพัฒนาและประยุกต�ใช&แนวคิด เทคนิคและประเด็นทางการบริหาร สําหรับการพัฒนา และมีบางประเด็น
ท่ีเสนอแนวทางการพัฒนาที่เชื่อมโยงเกี่ยวข&องกับประเด็นการบริหารปกครอง ซ่ึงทําให&ผู&วิจัยเกิด
แนวทางในการประยุกต�ใช&กับการวิจัยต�อไป 

3. ประเด็นเก่ียวกับแนวทางการวิจัยหรือวิธีการวิจัย ซ่ึงงานส�วนใหญ�ท่ีเป*นประเด็นการ
ประยุกต�ใช&แนวคิด เทคนิคและประเด็นทางการบริหาร สําหรับการพัฒนาองค�การไม�แสวงหาผลกําไร 
มักดําเนินการวิจัยใน 2 ลักษณะ ได&แก� การดําเนินการวิจัยด&วยระเบียบวิธีเชิงคุณภาพ ในแง�ของการ
ทบทวนเอกสารและการสัมภาษณ�หรือสนทนากลุ�ม เพ่ือรวบรวมข&อมูลในลักษณะสํารวจข&อมูลท่ียังมี
ข&อมูลเก่ียวข&องไม�มากนัก และการศึกษาด&วยระเบียบวิธีเชิงปริมาณท่ีเน&นการศึกษาความสัมพันธ�ของ
ตัวแปร ท่ีพัฒนาข้ึนจากการทบทวนวรรณกรรม ทั้งนี้ ทําให&ผู&วิจัยทราบถึงแนวทางสําคัญในการ
ออกแบบวิธีวิจัยในข้ันตอนต�อไป 
 ด&วยเหตุนี้ จากการทบทวนวรรณกรรมในประเด็นท่ีเก่ียวข&องกับแนวทางการจัดการองค�การ
ไม�แสวงหาผลกําไรประเภทศาลเจ&าในความปกครองของกระทรวงมหาดไทยสู�การเป*นองค�การท่ียั่งยืน 
จึงทําให&ผู&วิจัยวิเคราะห�และสังเคราะห�ข&อมูลท่ีเก่ียวข&อง เพ่ือนําไปใช&ประโยชน�กับการดําเนินการวิจัย
ในครั้งนี้ ท่ีประกอบด&วย 1) การสนับสนุนปiญหา วัตถุประสงค�และนิยามศัพท�ของการวิจัย 2) การพัฒนา
กรอบแนวคิดสําหรับการวิจัย 3) การดําเนินการวิจัยข้ันตอนท่ี 1 – 3 และ 4) การอภิปรายผลการวิจัย 
โดยสรุปได&ตามตารางท่ี 3 แสดงความสัมพันธ�ของประเด็นการทบทวนวรรณกรรมกับแนวทางการศึกษา
และใช&ประโยชน� ดังต�อไปนี้ 
 



 
 

 

90 

ตารางที่ 3 แสดงความสัมพันธ�ของประเด็นการทบทวนวรรณกรรมกับแนวทางการศึกษาและใช&ประโยชน� 
ประเด็นการทบทวนวรรณกรรม 

กับแนวทางการศึกษาและใช&ประโยชน� 
แนวทางการศึกษาและใช&ประโยชน� 

การสนับสนุน
ปiญหา 

วัตถุประสงค�
และนิยามศัพท� 
ของการวิจัย 

การพัฒนา            
กรอบแนวคิด

สําหรับ            
การวิจัย 

การดําเนิน 
การวิจัย

ขั้นตอนที่ 1  

การดําเนิน 
การวิจัย

ขั้นตอนที่ 2 

การดําเนิน 
การวิจัย

ขั้นตอนที่ 3 

การอภิปราย
ผลการวิจัย 

แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารปกครอง (Governance) 
- นิยามความหมายของแนวคิดการบริหารปกครอง       
- พัฒนาการของแนวคิดของแนวคิดการบริหาร
ปกครอง 

      

- ลักษณะสําคัญของแนวคิดการบริหารปกครอง       
- ลักษณะการนําแนวคิดการบริหารปกครองไปใช&       
แนวคิดเกี่ยวกับองค<การไม+แสวงหาผลกําไร (Non – Profit Organization: NPO) 
- นิยามความหมายขององค�การไม�แสวงหาผลกําไร       
- พัฒนาการขององค�การไม�แสวงหาผลกําไร       
- ประเภทขององค�การไม�แสวงหาผลกําไร       
- แนวคิดสําหรับการจัดการและการพัฒนาองค�การ
ไม�แสวงหาผลกําไร 
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ตารางที่ 3 แสดงความสัมพันธ�ของประเด็นการทบทวนวรรณกรรมกับแนวทางการศึกษาและใช&ประโยชน� (ต�อ) 
ประเด็นการทบทวนวรรณกรรม 

กับแนวทางการศึกษาและใช&ประโยชน� 
แนวทางการศึกษาและใช&ประโยชน� 

การสนับสนุน
ปiญหา 

วัตถุประสงค�
และนิยามศัพท� 
ของการวิจัย 

การพัฒนา            
กรอบแนวคิด

สําหรับ            
การวิจัย 

การดําเนิน 
การวิจัย

ขั้นตอนที่ 1  

การดําเนิน 
การวิจัย

ขั้นตอนที่ 2 

การดําเนิน 
การวิจัย

ขั้นตอนที่ 3 

การอภิปราย
ผลการวิจัย 

ข�อมูลเกี่ยวกับศาลเจ�าในความปกครองของกระทรวงมหาดไทย 
- ข&อมูลเบื้องต&นเกี่ยวกับศาลเจ&าในประเทศไทย       
- ข&อมูลเกี่ยวกับศาลเจ&าในความปกครองของ
กระทรวงมหาดไทย 

      

- กฎระเบียบและข&อมูลที่เกี่ยวข&องกับการ
ดําเนินงานของศาลเจ&าในความปกครองของ
กระทรวงมหาดไทย 

      

- รูปแบบและกลยุทธ�ในการดําเนินงานของศาลเจ&า
ในความปกครองของกระทรวงมหาดไทย 

      

งานวิจัยที่เกี่ยวข&อง       
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 จากตารางข&างต&น แสดงข&อมูลจากการทบทวนวรรณกรรมและการนําข&อมูลดังกล�าว ไปใช&
ในการดําเนินการวิจัยครั้งนี้ ด&วยการนําองค�ความรู& สาระสําคัญ ประเด็นและแนวคิดต�างๆ ไป
สนับสนุนความสําคัญของปiญหาในการดําเนินการวิจัย ซึ่งมีความสําคัญอย�างยิ่งกับงานวิจัยนี้ ท่ียังมี
ข&อมูลท่ีเก่ียวข&องหรืองานวิจัยท่ีเก่ียวข&องโดยตรงจํานวนจํากัด โดยเฉพาะอย�างยิ่งบริบทขององค�การ
ไม�แสวงหาผลกําไรประเภทศาลเจ&าในความปกครองของกระทรวงมหาดไทย 
 นอกจากนี้ ผู&วิจัยทบทวนวรรณกรรม เพื่อใช&ในการพัฒนากรอบแนวคิดการวิจัยจาก
สาระสําคัญของแนวคิดที่เกี่ยวข&อง ได&แก� แนวคิดการบริหารปกครอง แนวคิดการพัฒนาองค�การ
ไม�แสวงหาผลกําไรและแนวคิดรูปแบบและกลยุทธ�ในการดําเนินงานขององค�การ รวมท้ังงานวิจัย
ท่ีเก่ียวข&อง ซ่ึงใช&ข&อมูลดังกล�าวร�วมกับข&อมูลจากการเก็บข&อมูลเชิงปฐมภูมิ เกิดเป*นกรอบแนวคิดการ
วิจัย 

 ข&อมูลจากการทบทวนวรรณกรรม ผู&วิจัยนําไปใช&ในการดําเนินการวิจัยท้ัง  3 ข้ันตอน 
ได&แก� ข้ันตอนท่ี 1 การประเมินและทบทวนสถานภาพการดําเนินงานขององค�การไม�แสวงหาผลกําไร 
ประเภทศาลเจ&าในความปกครองของกระทรวงมหาดไทย ข้ันตอนท่ี 2 การศึกษาทิศทางและนโยบาย
ในการพัฒนาองค�การไม�แสวงหาผลกําไร ประเภทศาลเจ&าในความปกครองของกระทรวงมหาดไทย สู�
การเป*นองค�การท่ียั่งยืน และข้ันตอนท่ี 3 การพัฒนาแนวทางการจัดการองค�การไม�แสวงหาผลกําไร 
ประเภทศาลเจ&าในความปกครองของกระทรวงมหาดไทย สู�การเป*นองค�การท่ียั่งยืน 

 ผู&วิจัยใช&ประโยชน�จากประเด็นต�างๆ ของการทบทวนวรรณกรรมในลักษณะของการ
วิเคราะห�เนื้อหา สาระสําคัญและความสัมพันธ�กับบริบทของหน�วยการวิจัยและประเด็นการวิจัย เพ่ือ
ประยุกต�ใช&แนวคิดหรือประเด็นต�างๆ เป*นพ้ืนฐานสําคัญในการประเมินและทบทวนสถานภาพการ
ดําเนินงานขององค�การ รวมท้ังการกําหนดทิศทางและนโยบายในการพัฒนา นอกจากนี้ ทําให&ผู&วิจัย
สามารถประยุกต�ใช&หลักการ แนวคิดและสาระสําคัญของแนวคิดหรือทฤษฎีท่ีเกิดข้ึนในการทบทวน
วรรณกรรม เพื่อเป*นแนวคําถามสําหรับการสัมภาษณ�และการสนทนากลุ�มในกระบวนการเก็บ
รวบรวมข&อมูลของข้ันตอนวิจัยท่ี 1 – 3  

 ท้ังนี้ สาระสําคัญต�างๆ ที่เกิดขึ้นจากการทบทวนวรรณกรรม จะเป*นประโยชน� ท่ีผู&วิจัย
สามารถใช&ในการอภิปรายผลการวิจัย เพ่ืออธิบายถึงความสอดคล&อง ความขัดแย&งหรือองค�ความรู&ใหม�
ท่ีเกิดข้ึน ท้ังเชิงแนวคิดหรือทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเก่ียวข&อง อันเป*นนําไปสู�องค�ความรู&หรือประเด็นทาง
วิชาการท่ีเกิดข้ึนจากการวิจัยครั้งนี้  
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บทท่ี 3 

วิธีการดําเนินการวิจัย 

 

 การวิจัยเรื่อง การพัฒนาแนวทางการจัดการองค�การไม�แสวงหาผลกําไรประเภทศาลเจ%า
ในความปกครองของกระทรวงมหาดไทยสู�การเป)นองค�การท่ียั่งยืน มีวัตถุประสงค�ในการวิจัย ประกอบด%วย 
1) เพ่ือประเมินและทบทวนสถานภาพการดําเนินงานขององค�การไม�แสวงหาผลกําไร ประเภทศาลเจ%า
ในความปกครองของกระทรวงมหาดไทย  2) เพ่ือศึกษาทิศทางและนโยบายในการพัฒนาแนวทางการ
จัดการองค�การไม�แสวงหาผลกําไร ประเภทศาลเจ%าในความปกครองของกระทรวงมหาดไทย สู�การ
เป)นองค�การท่ียั่งยืน และ 3) เพ่ือพัฒนาแนวทางการจัดการองค�การไม�แสวงหาผลกําไร ประเภทศาลเจ%า
ในความปกครองของกระทรวงมหาดไทย สู�การเป)นองค�การท่ียั่งยืนเป)นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative 
Research) เพ่ือตอบวัตถุประสงค�การวิจัยท่ีกําหนดไว%ท้ัง 3 ข%อ โดยใช%วิธีการเก็บข%อมูลจากการศึกษา
เอกสารและงานวิจัย (Documentary Analysis) การสัมภาษณ�เชิงลึก (In-depth Interview) และ
การสนทนากลุ�มย�อย (Focus Group Discussion) เพ่ือการหาฉันทามติในเชิงนโยบาย (Policy Meeting) 
ซ่ึงผู%วิจัยแบ�งข้ันตอนดําเนินการวิจัยเป)น 3 ข้ันตอน ดังนี้ 
 ข้ันตอนท่ี 1 การประเมินและทบทวนสถานภาพการดําเนินงานขององค�การไม�แสวงหา
ผลกําไร ประเภทศาลเจ%าในความปกครองของกระทรวงมหาดไทย 
 ข้ันตอนท่ี 1.1 การศึกษาเอกสาร (Documentary Analysis) 
 ข้ันตอนท่ี 1.2 การสัมภาษณ�เชิงลึก (In-depth Interview) 
 ข้ันตอนท่ี 2 การศึกษาทิศทางและนโยบายในการพัฒนาแนวทางการจัดการองค�การไม�แสวงหา
ผลกําไร ประเภทศาลเจ%าในความปกครองของกระทรวงมหาดไทย สู�การเป)นองค�การท่ียั่งยืน 
 ข้ันตอนท่ี 2.1 การศึกษาเอกสาร (Documentary Analysis) 
 ข้ันตอนท่ี 2.2 การสัมภาษณ�เชิงลึก (In-depth Interview) 
 ข้ันตอนท่ี 3 การพัฒนาแนวทางการจัดการองค�การไม�แสวงหาผลกําไร ประเภทศาลเจ%า
ในความปกครองของกระทรวงมหาดไทย สู�การเป)นองค�การท่ียั่งยืน 
 ข้ันตอนท่ี 3.1 การสนทนากลุ�มย�อย (Focus Group Discussion) เพ่ือการหาฉันทามติใน
เชิงนโยบาย (Policy Meeting)  
 ข้ันตอนท่ี 3.2 สรุปและจัดทําแนวทางการจัดการ 

จากการดําเนินการวิจัยท้ัง 3 ข้ันตอน สามารถสรุปข้ันตอนต�างๆ จากตารางท่ี 4 ดังนี้   
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ตารางที่ 4 แสดงขั้นตอนการดําเนินการวิจัย กระบวนการ ผลการดําเนินการและความสอดคล%องกับวัตถุประสงค�การวิจัย 
ขั้นตอนการดําเนินการวิจยั กระบวนการ ผลจาการดําเนินการ วัตถุประสงค!การวิจัย 

ขั้นตอนที่ 1 การประเมินและทบทวน
สถานภาพการดําเนินงานขององค�การไม�
แสวงหาผลกาํไร ประเภทศาลเจ%าในความ
ปกครองของกระทรวงมหาดไทย 

1.1 การศึกษาเอกสารและงานวิจยัที่เกี่ยวข(อง 
1.2 การสัมภาษณ!เชิงลึก 
(1) ผู%บริหารศาลเจ%าที่ได%รับรางวัลบริหารงานดีเด�นของกรมการ
ปกครอง 
(2) ตัวแทนผู%บริหารงานทะเทียนศาลเจ%า กรมการปกครอง 
(3) ประธานหรือผู%แทนเครือข�ายชมรมศาลเจ%า (อ]าม) จังหวัดภูเก็ต 

1.1 ได%ข%อมูลสถานภาพการดําเนินงานจดุแข็ง/จุดอ�อน/
วิกฤติ/โอกาส/ปญ̀หาและอุปสรรคขององค�การไม�แสวงหา
ผลกําไร ประเภทศาลเจ%าในความปกครองของ
กระทรวงมหาดไทยอันนําไปสู�การประเมินและทบทวนการ
ดําเนินงาน 

วัตถุประสงค!ที ่1 

ขั้นตอนที่ 2 การศึกษาทิศทางและนโยบาย
ในการพัฒนาองค�การไม�แสวงหาผลกําไร 
ประเภทศาลเจ%าในความปกครองของ
กระทรวงมหาดไทย สู�การเป)นองค�การที่
ยั่งยืน 
 

2.1 การศึกษาเอกสาร แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการบรหิาร
ปกครอง (Governance) 
2.2 การสัมภาษณ!เชิงลึก  
(1) ผู%บริหารศาลเจ%าที่ได%รับรางวัลบริหารงานดีเด�นของกรมการ
ปกครอง 
(2) ผู%บริหารระดับสูงของกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย 
(3) กลุ�มนักวิชาการและผู%เชี่ยวชาญในสาขาที่เกีย่วข%อง 
(4) ประธานหรือผู%แทนเครือข�ายชมรมศาลเจ%า (อ]าม) จังหวัดภูเก็ต 

2.1 ทราบถึงทิศทาง แนวโน%มและนโยบายที่เกี่ยวข%องกบั
การพัฒนาแนวทางการจัดการศาลเจ%าในความปกครองของ
กระทรวงมหาดไทยสู�การเป)นองค�การที่ยั่งยืน 
2.2 สามารถกําหนดร�างมาตรการ/ประเด็นสําหรับการ
พัฒนาเพื่อพัฒนาแนวทางการจัดการศาลเจ%าในความ
ปกครองของกระทรวงมหาดไทย สู�การเป)นองค�การที่ยั่งยืน 

วัตถุประสงค!ที ่2 

ขั้นตอนที่ 3 การพัฒนาแนวทางการจัดการ
องค�การไม�แสวงหาผลกําไร ประเภทศาลเจ%า
ในความปกครองของกระทรวงมหาดไทย สู�
การเป)นองค�การที่ยั่งยืน 
 

3.1 การสนทนากลุ;มย;อย (Focus Group Discussion)               
เพื่อการหาฉันทามติในเชิงนโยบาย (Policy Meeting) 
(1) เครือข�ายชมรมศาลเจ%า (อ]าม) จังหวดัภูเก็ต 
(2) เครือข�ายกลุ�มผู%บริหารศาลเจ%าในความปกครองของ
กระทรวงมหาดไทย ภาคกลาง (จังหวัดสมุทรสงคราม สมุทรสาคร 
ราชบุรีและนครปฐม ) 
3.2 สรุปและจัดทําแนวทางการจัดการ 

3.1เกิดการวิเคราะห�ความเป)นไปได%/ความเหมาะสมและ
ฉันทามติเกี่ยวกับร�างมาตรการ/ประเด็นสําหรับการพัฒนา
เพื่อพัฒนาแนวทางการจัดการศาลเจ%าในความปกครองของ 
กระทรวงมหาดไทยสู�การเป)นองค�การที่ยั่งยืน 
3.2 เกิดแนวทางการจัดการองค�การไม�แสวงหาผลกําไร 
ประเภทศาลเจ%าในความปกครองของกระทรวงมหาดไทย สู�
การเป)นองค�การที่ยั่งยืนที่เหมาะสม และข%อสรุปหรือ
ผลการวิจยัที่เกี่ยวข%อง 

วัตถุประสงค!ที ่3 
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1. วิธีวิทยาในการวิจัย 
 การวิจัยเรื่อง การพัฒนาแนวทางการจัดการองค�การไม�แสวงหาผลกําไรประเภทศาลเจ%า
ในความปกครองของกระทรวงมหาดไทยสู�การเป)นองค�การท่ียั่งยืน เป)นวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative 
research) ดําเนินการวิจัยโดยการประยุกต�แนวทางการวิจัยภายใต%กระบวนทัศน�ของวิธีวิทยา (Methodology) 
แบบการวิจัยเชิงนโยบาย (Policy research) โดยมีเปdาหมายในการพัฒนาแนวทางการจัดการ
องค�การไม�แสวงหาผลกําไรประเภทศาลเจ%าในความปกครองของกระทรวงมหาดไทยสู�การเป)น
องค�การท่ียั่งยืน  
 ซ่ึงถือเป)นการศึกษาในข้ันตอนการก�อรูปนโยบาย (Policy formulation) ท่ีผู%วิจัยมุ�งแสวงหา
แนวทางการจัดการองค�การไม�แสวงหาผลกําไรประเภทศาลเจ%าในความปกครองของกระทรวงมหาดไทย 
สู�การเป)นองค�การท่ียั่งยืน จากการรวบรวมข%อมูลทางเอกสาร ความคิดเห็นของผู%มีอํานาจกําหนดนโยบาย 
ตัวอย�างในการปฏิบัติท่ีดี (best practice) นักวิชาการและผู%มีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาต�างๆ ท่ีเก่ียวข%อง 
รวมท้ังผู%ท่ีมีส�วนได%เสีย (stakeholder) กับการดําเนินงานของศาลเจ%าในความปกครองของกระทรวงมหาดไทย 
 ภายหลังการพัฒนาแนวทางการจัดการองค�การไม�แสวงหาผลกําไรประเภทศาลเจ%าใน
ความปกครองของกระทรวงมหาดไทยสู�การเป)นองค�การที่ยั่งยืน ซึ่งถือเป)นนโยบายที่พัฒนาขึ้น                
ผู%วิจัยดําเนินการการหาฉันทามติในเชิงนโยบาย (Policy Meeting) เพ่ือศึกษาความเหมาะสมและ
ความเป)นไปได%ในการนําไปสู�การปฏิบัติ และนําเสนอข%อเสนอในเชิงนโยบายให%กับกรมการปกครองใน
ฐานะผู%มีอํานาจในการกําหนดนโยบาย 
 
2. ข้ันตอนการวิจัย 
 การวิจัยเรื่อง การพัฒนาแนวทางการจัดการองค�การไม�แสวงหาผลกําไรประเภทศาลเจ%า
ในความปกครองของกระทรวงมหาดไทยสู�การเป)นองค�การท่ียั่งยืน มีข้ันตอนการวิจัยเพ่ือดําเนินการ
เก็บข%อมูลให%สอดคล%องกับวัตถุประสงค�การวิจัย จํานวน 3 ข้ันตอน ดังนี้ 
 ข้ันตอนท่ี 1 การประเมินและทบทวนสถานภาพการดําเนินงานขององค!การไม;แสวงหา
ผลกําไร ประเภทศาลเจ(าในความปกครองของกระทรวงมหาดไทยเปNนการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative 
Research)  
 ประกอบด%วยข้ันตอนย�อย จํานวน 2 ข้ันตอน ได%แก� 

 ข้ันตอนท่ี 1.1 การศึกษาเอกสาร (Documentary Analysis) 
 การรวบรวมเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข%องกับการดําเนินงานของศาลเจ%าในความปกครอง
ของกระทรวงมหาดไทยท่ีเป)นข%อมูลทุติยภูมิ (Secondary data)ในประเด็นเก่ียวกับการบริหารจัดการ
และการดําเนินงาน ได%แก� 
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1. แนวคิดสําหรับการจัดการและการพัฒนาองค�การไม�แสวงหาผลกําไร 
2. กฎเสนาบดี ว�าด%วยท่ีกุศลสถานชนิดศาลเจ%า พ.ศ. 2463 
3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว�าด%วยการเงินของศาลเจ%า พ.ศ. 2520 
4. ทําเนียบศาลเจ%าในความปกครองของกระทรวงมหาดไทย 
5. หลักเกณฑ�และประกาศกรมการปกครองท่ีเก่ียวกับการคัดเลือกศาลเจ%าบริหารงาน

ดีเด�นระดับประเทศ ระหว�างปn พ.ศ. 2555 – 2558 
6. บัญชีศาลเจ%าท่ีข้ึนทะเบียนไว%กับกรมการปกครอง 
7. งานวิจัยท่ีเก่ียวข%องกับประเด็นการบริหารจัดการและการดําเนินงานของศาลเจ%าใน

ความปกครองของกระทรวงมหาดไทยและศาลเจ%าชนิดอ่ืนๆ 
 การวิเคราะห!และสังเคราะห!เอกสาร 

 ผู%วิจัยคัดเลือกเอกสารท่ีเก่ียวข%องกับการดําเนินงานของศาลเจ%าในความปกครองของ
กระทรวงมหาดไทยโดยวิเคราะห�และสรุปประเด็นสําคัญจากการศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎีและ
งานวิจัยท่ีเก่ียวข%องกับการดําเนินงานของศาลเจ%าในความปกครองของกระทรวงมหาดไทยท่ีครอบคลุม
ประเด็นเก่ียวกับสถานภาพการดําเนินงานท้ังมิติความเป)นมา ลักษณะองค�การ การบริหารจัดการ จุดแข็ง 
จุดอ�อน วิกฤติและโอกาส รวมทั้งป`ญหาและอุปสรรคของการดําเนินงาน เพ่ือแสดงข%อมูลเก่ียวกับ
สถานภาพการดําเนินงานในป`จจุบันและสังเคราะห�เป)นแนวทางในการกําหนดประเด็นคําถามสําหรับ
การสัมภาษณ�เชิงลึก 

 ข้ันตอนท่ี 1.2 การสัมภาษณ!เชิงลึก (In-depth Interview) 
 ผู%วิจัยนําประเด็นคําถามท่ีได%จากการศึกษาเอกสาร กําหนดเป)นแนวคําถามสําหรับการ

สัมภาษณ�เชิงลึก เพ่ือเก็บรวบรวมข%อมูลเก่ียวกับความเป)นมา ลักษณะองค�การ การบริหารจัดการ  จุดแข็ง 
จุดอ�อน วิกฤติและโอกาส รวมท้ังป`ญหาและอุปสรรคของการดําเนินงานของศาลเจ%าในความปกครอง
ของกระทรวงมหาดไทย เพ่ือแสดงข%อมูลเก่ียวกับสถานภาพการดําเนินงานในป`จจุบัน 
 ผู(ให(ข(อมูลหลักสําหรับการสัมภาษณ!เชิงลึก (Key Informants) 

 ผู%วิจัยกําหนดผู%ให%ข%อมูลหลัก ด%วยเทคนิคการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Selection) 
โดยกําหนดคุณลักษณะเฉพาะในการเลือกผู%ให%ข%อมูลหลักใน 3 ลักษณะ ประกอบด%วย 

1. ผู%ปกครอง ผู%ตรวจส�องดูแล ผู%บริหารหรือคณะกรรมการศาลเจ%าในความปกครองของ
กระทรวงมหาดไทย โดยมีเกณฑ�ในการพิจารณาคัดเลือกจากศาลเจ%าท่ีได%รับรางวัลการบริหารงานศาลเจ%า
ดีเด�นของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ท่ีเคยได%รับรางวัลต�อเนื่อง 3 ปnซ%อน ระหว�างประจําปn 
พ.ศ. 2555 – 2558 (ปn พ.ศ.2557ไม�มีการประกวด) หรือเคยได%รับรางวัลในระดับจังหวัดหรือระดับประเทศ 
หรือมีผลงานด%านการบริหารจัดการดีเด�นท่ีกรมการปกครองแนะนําซ่ึงครอบคลุมท้ังศาลเจ%าขนาดเล็ก 
ขนาดกลางและขนาดใหญ� ท้ังนี้ ได%รับคําแนะนําต�อด%วยเทคนิคการโยนหินถามทาง (Snowball Sampling) 
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จากหัวหน%างานทะเบียนศาลเจ%า กรมการปกครอง มีจํานวนศาลเจ%าท่ีมีคุณสมบัติดังกล�าว จํานวน 12 
แห�ง จากศาลเจ%าจํานวนท้ังหมด 679 แห�ง ใน 62 จังหวัด (กรมการปกครอง, 2559) ได%แก� 

1.1 ศาลเจ%าเล�าปุนเถ%ากง เขตสัมพันธวงศ� กรุงเทพมหานคร(ขนาดกลาง) 
1.2 ศาลเจ%าหลักเมืองกําแพงเพชร จ. กําแพงเพชร (ขนาดเล็ก) 
1.3 ศาลเจ%าแม�ทับทิม สะพานหัน กรุงเทพมหานคร (ขนาดกลาง) 
1.4 ศาลเจ%าปุงเถ�ากง จ.เชียงใหม� (ขนาดกลาง) 
1.5 ศาลเจ%าทุ�งทอง จ. ภูเก็ต (ขนาดเล็ก) 
1.6 ศาลเจ%าฮุดโจ%ว จ. เพชรบุรี (ขนาดใหญ�) 
1.7 ศาลเจ%าแม�ทับทิม จ. อุทัยธานี (ขนาดกลาง) 
1.8 ศาลเจ%าท�งเฮงต๊ัว จ. ราชบุร ี(ขนาดใหญ�) (แนะนําจากกรณีการสร%างเครือข�ายกับชุมชน

และหน�วยงานภาครัฐ) 
1.9 ศาลเจ%าโรงเจซ่ิวฮกต๊ัว จ. สมุทรสงคราม (ขนาดใหญ�) (แนะนําจากกรณีเป)นศาลเจ%า

ท่ีข้ึนทะเบียนเก�าแก�มากท่ีสุดของกรมการปกครอง) 
1.10 ศาลเจ%าไท%เพ%งอ%วง จ. สมุทรสงคราม (ขนาดกลาง) (แนะนําจากกรณีชนะคดีข%อ

พิพาทเก่ียวกับท่ีดินบริจาคเป)นสาธารณะกุศล) 
1.11 ศาลเจ%าเง็กเซ็งซําเปdาเก็งเต]ง จ. สมุทรสงคราม (ขนาดใหญ�) (แนะนําจากกรณี

การจัดหารายได%ด%วยคณะก]งเต็ก การจัดการท�องเท่ียวและการส�งเสริมวัฒนธรรมจีน) 
1.12 ศาลเจ%าพ�อหลักเมือง จ.สมุทรสาคร (ขนาดใหญ�) (แนะนําจากกรณีการจัดการ

ท�องเท่ียวและการสร%างเครือข�ายความร�วมมือกับภาครัฐและภาคเอกชน )  
2. ผู%บริหารงานทะเบียนศาลเจ%า สังกัดกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ซ่ึงมีหน%าท่ี

โดยตรงในการกํากับดูแลและกําหนดนโยบายท่ีเก่ียวข%อง ได%แก� 
2.1 รองอธิบดีกรมการปกครอง ท่ีกํากับดูแลด%านนโยบายงานทะเบียนศาลเจ%า 
2.2 ผู%อํานวยการส�วนการทะเบียนท่ัวไป 
2.3 หัวหน%างานทะเบียนศาลเจ%า กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย 

3. ประธานหรือผู%แทนเครือข�ายชมรมศาลเจ%า (อ]าม) จังหวัดภูเก็ต ซ่ึงเป)นจังหวัดท่ีมีการ
รวมตัวของศาลเจ%าในจังหวัดภูเก็ตอย�างเข%มแข็ง ในการกําหนดทิศทางการดําเนินงาน การรักษาอัตลักษณ�
พิธีกรรมและการสร%างเครือข�ายความร�วมมือกับภาครัฐและเอกชน 
 เครื่องมือท่ีใช(ในการสัมภาษณ!เชิงลึก 
 การวิจัยในข้ันตอนนี้ ใช%แนวคําถามการสัมภาษณ�เชิงลึกแบบปลายเปuด (Open ended 
question) ท่ีพัฒนามาจากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข%องกับการดําเนินงานของศาลเจ%าใน
ความปกครองของกระทรวงมหาดไทย จากข้ันตอนท่ี 1.1 โดยกําหนดประเด็นในการสัมภาษณ� ดังนี้ 
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1. ความเป)นมา การก�อต้ัง เปdาหมายการดําเนินงานของศาลเจ%าท่ีศึกษา 
2. ลักษณะองค�การ โครงสร%างและการบริหารจัดการของศาลเจ%าในความปกครองของ

กระทรวงมหาดไทย   
3. จุดแข็ง จุดอ�อน วิกฤติและโอกาสในการดําเนินงานของศาลเจ%าในความปกครองของ

กระทรวงมหาดไทย 
4. ป`ญหาและอุปสรรคของการดําเนินงานของศาลเจ%าในความปกครองของกระทรวงมหาดไทย 
5. ข%อเสนอแนะสําหรับการพัฒนาศาลเจ%าในความปกครองของกระทรวงมหาดไทย 

 การรวบรวมข(อมูล 
 การเก็บข%อมูลด%วยการสัมภาษณ�เชิงลึกครั้งนี้ ผู%วิจัยมีการประสานงานกับผู%ให%ข%อมูลหลัก
ตามท่ีกําหนดไว% และดําเนินการตามข้ันตอนของหนังสือราชการจากทางบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
ศิลปากร เพ่ือเป)นหนังสือขอความอนุเคราะห�ในการเก็บข%อมูล และเก็บข%อมูลภายหลังการยินยอมจาก
ผู%ให%ข%อมูลหลัก ท้ังนี้ กระบวนการในการเก็บรวบรวมข%อมูลเป)นไปตามแนวทางของจริยธรรมการวิจัย
ในคน  
 ในการเก็บข%อมูลมีการรวบรวมข%อมูลท่ีได%จากการสัมภาษณ�ด%วยการบันทึกเสียงโดยมี
อุปกรณ�ช�วยในการเก็บรวบรวมข%อมูล ได%แก� เครื่องบันทึกเสียง การอัดเทปและการจดบันทึกภาคสนาม 
(Field Note) จากนั้นถอดเทปจากเครื่องบันทึกเสียง ถอดประเด็นต�างๆ ไปพร%อมกันในระหว�าง
การรวบรวมข%อมูล 

 การตรวจสอบความน;าเช่ือถือของข(อมูล  
 ผู%วิจัยเลือกใช%การตรวจสอบแบบสามเส%า (Triangulation Technique) ด%วยการตรวจ
สามเส%าด%านการเก็บข%อมูลที่แตกต�าง (Methodological Triangulation) (Uwe Flick, 2007)                   
โดยพิจารณาจากข%อมูลท่ีได%จากการศึกษาเอกสารและข%อมูลท่ีเกิดจากการสัมภาษณ� ต�อมาตรวจสอบ
สามเส%าด%านข%อมูล (Data Triangulation) (สุภางค� จันทวานิช, 2553) โดยพิจารณาจากช�วงเวลา 
สถานท่ีและบุคคลท่ีแตกต�างกัน รวมท้ังใช%การตรวจสอบสามเส%าด%านผู%วิจัย (Investigator Triangulation) 
(ชาย โพธิสิตา, 2556) สําหรับตรวจทานและเปรียบเทียบความเหมือนและความต�างของข%อมูลท่ีผู%วิจัย
สัมภาษณ�ได%กับผู%ช�วยวิจัยท่ีเป)นผู%ช�วยบันทึกข%อมูล 

 การวิเคราะห!ข(อมูลของข้ันตอนท่ี 1 
 เม่ือเก็บรวบรวมข%อมูลในข้ันตอนท่ี 1. 1 และ 1.2 แล%ว ผู%วิจัยนําข%อมูลเชิงคุณภาพจากการศึกษา
เอกสารและการสัมภาษณ�เชิงลึก วิเคราะห�ข%อมูลเชิงคุณภาพโดยใช%เทคนิคการวิเคราะห�เนื้อหา (Content 
analysis) การจัดกลุ�มข%อมูล การจัดจําแนกแยกประเภทข%อมูลเพ่ือกําหนดหัวข%อ/กลุ�มหัวข%อแนวคิด
สําคัญ (topic/category) และแบบแผนแนวคิดสําคัญอันเป)นแก�นสาระหลัก (pattern/themes)  
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 โดยวิเคราะห�ข%อมูลในประเด็นความเป)นมา ลักษณะองค�การ การบริหารจัดการ จุดแข็ง 
จุดอ�อน วิกฤติและโอกาส รวมท้ังป`ญหาและอุปสรรคของการดําเนินงาน ตลอดจนข%อเสนอแนะเพ่ือ
การพัฒนาการดําเนินงาน เพื่อแสดงข%อมูลเกี่ยวกับสถานภาพการดําเนินงานในป`จจุบัน อันนําไปสู�
กระบวนการประเมินและทบทวนสถานภาพการดําเนินงานของศาลเจ%าในความปกครองของ
กระทรวงมหาดไทย 
 ข้ันตอนท่ี 2 การศึกษาทิศทางและนโยบายในการพัฒนาแนวทางการจัดการองค!การ
ไม;แสวงหาผลกําไร ประเภทศาลเจ(าในความปกครองของกระทรวงมหาดไทย สู;การเปNนองค!การท่ี
ย่ังยืน เปNนการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)  
 ประกอบด%วยข้ันตอนย�อย จํานวน 2 ข้ันตอน ได%แก� 

 ข้ันตอนท่ี 2.1 การศึกษาเอกสาร (Documentary Analysis) 
 การรวบรวมเอกสาร แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการบริหารปกครอง (Governance) ของ 
Rhodes (1996; 1997); Pierre and Peter (2000); Fenger and Bekkers (2007); พัชรี สิโรรส 
(2558) และ อัมพร ธํารงลักษณ� (2553) ท่ีเป)นข%อมูลทุติยภูมิ (Secondary data) เพ่ือเป)นแนวคิด
สําคัญในการกําหนดทิศทาง แนวโน%มมาตรการ หรือประเด็นในการพัฒนา รวมท้ังนโยบายสําหรับเป)น
แนวทางการจัดการศาลเจ%าในความปกครองของกระทรวงมหาดไทย สู�การเป)นองค�การท่ียั่งยืน 
 การวิเคราะห!และสังเคราะห!เอกสาร 
 ผู%วิจัยคัดเลือกเอกสารท่ีเก่ียวข%องกับแนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการบริหารปกครอง 
(Governance) โดยวิเคราะห�และสรุปประเด็นสําคัญจากการศึกษาเอกสาร แนวคิดและทฤษฎีดังกล�าวท่ี
ครอบคลุมประเด็นเก่ียวกับการกําหนดทิศทาง แนวโน%ม มาตรการ หรือประเด็นในการพัฒนา รวมท้ัง
นโยบายสําหรับเป)นแนวทางการจัดการศาลเจ%าในความปกครองของกระทรวงมหาดไทย สู�การเป)น
องค�การท่ียั่งยืน และสังเคราะห�เป)นแนวทางในการกําหนดประเด็นคําถามสําหรับการสัมภาษณ�เชิงลึก
ในประเด็นเดียวกันสําหรับข้ันตอนต�อไป 
 ข้ันตอนท่ี 2.2 การสัมภาษณ!เชิงลึก (In-depth Interview) 

 ผู%วิจัยนําประเด็นคําถามท่ีได%จากการศึกษาเอกสาร กําหนดเป)นแนวคําถามสําหรับการ
สัมภาษณ�เชิงลึก เพ่ือเก็บรวบรวมข%อมูลเก่ียวกับการกําหนดทิศทาง แนวโน%ม มาตรการ หรือประเด็น
ในการพัฒนา รวมท้ังนโยบายสําหรับเป)นแนวทางการจัดการศาลเจ%าในความปกครองของกระทรวงมหาดไทย 
สู�การเป)นองค�การท่ียั่งยืน 

 ผู(ให(ข(อมูลหลักสําหรับการสัมภาษณ!เชิงลึก (Key Informants) 
 ผู%วิจัยกําหนดผู%ให%ข%อมูลหลัก ด%วยเทคนิคการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Selection) 

โดยกําหนดคุณลักษณะเฉพาะในการเลือกผู%ให%ข%อมูลหลักใน 4 ลักษณะ ประกอบด%วย 
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1. ผู%ปกครอง ผู%ตรวจส�องดูแล ผู%บริหารหรือคณะกรรมการศาลเจ%าในความปกครองของ
กระทรวงมหาดไทย โดยมีเกณฑ�ในการพิจารณาคัดเลือกจากศาลเจ%าท่ีได%รับรางวัลการบริหารงานศาลเจ%า
ดีเด�นของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ท่ีเคยได%รับรางวัลต�อเนื่อง 3 ปnซ%อน ระหว�างประจําปn 
พ.ศ. 2555 – 2558 (ปn พ.ศ.2557 ไม�มีการประกวด) หรือเคยได%รับรางวัลในระดับจังหวัดหรือ
ระดับประเทศ หรือมีผลงานด%านการบริหารจัดการดีเด�นที่กรมการปกครองแนะนําซ่ึงครอบคลุมท้ัง
ศาลเจ%าขนาดเล็ก ขนาดกลางและขนาดใหญ� ท้ังนี้ ได%รับคําแนะนําต�อด%วยเทคนิคการโยนหินถามทาง 
(Snowball Sampling) จากหัวหน%างานทะเบียนศาลเจ%า กรมการปกครอง มีจํานวนศาลเจ%าท่ีมี
คุณสมบัติดังกล�าว จํานวน 12 แห�ง จากศาลเจ%าจํานวนท้ังหมด 679 แห�ง ใน 62 จังหวัด (กรมการปกครอง, 
2559) ได%แก� 

1.1 ศาลเจ%าเล�าปุนเถ%ากง เขตสัมพันธวงศ� กรุงเทพมหานคร(ขนาดกลาง) 
1.2 ศาลเจ%าหลักเมืองกําแพงเพชร จ. กําแพงเพชร (ขนาดเล็ก) 
1.3 ศาลเจ%าแม�ทับทิม สะพานหัน กรุงเทพมหานคร (ขนาดกลาง) 
1.4 ศาลเจ%าปุงเถ�ากง จ.เชียงใหม� (ขนาดกลาง) 
1.5 ศาลเจ%าทุ�งทอง จ. ภูเก็ต (ขนาดเล็ก) 
1.6 ศาลเจ%าฮุดโจ%ว จ. เพชรบุรี (ขนาดใหญ�) 
1.7 ศาลเจ%าแม�ทับทิม จ. อุทัยธานี (ขนาดกลาง) 
1.8 ศาลเจ%าท�งเฮงต๊ัว จ. ราชบุรี (ขนาดใหญ�) (แนะนําจากกรณีการสร%างเครือข�ายกับ

ชุมชนและหน�วยงานภาครัฐ) 
1.9 ศาลเจ%าโรงเจซ่ิวฮกต๊ัว จ. สมุทรสงคราม (ขนาดใหญ�) (แนะนําจากกรณีเป)นศาลเจ%า 

ท่ีข้ึนทะเบียนเก�าแก�มากท่ีสุดของกรมการปกครอง) 
1.10 ศาลเจ%าไท%เพ%งอ%วง จ. สมุทรสงคราม (ขนาดกลาง) (แนะนําจากกรณีชนะคดี

ข%อพิพาทเก่ียวกับท่ีดินบริจาคเป)นสาธารณะกุศล) 
1.11 ศาลเจ%าเง็กเซ็งซําเปdาเก็งเต]ง จ. สมุทรสงคราม (ขนาดใหญ�) (แนะนําจากกรณี

การจัดหารายได%ด%วยคณะก]งเต็ก การจัดการท�องเท่ียวและการส�งเสริมวัฒนธรรมจีน) 
1.12 ศาลเจ%าพ�อหลักเมือง จ.สมุทรสาคร (ขนาดใหญ�) (แนะนําจากกรณีการจัดการ

ท�องเท่ียวและการสร%างเครือข�ายความร�วมมือกับภาครัฐและภาคเอกชน )  
2. ผู%บริหารระดับสูงของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ซ่ึงมีหน%าท่ีโดยตรงในการ

กํากับดูแลและกําหนดนโยบายท่ีเก่ียวข%อง ได%แก� 
2.1 อธิบดีกรมการปกครอง  
2.2 รองอธิบดีกรมการปกครอง ท่ีกํากับดูแลด%านนโยบายงานทะเบียนศาลเจ%า 
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3. นักวิชาการ ผู%เชี่ยวชาญหรือคณาจารย� ท่ีมีความรู%ความสามารถเก่ียวกับการบริหารงาน
องค�การภาครัฐ ภาคเอกชนและองค�การไม�แสวงหาผลกําไร ความรู%ด%านวัฒนธรรมจีน ความรู%ด%านศาสนา 
ความรู%ด%านการท�องเท่ียว ความรู%ด%านงานทะเบียนศาลเจ%าในความปกครองของกระทรวงมหาดไทย
และตัวแทนภาคประชาชนและเยาวชนที่เกี่ยวข%องกับการดําเนินงานของศาลเจ%า จํานวน 10 กลุ�ม 
จํานวน 17 คน ประกอบด%วย  

3.1 ผู%เชี่ยวชาญสาขาวิชารัฐศาสตร�และรัฐประศาสนศาสตร� 
3.2 ผู%เชี่ยวชาญสาขาวิชาด%านการบริหารจัดการ  
3.3 ผู%เชี่ยวชาญสาขาวิชาด%านสังคมศาสตร�และการพัฒนา  
3.4 ผู%เชี่ยวชาญด%านวัฒนธรรมจีน  
3.5 ผู%เชี่ยวชาญด%านศาสนา 
3.6 ผู%เชี่ยวชาญด%านการท�องเท่ียว  
3.7 ผู%บริหารศาลเจ%าเอกชนท่ีมีชื่อเสียง  

3.7.1 ศาลเจ%าจุ%ยตุ�ยต~าวโบ%วเก็ง (มูลนิธิจุ%ยตุ�ยต~าวโบ%วเก็ง) จ.ภูเก็ต 
3.7.2 ศาลเจ%ากระทู% (มูลนิธิหล�ายถู�ต~าวโบ%วเก็ง) จ.ภูเก็ต 

3.8 ผู%เชี่ยวชาญด%านงานทะเบียนศาลเจ%า กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย 
3.9 ตัวแทนภาคประชาชนท่ีเก่ียวข%องกับการดําเนินงานของศาลเจ%า 
3.10 ตัวแทนเยาวชนท่ีเก่ียวข%องกับการดําเนินงานของศาลเจ%า 

4. ประธานหรือผู%แทนเครือข�ายชมรมศาลเจ%า (อ]าม) จังหวัดภูเก็ต ซ่ึงเป)นจังหวัดท่ีมีการรวมตัว
ของศาลเจ%าในจังหวัดภูเก็ตอย�างเข%มแข็ง ในการกําหนดทิศทางการดําเนินงาน การรักษาอัตลักษณ�
พิธีกรรมและการสร%างเครือข�ายความร�วมมือกับภาครัฐและเอกชน 
 เครื่องมือท่ีใช(ในการสัมภาษณ!เชิงลึก 
 ผู%วิจัยใช%แนวคําถามการสัมภาษณ�เชิงลึกแบบปลายเปuด (Open ended question) ท่ีพัฒนามา
จากการศึกษาเอกสาร แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวข%องกับการบริหารปกครอง (Governance) ในประเด็น
การกําหนดทิศทาง แนวโน%ม มาตรการ หรือประเด็นในการพัฒนา รวมท้ังนโยบายสําหรับเป)นแนวทาง 
การจัดการศาลเจ%าในความปกครองของกระทรวงมหาดไทย สู�การเป)นองค�การท่ียั่งยืน จากข้ันตอนท่ี 2.1 
โดยกําหนดประเด็นในการสัมภาษณ� ดังนี้ 

1. ทิศทางการพัฒนาศาลเจ%าในความปกครองของกระทรวงมหาดไทยในอนาคต 
2. แนวโน%มการพัฒนาศาลเจ%าในความปกครองของกระทรวงมหาดไทย สู�การเป)นองค�การ

ท่ียั่งยืน 
3. มาตรการทางการจัดการที่ส�งเสริมการดําเนินงานศาลเจ%าในความปกครองของ

กระทรวงมหาดไทย สู�การเป)นองค�การท่ียั่งยืน 
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4. ประเด็นการพัฒนาท่ีสนับสนุนการจัดการศาลเจ%าในความปกครองของกระทรวงมหาดไทย 
สู�การเป)นองค�การท่ียั่งยืน 

5. แนวทางการจัดการศาลเจ%าในความปกครองของกระทรวงมหาดไทย สู�การเป)นองค�การ
ท่ียั่งยืน 

6. ข%อเสนอเชิงนโยบายหรือนโยบายสําหรับการส�งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศาลเจ%า
ในความปกครองของกระทรวงมหาดไทย สู�การเป)นองค�การท่ียั่งยืน ท่ีเป)นรูปธรรม 

 การรวบรวมข(อมูล 
 การเก็บข%อมูลด%วยการสัมภาษณ�เชิงลึกครั้งนี้ ผู%วิจัยมีการประสานงานกับผู%ให%ข%อมูลหลัก

ตามท่ีกําหนดไว% และดําเนินการตามข้ันตอนของหนังสือราชการจากทางบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
ศิลปากร เพ่ือเป)นหนังสือขอความอนุเคราะห�ในการเก็บข%อมูล และเก็บข%อมูลภายหลังการยินยอมจาก
ผู%ให%ข%อมูลหลัก ท้ังนี้ กระบวนการในการเก็บรวบรวมข%อมูลเป)นไปตามแนวทางของจริยธรรมการวิจัย
ในคน  
 ในการเก็บข%อมูลมีการรวบรวมข%อมูลท่ีได%จากการสัมภาษณ�ด%วยการบันทึกเสียงโดยมี
อุปกรณ�ช�วยในการเก็บรวบรวมข%อมูล ได%แก� เครื่องบันทึกเสียง การอัดเทปและการจดบันทึก
ภาคสนาม (Field Note) จากนั้นถอดเทปจากเครื่องบันทึกเสียง ถอดประเด็นต�างๆ ไปพร%อมกันใน
ระหว�างการรวบรวมข%อมูล 

 การตรวจสอบความน;าเช่ือถือของข(อมูล  
 ผู%วิจัยเลือกใช%การตรวจสอบแบบสามเส%า (Triangulation Technique) ด%วยการตรวจสามเส%า

ด%านการเก็บข%อมูลท่ีแตกต�าง (Methodological Triangulation) (Uwe Flick, 2007) โดยพิจารณา
จากข%อมูลท่ีได%จากการศึกษาเอกสารและข%อมูลท่ีเกิดจากการสัมภาษณ� ต�อมาตรวจสอบสามเส%าด%าน
ข%อมูล (Data Triangulation) (สุภางค� จันทวานิช, 2553) โดยพิจารณาจากช�วงเวลา สถานท่ีและ
บุคคลท่ีแตกต�างกัน รวมท้ังใช%การตรวจสอบสามเส%าด%านผู%วิจัย (Investigator Triangulation) (ชาย 
โพธิสิตา, 2556) สําหรับตรวจทานและเปรียบเทียบความเหมือนและความต�างของข%อมูลท่ีผู%วิจัยสัมภาษณ�
ได%กับผู%ช�วยวิจัยท่ีเป)นผู%ช�วยบันทึกข%อมูล 

 การวิเคราะห!ข(อมูลของข้ันตอนท่ี 2 
 เม่ือเก็บรวบรวมข%อมูลในขั้นตอนที่ 2. 1 และ 2.2 แล%ว ผู%วิจัยนําข%อมูลเชิงคุณภาพจาก
การศึกษาเอกสารและการสัมภาษณ�เชิงลึก วิเคราะห�ข%อมูลเชิงคุณภาพโดยใช%เทคนิคการวิเคราะห�เนื้อหา 
(Content analysis) การจัดกลุ�มข%อมูล การจัดจําแนกแยกประเภทข%อมูลเพื่อกําหนดหัวข%อ/กลุ�ม
หัวข%อแนวคิดสําคัญ (topic/category) และแบบแผนแนวคิดสําคัญอันเป)นแก�นสาระหลัก (pattern/ 
themes)  
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 โดยวิเคราะห�ข%อมูลในประเด็นการกําหนดทิศทาง แนวโน%ม มาตรการ หรือประเด็นในการ
พัฒนา รวมท้ังนโยบายสําหรับเป)นแนวทางการจัดการศาลเจ%าในความปกครองของกระทรวงมหาดไทย  
สู�การเป)นองค�การท่ียั่งยืน เพ่ือจัดทําเป)นร�างแนวทางการจัดการศาลเจ%าในความปกครองของ
กระทรวงมหาดไทย สู�การเป)นองค�การท่ียั่งยืน อันนําไปสู�การวิเคราะห�ความเป)นไปได% ความเหมาะสม
และฉันทามติเกี่ยวกับร�างแนวทางการจัดการศาลเจ%าในความปกครองของกระทรวงมหาดไทย สู�
การเป)นองค�การท่ียั่งยืน ท่ีประกอบด%วย มาตรการทางการจัดการและประเด็นสําหรับการพัฒนาศาลเจ%า
ในความปกครองของกระทรวงมหาดไทย สู�การเป)นองค�การท่ียั่งยืนในข้ันตอนท่ี 3 ต�อไป 
 ข้ันตอนท่ี 3 การพัฒนาแนวทางการจัดการองค!การไม;แสวงหาผลกําไร ประเภทศาลเจ(า
ในความปกครองของกระทรวงมหาดไทย สู;การเปNนองค!การที่ยั่งยืน เปNนการวิจัยเชิงคุณภาพ 
(Qualitative Research) ประกอบด%วยข้ันตอนย�อย จํานวน 2 ข้ันตอน ได%แก� 
 ข้ันตอนท่ี 3.1 การสนทนากลุ;มย;อย (Focus Group Discussion) เพ่ือการหาฉันทามติ
ในเชิงนโยบาย (Policy Meeting) 
 การเก็บข%อมูลในข้ันตอนการสนทนากลุ�มย�อย (Focus Group Discussion) เพ่ือการหา
ฉันทามติในเชิงนโยบาย (Policy Meeting) เป)นข้ันตอนท่ีต�อเนื่องจากข้ันตอนท่ี 2 ในการพิจารณา
มาตรการทางการจัดการและประเด็นสําหรับการพัฒนาศาลเจ%าในความปกครองของกระทรวงมหาดไทย 
สู�การเป)นองค�การท่ียั่งยืน ที่เกิดขึ้นจากร�างแนวทางการจัดการศาลเจ%าในความปกครองของ
กระทรวงมหาดไทย สู�การเป)นองค�การที่ยั่งยืน ตามขั้นตอนที่ 2 โดยมีเปdาหมายเพ่ือวิเคราะห�
ความเป)นไปได% ความเหมาะสมและหาฉันทามติเก่ียวกับร�างแนวทางการจัดการศาลเจ%าในความปกครอง
ของกระทรวงมหาดไทย สู�การเป)นองค�การท่ียั่งยืน  

 ผู(ให(ข(อมูลหลักสําหรับการสนทนากลุ;ม (Key Informants) 
 ผู%วิจัยกําหนดผู%ให%ข%อมูลหลัก ด%วยเทคนิคการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Selection) 

โดยกําหนดคุณลักษณะเฉพาะในการเลือกผู%ให%ข%อมูลหลักแบ�งออกเป)น 2 กลุ�ม ได%แก� 
1. กลุ�มเครือข�ายชมรมศาลเจ%า (อ]าม) จังหวัดภูเก็ต ซ่ึงเป)นกลุ�มองค�การท่ีจัดต้ังข้ึนเพ่ือการ

กําหนดทิศทางในการดําเนินงานของศาลเจ%า (อ]าม) ต�างๆ ทั้งที่เป)นศาลเจ%าในความปกครองของ
กระทรวงมหาดไทย และศาลเจ%าเอกชนอ่ืนๆ ให%มีทิศทางเดียวกัน สามารถควบคุมและกํากับดูแลการ
ดําเนินงานทางด%านพิธีกรรม การจัดงานตามเทศกาลต�างๆ และพัฒนาเครือข�ายความร�วมมือช�วยเหลือ
ด%านทรัพยากรต�างๆ ต�อกัน มีลักษณะเป)นองค�การที่เข%มแข็ง สามารถมีส�วนในการกําหนดนโยบาย
สาธารณะท่ีเก่ียวข%องกับศาลเจ%าต�างๆ ภายในจังหวัดภูเก็ต รวมท้ังมีส�วนในการดําเนินนโยบายการพัฒนา
อุตสาหกรรมการท�องเท่ียวและการอนุรักษ�วัฒนธรรมท%องถ่ินของจังหวัดภูเก็ต ประกอบด%วย ผู%บริหาร
ศาลเจ%าต�างๆ ตัวแทนภาคเอกชน ตัวแทนภาครัฐและภาคประชาสังคม 
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2. กลุ�มเครือข�ายผู%บริหารศาลเจ%าในความปกครองของกระทรวงมหาดไทย ภาคกลาง 
(จังหวัดสมุทรสงคราม สมุทรสาคร ราชบุรีและนครปฐม) เป)นกลุ�มที่เกิดการรวมตัวกันในลักษณะ
เครือข�ายความร�วมมือของผู%บริหารศาลเจ%าในความปกครองของกระทรวงมหาดไทย จังหวัดสมุทรสงคราม 
ราชบุรีและนครปฐม โดยมีบทบาทในการช�วยเหลือด%านทรัพยากรต�างๆ ต�อกัน และบทบาทในด%าน
สนับสนุนองค�ความรู%และพิธีกรรมต�างๆ ระหว�างกัน รวมท้ังบทบาทในด%านการจัดงานในเทศกาลต�างๆ 
ร�วมกัน (วุฒิชัย อารักษ�โพชฌงค�และ พิทักษ� ศิริวงศ�, 2558)  
 เครื่องมือท่ีใช(ในการสนทนากลุ;มย;อย (Focus Group Discussion) เพ่ือการหาฉันทา
มติในเชิงนโยบาย (Policy Meeting) 
 ผู%วิจัยใช%แนวประเด็นคําถามสําหรับการสนทนากลุ�มย�อยแบบปลายเปuด (Open ended 
question) ท่ีพัฒนามาจากประเด็นมาตรการทางการจัดการและประเด็นสําหรับการพัฒนาศาลเจ%าใน
ความปกครองของกระทรวงมหาดไทย สู�การเป)นองค�การท่ียั่งยืน ท่ีเกิดข้ึนจากร�างแนวทางการจัดการ
ศาลเจ%าในความปกครองของกระทรวงมหาดไทย สู�การเป)นองค�การท่ียั่งยืน ตามข้ันตอนท่ี 2 โดย
กําหนดประเด็นในการสนทนากลุ�มย�อย ซ่ึงมีผู%วิจัยเป)นผู%ดําเนนิรายการและควบคุมประเด็น (Moderator) 
ในการสนทนา เพ่ือให%เป)นไปตามประเด็นต�างๆ ท่ีกําหนดไว%และสรุปประเด็นต�างๆ ท่ีผ�านฉันทามติ
จากกลุ�มการสนทนา และมีผู%ช�วยผู%วิจัยเป)นผู%จดบันทึกและอํานวยความสะดวก โดยกําหนดประเด็น
การสนทนากลุ�มย�อย ดังนี้ 

1. ความเป)นไปได%เก่ียวกับร�างมาตรการทางการจัดการและประเด็นสําหรับการพัฒนาศาลเจ%า
ในความปกครองของกระทรวงมหาดไทย สู�การเป)นองค�การท่ียั่งยืน 

2. ความเหมาะสมของร�างแนวทางการจัดการศาลเจ%าในความปกครองของกระทรวงมหาดไทย 
สู�การเป)นองค�การท่ียั่งยืน 

3. ประเด็นข%อเสนอสําหรับการปรับปรุงแก%ไขเก่ียวกับร�างมาตรการทางการจัดการและ
ประเด็นสําหรับการพัฒนาและร�างแนวทางการจัดการศาลเจ%าในความปกครองของกระทรวงมหาดไทย 
สู�การเป)นองค�การท่ียั่งยืน 
 การรวบรวมข(อมูล 
 การเก็บข%อมูลด%วยการการสนทนากลุ�มย�อยครั้งนี้ ผู%วิจัยมีการประสานงานกับผู%ให%ข%อมูลหลัก
ตามท่ีกําหนดไว% และดําเนินการตามข้ันตอนของหนังสือราชการจากทางบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
ศิลปากร เพ่ือเป)นหนังสือขอความอนุเคราะห�ในการเก็บข%อมูล และเก็บข%อมูลภายหลังการยินยอมจาก
ผู%ให%ข%อมูลหลัก ท้ังนี้ กระบวนการในการเก็บรวบรวมข%อมูลเป)นไปตามแนวทางของจริยธรรมการวิจัย
ในคน  
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 ผู%วิจัยทําหน%าท่ีเป)นผู%ดําเนินรายการและควบคุมประเด็น (Moderator) ในการสนทนา 
เพ่ือให%เป)นไปตามประเด็นต�างๆ ท่ีกําหนดไว%และสรุปประเด็นต�างๆ ท่ีผ�านฉันทามติจากกลุ�มการสนทนา 
โดยมีผู%ช�วยผู%วิจัยเป)นผู%จดบันทึกและอํานวยความสะดวก ซ่ึงในการเก็บข%อมูล มีการรวบรวมข%อมูลท่ีได%
จากการสนทนากลุ�ม ด%วยการบันทึกเสียงโดยมีอุปกรณ�ช�วยในการเก็บรวบรวมข%อมูล ได%แก� เครื่อง
บันทึกเสียง การอัดเทปและการจดบันทึกภาคสนาม (Field Note) จากนั้นถอดเทปจากเครื่องบันทึกเสียง 
ถอดประเด็นต�างๆ ไปพร%อมกันในระหว�างการรวบรวมข%อมูล  

 การตรวจสอบความน;าเช่ือถือของข(อมูล  
 ผู%วิจัยเลือกใช%การตรวจสอบแบบสามเส%า (Triangulation Technique) ด%วยการตรวจ

สามเส%าด%านข%อมูล (Data Triangulation) (สุภางค� จันทวานิช, 2553) โดยพิจารณาจากช�วงเวลา 
สถานท่ี กลุ�มสนทนาและบุคคลท่ีแตกต�างกัน และการตรวจสอบสามเส%าด%านผู%วิจัย (Investigator 
Triangulation) (ชาย โพธิสิตา, 2556) สําหรับตรวจทานและเปรียบเทียบความเหมือนและความต�าง
ของข%อมูลท่ีผู%วิจัยสัมภาษณ�ได%กับผู%ช�วยวิจัยท่ีเป)นผู%ช�วยบันทึกข%อมูล 

 ข้ันตอนท่ี 3.2 สรุปและจัดทําแนวทางการจัดการ 
 หลังผ�านความเห็นชอบและฉันทามติต�อจากการสนทนากลุ�มย�อยเพ่ือการหาฉันทามติใน

เชิงนโยบายต�อร�างแนวทางการจัดการศาลเจ%าในความปกครองของกระทรวงมหาดไทย สู�การเป)น
องค�การท่ียั่งยืน ท่ีประกอบด%วย ร�างมาตรการทางการจัดการและประเด็นสําหรับการพัฒนาศาลเจ%า
ในความปกครองของกระทรวงมหาดไทย สู�การเป)นองค�การที่ยั่งยืนเรียบร%อยแล%ว ผู%วิจัยดําเนินการ
สรุปประเด็นความคิดเห็น ข%อเสนอแนะและข%อมูลที่เกี่ยวข%อง ที่เกิดขึ้นจากการสนทนากลุ�ม และ
ดําเนินการปรับแก%ตามข%อเสนอแนะต�างๆ จากกลุ�มท่ีสนทนากลุ�มย�อยท้ัง 2 กลุ�ม เพ่ือจัดทําแนวทาง 
การจัดการศาลเจ%าในความปกครองของกระทรวงมหาดไทย สู�การเป)นองค�การท่ียั่งยืนท่ีสมบูรณ� และ
นําเสนอผลการวิจัยในกระบวนการวิจัยต�อไป 

 การวิเคราะห!ข(อมูลของข้ันตอนท่ี 3 
 เม่ือเก็บรวบรวมข%อมูลในข้ันตอนท่ี 3. 1 และ 3.2 แล%ว ผู%วิจัยนําข%อมูลเชิงคุณภาพจาก
ข%อสรุปในการสนทนากลุ�มย�อย จากการหาฉันทามติในเชิงนโยบาย วิเคราะห�ข%อมูลเชิงคุณภาพโดยใช%
เทคนิคการวิเคราะห�เนื้อหา (Content analysis) การจัดกลุ�มข%อมูล การจัดจําแนกแยกประเภท
ข%อมูลเพ่ือกําหนดหัวข%อ/กลุ�มหัวข%อแนวคิดสําคัญ (topic/category) และแบบแผนแนวคิดสําคัญอัน
เป)นแก�นสาระหลัก (pattern/themes)  
 โดยวิเคราะห�ข%อมูลในประเด็นแนวโน%มความคิดเห็นและความเห็นชอบต�อร�างแนวทาง 
การจัดการศาลเจ%าในความปกครองของกระทรวงมหาดไทย สู�การเป)นองค�การท่ียั่งยืน ท่ีประกอบด%วย 
ร�างมาตรการทางการจัดการและประเด็นสําหรับการพัฒนาศาลเจ%าในความปกครองของกระทรวงมหาดไทย 
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สู�การเป)นองค�การท่ียั่งยืนเรียบร%อยแล%ว พร%อมท้ังปรับแก%ร�างแนวทางการจัดการศาลเจ%าในความปกครอง
ของกระทรวงมหาดไทย สู�การเป)นองค�การท่ียั่งยืน ตามข%อเสนอแนะจากกลุ�มท่ีสนทนากลุ�มย�อยท้ัง 2 กลุ�ม 
 จากนั้น ผู%วิจัยจัดทําแนวทางการจัดการศาลเจ%าในความปกครองของกระทรวงมหาดไทย 
สู�การเป)นองค�การท่ียั่งยืนท่ีสมบูรณ� พร%อมท้ังนําเสนอแนวทางการจัดการท่ีเกิดข้ึน รวมท้ังสรุปผลการวิจัย
และนําเสนอผลการวิจัย ตลอดจนอภิปรายผลการวิจัยในข้ันตอนการวิจัยต�อไป  
 
3. กรอบการดําเนินการวิจัย 
 จากขั้นตอนการดําเนินการวิจัยในเชิงคุณภาพทั้ง 3 ขั้นตอน ผู%วิจัยได%สรุปขั้นตอน
การดําเนินการเก็บรวบรวมข้ันมูล วิธีการเก็บรวบรวมข%อมูลและข%อมูลท่ีได%จากการเก็บข%อมูลในแต�ละ
ข้ันตอน ซ่ึงแสดงตามกรอบการดําเนินการวิจัยตามภาพท่ี 3 ดังต�อไปนี้   
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ภาพท่ี 3 กรอบการดําเนินการวิจัย 

ข้ันตอนที่ 1   

     วิเคราะห�ความสอดคล%องกับแนวคิดหรือทฤษฎี  

ถอดประเด็นการ
สัมภาษณ�              

สรุป/สังเคราะห�
ทิศทาง/ แนวโน%ม/
นโยบายสําหรับการ

พัฒนา และจัดทําร�าง
แนวทางการจัดการ 

การสังเคราะห�ประเด็นคําถาม 

ถอดประเด็นการ
สัมภาษณ�สรุป/
สังเคราะห�ข%อมูล

สภาพการ
ดําเนินงาน 

การสังเคราะห�ประเด็นคําถาม 

ถอดประเด็นการสนทนากลุ�มย�อย/สรุป/
สังเคราะห�/ปรับแก%/จัดทํา/นําเสนอ 

แนวทางการจัดการที่สมบูรณ� 

2.2 การสัมภาษณ�เชิงลึก  
(1) ผู%บริหารศาลเจ%าที่ได%รับรางวัลบริหารงานดีเด�นของ
กรมการปกครอง 
(2) ผู%บริหารระดับสูงของกรมการปกครอง
กระทรวงมหาดไทย 
(3) กลุ�มนักวิชาการและผู%เชี่ยวชาญในสาขาที่เก่ียวข%อง 
(4) ประธานหรือผู%แทนเครือข�ายชมรมศาลเจ%า (อ]าม) 
จังหวัดภูเก็ต 
 

2.1 ทราบถึงทิศทาง แนวโน%มและนโยบายที่เก่ียวข%องกับ

การพัฒนาแนวทางการจัดการศาลเจ%าในความปกครอง

ของกระทรวงมหาดไทย สู�การเป)นองค�การที่ย่ังยืน 

2.2 สามารถกําหนดร�างมาตรการ/ประเด็นสําหรับการ

พัฒนาเพ่ือพัฒนาแนวทางการจัดการศาลเจ%าในความ

ปกครองของกระทรวงมหาดไทยสู�การเป)นองค�การที่ย่ังยืน 

ข้ันตอนที่ 2   

1.1 การศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข%องกับการ
ดําเนินงานของศาลเจ%าในความปกครองของ
กระทรวงมหาดไทย 
 

1.1 ได%ข%อมูลสถานภาพการดําเนินงานจุดแข็ง/จุดอ�อน/

วิกฤติ/โอกาส/ป`ญหาและอุปสรรคขององค�การไม�แสวงหา

ผลกําไร ประเภทศาลเจ%าในความปกครองของ

กระทรวงมหาดไทยอันนําไปสู�การประเมินและทบทวนการ

ดําเนินงาน 

1.2 การสัมภาษณ�เชิงลึก 
(1) ผู%บริหารศาลเจ%าที่ได%รับรางวัลบริหารงานดีเด�นของ
กรมการปกครอง 
(2) ตัวแทนผู%บริหารงานทะเทียนศาลเจ%า กรมการ
ปกครอง 
(3) ประธานหรือผู%แทนเครือข�ายชมรมศาลเจ%า (อ]าม) 

จังหวัดภูเก็ต 

 

2.1 การศึกษาเอกสาร แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการ

บริหารปกครอง (Governance) 

3.2 สรุปและจัดทําแนวทางการจัดการ สรุปผลการวิจัย/นําเสนอผลการวิจัย/อภิปรายผลการวิจัย 

3.1 การสนทนากลุ�มย�อย (Focus Group Discussion) 
เพ่ือการหาฉันทามติในเชิงนโยบาย (Policy Meeting) 
(1) เครือข�ายชมรมศาลเจ%า (อ]าม) จังหวัดภูเก็ต 
(2) เครือข�ายกลุ�มผู%บริหารศาลเจ%าในความปกครองของ
กระทรวงมหาดไทย ภาคกลาง (จังหวัดสมุทรสงคราม 
สมุทรสาคร ราชบุรีและนครปฐม ) 
 

3.1เกิดการวิเคราะห�ความเป)นไปได%/ความเหมาะสมและ

ฉันทามติเก่ียวกับร�างมาตรการ/ประเด็นสําหรับการ

พัฒนาเพ่ือพัฒนาแนวทาง การจัดการศาลเจ%าในความ

ปกครองของกระทรวงมหาดไทยสู�การเป)นองค�การที่ย่ังยืน 

3.2 เกิดแนวทางการจัดการองค�การไม�แสวงหาผลกําไร 

ประเภทศาลเจ%าในความปกครองของกระทรวงมหาดไทย 

สู�การเป)นองค�การที่ย่ังยืนที่เหมาะสม และข%อสรุปหรือ

ผลการวิจัยที่เก่ียวข%อง 

ข้ันตอนที่ 3   

 
วิเคราะห�และหาฉันทามติของร�างแนวทางการจัดการ/ร�างมาตรการ/ประเด็นการพัฒนา 
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บทท่ี 4 

การประเมินและทบทวนสถานภาพการดําเนนิงานขององค�การไม�แสวงหาผลกําไร  
ประเภทศาลเจ$าในความปกครองของกระทรวงมหาดไทย 

 

 การวิจัยเรื่อง การพัฒนาแนวทางการจัดการองค�การไม�แสวงหาผลกําไรประเภทศาลเจ&า
ในความปกครองของกระทรวงมหาดไทยสู�การเป*นองค�การท่ียั่งยืน มีวัตถุประสงค�ในการวิจัย ประกอบด&วย 
1) เพ่ือประเมินและทบทวนสถานภาพการดําเนินงานขององค�การไม�แสวงหาผลกําไร ประเภทศาลเจ&า
ในความปกครองของกระทรวงมหาดไทย  2) เพ่ือศึกษาทิศทางและนโยบายในการพัฒนาแนวทาง 
การจัดการองค�การไม�แสวงหาผลกําไร ประเภทศาลเจ&าในความปกครองของกระทรวงมหาดไทย 
สู�การเป*นองค�การท่ียั่งยืน และ 3) เพ่ือพัฒนาแนวทางการจัดการองค�การไม�แสวงหาผลกําไร ประเภท
ศาลเจ&าในความปกครองของกระทรวงมหาดไทย สู�การเป*นองค�การท่ียั่งยืน 
 ผู&วิจัยใช&รูปแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เพ่ือตอบวัตถุประสงค�การวิจัย
ท่ีกําหนดไว&ท้ัง 3 ข&อข&างต&น โดยใช&วิธีการเก็บข&อมูลจากการศึกษาเอกสารและงานวิจัย (Documentary 
Analysis) การสัมภาษณ�เชิงลึก (In-depth Interview) และการสนทนากลุ�มย�อย (Focus Group Discussion) 
เพ่ือการหาฉันทามติในเชิงนโยบาย (Policy Meeting) ซ่ึงผู&วิจัยแบ�งข้ันตอนดําเนินการวิจัยเป*น 3 ข้ันตอน  
 ท้ังนี้ ผลการวิจัยจากการศึกษาตามขั้นตอนที่ 1 การประเมินและทบทวนสถานภาพ
การดําเนินงานขององค�การไม�แสวงหาผลกําไร ประเภทศาลเจ&าในความปกครองของกระทรวงมหาดไทย 
เพ่ือตอบวัตถุประสงค�การวิจัยที่ 1 โดยมีการดําเนินการใน 2 ขั้นตอนย�อย ได&แก� ข้ันตอนท่ี 1.1 
การศึกษาเอกสาร (Documentary Analysis) และข้ันตอนท่ี 1.2 การสัมภาษณ�เชิงลึก (In-depth 
Interview) ปรากฏผลการวิจัย ดังนี้ 
 
1. ข$อมูลด$านลักษณะสําคัญ สถานภาพองค�การและการกํากับดูแลองค�การไม�แสวงหาผลกําไร
ประเภทศาลเจ$าในความปกครองของกระทรวงมหาดไทย 
 จากการศึกษาเอกสารท่ีเก่ียวข&องและการสัมภาษณ�เชิงลึกกับผู&ให&ข&อมูลสําคัญท่ีเป*นกลุ�ม
ผู&บริหารศาลเจ&าท่ีได&รับรางวัลบริหารงานดีเด�นของกรมการปกครองหรือมีผลงานดีเด�นท่ีกรมการปกครอง
แนะนําท่ัวประเทศ จํานวน 12 คน และตัวแทนผู&บริหารงานทะเบียนศาลเจ&า กรมการปกครอง 
จํานวน 3 ท�าน ได&แก� รองอธิบดีกรมการปกครอง ผู&อํานวยการส�วนการทะเบียนท่ัวไป กรมการปกครอง 
และหัวหน&าฝ_ายทะเบียนความม่ันคงผู&ควบคุมดูแลงานทะเบียนศาลเจ&า พบว�า 
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1.1 ลักษณะสําคัญขององค�การไม�แสวงหาผลกําไรประเภทศาลเจ$าในความปกครอง
ของกระทรวงมหาดไทย 

  องค�การไม�แสวงหาผลกําไร เป*นองค�การภาคที่สาม (The third sector) ซ่ึงไม�ใช�
องค�การภาครัฐและภาคเอกชน แต�มีเปcาหมายในการดําเนินงานเก่ียวกับการบริการสาธารณะและการ
ดําเนินงานสนับสนุนการดําเนินงานขององค�การภาครัฐและการพัฒนาสังคมในมิติต�างๆ โดยมิหวังผลกําไร 
ซ่ึงจัดกลุ�มประเภทขององค�การไม�แสวงหาผลกําไรตามเกณฑ�ของ The International Classification 
of Non – profit Organization: ICNPO ที่พิจารณาจากเปcาหมายและลักษณะการดําเนินงาน
ออกเป*น 12 กลุ�ม  

  ศาลเจ&าในความปกครองของกระทรวงมหาดไทย ถือว�ามีลักษณะเป*นองค�การ
ไม�แสดงหาผลกําไรกลุ�มท่ี 10 ประเภทกลุ�มศาสนา (Religion) มีการดําเนินงานตามเปcาหมายเพ่ือเผยแพร� 
ถ�ายทอดและประกอบกิจกรรมในเชิงความศรัทธาและความเชื่อทางศาสนา รวมท้ังเปcาหมายในเชิงสังคม
ในแง�การเป*นท่ีพ่ึงพาของประชาชนและชุมชน เช�น สมาคมตระกูลแซ� สมาคมทางการค&า โรงเรียน 
สถานพยาบาล ศาลาประชาคมของชุมชน ฯลฯ ซ่ึงมีการดําเนินการโดยมิหวังผลกําไรและดําเนินการ
ด&วยการรับบริจาคเป*นหลัก 

  จากการสัมภาษณ�ผู&ให&ข&อมูลสําคัญท่ีเก่ียวข&องในการบริหารงานของศาลเจ&าในความ
ปกครองของกระทรวงมหาดไทย พบว�า ประเทศไทยมีศาลเจ&าจํานวนมาก โดยข&อมูลจากวรรณกรรม
ท่ีเก่ียวข&องได&แสดงจํานวนประมาณการของศาลเจ&าต�างๆ ในสังคมไทย จํานวนมากกว�า 20,000 ศาลเจ&า 
และมีความหลากหลายในมิติการจัดต้ัง ลัทธิความเชื่อ รูปเคารพบูชา พิธีกรรมและการดําเนินการ ซ่ึง
สามารถแบ�งตามลักษณะสําคัญออกเป*นประเภทต�างๆ ดังนี้ 

  ประเภทมิติการจัดต้ังและลักษณะองค�การ  
  การพิจารณาจากการจัดต้ังโดยวัตถุประสงค�ท่ีแตกต�างกัน โดยศาลเจ&าส�วนใหญ�จัดต้ัง

เพ่ือวัตถุประสงค�หลักในการดําเนินพิธีกรรมความเชื่อตามประเพณีและวัฒนธรรมของลัทธิความเชื่อนั้น 
รวมท้ังจัดต้ังตามความประสงค�ขององค�เทพเจ&าหรือสิ่งศักด์ิสิทธิ์ท่ีดลบันดาลความสําเร็จให&กับผู&ท่ี
เลื่อมใสศรัทธา มักเกิดข้ึนจากความศรัทธาของประชาชนในชุมชน รวมตัวกันร�วมระดมทุนทรัพย�ใน
การจัดต้ังเพ่ือเป*นศูนย�รวมจิตใจ ประกอบพิธีกรรมและใช&เป*นท่ีพ่ึงต�างๆ ซ่ึงลักษณะศาลเจ&าประเภทนี้ 
จะมีลักษณะเป*นสาธารณะ ไม�มีเจ&าของเป*นบุคคลใดบุคคลหนึ่ง โดยมักดําเนินการในลักษณะนิติบุคคล 
มีการข้ึนทะเบียนกับทางราชการและทรัพย�สินของศาลเจ&าจะเป*นของทางราชการ ซึ่งเรียกว�า 
“ศาลเจ&าสาธารณะ หรือ ศาลเจ&าของส�วนรวม” 

  ศาลเจ&าบางแห�งอาจจัดต้ังโดยบุคคลใดบุคคลหนึ่งเฉพาะ ท่ีมีความเลื่อมใสศรัทธาต�อ
องค�เทพเจ&าหรือสิ่งศักด์ิสิทธ�ท่ีดลบันบาลความสําเร็จให&เกิดผล จึงมีการจัดต้ังศาลเจ&าเพ่ือเป*นการแก&บน
และบูชาต�อเทพเจ&าและสิ่งศักด์ิสิทธิ์นั้นๆ รวมท้ังอาจจัดต้ังเพ่ือประกอบพิธีกรรมตามความเชื่อเฉพาะ
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บุคคล เช�น “ตําหนักหรือสํานักทรง” ซ่ึงเกิดจากทุนทรัพย�ส�วนบุคคลหรือคณะศิษย�รวมตัวบริจาคทุน
ในการจัดต้ัง โดยจะมีการดําเนินการด&วยลักษณะส�วนบุคคล ไม�มีการข้ึนทะเบียนใดๆ  กับทางราชการ 
ทรัพย�สินของศาลเจ&ามักเป*นกรรมสิทธิ์ของผู&ใดผู&หนึ่ง อาทิ ร�างทรง เจ&าของท่ีดิน หรือเจ&าสํานัก 

  ประเภทมิติตามลัทธิความเชื่อและรูปเคารพบูชา  
  การแบ�งประเภทของศาลเจ&าตามลักษณะของลัทธิความเชื่อและรูปเคารพบูชา ท่ีมีอยู�

อย�างหลากหลายในสังคมไทย และไม�มีเกณฑ�ในการจัดแบ�งประเภทไว&อย�างแน�ชัด รวมท้ังมีการผสมผสาน
ทางวัฒนธรรมความเชื่อและประเพณีปฏิบัติ ทําให&ศาลเจ&าในสังคมไทยเกิดความผสมผสานความเชื่อท่ี
หลากหลายเข&าไว&ด&วยกัน โดยสามารถจัดแบ�งอย�างคร�าวๆ ได&ดังนี้ 

  การแบ�งตามวัฒนธรรมชาติพันธ� เป*นการแบ�งท่ียึดถือตามประเพณีความเชื่อ สิ่งศักด์ิสิทธ�
และรูปเคารพท่ียึดตามวัฒนธรรมของชาติพันธ�ต�างๆ เช�น ศาลเจ&าจีน ศาลเจ&าไทย ศาลเจ&าญวน 
ตําหนักเทพทางพราหมณ�และฮินดู ศาลเจ&าผีท&องถิ่น เป*นต&น ซึ่งศาลเจ&าในสังคมไทยส�วนใหญ�เป*น
ศาลเจ&าจีน แต�มักมีการผสมผสานระหว�างวัฒนธรรม เช�น ศาลเจ&าจีนแต�มีรูปเคารพเป*นองค�เทพของไทย
หรือพราหมณ�และฮินดู อีกนัยสําคัญ พบว�า ศาลเจ&าจีนยังมีการแบ�งประเภทตามวัฒนธรรมชนชาติได&
อีกมากมาย เช�น ศาลเจ&ากวางตุ&ง ศาลเจ&าแต&จิ๋ว ศาลเจ&าไหหนัน (ไหหลํา) เป*นต&น 

  การแบ�งตามลัทธิ ศาสนาและพิธีกรรมเป*นการพิจารณาจากสิ่งศักด์ิสิทธ�และรูปเคารพ 
ว�าเป*นคําสอนหรือความเชื่อของศาสนาหรือลัทธิใด ซ่ึงศาลเจ&าในสังคมไทยส�วนใหญ�เป*นศาลเจ&าของ
ลัทธิเตtา รองลงมาเป*นพุทธศาสนาฝ_ายมหายาน ทั้งนี้ มักมีการผสมผสานระหว�างศาสนาและลัทธิ
ความเชื่อจนกลายเป*นชุดความเชื่อร�วมกันท่ีไม�สามารถแยกออกจากกัน สังเกตได&จากสิ่งศักด์ิสิทธ�และ
รูปเคารพท่ีอยู�ภายในศาลเจ&า เช�น ศาลเจ&าแม�ทับทิมหรือเจ&าแม�สวรรค� ท่ีเป*นเทพเจ&าทางลัทธิเตtา แต�มี
การบูชาประดิษฐานพระโพธิสัตว�อวโลกิเตศวร (เจ&าแม�กวนอิม) ซึ่งเป*นพระโพธิสัตว�ทางพุทธศาสนา
ฝ_ายมหายาน รวมอยู�ด&วยกัน ตลอดจนในบางครั้งวัฒนธรรมชาติพันธ�ยังส�งผลให&เทพเจ&าบางกลุ�มมีการ
ผสมผสานระหว�างลัทธิต�างๆ ตามความเชื่อของวัฒธรรมของชนพื้นถิ่นนั้นๆ เช�น เทพประธานใน
เทศกาลกินเจ คือ องค�ก๋ิวอ&วงฮุดโจ&ว (พระพุทธเจ&าท้ัง 7 และพระโพธิสัตว�ท้ัง 2 พระองค�) ตามความเชื่อ
ของคนภาคกลาง กับ ก้ิวอ&วงไต�เต� (เทพเจ&าดาวนพเคราะห�ท้ัง 9) ตามความเชื่อคนภาคใต& 

  การแบ�งตามรูปเคารพบูชา เป*นการแบ�งตามอัตลักษณ�พิเศษเฉพาะของเทพเจ&า 
ท่ีทําหน&าท่ีต�าง  ๆในการประกอบพิธีกรรมตามความเชื่อ เช�น ศาลเจ&าท่ีประดิษฐานบูชาองค�ก๋ิวอ&วงฮุดโจ&วหรือ
ก้ิวอ&วงไต�เต� มักเป*นศาลเจ&าท่ีใช&ในการประกอบพิธีถือศีลกินเจ ท่ีรู&จักในคําว�า “โรงเจ” หรือศาลเจ&า
ปvงเถ&ากงม�า (เทพเทพารักษ�) มักเป*นศาลเจ&าประจําตําบล ประจําอําเภอหรือจังหวัด ตามความเชื่อว�า
เป*นศาลหลักเมืองของพ้ืนท่ีนั้นๆ   
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  ประเภทมิติการดําเนินพิธีกรรม 
  การแบ�งตามลักษณะการดําเนินพิธีกรรม กล�าวได&ว�า ศาลเจ&าแต�ละศาลเจ&าต�างมี                     

อัตลักษณ�ในการประกอบพิธีกรรมตามความเชื่อของลัทธิหรือศาสนาต�างๆ ท่ีแตกต�างออกไป และใน
บางพิธีกรรมถึงแม&จะเป*นพิธีกรรมเดียวกัน แต�ข้ันตอนและการดําเนินการต�างมีรูปแบบเฉพาะเป*นของ
ตนเอง ด&วยเหตุนี้ จึงสามารถแบ�งแบบคร�าวๆ ได&เช�น ศาลเจ&าประจําตระกูล ใช&เพ่ือประกอบพิธี เซ�น
ไหว&บรรพบุรุษ โรงเจ ใช&เพ่ือประกอบพิธีกรรมตามเทศกาลกินเจ ศาลเจ&าพ�อหรือเจ&าแม�ต�างๆ ใช&เพ่ือ
ประกอบพิธีสักการบูชาและการแก&บน 

  ท้ังนี้ ความแตกต�างท่ีหลากหลายของพิธีกรรมยังทําให&เกิดความต�อเนื่องในการ
ดําเนินกิจกรรมขององค�การท่ีแตกต�างกันไป เช�น ศาลเจ&าที่เป*นโรงเจหลายแห�งจะจัดงานหรือมี
กิจกรรมเพียงเฉพาะเทศกาลกินเจในแต�ละปw หรือศาลเจ&าประจําตระกูล จะเปxดให&สักการะเฉพาะช�วง
เทศกาลสําคัญๆ ซ่ึงต�างจากศาลเจ&าพ�อเจ&าแม�อ่ืนๆ ท่ีเปxดให&สักการะได&ตลอดท้ังปw รวมท้ังมีกิจกรรมต�างๆ 
ในช�วงเทศกาลวันสําคัญท่ีเก่ียวข&อง 

  ประเภทมิติการดําเนินการ  
  การแบ�งตามลักษณะการดําเนินการหรือการประกอบการขององค�การ โดยเป*นการ

พิจารณาจากสถานะภาพขององค�การ เช�น ศาลเจ&าท่ีดําเนินการในรูปแบบมูลนิธิหรือสมาคม หรือศาลเจ&า  
ท่ีอยู�ในสังกัดของมูลนิธิหรือสมาคมต�างๆ ซ่ึงดําเนินการในลักษณะเป*นนิติบุคคล และศาลเจ&าท่ีมิได&
ดําเนินการในลักษณะนิติบุคคล ซ่ึงจากข&อมูลทางวรรณกรรม พบว�า ศาลเจ&าที่มิได&ดําเนินการใน
ลักษณะเป*นนิติบุคคล มีจํานวนมากในสังคมไทย  

  ท้ังนี้ มีการแบ�งประเภทย�อยสําหรับศาลเจ&าท่ีมิได&ดําเนินการในลักษณะเป*นนิติบุคคล 
ออกเป*นศาลเจ&าท่ีมีการข้ึนทะเบียนเป*นศาลเจ&าตามกฎเสนาบดี ว�าด&วยที่กุศลสถานชนิดศาลเจ&า           
พ.ศ. 2463 โดยถือเป*น “ศาลเจ&าในความปกครองของกระทรวงมหาดไทย” และศาลเจ&าท่ีนอกเหนือจาก
การข้ึนทะเบียนและจดทะเบียนใดในทางนิติบุคคล ซ่ึงถือเป*น “ศาลเจ&าเอกชน” 

  หากพิจารณาในประเด็นศาลเจ&าในความปกครองของกระทรวงมหาดไทย พบว�า มี
ลักษณะครอบคลุมทุกประเภทท่ีกล�าวมาข&างต&น และมีความหลากหลายในมิติการจัดตั้ง พิธีกรรม 
ความเชื่อ รูปเคารพและการดําเนินการ ซ่ึงมิใช�นิติบุคคลแต�เป*นองค�การไม�แสวงหาผลกําไรในความ
ดูแลของภาครัฐ ซ่ึงมีรายละเอียดท่ีสําคัญ ดังนี้ 

  ศาลเจ&าในความปกครองของกระทรวงมหาดไทย เป*นประเภทศาลเจ&าท่ีข้ึนทะเบียน
เป*นศาลเจ&าตามกฎเสนาบดี ว�าด&วยที่กุศลสถานชนิดศาลเจ&า พ.ศ. 2463 ออกความตามความใน
พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท&องท่ี พ.ศ. 2457 มาตรา 123 เป*นศาลเจ&าประเภทท่ีมีกรรมสิทธิ์
ท่ีดินเป*นของทางราชการหรือรัฐบาล และจดทะเบียนในความปกครองของกระทรวงมหาดไทย โดยมี
กรมการปกครอง เป*นผู&ดําเนินการกํากับดูแลและควบคุมนโยบายหรือทิศทางต�างๆ ของศาลเจ&า  
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  ป}จจุบันมีศาลเจ&าในความปกครองของกระทรวงมหาดไทย จํานวนท้ังสิ้น 679 แห�ง
ท่ัวประเทศ ซ่ึงมีการควบรวมศาลเจ&าและโรงเจในการจัดประเภทในกลุ�มเดียวกันกับศาลเจ&าในความ
ปกครองของกระทรวงมหาดไทย เป*นไปตามกฎเสนาบดีว�าด&วยกุศลสถานชนิดศาลเจ&า พ.ศ. 2463 ข&อ 2 
(ก) โดยสามารถจําแนกออกตามภูมิภาคต�างๆ ปรากฏตามข&อมูล ดังนี้ 
  กรุงเทพมหานคร    จํานวน  79 แห�ง 
  ภาคกลาง (ไม�รวมกรุงเทพมหานคร)  จํานวน  278 แห�ง 
  ภาคตะวันออก    จํานวน  133 แห�ง 
  ภาคใต&     จํานวน  123 แห�ง 
  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   จํานวน  26 แห�ง 
  ภาคเหนือ    จํานวน  40 แห�ง 

  ท้ังนี้ องค�การประเภทนี้ถือว�าเป*นองค�การท่ีมีความสัมพันธ�กับภาครัฐ แต�มิใช�หน�วยงาน
ราชการหรือองค�การภาครัฐ มีบทบาทเป*นองค�การไม�แสวงหาผลกําไรท่ีกํากับดูแลโดยภาครัฐ แต�มีอิสระ
ในการดําเนินงาน 

1.2 สถานภาพขององค�การไม�แสวงหาผลกําไรประเภทศาลเจ$าในความปกครองของ
กระทรวงมหาดไทย 

  ศาลเจ&าในความปกครองของกระทรวงมหาดไทย มีสถานภาพเป*นองค�การสาธารณะกุศลท่ี
ไม�แสวงหาผลกําไร (กุศลสถาน) จัดต้ังเพ่ือประกอบพิธีกรรมตามความเชื่อของศาสนาหรือลัทธิต�างๆ 
อันเป*นประโยชน�ต�อส�วนร�วม ซ่ึงมีการกํากับดูแลความสงบเรียบร&อย ปcองกันการรุกล้ําเบียดเบียนหรือ
เหตุใดๆ ท่ีกระทบต�อความเรียบร&อยของศาลเจ&าดังกล�าว โดยอาศัยพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท&องท่ี 
พ.ศ. 2457 มาตรา 123 และมาตรา 5 ซ่ึงเสนาบดีกระทรวงนครบาลและเสนาบดีกระทรวงมหาดไทย 
(เทียบเท�ารัฐมนตรีว�าการกระทรวงในป}จจุบัน) เป*นผู&มีอํานาจออกแนวทางในการรักษาความเรียบร&อย 
ซ่ึงปรากฏเป*น “กฎเสนาบดีว�าด&วยกุศลสถานชนิดศาลเจ&า พ.ศ. 2463” โดย กําหนดให&ศาลเจ&าและ
โรงเจท่ีตั้งอยู�ในท่ีดินตามกรรมสิทธิ์ของรัฐบาลเป*นเจ&าของหรือเป*นผู&ปกป}กรักษา หรือศาลเจ&าท่ีข้ึนทะเบียน
กับกระทรวงมหาดไทย รวมท้ังศาลเจ&าท่ีตั้งอยู�ในท่ีดินกรรมสิทธิ์ของเอกชนแต�อุทิศมอบให&ศาลเจ&าเป*น
สาธารณะประโยชน� หรือศาลเจ&าท่ีต้ังอยู�ในท่ีดิน ท่ีไม�สามารถพิสูจน�กรรมสิทธิ์ได& ถือเป*นศาลเจ&าใน
ความปกครองของกระทรวงมหาดไทย ซ่ึงรัฐบาลมีหน&าท่ีบํารุงรักษาเพ่ือผลประโยชน�ต�อส�วนรวม และ
ดํารงศาลเจ&านั้นไว&ไม�มีการเปลี่ยนแปลงฐานะเป*นอย�างอ่ืน เว&นแต�ศาลเจ&านั้นจะได&เลิกร&างไปหมดแล&ว 
หรือว�ารัฐบาลมีความจําเป*นท่ีจะต&องใช&ประโยชน�ในราชการโดยตรง ท้ังนี้ มีฐานะองค�การมิได&เป*นนิติบุคคล 
และท่ีดินของศาลเจ&าถือเป*นกรรมสิทธิ์ของรัฐบาล ตามกฎเสนาบดีว�าด&วยกุศลสถานชนิดศาลเจ&า 
พ.ศ. 2463 ข&อ 2 (ก), 3 – 8 
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  ศาลเจ&าในความปกครองของกระทรวงมหาดไทย จึงถือเป*นองค�การไม�แสวงหาผลกําไรท่ี
ไม�ใช�ส�วนราชการ ไม�มีสถานภาพเป*นนิติบุคคลและไม�ใช�เป*นกรรมสิทธิ์ของเอกชน มีการดําเนินการ
ภายใต&ความปกครองของกระทรวงมหาดไทย โดยกํากับการดําเนินงานโดยกรมการปกครอง ซ่ึงมีหน&าท่ี
ในการออกนโยบายการดําเนินงานและควบคุมความเป*นระเบียบเรียบร&อยของศาลเจ&าในความปกครอง 
รวมท้ังมีการข้ึนทะเบียนบัญชีของศาลเจ&า (กฎเสนาบดีว�าด&วยกุศลสถานชนิดศาลเจ&า พ.ศ. 2463        
ข&อ 9 - 10) ซ่ึงมีงานทะเบียนศาลเจ&า สํานักทะเบียนความม่ันคง กรมการปกครอง เป*นผู&รับผิดชอบ
โดยตรง 

  จากข&อมูลการสัมภาษณ� แสดงมูลเหตุสําคัญของการเป*นศาลเจ&าในความปกครอง
ของกระทรวงมหาดไทย พบว�า สาเหตุของการเป*นศาลเจ&าในความปกครองของกระทรวงมหาดไทย
เกิดจากนโยบายภาครัฐในสมัย จอมพลแปลก พิบูลสงคราม (จอมพล ป. พิบูลสงคราม) เป*นนายกรัฐมนตรี 
ซ่ึงมีนโยบายด&านความม่ันคงในการปราบปรามกลุ�มฮ่ังยี่ซ&องโจร และนโยบาย การสร&างความทันสมัย
ในประเทศ ซึ่งศาลเจ&าส�วนใหญ�ได&รับผลกระทบจากการดําเนินนโยบายดังกล�าว กล�าวคือ ศาลเจ&า
จํานวนมากไม�สามารถประกอบพิธีกรรมทางความเชื่อและกิจกรรมต�างๆ  ท่ีเคยดําเนินการได&อย�างปกติ 
เช�น โรงเรียนสอนภาษาจีน ศาลาชุมชน มหรสพจีนหรือกลุ�มดนตรีจีน ดังปรากฏตามข&อความจากการ
สัมภาษณ�ผู&ให&ข&อมูลสําคัญว�า 
  “ราชการเขากลัวศาลเจ&าจะเป*นฮ่ังยี่ เลยเข&ามาควบคุม แต�ก�อนเคยเป*นโรงเรียนจีน 
เคยมีง้ิว แต�ราชการเขาก็สั่งห&าม ต&องขออนุญาตก�อนทุกครั้ง พอราชการเข&ามาดูแลศาลเจ&าก็เป*นของ
หลวง เงินทองต&องส�งเข&าหลวง”  

  ผลกระทบจากนโยบายด&านความม่ันคงและด&านการสร&างสงัคมท่ีทันสมัยในยุค จอมพล ป. 
พิบูลสงคราม ท่ีมีต�อศาลเจ&าในสังคมไทยในการเป*นศาลเจ&าในความปกครองของกระทรวงมหาดไทย 
สามารถสรุปออกได&เป*น 2 ประเด็น กล�าวคือ  

  ประเด็นแรก คือ ภายหลังจากการดําเนินนโยบายดังกล�าวข&างต&น ทําให&เกิดกฎเสนาบดี 
ว�าด&วยท่ีกุศลสถานชนิดศาลเจ&า พ.ศ. 2463 ข้ึน อันถือเป*นกฎหมายฉบับแรกท่ีมีเก่ียวข&องโดยตรงกับ
ศาลเจ&า ซ่ึงสาระสําคัญของกฎหมายฉบับนี้ คือ การกําหนดแนวทางในการกํากับดูแลความเรียบร&อย
ในการดําเนินงาน การรักษาผลประโยชน� การจัดการท่ีดินและการจัดโครงสร&างองค�การให&กับศาลเจ&า
ในความปกครอง โดยมีหลักพิจารณาในการกําหนดลักษณะศาลเจ&าท่ีจะถือเป*นศาลเจ&าในความปกครอง
ของกระทรวงมหาดไทย ตามกฎเสนาบดีว�าด&วยกุศลสถานชนิดศาลเจ&า พ.ศ. 2463 ข&อ 2 (ก) , 3 – 8 
ซ่ึงกฎหมายฉบับนี้ทําให&ศาลเจ&าจํานวนมากท่ีต้ังอยู�ในท่ีดินกรรมสิทธิ์ของรัฐบาล หรือท่ีดินท่ีไม�สามารถ
พิสูจน�กรรมสิทธิ์ของเอกชน และศาลเจ&าท่ีมีการรับบริจาคหรืออุทิศท่ีดินให&กับศาลเจ&า มีการข้ึนทะเบียน
ศาลเจ&าเป*นศาลเจ&าในความปกครองของกระทรวงมหาดไทย 
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  ประเด็นท่ีสอง คือ ผลกระทบทางนโยบายด&านความม่ันคงและด&านการสร&างสังคมท่ี
ทันสมัย ทําให&ศาลเจ&าจํานวนมากถูกลดบทบาทในมิติการเป*นองค�การทางสังคมหรือศูนย�รวมจิตใจ
ของชุมชน ส�งผลต�อความต�อเนื่องในการดําเนินงานของศาลเจ&า เช�น ไม�มีคณะกรรมการดูแลความ
เรียบร&อย ไม�มีผู&คนมาสักการบูชา และไม�มีเงินบริจาคมากเพียงพอต�อค�าใช&จ�ายในการดําเนินงาน  จึง
ทําให&เกิดความล�มสลายของศาลเจ&าจีน เกิดเป*น “ศาลเจ&าร&าง” จํานวนมากในท่ีสุด ด&วยเหตุนี้ทําให&
ภาครัฐจําเป*นต&องเข&ามาดูแลความเรียบร&อย รวมท้ังข้ึนทะเบียนเป*นศาลเจ&าในความปกครองของ
กระทรวงมหาดไทย  
  นอกจากนี้ สาเหตุบางกรณีที่ทําให&ศาลเจ&า เป*นศาลเจ&าในความปกครองของ
กระทรวงมหาดไทย มาจากสาเหตุของความขัดแย&งต�างๆ กล�าวคือ เม่ือเกิดภาวะศาลเจ&าร&างหรือศาลเจ&า 
ท่ีไม�มีศักยภาพในการดําเนินงาน หรือศาลเจ&าท่ีไม�มีการระบุกรรมสิทธิ์ของท่ีดินและทรัพย�สินท่ีแน�ชัดว�า
ผู&ใดเป*นผู&ครอบครอง รวมท้ังศาลเจ&าท่ีมีผลประโยชน�จากการดําเนินงานหรือทรัพย�สินท่ีเป*นของศาลเจ&า 
มักเกิดป}ญหาข&อพิพาทในการอ&างกรรมสิทธิ์ของท่ีดินและทรัพย�สินต�างๆ ระหว�างคณะกรรมการของ
ศาลเจ&าและบุคคลท่ีอ&างสิทธิ์ในการเรียกร&องกรรมสิทธิ์ในการครอบครองท่ีดินท่ีศาลเจ&าต้ังอยู� แต�ด&วย
ลักษณะองค�การท่ีเป*นสาธารณะของศาลเจ&าและการปcองกันข&อพิพาทหรือความขัดแย&งท่ีจะเกิดข้ึนใน
อนาคต จึงข้ึนทะเบียนเป*นศาลเจ&าในความปกครองของกระทรวงมหาดไทย แสดงถึงนัย การเป*น
องค�การท่ีมีความเป*นสาธารณะและทรัพย�สินเป*นของทางราชการ “ของหลวง” ท่ีมิได&มีผู&ใดผู&หนึ่งเป*น
เจ&าของ ดังปรากฏตามข&อความจากการสัมภาษณ�ผู&ให&ข&อมูลสําคัญว�า 

  “ศาลเจ&าบางแห�งไม�อยากทะเลาะกันและอยากให&ท่ีดินเป*นของส�วนรวม เลยยกศาล
เจ&าให&เปcนของราชการ”  

  ด&วยเหตุนี้ จึงเป*นท่ีนิยมสําหรับการจัดต้ังศาลเจ&าในป}จจุบัน ท่ีหากต&องการสร&างความเป*น
สาธารณะ มักจดทะเบียนข้ึนทะเบียนศาลเจ&าเป*นศาลเจ&าในความปกครองของกระทรวงมหาดไทย 

1.3 ลักษณะการกํากับดูแลองค�การไม�แสวงหาผลกําไรประเภทศาลเจ$าในความ
ปกครองของกระทรวงมหาดไทย 

  จากข&อมูลทางวรรณกรรม เอกสารและกฎหมายที่เกี่ยวข&องกับการดําเนินการของ
ศาลเจ&าในความปกครองของกระทรวงมหาดไทย พบว�า ศาลเจ&าประเภทนี้มีลักษณะเฉพาะท่ีแตกต�าง
จากศาลเจ&าอ่ืนๆ กล�าวคือ เป*นองค�การท่ีมีการบริหารงานด&วยตนเองแต�อยู�ภายใต&การกํากับดูแลของ
ภาครัฐ อันเป*นผลจากกฎเสนาบดี ว�าด&วยท่ีกุศลสถานชนิดศาลเจ&า พ.ศ. 2463 ข&อ 3 ซ่ึงระบุถึงหน&าท่ี
ของภาครัฐในการรักษาความเรียบร&อยและรักษาผลประโยชน�ให&กับศาลเจ&าท่ีมีกรรมสิทธิ์ของท่ีดิน
ศาลเจ&าอยู�ในความปกครองของภาครัฐ 
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  ด&วยเหตุนี้ คําว�า “ในความปกครอง” จึงเป*นลักษณะของการกํากับดูแล โดยมี
การกําหนดนโยบายและแนวทางในการดําเนินงานจากภาครัฐ ซ่ึงศาลเจ&าในความปกครองของกระทรวง          
มีหน&าที่บริหารงานและดําเนินงานให&เป*นไปตามทิศทางของนโยบายต�างๆ ของกระทรวงมหาดไทย 
ท้ังนี้ ในป}จจุบันกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย เป*นหน�วยงานท่ีมีหน&าท่ีกํากับดูแลโดยตรงและ
ขับเคลื่อนการดําเนินงานผ�านงานทะเบียนศาลเจ&า สังกัดสํานักทะเบียนความม่ันคง กรมการปกครอง 
กระทรวงมหาดไทย 

  จากการสัมภาษณ�ผู&ให&ข&อมูลสําคัญท่ีเป*นตัวแทนผู&บริหารของกรมการปกครอง 
กระทรวงมหาดไทย พบว�า กรมการปกครองมีบทบาทสําคัญในการกํากับดูแลความสงเรียบร&อยของ
ศาลเจ&าในความปกครองของกระทรวงมหาดไทย ให&เป*นไปตามกฎเสนาบดี ว�าด&วยท่ีกุศลสถานชนิด
ศาลเจ&า พ.ศ. 2463 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว�าด&วยการเงินของศาลเจ&า พ.ศ. 2520 รวมท้ัง
นโยบายของกระทรวงมหาดไทย ทั้งนี้ อาจสรุปบทบาทสําคัญๆ ของกรมการปกครองท่ีมีต�อการ
บริหารงานและการดําเนินงานของศาลเจ&าในความปกครองของกระทรวงมหาดไทย ดังนี้ กล�าวคือ 

1.3.1 บทบาทของกรมการปกครองท่ีมีต�อศาลเจ$าในความปกครองของกระทรวง 
มหาดไทย  

   กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย มีหน&าท่ีในการกําหนดนโยบายสําหรับ
การบริหารงานของศาลเจ&าให&เกิดความเรียบร&อย ตอบสนองต�องานด&านความมั่นคง มีหน&าที่กํากับ
ดูแลศาลเจ&าท่ีตั้งในท่ีดินของทางราชการ โดยกํากับดูแลการดําเนินกิจการ การจัดหาผลประโยชน�และ
การเงินของศาลเจ&าในความปกครองของกระทรวงมหาดไทย รวมท้ังการแต�งต้ังผู&จัดการปกครองศาลเจ&า
และผู&ตรวจตราสอดส�องศาลเจ&า เป*นตัวแทนของทางราชการในการดําเนินกิจการของศาลเจ&า และ
รักษาดูแลผลประโยชน�ของศาลเจ&า 

   ในป}จจุบัน บทบาทหน&าท่ีและการดําเนินการของกรมการปกครอง ท่ีเก่ียวข&อง
กับศาลเจ&าในความปกครองของกระทรวงมหาดไทย เป*นไปตามกฎหมายข&อบังคับ 2 ฉบับ โดยมี
บทบาททางกฎหมายท่ีแตกต�างกันและสามารถจําแนกประเภทของบทบาททางกฎหมายท่ีเก่ียวข&องได& 
2 มิติได&แก� 

1. มิติการกํากับดูแลความสงบเรียบร&อยและหลักการสําหรับการบริหารจัดการ 
ศาลเจ&าในความปกครองของกระทรวงมหาดไทย ดําเนินการให&เป*นไปตามข&อบัญญัติในกฎเสนาบดี 
ว�าด&วยท่ีกุศลสถานชนิดศาลเจ&า พ.ศ. 2463 ท่ีแสดงถึงบทบาทของกรมการปกครองในการใช&อํานาจ
ในการกํากับดูแลศาลเจ&าในความปกครองของกระทรวงมหาดไทย ซ่ึงประกอบด&วยองค�ประกอบสําคัญ 
7 ส�วน ได&แก� ส�วนท่ีว�าด&วยท่ีกุศลสถานชนิดศาลเจ&า พ.ศ. 2463 ส�วนท่ีว�าด&วยการใช&กฎและอธิบายคํา 
ส�วนท่ีว�าด&วยท่ีดินท่ีศาลเจ&าต้ังอยู� ส�วนท่ีว�าด&วยฐานะของศาลเจ&าและทะเบียนศาลเจ&า ส�วนท่ีว�าด&วย
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การต้ังและถอนผู&จัดการปกครองศาลเจ&าและผู&ตรวจตราสอดส�อง ส�วนท่ีว�าด&วยประโยชน�อันเกิดจาก
ศาลเจ&า และส�วนท่ีว�าด&วยการกําหนดโทษผู&กระทําผิด 

2. มิติการจัดการทางด&านการเงินท่ีเก่ียวข&องกับศาลเจ&าในความปกครองของ
กระทรวงมหาดไทย ให&เป*นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว�าด&วยการเงินของศาลเจ&า พ.ศ. 2520 
อันเป*นระเบียบท่ีเก่ียวข&องกับการจัดหา การเก็บรักษา การใช&จ�ายและการสั่งจ�ายเงินในการดําเนินกิจการ
หรือการดําเนินงานของศาลเจ&าในความปกครองของกระทรวงมหาดไทย โดยมีหลักเกณฑ�การพิจารณา 
กําหนดอัตราค�าเช�า ค�าบํารุง และค�าปรับในการใช&ประโยชน�ในท่ีดินของศาลเจ&า พ.ศ. 2549 เป*น
แนวทางสําคัญในการดําเนินการทางด&านการเงินให&เกิดความเป*นรูปธรรม ท่ีแสดงถึงบทบาทในการ
กํากับดูแลศาลเจ&าในความปกครองของกระทรวงมหาดไทยทางด&านการเงิน 

   สําหรับการดําเนินงานในเชิงนโยบายของกรมการปกครองท่ีเก่ียวข&องกับการ
บริหารงานศาลเจ&าในความปกครองของกระทรวงมหาดไทย จากการวิเคราะห�เอกสารที่เกี่ยวข&อง 
พบว�า กรมการปกครองมีการดําเนินการทางนโยบายใน 6 มิติ ประกอบด&วย 

1. ขอความร�วมมือศาลเจ&าทุกแห�งได&พัฒนาปรับปรุงศาลเจ&าให&เป*นระเบียบ
เรียบร&อย สะอาด สวยงาม เหมาะสมกับการเป*นกุศลสถานซ่ึงประชาชนท่ัวไปเคารพเลื่อมใส 

2. จัดให&มีการประกวดศาลเจ&าท่ีบริหารงานดีเด�นประจําปw โดยกรมการปกครอง 
จะมอบรางวัลและการประกาศเกียรติคุณให&แก�ศาลเจ&าท่ีมีการบริหารงานดีเด�น เพ่ือเป*นการกระตุ&นให&
ผู&จัดการปกครองศาลเจ&าและผู&ตรวจตราสอดส�องศาลเจ&า มีความกระตือรือร&นในการปฏิบัติหน&าท่ี 

3. ขอให&ศาลเจ&าทุกแห�งมีการประดับธงชาติในวันสําคัญต�างๆ  
4. ขอให&ผู&จัดการปกครองศาลเจ&าควบคุมดูแลมิให&มีการทรงเจ&าหรือการเรี่ยไรเงิน

อันเป*นการหลอกลวงประชาชนเกิดข้ึนในศาลเจ&า 
5. จัดให&มีการประชุมชี้แจงผู&จัดการปกครองศาลเจ&าและผู&ตรวจตราสอดส�อง

ศาลเจ&าประจําปw เพ่ือเป*นการเพ่ิมพูนความรู&ความเข&าใจแก�ผู&จัดการปกครองศาลเจ&าและผู&ตรวจตรา
สอดส�องศาลเจ&า 

6. ดําเนินงานตอบสนองต�อนโยบายของกระทรวงมหาดไทยในด&านของความ
ม่ันคง การต�อต&านยาเสพติดและการทุจริตต�างๆ  

1.3.2 บทบาทของงานทะเบียนศาลเจ$า กรมการปกครองท่ีมีต�อศาลเจ$าในความ
ปกครองของกระทรวงมหาดไทย  

   หากพิจารณาประเด็นการขับเคลื่อนบทบาทการกํากับดูแลและนโยบายท่ี
เก่ียวข&องการการบริหารงานของศาลเจ&าในความปกครองของกระทรวงมหาดไทย จากการสัมภาษณ�
ผู&ให&ข&อมูลสําคัญท่ีเป*นตัวแทนผู&บริหารของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย พบว�า กรมการปกครอง
ได&จัดต้ัง งานทะเบียนศาลเจ&า สังกัดฝ_ายทะเบียนเพ่ือความม่ันคง ส�วนการทะเบียนท่ัวไป สํานักบริหาร 
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การทะเบียน กรมการปกครอง ซ่ึงเป*นหน�วยงานสําหรับการกํากับดูแลและการขับเคลื่อนนโยบาย
ท่ีเก่ียวข&องกับการบริหารงานศาลเจ&าในความปกครองของกระทรวงมหาดไทยโดยตรง 

   ท้ังนี้ บทบาทของงานทะเบียนศาลเจ&า เปรียบเสมือนพี่เลี้ยง ที่คอยทําหน&าท่ี
กํากับดูแลและช�วยเหลือสนับสนุนการดําเนินงานของศาลเจ&าในมิติต�างๆ ซึ่งทําหน&าที่ในนามของ
กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย มีการดําเนินงานตามอํานาจหน&าท่ี ดังต�อไปนี้ 

1. การจัดต้ังศาลเจ&าและการอุทิศท่ีดินให&เป*นสมบัติของศาลเจ&า ทําหน&าท่ี
รับคําร&องและตรวจสอบ รวมท้ังข้ันตอนการอนุมัติและจดทะเบียนกรรมสิทธิ์ในที่ดินและการอนุมัติ
เป*นศาลเจ&าในความปกครองของกระทรวงมหาดไทย 

2. การแต�งต้ังผู&จัดการปกครองศาลเจ&าและผู&ตรวจตราดูแลศาลเจ&า เป*นข้ันตอน
การแต�งต้ังบุคคลท่ีทําหน&าท่ีเป*นผู&แทนของกรมการปกครองในการกํากับดูแดและดําเนินกิจการของ
ศาลเจ&า โดยมีการตรวจสอบคุณสมบัติตามคําร&องการเสนอชื่อ และการพิจารณาอนุมัติแต�งต้ัง รวมท้ัง
เป*นพ่ีเลี้ยงคอยให&คําปรึกษาและติดตามการดําเนินงานของผู&จัดการปกครองและผู&ตรวจตราดูแลศาลเจ&า 
ซ่ึงมีการจัดการประชุมประจําปwและการให&ความรู&ในด&านต�างๆ ท่ีเก่ียวข&อง 

3. การขอเช�าอาคารหรือท่ีดินและการขอต�ออายุสัญญาเช�าอาคารหรือท่ีดิน
ของศาลเจ&า เป*นกํากับดูแลและจัดการเก่ียวกับผลประโยชน�ท่ีเก่ียวข&องอันเป*นดอกผลจากท่ีดินของ
ศาลเจ&าในความปกครองของกระทรวงมหาดไทย อาศัยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว�าด&วยการเงิน
ของศาลเจ&า พ.ศ. 2520 เป*นแนวทางสําหรับการดําเนินงาน 

4. การขออนุญาตก�อสร&างหรือบูรณะซ�อมแซมอาคารในท่ีดินของศาลเจ&า เป*น
การรับแจ&งจากผู&จัดการปกครองศาลเจ&าและผู&ตรวจตราดูแลศาลเจ&า ท่ีประสงค�จะดําเนินการต�อเติม 
ซ�อมแซม บูรณะและก�อสร&างอาคารศาลเจ&า หรืออาคารท่ีเกิดในท่ีดินของศาลเจ&าในความปกครองของ
กระทรวงมหาดไทย โดยมีหน&าท่ีพิจารณาให&ข&อเสนอแนะและพิจารณาอนุมัติให&ดําเนินการ 

5. การระวังรักษาแนวเขตที่ดินของศาลเจ&า เป*นการรักษากรรมสิทธิ์ในท่ีดิน
ของศาลเจ&าในความปกครองของกระทรวงมหาดไทย มิให&มีการลุกล้ํา บุกรุกหรือครอบครอง โดยบุคคล
หรือคณะบุคคล อันส�งผลต�อกรรมสิทธิ์ในท่ีดินของศาลเจ&านั้นๆ 

1.3.3 โครงสร$างและแนวทางการดําเนินงานในการกํากับดูแลศาลเจ$าในความ
ปกครองของกระทรวงมหาดไทย ของกรมการปกครอง 

   โครงสร&างการกํากับดูแลศาลเจ&าในความปกครองของกระทรวงมหาดไทย  
   จากการสัมภาษณ�ผู&ให&ข&อมูลสําคัญท่ีเป*นตัวแทนผู&บริหารของกรมการปกครอง 

กระทรวงมหาดไทย และการวิเคราะห�เอกสารท่ีเก่ียวข&องกับเก่ียวกับการดําเนินงานและการใช&อํานาจ
เพ่ือกํากับดูแลศาลเจ&าในความปกครองของกระทรวงมหาดไทย พบว�า กรมการปกครองกําหนด
โครงสร&างในการบริหารการดําเนินงานเพ่ือกํากับดูแลศาลเจ&าในความปกครองของกระทรวงมหาดไทย 
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โดยแต�งต้ังคณะกรรมการควบคุมตรวจตราสอดส�องกิจการต�างๆ ของศาลเจ&า ซึ่งมีปลัดกระทรวง
มหาดไทยเป*นประธาน และคณะกรรมการ ประกอบด&วย อธิบดีกรมการปกครอง อธิบดีกรมท่ีดิน 
ผู&ว�าราชการกรุงเทพมหานคร รองอธิบดีกรมการปกครอง (ฝ_ายราชการบริหารส�วนภูมิภาค) ผู&อํานวยการ
สํานักบริหารการทะเบียน ผู&อํานวยการกองคลัง ผู&อํานวยการส�วนการทะเบียนท่ัวไป (กรรมการและ
เลขานุการ) หัวหน&าฝ_ายบริหารงานทะเบียน (กรรมการและผู&ช�วยเลขานุการ) และหัวหน&างานทะเบียน
ศาลเจ&าและสุสานและฌาปนสถาน (กรรมการและผู&ช�วยเลขานุการ)  

   คณะกรรมการควบคุมตรวจตราสอดส�องกิจการต�างๆ ของศาลเจ&า ดังกล�าว มี
หน&าท่ีควบคุมตรวจตราสอดส�องกิจการต�างๆ ของศาลเจ&าท่ัวราชอาณาจักร โดยมีอํานาจสั่งการเก่ียวกับ
การบูรณะซ�อมแซม การจัดหาผลประโยชน� การจ�ายเงินของศาลเจ&า และการพิจารณาสั่งการเก่ียวกับ
การเช�าท่ีดินและอาคารศาลเจ&า รวมท้ังกิจการอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวกับศาลเจ&า 

   ท้ังนี้ กรมการปกครอง โดยคณะกรรมการควบคุมตรวจตราสอดส�องกิจการต�างๆ 
ของศาลเจ&า อาจพิจารณาแต�งต้ังคณะทํางานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข&องกับการกํากับดูแลศาลเจ&าในความปกครอง
ของกระทรวงมหาดไทยเพ่ิมเติม ในลักษณะคณะอนุกรรมการด&านต�างๆ ตามที่กรมการปกครอง
เห็นสมควรท่ีต&องจัดต้ังข้ึนเพ่ือดําเนินงานเฉพาะกิจต�างๆ  

   สําหรับแนวทางในการดําเนินงานในการกํากับดูแลศาลเจ&าในความปกครอง
ของกระทรวงมหาดไทย ของกรมการปกครอง จากที่กล�าวมาข&างต&น พบว�า กฎหมาย ระเบียบ 
ข&อบังคับท่ีเก่ียวข&องกับการบริหารงาน  ศาลเจ&าในความปกครองของกระทรวงมหาดไทย ถือเป*นแนว
ปฏิบัติสําคัญในการกําหนดสถานภาพและแนวทางทางการดําเนินงานและการบริหารจัดการของ
องค�การไม�แสวงหาผลกําไรประเภทศาลเจ&าในความปกครองของกระทรวงมหาดไทย รวมท้ังยังแสดง
บทบาทอํานาจหน&าท่ีของกรมการปกครองและงานทะเบียนศาลเจ&าท่ีมีต�อการกํากับดูแลศาลเจ&าใน
ความปกครองของกระทรวงมหาดไทย 

   กฎหมาย ระเบียบ ข&อบังคับที่เกี่ยวข&องกับการบริหารงานศาลเจ&าในความ
ปกครองของกระทรวงมหาดไทย 

   ผู&วิจัยวิเคราะห�เอกสารในประเด็นกฎหมาย ระเบียบ ข&อบังคับที่เก่ียวข&องกับ
การบริหารงาน ศาลเจ&าในความปกครองของกระทรวงมหาดไทย พบว�า มีกฎหมายที่เกี่ยวข&องกับ
องค�กรไม�แสวงหาผลกําไรประเภทศาลเจ&าในความปกครองของกระทรวงมหาดไทย จํานวน 2 ฉบับ 
ได&แก� 

1. กฎเสนาบดี ว�าด&วยท่ีกุศลสถานชนิดศาลเจ&า พ.ศ. 2463 เป*นกฎหมายท่ี
ประกอบด&วยซ่ึงประกอบด&วยองค�ประกอบสําคัญ 7 ส�วน สามารถสรุปสาระสําคัญได& ดังนี้ 
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    ส�วนท่ี 1 ส�วนท่ีว�าด&วยท่ีกุศลสถานชนิดศาลเจ&า พ.ศ. 2463 สรุปสาระสําคัญ
ได&ว�า ศาลเจ&าท่ีเกิดข้ึนในสังคมไทย ถือเป*นองค�การการกุศลสาธารณะ (กุศลสถาน) จัดต้ังเพ่ือประกอบ
พิธีกรรมตามเชื่อของศาสนาหรือลัทธิต�างๆ อันเป*นประโยชน�ต�อส�วนร�วม ซ่ึงมีความจําเป*นต&องได&รับ
การดูแลความสงบเรียบร&อย ปcองกันการรุกล้ําเบียดเบียนหรือเหตุใดๆ ท่ีกระทบต�อความเรียบร&อย
ของศาลเจ&าดังกล�าว จึงอาศัยพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท&องที่ พ.ศ. 2457 มาตรา 123 และ
มาตรา 5 เพื่อให&อํานาจเสนาบดีกระทรวงนครบาลและเสนาบดีกระทรวงมหาดไทย (เทียบเท�า
รัฐมนตรีว�าการกระทรวงในป}จจุบัน) ออกแนวทางในการรักษาความเรียบร&อย ซึ่งปรากฏเป*น 
“กฎเสนาบดีว�าด&วยกุศลสถานชนิดศาลเจ&า พ.ศ. 2463”  

    ส�วนท่ี 2 ส�วนที่ว�าด&วยการใช&กฎและอธิบายคํา สรุปสาระสําคัญได&ว�า 
กฎเสนาบดีว�าด&วยท่ีกุศลสถานชนิดศาลเจ&า พ.ศ. 2463 มีผลบังคับใช&กับศาลเจ&าท่ีต้ังอยู�ในท่ีดินตาม
กรรมสิทธิ์ของรัฐบาลเป*นเจ&าของหรือเป*นผู&ปกป}กรักษาเท�านั้น หรือหมายถึงศาลเจ&าท่ีข้ึนทะเบียนกับ
กระทรวงมหาดไทย ซ่ึงรายละเอียดเป*นไปตามข&อ ประกาศใช&นับต้ังแต�วันท่ี 14 มีนาคม 2463 

  “ข&อ 1  กฎนี้ใช&เฉพาะแต�ศาลเจ&าท่ีต้ังอยู�ในท่ีดินซ่ึงรัฐบาลเป*นเจ&าของหรือ
เป*นผู&ปกป}กรักษาเท�านั้น” 

  โดยมีการให&ความหมายคําสําคัญท่ีเก่ียวข&องกับศาลเจ&า ประกอบด&วย ศาลเจ&า 
ท่ีศาลเจ&า ใบอนุญาต และผลประโยชน� ซ่ึงรายละเอียดเป*นไปตามข&อ 2 (ก), (ข), (ค) และ (ฆ)  

  “ก. คําว�า ศาลเจ&า นั้น หมายความว�า สถานท่ีก�อสร&างข้ึนเป*นทรวดทรง
สําหรับประดิษฐานรูปเคารพ และกระทําพิธีกรรมตามลัทธิของคนบางจําพวก เช�น ชนจีน เป*นต&น 
และให&หมายความรวมตลอดถึงสถานท่ีถาวร  ซ่ึงสร&างข้ึนประกอบกับศาลเจ&า เช�นโรงสําหรับกินแจ 
เป*นต&น ข. คําว�า ท่ีศาลเจ&า นั้น หมายความถึงท่ีดินท่ีศาลเจ&าต้ังอยู�และหมายความตลอดเขตบริเวณ
ท่ีดินของศาลเจ&าด&วย ค. คําว�า ใบอนุญาตต้ัง นั้น หมายความว�า หนังสือท่ีผู&มีอํานาจตามกฎนี้ออกให&
ไว&แก�ผู&จัดการปกครองศาลเจ&าหรือผู&ตรวจตราสอดส�องกิจการในศาลเจ&า ฆ. คําว�า ผลประโยชน� นั้น 
หมายความว�าทรัพย�สมบัติรายได&อันพึงบังเกิดมีแก�ศาลเจ&านั้นๆ และหมายความตลอดถึงรายจ�ายด&วย” 

    ส�วนท่ี 3 ส�วนท่ีว�าด&วยท่ีดินท่ีศาลเจ&าต้ังอยู� สรุปสาระสําคัญได&ว�า  
  ประเด็นท่ี 1 ท่ีดินของศาลเจ&าท่ีเก่ียวข&องกับกฎหมายฉบับนี้ เป*นท่ีดินท่ีมี

ศาลเจ&าต้ังอยู� ซ่ึงกรรมสิทธิ์ของท่ีดินเป*นของรัฐบาล หรือเคยเป*นกรรมสิทธิ์ของเอกชนแต�มีการอุทิศ
ท่ีดินให&กับศาลเจ&า อันมีผลให&กรรมสิทธิ์ตกเป*นของรัฐบาล รวมทั้งที่ดินที่ยังมีศาลเจ&าตั้งอยู�หรือ
ปรากฏว�าได&เคยมีศาลเจ&าต้ังอยู� แต�ไม�สามารถพิสูจน�กรรมสิทธิ์ว�าเป*นของเอกชน ก็ให&ลงสันนิษฐานว�า
เป*นท่ีดินสําหรับศาลเจ&าอยู�ในความปกครองของรัฐบาล ซ่ึงรัฐมีหน&าท่ีบํารุงรักษาเพ่ือผลประโยชน�ต�อ
ส�วนรวม (ข&อ 3, ข&อ 8)   
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  ท้ังนี้ หากท่ีดินของศาลเจ&าต้ังอยู�ในเขตกรุงเทพมหานครให&มีโฉนดไว&ในนาม
กรมพระนครบาลหัวเมือง และนอกเขตกรุงเทพมหานครให&มีโฉนดหรือหนังสือสําคัญสําหรับท่ีดินไว&ในนาม
กรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยท้ังสิ้น (ข&อ 4)  โดยรัฐบาลจะดํารงศาลเจ&านั้นไว&ไม�มีการเปลี่ยนแปลง
ฐานะเป*นอย�างอ่ืน เว&นแต�ศาลเจ&านั้นจะได&เลิกร&างไปหมดแล&ว หรือว�ารัฐบาลมีความจําเป*นท่ีจะต&องใช&
ประโยชน�ในราชการโดยตรง (ข&อ 8) 

  ประเด็นท่ี 2 ผู&ท่ีประสงค�จะอุทิศหรือบริจาคท่ีดินท่ีถือกรรมสิทธิ์ให&กับศาลเจ&า 
ซ่ึงมีหรือไม�มีศาลเจ&าต้ังอยู�ก็ตาม ให&ดําเนินการเป*นลายลักษณ�อักษรเพื่อมอบให&กับนายอําเภอใน
ท&องท่ีนั้นๆ (ข&อ 5) โดยมีการระบุรายละเอียดประกอบด&วย ชื่อและท่ีอยู�ของผู&จะอุทิศท่ีดินให&กับศาลเจ&า
และรายละเอียดของท่ีดินดังกล�าว พร&อมท้ังหน&าโฉนดหรือหลักฐานสิ่งสําคัญสําหรับท่ีดินนั้น (ข&อ 5, (ก), 
(ข))  

  ประเด็นท่ี 3 ท่ีดินท่ีศาลเจ&าแห�งใดต้ังอยู�หรืออยู�ในเขตของศาลเจ&า ซ่ึงตกอยู�
ในความปกครองของรัฐบาลตามกฎหมายนี้ หากจะก�อสร&างสิ่งใดหรือมีการต�อเติมข้ึนใหม� ต&องแจ&ง
ความประสงค�เป*นลายลักษณ�อักษรต�อนายอําเภอของท&องท่ีนั้น และเม่ือได&รับอนุญาตจากอธิบดีกรม
พระนครบาลหรือนครบาลจังหวัด สมุหเทศาภิบาลหรือผู&ว�าราชการจังหวัด (เทียบเท�าผู&ว�าราชการจังหวัด
และผู&ว�าราชการกรุงเทพมหานคร) แล&วจึงกระทําได& (ข&อ 6) 

    ส�วนท่ี 4 ส�วนท่ีว�าด&วยฐานะของศาลเจ&าและทะเบียนศาลเจ&า สรุปสาระสําคัญ
ได&ว�า ศาลเจ&าท่ีก�อสร&างข้ึนและต้ังอยู�ในท่ีดินท่ีมิใช&ของเอกชนถือกรรมสิทธิ์เป*นเจ&าของ ต&องมีการข้ึนทะเบียน
บัญชีศาลเจ&าไว&เป*นหลักฐาน (ข&อ 9) โดยทะเบียนบัญชีศาลเจ&า ประกอบด&วย (1) เลขลําดับจํานวน
ศาลเจ&า (2) ชื่อศาลเจ&า (3) ตําบล อําเภอ และจังหวัด ท่ีศาลเจ&าต้ังอยู� (4) ชื่อและอายุ ผู&ปกครองศาลเจ&า
และผู&ตรวจตราสอดส�อง (5) ชื่อแซ� สกุล ชาติกําเนิด และบังคับสังกัดมูลนาย (สถานที่ทํางานหรือ
สังกัดผู&บังคับบัญชา) ของผู&ปกครองศาลเจ&าและผู&ตรวจตราสอดส�อง และ (6) อาชีพและท่ีอยู�ของ
ผู&ปกครองศาลเจ&าและผู&ตรวจตราสอดส�อง (ข&อ 10, (1) – (6)) 

    ส�วนท่ี 5 ส�วนท่ีว�าด&วยการต้ังและถอนผู&จัดการปกครองศาลเจ&าและผู&ตรวจตรา
สอดส�อง สรุปสาระสําคัญได&ว�า  

  ประเด็นท่ี 1 ในการดูแลรักษาความเรียบร&อยของศาลเจ&า กําหนดให&มีการ
แต�งต้ังผู&จัดการปกครองศาลเจ&าและผู&ตรวจตราสอดส�อง โดยเป*นดุลพินิจของอธิบดีกรมพระนครบาล
หรือนครบาลจังหวัดสมุหเทศาภิบาลหรือผู&ว�าราชการจังหวัด (เทียบเท�าผู&ว�าราชการจังหวัดและผู&ว�าราชการ
กรุงเทพมหานคร) ในการกําหนดจํานวนหรือสัดส�วน (ข&อ 11) หากศาลเจ&าใดมีผู&จัดการปกครอง หรือ
เป*นผู&ตรวจตราสอดส�องศาลเจ&าอยู�แล&วก�อนออกกฎนี้ ให&ยื่นเรื่องราวขอใบอนุญาตตามแนวทางของ
กฎนี้ภายในเวลา 3 เดือน นับต้ังแต�วันท่ีออกกฎนี้เป*นต&นไป และต&องปฏิบัติการตามกฎนี้ทุกประการ 
ถ&ามิฉะนั้นให&ถือว�าผู&นั้นไม�มีตําแหน�งหน&าท่ีอย�างใดเลย (ข&อ 19) 
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  ประเด็นท่ี 2 คุณสมบัติของผู&จัดการปกครองศาลเจ&าและผู&ตรวจตราสอดส�อง 
ประกอบด&วย (1) ต&องเป*นผู&มีความเคารพนับถือในลัทธินั้น (2) ต&องเป*นคนที่มีอายุต้ังแต� 20 ปwข้ึนไป 
(3) ต&องเป*นคนมีหลักฐานในอาชีพหรือมีหลักทรัพย�ดี (4) ต&องเป*นคนท่ีไม�เคยต&องคําพิพากษาของศาล 
ฐานเป*นอ้ังยี่หรือซ�อง โจรผู&ร&าย ลักทรัพย� วิ่งราว ชิงทรัพย� ปล&นทรัพย�  กรรโชก ฉ&อโกง ยักยอกทรัพย� 
หรือรับของโจร และไม�เคยโต&เถียงกรรมสิทธิ์ท่ีศาลเจ&า และ (5) ต&องเป*นคนท่ีอยู�ภายใต&บังคับกฎหมาย
ฝ_ายสยาม (ภายใต&การบังคับของกฎหมายไทย) (ข&อ 12, (1) – (5)) ท้ังนี้ หากผู&ใดมีความปรารถนาจะ
เป*นผู&จัดการปกครองหรือเป*นผู&ตรวจสอดส�องศาลเจ&า ถ&าในเขตกรุงเทพมหานครให&ยื่นเรื่องราวต�อ
อธิบดีกรมพระนครบาลหรือนครบาลจังหวัด (เทียบเท�าผู&ว�าราชการกรุงเทพมหานคร) นอกจากเขต
กรุงเทพมหานคร ให&ยื่นเรื่องราวต�อสมุหเทศาภิบาลหรือผู&ว�าราชการจังหวัด เม่ืออธิบดีกรมพระนคร
บาลหรือนครบาลจังหวัด สมุหเทศาภิบาลหรือผู&ว�าราชการจังหวัด (เทียบเท�าผู&ว�าราชการจังหวัด) 
พิจารณาเหตุผลประกอบจากคุณสมบัติในข&อ 12 แล&วนั้น ก็ให&ออกใบอนุญาตแต�งตั้งได&ตามท่ี
เห็นสมควร (ข&อ 13) 
    หากผู&จัดการปกครองศาลเจ&าและผู&ตรวจตราสอดส�องท่ีได&รับใบอนุญาตไปแล&ว 
ภายหลังพบว�าขาดคุณสมบัติตามข&อ 12 (1-5) หรือมีพฤติกรรมท่ีขัดแย&งหรือบกพร�องในหน&าท่ีท่ีสวนทาง 
กับแนวทางการดําเนินงานตามกฎนี้ตามข&อ 16 – 17 อธิบดีกรมพระนครบาลหรือนครบาลจังหวัด 
สมุหเทศาภิบาลหรือผู&ว�าราชการจังหวัด จะสั่งถอนและเรียกใบอนุญาตต้ังคืน รวมท้ังต&องคืนเอกสาร
ทางบัญชีท้ังหมดให&กับบุคคลท่ี อธิบดีกรมพระนครบาลหรือนครบาลจังหวัด สมุหเทศาภิบาลหรือผู&ว�า
ราชการจังหวัด (เทียบเท�าผู&ว�าราชการจังหวัดและผู&ว�าราชการกรุงเทพมหานคร) เห็นสมควรรับมอบ 
(ข&อ 18) 

  ประเด็นท่ี 3 บทบาทของผู&จัดการปกครองศาลเจ&าและผู&ตรวจตราสอดส�อง                      
มีอํานาจและหน&าท่ีดังนี้ คือ (1) ผู&จัดการปกครองศาลเจ&ามีอํานาจและหน&าที่จัดการท่ัวไปในกิจการ
เพ่ือประโยชน�แก�ศาลเจ&าตามสมควร และมีอํานาจหน&าท่ีเข&าเป*นโจทก�หรือจําเลยในอรรถคดีท้ังแพ�ง
และอาญาอันเก่ียวด&วยเรื่องศาลเจ&าทุกประการ และ (2) ผู&ตรวจตราสอดส�อง มีอํานาจและหน&าท่ี
ตรวจตรากิจการอันเก่ียวข&องกับศาลเจ&าทุกประการ ตลอดจนงานด&านทะเบียนบัญชีต�างๆ ท่ีเก่ียวข&อง
กับกิจการหรือผลประโยชน�ของศาลเจ&า (ข&อ 14, (ก), (ข)) (3) ผู&จัดการปกครองศาลเจ&าแจ&งเหตุการณ�
ให&อธิบดีกรมพระนครบาลหรือนครบาลจังหวัด สมุหเทศาภิบาลหรือผู&ว�าราชการจังหวัด (เทียบเท�า
ผู&ว�าราชการจังหวัดและผู&ว�าราชการกรุงเทพมหานคร) ทราบทุกครั้ง เม่ือเกิดอรรถคดีพิพาทกันด&วยเรื่อง
ศาลเจ&าต้ังแต�เริ่มเกิดข้ึน หรือเกิดข้ึนแล&วก็ดี หรือว�าเม่ือถึงท่ีสุดแล&ว (ข&อ 16) และ (4) ผู&จัดการปกครอง
หรือผู&ตรวจสอดส�องศาลเจ&านั้นรายงานแจ&งเหตุการณ�ต�อนายอําเภอผู&ปกครองท&องท่ี เม่ือเกิดเหตุหรือ
ข&อสงสัยว�ามีการสมคบกับเป*นอ้ังยี่ หรือส&องโจรผู&ร&าย หรือสมคบกันเล�นการพนันท่ีกฎหมายห&าม ใน
ศาลเจ&าหรือในสถานท่ีต�างๆ ซ่ึงอยู�ในบริเวณท่ีศาลเจ&า (ข&อ 17) 
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  โดยการดําเนินงานตามอํานาจหน&าท่ีของผู&จัดการปกครองศาลเจ&าและ
ผู&ตรวจตราสอดส�อง ให&ดําเนินงานร�วมกันตามกิจการท่ีชอบด&วยกฎหมาย หากมีความเห็นท่ีแตกต�างกัน                 
ให&อธิบดีกรมพระนครบาลหรือนครบาลจังหวัด สมุหเทศาภิบาลหรือผู&ว�าราชการจังหวัด (เทียบเท�า
ผู&ว�าราชการจังหวัดและผู&ว�าราชการกรุงเทพมหานคร) เป*นผู&ชี้ขาด แล&วกระทําไปตามคําชี้ขาดนั้น (ข&อ 15)  

    ส�วนท่ี 6 ว�าด&วยประโยชน�อันเกิดจากศาลเจ&า สรุปสาระสําคัญได&ว�า อธิบดี
กรมพระนครบาลหรือนครบาลจังหวัด สมุหเทศาภิบาลหรือผู&ว�าราชการจังหวัด (เทียบเท�าผู&ว�าราชการ
จังหวัดและผู&ว�าราชการกรุงเทพมหานคร) มีอํานาจสั่งการให&ผู&จัดการปกครองหรือผู&ตรวจตราสอดส�อง
ศาลเจ&าต&องทําและยื่นบัญชีแสดงผลประโยชน�รายได&รายจ�ายเป*นรายเดือนหรือรายปwหรือเป*นพิเศษ
ตามสมควร และมีการแสดงต�อสาธารณะชน (ข&อ 20) และสามารถสั่งการให&กรมการอําเภอ (เทียบเท�า
นายอําเภอ) ตรวจสอบหรือเรียกมาตรวจสอบในเวลาใดก็ได& (ข&อ 21) 

    ส�วนท่ี 7 ว�าด&วยการกําหนดโทษผู&กระทําผิด สรุปสาระสําคัญได&ว�า  
    ประเด็นท่ี 1 การกระทําความผิดประเภทบุกรุก กล�าวคือ ผู&ใดบังอาจบุกรุก

เข&าไปในอสังหาริมทรัพย�สําหรับศาลเจ&า หรือเข&าไปในท่ีนั้นๆ โดยมิชอบด&วยกฎหมาย หรือเข&าไปซ�อนตัว
อยู�โดยไม�มีเหตุสมควรท่ีจะเข&าไป หรือเม่ือผู&มีความชอบธรรมได&ว�ากล�าวขับไล�ให&ออกไปแล&วยังขืนอยู�อีก 
ผู&นั้นมีความผิดให&ลงโทษจําคุกไม�เกิน 6 เดือน หรือปรับไม�เกิน 200 บาท หรือท้ังสองสถาน  หากการ
กระทําผิดเกิดข้ึนในช�วงกลางคืน หรือกระทําโดยใช&อุบายใช&กําลังทําร&าย หรือขู�เข็ญว�าจะทําร&ายเขาก็ดี 
หรือคุมสมัคพรรคพวกต้ังแต� 3 คน หรือกว�า 3 คนข้ึนไปบุกรุกก็ดี ผู&กระทําผิดเช�นว�านี้ต&องระวางโทษ
จําคุกไม�เกินกว�า 3 ปw และปรับไม�เกิน 500 บาท ด&วยอีกส�วนหนึ่ง (ข&อ 22) 

  ประเด็นท่ี 2 การกระทําความผิดประเภทขัดขวางการปฏิบัติหน&าท่ี กล�าวคือ  
ผู&เจตนาขัดขวางมิให&ผู&จัดการปกครองหรือผู&ตรวจตราสอดส�องศาลเจ&าได&กระตามหน&าท่ีโดยปกติมี
ความผิดให&ปรับไม�เกินกว�า 200 บาท (ข&อ 23) 

  ประเด็นท่ี 3 การกระทําความผิดของผู&จัดการปกครองหรือผู&ตรวจตรา
สอดส�องศาลเจ&า กล�าวคือ ผู&จัดการปกครองหรือผู&ตรวจตราสอดส�องศาลเจ&าขัดขืนไม�ยอมมอบบรรดา
สมุดบัญชีตามความในข&อ 18 (2) ก็ดีหรือได&มอบให&ไม�สิ้นเชิงก็ดี หรือขัดขืนไม�ทําตามคําสั่งตามข&อ 20 
ก็ดี มีความผิดฐานขัดคําสั่งเจ&าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาชญามาตรา 334 ข&อ 2 และถ&าได&ทํา
บัญชียื่นหรือประกาศโฆษณาการตามความในข&อ 20 นั้น โดยลักษณะอันเป*นเท็จ ถ&าการท่ีทําลงไปนั้น
ยังไม�ถึงเป*นความผิดตามประมวลกฎหมายอาชญา ผู&นั้นมีความผิดให&ปรับไม�เกินกว�า 200 บาท (ข&อ 24) 

  รวมท้ัง หากผู&จัดการปกครองหรือผู&ตรวจตราสอดส�องศาลเจ&าซ่ึงได&ถูกถอน
และเรียกใบอนุญาตต้ังคืนเสียแล&ว ตามความในข&อ 18 (1) ยังคงขืนทําการอยู�ในตําแหน�งเดิมก็ดี หรือ
ละเว&นไม�รายงานแจ&งเหตุการณ�ต�อนายอําเภอผู&ปกครองท&องท่ีดังว�าไว&ในข&อ 17 ก็ดี มีความผิดให&
ลงโทษจําคุกไม�เกิน 1 ปw และปรับไม�เกิน 500 บาท และผู&ใดมีหน&าท่ีเป*นผู&จัดการปกครองศาลเจ&าอยู�
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แล&วก�อนออกกฎนี้ ไม�ปฏิบัติตามข&อ 19 และคงอยู�ต�อไปอีก ผู&นั้นมีความผิดสมควรลงโทษตามความ
ด&านบนท่ีกล�าวมา (ข&อ 25) 

2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว�าด&วยการเงินของศาลเจ&า พ.ศ. 2520 เป*น
ระเบียบฯ ท่ีแก&ไขมาจากระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว�าด&วยการเงินของศาลเจ&า พ.ศ. 2517 ประกอบด&วย 
6 หมวด จํานวน 16 ข&อ ซ่ึงมีรายละเอียดท่ีสรุปสาระสําคัญได& ดังนี้ 
    หมวด 1 บทท่ัวไป สรุปสาระสําคัญได&ว�า  
    ระเบียบนี้ชื่อว�า “ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว�าด&วยการเงินของศาลเจ&า 
พ.ศ. 2520” ซ่ึงแก&ไขมาจาก ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว�าด&วยการเงินของศาลเจ&า พ.ศ. 2517 โดย
ประกาศใช&นับต้ังแต�วันท่ี 18 สิงหาคม 2520 โดยยกเลิกระเบียบฯ เก�ารวมท้ังระเบียบต�างๆ ท่ีขัดหรือ
แย&งกับระเบียบนี้ ให&ใช&ระเบียบนี้แทน (ข&อ 1 - 3) 

    หมวด 2 การจัดหา สรุปสาระสําคัญได&ว�า  
  ประเด็นท่ี 1 เงินของศาลเจ&า หมายถึง (1) รายได&จากการให&เช�าท่ีดินของ

ศาลเจ&า (2) รายได&จากการให&เช�าอาคารของศาลเจ&า (3) รายได&จากการท่ีผู&เช�าอุทิศให&เป*นเงินค�าบํารุง
ศาลเจ&า (4) เงินท่ีมีผู&อุทิศให&แก�ศาลเจ&า (5) รายได&จากการดําเนินงานของศาลเจ&า และ (6) รายได&ซ่ึง
ได&มาโดยประการอ่ืน (ข&อ 2)  

    ประเด็นท่ี 2 การให&เช�าท่ีดินหรืออาคารของศาลเจ&าให&ผู&ประสงค�จะขอเช�า
ยื่นเรื่องราวพร&อมด&วยความเห็นชอบของผู&จัดการปกครอง และผู&ตรวจตราสอดส�องศาลเจ&าท่ีขอเช�า
ต�อนายอําเภอท&องท่ี และให&นายอําเภอท&องท่ีส�งเรื่องราว พร&อมท้ังเสนอความเห็นให&ผู&ว�าราชการจังหวัด
พิจารณา เพ่ือขออนุมัติต�อกระทรวงมหาดไทยก�อนทุกราย และการให&อยู�อาศัยในท่ีดินหรืออาคารของ
ศาลเจ&า ต&องได&รับอนุมัติจากกระทรวงมหาดไทยก�อน (ข&อ 3) 

    หมวด 3 การเก็บรักษา สรุปสาระสําคัญได&ว�า 
    ประเด็นท่ี 1 การเก็บรักษาเงินประเภทการเก็บเงินค�าเช�าและค�าบํารุงศาลเจ&า 

โดยการเก็บเงินค�าเช�าและค�าบํารุงศาลเจ&าจากผู&เช�า ซึ่งผู&เช�าจะต&องชําระตามข&อผูกพันในสัญญาให&
ผู&จัดการปกครองเป*นผู&จัดเก็บและส�งต�อนายอําเภอท&องท่ีภายใน 7 วัน นับแต�วันได&รับเงิน โดยให&
ผู&จัดการปกครองศาลเจ&าได&รับเงินค�าใช&จ�ายเป*นจํานวนร&อยละ 10 ของจํานวนเงินค�าเช�าท่ีเก็บได& แต�
เงินค�าบํารุงศาลเจ&าไม�ให&หักค�าใช&จ�าย ในกรณีท่ีเห็นเป*นการสมควร นายอําเภอท&องท่ีหรือผู&ว�าราชการ
จังหวัด มีอํานาจสั่งหรือกําหนดเง่ือนไขให&ผู&เช�านําเงินค�าเช�าและค�าบํารุงศาลเจ&าไปชําระ ณ ท่ีว�าการอําเภอ
ได& ในกรณีนี้ไม�ให&หักเป*นค�าใช&จ�ายสําหรับผู&จัดการปกครองศาลเจ&า (ข&อ 6) 
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  ประเด็นท่ี 2 การเก็บรักษาเงินประเภทเงินท่ีมีผู&อุทิศให&หรือได&มาโดยประการอ่ืน 
โดยเงินท่ีมีผู&อุทิศให&หรือได&มาโดยประการอ่ืน ให&ผู&จัดการปกครองศาลเจ&านําส�งนายอําเภอท&องท่ีภายใน     
7 วัน นับแต�วันได&รับเงิน และเงินท่ีได&จากการดําเนินงานของศาลเจ&า ให&ผู&จัดการปกครองศาลเจ&า จัดทํา
บัญชีรายรับ รายจ�าย พร&อมด&วยเงินเหลือจ�ายส�งนายอําเภอท&องท่ีภายในวันท่ี 10 ของเดือนถัดไป (ข&อ 7) 

    ประเด็นท่ี 3 ข้ันตอนการเก็บรักษาเงินของศาลเจ&า ภายหลังการนําส�ง
นายอําเภอ  ซ่ึงนายอําเภอท&องท่ีมีหน&าท่ีควบคุมตรวจตราการดําเนินงานของศาลเจ&า การรับเงินของ
ศาลเจ&า และเร�งรัดจัดเก็บเงินของศาลเจ&าให&เรียบร&อย ภายหลังเม่ือนายอําเภอท&องท่ีได&รับเงินของ
ศาลเจ&าแล&ว ให&ออกใบเสร็จรับเงินให&เป*นหลักฐาน และลงบัญชีเงินของศาลเจ&าแยกไว&เป*นรายศาลเจ&า 
โดยนายอําเภอท&องท่ีรวบรวมเงินส�งจังหวัดเดือนละ 1 ครั้ง ตามบัญชีแนบ 1 ท&ายระเบียบนี้  ซ่ึงจังหวัด
เก็บรักษาเงินไว&ทั้งสิ้นไม�เกิน 5,000 บาท (ห&าพันบาทถ&วน) จํานวนเงินที่เกินกว�านั้น ให&นําส�ง
กรมการปกครองตามบัญชีแนบ 2 ท&ายระเบียบนี้ (ข&อ 8 - 11) 

    หมวด 4 การใช$จ�าย สรุปสาระสําคัญได&ว�า 
    ประเด็นท่ี 1 ลักษณะการใช&จ�ายเงินของศาลเจ&า เป*นไปตาม (1) เพ่ือการบูรณะ

ซ�อมแซมศาลเจ&าหรือทรัพย�สินของศาลเจ&า หรือที่จะเป*นประโยชน�ต�อกิจการของศาลเจ&าโดยตรง 
(2) เพ่ือการบรรเทาทุกข�แก�ผู&ประสบสาธารณภัย (3) กิจการสาธารณกุศลอ่ืนๆ หรือกิจการท่ีคณะกรรมการฯ 
เห็นสมควร และ (4) ค�าใช&จ�ายสําหรับเจ&าหน&าท่ีและคณะกรรมการฯ ในการปฏิบัติงานของศาลเจ&า
ตามท่ีกระทรวงมหาดไทยจะได&กําหนด (ข&อ 12) หากเป*นการจ�ายท่ีนอกเหนือจากข&อ 12.1 (ข&อ 12 (1)) 
ให&เสนอคณะกรรมการควบคุมตรวจตราสอดส�องกิจการต�างๆ ของศาลเจ&า ท่ีกระทรวงมหาดไทยได&
แต�งต้ังไว&พิจารณาอนุญาตก�อนทุกราย เว&นแต�รายจ�ายนั้นอยู�ในอํานาจสั่งจ�ายของปลัดกระทรวงมหาดไทย 
หรืออธิบดีกรมการปกครองจะนําเสนอเพ่ือพิจารณาสั่งจ�ายโดยไม�ต&องเสนอคณะกรรมการฯ พิจารณา
ก็ได& (ข&อ 14) 

    ประเด็นท่ี 2 ผู&ท่ีจะเสนอขอจ�ายเงินของศาลเจ&า ประกอบด&วย (1) ผู&จัดการ
ปกครองและผู&ตรวจตราสอดส�องศาลเจ&า (2) ผู&ว�าราชการจังหวัด และ (3) ผู&อํานวยการกองการทะเบียน 
กรมการปกครอง หรืออธิบดีกรมการปกครองหรือปลัดกระทรวงมหาดไทย (ข&อ 13) 

    ประเด็นท่ี 3 ค�าใช&จ�ายประจําของศาลเจ&า ให&จ�ายจากเงินรายได&ของศาลเจ&า
นั้นและให&ขออนุมัติต�อกระทรวงมหาดไทยก�อนทุกราย (ข&อ 14) 

    หมวด 5 การส่ังจ�าย สรุปสาระสําคัญได&ว�า 
    ประเด็นท่ี 1 การสั่งจ�ายท่ีไม�เพียงพอกับการบูรณะซ�อมแซมศาลเจ&า ซ่ึงห&าม

มิให&สั่งจ�ายเงินของศาลเจ&าใดศาลเจ&าหนึ่ง ซ่ึงเม่ือจ�ายไปแล&วเหลือไม�พอแก�การท่ีจะบูรณะซ�อมแซม
ศาลเจ&านั้นได&โดยปกติวิสัย (ข&อ 15) 
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    ประเด็นท่ี 2 อํานาจการสั่งจ�ายเงินของศาลเจ&าตามข&อ 2 โดย (1) ผู&ว�าราชการ
จังหวัดมีอํานาจสั่งจ�ายตามข&อ 12.1 ได&รายหนึ่งไม�เกิน 1,000.00 บาท (หนึ่งพันบาทถ&วน) ถ&าเงินเกิน 
1,000.00 บาท (หนึ่งพันบาทถ&วน) ให&ผู&ว�าราชการจังหวัดรายงานขออนุมัติจากอธิบดีกรมการปกครอง 
(2) อธิบดีกรมการปกครองมีอํานาจสั่งจ�ายได& รายหนึ่งไม�เกิน 5,000.00 บาท (ห&าพันบาทถ&วน) 
(3) ปลัดกระทรวงมหาดไทยมีอํานาจสั่งจ�ายได&รายหนึ่งไม�เกิน 10,000.00 บาท (หนึ่งหม่ืนบาทถ&วน) 
ถ&าเกิน 10,000.00 บาท (หนึ่งหม่ืนบาทถ&วน) ให&เป*นอํานาจของคณะกรรมการควบคุมตรวจตราสอดส�อง
กิจการต�างๆ ของศาลเจ&า 

    นอกจากนี้เพ่ือให&การดําเนินการเก่ียวกับเงินของศาลเจ&าในด&านการจัดหา
และการเก็บรักษาเป*นไปตามมาตรฐานเดียวกัน จึงกําหนดหลักเกณฑ�การพิจารณา กําหนดอัตราค�าเช�า 
ค�าบํารุง และค�าปรับในการใช&ประโยชน�ในท่ีดินของศาลเจ&า พ.ศ. 2549 เพ่ือใช&ในการอธิบายรายละเอียด
แนวทางการจัดเก็บท่ีเก่ียวกับอัตราค�าเช�าท่ีดินของศาลเจ&า อัตราค�าเช�าอาคาร การเพ่ิมอัตราค�าเช�า 
อัตราค�าบํารุงและอัตราค�าปรับ      
 
2. ข$อมูลด$านการจัดการและการดาํเนินงานขององค�การไม�แสวงหาผลกําไรประเภทศาลเจ$าใน
ความปกครองของกระทรวงมหาดไทย 

 ผู&วิจัย ประยุกต�ใช&กรอบทฤษฎีฐานรากตามมุมมองเชิงระบบ (Systematic approach) 
เก่ียวกับการดําเนินงานและกลยุทธ�ในการดําเนินงาน จากงานวิจัยของ วุฒิชัย อารักษ�โพชฌงค�และ 
พิทักษ� ศิริวงศ� (2558) เรื่อง รูปแบบและกลยุทธ�การดําเนินงานของโรงเจศาลเจ&า สังกัดกรมการปกครอง 
กระทรวงมหาดไทย ในจังหวัดสมุทรสงคราม เพ่ือเป*นแนวทางในการนําเสนอข&อมูลและด&านการจัดการ
และการดําเนินงานขององค�การไม�แสวงหาผลกําไรประเภทศาลเจ&าในความปกครองของกระทรวงมหาดไทย 
และเป*นกรอบสําหรับการประเมินและทบทวนสถานภาพการดําเนินงานขององค�การไม�แสวงหา 
ผลกําไรประเภทศาลเจ&าในความปกครองของกระทรวงมหาดไทย 

 จากการเก็บรวมรวบข&อมูลด&วยการสัมภาษณ�กลุ�มผู&บริหารศาลเจ&าท่ีได&รับรางวัล
บริหารงานดีเด�นของกรมการปกครองหรือมีผลงานดีเด�นท่ีกรมการปกครองแนะนําท่ัวประเทศ 
จํานวน 10 ท�าน และการวิเคราะห�เอกสารท่ีเก่ียวข&องในประเด็นการดําเนินงานของศาลเจ&าในความ
ปกครองของกระทรวงมหาดไทย พบว�า 

2.1 การจัดโครงสร$างองค�การและบุคลากรท่ีเก่ียวข$อง 
2.1.1 โครงสร$างองค�การ 

   ศาลเจ&าในความปกครองของกระทรวงมหาดไทย มีการดําเนินงานโดยการจัด
โครงสร&างองค�การในลักษณะคณะกรรมการ ซ่ึงมีตําแหน�งและจํานวนท่ีหลากหลายแตกต�างกันไปตาม
ความเหมาะสมของขนาดองค�การ ท้ังนี้มีตําแหน�งผู&จัดการปกครองศาลเจ&าและผู&ตรวจตราสอดส�องท่ี
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เป*นตําแหน�งเฉพาะตามกฎเสนาบดีว�าด&วยท่ีกุศลสถานชนิดศาลเจ&า พ.ศ. 2463 ข&อ 11 ซ่ึงเกิดข้ึนโดย
การแต�งต้ังจากผู&ว�าราชการจังหวัดท่ีศาลเจ&านั้นๆ ต้ังอยู� และเป*นตําแหน�งประจําโดยไม�มีวาระการ
ดํารงตําแหน�ง ซ่ึงจะพ&นสภาพการดํารงตําแหน�งต�อเ มื่อขาดคุณสมบัติหรือมีพฤติกรรมที่ขัดต�อ                     
กฎเสนาบดีว�าด&วยท่ีกุศลสถานชนิดศาลเจ&า พ.ศ. 2463 ข&อ 12,16 และ 17 
   สําหรับคณะกรรมการในตําแหน�งอ่ืนๆ มีการได&มาซ่ึงคณะกรรมการท่ีหลากหลาย 
อาทิ   การแต�งต้ังจากผู&จัดการปกครองศาลเจ&า การคัดเลือกจากเทพเจ&า (วิธีการเสี่ยงทายแบบโบราณ 
(ป}วะปวย) หรือการบัญชาสั่งจากเทพเจ&าผ�านร�างทรง)    
   การวางโครงสร&างการบริหารงานขององค�การจะแตกต�างกันออกไป ข้ึนอยู�กับ
ขนาด ลักษณะภารกิจ กิจกรรมและวิธีการดําเนินงานของศาลเจ&า ได&แก�  

1. โครงสร&างแบบคณะกรรมการประจํา เป*นโครงสร&างองค�การท่ีมีคณะกรรมการ
เพียงชุดเดียวท่ีมีบทบาทในทางการบริหารองค�กรควบคู�กับการการดําเนินงานในกิจกรรมต�างๆ ขององค�กร 
มักมีผู&จัดการปกครองศาลเจ&าและผู&ตรวจตราสอดส�องเป*นประธานคณะกรรมการและเลขานุการ
คณะกรรมการ และมีคณะกรรมการตําแหน�งอ่ืนๆ ตามความเหมาะสม ท่ีมาจากการแต�งต้ัง การมอบหมาย
หน&าท่ีจากคณะกรรมการรุ�นเก�าถ�ายทอดตามกันมา การคัดเลือกจากเทพเจ&าหรือการเลือกต้ังหรือ
วิธีการผสมกันแตกต�างกันไป ทําหน&าท่ีอย�างต�อเนื่องโดยไม�มีการกําหนดวาระการดํารงตําแน�ง มักเป*น
โครงสร&างของศาลเจ&าขนาดเล็ก จํานวนกิจกรรมไม�มากนัก ภาระหน&าท่ีในการบริหารและการดําเนินงาน
ไม�ซับซ&อน เป*นโครงสร&างแบบด้ังเดิมท่ีศาลเจ&าในความปกครองของกระทรวงมหาดไทยส�วนใหญ�ใช&งานอยู� 

2. โครงสร&างแบบผสมระหว�างคณะกรรมการประจําและคณะกรรมการ
ดําเนินงานตามวาระ เป*นโครงสร&างองค�การท่ีกําหนดบทบาทของคณะกรรมการประจํา ทําหน&าท่ี
เก่ียวกับการจัดการปกครอง ดูแลความสงบเรียบร&อย เป*นผู&แทนของศาลเจ&าในการประสานงานกับ
กรมการปกครองและเป*นท่ีปรึกษาให&กับคณะกรรมการดําเนินงานตามวาระ โดยมีผู&จัดการปกครอง
ศาลเจ&าและผู&ตรวจตราสอดส�องเป*นประธานคณะกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการ ซ่ึงเป*น
ตําแหน�งประจําไม�มีวาระการดํารงตําแหน�ง และกําหนดให&มีคณะกรรมการดําเนินงานข้ึน  เพ่ือดําเนินงาน
บริหารองค�กร และดําเนินกิจกรรมต�างๆ หรือภารกิจหน&าท่ีเฉพาะตามความเหมาะสมขององค�กรเป*น
วาระๆ ไป เช�น คณะกรรมการบริหารประจําปw 2559 – 2560 หรือ คณะกรรมการจัดงานเทศกาลกินเจ 
ประจําปw 2559 เป*นต&น โดยที่มาของคณะกรรมการดําเนินงานตามวาระ มักได&มาจากการแต�งต้ัง 
การมอบหมายหน&าท่ีจากคณะกรรมการรุ�นเก�าถ�ายทอดตามกันมาการคัดเลือกจากเทพเจ&าหรือการ
เลือกต้ัง หรือวิธีการผสมกันแตกต�างกันออกไปเช�นเดียวกัน ส�วนใหญ�วาระการดํารงตําแหน�งประมาณ
ต้ังแต� 1 – 5 ปw ซ่ึงถือเป*นโครงสร&างองค�การท่ีใช&กับศาลเจ&าในความปกครองของกระทรวงมหาดไทยท่ี
มีขนาดใหญ�หรือมีกิจกรรมและภาระหน&าท่ีท่ีซับซ&อน  
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3. โครงสร&างการดําเนินงานแบบมูลนิธิ เป*นโครงสร&างองค�การท่ีกําหนดให&สอดคล&อง
กับการดําเนินงานแบบมูลนิธิท่ีจดทะเบียนอย�างเป*นทางการข้ึน โดยมีการแบ�งคณะกรรมการเป*น 2 คณะ
เช�นเดียวกับโครงสร&างแบบผสมระหว�างคณะกรรมการประจําและคณะกรรมการดําเนินงานตามวาระ 
ซ่ึงในส�วนของคณะกรรมการประจําจะผู&จัดการปกครองศาลเจ&าและผู&ตรวจตราสอดส�องเป*นประธาน
คณะกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการ ทําหน&าจัดการปกครองตามกฎเสนาบดีว�าด&วยท่ีกุศลสถาน
ชนิดศาลเจ&า พ.ศ. 2463 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว�าด&วยการเงินของศาลเจ&า พ.ศ. 2520 
และมีคณะกรรมการดําเนินงานตามวาระ ท่ีได&มาตามระเบียบการจัดต้ังมูลนิธิเพ่ือดําเนินงานด&านการ
บริหารองค�กรและการดําเนินงานกิจกรรมของมูลนิธิ ซ่ึงคณะกรรมการท้ัง 2 คณะทําหน&าท่ีแตกต�างกัน 
และมีการแบ�งพ้ืนท่ีในทางการบริหารอย�างชัดเจน มักเกิดข้ึนกับศาลเจ&าในความปกครองของกระทรวง 
มหาดไทย ท่ีมีมูลนิธิจัดต้ังข้ึนมาภายหลังเพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานของศาลเจ&า ซ่ึงเกิดข้ึนกับศาลเจ&า
ในความปกครองของกระทรวงมหาดไทยท่ีมีขนาดใหญ�มากๆ มีกิจกรรมและภารกิจที่หลากหลาย 
รวมท้ังมีรายได&จํานวนมาก 

4. โครงสร&างแบบคณะกรรมการดําเนินงานตามวาระ เป*นโครงสร&างองค�การ 
ท่ีกําหนดให&คณะกรรมการบริหารองค�กรและคณะกรรมการดําเนินงาน ต&องผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกัน
ตามวาระการดํารงตําแหน�ง ซ่ึงมีวาระต้ังแต� 1 – 5 ปw โดยเม่ือถึงครบกําหนดวาระการดํารงตําแหน�ง
ก็จะมีการคัดเลือกคณะกรรมการชุดใหม� ซึ่งมีวิธีการคัดเลือกที่หลากหลายทั้งได&มาจากการแต�งต้ัง                     
การคัดเลือกจากเทพเจ&าหรือการเลือกต้ัง หรือวิธีการผสมกันแตกต�างกันออกไปเช�นเดียวกัน และเม่ือ
ได&คณะกรรมการเรียบร&อยแล&ว จึงให&ประธานคณะกรรมการในวาระการบริหารนั้นๆ จดทะเบียนกับ
กรมการปกครอง เพ่ือให&ได&รับการแต�งต้ังจากผู&ว�าราชการจังหวัดในพ้ืนท่ีของศาลเจ&า ให&ดํารงตําแหน�ง
ผู&จัดการปกครองและประธานคณะกรรมการเลือกบุคลากรในคณะกรรมการ 1 คน เพ่ือเสนอให&ได&รับ
การแต�งต้ังเป*นผู&ตรวจตราสอดส�อง ถือเป*นโครงสร&างท่ีมีศาลเจ&าในความปกครองของกระทรวงมหาดไทย
ใช&อยู� โดยเฉพาะศาลเจ&าท่ีอยู�ในการดูแลของหน�วยงานราชการและมีวาระการดํารงตําแหน�งของ
ผู&บริหารองค�กร เช�น ศาลเจ&าพ�อหลักเมืองกําแพงเพชร จังหวัดกําแพงเพชร ท่ีศาลเจ&าอยู�ในการดูแล
ของเทศบาลเมืองกําแพงเพชร เป*นต&น 

2.1.2 บุคลากรท่ีเก่ียวข$อง 
   จากการเก็บรวบรวมข&อมูลเก่ียวกับบุคลากรท่ีเก่ียวข&องกับศาลเจ&าในความปกครอง

ของกระทรวงมหาดไทย พบว�า ศาลเจ&าในความปกครองของกระทรวงมหาดไทยมีบุคลากรท่ีเก่ียวข&อง
กับการบริหารและดําเนินงานของศาลเจ&าต�างๆ แบ�งเป*น 4 ประเภท 

1. คณะกรรมการ เป*นกลุ�มบุคคลท่ีมีหน&าท่ีในการบริหารและเป*นตัวแทนของ
ผู&มีจิตศรัทธาและองค�เทพในการประกอบพิธีกรรมและการดําเนินภารกิจหรือกิจกรรมต�างๆ ขององค�กร 
ซ่ึงประกอบด&วยบุคคล 2 ประเภท ได&แก� 1) คณะกรรมการที่แต�งตั้งจากผู&ว�าราชการจังหวัดตาม 
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กฎเสนาบดีว�าด&วยท่ีกุศลสถานชนิดศาลเจ&า พ.ศ. 2463 ในตําแหน�งผู&จัดการปกครองและผู&ตรวจตรา
สอดส�องศาลเจ&า และ 2) คณะกรรมการศาลเจ&า ท่ีเกิดข้ึนตามการวางโครงสร&างองค�กร โดย
คณะกรรมการท้ัง 2 ประเภท ต�างมีลักษณะบางประการท่ีคล&ายกัน คือ มีความศรัทธาต�อองค�เทพเจ&าของ
ศาลเจ&านั้นๆ มีความผูกพันกับศาลเจ&า มีความเสียสละและความพร&อมในการอุทิศตนเพ่ือเข&ามาทํางาน
สาธารณะเพ่ือส�วนรวม หรือเป*นคําสั่งสอนของบรรพบุรุษ ซึ่งส�วนใหญ�ไม�มีค�าตอบแทนหรือค�าจ&าง
เงินเดือน 

    จากการสัมภาษณ�ผู&ให&ข&อมูลสําคัญท่ีเป*นผู&บริหารศาลเจ&า พบว�า ส�วนใหญ�
คณะกรรมการของศาลเจ&าท่ีเข&ามาสู�ตําแหน�งคณะกรรมการ จะเป*นบุคคลที่มีคุณลักษณะเป*นท่ี
น�าเชื่อถือ มีความพร&อมทางสังคม ครอบครัวและเศรษฐกิจ และมักได&รับความไว&วางใจจากประชาคม
ในศาลเจ&านั้นๆ มอบหน&าท่ีให&เป*นผู&นําและตัวแทนในการบริหารและการดําเนินงานของศาลเจ&า ซ่ึง
เป*นได&ท้ังบุคคลในพ้ืนท่ีและต�างพ้ืนท่ี หรือบุคคลท่ีเคยอยู�ในพ้ืนท่ีแล&วย&ายพ้ืนท่ีไปอยู�ต�างถ่ิน ดังปรากฏ
ข&อความตอนหนึ่งจากการสัมภาษณ�ผู&ให&ข&อมูลสําคัญว�า 

    “คนจะมาเป*นกรรมการต&องมีความพร&อม พร&อมท้ังท่ีบ&านเอย การงานหรือ
ฐานะเอย พร&อมท้ังเวลาเอย เพราะทํางานเพ่ือเทพเจ&าไม�มีค�าตอบแทน มาด&วยใจ มาเพราะศรทัธา ท่ีสําคัญ
ชาวบ&านต&องเชื่อถือตัวเราด&วย”  

2. กลุ�มผู&มาร�วมทําบุญ เป*นกลุ�มบุคคลท่ีเป*นผู&มีความเลื่อมใสศรัทธาต�อองค�เทพเจ&า
และศาลเจ&านั้นๆ มีท้ังกลุ�มท่ีมาร�วมทําบุญเป*นประจําและกลุ�มนักท�องเท่ียวท่ีแวะเวียนมาตามเทศกาล 
ซ่ึงผู&ท่ีมาร�วมทําบุญ เป*นกลุ�มบุคลคลท่ีทําหน&าท่ีร�วมสืบทอดประเพณี พิธีกรรมและกิจกรรมต�างๆ ของ
ศาลเจ&า ด&วยการบริจาคเงินหรือสิ่งของเพ่ือเป*นการร�วมทําบุญกับศาลเจ&า โดยผู&มาร�วมทําบุญอาจเป*น
บุคคลท่ีอยู�ในพ้ืนท่ีและต�างพ้ืนท่ี  

    กลุ�มผู&มาร�วมทําบุญ ถือเป*นกลุ�มบุคคลที่มีความสําคัญต�อการดํารงอยู�ของ
ศาลเจ&า และบ�อยครั้งท่ีกลุ�มผู&มาร�วมทําบุญจะพัฒนาบทบาทไปเป*นคณะกรรมการของศาลเจ&า ในทาง
ตรงกันข&าม หากศาลเจ&าไม�สามารถรักษาความเชื่อม่ันหรือความเลื่อมใสศรัทธาต�อองค�เทพเจ&าและ
ศาลเจ&านั้นๆ ได& ก็จะเกิดภาวะเสื่อมศรัทธาท่ีบุคคลกลุ�มนี้ไม�มาร�วมทําบุญ ส�งผลต�อความต�อเนื่องใน
การดําเนินงานของศาลเจ&านั้นๆ เช�นกัน ดังปรากฏข&อความตอนหนึ่งจากการสัมภาษณ�ผู&ให&ข&อมูล
สําคัญว�า 

    “ศาลเจ&าเราจะอยู�ได& ต&องอาศัยผู&ที่ศรัทธา พวกนี้เขาจะบริจาคเงินเพ่ือให&
ศาลเจ&าเอาไปพัฒนา เอาไปเป*นค�าใช&จ�าย”  

3. กลุ�มผู&อาศัยพักพิง เป*นกลุ�มบุคคลท่ีมาอาศัยพึ่งพิงศาลเจ&าในการพักอาศัย
หรือพ่ึงพาอาหารเพ่ือดํารงชีวิตจากศาลเจ&า ด&วยเหตุผลต�างๆ กัน เช�น คนชราท่ีสนใจในกิจกรรมของ
ศาลเจ&าและอุทิศตัวเพ่ือปฏิบัติกิจกรรมของศาลเจ&า คนชราท่ียากจนไม�มีบุตรหลานเลี้ยงดู และผู&ประสบ
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ป}ญหาทางความเชื่อ (คนผีเข&า คนโดนของ คนทรงเจ&า) ซ่ึงอาจเป*นบุคคลท่ีมีฐานะความเป*นอยู�ท่ีดีแต�
ต&องอาศัยพ่ึงพิงด&วยความเชื่อหรือความศรัทธา รวมท้ังผู&ท่ีไม�มีฐานะหรือด&อยโอกาสทางสังคม 

    ศาลเจ&าในความปกครองของกระทรวงมหาดไทย จะทําหน&าที่เลี้ยงดูตาม
ความเหมาะสมและความสามารถของศาลเจ&าแต�ละท่ี เช�น อาหาร ท่ีอยู�อาศัย เป*นต&น โดยมีการกําหนด
กฎระเบียบ กติกา ข&อกําหนดร�วมกัน ภายใต&การสร&างการมีส�วนร�วมให&บุคคลกลุ�มนี้มีกิจกรรมร�วมกัน 
ในด&านการปฏิบัติกิจกรรมทางความเชื่อ เช�น การไหว&สักการะ การร�วมพิธีกรรม สวดมนต�ภาวนา เป*นต&น 
ตลอดจนการช�วยเหลือการดําเนินงานของศาลเจ&าตามกําลังความศรัทธาและกําลังความสามารถ        
เช�น การทําความสะอาด การทําหน&าท่ีบุคลากรสนับสนุนงานของศาลเจ&า การช�วยแบ�งเบาภาระของ
ศาลเจ&า เป*นต&น 

4. แรงงานรับจ&าง เป*นกลุ�มบุคคลท่ีศาลเจ&าในความปกครองของกระทรวงมหาดไทย 
ว�าจ&างด&วยค�าตอบแทนเพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานของศาลเจ&าในงานต�างๆ เช�น การเฝcาศาลเจ&า 
การทําความสะอาด การซ�อมแซมบํารุงรักษาอาคารและอุปกรณ�ต�างๆ ของศาลเจ&า รวมท้ังแรงงานท่ี
รับจ&างเพ่ือการดําเนินกิจกรรมต�างๆ ช�วงงานประจําปwหรือเทศกาลต�างๆ ท่ีศาลเจ&าจัดข้ึน ซ่ึงการจ&าง
แรงงานรับจ&างมีท้ังแบบจ&างประจําเป*นรายเดือนและจ&างแบบชั่วคราวเป*นรายวันหรือช�วงเวลาหนึ่งๆ 
โดยประเภทแรงงานท่ีจ&างประจําเป*นรายเดือนท่ีจําเป*น คือ คนเฝcาศาลเจ&า มีหน&าท่ีดูแลความเรียบร&อย 
ความปลอดภัยภายในพ้ืนท่ีของศาลเจ&า สักการบูชาเทพเจ&าประจําในแต�ละวันและเทศกาล รวมท้ัง
เปxดและปxดศาลเจ&าตามเวลาท่ีกําหนด ตลอดจนอํานวยความสะดวกให&กับผู&มาร�วมทําบุญ ซ่ึงอัตรา
ค�าจ&างส�วนใหญ�ยึดตามอัตราค�าจ&างข้ันตํ่าเป*นรายเดือน ท้ังนี้ ศาลเจ&าส�วนใหญ�จะมีคนเฝcาศาลเจ&าดูแล 
สําหรับบางศาลเจ&าท่ีไม�มีความพร&อมในด&านงบประมาณและเป*นศาลเจ&าขนาดเล็ก มักให&ผู&ท่ีอาศัยใน
พ้ืนท่ีของศาลเจ&ามีหน&าท่ีเฝcาศาลเจ&าหรือปxดศาลเจ&าไว&โดยมีหมายเลขติดต�อ หากมีผู&มาร�วมทําบุญหรือ
งานกิจกรรมในเทศกาลจึงมีการเปxดศาลเจ&าให&มากราบไหว&บูชา 

2.1.3 การประเมินผลการดําเนินงานด$านโครงสร$างและบุคลากรท่ีเก่ียวข$อง  
   จากข&อมูลท่ีได&จากการเก็บรวบรวมข&อมูล ผู&วิจัย พบว�า การบริหารและการ

ดําเนินงานของศาลเจ&าในความปกครองของกระทรวงมหาดไทย มีรูปแบบโครงสร&างองค�การท่ีหลากหลาย
ตามประเภทต�างๆ ที่กล�าวมาข&างต&น โดยมีป}จจัยสําคัญในการจัดโครงสร&างองค�การในรูปแบบและ
ประเภทต�างๆ ประกอบด&วย 1) ขนาด ภารกิจและกิจกรรมขององค�การ 2) วิสัยทัศน�ของผู&นําในแต�ละ
บุคคลหรือยุคสมัย 3) การประยุกต�ใช&รูปแบบการบริหารงานจากภาคเอกชน และ 4) ความท&าทาย
จากประชาคมภายในศาลเจ&าท่ีทําหน&าท่ีตรวจสอบการบริหารงานของคณะกรรมการ ส�งผลในเชิงอิทธิพล
ต�อการจัดโครงสร&างองค�การของศาลเจ&าในความปกครองของกระทรวงมหาดไทย จึงทําให&ไม�มีโครงสร&าง
หรือรูปแบบการจัดองค�การท่ีตายตัว  
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   นอกจากนี้การปรับเปลี่ยนโครงสร&างองค�การให&เกิดความทันสมัยข้ึนท่ีมี
คณะกรรมการแบบผสมระหว�างคณะกรรมการประจําและคณะกรรมการดําเนินงานตามวาระ ถือเป*น
แนวทางการจัดโครงสร&างองค�การท่ีได&รับความนิยมจากศาลเจ&าในความปกครองของกระทรวงมหาดไทย
ขนาดใหญ� หรือที่มีรายได&จํานวนมาก หรือภารกิจและกิจกรรมที่ซับซ&อน ด&วยเหตุท่ีสามารถ
เกิดการถ�วงดุลอํานาจในการบริหารระหว�างคณะกรรมการประจําและคณะกรรมการตามวาระ 
รวมท้ังเป*นการเปxดโอกาสให&กับประชาคมและผู&มาร�วมทําบุญได&มีโอกาสเข&ามามีบทบาทในการดํารง
ตําแหน�งคณะกรรมการของศาลเจ&า ตลอดจนถือเป*นวิธีการทางเทคนิคสําคัญในการระดมทรัพยากร 
โดยเฉพาะอย�างยิ่งทรัพยากรด&านงบประมาณ ท่ีจะเกิดข้ึนจากกําลังความสามารถของคณะกรรมการ
ตามวาระในแต�ละยุคสมัย กล�าวคือ เกิดการดึงบุคคลที่มีความพร&อมทางด&านการเงินเข&ามาเป*น
คณะกรรมการ ส�งผลให&ศาลเจ&าสามารถพึงพาบุคคลเหล�านี้ด&านการเงินงบประมาณ รวมท้ังบุคคลเหล�านี้
เป*นช�องทางในการดึงเครือข�ายเพ่ือน ญาติพ่ีน&องและองค�กรภาครัฐและเอกชนเข&ามาสนับสนุนศาลเจ&า 

   แต�ทว�า ป}ญหาด&านคณะกรรมการของศาลเจ&าในความปกครองของกระทรวง 
มหาดไทย  ถือเป*นป}ญหาท่ีสําคัญท่ีศาลเจ&าส�วนใหญ�กําลังเผชิญและส�งผลกระทบต�อความต�อเนื่อง
ในการดําเนินงานและความยั่งยืนขององค�กร โดยสามารถแบ�งป}ญหาดังกล�าวได& 3  ป}ญหาใหญ� ได&แก� 

1. ป}ญหาการขาดผู&สนใจเข&ามาเป*นคณะกรรมการ เป*นป}ญหาท่ีเกิดข้ึนกับศาล
เจ&าในป}จจุบัน อันส�งผลต�อการดําเนินงานและความยั่งยืนขององค�กร ซ่ึงป}ญหาดังกล�าวอาจมีสาเหตุ
มาจากหลากหลายเหตุผล อาทิ (1) ช�องว�างของคนสองวัย (วัยสูงอายุและวัยรุ�น) กล�าวคือ 
คณะกรรมการส�วนใหญ�เป*นผู&สูงอายุและผู&มีอาวุโส แต�ขาดการสร&างบุคลากรทดแทนในวัยเด็กและ
วัยรุ�น รวมทั้งการมีทัศนคติของวัยรุ�นต�อศาลเจ&าว�าเป*นเรื่องของคนแก� (2) ความไม�พร&อมทางสังคม 
ครอบครัวและเศรษฐกิจ กล�าวคือ บทบาทของคณะกรรมการศาลเจ&า มักต&องเป*นผู&เสียสละท้ังเวลา 
กําลังกาย กําลังใจและกําลังทรัพย� อีกท้ังไม�มีค�าตอบแทน จึงต&องเป*นผู&ท่ีมีความพร&อมในด&านต�างๆ 
ท่ีกล�าวมา ทําให&ยากต�อสรรหาบุคคลเข&ามามีบทบาทเป*นคณะกรรมการ และ (3) ศาลเจ&าถูกลดบทบาท
ทางสังคมจากผลกระทบทางนโยบายด&านความม่ันคงและด&านการสร&างสังคมท่ีทันสมัย ทําให&ศาลเจ&า
ขาดการทําหน&าที่การเป*นองค�การทางสังคมหรือศูนย�รวมจิตใจของชุมชน ส�งผลให&คนสมัยใหม�มอง
ความสําคัญของศาลเจ&า ดังปรากฏข&อความตอนหนึ่งจากการสัมภาษณ�ผู&ให&ข&อมูลสําคัญว�า 

    “ศาลเจ&าสมัยนี้ ไม�เหมือนแต�ก�อน ทุกศาลเจ&าจะเจอป}ญหาเดียวกัน คือ 
ขาดคนมาดูแลสืบทอด บางคนไม�พร&อม บางคนมีภาระ เด็กๆ วัยรุ�นสมัยนี้ก็ไม�ค�อยสนใจ เป*นเรื่อง
น�าเป*นห�วงในอนาคตว�าจะเป*นอย�างไรต�อไป”  

2. ป}ญหาความขัดแย&งของคณะกรรมการ เป*นป}ญหาที่เกิดขึ้นบ�อยครั้งของ
ศาลเจ&าแต�ละแห�ง ซ่ึงเป*นความขัดแย&งในลักษณะท่ีแตกต�างกันไป เช�น แนวความคิด รูปแบบการทํางาน 
วัฒนธรรมองค�การ และความสัมพันธ�ระหว�างบุคคล รวมท้ังผลประโยชน�แอบแฝง ท้ังนี้ ด&วยลักษณะ
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ความเป*นองค�การไม�แสวงหาผลกําไรและเป*นองค�การสาธารณะที่เปxดโอกาสให&บุคคลจํานวนมาก
เข&ามามีส�วนร�วมในการบริหารและการดําเนินงาน จึงเป*นความเสี่ยงสําคัญต�อการเกิดความขัดแย&ง 
ตลอดจนความขัดแย&งท่ีสําคัญท่ีสุดท่ีมาจากสาเหตุของผลประโยชน�แอบแฝง ถือเป*นความขัดแย&งท่ี
ศาลเจ&าระวังเป*นอย�างมาก โดยเฉพาะคณะกรรมการบางคนท่ีมีพฤติกรรมในทางส�อทุจริตไม�โปร�งใส
และมีผลประโยชน�แอบแฝง มักเป*นสาเหตุสําคัญที่นําไปสู�การเกิดป}ญหาความขัดแย&งและนําไปสู�
ป}ญหาภาพลักษณ�ขององค�กรได& ดังปรากฏข&อความตอนหนึ่งจากการสัมภาษณ�ผู&ให&ข&อมูลสําคัญว�า 

    “ทุกวันนี้ป}ญหาหลักๆ ของศาลเจ&า คือ กรรมการขัดแย&งกัน ส�วนใหญ�ก็
ทะเลาะกันเรื่องการทํางานท่ีคิดไม�ตรงกัน บางแห�งทะเลาะกันเรื่องผลประโยชน� อันนี้อันตรายเพราะ
ทําให&เสียชื่อได& ต&องระวังและพยายามให&โปร�งใส”  

3. ป}ญหาวิสัยทัศน�ของคณะกรรมการ ถือเป*นป}ญหาท่ีส�งผลต�อความต�อเนื่อง
และความยั่งยืนของศาลเจ&าในความปกครองของกระทรวงมหาดไทย กล�าวคือ จากการเก็บรวบรวม
ข&อมูล พบว�า ศาลเจ&าในความปกครองของกระทรวงมหาดไทยท่ีประสบความสําเร็จด&านการบริหาร
จัดการและมีผลงานด&านการดําเนินงานท่ีดี มักเกิดจากวิสัยทัศน�ของผู&นํา ผู&บริหารและคณะกรรมการ
ของศาลเจ&า ท่ีมิได&มองศาลเจ&าเป*นเพียงองค�กรทางความเชื่อเพื่อพิธีกรรมเพียงอย�างเดียว แต�ให&
ความสําคัญกับศาลเจ&าในมิติขององค�กรเพ่ือสังคมหรือองค�กรสาธารณะกุศล ทําหน&าท่ีสังคมสงเคราะห� 
การศึกษา การสาธารณสุขและการพยาบาล และการสืบทอดศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนวิสัยทัศน�ท่ี
สามารถทําให&ศาลเจ&าสามารถพ่ึงพาตนเองในกระแสความเปลี่ยนแปลงของระบบเศรษฐกิจและสังคม 
ซ่ึงหากผู&นํา ผู&บริหารและคณะกรรมการของศาลเจ&าขาดการให&ความสําคัญต�อประเด็นเหล�านี้ อาจนําไปสู�
ป}ญหาความอยู�รอดของศาลเจ&าในที่สุด ดังปรากฏข&อความตอนหนึ่งจากการสัมภาษณ�ผู&ให&ข&อมูล
สําคัญว�า 

    “หากจะทําให&ศาลเจ&าไปรอดและก&าวหน&า ต&องมีกรรมการท่ีดี เก�ง มีวิสัยทัศน� 
มองการณ�ไกล พยายามสร&างผลประโยชน�ให&เกิดข้ึนกับสาธารณะมากๆ”  

    สําหรับประเด็นด&านบุคลากรท่ีเก่ียวข&องกับการดําเนินงานของศาลเจ&าใน
ความปกครองของกระทรวงมหาดไทย จากข&อมูลท่ีปรากฏ พบว�า  

    กลุ�มผู&มาร�วมทําบุญ เป*นกลุ�มบุคคลท่ีมีความสําคัญอย�างยิ่งกับความต�อเนื่อง
ในการดําเนินงานและความอยู�รอดขององค�กรของศาลเจ&าในความปกครองของกระทรวงมหาดไทย 
เนื่องจากกลุ�มบุคคลเหล�านี้จะมีความสัมพันธ�ต�องบประมาณหรือรายได&ท่ีเกิดจากเงินทําบุญของบุคคล
กลุ�มนี้ จากการเก็บรวบรวมข&อมูล พบว�า ป}จจุบันศาลเจ&าต�างๆ สะท&อนแนวโน&มเก่ียวกับจํานวนและ
ปริมาณของผู&มาร�วมทําบุญท่ีสวนทางกันเป*น 2 กลุ�ม กล�าวคือ กลุ�มท่ีมองแนวโน&มของผู&มาร�วมทําบุญ
มีปริมาณและจํานวนท่ีเพ่ิมข้ึนและสูงข้ึนอย�างต�อเนื่อง และกลุ�มท่ีสองกลับมองแนวโน&มของผู&มาร�วมทําบุญ
มีปริมาณและจํานวนลดลงและตํ่าลงอย�างต�อเนื่อง 
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    จากข&อมูลท่ีสวนทางกัน ผู&วิจัยได&ตรวจสอบข&อมูลกับบริบทและสภาพการ
ดําเนินการของศาลเจ&าแต�ละแห�ง พบว�า ศาลเจ&าท่ีเชื่อว�าแนวโน&มของผู&มาร�วมทําบุญมีปริมาณและ
จํานวนเพ่ิมข้ึนและสูงข้ึนอย�างต�อเนื่อง ส�วนใหญ�เป*นศาลเจ&าท่ีได&รับการยอมรับจากสังคมเก่ียวกับ
ความน�าเชื่อถือในด&านการบริหารจัดการ รวมทั้งมีกิจกรรมและภารกิจที่หลากหลาย ท้ังในมิติทาง
ความเชื่อและการช�วยเหลือสังคม ตลอดจนมีทิศทางในการพัฒนาศาลเจ&าเป*นแหล�งท�องเท่ียว แหล�ง
เรียนรู& และศูนย�รวมใจของชุมชน จึงมีแรงขับเคลื่อนในการสร&างความศรัทธาหรือความเลื่อมใสศรัทธา   
(Believability) ท่ีมิใช�เพียงศรัทธาต�อองค�เทพเจ&าท่ีเป*นนามธรรม แต�มีความศรัทธาต�อการดําเนินงาน
และการบริหารองค�กร ตลอดจนกิจกรรมและภารกิจของศาลเจ&าท่ีเป*นรูปธรรม เช�น ศาลเจ&าทําหน&าท่ี
เป*นโรงเรียนสอนดนตรีจีนให&กับเยาวชนในชุมชน ศาลเจ&ามีบทบาทในการช�วยเหลืองานสังคมสงเคราะห�
กับชุมชน เป*นต&น 

    จากข&อมูลข&างต&น สอดคล&องกับสิ่งท่ีผู&วิจัยพบเห็นตัวเลขทางการเงินของ
ศาลเจ&าหลายแห�งท่ีเกิดข้ึนระหว�างการเก็บข&อมูลช�วงเทศกาลกินเจ ประจําปw 2559 ในจังหวัด
สมุทรสงครามและจังหวัดราชบุรี อาทิ โรงเจซ่ิวฮกต๊ัว โรงเจซําเป�าเก็งเต�ง และโรงเจท�งเฮงต๊ัว เป*นต&น 
โดยพบว�า ตัวเลขรายได&ของศาลเจ&ามีทิศทางและแนวโน&มสูงข้ึนจากปwท่ีผ�านมาอย�างต�อเนื่อง อีกท้ังยัง
มีผู&มาร�วมทําบุญจํานวนมาก โดยเฉพาะอย�างยิ่งมีลักษณะการมาทําบุญแบบการท�องเท่ียวทําบุญ 9 วัด 
กล�าวคือ ผู&วิจัยพบเห็นคณะทัวร�ทําบุญช�วงเทศกาลกินเจท่ีนําผู&มาร�วมทําบุญมีจํานวนมาก ซ่ึงจากการ
สัมภาษณ�ผู&บริหารศาลเจ&า พบว�า ในแต�ละปwของเทศกาลกินเจ จะมีคณะทัวร�ทําบุญมาร�วมงาน
เทศกาลกินเจกับโรงเจศาลเจ&าในย�านสมุทรสงครามและราชบุรีจํานวนมาก ซ่ึงเป*นรถบัสปรับอากาศ 
2 ชั้น ประมาณปwละ 200 คน และรถตู&ปรับอากาศ ประมาณปwละกว�า 500 คัน  

    ท้ังนี้ ผู&วิจัย พบว�า ป}จจัยสําคัญท่ีทําให&ผู&มาร�วมทําบุญมีปริมาณและจํานวน
มากหรือน&อยยังข้ึนอยู�กับสภาพเศรษฐกิจของประเทศ ท่ีส�งผลต�อการทํามาหากินและการค&าขายของ 
ผู&มาร�วมทําบุญ โดยป}จจัยสภาพเศรษฐกิจกับจํานวนและปริมาณผู&มาร�วมทําบุญ มีความสัมพันธ�ในเชิง
ผกผัน กล�าวคือ ยิ่งเศรษฐกิจไม�ดี การค&าขายหรือการทํามาหากินไม�คล�องตัว กลับเป*นแรงสนับสนุนให&
ผู&มาร�วมทําบุญสนใจมาไหว&องค�เทพ ขอพรและแก&บน แต�ทว�าสภาพเศรษฐกิจกับจํานวนรายได&ของ
ศาลเจ&าท่ีมาจากการทําบุญ มีการแปรผันตรง กล�าวคือ ถึงแม&ผู&มาร�วมทําบุญจะมีจํานวนมากในสภาพ
เศรษฐกิจไม�ดี แต�จะร�วมทําบุญในสัดส�วนท่ีน&อยลงกว�าเดิม 

    นอกจากนี้ การเพ่ิมข้ึนของศาลเจ&าเอกชน (ไม�ได&ข้ึนทะเบียนกับกรมการปกครอง) 
ในป}จจุบัน มีแนวโน&มสูงข้ึนอย�างต�อเนื่อง ทําให&ปริมาณผู&มาร�วมทําบุญสวนทางกับปริมาณศาลเจ&า
ในภาพรวม ท้ังนี้ ศาลเจ&าเอกชนจะมีความเป*นอิสระในการบริหารและดําเนินงาน ท่ีไม�ต&องดําเนินการ
ภายใต&ระเบียบหรือกฎหมายของทางราชการ และขาดการควบคุมที่เข&มงวด ทําให&เกิดกลไกทาง
การตลาดหรือช�องทางการทําบุญของศาลเจ&าเอกชนท่ีมีความสุ�มเสี่ยงต�อการเกิดภาวะ “ธุรกิจความเชื่อ
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เชิงพาณิชย�”  รวมท้ังกิจกรรมทางพิธีกรรมท่ีกระทบต�อความรู&สึกของประชาชน อันนําไปสู�ภาวะ
ความเสื่อมศรัทธาของประชาชนหรือผู&มาร�วมทําบุญในภาพรวม ตลอดจนส�งผลต�อภาพลักษณ�ของ
ศาลเจ&าในภาพรวมด&วยเช�นกัน 

    ในส�วนของกลุ�มผู&อาศัยพักพิง พบว�า ป}จจุบันมีแนวโน&มสูงข้ึนอย�างต�อเนื่อง 
โดยศาลเจ&าหลายแห�งท่ีเปxดรับให&มีผู&พักพิงอาศัยด&วยเหตุผลต�างๆ ทําหน&าท่ีเป*นเสมือนสถานสงเคราะห�
คนชราท่ีต&องการปฏิบัติธรรมหรือไม�มีลูกหลานมาเลี้ยงดู จึงมาอาศัยศาลเจ&าพักพิง ทําให&ศาลเจ&ามี
ภาระเลี้ยงดูท่ีเพ่ิมข้ึน รวมท้ังกฎระเบียบท่ีเก่ียวข&องกับการจัดการปกครองของศาลเจ&าในความปกครอง
ของกระทรวงมหาดไทย ยังไม�ครอบคลุมในเรื่องดังกล�าว จึงอาจเป*นประเด็นท่ีนําไปสู�ป}ญหาและเป*น
ความท&าทายด&านความอยู�รอดขององค�กรประเภทนี้ได&ในอนาคต 

    สําหรับกลุ�มแรงงานรับจ&าง พบว�า คนเฝcาศาลเจ&าหรือผู&รับจ&างเฝcาศาลเจ&า 
เป*นกลุ�มบุคคลท่ีต&องจ&างท้ังหมดในป}จจุบัน ซ่ึงอดีตท่ีผ�านมายังมีประเภทผู&เสียสละและอุทิศตนเพื่อ
ดูแลศาลเจ&า แต�ทว�าถึงแม&มีการว�าจ&างเกิดข้ึน ศาลเจ&าก็มักประสบป}ญหาด&านความปลอดภัย เนื่องจาก
ในหลายศาลเจ&าเกิดการขโมยทรัพย�สินของศาลเจ&าท่ีมีสาเหตุจากคนเฝcาศาลเจ&า รวมท้ังพฤติกรรม
การให&บริการหรือความรับผิดชอบต�อภาระหน&าที่ยังไม�เหมาะสม กล�าวคือ ขาดความรับผิดชอบต�อ
ภาระการไหว&สักการะ การทําความสะอาด เป*นต&น แต�ทว�าบางศาลเจ&ายังมีความจําเป*นต&องมองข&าม
ประเด็นดังกล�าว เนื่องจากค�าจ&างท่ีตํ่ากว�างานท่ัวไป รวมท้ังยากต�อการหาผู&ท่ีสนใจมาทําหน&าท่ีดังกล�าว 
แต�ในขณะท่ีศาลเจ&ายังมีความจําเป*นท่ีต&องมีคนเฝcาและดูแลความเรียบร&อย ความสะอาดและการอํานวย
ความสะดวกสําหรับผู&มากราบไหว&ร�วมทําบุญ  

2.2 การจัดการด$านงบประมาณ 
2.2.1 รายได$ของศาลเจ$า 

   รายได&ท่ีเก่ียวข&องกับการบริหารและการดําเนินงานของศาลเจ&าในความปกครอง
ของกระทรวงมหาดไทย สามารถแบ�งออกเป*น 3 ประเภท ได&แก� 

1. รายรับจากเงินทําบุญหรือเงินบริจาค ถือเป*นรายได&หลักและเป*นรายได&
ทางตรงตามหลักการของการเป*นองค�การไม�แสวงหาผลกําไร ท่ีเกิดจากผู&มาร�วมทําบุญบริจาคเงินหรือ
ทรัพย�สินต�างๆ อันเกิดจากความเลื่อมใสศรัทธาของศาลเจ&าและองค�เทพ โดยประสงค�ให&ศาลเจ&านํา
เงินทําบุญหรือบริจาคเหล�านั้นไปใช&ในการสืบทอดประเพณี กิจกรรมและพิธีกรรมต�างๆ ของศาลเจ&า 
ซ่ึงมีลักษณะการบริจาคหรือการทําบุญในลักษณะต�างๆ ได&แก� การรับบริจาคด&วยการต้ังตู&บริจาคหรือ
เปxดโต�ะรับบริจาค การรับบริจาคด&วยการทําบุญในงานประจําปwหรืองานเทศกาลต�างๆ และการรับบริจาค
หรือการทําบุญตามวาระพิเศษต�างๆ เช�น การก�อสร&างอาคาร หรือกิจกรรมบูรณะศาลเจ&า เป*นต&น 
ท้ังนี้รายได&ท่ีเกิดข้ึนกับศาลเจ&าจากการรับบริจาคมีสัดส�วนและจํานวนท่ีแตกต�างกันออกไป ซ่ึงสัมพันธ�
กับขนาดและกิจกรรมหรือภารกิจของศาลเจ&าต�างๆ กล�าวคือ ศาลเจ&าท่ีมีผู&เลื่อมใสศรัทธาจํานวนมาก 
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มักได&รับเงินบริจาคท่ีมียอดเงินจํานวนมากในเทศกาลหรืองานประจําปwต�างๆ ประมาณ หลักล&านปลายๆ 
แต�ทว�าศาลเจ&าบางแห�งอาจได&รับเงินบริจาคในเทศกาลหรืองานประจําปwเดียวดันเพียงหลักหม่ืนถึง
หลักแสน 

2. เงินผลประโยชน�จากทรัพย�สินของศาลเจ&า ถือเป*นรายรับหรือรายได&ของ
ศาลเจ&าในความปกครองของกระทรวงมหาดไทยอีกประเภทหนึ่ง ท่ีเป*นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว�าด&วยการเงินของศาลเจ&า พ.ศ. 2520 ท่ีศาลเจ&าในความปกครองของกระทรวงมหาดไทย ท่ีมีท่ีดิน 
อาคารหรือทรัพย�สินที่สามารถเก็บค�าเช�า ค�าบํารุงและเงินอุทิศเพื่อบริจาคจากที่ดินและทรัพย�สิน
เหล�านั้นตามอัตราท่ีระเบียบฯ กําหนด รวมท้ังดอกผลท่ีเกิดจากทรัพย�สินท่ีศาลเจ&าได&รับ ท้ังนี้ มีเพียง
ศาลเจ&าบางแห�งเท�านั้นที่มีพื้นที่ ที่ดิน อาคารและทรัพย�สินในการเก็บผลประโยชน�ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว�าด&วยการเงินของศาลเจ&า พ.ศ. 2520 จึงมิใช�รายได&หลักสําหรับการดําเนินงาน
ของศาลเจ&าในความปกครองของกระทรวงมหาดไทย ดังปรากฏข&อความตอนหนึ่งจากการสัมภาษณ�
ผู&ให&ข&อมูลสําคัญว�า 

    “ศาลเจ&าของเรามีรายได&ท่ีเกิดข้ึนจากการใช&ประโยชน�ในท่ีดินศาลเจ&า ทําให&
มีรายได&มาสนับสนุนการดําเนินงาน ท่ีเป*นค�าจ&างคนดูแลรักษาความสะอาดศาลเจ&า จึงเป*นรายได&อีก
ทางท่ีสําคัญ”  

   “ผมใช&โต�ะเก&าอ้ี เต&นท�ท่ีมีไม�ได&ใช&อะไร เอามาให&เช�าในราคาถูก เพ่ือให&คนใน
ชุมชนไปจัดงาน จึงมีรายได&อีกทางในการดําเนินงาน”  

3. เงินทุนจากคณะกรรมการดําเนินงาน ถือเป*นแหล�งรายได&ท่ีสําคัญอีกช�องทาง
ของศาลเจ&าในความปกครองของกระทรวงมหาดไทย เนื่องด&วยป}จจุบันศาลเจ&าจํานวนมากมียอดเงิน
บริจาคและเงินรายได&จากผลประโยชน�จากทรัพย�สินของศาลเจ&าไม�เพียงพอกับรายจ�ายประจํา รวมท้ัง
รายจ�ายจําเป*นท่ีเกิดข้ึนเฉพาะหน&า จึงทําให&เกิดการใช&เงินทุนจากคณะกรรมการดําเนินงานท่ีมีความพร&อม
ทางฐานะอาชีพและการเงินมาเป*นรายได&สําหรับการใช&จ�ายตามรายจ�ายต�างๆ ของศาลเจ&า ซ่ึงเกิดข้ึน 
2 ลักษณะ คือ (1) การระดมทุนจากคณะกรรมการดําเนินงาน เป*นการเรี่ยไรเงินในกลุ�มคณะกรรมการ
ดําเนินงานเพ่ือระดมทุนสําหรับการใช&จ�ายเฉพาะหน&าท่ีจําเป*น หรือรายจ�ายจําเป*นท่ีมีความต&องการ 
ใช&จ�ายเร�งด�วน และ (2) การยืมเงินบางส�วนของคณะกรรมการดําเนินงานบางคน เพ่ือใช&สํารองจ�าย
ในเหตุกรณีจําเป*นต�างๆ โดยคาดว�าศาลเจ&ามีศักยภาพในการสร&างรายได&จากเงินบริจาคตามกิจกรรม
หรืองานประจําปwและเทศกาลต�างๆ เพ่ือมาคืนเงินยืมนั้นๆ ได& ซ่ึงศาลเจ&าสามารถผ�อนชําระโดยไม�มี
ดอกเบี้ยเกิดข้ึน และไม�จํากัดระยะเวลา และบ�อยครั้งท่ีคณะกรรมการดําเนินงานท่ีให&ยืมเกิดความศรัทธา
และมีผลสําเร็จตามความเชื่อ ก็มักจะยกหนี้ดังกล�าวให&ศาลเจ&าหรือลดเงินต&นให&ชําระเพียงบางส�วน  
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2.2.2 รายจ�ายของศาลเจ$า 
1. รายจ�ายประจํา เป*นรายจ�ายท่ีศาลเจ&าในความปกครองของกระทรวงมหาดไทย 

จําเป*นต&องจ�ายเป*นประจํา ถือเป*นภาระค�าใช&จ�ายประจํา ได&แก� (1) ค�าสาธารณูปโภคต�างๆ อาทิ 
ค�าน้ําประปา ค�าไฟฟcา ค�าจ&างคนเฝcาศาลเจ&า และค�าแรงงานรับจ&าง เป*นต&น และ (2) ค�าใช&จ�ายเพ่ือ
กิจกรรมตามความเชื่อ เป*นค�าใช&จ�ายสําหรับวัสดุ อุปกรณ� ของไหว& ผลไม& เครื่องกระดาษ (กระดาษเงิน
กระดาษทอง) และมหรสพง้ิวหรืออ่ืนๆ ซ่ึงถือเป*นค�าใช&จ�ายสําคัญในการประกอบพิธีกรรมตามความเชื่อ
ของศาลเจ&าในแต�ละแห�งตามงานประจําปwหรือเทศกาลต�างๆ เช�น วันพระจีน วันเทวะสมภพหรือ
วันเกิดเทพเจ&า เทศกาลตรุษสารท เทศกาลกินเจ เป*นต&น ซ่ึงมีสัดส�วนแตกต�างกันไปตามกิจกรรมและ
ขนาดของศาลเจ&า เช�น ศาลเจ&าขนาดใหญ�จัดงานเทศกาลกินเจ มีการเปxดโรงทาน จะมีค�าใช&จ�ายใน
ส�วนนี้สูงกว�าศาลเจ&าท่ีไม�เปxดโรงทาน เป*นต&น 

2. รายจ�ายเฉพาะกิจ เป*นรายจ�ายไม�ได&เกิดขึ้นเป*นประจํา แต�เกิดขึ้นจาก
เหตุการณ�เฉพาะหน&าหรือเหตุการณ�ท่ีไม�คาดว�าจะเกิด รวมท้ังรายจ�ายเพ่ือการพัฒนาปรับปรุง ส�วนใหญ�
เป*นไปเพ่ือการซ�อมแซม บูรณะ ปรับปรุงและซ�อมบํารุงอาคารสถานท่ี โครงสร&าง องค�เทพเจ&าและ
อุปกรณ�ท่ีเก่ียวข&องกับการดําเนินงานของศาลเจ&า ตลอดจนรายจ�ายสําหรับการพัฒนาเพ่ือการดําเนินงาน
ของศาลเจ&า เช�น การขยายพื้นที่ การซื้อที่ดินเพิ่มเติม การถมที่ การสร&างอาคารอเนกประสงค� 
การสร&างห&องน้ํา ห&องพัก โรงอาหาร เป*นต&น มักเป*นรายจ�ายท่ีใช&งบประมาณจํานวนมากในการ
ดําเนินการ โดยศาลเจ&ามักแสวงหารายได&ในการจ�ายเงินประเภทนี้จากการรับบริจาคในวาระพิเศษต�างๆ 
และบ�อยครั้งมักอาศัยการระดมทุนหรือยืมเงินจากคณะกรรมการดําเนินงาน เพ่ือการใช&จ�ายท่ีรวดเร็ว
และคล�องตัว 

2.2.3 การจัดการด$านงบประมาณ ถือเป*นการบริหารเงินงบประมาณของศาลเจ&าใน
ความปกครองของกระทรวงมหาดไทย ให&เป*นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว�าด&วยการเงินของ
ศาลเจ&า พ.ศ. 2520 ท้ังนี้ในกระบวนการดําเนินงานศาลเจ&ามีแนวทางการดําเนินงานในรูปแบบคณะกรรมการ 
ท่ีมีการแต�งต้ังคณะกรรมการทําหน&าท่ีดูแลการเงินโดยตรงและมีผู&ช�วยในการดําเนินการด&านบัญชีและ
การตรวจสอบบัญชี ส�วนใหญ�มักกําหนดหน&าท่ีให&เหรัญญิกหรือฝ_ายบัญชี ตามแต�ละศาลเจ&ากําหนด 
เป*นผู&ดูแลทําบัญชีรายรับ รายจ�ายและรายงานยอดเงินและส�งเงินคงเหลือให&กับนายอําเภอและ
กรมการปกครองตามลําดับประจําในทุกปw ท้ังนี้ อาจมีการเปxดบัญชีกับธนาคารเอกชน เพ่ือฝากเงินใน
ลักษณะเงินรอการเบิกจ�ายจากเงินบริจาค เพ่ือใช&จ�ายกับรายจ�ายประจําหรือฝากเงินจากการเงินทุน
ของคณะกรรมการดําเนินงานเพ่ือสํารองจ�ายสําหรับรายจ�ายเฉพาะกิจต�างๆ โดยกําหนดผู&มีอํานาจลง
นามเบิกเงินในบัญชีอย�างน&อย 3 คน และหากมีความจําเป*นในการใช&จ�ายเงินท่ีส�งเข&ากรมการปกครอง
ตามลักษณะการใช&จ�ายของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว�าด&วยการเงินของศาลเจ&า พ.ศ. 2520 ศาลเจ&า



136 
 

จะดําเนินการจัดทําโครงการและแผนงบประมาณเสนอตามข้ันตอนเพ่ือขอรับการอนุมัติเงินให&ใช&จ�าย
ตามหลักการท่ีประสงค� 

2.2.4 การประเมินผลการดําเนินงานด$านงบประมาณ 
   จากการรวบรวมข&อมูลเก่ียวกับงบประมาณสําหรับการดําเนินงานของศาลเจ&า

ในความปกครองของกระทรวงมหาดไทย พบว�า ผู&ให&ข&อมูลสําคัญทุกคนเห็นว�า ป}ญหาสําคัญในการ
บริหารและการดําเนินงานของศาลเจ&าในความปกครองของกระทรวงมหาดไทยให&เกิดความต�อเนื่อง 
ความอยู�รอดและความยั่งยืน คือ ป}ญหาด&านงบประมาณ กล�าวคือ 

   ถึงแม&รายได&ของศาลเจ&าจะมาจากหลายช�องทาง ได&แก� เงินบริจาคจากผู&มาร�วม
ทําบุญ ผลประโยชน�จากทรัพย�สินของศาลเจ&า หรือเงินทุนของคณะกรรมการดําเนินงาน แต�ทว�า
รายได&หลัก คือ เงินบริจาคจากผู&มาร�วมทําบุญ ซ่ึงมีความสัมพันธ�และผันแปรตามจํานวนผู&มาร�วมทําบุญ 
หากมีผู&มาร�วมทําบุญจํานวนมาก โอกาสท่ีศาลเจ&าจะได&รับเงินทําบุญก็จะสูงข้ึน ถึงแม&ว�าจะมีปริมาณ
การทําบุญในสัดส�วนไม�มากตามการผันแปรทางเศรษฐกิจ แต�ถือว�ายังเป*นช�องทางให&เกิดการบริจาค
ในการทําบุญท่ีสร&างรายได&ให&เกิดกับศาลเจ&า ในทางตรงกันข&ามหากศาลเจ&าที่ขาดศักยภาพและ
ความสามารถในการสร&างกิจกรรม ภารกิจ ช�องทางหรือกลยุทธ�ในการดึงดูดผู&มาร�วมทําบุญให&เกิดการ
เข&ามามีส�วนร�วมทําบุญบริจาคหรือเข&ามาร�วมกับกิจกรรมของศาลเจ&า ก็จะส�งผลให&เกิดป}ญหาด&าน
รายได&ท่ีไม�เพียงพอกับรายจ�าย รวมท้ังไม�เพียงพอสําหรับการพัฒนาอ่ืนๆ ในท่ีสุด ดังปรากฏข&อความ
ตอนหนึ่งจากการสัมภาษณ�ผู&ให&ข&อมูลสําคัญว�า 

    “สมัยนี้คนทําบุญมีจํานวนมากข้ึน แต�เศรษฐกิจไม�ดี ทําให&คนไม�กล&าทําบุญ
จํานวนมากๆ ทําให&บางทีก็ไม�พอกับรายจ�าย”  

    ในขณะท่ีรายจ�ายที่เป*นรายจ�ายประจําของศาลเจ&า ยังคงต&องมีการจ�าย
อย�างต�อเนื่องและยากต�อการลดรายจ�ายลง เนื่องจากรายจ�ายส�วนมากเป*นรายจ�ายจากกิจกรรมทาง
ความเชื่อและประเพณี ซ่ึงต&องดําเนินการในเทศกาลและวาระต�างประจําทุกปwหรือปwละหลายครั้ง อีกท้ัง
รายจ�ายท่ีเก่ียวกับกิจกรรมทางความเชื่อและประเพณีส�วนใหญ�มีต&นทุนท่ีสูง เช�น มหรสพง้ิว เครื่อง
กระดาษ ของไหว&เทพเจ&าต�างๆ เป*นต&น ซ่ึงนับวันยิ่งมีต&นทุนท่ีสูงข้ึนอย�างต�อเนื่องต้ังแต�หลักหม่ืนปลาย
ไปถึงหลักแสนปลายๆ จึงเป*นอุปสรรคสําคัญต�อการดําเนินงานด&านงบประมาณ ท่ีสวนทางกับรายได& 
ท่ีเกิดข้ึนนอกจากนี้ศาลเจ&าในความปกครองของกระทรวงมหาดไทย จํานวนมาก ส�วนใหญ�มีอายุการ
ก�อสร&างท่ีเก�าแก� ซ่ึงมีความจําเป*นต�อการซ�อมแซมปฏิสังขรณ� อันเป*นงบประมาณการจ�ายท่ีจะเกิดข้ึน
ตามมาอย�างหลีกเลี่ยงไม�ได& จึงเป*นอุปสรรคสําคัญในการดําเนินการด&านงาบประมาณ  

    แนวทางในการจัดการกับป}ญหารายได&ไม�เพียงพอกับรายจ�าย ท่ีศาลเจ&า
ในความปกครองของกระทรวงมหาดไทย มักใช&เพื่อแก&ไขป}ญหาที่เกิดขึ้น คือ “ระบบควักกระเป�า” 
จากคณะกรรมการดําเนินงาน เพ่ือระดมทุนและสํารองจ�ายสําหรับการบริหารและการดําเนินงานให&
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ผ�านพ&นไป แต�ทว�าการดําเนินการในลักษณะดังกล�าว เป*นเพียงการแก&ไขป}ญหาเฉพาะหน&าท่ีเกิดข้ึน 
แต�ไม�ใช�การแก&ไขป}ญหาท่ียั่งยืน ซ่ึงมีเพียงศาลเจ&าท่ีมีคณะกรรมการท่ีมีความพร&อมเท�านั้น ท่ีสามารถ
จัดการป}ญหาด&วยการใช&เงินทุนของคณะกรรมการดําเนินงาน ดังปรากฏข&อความตอนหนึ่งจากการสัมภาษณ�
ผู&ให&ข&อมูลสําคัญว�า 

    “ทุกวันนี้ เงินทําบุญน&อยลง รายได&ของศาลเจ&าไม�พอกับรายจ�าย ในบางครั้ง
มีความจําเป*นก็ต&องอาศัยกําลังจากคณะกรรมการด&วยกันมาสมทบทุนไปก�อน สํารองให&ศาลเจ&าไปก�อน 
เม่ือมีเงินค�อยมาจ�ายกลับคืน”  
    ถึงแม&ว�าระบบการใช&เงินทุนจากคณะกรรมการดําเนินงานจะใช&ได&กับการ
แก&ไขป}ญหาด&านงบประมาณ แต�ระบบดังกล�าว อาจนํามาซ่ึงความขัดแย&งของคณะกรรมการด&วยกัน 
และหากมีการระดมทุนบ�อยครั้ง มักเป*นแรงกระตุ&นในทางลบท่ีกระทบต�อความรู&สึกของคณะกรรมการ
ดําเนินงาน ทําให&คณะกรรมการดําเนินรุ�นต�อไปๆ ไม�อยากเข&ามาในการเป*นคณะกรรมการของศาลเจ&า 
เพราะมีความกังวลเก่ียวกับต&นทุนท่ีต&องเกิดข้ึนกับการใช&เงินทุนของเหล�าคณะกรรมการดําเนินงาน
เพ่ือการบริหารและการดําเนินงาน 

    แต�ทว�าศาลเจ&าจํานวนมากท่ีไม�สามารถผ�านพ&นอุปสรรคทางด&าน
งบประมาณไปได& รวมท้ังศักยภาพของคณะกรรมการท่ีจะออกทุนสําหรับการดําเนินงานไม�เพียงพอ ก็
มักลดหรือเลิกบทบาทและกิจกรรมของศาลเจ&าลงอย�างต�อเนื่อง ส�งผลให&ขาดช�องทางในการสร&าง
ศรัทธาจากผู&มาร�วมทําบุญ และนําไปสูงการลดลงของจํานวนผู&มาร�วมทําบุญและเงินบริจาค ซ่ึงสุดท&าย
กลายเป*นศาลเจ&าร&างในท่ีสุด หรือในบางศาลเจ&าขาดงบประมาณในการซ�อมแซมบูรณปฏิสังขรณ�
โครงสร&าง อาคารหรือองค�เทพเจ&าท่ีเสื่อมสภาพไปตามกาลเวลา ทําให&ศาลเจ&าอยู�ในสภาพทรุดโทรม 
ซ่ึงถือเป*นสาเหตุหนึ่งท่ีเป*นอุปสรรคต�อผู&สนใจเข&ามาร�วมทําบุญ อันนําไปสู�การเกิดภาวะศาลเจ&าร&างได&
เช�นกัน 

    สําหรับการจัดการทางด&านงบประมาณของศาลเจ&าในความปกครองของ
กระทรวงมหาดไทย ถึงแม&จะมีระเบียบกระทรวงมหาดไทยว�าด&วยการเงินของศาลเจ&า พ.ศ. 2520 
เป*นกฎระเบียบกํากับให&ศาลเจ&าดําเนินการเก่ียวกับงบประมาณของศาลเจ&าตามข้ันตอนต�างๆ แต�ทว�า
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว�าด&วยการเงินของศาลเจ&า พ.ศ. 2520 มีเนื้อหาสาระท่ีไม�สอดคล&องกับ
สภาพความเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจและสังคม รวมท้ังมีข้ันตอนของระบบราชการท่ีเคร�งครัดเข&มงวด 
อัตราในการเบิกจ�ายไม�เหมาะสมกับสภาพการดําเนินงานของศาลเจ&า รวมท้ังความล�าช&าในการอนุมัติ
เงินในการเบิกจ�ายท่ีต&องใช&ระยะเวลา ท่ีไม�เหมาะสมกับภารกิจ จึงถือเป*นอุปสรรคสําคัญอีกประการท่ี
ส�งผลต�อประสิทธิภาพในการบริหารงานของศาลเจ&าส�วนใหญ�  
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    ท้ังนี้ ศาลเจ&าในความปกครองของกระทรวงมหาดไทยจํานวนมาก จึงมีการ
ดําเนินการทางด&านงบประมาณด&วยการจัดทําบัญชีและรายงานต�อนายอําเภอตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว�าด&วยการเงินของศาลเจ&า พ.ศ. 2520 ทุกประการ แต�จะเก็บเงินสํารองจ�าย
บางส�วนในบัญชีของธนาคารเอกชน เพ่ือให&เกิดความคล�องตัวในการสํารองไว&ใช&จ�ายประจําและรายจ�าย
เฉพาะกิจท่ีอาจเกิดข้ึนอย�างต�อเนื่อง แล&วจึงรายงานกับนายอําเภอในปwถัดไป 

    จากการเก็บรวบรวมข&อมูล พบว�า ยอดเงินท่ีจัดส�งเข&ากรมการปกครองตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว�าด&วยการเงินของศาลเจ&า พ.ศ. 2520 ศาลเจ&าต�างๆ มักไม�ค�อยได&เบิกมาใช& 
เนื่องจากมีวงเงินจํากัดท่ีน&อยกว�าความจําเป*นต�อการใช&จ�ายประจําในแต�ละปw รวมท้ังมีข้ันตอนในการ
เบิกจ�ายจํานวนมากสวนทางกับความสะดวกต�อการดําเนินงานและความรวดเร็วทันการณ�ต�อภารกิจ
และกิจกรรม ตลอดจนผู&บริหารและคณะกรรมการดําเนินงานของศาลเจ&าขาดองค�ความในการเขียน
โครงการสําหรับการใช&จ�ายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว�าด&วยการเงินของศาลเจ&า พ.ศ. 2520 ข&อ 12 
ท่ีมีการเบิกจ�ายจํานวนมาก จึงถือเป*นป}ญหาสําคัญในประเด็นการจัดการด&านงบประมาณท่ีเกิดข้ึน 

    ป}ญหาท่ีกล�าวมา มักจะไม�เ กิด ข้ึนกับศาลเจ&าในความปกครองของ
กระทรวงมหาดไทย ท่ีมีรายได&จํานวนมาก เป*นศาลเจ&าขนาดใหญ� มีเงินทุนของศาลเจ&าจํานวนมากพอ
ต�อการดําเนินงานและการบริหาร รวมท้ังมีกิจกรรม ภารกิจและช�องทางการทําบุญหรือผลประโยชน�
จากทรัพย�สินของศาลเจ&าท่ีหลากหลายและมากเพียงพอ โดยในกรณีเช�นนี้ มักมีผู&สนใจเข&าร�วมเป*น
คณะกรรมการดําเนินงานจํานวนมาก มีระบบการเงินและการบัญชีท่ีสลับซับซ&อน รวมท้ังอาจเกิดการ
จัดต้ังมูลนิธิข้ึนมาควบคู�กับการดําเนินการของศาลเจ&าในความปกครองของกระทรวงมหาดไทย เพ่ือ
เป*นช�องทางสําหรับการบริหารงบประมาณให&เกิดความคล�องตัวมากข้ึน 

    จากสภาพเศรษฐกิจและความเปลี่ยนแปลงวิถีการดําเนินชีวิตของคนใน
สังคม ยังถือเป*นสิ่งท่ีท&าทายต�อความต�อเนื่องในการดําเนินงาน ความอยู�รอดและความยั่งยืนของศาลเจ&า
ในความปกครองของกระทรวงมหาดไทย กล�าวคือ ศาลเจ&าจํานวนมากยังคงก&าวไม�ทันต�อการเปลี่ยนแปลง
ของระบบเทคโนโลยีและการพัฒนา ทําให&ช�องทางในการเพ่ิมผู&มาร�วมทําบุญหรือการสร&างรายได&จาก
กิจกรรมและภารกิจของศาลเจ&ายังไม�กว�างมากพอท่ีจะทําให&เกิดเงินบริจาคท่ีเพียงพอต�อการใช&จ�าย
และการพัฒนาอ่ืนๆ แต�ในทางตรงกันข&ามสภาพเศรษฐกิจและความเปลี่ยนแปลงของสังคม กลับเป*น
กลไกสําคัญท่ีทําให&เกิดช�องว�างและความเหินห�างระหว�างผู&มาร�วมทําบุญและศาลเจ&าเพ่ิมมากข้ึนทุกวัน 
จึงเป*นอุปสรรคสําคัญท่ีศาลเจ&าต&องสร&างการปรับตัวให&เท�าทันกับความเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึน 

2.3 ทรัพย�สิน/ถาวรวัตถุ/วัสดุอุปกรณ� 
  การดําเนินงานของศาลเจ&าในความปกครองของกระทรวงมหาดไทย จําเป*นต&อง
ดําเนินการผ�านทรัพย�สิน ถาวรวัตถุและวัสดุอุปกรณ�ต�างๆ ซึ่งถือว�าเป*นทรัพยากรสําคัญของการ
ดําเนินงาน กล�าวคือ 
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2.3.1 ทรัพย�สินของศาลเจ$าเพ่ือการดําเนินงาน  
   ศาลเจ&าในความปกครองของกระทรวงมหาดไทย ส�วนใหญ�จะมีทรัพย�สินท่ีเป*น
ท่ีดินท่ีต้ังของศาลเจ&าตามกรรมสิทธิ์ในความปกครองของทางราชการตามกฎเสนาบดีว�าด&วยกุศลสถาน
ชนิดศาลเจ&า พ.ศ. 2463 ข&อ 3 – 8 ซ่ึงปรากฏชัดเจน  นอกจากนี้ในบางศาลเจ&ามีท่ีดินท่ีอยู�บริเวณ
โดยรอบของศาลเจ&า ซ่ึงถือเป*นทรัพย�สินของศาลเจ&าท่ีสามารถเก็บผลประโยชน�จากท่ีดินดังกล�าว 
ในลักษณะค�าเช�า ค�าบํารุงสถานท่ีหรือเงินอุทิศ (เงินบริจาค) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว�าด&วย
การเงินของศาลเจ&า พ.ศ. 2520  
   ท้ังนี้ ทรัพย�สินท่ีปรากฏชัดเจน แต�มิได&มีการกําหนดในกฎเสนาบดีว�าด&วย
กุศลสถานชนิดศาลเจ&า พ.ศ. 2463 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว�าด&วยการเงินของศาลเจ&า พ.ศ. 2520 
ได&แก� ตัวอาคารศาลเจ&า โบราณสถาน โบราณวัตถุ ท่ีเก่ียวข&องกับศาลเจ&า ซ่ึงถือเป*นทรัพย�สินท่ีมี
คุณค�าและแสดงถึงสัญลักษณ�ทางความเชื่อ ความศรัทธา ประเพณี พิธีกรรมและการสืบทอดต�างๆ 
อาทิ รูปป}�นเทพเจ&า อุปกรณ�ประกอบพิธีกรรม เป*นต&น สามารถแบ�งออกเป*น 2 ประเภท 

1. ถาวรวัตถุ ถือเป*นทรัพย�สินท่ีเป*นสมบัติท่ีมีคุณค�าในการดําเนินงานของศาลเจ&า 
ส�วนใหญ�เป*นถาวรวัตถุท่ีมีอายุเก�าแก�หรือมีประวัติความเป*นมา และมีคุณค�าในเชิงสัญลักษณ�ของการ
ประกอบพิธีกรรมตามความเชื่อของศาลเจ&าแต�ละแห�งให&บรรลุเปcาหมายทางความเชื่อความศรัทธา
ของผู&เข&าร�วม อาทิ อาคารศาลเจ&า รูปป}�นเทพเจ&า อุปกรณ�ประกอบพิธีกรรม เป*นทรัพย�สินท่ีต&องอนุรักษ�
และรักษาให&ทําหน&าท่ีเชิงสัญลักษณ�ต�อไป 
    จากการเก็บรวบรวมข&อมูล พบว�า ศาลเจ&าส�วนใหญ�มีทรัพย�ท่ีเป*นถาวรวัตถุ
ท่ีทรงคุณค�า ซ่ึงอาจไม�สามารถประเมินด&วยราคาได& ถึงแม&จะไม�ใช�วัตถุท่ีมีราคาทางเศรษฐกิจ แต�เปw�ยม
คุณค�าทางจิตใจของผู&ท่ีศรัทธา โดยพบว�า รูปป}�นเทพเจ&าของศาลเจ&าบางแห�งมีอายุความเก�าแก�กว�า 
200 ปw เช�น โรงเจซ่ิวฮกต๊ัว จังหวัดสมุทรสงคราม ท่ีการบันทึกประวัติศาสตร�การสร&างและจดทะเบียน
กับกรมการปกครอง อายุประมาณกว�า 200 ปwข้ึนไป และมีองค�เทพเจ&าต�างๆ ท่ีอายุความเก�าแก�กว�า
ร&อยไล�ต้ังแต� 200 ปwลงมา ซ่ึงสะท&อนให&เห็นว�าเป*นมรดกทางวัฒนธรรมท่ีทรงคุณค�าไม�สามารถประเมิน
ด&วยราคาได& รวมทั้งบางศาลเจ&าที่สถาป}ตยกรรมโครงสร&างอาคารและองค�เทพเจ&า ถือเป*นโบราณ
สถานท่ีและโบราณวัตถุท่ีสะท&อนถึงรากเหง&าทางประวัติศาสตร�ของชุมชนจีนในประเทศไทย หรือ
การเผยแพร�พระพุทธศาสนานิกายมหายานในประเทศไทย เช�น ศาลเจ&าเล�าปุนเถ&ากง ถนนทรงวาด 
สัมพันธวงศ� กรุงเทพมหานคร ศาลเจ&าไต�ฮงกง พลับพลาไชย กรุงเทพมหานคร เป*นต&น 

2. วัสดุอุปกรณ�สําหรับพิธีกรรมและการดําเนินงาน เป*นทรัพย�สินของทางศาลเจ&า
อีกประเภท ที่เกี่ยวข&องทั้ง (1) อุปกรณ�เพื่อการดําเนินพิธีกรรม เช�น อุปกรณ�เครื่องทรง ชุดบูชา
ทองเหลือง เครื่องดนตรีประกอบการสวดมนต� ชุดท่ีประทับ เก้ียวแบกหาม คัมภีร�ต�างๆ แท�นพิมพ�ผ&ายันต� 
ชุดเครื่องประกอบผ&า เป*นต&น ทําหน&าท่ีในการประกอบพิธีกรรมตามความชื่อและประเพณีของแต�ละ
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ศาลเจ&า มักใช&ในช�วงงานประจําปw เทศกาลและการบูชาตามวาระต�างๆ และ (2) อุปกรณ�เพ่ือการ
ดําเนินงาน เช�น รถยนต� อุปกรณ�เครื่องครัว อุปกรณ�ไฟฟcา อุปกรณ�ขยายเสียง เป*นต&น ทําหน&าท่ีเพ่ือ
ใช&สนับสนุนการดําเนินพิธีกรรมและกิจกรรมต�างๆ ตามภารกิจของศาลเจ&า  
    ท้ังนี้ อุปกรณ�สําหรับพิธีกรรมและการดําเนินงานท้ัง 2 ประเภท ตามท่ีกล�าวมา 
มีท่ีมาจากการสร&างข้ึน (ซ้ือหาหรือจัดสร&าง) จากอดีตเป*นต&นมาถึงป}จจุบัน ด&วยงบประมาณจากเงินบริจาค
ของศาลเจ&า และการรับบริจาคจากผู&มีความประสงค�ร�วมทําบุญกับศาลเจ&า ซ่ึงส�วนใหญ�ศาลเจ&ามัก
ไม�ปxดก้ันการบริจาคของผู&มาร�วมทําบุญ ถึงแม&อุปกรณ�ท่ีบริจาคมาให&จะเป*นอุปกรณ�ท่ีผ�านการใช&งาน
มาบ&างแล&ว โดยศาลเจ&าสามารถนําอุปกรณ�ต�างๆ ไปประยุกต�ใช&ตามความเหมาะสม และท่ีน�าสนใจ 
คือ หากศาลเจ&าใดมีผู&เลื่อมใสศรัทธาจํานวนมาก ก็มักจะเกิดการบริจาคอุปกรณ�ต�างๆ ตามวาระและเทศกาล 
เช�น เทศกาลกินเจ พบว�า โรงเจบางแห�งได&รับการบริจาคผัก อุปกรณ�ทําครัวและเครื่องปรุงต�างๆ 
จํานวนมากเพ่ือแจกทานตามกิจกรรมและภารกิจของศาลเจ&านั้นๆ  
    รวมท้ังหากมีความจําเป*นท่ีต&องใช& อุปกรณ�สําหรับพิธีกรรมและการ
ดําเนินงานท้ัง 2 ประเภท อาจเกิดการรับบริจาคจากการ “บอกบุญ” กล�าวคือ เป*นการร&องขอให&ผู&มี
ศรัทธาต�อการทําบุญในเรื่องนั้น ร�วมบริจาคเพ่ือจัดสร&างอุปกรณ�ดังกล�าว เช�น การบอกบุญร�วมสร&าง
ซุ&มประดิษฐานเทพเจ&า หรือบอกบุญหาเจ&าภาพร�วมสร&างห&องน้ํา เป*นต&น 

2.3.2 การเช�าทรัพยากรเพ่ือการดําเนินงานของศาลเจ$า 
   วัสดุและอุปกรณ�สําหรับพิธีกรรมและการดําเนินงานบางประเภท ศาลเจ&าอาจ
ไม�ได&จัดสร&างหรือซ้ือหามาเป*นทรัพย�สินของทางศาลเจ&าโดยตรง แต�หากมีการดําเนินงานกิจกรรมหรือ
ภารกิจท่ีมีความจําเป*นต&องใช& มักลดภาระค�าใช&จ�ายในการสร&างและการดูแล ด&วยการจ&างหรือเช�า
อุปกรณ�ต�างๆ เพ่ือให&สะดวกต�อการใช&งานท่ีไม�คุ&มค�ากับการลงทุน เช�น เวทีสําหรับการแสดงมหรสพ
ง้ิว ซ่ึงมีการใช&งานเฉพาะงานประจําปw ปwละ 1 ครั้ง จึงไม�เหมาะสมกับการลงทุนสร&างและยากต�อการ
ดูแลเก็บรักษา ท้ังนี้ ในบางครั้งการจ&างหรือเช�าอุปกรณ�ในแต�ละครั้งอาจได&รับการสนับสนุนจากผู&ให&เช�า 
ท่ีร�วมทําบุญสนับสนุนการดําเนินกิจกรรมหรือภารกิจบางส�วน จึงถือเป*นผลประโยชน�ท่ีเกิดข้ึน 

2.3.3 การประเมินผลการดําเนินงานด$านทรัพย�สิน/ถาวรวัตถุ/วัสดุอุปกรณ� 
   จากการรวบรวมข&อมูล พบว�า ทรัพย�สินของศาลเจ&าท่ีปรากฏตามกฎเสนาบดี

ว�าด&วยกุศลสถานชนิดศาลเจ&า พ.ศ. 2463 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว�าด&วยการเงินของศาลเจ&า 
พ.ศ. 2520 ท่ีเป*นทรัพย�สินในความปกครองของกระทรวงมหาดไทย คือ ที่ดินที่ตั้งศาลเจ&า ท่ีดิน
บริเวณโดยรอบและอาคารท่ีต้ังในที่ดินของศาลเจ&า แต�ทั้งนี้ ยังไม�ระบุชัดเจนท่ีรวมถึงโบราณสถาน
และโบราณวัตถุท่ีเป*นทรัพย�สินท่ีมีความเก�าแก� มีคุณค�าและเป*นสมบัติของศาลเจ&า เช�น รูปป}�นองค�เทพเจ&า 
อุปกรณ�ชุดเครื่องทรง แท�นท่ีประทับ เป*นต&น ซ่ึงล&วนแล&วเป*นท้ังถาวรวัตถุและอุปกรณ�ทางพิธีกรรม
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และการดําเนินงานท่ีจําเป*นต&องอนุรักษ� รักษาและทํานุบํารุงให&เป*นสัญลักษณ�ทางความเชื่อความศรัทธา
ของศาลเจ&านั้นต�อไป 

   การท่ีกฎหมาย ระเบียบและข&อบังคับท่ีเก่ียวข&องการการดําเนินการด&านทรัพย�สิน
ของศาลเจ&าไม�ครอบคลุมในมิติของโบราณสถานและโบราณวัตถุของศาลเจ&า ทําให&ขาดมาตรการ
การเก็บรักษาและการดูแลให&คงสภาพ ซ่ึงศาลเจ&าบางแห�งตระหนักถึงความสําคัญของทรัพย�สินดังกล�าว 
มักมีมาตรการและแนวทางสําหรับการเก็บรักษา ดูแลและอนุรักษ� เช�น การจัดทําทะเบียนทรัพย�สิน 
การติดต้ังอุปกรณ�กันขโมย การติดต้ังกล&องวงจรปxดและกําหนดมาตรการรักษาความปลอดภัย แต�
ในขณะท่ีศาลเจ&าบางแห�งท่ีขาดศักยภาพในการดูแลรักษาทรัพย�สินดังกล�าว หรือการขาดความตระหนัก
ในคุณค�าของทรัพย�สินท่ีมีอยู� มักนําไปสู�การโจรกรรม เนื่องจากรูปป}�นเทพเจ&า จะมีราคาสําหรับตลาด
คนนิยมของเก�า หรืออุปกรณ�ทางความเชื่อท่ีส�วนใหญ�เป*นชุดทองเหลืองหรือศาลเจ&าบางแห�งใช&ทองคํา
หรืออัญมณีเป*นส�วนประกอบ มักเสี่ยงต�อการถูกโจรกรรม หากขาดกฎหมายของรัฐท่ีมาคุ&มครอง
กรรมสิทธ�ในความปกครอง มักเป*นอุปสรรคต�อการตามหาและการดําเนินคดี  

   ท้ังนี้ ป}ญหาการถูกโจรกรรมของศาลเจ&าในความปกครองของกระทรวงมหาดไทย 
มักมีความเก่ียวข&องกับคนเฝcาศาลเจ&าหรือผู&ดูแลศาลเจ&าท่ีเกิดจากการจ&าง ได&แก� (1) อาจเป*นผู&ลงมือ
หรือมีส�วนรู&เห็นกับการโจรกรรมทรัพย�สินของศาลเจ&า และ (2) ขาดความรับผิดชอบและละเลย
การมาตรการ การดูแลความเรียบร&อยของศาลเจ&า ซ่ึงเป*นความเสี่ยงท่ีทรัพย�สินท่ีทรงคุณค�าจะสูญหาย
และยากต�อการติดตาม 

   นอกจากนี้ ป}ญหาการขาดความรู&ในการอนุรักษ� ถือเป*นสิ่งท่ีผู&จัดการปกครอง 
ผู&ตรวจตราสอดส�องและคณะกรรมการดําเนินงานต�างๆ มีความกังวล กล�าวคือ ทรัพย�สินของศาลเจ&า
ท่ีเป*นโบราณสถานและโบราณวัตถุส�วนใหญ�ของศาลเจ&าล&วนมีอายุความเก�าแก�และเป*นวัตถุท่ี
ทรงคุณค�าทางศิลปวัฒนธรรม เช�น ภาพวาดฝาผนัง โครงสร&างอาคารตามแบบสถาป}ตยกรรม
จีนโบราณ รูปสลักหรือรูปป}�นเทพเจ&าท่ีอัญเชิญมาจากเมืองจีน สิ่งเหล�านี้จําเป*นต&องมีผู&เชี่ยวชาญและ
องค�ความรู&มากเพียงพอต�อการอนุรักษ�ปฏิสังขรณ� และการซ�อมแซมในกรณีท่ีชํารุด แต�ทว�าศาลเจ&าใน
ป}จจุบันขาดองค�ความรู&ดังกล�าว และไม�มีผู&เชี่ยวชาญเฉพาะด&านสําหรับการอนุรักษ� เม่ือเกิดเหตุท่ีต&อง
ดําเนินการซ�อมแซมมักดําเนินการตามความสะดวก ซ่ึงบ�อยครั้งอาจก�อให&เกิดความเสียหายกับ
โบราณสถานและโบราณวัตถุต�างๆ อีกท้ัง กรมการปกครองยังไม�มีการกําหนดมาตรการการดูแลและ
การช�วยเหลือต�อการอนุรักษ�ท่ีเป*นรูปธรรม จึงเป*นอุปสรรคสําคัญต�อการดําเนินงานของศาลเจ&าสู�
การสร&างความยั่งยืนในการดํารงอยู�ของทรัพย�สินดังกล�าว  
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2.4 หลักการในการบริหาร 
  การบริหารงานของศาลเจ&าในความปกครองของกระทรวงมหาดไทย ดําเนินการผ�าน
คณะกรรมการและโครงสร&างองค�กรตามที่กล�าวมาข&างต&น ซึ่งเป*นไปภายใต&ความปกครองของ
กระทรวงมหาดไทย ตามกฎเสนาบดีว�าด&วยกุศลสถานชนิดศาลเจ&า พ.ศ. 2463 และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว�าด&วยการเงินของศาลเจ&า พ.ศ. 2520 โดยสาระสําคัญของกฎหมายและระเบียบ
ท่ีเกี่ยวข&องดังกล�าว แสดงถึงการกําหนดสถานภาพและบทบาทองค�การ โครงสร&างและการจัด 
บทบาทหน&าท่ีของบุคลากร ลักษณะการจัดการด&านงบประมาณ ซ่ึงปรากฏตามสาระข&างต&นท่ีกล�าวมา 
  ท้ังนี้ เพ่ือเป*นการกระตุ&นให&ศาลเจ&าในความปกครองของกระทรวงมหาดไทยเกิดการ
บริหารงานท่ีดี กรมการปกครองจึงกําหนดโครงการในลักษณะการพิจารณารางวัลการประกวดศาลเจ&า
บริหารงานดีเด�นในระดับต�างๆ ตั้งแต� ปw พ.ศ. 2539 เป*นต&นมาถึงป}จจุบัน ซึ่งเป*นการส�งเสริม
สนับสนุนและประกาศกิตติคุณให&กับศาลเจ&าท่ีมีการบริหารงานตามหลักเกณฑ�ท่ีกรมการปกครอง
กําหนด และสอดคล&องกับการบริหารงานตามตามกฎเสนาบดีว�าด&วยกุศลสถานชนิดศาลเจ&า พ.ศ. 2463 
และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว�าด&วยการเงินของศาลเจ&า พ.ศ. 2520  ซ่ึงมีเงินรางวัลสนับสนุนการ
ดําเนินงานของศาลเจ&าเป*นรางวัลในการประกวดและการประกาศติติคุณท่ีสร&างการยอมรับถึง
มาตรฐานการบริหารงานท่ีมีคุณภาพ โดยกําหนดเกณฑ�สําหรับการประเมินพิจารณา ประกอบด&วย  

1. ด&านอาคาร สถานท่ีและสภาพภูมิทัศน� 
1.1 สภาพภูมิทัศน� 
1.2 อาคารศาลเจ&าและอาคารประกอบ 

2. ด&านการบริหาร 
2.1 บุคลากรของศาลเจ&า 
2.2 การเงินของศาลเจ&า 
2.3 ทรัพย�สินของศาลเจ&า 
2.4 การบริหารกิจการท่ัวไปของศาลเจ&า 

3. ด&านการพัฒนาและการช�วยเหลือสาธารกุศล 
  นอกจากนี้ การบริหารงานของผู&จัดการปกครอง ผู&ตรวจตราสอดส�องและคณะกรรมการ
ดําเนินงาน ยังปรากฏถึงการประยุกต�ใช&แนวทางการบริหารตามหลักการสมัยใหม�มาใช& เช�น ระบบ
การประชุม ระบบออกเสียงแสดงความคิดเห็น ระบบวาระการดํารงตําแหน�งของผู&บริหารและ
คณะกรรมการ การบริหารงบประมาณ การสร&างเครือข�ายความร�วมมือ การสร&างมาตรฐานการดําเนินงาน
ตามเกณฑ�คุณภาพต�างๆ และการร�างกําหนดระเบียบสําหรับการดําเนินงานขององค�กร (ธรรมนูญของ
ศาลเจ&า) 
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  แนวคิดการบริหารท่ีทันสมัยสําหรับการประยุกต�ใช&ในการบริหารงานของศาลเจ&า มัก
เกิดจากความพยายามในการนําแนวทางการบริหารงานจากหน�วยงานภาครัฐภาคเอกชนและองค�กร
ไม�แสวงหาผลกําไร ท่ีคณะกรรมการดําเนินงานใช&กับหน�วยงานหรือองค�กรท่ีตนกํากับดูแล เพ่ือใช&บริหาร
ศาลเจ&าให&เกิดการบรรลุเปcาหมายขององค�กรอย�างมีประสิทธิภาพ รวมท้ังการแก&ไขป}ญหาท่ีเกิดข้ึน 
โดยแต�ละศาลเจ&าไม�มีหลักการหรือวิธีการท่ีตายตัวเฉพาะเจาะจง อาศัยความเหมาะสมและสอดคล&อง
กับบริบทต�างๆ ของศาลเจ&านั้นๆ 
  จากการเก็บรวบรวมข&อมูล พบว�า หากศาลเจ&าในความปกครองของกระทรวงมหาดไทย 
ท่ีมีการบริหารงานอย�างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตลอดจนมีความทันสมัย รวมท้ังมีมาตรฐาน
การบริหารงานท่ีมีคุณภาพหรือรางวัลต�างๆ จะส�งผลต�อความรู&สึกเลื่อมใสศรัทธาของผู&มาร�วมทําบุญ 
และมักได&รับการยอมรับกับคําว�า “พัฒนา” กล�าวคือ ศาลเจ&าท่ีมีการบริหารอย�างท่ีดีจะได&รับคํายกย�อง
ว�าเป*นศาลเจ&าท่ีมีการพัฒนาอย�างต�อเนื่อง รวมท้ังมักได&รับบทบาทเป*นศาลเจ&าตัวอย�างหรือต&นแบบ
ให&กับศาลเจ&าอ่ืนๆ 

2.4.1 การประเมินผลการดําเนินงานด$านหลักการในการบริหาร 
   จากข&อมูลท่ีผู&วิจัยรวบรวมได& สามารถกล�าวได&ว�า หลักการบริหารและแนวทาง
สําหรับ การดําเนินของศาลเจ&าในความปกครองของกระทรวงมหาดไทย มักเป*นไปตามกฎเสนาบดีว�าด&วย
กุศลสถานชนิดศาลเจ&า พ.ศ. 2463 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว�าด&วยการเงินของศาลเจ&า พ.ศ. 2520 
โดยกรมการปกครอง มีการกระตุ&นสนับสนุนให&ศาลเจ&าต�างๆ เกิดการสร&างคุณภาพการบริหารงานให&มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลผ�านโครงการประกวดรางวัลศาลเจ&าบริหารงานดีเด�นประจําในแต�ละปw 
ซ่ึงเป*นรางวัลการันตีศักยภาพของผู&บริหารและคณะกรรมการดําเนินงานของศาลเจ&าและมาตรฐาน
การบริหารงานของศาลเจ&าท่ีเกิดข้ึน 

   หากพิจารณาข&อมูลแนวทางสําหรับการบริหารตามกฎเสนาบดีว�าด&วยกุศลสถาน
ชนิดศาลเจ&า พ.ศ. 2463 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว�าด&วยการเงินของศาลเจ&า พ.ศ. 2520 พบว�า 
ผู&ให&ข&อมูลสําคัญหรือผู&จัดการปกครองหรือผู&บริหารศาลเจ&าในความปกครองของกระทรวงมหาดไทย 
ส�วนใหญ�ให&ความเห็นตรงกัน เก่ียวกับความล&าสมัยของกฎ ระเบียบและข&อบังคับของกระทรวงมหาดไทยท่ี
มีต�อการบริหารงานศาลเจ&า ซ่ึงไม�สอดคล&องกับการดําเนินงานในสภาพบริบทสังคมป}จจุบัน จึงควร
ปรับปรุงให&ทันสมัยและครอบคลุมมิติการดําเนินงานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข&อง เช�น งบประมาณการเบิกจ�าย 
การส�งเงิน รายได& ทรัพย�สิน โครงสร&างและหน&าท่ีคณะกรรมการ เป*นต&น กระทรวงมหาดไทย ดังปรากฏ
ข&อความตอนหนึ่งจากการสัมภาษณ�ผู&ให&ข&อมูลสําคัญว�า 

   “ระเบียบของราชการท่ีเก่ียวข&องมันเก�าไปแล&ว เราทํากฎระเบียบ แต�บางครั้งก็
เป*นอุปสรรคต�อการดําเนินงาน เช�น การเบิกเงินมาใช&ในการดําเนินงานต�างๆ ท่ีระเบียบให&เบิกได&
จํานวนน&อยมาก ไม�พอต�อการใช&จ�ายจริง”  
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   ท้ังนี้ หลักการบริหารตามกฎเสนาบดีว�าด&วยกุศลสถานชนิดศาลเจ&า พ.ศ. 2463 
และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว�าด&วยการเงินของศาลเจ&า พ.ศ. 2520 และเกณฑ�การประเมินรางวัล
การบริหารงานดีเด�นของศาลเจ&า ถือเป*นเพียงกรอบสําหรับการบริหารศาลเจ&าท่ีทุกๆ ศาลเจ&าใช&ตามกฎ 
ระเบียบข&อบังคับของกระทรวงมหาดไทยกําหนด แต�ทว�าศาลเจ&าที่มีรางวัลการบริหารงานดีเด�น
ระดับชาติท่ีได&รับรางวัลอย�างต�อเนื่องและศาลเจ&าท่ีได&รับการยอมรับจากสังคมและกรมการปกครอง
ในด&านอ่ืนๆ ซ่ึงเป*นหน�วยท่ีผู&วิจัยกําลังศึกษา ล&วนมีเทคนิคการบริหารท่ีเป*นเครื่องมือท่ีน�าสนใจ
จํานวนมาก ประกอบด&วย 

1. การสร&างระเบียบข&อบังคับของศาลเจ&า ถือเป*นการกําหนดธรรมนูญในการสร&าง
ข&อตกลงร�วมกัน สําหรับศาลเจ&าที่มีขนาดใหญ� กิจกรรมและภารกิจจํานวนมาก รวมทั้งบุคลากร
ท่ีเก่ียวข&องจํานวนมาก ซ่ึงบ�อยครั้งความไม�ชัดเจนของกฎเสนาบดีว�าด&วยกุศลสถานชนิดศาลเจ&า พ.ศ. 
2463 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว�าด&วยการเงินของศาลเจ&า พ.ศ. 2520 ท่ีไม�ครอบคลุมมิติการ
บริหารงานขององค�กร จะเป*นอุปสรรคต�อการดําเนินงาน จึงกําหนดข&อตกลงเพ่ือใช&ร�วมกันเฉพาะของ
ศาลเจ&านั้นๆ เช�น การกําหนดธรรมนูญของศาลเจ&าพ�อหลักเมืองสมุทรสาคร ท่ีเนื้อหาสาระกําหนด
ประเภทคณะกรรมการ วาระการดํารงตําแหน�ง คุณสมบัติ การประชุมและการดําเนินงาน เป*นต&น 

2. การสร&างเครือข�ายความร�วมมือระหว�างศาลเจ&า และองค�กรภาครัฐ เอกชน
และองค�กรไม�แสวงหาผลกําไร เป*นความพยายามของศาลเจ&าในความปกครองของกระทรวงมหาดไทย 
ท่ีพยายามแก&ไขป}ญหาต�างๆ เพื่อสร&างความอยู�รอดขององค�กร ด&วยการหา “เพ่ือนหรือมิตรภาพ” 
สําหรับช�วยเหลือและสนับสนุนการบริหารและการดําเนินงานของศาลเจ&า ถือเป*นการสร&างเครือข�าย
ความร�วมมือในระดับต�างๆ ทั้งศาลเจ&าในความปกครองของกระทรวงมหาดไทยด&วยกัน ศาลเจ&าใน
ความปกครองของกระทรวงมหาดไทยกับศาลเจ&าเอกชน  ศาลเจ&าในความปกครองของกระทรวงมหาดไทย
กับภาครัฐ ภาคเอกชนและองค�กรไม�แสวงหาผลกําไรต�างๆ เพื่อเป*นกลไกในการจัดการป}ญหา 
การจัดการความรู& การแลกเปลี่ยนและถ�ายทอดประสบการณ� และการเพ่ิมอํานาจในการต�อรอง รวมท้ัง
เป*นกลไกในการช�วยเหลือศาลเจ&าขนาดเล็กจากศักยภาพของศาลเจ&าขนาดใหญ� ตลอดจนการบูรณาการ 
ความร�วมมือจากหน�วยภาครัฐ กําลังงบประมาณจากภาคเอกชนและความช�วยเหลือภายใต&สัมพันธ�ท่ีดี
จากกลุ�มองค�กรไม�แสวงหาผลกําไรท่ีมีอุดมการณ�เพ่ืองานสังคมสงเคราะห� เช�น การจัดการความรู&
เก่ียวกับพิธีกรรมท่ีอาศัยข&อมูลจากศาลเจ&าท่ีมีประสบการณ� เพื่อเป*นแนวทางสําหรับศาลเจ&าท่ีขาด
องค�ความรู&ดังกล�าว หรือการร�วมมือกันของศาลเจ&าภายในจังหวัดในการสร&างอํานาจต�อรองราคา
ค�ามหรสพง้ิว หรือการจัดงานร�วมกับภาครัฐและเอกชน รวมท้ังศาลเจ&าต�างๆ เพ่ือลดภาระค�าใช&จ�ายท่ี
ต&องรับผิดชอบด&วยงบประมาณของศาลเจ&า เป*นต&น  
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    ตัวอย�างการสร&างเครือข�ายความร�วมมือท่ีน�าสนใจ คือ (1) เครือข�ายกลุ�ม
ศาลเจ&าในจังหวัดสมุทรสงคราม ราชบุรี กาญจนบุรีและนครปฐม ท่ีมีการสร&างเครือข�ายผ�านกิจกรรม
ในเทศกาลกินเจท่ีมีการเยี่ยมเยียนหรือไปมาหาสู�กันของคณะกรรมการดําเนินงานและคณะผู&ร�วมบุญ
ของแต�ละศาลเจ&าในช�วงเทศกาลกินเจ (ก�วยต๊ัว) ซ่ึงมีเครือข�ายประมาณ 20 – 30 ศาลเจ&า ซ่ึงเป*นท้ัง
ศาลเจ&าในความปกครองของกระทรวงมหาดไทยและศาลเจ&าเอกชน โดยมีการช�วยเหลือด&านงบประมาณ
ระหว�างกัน รวมท้ังมีการแลกเปลี่ยนทรัพยากรและองค�ความรู& ท่ีเกิดภายในเทศกาลกินเจและตลอดท้ังปw 
รวมท้ังมีการสนับสนุนจากภาครัฐ (องค�การบริหารส�วนจังหวัด) เช�น อบจ.สมุทรสงคราม (2) เครือข�าย
สภาวัฒนธรรมและชมรมอ�าม (ศาลเจ&า) ภูเก็ต ท่ีรวมตัวกันจัดงานเทศกาลกินเจ โดยจัดงานร�วมกับ
ภาครัฐ ภาคเอกชนและศาลเจ&าภายในจังหวัด ซ่ึงมีบทบาทในการกําหนดนโยบายและแนวปฏิบัติใน
การจัดงานร�วมกัน และ (3) เครือข�ายความร�วมมือของศาลเจ&าพ�อหลักเมือง สมุทรสาคร กับโรงพยาบาล
และโรงเรียนภายในจังหวัดสมุทรสงคราม และองค�กรไม�แสวงหาผลกําไร (หอการค&าจังหวัด องค�การ
บริหารส�วนจังหวัด สภาวัฒนธรรมจังหวัด และการท�องเท่ียวแห�งประเทศไทย) ในการร�วมจัดกิจกรรม
งานประจําปwและการสนับสนุนกิจกรรมสาธารณกุศลสังคมสงเคราะห� และ (4) โรงเจซ่ิวฮกต๊ัวและศาลเจ&า
ไท&เพ็งอ&วง จังหวัดสมุทรสงครามท่ีร�วมมือกับภาครัฐ (องค�การบริหารส�วนจังหวัด สภาวัฒนธรรมจังหวัด 
และการท�องเท่ียวแห�งประเทศไทย) ภาคเอกชนและองค�กรไม�แสวงหาผลกําไร (สโมสรโรตารี สโมสร 
ไลออนส�) ในการดําเนินกิจกรรมสาธารณะประโยชน�และการพัฒนาเป*นสถานท่ีท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม 
ดังปรากฏตามข&อความจากการสัมภาษณ�ผู&ให&ข&อมูลสําคัญว�า 
    “การรวมเครือข�ายและความร�วมมือต�างๆ นับเป*นพลังของศาลเจ&าท่ีอยู�ใน
พ้ืนท่ีใกล&เคียงกัน ทําให&พวกเรามีการช�วยเหลือกันและกําหนดทิศทางร�วมกัน และจะทําให&เกิด
ประสิทธิภาพในการบริหารงาน”  
     “ทุกวันนี้การจัดการของศาลเจ&าพ�อ มีเงินเหลือจํานวนมากทุกปw แต�ศาลเจ&า
จะนําเงินส�วนนี้บางก&อนไปสร&างเครื่องมือแพทย� ให&ทุนการศึกษา เพ่ือเป*นการสร&างประโยชน�สาธารณะ
ให&กับเยาวชนในจังหวัดท่ีเป*นลูกเป*นหลานองค�เจ&าพ�อ ”  

3. การสร&างมาตรฐานการดําเนินงาน เกิดข้ึนจากความพยายามของศาลเจ&าใน
ความปกครองของกระทรวงมหาดไทย ท่ีต&องการสร&างคุณภาพในการให&บริการกับผู&มาร�วมทําบุญของ
ทางศาลเจ&า เช�น คุณภาพอาหารในเทศกาลกินเจ หรือมาตรฐานความสะอาดของห&องน้ํา ตัวอย�างท่ี
น�าสนใจ คือ โรงเจซ่ิวฮกต๊ัว จังหวัดสมุทรสงคราม ท่ีได&รับรองมาตรฐานด&านอาหารสะอาดรสชาติอร�อย 
(Clean Food Good Tests) จากกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข เป*นประจําทุกปwในช�วงเทศกาล
กินเจ และมาตรฐานห&องน้ําสะอาดปราศจากเชื้อโรค ตามเกณฑ� HAS ของกรมอนามัย กระทรวง
สาธารณสุข เพ่ือให&ผู&มาร�วมทําบุญเกิดความเชื่อมั่นต�อการบริโภคและการรับบริการของทางศาลเจ&า 
ดังปรากฏตามข&อความจากการสัมภาษณ�ผู&ให&ข&อมูลสําคัญว�า 
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    “การบริหารงานท่ีดี ต&องสร&างบริการให&ผู&มาทําบุญประทับใจ บริการเขาให&ดี 
ห&องน้ําต&องสะอาด อาหารต&องอร�อย ถ&าทําให&เขาประทับใจ เด๋ียวพวกเขาก็จะมาทําบุญกับเรา......ซึ่ง
ศาลเจ&าของผมได&รับรางวัลรับรองคุณภาพมากมายจากกรมอนามัย มันก็เป*นสิ่งแสดงมาตรฐานและ
คุณภาพการบริหารงานของเรา”  

    นอกจากนี้ ประเด็นความเลื่อมใสศรัทธาและความยําเกรงต�อบาปบุญคุณโทษ
จากองค�เทพเจ&า ถือป}จจัยสําคัญท่ีส�งผลต�อคุณภาพการบริหารและประสิทธิภาพการบริหารงานของ
คณะกรรมการดําเนินงาน ซ่ึงเป*นเสมือนกลไกในการควบคุมการบริหารงานของคณะกรรมการให&เกิด
ความโปร�งใส ความทุ�มเท ความเสียสละ และจิตสาธารณะ ท่ีเป*นผลดีต�อการบริหารงานองค�การไม�แสวงหา
ผลกําไรประเภทศาลเจ&าในความปกครองของกระทรวงมหาดไทย ดังปรากฏข&อความตอนหนึ่งจาก
การสัมภาษณ�ผู&ให&ข&อมูลสําคัญว�า 

    “เทพเจ&าและสิ่งศักด์ิสิทธิ์ เป*นสัญลักษณ�ทําให&การทํางานของคณะกรรมการ
มีความโปร�งใสและเต็มท่ีกับการทํางาน เพราะคณะกรรมการทุกคนเชื่อว�าหากทําดีเทพเจ&าจะคุ&มครอง 
แต�ถ&าจิตใจไม�ดี ทํางานไม�ซ่ือตรงก็จะเป*นบาปและจะถูกเทพเจ&าลงโทษ”  

2.5 กิจกรรม/ภารกิจของศาลเจ$า 
  จากการเก็บข&อมูลกับผู&ให&ข&อมูลสําคัญ ท่ีเป*นผู&บริหารศาลเจ&า ส�วนใหญ�ให&ข&อมูลใน

ทิศทางเดียวกันในประเด็นกิจกรรมและภารกิจสําคัญของการดําเนินงานของศาลเจ&าในความปกครอง
ของกระทรวงมหาดไทย จําแนกออกเป*น 2 ลักษณะ 

2.5.1 กิจกรรมเชิงพิธีกรรม  
   ถือเป*นกิจกรรมท่ีเก่ียวข&องกับความเชื่อท่ีดําเนินการตามกรอบของประเพณี 
ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรมและพิธีกรรมท่ีสืบต�อกันมาจากอดีตของชาวจีน ชาวไทยเชื้อสายจีนหรือผู&ท่ี
เลื่อมใสศรัทธาเคารพต�อสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือองค�เทพต�างๆ ของศาลเจ&า อันเป*นการแสดงสัญลักษณ�ต�อ
การบูชาสักการะและรําลึกถึงเทพเจ&าต�างๆ ตามเทศกาล งานประเพณีและวันสําคัญของศาลเจ&า เพ่ือ
ตอบสนองต�อความเลื่อมใสศรัทธาของผู&ท่ีเคารพนับถือหรือผู&มาร�วมทําบุญ 

    กิจกรรมเชิงพิธีกรรม จึงเป*นภารกิจหลักและภารกิจสําคัญ ท่ีศาลเจ&าทุกท�าน
ต&องดําเนินการ และจัดกิจกรรมดังกล�าวให&ตอบสนองต�อความเลื่อมใสศรัทธาของผู&คน โดยภารกิจ
ด&านพิธีกรรมของศาลเจ&า จึงสะท&อนถึงการท่ีศาลเจ&าเป*นเสมือนศูนย�รวมจิตใจของบรรดาผู&เลื่อมใส
ศรัทธาต�อองค�เทพเจ&าต�างๆ และเป*นศูนย�กลางในการจัดกิจกรรมท่ีตอบสนองต�อความเลื่อมใสศรัทธา
ท่ีเกิดข้ึน 

   ลักษณะของการจัดกิจกรรมของศาลเจ&า เกิดข้ึนตามวาระต�างๆ เช�น เทศกาล
กินเจ งานประจําปw วันเกิดองค�เทพเจ&า เป*นต&น โดยในแต�ละวาระจะมีกิจกรรมท่ีเป*นพิธีกรรมแตกต�าง
ออกกันไปตามธรรมเนียมปฏิบัติของศาลเจ&าต�างๆ และข้ึนอยู�กับความพร&อมของงบประมาณ บุคลากร
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และศักยภาพของศาลเจ&า เช�น การเฉลิมฉลองของวันเกิดเทพเจ&าหรือเทวสมภพ ศาลเจ&าท่ีมีความพร&อม
จะจัดงานสมโภชใหญ�โต มีพิธีกรรมท่ียิ่งใหญ� รวมท้ังมีมหรสพง้ิวแสดง แต�ในบางศาลเจ&าท่ีไม�พร&อม
อาจมีแค�เพียงการเปxดให&ผู&มาร�วมทําบุญและคณะกรรมการดําเนินงานสักการบูชาเท�านั้น 

2.5.2 กิจกรรมเชิงสาธารณประโยชน�  
   ถือเป*นกิจกรรมอีกลักษณะ ท่ีศาลเจ&าในความปกครองของกระทรวงมหาดไทย
ดําเนินการอยู�ในป}จจุบัน ซึ่งจากอดีตเป*นต&นมาหน&าที่สําคัญอีกประการ ที่เป*นภารกิจรองจากการ
หน&าท่ีเชิงพิธีกรรมของศาลเจ&า คือ การเป*นองค�กรสาธารณกุศล โดยมีเปcาหมายในการดําเนินการเพ่ือ
ตอบสนองต�อการพัฒนาสังคมและการช�วยเหลือสังคม ชุมชนและประชาชนในสังคมให&เกิดความสงบสุข 
บรรเทาความทุกข�ยาก รวมทั้งทําหน&าที่สังคมสงเคราะห� สนับสนุนการดําเนินงานของภาครัฐ เช�น 
โรงเรียน โรงพยาบาล หน�วยกู&ภัย การปลงศพ การแจกทาน แหล�งเรียนรู&วัฒนธรรมและภาษา หรือ
การเป*นศาลาชุมชน เป*นต&น 

   ภารกิจด&านสาธารณกุศล แสดงถึงบทบาทการเป*นองค�การไม�แสวงหาผลกําไร
ท่ีชัดเจน ซ่ึงถือเป*นกลไกสําคัญท่ีมีส�วนในการสร&างความเข&มแข็งให&กับสังคม โดยอาศัยหลักการทาง
ความเชื่อในแง�ของคําว�า “บุญ” อันเป*นการสร&างบุญในแง�ของการทําบุญและทําทาน จากการช�วยเหลือ
สังคม ผู&ด&อยโอกาส ผู&ประสบเหตุภัยต�างๆ หรือสนับสนุนกิจกรรมของสังคมและชุมชน  

   บทบาทของศาลเจ&าในความปกครองของกระทรวงมหาดไทยในภารกิจด&าน       
สาธารณกุศล จะดําเนินการในแง�การจัดกิจกรรมข้ึนในหลายลักษณะ ประกอบด&วย (1) จัดกิจกรรม
โดยตรงผ�านพิธีกรรม เช�น งานพิธีกรรมแจกทาน (2) การจัดต้ังองค�กรสําหรับการช�วยเหลือด&านสังคม
สงเคราะห� เช�น หน�วยกู&ภัย โรงเรียน โรงพยาบาล (3) จัดต้ังกองทุนหรือการบริจาคเงินเพ่ือสมทบ
โครงการขององค�กรหรือมูลนิธิต�างๆ เช�น การบริจาคให&โรงพยาบาล สภากาชาด (4) การให&ใช&ประโยชน�
จากทรัพย�สินของศาลเจ&า เช�น การใช&พ้ืนท่ีของศาลเจ&าเป*นหอประชุม ใช&เป*นหน�วยเลือกต้ัง การให&ยืม
อุปกรณ�ในการจัดงาน โต�ะ เก&าอ้ี พัดลม เครื่องครัว เป*นต&น ซ่ึงศาลเจ&าท่ีดําเนินภารกิจด&านสาธารณกุศล 
อาจดําเนินการตามบทบาทดังกล�าวในลักษณะแตกต�างกันไปตามความพร&อมขององค�กร 

   ทั้งนี้ จากการรวบรวมข&อมูล ผู&วิจัย พบว�า ศาลเจ&าในความปกครองของ
กระทรวงมหาดไทยในป}จจุบัน มีท้ังท่ีดําเนินกิจกรรมทางพิธีกรรมเพียงอย�างเดียวและดําเนินการ
ควบคู�ไปกับกิจกรรมเชิงสาธารณประโยชน�ในระดับและลักษณะต�างๆ ตามความเหมาะสมของศาลเจ&า 

2.5.3 การประเมินผลการดําเนินงานด$านกิจกรรม/ภารกิจของศาลเจ$า 
   ถึงแม&ศาลเจ&าในความปกครองของกระทรวงมหาดไทย มีการดําเนินกิจกรรมท่ี

แตกต�างกันออกไป ระหว�างการดําเนินกิจกรรมทางพิธีกรรมเพียงอย�างเดียวและการดําเนินการ
กิจกรรมเชิงสาธารณประโยชน�ควบคู�กันไป ก็ไม�ถือเป*นสิ่งท่ีผิดหลักการตามกฎเสนาบดีว�าด&วยกุศลสถาน
ชนิดศาลเจ&า พ.ศ. 2463 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว�าด&วยการเงินของศาลเจ&า พ.ศ. 2520 ซ่ึง
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กฎและระเบียบท่ีกล�าวมา เปxดโอกาสให&ศาลเจ&าได&ทําหน&าท่ีช�วยเหลือในทางสังคมควบคู�กับการประกอบ
พิธีกรรมความเชื่อ ท้ังนี้ เป*นไปตามความพร&อมของศาลเจ&าในแต�ละแห�ง 

   จากข&อมูลท่ีได&จากการวิเคราะห�เอกสารและข&อมูลจากการเก็บรวบรวมของ
ผู&ให&ข&อมูลสําคัญ ได&สะท&อนถึงภารกิจสําคัญของศาลเจ&าเม่ือครั้งอดีต ท่ีเป*นเสมือนองค�กรทางความเชื่อ
เพ่ือการประกอบพิธีกรรมท่ีเป*นภารกิจหลัก แต�ศาลเจ&าในอดีตยังทําหน&าท่ีเสมือนองค�กรสาธารณกุศล 
เพ่ือสร&างสาธารณประโยชน�ให&กับชุมชน สังคมและกลุ�มองค�กรต�างๆ มากมาย เช�น ศาลเจ&าไต&ฮงกง 
พลับพลาไชย กรุงเทพมหานคร ที่เป*นศาลเจ&าประกอบพิธีกรรมทางความเชื่อและทําหน&าท่ีสังคม
สงเคราะห�กู&ภัยและปลงศพไร&ญาติ จนกลายเป*นมูลนิธิป�อเต็กเซ่ียงต้ึง (ป�อเต็กต้ึง) ในป}จจุบัน หรือศาลเจ&า
กวางตุ&ง ปcอมปราบศัตรูพ�าย กรุงเทพมหานคร ที่มีโรงพยาบาลกวtองสิว เป*นหน�วยงานในสังกัด 
รวมท้ังศาลเจ&าท่ีทําหน&าท่ีเป*นโรงเรียนสอนภาษาจีน เช�น โรงเจซ่ิวฮกต้ัว จังหวัดสมุทรสงคราม และ
ศาลเจ&าท่ีเป*นศูนย�การเรียนรู&ด&านวัฒนธรรม เช�น โรงเจเง็กเซ็งซําเป�าเก็งเต็ง (โรงเจอัมพวา) จังหวัด
สมุทรสงคราม ท่ีถ�ายทอดองค�ความรู&ในการทํากงเต็กและดนตรีจีน 

   แต�ทว�า ความเปลี่ยนแปลงจากนโยบายด&านความม่ันคงในการปราบปรามกลุ�ม
ฮ่ังยี่ซ&องโจร และนโยบายการสร&างความทันสมัยในประเทศ ทําให&ศาลเจ&าจํานวนมากต&องยุติบทบาท
ทางสังคมสงเคราะห�และการพัฒนาชุมชนลง ประกอบกับความเปลี่ยนแปลงของยุคสมัยและสภาพ
เศรษฐกิจสังคม ทําให&ศาลเจ&าในความปกครองของกระทรวงมหาดไทย ถูกลดบทบาทและกิจกรรมใน
การดําเนินงานเพ่ือสาธารณประโยชน�ลงไป เหลือเพียงกิจกรรมเชิงพิธีกรรมท่ีสืบทอดต�อกันมา จึงเป*น
สาเหตุสําคัญทําให&ศาลเจ&ากับชุมชนและสังคมเกิดความเหินห�างกันมากข้ึนกว�าในอดีต ด&วยเหตุท่ีการ
ดําเนินงานของศาลเจ&าเป*นไปเพ่ือพิธีกรรมตามความเชื่อมากกว�าการเป*นองค�กรของชุมชนหรือท่ี
พ่ึงพิงของชุมชนเหมือนในอดีต ในทางตรงข&ามกับรอพ่ึงพิงแต�ชุมชนและสังคม จึงเป*นเป*นอุปสรรคต�อ
การดําเนินงานของศาลเจ&าท่ีสําคัญในป}จจุบัน 

   นอกจากนี้ ผู&วิจัย พบว�า ศาลเจ&าในความปกครองของกระทรวงมหาดไทยท่ี
เป*นศาลเจ&าท่ีได&รับรางวัลศาลเจ&าบริหารงานดีเด�นต�อเนื่อง หรือศาลเจ&าขนาดใหญ�ท่ีมียอดเงินทําบุญ
จํานวนมาก หรือศาลเจ&าท่ีมีผู&เลื่อมใสศรัทธาและมีผู&ร�วมทําบุญจํานวนมาก ส�วนใหญ� มีการดําเนิน
กิจกรรมเชิงพิธีกรรมควบคู�กับกิจกรรมเชิงสาธารณประโยชน� โดยการดําเนินกิจกรรมสาธารณประโยชน�
เป*นการดําเนินการในลักษณะและระดับท่ีแตกต�างกันไปตามความพร&อมขององค�กรโดยผู&ให&ข&อมูล
สําคัญ ส�วนใหญ�ต�างให&ความคิดเห็นท่ีสอดคล&องกัน คือ ศาลเจ&าไม�สามารถละท้ิงบทบาทและภารกิจ
เพ่ือสาธารณะได& จําเป*นต&องมีส�วนรับผิดชอบต�อสังคมบ&างในระดับตามความเหมาะสมในฐานะท่ีได&รับ
เงินบริจาคมาจากสังคมและชุมชน ดังนั้น จึงควรมีส�วนในการช�วยเหลือและสนับสนุนชุมชนและสังคม
ด&วยอีกทาง อันเป*นไปตามเจตนารมณ�ขององค�กรไม�แสวงหาผลกําไร โดยเฉพาะอย�างยิ่งองค�กรทาง
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ความเชื่อท่ีเชื่อในเรื่องของ “การทําบุญและการทําทาน” ท่ีสนับสนุนบทบาททางด&านสังคมของศาลเจ&า 
ดังปรากฏข&อความตอนหนึ่งจากการสัมภาษณ�ผู&ให&ข&อมูลสําคัญว�า 

   “ศาลเจ&าสมัยนี้ต&องมีกิจกรรมเพ่ือสังคม ทําให&ชุมชนเขาพัฒนาด&วย ทําให&เกิด
สาธารณะประโยชน�ต�อสังคม สุดท&ายพวกคนท่ีมีศรัทธาจากท้ังในและนอกชุมชนก็จะมีส�วนในการสืบสาน
ศาลเจ&าต�อไป”  

   ท้ังนี้ หากพิจารณาในแง�ของกิจกรรมท่ีเปxดโอกาสหรือเปxดช�องทางในการทําบุญ
ของผู&ท่ีเลื่อมใสศรัทธา การมีกิจกรรมเชิงสาธารณประโยชน� ถือเป*นอีกช�องทางท่ีสนับสนุนการเกิด
รายได&และภาพลักษณ�ท่ีดีของการบริหารจากการดําเนินงานขององค�กร โดยเฉพาะอย�างยิ่งกระแสการ
ทําทานเพ่ือช�วยเหลือผู&ท่ีด&อยโอกาสหรือเป*นชายขอบของสังคม ผู&ยากไร&มีรายได&น&อยและผู&ท่ีประสบภัย 
เป*นกระแสท่ีสังคมนิยมสร&างบุญด&วยการทําทานลักษณะดังกล�าว จากข&อมูลรายได&ของศาลเจ&าในช�วง
เทศกาลกินเจ จําแนกตามประเภทการทําบุญ พบว�า ผู&มาร�วมทําบุญให&ความสําคัญกับการสร&างบุญ
จากการทําทานด&วยการสนับสนุนเงินเพ่ือการแจกเครื่องอุปโภคบริโภคในพิธีกรรมแจกทาน เป*นรายได&
ส�วนใหญ� และมีผู&สนใจมากกว�าพิธีกรรมอ่ืนๆ หรือผู&มาทําบุญท่ีศาลเจ&าไต&ฮงกง ท่ีนิยมบริจาคเงินเพ่ือ
การสังคมสงเคราะห�และบรรเทาสาธารณภัย ตามความเชื่อเก่ียวกับการสะเดาะเคราะห� จึงเป*นจุดแข็ง
สําคัญท่ีศาลเจ&าสามารถผสานภารกิจด&านสาธารณกุศลจากกิจกรรมเชิงสาธารณประโยชน�ให&ดําเนินไป
ควบคู�กับกิจกรรมเชิงพิธีกรรมอย�างสอดคล&องกับภารกิจด&านพิธีกรรมความเชื่อถือและถือเป*นกลไกใน
การสร&างภาพลักษณ�ท่ีดีให&เกิดข้ึนกับศาลเจ&า อันนําไปสู�ความเลื่อมใสศรัทธาต�อศาลเจ&า การบริหารงาน
และงบประมาณของศาลเจ&าในท่ีสุด 

2.6 กลยุทธ�ในการดําเนินงาน 
  จากข&อมูลด&านกิจกรรมและภารกิจในการดําเนินงานของศาลเจ&าในความปกครอง

ของกระทรวงมหาดไทย มีความจําเป*นต&องกําหนดกลยุทธ�ต�างๆ สําหรับการดําเนินกิจกรรมตามแต�ละ
ภารกิจให&บรรลุเปcาหมายขององค�กร ซ่ึงมีกลยุทธ�และยุทธวิธีสําหรับการบริหารและการดําเนินงานท่ี
แตกต�างกันออกไป 

2.6.1 จุดเน$นทางกลยุทธ�ของการบริหารและดําเนินงานของศาลเจ$า 
   จากการรวบรวมข&อมูลของผู&ให&ข&อมูลสําคัญ พบว�า ศาลเจ&าต�างๆ มีการ

ดําเนินการโดยอาศัยกลยุทธ�เพ่ือสร&างความอยู�รอดและความต�อเนื่องของการดําเนินงานท่ีหลากหลาย 
โดยกลยุทธ�ท่ีเกิดข้ึนมีสาเหตุภายใต&วัตถุประสงค�ร�วมกัน คือ เพื่อเพิ่มศักยภาพทรัพยากรเพ่ือการ
บริหารและ การแก&ไขป}ญหาต�างๆ ของการดําเนินงาน ท้ังนี้กลยุทธ�ท่ีเกิดข้ึนจึงแบ�งออกเป*น 3 จุดเน&น 
ได&แก� 
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1. เน&นการสร&างรายได&จํานวนมากๆ ถือเป*นจุดเน&นท่ีโดดเด�นหลักที่ศาลเจ&า
เชื่อว�า จะนําพาให&ศาลเจ&าอยู�รอดและสามารถดําเนินงานหรือกิจกรรมตามภารกิจได&อย�างต�อเนื่อง
และยั่งยืน ซ่ึงกลยุทธ�ส�วนใหญ�มุ�งเน&น (1) การเพิ่มช�องทางในการทําบุญ เช�น การรับบริจาคเชิงรุก 
(เดินเรี่ยไร) การประชาสัมพันธ�ช�องทางการทําบุญผ�านสังคมออนไลน� การโอนเงินทําบุญโดยตรง เป*นต&น 
(2) การเพ่ิมกิจกรรมการทําบุญท่ีตอบสนองต�อความต&องการของผู&มาร�วมบุญในป}จจุบันหรือความนิยม
ในป}จจุบัน เช�น การทําบุญแก&ชง การไหว&เทพเจ&าตามราศีเกิด การทําบุญแจกทาน การสะเดาะเคราะห�
ต�อชะตา เป*นต&น และ (3) การให&เช�าบูชาวัตถุมงคล (จําหน�าย) เช�น การประมูลวัตถุมงคลประจํา
เทศกาลหรืองานประจําปw การให&เช�าบูชาเครื่องรางของขลัง การจําหน�ายสินค&าหรือบริการท่ีศาลเจ&า
จัดทําข้ึน เป*นต&น  

2. เน&นการสร&างชื่อเสียงให&กับศาลเจ&า ถือเป*นจุดเน&นที่ต&องการสร&างการ
ประชาสัมพันธ�และการสร&างภาพลักษณ�ท่ีโดดเด�นให&เกิดกับศาลเจ&าด&วยวิธีการต�างๆ ได&แก� (1) การสร&าง
ตํานานและประวัติท่ีเก�าแก� (2) การประชาสัมพันธ�เชิงรุกผ�านระบบออนไลน�และโซเชียลมีเดีย หนังสือพิมพ� 
แผ�นพับประชาสัมพันธ�และวิดีทัศน�แนะนํา  (3) การพัฒนาเป*นแหล�งท�องเท่ียว  (4) การสร&างกิจกรรม
และพิธีกรรมท่ีน�าสนใจ ดึงดูดและท&าทายความสนใจของสังคม เช�น การแสดงอภินิหาร กิจกรรม
แสดงทางวัฒนธรรม มหรสพท่ีน�าสนใจ (5) การก�อสร&างอาคาร สถานที่หรือองค�เทพเจ&าท่ีโดดเด�น
น�าสนใจ (6) การรักษาอัตลักษณ�เชิงพิธีกรรมความเชื่อท่ีน�าเชื่อถือศรัทธา และ (7) การทําประโยชน�
หรือกิจกรรมสาธารณะกุศลกับสังคมและชุมชน  

3. เน&นการสร&างความเข&มแข็งทางการบริหาร มีจุดเน&นท่ีมุ�งสร&างความเข&มแข็ง
ให&เกิดข้ึนกับองค�กร ท้ังด&านโครงสร&าง บุคลากร งบประมาณ วิธีการบริหาร และการให&บริการ เพ่ือให&
เกิดประสิทธิภาพในการบริหารและสร&างความเลื่อมใสศรัทธาต�อระบบการบริหารและการทํางานของ
ผู&บริหารและคณะกรรมการดําเนินงานด&วยวิธีการต�างๆ ได&แก� (1) การประยุกต�ใช&หลักการบริหารและ
การจัดทํางบประมาณท่ีทันสมัย เช�น วาระการบริหารงาน โครงสร&างองค�กรแบบผสม การสร&างทายาท
ทางการบริหาร (2) การสรรหาคณะกรรมการที่มีความพร&อมทางสังคมและเศรษฐกิจ (3) การสร&าง
เครือข�ายความร�วมมือกับภาครัฐ เอกชนและองค�การไม�แสวงหาผลกําไร (4) การสร&างความรับผิดชอบ
ต�อสังคมและสิ่งแวดล&อม (5) การสร&างความโปร�งใสและการมีส�วนร�วมให&เกิดขึ้นกับการดําเนินงาน 
เช�น การจัดเวทีชี้แจ&งงบประมาณ การดึงความร�วมมือของชุมชนในการจัดงาน (6) การสร&างมาตรฐาน
ทางการบริหารและดําเนินงาน เช�น มาตรฐานคุณภาพอาหาร มาตรฐานคุณภาพห&องน้ํา และ (7) การปฏิบัติตน
ของคณะกรรมการเป*นแบบอย�างท่ีน�าเคารพนับถือ 
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2.6.2 การประเมินผลการดําเนินงานด$านกิจกรรม/ภารกิจของศาลเจ$า 
   จากจุดเน&นทางกลยุทธ�ท่ีศาลเจ&าในความปกครองของกระทรวงมหาดไทย 

ยึดถือเป*นหลักสําคัญในการกําหนดกลยุทธ�และยุทธวิธีในการบริหารและดําเนินงาน ท่ีคล&ายคลึงกันจึง
ทําให&ทิศทางของศาลเจ&ามีแนวโน&มไปในทิศทางเดียวกัน ถึงแม&กลยุทธ�จะแตกต�างกันตามความเหมาะสม
ของบริบทและสถานการณ�ขององค�กร แต�ทว�าลักษณะจุดเน&นส�วนใหญ�ของศาลเจ&า จะมุ�งเน&นใน
ประเด็นท้ัง 3 ลักษณะท่ีคล&ายคลึงกัน 

   การมุ�งเน&นท่ีจุดเน&นท้ัง 3 ลักษณะท่ีกล�าวมาข&างต&น จําเป*นต&องสร&างความสมดุล
ให&เกิดข้ึนระหว�างจุดเน&นต�างๆ ซ่ึงเป*นการปcองกันป}ญหาท่ีอาจเกิดข้ึนจากการมุ�งเน&นจุดเน&นใดจุดเน&นหนึ่ง
จนเกินความเหมาะสม เช�น การมุ�งเน&นจุดเน&นทางด&านการสร&างรายได&จํานวนมากๆ เพ่ือเพ่ิมทรัพยากร
ในการบริหารและดําเนินงาน อาจนําไปสู�ป}ญหาในเชิงการแสวงหาผลกําไรท่ีสวนทางกับหลักการของ
ศาลเจ&าท่ีมีลักษณะความเป*นองค�การไม�แสวงหาผลกําไร หรือเกิดความเสื่อมศรัทธาจากลักษณะการ
เป*นองค�กรท่ีประกอบการทางความเชื่อเชิงพาณิชย� กระทรวงมหาดไทย ดังปรากฏข&อความตอนหนึ่ง
จากการสัมภาษณ�ผู&ให&ข&อมูลสําคัญว�า 

   “ทุกวันนี้ศาลเจ&ามีโอกาสเสื่อม เพราะศาลเจ&าจํานวนมากคิดว�าการหาเงินรายได&
หรือเงินทําบุญเยอะจะทําให&ศาลเจ&าเจริญ จึงกําหนดกลยุทธ�แสวงเงินท่ีหลากหลาย แต�มันก็เป*นดาบสองคม 
ท่ีอาจทําให&สังคมมองว�าแสวงหากําไรและเกิดความเสื่อมชื่อเสียงตามมา”  

   จากการรวบรวมข&อมูลที่เกิดขึ้น ทําให&ทราบว�า กลยุทธ�ต�างๆ มีความสําคัญ
ของการบริหารและการดําเนินงาน ซึ่งศาลเจ&าต�างๆ มักดําเนินกลยุทธ�ภายใต&การให&น้ําหนักตาม
จุดเน&นต�างๆ ท่ีต�างกันออกไป ถึงแม&การดําเนินกลยุทธ�จะเป*นไปเพ่ือวัตถุประสงค�ใกล&เคียงกัน แต�เม่ือ
กําหนดจุดเน&นท่ีแตกต�างกัน มักนําไปสู�รูปแบบการดําเนินงานและการบริหารที่เน&นต�างกันออกไป
เช�นกัน และต�างส�งผลต�อความเลื่อมใสศรัทธา จํานวนผู&มาร�วมทําบุญและจํานวนงบประมาณรายได&
และรายจ�าย ภาพลักษณ�องค�กร ความเชื่อถือต�อองค�กรและการบรรลุเปcาหมายขององค�กรท่ีแตกต�างกัน
ออกไปเช�นกัน  

   ท้ังนี้ สถานการณ�การเพ่ิมข้ึนของศาลเจ&าเอกชน สํานักทรงหรือองค�กรทาง
ความเชื่ออ่ืนๆ ท่ีเกิดข้ึนและมีแนวโน&มสูงข้ึน สวนทางกับสภาพความเปลี่ยนแปลงและวิกฤติทางเศรษฐกิจ
ท่ีแย�ลง ส�งผลให&เกิดผลกระทบกับศาลเจ&าในความปกครองของกระทรวงมหาดไทยท้ังทางตรงและ
ทางอ&อมอย�างหลีกเลี่ยงไม�ได& ทําให&ศาลเจ&าต�างๆ ต&องเผชิญกับบรรยากาศของการแข�งขันระหว�างกัน
เพ่ือความอยู�รอดโดยมิได&ต้ังใจ ดังนั้น การมุ�งเน&นการดําเนินงานด&วยกลยุทธ� จึงเป*นแนวทางสําคัญใน
การสร&างความได&เปรียบของศาลเจ&าต�างๆ แต�ทว�าด&วยลักษณะของการเป*นองค�การไม�แสวงหาผลกําไร
ในบริบทองค�กรทางความเชื่อของศาลเจ&า จึงอาจขัดแย&งกับทัศนคติของผู&บริหารและคณะกรรมการยิ่ง 
ศาลเจ&าบางแห�งได&ละท้ิงบทบาทดําเนินงานของศาลเจ&า ท่ีเลือกใช&กลยุทธ�ทางการตลาดเป*นหลักการสําคัญ



152 
 

ในการดําเนินงาน โดยเฉพาะอย�างของศาลเจ&าท่ีเป*นศูนย�กลางและสัญลักษณ�ของความศรัทธาและการ
เป*นท่ีพ่ึงพิง กลับให&ความสําคัญกับมิติเศรษฐกิจและความอยู�รอดแต�เพียงอย�างเดียว จึงอาจนํามาซ่ึง
ป}ญหาและอุปสรรคต�อการเป*นองค�การท่ียั่งยืนได&อีกทาง 

2.7 เป;าหมายและผลลัพธ�ในการดําเนินงานของศาลเจ$า 
  การบริหารและดําเนินงานของศาลเจ&าในความปกครองของกระทรวงมหาดไทย 

ภายใต&กิจกรรมและภารกิจของศาลเจ&าท่ีมากล�าวมาข&างต&น ถือเป*นการขับเคลื่อนองค�กรให&บรรลุเปcาหมาย
ในการบริหารและดําเนินงานของศาลเจ&า ซ่ึงมีความสําคัญในการสะท&อนถึงความสําเร็จท่ีพิจารณาจาก
ผลลัพธ�ท่ีเกิดข้ึนจากการบริหารและดําเนินงาน โดยสามารถจําแนกเปcาหมายและผลลัพธ�ออกเป*น 
2 เปcาหมาย 

2.7.1 เป;าหมายเพ่ือการสืบทอดประเพณีพิธีกรรมทางความเช่ือ  
   เป*นเปcาหมายทางตรงท่ีสอดคล&องถึงวัตถุประสงค�ของการจัดต้ังศาลเจ&า ท่ีมุ�งหวัง
ให&ศาลเจ&าเป*นศูนย�รวมจิตใจและศูนย�กลางของความเลื่อมใสศรัทธาต�อองค�เทพ รวมท้ังเป*นท่ีพ่ึงพิง
และเป*นสถานท่ีประกอบพิธีกรรมในการสืบทอดขนบธรรมเนียมการปฏิบัติของประเพณี เทศกาล 
และพิธีกรรมต�างๆ ตามความเชื่อของชาวจีน ชาวไทยเชื้อสายจีน และกลุ�มความเชื่อต�างๆ ท่ีมีการ
ถ�ายทอดจากรุ�นสู�รุ�น โดยเปcาหมายเพ่ือการสืบทอดประเพณีพิธีกรรมทางความเชื่อ จะก�อให&เกิดกิจกรรม
และภารกิจเชิงพิธีกรรมตามท่ีกล�าวมา ซ่ึงมักเป*นกิจกรรมเก่ียวกับการกราบไหว& การสักการะ การจัด
งานประจําปwตามเทศกาลและการเคารพเทพเจ&าตามวาระต�างๆ โดยความมุ�งหวังให&ศาลเจ&าได&ดําเนิน
กิจกรรมท่ีตอบสนองต�อความศรัทธาของผู&มาร�วมทําบุญ  รวมทั้งการทํานุบํารุงรักษา การถ�ายทอด
และการสืบทอดกิจกรรมและภารกิจของศาลเจ&าทางด&านความเชื่อและพิธีกรรมให&ดํารงอยู�สืบต�อไป
ควบคู�กับชุมชนและสังคม ดังปรากฏข&อความตอนหนึ่งจากการสัมภาษณ�ผู&ให&ข&อมูลสําคัญว�า 

   “หน&าท่ีสําคัญของศาลเจ&า คือ การประกอบพิธีกรรมทางศาสนา ท่ีทําสืบทอด
กันมา โดยพิธีกรรมต�างๆ เป*นไปตามประเพณีท่ีทํากันต�อเนื่องกันมาทุกปwๆ ในช�วงเดือนสําคัญต�างๆ”  

   หากพิจารณาในแง�ของผลลัพธ�ของการบริหารและดําเนินงานตามเปcาหมาย
เพ่ือการสืบทอดประเพณีพิธีกรรมทางความเชื่อ สามารถพิจารณาได&จากการเกิดการดําเนินกิจกรรม
ตามขนบธรรมเนียมและประเพณีท่ีศาลเจ&านั้นๆ ดํารงอยู� และสามารถตอบสนองต�อความเลื่อมใส
ศรัทธาให&เกิดข้ึนของผู&มาร�วมทําบุญและผู&มีจิตศรัทธา  

   ท้ังนี้ สามารถชี้วัดความสําเร็จได&จากการเกิดความต�อเนื่องของการดําเนิน
กิจกรรมเชิงพิธีกรรม ความสามารถในการสร&างความเลื่อมใสศรัทธาให&เกิดข้ึนกับผู&มาร�วมทําบุญและ
ผู&มีจิตศรัทธา รวมท้ังประสิทธิภาพจากการจัดการทางด&านทรัพยากรในการบริหารและการดําเนินงาน 
เช�น จํานวนผู&มาร�วมบุญ งบประมาณในการสนับสนุน ความน�าเชื่อถือขององค�กร และภาพลักษณ�
ชื่อเสียงของศาลเจ&าท่ีเกิดข้ึน ดังปรากฏข&อความตอนหนึ่งจากการสัมภาษณ�ผู&ให&ข&อมูลสําคัญว�า 
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   “ความเลื่อมใสศรัทธาของผู&คน และชื่อเสียงท่ีดีของศาลเจ&า ถือเป*นสิ่งท่ีวัด
ความสําเร็จของศาลเจ&าในการดําเนินงาน ชื่อเสียงและศรัทธานี่สําคัญ เพราะจะความร�วมมือและ
กําลังศรัทธาท่ีจะสนับสนุนการดําเนินงานของศาลเจ&าให&ตลอดรอดฝ}�งได&”  

2.7.2 เป;าหมายเพ่ือสังคม  
   เป*นเปcาหมายรอง ท่ีเกิดจากการบริหารและดําเนินงานท่ีมุ�งหวังให&ศาลเจ&าเป*น
องค�กรทางความเชื่อความศรัทธาควบคู�ไปกับการเป*นองค�กรสาธารณประโยชน� หรือเป*นองค�กรเพ่ือ
ชุมชนและสังคมได&พ่ึงพิง โดยมีกิจกรรมและภารกิจของศาลเจ&า ที่มุ�งเน&นการสร&างประโยชน�ให&กับ
สังคม ในมิติการช�วยเหลือ การสนับสนุนและการสังคมสงเคราะห�ในลักษณะต�างๆ เช�น การกู&ภัย การ
เป*นศูนย�รวมประชาคมของชุมชน การรักษาพยาบาล การศึกษาภาษาและวัฒนธรรม เป*นต&น ภายใต&
วัตถุประสงค�เพ่ือร�วมพัฒนาชุมชนและสังคมควบคู�ไปกับการดํารงอยู�ของศาลเจ&า ซ่ึงการบริหารและ
ดําเนินงานตามกิจกรรมและภารกิจเชิงสาธารณกุศล ตามเปcาหมายเพ่ือสังคม จะเป*นบทบาทของศาลเจ&า
ท่ีดําเนินไปตามความพร&อมของศักยภาพและบริบทของศาลเจ&าในระดับต�างๆ ท่ีแตกต�างกัน  

   หากพิจารณาในแง�ของผลลัพธ�ของการบริหารและดําเนินงานตามเปcาหมาย
เพ่ือสังคม สามารถพิจารณาได&จากการเกิดกิจกรรมต�างๆ ท่ีเป*นกิจกรรมสาธารณะประโยชน�เกิดข้ึน
จากการบริหารและดําเนินงานของศาลเจ&า เช�น การแจกทาน การให&ทุนการศึกษา การช�วยเหลือ
ผู&ด&อยโอกาส การกู&ภัย การเป*นศูนย�กลางการประชุมของชุมชน ฯลฯ ท่ีสามารถร�วมสร&างสรรค�การ
พัฒนาสังคมให&ดีข้ึน รวมท้ังผลลัพธ�ท่ีสําคัญยิ่ง คือ การเกิดความเลื่อมใสศรัทธา ความรู&สึกหวงแหน 
ความรู&สึกร�วมต�อการเป*นเจ&าของ ความผูกพันและความประทับใจ ท่ีชุมชนและสังคมมีต�อศาลเจ&า 
อันเป*นกลไกในการสร&างทรัพยากรสําหรับการบริหารและดําเนินงานได&อย�างต�อเนื่อง 

   ท้ังนี้ ตัวชี้วัดความสําเร็จของการดําเนินกิจกรรมและภารกิจเชิงสาธารณะประโยชน�
หรือกิจกรรมเพ่ือประโยชน�ของสาธารณะตามเปcาหมายเพ่ือ สามารถพิจารณาได&จากการดํารงอยู�ของ 
ศาลเจ&าท่ีสามารถดํารงอยู�ควบคู�ไปกับชุมชนและสังคม กล�าวคือ ชุมชนเข&ามามีบทบาทต�อการดําเนินงาน
และการอนุรักษ� การมีส�วนร�วมต�อบทบาทของคณะกรรมการดําเนินงานท่ีมาจากชุมชนและสังคมนั้นๆ 
รวมท้ังการเกิดความตระหนักถึงคุณค�าของศาลเจ&าท่ีต้ังอยู�ในพ้ืนท่ีของชุมชนและสังคม อันนําไปสู�การ
เกิดความต�อเนื่องในการบริหารและการดําเนินงาน ตลอดจนการเป*นองค�กรท่ีอยู�รอดจากความเปลี่ยนแปลง
และเกิดความเป*นองค�กรท่ียั่งยืน 

2.7.3 การประเมินผลการดําเนินงานด$านเป;าหมายและผลลัพธ� 
   จากการเก็บรวบรวมข&อมูลจากผู&ให&ข&อมูลสําคัญ พบว�า การบริหารและการ

ดําเนินงานของศาลเจ&าในความปกครองของกระทรวงมหาดไทย มีการยึดถือเปcาหมายในการดําเนินงาน
ท้ัง 2 ลักษณะแตกต�างกันไป กล�าวคือ ศาลเจ&าที่มีความพร&อมและศักยภาพในการบริหารและการ
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ดําเนินงานจะดําเนินกิจกรรมตามเปcาหมายท้ัง 2 เปcาหมายควบคู�กันไป ซ่ึงมีระดับในการดําเนินกิจกรรม
ท่ีแตกต�างกัน 

   ท้ังนี้ พัฒนาการของศาลเจ&าในความปกครองของกระทรวงมหาดไทย จากอดีต
เป*นต&นมา ศาลเจ&ามักมองข&ามเปcาหมายเพ่ือสังคมท้ังท่ีเคยยึดถือปฏิบัติสืบต�อกันมา เนื่องจากป}ญหา
ความอยู�รอดขององค�กรท่ีเป*นอุปสรรคต�อการดําเนินกิจกรรม แต�ทว�าป}จจุบันศาลเจ&าในความปกครอง
ของกระทรวงมหาดไทย แนวโน&มท่ีดีต�อการดําเนินการตามเปcาหมายเพ่ือสังคม ซ่ึงเริ่มให&ความสําคัญ
กับกิจกรรมและภารกิจเชิงสาธารณะประโยชน�และความรับผิดชอบต�อสังคมในทิศทางท่ีสูงข้ึน 

   การบริหารและการดําเนินงานท่ีมุ�งเน&นเปcาหมายเพ่ือการสืบทอดประเพณี
พิธีกรรมทางความเชื่อและเปcาหมายเพ่ือสังคม จะมีส�วนสําคัญต�อการเกิดความเลื่อมใสศรัทธาของ
ผู&มาร�วมทําบุญและตอบสนองต�อการทําหน&าท่ีสืบทอดขบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรมและการประกอบ
พิธีกรรมทางความเชื่อ อันส�งผลต�อการเกิดทรัพยากรในการดําเนินงานท่ีเพียงพอ รวมท้ังจะเกิดการสร&าง
เครือข�ายความร�วมมือและการมีส�วนร�วมของชุมชน ท่ีเป*นกลไกสําคัญสําหรับการรักษาความต�อเนื่อง
และการดํารงอยู�ของศาลเจ&าให&อยู�ควบคู�กับชุมชนและสังคมได&  

   แต�ทว�า ศาลเจ&าในความปกครองของกระทรวงมหาดไทย จํานวนไม�น&อยกลับ
เผชิญสภาวะความเสี่ยงต�อการสิ้นสลายขององค�กรหรือการเป*นศาลเจ&าร&าง ซ่ึงมักเกิดจากการละเลย
เปcาหมายของการบริหารและการดําเนินงานท้ังเปcาหมายเพ่ือการสืบทอดประเพณีพิธีกรรมทางความเชื่อ
และเปcาหมายเพ่ือสังคม กล�าวคือ ไม�สามารถบริหารและดําเนินงานให&บรรลุเปcาหมายท้ัง 2 เปcาหมาย          
ทําให&องค�กรดําเนินงานอย�างไม�มีทิศทาง และขาดความน�าเชื่อถือเลื่อมใสศรัทธา อีกท้ังขาดคุณค�าท่ี
ชุมชนและสังคมยอมรับ อันนําไปสู�การขาดทรัพยากรในการบริหารและการดําเนินงาน ซ่ึงถือเป*น
ป}ญหาท่ียากต�อการแก&ไขและกระทบต�อภาพลักษณ�ของศาลเจ&าอ่ืนๆ ด&วยเช�นกัน 

2.8 ภาพสะท$อน (Feedback) และปFจจัยท่ีส�งผลกระทบต�อการดําเนินงาน(Environment) 
  หากพิจารณาถึงผลลัพธ�ท่ีเกิดข้ึน เพ่ือตอบสนองต�อเปcาหมายทางการบริหารและการ

ดําเนินงานศาลเจ&าในความปกครองของกระทรวงมหาดไทย มีความจําเป*นต&องให&ความสําคัญกับ
ข&อมูลย&อนกลับหรือภาพสะท&อนในการดําเนินงาน รวมท้ังป}จจัยที่ส�งผลกระทบต�อการดําเนินงาน  
ท่ีต�างเป*นป}จจัยสนับสนุนและป}จจัยถ�วงต�อการบรรลุเปcาหมายขององค�การ ซ่ึงสามารถจําแนกได&ดังนี้ 

2.8.1 ภาพสะท$อนของการดําเนินงาน 
   จากการเก็บรวบรวมข&อมูล พบว�า การพิจารณาภาพสะท&อนของการดําเนินงาน

ของศาลเจ&าในความปกครองของกระทรวงมหาดไทย ปรากฏได&อย�างชัดเจนจากการสังเกตจากความ
เลื่อมใสศรัทธาของบุคคลท่ีเก่ียวข&องกับการดําเนินงานของศาลเจ&า โดยเฉพาะอย�างยิ่งคณะกรรมการ
ดําเนินงานและผู&มาร�วมทําบุญ ซ่ึงความเลื่อมใสศรัทธาดังกล�าว พิจารณาเฉพาะบริบทของการบริหาร
และการดําเนินงานขององค�กร กล�าวคือ หากการบริหารและการดําเนินงานของศาลเจ&าสามารถบรรลุ
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เปcาหมายขององค�กรอย�างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ย�อมทําให&คณะกรรมการมีความเลื่อมใสศรัทธา
ท่ีจะเสียสละอุทิศตนและทรัพย�สินเพ่ือการบริหารศาลเจ&า รวมท้ังก�อให&เกิดศรัทธาของประชาชน ชุมชน 
และสังคมท่ีให&ความเคารพนับถือ เลื่อมใสศรัทธา และมีความเชื่อม่ันต�อการบริหารและการดําเนินงาน
ของศาลเจ&า นํามาซ่ึงความร�วมมือ การมีส�วนร�วม การร�วมทําบุญบริจาคและความตระหนักในคุณค�า
ของศาลเจ&า ส�งผลทําให&เกิดความต�อเนื่องในการสืบทอดบทบาท ภารกิจและประเพณีวัฒนธรรม 
นําไปสู�การเกิดความเป*นองค�กรท่ียั่งยืน 

   ในทางตรงกันข&าม หากการบริหารและการดําเนินงานของศาลเจ&าเต็มไปด&วย
ความไม�โปร�งใส การดําเนินงานท่ีใช&กลยุทธ�ตั้งอยู�บนเปcาหมายด&านตัวเงินเชิงพาณิชย� และขาดผลลัพธ�
ในการดําเนินงาน ขาดประสิทธิภาพในการบริหารทรัพยากรขององค�กร มีความขัดแย&งในระดับต�างๆ 
เกิดข้ึน อีกท้ังขาดความรับผิดชอบต�อสังคมและชุมชน ย�อมนําไปสู�ความเสื่อมศรัทธาของประชาชน 
ชุมชนและสังคม อันเป*นสาเหตุสาํคัญต�อการลดทอนบทบาทของศาลเจ&าต�อการดําเนินงานท้ังเชิง
พิธีกรรมและเชิงสังคมท้ังระบบ ทําให&เกิดภาวะขาดแคลนทรัพยากรในการดําเนินงาน สูญเสียภาพลักษณ�
ต�อวงการศาลเจ&า นําไปสู�ภาวะศาลเจ&าร&างและการล�มสลายขององค�กรในท่ีสุด  ดังปรากฏข&อความตอนหนึ่ง
จากการสัมภาษณ�ผู&ให&ข&อมูลสําคัญว�า 

   “หากศาลเจ&าไม�สามารถรักษาความเลื่อมใสศรัทธาของผู&คน สร&างความเสื่อมใส 
มีชื่อเสียงในทางท่ีไม�ดี จะนําไปสู�ความล�มสลาย ไม�มีผู&คนมากราบไหว& ไม�มีใครกล&าทําบุญ”  

2.8.2 ปFจจัยท่ีส�งผลกระทบต�อการดําเนินงาน 
   ป}จจัยท่ีส�งผลกระทบต�อการดําเนินงานศาลเจ&าในความปกครองของกระทรวง 

มหาดไทย ท่ีมิใช�องค�ประกอบในมิติต�างๆ ของการดําเนินงานของศาลเจ&าท่ีเป*นป}จจัยภายในองค�กร 
แต�ท้ังนี้หมายถึง ป}จจัยภายนอกท่ีท&าทายต�อการดําเนินงานของศาลเจ&าและยากต�อการควบคุม ซ่ึง
จากข&อมูลการวิจัย พบว�า  

1. ผลกระทบของการเป*นองค�กรในความปกครองของหน�วยงานราชการท่ีเก่ียวข&อง 
ถือเป*นผลกระทบทางตรงในฐานะท่ีเป*นองค�กรในความปกครองของกระทรวงมหาดไทย มีลักษณะ
การดําเนินงานท่ีเก่ียวข&องโดยตรงกับกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ตามกฎเสนาบดีว�าด&วย
กุศลสถานชนิดศาลเจ&า พ.ศ. 2463 สามารถประเมินผลกระทบได& ดังนี้ 

    มิติของป}จจัยสนับสนุน พบว�า การเป*นองค�กรในความปกครองของกระทรวง 
มหาดไทย ส�งผลให&ศาลเจ&ามีภาพลักษณ�ท่ีน�าเชื่อถือ กล�าวคือ ทําให&ทัศนคติและความรู&สึกของผู&มาร�วม
ทําบุญหรือประชาชนท่ัวไป เชื่อว�ามีความเป*นองค�กรท่ีดําเนินงานภายใต&การควบคุมของรัฐ “เป*นของหลวง” 
และขจัดป}ญหาผลประโยชน�เก่ียวกับกรรมสิทธิ์หรือข&อพิพาทเก่ียวกับทรัพย�สินหรือท่ีดินระหว�างศาลเจ&า
กับเอกชน และมีการดําเนินงานภายใต&กฎเกณฑ�และระเบียบท่ีราชการกําหนด ทําให&เกิดภาวะความ
คุ&มครองจากรัฐต�อการดําเนินงาน ดังปรากฏข&อความตอนหนึ่งจากการสัมภาษณ�ผู&ให&ข&อมูลสําคัญว�า 
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    “ข&อดีของการเป*นศาลเจ&าของทางราชการนั้น คือเป*นภาพลักษณ�สําคัญท่ี
ทําให&ผู&คนมองศาลเจ&าของเราเป*นศาลเจ&าของหลวง มีกฎเกณฑ�ต�างๆ คอยกํากับกูแล สร&างความน�าเชื่อถือ
ให&เกิดข้ึน”  

     มิติของป}จจัยถ�วง พบว�า ความสัมพันธ�ระหว�างหน�วยงานราชการกับศาลเจ&า
ยังมีช�องว�าง และขาดการดูแลเอาใจใส�จากภาครัฐหรือหน�วยงานราชการที่กํากับควบคุมท้ังทางตรง
และทางอ&อมเท�าท่ีควร เช�น อําเภอ กรมการปกครอง องค�การปกครองส�วนท&องถ่ิน สภาวัฒนธรรม
จังหวัด เป*นต&น ทําให&ศาลเจ&าจําเป*นต&องอาศัยการพ่ึงพาตนเองและความร�วมมือของเครือข�ายในการ
ดําเนินงานตามเปcาหมายขององค�กร รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข&อง นโยบายการพัฒนาและแนวทาง
สําหรับการบริหารจัดการศาลเจ&ายังไม�มีความชัดเจนต�อการสืบทิดและสร&างความเป*นองค�กรท่ียั่งยืน
เท�าที่ควร จึงอาจเป*นอุปสรรคที่สําคัญต�อการบริหารและการดําเนินงานของศาลเจ&า ดังปรากฏ
ข&อความตอนหนึ่งจากการสัมภาษณ�ผู&ให&ข&อมูลสําคัญว�า 

    “การบริหารงานท่ีผ�านมาอยากให&ภาครัฐเข&ามาดูแลเอาใจใส�มากข้ึน 
บางครั้งกฎระเบียบข้ันตอนต�างๆ มีเยอะและปฏิบัติด&วยขั้นตอนจํานวนมาก อาจไม�สะดวกต�อการ
บริหารงาน”  

2. ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสังคม เป*นผลกระทบที่เกิดจากการ
เปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของผู&คนในป}จจุบัน การย&ายถ่ินฐาน การพัฒนาความเป*นเมือง และกระแสการพัฒนาท่ี
ทันสมัย ในยุคของการพัฒนาประเทศตามแนวทางของระบบเศรษฐกิจทุนนิยม และการเป*นสังคม
ทันสมัย รวมท้ังการขับเคลื่อนด&วยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอย�างไร&พรมแดนจากกระแส
โลกาภิวัฒน� ส�งผลให&ศาลเจ&าได&รับผลกระทบต�างๆ ซ่ึงสามารถประเมินผลกระทบได& ดังนี้ 

    มิติของป}จจัยสนับสนุน อาจกล�าวได&ว�า การพัฒนาสังคมภายใต&ระบบเศรษฐกิจ
ทุนนิยมและกระแสโลภิวัฒน� ก�อให&เกิดการเปลี่ยนแปลงวิถีการดําเนินชีวิตของผู&คนในสังคม ด&วยเหตุนี้ 
ศาลเจ&าจึงมีการปรับตัวเพ่ือให&เท�าทันกับความเปลี่ยนแปลง ด&วยการพัฒนาตามกระแสนิยมท้ังเศรษฐกิจ 
สังคม วัฒนธรรม และวิทยาศาสตร�เทคโนโลยี เช�น  การพัฒนาเทคโนโลยี ระบบการบริหาร ทรัพยากร
ในการดําเนินงาน ลักษณะกิจกรรม ซ่ึงจะเป*นประโยชน�ต�อการบริหารและการดําเนินงานให&มีประสิทธิภาพ
มากข้ึน เช�น การใช&ระบบคอมพิวเตอร�ในการบันทึกข&อมูลในการดําเนินงาน ดังปรากฏข&อความตอนหนึ่ง
จากการสัมภาษณ�ผู&ให&ข&อมูลสําคัญว�า 

    “โอ&ย...ทุกวันนี้เจริญมาก เราสามารถบริหารงานด&วยการเอาเทคโนโลยีมาช�วย 
เอาอินเตอร�เน็ตมาช�วยประชาสัมพันธ�ได& โรงเจของผมใช&คอมฯ มาพิมพ�เอกสาร บันทึกข&อมูลนานแล&ว 
ช�วยได&เยอะ ถ&าไม�ปรับตัวมาใช&ก็จะไม�ทันสมัย ไม�สะดวก”  
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    มิติของป}จจัยถ�วง จากการเปลี่ยนแปลงทางสังคม ทําให&เกิดความห�างเหิน
ต�อการทําหน&าท่ีสืบทอดประเพณีวัฒนธรรมของผู&คนในสังคม จากการมุ�งเน&นการประกอบอาชีพ การย&าย
ถ่ินฐานการดําเนินชีวิตท่ีทันสมัย หรือการให&คุณค�ากับวัตถุท่ีเป*นรูปธรรมท่ีพิสูจน�ได&มากกว�าความเชื่อ 
รวมท้ังความเสื่อมถอยของลัทธคิวามเชื่อและศาสนาท่ีเกิดข้ึนในป}จจุบัน ทําให&เกิดอุปสรรคต�อการทําหน&าท่ี
ในการรักษาอนุรักษ�ประเพณีวัฒนธรรมท่ีเก่ียวข&องกับศาลเจ&า การลดคุณค�าของบทบาทศาลเจ&าท่ีทําหน&าท่ี
ด&านความเชื่อให&กับคนในสังคมเช�นในอดีต รวมท้ังความท&าทายจากสังคมต�อภาพลักษณ�ในการดําเนินงาน
ท่ีเสี่ยงต�อความเสื่อมศรัทธาจากกระแสพุทธพาณิชย� ซ่ึงอาจนําไปสู�ป}ญหาและอุปสรรคของการบริหาร 
การดําเนินงาน การสืบทอด ความต�อเนื่องและความยั่งยืนในการทําหน&าของศาลเจ&าท่ีมีต�อสังคม 
ดังปรากฏข&อความตอนหนึ่งจากการสัมภาษณ�ผู&ให&ข&อมูล สําคัญว�า 

    “ความเจริญทางสังคมและการพัฒนา เป*นส�วนสําคัญท่ีส�งผลให&ลูกหลาน
ย&ายถ่ินฐาน ทุกคนต&องไปทํางานในกรุงเทพ ไม�มีเวลามาร�วมงานศาลเจ&า ยิ่งวันยิ่งหากไกล กลัวว�าสุดท&าย
จะไม�มีใครดูแล”   

3. ผลกระทบทางเศรษฐกิจ ซ่ึงความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจเป*นป}จจัยท่ีส�งผล
อย�างชัดเจนท้ังในมิติป}จจัยสนับสนุนและป}จจัยถ�วง เนื่องจากมีผลต�อทรัพยากรด&านงบประมาณใน
การดําเนินงานท้ังรายได&และค�าใช&จ�ายของการบริหารและการดําเนินงาน รวมท้ังความต�อเนื่องของ
การดําเนินงานและความยั่งยืนต�อองค�กร จากข&อมูล พบว�า ถือเป*นป}จจัยท่ีสําคัญและไม�มีความแน�นอน 
ยากต�อการควบคุม โดยสามารถประเมินผลกระทบได& ดังนี้ 

    มิติป}จจัยสนับสนุน พบว�า เมื่อเศรษฐกิจดีจะส�งผลให&ยอดเงินบริจาคมี
จํานวนสูงเพ่ิมมากข้ึน ถึงแม&รายจ�ายจะสูงข้ึนตามสภาพเศรษฐกิจ แต�เม่ือเทียบกับรายได&ท่ีได&มากข้ึน 
จะเพียงพอต�อการบริหารและการดําเนินงาน ซ่ึงถือเป*นผลเชิงบวกต�อทรัพยากรด&านงบประมาณใน
การดําเนินงาน 

    มิติป}จจัยถ�วง พบว�า หากสภาพเศรษฐกิจ อยู�ในช�วงเศรษฐกิจตกตํ่า ศาลเจ&า
จะได&รับผลกระทบในทางลบ ซ่ึงส�งผลต�อยอดเงินรับบริจาคหรือเงินรายได&ท่ีไม�เพียงพอต�อรายจ�ายท่ีคงท่ี 
รวมท้ังราคาสินค&าที่จําเป*นในการดําเนินงานมีแต�แนวโน&มท่ีสูงข้ึนอย�างต�อเนื่อง ทําให&เป*นอุปสรรค
ด&านทรัพยากรงบประมาณสําหรับการบริหารและการดําเนินงานของศาลเจ&า 

    จากประเด็นผลกระทบทางเศรษฐกิจ สะท&อนความคิดเห็นของผู&ให&ข&อมูลสําคัญ
ดังปรากฏข&อความตอนหนึ่งจากการสัมภาษณ�ผู&ให&ข&อมูลสําคัญว�า 

    “เศรษฐกิจของบ&านเรา มีผลต�อรายได&ของศาลเจ&า ถ&าช�วงไหนเศรษฐกิจดี 
เงินทําบุญจะเข&ามามากแต�ถ&าตกตํ่า ก็จะเก็บเงินบริจาคได&น&อย คนไม�ค�อยกล&าทําบุญ ศาลเจ&าเอง 
ก็เดือดร&อน ค�าใช&จ�ายก็สูงข้ึนแต�รายได&น&อยลง อันนี้น�ากังวล”  
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2.8.3 การประเมินผลการดําเนินงานด$านภาพสะท$อนและปFจจัยท่ีส�งผลกระทบต�อ
การดําเนินงาน 

   จากข&อมูลการวิจัย ทําให&สามารถอธิบายได&ว�าการบริหารและการดําเนินงาน
ของศาลเจ&าในความปกครองของกระทรวงมหาดไทย จําเป*นต&องคํานึงถึงสภาพแวดล&อมองค�กรท้ัง
องค�ประกอบของการดําเนินการมิติต�าง ซ่ึงถือเป*นป}จจัยภายใน และป}จจัยท่ีส�งผลต�อการดําเนินงานท่ี
เป*นป}จจัยภายนอกองค�กร โดยการพิจารณาถึงสภาพแวดล&อมในการดําเนินงานดังกล�าว สามารถ
พิจารณาได&จากภาพสะท&อนจากการดําเนินงาน 

   หากการดําเนินงานบรรลุเปcาหมายขององค�กรภายใต&การใช&ทรัพยากรท่ีมี
ประสิทธิภาพตามท่ีกล�าวมาข&างต&น ภาพสะท&อนจะแสดงถึงความเลื่อมใสศรัทธาของผู&ร�วมทําบุญและ
ประชาชนท่ีเพ่ิมข้ึน ส�งผลต�อปริมาณและคุณภาพของทรัพยากรในการดําเนินงานที่เพ่ิมข้ึนควบคู�กัน 
แต�ในทางกลับกัน หากการบริหารและการดําเนินงานไม�สามารถบรรลุเปcาหมายขององค�กร รวมท้ัง
การใช&ทรัพยากรในการดําเนินงานสวนทางกับความเหมาะสมท่ีควรจะเป*น ย�อมก�อให&เกิดความเลื่อมใส
ศรัทธา 

   จากการรวบรวมข&อมูล พบว�า ความคิดเห็นของผู&บริหารศาลเจ&าให&ความสําคัญ
กับภาพสะท&อนของการดําเนินงานดังกล�าวท่ีมีตัวชี้วัด คือ ความเลื่อมใสศรัทธาของผู&มาร�วมทําบุญ
และประชาชน โดยเชื่อว�าจะเป*นหนทางสําคัญท่ีนําไปสู�การเป*นองค�การท่ียั่งยืน 

   เม่ือพิจารณาในแง�ป}จจัยภายนอกท่ีเป*นสภาพแวดล&อมองค�กรท่ียากต�อการ
ควบคุม ถือเป*นความเสี่ยงที่ศาลเจ&าทุกแห�งต&องเผชิญร�วมกัน ซ่ึงจากข&อมูล พบว�า ป}จจัยแวดล&อม
เดียวกันอาจมีหนทางในการควบคุมหรือการรับมือท่ีแตกต�างกันไป ทําให&สภาพแวดล&อมหรือป}จจัยท่ี
ส�งผลต�อการดําเนินงานของแต�ละองค�กรส�งผลกระทบท่ีแตกต�างกัน เช�น การรับมือกับความเปลี่ยนแปลง
ของสภาพเศรษฐกิจท่ีตกตํ่า ศาลเจ&าบางแห�งดําเนินกลยุทธ�ที่เหนือกว�าจึงทําให&สามารถสร&างยอดเงิน
บริจาคได&มากกว�า ถือเป*นโอกาสท่ีเกิดข้ึน ในขณะท่ีศาลเจ&าท่ีไม�มีการสร&างกลยุทธ�ในการดําเนินงานท่ี
เหมาะสม อาจประสบป}ญหาด&านงบประมาณท่ีรายได&ไม�เพียงพอต�อรายจ�าย 

   ด&วยเหตุนี้ ป}จจัยท่ีส�งผลต�อการดําเนินงาน จึงเป*นความเสี่ยงท่ีสําคัญ ท่ีศาลเจ&า
ทุกแห�งอาจต&องได&รับผลกระทบจากป}จจัยต�างๆ ท่ีกล�าวมาอย�างไม�สามารถปฏิเสธได& ซ่ึงถือเป*นตัวแปร
สําคัญท่ีเป*นท้ังวิกฤติและโอกาส อันส�งผลต�อความอยู�รอดขององค�กรและความยั่งยืนของศาลเจ&า 
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3. ข$อมูลการประเมินและทบทวนสถานภาพการดําเนินงานขององค�การไม�แสวงหาผลกําไร ประเภท
ศาลเจ$าในความปกครองของกระทรวงมหาดไทย 
 จากการประเมินผลและการทบทวนการดําเนินงานของศาลเจ&าในความปกครองของ
กระทรวงมหาดไทยตามองค�ประกอบการดําเนินงานเชิงระบบ ตามแนวคิดของวุฒิชัย อารักษ�โพชฌงค�
และ พิทักษ� ศิริวงศ� (2558) ซึ่งปรากฏข&อมูลการศึกษาข&างต&น ทําให&เกิดข&อมูลเก่ียวกับสภาพการ
ดําเนินงานขององค�กร เพ่ือนําไปสู�การวิเคราะห�สถานภาพการดําเนินงานขององค�การไม�แสวงหาผลกําไร
ประเภทศาลเจ&าในความปกครองของกระทรวงมหาดไทย 
 
 ท้ังนี้ ผู&วิจัยรวบรวมข&อมูลสภาพการดําเนินงานขององค�กร แล&วสัมภาษณ�เชิงลึกกับ
ผู&ให&ข&อมูลสําคัญ (Key informants) จํานวน 3 กลุ�ม ได&แก� 1) กลุ�มผู&บริหารศาลเจ&าท่ีได&รับรางวัล
บริหารงานดีเด�นของกรมการปกครองหรือมีผลงานดีเด�นที่กรมการปกครองแนะนําท่ัวประเทศ 
จํานวน 10 ท�าน 2) ตัวแทนผู&บริหารงานทะเทียนศาลเจ&า กรมการปกครอง จํานวน 3 ท�าน ได&แก� 
รองอธิบดีกรมการปกครอง ผู&อํานวยการส�วนการทะเบียนทั่วไป กรมการปกครอง และหัวหน&า
ฝ_ายทะเบียนความม่ันคงผู&ควบคุมดูแลงานทะเบียนศาลเจ&า และ 3) ประธานชมรมศาลเจ&า (อ�าม) 
จังหวัดภูเก็ต เพ่ือวิเคราะห�สถานภาพการดําเนินงานขององค�การไม�แสวงหาผลกําไร ประเภทศาลเจ&า
ในความปกครองของกระทรวงมหาดไทย ซ่ึงประกอบด&วยสาระสําคัญ ดังนี้ 

3.1 การประเมินสถานภาพการดําเนินงานของศาลเจ$าในความปกครองของ
กระทรวงมหาดไทย 

3.1.1 จุดแข็งในการดําเนินงานของศาลเจ$าในความปกครองของกระทรวงมหาดไทย  
   จากการรวบรวมข&อมูลด&านสภาพการดําเนินงานของศาลเจ&าในความปกครอง

ของกระทรวงมหาดไทย และการสังเคราะห�ประเด็นสภาพการดําเนินงานของศาลเจ&าจากผู&ให&ข&อมูลสําคัญ
ในกลุ�มต�าง  ๆทําให&เกิดข&อมูลด&านจุดแข็งในการดําเนินงานของศาลเจ&าในความปกครองของกระทรวงมหาดไทย 
ประกอบด&วย 

1. การเป*นศาลเจ&าในความปกครองของกระทรวงมหาดไทย ท่ีถือเป*นองค�กร
ในความดูแลและกํากับของหน�วยงานราชการและมีกฎหมายท่ีเป*นระเบียบข&อปฏิบัติบัญญัติบทบาท
หน&าท่ีและหลักการดําเนินงาน ได&แก� กฎเสนาบดีว�าด&วยท่ีกุศลสถานชนิดศาลเจ&า พ.ศ. 2463 ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว�าด&วยการเงินของศาลเจ&า พ.ศ. 2520 และหลักเกณฑ�การพิจารณากําหนดอัตรา
ค�าเช�า ค�าบํารุงและค�าปรับในการใช&ประโยชน�ในท่ีดินของศาลเจ&า พ.ศ.2549 โดยมีการกําหนดภารกิจ
ในการดําเนินงาน บทบาทหน&าท่ีของผู&รับผิดชอบดูแล และโครงสร&างองค�กรท่ีมีความยืดหยุ�นตาม
ความเหมาะสม และมีการขับเคลื่อนและกํากับดูแลโดยคณะกรรมการติดตาม ควบคุม ตรวจตราสอดส�อง
กิจการของศาลเจ&าในความปกครองของกระทรวงมหาดไทย และมีงานทะเบียนศาลเจ&า ซ่ึงเป*นหน�วยงาน
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ท่ีจัดต้ังในสังกัดกรมการปกครอง ทําหน&าท่ีเป*นเสมือนท่ีปรึกษาและองค�กรสนับสนุนการดําเนินงาน 
การถ�ายทอดความรู&และการฝvกอบรมมาตรการที่จําเป*นสําหรับการดําเนินงาน อันส�งผลให&เกิด
ภาพลักษณ�ท่ีดีในการดําเนินงานและลดป}ญหาความขัดแย&งหรือข&อพิพาทเก่ียวกับกรรมสิทธิ์ท่ีดินของ
ศาลเจ&า ลดป}ญหาเก่ียวกับการจัดการด&านทรัพย�สินและสินทรัพย�ขององค�กร รวมท้ังมีทิศทางของการ
บริหารและการดําเนินงานภายใต&ความคุ&มครองตามท่ีกฎหมายรองรับ ตลอดจนสามารถกําหนด
โครงสร&างองค�กรท่ีเหมาะสมกับสภาพบริบทของศาลเจ&า ดังปรากฏข&อความตอนหนึ่งจากการสัมภาษณ�
ผู&ให&ข&อมูลสําคัญว�า 

    “การเป*นศาลเจ&าในความปกครองของกระทรวงมหาดไทย เป*นจุดแข็งสําคัญท่ี
ทําให&ศาลเจ&ามีกลไกในการทํางาน โดยมีกรมการปกครองเป*นพี่เลี้ยง และมีกฎหมายควบคุมดูแล 
การดําเนินงานจึงเป*นไปตามกฎหมายกําหนด ไม�ต&องกังวลเรื่องของป}ญหาต�างๆ”  

    “การเป*นศาลเจ&าในความปกครองของกระทรวงมหาดไทย มีผลต�อต�อศาลเจ&า
กลุ�มนี้ เนื่องจากเป*นศาลเจ&าท่ีมีการกํากับดูแลจากภาครัฐ ดังนั้นจึงมีกฎหมายควบคุม ส�งผลให&การ
บริหารงานเป*นไปอย�างโปร�งใส”  

2. ศาลเจ&าเป*นองค�กรทางความเชื่อและไม�แสวงหาผลกําไร ซ่ึงทําให&มีบทบาท
สําหรับในการทําหน&าท่ีเป*นศูนย�รวมจิตใจและการประกอบพิธีกรรม รวมทั้งการสืบทอดประเพณี
วัฒนธรรม ทําให&เป*นจุดแข็งสําคัญต�อการสร&างทรัพยากรในการดําเนินงานในมิติต�างๆ อาทิ บุคลากร 
งบประมาณ โดยเกิดจากบทบาทหน&าท่ีของศาลเจ&าท่ีดําเนินการอยู�สร&างความศรัทธาให&กับผู&ท่ีเก่ียวข&อง
เลื่อมใสศรัทธา จึงนํามาซ่ึงทรัพยากรในการดําเนินงาน  ดังปรากฏข&อความตอนหนึ่งจากการสัมภาษณ�
ผู&ให&ข&อมูลสําคัญว�า 

    “องค�กรประเภทนี้มีบทบาทสําคัญต�อชุมชนและสังคม และมีการทําหน&าท่ี
ในการเป*นศูนย�รวมจิตใจของคนในสังคม ท่ีไม�มีการหวังผลกําไร จึงเป*นจุดแข็งสําคัญที่เกิดข้ึน”  

3. ศาลเจ&าในความปกครองของกระทรวงมหาดไทยจํานวนมาก มีต&นทุนทาง
องค�กรท่ีทรงคุณค�าและมูลค�า โดยศาลเจ&าจํานวนมากมีตํานาน ความเชื่อ ประวัติความเป*นมาท่ียาวมา 
รวมท้ังมีโบราณสถาน โบราณวัตถุและศิลปกรรมและจิตกรรมต�างๆ ท่ีเก�าแก�สวยงามและทรงคุณค�า
ยากต�อการประเมินเป*นมูลค�า จึงเป*นจุดแข็งสําคัญในการสร&างจุดเน&นสําหรับการดําเนินงานเพ่ือการรักษา 
อนุรักษ� สืบทอดและการพัฒนาเป*นแหล�งเรียนรู&และแหล�งท�องเท่ียว ดังปรากฏข&อความตอนหนึ่งจาก
การสัมภาษณ�ผู&ให&ข&อมูลสําคัญว�า 

    “ศาลเจ&าสมัยนี้ชอบลืมของดีท่ีอยู�กับศาลเจ&า ดูอย�างศาลเจ&าของผมมีอายุกว�า 
200 ปw นี่แหละเป*นจุดแข็งสําคัญท่ีสามารถพัฒนาเรื่องอ่ืนๆ ได& เช�น การท�องเท่ียว หรือแหล�งเรียนรู&ต�างๆ”  
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4. ศาลเจ&าในความปกครองของกระทรวงมหาดไทยจํานวนมาก มีการดําเนินงาน 
ท่ีมีจุดเน&นเพ่ือสาธารณประโยชน�หรือการดําเนินงานเพ่ือสังคม อันเป*นการสร&างผลประโยชน�ให&เกิด
กับ ชุมชน สังคมและประเทศชาติในระดับต�างๆ มากมาย ซ่ึงสะท&อนถึงการทําหน&าท่ีองค�กรภาคท่ีสาม 
(The third sector) หรือองค�กรไม�แสวงหาผลกําไรท่ีมีบทบาทในการดําเนินงานเพ่ือร�วมพัฒนาสังคม
กับภาครัฐและเอกชน ดังปรากฏข&อความตอนหนึ่งจากการสัมภาษณ�ผู&ให&ข&อมูลสําคัญว�า 

    “ข&อดีสําคัญของการดําเนินงานของศาลเจ&า คือ การไม�แสวงหาผลกําไร และ
การสร&างสาธารณะประโยชน� สิ่งเหล�านี้ทําให&เกิดภาพลักษณ�ท่ีดี ท่ีเป*นองค�การไม�แสวงหาผลกําไรและ
สามารถช�วยเหลือสังคมได&”  

5. ศาลเจ&าทุกแห�งมีเทพเจ&าประจําศาลเจ&า ที่เป*นสัญลักษณ�และศูนย�รวมใจ
ของบุคลากรและผู&มาร�วมทําบุญ ซ่ึงมีบทบาทในเชิงนามธรรม โดยสามารถทําหน&าท่ีในการสร&างความ
เลื่อมใสศรัทธา (Believability) ต�อผู&ท่ีเก่ียวข&อง จากการสร&างแรงดึงดูดหรือการจูงใจให&ผู&ท่ีเก่ียวข&องมี
ส�วนเสียสละ อุทิศตนหรือบริจาคทรัพย�เพ่ือเป*นทรัพยากรในการดําเนินงาน และทําหน&าท่ีควบคุมการ
บริหารและการดําเนินงานสําหรับผู&บริหารและคณะกรรมการให&มีทิศทางท่ีโปร�งใส รวมท้ังเป*นเครื่องมือ
ในการสร&างความประนีประนอมและการจัดการความขัดแย&งต�างๆ ภายใต& “อํานาจท่ีเหนือกว�า” ท่ี
ผู&เก่ียวข&องต�างๆ ล&วนมีความเชื่อร�วมกันในลักษณะ “บาป บุญ คุณ โทษ” ซ่ึงถือเป*นสัญลักษณ�สําคัญ
ท่ีเป*นประโยชน�ต�อการบริหารและการดําเนินงาน ดังปรากฏข&อความตอนหนึ่งจากการสัมภาษณ�ผู&ให&
ข&อมูลสําคัญว�า 

    “เจ&าแม�นี้แหละเป*นสัญลักษณ�สําคัญ ท่ีทําให&ศาลเจ&าอยู�รอด แต�ไม�ใช�เพราะ
อิทธิฤทธิ์หรือปาฏิหาริย�ใด หากแต�เพราะเจ&าแม�เป*นกลไกให&ผู&คนเมามาทําบุญ และทําให&คณะกรรมการ
ทํางานอย�างโปร�งใส เพราะอยากได&บุญ ท่ีสําคัญใครจะโกงก็อาจจะถูกเจ&าแม�ลงโทษ”  

6. ศาลเจ&าในความปกครองของกระทรวงมหาดไทย มีเกณฑ�ทางการบริหาร
และรางวัลทางการบริหารตามท่ีกระทรวงมหาดไทยกําหนด เพ่ือใช&ในการประเมินคุณภาพสําหรับการ
มอบรางวัลศาลเจ&าการบริหารงานดีเด�น ซึ่งเป*นข&อดีในการสร&างมาตรฐานสําหรับการบริหารให&
มีประสิทธิผลและมีความโปร�งใสตามหลักธรรมาภิบาล รวมท้ังศาลเจ&าจํานวนมากในป}จจุบันมักให&
ความสําคัญกับการประยุกต�ใช&หลักการบริหารสมัยใหม�และมาตรฐานการบริหารงานท่ีเป*นท่ียอมรับ
ของสังคม เพ่ือให&องค�กรเกิดผลลัพธ�ในการดําเนินงานท่ีดีและมีภาพลักษณ�ท่ีดีกับองค�กร จึงเป*นจุดแข็งสําคัญ
ของศาลเจ&า ดังปรากฏข&อความตอนหนึ่งจากการสัมภาษณ�ผู&ให&ข&อมูลสําคัญว�า 

    “กรมการปกครองเขากําหนดรางวัลสําหรับการบริหารงานดีเด�นของกรมมา 
หากสามารถดําเนินตามแนวทางนี้ จะทําให&เกิดประสิทธิภาพในการบริหารงาน”  
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7. ศาลเจ&าในความปกครองของกระทรวงมหาดไทย ส�วนใหญ�มีบุคลากร
ดําเนินงานหรือคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการดําเนินงานท่ีเป*นผู&เสียสละ อุทิศตนเพ่ือศาลเจ&า 
และ  มีความสามารถ ซ่ึงมิได&มีการจ&างหรือจ�ายค�าตอบแทนใดๆ ส�วนใหญ�เข&ามาเป*นคณะกรรมการ
จากความเลื่อมใสศรัทธา ความผูกพันและคําสั่งเสียของบรรพบุรุษ และบ�อยครั้งคณะกรรมการดังกล�าว 
มักใช&ต&นทุนและความพร&อมทางสังคมและเศรษฐกิจส�วนบุคคลมาสนับสนุนการบริหารและการ
ดําเนินงานของศาลเจ&า เช�น งบประมาณ เครือข�ายความร�วมมือ เป*นต&น ซ่ึงถือเป*นจุดแข็งในด&าน
ทรัพยากรดําเนินงานท่ีสําคัญ ดังปรากฏข&อความตอนหนึ่งจากการสัมภาษณ�ผู&ให&ข&อมูลสําคัญว�า 

    “จุดแข็งสําคัญของศาลเจ&าท่ีแตกต�างจากองค�กรอื่นๆ คือ ศาลเจ&ามี
คณะกรรมการท่ีเสียสละ มาทํางานด&วยความทุ�มเทและไม�มีค�าจ&าง”  

3.1.2 จุดอ�อนในการดําเนินงานของศาลเจ$าในความปกครองของกระทรวงมหาดไทย  
   จากการสัมภาษณ�ผู&ให&ข&อมูลสําคัญ ส�วนใหญ�ให&ความคิดเห็นเป*นไปในทิศทาง

เดียวกันในประเด็นจุดอ�อนในการดําเนินงานของศาลเจ&าในความปกครองของกระทรวงมหาดไทย 
โดยเชื่อว�าการดําเนินงานท่ีผ�านมา ศาลเจ&ายังมีจุดอ�อนสําคัญหลายประการ ดังนี้  

1. การดําเนินงานผ�านระบบราชการท่ีมีข้ันตอนจํานวนมาก ซ่ึงถึงแม&การเป*น
องค�กร ในความปกครองของกระทรวงมหาดไทย จะส�งผลดีในมิติภาพลักษณ�และทิศทางในการบริหาร
และการดําเนินงาน แต�ทว�าการบริหารงานให&เป*นไปตามกฎหมายท่ีรองรับจําเป*นต&องอาศัยกลไกของ
ระบบราชการในการขับเคลื่อน อาทิ การประสานงานหน�วยงานภาครัฐ ข้ันตอนการปฏิบัติ ระเบียบ
ข&อบังคับจํานวนมาก ทําให&เป*นจุดอ�อนสําคัญของการดําเนินงาน โดยเฉพาะอย�างยิ่ง การบริหารงาน
และการจัดการทางด&านการเงิน ท่ีต&องประสบป}ญหาความล�าช&า ความยุ�งยากสลับซับซ&อน และความ
ร�วมมือของหน�วยงานภาครัฐต�างๆ ดังปรากฏตามข&อความจากการสัมภาษณ�ผู&ให&ข&อมูลสําคัญว�า 

    “การต&องดําเนินงานประสานกับระบบราชการเป*นเรื่องท่ีค&อนข&างละเอียด
และข้ันตอนเยอะ บางครั้งการติดต�อระหว�างกันก็ไม�ค�อยเข&าใจในระบบราชการจึงเป*นจุดอ�อนของการ
ดําเนินงานท่ีต&องพัฒนา”  

2. ศาลเจ&าไม�มีฐานะเป*นนิติบุคคล ถือเป*นจุดอ�อนสําคัญของการดําเนินงาน 
เนื่องจากการเป*นศาลเจ&าในความปกครองของกระทรวงมหาดไทย จึงมิได&มีฐานะเป*นนิติบุคคล ทําให&
ไม�สามารถดําเนินการในการทํานิติกรรมใดๆ โดยจําเป*นต&องอาศัยการดําเนินการผ�านกรมการปกครอง
เป*นหลัก จึงทําให&ขาดความคล�องตัวและอิสระในการดําเนินงานในบางกรณี เช�น การทําสัญญาการ
ก�อสร&างปรับปรุง การออกใบอนุโมทนาบัตรท่ีสามารถลดหย�อนภาษีได& นิติกรรมการด&านการเงินและ
งบประมาณ ซ่ึงตรงกันข&ามกับองค�กรหรือหน�วยงานในกํากับของราชการอ่ืนๆ ดังปรากฏตามข&อความ
จากการสัมภาษณ�ผู&ให&ข&อมูลสําคัญว�า 
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     “ศาลเจ&าทําอะไรท่ีเป*นนิติกรรมไม�ได& บางครั้งก็ลําบากเหมือนกัน เพราะคน
มาทําบุญอยากได&ใบอนุโมทนาบัตรไปลดหย�อนภาษี แต�ก็ออกให&ไม�ได&เพราะไม�ได&เป*นนิติบุคคล ซ่ึงก็เป*น
จุดอ�อนท่ีเกิดข้ึนตลอดมา”  

3. ศาลเจ&าขาดการรวมตัวในระบบภาคีเครือข�ายเพ่ือสนับสนุนกิจกรรมและ
การดําเนินงานร�วมกัน จากการทบทวนและประเมินข&อมูลสภาพการดําเนินงาน พบว�า การรวมตัวใน
ระบบภาคีเครือข�ายเพ่ือสนับสนุนกิจกรรมและการดําเนินงานระหว�างศาลเจ&าต�างๆ ภาครัฐและเอกชน 
จะส�งผลดีต�อการดําเนินงานของศาลเจ&า แต�ทว�ามีศาลเจ&าเพียงไม�ก่ีกลุ�มท่ีรวมตัวกันได&จากบริบทพ้ืนท่ี
และวัฒนธรรมการดําเนินงานท่ีเอ้ือ ตลอดจนยังไม�มีกิจกรรม แนวทางหรือนโยบายใด ท่ีสนับสนุนการสร&าง
ระบบภาคีเครือข�ายของศาลเจ&าท่ีเป*นรูปธรรม จึงเกิดเครือข�ายเฉพาะกลุ�มของศาลเจ&าท่ีมีศักยภาพ
และความพร&อมของคณะกรรมการ ด&วยเหตุนี้จึงถือเป*นจุดอ�อนท่ีต&องได&รับการพัฒนาและปรับปรุง 
ดังปรากฏตามข&อความจากการสัมภาษณ�ผู&ให&ข&อมูลสําคัญว�า 

    “จุดอ�อนสําคัญของศาลเจ&าทุกวันนี้ คือ การเจ&าไม�มีการสร&างความสัมพันธ�
ในลักษณะเครือข�ายร�วมกัน ทําให&เวลาศาลเจ&าใดรอดก็จะรอดเฉพาะศาลเจ&านั้นๆ แต�ศาลเจ&าเล็กๆ 
หรือศาลเจ&าท่ีมีความพร&อมน&อยๆ จะมีความเสี่ยงต�อความอยู�รอด”  

4. ศาลเจ&าขาดการมีส�วนร�วมในการดําเนินงานร�วมกับกรมการปกครอง 
ด&วยเหตุของการเป*นองค�กรในความปกครองของกระทรวงมหาดไทย ศาลเจ&ามีความจําเป*นต&อง
ดําเนินงานผ�านงานทะเบียนศาลเจ&า กรมการปกครอง ซึ่งมีหน&าที่กํากับดูแล คอยประสานงานและ
เป*นเสมือนพ่ีเลี้ยงในการดําเนินงาน แต�ทว�าในทางปฏิบัติศาลเจ&ามีความร�วมมือกับกรมการปกครอง
เพียงในมิติการให&ความร�วมมือต�อนโยบายต�างๆ แต�ในทางตรงกันข&ามยังขาดการแสดงบทบาทหรือ
การมีส�วนร�วมในการกําหนดทิศทาง นโยบาย กิจกรรมหรือประเด็นข&อเสนอในการพัฒนา ซ่ึงเป*น
ความต&องการของกรมการปกครองและเป*นการแสดงภาพสะท&อนของการดําเนินงานเพ่ือนําไปสู�
นโยบายการแก&ไขป}ญหาและการพัฒนา จึงเป*นจุดอ�อนท่ีสามารถพัฒนาการมีส�วนร�วมของศาลเจ&าต�อ
การกําหนดประเด็นการพัฒนาและการสร&างความสัมพันธ�ระหว�างศาลเจ&าและกรมการปกครอง
สําหรับการดําเนินการร�วมกัน ดังปรากฏตามข&อความจากการสัมภาษณ�ผู&ให&ข&อมูลสําคัญว�า 

    “ต&องทําให&ศาลเจ&ามีส�วนร�วมมากขึ้น ร�วมแสดงความคิดเห็นและเสนอ
ข&อเสนอแนะต�างๆ ให&กรมการปกครอง จะได&กําหนดแนวทางแก&ไขหรือช�วยเหลือได&ตรงความต&องการ”  

5. ศาลเจ&าขาดผู&สืบทอดและผู&เชี่ยวชาญในด&านภาษาจีน ถือเป*นจุดอ�อนสําคัญ
ท่ีเป*นป}ญหาในการดําเนินงานและการสร&างความต�อเนื่อง ตลอดจนการสร&างความยั่งยืนขององค�กร 
กล�าวคือ บุคลากรท่ีเก่ียวข&องกับการดําเนินงานมีความสําคัญต�อความอยู�รอดขององค�การ ซ่ึงป}จจุบัน
ส�วนใหญ�เป*นผู&สูงอายุ และขาดการถ�ายทอดไปยังคนรุ�นต�อไป ทําให&อาจเกิดการขาดช�วงในการสืบทอด
ประเพณี พิธีกรรม การบริหารและการดําเนินงานในอนาคต ซึ่งตัวอย�างกรณีการขาดบุคลากร
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ผู&เชี่ยวชาญในด&านภาษาจีน ถือเป*นตัวอย�างท่ีชัดเจนและเกิดข้ึนกับทุกศาลเจ&าในป}จจุบัน โดยศาลเจ&า
มักมองข&ามและเลือกใช&การแก&ไขป}ญหาเฉพาะหน&าท่ีขาดความยั่งยืน เช�น การจ&างผู&ท่ีอ�านและเขียน
ภาษาจีนได&มาใช&งานเฉพาะกิจ แต�ทว�าศาลเจ&าไม�มีการถ�ายทอดและฝvกฝนไปยังวัยรุ�นหรือเยาวชนท่ีมี
ความพร&อมและศรัทธาต�อศาลเจ&า รวมท้ังทัศนคติของคณะกรรมการท่ีสูงอายุยังไม�เปxดพ้ืนท่ีสําหรับ
กลุ�มคนรุ�นใหม� เยาวชนและวัยรุ�นให&มีบทบาทในทางการบริหารงานและเป*นกรรมการดําเนินงาน จึง
ทําให&ขาดการสืบทอดและถ�ายทอดองค�ความรู& วิธีการปฏิบัติและเกร็ดพิธีกรรม ท่ีจะหล�อหลอมให&คน
กลุ�มนี้เกิดความรักความผูกพันต�อศาลเจ&า อันนํามาสู�การสืบทอดต�อไป ดังปรากฏตามข&อความจาก
การสัมภาษณ�ผู&ให&ข&อมูลสําคัญว�า 

    “ป}จจุบันศาลเจ&าส�วนใหญ�เจอป}ญหาเดียวกัน คนรู&ภาษาจีนเริ่มหมดลงเรื่อยๆ 
วัยรุ�นสมัยใหม�ก็ไม�ค�อยสนใจ เป*นห�วงว�าต�อไปใครจะมาสืบทอด ทุกวันนี้กรรมการก็เริ่มแก�กันหมดแล&ว”  

6. ศาลเจ&าขาดการจัดการข&อมูล ความรู&และภูมิป}ญญาสําหรับการดําเนินงาน 
ด&วยเหตุท่ีศาลเจ&าเป*นพ้ืนท่ีในการแสดงบทบาททางความเชื่อ ประเพณี พิธีกรรมและวัฒนธรรม ศาลเจ&า
จึงมีข&อมูล ความรู& ภูมิป}ญญาท่ีทรงคุณค�า อันเก่ียวข&องกับขนบธรรมเนียมปฏิบัติท่ีใช&กับประเพณีและ
พิธีกรรมต�างๆ จํานวนมาก แต�ทว�าการดําเนินงานของศาลเจ&าในป}จจุบันอาศัยการปฏิบัติจากความคุ&นเคย
หรือความเคยชิน โดยขาดการจดบันทึกประวัติความเป*นมา มูลเหตุของประเพณี พิธีกรรมและการปฏิบัติ 
ซ่ึงไม�มีการรวบรวมและขาดการจัดเก็บข&อมูล ความรู&และภูมิป}ญญาสําหรับการดําเนินงานต�างๆ ท่ีเหมาะสม 
รวมท้ังยังขาดการถ�ายทอดและสืบทอดไปยังคนรุ�นต�อไป ทําให&อาจเกิดป}ญหาในการดําเนินงานใน
อนาคต กล�าวคือ เกิดความแปลกแยกต�อการดําเนินพิธีกรรม ที่รู&เพียงการปฏิบัติแต�มิได&รู&ที่มาและ
มูลเหตุของการปฏิบัตินั้นๆ หรืออาจเกิดป}ญหาแบบสุดโต�งที่ขาดข&อมูลจําเป*นเกี่ยวกับวิธีการจัด
พิธีกรรมต�างๆ จึงถือเป*นจุดอ�อนสําคัญในการดําเนินงานป}จจุบัน ดังปรากฏข&อความตอนหนึ่งจากการ
สัมภาษณ�ผู&ให&ข&อมูลสําคัญว�า 

    “ศาลเจ&าส�วนใหญ�มักไม�สนใจจัดเก็บความรู&หรือข&อมูลเก่ียวกับศาลเจ&า ทาง
กรมอยากให&ทํา เพราะจะทําให&เกิดการถ�ายทอดและรวบรวมข&อมูลไว&สําหรับการสืบทอดต�อไปในอนาคต 
ใครเข&ามาทําต�อก็จะมีข&อมูลรวบรวมไว&”  

7. ศาลเจ&าขาดการสํารวจ บันทึกทะเบียนและอนุรักษ�ทรัพย�สินท่ีเป*นโบราณสถาน
และวัตถุต�างๆ ท่ีเหมาะสม ซ่ึงประกอบด&วย รูปเคารพองค�เทพเจ&า อุปกรณ�ประกอบพิธีกรรม 
ภาพจิตรกรรม อาคารและโครงสร&างต�างๆ ซ่ึงถือเป*นโบราณสถานหรือโบราณวัตถุท่ีทรงคุณค�าและมี
มูลค�าเป*นอย�างมาก แต�ในทางปฏิบัติศาลเจ&าจํานวนมากขาดความรู&ในคุณค�าเหล�านั้น ขาดการ
รวบรวมข&อมูล ไม�มีจดบันทึกการอนุรักษ�ท่ีเหมาะสมและขาดมาตรการความปลอดภัยท่ีดี บ�อยครั้งท่ี
ปล�อยให&เกิดความชํารุดทรุดโทรม หรืออาจเกิดการสูญหาย รวมท้ังมีการซ�อมแซมผิดวิธีหรือการทําลาย
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เพ่ือสร&างเป*นของใหม� ซ่ึงเป*นการลดทอนคุณค�าของโบราณสถานและโบราณวัตถุเหล�านั้น จึงเป*น
จุดอ�อนท่ีควรได&รับการแก&ไข ดังปรากฏตามข&อความจากการสัมภาษณ�ผู&ให&ข&อมูลสําคัญว�า 

    “สิ่งสําคัญท่ีผมเร�งให&ทํา คือ การสํารวจและบันทึกรายการทรัพย�สินของมี
มูลค�า วัตถุโบราณ ที่มีมูลราคาและคุณค�าต�อศาลเจ&า แต�ศาลเจ&าจํานวนมากก็ยังไม�ให&ความสําคัญ
เท�าท่ีควร”  

8. ศาลเจ&าดําเนินการด&วยกลยุทธ�ท่ีมีจุดเน&นทางด&านตัวเงินมากเกินไป ถือเป*น
การบริหารและการดําเนินงานท่ีมุ�งสร&างรายได&ให&เกิดข้ึนกับศาลเจ&า โดยศาลเจ&าจํานวนไม�น&อยมีการ
ดําเนินการด&วยการมุ�งเน&นการสร&างรายได&จํานวนมากๆ เพ่ือสร&างและสะสมทุนสําหรับการดําเนินการ 
จากการรับบริจาคและดําเนินการผ�านช�องทางต�างๆ ท่ีหลากหลาย แต�ในทางกลับกันถือเป*นจุดอ�อน
สําคัญท่ีสะท&อนภาพลักษณ�เชิงลบต�อศาลเจ&าท้ังในระดับองค�กรและระดับภาพรวมของศาลเจ&าต�างๆ 
กล�าวคือ อาจทําให&สังคมมีมุมมองต�อกิจกรรมของศาลเจ&าท่ีเบี่ยงเบนไปในทางการประกอบการเชิงพาณิชย� 
หรือ “ธุรกิจความเชื่อเชิงพาณิชย�” จึงสมควรต&องปcองกันและปรับปรุงวิธีการดําเนินการ ดังปรากฏ
ข&อความตอนหนึ่งจากการสัมภาษณ�ผู&ให&ข&อมูลสําคัญว�า 

    “จุดอ�อนสําคัญท่ีศาลเจ&ากําลังเผชิญ คือ การให&คุณค�ากับการดําเนินงานท่ี
เน&นหารายได&เข&าศาลเจ&า ข&อนี้จะเป*นจุดอ�อนท่ีทําให&ศาลเจ&าเสี่ยงต�อการสูญเสียความเชื่อถือจากสังคม 
ถึงแม&จะไม�แสวงหาผลกําไร แต�อาจทําให&สังคมมองว�าเป*นธุรกิจ”  

9. ศาลเจ&าขาดการปรับตัวให&เท�าทันกับความเปลี่ยนแปลงของยุคสมัยและ
สังคม โดยศาลเจ&ามักดําเนินงานจากแบบแผนของประเพณี ขนบธรรมเนียมปฏิบัติท่ีสืบต�อกันมาและ
วัฒนธรรมองค�กรท่ีเน&นความเป*นอนุรักษ�นิยม ทําให&ศาลเจ&าจํานวนมากขาดการปรับตัวให&เกิดการ
บริหารจัดการการดําเนินงาน กิจกรรม การสื่อสารและประชาสัมพันธ� และภาพลักษณ�องค�กรท่ี
ทันสมัย มีความเหมาะสมกับยุคสมัยของการเปลี่ยนแปลง เช�น ช�องทางการประชาสัมพันธ�ด&วยระบบ
โซเชียลมีเดีย (social media) การสื่อสารด&วยภาษาจีนควบคู�กับภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ รวมท้ัง
กิจกรรมหรือพิธีกรรมท่ีสามารถเปxดโอกาสให&บุคคลทุกช�วงวัยสามารถเข&าร�วมหรือมีส�วนร�วมต�อ
กิจกรรมเหล�านั้น ตลอดจนการสร&างภาพลักษณ�องค�กรให&เป*นศาลเจ&าท่ีทันสมัยแต�ยังคงไว&ซ่ึงบรรยากาศ
ของความเก�าแก�และโบราณประเพณี ท้ังนี้ ศาลเจ&าจํานวนมากในป}จจุบันยังไม�สามารถปรับตัวตามกับ
ความเปลี่ยนแปลงดังกล�าว จึงทําให&เป*นจุดอ�อนสําคัญท่ีไม�ตอบสนองต�อวิถีชีวิตของคนในยุคป}จจุบัน 
ดังปรากฏตามข&อความจากการสัมภาษณ�ผู&ให&ข&อมูลสําคัญว�า 

     “ในยุคสมัยแบบนี้ ศาลเจ&าไหนไม�ปรับตัวก็จะไม�ทันต�อความเปลี่ยนแปลง 
ส�วนใหญ�มักคิดว�าทําต�อๆ กันมา แต�หากไม�ยอมรับการเปลี่ยนแปลงก็จะเกิดป}ญหาท่ีเป*นจุดอ�อนทําให&
ไม�เท�าทันยุคสมัย ป}จจุบันผ&ายันต�ยังต&องเป*นภาษาอังกฤษเลย”  
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10. ศาลเจ&าขาดเสถียรภาพทางด&านงบประมาณ ถือเป*นจุดอ�อนท่ีสําคัญและ
ศาลเจ&าจํานวนมากกําลังเผชิญป}ญหาดังกล�าว ด&วยเหตุท่ีศาลเจ&าเป*นองค�กรไม�แสวงหาผลกําไรและ
เป*นองค�กรสาธารณกุศล มีรายได&จากการรับบริจาคและดอกผลจากสินทรัพย� และมิสามารถสะสมเงินได& 
โดยต&องส�งเงินไปยังกรมการปกครองตามข&อบังคับของกฎหมายท่ีเก่ียวข&อง จึงทําให&ยากต�อการวางแผน
งบประมาณการบริหารและการดําเนินงาน ซึ่งงบประมาณของศาลเจ&าจะมีลักษณะรายได&ไม�คงท่ี 
ในทางตรงกันข&ามรายจ�ายคงท่ีและมีแนวโน&มเพ่ิมข้ึนตามสภาพเศรษฐกิจ จึงเป*นจุดอ�อนสําคัญท่ีทําให&
ศาลเจ&าไม�สามารถเลี้ยงตัวเองจากการรับบริจาค ทําให&ต&องอาศัยกลไกทางคณะกรรมการในการ
สํารองเงินและการระดมทุน ซ่ึงขาดความยั่งยืนในการบริหารและการดําเนินงาน จึงต&องมีวิธีการใน
การสร&างความอยู�รอดทางด&านงบประมาณให&สามารถเลี้ยงตนเองได& ดังปรากฏตามข&อความจากการ
สัมภาษณ�ผู&ให&ข&อมูลสําคัญว�า 
    “ท่ีน�ากลัว...เรื่องเงินเป*นเรื่องท่ีเป*นจุดอ�อนสําคัญ เม่ืองบประมาณของศาลเจ&า
ไม�แน�นอน รายได&ไม�คงท่ีแต�รายจ�ายกลับเพ่ิมข้ึนตลอดเวลา เป*นเรื่องน�ากลัวมากว�าศาลเจ&าจะอยู�ยังไง
ต�อไป”  

3.1.3 โอกาสในการดําเนินงานของศาลเจ$าในความปกครองของกระทรวงมหาดไทย 
   จากการรวบรวมข&อมูลด&านสภาพการดําเนินงานของศาลเจ&าในความปกครอง

ของกระทรวงมหาดไทย และการสังเคราะห�ประเด็นสภาพการดําเนินงานของศาลเจ&าจากผู&ให&ข&อมูล
สําคัญในกลุ�มต�างๆ ทําให&เกิดข&อมูลด&านโอกาสในการดําเนินงานของศาลเจ&าในความปกครองของ
กระทรวงมหาดไทย ประกอบด&วย 

1. ผู&คนสนใจและมีความศรัทธาต�อศาลเจ&าจํานวนมาก พบว�า ป}จจุบันมีผู&คน
ให&ความสนใจต�อการทําบุญและประกอบพิธีกรรมทางความเชื่อ ภายใต&สัญลักษณ�ท่ีสามารถเป*นท่ีพ่ึง
ทางจิตใจจํานวนมากและมีแนวโน&มเพ่ิมข้ึนอย�างต�อเนื่อง สังเกตได&จากการเกิดลัทธิ ศาสนา และกลุ�ม
ความเชื่อใหม�ๆ อย�างต�อเนื่อง หากพิจารณาจากจํานวนผู&คนท่ีมาเยี่ยมเยียนหรือท�องเท่ียวศาลเจ&าใน
ป}จจุบันก็ยังมีแนวโน&มสูงข้ึน และความเชื่อเก่ียวกับการบูชาเทพเจ&าในสังคมมักได&รับความนิยมตาม
เทศกาลต�างๆ อย�างต�อเนื่องเช�นกัน อาทิ การแก&ชงในช�วงวันตรุษจีน การถือศีลกินเจ การทําบุญ
แก&บนต�างๆ จึงถือเป*นโอกาสสําคัญท่ีศาลเจ&าสามารถสร&างกิจกรรมและช�องทางท่ีจะดึงดูดผู&คนจํานวนมาก
ท่ียังไม�มีการเข&ามามีส�วนร�วมในการสร&างการสนับสนุนการดําเนินงานร�วมกับศาลเจ&าด&วยเหตุผลต�างๆ 
ได&เข&ามาร�วมบุญและสนับสนุนทรัพยากรต�างๆ ในการดําเนินงานของศาลเจ&าในอนาคต ดังปรากฏ
ข&อความตอนหนึ่งจากการสัมภาษณ�ผู&ให&ข&อมูลสําคัญว�า 

    “สมัยนี้ ผมสังเกตว�า...ผู&คนหันมาไหว&พระไหว&เจ&ากันมากข้ึน คนเริ่มสนใจ
การไหว&เจ&าธรรมเนียมจีนมากข้ึน หากทําให&ศาลเจ&าเข&าถึงได&กับคนกลุ�มเหล�านี้ จะทําให&ศาลเจ&าพัฒนา
ได&ต�อไปในอนาคต”  
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2. การท�องเท่ียวท่ีเน&นการทําบุญในป}จจุบัน กล�าวคือ การท�องเท่ียวในป}จจุบัน
ให&ความสําคัญกับการส�งเสริมการเรียนรู&และการอนุรักษ�ด&านศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีและศาสนา 
ทําให&เกิดกิจกรรมด&านการท�องเท่ียวทางศาสนาและความเชื่อจํานวนมาก เช�น การไหว&พระทําบุญ 9 วัด 
การไหว&พระเสริมดวง กิจกรรมแสวงบุญตามเทศกาลต�างๆ เป*นต&น รวมท้ังธุรกิจด&านการท�องเท่ียวท่ีมี
จุดขายด&านการไหว&พระทําบุญมีแนวโน&มเติบโตข้ึนอย�างต�อเนื่อง ซ่ึงถือเป*นช�องทางสําคัญท่ีสามารถ
สร&างผู&สนใจและเลื่อมใสศรัทธาต�อศาลเจ&าให&เกิดการเข&ามามีส�วนร�วมในการทําบุญและสนับสนุนการ
ดําเนินงานของศาลเจ&า โดยมีจุดเน&นสําคัญ คือ การพัฒนาศาลเจ&าให&เป*นแหล�งเท่ียวเท่ียวด&านการ
เรียนรู&และอนุรักษ�ศิลปวัฒนธรรม อันถือเป*นการสร&างผู&คนให&เกิดความเลื่อมใสศรัทธาต�อศาลเจ&า และ
เปxดกลไกในการสร&างรายได&ของศาลเจ&าเพ่ือเลี้ยงตนในอนาคต รวมท้ังสามารถเกิดการกระจายรายได&
ในพ้ืนท่ีชุมชนใกล&เคียง ซ่ึงถือเป*นการพัฒนาศาลเจ&าที่ควบคู�ไปกับชุมชนและสังคม ดังปรากฏตาม
ข&อความจากการสัมภาษณ�ผู&ให&ข&อมูลสําคัญว�า 

    “ตอนนี้หลายศาลเจ&าเป*นท่ีท�องเท่ียวไปแล&ว ศาลเจ&าท่ีมีความพร&อมจึงเป*น
โอกาสดีท่ีไม�ควรมองข&ามการให&ความสําคัญกับเรื่องการท�องเท่ียว มันจะทําให&เกิดความเจริญก&าวหน&า
ตามมา”  

3. กระแสความนิยมของภาษาและวัฒนธรรมจีน ซ่ึงป}จจุบันถือว�าประเทศจีน
เป*นประเทศมหาอํานาจและมีความเจริญทางเศรษฐกิจเป*นอย�างมาก ส�งผลให&เกิดกระแสความนิยม
และการให&ความสําคัญต�อภาษาและวัฒนธรรมจีนกระจายไปท่ัวโลก ทําให&ภาษาและวัฒนธรรมจีนมี
เสน�ห�ดึงดูดผู&สนใจศึกษา ซ่ึงศาลเจ&าถือเป*นแหล�งรวมศิลปวัฒนธรรมตามคติความเชื่อและปรัชญาทาง
ความคิดของพุทธศาสนานิกายมหายาน ลัทธิขงจื้อและลัทธิเตtา ซ่ึงสามารถเป*นแหล�งเรียนรู& แหล�งการ
ประกอบพิธีกรรมและแหล�งท�องเท่ียวทางวัฒนธรรม อันเป*นโอกาสสําคัญของศาลเจ&าท่ีสามารถดึงดูด
ผู&ท่ีสนใจภาษาและวัฒนธรรมจีนให&เข&ามาสู�ศาลเจ&า ซ่ึงจะก�อให&เกิดประโยชน�ต�อการสืบทอดการดําเนินงาน
ของศาลเจ&าในอนาคต รวมท้ังการลบล&างค�านิยมท่ีเห็นว�าศาลเจ&าเป*นเรื่องของความโบราณล&าสมัย แต�
กลับให&ความสําคัญในเชิงคุณค�าการอนุรักษ�แทน ดังปรากฏข&อความตอนหนึ่งจากการสัมภาษณ�ผู&ให&
ข&อมูลสําคัญว�า 

    “ลองสังเกตนะครับ....ตอนนี้คนไทยนิยมภาษาและวัฒนาธรรมจีนกันมากข้ึน 
ผมคิดว�าเป*นโอกาสสําคัญในการดําเนินงานของศาลเจ&า ท่ีจะดึงดูดคนกลุ�มนี้เข&ามามีส�วนร�วมต�อการ
ดําเนินงานของศาลเจ&าหรือมาร�วมทําบุญเพ่ือสืบทอดศาลเจ&า”  

4. การเป*นสังคมผู&สูงอายุในอนาคต ท่ีเป*นผลพวงจากการเปลี่ยนแปลงโครงสร&าง
ประชากร ทําให&สังคมโลกและสังคมไทยกําลังก&าวไปสู�สังคมผู&สูงอายุ (ageing society) โดยเฉพาะ
อย�างยิ่งสังคมไทยท่ีมีผู&สูงอายุจํานวนมากท่ีเป*นคนไทยเชื้อสายจีน ซ่ึงมักหาท่ีพ่ึงทางใจในป}�นปลายชีวิต
ด&วยการใช&ชีวิตควบคู�ไปกับการทําบุญไหว&พระขอพร จึงเป*นโอกาสท่ีสําคัญของศาลเจ&าท่ีจะทําหน&าท่ี



168 
 

เป*นองค�กรท่ีตอบสนองต�อสังคมผู&สูงอายุในด&านต�างๆ เช�น การเป*นแหล�งทําบุญ แหล�งบําบัดทางจิตใจ 
แหล�งท�องเท่ียวสําหรับผู&สูงอายุ แหล�งเรียนรู&ด&านการปฏิบัติธรรมและศิลปะ รวมท้ังแหล�งสังคมสงเคราะห�
สําหรับผู&สูงอายุท่ีขาดท่ีพ่ึงพา อันเป*นการเพ่ิมคุณค�าและเปxดช�องทางการเพ่ิมผู&ท่ีเลื่อมใสศรัทธาให&เข&า
มาสนับสนุนการดําเนินงานของศาลเจ&าในอนาคต ดังปรากฏตามข&อความจากการสัมภาษณ�ผู&ให&ข&อมูล
สําคัญว�า 
    “สังคมไทยกําลังเข&าสู�สังคมคนแก� ต�อไปคนกลุ�มนี้แหละจะได&มีส�วนเข&ามา
ใช&บริการศาลเจ&า หากจะพัฒนาศาลเจ&าพวกเราต&องให&ความสําคัญต�อการเป*นสังคมผู&สูงอายุ มันถือเป*น
โอกาสในการเปxดรับคนแก�ให&เข&ามาสู�การกราบไหว&สักการะ”  

5. ความเจริญของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ถือเป*นโอกาสสําคัญ
ของศาลเจ&า ท่ีสามารถสร&างสมรรถนะทางการบริหารและการดําเนินงาน โดยเฉพาะอย�างยิ่ง คือ การ
สื่อสารและการประชาสัมพันธ�ที่ทําให&เกิดการเข&าถึงกับกลุ�มคนในทุกช�วงวัย ทุกพ้ืนท่ีและทุกภาษา
ด&วยกลไกทางเทคโนโลยี เช�น ระบบโซเชียลมีเดีย ระบบแอปพริเคชั่น ระบบอินเตอรเน็ตและ
ภาษาสากล ทําให&ศาลเจ&าได&สื่อสารกับสังคมและประชาสัมพันธ�เชิงรุกมากข้ึน อันเป*นข&อดีต�อการ
ประชาสัมพันธ�องค�กร ประเพณี กิจกรรมและการดําเนินงานต�างๆ ให&กับผู&ท่ีสนใจ ซ่ึงจะเป*นประโยชน�
ต�อการบริหารและการดําเนินงาน เช�น การส�งเสริมการท�องเที่ยว การจัดการความรู&ท่ีเป*นระบบ
ระเบียบมากยิ่งข้ึน และการสร&างเครือข�ายทางสังคมกับองค�กรต�างๆ ดังปรากฏข&อความตอนหนึ่งจาก
การสัมภาษณ�ผู&ให&ข&อมูลสําคัญว�า 

    “โลกเราทุกวันนี้ก&าวหน&าทางเทคโนโลยีเป*นอย�างมาก หากเรามองเห็นโอกาส
ท่ีเกิดข้ึน ก็จะสร&างการพัฒนาให&เกิดกับศาลเจ&าได& ทําให&เกิดการประชาสัมพันธ�และการคิดต�อสื่อสาร
ท่ีมีประสิทธิภาพ”  

3.1.4 อุปสรรคในการดําเนินงานของศาลเจ$าในความปกครองของกระทรวงมหาดไทย 
   จากการสัมภาษณ�ผู&ให&ข&อมูลสําคัญ ส�วนใหญ�มีมุมมองต�อประเด็นอุปสรรคใน

การดําเนินงานของศาลเจ&าในความปกครองของกระทรวงมหาดไทย โดยเชื่อว�าอุปสรรคที่สําคัญ 
ประกอบด&วย   

1. กฎหมายท่ีเก่ียวข&องขาดความทันสมัย กล�าวคือ ศาลเจ&าในความปกครอง
ของกระทรวงมหาดไทย มีการดําเนินงานภายใต&กฎเสนาบดีว�าด&วยท่ีกุศลสถานชนิดศาลเจ&า พ.ศ. 2463 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว�าด&วยการเงินของศาลเจ&า พ.ศ. 2520 และหลักเกณฑ�การพิจารณากําหนด
อัตราค�าเช�า ค�าบํารุงและค�าปรับในการใช&ประโยชน�ในท่ีดินของศาลเจ&า พ.ศ.2549 ซ่ึงถือเป*นกฎหมาย
สําคัญท่ีเก่ียวข&องโดยตรงกับศาลเจ&า แต�ทว�าบทบัญญัติตามกฎหมายดังกล�าว ยังขาดความทันสมัยเท�า
ทันกับสภาพสังคมและความเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึน โดยเฉพาะอย�างยิ่งกฎหมายหรือระเบียบข&อบังคับ
ท่ีเก่ียวข&องกับงบประมาณและการเงิน ท่ีมีเป*นอุปสรรคสําคัญต�อการวางแผนและการบริหารงบประมาณ
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ของศาลเจ&า เช�น การส�งเงินไปยังกรมการปกครอง ทําให&ศาลเจ&ามาสามารถสํารองเงินในการบริหารจัดการ 
หรือการเบิกจ�ายท่ีสามารถเบิกจ�ายในวงเงินท่ีไม�เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจป}จจุบัน รวมท้ังข้ันตอน
ของการอนุมัติเบิกจ�ายท่ีเต็มไปด&วยข้ันตอน และยอดเงินจํานวนจํากัดจากผู&มีอํานาจเบิกจ�ายในแต�ละ
ระดับ จึงเป*นจุดอ�อนสําคัญท่ีศาลเจ&าส�วนใหญ�เกิดความกังวลและต&องการได&รับการแก&ไข เพ่ือให&เกิด
ความเหมาะสมสําหรับการดําเนินงาน ดังปรากฏตามข&อความจากการสัมภาษณ�ผู&ให&ข&อมูลสําคัญว�า 

    “กฎหมายท่ีเก่ียวข&องส�วนใหญ� มีความล&าหลังไม�ทันยุคสมัย โดยเฉพาะเรื่อง
ท่ีเก่ียวกับเงิน ท่ีเป*นอุปสรรคสําคัญต�อการดําเนินงานทุกวันนี้”   

2. ความเปลี่ยนแปลงและผันผวนทางสังคม ทําให&เกิดการย&ายถ่ินฐานบ&านเกิด
จากอาชีพการงานของคนยุคใหม�ในชุมชนท่ีมีใกล&ชิดกับศาลเจ&า จึงมักเป*นป}ญหาในแง�ของการสืบทอด
และอนุรักษ�ศาลเจ&า เนื่องจากกลุ�มคนเหล�านี้เริ่มเหินห�างกับศาลเจ&าด&วยภารกิจด&านการงาน ทําให&
ศาลเจ&ายังคงต&องอาศัยบุคลากรท่ีเก่ียวข&องท่ีเป*นผู&สูงอายุส�วนใหญ�ในชุมชนหรือคนต�างถ่ินมาเป*นผู&สืบทอด 
แต�ในทางกลับกันบทบาทของคนในชุมชนต�อการอนุรักษ�และสืบทอด กลับต&องถูกท&าทายด&วยความ
เปลี่ยนแปลงทางสังคม โดยเฉพาะอย�างยิ่งวัยรุ�นคนยุคใหม�ท่ีเคยใกล&ชิดชุมชนต&องเหินห�างไปทํางาน
ต�างถ่ิน จึงเป*นอุปสรรคสําคัญต�อการสร&างความอยู�รอดและความเป*นองค�กรท่ียั่งยืน ท่ีมาจากความตระหนัก
ของคนในชุมชนและสังคม ดังปรากฏข&อความตอนหนึ่งจากการสัมภาษณ�ผู&ให&ข&อมูล  สําคัญว�า 

    “เม่ือลูกหลานและคนในชุมชนย&ายถ่ินท่ีอยู� เข&าไปอยู� กทม.กันหมด ก็ถือ
เป*นความเสี่ยงสําคัญท่ีทําให&การบริหารงานประสบป}ญหาผู&สืบทอด หากไม�มีผู&สืบทอดต�อ ก็อาจนําไปสู�
ความท&าทายในการอยู�รอดในอนาคต”  

3. ความเปลี่ยนแปลงและผันผวนทางเศรษฐกิจ ท่ีมักประสบป}ญหาเศรษฐกิจ
ตกตํ่าขาดเสถียรภาพ ทําให&ส�งผลต�ออํานาจการใช&จ�ายเงินในการบริจาคทําบุญท่ีลดลง แต�รายจ�ายของ
ศาลเจ&ามักสูงข้ึนตามภาวะเศรษฐกิจ จึงเป*นอุปสรรคสําคัญท่ีศาลเจ&าต�างๆ ได&รับผลกระทบอย�างชัดเจน 
ซ่ึงอาจนําไปสู�ความล�มสลายขององค�องค�กรได& ดังนั้นถือเป*นความเสี่ยงท่ีศาลเจ&าจําเป*นต&องเผชิญ
ไม�ทางตรงก็ทางอ&อมอย�างหลีกเลี่ยงไม�ได& อันกระทบต�อเสถียรภาพงบประมาณขององค�กร ดังปรากฏ
ข&อความตอนหนึ่งจากการสัมภาษณ�ผู&ให&ข&อมูลสําคัญว�า 

    “ความเสี่ยงสําคัญท่ีสุด คือ ระบบเศรษฐกิจท่ีไม�ค�อยนิ่ง และมีแต�แนวโน&ม
จะตกตํ่าอย�างต�อเนื่อง ศาลเจ&าต&องมองป}ญหานี้ แล&วหาวิธีการในการควบคุมความเสี่ยงนี้ เพ่ือไม�ให&เกิด
ผลกระทบต�อการดําเนินงาน”  

4. ความท&าทายของค�านิยมและระบบทัศนคติของคนในสังคม ถือเป*นอุปสรรค
ท่ีสําคัญท่ีทําให&ศาลเจ&าถูกท&าทาย กล�าวคือ ในโลกยุคโลกาภิวัตน�และการสื่อสาร รวมทั้งการพัฒนา
วิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี ทําให&องค�กรทางความเชื่อถูกลดทอนบทบาทและถูกท&าทายต�อเหตุผล
ของการดําเนินพิธีกรรม ประเพณีและวัฒนธรรมความเชื่อต�างๆ ของศาลเจ&าหรือองค�กรทางความเชื่อต�างๆ 
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โดยเฉพาะอย�างยิ่งความเป*นนามธรรมของพิธีกรรมความเชื่อท่ีอาจทําให&สังคมต้ังคําถามหาเหตุผลต�อ
กิจกรรมเหล�านั้น รวมท้ังการให&คุณค�าต�อความเชื่อของกลุ�มมนุษยนิยมที่เชื่อในศักยภาพของมนุษย�
มากกว�าพลังเหนือธรรมชาติที่ยากต�อการพิสูจน� รวมทั้งวิถีชีวิตค�านิยมของคนสมัยใหม�ท่ีเน&นการ
บริโภคนิยมภายใต&ลัทธิทุนนิยม อาศัยเงินตราเป*นเครื่องมือในการสร&างประโยชน�ให&กับตนเอง แต�ไม�เน&น
การปฏิบัติ จึงถือท่ีเป*นอุปสรรคสําคัญต�อการบริหารและการดําเนินงาน ท่ีมีความเสี่ยงจากดําเนิน
องค�กรทางความเชื่อของวัฒนธรรมประเพณียุคเก�าภายใต&การตรวจสอบของสังคมยุคใหม� ซ่ึงศาลเจ&า
ต&องสามารถตระเตรียมคําอธิบายและภาพลักษณ�ท่ีเป*นรูปธรรมของการดําเนินงาน รวมท้ังช�องทางท่ี
เหมาะสมกับกิจกรรมและการดําเนินงานให&สอดคล&องกับความท&าทายท่ีเกิดข้ึน ดังปรากฏข&อความ
ตอนหนึ่งจากการสัมภาษณ�ผู&ให&ข&อมูลสําคัญว�า 

    “การทํางานของเราไม�สามารถหลีกเลี่ยงความทันสมัยท่ีเกิดข้ึน แต�ท่ีสําคัญ
คือ ความท&าทายในการให&ค�านิยมและทัศนคติแบบสังคมยุคใหม� ท่ีใช&ชีวิตตามแบบสังคมสมัยใหม� ไม�มี
ความรู&ความเข&าใจต�อศาลเจ&า ในทางตรงกันข&ามศาลเจ&ายังคงรักษาประเพรีวัฒนธรรม จึงเป*นความท&าทาย
และความเสี่ยงท่ีศาลเจ&าต&องพิจารณา ท่ีตรงกันข&ามกันมาก”  

3.2 การทบทวนสถานภาพการดําเนินงานของศาลเจ$าในความปกครองของกระทรวง 
มหาดไทย 

3.2.1 ประเด็นท่ีควรยึดถือและประยุกต�ใช$ให$เกิดประโยชน� 
   จากจุดแข็งในการดําเนินงานของศาลเจ&าในความปกครองของกระทรวงมหาดไทย 

ถือเป*นสถานภาพการดําเนินงานท่ีได&เปรียบ ซ่ึงศาลเจ&าต�างๆ ควรยึดถือและประยุกต�ใช&ประโยชน�จาก
จุดแข็งเหล�านั้น โดยผู&วิจัย เห็นว�า ด&วยบริบทของศาลเจ&าในความปกครองของกระทรวงมหาดไทย 
เป*นองค�การไม�แสวงหาผลประโยชน�และมีการดําเนินงานเพ่ือประโยชน�ต�อสังคม ในมิติความเชื่อท่ีสร&าง
การกล�อมเกลาทางจิตใจ เป*นศูนย�รวมจิตใจและท่ีพ่ึงพา และเป*นศูนย�กลางในการประกอบพิธีกรรม
ตามขนบธรรมเนียมประเพณีของชาวไทยเชื้อสายจีน ตลอดจนในบางศาลเจ&ายังมีกิจกรรมเชิง
สาธารณประโยชน�และสังคมสงเคราะห� ซ่ึงถือเป*นองค�กรท่ีมีบทบาทสําคัญในการพัฒนาชุมชนและ
สังคม รวมทั้งส�วนใหญ�มีต&นทุนขององค�กรท่ีทรงคุณค�าและมูลค�า โดยศาลเจ&าจํานวนมากมีตํานาน 
ความเชื่อ ประวัติความเป*นมาท่ียาวมา รวมท้ังมีโบราณสถาน โบราณวัตถุและศิลปกรรมและจิตกรรมต�างๆ 
ท่ีเก�าแก�สวยงามและทรงคุณค�ายากต�อการประเมินเป*นมูลค�า จึงถือเป*นองค�กรท่ีมีคุณค�าและควรค�า
ต�อการสืบสานและสร&างการดํารงอยู�ให&เกิดความยั่งยืน  

   หากพิจารณาป}จจัยสนับสนุนต�อการบริหารและการดําเนินงาน พบว�า ด&วย
ฐานะการเป*นองค�กรในความปกครองของหน�วยงานราชการ มีกฎหมายรองรับและเกณฑ�มาตรฐาน
คุณภาพการบริหารงาน ท่ีเป*นแนวทางสําคัญในการดําเนินงาน จะมีส�วนต�อการสร&างการดํารงอยู�ของ
ศาลเจ&าและภาพลักษณ�ท่ีดีให&เกิดข้ึนต�อการดําเนินงาน อีกท้ังการท่ีศาลเจ&ามีเทพเจ&าท่ีเป*นสัญลักษณ�
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และทําหน&าท่ีแสดงอํานาจท่ีเหนือกว�า ย�อมส�งผลในเชิงการควบคุมการดําเนินงาน การสร&างทรัพยากร
ในการดําเนินงานจากความเลื่อมใสศรัทธา และเป*นสิ่งจูงใจให&ผู&คนเกิดความสนใจเข&ามามีบทบาทต�อ
การดําเนินงานและการสืบทอดภารกิจของศาลเจ&า เช�น คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการดําเนินงาน 
ผู&มาร�วมทําบุญ เป*นต&น 

   ด&วยเหตุนี้ ประเด็นท่ีควรยึดถือและประยุกต�ใช&ให&เกิดประโยชน�จากจุดแข็งของ
องค�กร ประกอบด&วย  

1. การดํารงเปcาหมาย บทบาทหน&าท่ีและภารกิจขององค�กรท้ังในเชิงพิธีกรรม
ตามความเชื่อและกิจกรรมท่ีเป*นสาธารณประโยชน�อย�างเหมาะสม  

2. การรักษาต&นทุนขององค�กรให&เกิดความยั่งยืน ท้ังในแง�ของภาพลักษณ� ตํานาน 
ความเชื่อ พิธีกรรม โบราณสถาน โบราณวัตถุและศิลปกรรมต�างๆ ท่ีเป*นอัตลักษณ�สําคัญของศาลเจ&า 

3. การรักษาและพัฒนาทรัพยากรบุคคลในการดําเนินงาน ให&เป*นทรัพยากร
ต&นทุนสําหรับการสร&างทรัพยากรด&านอ่ืนๆ อย�างต�อเนื่อง 

4. การยึดถือคุณธรรม จริยธรรมและคําสอนตามหลักคําสอนของศาสนา ลัทธิ
ความเชื่อหรือคําสอนจากองค�เทพเจ&าเก่ียวกับ “บาป บุญ คุณ โทษ” ให&เป*นกุศโลบายในการควบคุม
ทางสังคมและเป*นแรงดึงดูดความเลื่อมใสศรัทธาจากผู&คน อันก�อให&เกิดการเพ่ิมศักยภาพของทรัพยากร
ในการดําเนินงาน  

3.2.2 ประเด็นท่ีควรปรับปรุงแก$ไข 
   จากจุดอ�อนในการดําเนินงานของศาลเจ&าในความปกครองของกระทรวงมหาดไทย

ด&านต�างๆ นับเป*นข&อมูลสําคัญท่ีผู&วิจัย เห็นว�า สมควรได&รับการปรับปรุงแก&ไขในการดําเนินงานด&านต�างๆ 
ซ่ึงถึงแม&ศาลเจ&ามีความเป*นองค�กรไม�แสวงหาผลกําไร ท่ีมีคุณค�ากับสังคมและชุมชน รวมท้ังเป*นองค�กร
ในความปกครองของกระทรวงมหาดไทยท่ีถือเป*นจุดแข็งสําคัญของการดําเนินงาน แต�ทว�า ลักษณะ
ความเป*นองค�กรตามท่ีกล�าวมา ส�งผลให&เกิดป}ญหาในการดําเนินงานท่ีเป*นจุดอ�อนสําคัญ โดยสามารถ
จําแนกออกเป*น 3 ลักษณะ กล�าวคือ 

1. ป}ญหาด&านการบริหารจัดการองค�กร ท่ีเก่ียวข&องกับกระบวนการบริหารและ
ดําเนินงาน ที่ยังขาดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล มาตรฐานคุณภาพ และองค�ความรู&ในการบริหาร
จัดการด&านต�างๆ ได&แก� ด&านผู&ท่ีสืบทอดและบุคลากรผู&เชี่ยวชาญด&านภาษาจีน ด&านการจัดการข&อมูล 
ความรู&และภูมิป}ญญาสําหรับการดําเนินงาน ด&านการสํารวจ บันทึกทะเบียนและอนุรักษ�ทรัพย�สินท่ี
เป*นโบราณสถานและวัตถุต�างๆ ท่ีเหมาะสม ด&านดําเนินการด&วยกลยุทธ�ท่ีมีจุดเน&นทางด&านตัวเงินมาก
เกินไป ด&านเสถียรภาพทางงบประมาณ และ ด&านการปรับตัวให&เท�าทันกับความเปลี่ยนของยุคสมัย
และสังคม 
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2. ป}ญหาด&านความสัมพันธ�และกลไกในการบริหารงานของภาครัฐ ด&วยเหตุท่ี
ศาลเจ&าเป*นองค�กรในความปกครองของกระทรวงมหาดไทย จึงมีความสัมพันธ�และเก่ียวข&องกับกลไก
การบริหารงานภาครัฐ เป*นเหตุให&การดําเนินงานต�างๆ ท่ีผ�านระบบราชการมักเกิดป}ญหาเก่ียวกับข้ันตอน 
ความซับซ&อน ความไม�คล�องตัวและความล�าช&า ท่ีส�งผลกระทบต�อการดําเนินงาน โดยเฉพาะอย�างยิ่ง
การดําเนินงานท่ีเก่ียวข&องกับการเงิน รวมท้ังฐานะของศาลเจ&าท่ีถึงแม&จะเป*นองค�กรในความปกครอง
ของรัฐ แต�ขาดความเป*นนิติบุคคล อันเป*นอุปสรรคต�อการทํานิติกรรมหรืออิสระในการดําเนินงาน 
ตลอดจนป}ญหาด&านการมีส�วนร�วมระหว�างศาลเจ&ากับกรมการปกครองท่ียังมีช�องว�าความห�างเหิน 
และขาดการมีส�วนร�วมในการกําหนดทิศทางและนโยบายสําหรับการพัฒนาองค�กร 

3. ป}ญหาด&านเครือข�ายความสัมพันธ�ระหว�างศาลเจ&ากับภาครัฐ ภาคเอกชน
และศาลเจ&าอ่ืนๆ ท่ียังขาดการรวมตัวในระบบภาคีเครือข�ายเพ่ือสนับสนุนกิจกรรมและการดําเนินงาน
ร�วมกัน โดยขาดกิจกรรมและนโยบายในการสร&างความร�วมมือระหว�างเครือข�ายองค�กรต�างๆ ท่ีเก่ียวข&อง
หรือสามารถเป*นกลไกในการสนับสนุนการดําเนินงานได&อย�างเป*นรูปธรรม จึงเกิดปรากฏการณ�ศาลเจ&า
ท่ีมีความพร&อมจะอยู�รอด แต�ในขณะท่ีศาลเจ&าท่ีขาดสมรรถนะหรือศักยภาพท่ีจําเป*นในการดําเนินงาน 
ก็จะต&องล�มสลายไป ซ่ึงหากมีระบบภาคีเครือข�ายในการสร&างความร�วมมือและสนับสนุนการดําเนินงาน
ร�วมกัน จะเป*นกลไกในการเสริมสร&างสมรรถนะทางการบริหารให&กับศาลเจ&าต�างๆ และเป*นกลไกสําคัญ
ในการสร&างอํานาจต�อรองสําหรับการบริหารและการดําเนินงาน รวมท้ังการดําเนินงานร�วมกันยังถือ
เป*นกิจกรรมท่ีเป*นเสมือนพลังในการสืบสานและอนุรักษ�ประเพณี พิธีกรรมและขนบธรรมเนียมปฏิบัติ
ให&สืบต�อไป 

   จากจุดอ�อนในการดําเนินงานท่ีกล�าวมา ศาลเจ&าในความปกครองของกระทรวง 
มหาดไทย จําเป*นต&องปรับปรุงการดําเนินงาน ดังนี้ 

1. เสริมสร&างการบริหารจัดการองค�กรให&มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล มาตรฐาน
คุณภาพ และองค�ความรู&ในการบริหารจัดการด&านต�างๆ อย�างเหมาะสม เพื่อให&เกิดความพร&อม 
ความต�อเนื่องและความยั่งยืนในการดําเนินงาน  

2. ปรับปรุงระบบความสัมพันธ� กลไกในการบริหารงานของภาครัฐและความรู&
ความเข&าใจของผู&เก่ียวข&อง ให&เอ้ือต�อการบริหารและการดําเนินงานของศาลเจ&า และสามารถสร&าง
สมรรถนะทางการบริหารให&เกิดข้ึนกับองค�กรจากกลไก กิจกรรม และนโยบายของภาครัฐท่ีเก่ียวข&อง 

3. การสร&างระบบภาคีเครือข�ายความร�วมมือ ให&เกิดความร�วมมือขององค�กร
ภาคส�วนต�างๆ ท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคมและระหว�างศาลเจ&าด&วยกัน อันเป*นพลังใน
การขับเคลื่อนบทบาทและภารกิจของศาลเจ&าให&เกิดความพร&อม ความต�อเนื่องและความยั่งยืนในการ
ดําเนินงาน 
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3.2.3 ประเด็นท่ีควรพัฒนาต�อยอด 
   หากพิจารณาโอกาสในการดําเนินงานของศาลเจ&าในความปกครองของ

กระทรวงมหาดไทย ผู&วิจัย เห็นว�า สังคมผู&สูงอายุ ทัศนคติหรือค�านิยมของคนในสังคมท่ีแสวงหาท่ี
พ่ึงพาทางจิตใจ กระแสความนิยมของภาษาและวัฒนธรรมจีน และการพัฒนาการท�องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมและศาสนา รวมท้ังความก&าวหน&าของเทคโนโลยีการสื่อสาร ถือเป*นโอกาสสําคัญท่ีศาลเจ&า
สามารถนําโอกาสต�างๆ ดังกล�าว ไปสู�การพัฒนาต�อยอดให&เกิดการพัฒนาศาลเจ&าสู�การเป*นองค�การท่ียั่งยืน 
ท่ีมีทรัพยากรและกระบวนการในการดําเนินงานท่ีสามารถสร&างผลลัพธ�ตอบสนองต�อเปcาหมายของ
ศาลเจ&าได&อย�างมีประสิทธิภาพ   

   ท้ังนี้ ศาลเจ&าควรพิจารณาประเด็นต�างๆ ท่ีเป*นโอกาสของศาลเจ&าที่สามารถ
พัฒนาต�อยอดให&เกิดการพัฒนาการดําเนินงานของศาลเจ&าในอนาคต ประกอบด&วย 

1. การพัฒนาศาลเจ&าให&สามารถรองรับกลุ�มคนทุกช�วงวัย ให&สามารถเข&าถึง
ศาลเจ&าได&ง�ายกว�าในอดีตที่ผ�านมา เช�น การสร&างกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน�ที่เหมาะสมกับวัยรุ�น 
กิจกรรมบําบัดจิตให&กับคนผู&สูงอายุ เป*นต&น 

2. การพัฒนาศาลเจ&าให&เป*นแหล�งท�องเท่ียว แหล�งเรียนรู& แหล�งศึกษาวัฒนธรรม
ประเพณีและแหล�งพักผ�อนหย�อนใจ ซึ่งถือเป*นอีกช�องทางในการเปxดพ้ืนท่ีให&ผู&คนในกลุ�มต�างๆ ได&
สามารถเข&าร�วมกับกิจกรรมของศาลเจ&า ท่ีมากกว�าการประกอบพิธีกรรม 

3. การพัฒนาศาลเจ&าให&สามารถรองรับผู&สูงอายุอย�างเหมาะสม เช�น สิ่งอํานวย
ความสะดวก ทางเดินของรถเข็น ห&องน้ําสําหรับผู&สูงอายุ อาหารและเครื่องด่ืมท่ีเหมาะสมกับผู&สูงอายุ 
หรือแม&แต�การให&บริการและการดําเนินงานท่ีต&องคํานึงลักษณะและพฤติกรมของผู&สูงอายุเป*นสําคัญ 

4. การพัฒนาช�องทางในการประชาสัมพันธ� การสื่อสาร การเผลแพร�ข&อมูล
และการกระจายข�าวสารไปยังผู&ท่ีเก่ียวข&องและผู&ท่ีสนใจต�อกิจกรรมและการดําเนินภารกิจของศาลเจ&า 
ด&วยการอาศัยช�องทางของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารท่ีทันสมัยและรวดเร็ว 

3.2.4 ประเด็นท่ีควรควบคุม หลีกเล่ียงและจัดการความเส่ียง 
   ในแง�ของอุปสรรคในการดําเนินงานของศาลเจ&าในความปกครองของกระทรวง 

มหาดไทย ถือเป*นความท&าทายและความเสี่ยงท่ีอาจส�งผลกระทบหรือเป*นป}จจัยถ�วงต�อการดําเนินงาน
ขององค�กร จึงจําเป*นต&องพยายามควบคุมและจัดการความเสี่ยงเหล�านั้น โดยผู&วิจัย เห็นว�า กฎหมาย
ท่ีเก่ียวข&องกับการดําเนินงานและการเงินของศาลเจ&า ถือเป*นอุปสรรคท่ีสําคัญท่ีสุดและคาบเก่ียวกับ
ป}จจัยภายในองค�กร แต�ทว�ายากต�อการควบคุมและการเปลี่ยนแปลง ซ่ึงถือเป*นบทบาทหน&าท่ีของ
กรมการปกครองท่ีต&องทบทวนและเปลี่ยนแปลงปรับปรุง ตลอดจนอุปสรรคด&านความเปลี่ยนแปลง
ทางสังคมและเศรษฐกิจท่ีส�งผลต�อป}ญหาการเกิดการสืบทอดและทรัพยากรงบประมาณในการ
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ดําเนินงาน รวมท้ังความระบบเชื่อของผู&คนในสังคมท่ีต&องมีเหตุผลในทางวิทยาศาสตร�รองรับ ล&วนเป*น
ความท&าทายและความเสี่ยงท่ีจําเป*นต&องคํานึงถึง 

   ท้ังนี้ ผู&วิจัย เห็นว�า การบริหารและการดําเนินงานของศาลเจ&าในความปกครอง 
ของกระทรวงมหาดไทย จําเป*นต&องควบคุมและจัดการความเสี่ยงในประเด็นต�างๆ ต�อไปนี้ 

1. ควรสะท&อนข&อเสนอแนะหรือป}ญหาต�างๆ ที่เกี่ยวกับการบริหารและการ
ดําเนินงานด&านการเงิน อันเป*นผลจากกฎหมายท่ีเก่ียวข&องให&กับกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย 
เพ่ือนําไปสู�ข&อเสนอเชิงนโยบายสําหรับการปรับแก&หรือปรับปรุงกฎหมายให&มีความทันสมัยและ
เหมาะสมกับการดําเนินงาน 

2. ควรเร�งสร&างความตระหนักรู&ถึงคุณค�าของศาลเจ&ากับชุมชนและสังคม
โดยรอบ เพ่ือให&เกิดการมีส�วนร�วมและความใกล&ชิดระหว�างชุมชนกับศาลเจ&า อันนําไปสู�ความผูกพันธ�
และความหวงแหนต�อการอนุรักษ�และการสืบทอด 

3. ควรเร�งหาแนวทางสําหรับการสร&างความอยู�รอดให&เกิดข้ึนกับองค�กร ตาม
แนวทางการพ่ึงพาตนเอง และการใช&ทรัพยากรให&เกิดคุณค�าสูงสุด 

4. หลีกเลี่ยงกิจกรรมหรือพิธีกรรมท่ีไม�สร&างสรรค� หรือไม�เกิดประโยชน�ต�อสังคม 
รวมท้ังควรมีการอธิบายเหตุและผลของการดําเนินกิจกรรมหรือพิธีกรรมต�างๆ ให&ผู&ท่ีสนใจรับทราบ
และง�ายต�อการอธิบาย ตลอดจนสามารถอธิบายความเป*นไปตามเหตุผลทางศาสนา ลัทธิและระบบ
ความเชื่อ โดยหลีกเลี่ยงการโต&แย&งท่ีนําไปสู�ความขัดแย&ง 

   จากข&อมูลการประเมินและทบทวนสถานภาพการดําเนินงานขององค�การ        
ไม�แสวงหาผลกําไร ประเภทศาลเจ&าในความปกครองของกระทรวงมหาดไทย ท่ีกล�าวมาท้ังหมดข&างต&น 
ถือเป*นข&อมูลสําคัญท่ีผู&วิจัยสามารถนําไปสู�การวิจัยในข้ันตอนต�อไป เพ่ือกําหนดมาตรการทางการบริหาร
และการจัดการ ตามทิศทางและแนวโน&มท่ีเหมาะสมสําหรับการพัฒนาแนวทางการจัดการศาลเจ&าใน
ความปกครองของกระทรวงมหาดไทยสู�ความเป*นองค�กรที่ยั่งยืน อันสอดคล&องกับสถานภาพการ
ดําเนินงานของศาลเจ&าท่ีเกิดข้ึนในป}จจุบัน 
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บทท่ี 5 

ทิศทางและนโยบายในการพัฒนาแนวทางการจัดการองค�การไม�แสวงหาผลกําไร  
ประเภทศาลเจ'าในความปกครองของกระทรวงมหาดไทยสู�การเป*นองค�การท่ีย่ังยืน 

 

 การวิจัยเรื่อง การพัฒนาแนวทางการจัดการองค�การไม�แสวงหาผลกําไรประเภทศาลเจ&า
ในความปกครองของกระทรวงมหาดไทยสู�การเป*นองค�การท่ียั่งยืน มีวัตถุประสงค�ในการวิจัย ประกอบด&วย 
1) เพ่ือประเมินและทบทวนสถานภาพการดําเนินงานขององค�การไม�แสวงหาผลกําไร ประเภทศาลเจ&า
ในความปกครองของกระทรวงมหาดไทย  2) เพ่ือศึกษาทิศทางและนโยบายในการพัฒนาแนวทางการ
จัดการองค�การไม�แสวงหาผลกําไร ประเภทศาลเจ&าในความปกครองของกระทรวงมหาดไทยสู�การเป*น
องค�การท่ียั่งยืน และ 3) เพ่ือพัฒนาแนวทางการจัดการองค�การไม�แสวงหาผลกําไร ประเภทศาลเจ&าใน
ความปกครองของกระทรวงมหาดไทยสู�การเป*นองค�การท่ียั่งยืน 
 ผู&วิจัยใช&รูปแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เพ่ือตอบวัตถุประสงค�
การวิจัยท่ีกําหนดไว&ทั้ง 3 ข&อข&างต&น โดยใช&วิธีการเก็บข&อมูลจากการศึกษาเอกสารและงานวิจัย 
(Documentary Analysis) การสัมภาษณ�เชิงลึก (In-depth Interview) และการสนทนากลุ�มย�อย 
(Focus Group Discussion) เพ่ือการหาฉันทามติในเชิงนโยบาย (Policy Meeting) ซ่ึงผู&วิจัยแบ�ง
ข้ันตอนดําเนินการวิจัยเป*น 3 ข้ันตอน  
 ท้ังนี้ ผลการวิจัยจากการศึกษาตามข้ันตอนท่ี 2 การศึกษาทิศทางและนโยบายในการพัฒนา
องค�การไม�แสวงหาผลกําไร ประเภทศาลเจ&าในความปกครองของกระทรวงมหาดไทย สู�การเป*น
องค�การท่ียั่งยืน เพื่อตอบวัตถุประสงค�การวิจัยที่ 2 โดยมีการดําเนินการใน 2 ข้ันตอนย�อย ได&แก� 
ข้ันตอนท่ี 2.1 การศึกษาเอกสาร (Documentary Analysis) และข้ันตอนท่ี 2.2 การสัมภาษณ�เชิงลึก 
(In-depth Interview) ปรากฏผลการวิจัย ดังนี้ 
 
1. ทิศทางและนโยบายในการพัฒนาแนวทางการจัดการองค�การไม�แสวงหาผลกําไร ประเภทศาลเจ'า
ในความปกครองของกระทรวงมหาดไทยสู�การเป*นองค�การท่ีย่ังยืน 

1.1 ทิศทางและแนวโน&มการพัฒนาแนวทางการจัดการตามบริบทองค�กรและสถานภาพ
การดําเนินงาน 

  จากข&อมูลลักษณะและสถานภาพการดําเนินงานของศาลเจ&าในความปกครองของ
กระทรวงมหาดไทยตามข้ันตอนการวิจัยท่ี 1 ทําให&ผู&วิจัยทราบว�า ศาลเจ&าในความความปกครองของ
กระทรวงมหาดไทย ถือเป*นองค�การภาคท่ี 3  (The third sector) หรือองค�การไม�แสวงหาผลกําไร 
กลุ�มท่ี 10 ประเภทกลุ�มศาสนา (Religion) ตามเกณฑ�ในการแบ�งประเภทของ ICNPO  
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   ศาลเจ&าในความความปกครองของกระทรวงมหาดไทย จัดต้ังข้ึนมาเพ่ือตอบสนอง
ความเชื่อและความศรัทธาต�อเทพเจ&า ซ่ึงมีบทบาทในการดําเนินงานเพ่ือกิจกรรมทางความเชื่อท่ีเป*น
ประเพณี พิธีกรรมและขนบธรรมเนียมที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษของชาวไทยเชื้อสายจีน และมี
บทบาทในการดําเนินงานเพ่ือประโยชน�ส�วนรวมของสังคมหรือสาธารณประโยชน�   

   ภายใต&นโยบายด&านความม่ันคงและด&านการสร&างสังคมท่ีทันสมัยในยุค จอมพล ป.
พิบูลสงคราม  ทําให&ศาลเจ&ามีการข้ึนทะเบียนเป*นศาลเจ&าในความปกครองของกระทรวงมหาดไทย 
ตามกฎเสนาบดี ว�าด&วยท่ีกุศลสถานชนิดศาลเจ&า พ.ศ. 2463 ออกความตามความในพระราชบัญญัติ
ลักษณะปกครองท&องท่ี พ.ศ. 2457 มาตรา 123 ส�งผลให&ศาลเจ&ามีฐานะเป*นองค�กรในความปกครอง
ของรัฐ เป*นศาลเจ&าประเภทที่มีกรรมสิทธิ์ที่ดินเป*นของทางราชการหรือรัฐบาล และจดทะเบียนใน
ความปกครองของกระทรวงมหาดไทย โดยมีกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ท่ีเป*นหน�วยงาน
ราชการ ทําหน&าท่ีเป*นผู&กํากับดูแล ควบคุมนโยบายหรือทิศทางและสนับสนุนการดําเนินงานต�างๆ 
ของศาลเจ&า ปjจจุบันมีศาลเจ&าท่ีข้ึนทะเบียนกับกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ท่ีเป*นศาลเจ&าใน
ความปกครองของกระทรวงมหาดไทย จํานวน 679 แห�งท่ัวประเทศ 

  จากข&อมูลการประเมินและทบทวนสถานภาพการดําเนินงานของศาลเจ&าในความ
ปกครองของกระทรวงมหาดไทย พบว�า สถานภาพการดําเนินงานของศาลเจ&ามีท้ังจุดแข็ง จุดอ�อน 
โอกาสและอุปสรรค ต�อการดําเนินงานในหลากหลายประเด็น ซ่ึงสรุปได&ตามตารางท่ี 5 
 
ตารางท่ี 5 แสดงการสรุปข&อมูลสถานภาพการดําเนินงานของศาลเจ&าในความปกครองของกระทรวงมหาดไทย 

จุดแข็งในการดําเนินงาน โอกาสในการดําเนินงาน 
1) การเป*นองค�กรในความปกครองของรัฐ 
2) การเป*นองค�กรทางความเช่ือและไม�แสวงหาผลกําไร 
3) ศาลเจ&ามตี&นทุนองค�กรท่ีมีคุณค�าท่ีหลากหลาย 
4) ศาลเจ&ามีกิจกรรมและการดําเนินงานท่ีเป*นประโยชน�
ต�อการพัฒนาชุมชนและสังคม 
5) ศาลเจ&ามีเทพเจ&าเป*นสัญลักษณ�ในการควบคุมทาง
สังคมและกลไกการสร&างความเลื่อมใสศรัทธา 
6) กรมการปกครองมีเกณฑ�ทางการบริหารท่ีเป*น
แนวทางในการสร&างคุณภาพและมาตรฐานการ
บริหารงาน 
7) ศาลเจ&ามีบุคลากรท่ีมีคุณภาพ มีความพร&อม มคีวาม
เสียสละและอุทิศตนเพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานของ
ศาลเจ&าโดยปราศจากค�าตอบแทน และเป*นต&นทุนในการ
สร&างทรัพยากรในการดําเนินงานอ่ืนๆ 

1) ปjจจุบันผู&คนหาท่ีพ่ึงพาทางจิตใจ ซึ่งให&ความสนใจ

และมีความศรัทธาต�อศาลเจ&าจํานวนมากข้ึน 

2) การท�องเท่ียวในปjจจุบันให&ความสําคัญกับการ

ส�งเสริมการเรียนรู&และการอนุรักษ�ด&านศิลปะ วัฒนธรรม 

ประเพณีและศาสนา 

3) กระแสความนิยมของภาษาและวัฒนธรรมจีน 

4) การเป*นสังคมผู&สูงอายุในอนาคต 

5) ความเจริญของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
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ตารางท่ี 5 แสดงการสรุปข&อมูลสถานภาพการดําเนินงานของศาลเจ&าในความปกครองของกระทรวงมหาดไทย (ต�อ) 
 

จุดอ�อนในการดําเนินงาน อุปสรรคในการดําเนินงาน 
1) การดําเนินงานผ�านระบบราชการท่ีมีข้ันตอน         

จํานวนมาก ซับซ&อนและล�าช&า 

2) ศาลเจ&าไม�มีฐานะเป*นนิติบุคคล 

3) ศาลเจ&าขาดการรวมตัวในระบบภาคีเครือข�ายเพ่ือ

สนับสนุนกิจกรรมและการดําเนินงานร�วมกัน 

4) ศาลเจ&าขาดการมสี�วนร�วมในการดําเนินงาน กําหนด

ทิศทาง และนําเสนอนโยบายร�วมกับกรมการปกครอง 

5) ศาลเจ&าขาดผู&สืบทอดและผู&เช่ียวชาญในด&านภาษาจีน 

6) ศาลเจ&าขาดการจัดการข&อมูล ความรู&และภมูิปjญญา

สําหรับการดําเนินงาน 

7) ศาลเจ&าขาดการสํารวจ บันทึกทะเบียนและอนุรักษ�

ทรัพย�สินท่ีเป*นโบราณสถานและวัตถุต�างๆ ท่ีเหมาะสม 

8) ศาลเจ&าดําเนินการด&วยกลยุทธ�ท่ีมีจุดเน&นทางด&าน        

ตัวเงินมากเกินไป 

9) ศาลเจ&าขาดการปรับตัวให&เท�าทันกับความเปลีย่นของ

ยุคสมยัและสังคม 

10) ศาลเจ&าขาดเสถียรภาพทางด&านงบประมาณ 

1) กฎหมายท่ีเก่ียวข&องขาดความทันสมัย 

2) ความเปลี่ยนแปลงและผันผวนทางสังคม เช�น การ

ย&ายถ่ินฐาน ส�งผลต�อการสืบทอด 

3) ความเปลี่ยนแปลงและผันผวนทางเศรษฐกิจท่ีส�งผล

ต�อเสถียรภาพทางงบประมาณ 

4) ความท&าทายของค�านิยมและระบบทัศนคติของ    
คนรุ�นใหม�ในสังคม 

 

  จากข&อมูลสถานภาพการดําเนินงานตามตารางท่ี 5 ผู&วิจัยทบทวนสถานภาพการ
ดําเนินงาน เพ่ือให&เกิดข&อมูลสําหรับจุดเน&นในการดําเนินงาน การพัฒนา ปรับปรุงแก&ไขและควบคุม
ความเสี่ยง ท่ีศาลเจ&าจําเป*นต&องให&ความสําคัญกับบริบทของดําเนินงานท่ีเกิดข้ึน ปรากฏข&อมูลตาม
ตารางท่ี 6 
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ตารางท่ี 6 แสดงการสรุปข&อมูลการทบทวนสถานภาพการดําเนินงานของศาลเจ&าในความปกครอง
ของกระทรวงมหาดไทย 

 

ประเด็นท่ีควรยึดถือและประยุกต�ใช'ให'เกิดประโยชน� ประเด็นท่ีควรพัฒนาต�อยอด 
1) การดํารงเปmาหมาย บทบาทหน&าท่ีและภารกิจของ
องค�กรท้ังในเชิงพิธีกรรมตามความเช่ือและกิจกรรม      
ท่ีเป*นสาธารณประโยชน�อย�างเหมาะสม  
2) การรักษาต&นทุนขององค�กรให&เกิดความยั่งยืน        
ท้ังในแง�ของภาพลักษณ� ตํานาน ความเช่ือ พิธีกรรม 
โบราณสถาน โบราณวัตถุและศิลปกรรมต�างๆ ท่ีเป*น          
อัตลักษณ�สําคัญของศาลเจ&า 
3) การรักษาและพัฒนาทรัพยากรบุคคลในการ
ดําเนินงาน ให&เป*นทรัพยากรต&นทุนสําหรับการสร&าง
ทรัพยากรด&านอ่ืนๆ อย�างต�อเน่ือง 
4) การยึดถือคุณธรรม จริยธรรมและคําสอนตามหลัก
คําสอนของศาสนา ลัทธิความเช่ือหรือคําสอนจากองค�
เทพเจ&าเป*นกุศโลบายในการควบคุมทางสังคมและ
เป*นแรงดึงดูดความเลื่อมใสศรัทธาจากผู&คน 

1) การพัฒนาศาลเจ&าให&สามารถรองรับกลุ�มคนทุกช�วงวัย 
ให&สามารถเข&าถึงศาลเจ&าได&ง�ายกว�าในอดีตท่ีผ�านมา  
2) การพัฒนาศาลเจ&าให&เป*นแหล�งท�องเท่ียว            
แหล�งเรียนรู& แหล�งศึกษาวัฒนธรรมประเพณีและ           
แหล�งพักผ�อนหย�อนใจ ท่ีมากกว�าการประกอบพิธีกรรม 
3) การพัฒนาศาลเจ&าให&สามารถรองรับผู&สูงอายุอย�าง
เหมาะสม เช�น สิ่งอํานวยความสะดวก ทางเดินของรถเข็น 
ห&องนํ้าสําหรับผู&สูงอายุ อาหารและเครื่องดื่มท่ีเหมาะสม
กับผู&สูงอายุ หรือแม&แต�การให&บริการและการดาํเนินงาน
ท่ีต&องคํานึงลักษณะและพฤติกรมของผู&สูงอายุเป*นสาํคัญ 
4) การพัฒนาช�องทางในการประชาสัมพันธ� การสื่อสาร 
การเผลแพร�ข&อมลูและการกระจายข�าวสารไปยัง            
ผู&ท่ีเก่ียวข&องและผู&ท่ีสนใจ ด&วยช�องทางของเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารท่ีทันสมัยและรวดเร็ว 

ประเด็นท่ีควรปรับปรุงแก'ไข ประเด็นท่ีควรควบคุม หลีกเลี่ยงและจัดการความเสี่ยง 
1) ปjญหาด&านการบริหารจัดการองค�กร ท่ีเก่ียวข&อง
กับกระบวนการบริหารและดําเนินงาน ท่ียังขาด
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล มาตรฐานคุณภาพ และ
องค�ความรู&ในการบรหิารจดัการด&านต�างๆ 
         - เสริมสร&างการบริหารจดัการองค�กรให&มี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล มาตรฐานคุณภาพ และ               
องค�ความรู&ในการบรหิารจดัการด&านต�างๆ อย�างเหมาะสม 
2) ปjญหาด&านความสัมพันธ�และกลไกในการ
บริหารงานของภาครัฐ 
         - ปรับปรุงระบบความสัมพันธ� กลไกในการ
บริหารงานของภาครัฐและความรู&ความเข&าใจของ
ผู&เก่ียวข&อง 
3) ปjญหาด&านเครือข�ายความสัมพันธ�ระหว�างศาลเจ&า
กับภาครัฐ ภาคเอกชนและศาลเจ&าอ่ืนๆ ท่ียังขาดการ
รวมตัวในระบบภาคีเครือข�ายเพ่ือสนับสนุนกิจกรรม
และการดําเนินงานร�วมกัน 
          - การสร&างระบบภาคีเครอืข�ายความร�วมมือ 
ให&เกิดความร�วมมือขององค�กรภาคส�วนต�างๆ ท้ัง
ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคมและระหว�าง
ศาลเจ&าด&วยกัน 

1) ควรสะท&อนข&อเสนอแนะหรือปjญหาต�างๆ ท่ีเก่ียวกับ
การบริหารและการดําเนินงานด&านการเงิน อันเป*นผล
จากกฎหมายท่ีเก่ียวข&องให&กับกรมการปกครอง 
กระทรวงมหาดไทย เพ่ือนําไปสู�ข&อเสนอเชิงนโยบาย
สําหรับการปรับแก&หรือปรับปรุงกฎหมายให&มีความ
ทันสมัยและเหมาะสมกับการดําเนินงาน 
2) ควรเร�งสร&างความตระหนักรู&ถึงคุณค�าของศาลเจ&ากับ
ชุมชนและสังคมโดยรอบ เพ่ือให&เกิดการมสี�วนร�วมและ
ความใกล&ชิดระหว�างชุมชนกับศาลเจ&า อันนําไปสู�ความ
ผูกพันธ�และความหวงแหนต�อการอนุรักษ�และการสืบทอด 
3) ควรเร�งหาแนวทางสําหรับการสร&างความอยู�รอดให&
เกิดข้ึนกับองค�กร ตามแนวทางการพ่ึงพาตนเอง และการ
ใช&ทรัพยากรให&เกิดคุณค�าสูงสุด 
4) หลีกเลี่ยงกิจกรรมหรือพิธีกรรมท่ีไม�สร&างสรรค� หรือ 
ไม�เกิดประโยชน�ต�อสังคม รวมท้ังควรมีการอธิบายเหตุ
และผลของการดําเนินกิจกรรมหรอืพิธีกรรมต�างๆ ให&          
ผู&ท่ีสนใจรับทราบและง�ายต�อการอธิบาย ตลอดจน
สามารถอธิบายความเป*นไปตามเหตุผลทางศาสนา ลัทธิ
และระบบความเช่ือ โดยหลีกเลีย่งการโต&แย&งท่ีนําไปสู�
ความขัดแย&ง 
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  จากตารางท่ี 6 ท่ีเป*นข&อมูลจากการการทบทวนสถานภาพการดําเนินงาน แสดงให&
เห็นถึงทิศทางและแนวโน&มของการบริหารจัดการศาลเจ&าในอนาคต ซ่ึงจะเป*นข&อมูลในการกําหนด
ประเด็นการพัฒนาแนวทางการจัดการ จุดเน&นและมาตรการทางการจัดการ เพ่ือให&สอดคล&องกับ
ทิศทางและแนวโน&มของบริบทการดําเนินงานของศาลเจ&าในความปกครองของกระทรวงมหาดไทยท่ี
เกิดข้ึนในปjจจุบัน 

1.2 ทิศทางการพัฒนาแนวทางการจัดการจากการศึกษาเอกสาร แนวคิดและทฤษฎี
ท่ีเก่ียวข'อง 

  องค�การไม�แสวงหาผลกําไร ประเภทศาลเจ&าในความปกครองของกระทรวงมหาดไทย             
มีลักษณะองค�การและบริบทการดําเนินงานท่ีแตกต�างจากองค�การไม�แสวงหาผลกําไรอ่ืนๆ ด&วยเหตุท่ี
เป*นองค�การไม�แสวงหาผลกําไรที่ดําเนินงานตามพันธะกิจหน&าที่ ภายใต&การกํากับหรือในความ
ปกครองของรัฐ แต�มิได&เป*นองค�กรนิติบุคคล มีความแตกต�างจากหลักการของการไม�แสวงหาผลกําไร
โดยท่ัวไปท่ีต&องเป*นองค�การภาคที่สาม (The third sector) ซึ่งมิใช�และเป*นอิสระจากท้ังองค�การ
ภาครัฐและเอกชน  แต�มีบทบาทในการดําเนินงานท่ีมีส�วนร�วมในการพัฒนาสังคมเช�นเดียวกับองค�การ
ไม�แสวงหาผลกําไรอ่ืนๆ  

  ด&วยเหตุนี้ ศาลเจ&าในความปกครองของกระทรวงมหาดไทย จึงมีฐานะเสมือนองค�การ 
“ก่ึงรัฐ” ที่มิใช�องค�การภาครัฐและเอกชน แต�ถูกกํากับดูแลโดยภาครัฐ ภายใต&กฎหมายท่ีกําหนด
บทบาท ความสัมพันธ�และหลักการดําเนินงานให&กับศาลเจ&าและหน�วยงานภาครัฐท่ีทําหน&าท่ีกํากับดูแล 
รวมท้ังมีการดําเนินงานภายใต&นโยบายของภาครัฐที่กําหนดข้ึน ซ่ึงแตกต�างจากองค�การไม�แสวงหา
ผลกําไรอ่ืนๆ ท่ีมีอิสระในการดําเนินงานและการบริหารทรัพยากรจากภาครัฐและภาคเอกชน 

  หากพิจารณาในมิติการบริหารและการดําเนินงาน พบว�า มีความคล&ายคลึงกับ
องค�การไม�แสวงหาผลกําไรทั่วไป ที่เน&นการดําเนินงานตามเปmาหมายขององค�การในแง�การสร&าง
ประโยชน�และบริการสาธารณะ (Public services) ควบคู�ไปกับภาครัฐ โดยอาศัยความร�วมมือของ
ประชาชนและผู&คนที่สนใจหรือศรัทธาต�อภารกิจองค�กร แต�ทว�าศาลเจ&าในความปกครองของ
กระทรวงมหาดไทย ถูกกําหนดอํานาจหน&าที่ของผู&จัดการปกครองและผู&ตรวจตราสอดส�อง ซ่ึงเป*น
ตําแหน�งท่ีภาครัฐแต�งต้ังข้ึนให&ทําหน&าท่ีบริหารและดําเนินงานภายในศาลเจ&าและเป*นผู&ประสานงาน
ให&กับภาครัฐ ถือเป*นโครงสร&างองค�กรท่ีภาครัฐกําหนดข้ึนตายตัว จึงแตกต�างจากองค�การไม�แสวงหา
ผลกําไรท่ัวไปท่ีมีอิสระ ความหลากหลายและความไม�เป*นทางการของโครงสร&างองค�การ 

  สําหรับมิติของงบประมาณในการบริหารและการดําเนินงาน จะไม�มีการประกอบการ
เชิงพาณิชย�  ท่ีเน&นผลกําไร โดยการดําเนินการด&านงบประมาณของศาลเจ&าอาศัยเงินบริจาคและระดม
ทุนเพ่ือการบริหารจัดการตามหลักการของการเป*นองค�การไม�แสวงหาผลไร แต�ทว�ารายได&ท่ีเกิดข้ึน    
ไม�สามารถสะสมเป*นทรัพย�สินของศาลเจ&า โดยมีระเบียบข&อบังคับท่ีเป*นทางการกําหนดให&จัดส�งเข&าสู�รัฐ 
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และทรัพย�สินและสินทรัพย�ต�างๆ ถือเป*นกรรมสิทธิ์ของภาครัฐ แต�สามารถขอเบิกใช&ได&ตามความ
เหมาะสม ซ่ึงแตกต�างจากการบริหารงานขององค�การไม�แสวงหาผลกําไรท่ัวไป ท่ีงบประมาณจากการ
ระดมทุนและรับบริจาค ถือเป*นกรรมสิทธิ์ขององค�การและมีอิสระในการจัดการ 

  จากความแตกต�างดังท่ีกล�าวมาข&างต&น ทําให&ศาลเจ&าในความปกครองของกระทรวง 
มหาดไทย มีลักษณะเป*นองค�การไม�แสวงหาผลกําไรท่ีมีรูปแบบเฉพาะและแตกต�างจากหลักการของ
การเป*นองค�การไม�แสวงหาผลกําไรท่ัวไป ท่ีถึงแม&จะมีเปmาหมายในการดําเนินการเพ่ือประโยชน�สาธารณะ 
โดยไม�หวังผลตอบแทนเป*นผลกําไร และดําเนินงานด&วยทรัพยากรและงบประมาณจากการอาสาสมัคร 
การรับบริจาคและการระดมทุน แต�ถือเป*นองค�การท่ีมีความเก่ียวข&องและเป*นองค�การในกํากับของรัฐ 
รวมท้ังกรรมสิทธิ์ในทรัพย�สินต�างๆ รัฐเป*นผู&ถือครองกรรมสิทธิ์โดยชอบ 

  ภายใต&ลักษณะความแตกต�างของศาลเจ&าในความปกครองของกระทรวงมหาดไทยท่ี
กล�าวข&างต&น ทําให&สามารถวิเคราะห�ผู&แสดง (Actors) ที่มีบทบาทต�อการดําเนินงานขององค�กร 
กล�าวคือ ในการดําเนินงานของศาลเจ&าในความปกครองของกระทรวงมหาดไทย จะมีความสัมพันธ�
เก่ียวข&องกันระหว�างตัวแสดง 3 กลุ�ม ได&แก� (1) ศาลเจ&า (2) ภาครัฐโดยกรมการปกครองและ (3) เครือข�าย
ภาคประชาชนและสังคม ซ่ึงอธิบายได& ดังนี้ 

1. ผู&แสดงท่ีเป*นศาลเจ&า เป*นผู&แสดงบทบาทในการบริหารและดําเนินงานโดยตรงกับ
องค�กร โดยมีผู&แทนในการบริหารท่ีเป*นผู&จัดการปกครอง ผู&ตรวจตราสอดส�อง คณะกรรมการบริหาร
และคณะกรรมการดําเนินงาน ซ่ึงมุ�งขับเคลื่อนองค�การให&บรรลุเปmาหมายของการจัดต้ัง 

2. ผู&แสดงท่ีเป*นภาครัฐ เป*นผู&แสดงบทบาทในควบคุม กํากับดูแล หรือปกครองศาลเจ&า
ในความปกครอง ทําหน&าท่ีโดยกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ซ่ึงลักษณะของความสัมพันธ�
ของกรมการปกครองท่ีมีต�อศาลเจ&าเป*นไปในรูปแบบการควบคุมดูแลหรือกํากับอยู�ห�างๆ (Steering) 
โดยกระทําการผ�านการมอบนโยบายให&ปฏิบัติ การควบคุมผ�านผู&จัดการปกครองและผู&ตรวจตรา
สอดส�อง และควบคุมบัญชีและงบประมาณด&านการเงิน 

3. ผู&แสดงท่ีเป*นเครือข�ายภาคประชาชนและสังคม เป*นผู&แสดงบทบาทในการสนับสนุน
การบริหารและการดําเนินงานของศาลเจ&า ด&วยการสนับสนุนช�วยเหลือและบริจาคกําลังทรัพย� กําลัง
แรงกายและความร�วมมือต�างๆ ท่ีใช&เป*นทรัพยากรในการดําเนินงาน 

  จากข&อพิจารณาถึงตัวแสดงที่เกี่ยวข&องตามที่กล�าวมา ยิ่งทําให&ความเป*นองค�การ
ไม�แสวงหาผลกําไร ประเภทศาลเจ&าในความปกครองของกระทรวงมหาดไทย เกิดความแตกต�างกับ
องค�การไม�แสวงหาผลกําไรโดยทั่วไปที่ตัวแสดงสําคัญ คือ องค�การและเครือข�ายประชาชน หรือใน
บางกรณีมีภาครัฐเข&ามามีส�วนร�วมแต�ยังคงอิสระต�อการแทรกแซงของภาครัฐ ซ่ึงมิใช�การทําหน&าท่ี
ปกครองโดยตรงเช�นเดียวกันศาลเจ&าในความปกครองของกระทรวงมหาดไทย 
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  ด&วยเหตุนี้ การศึกษาแนวคิดเก่ียวกับการสร&างความเป*นองค�การท่ียั่งยืนของศาลเจ&า
ในความปกครองของกระทรวงมหาดไทย จึงจําเป*นต&องศึกษาจากลุ�มแนวคิดที่มีบริบทเฉพาะและ
สอดคล&องกับลักษณะศาลเจ&าตามท่ีกล�าวมา โดยผู&วิจัยศึกษาเอกสาร วรรณกรรมและงานวิจัยท่ีเก่ียวข&อง
กับประเด็นการพัฒนาองค�การไม�แสวงหาผลกําไรสู�การเป*นองค�การท่ียั่งยืนจากแนวคิด 3 กลุ�มแนวคิด 
ได&แก� (1) กลุ�มแนวคิดการพัฒนาองค�การไม�แสวงหาผลกําไรให&เกิดความยั่งยืน  (2) กลุ�มแนวคิดการพัฒนา
องค�การให&เกิดการบริหารจัดการท่ีดี (Good Governance) และ (3) กลุ�มแนวคิดการบริหารปกครอง  
(Governance)  

  โดยสาระสําคัญของแนวคิดทั้ง 3 กลุ�มแนวคิด มุ�งเปmาหมายในการพัฒนาองค�การ
ประเภทต�างๆ ให&เกิดความยั่งยืน ท้ังในมิติของภาครัฐและมิติขององค�การไม�แสวงหาผลกําไร ซ่ึงจาก
การศึกษาและวิเคราะห�แนวคิดจากกลุ�มต�างๆ พบจุดเน&นในการพัฒนาท่ีแตกต�างกัน ดังนี้ 

1. กลุ�มแนวคิดการพัฒนาองค�การไม�แสวงหาผลกําไรให&เกิดความยั่งยืน มีจุดเน&นใน
การพัฒนาองค�การไม�แสวงหาผลกําไรให&เกิดความยั่งยืนภายใต&ความหมายของ Weerawardena et al. 
(2010: 347) ท่ีเสนอว�า การเป*นองค�การที่สามารถอยู�รอดและดําเนินงานต�อเนื่องในการสนับสนุน
สังคม สามารถสร&างความศรัทธาและความเชื่อม่ันจากชุมชน สังคมและผู&ท่ีเก่ียวข&อง  

   โดยมีแนวทางในการจัดการองค�การ ด&วยการยึดม่ันในเปmาหมายขององค�การท่ีมุ�ง
เปmาหมายเพ่ือสังคมและขับเคลื่อนด&วยการพัฒนาระบบกลไกในการบริหารองค�การและกลยุทธ�ต�างๆ 
ท่ีมุ�งความอยู�รอด การแข�งขัน การพ่ึงพาตนเอง การสร&างความร�วมมือ การสร&างรายได&และลดรายจ�าย 
(Drucker, 2005, Weerawardena et al., 2010) รวมท้ังสร&างการความเชื่อม่ันจากสังคม (ensuring) 
จากการสร&างความพร&อมรับผิดชอบ (accountability) เน&นการมีส�วนร�วมจากสังคมให&เกิดความร�วมมือ
เพ่ือเพ่ิมสมรรถนะทางการบริหาร (capacity and collaboration) และการประยุกต�แนวคิดการ
ประกอบการเพ่ือสังคม (social enterprise) (Worth, 2012, Felicio et al., 2013) ด&วยการปรับ
โครงสร&างองค�การไม�แสวงหาผลกําไรให&เป*นองค�การแบบผสมผสาน (hybrid organizations) หรือ
องค�การภาคท่ีสี่ (fourth sector) ระหว�างองค�การทางธุรกิจท่ีมีการดําเนินงานในรูปแบบองค�กรธุรกิจ
เอกชน (business model) แต�มุ�งเปmาหมายเชิงสังคมเพ่ือความเป*นองค�การสาธารณะ (Worth, 2012: 
22 – 25, Smith, 2010)  

   ท้ังนี้ จากการสรุปสาระสําคัญของการจัดการองค�การไม�แสวงหาผลกําไรให&เกิด
ความยั่งยืนสามารถอธิบายได&ว�า องค�การไม�แสวงหาผลกําไรสามารถสร&างความยั่งยืนได&จากมุมมอง 
3 ลักษณะ คือ       

1. การสร&างความยั่งยืนให&กับระบบการเงินขององค�การ (financial sustainable) 
(Wilkstrom, 1997) ท่ีเน&นความสมดุลด&านการเงินกับภารกิจ ท่ีเน&นเรื่องของกลไกราคา คุณภาพการ
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ให&บริการ ความคุ&มค�า ระบบงบประมาณ การเพ่ิมคุณภาพของบริการ กลยุทธ�การตลาด (Chetkovich 
and Frumkin, 2003)  

2. การสร&างการประกอบการเพ่ือสังคม (social entrepreneur) (Weerawardena 
et al., 2010: 355, Peredo and Mclean, 2006) ท่ีเน&นประสิทธิภาพการดําเนินงานขององค�การท่ี
สมดุลกับการสร&างคุณค�าทางสังคม ด&วยกลไกทางการจัดการ กลไกทางการบริหารธุรกิจ (business 
models) ภายใต&เปmาหมายและภารกิจทางสังคม (social mission) ด&วยการสร&างการประกอบการ
เพ่ือสังคม (social entrepreneur) และการตลาดเพ่ือสังคม (Social marketing) (Binney and 
Brennan, 2011) ให&กับองค�การไม�แสวงหาผลกําไร   

3. การบริหารความสัมพันธ�ระหว�างภาครัฐ มิใช�รัฐและเอชน ในฐานะของภาครัฐท่ี
มีความสัมพันธ�ในเชิงการกํากับดูแล และเครือข�ายความร�วมมือต�างๆ ในฐานะ ภาคส�วนต�างๆ ท่ีมี
บทบาทในการช�วยเหลือหรือสนับสนุนซ่ึงกันและกัน และการมีบทบาทการมีส�วนร�วมในการกําหนด
นโยบายร�วมกับภาครัฐ (Smith, 2010) 

2. กลุ�มแนวคิดการพัฒนาองค�การให&เกิดการบริหารจัดการท่ีดี (Good Governance) 
ภายใต&ความหมายของ World Bank (1989; 1992) ท่ีเชื่อว�า องค�การท่ียั่งยืนต&องเกิดจากการมี
กระบวนการบริหารจัดการท่ีดีหรือมีระบบธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการองค�การ (Good Governance) 
ซ่ึงความหมายดังกล�าว สอดคล&องกับการนําพาองค�การสู�การพัฒนาท่ียั้งยืน (Sustainable development) 
(Rhodes, 1996) และสอดคล&องกับบริบทของสังคมไทย ตามพระราชกฤษฎีกาว�าด&วยหลักเกณฑ�และ
วิธีการบริหารกิจการบ&านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 ที่ใช&แนวทางการบริหารท่ีดีสําหรับองค�การทุกระดับ 
(สถาบันพระปกเกล&า, 2549; ลาชิต ไชยอนงค�, 2556) รวมท้ัง Maynard et al. (2001) ท่ีเชื่อว�า การสร&าง
กลไกในการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลหรือการบริหารจัดการท่ีดีให&เกิดกับองค�การไม�แสวงหา    
ผลกําไร จะเป*นแนวทางสร&างความสําเร็จในการดําเนินงานขององค�การไม�แสวงหาผลกําไร 
   โดยแนวคิดธรรมาภิบาล ถือเป*นเทคนิคทางการจัดการ (managerial) ท่ีเน&นสร&าง
ความมีประสิทธิผล ประสิทธิภาพและความประหยัดของการบริหารงานระบบต�างๆ ภายในองค�การ 
(internal system) หากองค�การไม�แสวงหาผลกําไรมีการดําเนินงานตามแนวคิดการบริหารจัดการท่ีดี
ด&วยระบบธรรมาภิบาลดังกล�าว จะส�งผลต�อการดําเนินงานขององค�การให&เกิดประสิทธิผลและ
ประสิทธิภาพสูงข้ึน โดยเฉพาะอย�างยิ่งมีความเหมาะสมกับองค�การการกุศล เนื่องจากการบริหาร
จัดการอย�างมีธรรมาภิบาล สามารถทําให&สังคมเกิดความเชื่อม่ันว�า องค�การไม�แสวงหาผลกําไรเหล�านั้น
มาการบริหารจัดการอย�างเป*นระบบ มีข้ันตอนการพิจารณาและสามารถตรวจสอบได& ภายใต&ความเชื่อ
เรื่องของความรับผิดชอบและการสร&างการยอมรับจากสังคม (Maynard et al., 2001) 
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3. กลุ�มแนวคิดการบริหารปกครอง (Governance) เป*นแนวคิดท่ีมีจุดเน&นในแง�ของ
กระบวนการของการปกครองแนวใหม� (new process of governing) ท่ีเป*นการบริหารปกครองใน
ลักษณะเครือข�ายความร�วมมือและการแสดงบทบาทความสัมพันธ�ระหว�างองค�การภาครัฐ ภาคเอกชน
และองค�การไม�แสวงหาผลกําไรในประเด็นท่ีเก่ียวข&องกับบริการสาธารณะ ท่ีมีบทบาทในการพัฒนา
สังคมควบคู�ไปกับภาครัฐ (Rhodes, 1997: 53) โดยความสัมพันธ�ท่ีมีต�อกันระหว�างภาครัฐกับภาคเอกชน
และองค�การไม�แสวงหาผลกําไร ในลักษณะท่ีภาครัฐท่ีทําหน&าท่ีปกครอง ดูแลและกํากับทิศทางของ
องค�การต�างๆ ในสังคม องค�กรในกํากับหรือในความปกครอง (steering) ตามการบริหารปกครอง
แบบเก�า (old governance) ท่ีเน&นวิธีการดําเนินงานแบบลําดับการบังคับบัญชา (hierarchical government) 
และองค�การภาคส�วนต�างๆ ท่ีบทบาทและการมีส�วนร�วมกับการจัดการประเด็นสาธารณะและบริการ
สาธารณะต�างๆ โดยมีการทํางานในลักษณะเครือข�ายทางสังคมที่สามารถบริหารจัดการตนเอง ซ่ึง
ภาครัฐมีบทบาทเป*นเพียงผู&กํากับดูแลและอํานวยความสะดวก ตามการบริหารปกครองแนวใหม� 
(new governance) ที่เน&นการดําเนินงานแบบแนวระนาบ (horizontal governing) (Rhodes, 
1996, พัชรี สิโรรส, 2558: 89 - 90)  

   ตัวอย�างของความสัมพันธ�ระหว�างภาครัฐและองค�การต�างๆ ที่เกี่ยวข&องกับการ
บริการสาธารณะตามแนวคิดการบริหารปกครอง เช�น การบริหารงานของมหาวิทยาลัยในกํากับของ
รัฐในปjจจุบัน ที่มีบริบทใกล&เคียงกับ “การบริหารรัฐกิจ” ท่ีครอบคลุมมิติการบริหารในการบริหาร
กระบวนการจัดการต�างๆ ภายในองค�การ และมิติการปกครองในการบริหารและจัดการความสัมพันธ�
กับภาครัฐและเครือข�ายทางสังคม ท่ีมีภาครัฐคอยชี้นําและกํากับดูแล รวมท้ังกระบวนการสร&างความ
ร�วมมือจากภาคประชาชนในการจัดบริการสาธารณะร�วมกับภาครัฐ  (อัมพร ธํารงลักษณ�, 2553: 22)  

   แนวคิดการบริหารปกครอง มีจุดเน&นสําคัญมีเปmาหมายสูงสุด คือ การสร&างการ
ปกครองในระดับต�างๆ ของสังคมท่ีสามารถบริหารจัดการตนเองได&โดยปราศจากรัฐบาลหรือภาครัฐ 
(governance without government) (Rhodes, 1996) โดยพยายามจํากัดและลดบทบาทในการ
ดําเนินงานของภาครัฐ ท่ีเป*นผู&ดําเนินกิจกรรมบริการสาธารณะ แต�เน&นการเป|ดพ้ืนท่ีให&กับภาคส�วนต�างๆ 
ท้ังองค�การภาครัฐ เอกชนและประชาสังคม ให&มีส�วนร�วมในการดําเนินงานและจัดการตนเอง รัฐเพียง
ทําหน&าท่ีกํากับดูแลอย�างห�างๆ (Bekkers et al., 2007: 3) 

   ตามแนวคิดของ Rhodes (1996: 652 - 667) ได&นําเสนอลักษณะการนําแนวคิด
การบริหารปกครองไปประยุกต�ใช&สําหรับการดําเนินงานของภาครัฐ ภาคเอกชนและองค�การ
ไม�แสวงหาผลกําไร ท่ีประกอบด&วย 6 ลักษณะ ได&แก� 

1. ลักษณะการลดขนาดภาครัฐ (governance as minimal state) เป*นการลด
บทบาทภาครัฐในการดําเนินงาน แต�อาศัยการแทรกแซงสาธารณะและการใช&กลไกตลาดหรือก่ึงตลาด
ในการส�งมอบบริการสาธารณะ  
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2. ลักษณะการใช&แนวคิดบรรษัทภิบาลในการบริหารงานและองค�การ (governance  
as corporate governance) เป*นการกําหนดทิศทางและชี้นําการดําเนินงานให&องค�การดําเนินงาน
อย�างโปร�งใส เป|ดเผยข&อมูล ซื่อสัตย�ต�อการปฏิบัติงานและมีความสามารถในการรับผิดชอบได& 
(accountability) 

3. ลักษณะการจัดการภาครัฐแนวใหม� (governance as new public management) 
เป*นการเน&นหลักการในเชิงการจัดการนิยม (managerialism) ท่ีเน&นการบริหารจัดการแบบองค�การ
ธุรกิจ และพยายามทําให&ภาครัฐเป*นผู&ประกอบการและพ้ืนทางความเชื่อทางเศรษฐศาสตร�เชิงสถาบัน
แนวใหม� (new institutional economic) ท่ีเน&นการแข�งขันภายใต&กลไกทางการตลาด  เพ่ือใช&ใน
การบริหารสาธารณะ โดยการบริหารปกครองในมิติของการจัดการภาครัฐแนวใหม�มีเปmาหมายสําคัญ
ในการมุ�งสร&างประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและความคุ&มค�าหรือการประหยัดในการบริหารจัดการ  

4. ลักษณะการใช&แนวคิดธรรมาภิบาลในการบริหารงานและองค�การ (governance 
as good governance) เพ่ือให&เกิดการบริหารงานองค�การท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ด&วยการ
ดําเนินงานท่ีเน&นการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบข&อบังคับอย�างเคร�งครัด (Rule of Laws) ซ่ึงยึดม่ัน
ในความถูกต&อง  (Morality) เพื่อให&เกิดความโปร�งใสและสามารถตรวจสอบได& (Transparency)  
อาศัยกระบวนการมีส�วนร�วม (Participation) มีความรับผิดชอบต�อการดําเนินงาน (Responsibility) 
และมุ�งใช&ทรัพยากรให&เกิดความคุ&มค�าสูงสุด (Cost – effectiveness or Economy) 

5. ลักษณะการบริหารงานด&วยระบบการเชื่อมโยงปฏิสัมพันธ�ทางสังคม (governance 
as socio – cybernetic system) เป*นการสร&างความร�วมมือจากภาคส�วนต�างๆ ของสังคมท้ังภาครัฐ 
ภาคเอกชนและภาคประชาชน โดยภาครัฐแสดงบทบาทในการกระตุ&นให&เกิดการรวมพลังกันของภาค
ส�วนต�างๆ เหล�านั้น ให&เข&ามามีบทบาทในการสนับสนุน แบ�งปjน แลกเปลี่ยนทรัพยากรท่ีมีอยู�หรือมี
ความเชี่ยวชาญ 

6. ลักษณะการบริหารปกครองด&วยการใช& เครือข�ายบริหารจัดการตนเอง 
(governance as self – organization network) เป*นการเป|ดพ้ืนท่ีให&ผู&แสดงจากภาคส�วนต�างๆ            
ในสังคม อาทิ ภาครัฐ ภาคเอกชนประชาชนและสังคม ในระดับและองค�การท่ีหลากหลาย เข&ามามี
บทบาทในการบริหารจัดการสาธารณะ หรือการส�งมอบบริการสาธารณะต�างๆ ให&กับสังคม โดยปราศจาก 
การควบคุมหรือกํากับโดยภาครัฐ รวมถึงกระจายอํานาจให&กับท&องถ่ินในการบริหารสาธารณะ ภายใต&
ความไว&วางใจ การสนับสนุนกันและกัน การร�วมมือระหว�างกัน  

  จากการศึกษาแนวคิดในการพัฒนาแนวทางการจัดการศาลเจ&าในความปกครองของ
กระทรวงมหาดไทยสู�การเป*นองค�การท่ียั่งยืน ด&วยการศึกษาแนวคิดท้ัง 3 กลุ�มตามท่ีกล�าวมาข&างต&น 
จากเอกสาร วรรณกรรมและงานวิจัยท่ีเก่ียวข&อง ผู&วิจัย พบว�า ถึงแม&ท้ัง 3 กลุ�มแนวคิด จะนําเสนอ
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แนวทางสําหรับการพัฒนาองค�การไม�แสวงหาผลกําไรไปสู�การเป*นองค�การท่ียั่งยืน แต�ท้ัง 3 กลุ�ม
แนวคิด ต�างมีประเด็นและจุดเน&นท่ีแตกต�างกัน รวมท้ังมีข&อจํากัดบางประการท่ีควรคํานึงถึง  

  เม่ือวิเคราะห�บริบทและลักษณะขององค�การไม�แสวงหาผลกําไรประเภทศาลเจ&าใน
ความปกครองของกระทรวงมหาดไทยกับแนวคิดการพัฒนาจากกลุ�มแนวคิดท้ัง 3 กลุ�ม ผู&วิจัย 
สามารถสรุปประเด็นท่ีได&จากการศึกษาแนวคิดต�างๆ ดังนี้ 

1. แนวคิดส�วนใหญ�ท่ีเก่ียวข&องกับการพัฒนาองค�การไม�แสวงหาผลกําไรสู�การเป*น
องค�การท่ียั่งยืน มักเสนอการปรับเปลี่ยนองค�การสู�การประกอบการในเชิงธุรกิจ โดยมีแบบแผนการ
ดําเนินตามอย�างธุรกิจ รวมทั้งให&ความสําคัญกับประเด็นการเงินและการคลังเป*นหลัก ซ่ึงถือเป*น
ประเด็นท่ีมีความอ�อนไหวและความสุ�มเสี่ยงต�อการดําเนินงานของศาลเจ&าในความปกครองของ
กระทรวงมหาดไทย ท่ีเป*นองค�การทางความเชื่อท่ีเก่ียวข&องกับหลักการทางศาสนา และต&องดําเนินงาน
ภายใต&นโยบายการกํากับและควบคุมโดยกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย เก่ียวกับการห&ามเรี่ย
ไร�เงินและการแสวงหาผลกําไรในเชิงธุรกิจ และอาจสุ�มเสี่ยงต�อภาพลักษณ�การเป*น “ธุรกิจความเชื่อ
เชิงพาณิชย� หรือ พุทธพาณิชย�”  

2. ข&อจํากัดของกลุ�มแนวคิดการพัฒนาองค�การให&เกิดการบริหารจัดการท่ีดี (Good 
Governance) พบว�า เป*นแนวคิดท่ีเน&นสร&างความมีประสิทธิผล ประสิทธิภาพและความประหยัดของ
การบริหารงานระบบต�างๆ ภายในองค�การ (internal system) แต�ทว�าเป*นการเน&นเพียงสภาพแวดล&อม
ภายโดยอาจมองข&ามสภาพแวดล&อมภายนอก ท่ีสามารถสร&างความผันแปรกับการบริหารท่ีมีประสิทธิผล
และประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอย�างยิ่ง การเป*นศาลเจ&าในความปกครองของกระทรวงมหาดไทย ท่ีต&อง
คํานึงถึงกฎหมาย นโยบายหรือแนวทางในการกํากับดูแลของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย 
หรือการสร&างคุณค�าและความร�วมมือต�างๆ ขององค�การกับชุมชนหรือสังคม ท่ีเป*นสภาพแวดล&อม
ภายนอกและยากต�อการควบคุม ซ่ึงมีผลต�อการบริหารและการดําเนินงาน และอาจส�งผลต�อการสร&าง
ความยั่งยืนให&กับองค�การไม�แสวงหาผลกําไรประเภทศาลเจ&าในความปกครองของกระทรวงมหาดไทย 

3. ความเหมาะสมในการนําไปใช&ของกลุ�มแนวคิดการบริหารปกครอง  (Governance) 
พบว�า จุดเน&นของแนวคิดการบริหารปกครอง ท่ีเน&นการแสดงบทบาทและความสัมพันธ�ของผู&แสดง 
(Actors)  จากภาคส�วนต�างๆ ท่ีเก่ียวข&องกับการบริการสาธารณะ ท้ังในส�วนของภาครัฐ ภาคเอกชน
องค�การไม�แสวงหาผลกําไร เครือข�ายประชาชนและสังคม ท่ีมีส�วนในการดําเนินกิจการสาธารณะหรือ
พัฒนาบริการสาธารณะร�วมกับภาครัฐ ทําให&ผู &วิจัยวิเคราะห�ได&ว�า บริบทและลักษณะของการ
ดําเนินงานของศาลเจ&าในความปกครองของกระทรวงมหาดไทย ท่ีมีความเก่ียวข&องกับผู&แสดงใน
บทบาทต�างๆ มีความสอดคล&องกับแนวคิดการบริหารปกครอง  
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   ท้ังนี้ สามารถวิเคราะห�ได&จากคุณลักษณะสําคัญของแนวคิดการบริหารปกครอง 
ตามแนวคิดของ Rhodes (1996: 660; 1997: 53) พบว�า ศาลเจ&าในความปกครองของ
กระทรวงมหาดไทย มีบริบทท่ีสอดคล&องกับการแนวคิดการบริหารปกครองใน 4 คุณลักษณะ ได&แก�  

1. เป*นการพึ่งพาอาศัยกันระหว�างองค�การและหน�วยงานในภาคส�วนต�างๆ ท้ัง
ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคมหรือองค�การภาคท่ี 3 (องค�การไม�แสวงหาผลกําไร) ซ่ึงแสดงถึง
ขอบเขตในการแบ�งบทบาทหน&าท่ีท่ีไม�สามารถแบ�งได&อย�างชัดเจนและแบ�งแยกออกจากกันได&เด็ดขาด 
ในทางตรงกันข&ามภาคส�วนต�างๆ ได&แสดงบทบาทและความร�วมมือในความรับผิดชอบต�อสังคมมากข้ึน  

2. เป*นการปะทะสังสรรค�หรือปฏิสัมพันธ�ระหว�างสมาชิกในเครือข�ายปกครองหรือ
ตัวแสดงต�างๆ อย�างต�อเนื่อง ด&วยความจําเป*นในด&านต�างๆ ท้ังการแลกเปลี่ยนความรู& ทรัพยากร และ
การเจรจาประนีประนอมเปmาหมายร�วมกัน 

3. การปฏิสัมพันธ�หรือการปะทะสังสรรค�ระหว�างกันของสมาชิกหรือผู&แสดงใน
เครือข�ายปกครอง มีลักษณะคล&ายเกมส� แต�ต้ังอยู�บนฐานของความไว&วางใจต�อกัน และปฏิบัติตามกฎ
กติกาข&อตกลงต�างๆ ท่ีตกลงไว&ร�วมกัน 

4. มีความสามารถในการบริหารปกครองตนเองโดยรฐัทําหน&าท่ีกํากับดูแลอยู�ห�างๆ  
   ด&วยเหตุนี้ บริบทและลักษณะการดําเนินงานของศาลเจ&าในความปกครองของ

กระทรวงมหาดไทย จึงสามารถอธิบายความสัมพันธ�ของผู&แสดงกลุ�มต�างๆ ท่ีมีส�วนต�อการดําเนินงาน
ขององค�กร โดยมีความสอดคล&องกับแนวคิดการบริหารปกครองของ Fenger and Bekkers (2007: 
21 – 28) ที่อธิบายรูปแบบความสัมพันธ�ขององค�การในภาคส�วนต�างๆ ในหลายระดับ ท่ีเรียกว�า 
“รูปแบบท่ีเกี่ยวข&องกับภาคส�วนต�างๆ หลายระดับ (Mulit – Level Governance)” ท่ีมีส�วน
เก่ียวข&องกับบริการสาธารณะหรือนโยบายสาธารณะ   ซ่ึงเป*นการบริหารปกครองในรูปแบบมุ�งเน&น
การสร&างความร�วมมือในการบริหารบริการหรือนโยบายสาธารณะท่ีเก่ียวข&องและสัมพันธ�กับภาคส�วนต�างๆ 
ท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม องค�การไม�แสวงหาผลกําไร รวมท้ังระดับของการเป*น
องค�การภาครัฐ เหนือรัฐ ใต&รัฐหรือลอดรัฐ ท้ังภายในและภายนอกประเทศ ท่ีมีส�วนในการแก&ไขและ
พัฒนาสังคม  

   จากบริบทท่ีมีความใกล&เคียงกันของการดําเนินงานของศาลเจ&าในความปกครอง
ของกระทรวงมหาดไทยและแนวคิดการบริหารปกครอง จึงเป*นหนทางสําคัญหรือทิศทางท่ีจะพัฒนา
ระบบความสัมพันธ�และบทบาทในกระบวนการดําเนินงานท่ีมีผู&เก่ียวข&องเป*นผู&แสดงในหลายระดับ
ตามท่ีกล�าวมา หากพิจารณาตามแนวคิดของ Pierre and Peters (2000: 14 – 24) จึงถือเป*นการ
บริหารปกครองในรูปแบบของกระบวนการ (Governance as process) ซึ่งมีมุมมองที่มุ�งสร&าง
กระบวนการดําเนินงานท่ีเน&นรูปแบบของการกํากับดูแลและการสร&างความร�วมมือ (Governance as 
steering and coordinating) กล�าวคือเป*นกระบวนการ ท่ีมีหลักการสําคัญในการบริหารปกครอง 
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ด&วยการลดบทบาทของภาครัฐแต�ให&ความสําคัญกับกระบวนการบริหารปกครองท่ีเกิดจากภาคส�วนต�างๆ 
และความร�วมมือท่ีเกิดข้ึน โดยมุ�งให&เกิดปฏิสัมพันธ�ในเชิงแลกเปลี่ยนและมีอิสระในการปกครอง
ตนเอง ซ่ึงภาครัฐทําหน&าท่ีกํากับดูแลอย�างห�างๆ  

   จากความสําคัญของแนวคิดการบริหารปกครอง จึงเป*นเหตุผลสําคัญสําหรับการ
กําหนดทิศทางให&การดําเนินงานของศาลเจ&าในความปกครองของกระทรวงมหาดไทย เป*นไปตาม
กระบวนการของการปกครองแนวใหม� (new process of governing) ท่ีเน&นการดําเนินงานแบบแนว
ระนาบ (horizontal governing) โดยเป*นการบริหารปกครองในลักษณะเครือข�ายความร�วมมือและ
การแสดงบทบาทความสัมพันธ�ระหว�างองค�การภาครัฐ ภาคเอกชนและองค�การไม�แสวงหาผลกําไรใน
ประเด็นท่ีเก่ียวข&องกับการดําเนินภารกิจ บทบาทและกิจกรรมของศาลเจ&าท่ีมีคุณค�าต�อสาธารณะ
ร�วมกัน  

   จุดเน&นของแนวคิดดังกล�าว ถือว�ามีลักษณะที่สอดคล&องกับบริบทขององค�การ
ไม�แสวงหาผลกําไรศาลเจ&าในความปกครองของกระทรวงมหาดไทย ท่ีการดําเนินงานของศาลเจ&ามี
ความเก่ียวข&องกับผู&แสดงท้ัง 3 กลุ�ม ได&แก� ผู&แสดงบทบาทตัวองค�การ ผู&แสดงบทบาทภาครัฐและ
ผู&แสดงบทบาทเครือข�ายภาคประชาชนและสังคม โดยเฉพาะอย�างยิ่งตัวแสดงที่เป*นภาครัฐ โดย
กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทยในฐานะองค�การท่ีทําหน&าท่ีกํากับดูแลศาลเจ&าในความปกครอง 
และผู&แสดงท่ีเป*นเครือข�ายภาคประชาชนและสังคม ท่ีมีบทบาทในการเป*นผู&สนับสนุนทรัพยากรการ
ดําเนินงานของศาลเจ&า 

4. การประยุกต�ใช&แนวคิดจากการศึกษาเอกสาร วรรณกรรม แนวคิดและงานวิจัย
ท่ีเก่ียวข&อง ผู&วิจัย พบว�า หากจําแนกผู&แสดง (Actors) ท่ีเก่ียวข&องกับการบริหารและการดําเนินงาน
ของของศาลเจ&าในความปกครองของกระทรวงมหาดไทย ออกเป*น 3 กลุ�ม ได&แก� ผู&แสดงบทบาทตัว
องค�การ ผู&แสดงบทบาทภาครัฐและผู&แสดงบทบาทเครือข�ายภาคประชาชนและสังคม ซ่ึงสามารถ
อธิบายได&จากแนวคิดการบริหารปกครองในมิติความสัมพันธ�เชิงโครงสร&างท่ีผู&แสดงต�างๆ แสดง
บทบาทต�อกัน อันเป*นสภาพแวดล&อมภายนอก (External environment) ท่ีมีปฏิสัมพันธ�ต�อกัน 
แต�ท้ังนี้ ยังสามารถประยุกต�ใช&แนวคิดต�างๆ สนับสนุนการบริหารจัดการภาคในของแต�ละกลุ�มผู&แสดง 
ได&แก� (1) ข&อเสนอในการพัฒนาจากกลุ�มแนวคิดการพัฒนาองค�การไม�แสวงหาผลกําไรให&เกิดความ
ยั่งยืน ในมิติการเสริมสมรรถนะทางการบริหารด&วยการพัฒนาระบบกลไกในการบริหารองค�การและ
กลยุทธ�ต�างๆ ท่ีมุ�งความอยู�รอด เท�าทันการแข�งขัน การพ่ึงพาตนเอง การสร&างความร�วมมือ การสร&าง
รายได&และลดรายจ�าย ภายใต&การยึดม่ันในเปmาหมายขององค�การท่ีมุ�งเปmาหมายเพ่ือสังคม และ (2) กลุ�ม
แนวคิดการพัฒนาองค�การให&เกิดการบริหารจัดการท่ีดี (Good Governance) ท่ีเน&นสร&างความมี
ประสิทธิผล ประสิทธิภาพและความประหยัดของการบริหารงานระบบต�างๆ ภายในองค�การ (internal 
system) หรือศาลเจ&าให&มีระบบการบริหารจัดการท่ีดี ซ่ึงเป*นหนึ่งในหลักการของแนวคิดการบริหาร
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ปกครอง โดยผู&วิจัยสามารถนําไปเป*นแนวทางสําหรับการพัฒนามาตรการทางการจัดการและนโยบาย
สําหรับการขับเคลื่อนการดําเนินงานของผู&แสดงต�างๆ ได& 

   ด&วยเหตุนี้ ผู&วิจัย มีความคิดเห็นว�า แนวคิดการบริหารปกครอง สามารถนําไป
ประยุกต�ใช&ในการสร&างทิศทางในการพัฒนาแนวทางการจัดการศาลเจ&าในความปกครองของ
กระทรวงมหาดไทยสู�การเป*นองค�การท่ียั่งยืนได& เนื่องจากแนวคิดการบริหารปกครองสามารถอธิบาย
บทบาทและความสัมพันธ�ต�อเปmาหมายด&านการดําเนินกิจการและบริการสาธารณะของผู&แสดง 
(Actors) ท้ัง 3 กลุ�ม ท่ีเก่ียวข&องกับการบริหารและการดําเนินงานของของศาลเจ&าในความปกครอง
ของกระทรวงมหาดไทย ได&แก� ผู&แสดงบทบาทตัวองค�การ ผู&แสดงบทบาทภาครัฐและผู&แสดงบทบาท
เครือข�ายภาคประชาชนและสังคม ได&อย�างเหมาะสม ซ่ึงจะเป*นประโยชน�ท่ีผู&วิจัยจะนําแนวคิดการ
บริหารปกครองผนวกกับบทบาทของผู&แสดงท้ัง 3 กลุ�ม เพ่ือใช&เป*นทิศทางและแนวโน&มต้ังต&นท่ีควรจะ
เป*นสําหรับการกําหนดมาตรการทางการจัดการและนโยบายในการขับเคลื่อนท่ีสอดคล&องในลําดับ
ต�อไป 

1.3 การกําหนดทิศทางการพัฒนาแนวทางการจัดการด'วยการประยุกต�ใช'แนวคิดการ
บริหารปกครอง (Governance)  

  เม่ือพิจารณาทิศทางและแนวโน&มจากข&อมูลผลการศึกษาตามข้ันตอนท่ี 1 ท่ีปรากฏ
ตามตารางท่ี 6 พบว�า ประเด็นท่ีควรยึดถือและประยุกต�ใช&ให&เกิดประโยชน�  ประเด็นท่ีควรปรับปรุง
แก&ไข ประเด็นท่ีควรพัฒนาต�อยอดและประเด็นท่ีควรควบคุม หลีกเลี่ยงและจัดการความเสี่ยง ถือเป*น
แนวโน&มท่ีควรกําหนดทิศทางในดําเนินการบริหารและดําเนินงานให&สอดคล&องของสถานภาพการ
ดําเนินงานของศาลเจ&าในความปกครองของกระทรวงมหาดไทยท่ีเกิดข้ึนในปjจจุบัน โดยผู&วิจัยสังเคราะห�
ประเด็นแนวโน&มท่ีเกิดข้ึน เพ่ือพิจารณาถึงทิศทางท่ีควรดําเนินการ พบว�า มีความสอดคล&องกับมิติการ
ดําเนินงาน 3 มิติ ได&แก� (1) มิติการบริหารองค�การ (2) มิติการปกครองจากภาครัฐ กลไกภาครัฐและ
ความสัมพันธ�กับภาครัฐ และ (3) มิติการบริหารเครือข�ายความร�วมมือหรือความสัมพันธ�ของภาครัฐ 
ภาคเอกชน ประชาชนและสังคม  

  ทั้งนี้ หากทบทวนถึงผู&เกี่ยวข&องสําหรับการดําเนินงานตามทิศทางการดําเนินงาน
ท้ัง 3 มิติ เพ่ือรองรับแนวโน&มจากสถานภาพการดําเนินงานของศาลเจ&าในความปกครองของ
กระทรวงมหาดไทยในปjจจุบัน พบว�า จําเป*นต&องอาศัยผู&ท่ีเก่ียวข&องกับการดําเนินงานของศาลเจ&า 
โดยสอดคล&องกับการวิเคราะห�บทบาทของผู&แสดงท้ัง 3 กลุ�มตามท่ีกล�าวมา ซ่ึงผู&แสดงต�างๆ จะแสดง
บทบาทท่ีส�งผลต�อการดําเนินงานของศาลเจ&าในลักษณะที่แตกต�างกันไปตามบทบาทของแต�ละกลุ�ม 
ผู&แสดง  
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  ด&วยเหตุนี้ การสังเคราะห�ทิศทางในการพัฒนาแนวทางการจัดการตามแนวคิดการ
บริหารปกครอง (Governance) จึงสามารถกําหนดตามความสอดคล&องระหว�างมิติการดําเนินงานท่ี
เป*นแนวโน&มจากการสังเคราะห�ข&อมูลผลการศึกษาตามขั้นตอนที่ 1 ให&เหมาะสมกับบทบาทและ
ความสัมพันธ�ของผู&แสดงบทบาทตัวองค�การ (ศาลเจ&า) ผู&แสดงบทบาทภาครัฐและผู&แสดงบทบาท
เครือข�ายภาคประชาชนและสังคม ท่ีควรแสดงบทบาทและความสัมพันธ�ต�อกันในประเด็นแนวคิดการ
บริหารปกครอง  ท่ีเน&นกระบวนการในการปกครองแนวใหม� (new governance) ซ่ึงเปลี่ยนบทบาท 
กฎระเบียบต�างๆ และวิธีการดําเนินงานจากการปกครองจากภาครัฐแบบลําดับการบังคับบัญชา 
(hierarchical government) เพียงอย�างเดียวในมิติขององค�การในความปกครอง มาเป*นแนวระนาบ 
(horizontal governing) ซ่ึงดําเนินการโดยเน&นความร�วมมือจากเครือข�ายภาคส�วนต�างๆ ของสังคม  

  โดยผู&วิจัยอาศัยแนวคิดการบริหารปกครอง (Governance) ตามแนวคิดของ (Rhodes, 
1996) ประยุกต�ใช&เป*นแนวคิดหลักในการพิจารณาทิศทางในการพัฒนาแนวทางการจัดการศาลเจ&าใน
ความปกครองของกระทรวงมหาดไทย สู�การเป*นองค�การท่ียั่งยืน ซ่ึงจําแนกหลักการบริหารปกครอง
ตามบทบาทของผู&แสดงออกเป*น 3 มิติท่ีสอดคล&องกับแนวโน&มจากสถานภาพการดําเนินงานของศาลเจ&า
ในความปกครองของกระทรวงมหาดไทยท่ีเกิดข้ึนในปjจจุบัน ดังต�อไปนี้  

1. มิติการบริหารองค�การ ท่ีต&องสร&างกลไกในเชิงการบริหารจัดการให&เกิดประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลสูงสุด และความน�าเชื่อถือและความเลื่อมใสศรัทธาจากการพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการท่ีดีให&เกิดข้ึนกับศาลเจ&า โดยดําเนินการบนพ้ืนฐานของกระบวนการมีส�วนร�วมและความร�วมมือ
ของสมาชิกท้ังในและนอกองค�การ รวมท้ังผสานความร�วมมือตามกลไก กฎหมายและมาตรการต�างๆ 
ของภาครัฐ เพ่ือให&เกิดศักยภาพ ความสามารถและความรับผิดชอบได&ในการบริหารจัดการตนเอง  

   หลักการสําคัญสําหรับการบริหารปกครองในมิติการบริหารองค�การ จําเป*นต&อง
พิจารณาประยุกต�ใช&หลักการบริหารปกครองตามลักษณะการใช&แนวคิดธรรมาภิบาลในการ
บริหารงานและองค�การ (governance as  good governance) ซ่ึงเป*นหน&าความรับผิดชอบสําคัญ
ของผู&แสดงท่ีแสดงบทบาทตัวองค�การหรือศาลเจ&า 

2. มิติการปกครองจากภาครัฐ กลไกภาครัฐและความสัมพันธ�กับภาครัฐ ท่ีแสดงถึง
โครงสร&างและความสัมพันธ�ระหว�างภาครัฐท่ีทําหน&าท่ีกํากับดูแลศาลเจ&าในความปกครองฯ ให&เป*นไป
ตามทิศทาง นโยบายและมาตรการทางการบริหารของภาครัฐ รวมท้ังบทบาทต�อการสร&างการมีส�วนร�วม
ให&ศาลเจ&ามีส�วนในการร�วมกําหนดทิศทางและนโยบายร�วมกับภาครัฐ และการส�งเสริมและสนับสนุน
เครือข�ายองค�การภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชนและสังคม ให&มีส�วนสร&างความร�วมมือกับศาลเจ&า 
ตลอดจนเชื่อมประสานเพ่ืออํานวยความสะดวกต�อการดําเนินงานของเครือข�ายองค�การภาครัฐ 
ภาคเอกชน ภาคประชาชนและสังคมในการสนับสนุนทรัพยากรและกิจกรรมในเชิงความร�วมมือ และ
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รับฟjงข&อเสนอแนะหรือประเด็นการพัฒนาต�อการบริหารและการดําเนินงานของศาลเจ&าในความ
ปกครองของกระทรวงมหาดไทย  

   หลักการสําคัญสําหรับการบริหารปกครองในมิติการปกครองจากภาครัฐ กลไก
ภาครัฐและความสัมพันธ�กับภาครัฐ จําเป*นต&องพิจารณาประยุกต�ใช&หลักการบริหารปกครองตาม
ลักษณะการลดขนาดภาครัฐ (governance as minimal state)  ลักษณะการจัดการภาครัฐแนวใหม� 
(governance as new public management) และลักษณะการบริหารงานด&วยระบบการเชื่อมโยง
ปฏิสัมพันธ�ทางสังคม (governance as socio – cybernetic system) เพื่อให&เกิดบทบาทของ
ภาครัฐท่ีเป*นเพียงผู&กํากับดูแลทิศทางและนโยบาย (steering) อยู�ห�างๆ และปรับกลไกและข้ันตอน
ของระบบราชการท่ีมีประสิทธิภาพอย�างเหมาะสมและเอ้ืออํานวยต�อการดําเนินงานของศาลเจ&าใน
ลักษณะขององค�การในความปกครองของภาครัฐ แต�มิใช�หน�วยงานราชการ รวมท้ังสนับสนุนการพัฒนา
ศักยภาพของศาลเจ&า อีกท้ังสนับสนุนและเชื่อมประสานความร�วมมือของเครือข�ายองค�การภาครัฐ 
ภาคเอกชน  ภาคประชาชนและสังคมให&มีบทบาทในการสนับสนุนการดําเนินงานของศาลเจ&าในความ
ปกครองของกระทรวงมหาดไทยให&เกิดการพ่ึงพาตนได&อย�างเหมาะสม ตลอดจนเสริมสร&างการมีส�วนร�วม
ของเครือข�ายองค�การภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชนและสังคมต�อการสนับสนุน เฝmาระวังและ
ตรวจสอบการดําเนินงานของศาลเจ&า เพ่ือเป*นกลไกในการควบคุมอย�างมีส�วนร�วม ซ่ึงเป*นหน&าความ
รับผิดชอบสําคัญของผู&แสดงท่ีแสดงบทบาทภาครัฐ 

3. มิติการบริหารเครือข�ายความร�วมมือหรือความสัมพันธ�ของภาครัฐ ภาคเอกชน 
ประชาชนและสังคม รวมท้ังระหว�างศาลเจ&าต�างๆ ท่ีเป*นการแสดงบทบาทต�อการสนับสนุน การช�วยเหลือ
และความร�วมมือต�างๆ ต�อกัน อันเป*นการเสริมสมรรถนะทางการบริหารและการดําเนินงาน จากการ
เกิดการสนับสนุนทรัพยากร ความร�วมมือ องค�ความรู&และประสบการณ�ในการดําเนินงาน ซ่ึงแสดงถึง
การมีส�วนร�วมและการแสดงความรับผิดชอบของภาคส�วนต�างๆ ท่ีมีต�อศาลเจ&าในความปกครองของ
กระทรวงมหาดไทย ในฐานะท่ีเป*นองค�การทางสังคมท่ีมีส�วนสําคัญในการสร&างบริการสาธารณะในแง�
การขัดเกลาทางสังคม เป*นท่ีพ่ึงพาด&านจิตใจและเป*นองค�การท่ีสืบสานวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมและ
ประเพณีท่ีคนไทยเชื้อสายจีนในสังคมยึดถือร�วมกัน เพื่อนําไปสู�การเกิดความยั่งยืนด&านทรัพยากร 
รวมท้ังเป*นกลไกเฝmาระวัง ติดตามและตรวจสอบการดําเนินงานของทั้งศาลเจ&าและภาครัฐต�อการ
บรรลุเปmาหมายของศาลเจ&าในความปกครองของกระทรวงมหาดไทย 

   หลักการสําคัญสําหรับการบริหารปกครองในมิติการปกครองจากภาครัฐ กลไก
ภาครัฐและความสัมพันธ�กับภาครัฐ จําเป*นต&องพิจารณาประยุกต�ใช&หลักการบริหารปกครองตามลักษณะ 
การบริหารปกครองด&วยการใช&เครือข�ายบริหารจัดการตนเอง (governance as self – organization 
network) ซ่ึงเป*นหน&าความรับผิดชอบสําคัญของผู&แสดงที่แสดงบทบาทเครือข�ายความร�วมมือของ
ของภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชนและสังคม รวมท้ังระหว�างศาลเจ&าต�างๆ 
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  ทั้งนี้ การบริหารปกครองในมิติทั้ง 3 ด&าน ที่เป*นมิติการบริหารองค�การ มิติการ
ปกครองจากภาครัฐ กลไกภาครัฐและความสัมพันธ�กับภาครัฐและมิติการบริหารเครือข�ายความร�วมมือ
หรือความสัมพันธ� ท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชนและสังคม ไม�สามารถพิจารณาแบบแยกส�วนตาม
ตัวผู&แสดงท่ีกล�าวมาได&อย�างเด็ดขาด เนื่องจากในการดําเนินงานของศาลเจ&าในความปกครองของ
กระทรวงมหาดไทย พบว�า บทบาทของผู&แสดงท้ัง 3 กลุ�ม ต�างมีส�วนในการสนับสนุนและดําเนินการ
ร�วมกัน เช�น ภาครัฐมีบทบาทในการกํากับดูแลทิศทางและนโยบายให&กับศาลเจ&า แต�ในขณะเดียวกัน
ภาครัฐยังมีส�วนในการเป*นผู&สนับสนุนและส�งเสริมการแสดงบทบาทของเครือข�ายภาคประชาชนและ
สังคมได&ด&วยอีกเช�นกัน  

  ด&วยเหตุนี้จึงจําเป*นต&องพิจารณาการบริหารปกครองตามมิติต�างๆ ที่มีลักษณะ
เชื่อมโยงและสนับสนุนซ่ึงกันและกัน อันนําไปสู�บทบาทของผู&แสดงต�างๆ ท่ีกระทําหรือมีปฏิสัมพันธ�
ต�อกันตามจุดเน&น (Focus) ในมิติต�างๆ ซ่ึงเป*นไปตามภาพท่ี 4 แสดงความสัมพันธ�ของการบริหาร
ปกครองสําหรับศาลเจ&าในความปกครองของกระทรวงมหาดไทยใน 3 มิติ ดังนี้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ภาพท่ี 4 แสดงความสัมพันธ�ของการบริหารปกครองสําหรับศาลเจ&าในความปกครองของกระทรวงมหาดไทย 

มิติการบริหารองค�การ 
(governance as  good governance) 

 

มิติการปกครองจากภาครัฐ  
กลไกภาครฐัและความสัมพันธ�กับภาครัฐ 

(governance as minimal state)   
(governance as new public management) 
(governance as socio – cybernetic system) 

มิติการบริหารเครือข�ายความร�วมมือ 
หรือความสัมพันธ�ของภาครัฐ ภาคเอกชน  
ประชาชนและสังคมรวมท้ังศาลเจ&าต�างๆ  

 (governance as self – organization network) 

ความเป*นองค�การท่ียั่งยืน 

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

กลไกภาครัฐที่เอื้ออํานวย 
/การส�งเสริมการพึ่งพาตนเอง 
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  จากการศึกษาเอกสาร วรรณกรรม แนวคิดและงานวิจัยที่เกี่ยวข&อง ตามข้ันตอน
การวิจัยท่ี 2.1 ทําให&ผู&วิจัยสามารถสังเคราะห�กรอบทิศทางการพัฒนาแนวทางการจัดการศาลเจ&าใน
ความปกครองของกระทรวงมหาดไทยสู�การเป*นองค�การท่ียั่งยืน ด&วยการประยุกต�ใช&แนวคิดการบริหาร
ปกครอง (Governance) โดยคํานึงถึงความสอดคล&องกับบริบท ลักษณะและตัวผู&แสดง (Actors) ท่ี
เก่ียวข&องกับการดําเนินงานของศาลเจ&าในความปกครองของกระทรวงมหาดไทย ซ่ึงเป*นไปตามภาพท่ี 
4 และเป*นจุดเน&นของทิศทางและแนวโน&มสําคัญในการกําหนดมาตรการทางการจัดการ สําหรับการ
พัฒนาแนวทางการจัดการศาลเจ&าในความปกครองของกระทรวงมหาดไทยสู�การเป*นองค�การท่ียั่งยืน
ในข้ันตอนการวิจัยท่ี 2.2 ต�อไป 

1.4 ทิศทางของนโยบายในการพัฒนาของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย 
  จากการสังเคราะห�ทิศทางการพัฒนาแนวทางการจัดการศาลเจ&าในความปกครองของ

กระทรวงมหาดไทยสู�การเป*นองค�การท่ียั่งยืน ด&วยข้ันตอนการวิจัยท่ี 1 และ 2.1 เพ่ือนําไปสู�มาตรการ
ทางการจัดการท่ีสอดคล&องกับทิศทางการพัฒนาตามภาพท่ี 4 ผู&วิจัยจึงศึกษานโยบายของกรมการ
ปกครอง กระทรวงมหาดไทย ท่ีเก่ียวข&องกับการพัฒนาแนวทางการจัดการศาลเจ&าในความปกครอง
ของกระทรวงมหาดไทยสู�การเป*นองค�การที่ยั่งยืน ด&วยวิธีการสัมภาษณ�เชิงลึกกับผู&ให&ข&อมูลสําคัญ 
(Key informants) ท่ีเป*นผู&บริหารระดับสูงของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ซ่ึงมีหน&าท่ี
โดยตรงในการกํากับดูแลและกําหนดนโยบายท่ีเก่ียวข&อง  

  ท้ังนี้ อธิบดีกรมการปกครอง ได&มอบหมายให&รองอธิบดีกรมการปกครอง ท่ีกํากับดูแล
ด&านนโยบายงานทะเบียนศาลเจ&า เป*นผู&ให&ข&อมูลด&านนโยบายของกรมการปกครอง สําหรับการพัฒนา
ศาลเจ&าในความปกครองของกระทรวงมหาดไทยสู�การเป*นองค�การท่ียั่งยืน 

  จากการสัมภาษณ� พบว�า กรมการปกครอง มีหน&าท่ีกํากับดูแลและปกครองศาลเจ&า
ในความปกครองของกระทรวงมหาดไทย โดยเป*นศาลเจ&าท่ีข้ึนทะเบียนเป*นตามกฎเสนาบดี ว�าด&วยท่ี
กุศลสถานชนิดศาลเจ&า พ.ศ. 2463 ออกความตามความในพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท&องท่ี 
พ.ศ. 2457 มาตรา 123 เป*นศาลเจ&าประเภทท่ีมีกรรมสิทธิ์ท่ีดินเป*นของทางราชการหรือรัฐบาล และ
จดทะเบียนในความปกครองของกระทรวงมหาดไทย โดยมีกรมการปกครอง เป*นผู&ดําเนินการกํากับ
ดูแลและควบคุมนโยบายหรือทิศทางต�างๆ ของศาลเจ&า ปjจจุบันมี จํานวนท้ังสิ้น 679 แห�งท่ัวประเทศ 
และมีแนวโน&มเพ่ิมข้ึนในอนาคต 

  ในการทําหน&าท่ีปกครองศาลเจ&าต�างๆ ในความปกครองของกระทรวงมหาดไทย 
กรมการปกครอง อาศัยกฎเสนาบดี ว�าด&วยที่กุศลสถานชนิดศาลเจ&า พ.ศ. 2463 และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว�าด&วยการเงินของศาลเจ&า พ.ศ. 2520 เป*นแนวทางในการใช&อํานาจปกครอง 
รวมท้ังมีการแต�งต้ังคณะกรรมการควบคุมตรวจตราสอดส�องกิจการต�างๆ ของศาลเจ&า ซ่ึงมีปลัดกระทรวง
มหาดไทยเป*นประธาน เพ่ือกํากับดูแล กําหนดทิศทางและนโยบายในการปกครองศาลเจ&า 
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  การดําเนินงานของกรมการปกครอง ที่เกี่ยวข&องกับการปกครองศาลเจ&าศาลเจ&าใน
ความปกครองของกระทรวงมหาดไทย พบปjญหาสําคัญที่เกิดขึ้นจากกฎหมายท่ีเก่ียวข&อง คือ กฎ
เสนาบดี ว�าด&วยท่ีกุศลสถานชนิดศาลเจ&า พ.ศ. 2463 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว�าด&วยการเงิน
ของศาลเจ&า พ.ศ. 2520 ซ่ึงไม�ทันกับความเปลี่ยนแปลงของยุคสมัย รวมท้ังข&อกฎหมายบางข&อ ถือเป*น
อุปสรรคต�อการดําเนินงานของศาลเจ&าในความปกครองของกระทรวงมหาดไทย เช�น แนวทางการ
เบิกจ�ายเงิน ข้ันตอนการดําเนินการด&านการเงิน ฯลฯ ซ่ึงเป*นปjญหาและอุปสรรคต�อการดําเนินงาน 
ส�งผลให&ศาลเจ&าเกิดความยากลําบากในการจัดการเงินรายได&และรายจ�าย รวมท้ังการส�งเงินเข&ารัฐ ดัง
ปรากฏตามข&อความจากการสัมภาษณ�ผู&ให&ข&อมูลสําคัญว�า 

  “การดําเนินงานที่ผ�านมา ส�วนใหญ�เป*นปjญหาเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบท่ี
เก่ียวข&อง ท่ีบางข&อเป*นอุปสรรคในการดําเนินงาน โดยเฉพาะด&านการเงินท่ียังไม�ทันยุคสมัย ในอนาคต
เราต&องหาทางปรับแก&ให&มีประสิทธิภาพในการนําไปปฏิบัติ”  

  นอกจากนี้ปjญหาสําคัญของการดําเนินงานของศาลเจ&าในความปกครองของ
กระทรวงมหาดไทย  ท่ีกรมการปกครองเผชิญกับปjญหา ประกอบด&วย  

1. ปjญหาศาลเจ&าไม�สามารถเลี้ยงตนเองได& เป*นปjญหาท่ีเกิดจากศาลเจ&าไม�มีรายได&
เพียงพอกับรายจ�าย และขาดบุคลากรท่ีเสียสละเข&ามาเป*นผู&จัดการปกครอง ผู&ตรวจตราสอดส�องหรือ
คณะกรรมการในการดําเนินงาน ทําให&ศาลเจ&าจํานวนมากไม�มีกิจกรรมและขาดความต�อเนื่องในการ
ดําเนินงาน จึงสุ�มเสี่ยงต�อการเป*นศาลเจ&าร&าง 

2. ปjญหาด&านการสืบทอดองค�ความรู&และการอนุรักษ� ซ่ึงศาลเจ&าจํานวนมากมีต&นทุน
ขององค�กรที่ทรงคุณค�า ทั้งตํานาน ความเชื่อ ประวัติความเป*นมา ศิลปกรรม โบราณสถาน 
โบราณวัตถุ ประเพณีและพิธีกรรมท่ีเป*นเอกลักษณ� แต�ขาดการถ�ายทอด จดบันทึก จัดทําคู�มือจัดการ
ความรู&หรือแนวปฏิบัติ ทําให&เสี่ยงต�อการสูญหาย รวมท้ังขาดองค�ความรู&ในการอนุรักษ�ท่ีเหมาะสม 

3. ปjญหาศาลเจ&าขาดมาตรการด&านความปลอดภัย เช�น การจัดทํารายการบัญชี
ทรัพย�สินและทะเบียนของโบราณวัตถุต�างๆ  ทําให&เกิดความเสื่อมโทรม เสียหายและปjญหาโจรกรรม 
หรือการสร&างกลไกระบบเฝmาระวังต�างๆ  

4. ปjญหาศาลเจ&าขาดการสื่อสารกับสังคม ไม�มีการประชาสัมพันธ�ให&กับสังคมรับทราบ 
รวมท้ังขาดการสร&างภาพลักษณ�ท่ีเหมาะสมกับยุคสมัยให&กับสังคมได&เข&ามามีส�วนร�วมกับกิจกรรมของ
ศาลเจ&า อีกท้ังยังไม�มีบทบาทในการสร&างความสัมพันธ�กับชุมชนและสังคม ทําให&เกิดช�องว�างระหว�าง
ศาลเจ&ากับชุมชน 
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5. ปjญหาขาดการมีส�วนร�วมในแสดงความคิดเห็นหรือรายงานข&อมูลหรือสถานการณ�
ท่ีเป*นประโยชน�ต�อการกํากับดูแลช�วยเหลือจากกรมการปกครอง ซ่ึงบ�อยครั้งมักไม�ทันกับการหา
แนวทางร�วมกันเพ่ือปmองกัน แต�กลับต&องเผชิญสถานการณ�แก&ไขปjญหา เช�น ข&อพิพาทต�างๆ จึงขาด
การมีส�วนร�วมในการกําหนดทิศทางการพัฒนาร�วมกันระหว�างศาลเจ&ากับกรมการปกครอง 

  จากปjญหาท่ีเกิดข้ึนตามท่ีกล�าวมา กรมการปกครองจึงกําหนดทิศทางนโยบายสําหรับ
การแก&ไขปjญหาและรองรับการพัฒนาศาลเจ&าในความปกครองของกระทรวงมหาดไทยสู�ความยั่งยืน
ด&วยนโยบายและกลไกในการขับเคลื่อน ดังนี้ 

1. กลุ�มนโยบายระยะยาว 
1.1 การปรับแก&กฎหมายท่ีเก่ียวข&องให&มีความเท�าทันกับยุคสมัยและความ

เปลี่ยนแปลง โดยตราข้ึนเป*นพระราชบัญญัติท่ีครอบคลุมการบริหารและการดําเนินงานของศาลเจ&า
ในมิติต�างๆ รวมท้ังบทบาทผู&เก่ียวข&อง ความสัมพันธ�กับภาครัฐ สถานภาพองค�กรและกฎระเบียบ
ปฏิบัติ ตลอดจนแนวทางหรือมาตรการสําหรับการบริหารและการดําเนินงานให&เกิดความยั่งยืนของ
องค�กร 

1.2 การจัดต้ังกองทุนสนับสนุนและช�วยเหลือศาลเจ&าในความปกครองของ
กระทรวงมหาดไทย โดยอาศัยพระราชบัญญัติตามข&อ (1) ท่ีมีนโยบายจะตราข้ึน เป|ดโอกาสให&มีการ
บริหารงบประมาณและเงินรายได&จากศาลเจ&าท่ีส�งเข&ารัฐในรูปแบบการบริหารผ�านกองทุนเพ่ือ
เปmาหมายในการพัฒนา ช�วยเหลือและสนับสนุนภารกิจ กิจกรรมและการแก&ไขปjญหาความอยู�รอด
และความต�อเนื่องของศาลเจ&า ซ่ึงเป*นการปฏิรูประบบการเงินของศาลเจ&าอีกทาง 

2. กลุ�มนโยบายระยะสั้น 
2.1 สร&างกระบวนการบริหารจัดการที่ดีให&กับศาลเจ&า ด&วยการเข&มงวดในการ

ดําเนินงานตามเกณฑ�การบริหารจัดการท่ีใช& ในการประกวดศาลเจ&าบริหารงานดีเด�นของ
กระทรวงมหาดไทย ให&เกิดมาตรฐานคุณภาพในการบริหารและการดําเนินงาน โดยมีการกําหนด
ตัวชี้วัด การประเมินผลและการเยี่ยมสํารวจติดตาม  

2.2 กวดขันให&ศาลเจ&าจัดทํารายการบัญชีทรัพย�สินและทะเบียนของโบราณวัตถุ
ต�างๆ เพ่ือเป*นหลักฐานและเป*นข&อมูลสําหรับงานทะเบียนศาลเจ&า ในการอนุรักษ� รักษาและกําหนด
มาตรการสําหรับการดูแลและการจัดการอย�างเหมาะสม 

2.3 ส�งเสริมให&ศาลเจ&าจัดทําฐานข&อมูลหรือเอกสารคู�มือหรือสื่ออ่ืนๆ ท่ีใช&ในการ
รวบรวมข&อมูลท่ีเป*นประโยชน� องค�ความรู& แนวทางปฏิบัติ วิธีการดําเนินงานและประวัติศาสตร�ท่ี
เก่ียวข&องต�างๆ รวมท้ังหาช�องทางในการจัดเก็บและเผยแพร�อย�างเหมาะสม 
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2.4 สนับสนุนให&ศาลเจ&าจัดทําและพัฒนาเว็บไซต�ประชาสัมพันธ� ระบบโซเชียลมีเดีย, 
ระบบเครือข�ายโซเชียลเน็ตเวิร�ค, ระบบแอฟพริเคชั่น ที่ทันสมัย เพื่อรวบรวมและเผยแพร�ข&อมูล 
ประวัติความเป*นมา กิจกรรม และแนวทางการสักการบูชา ด&วยภาษาไทย อังกฤษและจีน อันเป*น
กลไกในการประชาสัมพันธ�ท่ีทันสมัยและง�ายต�อการเข&าถึงกับประชาชนทุกกลุ�มท้ังภายในและ
ต�างประเทศ  

2.5 ส�งเสริมและสนับสนุนการสร&างรายได&สําหรับเลี้ยงตนเอง โดยไม�มุ�งหวังผลกําไร
เป*นหลัก จากภูมิปjญญา ต&นทุนขององค�กรและศักยภาพของพ้ืนท่ี อาทิ การพัฒนาเป*นแหล�งท�องเท่ียว 
การจัดโครงการปฏิบัติธรรม การดําเนินงานด&านกงเต�กและเครื่องกระดาษ การใช&พ้ืนท่ีท่ีมีอยู�ให&เกิด
รายได& เช�น การใช&เป*นท่ีจอดรถ เพ่ือให&เกิดรายได&สนับสนุนการดําเนินงานและการบริหารจัดการ 

2.6 ส�งเสริมให&ศาลเจ&ามีความรับผิดชอบต�อสังคม และตระหนักต�อผลกระทบของ
การดําเนินกิจกรรมของศาลเจ&า เพ่ือปmองกันความขัดแย&งหรือข&อพิพาทต�างๆ เช�น การสร&างเตาเผา
กระดาษไร&ควัน เป*นต&น   

2.7 เข&มงวดต�อการดําเนินงานตามมาตรการและนโยบายด&านต�างๆ อาทิ มาตรการ
ด&านความปลอดภัยของศาลเจ&า มาตรการทางด&านความม่ันคง มาตรการทางการเงิน รวมท้ังนโยบายต�างๆ 
ของกระทรวงมหาดไทย ส�งผลให&เกิดการปฏิบัติตามจุดเน&นต�างๆ ท่ีกระทรวงมหาดไทยมอบให& 

3. กลไกการขับเคลื่อนนโยบาย 
3.1 การผลักดันการกระจายอํานาจระดับกรมสู�ระดับภูมิภาค ด&วยการเพ่ิมบทบาท

ให&ส�วนภูมิภาคในระดับจังหวัดต�างๆ โดยผู&ว�าราชการจังหวัดหรือนายอําเภอมีส�วนในการกํากับดูแล
ศาลเจ&าในความปกครองของกระทรวงมหาดไทยอย�างใกล&ชิด และมีการจัดต้ังคณะกรรมการในระดับ
จังหวัดท่ีมาจากส�วนภูมิภาคและตัวแทนของศาลเจ&าต�างๆ ในระดับจังหวัดเป*นคณะกรรมการเพ่ือ
กํากับดูแลศาลเจ&าในความปกครองของกระทรวงมหาดไทยภายในจังหวัดต�างๆ  

3.2 เสริมศักยภาพการดําเนินงานของคณะกรรมการติดตาม ควบคุม ตรวจตรา
สอดส�องกิจการของศาลเจ&าในความปกครองของกระทรวงมหาดไทย ด&วยการดําเนินงานเชิงรุก เพ่ือ
กํากับติดตามการดําเนินงานของศาลเจ&าประจําทุกเดือน 

3.3 พัฒนาภาพลักษณ�และบทบาทของกรมการปกครองและงานทะเบียนศาลเจ&า 
ในลักษณะองค�การท่ีเป*นพ่ีเลี้ยง ดําเนินการผ�านแนวคิดการกํากับและติดตาม โดยเป|ดโอกาสให&
คณะกรรมการของศาลเจ&าดําเนินการอย�างมีอิสระตามกรอบมาตรการทางการดําเนินการต�างๆ 

3.4 การสร&างการมีส�วนร�วมจากผู&เก่ียวข&องในการดําเนินการของศาลเจ&ากับ
กรมการปกครอง เพ่ือให&เกิดความร�วมมือในการกําหนดทิศทางและนโยบายต�างๆ ซ่ึงเป*นก�อให&เกิด
การดําเนินงานและนโยบายแบบมีส�วนร�วม โดยกรมการปกครองมีการจัดงานเวทีประชาคมและ
สัมมนาถ�ายทอดความรู&ท่ีจําเป*นอย�างต�อเนื่อง และอาจดําเนินการตามภูมิภาคต�างๆ 
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3.5 พัฒนาระบบเครือข�ายชุมชนสัมพันธ�ระหว�างศาลเจ&าและชุมชน และเครือข�าย
ระหว�างศาลเจ&าในแต�ละภูมิภาค รวมท้ังเครือข�ายระหว�างหน�วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและองค�การ 
ไม�แสวงหาผลกําไรอ่ืนๆ เพ่ือเป*นเครือข�ายในการบริหารตนเองโดยชุมชนและการสนับสนุนทรัพยากร
ดําเนินงานระหว�างกัน 

  จากข&อมูลเก่ียวกับทิศทางนโยบายและกลไกในการขับเคลื่อนนโยบายของกรมการ
ปกครอง กระทรวงมหาดไทย ท่ีมีต�อการดําเนินงานของศาลเจ&าและการแก&ไขปjญหาและการพัฒนา
ศาลเจ&าในความปกครองของกระทรวงมหาดไทยสู�การเป*นองค�การท่ียั่งยืนตามท่ีกล�าวมาข&างต&น  

  ผู&วิจัย พบว�า ข&อมูลท่ีเกิดข้ึนมีความสอดคล&องและเป*นไปในทิศทางเดียวกันกับข&อมูล
ทิศทางและแนวโน&มการพัฒนาแนวทางการจัดการ จากการวิเคราะห�สถานภาพการดําเนินงานของ
ศาลเจ&า ตามข้ันตอนการวิจัยที่ 1 กล�าวคือ ทิศทางนโยบายและกลไกการขับเคลื่อนท่ีเกิดข้ึนจาก
กรมการปกครอง ถือเป*นประเด็นท่ีศาลเจ&าในความปกครองของกระทรวงมหาดไทยมีแนวโน&มต&อง
ดําเนินการให&สอดคล&องกับสถานภาพการดําเนินงานท่ีเกิดข้ึนในปjจจุบัน รวมท้ังหากพิจารณาในมิติ
ของจุดเน&นของกลไกการขับเคลื่อนนโยบายของกรมการปกครอง สามารถวิเคราะห�ถึงผู&แสดง (Actors) 
ท่ีมีบทบาทในการขับเคลื่อนนโยบาย ท่ีประกอบด&วย ศาลเจ&า ภาครัฐ ภาคเอกชน และเครือข�ายภาค
ประชาชน สังคมและชุมชน ซ่ึงถือว�าเป*นจุดเน&นท่ีสอดคล&องกับภาพท่ี 4 ท่ีอธิบายจุดเน&นในการ
ดําเนินการบริหารปกครองในมิติต�างๆ ท้ังมิติการบริหารองค�การ มิติการปกครองจากภาครัฐ กลไก
ภาครัฐและความสัมพันธ�กับภาครัฐ และมิติการบริหารเครือข�ายความร�วมมือหรือความสัมพันธ�ของ
ภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชนและสังคม รวมท้ังระหว�างศาลเจ&าต�างๆ 

  ด&วยเหตุนี้ จากข&อมูลท่ีเกิดข้ึนในแง�ของทิศทางนโยบายและการขับเคลื่อนนโยบาย
ของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทยต�อการพัฒนาศาลเจ&าในความปกครองของกระทรวงมหาดไทยสู�
การเป*นองค�การท่ียั่งยืน จึงเป*นข&อมูลท่ีผู&วิจัยสามารถนําไปสู�การสังเคราะห�ประเด็นมาตรการทางการ
จัดการ  เพ่ือให&สอดคล&องกับทิศทางการพัฒนาแนวทางการจัดการท่ีผู&วิจัยกล�าวมาในข้ันตอนการวิจัย
ก�อนหน&านี้อย�างเป*นรูปธรรม 
 
2. ร�างมาตรการทางการจัดการและประเด็นสําหรับการพัฒนาแนวทางการจัดการศาลเจ'าในความ
ปกครองของกระทรวงมหาดไทย สู�การเป*นองค�การท่ีย่ังยืน 

 จากผลการศึกษาในประเด็นทิศทาง แนวโน&มและนโยบายในการพัฒนาแนวทางการ
จัดการศาลเจ&าในความปกครองของกระทรวงมหาดไทยสู�การเป*นองค�การท่ียั่งยืนตามข้ันตอนการวิจัย
ท่ี 1 และ 2.1 รวมท้ังนโยบายและกลไกการขับเคลื่อนนโยบายสําหรับการพัฒนาศาลเจ&าในความปกครอง
ของกระทรวงมหาดไทย ตามข&อมูลท่ีปรากฏในผลการศึกษาท่ี 1.1 – 1.4 ทําให&เกิดประเด็นสําหรับ
การรวบรวมข&อมูลด&านมาตรการทางการจัดการและประเด็นสําหรับการพัฒนาแนวทางการจัดการ        
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ท่ีเก่ียวข&องและสอดคล&องกับทิศทางการพัฒนาแนวทางการจัดการศาลเจ&าในความปกครองของ
กระทรวงมหาดไทยสู�การเป*นองค�การท่ียั่งยืนตามกรอบความสัมพันธ�ของแนวคิดการบริหารปกครอง 

 ผู&วิจัยรวบรวมข&อมูลด&านมาตรการทางการจัดการและประเด็นสําหรับการพัฒนาแนว
ทางการจัดการ ท่ีเก่ียวข&องและสอดคล&องกับทิศทางการพัฒนาแนวทางการจัดการศาลเจ&าในความ
ปกครองของกระทรวงมหาดไทยสู�การเป*นองค�การท่ียั่งยืน ด&วยวิธีการสัมภาษณ�เชิงลึกกับผู&ให&ข&อมูล
สําคัญ (Key informants) จํานวน 3 กลุ�ม ได&แก�  

1. กลุ�มผู&บริหารศาลเจ&าท่ีได&รับรางวัลบริหารงานดีเด�นของกรมการปกครองหรือมีผลงาน
ดีเด�นท่ีกรมการปกครองแนะนําท่ัวประเทศ จํานวน 12 คน 

2. นักวิชาการและผู&เชี่ยวชาญในสาขาวิชารัฐศาสตร�และรัฐประศาสนศาสตร� สาขาวิชา
ด&านการบริหารจัดการ สาขาวิชาด&านสังคมศาสตร�และการพัฒนา ผู&เชี่ยวชาญด&านวัฒนธรรมจีน 
ผู&เชี่ยวชาญด&านศาสนา ผู&บริหารศาลเจ&าเอกชนท่ีมีชื่อเสียง ผู&เชี่ยวชาญด&านการท�องเท่ียว ผู&เชี่ยวชาญ
ด&านงานทะเบียนศาลเจ&า กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ตัวแทนภาคประชาชนและตัวแทน
เยาวชนท่ีเก่ียวข&องกับการดําเนินงานของศาลเจ&า จํานวน 17 คน 

3. ประธานชมรมศาลเจ&า (อ�าม) จังหวัดภูเก็ต (คุณประเสริฐ ฟjกทองผล (โกหยอง))                      
 จากการรวบรวมข&อมูลด&านมาตรการทางการจัดการและประเด็นสําหรับการพัฒนาแนว

ทางการจัดการ ท่ีเก่ียวข&องและสอดคล&องกับทิศทางการพัฒนาแนวทางการจัดการศาลเจ&าในความ
ปกครองของกระทรวงมหาดไทยสู�การเป*นองค�การท่ียั่งยืน โดยยึดตามเปmาหมายของการพัฒนาแนวทาง 
การจัดการศาลเจ&าตามแนวคิดการบริหารปกครองตามภาพท่ี 4  ใน 3 มิติ คือ มิติการบริหารองค�การ 
มิติการปกครองจากภาครัฐ กลไกภาครัฐและความสัมพันธ�กับภาครัฐ และมิติการบริหารเครือข�าย
ความร�วมมือหรือความสัมพันธ�ของภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชนและสังคม รวมท้ังระหว�างศาลเจ&าต�างๆ 
ท่ีมีความเชื่อมโยงระหว�างกัน โดยผู&วิจัยสามารถนําเสนอสาระสําคัญ ดังนี้ 

2.1 ประเด็นการพัฒนาแนวทางการจัดการศาลเจ'าในมิติการบริหารองค�การ 
  การพัฒนาแนวทางการจัดการศาลเจ&าในความปกครองของกระทรวงมหาดไทยสู�
การเป*นองค�การท่ียั่งยืน ในมิติการบริหารองค�การ มีจุดเน&นสําคัญของการพัฒนาแนวทางการจัดการ
ศาลเจ&าตามแนวคิดการบริหารปกครองในมิติการบริหารองค�การ คือ หลักการธรรมาภิบาล (good 
governance) ท่ีมุ�งหมายให&เกิดระบบและกระบวนการบริหารจัดการท่ีดีหรือมีระบบธรรมาภิบาลใน
การดําเนินงานขององค�กร เพ่ือสร&างและพัฒนาสมรรถนะทางการบริหารให&เกิดข้ึนกับการดําเนินงาน
ของศาลเจ&า โดยผู&แสดงบทบทการพัฒนาในมิติการบริหารองค�การ คือ ตัวองค�การหรือศาลเจ&า ผ�าน
การบริหารและการดําเนินงานจากคณะกรรมการและบุคลากรท่ีเก่ียวข&อง 
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  ผลลัพธ�สําคัญท่ีจะเกิดข้ึนจากกระบวนการบริหารจัดการท่ีดีและมีการดําเนินงานตาม
หลักธรรมาภิบาลในบริบทของศาลเจ&าในความปกครองของกระทรวงมหาดไทย สามารถพิจารณาได&
จากการเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดําเนินงาน (efficiency and effectiveness) ท่ีมี
การดําเนินงานขับเคลื่อนภารกิจจากทรัพยากรท่ีมีอยู�อย�างจํากัดให&เกิดการบรรลุเปmาหมายขององค�กร
และภารกิจนั้นๆ และใช&ทรัพยากรท่ีมีให&มีประสิทธิภาพสูงสุดอย�างโปร�งใสและพร&อมสําหรับการชี้แจง
ตรวจสอบ รวมท้ังการดําเนินงานด&วยความรับผิดชอบต�อสังคมและพร&อมรับผิดชอบต�อผลการดําเนินงาน
ท่ีเกิดข้ึน (social responsibility and accountability) อันนําไปสู�ความเลื่อมใสศรัทธาจากประชาชน 
ชุมชนและสังคม (trust and believability) ท่ีมีต�อในการบริหารและการดําเนินงานของศาลเจ&าใน
ความปกครองของกระทรวงมหาดไทย 

  จากการสัมภาษณ�ผู&ให&ข&อมูลสําคัญในกลุ�มต�างๆ มีความเห็นว�า การพัฒนาศาลเจ&าใน
ความปกครองของกระทรวงมหาดไทยด&วยการสร&างกระบวนการบริหารจัดการท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาล  
ถือเป*นทิศทางสําคัญในการนําศาลเจ&าไปสู�การเป*นองค�การท่ียั่งยืน โดยการพิจารณามิติการพัฒนา
องค�การตามหลักธรรมภิบาล จําเป*นต&องพิจารณาความเชื่อมโยงกับอีก 2 มิติ ได&แก� มิติการปกครอง
จากภาครัฐ กลไกภาครัฐและความสัมพันธ�กับภาครัฐ และมิติการบริหารเครือข�ายความร�วมมือหรือ
ความสัมพันธ�ของภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชนและสังคม รวมท้ังระหว�างศาลเจ&าต�างๆ เนื่องจากการ
พัฒนาแนวทางการจัดการศาลเจ&าในมิติการบริหารองค�การจะเก่ียวกับการดําเนินกลไกของภาครัฐ 
และยังเก่ียวข&องกับภาคประชาชนและสังคมอีกด&วย ซ่ึงเป*นได&ท้ังผลในเชิงสนับสนุนและผลกระทบได&
เช�นกัน 

  ด&วยเหตุนี้ การกําหนดมาตรการทางการจัดการ เพื่อขับเคลื่อนประเด็นการพัฒนา
แนวทางการจัดการในมิติการบริหารองค�การ ท่ีสอดคล&องตามหลักการธรรมาภิบาลดังกล�าว สามารถ
กําหนดได&ดังนี้  

1. การพัฒนาแนวทางการจัดการศาลเจ&าในมิติการบริหารองค�การท่ีมีจุดเน&นต�อการ
ปกครองจากภาครัฐ กลไกภาครัฐและความสัมพันธ�กับภาครัฐ ในฐานะของการเป*นศาลเจ&าในความ
ปกครองของกระทรวงมหาดไทยหรือองค�การในกํากับของภาครัฐ โดยมีเปmาหมายสําคัญ คือ การเกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหารและการดําเนินงาน ซ่ึงมาตรการทางการจัดการและ
ประเด็นการพัฒนา ประกอบด&วย 

1.1 มาตรการด&านการพัฒนาสมรรถนะทางการบริหารท่ีตอบสนองต�อการดําเนินงาน 
คือ การพัฒนาทรัพยากรในการดําเนินงานท่ีมีอยู�ท้ังด&านบุคลากร งบประมาณ หลักการดําเนินงาน
และวัสดุอุปกรณ�ท่ีเก่ียวข&องให&พร&อมต�อการดําเนินงาน และต�อยอดทรัพยากรท่ีมีอยู�อย�างจํากัดให&เกิด
การใช&ประโยชน�อย�างคุ&มค�าและต�อยอดพัฒนาให&เกิดความยั่งยืน ดังปรากฏตามข&อความจากการ
สัมภาษณ�ผู&ให&ข&อมูลสําคัญว�า 
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    “การบริหารองค�การ หลักการจัดการสมัยใหม�ต&องต้ังอยู�บนฐานของการพัฒนา

สมรรถนะทางการบริหาร โดยมุ�งไปท่ีทรัพยากรในการดําเนินงานเป*นหลัก ในการบริหารให&เกิดความ
คุ&มค�าและใช&ประโยชน�ได&สูงสุด จึงทําให&เกิดประสิทธิภาพในการบริหารงานขององค�การ”  

1.2 มาตรการด&านการดําเนินงานตามกฎหมายและระเบียบข&อบังคับอย�าง
เคร�งครัด คือ การดําเนินงานภายใต&บทบาทและอํานาจหน&าท่ี ตามท่ีกฎหมายและระเบียบข&อบังคับท่ี
เก่ียวข&องบัญญัติอย�างถูกต&อง ตรงไปตรงมาและมีความโปร�งใส พร&อมรับการตรวจสอบและติดตามผล
จากกรมการปกครอง ดังปรากฏตามข&อความจากการสัมภาษณ�ผู&ให&ข&อมูลสําคัญว�า 

    “ศาลเจ&าจะมีธรรมาภิบาลได&นั้น ต&องเริ่มจากการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ 
ข&อบังคับต�างๆ ท่ีกระทรวงมหาดไทยกําหนดอย�างเคร�งครัด มันจะนําไปสู�ความโปร�งใสในการดําเนินงาน
และเป*นไปตามหลักการทางกฏหมาย”  

2. การพัฒนาแนวทางการจัดการศาลเจ&าในมิติการบริหารองค�การท่ีมีจุดเน&นต�อการ
บริหารเครือข�ายความร�วมมือหรือความสัมพันธ�ของภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชนและสังคม รวมท้ัง
ระหว�างศาลเจ&าต�างๆ ในฐานะท่ีศาลเจ&าในความปกครองของกระทรวงมหาดไทย จําเป*นต&องอาศัย
ทรัพยากรในการดําเนินงานท่ีมาจากภาคประชาชนและสังคม รวมท้ังภาคส�วนต�างๆ ของสังคม ตาม
หลักการขององค�การไม�แสวงหาผลกําไร โดยมีเปmาหมายสําคัญ คือ ความเลื่อมใสศรัทธาและความ
รับผิดชอบต�อสังคม ซ่ึงมาตรการทางการจัดการ ประกอบด&วย 

2.1 มาตรการด&านการพัฒนาภาพลักษณ�องค�การ คือ การสร&าง การปรับปรุงแก&ไข
การพัฒนาและการรักษาภาพลักษณ�ขององค�การ ในการเป*นองค�การทางความเชื่อท่ีเก่ียวข&องกับศาสนา
และการเป*นองค�การท่ีไม�แสวงหาผลกําไร จึงมีความสําคัญต�อการสร&างความน�าเชื่อถือ อันนําไปสู�
การเกิดความเลื่อมใสศรัทธาต�อองค�กรและการดําเนินงาน ท้ังในส�วนของประเพณีพิธีกรรมท่ียังคงไว&
ซ่ึงความน�าเชื่อถือและเคารพศรัทธา และการบริหารจัดการท่ีดี โดยมุ�งสร&างภาพลักษณ�ด&านการดํารง 
อัตลักษณ�ในเชิงประเพณี พิธีกรรม ขนบธรรมเนียมปฏิบัติ การบริหารงานท่ีโปร�งใส คณะกรรมการมี
ความซ่ือสัตย�สุจริตในการดําเนินงาน และดําเนินงานด&วยความเป*นธรรม เท�าเทียม ปราศจากผลประโยชน�
แอบแฝงและดําเนินงานเพ่ือเปmาหมายในการร�วมพัฒนาสังคม ดังปรากฏตามข&อความจากการสัมภาษณ�
ผู&ให&ข&อมูลสําคัญว�า 

    “การสร&างความเลื่อมใสศรัทธาไม�ใช�เรื่องง�าย แต�หากทําให&ผู&คนเกิดความศรัทธา 
ย�อมนําไปสู�ศักยภาพในการดําเนินงานของศาลเจ&าแต�ละศาล ต&องเริ่มจากการทําให&ภาพลักษณ�ศาลเจ&า
น�าเชื่อถือ มีการบริหารดี น�าศรัทธา”  
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    “ศาลเจ&าต&องเริ่มทําเพ่ือสังคมให&มากข้ึน ถ&าทําได&สังคมจะตระหนักถึงคุณค�า
และเกิดความศรัทธาในท่ีสุด”  

2.2 มาตรการด&านความรับผิดชอบต�อสังคมและความพร&อมรับผิดชอบต�อการ
ดําเนินงาน คือ การสร&างการดําเนินงานท่ีปราศจากผลกระทบต�อชุมชน สังคม สิ่งแวดล&อมและความ
ม่ันคงของประเทศชาติ กล�าวคือ พิธีกรรมหรือกิจกรรมต�างๆ ของศาลเจ&า มักก�อให&เกิดการรบกวน
หรือผลกระทบท่ีไม�พึงประสงค�ต�อสังคมและสิ่งแวดล&อม เช�น การเผาเครื่องกระดาษเงินกระดาษทอง 
ท่ีบ�อยครั้งนําไปสาการเกิดมลพิษหรือมลภาวะอย�างไม�ได&ต้ังใจ หรือกิจกรรมบางอย�างอาจสร&างความ
ขัดแย&งหรือข&อพิพาทให&เกิดขึ้น เช�น กิจกรรมที่สนับสนุนทางการเมือง หรือ กิจกรรมท่ีเอ้ือต�อ
ผลประโยชน�กลุ�มใดกลุ�มหนึ่งอย�างต้ังใจ รวมท้ังศาลเจ&าต&องคํานึงถึงความพร&อมรับผิดชอบต�อผลกระทบ
จากการดําเนินงานท่ีเกิดข้ึน เช�น การเผาเครื่องกระดาษเงินกระดาษทอง ทําให&เกิดไฟไหม&บริเวณ
พ้ืนท่ีใกล&เคียง จากกรณีดังกล�าว ศาลเจ&าต&องกําหนดมาตรการเยี่ยวยาเพ่ือแสดงความรับผิดชอบ และ
กําหนดมาตรการปmองกันในอนาคต ดังปรากฏตามข&อความจากการสัมภาษณ�ผู&ให&ข&อมูลสําคัญว�า 

    “พิธีกรรมของศาลเจ&าต&องอยู�ร�วมกับสังคมได& ไม�สร&างผลกระทบต�อชุมชน 
หากเกิดผลกระทบใดต&องกล&ารับผิดชอบ สิ่งเหล�านี้จะทําให&ศาลเจ&าประสบความสําเร็จอย�างยั่งยืน”  

2.3 มาตรการด&านการสร&างทายาทในการสืบทอด คือ การมุ�งแสวงหาผู&สนใจหรือมี
ความเลื่อมใสศรัทธาต�อการดําเนินงานของศาลเจ&าในความปกครองของกระทรวงมหาดไทย ให&เข&ามา
มีบทบาทและหน&าท่ีในการร�วมสืบทอดองค�การและภารกิจของศาลเจ&าต�อไปในอนาคต โดยจําเป*นต&อง
อาศัยกลไกการสร&างช�องทางการรับรู&ในบทบาทความสําคัญของศาลเจ&าท่ีมีต�อชุมชน สังคมและศาสนา 
และการกล�อมเกลาให&เกิดความตระหนักและหวงแหนต�อคุณค�าของศาลเจ&าท่ีมีต�อชุมชนและสังคม ดัง
ปรากฏตามข&อความจากการสัมภาษณ�ผู&ให&ข&อมูลสําคัญว�า 

    “ต&องอย�าลืมว�าศาลเจ&ารอพึ่งแต�คนแก�รุ�นเราไม�ได&แล&ว ต&องสร&างทายาท
คนรุ�นใหม�ข้ึนมา เตรียมให&พวกเค&ามาแทน”  

2.4 มาตรการรักษาต&นทุนขององค�การ คือ การจัดการกับประวัติความเป*นมา  
ความเชื่อ พิธีกรรม ขนบธรรมเนียมปฏิบัติ ศิลปวัฒนธรรม โบราณวัตถุ โบราณสถานและสิ่งของท่ีมี
คุณค�าและมีความเก�าแก� ท่ีถือเป*นต&นทุนของศาลเจ&าท่ีทรงคุณค�าและควรค�าต�อการอนุรักษ� ให&ดํารงอยู�
และมีการจัดเก็บ บันทึก รักษาและอนุรักษ�ด&วยวิธีการหรือองค�ความรู&ท่ีเหมาะสม ดังปรากฏตามข&อความ
จากการสัมภาษณ�ผู&ให&ข&อมูลสําคัญว�า 

    “ความเก�าแก� ตํานาน ความเชื่อและของเก�าต�างๆ องค�เจ&า มีคุณค�ามหาศาล 
เพราะสิ่งเหล�านี้เป*นสิ่งท่ีสร&างความเลื่อมใสศรัทธาให&เกิดข้ึน ศาลเจ&าต&องรักษาต&นทุนเหล�านี้ไว&ให&ได&”  
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2.2 ประเด็นการพัฒนาแนวทางการจัดการศาลเจ'าในมิติการปกครองจากภาครัฐ 
กลไกภาครัฐและความสัมพันธ�กับภาครัฐ 

  การพัฒนาแนวทางการจัดการศาลเจ&าในความปกครองของกระทรวงมหาดไทยสู�การ
เป*นองค�การท่ียั่งยืน ในมิติการปกครองจากภาครัฐ กลไกภาครัฐและความสัมพันธ�กับภาครัฐ มีจุดเน&น
สําคัญของการพัฒนาแนวทางการจัดการศาลเจ&าตามแนวคิดการบริหารปกครองในมิติการปกครอง
จากภาครัฐ กลไกภาครัฐและความสัมพันธ�กับภาครัฐ คือ การลดขนาดภาครัฐ (governance as 
minimal state) การใช&แนวคิดการจัดการภาครัฐแนวใหม� (governance as new public management) 
และการเชื่อมโยงปฏิสัมพันธ�ทางสังคม (governance as socio – cybernetic system)ในการแสดง
บทบาทของกรมการปกครองท่ีทําหน&าท่ีกํากับดูแลศาลเจ&าในความปกครองของกระทรวงมหาดไทย 
โดยผู&แสดงบทบทการพัฒนาในดังกล�าว คือ ภาครัฐหรือกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย 

  โดยมุ�งเน&นการใช&อํานาจของภาครัฐในการทําหน&าท่ีปกครองศาลเจ&า ด&วยการกํากับ
ดูแลศาลเจ&าในความปกครองฯ ให&เป*นไปตามทิศทาง นโยบายและมาตรการทางการบริหารของ
ภาครัฐอยู�ห�างๆ (steering) จากการแสดงบทบาทความเป*นพ่ีเลี่ยงและท่ีปรึกษา เพ่ือสนับสนุนการ
พัฒนาศักยภาพของศาลเจ&าให&สามารถบริหารจัดการตนเองและพ่ึงพาตนเองได&อย�างเหมาะสม และมี
ส�วนร�วมในการกําหนดทิศทางและนโยบายร�วมกับภาครัฐ รวมท้ังมุ�งปรับกลไกและข้ันตอนของระบบ
ราชการท่ีมีประสิทธิภาพอย�างเหมาะสมและเอ้ืออํานวยต�อการดําเนินงานของศาลเจ&าในลักษณะของ
องค�การในความปกครอง ซ่ึงมิใช�หน�วยงานราชการ ตลอดจนสนับสนุน เชื่อมประสานและอํานวย
ความสะดวกให&เกิดปฏิสัมพันธ�ในเชิงความร�วมมือของเครือข�ายความร�วมมือหรือความสัมพันธ�ของ
ภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชนและสังคม รวมท้ังระหว�างศาลเจ&าต�างๆให&มีส�วนร�วมในการสนับสนุน
การดําเนินงานของศาลเจ&าในความปกครองของกระทรวงมหาดไทย  

  ท้ังนี้ ผลลัพธ�สําคัญที่เกิดจากการพัฒนาแนวทางการจัดการในมิติการปกครองจาก
ภาครัฐ กลไกภาครัฐและความสัมพันธ�กับภาครัฐตามจุดเน&นของกระบวนการพัฒนา คือ การเกิดการ
ปรับปรุงกลไกและข้ันตอนของระบบราชการอย�างมีประสิทธิภาพ ท่ีเอ้ืออํานวยและไม�เป*นอุปสรรคต�อ
ประสานงาน ติดต�อราชการและการดําเนินงานของศาลเจ&าในความปกครองของกระทรวงมหาดไทย 
และเกิดการพัฒนาศักยภาพของศาลเจ&าให&สามารถพ่ึงพาตนเองได&อย�างเหมาะสม รวมท้ังเกิดการ
สนับสนุนและการเชื่อมประสานปฏิสัมพันธ�ให&เครือข�ายความร�วมมือหรือความสัมพันธ�ของภาครัฐ 
ภาคเอกชน ประชาชนและสังคม รวมทั้งระหว�างศาลเจ&าต�างๆ มีส�วนร�วมในการสนับสนุนการ
ดําเนินงานของศาลเจ&าในความปกครองของกระทรวงมหาดไทย  

  จากการสัมภาษณ�ผู&ให&ข&อมูลสําคัญในกลุ�มต�างๆ มีความเห็นว�า การพัฒนาแนวทาง 
การจัดการศาลเจ&าในความปกครองของกระทรวงมหาดไทยด&วยแนวคิดการบริหารปกครองใน
ลักษณะการลดขนาดภาครัฐ (governance as minimal state) การใช&แนวคิดการจัดการภาครัฐแนวใหม� 
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(governance as new public management) และการเชื่อมโยงปฏิสัมพันธ�ทางสังคม (governance 
as socio – cybernetic system) สําหรับการพัฒนาแนวทางการจัดการในมิติการปกครองจากภาครัฐ 
กลไกภาครัฐและความสัมพันธ�กับภาครัฐ ถือเป*นอีกทิศทางท่ีสําคัญยิ่งในการนําศาลเจ&าไปสู�การเป*น
องค�การท่ียั่งยืน ท้ังนี้จําเป*นต&องพิจารณาความเชื่อมโยงกับอีก 2 มิติ ได&แก� มิติการบริหารองค�การ
และมิติการบริหารเครือข�ายความร�วมมือหรือความสัมพันธ�ของภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชนและ
สังคม รวมท้ังระหว�างศาลเจ&าต�างๆ เนื่องจากการพัฒนาแนวทางการจัดการศาลเจ&าในมิติการปกครอง
จากภาครัฐ กลไกภาครัฐและความสัมพันธ�กับภาครัฐแสดงถึงบทบาทขององค�การภาครัฐท่ีมีอํานาจใน
การปกครองศาลเจ&าในกํากับ จึงเก่ียวข&องและส�งผลโดยตรงกับมิติการบริหารองค�การ และยังเก่ียวข&อง
กับเครือข�ายความร�วมมือหรือความสัมพันธ�ของภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชนและสังคม รวมท้ัง
ระหว�างศาลเจ&าต�างๆ อีกด&วยในฐานะท่ีมีส�วนในการสนับสนุนการดําเนินงานของศาลเจ&า 

  ด&วยเหตุนี้ การกําหนดมาตรการทางการจัดการ เพ่ือขับเคลื่อนประเด็นการพัฒนา
แนวทางการจัดการในมิติการปกครองจากภาครัฐ กลไกภาครัฐและความสัมพันธ�กับภาครัฐ ท่ีสอดคล&อง
ตามแนวทางการลดขนาดภาครัฐ (governance as minimal state) การใช&แนวคิดการจัดการ
ภาครัฐแนวใหม� (governance as new public management)  และการเชื่อมโยงปฏิสัมพันธ�ทาง
สังคม (governance as socio – cybernetic system) สามารถกําหนดได&ดังนี้  

1. การพัฒนาแนวทางการจัดการศาลเจ&าในมิติการปกครองจากภาครัฐ กลไกภาครัฐ
และความสัมพันธ�กับภาครัฐที่มีจุดเน&นต�อการบริหารองค�การ ในฐานะท่ีกรมการปกครองทําหน&าท่ี
กํากับดูแลศาลเจ&าในความปกครองของกระทรวงมหาดไทย โดยมีเปmาหมายสําคัญ คือ การปรับปรุง
กลไกและข้ันตอนของระบบราชการอย�างมีประสิทธิภาพ ท่ีเอ้ืออํานวยต�อการดําเนินงานของศาลเจ&า
ในความปกครองของกระทรวงมหาดไทย และเกิดการส�งเสริมการพ่ึงพาตนเองของศาลเจ&าได&อย�าง
เหมาะสม ซ่ึงมาตรการทางการจัดการ ประกอบด&วย 

1.1 มาตรการปรับแก&ไขและพัฒนากฎหมายท่ีเก่ียวข&อง คือ การมุ�งปรับปรุงแก&ไข
และพัฒนากฎหมายท่ีเก่ียวข&องในการดําเนินงานของศาลเจ&าในความปกครองของกระทรวงมหาดไทย 
เพ่ือรองรับและแก&ไขปjญหาการดําเนินงานของศาลเจ&า ท่ีกฎหมายท่ีเก่ียวข&องยังมีความล&าสมัยไม�เท�าทัน
กับสถานการณ�ความเปลี่ยนแปลงของสังคม รวมท้ังระเบียบข&อบังคับจํานวนมากเป*นปjญหาและ
อุปสรรคต�อการดําเนินการด&านการเงิน การจัดเก็บ การแสวงหารายได&และการเบิกจ�าย ดังปรากฏ
ตามข&อความจากการสัมภาษณ�ผู&ให&ข&อมูลสําคัญว�า 

    “กลไกท่ีสําคัญของการปรับปรุงการดําเนินงานของศาลเจ&าในความปกครอง
ของภาครัฐ ไม�สามารถมองข&ามประเด็นทางกฎหมาย เพราะท&ายท่ีสุดกฎหมายจะเป*นหลักในการ
กําหนดแนวทางของการดําเนินงาน หากจะพัฒนาศาลเจ&าในบริบทนี้ จําเป*นต&องแก&ไขกฎหมายให&เกิด
ความสอดคล&องกัน”  
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1.2 มาตรการปรับปรุงกลไกและข้ันตอนของระบบราชการท่ีเก่ียวข&องท่ีเอ้ืออํานวย
ต�อการดําเนินงาน คือ การปรับปรุงแก&ไขกลไกและขั้นตอนของระบบราชการที่เกี่ยวข&องกับการ
ดําเนินงานของศาลเจ&า ให&เกิดรูปแบบของกลไกและข้ันตอนท่ีเหมาะสม มีประสิทธิภาพ เพ่ือลดปjญหา
ของการดําเนินการร�วมกันระหว�างศาลเจ&าในฐานะองค�การในความปกครองของภาครัฐ โดยเน&นการ
กระจายอํานาจให&ส�วนภูมิภาคบทบาทในการกํากับดูแลในลักษณะท่ีปรึกษา และสนับสนุนให&เกิด
ตัวแทนคณะกรรมการศาลเจ&าในระดับจังหวัดมีบทบาทเป*นคณะกรรมการร�วมของจังหวัดในการดูแล
ศาลเจ&าต�างๆ ตามหลักการการมีส�วนร�วมจากผู&มีส�วนได&เสีย ดังปรากฏตามข&อความจากการสัมภาษณ�
ผู&ให&ข&อมูลสําคัญว�า 

    “กลไกของระบบราชการของภาครัฐ ควรปรับปรุงในด&านข้ันตอน เพ่ือให&เกิด
ความสะดวก รวดเร็วและตอบสนองปjญหาของศาลเจ&าได&มากกว�าเดิม ถ&ายังเหมือนเดิมก็จะลําบากใน
การประสานงานและทํางานร�วมกัน”  

1.3 มาตรการติดตามผลการดําเนินงานเชิงรุก คือ การแสดงบทบาทของกรมการ
ปกครองท่ีเน&นการเป|ดโอกาสให&ศาลเจ&าในความปกครองของกระทรวงมหาดไทยมีอิสระในการ
ดําเนินงานโดยไม�เข&าไปแทรกแซงในเชิงการบริหาร แต�อาศัยเทคนิคการควบคุมและติดตามด&วยกลไก
การตรวจสอบผลการดําเนินงาน และนําสะท&อนความคิดเห็นและข&อมูลย&อนกลับในการปรับปรุงและ
พัฒนาการดําเนินงานของศาลเจ&า ดังปรากฏตามข&อความจากการสัมภาษณ�ผู&ให&ข&อมูลสําคัญว�า 

    “ใช&กลไกการตรวจสอบซิ.. .สมัยนี้การบริหารองค�การมักเป|ดอิสระให&
ดําเนินการ แต�อาศัยกลไกการตรวจสอบเข&ามา เพ่ือประเมินผลลัพธ�ทางการบริหาร อาจเริ่มท่ีการใช&
ระบบเยี่ยมสํารวจเป*นวิธีการตรวสอบ ”  

1.4 มาตรการเสริมศักยภาพการดําเนินงานของศาลเจ&า คือ การสนับสนุนและ
พัฒนาทรัพยากรและกลไกที่จําเป*นต�อการดําเนินงานของศาลเจ&า อาทิ งบประมาณ องค�ความรู& 
ความช�วยเหลือและการประสานงานต�างๆ เพ่ือให&ศาลเจ&ามีศักยภาพท่ีเข&มแข็งสําหรับการดําเนินงาน
และการเตรียมความพร&อมต�อการเป*นองค�การท่ีสามารถพ่ึงพาตนเอง ดังปรากฏตามข&อความจากการ
สัมภาษณ�ผู&ให&ข&อมูลสําคัญว�า 

    “รัฐต&องเข&ามาช�วยเรามากข้ึน มาสนับสนุนการดําเนินงานด&วยกลไกต�างๆ มัน
จะส�งผลให&ศาลเจ&าต�างๆ เขาอยู�รอด รัฐต&องเป*นพ่ีเลี้ยงให&กับเรา ทําให&เราสามารถอยู�รอดด&วยตนเอง
แต�มีรัฐคอยสนับสนุน”  

2. การพัฒนาแนวทางการจัดการศาลเจ&าในมิติการปกครองจากภาครัฐ กลไกภาครัฐ
และความสัมพันธ�กับภาครัฐท่ีมีจุดเน&นต�อการบริหารเครือข�ายความร�วมมือหรือความสัมพันธ�ของ
ภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชนและสังคม รวมท้ังระหว�างศาลเจ&าต�างๆ ในฐานะท่ีเครือข�ายความ
ร�วมมือของภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชนและสังคม รวมท้ังระหว�างศาลเจ&าต�างๆ มีความสําคัญต�อ
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การดําเนินงานของศาลเจ&า เป*นผู&สนับสนุนการดําเนินงานของศาลเจ&าในมิติต�างๆ โดยมีเปmาหมาย
สําคัญ คือ กรมการปกครอง มีการสนับสนุน การเชื่อมประสานปฏิสัมพันธ�และการอํานวยความสะดวก
ต�อความร�วมมือดังกล�าว ซ่ึงมาตรการทางการจัดการ ประกอบด&วย 

2.1 มาตรการสร&างแรงจูงใจต�อการสนับสนุนการดําเนินงานของศาลเจ&า คือ การสร&าง
แรงจูงใจด&วยผลประโยชน�หรือการประกาศเกียรติคุณต�างๆ สําหรับหน�วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน 
ประชาชนสังคมและระหว�างศาลเจ&าต�างๆ เช�น มาตรการการลดหย�อนภาษี การเสนอชื่อเข&า
พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ� การประกาศเกียรติคุณและการออกหนังสือขอบคุณในนาม
กรมการปกครอง ซ่ึงก�อให&เกิดแรงจูงใจให&ภาคส�วนต�างๆ ของสังคมสนใจต�อการสนับสนุนทรัพยากร
เพ่ือการดําเนินงาน อาทิ ประชาชนท่ีบริจาคเงินมีสิทธิ์ในการรับการลดหย�อนภาษี หรือคณะกรรมการ
ดําเนินงานท่ีเสียสละอุทิศตนเพื่อกิจการของศาลเจ&า มีโอกาสได&รับการเสนอชื่อเข&ารับพระราชทาน
เข็มเกียรติคุณหรือเครื่องราชอิสริยาภรณ�ตามสมควร ดังปรากฏตามข&อความจากการสัมภาษณ�ผู&ให&
ข&อมูลสําคัญว�า 

    “ผมว�านะ...รัฐต&องสร&างวิธีการในการจูงใจให&คนเข&ามาร�วมกิจกรรมของศาลเจ&า 
เพ่ือเป*นการแสดงถึงขวัญและกําลังใจให&กรรมการ ผู&เสียสละ คนมาบริจาคตังค� มันจะมีกําลังใจ
ให&เข&ามาร�วมกับศาลเจ&า”  

2.2 มาตรการการเป*นสื่อกลางประชาสัมพันธ�ศาลเจ&า คือ การแสดงบทบาทเป*น
ตัวแทนของศาลเจ&าในการสื่อสารหรือประชาสัมพันธ�ภาพลักษณ� บทบาท พิธีกรรม การดําเนินงาน
และ กิจกรรมท่ีเก่ียวข&องของศาลเจ&าในความปกครองของกระทรวงมหาดไทย ให&เป*นท่ีรู&จักในสังคม
และประชาชนท่ัวไป รวมท้ังสร&างความตระหนักถึงคุณค�า ต&นทุนและภูมิปjญหาของศาลเจ&าต�างๆ ท่ีมี
ต�อสังคม ตลอดจนเป*นช�องทางสําคัญในการรับความช�วยเหลือจากสังคมไปยังศาลเจ&าท่ีมีความจําเป*น 
ดังปรากฏตามข&อความจากการสัมภาษณ�ผู&ให&ข&อมูลสําคัญว�า 

    “การประชาสัมพันธ�มีส�วนในการสร&างการตระหนักถึงคุณค�าของศาลเจ&า 
สังเกตง�ายๆ ทุกวันนี้เรารู&จักศาลเจ&ากันไหม เคยเข&าไปไหว&กันไหม ถ&าไม�มีการประชาสัมพันธ� เราก็ไม�รู&จัก 
สุดท&ายก็ไม�มีใครเข&ามามีส�วนร�วม ท่ีสําคัญภาครัฐต&องเป*นเจ&าภาพในการสื่อประชาสัมพันธ�”  

2.3 มาตรการแกนนําในการสร&างความร�วมมือกับหน�วยงานภาครัฐ เอกชนและ
องค�การไม�แสวงหาผลกําไรและระหว�างศาลเจ&าต�างๆ เพ่ือการพัฒนาศาลเจ&า คือ การสร&างความ
ร�วมมือกับหน�วยงานและองค�กรต�างๆ ของสังคมท้ังหน�วยภาครัฐ ภาคเอกชน องค�การไม�แสวงหาผล
กําไรและระหว�างศาลเจ&าต�างๆ ท้ังในและต�างประเทศ เช�น กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงท�องเท่ียว
และกีฬา กรมการศาสนา กรมศิลปากร มหาวิทยาลัย องค�กรปกครองส�วนท&องถ่ิน หอการค&าจังหวัด 
สโมสรโรตารี่ ศาลเจ&าท่ีเป*นต&นแบบในการดําเนินงานภารกิจต�าง หรือมีความเชี่ยวชาญด&านต�างๆ เป*นต&น 
ในการสนับสนุนและความช�วยเหลือการดําเนินงานของศาลเจ&าในระดับภาพรวมของประเทศและ
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ระดับรายองค�กร เช�น การพัฒนาเป*นแหล�งท�องเท่ียว การดูแล ซ�อมแซมและอนุรักษ�โบราณสถานและ
โบราณวัตถุ หรือองค�ความรู&ต�างๆ ท่ีเป*นประโยชน�ต�อการดําเนินงานของศาลเจ&า ดังปรากฏตามข&อความ
จากการสัมภาษณ�ผู&ให&ข&อมูลสําคัญว�า 

    “กรมการปกครองต&องเป*นตัวเชื่อมประสานความร�วมมือจากหน�วยงานหรือ
องค�การต�างๆ ในการมาร�วมสนับสนุนการดําเนินงาน เห็นได&จากตอนนี้ เราขาดความรู&ในการอนุรักษ�
ของเก�าของศาลเจ&า จะให&ทําเองก็คงไม�ได&ดีเท�ากับกรมศิลป� แต�จะให&กรมกศิลป�มา คงต&องให&กรมการ
ปกครองประสานความร�วมมือเป*นแกนหลักให& รวมท้ังเรื่องอ่ืนๆ ด&วย”  

2.3 ประเด็นการพัฒนาแนวทางการจัดการศาลเจ'าในมิติการบริหารเครือข�ายความ
ร�วมมือหรือความสัมพันธ�ของภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชนและสังคม รวมท้ังระหว�างศาลเจ'าต�างๆ 

   การพัฒนาแนวทางการจัดการศาลเจ&าในความปกครองของกระทรวงมหาดไทยสู�การ
เป*นองค�การท่ียั่งยืน ในมิติการบริหารเครือข�ายความร�วมมือหรือความสัมพันธ�ของภาครัฐ ภาคเอกชน 
ประชาชนและสังคม รวมท้ังระหว�างศาลเจ&าต�างๆ มีจุดเน&นสําคัญของการพัฒนาแนวทางการจัดการ
ศาลเจ&าตามแนวคิดการบริหารปกครองในมิติการบริหารเครือข�ายความร�วมมือหรือความสัมพันธ�ของ
ภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชนและสังคม รวมท้ังระหว�างศาลเจ&าต�างๆ คือ การใช&เครือข�ายบริหาร
จัดการตนเอง (governance as self – organization network) ในการแสดงบทบาทของเครือข�าย
ความร�วมมือหรือความสัมพันธ�ของภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชนและสังคม รวมท้ังระหว�างศาลเจ&าต�างๆ 
ท่ีมีต�อการสนับสนุนทรัพยากร ความร�วมมือ องค�ความรู&และประสบการณ�ต�อการดําเนินงานของศาลเจ&า
ในความปกครองของกระทรวงมหาดไทย โดยผู&แสดงบทบทการพัฒนาในดังกล�าว คือ เครือข�ายความ
ร�วมมือหรือความสัมพันธ�ของภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชนและสังคม รวมท้ังระหว�างศาลเจ&าต�างๆ 

  โดยการมุ�งเน&นให&เครือข�ายความร�วมมือหรือความสัมพันธ�ของภาครัฐ ภาคเอกชน 
ประชาชนและสังคม รวมทั้งระหว�างศาลเจ&าต�างๆ มีส�วนร�วมในการแสดงบทบาทต�อการบริการ
สาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะ ในฐานะท่ีศาลเจ&าเป*นองค�การทางสังคมท่ีมีส�วนสําคัญในการสร&าง
บริการสาธารณะในแง�การขัดเกลาทางสังคม เป*นท่ีพ่ึงพาด&านจิตใจและเป*นองค�การท่ีสืบสานวัฒนธรรม 
ขนบธรรมเนียมและประเพณีท่ีคนไทยเชื้อสายจีนในสังคมยึดถือร�วมกัน ในแง�การสนับสนุน การช�วยเหลือ
และความร�วมมือต�างๆ ต�อกัน อันเป*นการเสริมสมรรถนะทางการบริหารและการดําเนินงาน จากการ
เกิดการสนับสนุนทรัพยากร ความร�วมมือ องค�ความรู&และประสบการณ�ในการดําเนินงาน ซ่ึงแสดงถึง
การมีส�วนร�วมและการแสดงความรับผิดชอบของภาคส�วนต�างๆ ท่ีมีต�อศาลเจ&าในความปกครองของ
กระทรวงมหาดไทย อันนําไปสู�การเกิดความยั่งยืนด&านทรัพยากร รวมท้ังเป*นกลไกเฝmาระวัง ติดตาม
และตรวจสอบการดําเนินงานของท้ังศาลเจ&าและภาครัฐต�อการบรรลุเปmาหมายของศาลเจ&าในความ
ปกครองของกระทรวงมหาดไทย 
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  ท้ังนี้ ผลลัพธ�สําคัญท่ีเกิดจากการพัฒนาแนวทางการจัดการในมิติการบริหารเครือข�าย
ความร�วมมือหรือความสัมพันธ�ของภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชนและสังคม รวมท้ังระหว�างศาลเจ&า
ต�างๆ ตามจุดเน&นของกระบวนการพัฒนา คือ การเกิดความร�วมมือในการดําเนินงานของศาลเจ&าจาก
เครือข�ายความร�วมมือหรือความสัมพันธ�ของภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชนและสังคม รวมท้ังระหว�าง
ศาลเจ&าต�างๆ ทําให&เกิดความยั่งยืนด&านทรัพยากร และเกิดกลไกเฝmาระวัง ติดตามและตรวจสอบการ
ดําเนินงานของท้ังศาลเจ&าและภาครัฐต�อการบรรลุเปmาหมายของศาลเจ&าในความปกครองของ
กระทรวงมหาดไทย 

  จากการสัมภาษณ�ผู&ให&ข&อมูลสําคัญในกลุ�มต�างๆ มีความเห็นว�า การพัฒนาแนวทาง 
การจัดการศาลเจ&าในความปกครองของกระทรวงมหาดไทยด&วยแนวคิดการบริหารปกครองใน
ลักษณะการใช&เครือข�ายบริหารจัดการตนเอง (governance as self – organization network) 
สําหรับการพัฒนาแนวทางการจัดการในมิติการบริหารเครือข�ายความร�วมมือหรือความสัมพันธ�ของ
ภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชนและสังคม รวมท้ังระหว�างศาลเจ&าต�างๆ ถือเป*นทิศทางท่ีสําคัญในการ
นําศาลเจ&าไปสู�การเป*นองค�การท่ียั่งยืน ท้ังนี้จําเป*นต&องพิจารณาความเชื่อมโยงกับอีก 2 มิติ ได&แก� มิติ
การบริหารองค�การและมิติการปกครองจากภาครัฐ กลไกภาครัฐและความสัมพันธ�กับภาครัฐ เนื่องจาก
การพัฒนาแนวทางการจัดการศาลเจ&าในมิติการบริหารเครือข�ายความร�วมมือหรือความสัมพันธ�ของ
ภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชนและสังคม รวมท้ังระหว�างศาลเจ&าต�างๆ แสดงถึงบทบาทของเครือข�าย
ความร�วมมือหรือความสัมพันธ�ของภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชนและสังคม รวมท้ังระหว�างศาลเจ&าต�างๆ 
ท่ีมีส�วนในการสนับสนุนการดําเนินงานของศาลเจ&าและสนับสนุนกลไกการดําเนินงานของรัฐ 

  ด&วยเหตุนี้ การกําหนดมาตรการทางการจัดการ เพื่อขับเคลื่อนประเด็นการพัฒนา
แนวทางการจัดการในมิติการบริหารเครือข�ายความร�วมมือหรือความสัมพันธ�ของภาครัฐ ภาคเอกชน 
ประชาชนและสังคม รวมท้ังระหว�างศาลเจ&าต�างๆ ท่ีสอดคล&องตามแนวทางการใช&เครือข�ายบริหาร
จัดการตนเอง (governance as self – organization network) สามารถกําหนดได&ดังนี้  

1. การพัฒนาแนวทางการจัดการศาลเจ&าในมิติการบริหารเครือข�ายความร�วมมือหรือ
ความสัมพันธ�ของภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชนและสังคม รวมท้ังระหว�างศาลเจ&าต�างๆ ท่ีมีจุดเน&นต�อ
การบริหารองค�การ ในฐานะท่ีเครือข�ายความร�วมมือต�างๆ มีส�วนในการสนับสนุนการดําเนินงานของ
ศาลเจ&าในความปกครองของกระทรวงมหาดไทย โดยมีเปmาหมายสําคัญ คือ การเกิดความร�วมมือใน
การดําเนินงานของศาลเจ&าจากเครือข�ายความร�วมมือหรือความสัมพันธ�ของภาครัฐ ภาคเอกชน 
ประชาชนและสังคม รวมท้ังระหว�างศาลเจ&าต�างๆ อันนําไปสู�ความยั่งยืนด&านทรัพยากรสําหรับการ
ดําเนินงาน ซ่ึงมาตรการทางการจัดการ ประกอบด&วย  

 



207 
 

1.1 มาตรการสร&างเครือข�ายสําหรับผู&ที่เลื่อมใสศรัทธา คือ การรวมตัวกันของ
ประชาชน กลุ�มคนหรือกลุ�มองค�กร ท่ีมีความเลื่อมใสศรัทธาต�อเทพเจ&า ศาลเจ&าและการบริหารงาน
ของศาลเจ&า ทําให&เกิดเป*นเครือข�าย ซ่ึงอาจมิใช�องค�การท่ีเป*นทางการและอาจเป*นการรวมตัวกันเป*น
วาระ แต�มีกิจกรรมต�อการดําเนินงานของศาลเจ&าในระดับต�างๆ เช�น รวมตัวแวะเวียนมาสักการบูชา 
รวมตัวช�วยเหลือกิจกรรมของศาลเจ&า และรวมตัวเพ่ือระดมทุนช�วยเหลือการพัฒนาศาลเจ&า รวมท้ัง
รวมตัวกันเป*นคณะกรรมการดําเนินงาน ซ่ึงปjจจุบันเกิดข้ึนจํานวนมากและแสดงบทบาทอย�างชัดเจน
ในช�วงวาระเทศกาลต�างๆ เช�น เทศกาลกินเจ มีจํานวนประมาณ มากกว�า 150 คณะ  เช�น คณะทัวร�
แสวงบุญของอาจารย�ฮุย คณะศิษย�ของอาจารย�เอมม่ี เทพนิมิตต� คณะทัวร�ดารานักแสดงหรือกลุ�ม
คณะทัวร�ช�วงเทศกาลกินเจ ท่ีมาแสวงบุญและบริจาคทรัพยากรในการดําเนินงานของโรงเจ ดังปรากฏ
ตามข&อความจากการสัมภาษณ�ผู&ให&ข&อมูลสําคัญว�า 

    “ผมคิดว�าจะทําให&ศาลเจ&าไปรอด เรามองข&ามผู&เลื่อมใสศรัทธาไม�ได& เพราะคน
พวกนี้มาเป*นทรัพยากรสําคัญของศาลเจ&า เราต&องพยายามพัฒนาเครือข�ายความร�วมมือให&เกิดข้ึน และ
ทําให&เครือข�ายพวกนี้มีพลังและเป*นกลไกสนับสนุนการดําเนินงานของเราให&ได&”  

    ท้ังนี้ ผู&วิจัย พบว�า การรวมตัวลักษณะนี้จะเกิดข้ึนเองโดยศาลเจ&าไม�มีบทบาท
ในการสร&างหรือการรวมตัว แต�จะเกิดจากกลไกความเลื่อมใสศรัทธาจากการบริหาร การดําเนินงาน 
กิจกรรมเพ่ือสังคม พิธีกรรมท่ีน�าเชื่อถือและการบริการหรือภาพลักษณ�ท่ีดี ซ่ึงถือเป*นบทบาทในการ
พัฒนาแนวทางการจัดการในมิติการบริหารองค�การ 

1.2 มาตรการสร&างการดําเนินการร�วมกันของเครือข�ายองค�กรภาครัฐ ภาคเอกชน
และองค�การไม�แสวงหาผลกําไรต�อการดําเนินงานร�วมกันของศาลเจ&า คือ การรวมตัวกันของเครือข�าย
องค�การภาคส�วนต�างๆ ของชุมชนและสังคม ทั้งองค�การภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชนและ
องค�การไม�แสวงหาผลกําไร เพ่ือร�วมดําเนินงานและกิจกรรมต�างๆ ของศาลเจ&าตามวาระต�างๆ เช�น 
การประจําป�ศาลเจ&าพ�อหลักเมืองสมุทรสาคร ที่มีการรวมตัวกันของพ�อค&า ประชาชน หน�วยงาน
ราชการ องค�การเอกชนและองค�การไม�แสวงหาผลกําไร ภายใต&สัญลักษณ�ร�วมกันคือ “คณะศิษย�เจ&า
พ�อหลักเมือง” หรือการจัดงานเทศกาลกินเจในจังหวัดต�างๆ เช�น จังหวัดกระบี่ จังหวัดภูเก็ต ท่ีมีการ
รวมตัวกันเพ่ือดําเนินกิจกรรมและจัดงานร�วมกัน อันเป*นการแบ�งปjนทรัพยากรร�วมกัน ดังปรากฏตาม
ข&อความจากการสัมภาษณ�ผู&ให&ข&อมูลสําคัญว�า 

    “ศาลเจ&าต&องพยายามสร&างความร�วมมือกับภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคหน�วยงาน
ส�วนต�างๆ ในพ้ืนท่ี ให&พวกเขามีบทบาทร�วมสนับสนุนการดําเนินงานของศาลเจ&า อย�างของท่ีภูเก็ตเรา 
จัดงานทุกป� จะขอความร�วมมือกับทุกภาคส�วนของจังหวัดให&มามีส�วนร�วมในการจัดงาน มันจะมีพลัง
มากในการดําเนินงาน”  
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1.3 มาตรการการสร&างเครือข�ายของศาลเจ&าในพื้นที่และพื้นที่ใกล&เคียง  คือ 
การรวมตัวกันของศาลเจ&าในความปกครองของกระทรวงมหาดไทยด&วยกันเองและศาลเจ&าเอกชน
ต�างๆ เพ่ือเป*นเครือข�ายในการแลกเปลี่ยนประสบการณ�การเรียนรู& การถ�ายทอดองค�ความรู&เก่ียวกับ
พิธีกรรมและการดําเนินงาน การช�วยเหลือทรัพยากร และการสร&างพลังในการต�อรองกับกลไกตลาด 
เช�น ธุรกิจมหรสพง้ิว ธุรกิจเครื่องกระดาษเงินกระดาษทอง รวมท้ังอํานาจในการขอความร�วมมือจาก
ภาครัฐ ซ่ึงมีประโยชน�อย�างยิ่งต�อการดําเนินงานของศาลเจ&า ซ่ึงถือเป*นกลไกสําคัญในการสร&างการสืบทอด 
ตัวอย�างท่ีชัดเจน คือ ชมรม “อ�าม” ภูเก็ต ท่ีเป*นการรวมตัวของศาลเจ&าต�างๆ ในจังหวัดภูเก็ตท้ังหมด 
เพ่ือกําหนดทิศทางและความร�วมมือต�อการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีของศาลเจ&าในจังหวัดภูเก็ต ดัง
ปรากฏตามข&อความจากการสัมภาษณ�ผู&ให&ข&อมูลสําคัญว�า 

    “หากจะทําให&เกิดพาวเวอร�ในการดําเนินงาน ศาลเจ&าในพ้ืนท่ีต&องรวมตัวกัน
ให&ได& เรารวมกันย�อมมีพลัง รวมให&ได&ทุกประเภทร�วมกัน ของผมรวมกันจากการเริ่มคุยทิศทางของ
การจัดงานในจังหวัดภูเก็ต ต้ังแต�นั้นก็เริ่มพัฒนาข้ึนเรื่อยๆ มีศาลเจ&าเล็กใหญ�มาเข&าร�วมในชมรมเรา
จํานวนมาก และมีส�วนสําคัญท่ีทําให&เกิดระเบียบในการจัดงานของจังหวัดภูเก็ต”  

2. การพัฒนาแนวทางการจัดการศาลเจ&าในมิติการบริหารเครือข�ายความร�วมมือหรือ
ความสัมพันธ�ของภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชนและสังคม รวมท้ังระหว�างศาลเจ&าต�างๆ ท่ีมีจุดเน&นต�อ
การปกครองจากภาครัฐ กลไกภาครัฐและความสัมพันธ�กับภาครัฐ ในฐานะท่ีเครือข�ายความร�วมมือ
ของภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชนและสังคม รวมทั้งระหว�างศาลเจ&าต�างๆ จะมีบทบาทในการ
ดําเนินงานร�วมกับกรมการปกครอง เพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานของศาลเจ&า โดยมีเปmาหมายสําคัญ 
คือ เครือข�ายความร�วมมือหรือความสัมพันธ�ของภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชนและสังคม รวมท้ังระหว�าง
ศาลเจ&าต�างๆ จะเป*นเกิดกลไกเฝmาระวัง ติดตามและตรวจสอบการดําเนินงานของท้ังศาลเจ&าและภาครัฐ
ต�อการบรรลุเปmาหมายของศาลเจ&าในความปกครองของกระทรวงมหาดไทย ซ่ึงมาตรการทางการจัดการ 
ประกอบด&วย 

2.1 มาตรการเสริมสร&างการพัฒนาศาลเจ&าบนพ้ืนฐานการมีส�วนร�วมของชุมชน คือ 
การมุ�งเป|ดพ้ืนท่ีการมีส�วนร�วมให&กับชุมชนและสังคม โดยเฉพาะอย�างยิ่งชุมชนพ้ืนท่ีท่ีศาลเจ&าต้ังอยู� 
เพื่อให&เกิดความตระหนักถึงคุณค�าและรับรู&ถึงบทบาทความสําคัญของการดํารงอยู�ของศาลเจ&าใน
ชุมชน ด&วยการสร&างบทบาทของชุมชนในการมีส�วนร�วมในการดําเนินงานของศาลเจ&าและ  มีส�วนร�วม
ในการบริหารจัดการ รวมท้ังมีส�วนร�วมในการกําหนดทิศทาง แนวทางการพัฒนาและการร�วมเป*น
ส�วนสําคัญในการดูแลรักษาและสืบทอดภารกิจขององค�การ ดังปรากฏตามข&อความจากการสัมภาษณ�
ผู&ให&ข&อมูลสําคัญว�า 
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    “สิ่งสําคัญเราต&องดึงชุมชนเข&ามามีส�วนร�วมในการบริหารและการจัดกิจกรรมต�างๆ 
ของศาลเจ&า โดยกรมการปกครองและศาลเจ&า ต&องสร&างบทบาทให&ชุมชนมาร�วมดําเนินงาน เพ่ือให&
ตระหนักถึงคุณค�าและเกิดความร�วมมือท่ีดี”  

2.2 มาตรการพัฒนากลไกเฝmาระวัง ติดตาม ตรวจสอบต�อการดําเนินงานของศาล
เจ&าและภาครัฐจากภาคส�วนต�างๆ ของสังคม คือ การส�งเสริมบทบาทของเครือข�ายความร�วมมือหรือ
ความสัมพันธ�ของภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชนและสังคม รวมทั้งระหว�างศาลเจ&าต�างๆ ในการทํา
หน&าท่ีสอดส�องดูแลการดําเนินงานของศาลเจ&าและการดําเนินงานของกรมการปกครองท่ีมีต�อศาลเจ&า 
โดยสร&างช�องทางในการรับฟjงความคิดเห็น ข&อเสนอแนะ และข&อร&องเรียน รวมท้ังพัฒนาเป*นกลไกใน
การเฝmาระวัง ติดตามและตรวจสอบการดําเนินงานของท้ังศาลเจ&าและภาครัฐอย�างเป*นรูปธรรม ดังปรากฏ
ตามข&อความจากการสัมภาษณ�ผู&ให&ข&อมูลสําคัญว�า 

    “ความร�วมมือท่ีดีท่ีเกิดข้ึนจากการมีส�วนร�วมของชุมชน ย�อมนําไปสู�กลไกใน
การตรวจสอบ เฝmาระวัง เป*นหูเป*นตาให&กับศาลเจ&าและกรมการปกครอง เช�น หากศาลเจ&าใดเกิด
ประเด็นการดําเนินงานท่ีล�อแหลม ชุมชนอาจร&องเรียนไปยังกรมการปกครองเพ่ือมาทําการตรวจสอบ 
ตรงนี้เท�ากับเป*นการสร&างกลไกการบริหารท่ีเกิดจากการมีส�วนร�วมของชุมชนอีกทาง”  

    จากผลการศึกษาท่ี 2 ตามข&อมูลมาตรการทางการจัดการท่ีรองรับประเด็น
การพัฒนาแนวทางการจัดการศาลเจ&าในความปกครองของกระทรวงมหาดไทยท้ัง 3 มิติ ได&แก�  มิติ
การบริหารองค�การ มิติการบริหารเครือข�ายความร�วมมือหรือความสัมพันธ�ของภาครัฐ ภาคเอกชน 
ประชาชนและสังคม รวมท้ังระหว�างศาลเจ&าต�างๆ และมิติการปกครองจากภาครัฐ กลไกภาครัฐและ
ความสัมพันธ�กับภาครัฐ ทําให&เกิดการพัฒนาแนวทางการจัดการศาลเจ&าในความปกครองของ
กระทรวงมหาดไทยสู�การเป*นองค�การท่ียั่งยืน ท่ีมีความสอดคล&องกับทิศทางและแนวโน&มจากการวิเคราะห�
สถานภาพการดําเนินงาน และนโยบายของกรมการปกครอง ท่ีสังเคราะห�ประเด็นการพัฒนาแนวทาง 
การจัดการและมาตรการทางการจัดการภายใต&แนวคิดและหลักการของการบริหารปกครองของ 
Rhodes (1996: 652 - 667) เพ่ือให&การพัฒนาแนวทางการจัดการศาลเจ&าในความปกครองของ
กระทรวงมหาดไทยสู�การเป*นองค�การท่ียั่งยืนอย�างเป*นรูปธรรม 
 
3.ร�างแนวทางสําหรับการขับเคล่ือนมาตรการทางการจัดการท่ีตอบสนองประเด็นการพัฒนาแนวทาง 
การจัดการศาลเจ'าในความปกครองของกระทรวงมหาดไทยสู�การเป*นองค�การท่ีย่ังยืน  

 จากร�างมาตรการทางการจัดการท่ีตอบสนองต�อประเด็นการพัฒนาแนวทางการจัดการ
ศาลเจ&าในความปกครองของกระทรวงมหาดไทยสู�การเป*นองค�การท่ียั่งยืนท้ัง 3 มิติ ได&แก�  มิติการ
บริหารองค�การ มิติการปกครองจากภาครัฐ กลไกภาครัฐและความสัมพันธ�กับภาครัฐ และมิติการ
บริหารเครือข�ายความร�วมมือหรือความสัมพันธ�ของภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชนและสังคม รวมท้ัง
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ระหว�างศาลเจ&าต�างๆ จําเป*นต&องกําหนดแนวทางในการขับเคลื่อนมาตรการทางการจัดการในมิติต�างๆ 
เพ่ือให&เกิดแนวทางในการนํามาตรการทางการจัดการในประเด็นการพัฒนาแนวทางการจัดการศาล
เจ&าในแต�ละมิติไปสู�การปฏิบัติอย�างเป*นรูปธรรม 

 ท้ังนี้ ผู&วิจัยเก็บรวบรวมข&อมูลจากการสัมภาษณ�ผู&ให&ข&อมูลสําคัญ (Key informants) ท้ัง 
3 กลุ�ม ตามท่ีกล�าวมาข&างต&น สามารถนําเสนอร�างแนวทางสําหรับการขับเคลื่อนมาตรการทางการ
จัดการท่ีตอบสนองประเด็นการพัฒนาแนวทางการจัดการศาลเจ&าในความปกครองของ
กระทรวงมหาดไทยสู�การเป*นองค�การท่ียั่งยืน จําแนกเป*นรายประเด็นการพัฒนาแนวทางการจัดการ
ท้ัง 3 มิติ ดังนี้ 

3.1 ประเด็นการพัฒนาแนวทางการจัดการศาลเจ'าในมิติการบริหารองค�การ 
1. การพัฒนาแนวทางการจัดการศาลเจ&าในมิติการบริหารองค�การท่ีมีจุดเน&นต�อการ

ปกครองจากภาครัฐ กลไกภาครัฐและความสัมพันธ�กับภาครัฐ 
1.1 มาตรการด&านการพัฒนาสมรรถนะทางการบริหารท่ีตอบสนองต�อการดําเนินงาน 

1.1.1 สร&างรายได&จากทรัพยากรท่ีมีอยู�เพ่ือเลี้ยงตนเอง เป*นการเพ่ิมรายได&ท่ี
นอกเหนือจากเงินบริจาคหรือการระดมทุน แต�เป*นการใช&ทรัพยากรท่ีมีให&เกิดประโยชน�ในการสร&าง
รายได&เพ่ือใช&ในการดําเนินงานให&สามารถเลี่ยงตัวเองได& โดยไม�เน&นการประกอบการท่ีแสวงหาผลกําไร
ในเชิงธุรกิจ ดังตัวอย�างต�อไปนี้ 

1. การใช&พ้ืนท่ีของศาลเจ&าท่ีไม�เกิดประโยชน�เป*นท่ีจอดรถและเก็บค�าบํารุง
ท่ีต่ํากว�าตลาด  

2. การให&เช�าเต&นท� เก&าอ้ี โต�ะและเวทีในการจัดการในราคาตํ่ากว�าผู&ให&เช�า
รายอ่ืน  การให&เช�าท่ีดินเพ่ือสิ่งปลูกสร&างและการเกษตรให&กับผู&มีรายได&น&อย                       

3. การรับจ&างจัดงานกงเต�กและจําหน�ายเครื่องกระดาษในพิธีกงเต�ก 
4. การให&เช�าหอประชุมอเนกประสงค�เพ่ือจัดการต�างๆ 

1.1.2 ระดมทุนในบางกรณี เป*นการสร&างรายได&เพ่ิมเติมเพ่ือการดําเนินงาน
เฉพาะกรณี เช�น การก�อสร&าง การปรับปรุงพ้ืนท่ี การซ�อมแซมหรือการขยายท่ีดิน ท่ีเป*นความจําเป*น
เฉพาะหน&าโดยมิได&เกิดข้ึนบ�อยครั้ง จึงอาจมีการระดมทุนด&วยการเรี่ยไร การบอกบุญและการจัดสร&าง
วัตถุมงคลเพ่ือการสมทบทุนในการดําเนินงาน หรือการใช&แนวทางของศาลเจ&ากระทู& จังหวัดภูเก็ต              
ด&วยการระดมทุนภายใต& “แนวคิดหุ&นบุญ” ท่ีสร&างรายได&จากการระดมทุนของเหล�าผู&มีความศรัทธา 
โดยให&ผลตอบแทน คือ การนํารายชื่อของผู&ลงทุนในหุ&นบุญตามจํานวนหุ&นที่ลงทุน ไปประกอบ
พิธีกรรมตามสัดส�วนการลงทุน 
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1.1.3 ควบคุมรายจ�ายสําหรับกิจกรรมท่ีจําเป*น เป*นการสร&างสมดุลระหว�าง
รายได&และรายจ�ายท่ีเกิดข้ึน ซ่ึงพยายามควบคุมรายจ�ายท่ีเป*นรายจ�ายเฉพาะไม�ให&เกินยอดวงเงินท่ีจ�าย
ประจํา รวมท้ังพิจารณาควบคุมในการใช&จ�ายท่ีจําเป*น โดยลด ละ เลิก กิจกรรมหรือการดําเนินงานท่ี
มิใช�เปmาหมายหลักของการดําเนินงานหรือองค�การ ซ่ึงทําไปเพ่ือความหรูหราหรือแสดงความอลังการ 
เช�น การจัดมหรสพท่ีเกินความจําเป*น การจัดของไหว&หรือเครื่องกระดาษท่ีมากเกินสมควร หรือการ
จัดงานประจําป�บ�อยครั้งเกินความเหมาะสมหรือขัดแย&งกับธรรมเนียมปฏิบัติ จึงสมควรต&องพิจารณา
ควบคุมโดยยึดการประมาณรายได&เพ่ือวางแผนรายจ�าย 

1.1.4 สนับสนุนบุคลากรให&เกิดการพัฒนาตนเอง เป*นการสนับสนุนให&บุคลากร
พัฒนาทักษะความรู&และความสามารถ เพ่ือใช&ในการดําเนินงาน เช�น ถ�ายทอดเกร็ดความรู& เทคนิค
และวิธีการดําเนินพิธีกรรมให&บุคลากรรุ�นต�างๆ เรียนรู&แนวทางในการดําเนินพิธีกรรมและกิจกรรม 
หรือทักษะภาษาจีนที่จําเป*น โดยอาจสนับสนุนให&เข&าร�วมกิจกรรมภายนอกหรือการถ�ายทอดจาก
บุคลากรอาวุโสภายในศาลเจ&า 

1.1.5 สร&างกลไกในการสืบทอดบุคลากร เป*นการดําเนินการสนับสนุนบทบาท
ของบุคลากรวัยรุ�น คนรุ�นใหม�หรือเยาวชนท่ีเป*นบุตรหลานผู&มาสักการะหรือคณะกรรมการเพ่ือเป*น
แรงสนับสนุนให&เกิดการถ�ายทอดองค�ความรู&เพื่อการสืบทอด เช�น กลยุทธ�คนสามวัย ท่ีศาลเจ&าใน
จังหวัดภูเก็ตยึดถือปฏิบัติ โดยแบ�งบุคลากรออกเป*น 3 วัย ได&แก� บุคลากรรุ�นผู&อาวุโส มีบทบาทเป*น
ท่ีปรึกษา บุคลากรรุ�นกลางมีบทบาทเป*นผู&บริหารและบุคลากรวัยรุ�น มีบทบาทเป*นผู&ปฏิบัติสนับสนุน 
ให&มีหน&าท่ีความรับผิดชอบตามบทบาทของตัวเอง โดยจะมีการเตรียมการด&วยการถ�ายทอดองค�ความรู&
ให&กับวัยรุ�น ท่ีส�วนใหญ�มีหน&าท่ีในการปฏิบัติ เพ่ือเตรียมตัวและเรียนรู&ให&เป*นผู&บริหาร ซ่ึงกลยุทธ� 3 วัย 
จะผลักดันให&ผู&อาวุโสมีบทบาทเป*นท่ีปรึกษาและคอยให&การแนะนําคนอีก 2 วัย อันจะทําให&เกิดการ
หมุนเวียนคณะกรรมการหรือบุคลากรในการดําเนินงานท่ีต�อเนื่อง ไม�ขาดช�วงการบริหารและมีองค�ความรู&
และประสบการณ�เพียงพอต�อการสืบทอด ตรงกันข&ามกับศาลเจ&าส�วนใหญ�ในปjจจุบันท่ีมีแต�บุคลากร
สูงอายุแต�ขาดบุคลากรวัยรุ�นหรือเยาวชนมาเข&าร�วม  

1.1.6 กําหนดโครงสร&างคณะกรรมการแบผสมผสาน เป*นการกําหนดโครงสร&าง
ของการบริหารองค�การด&วยการแบ�งคณะกรรมการออกเป*น 2 กลุ�ม คือ กลุ�มท่ีดําเนินงานตามท่ี
กรมการปกครองมอบหมาย ได&แก� ผู&จัดการปกครองและผู&ตรวจตราสอดส�อง ท่ีไม�มีวาระดํารงตําแหน�ง 
ให&ทําหน&าท่ีในมิติการปกครองและควบคุมความเรียบร&อย รวมท้ังประสานงานกับภาครัฐ และกําหนดให&
มีคณะกรรมการดําเนินบริหารหรือคณะกรรมการดําเนินงานตามวาระ ซ่ึงทําหน&าท่ีในเชิงการบริหาร
และการดําเนินงาน และเป|ดโอกาสให&บุคลากรในชุมชนหรือผู&นําชุมชนเข&ามามีบทบาทในการเป*น
คณะกรรมการร�วมด&วย โดยมีวาระดํารงตําแหน�ง เพื่อเป*นการหมุนเวียนบุคลากรให&มีบทบาทและ
ประสบการณ� ตลอดจนทําให&ศาลเจ&าได&เกิดเครือข�ายของคณะกรรมการต�างๆ เพ่ิมเติม  
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1.1.7 สร&างธรรมนูญศาลเจ&า เป*นการรวบรวมและจัดทําข&อกําหนดร�วมกัน
ของบุคลากรในการบริหาร การดําเนินงานและการปฏิบัติงานของคณะกรรมการและบุคลากรของ             
ศาลเจ&า ให&เกิดแนวทางในการปฏิบัติท่ีถูกต&องเหมาะสมและเป*นข&อตกลงร�วมกันอันส�งผลต�อการลด
ข&อพิพาทและความขัดแย&งระหว�างคณะกรรมการหรือบุคลากรท่ีเก่ียวข&องในการดําเนินงาน                    

1.1.8 สร&างความยืดหยุ�นทางการบริหารและการดําเนินงาน ถือเป*นการลด
ข&อจํากัดและเง่ือนไขของการดําเนินงาน เช�น บุคลากรด&านภาษาจีน พิธีกรรมที่ไม�เหมาะสม หรือ
กิจกรรมท่ีสืบต�อกันมาแต�ไม�มีประโยชน�ต�อสังคมหรือชุมชน รวมทั้งการดําเนินงานท่ีสิ้นเปลือง โดย
เน&นการปรับตัวให&เหมาะสมกับความเปลี่ยนแปลงในเชิงการบริหารและความเหมาะสมของทรัพยากร
ท่ีมีอยู� รวมท้ังเท�าทันกับยุคสมัยท่ีเป*นปjจจัยเอ้ืออํานวยท่ีสําคัญ เช�น การใช&ภาษาไทยท่ีสะกดตามคํา
ออกเสียงของภาษาจีนทดแทนการขาดแคลนทรัพยากรบุคคลท่ีสามารถใช&ภาษาจีนได&  

1.1.9 พ่ึงพากลไกทางความเชื่อในการลดความขัดแย&ง ซ่ึงอาศัยกลไกของสิ่ง
ศักด์ิสิทธิ์หรือองค�เทพเจ&าต�างๆ ของศาลเจ&า ในการตัดสิน ชี้ขาดหรือการหาข&อยุตติ ซ่ึงเป*นประเด็น
อ�อนไหวของการดําเนินงานของศาลเจ&าท่ีมีคณะกรรมการและบุคลากรท่ีเก่ียวข&อง ต�างมีความเห็นใน
เชิงความหวังดีต�อการดําเนินงานและการพัฒนาศาลเจ&าท่ีหลากหลาย ทําให&บ�อยครั้งเกิดความเห็น
ต�างๆ โดยเฉพาะความรู&สึกอ�อนไหวท่ีผู&เก่ียวข&องทุกคนต�างเข&าร�วมโดยไม�มีผลประโยชน�ตอบแทน จึง
มักนําไปสู�ความขัดแย&ง ด&วยเหตุนี้ คณะกรรมการหรือผู&ท่ีเก่ียวข&องควรใช&ดุลพินิจประกอบกับอํานาจ
เชิงสัญลักษณ�ท่ีทุกคนศรัทธาร�วมกันเป*นกลไกจัดการความขัดแย&งและทําหน&าท่ีกล�อมเกลาทางสังคม
ควบคู�กันไป  

1.1.10 สร&างเครือข�ายความร�วมมือกับภาครัฐ ด&วยการอาศัยความเป*นศาลเจ&า
ในความปกครองของกระทรวงมหาดไทย โดยใช&กลไกของภาครัฐและระบบราชการผ�านที่ว�าการอําเภอ
และเจ&าหน&าที่ฝ�ายปกครองในระดับภูมิภาค เพ่ือสร&างความสัมพันธ�อันดีที่มีต�อกันและสร&างความ
ร�วมมือในการเป*นเครือข�ายสนับสนุนการดําเนินงานด&านต�างๆ อาทิ ด&านความปลอดภัย ท่ีมีตํารวจใน
พ้ืนท่ีท่ีเข&ามาตรวจตราเป*นประจํา หรือด&านชุมชนสัมพันธ� ท่ีมีองค�กรปกครองส�วนท&องถ่ินหรือกํานัน
ผู&ใหญ�บ&านเป*นผู&สนับสนุนความร�วมมือของชุมชนไปยังศาลเจ&า 

1.2 มาตรการด&านการดําเนินงานตามกฎหมายและระเบียบข&อบังคับอย�างเคร�งครัด 

1.2.1 เข&มงวดต�อการดําเนินงานตามกฎระเบียบข&อบังคับ เป*นการนํากฎหมาย
ท่ีเก่ียวข&องไปสู�การปฏิบัติท่ีเข&มงวด เพ่ือกําหนดเป*นหลักการและแนวทางในการดําเนินงาน จากกฎ
เสนาบดี ว�าด&วยท่ีกุศลสถานชนิดศาลเจ&า พ.ศ. 2463 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว�าด&วยการเงิน
ของศาลเจ&า พ.ศ. 2520 รวมท้ังติดตามข�าวสารของกฎระเบียบข&อบังคับหรือนโยบายการปฏิบัติท่ี
ออกมาใหม�อย�างต�อเนื่อง ซ่ึงหากมีปjญหาหรือความไม�เข&าใจต�อกฎหมายท่ีเก่ียวข&องให&ติดต�อกรมการ
ปกครองโดยตรงหรือท่ีว�าการอําเภอในพ้ืนท่ี  
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1.2.2 สร&างคุณภาพและมาตรฐานทางการบริหาร ด&วยการยึดถือเกณฑ�การ
บริหารงานของศาลเจ&าท่ีกรมการปกครองกําหนดไว&สําหรับการประกวดรางวัลศาลเจ&าบริหารงาน
ดีเด�น เป*นมาตรฐานทางการบริหารจัดการและเป*นแนวทางในการดําเนินงาน ซ่ึงดําเนินการอย�างเป*น
ปกติถึงแม&ไม�ได&มุ�งหวังในการแข�งขัน เนื่องจากเป*นแนวทางท่ีตอบสนองนโยบายของกรกมการปกครอง
และสะท&อนถึงระบบการบริหารจัดการท่ีดี  

1.2.3 จัดทําบัญชีและชี้แจงอย�างเป|ดเผย เป*นการดําเนินการด&านการเงินให&
เป*นไปตามระเบียบของกระทรวงมหาดไทยว�าด&วยการเงินของศาลเจ&า พ.ศ. 2520 โดยจัดทําอย�าง
ต�อเนื่อง มีความตรงไปตรงมาไม�หลีกเลี่ยงตัวเลขทางบัญชี และมีการเป|ดเผยรายละเอียดของงบประมาณ
รายรับและรายจ�ายเป*นประจําตามวาระต�างๆ เช�น ภายหลังงานประจําป� รอบครึ่งป� หรือรอบ
ป�งบประมาณ เพ่ือให&เกิดความโปร�งใสในการดําเนินการ 

1.2.4 สร&างกลไกในการเยี่ยมสํารวจ ถือเป*นการเตรียมความพร&อมในการรับ
การตรวจเยี่ยมเพ่ือติดตามผลการดําเนินงานของกรมการปกครอง โดยอาศัยศาลเจ&าต�างๆ ภายใน
จังหวัดหรือพ้ืนท่ีใกล&เคียงสลับกันเยี่ยมสํารวจ โดยอาศัยเกณฑ�การบริหารงานของศาลเจ&าท่ีกรมการ
ปกครองกําหนดไว&สําหรับการประกวดรางวัลศาลเจ&าบริหารงานดีเด�น เป*นเกณฑ�ในการพิจารณา ท้ังนี้ 
เพ่ือเป*นการสร&างวัฒนธรรมด&านการดําเนินงานตามระบบประกันคุณภาพ และเป*นการแลกเปลี่ยน
เรียนรู&ระหว�างกันรวมท้ังสร&างกลไกความช�วยเหลือซ่ึงกันและกัน 

1.2.5 สะท&อนปjญหา อุปสรรคและข&อมูลสําหรับการพัฒนาให&กับกรมการปกครอง 
ถือเป*นข&อมูลท่ีมีความสําคัญต�อกรมการปกครองในฐานะเป*นผู&กํากับดูแลศาลเจ&าในความปกครอง
ครองของกระทรวงมหาดไทย ให&เกิดการรับทราบสภาพการดําเนินงานของศาลเจ&าท่ีเกิดข้ึนและมีส�วน
ในการช�วยหาทางออกของปjญหาหรืออุปสรรคเหล�านั้น  

2. การพัฒนาแนวทางการจัดการศาลเจ&าในมิติการบริหารองค�การท่ีมีจุดเน&นต�อการ
บริหารเครือข�ายความร�วมมือหรือความสัมพันธ�ของภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชนและสังคม รวมท้ัง
ระหว�างศาลเจ&าต�างๆ 

2.1 มาตรการพัฒนาภาพลักษณ�ท่ีดีและความน�าเชื่อถือศรัทธาต�อองค�การ 
2.1.1 คณะกรรมการประพฤติตนเป*นแบบอย�างท่ีดี เป*นการสร&างภาพลักษณ�

ท่ีดีให&เกิดข้ึนกับคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการการดําเนินและบุคลากรท่ีเก่ียวข&องกับการ
ดําเนินงานให&มีความประพฤติตามกรอบคุณสมบัติของกฎเสนาบดี ว�าด&วยท่ีกุศลสถานชนิดศาลเจ&า 
พ.ศ. 2463 และมีพฤติกรรมท่ีซ่ือสัตย� น�าเชื่อถือ และเป*นแบบอย�างท่ีดีไม�สร&างความเสื่อมเสียให&กับ
ภาพลักษณ�ของศาลเจ&า ซึ่งมีความสุ�มเสี่ยงต�อการเกิดการเลื่อมศรัทธา เช�น กรณีการทุจริตของ
คณะกรรมการศาลเจ&าแห�งหนึ่งท่ีเกิดข้ึน โดยคุณลักษณะท่ีสําคัญท่ีควรยึดถือและสร&างให&เกิดข้ึนเป*น
สมรรถนะหลักของคณะกรรมการ คือ “เสียสละ ซ่ือสัตย� โปร�งใส ไม�สร&างความขัดแย&ง ไม�เลือกปฏิบัติ 
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มีใจให&บริการ” ท้ังนี้ ศาลเจ&าต&องอาศัยกลไกทางความเชื่อจากเทพเจ&าเป*นกลไกสําคัญในการควบคุม
พฤติกรรมของคณะกรรมการและเป*นการขัดเกลาทางสังคมให&ดําเนินงานตามกรอบของความสุจริต 

2.1.2 ดํารงอัตลักษณ�ทางประเพณีและพิธีกรรม เป*นการรักษาข้ันตอนการ
ดําเนินงานในพิธีกรรมตามประเพณี ขนบธรรมเนียม และแนวทางปฏิบัติท่ีสืบต�อกันมาจากอดีต อัน
เป*นเอกลักษณ�ท่ีมีคุณค�า สามารถสร&างความเลื่อมใสศรัทธาให&เกิดข้ึนกับผู&เข&าร�วมและผู&มีจิตศรัทธา 
รวมท้ังเกิดภาพลักษณ�ท่ีดีและความน�าสนใจต�อสังคม ชุมชน และสื่อทางสังคม ก�อให&เกิดแรงจูงใจใน
การเข&าร�วมกิจกรรมของศาลเจ&าและสนับสนุนทรัพยากรในการดําเนินงาน  

2.1.3 สร&างมาตรฐานคุณภาพในการดําเนินงานต�างๆ เป*นการสร&างมาตรฐาน
ในการดําเนินงานด&านต�างๆ ตัวอย�างท่ีดี คือ ศาลเจ&าโรงเจซ่ิวฮกต๊ัว จ. สมุทรสงคราม สามารถสร&าง
มาตรฐานความสะอาด มาตรฐานคุณภาพของห&องน้ําตามเกณฑ�ของกรมอนามัย (HAS) หรือมาตรฐาน
คุณภาพอาหาร สะอาด รสชาติอร�อย ตามเกณฑ� Clean food Good test ของกระทรวงสาธารณสุข 
เพ่ือสร&างภาพลักษณ�ต�อการดําเนินงานท่ีดี และมีมาตรฐานคุณภาพในระดับสากลรับรอง อันนําไปสู�
ความเชื่อถือและความเชื่อม่ันต�อการเข&าร�วมกิจกรรมและใช&บริการของศาลเจ&าจากผู&มาร�วมทําบุญ  

2.1.4 เน&นการให&บริการท่ีเป*นเลิศ เป*นการสร&างจุดเน&นในการดําเนินงานของ
ศาลเจ&า ที่มุ�งสร&างความประทับใจให&กับผู&เข&าร�วมกิจกรรมหรือผู&ที่มาสักการะบูชา โดยเน&นการ
ให&บริการท่ีดี มีคุณภาพ สามารถสร&างความประทับใจและดึงดูดให&ผู&มาร�วมทําบุญหวนกลับมาทําบุญ
กับศาลเจ&าในครั้งต�อไป เช�น มารยาทและอัธยาศัยท่ีดีในการทักทายต&อนรับ การให&ข&อมูล และการอํานวย
ความสะดวกต�อผู&มาสักการะบูชา นอกจากนี้ในบางศาลเจ&ายังมีการบริการอ่ืนๆ ท่ีสามารถสร&างความ
ประทับใจให&เกิดข้ึนกับผู&มาร�วมทําบุญ เช�น การบริการน้ําด่ืม การบริการอาหาร และจุดบริการจําหน�าย
และจัดเตรียมของไหว&ท่ีสะดวก รองรับความต&องการของผู&มาร�วมทําบุญได& ส�งผลให&เกิดภาพลักษณ� 
ท่ีดีและความประทับใจต�อการดําเนินงานของศาลเจ&าและองค�กร 

2.1.5 สร&างการสื่อสารองค�การท่ีเป|ดเผยข&อมูลการดําเนินงาน เป*นการเป|ดเผย
ผลการดําเนินงาน เช�น รายได& รายจ�าย งบประมาณและบัญชี ที่สื่อสารให&กับบุคลากรท่ีเก่ียวข&อง 
คณะกรรมการและผู&มาร�วมทําบุญ รวมท้ังประชาชนในชุมชนและสังคมได&รับทราบข&อมูลการดําเนินงาน
ดังกล�าวของศาลเจ&า อันเป*นการแสดงเจตนาท่ีบริสุทธิ์ในการบริหารจัดการ ส�งผลให&เกิดภาพลักษณ�ใน
การบริหารจัดการท่ีน�าเชื่อถือ มีความโปร�งใสและตรวจสอบได& 

2.1.6 พัฒนาศาลเจ&าให&เป*นแหล�งท�องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เป*นการสร&าง
ภาพลักษณ�ให&กับศาลเจ&าต�างๆ เป*นสถานท่ีท�องเที่ยวที่นอกเหนือจากการเป*นองค�กรด&านความเชื่อ
เพียงอย�างเดียว ซ่ึงทําให&เกิดชื่อเสียงและความเป*นท่ีรู&จักในวงกว&าง อันเป*นกลไกสําคัญในการสร&าง
รายได&ให&กับการดําเนินงาน ตลอดจนเป*นการกระจายรายได&ให&เกิดข้ึนกับชุมชน ซ่ึงเท�ากับเป*นการสร&าง
ภาพลักษณ�ท่ีดีในมิติการมีส�วนร�วมในการพัฒนาชุมชนและสังคม รวมท้ังทําให&ศาลเจ&ามีบทบาทในการ
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พัฒนาการท�องเท่ียวเชิงอนุรักษ�ศิลปวัฒนธรรม ตัวอย�างท่ีน�าสนใจ คือ ศาลเจ&าหลักเมืองกําแพงเพชร 
จ. กําแพงเพชร ท่ีใช&กลไกการพัฒนาเป*นแหล�งท�องเที่ยวร�วมกับเทศบาลเมืองกําแพงเพชร กําหนด
เป*นเส&นทางการท�องเท่ียวประจําจังหวัด 

2.1.7 เพ่ิมช�องทางประชาสัมพันธ�ท่ีทันสมัย เป*นการสื่อสารและประชาสัมพันธ�
ให&กับสังคมได&รู&จักและรับทราบข&อมูลที่เกี่ยวข&องกับศาลเจ&า อาทิ ประวัติความเป*นมา ประเพณี 
พิธีกรรม โบราณสถาน โบราณวัตถุ และศิลปวัฒนธรรมต�างๆ ท่ีน�าสนใจของศาลเจ&า ด&วยการใช&
ช�องทางประชาสัมพันธ�ท่ีทันสมัย เช�น เว็บไซต� โซเชียลมีเดีย หรือแอพพลิเคชั่นต�างๆ รวมท้ังเอกสาร 
แผ�นพับ ปmายโฆษณา ท่ีน�าสนใจ อันเป*นการสร&างข&อมูลสําหรับการรับรู&ของผู&ท่ีสนใจและ  ผู&ท่ีศรัทธา
ครอบคลุมทุกกลุ�มวัย ส�งผลให&เกิดการเข&าร�วมในกิจกรรมต�างๆ ของศาลเจ&า 

2.1.8 ปรับภาพลักษณ�องค�กรให&เหมาะสมกับความเปลี่ยนแปลงของยุคสมัย
และสังคม เพ่ือง�ายต�อการเข&าถึงของคนทุกช�วงวัย ด&วยการสื่อสารท่ีเน&นภาษาจีนท่ีมีภาษาไทยกํากับ              
การสร&างคําอธิบายและข&อมูลแสดงข้ันตอนต�อการประกอบประเพณีพิธีกรรมด&วยสื่อท่ีน�าสนใจ เข&าใจ
ได&ง�ายและทันสมัย เช�น แผ�นพับแนะนําการสักการบูชา วีดิทัศน�แนะนําสถานท่ีและประวัติความเป*นมา 
และการจัดสถานท่ีท่ีเน&นความสวยงาม ดึงดูดและไม�น�ากลัว มีการปรับปรุงประเพณีพิธีกรรมท่ีไม�เหมาะสม
กับยุคสมัยหรือเป*นอันตรายต�อผู&เข&าร�วม รวมท้ังอาจส�งผลเสียต�อภาพลักษณ�องค�กร นอกจากนี้ควร
วางแผนรองรับความเป*นนานาชาติ เช�น ควรมีภาษาอังกฤษท่ีเป*นสากลให&ปรากฏอยู�ในปmาย แผ�นพับ 
สื่อประชาสัมพันธ�หรือสื่อต�างๆ ท่ีต&องการสื่อสารให&กับสังคมได&รับทราบ 

2.1.9 สร&างพันธมิตรกับสื่อสาธารณะต�างๆ เพื่อเป*นการสร&างระบบกลไก
ประชาสัมพันธ�ศาลเจ&าต�างๆ ท่ีน�าสนใจหรือมีต&นทุนท่ีดีขององค�การให&กับสื่อสาธารณะ เช�น รายการ
โทรทัศน� หนังสือพิมพ� รายการวิทยุ และเคเบิ้ลทีวี ได&มีส�วนประชาสัมพันธ�ศาลเจ&าให&สังคมได&รับทราบ
ข&อมูลและรู&จัก อันก�อให&เกิดภาพลักษณ�และชื่อเสียงของศาลเจ&า 

2.1.10 แสดงฐานะความเป*นศาลเจ&าในความปกครองของกระทรวงมหาดไทย 
ด&วยการแสดงตราสัญลักษณ�ท่ีกระทรวงมหาดไทยมอบให& เพ่ือแสดงฐานะว�าศาลเจ&านั้นๆ มีฐานะเป*น
ศาลเจ&าในความปกครองของกระทรวงมหาดไทย รวมทั้งมีการติดประกาศเกี่ยวกับนโยบายของ
กระทรวงท่ีมีต�อการดําเนินงาน เช�น การห&ามเรี่ยไร การห&ามเข&าประทับทรง การห&ามม่ัวสุมหรือเขต
ปลอดสิ่งเสพติด ซ่ึงสามารถทําให&สังคมเกิดความเชื่อถือในความเป*นองค�กรในความดูแลของภาครัฐ 

2.1.11 แสดงผลการดําเนินงาน รางวัลและประกาศเกียรติคุณต�างๆ เป*นการ
นําผลการดําเนินงาน รางวัลและประกาศเกียรติคุณต�างๆ ที่ศาลเจ&าได&รับมอบจากองค�กรหรือ
หน�วยงานต�างๆ เช�น โล�รางวัลการบริหารงานดีเด�นของกรมการปกครอง เกียรติบัตรขอบคุณจาก
หน�วยงานภาครัฐและเอกชน และภาพถ�ายการดําเนินงานต�างๆ เพ่ือเป*นการแสดงให&ผู&มาร�วมทําบุญ 
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ชุมชนและสังคมได&ทราบถึงผลงานจากการดําเนินงานขององค�กรและการเป*นท่ียอมรับจากองค�กรใน
ระดับต�างๆ 

2.1.12 หลีกเลี่ยงจุดเน&นทางกลยุทธ�หรือการดําเนินงานท่ีเน&นตัวเงินหรือผลกําไร 
รวมท้ังภาพลักษณ�ท่ีแสดงถึงการประกอบการเชิงพาณิชย� “ประกอบการธุรกิจความเชื่อเชิงพาณิชย�” 
เนื่องจากทําให&อาจเกิดความเสื่อมเสียภาพลักษณ�และความเลื่อมใสศรัทธาของผู&มาร�วมทําบุญหรือ
ประชาชนในสังคม ซ่ึงผิดหลักการของการเป*นองค�การไม�แสวงหาผลกําไรประเภทองค�การทางศาสนา
และเป*นองค�การในกํากับของภาครัฐ นําไปสู�ผลกระทบต�อการดําเนินงาน 

2.2 มาตรการด&านความรับผิดชอบต�อสังคมและความพร&อมรับผิดชอบต�อการ
ดําเนินงาน  

2.2.1 เน&นให&ความสําคัญกับผู&สูงอายุและคนพิการ ถือเป*นสิ่งสําคัญอย�างยิ่ง
ต�อการดําเนินงานของศาลเจ&า เนื่องจากผู&เข&าร�วมกิจกรรมหรือผู&มาร�วมทําบุญส�วนใหญ�เป*นกลุ�ม
ผู&สูงอายุ และในอนาคตการเปลี่ยนแปลงโครงสร&างประชากรทําให&สังคมก&าวเข&าสู�สังคมผู&สูงอายุ ด&วย
เหตุนี้ในการดําเนินงานของศาลเจ&า จึงต&องสร&างระบบและกลไกอํานวยความสะดวกต�อผู&สูงอายุและ
คนพิการ เพ่ือให&เกิดความประทับใจต�อผู&มาร�วมทําบุญและเป*นการแสดงความรับผิดชอบต�อสังคม 
เช�น การทําทางลาดสําหรับรถเข็น ห&องน้ําสําหรับผู&สูงอายุและคนพิการ รวมท้ังความเข&าใจในการ
ให&บริการต�อพฤติกรรมผู&สูงอายุ 

2.2.2 ยึดมั่นในเปmาหมายของการดําเนินงานเพื่อสังคม ถือเป*นการสร&าง
ภาพลักษณ�ด&านการดําเนินงานตามเจตนารมณ�ของการเป*นองค�การไม�แสวงหากําไรด&านศาสนา ใน
การดําเนินกิจกรรมด&านสาธารณะประโยชน�และสังคมสงเคราะห� ท่ีแสดงถึงความรับผิดชอบต�อสังคม                   
อันมีส�วนในการพัฒนาชุมชนและสังคม โดยการยึดเปmาหมายในการดําเนินงานเพ่ือสังคม เป*นการ
แสดงบทบาทการมีส�วนร�วมในการพัฒนาสังคม ซ่ึงถือเป*นภาพลักษณ�ท่ีดีและมีคุณค�าต�อการสืบสาน
ภารกิจขององค�กร จึงเป*นความจําเป*นในการยึดม่ันต�อการดําเนินงานตามเปmาหมายเพ่ือสังคมควบคู�ไป
กับเปmาหมายทางความเชื่อ โดยจะนําไปสู�ความศรัทธาของผู&ท่ีเลื่อมใสศรัทธา ชุมชนและสังคม ซ่ึงจะมี
ผลต�อการสร&างการสืบทอด เช�น การแจกทาน การมอบทุนการศึกษา การสนับสนุนอินเตอร�เน็ตแก�
ชุมชน การสร&างแหล�งเรียนรู&และการถ�ายทอด โดยตัวอย�างที่น�าสนใจ คือ ศาลเจ&าพ�อหลักเมือง
สมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร ท่ีมีการจัดประเพณีสมโภชองค�เจ&าพ�องานหลักเมืองเป*นประจําทุกป� ซ่ึงจะ
มีนโยบายสร&างกิจกรรมท่ีเป*นการช�วยเหลือสังคม เช�น การมอบทุนการศึกษา การบริจาคเครื่องมือ
ทางการแพทย� ให&กับหน�วยงานราชการต�างๆ แต�มีเง่ือนไข คือ หน�วยงานเหล�านั้นต&องมาร�วมกิจกรรม
ของศาลเจ&า โดยเน&นการให&บริการสาธารณะร�วมกับศาลเจ&า เช�น การออกหน�วยแพทย�และทันตกรรม 
เป|ดให&บริการแก�ผู&ยากไรในงานประจําป� ซ่ึงเป*นกิจกรรมท่ีแสดงความรับผิดชอบต�อสังคมท่ีมีพลังจาก
กิจกรรมของศาลเจ&า 
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2.2.3 ควบคุม หลีกเลี่ยงและเยียวยาผลกระทบจากการดําเนินงานที่อาจ
ส�งผลต�อสังคม ด&วยการควบคุมและหลีกเลี่ยงความเสี่ยงในการดําเนินงานท่ีอาจส�งผลเสียต�อสังคม ท้ัง
ในการดําเนินพิธีกรรม ความเชื่อ และธรรมเนียมปฏิบัติ ท่ีต&องต้ังอยู�บนหลักความม่ันคง ศีลธรรมและ
กฎหมายของสังคม ไม�มีผลประโยชน�แอบแฝงต�อกลุ�มผลประโยชน�ต�างๆ รวมท้ังไม�ส�งผลกระทบต�อ
สิ่งแวดล&อมและความสงบสุขของการดําเนินวิถีชีวิตของชุมชน เช�น การสร&างเตาเผากระดาษเงิน
กระดาษทองแบบไร&มลพิษของศาลเจ&าเล�าปุนเถ&ากง เขตสัมพันธวงศ� รวมท้ังหากเกิดผลกระทบต�อการ
ดําเนินงานหรือการประกอบพิธีกรรม จําเป*นต&องสร&างความพร&อมในการับผิดชอบต�อผลกระทบ
เหล�านั้น และสามารถหาทางออกร�วมกัน รวมท้ังกําหนดมาตรการสําหรับการเยียวยา  

2.3 มาตรการด&านการสร&างการสืบทอดองค�การ 
2.3.1 พัฒนาระบบและกลไกในการถ�ายทอดและสืบทอดประเพณี พิธีกรรม

และแนวปฏิบัติ ด&วยการจัดการความรู&ที่เหมาะสม เช�น การจดบันทึก การบันทึกเป*นบทความ
หรือหนังสือ การเก็บความรู&ด&วยภาพหรือสื่อต�างๆ รวมท้ังคู�มือการดําเนินการท่ีเหมาะสม โดยจัดทํา
คําอธิบายที่เข&าใจได&ง�ายและอธิบายสาระสําคัญระหว�างข&อเท็จจริงและความเชื่อ รวมท้ังควรมีการ
ถ�ายทอดประสบการณ�ในการดําเนินงานในเรื่องนั้นๆ ให&เห็นถึงข&อควรระวังหรือปmองกัน ส�งผลให&เกิด
การถ�ายทอดความรู&จากคนรุ�นหนึ่งไปยังคนรุ�นใหม�ท่ีจะเข&ามาสืบทอดภารกิจของศาลเจ&าต�อไป 

2.3.2 สร&างการสืบทอดกับบุตรหลานคณะกรรมการ ด&วยการส�งเสริมให&เยาวชน
คนรุ�นใหม�ท่ีเป*นบุตรหลานของคณะกรรมการเข&ามามีส�วนร�วมในการแสดงบทบาทการดําเนินงาน
ร�วมกับศาลเจ&า จากการมอบหมายหน&าท่ีความรับผิดชอบต�างๆ อย�างเป*นรูปธรรม โดยมีคณะกรรมการ
ผู&ใหญ�เป*นพ่ีเลี้ยงคอยให&คําแนะนํา   ซ่ึงอาศัยวิธีการ “ดึงเพ่ือน” เริ่มต&นจากบุตรหลานคณะกรรมการ
แล&วบอกต�อไปยังเพ่ือนๆ ของบุตรหลาน และกระจายต�อไปในวงกว&าง อันเป*นกลยุทธ�สําคัญในการ
สร&างการสืบทอด  

2.3.3 มองหาแนวร�วมคนรุ�นใหม�ท่ีมีความสนใจ ในการดําเนินงานของศาลเจ&า
ในปjจจุบัน จะมีบุคลากรหรือบุคคลผู&เก่ียวข&องเข&ามาร�วมในการดําเนินงานจํานวนมาก ถึงแม&บทบาท
ของเด็ก เยาวชนหรือวัยรุ�นกับการดําเนินงานของศาลเจ&าจะเป*นอุปสรรคต�อการดําเนินงานของศาลเจ&า 
แต�ทว�าเด็ก เยาวชนและวัยรุ�น ก็ยังคงมีส�วนในการเข&ามาไหว&สักการบูชาหรือตามผู&ปกครองหรือญาติ
พ่ีน&องเข&ามาร�วมในกิจกรรมของศาลเจ&า ดังนั้นจึงควรมีการสร&างแนวร�วมในการสืบทอดองค�กร จาก
การดึงเด็ก เยาวชนและคนรุ�นใหม�เหล�านั้นที่มีความสนใจและศรัทธาต�อองค�เทพเจ&า เข&ามาเรียนรู&
เรื่องราว ประวัติความเป*นมา และคุณค�าของศาลเจ&าที่ไม�ใช�การเรียนรู&ที่เป*นทางการ แต�อาศัย
การพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น สร&างเป*นเครือข�ายในการสนทนาระหว�างกัน และสร&างกิจกรรมท่ี
เก่ียวข&องกับการดําเนินงานของศาลเจ&าร�วมกัน เช�น กลุ�มไลน� เฟสบุ�ค ซ่ึงปjจจุบันมีจํานวนมาก อาทิ 
เพจแก�งค�ไหว&เจ&าเผากระดาษ เพจกลุ�มลูกหลานจีน เพจคนรักฮุ&ยันต�จีน เพจลูกหลานเจ&าแม�ทับทิม 
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เพ่ือให&เกิดการรับรู&และตระหนักในคุณค�าของศาลเจ&าและเป*นแนวร�วมสําคัญท่ีจะมีบทบาทต�อ
การสืบทอดในอนาคต 

2.4 มาตรการรักษาต&นทุนขององค�การ  
2.4.1 จัดทําทะเบียนทรัพย�สินของศาลเจ&า ด&วยการรวบรวมข&อมูลท่ีเก่ียวข&อง

กับประวัติความเป*นมา  ความเชื่อ พิธีกรรม ขนบธรรมเนียมปฏิบัติ ศิลปวัฒนธรรม โบราณวัตถุ 
โบราณสถานและสิ่งของท่ีมีคุณค�าและมีความเก�าแก� ท่ีถือเป*นต&นทุนของศาลเจ&าท่ีทรงคุณค�าและควร
ค�าต�อการอนุรักษ� และบันทึกเป*นทะเบียนรายการ พร&อมกับแนบรูปถ�าย แล&วส�งรายการให&กับ
กรมการปกครองเพ่ือแนบในระบบทะเบียนศาลเจ&า  

2.4.2 กําหนดมาตรการในการเก็บรักษา ด&วยกลไกด&านความปลอดภัย โดย
เริ่มจากการกําหนดมาตรการท่ีเป*นรูปธรรม มีผู&รับผิดชอบอย�างเป*นทางการ มีการตรวจสอบความ
เรียบร&อยของทรัพย�สินต�างๆ ภาชนะหรือตู&จัดเก็บระบบล�อค เพ่ือให&เกิดความปลอดภัยในการเก็บรักษา 
และดําเนินการใช&อุปกรณ�เพ่ือรักษาความปลอดภัย เช�น การติดตั้งกล&องวงจรป|ด การสร&างระบบ
นิรภัยหรือสัญญาณเตือนภัย ซ่ึงในปjจจุบันศาลเจ&ามักมอบหมายหน&าที่ให&คนเฝmาศาลเจ&ารับผิดชอบ 
ท้ังนี้ควรตรวจสอบประวัติผู&ทําหน&าท่ีเฝmาศาลเจ&าและกําหนดมาตรการเฝmาระวังควบคู�ด&วย   

2.4.3 กําหนดมาตรการอนุรักษ�และการซ�อมแซม ด&วยการหาข&อมูลและวิธีการ
อนุรักษ�หรือซ�อมแซมอย�างถูกวิธี ซ่ึงควรปรึกษาผู&ท่ีเชี่ยวชาญด&านต�างๆ เช�น กรมศิลปากร นักโบราณคดี 
สถาปนิกหรือช�างปูนปj�นหรือช�างจิตรกรรม ภายใต&แนวทางการอนุรักษ�ให&เหมือนเดิมมากท่ีสุด โดย
อาจได&รับการสนับสนุนจากเครือข�ายความร�วมมือของศาลเจ&าในการให&คําแนะนําหรือคําปรึกษาจาก
กรมการปกครอง 

2.4.4 จัดทําพิพิธภัณฑ�หรือพัฒนาเป*นแหล�งเรียนรู& โดยอาศัยต&นทุนท่ีมีคุณค�า
ขององค�การ ท่ีมีการจัดเก็บอย�างเป*นระบบ ซึ่งทําให&เกิดการรวบรวมทรัพย�สินต�างๆ เป*นหมวดหมู�
อย�างน�าสนใจ จึงพัฒนาเป*นพิพิธภัณฑ�และแหล�งเรียนรู& เพื่อเป|ดโอกาสให&ผู&ท่ีสนใจเข&ามาศึกษาหา
ความรู& และเป*นการเผยแพร�ต&นทุนท่ีมีค�าขององค�การให&สังคมได&รับทราบ ท้ังนี้ อาจขอคําปรึกษาจาก
นักวิชาการท่ีเชี่ยวชาญในด&านการจัดทําพิพิธภัณฑ� เช�น ศูนย�มานุษยวิทยาสิรินธร  

3.2 ประเด็นการพัฒนาแนวทางการจัดการศาลเจ'าในมิติการปกครองจากภาครัฐ 
กลไกภาครัฐและความสัมพันธ�กับภาครัฐ 

1. การพัฒนาแนวทางการจัดการศาลเจ&าในมิติการปกครองจากภาครัฐ กลไกภาครัฐ
และความสัมพันธ�กับภาครัฐท่ีมีจุดเน&นต�อการบริหารองค�การ 

1.1 มาตรการปรับแก&ไขและพัฒนากฎหมายท่ีเก่ียวข&อง 

1.1.1 รับฟjงความคิดเห็นต�อปjญหา อุปสรรคและข&อเสนอแนะต�อการดําเนินการ 
เป*นการเป|ดโอกาสให&ศาลเจ&าต�างๆ มีส�วนร�วมในการแสดงบทบาทในการแสดงความคิดเห็นต�อการ
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ดําเนินงานท่ีผ�านมา เพื่อสะท&อนปjญหา อุปสรรคและข&อเสนอแนะต�างๆ ในการสร&างทิศทางและ
แนวทางสําหรับการพัฒนา โดยเฉพาะอย�างยิ่งประเด็นเกี่ยวกับข&อกฎหมายและระเบียบในการ
ดําเนินงาน ซ่ึงอาจเกิดข้ึนจากการจัดเวทีสัมมนาของกรมการปกครองหรือการดําเนินการผ�านกลไก
ของคณะกรรมการติดตาม ควบคุม ตรวจตราสอดส�องกิจการของศาลเจ&าในความปกครองของ
กระทรวงมหาดไทย 

1.1.2 ปรับแก&กฎ ระเบียบและข&อบังคับให&เหมาะสมกับสภาพสังคม ถือเป*น
การขับเคลื่อนมาตรการทางกฎหมายทางตรง ซ่ึงอาศัยข&อมูลจากกระบวนการรับฟjงความคิดเห็นของ
ศาลเจ&าต�างๆ และทิศทางของนโยบายของกรมการปกครอง เพ่ือดําเนินการปรับแก&กฎ ระเบียบและ
ข&อบังคับให&เหมาะสมกับความเปลี่ยนแปลงของสภาพสังคม และการนําไปสู�การปฏิบัติจริง เพ่ือเป*น
การเสริมสมรรถนะในการดําเนินงานของศาลเจ&าและลดปjญหา ขั้นตอนและอุปสรรคที่เกิดจาก
ข&อจํากัดต�างๆ ตามกฎหมาย 

1.1.3 จัดทําร�างพระราชบัญญัติศาลเจ&า ถือเป*นนโยบายในระยะยาวในการ
พัฒนาศาลเจ&าในความปกครองของกระทรวงมหาดไทยที่สําคัญ ซึ่งเป*นการกําหนดการพัฒนาเชิง
โครงสร&างโดยอาศัยกระบวนการทางกฎหมายท่ีเป*นรูปธรรม กล�าวคือ ถึงแม&ศาลเจ&าจะมีกฎระเบียบท่ี
เป*นกฎหมายท่ีเกี่ยวข&องกับการดําเนินงาน แต�ยังมีความล&าสมัย ไม�ครอบคลุมการดําเนินงานท่ี
เหมาะสม รวมทั้งยังไม�มีสถานภาพเป*นกฎหมายพระราชบัญญัติ ที่มีกลไกในการขับเคลื่อนและ
เชื่อมโยงไปสู�การบริหารราชการที่เกี่ยวข&องได&มีประสิทธิภาพมากกว�ากฎหมายท่ีเป*นอยู� ด&วยเหตุนี้
การจัดทํา พรบ.ศาลเจ&า จึงอาจการเป*นทิศทางสําคัญในการสร&างการบริหารและการดําเนินงานของ
ศาลเจ&าอย�างเป*นรูปธรรมท่ีสุด รวมท้ังอาจเป*นการจัดระเบียบศาลเจ&าทุกประเภทให&เกิดความเป*น
ระเบียบเรียบร&อยตามแนวทางและนโยบายของภาครัฐ 

1.2 มาตรการปรับปรุงกลไกและข้ันตอนของระบบราชการท่ีเก่ียวข&องท่ีเอ้ืออํานวย
ต�อการดําเนินงาน 

1.2.1 แต�งต้ังคณะกรรมการในระดับจังหวัด เป*นการปรับปรุงกลไกในการ
กํากับดูแลศาลเจ&าในความปกครองของกระทรวงมหาดไทย ท่ีกระจายอํานาจหน&าท่ีไปยังส�วนภูมิภาค 
เพ่ือให&เกิดประสิทธิภาพในการทําหน&าท่ีกํากับดูแลและเป*นพ่ีเลี้ยงให&กับศาลเจ&าท่ีสามารถเข&าถึงไป
สะดวกกว�าส�วนกลาง โดยอาศัยกลไกการแต�งตั้งคณะกรรมการในระดับจังหวัด ซึ่งมีผู&ว�าราชการ
จังหวัดเป*นประธาน มีตัวแทนของผู&บริหาร ผู&จัดการปกครอง ผู&ตรวจตราสอดส�องหรือคณะกรรมการ
ของศาลเจ&าต�างๆ ในจังหวัดเข&าร�วมเป*นคณะกรรมการ รวมท้ังมีผู&แทนจากชุมชนหรือผู&นําชุมชนเป*น
กรรมการด&วยเช�นกัน ซ่ึงจะทําให&เกิดกลไกในการบริหารปกครองได&อย�างมีประสิทธิภาพ และศาลเจ&า
กับชุมชนจะมีส�วนในการสะท&อนความต&องการและนําเสนอข&อเสนอแนะไปยังส�วนกลางได&อย�างเป*น
รูปธรรม 
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1.2.2 ปรับเปลี่ยนบทบาทของกรมการปกครองให&เป*นองค�การพ่ีเลี้ยง เป*น
การสร&างภาพลักษณ�ของกรมการปกครองให&กับศาลเจ&าต�างๆ ได&รับรู&บทบาทความเป*นพ่ีเลี้ยงในการ
ช�วยเหลือ ให&คําปรึกษาและติดตามผลการดําเนินงาน ท่ีไม�ใช�การจับผิด หรือใช&อํานาจหน&าท่ีบังคับ 
แทรกแซงหรือควบคุมอย�างไม�มีอิสระในการดําเนินงาน โดยกรมการปกครองจะกระจายอํานาจไปยัง
ส�วนภูมิภาคให&มีบทบาทในการบริหารปกครองอย�างใกล&ชิด แต�ส�วนกลางโดยกรมการปกครองจะเป*น
ผู&กํากับทิศทางอยู�ห�าง ภายใต&การดําเนินการตามแนวคิดการลดขนาดของภาครัฐและการเสริม
ประสิทธิภาพในการจัดการภาครัฐแนวใหม� 

1.3 มาตรการติดตามผลการดําเนินงานเชิงรุก  
1.3.1 ดําเนินงานเชิงรุกของคณะกรรมการติดตาม ควบคุม ตรวจตราสอดส�อง

กิจการของศาลเจ&าในความปกครองของกระทรวงมหาดไทย ซ่ึงเป*นผลพวงจากการปรับบทบาทของ
กรมการปกครองให&เป*นพ่ีเลี้ยงและท่ีปรึกษาคอยกํากับดูแลการดําเนินงานของศาลเจ&าในความ
ปกครองอย�างห�างๆ ดังนั้น จึงอาศัยบทบาทของคณะกรรมการติดตาม ควบคุม ตรวจตราสอดส�อง
กิจการของศาลเจ&าในความปกครองของกระทรวงมหาดไทยในการดําเนินงานเชิงรุก ท่ีทําหน&าท่ีเยี่ยม
สํารวจเพ่ือติดตามผลการดําเนินงานและรวบรวมข&อมูลปjญหา อุปสรรคและข&อเสนอแนะจากศาลเจ&า 
อันนําไปสู�การพัฒนาและแก&ไขเป*นนโยบายต�างๆ ในระดับกระทรวง 

1.3.2 กําหนดและประกาศใช&เกณฑ�มาตรฐานการบริหารงานศาลเจ&าเป*น
แนวทางดําเนินงานท่ัวกัน เป*นแนวทางสําคัญในการสร&างการบริหารจัดการตนเองของศาลเจ&า โดย
กรมการปกครองควรกําหนดแนวทางในการดําเนินงานของศาลเจ&าท่ีเป*นแนวทางมาตรฐานเดียวกัน 
ซ่ึงเป*นเกณฑ�มาตรฐานการดําเนินงานท่ีต้ังอยู�บนพ้ืนฐานการบริหารจัดการองค�กรท่ีดีและสอดคล&อง
คล&องกับนโยบายของกรมการปกครอง โดยอาจประยุกต�เกณฑ�การประกวดศาลเจ&าบริหารงานดีเด�น
ของกรมการปกครองเป*นเกณฑ�ในการประกาศใช& เพื่อมุ�งเน&นให&ศาลเจ&าต�างๆ ปฏิบัติตามแนวทาง
มาตรฐานการบริหารงานศาลเจ&า อันนําไปสู�มาตรฐานในทางการบริหารท่ีเกิดข้ึนกับศาลเจ&าต�างๆ 
ท้ังนี้ ควรกําหนดเป*นคะแนนรองรับสําหรับสําหรับการเยี่ยมสํารวจตามกลไกของคณะกรรมการ
ติดตาม ควบคุม ตรวจตราสอดส�องกิจการของศาลเจ&าในความปกครองของกระทรวงมหาดไทย   เพ่ือ
เป*นการประเมินคุณภาพการบริหารงาน และนําเสนอข&อมูลย&อนกลับเพื่อการพัฒนาปรุงปรุงการ
ดําเนินงานให&มีคุณภาพมากยิ่งข้ึนต�อไป 

1.4 มาตรการเสริมศักยภาพการดําเนินงานของศาลเจ&า 
1.4.1 จัดต้ังกองทุนพัฒนาศาลเจ&า ถือเป*นนโยบายระยะยาวสําคัญอีกประการ

ของกรมการปกครอง ท่ีต&องการพัฒนาระบบการเงินของศาลเจ&าให&เป*นระบบท่ีมีประสิทธิภาพในการ
จัดเก็บ เบิกจ�าย ช�วยเหลือและสนับสนุน ภายใต&การปรับปรุงกฎหมายท่ีเก่ียวข&อง โดยเฉพาะอย�างยิ่ง
การนําเงินที่เก็บเข&ารัฐไปสู�การบริหารท่ีเป*นระบบและเกิดการนําไปใช&อย�างมีประสิทธิภาพ สําหรับ
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การพัฒนาประเด็นต�างๆ ท่ีเก่ียวข&องกับศาลเจ&า เพ่ือให&เกิดความอยู�รอดและความยั่งยืนของศาลเจ&า
ท่ัวประเทศ 

1.4.2 สนับสนุนองค�ความรู&ท่ีจําเป*นสําหรับทักษะการบริหารงานศาลเจ&า เป*น
การพัฒนาเพ่ิมพูนทักษะ ความรู& ความสามารถและสมรรถนะท่ีจําเป*นต�อการบริหารงาน เช�น ความรู&
ด&านกฎระเบียบต�างๆ ความรู&ด&านการบริหารจัดการ ความรู&ด&านการอนุรักษ�ศิลปวัฒนธรรม เป*นต&น 
ซ่ึงมีความจําเป*นท่ีกรมการปกครองต&องดําเนินการจัดกิจกรรมเรียนรู&ต�างๆ ให&เกิดข้ึนอย�างเหมาะสม 
อันเป*นการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรท่ีเก่ียวข&องกับการดําเนินงานของศาลเจ&าท่ีเท�าทันกับความ
เปลี่ยนแปลงของสังคมและความก&าวหน&าของความรู&และวิทยาการต�างๆ ที่มีประโยชน�ต�อการ
ดําเนินงานของศาลเจ&า 

1.4.3 พัฒนากลไกในการให&ความช�วยเหลือและการประสานงานท่ีมีประสิทธิภาพ 
ด&วยการสร&างช�องทางการประสานงานหรือการสื่อสารระหว�างกรมการปกครองในบทบาทองค�การพ่ีเลี้ยง
และที่ปรึกษา ที่เป|ดโอกาสให&ความช�วยเหลือหรือประสานงานด&านต�างๆ ที่จําเป*น เช�น การให&
คําปรึกษาผ�านระบบโทรศัพท� การตอบข&อซักถามในระบบเว็บไซต�ท่ีเก่ียวข&อง โดยกรมการปกครอง
จําเป*นต&องกําหนดผู&รับผิดชอบภารกิจดังกล�าวท่ีชัดเจน และมีการกระจายบทบาทดังกล�าวไปยังส�วน
ภูมิภาคในระดับจังหวัดด&วยเช�นกัน อาจอาศัยกลไกของการดําเนินงานผ�าน 

1.4.4 สนับสนุนให&ศาลเจ&าเป*นแหล�งท�องเท่ียว แหล�งเรียนรู& แหล�งถ�ายทอด
ภูมิปjญญาและศิลปวัฒนธรรม เป*นนโยบายท่ีกรมการปกครองมีความประสงค�ต&องการให&ศาลเจ&าใน
ความปกครองของกระทรวงมหาดไทย เป*นมากกว�าศาลเจ&าท่ีประกอบพิธีกรรม โดยเน&นการพัฒนา
เป*นแหล�งท�องเท่ียว แหล�งเรียนรู& แหล�งถ�ายทอดภูมิปjญญาและศิลปวัฒนธรรม เพ่ือเสริมบทบาทของ
ศาลเจ&าท่ีมีต�อสังคมและเป*นกลไกสําคัญในการสร&างรายได&หรือทรัพยากรและความร�วมมือต�างๆ ให&
สามารถพ่ึงพาตนเองได&อย�างเหมาะสมและควรค�าต�อการสืบทอด ด&วยการให&แนวคิด องค�ความรู&และ
ประสานความร�วมมือจากผู&ท่ีมีส�วนเก่ียวข&องในการดําเนินการ 

1.4.5 สนับสนุนให&ศาลเจ&ามีบทบาทเพ่ือสังคมและดําเนินกิจกรรมสาธารณะ
ประโยชน� เป*นเปmาหมายของกรมการปกครอง ท่ีประสงค�ให&ศาลเจ&าอยู�ควบคู�ไปกับสังคม ด&วยการ
ดําเนินงานภายใต&การพัฒนาสังคมและชุมชน และส�งเสริมกิจกรรมท่ีสนับสนุนความช�วยเหลือสังคม 
สาธารณะประโยชน�และสังคมสงเคราะห� โดยกรมการปกครองทําหน&าท่ีสนับสนุนกลไกต�างๆ ท่ีเอ้ือต�อ
การดําเนินงานเพื่อสังคมและกิจการสาธารณะ เช�น ประสานงานกับหน�วยงานต�างๆ สนับสนุน
ทรัพยากรบางประการ หรือขออนุญาตในการดําเนินงานให&กับศาลเจ&า 

2. การพัฒนาแนวทางการจัดการศาลเจ&าในมิติการปกครองจากภาครัฐ กลไกภาครัฐ
และความสัมพันธ�กับภาครัฐท่ีมีจุดเน&นต�อการบริหารเครือข�ายความร�วมมือหรือความสัมพันธ�ของ
ภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชนและสังคม รวมท้ังระหว�างศาลเจ&าต�างๆ  
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2.1 มาตรการสร&างแรงจูงใจต�อการสนับสนุนการดําเนินงานของศาลเจ&า  
2.1.1 ปรับแก&กฎหมายและระเบียบข&อบังคับท่ีเก่ียวข&อง ในการดําเนินการ

สร&างแรงจูงใจด&วยผลประโยชน�หรือการประกาศเกียรติคุณ สําหรับการกระตุ&นแรงจูงใจให&ภาคส�วนต�างๆ 
ของสังคมสนใจต�อการสนับสนุนทรัพยากรเพื่อการดําเนินงานของศาลเจ&า จําเป*นต&องทบทวน 
พิจารณา ปรับแก&และเพ่ิมเติมกฎหมายหรือระเบียบข&อบังคับท่ีเก่ียวข&อง เพ่ือเอ้ือต�อการดําเนินการใน
การพิจารณาผลตอบแทนด&วยผลประโยชน�ลักษณะต�างๆ เช�น มาตรการการลดหย�อนภาษี การเสนอ
ชื่อเข&าพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ� การประกาศเกียรติคุณและการออกหนังสือขอบคุณในนาม
กรมการปกครอง 

2.1.2 กําหนดกฎเกณฑ�สําหรับการพิจารณามอบรางวัล ประกาศเกียรติคุณ
หรือสิ่งตอบแทนสําหรับหน�วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชนสังคมและระหว�างศาลเจ&าต�างๆ 
สําหรับการสร&างแรงจูงใจด&วยผลประโยชน�หรือการประกาศเกียรติคุณต�างๆ สําหรับผู&ท่ีมีคุณูปการ
หรือมีความเสียสละในการบริหารหรือดําเนินการ รวมท้ังผู&มีความศรัทธาร�วมทําบุญ จําเป*นต&องสร&าง
กฎเกณฑ�สําหรับการพิจารณามอบรางวัล ประกาศเกียรติคุณหรือสิ่งตอบแทนสําหรับหน�วยงาน
ภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชนสังคมและระหว�างศาลเจ&าต�างๆ เพื่อให&เกิดความเรียบร&อยและ                  
ไม�นําไปสู�ความขัดแย&งหรือผลประโยชน�แอบแฝงอ่ืนใด 

2.2 มาตรการการเป*นสื่อกลางประชาสัมพันธ�ศาลเจ&า  
2.2.1 พัฒนาฐานข&อมูลและงานทะเบียนท่ีเก่ียวข&องกับศาลเจ&า เป*นหน&าท่ี

ของกรมการปกครองในฐานะท่ีเป*นหน�วยงานท่ีทําหน&าท่ีจัดการปกครองเพ่ือกํากับดูแลความเรียบร&อย
ของหน�วยงาน ดังนั้นกรมการปกครองต&องพัฒนาสร&างฐานข&อมูลท่ีรวบรวมข&อมูลของศาลเจ&าในความ
ปกครอง ท่ีนอกเหนือจากทะเบียนศาลเจ&าและทะเบียนทรัพย�สิน แต�จําเป*นต&องรวบรวมข&อมูลประวัติ
ความเป*นมา ภารกิจการดําเนินงาน กิจกรรม ภูมิปjญหา องค�เทพเจ&า พิธีกรรมและต&นทุนต�างๆ ของ
ศาลเจ&า เพ่ือให&เกิดเป*นข&อมูลท่ีสามารถประชาสัมพันธ�หรือเผยแพร�ไปยังสังคม เพ่ือกระตุ&นความสนใจ
และความเลื่อมใสศรัทธา รวมท้ังการเข&าร�วมกิจกรรมต�างๆ ของศาลเจ&า นอกจากนี้ยังเป*นประโยชน�ใน
การการจัดการท่ีเป*นข&อมูลสารสนเทศสําหรับการบริหาร 

2.2.2 พัฒนาเว็บไซต�ประชาสัมพันธ�เก่ียวกับศาลเจ&า โดยกรมการปกครอง
ต&องเป*นแกนนําและเป*นเจ&าภาพในการพัฒนาเว็บไซต�กลางท่ีใช&สําหรับประชาสัมพันธ�ข&อมูลประวัติ
ความเป*นมา ภารกิจการดําเนินงาน กิจกรรม ภูมิปjญหา องค�เทพเจ&า พิธีกรรมและต&นทุนของศาลเจ&า
ต�างๆ ท่ัวประเทศ ท่ีเป*นศาลเจ&าในความปกครองของกระทรวงมหาดไทย รวมท้ังเป*นศูนย�กลางในการ
ลิ้งค�ข&อมูลไปยังสื่อประชาสัมพันธ�ต�างๆ ของแต�ละศาลเจ&าท่ีจัดทําข้ึนหรือมีอยู�เดิม เพ่ือให&เกิดกลไกใน
การเผยแพร�ประชาสัมพันธ�ให&กับสังคมได&รับรู&ข&อมูลต�างๆ ท่ีน�าสนใจ อันเป*นการสร&างการเข&าร�วมของ
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ผู&มีความเลื่อมใสศรัทธาหรือการเป*นจุดเริ่มต&นของการพัฒนาเป*นแหล�งท�องเท่ียว แหล�งเรียนรู&หรือ
แหล�งศึกษาวัฒนธรรมประเพณี 

2.2.3 จัดกิจกรรมโครงการหรือมหกรรมท่ีประชาสัมพันธ�การท�องเท่ียวศาลเจ&า
ตามเทศกาลต�างๆ เป*นแนวทางท่ีกรมการปกครองอาจดําเนินการข้ึน เพ่ือการเกิดการประชาสัมพันธ�
เชิงรุกให&กับภาคส�วนต�าง  ๆของสังคมได&รู&จักศาลเจ&าประเภทศาลเจ&าในความปกครองของกระทรวงมหาดไทย 
ซ่ึงอาจทําให&เกิดความร�วมมือสนับสนุนต�างๆ ท่ีเกิดจากสังคม รวมท้ังจะเกิดเส&นทางการท�องเท่ียวต�างๆ 
ด&านการไหว&เจ&าทําบุญ เพ่ือสักการะขอพรองค�เทพเจ&าต�างๆ ตามวาระเทศกาลสําคัญๆ เช�น เทศกาล
กินเจ เทศการตรุษจีน เป*นต&น โดยอาจเป*นกลไกเชื่อมประสานความร�วมมือกับหน�วยงานอ่ืนๆ เพ่ือ
ร�วมดําเนินการจัดกิจกรรมโครงการประชาสัมพันธ� เช�น เข&าร�วมจัดการกับมหกรรมท�องเท่ียวไทย 

2.3 มาตรการแกนนําในการสร&างความร�วมมือกับหน�วยงานภาครัฐ เอกชนและ
องค�การไม�แสวงหาผลกําไรและระหว�างศาลเจ&าต�างๆ เพ่ือการพัฒนาศาลเจ&า  

2.3.1 จัดทําบันทึกข&อตกลงความร�วมมือต�างๆ ถือเป*นเรื่องจําเป*นท่ีกรมการ
ปกครองต&องทําหน&าท่ีเชื่อมประสานความร�วมมือจากภาคส�วนต�างๆ ท้ังองค�กรภาครัฐ ภาคเอกชน 
ประชาชนและสังคม รวมท้ังระหว�างศาลเจ&าต�างๆ ให&มีส�วนในการร�วมสนับสนุนการดําเนินงานของ
ศาลเจ&า เนื่องจากกรมการปกครองมีความเชี่ยวชาญและภารกิจในด&านความม่ันคงเป*นหลัก แต�ทว�า
การดําเนินงานของศาลเจ&า จําเป*นต&องอาศัยความรู& ความร�วมมือ ความเชี่ยวชาญและทรัพยากรจาก
ภาคส�วนอ่ืนๆ มาร�วมสนับสนุนการดําเนินงาน เช�น ความรู&ด&านการอนุรักษ�โบราณวัตถุ ท่ีกรมการ
ปกครองต&องขอความช�วยเหลือจากกรมศิลปากร เพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานของศาลเจ&าในแง�การ
อนุรักษ�โบราณวัตถุของศาลเจ&า ท้ังนี้ กรมการปกครองควรเป*นตัวแทนของศาลเจ&าท้ังหมดสร&างความ
ร�วมมือท่ีเป*นทางการด&วยการจัดทําบันทึกความร�วมมือกับองค�การหรือหน�วยงานต�างๆ อันเป*นกลไก
ในการสนับสนุนการดําเนินงานของศาลเจ&าในอนาคต 

2.3.2 เชื่อมประสานความร�วมมือให&กับศาลเจ&าในการติดต�อกับหน�วยงาน
สนับสนุนอ่ืนๆ ในการดําเนินงานของศาลเจ&าในบางกรณีจะเผชิญกับปjญหา อุปสรรคหรือความจําเป*น
ต�างๆ ท่ีต&องประสานงานกับองค�การหรือหน�วยงานต�างๆ ท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชนและสังคม 
รวมท้ังระหว�างศาลเจ&าต�างๆ จึงควรแสดงบทบาทเป*นผู&เชื่อมประสานความร�วมมือต�างๆ ให&เกิดข้ึน ซ่ึง
จะเป*นประโยชน�ในการดําเนินงานของศาลเจ&า และมีความน�าเชื่อถือต�อการสนับสนุนหรือความช�วยเหลือ
ขององค�การหรือหน�วยงานต�างๆ ท่ีจะมีต�อศาลเจ&าในความปกครองของกระทรวงมหาดไทย 

2.3.3 การจัดกิจกรรมพัฒนาเครือข�ายระหว�างศาลเจ&า ถือเป*นกลไกสําหรับท่ี
กรมการปกครอง จะทําหน&าท่ีในการเป*นผู&เชื่อมประสานเครือข�ายระหว�างศาลเจ&าในความปกครอง
ของกระทรวงมหาดไทยต�างๆ ท่ัวประเทศ ได&มีโอกาสมาร�วมกิจกรรมและสร&างเครือข�ายความสัมพันธ�
ร�วมกัน อันนําไปสู�ความช�วยเหลือ การสนับสนุน การแลกเปลี่ยน การจัดการความรู&และการร�วม
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กําหนดทิศทางของศาลเจ&าในอนาคตร�วมกัน โดยอาจใช&เวทีงานสัมมนาประจําป�ท่ีดําเนินการอย�าง
ต�อเนื่องเป*นกลไกขับเคลื่อนหรือการกระจายจัดเวทีสร&างเครือข�ายในระดับภูมิภาคต�างๆ ท่ัวประเทศ 
ซ่ึงจะทําให&เกิดเครือข�ายการดําเนินงานท่ีพร&อมในการสืบทอดความเป*นศาลเจ&าในความปกครองของ
กระทรวงมหาดไทยท่ียั่งยืนต�อไป 

3.3 ประเด็นการพัฒนาแนวทางการจัดการศาลเจ'าในมิติการบริหารเครือข�ายความ
ร�วมมือหรือความสัมพันธ�ของภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชนและสังคม รวมท้ังระหว�างศาลเจ'าต�างๆ 

1. การพัฒนาแนวทางการจัดการศาลเจ&าในมิติการบริหารเครือข�ายความร�วมมือหรือ
ความสัมพันธ�ของภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชนและสังคม รวมท้ังระหว�างศาลเจ&าต�างๆ ท่ีมีจุดเน&นต�อ
การบริหารองค�การ  

1.1 มาตรการสร&างเครือข�ายสําหรับผู&ท่ีเลื่อมใสศรัทธา  
1.1.1 ผู&นํากลุ�มท่ีมีศักยภาพและต&นทุนทางสังคม ถือเป*นประเด็นท่ีเป*นปjจจัย

สําคัญของเครือข�ายภาคเอกชน ประชาชนและสังคม จะเกิดขึ้นได& จําเป*นต&องอาศัยผู&นํากลุ�มท่ีมี
ศักยภาพ เช�น เป*นแกนนําชุมชน แกนนําทางกลุ�มความเชื่อ แกนนําของกลุ�มองค�การหรือหน�วยงาน
ภาคเอกชนหรือภาคประชาสังคมและองค�การไม�แสวงหาผลกําไร ท่ีจะเป*นแกนนําในการรวบรวมผู&คน
ท่ีมาความเลื่อมใสศรัทธาต�อศาลเจ&า หลอมรวมให&เกิดเป*นกลุ�มเครือข�ายท่ีเข&าร�วมกิจกรรมและการ
ดําเนินงานของศาลเจ&าในระดับต�างๆ ถึงแม&เครือข�ายลักษณะนี้จะเกิดข้ึนเอง ซ่ึงศาลเจ&าไม�สามารถ
เป*นผู&ชี้นําให&เกิดผู&นํากลุ�มนี้ได& แต�ศาลเจ&าสามารถสร&างความสัมพันธ�ท่ีดีและขอความร�วมมือ อันนําไปสู�
การสนับสนุนการดําเนินงานในระดับต�างๆ ได&อย�างเป*นรูปธรรม 

1.1.2 สร&างความเชื่อร�วมกันต�อการทําบุญ ในแง�ของกลุ�มเครือข�ายภาคเอกชน 
ประชาชนและสังคม มักมีสิ่งท่ีเป*นเครื่องยึดเหนี่ยวหรือเป*นสัญลักษณ�ท่ีทุกคนเลื่อมใสศรัทธาร�วมกัน 
เช�น องค�เทพเจ&า ความชอบและประทับใจต�อการให&บริการของศาลเจ&าหรือชื่นชมในตัวผู&นําของ
ศาลเจ&าต�างๆ จะเป*นปjจจัยท่ีทําให&เกิดการรวมตัวกันท่ีเหนี่ยวแน�นในการช�วยสนับสนุนภารกิจและการ
ดําเนินงานของศาลเจ&า ดังนั้นในการสร&างเครือข�ายดังกล�าวจําเป*นต&องสร&างจุดเน&นเดียวกัน เพ่ือให&
เกิดการรวมตัวเป*นเครือข�าย แต�ถึงอย�างไรศาลเจ&ายังจําเป*นต&องคํานึงถึงหลักยึดเหนี่ยวเหล�านี้ อันเป*น
ปjจจัยสําคัญในการเชื่อมประสานระหว�างเครือข�ายและศาลเจ&าให&เหนี่ยวแน�นยั่งยืน 

1.2 มาตรการสร&างการดําเนินการร�วมกันของเครือข�ายองค�กรภาครัฐ ภาคเอกชน
และองค�การไม�แสวงหาผลกําไรต�อการดําเนินงานร�วมกันของศาลเจ&า  

1.2.1 เริ่มด&วยการหาเจ&าภาพ ถือเป*นจุดเริ่มต&นสําคัญท่ีก�อให&เกิดกระบวนการ
ความร�วมมือในการดําเนินงานของศาลเจ&าท่ีมีภาคส�วนต�างๆ ท่ีเป*นท้ังเครือข�ายองค�กรภาครัฐ ภาคเอกชน
และองค�การไม�แสวงหาผลกําไรต�อการดําเนินงานร�วมกันของศาลเจ&า โดยอาจเกิดจากภาครัฐท่ีเป*น
หน�วยงานระดับจังหวัดเป*นเจ&าภาพริเริ่ม เช�น การดําเนินงานเทศกาลกินเจของจังหวัดกระบี่ โดย
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เจ&าภาพในการริเริ่มดําเนินการ คือ องค�การบริหารส�วนจังหวัด เป*นต&น นอกจากนี้อาจเป*นภาคเอกชน 
เช�น บริษัทหรือองค�กรธุรกิจ เป*นเจ&าภาพสนับสนุนงบประมาณในการริเริ่ม รวมท้ังอาจเป*นองค�การ
ไม�แสวงหาผลกําไร เช�น สโมสรโรตารี่ เป*นต&น ท้ังนี้ อาจเกิดจากศาลใดศาลเจ&าหนึ่งเป*นผู&ริเริ่มแต�มี
ศักยภาพในการดึงความร�วมมือจากภาคส�วนต�างๆ ของสังคมให&ทําหน&าท่ีเป*นผู&สนับสนุน เช�น ศาลเจ&าของ
ภูเก็ต เป*นต&น ซ่ึงเม่ือเกิดเจ&าภาพในการดําเนินการ จะนําไปสู�ความร�วมมือของภาคส�วนต�างๆ ตามมา
อย�างเป*นรูปธรรม 

1.2.2 ขอความร�วมมือจากภาครัฐ ในการดําเนินงานของศาลเจ&าท่ีอาศัยกลไก
การร�วมกันของเครือข�ายองค�กรภาครัฐ ภาคเอกชนและองค�การไม�แสวงหาผลกําไร ควรพิจารณาถึง
ลักษณะของงานท่ีดําเนินการ เช�น เป*นงานมหกรรมของจังหวัดหรืองานท่ีมีภาคส�วนในจังหวัดเข&าร�วม
จํานวนมาก ควรมีการขอความร�วมมือจากภาครัฐเข&ามาร�วมเป*นกลไกในการอํานวยความสะดวกใน
การดําเนินงาน เช�น การรักษาความปลอดภัย การจราจร การรักษาพยาบาล ซ่ึงสามารถเกิดข้ึนจาก
ภารกิจประจําของหน�วยงานราชการในจังหวัด อันถือเป*นการสร&างเครือข�ายความร�วมมือจากภาครัฐ
ได&อีกทาง ซ่ึงศาลเจ&าต�างๆ อาจมีการตอบแทนในลักษณะต�างๆ เช�น เงินสนับสนุน หรือกิจกรรมเพ่ือ
องค�การเหล�านั้น ซ่ึงเท�ากับเป*นการทําหน&าท่ีเพ่ือสังคมร�วมกัน เช�น ศาลเจ&าพ�อหลักเมืองสมุทรสาคร 
จ.สมุทรสาคร มีการจัดงานประจําป� โดยความร�วมมือจากหน�วยงานราชการต�างๆ ซ่ึงศาลเจ&ามีกิจกรรม
เพ่ือสังคมในการมอบเงินทุนการศึกษา เงินทุนเพื่อเครื่องมือทางการแพทย�ต�างๆ ให&กับหน�วยงานท่ี
มาร�วมกิจกรรมสนับสนุนการดําเนินงานของศาลเจ&า เป*นต&น 

1.2.3 แสวงหาความสอดคล&องของเปmาหมายองค�การร�วมกัน เป*นปjจจัยสําคัญ
ในการเกิดความร�วมมือของภาคส�วนต�างๆ ท้ังภาครัฐ ภาคเอกชนและองค�การไม�แสวงหาผลกําไร โดย
ผู&ริเริ่มในการระดมความร�วมมือจากเครือข�ายความร�วมมือเหล�านั้น ต&องวิเคราะห�ความสอดคล&องของ
กิจกรรมในการดําเนินงานของศาลเจ&าว�ามีความสอดคล&องกับภาคส�วนท่ีมาร�วมดําเนินงานอย�างไร 
เช�น ศาลเจ&าดําเนินกิจกรรมสาธารณะประโยชน�ในการแจกทานกับผู&ยากไร& จึงหาความร�วมมือจาก
องค�การไม�แสวงหาผลกําไรท่ีเป*นองค�กรการกุศล เช�น มูลนิธิป�อเต็กต้ึง เป*นต&น ซ่ึงมีความสอดคล&อง
ของการดําเนินงานตามเปmาหมายเพื่อการสังคมสงเคราะห�เช�นเดียวกัน ทั้งนี้ ควรพิจารณาความ
สอดคล&องจากแผนงานขององค�กรภาคเอกชนด&านความรับผิดชอบต�อสังคม แผนปฏิบัติราชการและ
โครงการของหน�วยงานภาครัฐ หรือเปmาหมายองค�กรขององค�การไม�แสวงหาผลกําไร เป*นต&น 

1.2.4 การรวมตัวกันของศาลเจ&าต�างๆ เป*นการสร&างความร�วมมือในการดําเนินงาน
ท่ีเกิดจากการรวมตัวของศาลเจ&าต�างๆ ร�วมกันเอง เพ่ือการดําเนินงานร�วมกันในระดับสาธารณะ ท้ังใน
งานประเพณี กิจกรรมเพ่ือสาธารณะประโยชน� หรืองานการกุศลเฉพาะกิจ ซ่ึงทําให&การรวมตัวนั้นเป*น
การสนับสนุนการดําเนินงานระหว�างกันภายใต&เปmาหมายท่ีมีร�วมกัน เช�น การจัดงานพิธีกงเต็กถวาย
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เป*นพระราชกุศล ท่ีเกิดจากความร�วมมือของศาลเจ&าต�างๆ ในการดําเนินงานร�วมกัน อันนําไปสู�ความ
ร�วมมือในระดับต�างๆ จากองค�กรภาครัฐและเอกชนในภายหลัง 

1.3 มาตรการการสร&างเครือข�ายของศาลเจ&าในพื้นที่และพื้นที่ใกล&เคียง  คือ 
การรวมตัวกันของศาลเจ&าในความปกครองของกระทรวงมหาดไทยด&วยกันเองและศาลเจ&าเอกชน
ต�างๆ เพ่ือเป*นเครือข�ายในการแลกเปลี่ยนประสบการณ�การเรียนรู& การถ�ายทอดองค�ความรู&เก่ียวกับ
พิธีกรรมและการดําเนินงาน การช�วยเหลือทรัพยากร และการสร&างพลังในการต�อรองกับกลไกตลาด 
เช�น ธุรกิจมหรสพง้ิว ธุรกิจเครื่องกระดาษเงินกระดาษทอง รวมท้ังอํานาจในการขอความร�วมมือจาก
ภาครัฐ ซ่ึงมีประโยชน�อย�างยิ่งต�อการดําเนินงานของศาลเจ&า ซ่ึงถือเป*นกลไกสําคัญในการสร&างการสืบทอด 
ตัวอย�างท่ีชัดเจน คือ ชมรม “อ�าม” ภูเก็ต ท่ีเป*นการรวมตัวของศาลเจ&าต�างๆ ในจังหวัดภูเก็ตท้ังหมด 
เพ่ือกําหนดทิศทางและความร�วมมือต�อการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีของศาลเจ&าในจังหวัดภูเก็ต 

1.3.1 เริ่มท่ีผู&นําของศาลเจ&าท่ีพร&อม ในการสร&างเครือข�ายของศาลเจ&าในพ้ืนท่ี

และพ้ืนท่ีใกล&เคียง จําเป*นอย�างยิ่งท่ีต&องเริ่มจากผู&นําท่ีมีความพร&อม ซ่ึงมักเป*นผู&บริหารศาลเจ&าขนาดใหญ�
หรือมีความพร&อมทางด&านต�างๆ เป*นผู&ริเริ่มและชักนําผู&บริหารและคณะกรรมการของศาลเจ&าต�างๆ 
ภายในพ้ืนท่ีหรือจังหวัดเข&ามาเป*นเครือข�ายความร�วมมือ ซ่ึงศักยภาพของผู&นําท่ีมีความพร&อมดังกล�าว
จะเป*นกลไกในไปสู�ความร�วมมือของเครือข�ายของศาลเจ&าอ่ืนๆ ในพ้ืนท่ีใกล&เคียง เช�น เครือข�ายของ
ศาลเจ&าในจังหวัดภูเก็ตที่มีประธานศาลเจ&าบางเหนียวท่ีเป*นศาลเจ&าขนาดใหญ� รวบรวมเครือข�าย
ความร�วมมือของศาลเจ&าต�างๆ ภายในจังหวัดเกิดเป*นชมรม “อ�าม” ภูเก็ต  

1.3.2 มุ�งสร&างสิ่งยึดเหนี่ยวร�วมกัน ในการรวมตัวกันเป*นเครือข�ายของศาลเจ&า
ได&นั้น มีความจําเป*นต&องสร&างกลไกในการยึดเหนี่ยวสมาชิกในเครือข�ายร�วมกัน ด&วยการสร&าง
สัญลักษณ�หรือจุดยืนร�วมกัน เช�น ความเป*นลูกศิษย�องค�เทพเจ&าร�วมกัน การสร&างเปmาหมายต�อการสืบสาน
ประเพณีร�วมกัน เป*นต&น ซึ่งสิ่งยึดเหนี่ยวที่เกิดขึ้นจะเป*นแรงจูงใจสําคัญท่ีทําให&เกิดเครือข�ายความ
ร�วมมือท่ียั่งยืน 

1.3.3 เน&นสานความสัมพันธ� เป*นการสานความสัมพันธ�ระหว�างสมาชิกใน
เครือข�ายด&วยกิจกรรมหรือการดําเนินงานต�างๆ เช�น การประชุมประจําเดือน การประชุมตามวาระ
เทศกาล กิจกรรมเยี่ยมเยียนศาลเจ&าต�างๆ ซึ่งเป*นกลไกที่ทําให&การบริหารเครือข�ายเกิดความยั่งยืน 
นอกจากนี้การสานความสัมพันธ�อาจก&าวข&ามพื้นที่หรือกลุ�มเครือข�ายภายในพ้ืนท่ี โดยเป*นการสร&าง
ความสัมพันธ�กับเครือข�ายความร�วมมือของศาลเจ&าในพ้ืนท่ีใกล&เคียง หรือเครือข�ายศาลเจ&าข&ามภูมิภาค 
เช�น เครือข�ายความร�วมมือของศาลเจ&าในจังหวัดสมุทรสงคราม สามารถสร&างความสัมพันธ�ให&เกิด
เครือข�ายไปยังจังหวัดราชบุรี นครปฐมและเพชรบุรี ซ่ึงทําให&เกิดเครือข�ายท่ีมีความเข&มแข็งอันนําไปสู�
การพัฒนาศักยภาพของการสนับสนุนการดําเนินงานต�างของศาลเจ&า 
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1.3.4 พัฒนาช�องทางการสื่อสารระหว�างกัน ถือเป*นกลไกสําคัญในการพัฒนา
ความสัมพันธ�ของเครือข�ายศาลเจ&าต�างๆ ด&วยการสร&างช�องทางการสื่อสารและการแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นระหว�างกัน เช�น กลุ�มไลน�สภาวัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ต ท่ีเป*นเครือข�ายของศาลเจ&าท้ังศาลเจ&าท่ี
เป*นศาลเจ&าในความปกครองของกระทรวงมหาดไทย และศาลเจ&าเอกชน รวมท้ังผู&ท่ีสนใจศรัทธาต�อ
การดําเนินงานของศาลเจ&า ท่ีอาศัยช�องทางดังกล�าวเป*นกลไกสนับสนุนการรวมตัวและดําเนินกิจกรรม
ร�วมกัน  

2. การพัฒนาแนวทางการจัดการศาลเจ&าในมิติการบริหารเครือข�ายความร�วมมือหรือ
ความสัมพันธ�ของภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชนและสังคม รวมท้ังระหว�างศาลเจ&าต�างๆ ท่ีมีจุดเน&นต�อ
การปกครองจากภาครัฐ กลไกภาครัฐและความสัมพันธ�กับภาครัฐ  

2.1 มาตรการเสริมสร&างการพัฒนาศาลเจ&าบนพ้ืนฐานการมีส�วนร�วมของชุมชน  
2.1.1 กําหนดบทบาทและโครงสร&างคณะกรรมการกํากับศาลเจ&าในความ

ปกครองของกระทรวงมหาดไทยในระดับจังหวัดท่ีมีตัวแทนจากชุมชน เป*นการสร&างบทบาทให&กับ
ชุมชนหรือผู&นําชุมชนได&มีส�วนร�วมรับรู&การดําเนินงานของศาลเจ&า และเป*นกลไกในการติดตาม 
ตรวจสอบและเฝmาระวัง รวมท้ังเป*นความร�วมมือที่นําไปสู�การสนับสนุนการดําเนินงานของศาลเจ&า 
โดยกรมการปกครองหรือหน�วยงานภาครัฐในระดับจังหวัด ควรกําหนดบทบาทและโครงสร&างของ
คณะกรรมการต�างๆ ท่ีเก่ียวข&องกับการดําเนินงานของศาลเจ&า ให&มีผู&แทนหรือผู&นําชุมชนเข&ามามีส�วนร�วม
เป*นคณะกรรมการหรือผู&สังเกตการณ� อันเป*นจุดเริ่มต&นของการสร&างการมีส�วนร�วมจากชุมชน 

2.1.2 ดึงชุมชนเป*นศูนย�กลางในการพัฒนาควบคู�กับศาลเจ&า ถือเป*นแนวคิดท่ี
ชุมชนและกรมการปกครองหรือหน�วยงานราชการอ่ืนๆ อาจดําเนินงานร�วมกันโดยมีศาลเจ&าเป*นกลไก
สนับสนุนการดําเนินงานและมีส�วนในการรับผลประโยชน�จากการดําเนินงานร�วมกันของชุมชนและ
ภาครัฐ เช�น กรณีศาลเจ&าฮุดโจ&ว จ.เพชรบุรี ท่ีองค�การปกครองส�วนท&องถิ่น มีนโยบายในการสร&าง
ศาลาชุมชน เพ่ือใช&ในกิจการสาธารณะของชุมชน อันเป*นการพัฒนาชุมชนจากความร�วมมือระหว�าง
ภาครัฐและชุมชน โดยศาลเจ&ามีส�วนร�วมในการพัฒนาด&วยการอนุญาตใช&พ้ืนท่ีจากกรมการปกครอง 
เพ่ือก�อสร&างศาลาชุมชน ด&วยงบประมาณจากภาครัฐท่ีเป*นองค�การปกครองส�วนท&องถ่ิน สําหรับใช&
เพ่ือกิจกรรมของชุมชนและศาลเจ&าร�วมกัน ซ่ึงถือว�าทุกภาคส�วนต�างได&รับผลประโยชน�จากการพัฒนา
ชุมชนควบคู�กับศาลเจ&า  

2.1.3 สร&างกลไกและพัฒนาบทบาทการมีส�วนร�วมสําหรับการบริหารและการ
ดําเนินกิจกรรมของชุมชนร�วมกับศาลเจ&า โดยกรมการปกครองหรือหน�วยงานภาครัฐอื่นๆ ควรมี
นโยบายหรือกิจกรรมท่ีเชื่อมโยงความสัมพันธ�ระหว�างชุมชนและศาลเจ&าให&เกิดการดําเนินงานร�วมกัน 
ทําให&เกิดความร�วมมือสําหรับการดําเนินงานของศาลเจ&า การดําเนินงานของชุมชนและการพัฒนา
ชุมชน เช�น ความร�วมมือของผู&นําชุมชนในการดําเนินงานจัดหน�วยเลือกต้ังในการลงคะแนนเสียงใน
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พ้ืนท่ีอาคารของศาลเจ&า หรือหน�วยงานราชการในพ้ืนท่ีขอใช&พ้ืนท่ีของศาลเจ&าในการจัดกิจกรรมชุมชน 
และขอความร�วมมือศาลเจ&าในการสนับสนุนกิจกรรมชุมชน หรือการประชุมเวทีประชาคมของชุมชน
หน�วยงานท่ีเก่ียวข&องควรเป|ดโอกาสให&ศาลเจ&าเข&าร�วมในการประชุมต�างๆ รวมท้ังกรมการปกครอง
ควรอาศัยความร�วมมือจากกลไกการดําเนินงานขององค�การปกครองส�วนท&องถ่ินในการแกนเชื่อม
ประสานความร�วมมือระหว�างชุมชนและศาลเจ&า 

2.2 มาตรการพัฒนากลไกเฝmาระวงั ติดตาม ตรวจสอบต�อการดําเนินงานของศาลเจ&า
และภาครัฐจากภาคส�วนต�างๆ ของสังคม  

2.2.1 สร&างช�องทางการรับข&อเสนอแนะและเรื่องร&องเรียน เป*นหน&าท่ีของ
กรมการปกครองและหน�วยงานราชการท่ีเก่ียวข&องในระดับจังหวัด ที่ต&องเป|ดรับข&อเสนอแนะและ
เรื่องร&องเรียนท่ีมาจากชุมชน จากกรณีการดําเนินงานของศาลเจ&าหรือนโยบายของกรมการปกครองท่ี
อาจส�งผลกระทบต�อศาลเจ&า รวมท้ังปjญหา อุปสรรคและภาพลักษณ�ต�างๆ ท่ีเกิดข้ึน โดยอาจเกิดจาก
การดึงผู&นําชุมชนเป*นคณะกรรมการหรือเข&ามาร�วมประชุมท่ีเก่ียวข&อง หรืออาจดําเนินการผ�านกลไก
คณะกรรมการติดตาม ควบคุม ตรวจตราสอดส�องกิจการของศาลเจ&าในความปกครองของ
กระทรวงมหาดไทยในการเป|ดรับฟjงความความคิดเห็นและข&อเสนอแนะจากชุมชนต�อการดําเนินงาน
ของศาลเจ&า รวมท้ังการรับเรื่องร&องเรียนและมีการประสานงานสําหรับการตรวจสอบข&อเท็จจริงและ
ดําเนินการแก&ไข 

2.2.2 เพ่ิมบทบาทด&านการติดตาม เฝmาระวังและการตรวจสอบให&กับผู&นํา
ชุมชนหรือผู&แทนจากชุมชนในทําหน&าท่ีคณะกรรมการเพ่ือกํากับดูแลศาลเจ&าในความปกครองของ
กระทรวงมหาดไทยภายในจังหวัดต�างๆ ด&วยการสร&างระเบียบข&อบังคับหรือกฎหมายท่ีเก่ียวข&องกับ
การดําเนินงานของศาลเจ&าในการกําหนดบทบาทของผู&นําหรือผู&แทนชุมชนให&มีบทบาทด&านการ
ติดตาม เฝmาระวังและการตรวจสอบ โดยทําหน&าท่ีเป*นคณะกรรมการของศาลเจ&า หรือกําหนดให&ผู&นํา
หรือผู&แทนชุมชนมีบทบาทเป*นคณะกรรมการเพ่ือกํากับดูแลศาลเจ&าในความปกครองของ
กระทรวงมหาดไทยภายในจังหวัด เพ่ือเพ่ิมบทบาทให&กับชุมชนได&มีส�วนในการกํากับดูแล ติดตาม 
เฝmาระวังและการตรวจสอบการดําเนินงานของศาลเจ&าและเป*นปากเสียงในการสะท&อนความต&องการ
ของชุมชนท่ีมีต�อศาลเจ&าหรือภาครัฐท่ีเก่ียวข&องกับการดําเนินการของศาลเจ&า 
 จากร�างแนวทางสําหรับการขับเคลื่อนมาตรการทางการจัดการท่ีตอบสนองประเด็นการ
พัฒนาแนวทางการจัดการศาลเจ&าในความปกครองของกระทรวงมหาดไทยสู�การเป*นองค�การท่ียั่งยืน
ในมิติต�างๆ ตามท่ีกล�าวมานั้น จึงถือเป*นแนวทางสําหรับการดําเนินการเพ่ือพัฒนาศาลเจ&าในความ
ปกครองของกระทรวงมหาดไทยสู�การเป*นองค�การท่ียั่งยืน 
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 ท้ังนี้ จากการเก็บรวบรวมข&อมูลจากข้ันตอนการวิจัยท่ี 1 และ 2 ทําให&ผู&วิจัยสามารถพัฒนา
แนวทางการจัดการองค�การไม�แสวงหาผลกําไร ประเภทศาลเจ&าในความปกครองของกระทรวงมหาดไทย
สู�การเป*นองค�การท่ียั่งยืน ซ่ึงมีองค�ประกอบท่ีสําคัญ ประกอบด&วย                           

1. ประเด็นการพัฒนาแนวทางการจัดการศาลเจ&า จํานวน 3 มิติ  
2. จุดเน&นของการพัฒนา จํานวน 6 จุดเน&น 
3. มาตรการทางการจัดการ จํานวน 18 มาตรการ 
4. แนวทางการขับเคลื่อนมาตรการทางการจัดการ จํานวน 72 แนวทาง 

 ผู&วิจัยสรุปข&อมูลต�างๆ ตามที่ปรากฏข&างต&น สําหรับจัดทําเป*นร�างแนวทางการจัดการ
องค�การไม�แสวงหาผลกําไร ประเภทศาลเจ&าในความปกครองของกระทรวงมหาดไทยสู�การเป*น
องค�การท่ียั่งยืน เพ่ือดําเนินการตามข้ันตอนการวิจัยท่ี 3 เพ่ือหาฉันทามติในเชิงนโยบายสําหรับการ
นําไปสู�การปฏิบัติกับผู&ท่ีเก่ียวข&อง ซ่ึงนําเสนอผลการศึกษาในบทต�อไป   
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บทท่ี 6 

แนวทางการจัดการองค�การไม�แสวงหาผลกําไร  
ประเภทศาลเจ!าในความปกครองของกระทรวงมหาดไทยสู�การเป&นองค�การท่ีย่ังยืน 

 

 การวิจัยเรื่อง การพัฒนาแนวทางการจัดการองค�การไม�แสวงหาผลกําไรประเภทศาลเจ&า

ในความปกครองของกระทรวงมหาดไทยสู�การเป*นองค�การที่ยั ่งยืน มีวัตถุประสงค�ในการวิจัย 

ประกอบด&วย 1) เพ่ือประเมินและทบทวนสถานภาพการดําเนินงานขององค�การไม�แสวงหาผลกําไร 

ประเภทศาลเจ&าในความปกครองของกระทรวงมหาดไทย  2) เพ่ือศึกษาทิศทางและนโยบายในการพัฒนา

แนวทางการจัดการองค�การไม�แสวงหาผลกําไร ประเภทศาลเจ&าในความปกครองของกระทรวงมหาดไทย

สู�การเป*นองค�การท่ียั่งยืน และ 3) เพ่ือพัฒนาแนวทางการจัดการองค�การไม�แสวงหาผลกําไร ประเภท

ศาลเจ&าในความปกครองของกระทรวงมหาดไทยสู�การเป*นองค�การท่ียั่งยืน 

 ผู&วิจัยใช&รูปแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เพ่ือตอบวัตถุประสงค�

การวิจัยท่ีกําหนดไว&ทั้ง 3 ข&อข&างต&น โดยใช&วิธีการเก็บข&อมูลจากการศึกษาเอกสารและงานวิจัย 

(Documentary Analysis) การสัมภาษณ�เชิงลึก (In-depth Interview) และการสนทนากลุ�มย�อย 

(Focus Group Discussion) เพ่ือการหาฉันทามติในเชิงนโยบาย (Policy Meeting) ซ่ึงผู&วิจัยแบ�ง

ข้ันตอนดําเนินการวิจัยเป*น 3 ข้ันตอน  

 ท้ังนี้ ผลการวิจัยด&วยตามขั้นตอนที่ 3 พัฒนาแนวทางการจัดการองค�การไม�แสวงหา

ผลกําไร ประเภทศาลเจ&าในความปกครองของกระทรวงมหาดไทยสู�การเป*นองค�การท่ียั่งยืน เพ่ือตอบ

วัตถุประสงค�การวิจัยท่ี 3 โดยมีการดําเนินการใน 2 ข้ันตอนย�อย ได&แก� ข้ันตอนท่ี 3.1 การสนทนา

กลุ�มย�อย (Focus Group Discussion) เพ่ือการหาฉันทามติในเชิงนโยบาย (Policy Meeting) และ

ข้ันตอนท่ี 3.2 สรุปและจัดทําแนวทางการจัดการ ปรากฏผลการวิจัย ดังนี้ 

 

1. ร�างแนวทางการจัดการองค�การไม�แสวงหาผลกําไร ประเภทศาลเจ!าในความปกครองของ

กระทรวงมหาดไทยสู�การเป&นองค�การท่ีย่ังยืน 

 จากการเก็บรวบรวมข&อมูลจากข้ันตอนการวิจัยที่ 1 และ 2 ทําให&ผู&วิจัยสามารถพัฒนา             

แนวทางการจัดการองค�การไม�แสวงหาผลกําไร ประเภทศาลเจ&าในความปกครองของกระทรวงมหาดไทย 

สู�การเป*นองค�การท่ียั่งยืน ซ่ึงมีองค�ประกอบท่ีสําคัญ ประกอบด&วย   
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1. ประเด็นการพัฒนาแนวทางการจัดการศาลเจ&า จํานวน 3 มิติ  

2. จุดเน&นของการพัฒนา จํานวน 6 จุดเน&น 

3. มาตรการทางการจัดการ จํานวน 18 มาตรการ 

4. แนวทางการขับเคลื่อนมาตรการทางการจัดการ จํานวน 72 แนวทาง 

 ผู&วิจัยสรุปข&อมูลต�างๆ ตามที่ปรากฏข&างต&น สําหรับจัดทําเป*นร�างแนวทางการจัดการ

องค�การไม�แสวงหาผลกําไร ประเภทศาลเจ&าในความปกครองของกระทรวงมหาดไทยสู�การเป*น

องค�การท่ียั่งยืน ตามรายละเอียดท่ีปรากฏในตารางท่ี 7 
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ตารางที่ 7 แสดงร�างแนวทางการจัดการองค�การไม�แสวงหาผลกําไร ประเภทศาลเจ&าในความปกครองของกระทรวงมหาดไทยสู�การเป*นองค�การที่ยั่งยืน 
 

(ร�าง) แนวทางการจัดการองค�การไม�แสวงหาผลกําไร ประเภทศาลเจ!าในความปกครองของกระทรวงมหาดไทยสู�การเป&นองค�การที่ยั่งยืน 

ประเด็นการพัฒนา              
แนวทางการจัดการศาลเจ!า 

จุดเน!นของการพัฒนา มาตรการทางการจัดการ แนวทางการขับเคลื่อนมาตรการทางการจัดการ 

มิติการบริหารองค�การ 1) การพัฒนาแนวทางการ
จัดการศาลเจ&าในมิติการ
บริหารองค�การที่มีจุดเน&น
ต�อการปกครองจากภาครัฐ 
กลไกภาครัฐและ
ความสัมพันธ�กับภาครัฐ 

1.1) มาตรการด&านการพัฒนา
สมรรถนะทางการบริหารที่
ตอบสนองต�อการดําเนินงาน 

(1) สร&างรายได&จากทรัพยากรที่มีอยู�เพื่อเลีย้งตนเอง 
(2) ระดมทุนในบางกรณี เป*นการสร&างรายได&เพิ่มเติม
เพื่อการดําเนินงานเฉพาะกรณี  
(3) ควบคุมรายจ�ายสําหรับกิจกรรมที่จําเป*น 
(4) สนับสนุนบุคลากรให&เกิดการพัฒนาตนเอง 
(5) สร&างกลไกในการสืบทอดบุคลากร 
(6) กําหนดโครงสร&างคณะกรรมการแบบผสมผสาน 
(7) สร&างธรรมนูญศาลเจ&า               
(8) สร&างความยืดหยุ�นทางการบริหารและการ
ดําเนินงาน 
(9) พึ่งพากลไกทางความเชื่อในการลดความขัดแย&ง  
(10) สร&างเครือข�ายความร�วมมือกับภาครัฐ 
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ตารางที่  7 แสดงร�างแนวทางการจัดการองค�การไม�แสวงหาผลกําไร ประเภทศาลเจ&าในความปกครองของกระทรวงมหาดไทยสู�การเป*นองค�การที่ยั่งยืน 
(ต�อ) 

 

ประเด็นการพัฒนา              
แนวทางการจัดการศาลเจ!า 

จุดเน!นของการพัฒนา มาตรการทางการจัดการ แนวทางการขับเคลื่อนมาตรการทางการจัดการ 

  1.2) มาตรการด&านการ
ดําเนินงานตามกฎหมายและ
ระเบียบข&อบังคับอย�างเคร�งครัด 
 

(1) เข&มงวดต�อการดําเนินงานตามกฎระเบียบ
ข&อบังคับ  
(2) สร&างคุณภาพและมาตรฐานทางการบริหาร  
(3) จัดทําบัญชีและชี้แจงอย�างเปfดเผย  
(4) สร&างกลไกในการเยี่ยมสํารวจ  
(5) สะท&อนปgญหา อุปสรรคและข&อมูลสําหรับการ
พัฒนาให&กับกรมการปกครอง  

 2) การพัฒนาแนวทาง        
การจัดการศาลเจ&าในมิติการ
บริหารองค�การที่มีจุดเน&นต�อ
การบริหารเครือข�ายความ
ร�วมมือหรือความสัมพันธ�
ของภาครัฐ ภาคเอกชน 
ประชาชนและสังคม รวมทั้ง
ระหว�างศาลเจ&าต�างๆ 

2.1) มาตรการพัฒนา
ภาพลักษณ�ที่ดีและความ
น�าเชื่อถือศรัทธาต�อองค�การ 

(1) คณะกรรมการประพฤติตนเป*นแบบอย�างที่ดี  
(2) ดํารงอัตลักษณ�ทางประเพณีและพิธีกรรม  
(3) สร&างมาตรฐานคุณภาพในการดําเนินงานต�างๆ  
(4) เน&นการให&บริการที่เป*นเลิศ 
(5) สร&างการสื่อสารองค�การที่เปfดเผยข&อมูลการ
ดําเนินงาน  
(6) พัฒนาศาลเจ&าให&เป*นแหล�งท�องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม  
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ตารางที่  7 แสดงร�างแนวทางการจัดการองค�การไม�แสวงหาผลกําไร ประเภทศาลเจ&าในความปกครองของกระทรวงมหาดไทยสู�การเป*นองค�การที่ยั่งยืน 
(ต�อ) 

 

ประเด็นการพัฒนา              
แนวทางการจัดการศาลเจ!า 

จุดเน!นของการพัฒนา มาตรการทางการจัดการ แนวทางการขับเคลื่อนมาตรการทางการจัดการ 

   (7) เพิ่มช�องทางประชาสัมพันธ�ที่ทันสมัย 
(8) ปรับภาพลักษณ�องค�กรให&เหมาะสมกับความ
เปลี่ยนแปลงของยุคสมัยและสังคม  
(9) สร&างพันธมิตรกับสื่อสาธารณะต�างๆ 
(10) แสดงฐานะความเป*นศาลเจ&าในความปกครอง
ของกระทรวงมหาดไทย  
(11) แสดงผลการดําเนินงาน รางวัลและประกาศ
เกียรติคุณต�างๆ  
(12) หลีกเลี่ยงจุดเน&นทางกลยุทธ�หรือการดําเนินงาน
ที่เน&นตัวเงินหรือผลกําไร 

  2.2) มาตรการด&านความ
รับผิดชอบต�อสังคมและความ
พร&อมรับผิดชอบต�อการ
ดําเนินงาน  

(1) เน&นให&ความสําคัญกับผู&สูงอายุและคนพิการ  
(2) ยึดมั่นในเปiาหมายของการดําเนินงานเพื่อสังคม  
(3) ควบคุม หลีกเลี่ยงและเยียวยาผลกระทบจากการ
ดําเนินงานที่อาจส�งผลต�อสังคม           
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ตารางที่  7 แสดงร�างแนวทางการจัดการองค�การไม�แสวงหาผลกําไร ประเภทศาลเจ&าในความปกครองของกระทรวงมหาดไทยสู�การเป*นองค�การที่ยั่งยืน 
(ต�อ) 

 

ประเด็นการพัฒนา              
แนวทางการจัดการศาลเจ!า 

จุดเน!นของการพัฒนา มาตรการทางการจัดการ แนวทางการขับเคลื่อนมาตรการทางการจัดการ 

  2.3) มาตรการด&านการสร&าง
การสืบทอดองค�การ 
 

(1) พัฒนาระบบและกลไกในการถ�ายทอดและ        
สืบทอดประเพณี พิธีกรรมและแนวปฏิบัติ ด&วยการ
จัดการความรู&ที่เหมาะสม  
(2) สร&างการสืบทอดกับบุตรหลานคณะกรรมการ  
(3) มองหาแนวร�วมคนรุ�นใหม�ที่มีความสนใจ 

  2.4) มาตรการรักษาต&นทุนของ
องค�การ 

(1) จัดทําทะเบียนทรัพย�สินของศาลเจ&า 
(2) กําหนดมาตรการในการเก็บรักษา 
(3) กําหนดมาตรการอนุรักษ�และการซ�อมแซม 
(4) จัดทําพิพิธภัณฑ�หรือพัฒนาเป*นแหล�งเรียนรู& 

มิติการปกครองจากภาครัฐ 
กลไกภาครัฐและ
ความสัมพันธ�กับภาครัฐ 

1) การพัฒนาแนวทางการ
จัดการศาลเจ&าในมิติการ
ปกครองจากภาครัฐ กลไก
ภาครัฐและความสัมพันธ�กับ
ภาครัฐที่มีจุดเน&นต�อการ
บริหารองค�การ 

1.1) มาตรการปรับแก&ไขและ
พัฒนากฎหมายที่เกี่ยวข&อง 

(1) รับฟgงความคิดเห็นต�อปgญหา อุปสรรคและ
ข&อเสนอแนะต�อการดําเนินการ 
(2) ปรับแก&กฎ ระเบียบและข&อบังคับให&เหมาะสมกับ
สภาพสังคม  
(3) จัดทําร�างพระราชบัญญัติศาลเจ&า  
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ตารางที่  7 แสดงร�างแนวทางการจัดการองค�การไม�แสวงหาผลกําไร ประเภทศาลเจ&าในความปกครองของกระทรวงมหาดไทยสู�การเป*นองค�การที่ยั่งยืน 
(ต�อ) 

 

ประเด็นการพัฒนา              
แนวทางการจัดการศาลเจ!า 

จุดเน!นของการพัฒนา มาตรการทางการจัดการ แนวทางการขับเคลื่อนมาตรการทางการจัดการ 

  1.2) มาตรการปรับปรุงกลไก
และขั้นตอนของระบบราชการที่
เกี่ยวข&องที่เอื้ออํานวยต�อการ
ดําเนินงาน 

(1)  แต�งตั้งคณะกรรมการในระดับจังหวัด 
(2) ปรับเปลี่ยนบทบาทของกรมการปกครองให&เป*น
องค�การพี่เลี้ยง 

  1.3) มาตรการติดตามผลการ
ดําเนินงานเชิงรุก 

(1) ดําเนินงานเชิงรุกของคณะกรรมการติดตาม 
ควบคุม ตรวจตราสอดส�องกิจการของศาลเจ&าใน
ความปกครองของกระทรวงมหาดไทย  
(2) กําหนดและประกาศใช&เกณฑ�มาตรฐานการ
บริหารงานศาลเจ&าเป*นแนวทางดําเนินงานทั่วกัน  

  1.4) มาตรการเสริมศักยภาพ
การดําเนินงานของศาลเจ&า 

(1) จัดตั้งกองทุนพัฒนาศาลเจ&า 
(2) สนับสนุนองค�ความรู&ที่จําเป*นสําหรับทักษะการ
บริหารงานศาลเจ&า 
(3) พัฒนากลไกในการให&ความช�วยเหลือและการ
ประสานงานที่มีประสิทธิภาพ  
(4) สนับสนุนให&ศาลเจ&าเป*นแหล�งท�องเที่ยว แหล�ง
เรียนรู& แหล�งถ�ายทอดภูมิปgญญาและศิลปวัฒนธรรม 
(5) สนับสนุนให&ศาลเจ&ามีบทบาทเพื่อสังคมและ
ดําเนินกิจกรรมสาธารณะประโยชน�  
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ตารางที่  7 แสดงร�างแนวทางการจัดการองค�การไม�แสวงหาผลกําไร ประเภทศาลเจ&าในความปกครองของกระทรวงมหาดไทยสู�การเป*นองค�การที่ยั่งยืน 
(ต�อ) 

 

ประเด็นการพัฒนา              
แนวทางการจัดการศาลเจ!า 

จุดเน!นของการพัฒนา มาตรการทางการจัดการ แนวทางการขับเคลื่อนมาตรการทางการจัดการ 

 2) การพัฒนาแนวทางการ
จัดการศาลเจ&าในมิติการ
ปกครองจากภาครัฐ กลไก
ภาครัฐและความสัมพันธ�กับ
ภาครัฐที่มีจุดเน&นต�อการ
บริหารเครือข�ายความ
ร�วมมือหรือความสัมพันธ�
ของภาครัฐ ภาคเอกชน 
ประชาชนและสังคม รวมทั้ง
ระหว�างศาลเจ&าต�างๆ  

2.1) มาตรการสร&างแรงจูงใจ 
ต�อการสนับสนุนการดําเนินงาน
ของศาลเจ&า  
 

(1) ปรับแก&กฎหมายและระเบียบข&อบังคับที่เกี่ยวข&อง  
(2) กําหนดกฎเกณฑ�สําหรับการพิจารณามอบรางวัล 
ประกาศเกียรติคุณหรือสิ่งตอบแทนสําหรับหน�วยงาน
ภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชนสังคมและระหว�าง 
ศาลเจ&าต�างๆ  

2.2) มาตรการการเป*นสื่อกลาง
ประชาสัมพันธ�ศาลเจ&า  

(1) พัฒนาฐานข&อมูลและงานทะเบียนที่เกี่ยวข&องกับ
ศาลเจ&า  
(2) พัฒนาเว็บไซต�ประชาสัมพันธ�เกี่ยวกับศาลเจ&า  
(3) จัดกิจกรรมโครงการหรือมหกรรมที่ประชาสัมพันธ�
การท�องเที่ยวศาลเจ&าตามเทศกาลต�างๆ  

2.3) มาตรการแกนนําในการสร&าง
ความร�วมมือกับหน�วยงานภาครัฐ 
เอกชนและองค�การไม�แสวงหา
ผลกําไรและระหว�างศาลเจ&า
ต�างๆ เพื่อการพัฒนาศาลเจ&า 

(1) จัดทําบันทึกข&อตกลงความร�วมมือต�างๆ  
(2) เชื่อมประสานความร�วมมือให&กับศาลเจ&าในการ
ติดต�อกับหน�วยงานสนับสนุนอื่นๆ  
(3) การจัดกิจกรรมพัฒนาเครือข�ายระหว�างศาลเจ&า  
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ตารางที่  7 แสดงร�างแนวทางการจัดการองค�การไม�แสวงหาผลกําไร ประเภทศาลเจ&าในความปกครองของกระทรวงมหาดไทยสู�การเป*นองค�การที่ยั่งยืน 
(ต�อ) 

 

ประเด็นการพัฒนา              
แนวทางการจัดการศาลเจ!า 

จุดเน!นของการพัฒนา มาตรการทางการจัดการ แนวทางการขับเคลื่อนมาตรการทางการจัดการ 

มิติการบริหารเครือข�าย
ความร�วมมือหรือ
ความสัมพันธ�ของภาครัฐ 
ภาคเอกชน ประชาชนและ
สังคม รวมทั้งระหว�างศาล
เจ&าต�างๆ 

1) การพัฒนาแนวทางการ
จัดการศาลเจ&าในมิติการ
บริหารเครือข�ายความ
ร�วมมือหรือความสัมพันธ�
ของภาครัฐ ภาคเอกชน 
ประชาชนและสังคม รวมทั้ง
ระหว�างศาลเจ&าต�างๆ ที่มี
จุดเน&นต�อการบริหาร
องค�การ  

1.1) มาตรการสร&างเครือข�าย
สําหรับผู&ที่เลื่อมใสศรัทธา  

(1) ผู&นํากลุ�มที่มีศักยภาพและต&นทุนทางสังคม  
(2) การสร&างความเชื่อร�วมกันต�อการทําบุญ  

1.2) มาตรการสร&างการ
ดําเนินการร�วมกันของเครือข�าย
องค�กรภาครัฐ ภาคเอกชนและ
องค�การไม�แสวงหาผลกําไรต�อ
การดําเนินงานร�วมกันของศาลเจ&า 

(1) เริ่มด&วยการหาเจ&าภาพ  
(2) ขอความร�วมมือจากภาครัฐ  
(3) แสวงหาความสอดคล&องของเปiาหมายองค�การ
ร�วมกัน  
(4) การรวมตัวกันของศาลเจ&าต�างๆ  

1.3) มาตรการการสร&าง
เครือข�ายของศาลเจ&าในพื้นที่
และพื้นที่ใกล&เคียง                         

(1) เริ่มที่ผู&นําของศาลเจ&าที่พร&อม  
(2) มุ�งสร&างสิ่งยึดเหนี่ยวร�วมกัน  
(3) เน&นสานความสัมพันธ�  
(4) พัฒนาช�องทางการสื่อสารระหว�างกัน  
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ตารางที่  7 แสดงร�างแนวทางการจัดการองค�การไม�แสวงหาผลกําไร ประเภทศาลเจ&าในความปกครองของกระทรวงมหาดไทยสู�การเป*นองค�การที่ยั่งยืน 
(ต�อ) 

 

ประเด็นการพัฒนา              
แนวทางการจัดการศาลเจ!า 

จุดเน!นของการพัฒนา มาตรการทางการจัดการ แนวทางการขับเคลื่อนมาตรการทางการจัดการ 

 2) การพัฒนาแนวทางการ
จัดการศาลเจ&าในมิติการ
บริหารเครือข�ายความ
ร�วมมือหรือความสัมพันธ�
ของภาครัฐ ภาคเอกชน 
ประชาชนและสังคม รวมทั้ง
ระหว�างศาลเจ&าต�างๆ ที่มี
จุดเน&นต�อการปกครองจาก
ภาครัฐ กลไกภาครัฐและ
ความสัมพันธ�กับภาครัฐ  

2.1) มาตรการเสริมสร&างการ
พัฒนาศาลเจ&าบนพื้นฐานการมี
ส�วนร�วมของชุมชน  
 

(1) กําหนดบทบาทและโครงสร&างคณะกรรมการ
กํากับศาลเจ&าในความปกครองของกระทรวงมหาดไทย
ในระดับจังหวัดที่มีตัวแทนจากชุมชน  
(2) ดึงชุมชนเป*นศูนย�กลางในการพัฒนาควบคู�กับ
ศาลเจ&า  
(3) สร&างกลไกและพัฒนาบทบาทการมีส�วนร�วม
สําหรับการบริหารและการดําเนินกิจกรรมของชุมชน
ร�วมกับศาลเจ&า  

2.2) มาตรการพัฒนากลไกเฝiา
ระวัง ติดตาม ตรวจสอบต�อการ
ดําเนินงานของศาลเจ&าและ
ภาครัฐจากภาคส�วนต�างๆ ของ
สังคม 

(1) สร&างช�องทางการรับข&อเสนอแนะและเรื่อง
ร&องเรียน  
(2) เพิ่มบทบาทด&านการติดตาม เฝiาระวังและการ
ตรวจสอบให&กับผู&นําชุมชนหรือผู&แทนจากชุมชนในทํา
หน&าที่คณะกรรมการเพื่อกํากับดูแลศาลเจ&าในความ
ปกครองของกระทรวงมหาดไทยภายในจังหวัดต�างๆ 
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 จากตารางท่ี 7 ท่ีแสดงร�างแนวทางการจัดการองค�การไม�แสวงหาผลกําไร ประเภทศาลเจ&า
ในความปกครองของกระทรวงมหาดไทยสู�การเป*นองค�การท่ียั่งยืน ผู&วิจัยนําข&อมูลไปสู�การศึกษาตาม
ข้ันตอนการวิจัยท่ี 3.1 เพ่ือหาฉันทามติในเชิงนโยบายสําหรับการนําไปสู�การปฏิบัติกับผู&ท่ีเก่ียวข&อง 
ซ่ึงนําเสนอผลการศึกษาในบทต�อไป  
 
2. การนําแนวทางการจัดการองค�การไม�แสวงหาผลกําไร ประเภทศาลเจ!าในความปกครองของ
กระทรวงมหาดไทยสู�การเป&นองค�การท่ีย่ังยืนไปสู�การปฏิบัติ 
 จากร�างแนวทางการจัดการองค�การไม�แสวงหาผลกําไร ประเภทศาลเจ&าในความปกครอง
ของกระทรวงมหาดไทยสู�การเป*นองค�การท่ียั่งยืน อันเกิดจากการพัฒนาตามข้ันตอนการวิจัยท่ี 1 และ 2 
ทําให&เกิดร�างแนวทางดังกล�าว เพื่อเป*นแนวทางปฏิบัติสําหรับการดําเนินงานของศาลเจ&าในความ
ปกครองของกระทรวงมหาดไทย ซ่ึงครอบคลุมถึงภาคส�วนที่เกี่ยวข&องต�างๆ ทั้งกรมการปกครอง 
ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชนและองค�การไม�แสวงหาผลกําไร รวมท้ังศาลเจ&าต�างๆ ด&วยกัน  
 การนําร�างแนวทางการจัดการองค�การไม�แสวงหาผลกําไร ประเภทศาลเจ&าในความปกครอง
ของกระทรวงมหาดไทยสู�การเป*นองค�การที่ยั่งยืน ตามที่กล�าวมานั้น มีความจําเป*นที่ต&องผ�าน
กระบวนการพิจารณาให&ความเห็นชอบและความคิดเห็นต�อร�างแนวทางการจัดการดังกล�าว เพ่ือให&
ทราบถึงบริบทความเหมาะสมและความเป*นไปได&ของการนําไปใช& เง่ือนไขสําหรับการปฏิบัติ ข&อจํากัด
ท่ีอาจเกิดข้ึน ผู&รับผิดชอบต�อการดําเนินการและข&อเสนอแนะต�างๆ 
 ท้ังนี้ ผู&วิจัยใช&การศึกษาตามข้ันตอนท่ี 3.1 เพ่ือการหาฉันทามติในเชิงนโยบาย (Policy 
Meeting) เก่ียวกับประเด็นการนําร�างแนวทางการจัดการองค�การไม�แสวงหาผลกําไร ประเภทศาลเจ&า
ในความปกครองของกระทรวงมหาดไทยสู�การเป*นองค�การท่ียั่งยืนไปสู�การปฏิบัติ ด&วยการสนทนา
กลุ�มย�อย (Focus Group Discussion) กับผู&ให&ข&อมูลสําคัญ ซ่ึงแบ�งออกเป*น 2 กลุ�ม ได&แก� 

1. กลุ�มเครือข�ายชมรมศาลเจ&า (อmาม) จังหวัดภูเก็ต ซ่ึงเป*นกลุ�มองค�การท่ีจัดต้ังข้ึนเพ่ือการ
กําหนดทิศทางในการดําเนินงานของศาลเจ&า (อmาม) ต�างๆ ทั้งที่เป*นศาลเจ&าในความปกครองของ
กระทรวงมหาดไทย และศาลเจ&าเอกชนอ่ืนๆ ให&มีทิศทางเดียวกัน สามารถควบคุมและกํากับดูแลการ
ดําเนินงานทางด&านพิธีกรรม การจัดงานตามเทศกาลต�างๆ และพัฒนาเครือข�ายความร�วมมือช�วยเหลือ
ด&านทรัพยากรต�างๆ ต�อกัน มีลักษณะเป*นองค�การท่ีเข&มแข็ง สามารถมีส�วนในการกําหนดนโยบาย
สาธารณะท่ีเก่ียวข&องกับศาลเจ&าต�างๆ ภายในจังหวัดภูเก็ต รวมทั้งมีส�วนในการดําเนินนโยบายการ
พัฒนาอุตสาหกรรมการท�องเที่ยวและการอนุรักษ�วัฒนธรรมท&องถ่ินของจังหวัดภูเก็ต ประกอบด&วย 
ผู&บริหารศาลเจ&าต�างๆ ตัวแทนภาคเอกชน ตัวแทนภาครัฐและภาคประชาสังคม 

2. กลุ�มเครือข�ายผู&บริหารศาลเจ&าในความปกครองของกระทรวงมหาดไทย ภาคกลาง 
(จังหวัดสมุทรสงคราม สมุทรสาคร ราชบุรีและนครปฐม) เป*นกลุ�มที่เกิดการรวมตัวกันในลักษณะ
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เครือข�ายความร�วมมือของผู&บริหารศาลเจ&าในความปกครองของกระทรวงมหาดไทย จังหวัดสมุทรสงคราม 
ราชบุรีและนครปฐม โดยมีบทบาทในการช�วยเหลือด&านทรัพยากรต�างๆ ต�อกัน และบทบาทในด&าน
สนับสนุนองค�ความรู&และพิธีกรรมต�างๆ ระหว�างกัน รวมท้ังบทบาทในด&านการจัดงานในเทศกาลต�างๆ 
ร�วมกัน 
 ผู&วิจัยสนทนากลุ�มกับผู&ให&ข&อมูลสําคัญของท้ัง 2 กลุ�ม ด&วยการสนทนากลุ�มจํานวน 2 ครั้ง 
เริ่มต&นจากการสนทนากลุ�มกับกลุ�มเครือข�ายชมรมศาลเจ&า (อmาม) จังหวัดภูเก็ตก�อน แล&วจึงสนทนา
กลุ�มกับกลุ�มเครือข�ายผู&บริหารศาลเจ&าในความปกครองของกระทรวงมหาดไทย ภาคกลาง (จังหวัด
สมุทรสงคราม สมุทรสาคร ราชบุรีและนครปฐม) ในลําดับต�อมา ซ่ึงผลการศึกษาตามข้ันตอนการวิจัยท่ี 
3.1 ปรากฏดังนี้ 

2.1 ความเหมาะสมและความเป&นไปได!ของร�างแนวทางการจัดการองค�การไม�แสวงหา
ผลกําไร ประเภทศาลเจ!าในความปกครองของกระทรวงมหาดไทยสู�การเป&นองค�การท่ีย่ังยืน 
  จากการสนทนากลุ�ม พบว�า กลุ�มผู&ให&ข&อมูลสําคัญท่ีร�วมสนทนากลุ�มท้ัง 2 กลุ�ม มี
ความเห็นในทิศทางเดียวกันต�อร�างแนวทางการจัดการองค�การไม�แสวงหาผลกําไร ประเภทศาลเจ&าใน
ความปกครองของกระทรวงมหาดไทยสู�การเป*นองค�การท่ียั่งยืน โดยเห็นว�า แนวทางการจัดการท่ี
พัฒนาขึ้น มีความเหมาะสมกับบริบทหรือลักษณะองค�การไม�แสวงหาผลกําไร ประเภทศาลเจ&าใน
ความปกครองของกระทรวงมหาดไทย และสามารถเป*นแนวทางในการนําไปประยุกต�ใช&เพ่ือการ
พัฒนาศาลเจ&าในความปกครองของกระทรวงมหาดไทยสู�การเป*นองค�การท่ียั่งยืนได& ด&วยเหตุผลสําคัญ 
4 ประการ ดังนี้ 

1. ความครอบคลุมต�อผู&เกี่ยวข&องในการดําเนินงานของศาลเจ&า กล�าวคือ ในการ
ดําเนินงานของศาลเจ&าในความปกครองของกระทรวงมหาดไทย จะมีความแตกต�างจากศาลเจ&า
เอกชนอ่ืนๆ ในแง�ของการเป*นองค�การในความปกครองของภาครัฐ ซึ่งหมายถึงความเกี่ยวข&องท่ี
ภาครัฐมีส�วนในการควบคุมหรือกํากับดูแล โดยแตกต�างกับศาลเจ&าเอกชนท่ัวไปท่ีมีภาคส�วนท่ีเก่ียวข&อง
เพียงตัวองค�กรหรือศาลเจ&ากับเครือข�ายผู&สนับสนุนหรือผู&มีความเลื่อมใสศรัทธาท่ีมาร�วมทําบุญ 

   ด&วยเหตุนี้ การท่ีแนวทางการจัดการองค�การไม�แสวงหาผลกําไร ประเภทศาลเจ&า
ในความปกครองของกระทรวงมหาดไทยสู�การเป*นองค�การที่ยั่งยืน มีการกําหนดและพัฒนาข้ึน
จากผู&ท่ีเก่ียวข&องกับการดําเนินงาน คือ ตัวศาลเจ&าจากบทบาทการบริหารและการดําเนินงานของ
คณะกรรมการ ภาครัฐโดยกรมการปกครองที่มีบทบาทในการจัดการปกครองเพ่ือดูแล ควบคุมและ
กําหนดนโยบายต�างๆ ในฐานะท่ีศาลเจ&าเป*นองค�การในความปกครอง และเครือข�ายของผู&สนับสนุน
การดําเนินงานในแง�ผู&มาร�วมทําบุญ องค�กรหรือหน�วยงานต�างๆ ทั้งภาครัฐ เอกชนและองค�การ
ไม�แสวงหาผลกําไร จึงนําไปสู�ความสอดคล&องของการกําหนดประเด็นการพัฒนาท่ีครอบคลุมผู&ท่ีเก่ียวข&อง
ท้ัง 3 กลุ�มดังกล�าว ในมิติการพัฒนาต�างๆ ท่ีประกอบด&วย ได&แก�  มิติการบริหารองค�การ มิติการ
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ปกครองจากภาครัฐ กลไกภาครัฐและความสัมพันธ�กับภาครัฐและมิติการบริหารเครือข�ายความร�วมมือ
หรือความสัมพันธ�ของภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชนและสังคม รวมท้ังระหว�างศาลเจ&าต�างๆ อันเป*น
เสมือนการกําหนดแนวทางให&ผู&ท่ีเก่ียวข&องท้ัง 3 กลุ�ม เกิดแนวทางในการดําเนินงานตามบทบาทของ
ตนเองเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาศาลเจ&าในความปกครองของกระทรวงมหาดไทยสู�ความยั่งยืน ดัง
ปรากฏข&อความตอนหนึ่งจากการแสดงความคิดเห็นของผู&ร�วมสนทนากลุ�มว�า 
   “แนวทางนี้มีความเป*นไปได&และเหมาะสม...เนื่องจากครอบคลุมผู&เก่ียวข&องกับการ
ดําเนินงานท้ังฝoายกรมการปกครอง ผู&มาทําบุญหรือสังคมและศาลเจ&าเรา หากจะพัฒนาก็ควรเป*นไป
ในลักษณะนี้ถูกต&องแล&ว ควรพัฒนาผู&เก่ียวข&องท้ังหมดไปพร&อมๆ กัน”  

2. ข&อดีของการกําหนดจุดเน&นในการพัฒนา เป*นเหตุผลสําคัญท่ีทําให&ร�างแนวทางการ
จัดการองค�การไม�แสวงหาผลกําไร ประเภทศาลเจ&าในความปกครองของกระทรวงมหาดไทยสู�การเป*น
องค�การท่ียั่งยืน มีความเหมาะสมกับศาลเจ&าในความปกครองของกระทรวงมหาดไทยเพ่ือนําไปสู�การ
ปฏิบัติ เนื่องจากบทบาทของผู&ท่ีมีส�วนเก่ียวข&องกับการดําเนินงานของศาลเจ&าท้ัง 3 กลุ�ม ถือเป*นกลไก
ท่ีเป*นลักษณะพิเศษเฉพาะ กล�าวคือ ผู&ท่ีเก่ียวข&องท้ัง 3 กลุ�มต�างดําเนินบทบาทของตนท่ีเป*นได&ท้ัง 
“ผู&กระทํา ผู&ถูกกระทําและผู&รับผลการกระทํา” ซ่ึงมีการกระทําร�วมกันอย�างต�อเนื่องและสลับบทบาท
ต�อกันเสมอๆ เช�น ศาลเจ&ามีบทบาทในการดําเนินงาน ซ่ึงเป*นการดําเนินงานภายใต&การกํากับดูแลของ
กรมการปกครองให&เกิดการบริหารจัดการท่ีดี หากการดําเนินงานเป*นไปในทิศทางท่ีดี ย�อมส�งผลทําให&
เกิดความเลื่อมใสศรัทธาจากผู&มาร�วมทําบุญและเครือข�ายความร�วมมือต�างๆ  

   ดังนั้น การกําหนดจุดเน&นต�างๆ ในแต�ละมิติที่กระทําต�อกัน ย�อมส�งผลในเชิงการ
พัฒนาท่ีผู&เก่ียวข&องในแต�ละมิติต�างดําเนินการตามแนวทางท่ีพัฒนาข้ึน เพ่ือแสดงบทบาทร�วมกันใน
การพัฒนาศาลเจ&าตามจุดเน&นจากประเด็นการพัฒนาแนวทางการจัดการในมิติต�างๆ สลับกันไป ซ่ึง
การพัฒนาศาลเจ&าในความปกครองของกระทรวงมหาดไทยสู�การเป*นองค�การท่ียั่งยืนไม�สามารถ
กระทําข้ึนจากภาคส�วนใดภาคส�วนหนึ่งตามบทบาทของตนเอง แต�ต&องอาศัยกลไกการดําเนินการ
ร�วมกันจากทุกภาคส�วนท่ีเก่ียวข&อง ดังปรากฏข&อความตอนหนึ่งจากการแสดงความคิดเห็นของผู&ร�วม
สนทนากลุ�มว�า 
   “การกําหนดจุดเน&นต�างๆ ตามท่ีกําหนดมาในแนวทางนี้ มีข&อดี เพราะทําให&เกิด
มุมมองต�อการพัฒนาของผู&เก่ียวข&องฝoายต�างๆ ชัดเจนยิ่งข้ึน ทําให&ผู&เปiาหมายว�าอยากให&เกิดสิ่งใด จาก
จุดเน&นและวิธีการใด”  

3. ปgญหาด&านการพัฒนาศาลเจ&าในความปกครองของกระทรวงมหาดไทยในปgจจุบัน 
ท่ียึดแนวทางการพัฒนาศาลเจ&าตามแนวคิดการบริหารองค�กรธุรกิจ ท่ีเน&นการประกอบการและให&
ความสําคัญกับกลไกทางการตลาด จึงทําให&ศาลเจ&าจํานวนมากถูกมองเป*นองค�กรท่ีแสวงหาผลกําไร
เชิงพาณิชย� นําไปสู�การเสื่อมเสียภาพลักษณ�และความเสื่อมศรัทธาจากผู&คน ซ่ึงศาลเจ&าต�างๆ เชื่อว�า 
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การสร&างและสะสมรายได&จํานวนมากๆ นําไปสู�ความอยู�รอดและความยั่งยืน โดยเชื่อว�าหลักการ
ดังกล�าวเป*นเปiาหมายสําคัญของการพัฒนาศาลเจ&า 

   ท้ังนี้ หากพิจารณาแนวทางการจัดการองค�การไม�แสวงหาผลกําไร ประเภทศาลเจ&า
ในความปกครองของกระทรวงมหาดไทยสู�การเป*นองค�การที่ยั่งยืนท่ีพัฒนาข้ึน กลับสวนทางกับ
แนวคิดดังกล�าว โดยมีการมุ�งเน&นที่การพัฒนาการบริหารจัดการท่ีดีขององค�กร การปรับกลไกและ
พัฒนาความสัมพันธ�ของกรมการปกครองท่ีมีต�อศาลเจ&าและเครือข�ายความร�วมมือภาคส�วนต�างๆ และ
การพัฒนาเครือข�ายภาคส�วนต�างๆ เพื่อสร&างความร�วมมือและการมีส�วนร�วมต�อการดําเนินงานของ
ศาลเจ&าและกรมการปกครอง จึงเป*นแนวคิดที่แตกต�างและมีความน�าสนใจ ซ่ึงเชื่อว�าสามารถสร&าง
ความอยู�รอด ความต�อเนื่องในการดําเนินงานและความยั่งยืนได&ในท่ีสุด ดังปรากฏข&อความตอนหนึ่ง
จากการแสดงความคิดเห็นของผู&ร�วมสนทนากลุ�มว�า 
  “แนวทางนี้ ดีตรงเราไม�ได&เน&นการพัฒนาที่มุ�งหาเงินเพียงอย�างเดียว เหมือนการ
พัฒนาอ่ืนๆ ท่ีผ�านมา อย�างนี้แหละท่ีจะเหมาะสมกับบริบทของศาลเจ&า เราทําเพ่ือสังคมไม�ได&ทําเพ่ือ
แสวงหาผลกําไร”  

   “ผมว�ามันก็ดีนะ ท่ีมีแนวทางเพ่ือพัฒนาองค�กรเรา ตลอดมาเราไม�ค�อยมีความรู&ว�าจะ
พัฒนาอะไร คิดอย�างเดียวว�าจะให&อยู�รอดต&องหาเงินให&ได&มากๆ พอเป*นอย�างนั้นก็ดูไม�ค�อยดี”  

4. ความเป*นรูปธรรมของแนวทางการจัดการองค�การไม�แสวงหาผลกําไร ประเภทศาลเจ&า
ในความปกครองของกระทรวงมหาดไทยสู�การเป*นองค�การที่ยั่งยืน กล�าวคือ จากการพัฒนาร�าง
แนวทางการจัดการท่ีกล�าวมา ผู&วิจัยมีการกําหนดรายละเอียดเก่ียวกับมาตรการทางการจัดการและ
แนวทางการขับเคลื่อนมาตรการทางการจัดการดังกล�าว ซ่ึงทําให&เกิดความเป*นรูปธรรมในเชิงการ
ประยุกต�ใช&และนําไปสู�การปฏิบัติ โดยแตกต�างจากแนวทางการพัฒนาท่ีผ�านมาท่ีเน&นการดําเนินการ
ตามกรอบกฎหมาย และขาดการศึกษาหรือการวิจัยท่ีเก่ียวข&องกับการบริหารศาลเจ&าประเภทนี้โดยตรง 
รวมทั้งถึงแม&จะใช&แนวทางการบริหารตามแบบองค�การไม�แสวงหาผลกําไรอ่ืนๆ มาประยุกต�ใช&เพ่ือ
พัฒนาศาลเจ&า ก็ยังมีความแตกต�างกับทิศทางการปฏิบัติท่ีดําเนินอยู�ในปgจจุบัน ซ่ึงอาจไม�ใช�แนวทางท่ี
ถูกต&องสําหรับทําให&เกิดความยั่งยืนได&ในบริบทของศาลเจ&าในความปกครองของกระทรวงมหาดไทย 
ดังปรากฏข&อความตอนหนึ่งจากการแสดงความคิดเห็นของผู&ร�วมสนทนากลุ�มว�า 
   “การกําหนดแนวทางนี้ มีจุดเด�นที่การกําหนดแนวทางการขับเคลื่อนด&วย ทําให&
ดิฉันคิดว�า เป*นแนวทางที่เป*นรูปธรรม เพราะหากไม�เขียนไว&ด&วย บางที่เราก็ไม�รู&จะนําไปปฏิบัติ
อย�างไร จึงคิดว�าเหมาะสมและน�าจะไปใช&ได&ดี”  
   จากข&อมูลที่เกิดขึ้นจากการสนทนากลุ�มย�อย ทําให&สามารถแสดงให&เห็นถึงความ
เหมาะสมและความเป*นไปได&ของแนวทางการจัดการองค�การไม�แสวงหาผลกําไร ประเภทศาลเจ&า
ในความปกครองของกระทรวงมหาดไทยสู�การเป*นองค�การท่ียั่งยืน  
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   ท้ังนี้ ผู&วิจัยสนทนากลุ�มย�อยกับผู&ให&ข&อมูลสําคัญ สําหรับประเด็นเง่ือนไขและ
ข&อจํากัดในการนาํแนวทางการจัดการองค�การไม�แสวงหาผลกําไร ประเภทศาลเจ&าในความปกครอง
ของกระทรวงมหาดไทยสู�การเป*นองค�การท่ียั่งยืนไปสู�การปฏิบัติ เพ่ือให&สะท&อนถึงความคิดเห็นหรือ
มุมมองท่ีมีประโยชน�ต�อการนําแนวทางดังกล�าวไปใช&จริง 

2.2 เง่ือนไข ข&อพิจารณาและข&อจํากัดในการนําแนวทางการจัดการองค�การไม�แสวงหา
ผลกําไรประเภทศาลเจ&าในความปกครองของกระทรวงมหาดไทยสู�การเป*นองค�การท่ียั่งยืนไปสู�การ
ปฏิบัติ 
  จากการสนทนากลุ�มย�อยในประเด็นเง่ือนไขและข&อจํากัดในการนําแนวทางการ
จัดการองค�การไม�แสวงหาผลกําไร ประเภทศาลเจ&าในความปกครองของกระทรวงมหาดไทยสู�การเป*น
องค�การท่ียั่งยืนไปสู�การปฏิบัติ ผู&วิจัย พบว�า ผู&ให&ข&อมูลสําคัญมีความเห็นต�อการนําแนวทางการ
จัดการดังกล�าวไปปฏิบัติในลักษณะของเง่ือนไขและข&อจํากัดท่ีต&องคํานึงถึง ซ่ึงสามารถจําแนกเป*น
ประเด็นต�างๆ ดังนี้ 

1. การนําแนวทางการจัดการองค�การไม�แสวงหาผลกําไรประเภทศาลเจ&าในความ
ปกครองของกระทรวงมหาดไทยสู�การเป*นองค�การท่ียั่งยืนไปสู�การปฏิบัติ จําเป*นต&องสร&างความเข&าใจ
ให&กับผู&ท่ีเกี่ยวข&องทั้ง 3 กลุ�ม ได&แก� ศาลเจ&า กรมการปกครองและเครือข�ายสนับสนุนท้ังภาครัฐ 
ภาคเอกชน ภาคประชาชนและสังคม รวมท้ังศาลเจ&าต�างๆ ให&เข&าใจร�วมกันว�า แนวทางการจัดการท่ี
เกิดข้ึน เป*นข&อเสนอสําหรับการพัฒนาศาลเจ&าสู�การเป*นองค�การท่ียั่งยืน ท่ีมิใช�ข&อบังคับหรือมาตรการ
ของกรมการปกครองในการบังคับให&ดําเนินการ แต�เป*นแนวทางท่ีเป*นประโยชน�สําหรับการดําเนินงาน
ของศาลเจ&าในมิติต�างๆ รวมท้ังเป*นแนวทางในการพัฒนาบทบาทของผู&เก่ียวข&องจากกลุ�มต�างๆ ท้ังนี้ 
เพ่ือปiองกันปgญหาความเข&าใจผิด ซ่ึงอาจนํามาสู�ความขัดแย&งและการต�อต&าน 

2. มาตรการทางการจัดการและแนวทางการขับเคลื่อนมาตรการทางการจัดการ
จํานวนมาก มีความจําเป*นท่ีผู&เก่ียวข&องต&องดําเนินการ เนื่องจากถึงแม&แนวทางการจัดการองค�การ     
ไม�แสวงหา ผลกําไรประเภทศาลเจ&าในความปกครองของกระทรวงมหาดไทยสู�การเป*นองค�การท่ี
ยั่งยืน จะมิใช�ข&อบังคับหรือมาตรการของกรมการปกครองท่ีมีการบังคับใช& แต�เนื่องจากแนวทางการ
จัดการดังกล�าว เกิดขึ้นจากกระบวนการพัฒนาที่เกี่ยวข&องกับการทบทวนบริบทการดําเนินงาน 
กฎหมายท่ีเก่ียวข&อง นโยบายต�างๆ ของกรมการปกครอง ท่ีเก่ียวข&องกับการดําเนินงานของศาลเจ&าใน
ความปกครองของกระทรวงมหาดไทย จึงมีมาตรการทางการจัดการและแนวทางการขับเคลื่อน
มาตรการทางการจัดการบางประเด็นท่ีมีลักษณะจําเป*นต&องดําเนินการ เนื่องจากเป*นประเด็นท่ีเก่ียวข&อง
กับกรอบข&อบังคับและมาตรการท่ีกรมการปกครองบังคับใช&กับการดําเนินงานของศาลเจ&า เช�น มาตรการ
ด&านการดําเนินงานตามกฎหมายและระเบียบข&อบังคับอย�างเคร�งครัด หรือแนวทางการขับเคลื่อน
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มาตรการทางการจัดการดังกล�าวในประเด็นการจัดทําบัญชีและชี้แจงอย�างเปfดเผย ซ่ึงถือเป*นสิ่งท่ี
ศาลเจ&าต&องดําเนินการตามกรอบของกฎหมายอย�างเคร�งครัดอยู�แล&ว 

3. มาตรการทางการจัดการบางประเด็น ควรได&รับการสนับสนุนจากกรมการปกครอง           
ในการกําหนดเป*นมาตรการในระดับกรม สําหรับการดําเนินงานของศาลเจ&าและการแสดงบทบาท
ของกรมการปกครอง รวมท้ังการพัฒนาบทบาทของเครือข�ายความร�วมมือต�างๆ เช�น มาตรการท่ีเก่ียวข&อง
ทางด&านกฎหมาย อาทิ การปรับปรุงกฎหมาย ซ่ึงถือเป*นนโยบายท่ีสะท&อนมาจากกรมการปกครอง 
หรือการพัฒนาในมิติการบริหารองค�การ ด&วยมาตรการด&านการดําเนินงานตามกฎหมายและระเบียบ
ข&อบังคับอย�างเคร�งครัด จากแนวทางการขับเคลื่อนมาตรการทางการจัดการด&วยการสร&างกลไกในการ
เยี่ยมสํารวจของศาลเจ&า ซ่ึงถือเป*นหลักการสําคัญตามกรอบของกฎหมายท่ีเก่ียวข&องบังคับใช&อยู� แต�มี
การพัฒนาให&เกิดประสิทธิภาพในการดําเนินการและความเหมาะสมในการดําเนินการมากยิ่งข้ึน 

   ท้ังนี้ มาตรการทางการจัดการและแนวทางการขับเคลื่อนมาตรการทางการจัดการ
ส�วนใหญ�ส�วนใหญ�มีความเก่ียวข&องและเป*นประเด็นเก่ียวกับบทบาทของกรมการปกครอง ซ่ึงสอดคล&อง
กับทิศทางตามนโยบายที่กรมการปกครองวางไว&สําหรับการพัฒนาศาลเจ&า จึงควรนํามาตรการ
ทางการจัดการบางประเด็นดังกล�าว ไปกําหนดเป*นมาตรการที่เป*นทางการและมีผลบังคับใช& โดย
อาศัยการกลั่นกรองจากผู&มีส�วนเก่ียวข&องจากกระทรวงมหาดไทย และคณะกรรมการคณะกรรมการ
ติดตาม ควบคุม ตรวจตราสอดส�องกิจการของศาลเจ&าในความปกครองของกระทรวงมหาดไทย และ
ความเห็นจากประชาคมศาลเจ&าต�างๆ  

4. การประยุกต�ใช&แนวทางการจัดการองค�การไม�แสวงหาผลกําไรประเภทศาลเจ&าใน
ความปกครองของกระทรวงมหาดไทยสู�การเป*นองค�การท่ียั่งยืน ในมิติการประยุกต�ใช&แนวทางการ
จัดการโดยศาลเจ&าต�างๆ  ควรพิจารณาบริบทของแต�ละศาลเจ&าเกี่ยวกับความพร&อมด&านทรัพยากร 
ขนาดองค�การและสถานภาพการดําเนินงานในประเด็นนั้นๆ เช�น มาตรการการพัฒนาศาลเจ&าให&เป*น
แหล�งท�องเท่ียว ซ่ึงสามารถทําได&สําหรับบางศาลเจ&าท่ีมีความพร&อมด&านประวัติศาสตร�ความเป*นมา
และต&นทุนที่ดีขององค�การ แต�ในบางศาลเจ&าการพัฒนาเป*นแหล�งท�องเที่ยวอาจไม�เหมาะกับ
สภาพพ้ืนท่ีและข&อจํากัดขององค�กร ด&วยเหตุนี้ แนวทางการจัดการจึงถือเป*นทางเลือกในการพัฒนา 
ท่ีต&องพิจารณาถึงความเหมาะสมในการนําไปสู�การประยุกต�ใช& 

5. การพัฒนาแนวทางการจัดการศาลเจ&าในมิติการบริหารองค�การ เป*นมิติท่ีใกล&ตัว
กับผู&บริหารศาลเจ&าหรือคณะกรรมการศาลเจ&ามากที่สุด รวมทั้งปรากฏมาตรการที่จําเป*นต&องการ
ดําเนินการ เนื่องจากมีความสัมพันธ�กับกฎหมายที่เกี่ยวข&องจํานวนมาก ด&วยเหตุนี้ศาลเจ&าควร
ประยุกต�ใช&แนวคิดจากมาตรการทางการจัดการจากประเด็นการพัฒนาแนวทางการจัดการศาลเจ&าใน
มิติการบริหารองค�การเป*นทางเลือกสําหรับการพัฒนาการดําเนินงานขององค�การ เพ่ือให&เกิดความอยู�
รอดจากความเปลี่ยนแปลงท่ีศาลเจ&าส�วนใหญ�กําลังเผชิญและความต�อเนื่องในการดําเนินงานท่ีเป*น
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ความท&าทายต�อการสืบทอด รวมท้ังการสร&างความเป*นองค�การท่ียั่งยืนท่ีจะมีคุณค�าต�อการทําให&ศาลเจ&า
ดํารงอยู�กับสังคมไทยต�อไป 

6. การพัฒนาแนวทางการจัดการศาลเจ&าในมิติการปกครองจากภาครัฐ กลไกภาครัฐ
และความสัมพันธ�กับภาครัฐ ถือเป*นแนวทางสําคัญท่ีสอดคล&องกับนโยบายและการขับเคลื่อนนโยบาย
ของกรมการปกครองท่ีมีต�อการดําเนินงานของศาลเจ&าและการพัฒนาแนวทางการจัดการศาลเจ&าใน
ความปกครองของกระทรวงมหาดไทยสู�ความเป*นองค�การท่ียังยืน ด&วยเหตุนี้ มาตรการทางการจัดการต�างๆ 
ท่ีเกิดขึ้นภายใต&การพัฒนาแนวทางการจัดการในมิติดังกล�าว กรมการปกครองรวบรวมไว& แล&ว
กลั่นกรองเป*นมาตรการท่ีนําไปบังคับใช& โดยกรมการปกครองควรมีการจัดลําดับก�อนหลังในการ
ดําเนินมาตรการ เช�น มาตรการสําหรับการพัฒนาในระยะยาว อาทิ การจัดทําพระราชบัญญัติศาลเจ&า 
ท่ีไม�สามารถดําเนินการจากกระบวนการหรือกลไกของกรมการปกครองโดยลําพัง หรือมาตรการเสริม
ศักยภาพการดําเนินงานของศาลเจ&าหรือมาตรการท่ีเก่ียวกับการประกาศใช&มาตรฐานทางการบริหาร
ตามเกณฑ�การตัดสินรางวัลศาลเจ&าบริหารงานดีเด�น ท่ีสามารถดําเนินการได&เลย ซ่ึงถือเป*นมาตรการ
สําหรับการพัฒนาท่ีกรมการปกครองสามารถดําเนินไปควบคู�กับการดําเนินงานในปgจจุบัน ท่ีกรมการ
ปกครอง มีการดําเนินการอยู�แล&วในบางส�วนท่ีผ�านมา โดยไม�กระทบต�อการดําเนินงานอ่ืนๆ รวมท้ัง
มาตรการทางการจัดการที่เร�งด�วน เช�น มาตรการรักษาต&นทุนขององค�การ ด&วยการขึ้นทะเบียน
ทรัพย�สิน การกําหนดมาตรากรความปลอดภัยและมาตรการในการอนุรักษ� เป*นต&น 

7. การพัฒนาแนวทางการจัดการศาลเจ&าในมิติการบริหารเครือข�ายความร�วมมือหรือ
ความสัมพันธ�ของภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชนและสังคม รวมท้ังระหว�างศาลเจ&าต�างๆ ถือเป*นมิติท่ี
ควรพิจารณาถึงเง่ือนไขสําคัญในการนําไปปฏิบัติ เนื่องจากเป*นประเด็นการพัฒนาแนวทางการจัดการ
ศาลเจ&าท่ีไม�สามารถกําหนดผู&รับบทบาทในการดําเนินมาตรการต�างๆ ได&ชัดเจน หรือแยกออกจากกันได& 
ระหว�างเครือข�ายความร�วมมือต�างๆ กับศาลเจ&าและกรมการปกครอง ซ่ึงในบางมาตรการถึงแม&ไม�ใช�
จุดเน&นของมิติการบริหารองค�การ และมิติการปกครองจากภาครัฐ กลไกภาครัฐและความสัมพันธ�กับ
ภาครัฐ แต�ทว�าศาลเจ&าและกรมการปกครองยังควรมีส�วนในการร�วมดําเนินการ เช�น ถึงแม&เครือข�าย  
ผู&ท่ีเลื่อมใสศรัทธาจะเกิดข้ึนเอง โดยศาลเจ&าไม�มีส�วนในการจัดต้ัง แต�ศาลเจ&ายังคงต&องมีบทบาทใน
การตอบสนองต�อความต&องการในการดําเนินกิจกรรมของเครือข�ายดังกล�าว เช�น เกิดการรวมตัวของ
คณะศิษย�อาจารย�ฮุยเพ่ือไปไหว&เจ&าในศาลเจ&าต�างๆ และประกอบพิธีกรรมสวดมนต�ถวายองค�เทพเจ&า 
ถึงแม&ศาลเจ&าไม�มีส�วนในการรวมตัวและกําหนดกิจกรรม แต�ศาลเจ&าจําเป*นต&องอํานวยความสะดวก
เพ่ือตอบสนองความต&องการของเครือข�ายดังกล�าว แต�ท้ังนี้ศาลเจ&าจําเป*นต&องพิจารณาถึงความเหมาะสม
และความพร&อมของศาลเจ&าในการตอบสนองความต&องการของเครือข�ายด&วยเช�นกัน 
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8. การนําแนวทางการจัดการองค�การไม�แสวงหาผลกําไรประเภทศาลเจ&าในความ
ปกครองของกระทรวงมหาดไทยสู�การเป*นองค�การท่ียั่งยืนไปประยุกต�ใช& ควรมีการกําหนดผู&รับผิดชอบ
ในการดําเนินแนวทางการจัดการศาลเจ&าในมิติต�างๆ ให&ชัดเจน เพ่ือแสดงให&เห็นถึงบทบาทหน&าท่ีของ
ผู&เก่ียวข&องแต�ละภาคส�วนในการแสดงบทบาทต�อกัน แต�ข&อจํากัดสําคัญ คือ การพัฒนาแนวทางการ
จัดการศาลเจ&าในมิติการบริหารเครือข�ายความร�วมมือหรือความสัมพันธ�ของภาครัฐ ภาคเอกชน 
ประชาชนและสังคม รวมทั้งระหว�างศาลเจ&าต�างๆ ที่การกําหนดผู&รับผิดชอบอาจระบุได&ไม�ชัดเจน 
เนื่องจากเครือข�ายความร�วมมือ ถือเป*นหน�วยทางสังคมท่ีมักเกิดไม�เป*นทางการ ถึงแม&จะเป*นองค�การ 
หน�วยงานหรือสถาบันท่ีมีความเป*นทางการในเชิงโครงสร&างแต�การให&ความร�วมมือในลักษณะเป*น
เครือกับกรมการปกครองหรือศาลเจ&าในการให&ความร�วมมือต�อการดําเนินงานของศาลเจ&า ยังมีความ
ไม�เป*นทางการสูง เป*นเพียงบทบาทท่ีเกิดข้ึนในช�วงเวลาท่ีมีปฏิสัมพันธ�ต�อกัน เช�น ภาครัฐ ภาคเอกชน
และภาคประชาชนรวมตัวกันเป*นเครือข�ายความร�วมมือในการจัดงานของศาลเจ&าในจังหวัด แต�เป*น
เพียงความสัมพันธ�ชั่วคราวจากการดําเนินงานร�วมกัน ซ่ึงไม�สามารถมอบบทบาทความรับผิดชอบต�อ
มาตรการในการพัฒนาเครือข�ายกับภาคส�วนใดภาคส�วนหนึ่ง 
  ด&วยเหตุนี้ การกําหนดผู&รับผิดชอบสําหรับการดําเนินแนวทางการจัดการศาลเจ&าใน
มิติการบริหารเครือข�ายความร�วมมือหรือความสัมพันธ�ของภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชนและสังคม 
รวมท้ังระหว�างศาลเจ&าต�างๆ จึงอาจกําหนดในเชิงความรับผิดชอบร�วมกันของภาคส�วนต�างๆ ของสังคม 
ซ่ึงเป*นไปตามลักษณะการเกิดความร�วมมือท่ีเกิดข้ึน เช�น มาตรการการสร&างเครือข�ายความร�วมมือ
ของศาลเจ&าในพื้นที่และพื้นที่ใกล&เคียง อาจกําหนดผู&รับผิดชอบจากการกําหนดความรับผิดชอบ
ร�วมกันของศาลเจ&าต�างๆ   

  จากผลการศึกษาดังกล�าว แสดงถึงเง่ือนไข ข&อพิจารณาและข&อจํากัดในการนําแนว
ทางการจัดการองค�การไม�แสวงหาผลกําไรประเภทศาลเจ&าในความปกครองของกระทรวงมหาดไทยสู�
การเป*นองค�การท่ียั่งยืนไปสู�การปฏิบัติ ด&วยเหตุนี้จึงเป*นข&อมูลประกอบสําหรับการประยุกต�แนวทาง 
การจัดการดังกล�าวไปใช&ในกรณีต�างๆ และเป*นข&อควรพิจารณาถึงลักษณะต�างๆ ท่ีเก่ียวข&อง อันมีผล
ต�อการประยุกต�ใช& 

2.3 เทคนิคในการขับเคลื่อนแนวทางการจัดการองค�การไม�แสวงหาผลกําไรประเภทศาลเจ&า
ในความปกครองของกระทรวงมหาดไทยสู�การเป*นองค�การท่ียั่งยืนไปสู�การปฏิบัติ 

  จากการสนทนากลุ �มย�อยเกี่ยวกับการขับเคลื ่อนแนวทางการจัดการองค�การ     
ไม�แสวงหาผลกําไรประเภทศาลเจ&าในความปกครองของกระทรวงมหาดไทยสู�การเป*นองค�การท่ียั่งยืน
ไปสู�การปฏิบัติ พบว�า ผู&ให&ข&อมูลสําคัญเชื่อว�าการดําเนินการขับเคลื่อนแนวทางการจัดการดังกล�าว                    
ท่ีประกอบด&วยประเด็นการพัฒนาแนวทางการจัดการศาลเจ&า จํานวน 3 มิติ จุดเน&นของการพัฒนา 
จํานวน 6 จุดเน&น มาตรการทางการจัดการ จํานวน 18 มาตรการและแนวทางการขับเคลื่อน
มาตรการทางการจัดการ จํานวน 72 แนวทาง จําเป*นอาศัยเทคนิคในการขับเคลื่อนมาสนับสนุน จาก
การสนทนากลุ�มย�อย พบว�า เทคนิคสําคัญในการขับเคลื่อน ประกอบด&วย 
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1. การใช&ความเป*นศาลเจ&าในความปกครองของกระทรวงมหาดไทยในการสร&าง
ภาพลักษณ�ท่ีดีและผลประโยชน�ต�อการดําเนินงาน กล�าวคือ ปgจจุบันสังคมยังรู&จักหรือเข&าใจศาลเจ&าท่ี
มีลักษณะความเป*นศาลเจ&าในความปกครองของกระทรวงมหาดไทยในวงแคบ แต�ในทางตรงกันข&าม
การเป*นศาลเจ&าในความปกครองของภาครัฐ ทําให&เกิดความน�าเชื่อถือศรัทธาและมีประโยชน�ต�อการ
ระดมความร�วมมือ รวมท้ังก�อให&เกิดกลไกในการดําเนินงานท่ีมีภาครัฐเป*นส�วนในการสนับสนุนและ
คอยกํากับ ตัวอย�างเช�น ศาลเจ&าเง็กเช็งซําเปrาเก็งเต&ง จ.สมุทรสงคราม ซ่ึงมีการสร&างรายได&เพ่ิมเติม
จากการประกอบพิธีกรรมกงเต็ก โดยใช&ตราสัญลักษณ�ของศาลเจ&าในความปกครองของกระทรวงมหาดไทย 
เป*นสัญลักษณ�ในการสร&างความน�าเชื่อถือในการดําเนินพิธีกรรม โดยติดตราสัญลักษณ�ไว&กับอุปกรณ� 
เครื่องดนตรีและชุดเสื้อผ&า ซ่ึงสามารถทําให&เชื่อได&ว�าเป*นองค�การท่ีมีภาครัฐคอยกํากับดูแล ทําให&มี
เปiาหมายและหลักการบริหารจัดการท่ีดี สามารถให&ความเชื่อถือได& 

2. การยึดม่ันในหลักการของการเป*นองค�การไม�แสวงหาผลกําไร ถือเป*นหลักการ
เริ่มต&นสําคัญของคุณค�าของศาลเจ&า ท่ีเป*นองค�การมีการดําเนินงานภายใต&บทบาทเพ่ือร�วมในการพัฒนา
สังคมและสนับสนุนการจัดบริการสาธารณะแก�ประชาชน ซ่ึงปgจจุบันภาพลักษณ�ต�อองค�การไม�แสวงหา
ผลกําไรถูกให&คุณค�าในเชิงของการเป*นองค�การท่ีมีคุณค�าและบทบาทต�อสังคม จึงมีความจําเป*นท่ีต&อง
ยึดม่ันในหลักการดังกล�าว รวมท้ังมีการบริหารและการดําเนินงาน ภายใต&หลักการดังกล�าวด&วยเช�นกัน 
ท่ีพยายามหลีกเลี่ยงการแสวงหาผลกําไรในการประกอบการเชิงพาณิชย�ในลักษณะองค�การธุรกิจ ซ่ึง
ผลท่ีเกิดข้ึนจากการยึดม่ันในหลักการของการเป*นองค�การไม�แสวงหาผลกําไร จะนําไปสู�การรับรู&ถึง
คุณค�าท่ีควรสืบทอด อันเป*นกลไกท่ีสําคัญในการสร&างความร�วมมือ สร&างความหวงแหนจากสังคมและ
ตระหนักถึงคุณค�าขององค�การท่ีมีคุณูปการต�อสังคม ซ่ึงเป*นผลดีต�อการดําเนินการ 

3. การเชื่อม่ันในกลไก “สามประสาน” ที่เกิดจากผู&เก่ียวข&องในการดําเนินงานของ
ศาลเจ&ามีบทบาทและปฏิสัมพันธ�ท่ีส�งต�อกัน ในประเด็นร�วมกัน คือ การดําเนินงานของศาลเจ&า ดังนั้น
กลไกดังกล�าวจะเป*นแรงสนับสนุนในการสร&างความร�วมมือท่ีเป*นแรงผลักดันในเชิงบวก แต�ในทาง
ตรงกันข&ามหากการดําเนินงานของศาลเจ&าไม�สามารถสร&างสมดุลระหว�างกลไกท้ัง 3 ส�วนได&อย�าง
เหมาะสม อาจนําไปสู�ผลกระทบในทางลบ ด&วยเหตุนี้จึงถือว�ามีความสําคัญและเป*นหัวใจของแนวทาง 
การจัดการองค�การไม�แสวงหาผลกําไรประเภทศาลเจ&าในความปกครองของกระทรวงมหาดไทยสู�การ
เป*นองค�การท่ียั่งยืน  

4. การใช&กลยุทธ�สานผลประโยชน�กับทุกฝoาย “WIN WIN situation” เป*นเทคนิคใน
การสนับสนุนกลไกสามประสาน เนื่องจากสิ่งสําคัญของความร�วมมือต�างๆ ของทุกภาคส�วนหรือ
ผู&เก่ียวข&องทุกกลุ�ม จําเป*นต&องอาศัยการดึงดูดด&วยผลประโยชน�ให&เกิดข้ึนกับทุกฝoาย ซ่ึงอาจมิใช�ตัวเงิน
ในเชิงการประกอบการเพียงอย�างเดียว แต�เป*นผลประโยชน�ในเชิงสังคมและเชิงจิตวิทยา เช�น ความ
ร�วมมือในการสนับสนุนการดําเนินงานของศาลเจ&าจากเครือข�ายภาคประชาชน ศาลเจ&าจะได&รับ
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ผลประโยชน�ในทางตรง ในขณะเดียวกันภาคประชาชนก็ได&ผลตอบแทนในเชิงความสุขใจหรือ
ความรู&สึกท่ีสามารถตอบสนองต�อความเลื่อมใสศรัทธา  

  จากการสนทนากลุ�มย�อย ข&อมูลดังกล�าวมีความสอดคล&องกับการดําเนินงานจริงจาก
ตัวอย�างท่ีดี คือ ศาลเจ&าฮุดโจ&ว จ.เพชรบุรี ท่ีองค�กรปกครองส�วนท&องถ่ินกําหนดนโยบายการพัฒนาต�อ
ชุมชน มีโครงการก�อสร&างศาลาชุมชน และขอใช&พ้ืนท่ีของศาลเจ&าบางส�วนในการก�อสร&าง ซ่ึงเม่ือเกิด
การก�อสร&างแล&วเสร็จสิ่งท่ีเกิดข้ึน คือ ชุมชนได&ศาลาสําหรับกิจกรรมชุมชน ภาครัฐได&ดําเนินการเพ่ือ
พัฒนาชุมชนและศาลเจ&าเกิดพ้ืนท่ีสําหรับการจัดกิจกรรมเพ่ิมเติมโดยปราศจากการใช&งบประมาณใน
การก�อสร&าง รวมท้ังศาลเจ&าพ�อหลักเมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร ที่มีการจัดงานประจําปuและดึง
เครือข�ายภาครัฐมาร�วมดําเนินงาน ซ่ึงศาลเจ&าได&รับผลประโยชน�โดยตรงในเชิงความร�วมมือ แต�ศาลเจ&าก็มี
การสนับสนุนเงินเพ่ือช�วยเหลือโรงพยาบาลในจังหวัดซ้ืออุปกรณ�การแพทย� ทําให&โรงพยาบาลได&รับ
ผลประโยชน�เช�นกัน รวมท้ังโรงพยาบาลต�างๆ ท่ีได&รับการสนับสนุนยังร�วมดําเนินกิจกรรมกับศาลเจ&า
ในการเปfดรักษาพยาบาลในงานประจําปuของศาลเจ&าให&กับผู&ยากไร& ซ่ึงเท�ากับเป*นการสานผลประโยชน�
ร�วมกันอีกประการ  

  ท้ังนี้  การใช&กลยุทธ�สานผลประโยชน�กับทุกฝoาย “WIN WIN situation” จะเป*น
เทคนิคสําคัญในการสร&างความร�วมมือท่ีทุกฝoายอย�างมีส�วนร�วมและทําให&เกิดความร�วมมือท่ีต�อเนื่อง
และมีความยั่งยืน 

5. การใช&กลไกทางความเชื่อเป*นหลักการในการดําเนินงาน ซึ่งความเชื่อต�อพลัง
อํานาจของสิ่งศักด์ิสิทธิ์และหลักคําสอนเก่ียวกับ “บาป บุญ คุณ โทษ” เป*นกลไกในการสร&างความ
เลื่อมใสศรัทธาและเป*นกลไกใน การขัดเกลาทางสังคมให&เกิดการบริหารจัดการศาลเจ&าท่ีดี เป*นปgจจัย
ทําให&เกิดความละอายต�อบาปในการเอาเปรียบหรือสร&างความเสียหายให&กับศาลเจ&า รวมท้ังทําให&เกิด
ทรัพยากรและความร�วมมือที่ดีจากความเชื่อในเรื่องของการสร&างบุญ ถึงแม&กลไกทางความเชื่อ
ดังกล�าวจะมีความเป*นนามธรรมสูง แต�ถึงอย�างไรถือว�ามีบทบาทในการเชื่อมโยงผู&ท่ียึดเหนี่ยวกลไก
ดังกล�าวไว&ร�วมกันได&อย�างเหมาะสม 

6. การสร&างความเลื่อมใสศรัทธา เป*นกลไกความเชื่อในอีกมิติ แต�มีความแตกต�างกัน
ในแง�ของความเลื่อมใสศรัทธามิได&เกิดจากความเชื่อต�อสิ่งศักด์ิสิทธิ์หรือองค�เทพเจ&าเพียงอย�างเดียว 
แต�เกิดจากการเชื่อม่ัน ความประทับใจ ความรู&สึกร�วม ความตระหนักถึงคุณค�าและความรู&สึกถึงการ
ได&รับการสนองต�อความศรัทธา ท่ีเกิดจากมิติการบริหารจัดการองค�การท่ีดี การเป*นแบบอย�างท่ีดีของ
คณะกรรมการหรือภารกิจท่ีมีคุณค�าต�อสังคม ซ่ึงจะก�อให&เกิดผลดีต�อการดําเนินงานในด&านต�างๆ และ
ในทางตรงกันข&ามสามารถส�งผลในเชิงลบได& หากความเลื่อมใสศรัทธาแปรเปลี่ยนไปเป*นความเสื่อม
ศรัทธา ด&วยเหตุนี้เทคนิคการสร&างความเลื่อมใสศรัทธา จึงมีคุณค�าต�อการนําแนวทางการจัดการ
ดังกล�าว ไปสู�การขับเคลื่อนในเชิงปฏิบัติ 



250 

 

7. การผลักดันให&เกิดการปรับปรุงกฎหมาย ถือเป*นเปiาหมายของศาลเจ&าต�างๆ ท่ี
มุ�งหวังต�อภาครัฐ เพ่ือให&เกิดการปรับปรุงกฎหมายท่ีเก่ียวข&องกับการดําเนินงานในมิติต�างๆ ท่ีเท�าทัน
กับสภาพความเปลี่ยนแปลงของสังคม ซึ่งถือเป*นแนวทางที่เป*นประเด็นการพัฒนาอย�างรูปธรรม
สําหรับการพัฒนาศาลเจ&าไปสู�การเป*นองค�การที่ยั ่งยืน กล�าวคือ หากมีกฎหมายที่เกี่ยวข&องท่ี
สอดคล&องกับ แนวทางการจัดการองค�การไม�แสวงหาผลกําไรประเภทศาลเจ&าในความปกครองของ
กระทรวงมหาดไทยสู�การเป*นองค�การท่ียั่งยืน ย�อมก�อให&เกิดการนําไปสู�การปฏิบัติอย�างเป*นข้ันตอน 
ระบบและกลไก อย�างเป*นรูปธรรมท่ีสุด 

8. การยอมรับความเปลี่ยนแปลงของโลกแต�สร&างการปรับตัวอย�างเท�าทัน เป*นสิ่งท่ี
ศาลเจ&าส�วนใหญ�เกิดอุปสรรคในการดําเนินงาน ถึงแม&แนวทางการจัดการจะมีผลดีต�อการพัฒนาศาลเจ&า
อย�างไร แต�หากศาลเจ&าไม�ยอมรับความเปลี่ยนแปลง ยึดถือกรอบการดําเนินงานและความเชื่อท่ีไม�เหมาะสม
กับสภาพความเปลี่ยนแปลงของสังคม ย�อมเป*นอุปสรรคต�อการพัฒนาและการใช&แนวทางการจัดการ
องค�การไม�แสวงหาผลกําไรประเภทศาลเจ&าในความปกครองของกระทรวงมหาดไทยสู�การเป*น
องค�การท่ียั่งยืน ศาลเจ&าต&องสร&างมุมมองเชิงความคิดแบบใหม�ท่ียอมรับความเปลี่ยนแปลง สามารถ
ปรับตัวต�อความเปลี่ยนแปลงนั้นได& แต�ยังคงไว&ซึ่งเอกลักษณ�หรืออัตลักษณ�เฉพาะ เช�น พิธีกรรมท้ิง
กระจาดแจกทานของศาลเจ&า ท่ีมีการโยนต้ิวให&ผู&คนแย�งชิงกัน ซ่ึงบ�อยครั้งนําไปสู�การบาดเจ็บ ด&วย
เหตุนี้ศาลเจ&าควรปรับเปลี่ยนลักษณะการดําเนินการ ท่ีมิใช�การยกเลิกพิธีกรรมตามประเพณีท่ีสืบมา 
แต�ศาลเจ&าต&องปรับตัวจากการเปลี่ยนแปลงเป*นการจับสลากต้ิวแทน เป*นต&น 

  จากเทคนิคการขับเคลื่อนแนวทางการจัดการองค�การไม�แสวงหาผลกําไรประเภทศาลเจ&า
ในความปกครองของกระทรวงมหาดไทยสู�การเป*นองค�การท่ียั่งยืนท่ีเกิดข้ึนจากการเก็บรวบรวมข&อมูล 
ถือเป*นกลไกที่สําคัญในการสร&างความสําเร็จต�อการใช&แนวทางการจัดการดังกล�าว  จําเป*นต&อง
คํานึงถึงความเหมาะสมและความสอดคล&องกับมาตรการทางการจัดการและแนวทางการขับเคลื่อน
มาตรการทางการจัดการต�างๆ  ซ่ึงจะมีส�วนในการสนับสนุนให&เกิดผลเชิงบวกต�อการดําเนินการ 

2.5 ประเด็นสําหรับการปรับแก&แนวทางการจัดการองค�การไม�แสวงหาผลกําไรประเภท
ศาลเจ&าในความปกครองของกระทรวงมหาดไทยสู�การเป*นองค�การท่ียั่งยืน 

  จากการสนทนากลุ�มกับผู&ให&ข&อมูลสําคัญทั้ง 2 กลุ�ม มีความคิดเห็นต�อการปรับแก&
แนวทางการจัดการองค�การไม�แสวงหาผลกําไรประเภทศาลเจ&าในความปกครองของกระทรวงมหาดไทย
สู�การเป*นองค�การท่ียั่งยืนใน 2 ประเด็น ได&แก� 

1. ควรกําหนดผู&รับผิดชอบ สําหรับการดําเนินการพัฒนาศาลเจ&าในประเด็นการพัฒนา
แนวทางการจัดการมิติต�างๆ ตามมาตรการทางการจัดการและแนวทางการขับเคลื่อนมาตรการ
ทางการจัดการท่ีเกิดข้ึนตามแนวทางการจัดการดังกล�าว ซ่ึงหากไม�สามารถระบุผู&รับผิดชอบได&ชัดเจน
ควรกําหนดเป*นความรับผิดชอบของผู&เกี่ยวข&องทุกฝoายร�วมกันท้ังศาลเจ&า ภาครัฐ ภาคเอกชน และ
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เครือข�ายความร�วมมือต�างๆ เพ่ือให&ความชัดเจนต�อการนําแนวทางการจัดการนั้น ไปสู�การปฏิบัติอย�าง
เป*นรูปธรรม 

2. ควรระบุลักษณะของมาตรการทางการจัดการและแนวทางการขับเคลื่อนมาตรการ
ทางการจัดการต�างๆ ของแนวทางการจัดการดังกล�าว โดยแบ�งออกเป*น 2 ลักษณะ เช�น มาตรการ
หรือแนวทางการขับเคลื่อนมาตรการทางการจัดการท่ีมีลักษณะจําเป*น อันเป*นจากข&อบัญญัติของ
กฎหมายท่ีเก่ียวข&องและมาตรการหรือนโยบายของกรมการปกครองท่ีจําเป*นต�อการดําเนินงานของ
ศาลเจ&าในมิติของผู&เก่ียวข&องต�างๆ และมาตรการหรือแนวทางการขับเคลื่อนมาตรการทางการจัดการ
ท่ีมีลักษณะทางเลือกสําหรับการพัฒนา เพ่ือให&เกิดการลําดับความสําคัญในการดําเนินการและเลือก
แนวทางการจัดการในประเด็นมาตรการหรือแนวทางการขับเคลื่อนมาตรการต�างๆ ไปใช&อย�างเหมาะสม 

3. ควรมีการนําเสนอแนวทางการจัดการองค�การไม�แสวงหาผลกําไรประเภทศาลเจ&า
ในความปกครองของกระทรวงมหาดไทยสู�การเป*นองค�การท่ียั่งยืน ท่ีสามารถอ�านง�ายหรือน�าสนใจ 
เช�น การใช&กรอบหรือภาพความสัมพันธ�ของบทบาทผู&ท่ีเก่ียวข&องในประเด็นการพัฒนาแนวทางการ
จัดการมิติต�างๆ ประกอบ เพ่ือให&ง�ายต�อการทําความเข&าใจและให&เกิดความน�าสนใจต�อผู&อ�านหรือ
ผู&นําไปประยุกต�ใช&  รวมท้ังเป*นการแสดงกรอบความคิดท่ีเป*นพ้ืนฐานของแนวทางการจัดการองค�การ
ไม�แสวงหาผลกําไรประเภทศาลเจ&าในความปกครองของกระทรวงมหาดไทยสู�การเป*นองค�การท่ียั่งยืน
ท่ีพัฒนาข้ึนมา 

  ด&วยเหตุนี้ ผู&วิจัยจึงรวบรวมข&อมูลเก่ียวกับเง่ือนไข ข&อพิจารณาและข&อจํากัด รวมท้ัง
เทคนิคการขับเคลื่อน ตลอดจนข&อเสนอแนะในการปรังปรุงแก&ไขแนวทางการจัดการองค�การไม�แสวงหา
ผลกําไรประเภทศาลเจ&าในความปกครองของกระทรวงมหาดไทยสู�การเป*นองค�การท่ียั่งยืนไปสู�การ
ปฏิบัติ ท่ีเกิดข้ึนจากการรวบรวมด&วยกระบวนการหาฉันทามติในเชิงนโยบาย (Policy Meeting) จาก
การสนทนากลุ�มย�อย (Focus Group Discussion) กําหนดเป*นข&อเสนอในเชิงการจัดการต�อการนํา
แนวทางการจัดการดังกล�าว ไปสู�การปฏิบัติ รวมท้ังปรับแก&ไขตามข&อเสนอแนะให&เกิดเป*นแนวทางการ
จัดการองค�การไม�แสวงหาผลกําไรประเภทศาลเจ&าในความปกครองของกระทรวงมหาดไทยสู�การเป*น
องค�การท่ียั่งยืนท่ีมีความสมบูรณ�มากยิ่งข้ึน 

2.4 ข&อเสนอในเชิงการจัดการต�อการนําแนวทางการจัดการองค�การไม�แสวงหาผลกําไร
ประเภทศาลเจ&าในความปกครองของกระทรวงมหาดไทยสู�การเป*นองค�การท่ียั่งยืนไปสู�การปฏิบัติ 

  เม่ือพิจารณาเง่ือนไข ข&อพิจารณาและข&อจํากัดในการนําแนวทางการจัดการองค�การ
ไม�แสวงหาผลกําไรประเภทศาลเจ&าในความปกครองของกระทรวงมหาดไทยสู�การเป*นองค�การท่ียั่งยืน
ไปสู�การปฏิบัติ ทําให&ผู&วิจัยสังเคราะห�ประเด็นจากการสนทนากลุ�มย�อย เป*นข&อเสนอในเชิงการจัดการ
สําหรับการนําแนวทางการจัดการดังกล�าวไปประยุกต�ใช& ประกอบด&วย  
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1. ควรพิจารณาบริบทของศาลเจ&าเกี่ยวกับ ขนาด ความพร&อม ทรัพยากร ลักษณะ
การดําเนินงานและข&อจํากัดต�างๆ โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมก�อนนําแนวทางการจัดการฯ                  
ไปประยุกต�ใช& 

2. แนวทางการจัดการองค�การไม�แสวงหาผลกําไรประเภทศาลเจ&าในความปกครอง
ของกระทรวงมหาดไทยสู�การเป*นองค�การที่ยั่งยืนท่ีเกิดข้ึนจากผลการศึกษา เป*นทางเลือกท่ีนําไปสู�
การพัฒนาศาลเจ&าในความปกครองของกระทรวงมหาดไทยสู�การเป*นองค�การท่ียั่งยืน โดยเป*นแนวทาง 
สําหรับการดําเนินงานและแสดงบทบาทต�อกันระหว�างศาลเจ&า กรมการปกครองและเครือข�ายความ
ร�วมมือ ซ่ึงมิใช�มาตรการหรือข&อบังคับของกรมการปกครองในการบังคับใช&  

3. มาตรการทางการจัดการและแนวทางการขับเคลื่อนมาตรการทางการจัดการ
จํานวนมากเป*นประเด็นมีความจําเป*นต&องปฏิบัติ ถึงแม&แนวทางการจัดการองค�การไม�แสวงหาผลกําไร
ประเภทศาลเจ&าในความปกครองของกระทรวงมหาดไทยสู�การเป*นองค�การท่ียั่งยืน จะมิใช�มาตรการ
หรือข&อบังคับของกรมการปกครองในการบังคับใช& แต�การพัฒนาแนวทางการจัดการดังกล�าวเกิดจาก
การทบทวน การศึกษาทิศทางและแนวนโยบายจากภาคส�วนท่ีเก่ียวข&องและสอดคล&องกับกรอบของ
กฎหมาย ระเบียบข&อบังคับท่ีกําหนดให&ปฏิบัติ จึงมีความจําเป*นในการนํามาตรการทางการจัดการ
และแนวทางการขับเคลื่อนมาตรการทางการจัดการบางประเด็นไปสู�การปฏิบัติอย�างเคร�งครัด 

4. กรมการปกครองควรนํามาตรการในบางประเด็นท่ีเก่ียวข&องกับกฎหมาย ข&อปฏิบัติ
และนโยบายท่ีกรมการปกครองดําเนินการหรือมีทิศทางในการดําเนินการในอนาคตไปสู�การกลั่นกรอง
เป*นข&อปฏิบัติท่ีเป*นทางการสําหรับการบังคับใช& ซ่ึงอาจจัดลําดับความสําคัญก�อนหลัง เช�น มาตรการ
ระยะยาว มาตรการเร�งด�วน เป*นต&น 

5. มาตรการทางการจัดการที่เกิดขึ้นตามแนวทางการจัดการองค�การไม�แสวงหา
ผลกําไรประเภทศาลเจ&าในความปกครองของกระทรวงมหาดไทยสู�การเป*นองค�การท่ียั่งยืน ซ่ึงประเด็น
การพัฒนาแนวทางการจัดการศาลเจ&าในมิติต�างๆ อาจมีการดําเนินการอยู�ก�อนหน&าหรือดําเนินใน
ลักษณะใกล&เคียงกัน ถือเป*นจุดแข็งของการดําเนินงานของภาคส�วนต�างๆ และง�ายต�อการขับเคลื่อน
มาตรการทางการจัดการต�างๆ เพ่ิมเติม เนื่องจากมาตรการทางการจัดการและแนวทางการขับเคลื่อน
มาตรการท่ีเกิดข้ึน เป*นการพัฒนาจากแนวปฏิบัติที่ดีที่สามารถเป*นต&นแบบของการดําเนินงานของ
ศาลเจ&า โดยได&พัฒนาจากข&อแนะนําของศาลเจ&าท่ีมีการบริหารงานดีเด�นระดับชาติอย�างต�อเนื่อง 

6. การขับเคลื่อนแนวทางการจัดการองค�การไม�แสวงหาผลกําไรประเภทศาลเจ&าใน
ความปกครองของกระทรวงมหาดไทยสู�การเป*นองค�การท่ียั่งยืน จําเป*นต&องคํานึงถึงกลไกในการแสดง
บทบาทของผู&เกี่ยวข&องทั้ง 3 กลุ�มควบคู�ไปด&วยกันเสมอ ได&แก� ศาลเจ&า กรมการปกครอง และ
เครือข�ายความร�วมมือ ควบคู�กันไป โดยไม�อาจแยกส�วนและควรพิจารณาถึงข&อจํากัดและเง่ือนไขของ
ผู&เก่ียวข&องในแต�ละกลุ�มเพ่ือสร&างกลไกสนับสนุนระหว�างกัน ซึ่งเป*นไปตามหลักการของแนวคิดการ
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บริหารปกครองท่ีมุ�งสร&างกระบวนการปกครองแนวใหม� ท่ีเกิดจากภาคส�วนต�างๆ ของสังคมมีส�วน
สนับสนุนและร�วมมือระหว�างกันสําหรับดําเนินกิจการสาธารณะ 

7. กรมการปกครอง ถึงแม&จะมีบทบาทเป*นผู&กํากับควบคุมศาลเจ&าในความปกครอง
ของกระทรวงมหาดไทย ซ่ึงทําหน&าท่ีในเชิงการปกครอง ควรมีบทบาทในการดําเนินการตามแนวทาง 
การจัดการสนับสนุนองค�การไม�แสวงหาผลกําไรประเภทศาลเจ&าในความปกครองของกระทรวงมหาดไทย
สู�การเป*นองค�การท่ียั่งยืน ด&วยการแสดงบทบาทเป*นผู&สนับสนุนกลไกของการพัฒนาจากทุกภาคส�วน
หรือการพัฒนาศาลเจ&าในทุกมิติ ถึงแม&ไม�เก่ียวข&องโดยตรง แต�กรมการปกครองสามารถมีบทบาทใน
การเชื่อมประสานและสนับสนุนให&เกิดความร�วมมือและการมีส�วนร�วมในการดําเนินงานของศาลเจ&า 

8. การดําเนินงานของศาลเจ&าตามแนวทางการจัดการสนับสนุนองค�การไม�แสวงหา
ผลกําไรประเภทศาลเจ&าในความปกครองของกระทรวงมหาดไทยสู�การเป*นองค�การท่ียั่งยืน ควรคํานึงถึง
เทคนิคในการขับเคลื่อนต�างๆ ตามที่ปรากฏข&างต&น ซึ่งถือเป*นหนทางสําคัญในการผลักดันและ
ขับเคลื่อนให&เกิดผลในเชิงปฏิบัติของแนวทางการจัดการองค�การไม�แสวงหาผลกําไรประเภทศาลเจ&าใน
ความปกครองของกระทรวงมหาดไทยสู�การเป*นองค�การท่ียั่งยืน โดยในแต�ละมาตรการทางการจัดการ
หรือแนวทางการขับเคลื่อน อาจเลือกใช&เทคนิคในการขับเคลื่อนต�างๆ ท่ีแตกต�างกัน ท้ังนี้จําเป*นต&อง
ข้ึนอยู�กับสถานการณ�ท่ีเกิดข้ึน 

2.5 การนําเสนอแนวทางการจัดการองค�การไม�แสวงหาผลกําไรประเภทศาลเจ&าในความ
ปกครองของกระทรวงมหาดไทยสู�การเป*นองค�การท่ียั่งยืน 

  จากกระบวนการหาฉันทามติในเชิงนโยบาย (Policy Meeting) ด&วยการสนทนากลุ�มย�อย 
กับผู&ให&ข&อมูลสําคัญท้ัง 2 กลุ�ม ตามข้ันตอนการวิจัยท่ี 3.1 ทําให&เกิดข&อมูลเก่ียวกับเง่ือนไข ข&อพิจารณา
และข&อจํากัด รวมท้ังเทคนิคการขับเคลื่อน ตลอดจนข&อเสนอแนะในการปรังปรุงแก&ไขแนวทางการ
จัดการองค�การไม�แสวงหาผลกําไรประเภทศาลเจ&าในความปกครองของกระทรวงมหาดไทยสู�การเป*น
องค�การท่ียั่งยืนไปสู�การปฏิบัติ  

  ด&วยเหตุนี้ ผู&วิจัยจึงกําหนดเป*นข&อเสนอในเชิงการจัดการต�อการนําแนวทางการจัดการ
ไปใช&ประยุกต�ใช& รวมท้ังปรับแก&ไขตามข&อเสนอแนะให&เกิดเป*นแนวทางการจัดการองค�การไม�แสวงหา
ผลกําไรประเภทศาลเจ&าในความปกครองของกระทรวงมหาดไทยสู�การเป*นองค�การท่ียั่งยืนท่ีมีความ
สมบูรณ�มากยิ่งข้ึน ซ่ึงปรากฏผลการศึกษาตามตารางท่ี 8 ดังนี้ 
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ตารางที่ 8 แสดงแนวทางการจัดการองค�การไม�แสวงหาผลกําไรประเภทศาลเจ&าในความปกครองของกระทรวงมหาดไทยสู�การเป*นองค�การที่ยั่งยืน 
 

ประเด็น            
การพัฒนาแนว
ทางการจัดการ

ศาลเจ!า 

จุดเน!น                  
ของการพัฒนา 

มาตรการ                 
ทางการจัดการ 

แนวทางการขับเคลื่อน               
มาตรการทางการจัดการ 

ลักษณะการนําไปปฏิบัติ ผู!รับผิดชอบหลัก
สําหรับการ
ดําเนินการ 

ความ
จําเป&นต�อ
การปฏิบัติ 

ทางเลือก      
เพื่อการ
พัฒนา 

มิติการบริหาร
องค�การ 

1) การพัฒนาแนว
ทางการจัดการศาลเจ&า
ในมิติการบริหาร
องค�การที่มีจุดเน&นต�อ
การปกครองจากภาครัฐ 
กลไกภาครัฐและ
ความสัมพันธ�กับภาครัฐ 

1.1) มาตรการด&านการ
พัฒนาสมรรถนะ
ทางการบริหารที่
ตอบสนองต�อการ
ดําเนินงาน 

(1) สร&างรายได&จากทรัพยากร
ที่มีอยู�เพื่อเลี้ยงตนเอง 
(2) ระดมทุนในบางกรณี เป*น
การสร&างรายได&เพิ่มเติมเพื่อ
การดําเนินงานเฉพาะกรณี  
(3) ควบคุมรายจ�ายสําหรับ
กิจกรรมที่จําเป*น 
(4) สนับสนุนบุคลากรให&เกิด
การพัฒนาตนเอง 
(5) สร&างกลไกในการสืบทอด
บุคลากร 
(6) กําหนดโครงสร&าง
คณะกรรมการแบบผสมผสาน 

 / 
 
/ 
 
 
/ 
 
/ 
 
/ 
 
/ 

ศาลเจ&าดําเนินการ
โดย  
ผู&จัดการปกครอง/
ผู&ตรวจตรา
สอดส�อง/
คณะกรรมการ
บริหาร/
คณะกรรมการ
ดําเนินงานของ          
ศาลเจ&า 
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ตารางที่ 8 แสดงแนวทางการจัดการองค�การไม�แสวงหาผลกําไรประเภทศาลเจ&าในความปกครองของกระทรวงมหาดไทยสู�การเป*นองค�การที่ยั่งยืน (ต�อ) 
 

ประเด็น            
การพัฒนาแนว
ทางการจัดการ

ศาลเจ!า 

จุดเน!น                  
ของการพัฒนา 

มาตรการ                 
ทางการจัดการ 

แนวทางการขับเคลื่อน               
มาตรการทางการจัดการ 

ลักษณะการนําไปปฏิบัติ ผู!รับผิดชอบหลัก
สําหรับการ
ดําเนินการ 

ความ
จําเป&นต�อ
การปฏิบัติ 

ทางเลือก      
เพื่อการ
พัฒนา 

   (7) สร&างธรรมนูญศาลเจ&า              
(8) สร&างความยืดหยุ�นทางการ
บริหารและการดําเนินงาน 
(9) พึ่งพากลไกทางความเชื่อ
ในการลดความขัดแย&ง  
(10) สร&างเครือข�ายความ
ร�วมมือกับภาครัฐ 

 / 
/ 
 
/ 
 
/ 
 

 

  1.2) มาตรการด&านการ
ดําเนินงานตาม
กฎหมายและระเบียบ
ข&อบังคับอย�างเคร�งครัด 

(1) เข&มงวดต�อการดําเนินงาน
ตามกฎระเบียบข&อบังคับ  
(2) สร&างคุณภาพและ
มาตรฐานทางการบริหาร  
(3) จัดทําบัญชีและชี้แจงอย�าง
เปfดเผย  
 

/ 
 
 
/ 
/ 
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ตารางที่ 8 แสดงแนวทางการจัดการองค�การไม�แสวงหาผลกําไรประเภทศาลเจ&าในความปกครองของกระทรวงมหาดไทยสู�การเป*นองค�การที่ยั่งยืน (ต�อ) 
 

ประเด็น            
การพัฒนาแนว
ทางการจัดการ

ศาลเจ!า 

จุดเน!น                  
ของการพัฒนา 

มาตรการ                 
ทางการจัดการ 

แนวทางการขับเคลื่อน               
มาตรการทางการจัดการ 

ลักษณะการนําไปปฏิบัติ ผู!รับผิดชอบหลัก
สําหรับการ
ดําเนินการ 

ความ
จําเป&นต�อ
การปฏิบัติ 

ทางเลือก    
เพื่อการ
พัฒนา 

    (4) สร&างกลไกในการเยี่ยม
สํารวจ  
(5) สะท&อนปgญหา อุปสรรค
และข&อมูลสําหรับการพัฒนา
ให&กับกรมการปกครอง 

/  
 

/ 

 

 2) การพัฒนาแนว
ทางการจัดการศาลเจ&า
ในมิติการบริหาร
องค�การที่มีจุดเน&นต�อ
การบริหารเครือข�าย
ความร�วมมือหรือ
ความสัมพันธ�ของ
ภาครัฐ ภาคเอกชน 
ประชาชนและสังคม 
รวมทั้งระหว�างศาลเจ&า
ต�างๆ 

2.1) มาตรการพัฒนา
ภาพลักษณ�ที่ดีและ
ความน�าเชื่อถือศรัทธา
ต�อองค�การ 

(1) คณะกรรมการประพฤติตน
เป*นแบบอย�างที่ดี  
(2) ดํารงอัตลักษณ�ทาง
ประเพณีและพิธีกรรม 
(3) สร&างมาตรฐานคุณภาพใน
การดําเนินงานต�างๆ  
(4) เน&นการให&บริการที่เป*นเลิศ 
(5) สร&างการสื่อสารองค�การที่
เปfดเผยข&อมูลการดําเนินงาน  

/ 
 
/ 
 
/ 
 
/ 
/ 
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ตารางที่ 8 แสดงแนวทางการจัดการองค�การไม�แสวงหาผลกําไรประเภทศาลเจ&าในความปกครองของกระทรวงมหาดไทยสู�การเป*นองค�การที่ยั่งยืน (ต�อ) 
 

ประเด็น            
การพัฒนาแนว
ทางการจัดการ

ศาลเจ!า 

จุดเน!น                  
ของการพัฒนา 

มาตรการ                 
ทางการจัดการ 

แนวทางการขับเคลื่อน               
มาตรการทางการจัดการ 

ลักษณะการนําไปปฏิบัติ ผู!รับผิดชอบหลัก
สําหรับการ
ดําเนินการ 

ความ
จําเป&นต�อ
การปฏิบัติ 

ทางเลือก    
เพื่อการ
พัฒนา 

   6) พัฒนาศาลเจ&าให&เป*นแหล�ง
ท�องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม  
(7) เพิ่มช�องทางประชาสัมพันธ�
ที่ทันสมัย 
(8) ปรับภาพลักษณ�องค�กรให&
เหมาะสมกับความเปลี่ยนแปลง
ของยุคสมัยและสังคม  
(9) สร&างพันธมิตรกับสื่อ
สาธารณะต�างๆ 
(10) แสดงฐานะความเป*น 
ศาลเจ&าในความปกครองของ
กระทรวงมหาดไทย  
(11) แสดงผลการดําเนินงาน 
รางวลัและประกาศเกียรติคุณต�างๆ  
(12) หลีกเลี่ยงจุดเน&นทางกล
ยุทธ�หรือการดําเนินงานที่เน&น
ตัวเงินหรือผลกําไร 

 
 

/ 
 
/ 
 
 
/ 
 
 
 
 
/ 
 
/ 

 
/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
/ 
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ตารางที่ 8 แสดงแนวทางการจัดการองค�การไม�แสวงหาผลกําไรประเภทศาลเจ&าในความปกครองของกระทรวงมหาดไทยสู�การเป*นองค�การที่ยั่งยืน (ต�อ) 
 

ประเด็น            
การพัฒนาแนว
ทางการจัดการ

ศาลเจ!า 

จุดเน!น                  
ของการพัฒนา 

มาตรการ                 
ทางการจัดการ 

แนวทางการขับเคลื่อน               
มาตรการทางการจัดการ 

ลักษณะการนําไปปฏิบัติ ผู!รับผิดชอบหลัก
สําหรับการ
ดําเนินการ 

ความ
จําเป&นต�อ
การปฏิบัติ 

ทางเลือก      
เพื่อการ
พัฒนา 

  2.2) มาตรการด&าน
ความรับผิดชอบต�อ
สังคมและความพร&อม
รับผิดชอบต�อการ
ดําเนินงาน  
 

(1) เน&นให&ความสําคัญกับ
ผู&สูงอายุและคนพิการ  
(2) ยึดมั่นในเปiาหมายของการ
ดําเนินงานเพื่อสังคม  
(3) ควบคุม หลีกเลี่ยงและ
เยียวยาผลกระทบจากการ
ดําเนินงานที่อาจส�งผลต�อสังคม          

/ 
 
/ 
 
/ 

  

  2.3) มาตรการด&านการ
สร&างการสืบทอด
องค�การ 
 

(1) พัฒนาระบบและกลไกใน
การถ�ายทอดและสืบทอด
ประเพณี พิธีกรรมและแนว
ปฏิบัติ ด&วยการจัดการความรู&
ที่เหมาะสม  
(2) สร&างการสืบทอดกับบุตร
หลานคณะกรรมการ  
(3) มองหาแนวร�วมคนรุ�นใหม�
ที่มีความสนใจ 

/ 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
/ 
 
/ 
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ตารางที่ 8 แสดงแนวทางการจัดการองค�การไม�แสวงหาผลกําไรประเภทศาลเจ&าในความปกครองของกระทรวงมหาดไทยสู�การเป*นองค�การที่ยั่งยืน (ต�อ) 
 

ประเด็น            
การพัฒนาแนว
ทางการจัดการ

ศาลเจ!า 

จุดเน!น                  
ของการพัฒนา 

มาตรการ                 
ทางการจัดการ 

แนวทางการขับเคลื่อน               
มาตรการทางการจัดการ 

ลักษณะการนําไปปฏิบัติ ผู!รับผิดชอบหลัก
สําหรับการ
ดําเนินการ 

ความ
จําเป&นต�อ
การปฏิบัติ 

ทางเลือก      
เพื่อการ
พัฒนา 

  2.4) มาตรการรักษา
ต&นทุนขององค�การ 

(1) จัดทําทะเบียนทรัพย�สิน
ของศาลเจ&า 
(2) กําหนดมาตรการในการ
เก็บรักษา 
(3) กําหนดมาตรการอนุรักษ�
และการซ�อมแซม 
(4) จัดทําพิพิธภัณฑ�หรือ
พัฒนาเป*นแหล�งเรียนรู& 

/ 
 
/ 
 
/ 
 
 

 
 
 
 
 
 
/ 

 

มิติการปกครอง
จากภาครัฐ กลไก
ภาครัฐและ
ความสัมพันธ�กับ
ภาครัฐ 

1) การพัฒนาแนว
ทางการจัดการศาลเจ&า
ในมิติการปกครองจาก
ภาครัฐ กลไกภาครัฐ
และความสัมพันธ�กับ
ภาครัฐที่มีจุดเน&นต�อการ
บริหารองค�การ 

1.1) มาตรการปรับแก&
ไขและพัฒนากฎหมาย
ที่เกี่ยวข&อง 

(1) รับฟgงความคิดเห็นต�อ
ปgญหา อุปสรรคและ
ข&อเสนอแนะต�อการดําเนินการ 
(2) ปรับแก&กฎ ระเบียบและ
ข&อบังคับให&เหมาะสมกับสภาพ
สังคม  
(3) จัดทําร�างพระราชบัญญัติ
ศาลเจ&า  

/ 
 

 
/ 
 
 
/ 

 กระทรวงมหาดไทย/
กรมการปกครอง/
ที่ว�าการอําเภอ/
หน�วยงานราชการที่
เกี่ยวข&อง 
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ตารางที่ 8 แสดงแนวทางการจัดการองค�การไม�แสวงหาผลกําไรประเภทศาลเจ&าในความปกครองของกระทรวงมหาดไทยสู�การเป*นองค�การที่ยั่งยืน (ต�อ) 
 

ประเด็น            
การพัฒนาแนว
ทางการจัดการ

ศาลเจ!า 

จุดเน!น                  
ของการพัฒนา 

มาตรการ                 
ทางการจัดการ 

แนวทางการขับเคลื่อน               
มาตรการทางการจัดการ 

ลักษณะการนําไปปฏิบัติ ผู!รับผิดชอบหลัก
สําหรับการ
ดําเนินการ 

ความ
จําเป&นต�อ
การปฏิบัติ 

ทางเลือก      
เพื่อการ
พัฒนา 

  1.2) มาตรการปรับปรุง
กลไกและขั้นตอนของ
ระบบราชการที่
เกี่ยวข&องที่เอื้ออํานวย
ต�อการดําเนินงาน 

(1)  แต�งตั้งคณะกรรมการใน
ระดับจังหวัด 
(2) ปรับเปลี่ยนบทบาทของ
กรมการปกครองให&เป*น
องค�การพี่เลี้ยง 

/ 
 
/ 

  

  1.3) มาตรการติดตาม
ผลการดําเนินงานเชิงรุก 

(1) ดําเนินงานเชิงรุกของ
คณะกรรมการติดตาม ควบคุม 
ตรวจตราสอดส�องกิจการของ
ศาลเจ&าในความปกครองของ
กระทรวงมหาดไทย  
(2) กําหนดและประกาศใช&
เกณฑ�มาตรฐานการ
บริหารงานศาลเจ&าเป*น
แนวทางดําเนินงานทั่วกัน  

/ 
 
 
 
 
/ 

  



 

 

261 

ตารางที่ 8 แสดงแนวทางการจัดการองค�การไม�แสวงหาผลกําไรประเภทศาลเจ&าในความปกครองของกระทรวงมหาดไทยสู�การเป*นองค�การที่ยั่งยืน (ต�อ) 
 

ประเด็น            
การพัฒนาแนว
ทางการจัดการ

ศาลเจ!า 

จุดเน!น                  
ของการพัฒนา 

มาตรการ                 
ทางการจัดการ 

แนวทางการขับเคลื่อน               
มาตรการทางการจัดการ 

ลักษณะการนําไปปฏิบัติ ผู!รับผิดชอบหลัก
สําหรับการ
ดําเนินการ 

ความ
จําเป&นต�อ
การปฏิบัติ 

ทางเลือก      
เพื่อการ
พัฒนา 

  1.4) มาตรการเสริม
ศักยภาพการดําเนินงาน
ของศาลเจ&า 

(1) จัดตั้งกองทุนพัฒนาศาลเจ&า 
(2) สนับสนุนองค�ความรู&ที่
จําเป*นสําหรับทักษะการ
บริหารงานศาลเจ&า 
(3) พัฒนากลไกในการให&ความ
ช�วยเหลือและการประสานงาน
ที่มีประสิทธิภาพ 
(4) สนับสนุนให&ศาลเจ&าเป*น
แหล�งท�องเที่ยว แหล�งเรียนรู& 
แหล�งถ�ายทอดภูมิปgญญาและ
ศิลปวัฒนธรรม 
(5) สนับสนุนให&ศาลเจ&ามี
บทบาทเพื่อสังคมและดําเนิน
กิจกรรมสาธารณะประโยชน� 

/ 
/ 
 
 
/ 
 
 
/ 
 
 
 
/ 
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ตารางที่ 8 แสดงแนวทางการจัดการองค�การไม�แสวงหาผลกําไรประเภทศาลเจ&าในความปกครองของกระทรวงมหาดไทยสู�การเป*นองค�การที่ยั่งยืน (ต�อ) 
 

ประเด็น            
การพัฒนาแนว
ทางการจัดการ

ศาลเจ!า 

จุดเน!น                  
ของการพัฒนา 

มาตรการ                 
ทางการจัดการ 

แนวทางการขับเคลื่อน               
มาตรการทางการจัดการ 

ลักษณะการนําไปปฏิบัติ ผู!รับผิดชอบหลัก
สําหรับการ
ดําเนินการ 

ความ
จําเป&นต�อ
การปฏิบัติ 

ทางเลือก      
เพื่อการ
พัฒนา 

 2) การพัฒนาแนว
ทางการจัดการศาลเจ&า
ในมิติการปกครองจาก
ภาครัฐ กลไกภาครัฐ
และความสัมพันธ�กับ
ภาครัฐที่มีจุดเน&นต�อการ
บริหารเครือข�ายความ
ร�วมมือหรือ
ความสัมพันธ�ของ
ภาครัฐ ภาคเอกชน 
ประชาชนและสังคม 
รวมทั้งระหว�างศาลเจ&า
ต�างๆ  

2.1) มาตรการสร&าง
แรงจูงใจต�อการ
สนับสนุนการ
ดําเนินงานของศาลเจ&า  
 

(1) ปรับแก&กฎหมายและ
ระเบียบข&อบังคับที่เกี่ยวข&อง  
(2) กําหนดกฎเกณฑ�สําหรับ
การพิจารณามอบรางวัล 
ประกาศเกียรติคุณหรือสิ่งตอบ
แทนสําหรับหน�วยงานภาครัฐ 
ภาคเอกชน ประชาชนสังคม
และระหว�างศาลเจ&าต�างๆ  

 / 
 
/ 
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ตารางที่ 8 แสดงแนวทางการจัดการองค�การไม�แสวงหาผลกําไรประเภทศาลเจ&าในความปกครองของกระทรวงมหาดไทยสู�การเป*นองค�การที่ยั่งยืน (ต�อ) 
 

ประเด็น            
การพัฒนาแนว
ทางการจัดการ

ศาลเจ!า 

จุดเน!น                  
ของการพัฒนา 

มาตรการ                 
ทางการจัดการ 

แนวทางการขับเคลื่อน               
มาตรการทางการจัดการ 

ลักษณะการนําไปปฏิบัติ ผู!รับผิดชอบหลัก
สําหรับการ
ดําเนินการ 

ความ
จําเป&นต�อ
การปฏิบัติ 

ทางเลือก      
เพื่อการ
พัฒนา 

  2.2) มาตรการการเป*น
สื่อกลางประชาสัมพันธ�
ศาลเจ&า  

(1) พัฒนาฐานข&อมูลและงาน
ทะเบียนที่เกี่ยวข&องกับศาลเจ&า  
(2) พัฒนาเว็บไซต�
ประชาสัมพันธ�เกี่ยวกับศาลเจ&า  
(3) จัดกิจกรรมโครงการหรือ
มหกรรมที่ประชาสัมพันธ�การ
ท�องเที่ยวศาลเจ&าตามเทศกาลต�างๆ  

/ 
 
/ 
 

 
 
 
 
/ 

 

2.3) มาตรการแกนนํา
ในการสร&างความ
ร�วมมือกับหน�วยงาน
ภาครัฐ เอกชนและ
องค�การไม�แสวงหาผล
กําไรและระหว�างศาล
เจ&าต�างๆ เพื่อการ
พัฒนาศาลเจ&า 

(1) จัดทําบันทึกข&อตกลงความ
ร�วมมือต�างๆ  
(2) เชื่อมประสานความร�วมมือ
ให&กับศาลเจ&าในการติดต�อกับ
หน�วยงานสนับสนุนอื่นๆ  
(3) การจัดกิจกรรมพัฒนา
เครือข�ายระหว�างศาลเจ&า  

 
 
/ 
 
 
/ 

/  
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ตารางที่ 8 แสดงแนวทางการจัดการองค�การไม�แสวงหาผลกําไรประเภทศาลเจ&าในความปกครองของกระทรวงมหาดไทยสู�การเป*นองค�การที่ยั่งยืน (ต�อ) 
 

ประเด็น            
การพัฒนาแนว
ทางการจัดการ

ศาลเจ!า 

จุดเน!น                  
ของการพัฒนา 

มาตรการ                 
ทางการจัดการ 

แนวทางการขับเคลื่อน               
มาตรการทางการจัดการ 

ลักษณะการนําไปปฏิบัติ ผู!รับผิดชอบหลัก
สําหรับการ
ดําเนินการ 

ความ
จําเป&นต�อ
การปฏิบัติ 

ทางเลือก      
เพื่อการ
พัฒนา 

3) มิติการบริหาร
เครือข�ายความ
ร�วมมือหรือ
ความสัมพันธ�ของ
ภาครัฐ 
ภาคเอกชน 
ประชาชนและ
สังคม รวมทั้ง
ระหว�างศาลเจ&า
ต�างๆ 

1) การพัฒนาแนว
ทางการจัดการศาลเจ&า
ในมิติการบริหาร
เครือข�ายความร�วมมือ
หรือความสัมพันธ�ของ
ภาครัฐ ภาคเอกชน 
ประชาชนและสังคม 
รวมทั้งระหว�างศาลเจ&า
ต�างๆ ที่มีจุดเน&นต�อการ
บริหารองค�การ  

1.1) มาตรการสร&าง
เครือข�ายสําหรับผู&ที่
เลื่อมใสศรัทธา  
 

(1) ผู&นํากลุ�มที่มีศักยภาพและ
ต&นทุนทางสังคม  
(2) การสร&างความเชื่อร�วมกัน
ต�อการทําบุญ  

/ 
 
/ 

 เครือข�ายความ
ร�วมมือ/หน�วยงาน
ภาครัฐ/องค�การ
ภาคเอกชน/องค�การ
ไม�แสวงหาผลกําไร/
ภาคประชาชน/
กรมการปกครอง/
ศาลเจ&า 

1.2) มาตรการสร&างการ
ดําเนินการร�วมกันของ
เครือข�ายองค�กรภาครัฐ 
ภาคเอกชนและองค�การ
ไม�แสวงหาผลกําไรต�อ
การดําเนินงานร�วมกัน
ของศาลเจ&า 

(1) เริ่มด&วยการหาเจ&าภาพ  
(2) ขอความร�วมมือจากภาครัฐ  
(3) แสวงหาความสอดคล&อง
ของเปiาหมายองค�การร�วมกัน  
(4) การรวมตัวกันของศาลเจ&า
ต�างๆ  

/ 
/ 
 
/ 
/ 
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ตารางที่ 8 แสดงแนวทางการจัดการองค�การไม�แสวงหาผลกําไรประเภทศาลเจ&าในความปกครองของกระทรวงมหาดไทยสู�การเป*นองค�การที่ยั่งยืน (ต�อ) 
 

ประเด็น            
การพัฒนาแนว
ทางการจัดการ

ศาลเจ!า 

จุดเน!น                  
ของการพัฒนา 

มาตรการ                 
ทางการจัดการ 

แนวทางการขับเคลื่อน               
มาตรการทางการจัดการ 

ลักษณะการนําไปปฏิบัติ ผู!รับผิดชอบหลัก
สําหรับการ
ดําเนินการ 

ความ
จําเป&นต�อ
การปฏิบัติ 

ทางเลือก      
เพื่อการ
พัฒนา 

  1.3) มาตรการการสร&าง
เครือข�ายของศาลเจ&าใน
พื้นที่และพื้นที่ใกล&เคียง                         

(1) เริ่มที่ผู&นําของศาลเจ&าที่พร&อม 
(2) มุ�งสร&างสิ่งยึดเหนี่ยวร�วมกัน  
(3) เน&นสานความสัมพันธ�  
(4) พัฒนาช�องทางการสื่อสาร
ระหว�างกัน  

/ 
/ 
/ 
/ 

  

 2) การพัฒนาแนว
ทางการจัดการศาลเจ&า
ในมิติการบริหาร
เครือข�ายความร�วมมือ
หรือความสัมพันธ�ของ
ภาครัฐ ภาคเอกชน 
ประชาชนและสังคม 
รวมทั้งระหว�างศาลเจ&า
ต�างๆ ที่มีจุดเน&นต�อการ
ปกครองจากภาครัฐ 
กลไกภาครัฐและ
ความสัมพันธ�กับภาครัฐ  

2.1) มาตรการ
เสริมสร&างการพัฒนา
ศาลเจ&าบนพื้นฐานการ
มีส�วนร�วมของชุมชน  
 

(1) กําหนดบทบาทและ
โครงสร&างคณะกรรมการกํากับ
ศาลเจ&าในความปกครองของ
กระทรวงมหาดไทยในระดับ
จังหวัดที่มีตัวแทนจากชุมชน  
(2) ดึงชุมชนเป*นศูนย�กลางใน
การพัฒนาควบคู�กับศาลเจ&า  
(3) สร&างกลไกและพัฒนา
บทบาทการมีส�วนร�วมสําหรับ
การบริหารและการดําเนิน
กิจกรรมของชุมชนร�วมกับศาลเจ&า  

 
 
 
 

 
 
/ 
 
/ 

/  
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ตารางที่ 8 แสดงแนวทางการจัดการองค�การไม�แสวงหาผลกําไรประเภทศาลเจ&าในความปกครองของกระทรวงมหาดไทยสู�การเป*นองค�การที่ยั่งยืน (ต�อ) 
 

ประเด็น            
การพัฒนาแนว
ทางการจัดการ

ศาลเจ!า 

จุดเน!น                  
ของการพัฒนา 

มาตรการ                 
ทางการจัดการ 

แนวทางการขับเคลื่อน               
มาตรการทางการจัดการ 

ลักษณะการนําไปปฏิบัติ ผู!รับผิดชอบหลัก
สําหรับการ
ดําเนินการ 

ความ
จําเป&นต�อ
การปฏิบัติ 

ทางเลือก      
เพื่อการ
พัฒนา 

  2.2) มาตรการพัฒนา
กลไกเฝiาระวัง ติดตาม 
ตรวจสอบต�อการ
ดําเนินงานของศาลเจ&า
และภาครัฐจากภาค
ส�วนต�างๆ ของสังคม 

(1) สร&างช�องทางการรับ
ข&อเสนอแนะและเรื่อง
ร&องเรียน  
(2) เพิ่มบทบาทด&านการ
ติดตาม เฝiาระวังและการ
ตรวจสอบให&กับผู&นําชุมชน
หรือผู&แทนจากชุมชนในทํา
หน&าที่คณะกรรมการเพื่อกํากับ
ดูแลศาลเจ&าในความปกครอง
ของกระทรวงมหาดไทยภายใน
จังหวัดต�างๆ 

/  
 
 
/ 
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 จากผลการศึกษาตามข้ันตอนการวิจัยท่ี 1-3  ทําให&เกิดแนวทางการจัดการองค�การไม�แสวงหา
ผลกําไรประเภทศาลเจ&าในความปกครองของกระทรวงมหาดไทยสู�การเป*นองค�การท่ียั่งยืน ท้ังนี้ 
ผู&วิจัย นําเสนอกรอบแนวคิดท่ีเกิดจากการสังเคราะห�ผลการศึกษาดังกล�าว เพื่อนําเสนอหลักการ
สําคัญท่ีเป*นพ้ืนฐานของการพัฒนาแนวทางการจัดการองค�การไม�แสวงหาผลกําไรประเภทศาลเจ&าใน
ความปกครองของกระทรวงมหาดไทยสู�การเป*นองค�การท่ียั่งยืน อันเกิดจากกระบวนการวิจัยและผล
การศึกษาท้ังหมดครั้งนี้ เพ่ือให&ง�ายต�อการทําความเข&าใจและให&เกิดความน�าสนใจต�อผู&อ�านหรือผู&นําไป
ประยุกต�ใช& รวมท้ังแสดงถึงการนําแนวทางการจัดการองค�การไม�แสวงหาผลกําไรประเภทศาลเจ&าใน
ความปกครองของกระทรวงมหาดไทยสู�การเป*นองค�การท่ียั่งยืนไปสู�การปฏิบัติอย�างเป*นรูปธรรม และ
เป*นผลลัพธ�สําคัญท่ีเกิดข้ึนจากการวิจัยครั้งนี้ ซ่ึงปรากฏตามภาพท่ี 5 ดังนี้ 
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ภาพที่ 5 แสดงกรอบแนวคิดในการพัฒนาแนวทางการจัดการองค�การไม�แสวงหาผลกําไรประเภทศาลเจ&าในความปกครองของกระทรวงมหาดไทยสู�การเป*น
องค�การที่ยั่งยืน 
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บทท่ี 7 

การสรุปผลการวิจัย การอภิปรายผลและข�อเสนอแนะ 
 

 จากผลการวิจัยเรื่อง การพัฒนาแนวทางการจัดการองค�การไม�แสวงหาผลกําไรประเภท

ศาลเจ&าในความปกครองของกระทรวงมหาดไทยสู�การเป*นองค�การท่ียั่งยืน ภายใต&วัตถุประสงค�ในการ

วิจัย ประกอบด&วย 1) เพ่ือประเมินและทบทวนสถานภาพการดําเนินงานขององค�การไม�แสวงหา

ผลกําไร ประเภทศาลเจ&าในความปกครองของกระทรวงมหาดไทย  2) เพ่ือศึกษาทิศทางและนโยบาย

ในการพัฒนาแนวทางการจัดการองค�การไม�แสวงหาผลกําไร ประเภทศาลเจ&าในความปกครองของ

กระทรวงมหาดไทยสู�การเป*นองค�การท่ียั่งยืน และ 3) เพ่ือพัฒนาแนวทางการจัดการองค�การไม�แสวงหา

ผลกําไร ประเภทศาลเจ&าในความปกครองของกระทรวงมหาดไทยสู�การเป*นองค�การท่ียั่งยืน 

 ผู&วิจัยสามารถสรุปผลการศึกษา และอภิปรายผลการวิจัยตามวัตถุประสงค� รวมทั้ง

นําเสนอข&อเสนอแนะต�างๆ จากการวิจัย ซ่ึงปรากฏ ดังนี้ 

 

1. สรุปผลการวิจัย 

1.1 การดําเนินงานวิจัย 

  การวิจัยเรื่อง การพัฒนาแนวทางการจัดการองค�การไม�แสวงหาผลกําไรประเภท

ศาลเจ&าในความปกครองของกระทรวงมหาดไทยสู�การเป*นองค�การท่ียั่งยืน มีวัตถุประสงค�ในการวิจัย 

ประกอบด&วย 1) เพ่ือประเมินและทบทวนสถานภาพการดําเนินงานขององค�การไม�แสวงหาผลกําไร 

ประเภทศาลเจ&าในความปกครองของกระทรวงมหาดไทย  2) เพ่ือศึกษาทิศทางและนโยบายในการ

พัฒนาแนวทางการจัดการองค�การไม�แสวงหาผลกําไร ประเภทศาลเจ&าในความปกครองของ

กระทรวงมหาดไทย สู�การเป*นองค�การที่ยั่งยืน และ 3) เพื่อพัฒนาแนวทางการจัดการองค�การ          

ไม�แสวงหาผลกําไร ประเภทศาลเจ&าในความปกครองของกระทรวงมหาดไทย สู�การเป*นองค�การท่ียั่งยืน

เป*นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เพ่ือตอบวัตถุประสงค�การวิจัยท่ีกําหนดไว&ท้ัง 3 ข&อ  

  การดําเนินการวิจัยด&วยวิธีการเก็บข&อมูลจาก (1) การศึกษาเอกสารและงานวิจัย 

(Documentary Analysis) ท่ีเก่ียวข&อง (2) การสัมภาษณ�เชิงลึก (In-depth Interview) กับผู&ให&

ข&อมูลสําคัญ (key informants) ท่ีเป*นผู&บริหารศาลเจ&าท่ีได&รับรางวัลบริหารงานดีเด�นระดับประเทศ

และได&รับต�อเนื่องของกรมการปกครอง จํานวน 12 คน ผู&บริหารระดับสูงของกรมการปกครอง 

จํานวน 1 คน ตัวแทนผู&บริหารงานทะเทียนศาลเจ&า กรมการปกครอง จํานวน 2 คน ประธานหรือ
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ผู&แทนเครือข�ายชมรมศาลเจ&า (อ\าม) จังหวัดภูเก็ต จํานวน 1 คน กลุ�มนักวิชาการและผู&เชี่ยวชาญใน

สาขาท่ีเก่ียวข&อง จํานวน 17 คน และ (3) การสนทนากลุ�มย�อย (Focus Group Discussion) เพ่ือ

การหาฉันทามติในเชิงนโยบาย (Policy Meeting) กับเครือข�ายชมรมศาลเจ&า (อ\าม) จังหวัดภูเก็ต 

และเครือข�ายกลุ�มผู&บริหารศาลเจ&าในความปกครองของกระทรวงมหาดไทย ภาคกลาง (จังหวัด

สมุทรสงคราม สมุทรสาคร ราชบุรีและนครปฐม) 

1.2 ผลการวิจัยในประเด็นการประเมินและทบทวนสถานภาพการดําเนินงานของ

องค(การไม*แสวงหาผลกําไร ประเภทศาลเจ�าในความปกครองของกระทรวงมหาดไทย พบว*า 

    จากการวิจัยตามข้ันตอนการวิจัยท่ี 1.1 – 1.2 พบว�า ศาลเจ&าในความความปกครอง

ของกระทรวงมหาดไทย ถือเป*นองค�การภาคท่ี 3  (The third sector) หรือองค�การไม�แสวงหาผลกําไร 

กลุ�มท่ี 10 ประเภทกลุ�มศาสนา (Religion) ตามเกณฑ�ในการแบ�งประเภทของ ICNPO จัดต้ังข้ึนมา

เพ่ือตอบสนองความเชื่อและความศรัทธา ต�อเทพเจ&า ซ่ึงมีบทบาทในการดําเนินงานเพ่ือกิจกรรมทาง

ความเชื่อท่ีเป*นประเพณี พิธีกรรมและขนบธรรมเนียมท่ีสืบทอดมาจากบรรพบุรุษของชาวไทยเชื้อสายจีน 

และมีบทบาทในการดําเนินงานเพ่ือประโยชน�ส�วนรวมของสังคมหรือสาธารณประโยชน�   

   ภายใต&นโยบายด&านความม่ันคงและด&านการสร&างสังคมท่ีทันสมัยในยุค จอมพล ป.

พิบูลสงคราม  ทําให&ศาลเจ&ามีการข้ึนทะเบียนเป*นศาลเจ&าในความปกครองของกระทรวงมหาดไทย 

ตามกฎเสนาบดี ว�าด&วยท่ีกุศลสถานชนิดศาลเจ&า พ.ศ. 2463 ออกความตามความในพระราชบัญญัติ

ลักษณะปกครองท&องท่ี พ.ศ. 2457 มาตรา 123 ส�งผลให&ศาลเจ&ามีฐานะเป*นองค�กรในความปกครอง

ของรัฐ เป*นศาลเจ&าประเภทที่มีกรรมสิทธิ์ที่ดินเป*นของทางราชการหรือรัฐบาล และจดทะเบียนใน

ความปกครองของกระทรวงมหาดไทย โดยมีกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ท่ีเป*นหน�วยงาน

ราชการ ทําหน&าท่ีเป*นผู&กํากับดูแล ควบคุมนโยบายหรือทิศทางและสนับสนุนการดําเนินงานต�างๆ 

ของศาลเจ&า ผ�านการดําเนินงานของงานทะเบียนศาลเจ&า ขับเคลื่อนการดําเนินงานภายใต&กฎเสนาบดี 

ว�าด&วยท่ีกุศลสถานชนิดศาลเจ&า พ.ศ. 2463 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว�าด&วยการเงินของศาลเจ&า 

พ.ศ. 2520 และมีการกําหนดโครงสร&างการบริหารงานผ�านคณะกรรมการควบคุมตรวจตราสอดส�อง

กิจการต�างๆ ของศาลเจ&า ซ่ึงมีปลัดกระทรวงมหาดไทยเป*นประธาน  

  ปoจจุบันมีศาลเจ&าท่ีข้ึนทะเบียนกับกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ท่ีเป*นศาลเจ&า

ในความปกครองของกระทรวงมหาดไทย จํานวน 679 แห�งท่ัวประเทศ โดยประเด็นการดําเนินงาน

ของศาลเจ&าท่ีใช&ในการประเมินและทบทวนสถานภาพการดําเนินงาน ประกอบด&วย  

1. ทรัพยากรในการดําเนินงาน (Input) ประกอบด&วย โครงสร&างและบุคลากรท่ี

เก่ียวข&อง งบประมาณ ทรัพย�สิน/ถาวรวัตถุ/วัสดุอุปกรณ�และหลักการบริหารของศาลเจ&า 
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2. กิจกรรมหรือภารกิจในการดําเนินงาน (Process) ประกอบด&วย กิจกรรม/ภารกิจ

ของศาลเจ&า และกลยุทธ�ในการดําเนินงาน 

3. เปqาหมายและผลลัพธ�ในการดําเนินงาน (Output) ประกอบด&วย เปqาหมายของ

การดําเนินงาน ผลลัพธ�ท่ีเกิดข้ึนและตัวชี้วัดความสําเร็จ 

4. ภาพสะท&อน (Feedback) และปoจจัยท่ีส�งผลกระทบต�อการดําเนินงาน(Environment) 

ประกอบด&วย ผลกระทบจากการดําเนินงานและปoจจัยแวดล&อมท่ีส�งผลต�อการดําเนินงาน 

  ผลการประเมินสถานภาพดําเนนิงานของศาลเจ&าในความปกครองของกระทรวงมหาดไทย 

ประกอบด&วยจุดแข็ง จุดอ�อน โอกาสและอุปสรรค ท่ีสามารถสรุปได& ตามตารางท่ี 9 ดังนี้ 
  

ตารางท่ี  9 แสดงการสรุปข&อมูลสถานภาพการดําเนินงานของศาลเจ&าในความปกครองของ
กระทรวงมหาดไทย 

 

  

จุดแข็งในการดําเนินงาน โอกาสในการดําเนินงาน 

1) การเป*นองค�กรในความปกครองของรัฐ 

2) การเป*นองค�กรทางความเช่ือและไม�แสวงหาผลกําไร 

3) ศาลเจ&ามตี&นทุนองค�กรท่ีมีคุณค�าท่ีหลากหลาย 

4) ศาลเจ&ามีกิจกรรมและการดําเนินงานท่ีเป*นประโยชน�

ต�อการพัฒนาชุมชนและสังคม 

5) ศาลเจ&ามีเทพเจ&าเป*นสัญลักษณ�ในการควบคุมทาง

สังคมและกลไกการสร&างความเลื่อมใสศรัทธา 

6) กรมการปกครองมีเกณฑ�ทางการบริหารท่ีเป*น

แนวทางในการสร&างคุณภาพและมาตรฐานการ

บริหารงาน 

7) ศาลเจ&ามีบุคลากรท่ีมีคุณภาพ มีความพร&อม มคีวาม

เสียสละและอุทิศตนเพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานของ

ศาลเจ&าโดยปราศจากค�าตอบแทน และเป*นต&นทุนในการ

สร&างทรัพยากรในการดําเนินงานอ่ืนๆ 

1) ปoจจุบันผู&คนหาท่ีพ่ึงพาทางจิตใจ ซึ่งให&ความสนใจ

และมีความศรัทธาต�อศาลเจ&าจํานวนมากข้ึน 

2) การท�องเท่ียวในปoจจุบันให&ความสําคัญกับการ

ส�งเสริมการเรียนรู&และการอนุรักษ�ด&านศิลปะวัฒนธรรม 

ประเพณีและศาสนา 

3) กระแสความนิยมของภาษาและวัฒนธรรมจีน 

4) การเป*นสังคมผู&สูงอายุในอนาคต 

5) ความเจริญของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
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ตารางท่ี  9 แสดงการสรุปข&อมูลสถานภาพการดําเนินงานของศาลเจ&าในความปกครองของ
กระทรวงมหาดไทย (ต�อ) 

 
  

จุดอ*อนในการดําเนินงาน อุปสรรคในการดําเนินงาน 

1) การดําเนินงานผ�านระบบราชการท่ีมีข้ันตอนจํานวน

มาก ซับซ&อนและล�าช&า 

2) ศาลเจ&าไม�มีฐานะเป*นนิติบุคคล 

3) ศาลเจ&าขาดการรวมตัวในระบบภาคีเครือข�ายเพ่ือ

สนับสนุนกิจกรรมและการดําเนินงานร�วมกัน 

4) ศาลเจ&าขาดการมสี�วนร�วมในการดําเนินงาน กําหนด

ทิศทาง และนําเสนอนโยบายร�วมกับกรมการปกครอง 

5) ศาลเจ&าขาดผู&สืบทอดและผู&เช่ียวชาญในด&านภาษาจีน 

6) ศาลเจ&าขาดการจัดการข&อมูล ความรู&และภมูิปoญญา

สําหรับการดําเนินงาน 

7) ศาลเจ&าขาดการสํารวจ บันทึกทะเบียนและอนุรักษ�

ทรัพย�สินท่ีเป*นโบราณสถานและวัตถุต�างๆ ท่ีเหมาะสม 

8) ศาลเจ&าดําเนินการด&วยกลยุทธ�ท่ีมีจุดเน&นทางด&านตัว

เงินมากเกินไป 

9) ศาลเจ&าขาดการปรับตัวให&เท�าทันกับความเปลีย่นของ

ยุคสมยัและสังคม 

10) ศาลเจ&าขาดเสถียรภาพทางด&านงบประมาณ 

1) กฎหมายท่ีเก่ียวข&องขาดความทันสมัย 

2) ความเปลี่ยนแปลงและผันผวนทางสังคม เช�น การ

ย&ายถ่ินฐาน ส�งผลต�อการสืบทอด 

3) ความเปลี่ยนแปลงและผันผวนทางเศรษฐกิจท่ีส�งผล

ต�อเสถียรภาพทางงบประมาณ 

4) ความท&าทายของค�านิยมและระบบทัศนคติของ           
คนรุ�นใหม�ในสังคม 

 

  จากข&อมูลสถานภาพการดําเนินงานตามท่ีปรากฏข&างต&น ผู&วิจัยศึกษาประเด็นการ
ทบทวนสถานภาพการดําเนินงาน เพ่ือแสดงถึงทิศทางในการดําเนินงานของศาลเจ&าในความปกครอง
ของกระทรวงมหาดไทย ประกอบด&วย ประเด็นท่ีควรยึดถือและประยุกต�ใช&ให&เกิดประโยชน� ประเด็น
ท่ีควรปรับปรุงแก&ไข ประเด็นที่ควรพัฒนาต�อยอด และประเด็นควรควบคุม หลีกเลี่ยงและจัดการ
ความเสี่ยง ซ่ึงสามารถสรุปรายละเอียดตาม ตารางท่ี 10  
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ตารางท่ี 10 แสดงการสรุปข&อมูลการทบทวนสถานภาพการดําเนินงานของศาลเจ&าในความปกครอง
ของกระทรวงมหาดไทย 

 

ประเด็นท่ีควรยดึถือและประยุกต(ใช�ให�เกิดประโยชน( ประเด็นท่ีควรพัฒนาต*อยอด 
1) การดํารงเปqาหมาย บทบาทหน&าที่และภารกิจของ
องค�กรทั้งในเชิงพิธีกรรมตามความเชื่อและกิจกรรมที่เป*น
สาธารณประโยชน�อย�างเหมาะสม  
2) การรักษาต&นทุนขององค�กรให&เกดิความย่ังยืน ทั้งในแง�
ของภาพลักษณ� ตํานาน ความเชือ่ พิธกีรรม โบราณสถาน 
โบราณวัตถแุละศิลปกรรมต�างๆ ทีเ่ป*นอัตลักษณ�สําคัญ
ของศาลเจ&า 
3) การรักษาและพัฒนาทรัพยากรบุคคลในการดําเนินงาน 
ให&เป*นทรัพยากรต&นทุนสําหรับการสร&างทรัพยากรด&านอื่นๆ 
อย�างต�อเน่ือง 
4) การยึดถือคุณธรรม จริยธรรมและคําสอนตามหลักคํา
สอนของศาสนา ลัทธิความเชือ่หรือคําสอนจากองค�เทพ
เจ&าเป*นกุศโลบายในการควบคุมทางสังคมและเป*นแรง
ดึงดูดความเล่ือมใสศรัทธาจากผู&คน 

1) การพัฒนาศาลเจ&าให&สามารถรองรับกลุ�มคนทุกช�วงวัย 
ให&สามารถเข&าถึงศาลเจ&าได&ง�ายกว�าในอดีตที่ผ�านมา  
2) การพัฒนาศาลเจ&าให&เป*นแหล�งท�องเที่ยว แหล�งเรียนรู& 
แหล�งศึกษาวฒันธรรมประเพณีและแหล�งพกัผ�อนหย�อนใจ 
ที่มากกว�าการประกอบพิธกีรรม 
3) การพัฒนาศาลเจ&าให&สามารถรองรับผู&สูงอายุอย�าง
เหมาะสม เช�น ส่ิงอํานวยความสะดวก ทางเดินของรถเข็น 
ห&องนํ้าสําหรับผู&สูงอายุ อาหารและเคร่ืองด่ืมที่เหมาะสม
กับผู&สูงอายุ หรือแม&แต�การให&บริการและการดําเนินงานที่
ต&องคํานึงลักษณะและพฤติกรมของผู&สูงอายุเป*นสําคัญ 
4) การพัฒนาช�องทางในการประชาสัมพันธ� การส่ือสาร 
การเผลแพร�ข&อมูลและการกระจายข�าวสารไปยังผู&ที่
เกี่ยวข&องและผู&ที่สนใจ ด&วยช�องทางของเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสารที่ทันสมัยและรวดเร็ว 

ประเด็นท่ีควรปรับปรุงแก�ไข ประเด็นท่ีควรควบคุม หลีกเล่ียงและจัดการความเส่ียง 
1) ปoญหาด&านการบริหารจัดการองค�กร ที่เกี่ยวข&องกับ
กระบวนการบริหารและดําเนินงาน ที่ยังขาดประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล มาตรฐานคุณภาพ และองค�ความรู&ในการ
บริหารจัดการด&านต�างๆ 
         - เสริมสร&างการบริหารจัดการองค�กรให&มี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล มาตรฐานคุณภาพ และ               
องค�ความรู&ในการบริหารจัดการด&านต�างๆ อย�างเหมาะสม 
2) ปoญหาด&านความสัมพันธ�และกลไกในการบริหารงาน
ของภาครัฐ 
         - ปรับปรุงระบบความสัมพันธ� กลไกในการ
บริหารงานของภาครัฐและความรู&ความเข&าใจของ
ผู&เกี่ยวข&อง 
3) ปoญหาด&านเครือข�ายความสัมพันธ�ระหว�างศาลเจ&ากับ
ภาครัฐ ภาคเอกชนและศาลเจ&าอื่นๆ ที่ยังขาดการรวมตัว
ในระบบภาคีเครือข�ายเพื่อสนับสนุนกิจกรรมและการ
ดําเนินงานร�วมกัน 
          - การสร&างระบบภาคีเครือข�ายความร�วมมือ           
ให&เกิดความร�วมมือขององค�กรภาคส�วนต�างๆ ทั้งภาครัฐ 
ภาคเอกชน ภาคประชาสังคมและระหว�างศาลเจ&าด&วยกัน 

1) ควรสะท&อนข&อเสนอแนะหรือปoญหาต�างๆ ที่เกี่ยวกับ
การบริหารและการดําเนินงานด&านการเงิน อันเป*นผลจาก
กฎหมายที่เกี่ยวข&องให&กับกรมการปกครอง 
กระทรวงมหาดไทย เพื่อนําไปสู�ข&อเสนอเชิงนโยบาย
สําหรับการปรับแก&หรือปรับปรุงกฎหมายให&มีความ
ทันสมัยและเหมาะสมกับการดําเนินงาน 
2) ควรเร�งสร&างความตระหนักรู&ถึงคุณค�าของศาลเจ&ากับ
ชุมชนและสังคมโดยรอบ เพือ่ให&เกดิการมีส�วนร�วมและ
ความใกล&ชิดระหว�างชุมชนกับศาลเจ&า อันนําไปสู�ความ
ผูกพันธ�และความหวงแหนต�อการอนุรักษ�และการสืบทอด 
3) ควรเร�งหาแนวทางสําหรับการสร&างความอยู�รอดให&เกิด
ขึ้นกับองค�กร ตามแนวทางการพึ่งพาตนเอง และการใช&
ทรัพยากรให&เกิดคุณค�าสูงสุด 
4) หลีกเล่ียงกิจกรรมหรือพิธีกรรมที่ไม�สร&างสรรค�หรือ          
ไม�เกิดประโยชน�ต�อสังคม รวมทั้งควรมีการอธิบายเหตุและ
ผลของการดําเนินกิจกรรมหรือพธิีกรรมต�างๆ ให&ผู&ที่สนใจ
รับทราบและง�ายต�อการอธิบาย ตลอดจนสามารถอธิบาย
ความเป*นไปตามเหตุผลทางศาสนา ลัทธิและระบบความ
เชื่อ โดยหลีกเล่ียงการโต&แย&งที่นําไปสู�ความขัดแย&ง 
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  จากผลการวิจัยท่ีเกิดข้ึน จึงแสดงถึงทิศทางและแนวโน&มการดําเนินงานของศาลเจ&า
ในความปกครองของกระทรวงมหาดไทย ที่สอดคล&องกับสถานภาพการดําเนินงานในปoจจุบัน            
อันนําไปสู�การพิจารณาทิศทางและแนวโน&มการดําเนินงานท่ีควรจะเป*น เพ่ือวิเคราะห�ร�วมกับทิศทาง
และแนวโน&มการพัฒนาแนวทางการจัดการองค�การไม�แสวงหาผลกําไร ประเภทศาลเจ&าในความ
ปกครองของกระทรวงมหาดไทยสู�การเป*นองค�การท่ียั่งยืน จากการวิเคราะห�เอกสาร แนวคิดและ
ทฤษฎีท่ีเก่ียวข&อง รวมท้ังทิศทางและนโยบายของกรมการปกครองในการพัฒนาประเภทศาลเจ&าใน
ความปกครองของกระทรวงมหาดไทยสู�การเป*นองค�การท่ียั่งยืน ในข้ันตอนการศึกษาต�อไป 

1.3 ผลการวิจัยในประเด็นศึกษาทิศทางและนโยบายในการพัฒนาแนวทางการจัดการ
องค(การไม*แสวงหาผลกําไร ประเภทศาลเจ�าในความปกครองของกระทรวงมหาดไทยสู*การเป6น
องค(การท่ีย่ังยืน 
  จากผลการวิจัยตามข้ันตอนการวิจัยที่ 2.1 พบว�า ด&วยลักษณะเฉพาะของการเป*น
องค�การไม�แสวงหาผลกําไรทางด&านศาสนาท่ีอยู�ในความปกครองของภาครัฐ จึงทําให&ศาลเจ&าในความ
ปกครองของกระทรวงมหาดไทย มีลักษณะเฉพาะขององค�การ ที่แตกต�างกับองค�การไม�แสวงหา
ผลกําไรท่ัวไป  ซ่ึงมีภาครัฐเข&ามามีบทบาทและความสัมพันธ�ต�อการดําเนินงาน ท้ังนี้ หากวิเคราะห�
ความเก่ียวข&องกับระบบความสัมพันธ�ของผู&แสดง (Actors) หลายภาคส�วนท่ีมีต�อการดําเนินงานของ
ศาลเจ&า ซ่ึงจําแนกออกเป*น 3 กลุ�ม ได&แก� ผู&แสดงบทบาทตัวแทนศาลเจ&าของศาลเจ&า (ผู&บริหารและ
คณะกรรมการ) ผู&แสดงบทบาทภาครัฐในการกํากับดูแล (กรมการปกครอง) และผู&แสดงบทบาท
เครือข�ายความร�วมมือของสังคมและประชาชน (ภาครัฐ เอกชน องค�การไม�แสวงหาผลกําไร ประชาชน
และศาลเจ&าต�างๆ โดยสอดคล&องกับกลุ�มแนวคิดบริหารปกครอง(Governance) ท่ีผู&แสดงทุกกลุ�มมี
บทบาทและความสัมพันธ�ต�อกันในประเด็นท่ีเก่ียวข&องกับบริการหรือกิจกรรมสาธารณะ (Public service) 
รวมท้ังนโยบายสาธารณะต�างๆ (Public policy) ท่ีส�งผลต�อภาคส�วนต�างๆ ในสังคม ในฐานะท่ีศาลเจ&า
ทําหน&าท่ีให&บริการสาธารณะทางด&านความเชื่อและการประกอบพิธีกรรม เพ่ือขัดเกลาทางสังคมกับ
ผู&คน 

  ด&วยเหตุนี้ ทิศทางและแนวโน&มการพัฒนาแนวทางการจัดการศาลเจ&าในความปกครอง
ของกระทรวงมหาดไทยสู�การเป*นองค�การที่ยั่งยืน จึงประกอบด&วยการพัฒนาบทบาท กลไกและ
ความสัมพันธ�ของผู&แสดงท้ัง 3 กลุ�ม โดยอาศัยการประยุกต�แนวคิดของ Rhodes (1996: 652 - 667) 
ซ่ึงประกอบด&วย  

1. การพัฒนาผู&แสดงบทบาทตัวองค�การหรือศาลเจ&าในความปกครองของกระทรวง 
มหาดไทย ด&วยการกําหนดประเด็นการพัฒนาแนวทางการจัดการในมิติการบริหารองค�การ ด&วยการ
ประยุกต�ใช&หลักการบริหารปกครองตามลักษณะการใช&แนวคิดธรรมาภิบาลในการบริหารงานและ
องค�การ (governance as  good governance)  
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2. การพัฒนาผู&แสดงบทบาทภาครัฐหรือกรมการปกครอง ด&วยการกําหนดประเด็น
การพัฒนาแนวทางการจัดการในมิติการปกครองจากภาครัฐ กลไกภาครัฐและความสัมพันธ�กับภาครัฐ 
ด&วยการอาศัยหลักการการบริหารปกครองตามลักษณะการลดขนาดภาครัฐ (governance as minimal 
state) ลักษณะการจัดการภาครัฐแนวใหม� (governance as new public management) และ
ลักษณะการบริหารงานด&วยระบบการเชื่อมโยงปฏิสัมพันธ�ทางสังคม (governance as socio – 
cybernetic system)  

3. การพัฒนาผู&แสดงบทบาทเครือข�ายภาคประชาชนและสังคม ด&วยการกําหนด
ประเด็นการพัฒนาแนวทางการจัดการในมิติการบริหารเครือข�ายความร�วมมือหรือความสัมพันธ�ของ
ภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชนและสังคม รวมทั้งระหว�างศาลเจ&าต�างๆ โดยอาศัยหลักการบริหาร
ปกครองด&วยการใช&เครือข�ายบริหารจัดการตนเอง (governance as self – organization network) 

  ท้ังนี้ ประเด็นการพัฒนาแนวทางการจัดการตามแนวคิดการบริหารปกครองในมิติท้ัง 
3 ด&าน มีการกําหนดจุดเน&นต�อการพัฒนาในมิติต�างๆ ออกเป*น 6 จุดเน&น ได&แก� 

1. การพัฒนาแนวทางการจัดการศาลเจ&าในมิติการบริหารองค�การท่ีมีจุดเน&นต�อการ
ปกครองจากภาครัฐ กลไกภาครัฐและความสัมพันธ�กับภาครัฐ ในฐานะของการเป*นศาลเจ&าในความ
ปกครองของกระทรวงมหาดไทยหรือองค�การในกํากับของภาครัฐ โดยมีเปqาหมายสําคัญ คือ การเกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหารและการดําเนินงาน 

2. การพัฒนาแนวทางการจัดการศาลเจ&าในมิติการบริหารองค�การท่ีมีจุดเน&นต�อการ
บริหารเครือข�ายความร�วมมือหรือความสัมพันธ�ของภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชนและสังคม รวมท้ัง
ระหว�างศาลเจ&าต�างๆ ในฐานะท่ีศาลเจ&าในความปกครองของกระทรวงมหาดไทย จําเป*นต&องอาศัย
ทรัพยากรในการดําเนินงานท่ีมาจากภาคประชาชนและสังคม รวมท้ังภาคส�วนต�างๆ ของสังคม ตาม
หลักการขององค�การไม�แสวงหาผลกําไร โดยมีเปqาหมายสําคัญ คือ ความเลื่อมใสศรัทธาและความ
รับผิดชอบต�อสังคม โดยมีองค�ประกอบ  

3. การพัฒนาแนวทางการจัดการศาลเจ&าในมิติการปกครองจากภาครัฐ กลไกภาครัฐ
และความสัมพันธ�กับภาครัฐท่ีมีจุดเน&นต�อการบริหารองค�การ ในฐานะที่กรมการปกครองทําหน&าท่ี
กํากับดูแลศาลเจ&าในความปกครองของกระทรวงมหาดไทย โดยมีเปqาหมายสําคัญ คือ การปรับปรุง
กลไกและข้ันตอนของระบบราชการอย�างมีประสิทธิภาพ ท่ีเอ้ืออํานวยต�อการดําเนินงานของศาลเจ&า
ในความปกครองของกระทรวงมหาดไทย และเกิดการส�งเสริมการพ่ึงพาตนเองของศาลเจ&าได&อย�าง
เหมาะสม  

4. การพัฒนาแนวทางการจัดการศาลเจ&าในมิติการปกครองจากภาครัฐ กลไกภาครัฐ
และความสัมพันธ�กับภาครัฐท่ีมีจุดเน&นต�อการบริหารเครือข�ายความร�วมมือหรือความสัมพันธ�ของ
ภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชนและสังคม รวมทั้งระหว�างศาลเจ&าต�างๆ ในฐานะท่ีเครือข�ายความ
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ร�วมมือของภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชนและสังคม รวมท้ังระหว�างศาลเจ&าต�างๆ มีความสําคัญต�อ
การดําเนินงานของศาลเจ&า เป*นผู&สนับสนุนการดําเนินงานของศาลเจ&าในมิติต�างๆ โดยมีเปqาหมาย
สําคัญ คือ กรมการปกครอง มีการสนับสนุน การเชื่อมประสานปฏิสัมพันธ�และการอํานวยความ
สะดวกต�อความร�วมมือดังกล�าว  

5. การพัฒนาแนวทางการจัดการศาลเจ&าในมิติการบริหารเครือข�ายความร�วมมือหรือ
ความสัมพันธ�ของภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชนและสังคม รวมท้ังระหว�างศาลเจ&าต�างๆ ท่ีมีจุดเน&นต�อ
การบริหารองค�การ ในฐานะท่ีเครือข�ายความร�วมมือต�างๆ มีส�วนในการสนับสนุนการดําเนินงานของ
ศาลเจ&าในความปกครองของกระทรวงมหาดไทย โดยมีเปqาหมายสําคัญ คือ การเกิดความร�วมมือใน
การดําเนินงานของศาลเจ&าจากเครือข�ายความร�วมมือหรือความสัมพันธ�ของภาครัฐ ภาคเอกชน 
ประชาชนและสังคม รวมท้ังระหว�างศาลเจ&าต�างๆ อันนําไปสู�ความยั่งยืนด&านทรัพยากรสําหรับการ
ดําเนินงาน                  

6. การพัฒนาแนวทางการจัดการศาลเจ&าในมิติการบริหารเครือข�ายความร�วมมือหรือ
ความสัมพันธ�ของภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชนและสังคม รวมท้ังระหว�างศาลเจ&าต�างๆ ท่ีมีจุดเน&นต�อ
การปกครองจากภาครัฐ กลไกภาครัฐและความสัมพันธ�กับภาครัฐ ในฐานะท่ีเครือข�ายความร�วมมือ
ของภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชนและสังคม รวมทั้งระหว�างศาลเจ&าต�างๆ จะมีบทบาทในการ
ดําเนินงานร�วมกับกรมการปกครอง เพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานของศาลเจ&า โดยมีเปqาหมายสําคัญ 
คือ เครือข�ายความร�วมมือหรือความสัมพันธ�ของภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชนและสังคม รวมท้ัง
ระหว�างศาลเจ&าต�างๆ จะเป*นเกิดกลไกเฝqาระวัง ติดตามและตรวจสอบการดําเนินงานของท้ังศาลเจ&า
และภาครัฐต�อการบรรลุเปqาหมายของศาลเจ&าในความปกครองของกระทรวงมหาดไทย 

  จากประเด็นการพัฒนาแนวทางการจัดการท้ัง 3 มิติและจุดเน&นต�อการพัฒนาแนวทาง 
การจัดการในมิติต�างๆ ทั้ง 6 จุดเน&น จึงเป*นกรอบทิศทางและแนวโน&มสําหรับนําไปพัฒนาแนวทาง 
การจัดการองค�การไม�แสวงหาผลกําไรประเภทศาลเจ&าในความปกครองของกระทรวงมหาดไทยสู�
ความเป*นองค�การท่ียังยืนในข้ันตอนการวิจัยในลําดับต�อไป 

  ท้ังนี้ เม่ือรวบรวมข&อมูลนโยบายของกรมการปกครอง ที่มีต�อการพัฒนาศาลเจ&าใน
ความปกครองของกระทรวงมหาดไทยสู�ความเป*นองค�การท่ียังยืน พบว�า การดําเนินงานด&านการปกครอง
ศาลเจ&าในความปกครองของกระทรวงมหาดไทย กรมการปกครอง พบปoญหาในการดําเนินงานของ
กรมการปกครอง ประกอบด&วย  

  ปoญหาความไม�ทันกับความเปลี่ยนแปลงของยุคสมัยของกฎเสนาบดี ว�าด&วยท่ีกุศลสถาน
ชนิดศาลเจ&า พ.ศ. 2463 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว�าด&วยการเงินของศาลเจ&า พ.ศ. 2520 
รวมทั้งข&อกฎหมายบางข&อ ถือเป*นอุปสรรคต�อการดําเนินงานของศาลเจ&าในความปกครองของ
กระทรวงมหาดไทย เช�น แนวทางการเบิกจ�ายเงิน ข้ันตอนการดําเนินการด&านการเงิน ฯลฯ ซ่ึงเป*น
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ปoญหาและอุปสรรคต�อการดําเนินงาน ส�งผลให&ศาลเจ&าเกิดความยากลําบากในการจัดการเงินรายได&
และรายจ�าย รวมท้ังการส�งเงินเข&ารัฐ  

  นอกจากนี้ปoญหาสําคัญของการดําเนินงานของศาลเจ&าในความปกครองของ
กระทรวงมหาดไทย  ท่ีกรมการปกครองเผชิญกับปoญหา ประกอบด&วย ปoญหาศาลเจ&าไม�สามารถเลี้ยง
ตนเองได& ปoญหาด&านการสืบทอดองค�ความรู&และการอนุรักษ� ปoญหาศาลเจ&าขาดมาตรการด&านความ
ปลอดภัย ปoญหาศาลเจ&าขาดการสื่อสารกับสังคม และปoญหาขาดการมีส�วนร�วมในแสดงความคิดเห็น
หรือรายงานข&อมูลหรือสถานการณ�ท่ีเป*นประโยชน�ต�อการกํากับดูแลช�วยเหลือจากกรมการปกครอง  

  โดยกรมการปกครองกําหนดทิศทางนโยบายสําหรับการแก&ไขปoญหาและรองรับการ
พัฒนาศาลเจ&าในความปกครองของกระทรวงมหาดไทยสู�ความยั่งยืนด&วยนโยบายและกลไกในการ
ขับเคลื่อน ท่ีเป*นนโยบายสําหรับการพัฒนาศาลเจ&าท่ีประกอบด&วยนโยบาย 2 ลักษณะ 

1. กลุ�มนโยบายระยะยาว ประกอบด&วย (1) การปรับแก&กฎหมายท่ีเก่ียวข&องให&มี
ความเท�าทันกับยุคสมัยและความเปลี่ยนแปลง โดยตราข้ึนเป*นพระราชบัญญัติท่ีครอบคลุมการบริหาร
และการดําเนินงานของศาลเจ&าในมิติต�างๆ และ (2) การจัดต้ังกองทุนสนับสนุนและช�วยเหลือศาลเจ&า
ในความปกครองของกระทรวงมหาดไทย  

2. กลุ�มนโยบายระยะสั้น ประกอบด&วย (1) สร&างกระบวนการบริหารจัดการท่ีดีให&กับ
ศาลเจ&า (2) กวดขันให&ศาลเจ&าจัดทํารายการบัญชีทรัพย�สินและทะเบียนของโบราณวัตถุต�างๆ                         
(3) ส�งเสริมให&ศาลเจ&าจัดทําฐานข&อมูลหรือเอกสารคู�มือหรือสื่ออ่ืนๆ ท่ีใช&ในการรวบรวมข&อมูลท่ีเป*น
ประโยชน� องค�ความรู& แนวทางปฏิบัติ วิธีการดําเนินงานและประวัติศาสตร�ท่ีเก่ียวข&องต�างๆ รวมท้ัง
หาช�องทางในการจัดเก็บและเผยแพร�อย�างเหมาะสม (4) สนับสนุนให&ศาลเจ&าจัดทําและพัฒนา
เว็บไซต�ประชาสัมพันธ� social media, social network, application ท่ีทันสมัย (5) ส�งเสริมและ
สนับสนุนการสร&างรายได&สําหรับเลี้ยงตนเอง โดยไม�มุ�งหวังผลกําไรเป*นหลัก จากภูมิปoญญา ต&นทุน
ขององค�กรและศักยภาพของพ้ืนท่ี (6) ส�งเสริมให&ศาลเจ&ามีความรับผิดชอบต�อสังคม และตระหนักต�อ
ผลกระทบของการดําเนินกิจกรรมของศาลเจ&า และ (7) เข&มงวดต�อการดําเนินงานตามมาตรการและ
นโยบายด&านต�างๆ อาทิ มาตรการด&านความปลอดภัยของศาลเจ&า มาตรการทางด&านความม่ันคง 
มาตรการทางการเงิน รวมทั้งนโยบายต�างๆ ของกระทรวงมหาดไทย ส�งผลให&เกิดการปฏิบัติตาม
จุดเน&นต�างๆ ท่ีกระทรวงมหาดไทยมอบให& 

  จากนโยบายดังกล�าว แสดงถึงการกําหนดทิศทางของการพัฒนาแนวทางการจัดการ
ศาลเจ&าด&วยการสร&างมาตรการทางการบริหารและดําเนินการขององค�การรองรับมาตรการของรัฐ 
การส�งเสริมสมรรถนะทางการบริหารเพ่ือให&เกิดความอยู�รอด และการปรับปรุงมาตรการทางกฎหมาย
ท่ีอํานวยต�อการดําเนินงาน ท้ังนี้ อาศัยกลไกในการขับเคลื่อนนโยบายท่ีประกอบด&วย   
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1. การผลักดันการกระจายอํานาจระดับกรมสู�ระดับภูมิภาค ด&วยการเพ่ิมบทบาทให&
ส�วนภูมิภาคในระดับจังหวัดต�างๆ โดยผู&ว�าราชการจังหวัดหรือนายอําเภอมีส�วนในการกํากับดูแลศาลเจ&า
ในความปกครองของกระทรวงมหาดไทยอย�างใกล&ชิด และมีการจัดต้ังคณะกรรมการในระดับจังหวัด
ท่ีมาจากส�วนภูมิภาคและตัวแทนของศาลเจ&าต�างๆ ในระดับจังหวัดเป*นคณะกรรมการเพ่ือกํากับดูแล
ศาลเจ&าในความปกครองของกระทรวงมหาดไทยภายในจังหวัดต�างๆ  

2. เสริมศักยภาพการดําเนินงานของคณะกรรมการติดตาม ควบคุม ตรวจตรา
สอดส�องกิจการของศาลเจ&าในความปกครองของกระทรวงมหาดไทย ด&วยการดําเนินงานเชิงรุก เพ่ือ
กํากับติดตามการดําเนินงานของศาลเจ&าประจําทุกเดือน 

3. พัฒนาภาพลักษณ�และบทบาทของกรมการปกครองและงานทะเบียนศาลเจ&า ใน
ลักษณะองค�การที่เป*นพี่เลี้ยง ดําเนินการผ�านแนวคิดการกํากับและติดตาม โดยเป{ดโอกาสให&
คณะกรรมการของศาลเจ&าดําเนินการอย�างมีอิสระตามกรอบมาตรการทางการดําเนินการต�างๆ 

4. การสร&างการมีส�วนร�วมจากผู&เก่ียวข&องในการดําเนินการของศาลเจ&ากับกรมการ
ปกครอง เพื่อให&เกิดความร�วมมือในการกําหนดทิศทางและนโยบายต�างๆ ซึ่งเป*นก�อให&เกิดการ
ดําเนินงานและนโยบายแบบมีส�วนร�วม โดยกรมการปกครองมีการจัดงานเวทีประชาคมและสัมมนา
ถ�ายทอดความรู&ท่ีจําเป*นอย�างต�อเนื่อง และอาจดําเนินการตามภูมิภาคต�างๆ 

5. พัฒนาระบบเครือข�ายชุมชนสัมพันธ�ระหว�างศาลเจ&าและชุมชน และเครือข�าย
ระหว�างศาลเจ&าในแต�ละภูมิภาค รวมท้ังเครือข�ายระหว�างหน�วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและองค�การ 
ไม�แสวงหาผลกําไรอ่ืนๆ เพ่ือเป*นเครือข�ายในการบริหารตนเองโดยชุมชนและการสนับสนุนทรัพยากร
ดําเนินงานระหว�างกัน 

  จากผลการวิจัยตามขั้นตอนการวิจัยที่ 1 และ 2.1 ที่ปรากฏข&างต&น ทําให&ผู&วิจัย
ดําเนินการวิจัยตามข้ันตอนท่ี 2.2 ท่ีสามารถกําหนดองค�ประกอบต�างๆ ของแนวทางการจัดการองค�การ
ไม�แสวงหาผลกําไร ประเภทศาลเจ&าในความปกครองของกระทรวงมหาดไทยสู�การเป*นองค�การท่ี
ยั่งยืน ท่ีประกอบด&วย ประเด็นการพัฒนาแนวทางการจัดการศาลเจ&า จํานวน 3 มิติ จุดเน&นของการ
พัฒนา จํานวน 6 จุดเน&น มาตรการทางการจัดการ จํานวน 18 มาตรการและแนวทางการขับเคลื่อน
มาตรการทางการจัดการ จํานวน 72 แนวทาง โดยมีการจัดทําร�างแนวทางการจัดการองค�การ  
ไม�แสวงหาผลกําไร ประเภทศาลเจ&าในความปกครองของกระทรวงมหาดไทยสู�การเป*นองค�การท่ียั่งยืน 
เพ่ือนําไปสู�การวิจัยในข้ันตอนการวิจัยการหาฉันทามติเชิงนโยบาย 
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1.4 ผลการวิจัยในประเด็นการพัฒนาแนวทางการจัดการองค(การไม*แสวงหาผลกําไร 
ประเภทศาลเจ�าในความปกครองของกระทรวงมหาดไทยสู*การเป6นองค(การท่ีย่ังยืน 

  จากร�างแนวทางการจัดการองค�การไม�แสวงหาผลกําไร ประเภทศาลเจ&าในความ
ปกครองของกระทรวงมหาดไทยสู�การเป*นองค�การท่ียั่งยืน ท่ีเกิดข้ึนในข้ันตอนการวิจัยท่ี 1 – 2 ผู&วิจัย
นําร�างแนวทางดังกล�าวไปสู�การหาฉันทามติในเชิงนโยบาย (Policy Meeting) ด&วยการสนทนากลุ�มย�อย 
กับผู&ให&ข&อมูลสําคัญท้ัง 2 กลุ�ม ประกอบด&วยกลุ�มเครือข�ายชมรมศาลเจ&า (อ\าม) จังหวัดภูเก็ต และ
เครือข�ายกลุ�มผู&บริหารศาลเจ&าในความปกครองของกระทรวงมหาดไทย ภาคกลาง (จังหวัด
สมุทรสงคราม สมุทรสาคร ราชบุรีและนครปฐม)  

  ผลการสนทนากลุ�ม พบว�า กลุ�มผู&ให&ข&อมูลสําคัญที่ร�วมสนทนากลุ�มท้ัง 2 กลุ�ม มี
ความเห็นในทิศทางเดียวกันต�อร�างแนวทางการจัดการองค�การไม�แสวงหาผลกําไร ประเภทศาลเจ&าใน
ความปกครองของกระทรวงมหาดไทยสู�การเป*นองค�การท่ียั่งยืน โดยเห็นว�า แนวทางการจัดการท่ี
พัฒนาข้ึน มีความเหมาะสมกับบริบทหรือลักษณะองค�การไม�แสวงหาผลกําไร ประเภทศาลเจ&าใน
ความปกครองของกระทรวงมหาดไทย และสามารถเป*นแนวทางในการนําไปประยุกต�ใช&เพ่ือการพัฒนา
ศาลเจ&าในความปกครองของกระทรวงมหาดไทยสู�การเป*นองค�การที่ยั่งยืนได&อย�างเหมาะสม 
แต�จําเป*นต&องคํานึงถึงเงื่อนไขและข&อจํากัดในการนําไปประยุกต�ใช& รวมท้ังเทคนิคในการขับเคลื่อน
แนวทางการจัดการดังกล�าว ตลอดจนเสนอข&อแนะนําและการปรับแก&เพ่ือให&แนวทางการจัดการองค�การ
ไม�แสวงหาผลกําไร ประเภทศาลเจ&าในความปกครองของกระทรวงมหาดไทยสู�การเป*นองค�การท่ียั่งยืน
มีความสมบูรณ�มากยิ่งข้ึน 
  ท้ังนี้ จากผลการวิจัยตามข้ันตอนการวิจัยท่ี 3.1 ทําให&เกิดผู&วิจัยปรับแก&ไขแนวทาง 
การจัดการดังกล�าวตามข&อเสนอแนะ และสามารถนําเสนอแนวทางการจัดการองค�การไม�แสวงหา
ผลกําไรประเภทศาลเจ&าในความปกครองของกระทรวงมหาดไทยสู�การเป*นองค�การท่ียั่งยืนไปสู�การปฏิบัติ 
ตามตารางท่ี 8 และภาพท่ี 5  
 
2.การอภิปรายผลการวิจัย 

2.1 การอภิปรายผลการวิจัยในประเด็นการประเมินและทบทวนสถานภาพการดําเนินงาน
ขององค(การไม*แสวงหาผลกําไร ประเภทศาลเจ�าในความปกครองของกระทรวงมหาดไทย 

2.1.1 ข&อมูลด&านลักษณะสําคัญ สถานภาพองค�การและการกํากับดูแล 
   ศาลเจ&าในความปกครองของกระทรวงมหาดไทย เป*นองค�การทางความเชื่อ
และศาสนา  มีเปqาหมายในของจัดต้ังเพ่ือการประกอบกิจกรรมในเชิงความศรัทธาและพิธีกรรมทาง
ความเชื่อทางศาสนา รวมท้ังเปqาหมายในเชิงกิจกรรมสาธารณะประโยชน�เพ่ือสังคม โดยไม�มุ�งหวัง
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ผลกําไรในการดําเนินงานตามภารกิจขององค�การ รวมท้ังอาศัยทรัพยากรเพ่ือการดําเนินงานจากการ
บริจาคและการสนับสนุนจากผู&ท่ีมีความเลื่อมใสศรัทธาจากสังคม  
   โดยบทบาทความสําคัญและภารกิจหน&าท่ีของศาลเจ&า พบว�า เกิดข้ึนมาด&วย
วัตถุประสงค�หลักท่ีต&องการดําเนินงานตามระบบความเชื่อทางลัทธิศาสนา ซ่ึงใช&เป*นแหล�งถ�ายทอดคําสอน
และแนวปฏิบัติ เป*นสถานท่ีประกอบพิธีกรรมและเป*นแหล�งศูนย�รวมใจของชาวไทยเชื้อสายจีนท่ีสืบ
เจตนารมณ�ของประเพณีและขนบธรรมเนียมปฏิบัติสืบจากบรรพบุรุษจากรุ�นสู�รุ�นต�อกันมา รวมท้ัง
บทบาทของความเป*นองค�การชุมชนหรือสังคม ที่ทําหน&าที่ช�วยเหลือและสนับสนุนการพัฒนาสังคม
ด&านต�างๆ เช�น สังคมสงเคราะห� โรงเรียน โรงพยาบาล และศูนย�รวมชุมชน ซ่ึงถือเป*นลักษณะของ
องค�การไม�แสวงหาผลกําไร (Non – Profit Organization: NPO) ที่สอดคล&องกับแนวคิดของ 
Payton (1988) และ Keating and Frumkin (2001) ท่ีอธิบายลักษณะขององค�การไม�แสวงหาผลกําไร 
ท่ีเป*นองค�การการกุศล (philanthropy) มีเปqาหมายในการดําเนินงานเพ่ือการกุศลและเพ่ือสังคม โดย
เน&นการกระจายบริการสาธารณะหรือผลจากการดําเนินงานไปยังผู&ท่ีเก่ียวข&อง เพ่ือบริการสาธารณะ
ไปยังผู&ด&อยโอกาสหรือผู&ท่ีต&องการ (voluntary action for the public good) ดําเนินงานด&วยการ
รับบริจาค ระดมทุนหรือเสียสละเงินหรือกําลังกายจากประชาชนในสังคม  เช�นเดียวกับ Ott (2001: 
101) ท่ีนําเสนอวิธีการดําเนินงานขององค�การไม�แสวงหาผลกําไรด&วยการขับเคลื่อนองค�การผ�านพลัง
จากกลุ�มประชาชนท่ีสมัครใจเข&าร�วมผลักดันการดําเนินงานต�างๆ เพ่ือพัฒนา อันเป*นการสร&างคุณค�า
ในเชิงการเสริมสร&างศักยภาพของประชาชนในสังคม 
   จากความสอดคล&องดังกล�าว หากพิจารณาตามเกณฑ�ของ The International 
Classification of Non – profit Organization: ICNPO ศาลเจ&าจึงถือเป*นองค�การไม�แสวงหาผลกําไร
ประเภทท่ี 10 กลุ�มศาสนา (Religion) ท่ีทําหน&าท่ีเก่ียวกับความเชื่อทางศาสนา ในแง�ของพิธีกรรม 
ความเชื่อ ประเพณี การรักษา อนุรักษ� การประกอบพิธีกรรม และการเผยแพร� รวมท้ังองค�การ
ส�งเสริม สนับสนุน คุ&มครองและการศึกษา (ICNPO, 2016) ซ่ึงเป*นลักษณะเดียวกันกับศาลเจ&าใน
ความปกครองของกระทรวงมหาดไทย ท่ีเป*นองค�การไม�แสวงหาผลกําไร ท่ีทําหน&าท่ีในเชิงการบริการ
สาธารณะ ด&วยการดําเนินงานด&านความเชื่อเพ่ือเป*นท่ีพ่ึงและเป*นสถานท่ีประกอบกิจกรรมตามความเชื่อ
เหล�านั้นให&กับสังคม รวมท้ังมีบทบาทเพ่ือสังคมในเชิงการพัฒนาร�วมกับภาครัฐ  
   จากผลการศึกษา พบว�า ในสังคมไทยมีศาลเจ&า จํานวนมากกว�า 20,000 ศาลเจ&า 
และมีความหลากหลายในมิติการจัดต้ัง ลัทธิความเชื่อ รูปเคารพบูชา พิธีกรรมและการดําเนินการ ซ่ึง
สามารถแบ�งตามลักษณะสําคัญออกเป*นประเภทต�างๆ เช�น ประเภทมิติการจัดต้ังและลักษณะองค�การ 
ประเภทมิติตามลัทธิความเชื่อและรูปเคารพบูชา ประเภทมิติการดําเนินพิธีกรรมและประเภทมิติการ
ดําเนินการ ซ่ึงหากพิจารณาในมิติการดําเนินการท่ีเป*นการพิจารณาจากสถานะภาพขององค�การท่ีมิใช�
การดําเนินงานในลักษณะนิติบุคคล ทําให&สามารถแบ�งศาลเจ&าออกเป*น 2 ประเภท ได&แก� ประเภทแรก 
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คือ ศาลเจ&าในความปกครองของกระทรงมหาดไทย ท่ีมีการข้ึนทะเบียนเป*นศาลเจ&าตามกฎเสนาบดี 
ว�าด&วยท่ีกุศลสถานชนิดศาลเจ&า พ.ศ. 2463 ซ่ึงปoจจุบันมีศาลเจ&าในความปกครองของกระทรวงมหาดไทย 
จํานวนท้ังสิ้น 679 แห�งท่ัวประเทศ และประเภทท่ีสอง คือ ศาลเจ&าเอกชนท่ีเป*นศาลเจ&าท่ีนอกเหนือจาก
การข้ึนทะเบียนและจดทะเบียนใดในทางนิติบุคคล 
   ศาลเจ&าในความปกครองของกระทรวงมหาดไทย เป*นประเภทศาลเจ&าท่ีข้ึน
ทะเบียนเป*นศาลเจ&าตามกฎเสนาบดี ว�าด&วยท่ีกุศลสถานชนิดศาลเจ&า พ.ศ. 2463 ออกความตามความ
ในพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท&องท่ี พ.ศ. 2457 มาตรา 123 เป*นศาลเจ&าประเภทท่ีมีกรรมสิทธิ์
ท่ีดินเป*นของทางราชการหรือรัฐบาล และจดทะเบียนในความปกครองของกระทรวงมหาดไทย โดยมี
กรมการปกครอง เป*นผู&ดําเนินการกํากับดูแลและควบคุมนโยบายหรือทิศทางต�างๆ ของศาลเจ&า 
(กรมการปกครอง, 2559)  
   ด&วยเหตุนี้ ศาลเจ&าในความปกครองของกระทรวงมหาดไทย จึงถือเป*นศาลเจ&า
ท่ีเป*นองค�การไม�แสวงหาผลกําไรในลักษณะเฉพาะ ท่ีมีความเป*นองค�การสาธารณะ ท่ีมิใช�หน�วยงาน
ภาครัฐและมิใช�องค�การภาคเอกชนท่ีแสวงหาผลกําไร แต�ไม�มีความเป*นนิติบุคคล ดําเนินงานภายใต&
การกํากับดูแลตามทิศทางและนโยบายภาครัฐหรือในความปกครองของกระทรวงมหาดไทย รวมท้ัง
กรรมสิทธิ์ของทรัพย�สินและสินทรัพย�ต�างๆ ถือเป*นเอกสิทธิ์ของรัฐ จึงนับเป*นองค�การไม�แสวงหา
ผลกําไรท่ีมีลักษณะต�างจากหลักการขององค�การไม�แสวงหาผลกําไรท่ัวไปในประเด็นความเป*นอิสระ
จากภาครัฐ ตรงกันข&ามกับแนวคิดของ Worth (2012: 45 –73) ท่ีนําเสนอคุณลักษณะขององค�การ
องค�การไม�แสวงหาผลกําไรท่ัวไป ท่ีมีความเป*นอิสระจากองค�การภาครัฐ (government sectors) 
และมิใช�องค�การภาคเอกชนที่แสวงหาผลกําไร (profit and business sectors) ถือเป*นองค�การ
ภาคท่ีสาม (third sector) ท่ีมีส�วนในการดําเนินกิจกรรมต�างๆ ของสังคมร�วมกับภาครัฐและภาคเอกชน 
   ท้ังนี้ ถึงแม&ศาลเจ&าในความปกครองของกระทรวงมหาดไทย จะเป*นองค�การ 
ไม�แสวงหาผลกําไรตามท่ีกล�าวมาข&างต&น แต�ด&วยลักษณะที่มีฐานะเป*นองค�การในความปกครองของ
ภาครัฐ จึงมีกระบวนการในการดําเนินงานท่ีมีลักษณะเฉพาะ ซ่ึงมีกลไกในการดําเนินงานด&วยการเป*น
องค�การในความปกครองของกระทรวงมหาดไทย โดยมีกรมการปกครองทําหน&าที่กํากับดูแลและ
ควบคุมผ�านงานทะเบียนศาลเจ&า และขับเคลื่อนการดําเนินงานภายใต&กฎเสนาบดี ว�าด&วยท่ีกุศลสถาน
ชนิดศาลเจ&า พ.ศ. 2463 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว�าด&วยการเงินของศาลเจ&า พ.ศ. 2520 
และมีการกําหนดโครงสร&างการบริหารงานผ�านคณะกรรมการควบคุมตรวจตราสอดส�องกิจการต�างๆ 
ของศาลเจ&า ซ่ึงมีปลัดกระทรวงมหาดไทยเป*นประธาน  
   โดย กรมการปกครองมีการกํากับดูแลศาลเจ&าใน 2 มิติ คือ 1) มิติการกํากับ
ดูแลความสงบเรียบร&อยและหลักการสําหรับการบริหารจัดการศาลเจ&าในความปกครองของ
กระทรวงมหาดไทย ท่ีดําเนินการให&เป*นไปตามข&อบัญญัติในกฎเสนาบดี ว�าด&วยท่ีกุศลสถานชนิดศาลเจ&า 
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พ.ศ. 2463 และ 2) มิติการจัดการทางด&านการเงินที่เกี่ยวข&องกับศาลเจ&าในความปกครองของ
กระทรวงมหาดไทย ให&เป*นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว�าด&วยการเงินของศาลเจ&า พ.ศ. 2520 
อันเป*นระเบียบท่ีเก่ียวข&องกับการจัดหา การเก็บรักษา การใช&จ�ายและการสั่งจ�ายเงินในการดําเนินกิจการ
หรือการดําเนินงานของศาลเจ&าในความปกครองของกระทรวงมหาดไทย โดยมีหลักเกณฑ�การพิจารณา 
กําหนดอัตราค�าเช�า ค�าบํารุง และค�าปรับในการใช&ประโยชน�ในท่ีดินของศาลเจ&า พ.ศ. 2549 เป*น
แนวทางสําคัญในการดําเนินการทางด&านการเงินให&เกิดความเป*นรูปธรรม ท่ีแสดงถึงบทบาทในการ
กํากับดูแลศาลเจ&าในความปกครองของกระทรวงมหาดไทยทางด&านการเงิน และมีงานทะเบียนศาลเจ&า 
ทําหน&าท่ีในงานด&านทะเบียนการจัดต้ังศาลเจ&าและการอุทิศท่ีดินให&เป*นสมบัติของศาลเจ&า การแต�งต้ัง
ผู&จัดการปกครองศาลเจ&าและผู&ตรวจตราดูแลศาลเจ&า การขอเช�าอาคารหรือท่ีดินและการขอต�ออายุ
สัญญาเช�าอาคารหรือท่ีดินของศาลเจ&า การขออนุญาตก�อสร&างหรือบูรณะซ�อมแซมอาคารในท่ีดินของ
ศาลเจ&า และการระวังรักษาแนวเขตท่ีดินของศาลเจ&า  
   จากบทบาทของกรมการปกครองและงานทะเบียนศาลเจ&าดังกล�าว สะท&อนถึง
การแสดงบทบาทในการจัดการปกครององค�การในความปกครอง โดยมีจุดเน&นสําคัญในด&านการดูแล
ความม่ันคง (กรมการปกครอง, 2559)  ซ่ึงสอดคล&องกับผลการวิจัยในประเด็นพัฒนาการสําคัญท่ีทําให&
ศาลเจ&ามีการขึ้นทะเบียนเป*นศาลเจ&าในความปกครองของกระทรวงมหาดไทย ท่ีเป*นผลมาจาก
นโยบายด&านความม่ันคงและด&านการสร&างสังคมท่ีทันสมัยในยุค จอมพล ป.พิบูลสงคราม จึงเป*น
สาเหตุสําคัญท่ีทําให&กระทรวงมหาดไทย โดยกรมการปกครอง ทําหน&าท่ีกํากับดูแลศาลเจ&าในความ
ปกครอง ท้ังนี้ กรมการปกครองทําหน&าท่ีกํากับดูแลใน 2 ประเด็นหลักๆ คือ ด&านความสงบเรียบร&อย
และด&านการเงิน ซ่ึงเป*นหลักการตามกฎหมายท่ีเก่ียวข&องท้ัง 2 ฉบับตามท่ีกล�าวมา 

2.1.2 ข&อมูลด&านการจัดการและการดําเนินงาน 
   เม่ือพิจารณาถึงผลการวิจัยท่ีแสดงข&อมูลด&านการจัดการขององค�การไม�แสวงหา
ผลกําไรประเภทศาลเจ&าในความปกครองของกระทรวงมหาดไทย สามารถจําแนกรายละเอียดตาม
ประเด็นต�างๆ ออกเป*นกลุ�มต�างๆ ดังนั้น 

1. ทรัพยากรในการดําเนินงาน (Input) ประกอบด&วย โครงสร&างและบุคลากร
ท่ีเก่ียวข&อง งบประมาณ ทรัพย�สิน/ถาวรวัตถุ/วัสดุอุปกรณ�และหลักการบริหารของศาลเจ&า 

2. กิจกรรมหรือภารกิจในการดําเนินงาน (Process) ประกอบด&วย กิจกรรม/
ภารกิจของศาลเจ&า และกลยุทธ�ในการดําเนินงาน 

3. เปqาหมายและผลลัพธ�ในการดําเนินงาน (Output) ประกอบด&วย เปqาหมาย
ของการดําเนินงาน ผลลัพธ�ท่ีเกิดข้ึนและตัวชี้วัดความสําเร็จ 

4. ภาพสะท&อน (Feedback) และปoจจัยท่ีส�งผลกระทบต�อการดําเนินงาน
(Environment) ประกอบด&วย ผลกระทบจากการดําเนินงานและปoจจัยแวดล&อมท่ีส�งผลต�อการดําเนินงาน 
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   จากข&อมูลท้ัง 4 กลุ�มดังกล�าว เป*นการพิจารณาการดําเนินงานของศาลเจ&าตาม
มุมมองเชิงระบบ (Systematic approach) ตามข&อเสนอจากงานวิจัยของ วุฒิชัย อารักษ�โพชฌงค�
และ พิทักษ� ศิริวงศ� (2558) เรื่อง รูปแบบและกลยุทธ�การดําเนินงานของโรงเจศาลเจ&า สังกัดกรมการปกครอง 
กระทรวงมหาดไทย ในจังหวัดสมุทรสงคราม ที่นําเสนอกรอบทฤษฎีฐานรากสําหรับการวิเคราะห�
กระบวนการดําเนินงานของศาลเจ&า และงานวิจัยของศรัณญา กาญจนวงศ� และคณะ (2559) เรื่อง 
รูปแบบและกลยุทธ�การดําเนินงานของมูลนิธิสว�างเบญจธรรม จังหวัดสมุทรสงคราม  

   ท้ังนี้ หากพิจารณาจากผลการวิจัยเก่ียวกับข&อมูลการจัดการและการดําเนินงาน
ขององค�การไม�แสวงหาผลกําไรประเภทศาลเจ&าในความปกครองของกระทรวงมหาดไทย พบว�า มี
ความสอดคล&องกับผลการวิจัยของ วุฒิชัย อารักษ�โพชฌงค�และ พิทักษ� ศิริวงศ� (2558) เป*นส�วนใหญ� 
มีเพียงบางประเด็นท่ีเป*นข&อมูลท่ีเกิดข้ึนเพ่ิมเติมจากการวิจัยครั้งนี้ ประกอบด&วย 

1. ข&อมูลโครงสร&างองค�การ ท่ีนอกจากการกําหนดโครงสร&างองค�การจากการ
แต�งต้ังผู&จัดการปกครองและผู&ตรวจตราสอดส�องตามกฎเสนาบดี ว�าด&วยที่กุศลสถานชนิดศาลเจ&า 
พ.ศ. 2463 แล&ว ศาลเจ&ายังมีการกําหนดโครงสร&างแบบต�างๆ ข้ึนมาเพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานให&เกิด
ประสิทธิภาพ เช�น โครงสร&างแบบคณะกรรมการประจํา โครงสร&างแบบผสมระหว�างคณะกรรมการ
ประจําและคณะกรรมการดําเนินงานตามวาระ โครงสร&างการดําเนินงานแบบมูลนิธิ และโครงสร&าง
แบบคณะกรรมการดําเนินงานตามวาระ  

2. หลักการบริหาร ท่ีพบว�าในการบริหารศาลเจ&านอกจากมีกฎเสนาบดีว�าด&วย
กุศลสถานชนิดศาลเจ&า พ.ศ. 2463 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว�าด&วยการเงินของศาลเจ&า 
พ.ศ. 2520 เป*นแนวทางสําคัญในการดําเนินงาน ยังมีหลักเกณฑ�ท่ีกรมการปกครองกําหนดท่ีใช&ในการ
ประกวดรางวัลศาลเจ&าบริหารงานดีเด�นของกระทรวงมหาดไทย ท่ีมาตรฐานสําหรับการบริหารและ
การดําเนินงาน 

3. กลยุทธ�ของการบริหารและดําเนินงานของศาลเจ&า ท่ีแบ�งออกเป*น 3 จุดเน&น
ทางกลยุทธ� ได&แก� เน&นการสร&างรายได&จํานวนมากๆ  เน&นการสร&างชื่อเสียงให&กับศาลเจ&า และเน&นการสร&าง
ความเข&มแข็งทางการบริหาร ทีทําให&กลยุทธ�ในการดําเนินงานของศาลเจ&าต�างๆ แตกต�างกันไป 

4. ปoจจัยท่ีส�งผลกระทบต�อการดําเนินงาน ที่มีการนําเสนอท้ังในลักษณะของ
มิติปoจจัยสนับสนุน ท่ีส�งผลดีต�อการบริหารและการดําเนินงาน และปoจจัยถ�วง ท่ีเป*นปoจจัยในเชิงของ
ความเสี่ยงและอุปสรรคต�อการบริหารและการดําเนินงาน 

   จากข&อมูลท่ีแตกต�างจากงานวิจัยของ วุฒิชัย อารักษ�โพชฌงค�และ พิทักษ� ศิริวงศ� 
(2558) อาจมีความเก่ียวข&องของหน�วยการวิเคราะห� (Unite of analysis) ท่ีกว&างข้ึน ครอบคลุมศาลเจ&า
ท่ัวประเทศ จึงส�งผลให&ผลการศึกษามีความแตกต�างและครอบคลุมประเด็นข&อมูลด&านการจัดการ
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มากยิ่งข้ึน ซ่ึงสามารถประยุกต�ใช&ข&อมูลที่เกิดขึ้นในการวิเคราะห�ร�วมกันกับกรอบทฤษฎีฐานราก
สําหรับการวิเคราะห�กระบวนการดําเนินงานของศาลเจ&าท่ีเกิดข้ึนอยู�เดิมมาประกอบ 
   ท้ังนี้ ผลการวิจัยด&านการจัดการและการดําเนินงาน เม่ือพิจารณาตามประเด็นต�างๆ 
ท่ีกล�าวมาข&างต&น จะพบสาระสําคัญท่ีน�าพิจารณา กล�าวคือ 
   ปoญหาสําคัญท่ีทําให&ศาลเจ&าในความปกครองของกระทรวงมหาดไทย มีความเสี่ยง
ต�อความอยู�รอดและความยั่งยืนขององค�การ คือ ปoญหาด&านทรัพยากรในการดําเนินงาน (Input) 
โดยเฉพาะอย�างยิ่ง คือ ปoญหาด&านบุคลากรและงบประมาณ ท่ีมีอยู�อย�างจํากัดและแปรผันไปตาม
ความเปลี่ยนแปลงของสภาพเศรษฐกิจ สังคมและการพัฒนา ซ่ึงทําให&สุ�มเสี่ยงไม�เพียงพอต�อการดํารงอยู�
ของศาลเจ&า จึงนําไปสู�ภาวการณ�ปรับตัวต�อการสร&างความอยู�รอดในการดําเนินงานของศาลเจ&า 
   ประเด็นแรก คือ การสร&างทรัพยากรท่ีเอ้ือต�อการดําเนินงานเพ่ือความอยู�รอด 
ด&วยการแสวงหาและใช&ทรัพยากรท่ีมีอยู�ให&เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และหาหนทางในการขจัดปoญหาท่ี
ส�งผลต�อทรัพยากรท่ีใช&ในการดําเนินงาน เช�น การปรับโครงสร&างการดําเนินงานท่ีจัดต้ังเป*นสมาคม
หรือมูลนิธิ เพ่ือเป*นกลไกในการดําเนินงานท่ีมีประสิทธิภาพทางด&านการเงิน ท่ีมีรากฐานจากความไม�ทัน
กับยุคสมัยของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว�าด&วยการเงินของศาลเจ&า พ.ศ. 2520 และข&อจํากัด
จํานวนมากจากระเบียบดังกล�าว ท่ีส�งผลต�อการบริหารงบประมาณ 
   ประเด็นท่ีสอง คือ การสร&างจุดเน&นสําหรับการดําเนินงานที่เน&นกลยุทธ�ด&าน
การสร&างรายได&จํานวนมากๆ เพ่ือเป*นกลไกในการดําเนินงานเพ่ือให&เกิดทรัพยากรในการดําเนินงาน
ท่ีมากเพียงพอต�อการดําเนินงาน ทําให&ประเด็นเกี่ยวกับรายได&ถูกนําไปควบรวมกับกิจกรรม ภารกิจ
และทิศทางการดําเนินงานในลักษณะต�างๆ  
   จากการปรับตัวของศาลเจ&าต�อความอยู�รอด จะพิจารณาได&ว�ามีจุดเน&นท่ีสําคัญ
ท่ีการสร&างรายได&ให&เกิดข้ึนเพ่ือการดําเนินงานท่ีเพียงพอ ซ่ึงจุดเน&นในการดําเนินงานดังกล�าว ถือเป*น
ความสุ�มเสี่ยงท่ีอาจนําไปสู�ความเสื่อมศรัทธาของผู&มาร�วมทําบุญและสังคม ท่ีอาจมองการดําเนินงาน
ของศาลเจ&าเป*นในเชิงการประกอบธุรกิจทางความเชื่อ หรือ พุทธพาณิชย� ได&ในท่ีสุด  
   ท้ังนี้ หากวิเคราะห�ถึงการดําเนินงานของศาลเจ&าในความปกครองของ
กระทรวงมหาดไทยในปoจจุบัน อาจกล�าวได&ว�า ศาลเจ&าต�างๆ กําลังดําเนินงานในทิศทางท่ีตรงกันข&าม
กับหลักการท่ีควรจะเป*น อันหมายถึง ศาลเจ&าจําเป*นต&องบริหารและดําเนินงานเพ่ือให&เกิดความ
เลื่อมใสศรัทธา (Believability) และใช&ความเลื่อมใสศรัทธาดังกล�าวให&เป*นกลไกในการสร&างทรัพยากร
สําหรับการดําเนินงานท่ียั่งยืน ซ่ึงสอดคล&องกับแนวคิดของวุฒิชัย อารักษ�โพชฌงค�และ พิทักษ� ศิริวงศ� 
(2558) ท่ีเชื่อว�าความเลื่อมใสศรัทธาเป*นตัวแปรสําคัญในการสร&างและสนับสนุนทรัพยากรในการ
ดําเนินงานและ กองแผนและนโยบาย สํานักผังเมือง กรุงเทพมหานคร (2554)  ท่ีเชื่อว�าการสร&าง
ความน�าเชื่อถือมีความสําคัญอย�างยิ่งต�อการดําเนินงานและการสืบทอด 
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2.1.3 ข&อมูลการประเมินและทบทวนสถานภาพการดําเนินงาน 
   จากลักษณะของการดําเนินงานและข&อมูลทางการจัดการท่ีเกิดข้ึน จึงสะท&อน
ถึงสถานภาพการดําเนินงานของศาลเจ&าในความปกครองของกระทรวงมหาดไทยท่ีเกิดจากการ
ประเมินสถานภาพการดําเนินงานขององค�การ โดยแบ�งออกเป*นประเด็นต�างๆ ดังนี้ 

1. จุดแข็งของการดําเนินงานของศาลเจ&าในความปกครองของกระทรวงมหาดไทย 
ท่ีเกิดจากลักษณะการเป*นองค�การไม�แสวงหาผลกําไรท่ีมีการดําเนินงานทางด&านความเชื่อและดําเนิน
กิจกรรมในเชิงสาธารณะโยชน� และเป*นองค�การในความปกครองของภาครัฐ ที่มีกฎหมายและ
กฎเกณฑ�ต�างๆ ในการกํากับดูแลและเป*นมาตรฐานทางการทางปฏิบัติ รวมท้ังการมีต&นทุนท่ีสําคัญ
ทางด&านศิลปวัฒนธรรม ประเพณี โบราณวัตถุและโบราณสถาน ตลอดจนการมีจุดยุดเหนี่ยวทางจิตใจ
ร�วมกัน คือ เทพเจ&าท่ีเคารพร�วมกัน จึงถือเป*นจุดแข็งท่ีสําคัญของการบริหารและการดําเนินงาน 

    หากพิจารณาสาเหตุสําคัญ ท่ีเป*นสิ่งทําให&เกิดจุดแข็ง อาจกล�าวได&ว�า จุดแข็ง
ของการบริหารและการดําเนินงานเกิดจากปoจจัย 3 ประการ คือ ประการแรก ความน�าเลื่อมใสศรัทธา
ต�อภารกิจและการดําเนินงาน ประการที่สอง ภาพลักษณ�ที่ดี และประการสุดท&าย การมีต&นทุนท่ี
สามารถต�อยอดมูลค�าได& 

2. จุดอ�อนในการดําเนินงานของศาลเจ&าในความปกครองของกระทรวงมหาดไทย 
ประกอบด&วย การดําเนินงานผ�านระบบราชการท่ีมีข้ันตอนจํานวนมาก ศาลเจ&าไม�มีฐานะเป*นนิติบุคคล 
การขาดการรวมตัวในระบบภาคีเครือข�ายเพ่ือสนับสนุนกิจกรรมและการดําเนินงานร�วมกัน การขาด
การมีส�วนร�วมในการดําเนินงานร�วมกับกรมการปกครอง การขาดผู&สืบทอดและผู&เชี่ยวชาญในด&าน
ภาษาจีน การขาดการจัดการข&อมูล ความรู&และภูมิปoญญาสําหรับการดําเนินงาน การขาดการสํารวจ 
บันทึกทะเบียนและอนุรักษ�ทรัพย�สินท่ีเป*นโบราณสถานและวัตถุต�างๆ ท่ีเหมาะสม การขาดการปรับตัว
ให&เท�าทันกับความเปลี่ยนของยุคสมัยและสังคม การขาดเสถียรภาพทางด&านงบประมาณและการ
ดําเนินงานด&วยกลยุทธ�ท่ีมีจุดเน&นทางด&านตัวเงินมากเกินไป  
    หากพิจารณาสาเหตุสําคัญ ที่ทําให&เกิดจุดอ�อนของการบริหารและการ
ดําเนินงาน อาจวิเคราะห�ได&ว�า จุดอ�อนในการบริหารและการดําเนินงาน เป*นผลมากจากการขาด
สมรรถนะในทางการบริหารจัดการองค�กรให&มีประสิทธิภาพ ระบบความสัมพันธ� กลไกในการบริหารงาน
ของภาครัฐและการดําเนินงานท่ีไม�เอ้ือต�อการบริหารจัดการ รวมทั้งศาลเจ&าดําเนินงานโดยที่ไม�มี
เครือข�ายความร�วมมือ จึงทําให&เป*นจุดอ�อนในการดําเนินงานของศาลเจ&าท่ีอาจกระทบต�อการบริหารงาน 
สอดคล&องกับงานวิจัยของ กองแผนและนโยบาย สํานักผังเมือง กรุงเทพมหานคร (2554) ศึกษา
รวบรวมศาสนสถานประเภทศาลเจ&าในเขตกรุงเทพมหานคร ป� พ.ศ. 2554  ท่ีสํารวจพบปoญหาของ
ศาลเจ&าในเขตกรุงเทพมหานคร เก่ียวกับปoญหาในเรื่องของการบริหารจัดการ ปoญหาในเรื่องของการ
สืบทอดและการอนุรักษ�อย�างถูกต&องและเหมาะสม และปoญหาเรื่องการสร&างความน�าเชื่อถือ 
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3. โอกาสในการดําเนินงานของศาลเจ&าในความปกครองของกระทรวงมหาดไทย 
พบว�า ศาลเจ&ามีโอกาสท่ีเอ้ือและสนับสนุนต�อการบริหารและการดําเนินงานหลายประการ ประกอบด&วย
เกิดผู&คนสนใจและมีความศรัทธาต�อศาลเจ&าจํานวนมาก การท�องเที่ยวที่เน&นการทําบุญในปoจจุบัน
เกิดข้ึนและได&รับความนิยมสูง กระแสความนิยมของภาษาและวัฒนธรรมจีนท่ีเป*นมีความเป*นสากล  
การเป*นสังคมผู&สูงอายุในอนาคตและความเจริญของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
    หากพิจารณาโอกาสในการดําเนินงาน กล�าวได&ว�า โอกาสส�วนใหญ�ท่ีเกิดข้ึน 
เป*นผลพวงมาจากความเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาของสังคมท่ีทันสมัย รวมท้ังการเกิดความเปลี่ยนแปลง
ด&านโครงสร&างประชากรและรสนิยมของคนสมัยใหม� ด&วยเหตุนี้ ศาลเจ&าสามารถนําโอกาสท่ีเกิดข้ึนมา
สร&างความได&เปรียบในการดําเนินงานได& 

4. อุปสรรคในการดําเนินงานของศาลเจ&าในความปกครองของกระทรวงมหาดไทย  
จากกฎหมายท่ีเก่ียวข&องขาดความทันสมัย  ความเปลี่ยนแปลงและผันผวนทางสังคมและเศรษฐกิจ  
รวมท้ังความท&าทายของค�านิยมและระบบทัศนคติของคนในสังคม ซึ่งเป*นอุปสรรคสําคัญต�อการ
ดําเนินงานของศาลเจ&า 

   หาพิจารณาถึงอุปสรรคในการดําเนินงาน อาจกล�าวได&ว�าความเปลี่ยนแปลง
ของสังคม และเศรษฐกิจ ทําให&ระบบความคิดของคนในสังคมเปลี่ยนแปลงไป รวมท้ังเศรษฐกิจท่ีไม�มี
เสถียรภาพย�อมส�งผลกระทบต�อการดําเนินงานอย�างหลีกเลี่ยงไม�ได& ตลอดจนกฎหมายท่ีเก่ียวข&องมี
ข&อจํากัดไปการปฏิบัติและขาดความทันสมัย จึงเป*นความเสี่ยงและเป*นปoจจัยถ�วงสําคัญต�อการบริหาร
และการดําเนินงานของศาลเจ&า 

   จากข&อมูลด&านสถานภาพการดําเนินงานของศาลเจ&าในความปกครองของ
กระทรวงมหาดไทย จึงนําไปสู�การทบทวนสถานภาพการดําเนินงาน เพ่ือกําหนดทิศทางของการพัฒนา 
ซ่ึงอธิบายได&ว�า 

1. ประเด็นท่ีควรยึดถือและประยุกต�ใช&ให&เกิดประโยชน�จากจุดแข็งขององค�กร 
ประกอบด&วย การดํารงเปqาหมาย บทบาทหน&าท่ีและภารกิจขององค�กรท้ังในเชิงพิธีกรรมตามความ
เชื่อและกิจกรรมท่ีเป*นสาธารณประโยชน�อย�างเหมาะสม การรักษาต&นทุนขององค�กรให&เกิดความยั่งยืน 
ท้ังในแง�ของภาพลักษณ� ตํานาน ความเชื่อ พิธีกรรม โบราณสถาน โบราณวัตถุและศิลปกรรมต�างๆ ท่ี
เป*นอัตลักษณ�สําคัญของศาลเจ&า การรักษาและพัฒนาทรัพยากรบุคคลในการดําเนินงาน ให&เป*น
ทรัพยากรต&นทุนสําหรับการสร&างทรัพยากรด&านอ่ืนๆ อย�างต�อเนื่อง และการยึดถือคุณธรรม จริยธรรม
และคําสอนตามหลักคําสอนของศาสนา ลัทธิความเชื่อหรือคําสอนจากองค�เทพเจ&าเก่ียวกับ “บาป บุญ 
คุณ โทษ” ให&เป*นกุศโลบายในการควบคุมทางสังคมและเป*นแรงดึงดูดความเลื่อมใสศรัทธาจากผู&คน 
อันก�อให&เกิดการเพ่ิมศักยภาพของทรัพยากรในการดําเนินงาน  
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    อันสอดคล&องกับข&อเสนอแนะจากงานวิจัยของ สรัญ เพชรรักษ� (2545) 
เรื่อง “ศาลเจ&า” คน และก�ง: การศึกษาความสัมพันธ�ระหว�างชุมชนและเทพเจ&าผ�านพิธีกรรมกินเจ 
ศาลเจ&าไหหลําบ&านปากกะแดะ” ในบางประเด็นท่ีเชื่อว�า ศาลเจ&ามีบทบาทสําคัญของชุมชนและสังคม 
ในฐานะองค�การท่ีทําหน&าท่ีกล�อมเกลาทางสังคมและเป*นแรงกระตุ&นให&เกิดการสนับสนุนการ
ดําเนินงานของศาลเจ&า ด&วยเหตุนี้ การดําเนินบทบาทในเชิงพิธีกรรมตามความเชื่อและกิจกรรมท่ีเป*น
สาธารณประโยชน�อย�างเหมาะสมและการรักษาประเพณีพิธีกรรมท่ีทรงคุณค�า รวมท้ังการยึดถือกลไก
ทางความเชื่อต�อองค�เทพเจ&า จึงเป*นแนวทางสําคัญในการสืบทอดและการดําเนินงานของศาลเจ&าให&
บรรลุผลสัมฤทธิ์ของเปqาหมายองค�การ และสอดคล&องกับ งานวิจัยของ เรือนแก&ว ภัทรานุประวัติ 
(2551) เรื่อง ศึกษาความต�อเนื่องและการเปลี่ยนแปลงของศาลเจ&าจีนในจังหวัดสมุทรสงคราม ท่ี
นําเสนอข&อเสนอแนะในการอนุรักษ�และพัฒนาศาลเจ&าจีนให&คงอยู�และดํารงไว&ซ่ึงบทบาทสําคัญ ด&วย
การจัดประเพณีและพิธีกรรมท่ีต�อเนื่องทุกป� ควรมีการรวบรวมเอกลักษณ�ของศาลเจ&าจีนในจังหวัด
สมุทรสงคราม และมีการมีการบันทึกประวัติ ความเป*นมา พิธีกรรมท่ีสําคัญเป*นลายลักษณ�อักษร  

2. ประเด็นท่ีควรปรับปรุงแก&ไข ท่ีเป*นจุดอ�อนของการบริหารและการดําเนินงาน
ท่ีควรแก&ไขปรับปรุง ประกอบด&วย การเสริมสร&างการบริหารจัดการองค�กรให&มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 
มาตรฐานคุณภาพ และองค�ความรู&ในการบริหารจัดการด&านต�างๆ อย�างเหมาะสม เพ่ือให&เกิดความพร&อม 
ความต�อเนื่องและความยั่งยืนในการดําเนินงาน การปรับปรุงระบบความสัมพันธ� กลไกในการบริหารงาน
ของภาครัฐและความรู&ความเข&าใจของผู&เก่ียวข&อง ให&เอ้ือต�อการบริหารและการดําเนินงานของศาลเจ&า 
และสามารถสร&างสมรรถนะทางการบริหารให&เกิดข้ึนกับองค�กรจากกลไก กิจกรรม และนโยบายของ
ภาครัฐท่ีเก่ียวข&อง และการสร&างระบบภาคีเครือข�ายความร�วมมือ ให&เกิดความร�วมมือขององค�กรภาค
ส�วนต�างๆ ท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคมและระหว�างศาลเจ&าด&วยกัน อันเป*นพลังในการ
ขับเคลื่อนบทบาทและภารกิจของศาลเจ&าให&เกิดความพร&อม ความต�อเนื่องและความยั่งยืนในการ
ดําเนินงาน 

    ซ่ึงมีความสอดคล&องกับงานวิจัยของ กองแผนและนโยบาย สํานักผังเมือง 
กรุงเทพมหานคร (2554) ศึกษารวบรวมศาสนสถานประเภทศาลเจ&าในเขตกรุงเทพมหานคร ป� พ.ศ. 
2554 ท่ีนําเสนอข&อเสนอสําหรับการพัฒนาศาลเจ&า ในประเด็นการปรับปรุงระบบการบริหารของศาลเจ&า 
และการสร&างความร�วมมือของเครือข�ายผู&ท่ีเก่ียวข&องกับการดําเนินงานของศาลเจ&าจากภาคส�วนต�างๆ 
ให&มีส�วนในการพัฒนาศาลเจ&า และสอดคล&องกับงานวิจัยของ เรือนแก&ว ภัทรานุประวัติ (2551) เรื่อง 
ศึกษาความต�อเนื่องและการเปลี่ยนแปลงของศาลเจ&าจีนในจังหวัดสมุทรสงคราม ท่ีนําเสนอข&อเสนอแนะ
ให&หน�วยงานของรัฐควรมีการสนับสนุนทางการเงิน และบุคลากรเพ่ือให&การดําเนินกิจกรรมทางศาสนา
เป*นไปด&วยความเหมาะสมและถูกต&องตามขนบธรรมเนียม 
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3. ประเด็นท่ีควรพัฒนาต�อยอด ท่ีเป*นโอกาสของศาลเจ&าท่ีสามารถพัฒนาต�อยอด
ให&เกิดการพัฒนาการดําเนินงานของศาลเจ&าในอนาคต ประกอบด&วย การพัฒนาศาลเจ&าให&สามารถ
รองรับกลุ�มคนทุกช�วงวัย ให&สามารถเข&าถึงศาลเจ&าได&ง�ายกว�าในอดีตท่ีผ�านมา เช�น การสร&างกิจกรรม
บําเพ็ญประโยชน�ท่ีเหมาะสมกับวัยรุ�น กิจกรรมบําบัดจิตให&กับคนผู&สูงอายุ เป*นต&น การพัฒนาศาลเจ&า
ให&เป*นแหล�งท�องเท่ียว แหล�งเรียนรู& แหล�งศึกษาวัฒนธรรมประเพณีและแหล�งพักผ�อนหย�อนใจ ซ่ึงถือ
เป*นอีกช�องทางในการเป{ดพ้ืนท่ีให&ผู&คนในกลุ�มต�างๆ ได&สามารถเข&าร�วมกับกิจกรรมของศาลเจ&า ท่ี
มากกว�าการประกอบพิธีกรรม การพัฒนาศาลเจ&าให&สามารถรองรับผู&สูงอายุอย�างเหมาะสม เช�น 
สิ่งอํานวยความสะดวก ทางเดินของรถเข็น ห&องน้ําสําหรับผู&สูงอายุ อาหารและเครื่องด่ืมท่ีเหมาะสม
กับผู&สูงอายุ หรือแม&แต�การให&บริการและการดําเนินงานท่ีต&องคํานึงลักษณะและพฤติกรมของผู&สูงอายุ
เป*นสําคัญ และการพัฒนาช�องทางในการประชาสัมพันธ� การสื่อสาร การเผลแพร�ข&อมูลและการกระจาย
ข�าวสารไปยังผู&ท่ีเก่ียวข&องและผู&ท่ีสนใจต�อกิจกรรมและการดําเนินภารกิจของศาลเจ&า ด&วยการอาศัย
ช�องทางของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารท่ีทันสมัยและรวดเร็ว 
    มีความสอดคล&องกับงานวิจัยของ นุกูล ธรรมจง และ นฤมิตร สอดศุข (2556) 
เรื่อง ศึกษาบทบาททางเศรษฐกิจและสังคมของศาลเจ&าจีนในเขตเทศบาลเมืองโพธาราม อําเภอโพธาราม 
จังหวัดราชบุรี ในประเด็นวัยรุ�นท่ีเป*นกลุ�มตัวแปรท่ีสําคัญ ท่ีอาจทําให&วัฒนธรรมทางภาษาจีนแต&จิ๋ว
และการไหว&เจ&าเลือนหายไป รวมท้ังสอดคล&องกับงานวิจัยของ วุฒิชัย อารักษ�โพชฌงค�และ พิทักษ� ศิริวงศ� 
(2558) ท่ีพบว�า กลุ�มผู&สูงอายุถือเป*นบุคลากรกลุ�มท่ีมีบทบาทและเข&าร�วมกิจกรรมของศาลเจ&า
มากกว�ากลุ�มอ่ืนๆ และแนวทางการพัฒนาศาลเจ&าในปoจจุบันท่ีเน&นการสร&างประโยชน�ให&กับสังคมด&วย
การเป*นแหล�งท�องเท่ียว แหล�งเรียนรู& แหล�งศึกษาวัฒนธรรมประเพณีและแหล�งพักผ�อนหย�อนใจ 
รวมท้ังการพัฒนาระบบการประชาสัมพันธ�ท่ีสามารถเข&าถึงได&ง�ายและตอบสนองทุกวัย ถือเป*นแนวทาง 
สําคัญในการสร&างการพัฒนาศาลเจ&า ด&วยเหตุนี้ การสร&างกิจกรรมและช�องทางการเข&าถึงท่ีเหมาะสม
กับคนทุกวัย เช�น วัยรุ�นและผู&สูงอายุ การพัฒนาศาลเจ&าให&เป*นแหล�งท�องเท่ียว แหล�งเรียนรู& แหล�ง
ศึกษาวัฒนธรรมประเพณีและแหล�งพักผ�อนหย�อนใจ รวมท้ังการประชาสัมพันธ�ท่ีทันสมัย จึงเป*น
ประเด็นท่ีควรพัฒนาและต�อยอดท่ีส�งผลในเชิงสนับสนุนการบริหารและการดําเนินงานของศาลเจ&า 

4. ประเด็นท่ีควรควบคุม หลีกเลี่ยงและจัดการความเสี่ยง จากอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนต�อ
การบริหารและการดําเนินงานจําเป*นต&องควบคุมและจัดการความเสี่ยงในประเด็นต�างๆ  คือ ควรสะท&อน
ข&อเสนอแนะหรือปoญหาต�างๆ ท่ีเก่ียวกับการบริหารและการดําเนินงานด&านการเงิน อันเป*นผลจาก
กฎหมายท่ีเก่ียวข&องให&กับกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย เพื่อนําไปสู�ข&อเสนอเชิงนโยบาย
สําหรับการปรับแก&หรือปรับปรุงกฎหมายให&มีความทันสมัยและเหมาะสมกับการดําเนินงาน ควรเร�งสร&าง
ความตระหนักรู&ถึงคุณค�าของศาลเจ&ากับชุมชนและสังคมโดยรอบ เพ่ือให&เกิดการมีส�วนร�วมและความ
ใกล&ชิดระหว�างชุมชนกับศาลเจ&า อันนําไปสู�ความผูกพันและความหวงแหนต�อการอนุรักษ�และการสืบทอด 
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ควรเร�งหาแนวทางสําหรับการสร&างความอยู�รอดให&เกิดข้ึนกับองค�กร ตามแนวทางการพ่ึงพาตนเอง 
และการใช&ทรัพยากรให&เกิดคุณค�าสูงสุด และควรหลีกเลี่ยงกิจกรรมหรือพิธีกรรมที่ไม�สร&างสรรค� 
หรือไม�เกิดประโยชน�ต�อสังคม รวมทั้งควรมีการอธิบายเหตุและผลของการดําเนินกิจกรรมหรือ
พิธีกรรมต�างๆ ให&ผู&ท่ีสนใจรับทราบและง�ายต�อการอธิบาย ตลอดจนสามารถอธิบายความเป*นไปตาม
เหตุผลทางศาสนา ลัทธิและระบบความเชื่อ โดยหลีกเลี่ยงการโต&แย&งท่ีนําไปสู�ความขัดแย&ง 
    สอดคล&องกับผลการวิจัยท่ี พบว�า ระเบียบที่เกี่ยวข&องกับการเงิน ถือเป*น
ปoญหาในการดําเนินงาน จึงควรมีการสะท&อนปoญหาเพื่อกําหนดหาทางแก&ไข และสอดคล&องกับ
ข&อเสนอแนะในการพัฒนาศาลเจ&าในบางประเด็นของ กองแผนและนโยบาย สํานักผังเมือง 
กรุงเทพมหานคร (2554) ท่ีนําเสนอว�า ควรสร&างการตระหนักรู&จากชุมชนและสังคมให&เกิดการรับรู&ถึง
คุณค�าของศาลเจ&า มรดกวัฒนธรรม ศิลปะและสถาปoตยกรรมต�างๆ ในการสร&างการสืบทอดและ
อนุรักษ� 
    จากผลการวิจัยในประเด็นการประเมินและทบทวนสถานภาพการดําเนินงาน
ขององค�การไม�แสวงหาผลกําไร ประเภทศาลเจ&าในความปกครองของกระทรวงมหาดไทยท่ีเกิดข้ึน 
ถือว�ามีความสําคัญต�อการกําหนดทิศทางในการสร&างความเป*นองค�การท่ียั่งยืนของศาลเจ&าในความ
ปกครองของกระทรวงมหาดไทย 

2.2 การอภิปรายผลการวิจัยในประเด็นการศึกษาทิศทางและนโยบายในการพัฒนาแนวทาง 
การจัดการองค�การไม�แสวงหาผลกําไร ประเภทศาลเจ&าในความปกครองของกระทรวงมหาดไทยสู�  
การเป*นองค�การท่ียั่งยืน 

2.2.1 ทิศทางและแนวโน&มของการพัฒนาแนวทางการจัดการศาลเจ&าในความปกครองของ
กระทรวงมหาดไทยสู�การเป*นองค�การท่ียั่งยืน จากการวิเคราะห�เอกสาร 

   ความเป*นองค�การท่ียั่งยืนขององค�การไม�แสวงหาผลกําไร ถือเป*นเปqาหมายของ
การของพัฒนาองค�การไม�แสวงหาผลกําไรให&สามารถเท�าทันกับความเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจและ
สังคม โดย Weerawardena et al. (2010) เห็นว�า ในปoจจุบันองค�การไม�แสวงหาผลกําไรต&องเผชิญ
กับภาวะความเปลี่ยนแปลง การแข�งขันและความท&าทายต�างๆ ทําให&ท&าทายต�อความอยู�รอดและ
ความยั่งยืน 
   หากพิจารณามิติความยั่งยืนขององค�การ ตามบริบทของศาลเจ&าในความปกครอง
ของกระทรวงมหาดไทย พบว�า จากผลการศึกษาด&านการประเมินและทบทวนสถานภาพการดําเนินงาน
ของศาลเจ&า มีความสุ�มเสี่ยงต�อการอยู�รอดของการบริหารองค�การ ความต�อเนื่องในการดําเนินงาน
และความยั่งยืนขององค�การ ท่ีมีผลมากจากความท&าทาย ความเสี่ยงและจุดอ�อนในการดําเนินงานท่ี
เกิดข้ึนด&วยเหตุผลตามที่กล�าวมาข&างต&น ซึ่งความกังวลเกี่ยวกับความยั่งยืนขององค�การ ท่ีศาลเจ&า
สามารถดํารงอยู�สืบต�อไปในอนาคตและมีความต�อเนื่องในการดําเนินภารกิจ กิจกรรมและพิธีกรรมต�างๆ 
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ตามความเชื่อและขนบธรรมเนียมท่ีสืบต�อกันมา โดยเป*นประเด็นความกังวลท่ีปรากฏจากผลการวิจัย
ท่ีเก่ียวข&องกับศาลเจ&า ได&แก� วุฒิชัย อารักษ�โพชฌงค�และ พิทักษ� ศิริวงศ� (2558) ดําเนินการวิจัย เรื่อง 
รูปแบบและกลยุทธ�การดําเนินงานของโรงเจศาลเจ&า สังกัดกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ใน
จังหวัดสมุทรสงคราม เรือนแก&ว ภัทรานุประวัติ (2551) ศึกษาความต�อเนื่องและการเปลี่ยนแปลงของ
ศาลเจ&าจีนในจังหวัดสมุทรสงคราม นุกูล ธรรมจง และ นฤมิตร สอดศุข (2556) ศึกษาบทบาททาง
เศรษฐกิจและสังคมของศาลเจ&าจีนในเขตเทศบาลเมืองโพธาราม อําเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี สรัญ 
เพชรรักษ� (2545) วิจัยเรื่อง “ศาลเจ&า” คน และก�ง: การศึกษาความสัมพันธ�ระหว�างชุมชนและเทพเจ&า
ผ�านพิธีกรรมกินเจ ศาลเจ&าไหหลําบ&านปากกะแดะ” และกองแผนและนโยบาย สํานักผังเมือง 
กรุงเทพมหานคร (2554) ศึกษารวบรวมศาสนสถานประเภทศาลเจ&าในเขตกรุงเทพมหานคร ป� พ.ศ. 
2554  

   ในข้ันตอนการวิจัยท่ีผู&วิจัยวิเคราะห�เอกสาร แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเก่ียวข&อง 
เพ่ือสังเคราะห�ทิศทางและแนวโน&มของการพัฒนาแนวทางการจัดการศาลเจ&าในความปกครองของ
กระทรวงมหาดไทย ผู&วิจัยแบ�งการวิเคราะห�แนวคิดและทฤษฎีออกเป*น 3 กลุ�ม ท่ีใช&สําหรับการพัฒนา
องค�การไม�แสวงหาผลกําไรไปสู�การเป*นองค�การท่ียั่งยืน ได&แก� (1) กลุ�มแนวคิดการพัฒนาองค�การ
ไม�แสวงหาผลกําไรให&เกิดความยั่งยืน (2) กลุ�มแนวคิดการพัฒนาองค�การให&เกิดการบริหารจัดการท่ีดี 
(Good Governance) และ (3) กลุ�มแนวคิดการบริหารปกครอง  (Governance) ซ่ึงเกิดประเด็นท่ี
น�าสนใจจากผลการวิเคราะห�เอกสารต�างๆ ดังกล�าว กล�าวคือ 

   หากพิจารณาหลักการสําคัญของกลุ�มแนวคิดการพัฒนาองค�การไม�แสวงหา
ผลกําไรให&เกิดความยั่งยืน ผู&วิจัย พบว�า แนวคิดท้ัง 3 กลุ�ม ต�างมีเนื้อหาและสาระสําคัญ ท่ีมีจุดเน&นท่ี
แตกต�างกันออกไป ซ่ึงเม่ือพิจารณาความสอดคล&องกับบริบทและลักษณะของศาลเจ&าในความปกครอง
ของกระทรวงมหาดไทย อาจต&องพิจารณาถึงความเหมาะสมและข&อจํากัดของการนําแนวคิดหรือ
ทฤษฎีจากการศึกษาแนวคิดต�างๆ ไปใช& กล�าวคือ 

1. กรณีหากยึดลักษณะการเป*นองค�การไม�แสวงหาผลกําไรของศาลเจ&าใน
ความปกครองของกระทรวงมหาดไทย แล&วอาศัยแนวคิดและทฤษฎีของกลุ�มแนวคิดการพัฒนาองค�การ
ไม�แสวงหาผลกําไรให&เกิดความยั่งยืน เป*นแนวทางสําหรับการพัฒนาอาจพบข&อจํากัดสําคัญ กล�าวคือ
แนวคิดส�วนใหญ�ที่เกี่ยวข&องกับการพัฒนาองค�การไม�แสวงหาผลกําไรสู�การเป*นองค�การท่ียั่งยืน 
มักเสนอการปรับเปลี่ยนองค�การสู�การประกอบการในเชิงธุรกิจ โดยมีแบบแผนการดําเนินตามอย�าง
ธุรกิจ  ในลักษณะการปรับองค�การให&เป*นแบบองค�การแบบผสมผสาน (hybrid organizations) หรือ
องค�การภาคท่ีสี่ (fourth sector) ระหว�างองค�การทางธุรกิจท่ีมีการดําเนินงานในรูปแบบองค�กรธุรกิจเอกชน 
(business model) แต�มุ�งเปqาหมายเชิงสังคมเพ่ือความเป*นองค�การสาธารณะ (Worth, 2012: 22 – 25, 
Smith, 2010) เน&นให&ความสําคัญกับประเด็นการเงินและการคลังเป*นหลัก (Wilkstrom, 1997, 
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Chetkovich and Frumkin, 2003) รวมท้ังการเน&นการประกอบการเพ่ือสังคม (social entrepreneur) 
และการตลาดเพ่ือสังคม (Social marketing) (Weerawardena, et al., 2010: 355, Peredo and 
Mclean, 2006, Binney and Brennan, 2011) 

    แต�ทว�า จุดเน&นที่เกิดขึ้นจากกลุ�มแนวคิดการพัฒนาองค�การไม�แสวงหา 
ผลกําไรให&เกิดความยั่งยืน ส�วนใหญ�ถือเป*นประเด็นท่ีมีความอ�อนไหวและความสุ�มเสี่ยงต�อการดําเนินงาน
ของศาลเจ&าในความปกครองของกระทรวงมหาดไทย ที่เป*นองค�การทางความเชื่อที่เกี่ยวข&องกับ
หลักการทางศาสนา และต&องดําเนินงานภายใต&นโยบายการกํากับและควบคุมโดยกรมการปกครอง 
กระทรวงมหาดไทย เก่ียวกับการห&ามเรี่ยไร�เงินและการแสวงหาผลกําไรในเชิงธุรกิจ (กรมการปกครอง, 
2559) และอาจสุ�มเสี่ยงต�อภาพลักษณ�การเป*น “ธุรกิจความเชื่อเชิงพาณิชย� หรือ พุทธพาณิชย�” 
(วุฒิชัย อารักษ�โพชฌงค�และ พิทักษ� ศิริวงศ�, 2558) 

2. กรณียึดถือว�าศาลเจ&าในความปกครองของกระทรวงมหาดไทยเป*นเสมือน
หน�วยงานของภาครัฐ จึงอาศัยแนวคิดและทฤษฎีจากกลุ�มแนวคิดการพัฒนาองค�การให&เกิดการ
บริหารจัดการท่ีดีหรือแนวคิดธรรมมาภิบาล (Good Governance)  ซ่ึงเป*นแนวคิดท่ีเน&นสร&างความมี
ประสิทธิผล ประสิทธิภาพและความประหยัดของการบริหารงานระบบต�างๆ ภายในองค�การ โดย 
World Bank (1989; 1992) เชื่อว�า องค�การท่ียั่งยืนต&องเกิดจากการมีกระบวนการบริหารจัดการท่ีดี
หรือมีระบบธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการองค�การ ซ่ึงความหมายดังกล�าว สอดคล&องกับการนําพา
องค�การสู�การพัฒนาท่ียั้งยืน (Sustainable development) (Rhodes, 1996) และสอดคล&องกับ
บริบทของสังคมไทย ตามพระราชกฤษฎีกาว�าด&วยหลักเกณฑ�และวิธีการบริหารกิจการบ&านเมืองท่ีดี 
พ.ศ. 2546 ที่ใช&แนวทางการบริหารที่ดีสําหรับองค�การทุกระดับ (สถาบันพระปกเกล&า, 2549; 
ลาชิต ไชยอนงค�, 2556; รัชยา ภักดีจิตต�, 2557: 22 – 23; สถาบันพระปกเกล&า, 2556) รวมท้ัง 
Maynard et al. (2001) ท่ีเชื่อว�า การสร&างกลไกในการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลหรือการบริหาร
จัดการท่ีดีให&เกิดกับองค�การไม�แสวงหาผลกําไร จะเป*นแนวทางสร&างความสําเร็จในการดําเนินงาน
ขององค�การไม�แสวงหาผลกําไร 
    หากยึดถือแนวคิดการบริหารจัดการท่ีดีหรือแนวคิดธรรมมาภิบาล (Good 
Governance) เป*นแนวทางในการพัฒนา อาจพบข&อจํากัดของกลุ�มแนวคิดการพัฒนาองค�การให&เกิด
การบริหารจัดการท่ีดี กล�าวคือ ถึงแม&แนวคิดดังกล�าวจะเป*นแนวคิดท่ีเน&นสร&างความมีประสิทธิผล 
ประสิทธิภาพและความประหยัดของการบริหารงานระบบต�างๆ ภายในองค�การ (internal system) 
แต�ทว�าเป*นการเน&นเพียงสภาพแวดล&อมภายโดยอาจมองข&ามสภาพแวดล&อมภายนอก  

    ท้ังนี้ ในทางตรงกันข&ามกับความคิดเห็นของ เรือนแก&ว  ภัทรานุประวัติ (2551) 
และนุกูล ธรรมจง และ นฤมิตร สอดศุข (2556) ท่ีกลับสะท&อนความสําคัญของ  สภาพแวดล&อมและ
ความเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยีและการพัฒนาท่ีสามารถสร&างความผันแปรกับ
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การบริหารท่ีมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ รวมท้ังการเป*นศาลเจ&าในความปกครองของกระทรวงมหาดไทย
ท่ี วุฒิชัย อารักษ�โพชฌงค�และ พิทักษ� ศิริวงศ� (2558) มีความคิดเห็นว�า ต&องคํานึงถึงกฎหมาย 
นโยบายหรือแนวทางในการกํากับดูแลของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย หรือการสร&างคุณค�า
และความร�วมมือต�างๆ ขององค�การกับชุมชนหรือสังคม ที่เป*นสภาพแวดล&อมภายนอกและยากต�อ
การควบคุม ซ่ึงมีผลต�อการบริหารและการดําเนินงาน และอาจส�งผลต�อการสร&างความยั่งยืนให&กับ
องค�การไม�แสวงหาผลกําไรประเภทศาลเจ&าในความปกครองของกระทรวงมหาดไทย จึงมิอาจใช&
แนวคิดดังกล�าวเป*นแนวคิดสําหรับการพัฒนาโดยลําพัง ซึ่งอาจต&องหาแนวทางอ่ืนๆ มาบูรณาการ
ร�วมกัน 

3. กรณีการพิจารณาถึงลักษณะการเป*นองค�การไม�แสวงหาผลกําไรในความ
ปกครองของรัฐ ของศาลเจ&าในความปกครองของกระทรวงมหาดไทย ที่มีการดําเนินงานในฐานะ
เสมือนองค�การ “ก่ึงรัฐ” ท่ีมิใช�องค�การภาครัฐและเอกชน มีการดําเนินงานตามเปqาหมายขององค�การ
ในแง�การสร&างประโยชน�และบริการสาธารณะ (Public services) ควบคู�ไปกับภาครัฐ โดยอาศัย
ความร�วมมือของประชาชนและผู&คนท่ีสนใจหรือศรัทธาต�อภารกิจองค�กร แต�ถูกกํากับดูแลโดยภาครัฐ
ในมิติกรรมสิทธิ์ของทรัพย�สิน นโยบาย และการดําเนินงานต�างๆ  

   ผู&วิจัยจึงพิจารณากลุ�มแนวคิดการบริหารปกครอง (Governance) ซ่ึงมีสาระสําคัญ
ท่ีจุดเน&นในแง�ของกระบวนการของการปกครองแนวใหม� (new process of governing) ท่ีเป*นการ
บริหารปกครองในลักษณะเครือข�ายความร�วมมือและการแสดงบทบาทความสัมพันธ�ระหว�างองค�การ
ภาครัฐ ภาคเอกชนและองค�การไม�แสวงหาผลกําไรในประเด็นท่ีเก่ียวข&องกับบริการสาธารณะ ท่ีมี
บทบาทในการพัฒนาสังคมควบคู�ไปกับภาครัฐ (Rhodes, 1997: 53)  

   หากพิจารณาในบริบทของศาลเจ&าในความปกครองของกระทรวงมหาดไทย
ตามแนวคิดการบริหารปกครอง ถือเป*นการแสดงถึงนัยความสัมพันธ�ที่มีต�อกันระหว�างภาครัฐกับ
ภาคเอกชนและองค�การไม�แสวงหาผลกําไรหรือศาลเจ&าในความปกครองของกระทรวงมหาดไทย ใน
ลักษณะท่ีกรมการปกครองที่ทําหน&าที่ปกครอง ดูแลและกํากับทิศทางขององค�การต�างๆ ในสังคม 
รวมท้ังศาลเจ&าในความปกครอง ซึ่งแสดงบทบาท 2 ลักษณะ คือการกํากับหรือในความปกครอง 
(steering) ตามการบริหารปกครองแบบเก�า (old governance) ท่ีเน&นวิธีการดําเนินงานแบบลําดับ
การบังคับบัญชา (hierarchical government) และบทบาทเป*นเพียงผู&กํากับดูแลและอํานวยความสะดวก 
ตามการบริหารปกครองแนวใหม� (new governance) ท่ีเน&นการดําเนินงานแบบแนวระนาบ (horizontal 
governing) เป{ดพ้ืนท่ีและโอกาสให&องค�การภาคส�วนต�างๆ ท่ีบทบาทและการมีส�วนร�วมกับการจัดการ
ประเด็นสาธารณะและบริการสาธารณะต�างๆ โดยมีการทํางานในลักษณะเครือข�ายทางสังคมท่ี
สามารถบริหารจัดการตนเอง (Rhodes, 1996; พัชรี สิโรรส, 2558: 89 - 90) และมีเปqาหมายสูงสุด 
คือ การสร&างการปกครองในระดับต�างๆ ของสังคมที่สามารถบริหารจัดการตนเองได&โดยปราศจาก
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รัฐบาลหรือภาครัฐ (governance without government) (Rhodes, 1996) และพยายามจํากัดและ
ลดบทบาทในการดําเนินงานของภาครัฐ ที่เป*นผู&ดําเนินกิจกรรมบริหารสาธารณะ ให&เป*นการเน&น
การเป{ดพ้ืนท่ีให&กับภาคส�วนต�างๆ ทั้งองค�การภาครัฐ เอกชนและประชาสังคม ให&มีส�วนร�วมในการ
ดําเนินงานและจัดการตนเอง รัฐเพียงทําหน&าท่ีกํากับดูแลอย�างห�างๆ (Bekkers et al., 2007: 3) 

   จากแนวคิดการบริหารปกครองตามสาระสําคัญท่ีกล�าวมา มีความสอดคล&อง
กับบริบทและลักษณะของศาลเจ&าในความปกครองของกระทรวงมหาดไทย ท่ีสามารถวิเคราะห�ได&จาก
ผู&แสดง (Actors) ท่ีมีบทบาทต�อการดําเนินงานขององค�กร อันเป*นแนวทางสําคัญของการวิเคราะห�ผู&มี
ส�วนเก่ียวข&องกับการดําเนินงานตามแนวคิดของ Rhodes (1996) ท่ีอาศัยหลักการของวิเคราะห�การ
แสดงปฏิสัมพันธ�หรือการปะทะสังสรรค�ระหว�างกันของสมาชิกหรือผู&แสดงในเครือข�ายปกครอง                     
ท่ีประกอบด&วยผู&มีส�วนเก่ียวข&องและมีบทบาทความสัมพันธ�เก่ียวข&องต�อกันระหว�างตัวแสดง 3 กลุ�ม 
ได&แก� (1) ศาลเจ&า (2) ภาครัฐโดยกรมการปกครองและ (3) เครือข�ายภาคประชาชนและสังคม 
ซ่ึงอธิบายได& ดังนี้ 

1. ผู&แสดงท่ีเป*นศาลเจ&า เป*นผู&แสดงบทบาทในการบริหารและดําเนินงานโดยตรง
กับองค�กร โดยมีผู&แทนในการบริหารที่เป*นผู&จัดการปกครอง ผู&ตรวจตราสอดส�อง คณะกรรมการ
บริหารและคณะกรรมการดําเนินงาน ซ่ึงมุ�งขับเคลื่อนองค�การให&บรรลุเปqาหมายของการจัดต้ัง 

2. ผู&แสดงท่ีเป*นภาครัฐ เป*นผู&แสดงบทบาทในควบคุม กํากับดูแล หรือปกครอง
ศาลเจ&าในความปกครอง ทําหน&าที่โดยกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ซึ่งลักษณะของ
ความสัมพันธ�ของกรมการปกครองท่ีมีต�อศาลเจ&าเป*นไปในรูปแบบการควบคุมดูแลหรือกํากับอยู�ห�างๆ 
(Steering) โดยกระทําการผ�านการมอบนโยบายให&ปฏิบัติ การควบคุมผ�านผู&จัดการปกครองและ
ผู&ตรวจตราสอดส�อง และควบคุมบัญชีและงบประมาณด&านการเงิน 

3. ผู&แสดงท่ีเป*นเครือข�ายภาคประชาชนและสังคม เป*นผู&แสดงบทบาทในการ
สนับสนุนการบริหารและการดําเนินงานของศาลเจ&า ด&วยการสนับสนุนช�วยเหลือและบริจาคกําลังทรัพย� 
กําลังแรงกายและความร�วมมือต�างๆ ท่ีใช&เป*นทรัพยากรในการดําเนินงาน 

   จากจุดเน&นของการแสดงบทบาทและความสัมพันธ�ของผู&แสดง (Actors)  จาก
ภาคส�วนต�างๆ ท่ีเก่ียวข&องกับการบริการสาธารณะ ท้ังในส�วนของภาครัฐ ภาคเอกชนองค�การไม�แสวงหา
ผลกําไร เครือข�ายประชาชนและสังคม ท่ีมีส�วนในการดําเนินกิจการสาธารณะหรือพัฒนาบริการ
สาธารณะร�วมกับภาครัฐ ซึ่งแสดงนัยความหมายของภาคส�วนของผู&แสดงต�างๆ มีส�วนในการ
ดําเนินงานของศาลเจ&าในความปกครองของกระทรวงมหาดไทย ทําให&ผู&วิจัยวิเคราะห�ได&ว�า แนวคิด
บริหารการปกครองจึงมีความเหมาะสมในการนํามาใช&กับบริบทของหน�วยการศึกษาครั้งนี้ 
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   ด&วยเหตุนี้ ทิศทางและแนวโน&มการพัฒนาแนวทางการจัดการศาลเจ&าในความ
ปกครองของกระทรวงมหาดไทยสู�การเป*นองค�การท่ียั่งยืน จึงประกอบด&วยการพัฒนาบทบาท กลไก
และความสัมพันธ�ของผู&แสดงท้ัง 3 กลุ�ม โดยอาศัยการประยุกต�แนวคิดของ Rhodes (1996: 652 - 667) 
ซ่ึงประกอบด&วย  

1. การพัฒนาผู&แสดงบทบาทตัวองค�การหรือศาลเจ&าในความปกครองของ
กระทรวงมหาดไทย ด&วยการกําหนดประเด็นการพัฒนาแนวทางการจัดการในมิติการบริหารองค�การ 
ด&วยการประยุกต�ใช&หลักการบริหารปกครองตามลักษณะการใช&แนวคิดธรรมาภิบาลในการบริหารงาน
และองค�การ (governance as  good governance) ซ่ึงเป*นหน&าความรับผิดชอบสําคัญของผู&แสดงท่ี
แสดงบทบาทตัวองค�การหรือศาลเจ&าท่ีต&องสร&างกลไกในเชิงการบริหารจัดการให&เกิดประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลสูงสุด และความน�าเชื่อถือและความเลื่อมใสศรัทธาจากการพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการท่ีดีให&เกิดข้ึนกับศาลเจ&า โดยดําเนินการบนพ้ืนฐานของกระบวนการมีส�วนร�วมและความร�วมมือ
ของสมาชิกท้ังในและนอกองค�การ รวมท้ังผสานความร�วมมือตามกลไก กฎหมายและมาตรการต�างๆ 
ของภาครัฐ เพ่ือให&เกิดศักยภาพ ความสามารถและความรับผิดชอบได&ในการบริหารจัดการตนเอง  

    จากการแนวคิดธรรมาภิบาลในการบริหารงานและองค�การเพ่ือให&เกิดการ
บริหารจัดการท่ีดี สอดคล&องกับหลักการและแนวคิดในการพัฒนาองค�การไม�แสวงหาผลกําไรสู�การ
เป*นองค�การที่ยั่งยืนของ Maynard et al. (2001) ที่นําเสนอแนวทางสร&างความสําเร็จในการ
ดําเนินงานขององค�การไม�แสวงหาผลกําไร ภายใต&แนวคิดการจัดการปกครอง (Governance) โดย
อธิบายด&วยแนวทางการบริหารจัดการแบบธรรมาภิบาล (Good Governance) และสอดคล&องกับ
การนําพาองค�การสู�การพัฒนาท่ียั้งยืน (Sustainable development) (World Bank, 1989; 1992, 
Rhodes, 1996)  

    ท้ังนี้หากพิจารณาถึงบริบทและลักษณะของศาลเจ&าในความปกครองของ
กระทรวงมหาดไทยในมิติองค�การในความปกครองของภาครัฐ จึงสอดคล&องกับบริบทของสังคมไทย ท่ี
ศาลเจ&าควรดําเนินงานให&สอดคล&องกับหลักการพระราชกฤษฎีกาว�าด&วยหลักเกณฑ�และวิธีการบริหาร
กิจการบ&านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ที่ใช&แนวทางการบริหารที่ดีสําหรับองค�การทุกระดับ (สถาบัน
พระปกเกล&า, 2549; ลาชิต ไชยอนงค�, 2556; รัชยา ภักดีจิตต�, 2557: 22 – 23; สถาบันพระปกเกล&า, 
2556) เพ่ือพัฒนาองค�การ รวมทั้งงานวิจัยของ Wellens and Jegers (2014) เรื่อง Effective 
governance in nonprofit organization: A literature based multiple stakeholder 
approach ท่ีพบว�า ธรรมาภิบาลมีความสําคัญต�อการดําเนินงานขององค�การไม�แสวงหาผลกําไร 

    ตลอดจนความสอดคล&องเชิงทฤษฎีกับแนวคิดรูปแบบการบริหารปกครอง
ของ Fenger and Bekkers (2007: 21 – 28) ในการบริหารปกครองรูปแบบท่ีเป*นหนทางหรือวิธีการ
สําหรับสร&างสมรรถนะและความสามารถรับผิดชอบได& (Governance at a Distance: Deregulation, 
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Performance and Accountability) ท่ีมีการปรับเปลี่ยนบทบาทโดยภาครัฐทําหน&าท่ีกํากับดูแล 
ส�วนองค�การท่ีอยู�ในการกํากับดูแล ต&องสร&างความไว&วางในการดําเนินงานและต&องมีการดําเนินการให&
เกิดสมรรถนะท่ีเหมาะสม พร&อมกับมีความพร&อมในความรับผิดชอบได&ต�อการดําเนินการ 

2. การพัฒนาผู&แสดงบทบาทภาครัฐหรือกรมการปกครอง ด&วยการกําหนด
ประเด็นการพัฒนาแนวทางการจัดการในมิติการปกครองจากภาครัฐ กลไกภาครัฐและความสัมพันธ�
กับภาครัฐ ด&วยการอาศัยหลักการการบริหารปกครองตามลักษณะการลดขนาดภาครัฐ (governance 
as minimal state) ลักษณะการจัดการภาครัฐแนวใหม� (governance as new public management) 
และลักษณะการบริหารงานด&วยระบบการเชื่อมโยงปฏิสัมพันธ�ทางสังคม (governance as socio – 
cybernetic system) เพ่ือให&เกิดบทบาทของภาครัฐที่เป*นเพียงผู&กํากับดูแลทิศทางและนโยบาย 
(steering) อยู�ห�างๆ และปรับกลไกและขั้นตอนของระบบราชการที่มีประสิทธิภาพอย�างเหมาะสม
และเอ้ืออํานวยต�อการดําเนินงานของศาลเจ&าในลักษณะขององค�การในความปกครองของภาครัฐ 
แต�มิใช�หน�วยงานราชการ รวมท้ังสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของศาลเจ&า อีกท้ังสนับสนุนและเชื่อม
ประสานความร�วมมือของเครือข�ายองค�การภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชนและสังคมให&มีบทบาท
ในการสนับสนุนการดําเนินงานของศาลเจ&าในความปกครองของกระทรวงมหาดไทยให&เกิดการพ่ึงพาตน
ได&อย�างเหมาะสม ตลอดจนเสริมสร&างการมีส�วนร�วมของเครือข�ายองค�การภาครัฐ ภาคเอกชน 
ภาคประชาชนและสังคมต�อการสนับสนุน เฝqาระวังและตรวจสอบการดําเนินงานของศาลเจ&า เพ่ือเป*น
กลไกในการควบคุมอย�างมีส�วนร�วม ซ่ึงเป*นหน&าความรับผิดชอบสําคัญของผู&แสดงที่แสดงบทบาท
ภาครัฐ 

    ท้ังนี้หากพิจารณาถึงบริบทและลักษณะของศาลเจ&าในความปกครองของ
กระทรวงมหาดไทยในมิติการปกครองจากภาครัฐ กลไกภาครัฐและความสัมพันธ�กับภาครัฐท่ีใช&
หลักการการบริหารปกครองตามลักษณะการลดขนาดภาครัฐ (governance as minimal state) 
ลักษณะการจัดการภาครัฐแนวใหม� (governance as new public management) และลักษณะ
การบริหารงานด&วยระบบการเชื่อมโยงปฏิสัมพันธ�ทางสังคม (governance as socio – cybernetic 
system) มีความสอดคล&องกับ แนวคิดของ Rhodes (1996) Bekkers et al. (2007: 3) และ พัชรี สิโรรส 
(2558: 89 - 90) ท่ีเห็นว�าการบริหารปกครองแนวใหม� (new governance) ต&องเน&นการดําเนินงาน
แบบแนวระนาบ (horizontal governing) พยายามจํากัดและลดบทบาทในการดําเนินงานของ
ภาครัฐ ท่ีเป*นผู&ดําเนินกิจกรรมบริหารสาธารณะ แต�เน&นการเป{ดพ้ืนท่ีให&กับภาคส�วนต�างๆ ท้ังองค�การ
ภาครัฐ เอกชนและประชาสังคม ให&มีส�วนร�วมในการดําเนินงานและจัดการตนเอง รัฐเพียงทําหน&าท่ี
กํากับดูแลอย�างห�างๆ  
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    รวมท้ังความสอดคล&องทางทฤษฎีกับรูปแบบการบริหารปกครองของ 
Fenger and Bekkers (2007: 21 – 28) ในรูปแบบการบริหารปกครองกับการจัดการภาครัฐแนวใหม� 
(Governance and New Public Management) ท่ีรัฐต&องพัฒนาการบริหารรัฐกิจท่ีมีมุมมองในเชิง
การประยุกต�ใช&เทคนิคในทางการจัดการ (managerialism) โดยเน&นการบริหารการสร&างประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผลและความคุ&มค�าหรือการประหยัดในการบริหารจัดการ รวมทั้งรูปแบบท่ีเก่ียวข&องกับ
ภาคส�วนต�างๆ หลายระดับ (Mulit – Level Governance) ท่ีแสดงถึงบทบาทการเชื่อมประสาน
ความร�วมมือทางสังคมให&ภาคส�วนต�างๆ มีบทบาทและการมีส�วนร�วมในการดําเนินงานท่ีเก่ียวกับการ
จัดบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะต�างๆ ระหว�างกัน 

3. การพัฒนาผู&แสดงบทบาทเครือข�ายภาคประชาชนและสังคม ด&วยการกําหนด
ประเด็นการพัฒนาแนวทางการจัดการในมิติการบริหารเครือข�ายความร�วมมือหรือความสัมพันธ�ของ
ภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชนและสังคม รวมทั้งระหว�างศาลเจ&าต�างๆ โดยอาศัยหลักการบริหาร
ปกครองด&วยการใช&เครือข�ายบริหารจัดการตนเอง (governance as self – organization network) 
ซ่ึงเป*นหน&าความรับผิดชอบสําคัญของผู&แสดงท่ีแสดงบทบาทเครือข�ายความร�วมมือของของภาครัฐ 
ภาคเอกชน ประชาชนและสังคม รวมท้ังระหว�างศาลเจ&าต�างๆ ที่ร�วมกันแสดงบทบาทต�อการสนับสนุน 
การช�วยเหลือและความร�วมมือต�างๆ ต�อการดําเนินงานของศาลเจ&า อันเป*นการเสริมสมรรถนะ
ทางการบริหารและการดําเนินงาน จากการเกิดการสนับสนุนทรัพยากร ความร�วมมือ องค�ความรู&และ
ประสบการณ�ในการดําเนินงาน ซ่ึงแสดงถึงการมีส�วนร�วมและการแสดงความรับผิดชอบของภาคส�วนต�างๆ 
ท่ีมีต�อศาลเจ&าในความปกครองของกระทรวงมหาดไทย ในฐานะท่ีเป*นองค�การทางสังคมท่ีมีส�วนสําคัญ
ในการสร&างบริการสาธารณะในแง�การขัดเกลาทางสังคม เป*นที่พึ่งพาด&านจิตใจและเป*นองค�การท่ี
สืบสานวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมและประเพณีท่ีคนไทยเชื้อสายจีนในสังคมยึดถือร�วมกัน เพ่ือนําไปสู�
การเกิดความยั่งยืนด&านทรัพยากร รวมท้ังเป*นกลไกเฝqาระวัง ติดตามและตรวจสอบการดําเนินงาน
ของท้ังศาลเจ&าและภาครัฐต�อการบรรลุเปqาหมายของศาลเจ&าในความปกครองของกระทรวงมหาดไทย 

   ท้ังนี้หากพิจารณาถึงบริบทและลักษณะของศาลเจ&าในความปกครองของ
กระทรวงมหาดไทยในมิติการบริหารเครือข�ายความร�วมมือหรือความสัมพันธ�ของภาครัฐ ภาคเอกชน 
ประชาชนและสังคม รวมทั้งระหว�างศาลเจ&าต�างๆ โดยอาศัยหลักการบริหารปกครองด&วยการใช&
เครือข�ายบริหารจัดการตนเอง (governance as self – organization network) มีความสอดคล&อง
ในเชิงทฤษฎีกับแนวคิดรูปแบบการบริหารปกครองของ Fenger and Bekkers (2007: 21 – 28) ใน
รูปแบบเครือข�าย (Network governance) เป*นรูปแบบการบริหารปกครองที่เน&นกระบวนการ
ประชาธิปไตยและการมีส�วนร�วม ซ่ึงแสดงถึงบทบาทของความเป*นพลเมืองในการมีส�วนร�วมกับการ
บริหารปกครองเก่ียวกับกิจกรรมและบริการสาธารณะจากเครือข�ายความร�วมมือของภาคส�วนต�างๆ  
(co – operation and collaboration) ทําให&ผู&มีส�วนได&เสียหรือผู&ส�วนเกี่ยวข&องได&ทําหน&าและ



297 

บทบาทในการตัดสินร�วมกัน ซ่ึงเป*นการสร&างปฏิสัมพันธ�แบบแนวระนาบหรือแนวนอนในการแก&ไข
ปoญหาสาธารณะหรือการบริหารปกครองหรือบริหารองค�การท่ีเก่ียวข&อง 

   รวมท้ังรูปแบบของการปกครองตนเอง (Societal self - governance) เป*น
รูปแบบการบริหารปกครองท่ีปราศจากตัวแสดงหรือผู&เก่ียวข&องกับภาครัฐ เป*นการบริหารปกครอง
ตนเองของเครือข�ายการปกครองท่ีเก่ียวข&อง ซึ่งแสดงถึงบทบาทการเป*นขบวนการหรือองค�การภาค
ประชาสังคมท่ีมีบทบาทต�อสังคม และดําเนินการด&วยการปกครอง พ่ึงพาและจัดการตนเอง เป*นการ
สร&างความเข&มแข็งให&กับสังคมและชุมชน เกิดเป*นทุนทางสังคม (social capital) ท่ีต้ังอยู�บนพ้ืนฐาน
ของเครือข�ายความร�วมมือ ปฏิสัมพันธ�ระหว�างกันและบรรทัดฐานท่ีต้ังไว&ร�วมกัน ซ่ึงปoจจัยสําคัญ คือ 
การสร&างความไว&วางใจต�อกันของผู&เกี่ยวข&อง ซึ่งถือเป*นแนวทางที่สาม (third way) ที่คั่นกลาง
ระหว�างภาครัฐและภาคเอกชน 

   จากประเด็นการพัฒนาแนวทางการจัดการท้ัง 3 ประการ มีความสอดคล&องกับ
ความคิดเห็นของ อัมพร ธํารงลักษณ� (2553: 22) ท่ีมีมุมมองต�อการบริหารปกครองในบริบทของการ
จัดการภายในองค�การและการจัดการความสัมพันธ�กับภาครัฐและเครือข�ายทางสังคม อันแสดงนัยถึง
การให&ความสําคัญกับ “การบริหาร” ในมิติของการจัดการองค�ประกอบต�างๆ ในกระบวนการบริหาร
องค�การ และ “การปกครอง” ในมิติของเมืองการปกครอง ท่ีมีภาครัฐคอยชี้นําและกํากับดูแล รวมท้ัง
กระบวนการสร&างการมีส�วนร�วมจากภาคประชาชนในการจัดบริการสาธารณะร�วมกับภาครัฐ ซ่ึงถือเป*น
หัวใจสาํคัญของการพัฒนาแนวทางการจัดการศาลเจ&าในความปกครองของกระทรวงมหาดไทยใน 
3 มิติ ตามท่ีกล�าวมา  

   ท้ังนี้ การบริหารปกครองในมิติท้ัง 3 ด&าน ท่ีเป*นมิติการบริหารองค�การ มิติการ
ปกครองจากภาครัฐ กลไกภาครัฐและความสัมพันธ�กับภาครัฐและมิติการบริหารเครือข�ายความร�วมมือหรือ
ความสัมพันธ� ท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชนและสังคม ไม�สามารถพิจารณาแบบแยกส�วนตามตัว   
ผู&แสดงท่ีกล�าวมาได&อย�างเด็ดขาด เนื่องจากในการดําเนินงานของศาลเจ&าในความปกครองของ
กระทรวงมหาดไทย พบว�า บทบาทของผู&แสดงท้ัง 3 กลุ�ม ต�างมีส�วนในการสนับสนุนและดําเนินการ
ร�วมกัน ดังนั้น ผลการการศึกษาทิศทางและแนวโน&มในการพัฒนาแนวทางการจัดการศาลเจ&าสู�การ
เป*นองค�การท่ียั่งยืน จึงกําหนดจุดเน&นต�อการพัฒนาในมิติต�างๆ ออกเป*น 6 จุดเน&น ได&แก� 

1. การพัฒนาแนวทางการจัดการศาลเจ&าในมิติการบริหารองค�การท่ีมีจุดเน&น
ต�อการปกครองจากภาครัฐ กลไกภาครัฐและความสัมพันธ�กับภาครัฐ ในฐานะของการเป*นศาลเจ&าใน
ความปกครองของกระทรวงมหาดไทยหรือองค�การในกํากับของภาครัฐ โดยมีเปqาหมายสําคัญ คือ การ
เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหารและการดําเนินงานโดยมีองค�ประกอบ ท่ีประกอบด&วย 
2 มาตรการทางการจัดการและ 15 แนวทางการขับเคลื่อน  
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    โดยจุดเน&นดังกล�าวมีความสอดคล&องกับการพัฒนาองค�การไม�แสวงหา    
ผลกําไรสู�การเป*นองค�การท่ียั่งยืนของ Drucker (2005) และ Worth (2012) ท่ีนําเสนอแนวทางการ
สร&างประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดําเนินงานด&วยการยึดม่ันในเปqาหมายขององค�การท่ีมุ�ง
เปqาหมายเพ่ือสังคมและขับเคลื่อนด&วยการพัฒนาระบบกลไกในการบริหารองค�การและกลยุทธ�ต�างๆ 
ท่ีมุ�งความอยู�รอด การแข�งขัน การพ่ึงพาตนเอง การสร&างความร�วมมือ การสร&างรายได&และลดรายจ�าย  
เน&นการมีส�วนร�วมจากสังคมให&เกิดความร�วมมือเพื่อเพ่ิมสมรรถนะทางการบริหาร (capacity and 
collaboration) รวมทั้งการเสริมกําลังความสามารถและการสร&างความร�วมมือ (capacity and 
collaboration) โดยมีจุดเน&นท่ีการให&ความสําคัญกับความสัมพันธ�ของแรงบันดาลใจขององค�การ 
(aspirations) กลยุทธ�ในการดําเนินการ (strategies) ทักษะขององค�การ (organizational skills) 
ทรัพยากรมนุษย�ขององค�การ (human resources) ระบบและสาธารณูปโภคพ้ืนฐานภายในองค�การ 
(systems and infrastructure) โครงสร&างองค�การ (organizational structure) และวัฒนธรรม
องค�การ (culture) 

2. การพัฒนาแนวทางการจัดการศาลเจ&าในมิติการบริหารองค�การท่ีมีจุดเน&น
ต�อการบริหารเครือข�ายความร�วมมือหรือความสัมพันธ�ของภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชนและสังคม 
รวมท้ังระหว�างศาลเจ&าต�างๆ ในฐานะท่ีศาลเจ&าในความปกครองของกระทรวงมหาดไทย จําเป*นต&อง
อาศัยทรัพยากรในการดําเนินงานท่ีมาจากภาคประชาชนและสังคม รวมท้ังภาคส�วนต�างๆ ของสังคม 
ตามหลักการขององค�การไม�แสวงหาผลกําไร โดยมีเปqาหมายสําคัญ คือ ความเลื่อมใสศรัทธาและ
ความรับผิดชอบต�อสังคม โดยมีองค�ประกอบ ท่ีประกอบด&วย 4 มาตรการทางการจัดการและ 22 แนวทาง 
การขับเคลื่อน 

    โดยจุดเน&นดังกล�าวมีความสอดคล&องกับการพัฒนาองค�การไม�แสวงหา     
ผลกําไรสู�การเป*นองค�การท่ียั่งยืนของ Worth (2012) นําเสนอแนวคิดการสร&างความม่ันใจให&กับสังคม
เชื่อม่ันต�อการดําเนินงานขององค�การ (ensuring) ซึ่งถือเป*นประเด็นสําคัญในการดําเนินงานของ
องค�การไม�แสวงหาผลกําไร ท่ีจําเป*นต&องสร&างความมั่นใจให&เกิดขึ้นกับสังคมต�อการดําเนินงานและ
การส�งเสริมสนับสนุนการดําเนินงาน หรือท่ีเรียกว�า “Trust” (Hansmann, 1987) 

    รวมท้ังการสร&างความพร&อมรับผิดชอบ (accountability) ที่เป*นกลไก
ในการขับเคลื่อนการสร&างความเชื่อม่ันของสังคมท่ีมีต�อองค�การ ด&วยเหตุผลของการดําเนินงานท่ีต&อง
อาศัยเงินหรืองบประมาณที่เกิดจากสาธารณะชน ดังนั้นการดําเนินงานและการบริหารงานต&อง
คํานึงถึงความรับผิดชอบต�อการดําเนินงานต�างๆ โดยพิจารณาจากภารกิจและการบรรลุภารกิจทาง
สังคม ซ่ึงมีพ้ืนฐานจากความรับผิดชอบต�อการใช&งบประมาณ การดําเนินงาน ศักยภาพ ความผิดพลาด
และผลท่ีเกิดข้ึน (Worth, 2012) 
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    ตลอดจนมาตรการทางการจัดการและแนวทางการขับเคลื่อนมาตรการ
ทางการจัดการท้ังหมดตามจุดเน&นดังกล�าวนี้  Greenfield (2001) มองว�า เป*นประเด็นการสร&างความ
ศรัทธา ความเชื่อม่ันและความรับผิดชอบท่ีกล�าวมา ซึ่งถือเป*นประเด็นคุณธรรมและจริยธรรมของ
องค�การไม�แสวงหาผลกําไร มีความสําคัญในการพัฒนาองค�การให&ประสบความสําเร็จในการบรรลุ
เปqาหมายขององค�การ โดยแบ�งออกเป*น 2 มิติ ได&แก� (1) มิติด&านความรับผิดชอบต�อภารกิจของ
องค�การในการส�งต�อคุณผลประโยชน�ไปยังชุมชนและสังคม ที่เป*นผลพวงจากเงินและทรัพยากรท่ี
ได&มาจากการกุศล เช�น มาตรการพัฒนาภาพลักษณ�ที่ดีและความน�าเชื่อถือศรัทธาต�อองค�การ              
และมาตรการด&านความรับผิดชอบต�อสังคมและความพร&อมรับผิดชอบต�อการดําเนินงาน และ             
(2) มิติด&านคุณลักษณะภาวะผู&นําของบุคลากรในองค�การ ท่ีต&องมีความรับผิดชอบต�อการดําเนินงาน 
เช�น แนวทางการขับเคลื่อนด&วยการส�งเสริมให&คณะกรรมการประพฤติตนเป*นแบบอย�างท่ีดี 

3. การพัฒนาแนวทางการจัดการศาลเจ&าในมิติการปกครองจากภาครัฐ กลไก
ภาครัฐและความสัมพันธ�กับภาครัฐท่ีมีจุดเน&นต�อการบริหารองค�การ ในฐานะท่ีกรมการปกครองทําหน&าท่ี
กํากับดูแลศาลเจ&าในความปกครองของกระทรวงมหาดไทย โดยมีเปqาหมายสําคัญ คือ การปรับปรุง
กลไกและข้ันตอนของระบบราชการอย�างมีประสิทธิภาพ ท่ีเอ้ืออํานวยต�อการดําเนินงานของศาลเจ&า
ในความปกครองของกระทรวงมหาดไทย และเกิดการส�งเสริมการพ่ึงพาตนเองของศาลเจ&าได&อย�าง
เหมาะสม ท่ีประกอบด&วย 4 มาตรการทางการจัดการและ 12 แนวทางการขับเคลื่อน 

    โดยจุดเน&นดังกล�าวมีความสอดคล&องกับแนวคิดของ Osborne and Gaebler 
(1992) นําเสนอหลักการและแนวคิดสําหรับการปฏิรูประบบราชการ ที่สอดคล&องกับแนวคิดการ
จัดการภาครัฐแนวใหม� ในประเด็นดังนี้ ท่ีเน&นให&รัฐทําหน&าท่ีกํากับดูแล (steering) การมุ�งการทํางาน
ตามเปqาหมาย โดยลดกฎเกณฑ�ท่ีเป*นข&อจํากัดการดําเนินงาน มุ�งเน&นผลสัมฤทธิ์ มีการมองการณ�ไกล 
กระจายอํานาจและสร&างการมีส�วนร�วมเพ่ือให&เกิดการพ่ึงพาตนเอง 

4. การพัฒนาแนวทางการจัดการศาลเจ&าในมิติการปกครองจากภาครัฐ กลไก
ภาครัฐและความสัมพันธ�กับภาครัฐท่ีมีจุดเน&นต�อการบริหารเครือข�ายความร�วมมือหรือความสัมพันธ�
ของภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชนและสังคม รวมทั้งระหว�างศาลเจ&าต�างๆ ในฐานะท่ีเครือข�าย
ความร�วมมือของภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชนและสังคม รวมท้ังระหว�างศาลเจ&าต�างๆ มีความสําคัญ
ต�อการดําเนินงานของศาลเจ&า เป*นผู&สนับสนุนการดําเนินงานของศาลเจ&าในมิติต�างๆ โดยมีเปqาหมาย
สําคัญ คือ กรมการปกครอง มีการสนับสนุน การเชื่อมประสานปฏิสัมพันธ�และการอํานวยความสะดวก
ต�อความร�วมมือดังกล�าว ท่ีประกอบด&วย 3 มาตรการทางการจัดการและ 8 แนวทางการขับเคลื่อน 

    โดยจุดเน&นดังกล�าวมีความสอดคล&องกับการพัฒนาองค�การไม�แสวงหา    
ผลกําไรสู�การเป*นองค�การท่ียั่งยืนของ Smith (2010) ที่นําเสนอบทบาทของภาครัฐท่ีจําเป*นสร&าง
ความร�วมมือ การมีเครือข�ายความร�วมมือจากภาคส�วนต�างๆ และการมีบทบาทในการดําเนินงาน
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ร�วมกับชุมชนและสังคม และการมีส�งเสริมบทบาทการมีส�วนร�วมจากภาคส�วนต�างๆ ในการสนับสนุน
การดําเนินการขององค�การไม�แสวงหาผลกําไรเก่ียวกับประเด็นสาธารณะและการกําหนดนโยบาย
ร�วมกับภาครัฐ  

5. การพัฒนาแนวทางการจัดการศาลเจ&าในมิติการบริหารเครือข�ายความ
ร�วมมือหรือความสัมพันธ�ของภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชนและสังคม รวมทั้งระหว�างศาลเจ&าต�างๆ 
ท่ีมีจุดเน&นต�อการบริหารองค�การ ในฐานะที่เครือข�ายความร�วมมือต�างๆ มีส�วนในการสนับสนุนการ
ดําเนินงานของศาลเจ&าในความปกครองของกระทรวงมหาดไทย โดยมีเปqาหมายสําคัญ คือ การเกิด
ความร�วมมือในการดําเนินงานของศาลเจ&าจากเครือข�ายความร�วมมือหรือความสัมพันธ�ของภาครัฐ 
ภาคเอกชน ประชาชนและสังคม รวมท้ังระหว�างศาลเจ&าต�างๆ อันนําไปสู�ความยั่งยืนด&านทรัพยากร
สําหรับการดําเนินงาน ท่ีประกอบด&วย 3 มาตรการทางการจัดการและ 10 แนวทางการขับเคลื่อน 

    โดยจุดเน&นดังกล�าวมีความสอดคล&องกับการพัฒนาองค�การไม�แสวงหา    
ผลกําไรสู�การเป*นองค�การท่ียั่งยืนของ Drucker (2005) ท่ีเชื่อว�า การจัดการผู&ท่ีมีส�วนเก่ียวข&อง ระบบ
ความสัมพันธ�ของอาสาสมัครและบุคลากรขององค�การ ระบบคณะกรรมการบริหารองค�การ และ
ความสัมพันธ�กับชุมชมและสังคม มีส�วนสําคัญในการสร&างความสําเร็จขององค�การ ในการสร&าง
ความร�วมมือและทรัพยากรในการดําเนินการ และสอดคล&องกับงานวิจัยของ วุฒิชัย อารักษ�โพชฌงค�
และ พิทักษ� ศิริวงศ� (2558) และเรือนแก&ว ภัทรานุประวัติ (2551) ท่ีนําเสนอประเด็นเครือข�ายความร�วมมือ  
มีความสําคัญต�อการดําเนินงานของศาลเจ&าในความปกครองของกระทรวงมหาดไทย 

6. การพัฒนาแนวทางการจัดการศาลเจ&าในมิติการบริหารเครือข�ายความ
ร�วมมือหรือความสัมพันธ�ของภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชนและสังคม รวมท้ังระหว�างศาลเจ&าต�างๆ ท่ี
มีจุดเน&นต�อการปกครองจากภาครัฐ กลไกภาครัฐและความสัมพันธ�กับภาครัฐ ในฐานะท่ีเครือข�าย
ความร�วมมือของภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชนและสังคม รวมท้ังระหว�างศาลเจ&าต�างๆ จะมีบทบาท
ในการดําเนินงานร�วมกับกรมการปกครอง เพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานของศาลเจ&า โดยมีเปqาหมาย
สําคัญ คือ เครือข�ายความร�วมมือหรือความสัมพันธ�ของภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชนและสังคม 
รวมท้ังระหว�างศาลเจ&าต�างๆ จะเป*นเกิดกลไกเฝqาระวัง ติดตามและตรวจสอบการดําเนินงานของท้ัง
ศาลเจ&าและภาครัฐต�อการบรรลุเปqาหมายของศาลเจ&าในความปกครองของกระทรวงมหาดไทย ท่ี
ประกอบด&วย 2 มาตรการทางการจัดการและ 5 แนวทางการขับเคลื่อน 

    โดยจุดเน&นดังกล�าวมีความสอดคล&องกับการพัฒนาองค�การไม�แสวงหา    
ผลกําไรสู�การเป*นองค�การที่ยั่งยืนของ Worth (2012) ที่เสนอการสร&างและพัฒนาความร�วมมือ 
(collaboration) กับชุมชน สังคม เครือข�ายองค�การไม�แสวงหาผลกําไร องค�การไม�แสวงหาผลกําไร
ระดับโลก ภาครัฐและภาคเอกชน เพ่ือความร�วมมือในการดําเนินงาน การช�วยเหลือซ่ึงกันและกัน 
การทํางานแบบต�างแลกเปลี่ยนผลประโยชน� หรือการทํางานแบบองค�การความร�วมมือในระดับต�างๆ 
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ซ่ึงจะเป*นการสนับสนุนกําลังความสามารถให&กับองค�การในการขับเคลื่อนภารกิจ รวมท้ังพัฒนา
ศักยภาพในการแข�งขัน ตลอดจนอํานาจในการต�อรอง อันส�งผลต�อการพัฒนาการดําเนินงานและ
พัฒนาองค�การไม�แสวงหาผลกําไร 

2.2.2 ทิศทางและนโยบายในการพัฒนาศาลเจ&าในความปกครองของกระทรวงมหาดไทย
สู�การเป*นองค�การท่ียั่งยืนจากกรมการปกครอง 

   จากข&อมูลการวิจัย พบว�า ปoญหาในการดําเนินงานของกรมการปกครองในการ
กํากับดูแลและปoญหาของพบเจอจากการดําเนินงานของศาลเจ&าในความปกครองของกระทรวงมหาดไทย 
ประกอบด&วย ปoญหาความไม�ทันกับความเปลี่ยนแปลงของยุคสมัยของกฎเสนาบดี ว�าด&วยท่ีกุศลสถาน
ชนิดศาลเจ&า พ.ศ. 2463 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว�าด&วยการเงินของศาลเจ&า พ.ศ. 2520 
รวมท้ังข&อกฎหมายบางข&อ ถือเป*นอุปสรรคต�อการดําเนินงานของศาลเจ&าในความปกครองของ
กระทรวงมหาดไทย เช�น แนวทางการเบิกจ�ายเงิน ข้ันตอนการดําเนินการด&านการเงิน ฯลฯ ซ่ึงเป*น
ปoญหาและอุปสรรคต�อการดําเนินงาน ส�งผลให&ศาลเจ&าเกิดความยากลําบากในการจัดการเงินรายได&
และรายจ�าย รวมท้ังการส�งเงินเข&ารัฐ  

   นอกจากนี้ปoญหาสําคัญของการดําเนินงานของศาลเจ&าในความปกครองของ
กระทรวงมหาดไทย  ท่ีกรมการปกครองเผชิญกับปoญหา ประกอบด&วย ปoญหาศาลเจ&าไม�สามารถเลี้ยง
ตนเองได& ปoญหาด&านการสืบทอดองค�ความรู&และการอนุรักษ� ปoญหาศาลเจ&าขาดมาตรการด&านความ
ปลอดภัย ปoญหาศาลเจ&าขาดการสื่อสารกับสังคม และปoญหาขาดการมีส�วนร�วมในแสดงความคิดเห็น
หรือรายงานข&อมูลหรือสถานการณ�ท่ีเป*นประโยชน�ต�อการกํากับดูแลช�วยเหลือจากกรมการปกครอง  

   จากปoญหาท่ีเกิดข้ึนตามท่ีกล�าวมา สามารถอภิปรายได&ว�า ปoญหาท่ีเกิดข้ึนเป*น
ปoญหาเก่ียวกับมาตรการทางการจัดการของศาลเจ&าในความปกครองของกระทรวงมหาดไทย และ
ปoญหาอุปสรรคของการดําเนินงานของกฎหมายและระเบียบข&อบังคับ โดยกรมการปกครองกําหนด
ทิศทางนโยบายสําหรับการแก&ไขปoญหาและรองรับการพัฒนาศาลเจ&าในความปกครองของ
กระทรวงมหาดไทยสู�ความยั่งยืนด&วยนโยบายและกลไกในการขับเคลื่อน ที่เป*นนโยบายสําหรับ
การพัฒนาศาลเจ&าท่ีประกอบด&วยนโยบาย 2 ลักษณะ 

1. กลุ�มนโยบายระยะยาว ประกอบด&วย (1) การปรับแก&กฎหมายท่ีเก่ียวข&องให&
มีความเท�าทันกับยุคสมัยและความเปลี่ยนแปลง โดยตราข้ึนเป*นพระราชบัญญัติท่ีครอบคลุมการบริหาร
และการดําเนินงานของศาลเจ&าในมิติต�างๆ และ (2) การจัดต้ังกองทุนสนับสนุนและช�วยเหลือศาลเจ&า
ในความปกครองของกระทรวงมหาดไทย  

2. กลุ�มนโยบายระยะสั้น ประกอบด&วย (1) สร&างกระบวนการบริหารจัดการท่ีดี
ให&กับศาลเจ&า (2) กวดขันให&ศาลเจ&าจัดทํารายการบัญชีทรัพย�สินและทะเบียนของโบราณวัตถุต�างๆ                         
(3) ส�งเสริมให&ศาลเจ&าจัดทําฐานข&อมูลหรือเอกสารคู�มือหรือสื่ออ่ืนๆ ท่ีใช&ในการรวบรวมข&อมูลท่ีเป*น
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ประโยชน� องค�ความรู& แนวทางปฏิบัติ วิธีการดําเนินงานและประวัติศาสตร�ท่ีเก่ียวข&องต�างๆ รวมท้ัง
หาช�องทางในการจัดเก็บและเผยแพร�อย�างเหมาะสม (4) สนับสนุนให&ศาลเจ&าจัดทําและพัฒนา
เว็บไซต�ประชาสัมพันธ� social media, social network, application ท่ีทันสมัย (5) ส�งเสริมและ
สนับสนุนการสร&างรายได&สําหรับเลี้ยงตนเอง โดยไม�มุ�งหวังผลกําไรเป*นหลัก จากภูมิปoญญา ต&นทุน
ขององค�กรและศักยภาพของพ้ืนท่ี (6) ส�งเสริมให&ศาลเจ&ามีความรับผิดชอบต�อสังคม และตระหนักต�อ
ผลกระทบของการดําเนินกิจกรรมของศาลเจ&า และ (7) เข&มงวดต�อการดําเนินงานตามมาตรการและ
นโยบายด&านต�างๆ อาทิ มาตรการด&านความปลอดภัยของศาลเจ&า มาตรการทางด&านความม่ันคง 
มาตรการทางการเงิน รวมท้ังนโยบายต�างๆ ของกระทรวงมหาดไทย ส�งผลให&เกิดการปฏิบัติตาม
จุดเน&นต�างๆ ท่ีกระทรวงมหาดไทยมอบให& 

   จากนโยบายดังกล�าว แสดงถึงการกําหนดทิศทางของการพัฒนาแนวทางการจัดการ
ศาลเจ&าด&วยการสร&างมาตรการทางการบริหารและดําเนินการขององค�การรองรับมาตรการของรัฐ 
การส�งเสริมสมรรถนะทางการบริหารเพ่ือให&เกิดความอยู�รอด และการปรับปรุงมาตรการทางกฎหมาย
ท่ีอํานวยต�อการดําเนินงาน ท้ังนี้ อาศัยกลไกในการขับเคลื่อนนโยบายท่ีประกอบด&วย   

1. การผลักดันการกระจายอํานาจระดับกรมสู�ระดับภูมิภาค ด&วยการเพ่ิมบทบาท
ให&ส�วนภูมิภาคในระดับจังหวัดต�างๆ โดยผู&ว�าราชการจังหวัดหรือนายอําเภอมีส�วนในการกํากับดูแล
ศาลเจ&าในความปกครองของกระทรวงมหาดไทยอย�างใกล&ชิด และมีการจัดต้ังคณะกรรมการในระดับ
จังหวัดท่ีมาจากส�วนภูมิภาคและตัวแทนของศาลเจ&าต�างๆ ในระดับจังหวัดเป*นคณะกรรมการเพ่ือ
กํากับดูแลศาลเจ&าในความปกครองของกระทรวงมหาดไทยภายในจังหวัดต�างๆ  

2. เสริมศักยภาพการดําเนินงานของคณะกรรมการติดตาม ควบคุม ตรวจตรา
สอดส�องกิจการของศาลเจ&าในความปกครองของกระทรวงมหาดไทย ด&วยการดําเนินงานเชิงรุก เพ่ือ
กํากับติดตามการดําเนินงานของศาลเจ&าประจําทุกเดือน 

3. พัฒนาภาพลักษณ�และบทบาทของกรมการปกครองและงานทะเบียนศาลเจ&า 
ในลักษณะองค�การท่ีเป*นพ่ีเลี้ยง ดําเนินการผ�านแนวคิดการกํากับและติดตาม โดยเป{ดโอกาสให&
คณะกรรมการของศาลเจ&าดําเนินการอย�างมีอิสระตามกรอบมาตรการทางการดําเนินการต�างๆ 

4. การสร&างการมีส�วนร�วมจากผู&เก่ียวข&องในการดําเนินการของศาลเจ&ากับ
กรมการปกครอง เพ่ือให&เกิดความร�วมมือในการกําหนดทิศทางและนโยบายต�างๆ ซึ่งเป*นก�อให&เกิด
การดําเนินงานและนโยบายแบบมีส�วนร�วม โดยกรมการปกครองมีการจัดงานเวทีประชาคมและ
สัมมนาถ�ายทอดความรู&ท่ีจําเป*นอย�างต�อเนื่อง และอาจดําเนินการตามภูมิภาคต�างๆ 
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5. พัฒนาระบบเครือข�ายชุมชนสัมพันธ�ระหว�างศาลเจ&าและชุมชน และเครือข�าย
ระหว�างศาลเจ&าในแต�ละภูมิภาค รวมท้ังเครือข�ายระหว�างหน�วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและองค�การ
ไม�แสวงหาผลกําไรอ่ืนๆ เพ่ือเป*นเครือข�ายในการบริหารตนเองโดยชุมชนและการสนับสนุนทรัพยากร
ดําเนินงานระหว�างกัน 

   หากพิจารณาจากนโยบายและมิติการขับเคลื่อนนโยบายดังกล�าวของกรมการ
ปกครอง แสดงให&เห็นถึงความพยายามของกรมการปกครองท่ีต&องการแสดงบทบาทในการปกครอง
แนวใหม� (new process of governing) ที่เน&นการดําเนินงานแบบแนวระนาบ (horizontal 
governing) โดยการเน&นการปรับกระบวนการในการปกครองศาลเจ&าด&วยการลดบทบาทของภาครัฐ
แต�ให&ความสําคัญกับกระบวนการบริหารปกครองท่ีเกิดจากภาคส�วนต�างๆ เน&นการกระจายอํานาจ
และสร&างความร�วมมือให&เกิดข้ึนด&วยกระบวนการมีส�วนร�วม โดยมุ�งให&เกิดปฏิสัมพันธ�ในเชิงแลกเปลี่ยน
และมุ�งเน&นให&ศาลเจ&ามีอิสระในการปกครองตนเอง ซึ่งภาครัฐทําหน&าที่กํากับดูแลอย�างห�างๆ โดย
สอดคล&องตามแนวคิดของ Pierre and Peters (2000: 14 – 24) ท่ีถือเป*นการบริหารปกครองใน
รูปแบบของกระบวนการ (Governance as process) ซ่ึงมีมุมมองท่ีมุ�งสร&างกระบวนการดําเนินงานท่ี
เน&นรูปแบบของการกํากับดูแลและการสร&างความร�วมมือ (Governance as steering and 
coordinating)  

   จากนโยบายดังกล�าว จึงมีความสอดคล&องกับทิศทางและแนวโน&มของการพัฒนา
แนวทางการจัดการศาลเจ&าในความปกครองของกระทรวงมหาดไทยสู�การเป*นองค�การท่ียั่งยืนตาม
กรอบทิศทางที่พัฒนาขึ้นจากการศึกษาเอกสารตามท่ีกว�ามาข&างต&น จึงสามารถนําไปสู�การกําหนด
มาตรการทางการจัดการและแนวทางในการขับเคลื่อนมาตรการทางการจัดการอย�างเป*นรูปธรรม
ต�อไป 

   ด&วยเหตุนี้ ผลวิจัยจึงแสดงถึงความสําคัญของแนวคิดการบริหารปกครอง ท่ี
ครอบคลุมมิติทิศทางการพัฒนาแนวทางการจัดการองค�การไม�แสวงหาผลกําไรประเภทความเจ&าใน
ความปกครองของกระทรวงมหาดไทยสู�ความยั่งยืน ซ่ึงผู&วิจัยสังเคราะห�ทิศทางดังกล�าวออกเป*นกรอบ
สําหรับการกําหนดมาตรการทางการจัดการและแนวทางการขับเคลื่อน 

2.3 การอภิปรายผลการวิจัยในประเด็นร�างแนวทางการจัดการองค�การไม�แสวงหาผลกําไร 
ประเภทศาลเจ&าในความปกครองของกระทรวงมหาดไทยสู�การเป*นองค�การท่ียั่งยืน 

  ผลการวิจัย ท่ีเกิดข้ึนจากการกําหนดมาตรการทางการจัดการและแนวทางการขับเคลื่อน
มาตรการทางการจัดการ ทําให&เกิดร�างแนวทางสําหรับการขับเคลื่อนมาตรการทางการจัดการท่ี
ตอบสนองประเด็นการพัฒนาแนวทางการจัดการศาลเจ&าในความปกครองของกระทรวงมหาดไทยสู�
การเป*นองค�การท่ียั่งยืน ท่ีตอบสนองประเด็นการพัฒนาแนวทางการจัดการศาลเจ&าในความปกครอง
ของกระทรวงมหาดไทยสู�การเป*นองค�การท่ียั่งยืนในมิติต�างๆ ซ่ึงมีองค�ประกอบท่ีสําคัญ ประกอบด&วย                          
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1. ประเด็นการพัฒนาแนวทางการจัดการศาลเจ&า จํานวน 3 มิติ  
2. จุดเน&นของการพัฒนา จํานวน 6 จุดเน&น 
3. มาตรการทางการจัดการ จํานวน 18 มาตรการ 
4. แนวทางการขับเคลื่อนมาตรการทางการจัดการ จํานวน 72 แนวทาง 

  หากพิจารณาร�างแนวทางสําหรับการขับเคลื่อนมาตรการทางการจัดการท่ีตอบสนอง
ประเด็นการพัฒนาแนวทางการจัดการศาลเจ&าในความปกครองของกระทรวงมหาดไทยสู�การเป*น
องค�การท่ียั่งยืนท่ีเกิดข้ึน เปรียบเสมือนการกําหนดยุทธศาสตร�และกลยุทธ�ในเชิงการดําเนินงาน ซ่ึง
เป*นส�วนสําคัญในเชิงการบริหารจัดการองค�การไม�แสวงหาผลกําไรท่ีมีประสิทธิภาพ  

  ซ่ึงสอดคล&องกับแนวคิดของ Worth (2012) ที่นําเสนอกลยุทธ�ในการดําเนินการ 
(strategies) ท่ีถือเป*นหลักการสําคัญของการบริหารองค�การไม�แสวงหาผลกําไร ท่ีทําให&เกิดทิศทางใน
การขับเคลื่อนองค�การ กล�าวคือ การพัฒนาศาลเจ&าในความปกครองสู�การเป*นองค�การท่ียั่งยืน ถือเป*น
ความท&าทายในการขับเคลื่อนองค�การ ซึ่งการพัฒนาความยั่งยืนขององค�การดังกล�าว จําเป*นต&อง
อาศัยทิศทางท่ีเป*นเสมือนเข็มทิศนําทางสําหรับการพัฒนา รวมทั้งจําเป*นต&องมีมาตรการทางการ
จัดการที่ตอบสนองและมีความสอดคล&องกับการดําเนินตามทิศทางการพัฒนาท่ีวางไว& ตลอดจน
มาตรการทางการจัดการดังกล�าว มิสามารถนําไปสู�การปฏิบัติได&หากขาดแนวทางการขับเคลื่อน
มาตรการทางการจัดการท่ีเกิดข้ึน  

  ด&วยเหตุนี้ การกําหนดร�างแนวทางสําหรับการขับเคลื่อนมาตรการทางการจัดการท่ี
ตอบสนองประเด็นการพัฒนาแนวทางการจัดการศาลเจ&าในความปกครองของกระทรวงมหาดไทยสู�
การเป*นองค�การท่ียั่งยืน จึงมีความคล&ายคลึงกับแผนยุทธศาสตร�การพัฒนา ซ่ึงจําเป*นต&องมีการถ�ายทอด
ยุทธศาสตร�หรือประเด็นการพัฒนาไปสู�การปฏิบัติ และอาศัยมาตรการทางการจัดการท่ีเป*นเสมือน
เปqาประสงค�เป*นประเด็นในการดําเนินงาน และมีแนวทางการขับเคลื่อนมาตรการทางการจัดการเป*น
เสมือนกลยุทธ�ท่ีตอบสนองเปqาประสงค�ตามยุทธศาสตร�ต�างๆ ท่ีเกิดข้ึน  

  นอกจากนี้ การพัฒนาแนวทางการจัดการองค�การไม�แสวงหาผลกําไร ประเภทศาลเจ&า
ในความปกครองของกระทรวงมหาดไทยสู�การเป*นองค�การท่ียั่งยืน ยังเปรียบเสมือนถือเป*นการพัฒนา
นโยบายในการสร&างความยั่งยืนให&กับศาลเจ&าในความปกครองของกระทรวงมหาดไทย ท่ีเกิดจากการ
สังเคราะห�แนวทางการจัดการดังกล�าว ด&วยกระบวนการรวบรวมความคิดเห็นของศาลเจ&าท่ีมีการ
บริหารงานดีเด�นระดับประเทศและได&รับรางวัลประกาศเกียรติคุณอย�างต�อเนื่อง รวมท้ังผู&มีส�วนเก่ียวข&อง
ท้ังผู&บริหารระดับสูงของกรมการปกครอง ผู&ปฏิบัติงานท่ีเก่ียวข&อง นักวิชาการและผู&เชี่ยวชาญด&าน
ต�างๆ ตลอดจนตัวแทนภาคประชาชน จึงพัฒนาเกิดเป*นร�างแนวทางการจัดการองค�การไม�แสวงหาผล
กําไร ประเภทศาลเจ&าในความปกครองของกระทรวงมหาดไทยสู�การเป*นองค�การท่ียั่งยืน และในส�วน
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ของการนําไปสู�การปฏิบัติ จําเป*นต&องหาฉันทามติในเชิงนโยบายเพื่อแสดงถึงความเหมาะสมและ
ความเป*นไปได&ในการนําไปสู�การปฏิบัติ 

2.4 การอภิปรายผลการวิจัยในประเด็นการพัฒนาแนวทางการจัดการองค�การไม�แสวงหา
ผลกําไร ประเภทศาลเจ&าในความปกครองของกระทรวงมหาดไทยสู�การเป*นองค�การท่ียั่งยืน 

  ในการนําแนวทางการจัดการองค�การไม�แสวงหาผลกําไร ประเภทศาลเจ&าในความ
ปกครองของกระทรวงมหาดไทยสู�การเป*นองค�การท่ียั่งยืน จําเป*นต&องนําร�างแนวทางการจัดการดังกล�าว 
เพ่ือการหาฉันทามติในเชิงนโยบาย (Policy Meeting) ซึ่งมีความสําคัญในแง�ของการนําแนวทาง 
การจัดการท่ีพัฒนาข้ึน เพ่ือไปสู�การปฏิบัติ  

  โดยการนําแนวทางการจัดการองค�การไม�แสวงหาผลกําไร ประเภทศาลเจ&าในความ
ปกครองของกระทรวงมหาดไทยสู�การเป*นองค�การที่ยั่งยืนไปสู�การปฏิบัติ จําเป*นต&องพิจารณา
ในประเด็นดังต�อไปนี้ (1) ความเหมาะสมและความเป*นไปได& (2) เง่ือนไข ข&อพิจารณาและข&อจํากัดใน
การนําไปสู�การปฏิบัติ (3) เทคนิคในการขับเคลื่อนในการนําไปสู�การปฏิบัติ และ (4) ประเด็นสําหรับ
การปรับแก&ไขก�อนการนําไปปฏิบัติ 

  จากผลการวิจัย พบว�า แนวทางการจัดการที่พัฒนาขึ้น มีความเหมาะสมกับบริบท
หรือลักษณะองค�การไม�แสวงหาผลกําไร ประเภทศาลเจ&าในความปกครองของกระทรวงมหาดไทย 
และสามารถเป*นแนวทางในการนําไปประยุกต�ใช&เพ่ือการพัฒนาศาลเจ&าในความปกครองของ
กระทรวงมหาดไทยสู�การเป*นองค�การท่ียั่งยืนได& ด&วยเหตุผลสําคัญ 4 ประการ ได&แก�                             

1. ความครอบคลุมต�อผู&เก่ียวข&องในการดําเนินงานของศาลเจ&า ซ่ึงผู&วิจัยเห็นว�าในการ
พัฒนาองค�การท่ีมีผู&เก่ียวข&องหลายภาคส�วน โดยเฉพาะอย�างยิ่งองค�การท่ีมีผู&ท่ีเก่ียวข&องต�างเป*นผู&ท่ีมี
บทบาทในการดําเนินงานและร�วมมือกันสนับสนุนการดําเนินงานของศาลเจ&าในความปกครองของ
กระทรวงมหาดไทย มีความจําเป*นที่ต&องคํานึงถึงผู&ที่เกี่ยวข&องทุกฝ�าย และกําหนดการพัฒนาให&
ครอบคลุมผู&เก่ียวข&องทุกฝ�ายเช�นกัน ซ่ึงเป*นการพัฒนาท่ีขับเคลื่อนไปอย�างมีพลวัตร หากพิจารณาตาม
แนวคิดของลักษณะของการบริหารปกครองท่ีเป*นแนวคิดพ้ืนฐานในการพัฒนาแนวทางการจัดการนี้
ข้ึนมา ตามแนวคิดของ Rhodes (1996: 660; 1997: 53) พบว�า ศาลเจ&าในความปกครองของ
กระทรวงมหาดไทย มีลักษณะท่ีเก่ียวข&องกับผู&เก่ียวข&องจากภาคส�วนต�างๆ กล�าวคือ 

1.1 ศาลเจ&ามีการพ่ึงพาอาศัยกันระหว�างองค�การและหน�วยงานในภาคส�วนต�างๆ 
ท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคมหรือองค�การภาคท่ี 3 (องค�การไม�แสวงหาผลกําไร) ซ่ึงแสดง
ถึงขอบเขตในการแบ�งบทบาทหน&าท่ีท่ีไม�สามารถแบ�งได&อย�างชัดเจนและแบ�งแยกออกจากกันได&
เด็ดขาด ในทางตรงกันข&ามภาคส�วนต�างๆ ได&แสดงบทบาทและความร�วมมือในความรับผิดชอบต�อสังคม
มากข้ึน  
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1.2 ศาลเจ&ามีการปะทะสังสรรค�หรือปฏิสัมพันธ�ระหว�างสมาชิกในเครือข�าย
ปกครองหรือตัวแสดงต�างๆ อย�างต�อเนื่อง ด&วยความจําเป*นในด&านต�างๆ ท้ังการแลกเปลี่ยนความรู& 
ทรัพยากร และการเจรจาประนีประนอมเปqาหมายร�วมกัน 

1.3 ศาลเจ&ามีปฏิสัมพันธ�หรือการปะทะสังสรรค�ระหว�างกันของสมาชิกหรือผู&แสดง
ในเครือข�ายปกครอง มีลักษณะคล&ายเกมส� แต�ต้ังอยู�บนฐานของความไว&วางใจต�อกัน และปฏิบัติตาม
กฎกติกาข&อตกลงต�างๆ ท่ีตกลงไว&ร�วมกัน 

1.4 ศาลเจ&ามีความสามารถในการบริหารปกครองตนเองโดยรัฐทําหน&าท่ีกํากับดูแล               
อยู�ห�างๆ  
   จากความสอดคล&องกับแนวคิดดังกล�าว ทําให&สามารถอธิบายผู&ที่เกี่ยวข&องใน
กระบวนการบริหารและดําเนินงานของศาลเจ&าในความปกครองของกระทรวงมหาดไทยได&ชัดเจนข้ึน                           
ท่ีประกอบด&วยศาลเจ&า กรกมการปกครองและเครือข�ายความร�วมมือ ในฐานท่ีศาลเจ&าเป*นองค�การใน
ความปกครองของกระทรวงมหาดไทยและอาศัยความร�วมมือจากภาคส�วนต�างๆ ในการดําเนินงาน  

2. ข&อดีของการกําหนดจุดเน&นในการพัฒนา ผู&วิจัยเห็นว�า จากบทบาทความสัมพันธ�
และการแสดงบทบาทของผู&ที่เกี่ยวข&องทั้ง 3 กลุ�ม ได&แก� ศาลเจ&า กรกมการปกครองและเครือข�าย
ความร�วมมือ ซึ่งหากพิจารณาตาม ตามแนวคิดของ Rhodes (1996: 660; 1997: 53) จะพบว�า 
ผู&ท่ีเก่ียวข&องในภาคส�วนต�างๆ มีการแสดงบทบาทท่ีเป*นท้ังฝ�ายกระทํา ถูกกระทําและสนับสนุนการ
กระทําของภาคส�วนต�างๆ ท่ีแสดงถึงขอบเขตในการแบ�งบทบาทหน&าท่ีท่ีไม�สามารถแบ�งได&อย�างชัดเจน
และแบ�งแยกออกจากกันได&เด็ดขาด ในทางตรงกันข&ามภาคส�วนต�างๆ ได&แสดงบทบาทและความ
ร�วมมือต�อกัน ทําให&การพัฒนาแนวทางการจัดการในแต�ละมิติจึงควรพิจารณาจุดเน&นของมิติการพัฒนาท่ี
เหลือควบคู�กันไป ซ่ึงทําให&เกิดบทบาทท่ีครอบคลุมและมีความชัดเจนในแง�ผลลัพธ�จากการดําเนินงาน
มากยิ่งข้ึน 

3. ปoญหาด&านการพัฒนาศาลเจ&าในความปกครองของกระทรวงมหาดไทยในปoจจุบัน             
ท่ียึดแนวทางการพัฒนาศาลเจ&าตามแนวคิดการบริหารองค�กรธุรกิจ โดยผู&วิจัยเห็นว�า เป*นความน�ากังวลท่ี
เกิดกับองค�การไม�แสวงหาผลกําไรทางด&านศาสนาในปoจจุบัน ได&แก� วัด ศาลเจ&า โรงเจ สํานักสงฆ�หรือ
องค�การประเภทอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข&องทางความเชื่อ ซึ่งในประเทศไทยความเชื่อ ศรัทธาและศาสนาเป*น
สิ่งท่ีดํารงอยู�คู�กัน โดยกลไกสําคัญในการขับเคลื่อน คือ ความเลื่อมใสศรัทธา ซ่ึงความเลื่อมใสศรัทธา 
ถือเป*นสิ่งท่ีสร&างทรัพยากรในการดําเนินงานขององค�การประเภทนี้ และความเลื่อมใสศรัทธายัง
สามารถเป*นอุปสรรคต�อการดําเนินงานในแง�ของความเสื่อมศรัทธา ซ่ึงผู&วิจัยเชื่อ ปoจจัยสําคัญท่ีทําให&
ผู&คนเสื่อมศรัทธา คือ การดําเนินงานในเชิงธุรกิจท่ีมีเงินรายได&เป*นเปqาหมายสําคัญ ดังจะเห็นได&จาก
กระแสความเสื่อมศรัทธาของการดําเนินการเชิงพุทธพาณิชย� ซ่ึงตรงกันข&ามกับหลักการของศาสนา
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และคําสอนของท้ังพุทธศาสนานิกายมหายานและลัทธิเต�า ท่ีเน&นการช�วยเหลือผู&ยากไร& บําเพ็ญตน ละ
ท้ิงกิเลสตัณหาและความสุขทางโลก  

  แต�ในทางตรงกันข&าม เม่ือความผันผวนทางเศรษฐกิจและความเปลี่ยนแปลงทางสังคม
เกิดข้ึนในระบบทุนนิยม ศาสนาจํานวนมากมีการปรับตัวด&วยการเน&นสร&างการพัฒนาองค�การด&วยการ
สร&างรายได& ซ่ึงถึงแม&เป*นเจตนาบริสุทธิ์ในการแสวงหารายได&เพ่ือประโยชน�ขององค�การ แต�ในทาง
ตรงกันข&ามอาจนําไปสู�ความเสื่อมศรัทธาจากสังคมและสูญเสียภาพลักษณ�ต�อความน�าเชื่อถือศรัทธา 
โดยสอดคล&องกับงานวิจัยของ วุฒิชัย อารักษ�โพชฌงค�และพิทักษ� ศิริวงศ� (2558) ที่นําเสนอว�า 
การดําเนินงานท่ีเน&นการสร&างรายได&จํานวนมาก อาจนําไปสู�การเสื่อมศรัทธาและมีผลต�อการดําเนินงาน
ขององค�การ ซ่ึงขัดแย&งกับแนวทางการพัฒนาองค�การไม�แสวงหาผลกําไรส�วนใหญ�ท่ีเน&นการพัฒนา
องค�การด&วยกลไกทางการตลาดและการดําเนินธุรกิจเชิงการประกอบการท่ีเน&นผลกําไร  

4. ความเป*นรูปธรรมของแนวทางการจัดการองค�การไม�แสวงหาผลกําไร ประเภทศาลเจ&า
ในความปกครองของกระทรวงมหาดไทยสู�การเป*นองค�การท่ียั่งยืน ซ่ึงผู&วิจัยเห็นว�า การกําหนดแนวทาง 
การจัดการท่ีกล�าวมา ผู&วิจัยมุ�งเน&นประเด็นท่ีเก่ียวข&องสําหรับการนําแนวทางการจัดการท่ีเกิดข้ึนไปสู�
การปฏิบัติ ซ่ึงถือเป*นการพัฒนาแนวทางการจัดการองค�การไม�แสวงหาผลกําไร ประเภทศาลเจ&าใน
ความปกครองของกระทรวงมหาดไทยสู�การเป*นองค�การท่ียั่งยืน ท่ีเน&นความเป*นไปได&และความเป*น
รูปธรรมในเชิงการประยุกต�ใช&และนําไปสู�การปฏิบัติ ซ่ึงท่ีผ�านมาสังคมและผู&เก่ียวข&องยังอาจไม�รู&จัก
และไม�การตระหนักถึงความสําคัญและการสืบทอดองค�การประเภทนี้ จึงมีเพียงการดําเนินการตาม
กรอบกฎหมาย และขาดการศึกษาหรือการวิจัยที่เกี่ยวข&องกับการบริหารศาลเจ&าประเภทนี้โดยตรง 
รวมทั้งถึงแม&จะใช&แนวทางการบริหารตามแบบองค�การไม�แสวงหาผลกําไรอ่ืนๆ มาประยุกต�ใช&เพ่ือ
พัฒนาแนวทางการจัดการศาลเจ&า ก็ยังมีความแตกต�างกับทิศทางการปฏิบัติท่ีดําเนินอยู�ในปoจจุบัน ซ่ึง
อาจไม�ใช�แนวทางท่ีถูกต&องสําหรับทําให&เกิดความยั่งยืนได&ในบริบทของศาลเจ&าในความปกครองของ
กระทรวงมหาดไทย ดังนั้นการกําหนดแนวทางการจัดการท่ีเป*นรูปธรรม จึงเป*นสิ่งท่ีสามารถสร&างการ
ประยุกต�และปฏิบัติได&จริง อันเป*นประโยชน�จากการพัฒนางานวิจัยชิ้นนี้ เพ่ือพัฒนาศาลเจ&าในความ
ปกครองของกระทรวงมหาดไทยในอนาคตต�อไป 

  หากพิจารณาถึงเง่ือนไข ข&อพิจารณาและข&อจํากัดในการนําไปสู�การปฏิบัติ ผู&วิจัยเห็นว�า 
เป*นข&อพิจารณาท่ีควรทําความเข&าใจก�อนนําไปปฏิบัติ เพ่ือให&เกิดเข&าใจท่ีตรงกันในการประยุกต�แนวทาง 
การจัดการท่ีเกิดข้ึน กล�าวคือ ด&วยเหตุท่ีแนวทางการจัดการองค�การไม�แสวงหาผลกําไร ประเภทศาลเจ&า
ในความปกครองของกระทรวงมหาดไทยสู�การเป*นองค�การท่ียั่งยืน มีความเก่ียวข&องกับกรมการปกครอง 
ศาลเจ&าและเครือข�ายความร�วมมือ จึงควรทําความเข&าใจว�าแนวทางการจัดการท่ีเกิดข้ึน ถือเป*น
ทางเลือกในการพัฒนาสําหรับผู&เกี่ยวข&องในภาคส�วนต�างๆ โดยพัฒนาขึ้นจากข&อมูลและกฎหมาย 
รวมท้ังการดําเนินงานท่ีเกิดข้ึนในบริบทของศาลเจ&าในความปกครองของกระทรวงมหาดไทยท่ีมีการ
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บริหารจัดการดีเด�น จึงทําให&มีองค�ประกอบ 2  ส�วน คือ มาตรการทางการจัดการที่จําเป*นต&อง
ดําเนินการ และมาตรการทางการจัดการท่ีเป*นทางเลือกสําหรับการพัฒนา และบางประเด็นมีประโยชน�
ต�อการดําเนินงานท่ีกรมการปกครองควรนําไปสู�การกําหนดมาตรการและนโยบาย 

  ท้ังนี้ การประยุกต�ใช&ควรพิจารณาความเหมาะสมของศาลเจ&าในความปกครองของ
กระทรวงมหาดไทยในลักษณะต�างๆ เช�น ความพร&อม บริบทการดําเนินงาน บริบทองค�การ ขนาด
ขององค�การและทรัพยากรท่ีมีอยู� รวมท้ังต&องพิจารณาในแง�ผู&รับผิดชอบต�อมาตรการต�างๆ ด&วยอีกทาง 
เนื่องจากมาตรการทางการจัดการบางประเด็นเป*นอํานาจของภาครัฐ ซ่ึงภาคส�วนอ่ืนๆ มีบทบาทใน
การสะท&อนความต&องการและกระตุ&นการขับเคลื่อน แต�ผู&รับผิดชอบสําคัญต�อประเด็นเหล�านั้น คือ 
ภาครัฐ เช�น มาตรการทางกฎหมายต�างๆ ซ่ึงจะนําไปสู�การดําเนินการตามบทบาทหน&าท่ีของผู&เก่ียวข&อง
ในภาคส�วนต�างๆ ท่ีแตกต�างกันไป 

  ท้ังนี้ เม่ือพิจารณาถึงเทคนิคในการขับเคลื่อนในการนําไปสู�การปฏิบัติ ผู&วิจัยเห็นว�า 
ผลการวิจัยแสดงให&เห็นว�า ผู&ให&ข&อมูลสําคัญพยายามสร&างกลไกในการขับเคลื่อนแนวทางการจัดการ
องค�การไม�แสวงหาผลกําไร ประเภทศาลเจ&าในความปกครองของกระทรวงมหาดไทยสู�การเป*น
องค�การท่ียั่งยืนไปสู�การปฏิบัติท่ีเป*นรูปธรรม โดยมีการกําหนดเทคนิคจากแนวปฏิบัติท่ีใกล&เคียงกับ
แนวทางการจัดการในบางประเด็น จึงทําให&เกิดเทคนิคต�างๆ ท่ีสําคัญต�อการนําแนวทางการจัดการ
ดังกล�าวไปสู�การปฏิบัติย�างเป*นรูปธรรม  

  เทคนิคการขับเคลื่อนแนวทางการจัดการองค�การไม�แสวงหาผลกําไร ประเภทศาลเจ&า
ในความปกครองของกระทรวงมหาดไทยสู�การเป*นองค�การที่ยั่งยืนไปสู�การปฏิบัติต�างๆ ซ่ึงผู&วิจัย
สามารถจําแนกออกเป*น 4 กลุ�ม ได&แก� 

1. กลุ�มสร&างภาพลักษณ�องค�การ ด&วยการใช&ความเป*นศาลเจ&าในความปกครองของ
กระทรวงมหาดไทยในการสร&างภาพลักษณ�ท่ีดีและผลประโยชน�ต�อการดําเนินงาน และการการยึดม่ัน
ในหลักการของการเป*นองค�การไม�แสวงหาผลกําไร ถือเป*นหลักการเริ่มต&นสําคัญของคุณค�าของศาลเจ&า  

2. กลุ�มกลไกในการขับเคลื่อนแนวทางการจัดการศาลเจ&า ประกอบด&วย การเชื่อม่ัน
ในกลไก “สามประสาน” ท่ีเกิดจากผู&เก่ียวข&องในการดําเนินงานของศาลเจ&ามีบทบาทและปฏิสัมพันธ�
ท่ีส�งต�อกัน ในประเด็นร�วมกัน คือ การดําเนินงานของศาลเจ&า และการใช&กลยุทธ�สานผลประโยชน�กับ
ทุกฝ�าย “WIN WIN situation” เป*นเทคนิคในการสนับสนุนกลไกสามประสาน รวมท้ังการผลักดันให&
เกิดการปรับปรุงกฎหมาย ถือเป*นเปqาหมายของศาลเจ&าต�างๆ ท่ีมุ�งหวังต�อภาครัฐ เพ่ือให&เกิดการ
ปรับปรุงกฎหมายท่ีเก่ียวข&องกับการดําเนินงานในมิติต�างๆ ท่ีเท�าทันกับสภาพความเปลี่ยนแปลงของ
สังคม 
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3. กลุ�มสร&างความเลื่อมใสศรัทธา ท่ีเน&นการใช&กลไกทางความเชื่อเป*นหลักการในการ
ดําเนินงาน ซ่ึงความเชื่อต�อพลังอํานาจของสิ่งศักด์ิสิทธิ์และหลักคําสอนเก่ียวกับ “บาป บุญ คุณ โทษ” 
เป*นกลไกในการสร&างความเลื่อมใสศรัทธาและเป*นกลไกใน การขัดเกลาทางสังคมให&เกิดการบริหาร
จัดการศาลเจ&าท่ีดี และการสร&างความเลื่อมใสศรัทธาจากการเชื่อม่ัน ความประทับใจ ความรู&สึกร�วม 
ความตระหนักถึงคุณค�าและความรู&สึกถึงการได&รับการสนองต�อความศรัทธา ท่ีเกิดจากมิติการบริหาร
จัดการองค�การท่ีดี การเป*นแบบอย�างท่ีดีของคณะกรรมการหรือภารกิจท่ีมีคุณค�าต�อสังคม 

4. กลุ�มการปรับตัวขององค�การ เป*นการยอมรับความเปลี่ยนแปลงของโลก โดยสร&าง
การปรับตัวอย�างเท�าทัน และปรับสภาพของภารกิจ กิจกรรม การดําเนินงานและการบริหารท่ีให&
เป*นไปตามความเปลี่ยนแปลง แต�ยังคงยึดมั่นในเปqาหมายและหลักการสําคัญของการเป*นองค�การ
ไม�แสวงหาผลกําไรด&านศาสนา และการเป*นองค�การในความปกครองของกระทรวงมหาดไทย 

  นอกจากนี้ ผลการวิจัยนําเสนอประเด็นสําหรับการปรับแก&ไขแนวทางการจัดการ
องค�การไม�แสวงหาผลกําไร ประเภทศาลเจ&าในความปกครองของกระทรวงมหาดไทยสู�การเป*นองค�การ  
ท่ียั่งยืนก�อนการนําสู�ไปปฏิบัติ ในประเด็น 

1. ควรกําหนดผู&รับผิดชอบ ซ่ึงผู&วิจัยเห็นความสําคัญของข&อเสนอแนะดังกล�าว เนื่องจาก
แนวทางการจัดการองค�การไม�แสวงหาผลกําไร ประเภทศาลเจ&าในความปกครองของกระทรวงมหาดไทย
สู�การเป*นองค�การท่ียั่งยืนท่ีเกิดข้ึน มีความเก่ียวข&องกับผู&เก่ียวข&องหลายภาคส�วน และประกอบด&วย
มาตรการทางการจัดการและแนวทางการขับเคลื่อนมาตรการทางการจัดการจํานวนมาก เพ่ือให&เกิด
ความชัดเจน จึงควรกําหนดผู&รับผิดชอบ แต�ท้ังนี้ในบางประเด็นไม�สามารถระบุผู&รับผิดชอบได&ชัดเจนนัก 
เนื่องจากเก่ียวข&องกับผู&มีส�วนเก่ียวข&องหลายฝ�าย จึงกําหนดเป*นรับผิดชอบหลัก 

2. ควรระบุลักษณะของมาตรการทางการจัดการและแนวทางการขับเคลื่อนมาตรการ
ทางการจัดการต�างๆ ของแนวทางการจัดการดังกล�าว โดยแบ�งออกเป*น 2 ลักษณะ เช�น มาตรการ
หรือแนวทางการขับเคลื่อนมาตรการทางการจัดการท่ีมีลักษณะจําเป*น อันเป*นจากข&อบัญญัติของ
กฎหมายท่ีเก่ียวข&องและมาตรการหรือนโยบายของกรมการปกครองท่ีจําเป*นต�อการดําเนินงานของ
ศาลเจ&าในมิติของผู&เก่ียวข&องต�างๆ และมาตรการหรือแนวทางการขับเคลื่อนมาตรการทางการจัดการ
ท่ีมีลักษณะทางเลือกสําหรับการพัฒนา เพ่ือให&เกิดการลําดับความสําคัญในการดําเนินการและเลือก
แนวทางการจัดการในประเด็นมาตรการหรือแนวทางการขับเคลื่อนมาตรการต�างๆ ไปใช&อย�างเหมาะสม 

  โดยผู&วิจัย เห็นด&วยกับข&อเสนอแนะ เนื่องจากมาตรการทางการจัดการจํานวนมาก 
อาจทําให&เข&าใจว�าไม�จําเป*นต&องปฏิบัติ เพราะ มิใช�มาตรการบังคับจากกรมการปกครอง แต�ถึงแม&จะ
ไม�ใช�มาตรการที่บังคับใช& แต�ส�วนใหญ�พัฒนาจากพื้นฐานของกรอบกฎหมายและทิศทางในการ
ดําเนินงานท่ีเป*นอยู� จึงมีความจําเป*นต&องดําเนินการตามมาตรการทางการจัดการบางส�วน 
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3. ควรมีการนําเสนอแนวทางการจัดการองค�การไม�แสวงหาผลกําไรประเภทศาลเจ&า
ในความปกครองของกระทรวงมหาดไทยสู�การเป*นองค�การท่ียั่งยืน ท่ีสามารถอ�านง�ายหรือน�าสนใจ 
เช�น การใช&กรอบหรือภาพความสัมพันธ�ของบทบาทผู&ที่เกี่ยวข&องในประเด็นการพัฒนาแนวทางการ
จัดการในมิติต�างๆ ประกอบ เพ่ือให&ง�ายต�อการทําความเข&าใจและให&เกิดความน�าสนใจต�อผู&อ�านหรือ
ผู&นําไปประยุกต�ใช&  

  ท้ังนี้ ผู&วิจัย เห็นด&วยกับข&อเสนอแนะจึงปรับให&เกิดเป*นกรอบแนวคิดท่ีเกิดจากการ
สังเคราะห�ผลการศึกษาดังกล�าว เพื่อนําเสนอหลักการสําคัญที่เป*นพื้นฐานของการพัฒนาแนวทาง 
การจัดการองค�การไม�แสวงหาผลกําไรประเภทศาลเจ&าในความปกครองของกระทรวงมหาดไทยสู�การ
เป*นองค�การท่ียั่งยืน อันเกิดจากกระบวนการวิจัยและผลการศึกษาท้ังหมดครั้งนี้ เพ่ือให&ง�ายต�อการทํา
ความเข&าใจและให&เกิดความน�าสนใจต�อผู&อ�านหรือผู&นําไปประยุกต�ใช& รวมท้ังแสดงถึงการนําแนวทาง 
การจัดการองค�การไม�แสวงหาผลกําไรประเภทศาลเจ&าในความปกครองของกระทรวงมหาดไทยสู�การ
เป*นองค�การท่ียั่งยืนไปสู�การปฏิบัติอย�างเป*นรูปธรรม และเป*นผลลัพธ�สําคัญท่ีเกิดข้ึนจากการวิจัยครั้งนี้  
ซ่ึงปรากฏตามภาพท่ี 5 ท่ีกล�าวมาแล&ว 
 
3. ข�อเสนอแนะจากการวิจัย 
 จากการวิจัยเรื่อง การพัฒนาแนวทางการจัดการองค�การไม�แสวงหาผลกําไรประเภทศาลเจ&า
ในความปกครองของกระทรวงมหาดไทยสู�การเป*นองค�การท่ียั่งยืน ทําให&ผู&วิจัยทราบข&อมูลเก่ียวกับ 
ผลการประเมินและทบทวนสถานภาพการดําเนินงาน  ทิศทางและนโยบายในการพัฒนาแนวทางการ
จัดการองค�การไม�แสวงหาผลกําไร ประเภทศาลเจ&าในความปกครองของกระทรวงมหาดไทยสู�การเป*น
องค�การท่ียั่งยืน และแนวทางการจัดการองค�การไม�แสวงหาผลกําไร ประเภทศาลเจ&าในความปกครอง
ของกระทรวงมหาดไทยสู�การเป*นองค�การท่ียั่งยืนท่ีเกิดข้ึน จึงมีข&อเสนอแนะจากการวิจัยในประเด็นต�างๆ 
ดังต�อไปนี้  

3.1 ข&อเสนอแนะด&านทฤษฎีและแนวคิด 
3.1.1 องค�การไม�แสวงหาผลกําไรประเภทศาลเจ&าในความปกครองของกระทรวงมหาดไทย 

มีความแตกต�างจากองค�การไม�แสวงประเภทอ่ืนๆ ท่ัวไป รวมท้ังแตกต�างจากศาลเจ&าเอกชนอ่ืนๆ ด&วย
ลักษณะของการเป*นองค�การในความปกครองของรัฐ และดําเนินงานตามภารกิจด&านศาสนาและความเชื่อ 
ดังนั้น ในการศึกษาข&อมูลบริบท ลักษณะองค�การ การจัดการและการดําเนินงานของศาลเจ&าในความ
ปกครองของกระทรวงมหาดไทย จึงควรคํานึงถึงบริบทเฉพาะดังกล�าว 

3.1.2 การศึกษาข&อมูลด&านการประเมินและทบทวนเก่ียวกับการจัดการและการ
ดําเนินงานขององค�การไม�แสวงหาผลกําไรประเภทศาลเจ&าในความปกครองของกระทรวงมหาดไทย                              
ควรประยุกต�ใช&มุมมองเชิงระบบ (Systematic approach) เป*นกรอบในการศึกษา ประกอบด&วย 
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(1) ทรัพยากรในการดําเนินงาน (Input) ประกอบด&วย โครงสร&างและบุคลากรท่ีเก่ียวข&อง งบประมาณ 
ทรัพย�สิน/ถาวรวัตถุ/วัสดุอุปกรณ�และหลักการบริหารของศาลเจ&า (2) กิจกรรมหรือภารกิจในการ
ดําเนินงาน (Process) ประกอบด&วย กิจกรรม/ภารกิจของศาลเจ&า และกลยุทธ�ในการดําเนินงาน 
(3) เปqาหมายและผลลัพธ�ในการดําเนินงาน (Output) ประกอบด&วย เปqาหมายของการดําเนินงาน 
ผลลัพธ�ท่ีเกิดข้ึนและตัวชี้วัดความสําเร็จและ (4) ภาพสะท&อน (Feedback) และปoจจัยท่ีส�งผลกระทบ
ต�อการดําเนินงาน(Environment) ประกอบด&วย ผลกระทบจากการดําเนินงานและปoจจัยแวดล&อมท่ี
ส�งผลต�อการดําเนินงาน ซ่ึงมุมมองดังกล�าวนี้ มีความครอบคลุมในประเด็นต�างๆ ท่ีเก่ียวข&องทําให&เกิด
ความชัดเจนในการศึกษา   

3.1.3 การดําเนินงานของศาลเจ&าในความปกครองของกระทรวงมหาดไทย เป*นการ
ดําเนินงานท่ีมีความเก่ียวข&องกับระบบความสัมพันธ�ของผู&แสดง (Actors) หลายภาคส�วน ซ่ึงจําแนก
ออกเป*น 3 กลุ�ม ได&แก� ผู&แสดงบทบาทตัวแทนศาลเจ&าของศาลเจ&า (ผู&บริหารและคณะกรรมการ) 
ผู&แสดงบทบาทภาครัฐในการกํากับดูแล (กรมการปกครอง) และผู&แสดงบทบาทเครือข�ายความร�วมมือ
ของสังคมและประชาชน (ภาครัฐ เอกชน องค�การไม�แสวงหาผลกําไร ประชาชนและศาลเจ&าต�างๆ) ซ่ึง
ผู&แสดงทุกกลุ�มมีบทบาทและความสัมพันธ�ต�อกันในลักษณะเป*นผู&กระทํา ผู&ถูกกระทํา ผู&ได&รับผลจาก
การกระทํา ผู&สนับสนุนการกระทํารวมท้ังผู&ต�อต&านการกระทํา ดังนั้น การศึกษาการดําเนินงานของ
ศาลเจ&าควรพิจารณาผู&แสดงต�างๆ ท่ีเก่ียวข&องดังกล�าว และจําเป*นต&องสร&างสมดุลในการแสดงบทบาท
ของผู&แสดงท้ัง 3 กลุ�มให&เกิดความเหมาะสม 

3.1.4 แนวคิดการบริหารปกครอง (Governance) เป*นแนวคิดท่ีเหมาะสมและควรใช&
สําหรับการดําเนินงานและการพัฒนาองค�การไม�แสวงหาผลกําไรประเภทศาลเจ&าในความปกครองของ
กระทรวงมหาดไทย ซ่ึงมีจุดเน&นในแง�ของการแสดงบทบาทและความสัมพันธ�ต�อกันของผู&แสดงต�างๆ 
ท่ีสอดคล&องกับบริบทขององค�การ โดยมีผู&แสดงต�างๆ ท่ีเก่ียวข&องระหว�างองค�การภาครัฐ ภาคเอกชน
และองค�การไม�แสวงหาผลกําไรในประเด็นที่เกี่ยวข&องกับบริการหรือกิจกรรมสาธารณะ รวมท้ัง
นโยบายสาธารณะต�างๆ ท่ีส�งผลต�อภาคส�วนต�างๆ ในสังคม  
   ถือเป*นกระบวนการของการปกครองแนวใหม� (new process of governing) 
ท่ีเป*นการบริหารปกครองในลักษณะเครือข�ายความร�วมมือและการแสดงบทบาทความสัมพันธ� โดย
พยายามจํากัดและลดบทบาทในการดําเนินงานของภาครัฐ ที่เคยเป*นผู&ดําเนินการและจัดกิจกรรม
บริการสาธารณะ แต�เน&นการเป{ดพ้ืนท่ีให&กับภาคส�วนต�างๆ ท้ังองค�การภาครัฐ เอกชนและประชาสังคม 
ให&มีส�วนร�วมในการดําเนินงานและจัดการตนเอง รัฐเพียงทําหน&าท่ีกํากับดูแลอย�างห�างๆ 
   ท้ังนี้ ด&วยเนื้อหาสาระสําคัญของแนวคิดการบริหารปกครอง ยังนําเสนอ
ลักษณะความสัมพันธ�ท่ีควรแสดงต�อกันของผู&แสดงต�างๆ ในฐานะการมีส�วนร�วมต�อการดําเนินการด&าน
บริการและนโยบายสาธารณะของผู&แสดงต�างๆ ซึ่งจุดเน&นสําคัญ คือ ภาครัฐทําหน&าท่ีกํากับทิศทาง
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และเชื่อมประสานให&เกิดการดําเนินงาน โดยมีภาคเอกชน ภาคประชาชน องค�การไม�แสวงหาผลกําไร
หรือองค�การต�างๆ ในสังคม เข&ามามีบทบาทต�อประเด็นสาธารณะดังกล�าวร�วมกัน 

3.1.5 แนวทางการจัดการองค�การไม�แสวงหาผลกําไร ประเภทศาลเจ&าในความปกครอง
ของกระทรวงมหาดไทยสู�การเป*นองค�การท่ียั่งยืน เป*นข&อเสนอทางเลือกสําหรับการพัฒนาศาลเจ&าใน
ความปกครองของกระทรวงมหาดไทยให&เกิดความยั่งยืน ท่ีผู&แสดงในบทบาทต�างๆ ท่ีเก่ียวข&องกับการ
ดําเนินงานของศาลเจ&าควรนําไปปฏิบัติ โดยสาระสําคัญของแนวทางการจัดการนี้ คือ การมีจุดเน&น
ของการแสดงบทบาทจากผู&แสดงในมิติต�างๆ ต�อผู&แสดงในมิติอ่ืนๆ ระหว�างกัน ซ่ึงถือเป*นลักษณะเฉพาะ
ของแนวทางการจัดการดังกล�าว และเป*นไปตามหลักการแสดงบทบาทความสัมพันธ�ระหว�างผู&แสดงต�างๆ 
ท่ีมีต�อกันตามแนวคิดการบริหารปกครอง 

3.1.6 การพัฒนาหรือนโยบายการพัฒนาใดๆ จําเป*นต&องเกิดจากข&อมูลท่ีเก่ียวข&อง 
แนวคิดและทฤษฎีท่ีสนับสนุน ความคิดเห็น ความต&องการและข&อเสนอแนะของผู&ท่ีเก่ียวข&องหรือผู&มี
ส�วนได&เสียกับสิ่งท่ีพัฒนาข้ึน รวมท้ังจําเป*นต&องสร&างความเห็นชอบ ท่ีเกิดจากการหาฉันทามติในเชิง
นโยบาย (Policy Meeting) เพ่ือศึกษาความเหมาะสม ความเป*นไปได& เง่ือนไขและข&อจํากัดต�างๆ 
รวมท้ังเทคนิคการขับเคลื่อน อันนําไปสู�การสร&างการยอมรับและแนวทางการนําไปปฏิบัติอย�างเป*น
รูปธรรม 

3.1.7 การนําแนวทางการจัดการองค�การไม�แสวงหาผลกําไรประเภทศาลเจ&าในความ
ปกครองของกระทรวงมหาดไทยสู�การเป*นองค�การที่ยั่งยืนไปสู�การปฏิบัติ ควรพิจารณาเงื่อนไข 
ข&อพิจารณาและข&อจํากัดต�างๆ เพื่อเป*นข&อคํานึงต�อการประยุกต�ใช& ซ่ึงประกอบด&วยประเด็นต�างๆ 
ดังนี้ 

1. ควรพิจารณาบริบทของศาลเจ&าเกี่ยวกับ ขนาด ความพร&อม ทรัพยากร 
ลักษณะการดําเนินงานและข&อจํากัดต�างๆ โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมก�อนนําแนวทางการจัดการฯ  
ไปประยุกต�ใช& 

2. แนวทางการจัดการองค�การไม�แสวงหาผลกําไรประเภทศาลเจ&าในความ
ปกครองของกระทรวงมหาดไทยสู�การเป*นองค�การท่ียั่งยืนท่ีเกิดข้ึนจากผลการศึกษา เป*นทางเลือกท่ี
นําไปสู�การพัฒนาศาลเจ&าในความปกครองของกระทรวงมหาดไทยสู�การเป*นองค�การท่ียั่งยืน โดยเป*น
แนวทางสําหรับการดําเนินงานและแสดงบทบาทต�อกันระหว�างศาลเจ&า กรมการปกครองและเครือข�าย
ความร�วมมือ ซ่ึงมิใช�มาตรการหรือข&อบังคับของกรมการปกครองในการบังคับใช&  

3. มาตรการทางการจัดการและแนวทางการขับเคลื่อนมาตรการทางการ
จัดการจํานวนมากเป*นประเด็นมีความจําเป*นต&องปฏิบัติ ถึงแม&แนวทางการจัดการองค�การไม�แสวงหา
ผลกําไรประเภทศาลเจ&าในความปกครองของกระทรวงมหาดไทยสู�การเป*นองค�การท่ียั่งยืน จะมิใช�
มาตรการหรือข&อบังคับของกรมการปกครองในการบังคับใช& แต�การพัฒนาแนวทางการจัดการดังกล�าว
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เกิดจากการทบทวน การศึกษาทิศทางและแนวนโยบายจากภาคส�วนที่เกี่ยวข&องและสอดคล&องกับ
กรอบของกฎหมาย ระเบียบข&อบังคับท่ีกําหนดให&ปฏิบัติ จึงมีความจําเป*นในการนํามาตรการทางการ
จัดการและแนวทางการขับเคลื่อนมาตรการทางการจัดการบางประเด็นไปสู�การปฏิบัติอย�างเคร�งครัด 

4. กรมการปกครองควรนํามาตรการในบางประเด็นท่ีเก่ียวข&องกับกฎหมาย ข&อ
ปฏิบัติและนโยบายท่ีกรมการปกครองดําเนินการหรือมีทิศทางในการดําเนินการในอนาคตไปสู�การ
กลั่นกรองเป*นข&อปฏิบัติท่ีเป*นทางการสําหรับการบังคับใช& ซ่ึงอาจจัดลําดับความสําคัญก�อนหลัง เช�น 
มาตรการระยะยาว มาตรการเร�งด�วน เป*นต&น 

5. มาตรการทางการจัดการท่ีเกิดข้ึนตามแนวทางการจัดการองค�การไม�แสวงหา
ผลกําไรประเภทศาลเจ&าในความปกครองของกระทรวงมหาดไทยสู�การเป*นองค�การท่ียั่งยืน ซ่ึง
ประเด็นการพัฒนาแนวทางการจัดการศาลเจ&าในมิติต�างๆ อาจมีการดําเนินการอยู�ก�อนหน&าหรือ
ดําเนินในลักษณะใกล&เคียงกัน ถือเป*นจุดแข็งของการดําเนินงานของภาคส�วนต�างๆ และง�ายต�อการ
ขับเคลื่อนมาตรการทางการจัดการต�างๆ เพ่ิมเติม เนื่องจากมาตรการทางการจัดการและแนวทางการ
ขับเคลื่อนมาตรการท่ีเกิดข้ึน เป*นการพัฒนาจากแนวปฏิบัติท่ีดีท่ีสามารถเป*นต&นแบบของการดําเนินงาน
ของศาลเจ&า โดยได&พัฒนาจากข&อแนะนําของศาลเจ&าท่ีมีการบริหารงานดีเด�นระดับชาติอย�างต�อเนื่อง 

6. การขับเคลื่อนแนวทางการจัดการองค�การไม�แสวงหาผลกําไรประเภทศาลเจ&า
ในความปกครองของกระทรวงมหาดไทยสู�การเป*นองค�การที่ยั่งยืน จําเป*นต&องคํานึงถึงกลไกในการ
แสดงบทบาทของผู&เก่ียวข&องท้ัง 3 กลุ�มควบคู�ไปด&วยกันเสมอ ได&แก� ศาลเจ&า กรมการปกครอง และ
เครือข�ายความร�วมมือ ควบคู�กันไป โดยไม�อาจแยกส�วนและควรพิจารณาถึงข&อจํากัดและเง่ือนไขของ
ผู&เก่ียวข&องในแต�ละกลุ�มเพ่ือสร&างกลไกสนับสนุนระหว�างกัน ซ่ึงเป*นไปตามหลักการของแนวคิดการ
บริหารปกครองท่ีมุ�งสร&างกระบวนการปกครองแนวใหม� ท่ีเกิดจากภาคส�วนต�างๆ ของสังคมมีส�วน
สนับสนุนและร�วมมือระหว�างกันสําหรับดําเนินกิจการสาธารณะ 

7. กรมการปกครอง ถึงแม&จะมีบทบาทเป*นผู&กํากับควบคุมศาลเจ&าในความปกครอง
ของกระทรวงมหาดไทย ซ่ึงทําหน&าท่ีในเชิงการปกครอง ควรมีบทบาทในการดําเนินการตามแนวทาง 
การจัดการสนับสนุนองค�การไม�แสวงหาผลกําไรประเภทศาลเจ&าในความปกครองของกระทรวงมหาดไทย
สู�การเป*นองค�การท่ียั่งยืน ด&วยการแสดงบทบาทเป*นผู&สนับสนุนกลไกของการพัฒนาจากทุกภาคส�วน
หรือการพัฒนาศาลเจ&าในทุกมิติ ถึงแม&ไม�เก่ียวข&องโดยตรง แต�กรมการปกครองสามารถมีบทบาทใน
การเชื่อมประสานและสนับสนุนให&เกิดความร�วมมือและการมีส�วนร�วมในการดําเนินงานของศาลเจ&า 

8. การดําเนินงานของศาลเจ&าตามแนวทางการจัดการสนับสนุนองค�การ
ไม�แสวงหาผลกําไรประเภทศาลเจ&าในความปกครองของกระทรวงมหาดไทยสู�การเป*นองค�การท่ียั่งยืน 
ควรคํานึงถึงเทคนิคในการขับเคลื่อนต�างๆ ตามท่ีปรากฏข&างต&น ซ่ึงถือเป*นหนทางสําคัญในการผลักดัน
และขับเคลื่อนให&เกิดผลในเชิงปฏิบัติของแนวทางการจัดการองค�การไม�แสวงหาผลกําไรประเภทศาลเจ&า
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ในความปกครองของกระทรวงมหาดไทยสู�การเป*นองค�การท่ียั่งยืน โดยในแต�ละมาตรการทางการจัดการ
หรือแนวทางการขับเคลื่อน อาจเลือกใช&เทคนิคในการขับเคลื่อนต�างๆ ท่ีแตกต�างกัน ท้ังนี้จําเป*นต&อง
ข้ึนอยู�กับสถานการณ�ท่ีเกิดข้ึน 

9. การให&ความหมายของความยั่งยืนขององค�การไม�แสวงหาผลกําไรประเภท
ศาลเจ&าในความปกครองของกระทรวงมหาดไทย ควรนิยามความหมายในบริบทเฉพาะตามลักษณะ
ความแตกต�างกับองค�การไม�แสวงหาผลกําไรอ่ืนๆ ซ่ึงสาระสําคัญของนิยามความหมายความยั่งยืนของ
ขององค�การไม�แสวงหาผลกําไรประเภทศาลเจ&าในความปกครองของกระทรวงมหาดไทย  

   ดังนั้น ความยั่งยืนขององค�การไม�แสวงหาผลกําไรประเภทศาลเจ&าในความ
ปกครองของกระทรวงมหาดไทย คือ “สภาวะของการดําเนินงานขององค�การไม�แสวงหาผลกําไร 
ประเภทศาลเจ&าในความปกครองของกระทรวงมหาดไทย ท่ีมีระบบการบริหารจัดการภายในองค�การท่ีดี 
สามารถนําพาองค�การให&เกิดการดําเนินงานอย�างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ เป*นองค�การ
สามารถสร&างความเลื่อมใสศรัทธาและมีความรับผิดชอบต�อสังคม รวมท้ังมีการจัดการระบบความสัมพันธ�
กับกรมการปกครองในฐานะองค�การในความปกครองอย�างเหมาะสม สามารถดําเนินงานสอดคล&อง
กับทิศทางและนโยบายของกระทรวงมหาดไทยอย�างอิสระ โดยกรมการปกครองสามารถตอบสนอง
กับความต&องการของบริบทองค�การและเชื่อมประสานความร�วมมือในการส�งเสริมการดําเนินงาน
ระหว�างกัน ตลอดจนองค�การมีเครือข�ายความร�วมมือระหว�างองค�การประเภทเดียวกัน องค�การ
ภาครัฐและเอกชน เพ่ือการส�งเสริม สนับสนุน ช�วยเหลือและเป*นเครือข�ายในการกําหนดประเด็น
สาธารณะแก�สังคมอย�างมีส�วนร�วม โดยมีพ้ืนฐานอยู�บนประเด็นการสร&างความอยู�รอดด&วยการพ่ึงพา
ตนเอง และความสามารถปรับตัวต�อความเปลี่ยนแปลงต�างๆ ของสังคม” 

3.2 ข&อเสนอแนะด&านการจัดการ 
  จากการวิจัยครั้งนี้ ถือเป*นการศึกษาในมิติการบริหารจัดการท่ีเก่ียวข&องกับภาคส�วนต�างๆ 
ในการดําเนินงานขององค�การไม�แสวงหาผลกําไรประเภทศาลเจ&าในความปกครองของกระทรวงมหาดไทย 
ผู&วิจัยจึงมีข&อเสนอแนะด&านการจัดการสําหรับผู&เก่ียวข&องภาคส�วนต�างๆ 

3.2.1 ข&อเสนอแนะเชิงนโยบายสําหรับกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย 
1. กรมการปกครอง ควรให&ความสําคัญต�อการสร&างความอยู�รอด ความต�อเนื่อง

ในการดําเนินงานตามภารกิจขององค�การและความยั่งยืนของศาลเจ&าในความปกครองของกระทรวงมหาดไทย
อย�างจริงจังและเป*นรูปธรรม โดยกําหนดเป*นนโยบายหรือมาตรการท่ีชัดเจนซ่ึงอาศัยใช&แนวทางการ
จัดการองค�การไม�แสวงหาผลกําไรประเภทศาลเจ&าในความปกครองของกระทรวงมหาดไทยสู�การเป*น
องค�การท่ียั่งยืน ท่ีพัฒนาข้ึนจากการวิจัยครั้งนี้ ซึ่งครอบคลุมข&อมูลด&านกฎหมาย ระเบียบข&อบังคับ
และนโยบายต�างๆ ท่ีเก่ียวข&อง รวมท้ังแนวคิดและทฤษฎีท่ีสนับสนุน ตลอดจนความคิดเห็น ความ
ต&องการและข&อเสนอแนะของผู&ท่ีเก่ียวข&องหรือผู&มีส�วนได&เสีย ท้ังในระดับผู&มีอํานาจในเชิงนโยบายและ
ผู&นํานโยบายไปปฏิบัติ เป*นข&อมูลประกอบการกําหนดนโยบาย 
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2. กรมการปกครอง ควรดําเนินนโยบายเร�งด�วนสําคัญ ในปรับแก&กฎหมาย
ท่ีเก่ียวข&อง ได&แก� กฎเสนาบดี ว�าด&วยท่ีกุศลสถานชนิดศาลเจ&า พ.ศ. 2463 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว�าด&วยการเงินของศาลเจ&า พ.ศ. 2520 ด&วยการผลักดันร�างพระราชบัญญัติศาลเจ&าให&เกิดข้ึนอย�างเป*น
รูปธรรม เพ่ือปรับโครงสร&างองค�การ สถานภาพองค�การให&เป*นนิติบุคคลและการปรับปรุงระเบียบทาง
การเงินและบัญชีของศาลเจ&า รวมท้ังการจัดต้ังกองทุนในการพัฒนาศาลเจ&าในประเทศไทย 

3. กรมการปกครอง ควรพัฒนากลไกในการกํากับดูแลและติดตามศาลเจ&าใน
ความปกครองของกระทรวงมหาดไทยตามแนวทางการประเมินผลการดําเนินงานภายใต&มาตรฐาน
การคุณภาพการดําเนินงานท่ีกําหนดและกํากับโดยตัวชี้วัด ซ่ึงเป*นการเป{ดให&ศาลเจ&าในความปกครอง
ของกระทรวงมหาดไทยมีอิสระในการดําเนินงาน แต�มีข&อผูกมัดสําคัญ คือ ผลการดําเนินงานตาม
ตัวชี้วัดต�างๆ เช�นเดียวกับกลไกการดําเนินงานขององค�การมหาชนหรือมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐต�างๆ 
ซ่ึงกรมการปกครองอาจขับเคลื่อนผ�านคณะกรรมการติดตาม ควบคุม ตรวจตราสอดส�องกิจการของ
ศาลเจ&าในความปกครองของกระทรวงมหาดไทยเยี่ยมสํารวจ ติดตามและประเมินเป*นประจําทุกป� 
รวมทั้งการรับฟoงความคิดเห็นจากชุมชน ตลอดจนควรมีการกระจายอํานาจไปสู�ระดับภูมิภาค 
ด&วยการเพ่ิมบทบาทให&ส�วนภูมิภาคในระดับจังหวัดต�างๆ โดยผู&ว�าราชการจังหวัดหรือนายอําเภอมีส�วน
ในการกํากับท่ีใกล&ชิด หรือเป*นประธานคณะกรรมการกํากับและติดตามในระดับจังหวัด โดยมีภาคส�วน
ท่ีเก่ียวข&องต�างๆ เข&ามาเป*นกรรมการ 

4. กรมการปกครอง ควรพิจารณาปรับปรุงกลไก ขั้นตอนและกระบวนการ
ท่ีเก่ียวข&องกับการประสานงานและดําเนินงานท่ีเก่ียวข&องกับศาลเจ&าในความปกครองของกระทรวงมหาดไทย
ให&มีประสิทธิภาพด&วยความสะดวกและรวดเร็ว รวมทั้งควรทําหน&าที่อํานวยความสะดวกและเชื่อม
ประสานความร�วมมือจากภาคส�วนต�างๆ ของสังคม ให&มีส�วนร�วมต�อการสนับสนุนการดําเนินงานเพ่ือ
การพัฒนาองค�การไปสู�การเป*นองค�การท่ียั่งยืน ในฐานะพ่ีเลี้ยงและตัวแทนของศาลเจ&าในความปกครอง
ของกระทรวงมหาดไทยต�างๆ 

5. กรมการปกครอง ควรเป*นเจ&าภาพในการพัฒนาสมรรถนะทางการบริหารงาน
ของศาลเจ&าในความปกครองของกระทรวงมหาดไทย ด&วยการจัดโครงการอบรมและกิจกรรมการพัฒนา 
ให&กับผู&บริหารหรือคณะกรรมการของศาลเจ&า เช�น หลักสูตรการอบรมเพ่ิมพูนความรู&จําเป*นสําหรับ
ผู&จัดการปกครองหรือผู&ตรวจตราสอดส�อง หลักสูตรความรู&เพ่ือการอนุรักษ�วัตถุโบราณและศิลปวัฒนธรรม 
หลักสูตรเทคนิคการเขียนโครงการเพ่ือขอรับการสนับสนุนจากภาครัฐ หลักสูตรพัฒนามาตรฐานการ
ดําเนินงานของศาลเจ&า เป*นต&น ซึ่งอาจดําเนินการจากกรมการปกครองหรือความร�วมมือจาก
หน�วยงานภายนอก เช�น มหาวิทยาลัย กรมศิลปากร ฯลฯ รวมท้ังการสนับสนุนทรัพยากรท่ีจําเป*นต�อ
การบริหารงานให&กับศาลเจ&า 

6. กรมการปกครอง ควรกําหนดมาตรฐานคุณภาพการดําเนินงานที่ดี เพื่อ
ประกาศใช&กับการบริหารงานของศาลเจ&าในความปกครองของกระทรวงมหาดไทย รวมท้ังดําเนิน
โครงการส�งเสริมการบริหารงานท่ีดีและโครงการประกวดและยกย�องศาลเจ&าท่ีมีการบริหารงานดีเด�น
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อย�างต�อเนื่องต�อไป และผลักดันให&เกณฑ�การพิจารณามีความเข&มข&นมากยิ่งข้ึน โดยครอบคลุมมิติต�างๆ ท่ี
มีจุดเน&นในด&านการสร&างความยั่งยืนให&กับองค�การ ซ่ึงอาจประยุกต�ใช&จากแนวทางการจัดการองค�การ
ไม�แสวงหาผลกําไรประเภทศาลเจ&าในความปกครองของกระทรวงมหาดไทยสู�การเป*นองค�การท่ียั่งยืน
ท่ีเกิดข้ึนครั้งนี้  

7. กรมการปกครอง ควรให&ความสําคัญกับการการจัดระเบียบศาลเจ&าท่ัวประเทศ
ท้ังศาลเจ&าในความปกครองและศาลเจ&าเอกชน ด&วยการอาศัยพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท&องท่ี 
พ.ศ. 2457 มาตรา 123 ซ่ึงคลุมศาลเจ&าทุกประเภท โดยเฉพาะอย�างยิ่งศาลเจ&าเอกชนท่ียังไม�มีกฎหมายใด
กํากับดูแล รวมท้ังมีแนวโน&มเกิดข้ึนในรูปแบบท่ีหลากหลายและมีอัตราเพ่ิมข้ึนอย�างต�อเนื่อง รวมท้ังมี
ความสัมพันธ�ข&องเก่ียวกับประเด็นการประกอบการทางธุรกิจความเชื่อ และการรวมตัวของผู&มีความ
เลื่อมใสศรัทธา จึงควรมีนโยบายในการกํากับ ดูแล และควบคุมให&เป*นไปตามกรอมของความสงบสุข
และบรรทัดฐานท่ีดีของสังคม 

8. กรมการปกครอง ควรสนับสนุนการศึกษา การวิจัยและการเผยแพร�ความรู&
ในประเด็นท่ีเก่ียวข&องกับศาลเจ&าทุกประเภท เนื่องจากผลการศึกษาหรือข&อมูลท่ีเก่ียวข&องกับศาลเจ&า
ในสังคมไทยยังมีอยู�อย�างจํากัด ทําให&วงวิชาการของไทยขาดองค�ความรู&และแนวคิดทฤษฎีท่ีเก่ียวข&อง
ในการอธิบายปรากฏการณ�ท่ีเกิดข้ึนในประเด็นท่ีเก่ียวข&อง รวมท้ังจํานําไปสู�การเกิดข&อมูลสารสนเทศ
ประกอบการตัดสินใจในการดําเนินนโยบายของกรมการปกครองท่ีเก่ียวข&องกับการสร&างความยั่งยืน
ให&กับศาลเจ&าประเภทต�างๆ ของไทย เช�น การร�าง พรบ.ศาลเจ&า การจัดระเบียบศาลเจ&า เป*นต&น 

3.2.2 ข&อเสนอแนะสําหรับการบรหิารศาลเจ&าในความปกครองของกระทรวงมหาดไทย 
1. ศาลเจ&าในความปกครองของกระทรวงมหาดไทย จําเป*นต&องสร&างความ

เลื่อมใสศรัทธาให&เกิดข้ึนกับองค�การ ซ่ึงมิใช�เพียงความเลื่อมใสศรัทธาต�อองค�เทพเจ&าเพียงอย�างเดียว 
แต�เกี่ยวข&องการภาพลักษณ�องค�การที่ดี การเป*นแบบอย�างของคณะกรรมการและผู&ท่ีเก่ียวข&อง 
ความรับผิดชอบต�อสังคมและการบริหารจัดการองค�การท่ีดี ซ่ึงถือเป*นความจําเป*นขององค�การไม�แสวงหา
ผลกําไรประเภทศาสนาและความเป*นองค�การในความปกครองของภาครัฐ โดยอาจประยุกต�ใช&จาก
มาตรการทางการจัดการท่ีบรรจุในแนวทางการจัดการองค�การไม�แสวงหาผลกําไรประเภทศาลเจ&าใน
ความปกครองของกระทรวงมหาดไทยสู�การเป*นองค�การท่ียั่งยืนท่ีเกิดข้ึนครั้งนี้ เป*นกลไกในการพัฒนา
ความเลื่อมใสศรัทธาจากสังคม 

2. ศาลเจ&าในความปกครองของกระทรวงมหาดไทยต&องหลีกเลี่ยงความเสี่ยง 
ประเด็นอ�อนไหวและกิจกรรมท่ีสร&างผลกระทบต�อสังคม อันนําไปสู�ความเสื่อมศรัทธา ซ่ึงถือเป*นการ
ควบคุมความเสี่ยงต�างๆ ท่ีอาจเกิดข้ึนจากการดําเนินงาน เช�น การดําเนินงานท่ีมีจุดเน&นด&านการสร&าง
รายได&จํานวนมากๆ หรือการแสวงหาผลกําไรในเชิงการประกอบการ หรือพิธีกรรมท่ีกระทบต�อความ
ม่ันคงหรือความสงบสุขของสังคม หรือการเผยแพร�แนวปฏิบัติและคําสอนท่ีกระทบต�อจริยธรรมหรือ
บรรทัดฐานของสังคม รวมท้ังกิจกรรมท่ีส�งผลกระทบต�อสิ่งแวดล&อม เป*นต&น 
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3. ศาลเจ&าในความปกครองของกระทรวงมหาดไทย ต&องดํารงภารกิจหน&าท่ี
ท่ีเก่ียวข&องกับสาธารณะประโยชน�และการพัฒนาสังคมและชุมชน ควบคู�ไปกับการดําเนินภารกิจของ
องค�การ เพ่ือสร&างการดํารงอยู�และคุณค�าความสําคัญท่ีมีบทบาทต�อสังคมไทย โดยการรักษาอัตลักษณ�
และต&นทุนขององค�การท่ีมีคุณค�าไว&ให&ดํารงอยู� ควบคู�กับการสร&างคุณค�าองค�การให&เกิดข้ึนกับสังคม
อย�างต�อเนื่อง 

4. ศาลเจ&าในความปกครองของกระทรวงมหาดไทย ควรให&ความสําคัญกับการ
ปรับตัวให&เท�าทันกับยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไป ทําให&เกิดการบริหารจัดการ กิจกรรมและภารกิจ 
ประเพณีและวิธีปฏิบัติท่ีสอดคล&องกับยุคสมัย ซ่ึงทําให&เกิดการเข&าถึงจากผู&ท่ีมีความสนใจและศรัทธา 
อันนําไปสู�การมีส�วนร�วมในการสืบทอดต�อไป 

5. ศาลเจ&าในความปกครองของกระทรวงมหาดไทย ควรยึดหลักการดําเนินงาน
อย�างมีส�วนร�วมและอาศัยพลังความร�วมมือจากภาคส�วนต�าง เป*นกลไกในการสร&างสมรรถนะในการ
ดําเนินงานท่ีเข&มแข็งและการสร&างความอยู�รอดและการพ่ึงพาตนเอง โดยให&ความสําคัญกับภาคส�วนต�างๆ 
ท่ีมีบทบาทต�อการดําเนินงานขององค�การ อย�างเหมาะสมและสมดุล ระหว�างการบริหารองค�การ 
การประสานสัมพันธ�กับรัฐและความร�วมมือกับเครือข�ายความร�วมมือจากสังคม ซ่ึงถือเป*นหลักการ
สําคัญของแนวทางการจัดการองค�การไม�แสวงหาผลกําไรประเภทศาลเจ&าในความปกครองของ
กระทรวงมหาดไทยสู�การเป*นองค�การท่ียั่งยืน 

6. ศาลเจ&าในความปกครองของกระทรวงมหาดไทย ควรประยุกต�ใช&แนวทาง 
การจัดการองค�การไม�แสวงหาผลกําไรประเภทศาลเจ&าในความปกครองของกระทรวงมหาดไทยสู�การ
เป*นองค�การท่ียั่งยืนท่ีเกิดข้ึนจากการวิจัยครั้งนี้ มาเป*นแนวทางในการพัฒนาองค�การ ซ่ึงควรพิจารณา
การนําไปใช&ตามความเหมาะสม ความพร&อมและบริบทขององค�การอันเป*นแนวทางสําคัญในการพัฒนา
ศาลเจ&าในความปกครองของกระทรวงมหาดไทยสู�การเป*นองค�การท่ียั่งยืน 

3.2.3 ข&อเสนอแนะสําหรับสังคม 
1. ภาคส�วนต�างๆ ของสังคม ควรสร&างความรู&จักและทําความเข&าใจต�อประเด็นต�างๆ 

ของศาลเจ&าในความปกครองของกระทรวงมหาดไทย เนื่องจากศาลเจ&าในความปกครองของ
กระทรวงมหาดไทย ถือเป*นองค�การที่ยังไม�เป*นที่รู&จักของสังคมและคนท่ัวไป รวมท้ังมักเกิดความ
เข&าใจผิดว�าเป*นประเภทเดียวกับศาลเจ&าเอกชนท่ัวไป ซ่ึงการเกิดความเข&าใจและรู&จักต�อองค�การจะ
นําไปสู�การรับรู&ถึงคุณค�าของศาลเจ&าเหล�านี้ ในฐานะท่ีเป*นศาลเจ&าในกรรมสิทธิ์ของรัฐหรือเป*นของ
ทางราชการ ซ่ึงผลรายได&หรือผลประโยชน�ท่ีเกิดข้ึน ย�อมเป*นของสาธารณะ 

2. ภาคส�วนต�างๆ ของสังคม ตระหนักถึงบทบาทและภารกิจสําคัญของศาลเจ&า
ในความปกครองของกระทรวงมหาดไทยท่ีมีต�อสาธารณะชน คือ การเป*นองค�การทางศาสนาท่ีถ�ายทอด 
เผยแพร� ประกอบพิธีกรรมและสืบทอดประเพณีธรรมเนียมปฏิบัติท่ีมีคุณค�าของชาวไทยเชื้อสายจีน 
รวมท้ังศาลเจ&าส�วนใหญ�ยังมีการดําเนินกิจกรรมท่ีเป*นประโยชน�ต�อสาธารณะ ในแง�ของการพัฒนา
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ชุมชนและสังคม การสังคมสงเคราะห�การผู&ด&อยโอกาส หรือการเป*นแหล�งเรียนรู&ต�างๆ ซ่ึงการตระหนัก
ถึงคุณค�าดังกล�าว ย�อมนําไปสู�ความรับผิดชอบต�อส�วนรวม ในฐานะหน�วยย�อยทางสังคมท่ีมีการพ่ึงพา
อาศัยกัน 

3. ภาคส�วนต�างๆ ของสังคม ควรแสดงบทบาทการมีส�วนร�วมเป*นกลไกในการ
ขับเคลื่อนศาลเจ&าในความปกครองของกระทรวงมหาดไทย ในฐานะความเป*นพลเมืองตามระดับความ
เหมาะสมของศักยภาพตน กล�าวคือ ศาลเจ&าจําเป*นต&องอาศัยการมีส�วนร�วมของภาคส�วนต�างๆ ของ
สังคมในการดําเนินงานขององค�การ ซ่ึงการสนับสนุนการดําเนินงานขององค�กรด&วยการมีส�วนร�วม 
อาจเกิดข้ึนในระดับย�อยท่ีสุด เช�น การให&ข&อมูล เผยแพร�ข&อมูล ไปสู�ระดับสูงสุด เช�น การสนับสนุน
งบประมาณหรือการมีส�วนเป*นผู&บริหารและดําเนินงาน ซึ่งถึงแม&ภาคส�วนต�างๆ ของสังคมบางกลุ�ม 
อาจไม�เก่ียวข&องกับการดําเนินงานของศาลเจ&าเลย แต�ยังมีบทบาทการมีส�วนร�วมในฐานะองค�การย�อย
ทางสังคมท่ีอยู�ร�วมกัน ในระดับการรับรู&ความเป*นไก หรือเป*นเสียงสะท&อนในการเฝqาระวัง ตรวจสอบ
และเสนอแนะต�อการพัฒนา 

3.3 ข&อเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งต�อไป 
  การวิจัยเรื่อง การพัฒนาแนวทางการจัดการองค�การไม�แสวงหาผลกําไรประเภทศาลเจ&า
ในความปกครองของกระทรวงมหาดไทยสู�การเป*นองค�การท่ียั่งยืน เป*นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative 
Research) ภายใต&การประยุกต�ใช&กระบวนทัศน�ของวิธีวิทยา (Methodology) แบบการวิจัยเชิงนโยบาย 
(Policy research) เพื่อพัฒนาแนวทางการจัดการองค�การไม�แสวงหาผลกําไรประเภทศาลเจ&า
ในความปกครองของกระทรวงมหาดไทยสู�การเป*นองค�การท่ียั่งยืน ซ่ึงผู&วิจัยสามารถนําเสนอข&อเสนอแนะ
ในการทําวิจัยครั้งต�อไป ดังนี้ 

1. การวิจัยครั้งนี้ เป*นการวิจัยเชิงคุณภาพ ในลักษณะการวิจัยเชิงนโยบาย เพ่ือพัฒนา                
แนวทางการจัดการองค�การไม�แสวงหาผลกําไรประเภทศาลเจ&าในความปกครองของกระทรวงมหาดไทยสู�
การเป*นองค�การท่ียั่งยืน ซ่ึงผลลัพธ�ของการศึกษาท่ีเป*นรูปธรรม คือ แนวทางการจัดการท่ีเกิดข้ึนสําหรับ
การพัฒนา อันเป*นข้ันตอนของการก�อรูปนโยบาย (Policy formulation) และมีการหาฉันทามติใน
เชิงนโยบาย (Policy Meeting) จากกลุ�มผู&ปฏิบัติที่เป*นผู&บริหารศาลเจ&าในความปกครองของ
กระทรวงมหาดไทยท่ีเป*นตัวอย�างในการปฏิบัติท่ีดี (best practice) 

  ท้ังนี้ ควรมีการวิจัยในประเด็นการความคิดเห็นที่มีต�อแนวทางการจัดการองค�การ          
ไม�แสวงหาผลกําไรประเภทศาลเจ&าในความปกครองของกระทรวงมหาดไทยสู�การเป*นองค�การท่ียั่งยืน 
ในเชิงปริมาณ (Quantitative research) เพ่ิมเติมกับประชากรกลุ�มต�างๆ ท่ีครอบคลุม เพ่ือให&ทราบ
ข&อมูลในเชิงการยืนยันข&อมูลหรือแนวทางการพัฒนาดังกล�าวท่ีพัฒนาข้ึนภายใต&แนวคิดทางวิชาการ 
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2. การวิจัยครั้งนี้ เป*นการศึกษาในข้ันตอนของการก�อรูปนโยบาย และมีการหาฉันทามติ
ในเชิงนโยบาย จึงควรมีการศึกษาวิจัยในประเด็นข้ันตอนการนําแนวทางการจัดการองค�การไม�แสวงหา
ผลกําไรประเภทศาลเจ&าในความปกครองของกระทรวงมหาดไทยสู�การเป*นองค�การท่ียั่งยืนไปสู�การ
ปฏิบัติและข้ันตอนการประเมินผลของการปฏิบัติจากแนวทางการจัดการดังกล�าว 

3. การวิจัยครั้งนี้ เป*นการศึกษาท่ีมีหน�วยการวิเคราะห� คือ ศาลเจ&าในความปกครอง
ของกระทรวงมหาดไทย ซ่ึงไม�ครอบคลุมในมิติของศาลเจ&าประเภทอ่ืนๆ เช�น ศาลเจ&าเอกชน ศาลเจ&า
ท่ีมีมูลนิธิเป*นโครงสร&างสนับสนุน เป*นต&น จึงควรมีการศึกษาในประเด็นรูปแบบการดําเนินงาน หรือ
กลยุทธ�ในการดําเนินงานของศาลเจ&าประเภทอ่ืนๆ ซ่ึงอาจนําวิจัยด&วยวิธีวิทยาแบบกรณีศึกษา (Case 
study approach ) หรือการสร&างทฤษฎีฐานราก (Grounded theory approach) เพ่ือให&เกิดองค�ความรู&
เบื้องต&นในการอธิบายข&อมูลเก่ียวกับศาลเจ&าต�างๆ ของประเทศไทย 

4. การวิจัยครั้งนี้ ทําให&เกิดกรอบแนวคิดในการพัฒนาองค�การไม�แสวงหาผลกําไร
ประเภทศาลเจ&าในความปกครองของกระทรวงมหาดไทย ซ่ึงเกิดจากการสังเคราะห�แนวคิดด&านการ
บริหารปกครอง (Governance) และข&อมูลจากตัวอย�างในการปฏิบัติที่ดี (best practice) รวมท้ัง
การศึกษาเอกสารท่ีเก่ียวข&อง ด&วยเหตุนี้ จึงควรมีการนํากรอบแนวคิดดังกล�าวยืนยันเชิงทฤษฎีด&วย
การวิจัยเชิงปริมาณที่เกี่ยวข&องในประเด็นใกล&เคียงกัน รวมทั้งศึกษาความสัมพันธ� อิทธิพลและ
ความสัมพันธ�เชิงโครงสร&างระหว�างตัวแปรต�างๆ เพ่ือให&เห็นกลไกในการเชิงความสัมพันธ�ของแต�ละ
องค�ประกอบท่ีสนับสนุนกัน 

5. การวิจัยครั้งนี้ มีข&อจํากัดและข&อควรระวังท่ีควรพิจารณา คือ ประเด็นท่ีเกิดข้ึนจาก
การสัมภาษณ�หรือการรวบรวมข&อมูล บางประเด็นมีลักษณะเป*นนามธรรม เช�น ความเลื่อมใจศรัทธา  
ซ่ึงหากไม�ตรวจสอบข&อมูลให&ชัดเจน อาจเข&าใจในแง�ของความเป*นนามธรรมที่เลื่อมใสศรัทธาต�อ
อํานาจเทพเจ&า แต�เม่ือตรวจสอบข&อมูลกลับแสดงถึงความเชื่อม่ันและความประทับใจต�อการบริหาร
และการดําเนินงานขององค�การ เป*นต&น รวมท้ังการเก็บข&อมูลกับผู&บริหารศาลเจ&าท่ีส�วนใหญ�เป*นชาวไทย
เชื้อสายจีนและมีความอาวุโส จําเป*นท่ีนักวิจัยต&องเตรียมตัวด&านความรู&เก่ียวกับภาษาท่ีเก่ียวข&องกับ
ศาลเจ&าเบื้องต&น ธรรมเนียมปฏิบัติต�อการไปสัมภาษณ� เช�น ก�อนการสัมภาษณ�ควรแสดงความเคารพ
ต�อเทพเจ&าในศาลเจ&านั้นๆ ก�อน เป*นต&น เพื่อให&ความคล�องตัวและภาพลักษณ�ท่ีดีในการเก็บข&อมูล 
และความเข&าท่ีตรงกันในด&านการสื่อสาร 
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 ด�วยตามความในพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท�องที่ พ.ศ. 2457 มาตรา 123 ให�
กรมการอําเภอมีน+าท่ีคอยตรวจตราอุดหนุนผู�ปกป0กรักษา อย+าให�ผู�ใดรุกล้ําเบียดเบียนท่ีวัดหรือท่ี
กุศลสถานอย+างอ่ืน อันเป5นของกลางสําหรับมหาชนนั้น บัดนี้ทรงพระราชดําริ เห็นว+า ท่ีศาลเจ�าซ่ึงเป5น
สถานท่ีเคารพและกระทําพิธีกรรมตามลัทธิของประชาชนบางจําพวกในกรุงสยาม นับว+าเป5นท่ีกุศลสถาน
สําหรับมหาชนประเภทหนึ่ง ซ่ึงสมควรจะวางระเบียบการปกป0กรักษาข้ึนไว�ให�เป5นหลักถาน จึงทรง
พระกรุณาโปรดเกล�าฯ ให�เสนาบดีกระทรวงนครบาลแลเสนาบดีกระทรวงมหาดไทย ต้ังกฎข�อบังคับข้ึน
ตามความในมาตรา 5 แห+งพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท�องท่ี พ.ศ. 2457 ดังต+อไปนี้ 

ว�าด�วยการใช�กฎและอธิบายคํา 
 ข�อ 1  กฎนี้ใช�เฉพาะแต+ศาลเจ�าท่ีตั้งอยู+ในท่ีดินซ่ึงรัฐบาลเป5นเจ�าของหรือเป5นผู�ปกป0กรักษา
เท+านั้น 
 ข�อ 2  คําบางคําท่ีมิได� มีคําหมายให�เข�าใจเป5นอย+างอ่ืนแล�วให�พึงเข�าใจดังนี้ คือ 
 ก. คําว+า ศาลเจ�า นั้น หมายความว+า สถานท่ีก+อสร�างข้ึนเป5นทรวดทรงสําหรับประดิษฐาน
รูปเคารพ และกระทําพิธีกรรมตามลัทธิของคนบางจําพวก เช+น ชนจีน เป5นต�น และให�หมายความรวม
ตลอดถึงสถานท่ีถาวร  ซ่ึงสร�างข้ึนประกอบกับศาลเจ�า เช+นโรงสําหรับกินแจ เป5นต�น 
 ข. คําว+า ท่ีศาลเจ�า นั้น หมายความถึงท่ีดินท่ีศาลเจ�าต้ังอยู+และหมายความตลอดเขตบริเวณ
ท่ีดินของศาลเจ�าด�วย 
 ค. คําว+า ใบอนุญาตต้ัง นั้น หมายความว+า หนังสือท่ีผู�มีอํานาจตามกฎนี้ออกให�ไว�แก+
ผู�จัดการปกครองศาลเจ�าหรือผู�ตรวจตราสอดส+องกิจการในศาลเจ�า 
 ฆ. คําว+า ผลประโยชนC นั้น หมายความว+าทรัพยCสมบัติรายได�อันพึงบังเกิดมีแก+ศาลเจ�านั้นๆ 
และหมายความตลอดถึงรายจ+ายด�วย 

ว�าด�วยท่ีดินท่ีศาลเจ�าตั้งอยู� 
 ข�อ 3  ศาลเจ�าท่ีตั้งอยู+ในท่ีดินเอกชนมีกรรมสิทธิ์เป5นเจ�าของนั้นไม+เก่ียวกับกฎฉบับนี้ เว�นไว�แต+
เอกชนผู�มีกรรมสิทธิ์เป5นเจ�าของได�อุทิศท่ีดินของตนให�เป5นสมบัติสําหรับศาลเจ�าโดยสิทธิ์ขาดในขณะใด 
ท่ีดินนั้นย+อมตกมาอยู+ในความปกครองรักษาของรัฐบาลพึงทํานุบํารุงเพ่ือประโยชนCมหาชนตามความ
ในกฎนี้ 
 ข�อ 4  ท่ีดินท่ีศาลเจ�าต้ังอยู+ในท่ีดินของรัฐบาลก็ดี หรือในท่ีดินของเอกชนแต+ได�อุทิศให�เป5น
สมบัติสําหรับศาลเจ�าโดยสิทธิ์ขาดแล�วก็ดี ในเขตกรุงเทพมหานครให�มีโฉนดไว�ในนามกรมพระนครบาล
หัวเมืองนอกจากเขตกรุงเทพมหานครให�มีโฉนดหรือหนังสือสําคัญสําหรับท่ีดินไว�ในนามกรมปกครอง
กระทรวงมหาดไทยท้ังสิ้น 
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 ข�อ 5  ผู�ใดมีความปรารถนาจะอุทิศท่ีดินของตนท่ีมีหรือยังไม+มีศาลเจ�าต้ังอยู+แล�วให�เป5น
สมบัติสําหรับศาลเจ�าโดยสิทธิ์ขาด ให�ยื่นเรื่องราวสําแดงความปรารถนาเป5นลายลักษณCอักษรมอบหมาย
ให�แก+นายอําเภอผู�ปกครองท�องท่ีๆ ท่ีดินต้ังอยู+ 
 ในเรื่องราวท่ีจะยื่นต�องมีข�อความดังต+อไปนี้ คือ 
 (ก) ชื่อและท่ีอยู+ของผู�ซึ่งจะอุทิศท่ีดินให� 
 (ข) รายการละเอียดของท่ีดินซ่ึงจะอุทิศให�พร�อมท้ังน+าโฉนดหรือหลักถานสิ่งสําคัญสําหรับ
ท่ีดินนั้นกํากับไปด�วย 
 ข�อ 6  ท่ีศาลเจ�าแห+งใดซ่ึงตกอยู+ในความปกครองของรัฐบาลตามกฎนี้ ถ�าผู�ใดจะกระทําการ 
ก+อสร�างสิ่งหนึ่งสิ่งใดลงหรือมีความประสงคCจะทําการสฐาปนาต+อเติมข้ึนใหม+ก็ดี ให�แจ�งความประสงคC
เป5นลายลักษณCอักษรต+อนายอําเภอผู�ปกครองท�องที่ๆ ท่ีดิน ต้ังอยู+เม่ือได�รับอนุญาตจากอธิบดีกรม
พระนครบาลหรือนครบาลจังหวัดสมุหเทศาภิบาลหรือผู�ว+าราชการจังหวัดแล�วจึงกระทําการนั้นได� 
 ข�อ 7  ในท่ีซึ่งยังมีศาลเจ�าต้ังอยู+ตราบใด โดยปรกติจะไม+มีการเปลี่ยนแปลงฐานะเป5นอย+างอ่ืน 
เว�นไว�แต+ศาลเจ�านั้นจะได�เลิกร�างไปหมดแล�ว หรือว+ารัฐบาลมีความจําเป5นท่ีจะต�องใช�ประโยชนCใน
ราชการโดยตรง 
 ข�อ 8  ท่ีดินท่ียังมีศาลเจ�าต้ังอยู+ ณ บัดนี้ก็ดี หรือปรากฏว+าได�เคยมีศาลเจ�าต้ังอยู+ก็ดี ถ�าแม�
พิสูจนCไม+ได�ความแน+นอนว+ากรรมสิทธิ์ได�ตกเป5นของเอกชน ก็ให�ลงสันนิษฐานว+าเป5นท่ีดินสําหรับศาลเจ�า
อยู+ในความปกครองของรัฐบาล 

ว�าด�วยฐานะของศาลเจ�าและทะเบียนศาลเจ�า 
 ข�อ 9  ศาลเจ�าท่ีได�ก+อสร�างข้ึนด�วยวัตถุมีฐานะอันม่ันคงถาวรนอกจากท่ีตั้งอยู+ในท่ีดินของ
เอกชนมีกรรมสิทธิ์เป5นเจ�าของ ให�มีทะเบียนบัญชีไว� ให�เป5นหลักฐาน 
 ข�อ 10  ทะเบียนบัญชีศาลเจ�า ให�มีรายการดังนี้ คือ 
 1 เลขลําดับจํานวนศาลเจ�า 
 2 ชื่อศาลเจ�า 
 3 ตําบล อําเภอ และจังหวัด ศาลเจ�าต้ังอยู+ 
 4 ชื่อและอายุ ผู�ปกครองศาลเจ�าและผู�ตรวจตราสอดส+อง 
 5 ชื่อแส�สกุล ชาติกําเนิด และบังคับสังกัดมูลนาย ของผู�ปกครองศาลเจ�าและผู�ตรวจตรา
สอดส+อง 
 6 อาชีวะและท่ีสํานักอาศัย ของผู�ปกครองศาลเจ�า และผู�ตรวจตราสอดส+อง 
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ว�าด�วยการตั้งและถอน 
ผู�จัดการปกครองศาลเจ�า และผู�ตรวจตราสอดส�อง 

 ข�อ 11  การรักษาหรือกระทํากิจเพ่ือประโยชนCแก+ศาลเจ�าโดยเฉพาะนั้น ให�มีผู�จัดการปกครอง
และผู�ตรวจตราสอดส+องศาลเจ�าข้ึนไว� แล�วแต+อธิบดีกรมพระนครบาลหรือนครบาลจังหวัดสมุหเทศาภิบาล
หรือผู�ว+าราชการจังหวัด จะกําหนดโดยสมควรแก+ศาลเจ�าแห+งใด หรือหลายศาลเจ�ารวมกัน จะให�มี
ผู�จัดการปกครองแลผู�ตรวจตราสอดส+องมากน�อยเพียงใดก็ได� 
 ข�อ 12  ผู�ท่ีสมควรจะเป5นผู�จัดการปกครอง และผู�ตรวจตราสอดส+องศาลเจ�าได�นั้น ต�อง
ประกอบพร�อมด�วยองคCคุณสมบัติ คือ 
 1 ต�องเป5นผู�มีความเคารพนับถือในลัทธินั้น 
 2 ต�องเป5นคนท่ีมีอายุตั้งแต+ 20 ปLข้ึนไป 
 3 ต�องเป5นคนมีหลักถานในอาชีวะหรือมีหลักทรัพยCดี 
 4 ต�องเป5นคนท่ีไม+เคยต�องคําพิพากษาของศาล ฐานเป5นอ้ังยี่หรือซ+อง โจรผู�ร�าย ลักทรัพยC 
วิ่งราว ชิงทรัพยC ปล�นทรัพยC กรรโชก ฉ�อโกง ยักยอกทรัพยC หรือรับของโจร และไม+เคยโต�เถียง
กรรมสิทธิ์ท่ีศาลเจ�า 
 5 ต�องเป5นคนท่ีอยู+ในใต�บังคับกฎหมายฝNายสยาม 
 ข�อ 13  ผู�ใดมีความปรารถนาจะเป5นผู�จัดการปกครองหรือเป5นผู�ตรวจสอดส+องศาลเจ�า 
ถ�าในเขตกรุงเทพมหานครให�ยื่นเรื่องราวต+ออธิบดีกรมพระนครบาลหรือนครบาลจังหวัด นอกจากเขต
กรุงเทพมหานคร ให�ยื่นเรื่องราวต+อสมุหเทศาภิบาลหรือผู�ว+าราชการจังหวัด เม่ืออธิบดีกรมพระนครบาล
หรือนครบาลจังหวัด สมุหเทศาภิบาลหรือผู�ว+าราชการจังหวัด พิจารณาเหตุผลประกอบพร�อมด�วย
องคCคุณสมบัติดังว+ามาในข�อ 12 นั้นแล�ว ก็ให�ออกใบอนุญาตต้ังได�ตามท่ีเห็นสมควร 
 ข�อ 14  เม่ือผู�ใดได�รับอนุญาตต้ังตามความในข�อ 13 แล�ว โดยปกติย+อมมีอํานาจและ
หน�าท่ีดังนี้ คือ  
 ก. ผู�จัดการปกครองศาลเจ�ามีอํานาจและน+าท่ีจัดการท่ัวไปในกิจการเพ่ือประโยชนCแก+ศาลเจ�า
โดยฐานะและกาลอันสมควร และมีอํานาจน+าท่ีเข�าเป5นโจทกCหรือจําเลยในอรรถคดีท้ังแพ+งและอาญา
อันเก่ียวด�วยเรื่องศาลเจ�าทุกประการ 
 ข. ผู�ตรวจตราสอดส+อง มีอํานาจและน+าท่ีตรวจตรากิจการอันเก่ียวด�วยศาลเจ�าทุกประการ
ตลอดถึงสรรพทะเบียนบัญชีทั้งปวงอันเนื่องด�วยกิจการหรือผลประโยชนC สําหรับศาลเจ�าครอบงํา
เหนือผู�จัดการปกครองศาลเจ�านั้น 
 ข�อ 15  กิจการสําหรับศาลเจ�า ซึ่งเป5นกิจที่ชอบด�วยกฎหมายให�ผู�จัดการปกครองกับ
ผู�ตรวจตราสอดส+องศาลเจ�า ปรองดองพร�อมใจตกลงกระทําไปได� ถ�ามีความเห็นแตกต+างกัน ให�อธิบดี
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กรมพระนครบาลหรือนครบาลจังหวัด สมุหเทศาภิบาลหรือผู�ว+าราชการจังหวัดเป5นผู�ชี้ขาด แล�วกระทํา
ไปตามคําชี้ขาดนั้น 
 ข�อ 16  ถ�าและเม่ือได�มีอรรถคดีพิพาทกันด�วยเรื่องศาลเจ�า จะเริ่มเกิดข้ึน หรือเกิดข้ึนแล�วก็ดี 
หรือว+าเม่ือถึงท่ีสุดแล�วก็ดี ให�ผู�จัดการปกครองศาลเจ�าแจ�งเหตุการณCให�อธิบดีกรมพระนครบาลหรือ
นครบาลจังหวัด สมุหเทศาภิบาลหรือผู�ว+าราชการจังหวัดทราบทุกครั้ง 
 ข�อ 17  เม่ือใดความปรากฏข้ึนชัดเจน หรือสงไสยว+ามีการสมคบกับเป5นอ้ังยี่ หรือส�องโจร
ผู�ร�าย หรือสมคบกันเล+นการพนันท่ีกฎหมายห�าม ในศาลเจ�าหรือในสถานท่ีต+างๆ ซ่ึงอยู+ในบริเวณท่ี
ศาลเจ�าใด ให�ผู�จัดการปกครองหรือผู�ตรวจสอดส+องศาลเจ�านั้นรายงานแจ�งเหตุการณCต+อนายอําเภอ
ผู�ปกครองท�องท่ีโดยละเอียด 
 ข�อ 18  ผู�ใดได�รับใบอนุญาตต้ังให�เป5นผู�จัดการปกครองหรือเป5นผู�ตรวจตราสอดส+องศาลเจ�า
แล�ว ภายหลังความปรากฏว+าผู�นั้นบกพร+องด�วยองคCคุณสมบัติดังว+ามาในข�อ 12 นั้นก็ดี หรือได�ประพฤติ
การทุจริตต+อน+าท่ีอย+างใดๆ ก็ดี หรือขัดขืนไม+แจ�งเหตุการณCดังว+ามาในข�อ 16, 17 นั้นก็ดี อธิบดีกรม
พระนครบาลหรือนครบาลจังหวัด สมุหเทศาภิบาลหรือผู�ว+าราชการจังหวัด จะสั่งถอนและเรียกใบอนุญาต
ต้ังคืนจากผู�นั้นเสียก็ได� บรรดาสมุดบัญชีอันเก่ียวด�วยศาลเจ�านั้นให�มอบแก+ผู�หนึ่งผู�ใดซ่ึงอธิบดีกรม
พระนครบาลหรือนครบาลจังหวัด สมุหเทศาภิบาลหรือผู�ว+าราชการจังหวัด จะสั่งให�มอบท้ังสิ้น 
 ข�อ 19 ผู�ใดได�มีตําแหน+งเป5นผู�จัดการปกครอง หรือเป5นผู�ตรวจตราสอดส+องศาลเจ�าอยู+แล�ว 
แต+ก+อนออกกฎนี้ ให�ยื่นเรื่องราวขอใบอนุญาตต้ังเสียตามกฎนี้ภายในเวลา 3 เดือน นับต้ังแต+วันท่ีออก
กฎนี้เป5นต�นไป และต�องปฏิบัติการตามกฎนี้ทุกประการ ถ�ามิฉะนั้นให�ถือว+าผู�นั้นไม+มีตําแหน+งหน�าท่ี
อย+างใดเลย 

ว�าด�วยประโยชน6อันเกินแก�ศาลเจ�า 
 ข�อ 20  ถ�าในท่ีใดเม่ืออธิบดีกรมพระนครบาลหรือนครบาลจังหวัด สมุหเทศาภิบาลหรือ
ผู�ว+าราชการจังหวัด เห็นเป5นการสมควรท่ีจะสั่งให�ผู�จัดการปกครองหรือผู�ตรวจตราสอดส+องศาลเจ�าทํา
หรือยื่นบัญชีแสดงผลประโยชนCรายได�รายจ+าย เป5นรายเดือนหรือรายปLหรือเป5นพิเศษในขณะใดก็
มีอํานาจท่ีจะสั่งได� และเม่ือเห็นสมควรท่ีจะสั่งให�โฆษณาการให�สาธารณชนทราบด�วยก็ได� 
 ข�อ 21  ศาลเจ�าหรือสถานท่ีต+างๆ ซ่ึงอยู+ในบริเวณท่ีศาลเจ�าก็ดี และบรรดาสมุดบัญชีอันเก่ียว
ด�วยผลประโยชนCสําหรับศาลเจ�าก็ดี เม่ืออธิบดีกรมพระนครบาลหรือนครบาลจังหวัด สมุหเทศาภิบาล
หรือผู�ว+าราชการจังหวัด เห็นเป5นการสมควรก็มีอํานาจท่ีจะสั่งให�กรมการอําเภอเข�าไปตรวจตรา หรือ
เรียกเอามาตรวจตราในเวลาใดก็ได� 
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กําหนดโทษผู�กระทําผิด 
 ข�อ 22  ผู�ใดบังอาจบุกรุกเข�าไปในอสังหาริมทรัพยCสําหรับศาลเจ�า หรือเข�าไปในท่ีนั้นๆ 
โดยมิชอบด�วยกฎหมาย หรือเข�าไปซ+อนตัวอยู+โดยไม+มีเหตุสมควรท่ีจะเข�าไป หรือเม่ือผู�มีความชอบธรรม
ได�ว+ากล+าวขับไล+ให�ออกไปแล�วยังขืนอยู+อีก ผู�นั้นมีความผิดให�ลงโทษจําคุกไม+เกิน 6 เดือน หรือปรับ
ไม+เกิน 200 บาท หรือท้ังสองสถาน 
 ถ�าการกระทําผิดเช+นว+ามาข�างบนนี้ ได�กระดําในเวลาคํ่าคืนก็ดี กระทําโดยใช�อุบายใช�
กําลังทําร�าย หรือขู+เข็ญว+าจะทําร�ายเขาก็ดี หรือคุมสมัคพรรคพวกต้ังแต+ 3 คน หรือกว+า 3 คนข้ึนไป
บุกรุกก็ดี ผู�กระทําผิดเช+นว+านี้ต�องระวางโทษจําคุกไม+เกินกว+า 3 ปL และปรับไม+เกิน 500 บาท ด�วยอีก
โสดหนึ่ง 
 ข�อ 23  ผู�เจตนาขัดขวางมิให�ผู�จัดการปกครองหรือผู�ตรวจตราสอดส+องศาลเจ�าได�กระทําการ
ตามหน�าท่ีโดยปกติ มีความผิดให�ปรับไม+เกินกว+า 200 บาท 
 ข�อ 24  ผู�จัดการปกครองหรือผู�ตรวจตราสอดส+องศาลเจ�าขัดขืนไม+ยอมมอบบรรดาสมุด
บัญชีตามความในข�อ 18 ตอนท่ี 2 ก็ดีหรือได�มอบให�ไม+สิ้นเชิงก็ดี หรือขัดขืนไม+ทําตามคําสั่งดังว+ามาใน
ข�อ 20 ก็ดี มีความผิดถานขัดคําสั่งเจ�าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาชญามาตรา 334 ข�อ 2 
 และถ�าได�ทําบัญชียื่น หรือประกาศโฆษณาการตามความในข�อ 20 นั้น โดยลักษณะอัน
เป5นเท็จ ถ�าการท่ีทําลงไปนั้นยังไม+ถึงเป5นความผิดตามประมวลกฎหมายอาชญา ผู�นั้นมีความผิดให�
ปรับไม+เกินกว+า 200 บาท 
 ข�อ 25  ผู�จัดการปกครองหรือผู�ตรวจตราสอดส+องศาลเจ�าซ่ึงได�ถูกถอนและเรียกใบอนุญาต
ต้ังคืนเสียแล�ว ดังว+าไว�ในข�อ 18 ตอนท่ี 1 ยังคงขืนทําการอยู+ในตําแหน+งเดิมก็ดี หรือละเว�นไม+รายงาน
แจ�งเหตุการณCต+อนายอําเภอผู�ปกครองท�องท่ีดังว+าไว�ในข�อ 17 ก็ดี มีความผิดให�ลงโทษจําคุกไม+เกิน 
1 ปL และปรับไม+เกิน 500 บาท 
 ผู�ใดมีน+าท่ีเป5นผู�จัดการปกครองศาลเจ�าอยู+แล�วแต+ก+อนออกกฎนี้ ไม+ปฏิบัติตามข�อ 19 และ
คงทําการอยู+ต+อไปอีก ผู�นั้นมีความผิดควรลงอาชญาดังกล+าวมาข�างบนนี้ 

  
  กฎนี้ให�ไว� ณ วันท่ี 15 มีนาคม พระพุทธศักราช 2463 

 
 

  มหาอํามาตยCนายก  เจ�าพระยายมราช 
  เสนาบดีกระทรวงนครบาล 

  มหาเสวกเอก เจ�าพระยาสุรสีหC วิสิษฐCศักด์ิ 
  เสนาบดีกระทรวงมหาดไทย 
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ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว�าด�วยการเงินของศาลเจ�า 

พ.ศ. 2520 
 

 โดยท่ีเห็นเป5นการสมควรปรับปรุงแก�ไขระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว+าด�วยการเงินของ
ศาลเจ�า พ.ศ. 2517 ให�เหมาะสมกับสภาวการณCและระเบียบบริหารราชการในป0จจุบัน จึงวางระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยเก่ียวกับการดําเนินงาน และการเงินของศาลเจ�าไว� ดังนี้ 

หมวด 1 
บทท่ัวไป 

 ข�อ 1 ระเบียบนี้ให�เรียกว+า “ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว+าด�วยการเงินของศาลเจ�า พ.ศ. 
2520” 
 ข�อ 2 ระเบียบนี้ให�ใช�ทุกจังหวัดและกรุงเทพมหานคร ท้ังนี้ ต้ังแต+บัดนี้เป5นต�นไป 
 ข�อ 3 ให�ยกเลิกระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว+าด�วยการเงินของศาลเจ�า พ.ศ. 2517 
บรรดาระเบียบต+างๆ ท่ีขัดหรือแย�งกับระเบียบนี้ ให�ใช�ระเบียบนี้แทน 

หมวด 2 
การจัดหา 

 ข�อ 4  เงินของศาลเจ�านั้น ให�หมายความถึง 
 4.1 รายได�จากการให�เช+าท่ีดินของศาลเจ�า 
 4.2 รายได�จากการให�เช+าอาคารของศาลเจ�า 
 4.3 รายได�จากการท่ีผู�เช+าอุทิศให�เป5นเงินค+าบํารุงศาลเจ�า 
 4.4 เงินท่ีมีผู�อุทิศให�แก+ศาลเจ�า 
 4.5 รายได�จากการดําเนินงานของศาลเจ�า 
 4.6 รายได�ซึ่งได�มาโดยประการอ่ืน 

 ข�อ 5 การให�เช+าท่ีดินหรืออาคารของศาลเจ�าให�ผู�ประสงคCจะขอเช+ายื่นเรื่องราวพร�อมด�วย
ความเห็นชอบของผู�จัดการปกครอง และผู�ตรวจตราสอดส+องศาลเจ�าท่ีขอเช+าต+อนายอําเภอท�องท่ี 
และให�นายอําเภอท�องท่ีส+งเรื่องราว พร�อมท้ังเสนอความเห็นให�ผู�ว+าราชการจังหวัดพิจารณา เพ่ือขอ
อนุมัติต+อกระทรวงมหาดไทยก+อนทุกราย 
 การให�อยู+อาศัยในท่ีดินหรืออาคารของศาลเจ�า ต�องได�รับอนุมัติจากกระทรวงมหาดไทยก+อน 
 
 
 



336 

หมวด 3 
การเก็บรักษา 

 ข�อ 6 การเก็บเงินค+าเช+าและค+าบํารุงศาลเจ�าจากผู�เช+า ซ่ึงผู�เช+าจะต�องชําระตามข�อผูกพัน
ในสัญญาให�ผู�จัดการปกครองเป5นผู�จัดเก็บและส+งต+อนายอําเภอท�องท่ีภายใน 7 วัน นับแต+วันได�รับเงิน 
โดยให�ผู�จัดการปกครองศาลเจ�าได�รับเงินค+าใช�จ+ายเป5นจํานวนร�อยละ 10 ของจํานวนเงินค+าเช+าท่ีเก็บได� 
แต+เงินค+าบํารุงศาลเจ�าไม+ให�หักค+าใช�จ+าย 

 ในกรณีท่ีเห็นเป5นการสมควร นายอําเภอท�องท่ีหรือผู�ว+าราชการจังหวัด มีอํานาจสั่งหรือ
กําหนดเง่ือนไขให�ผู�เช+านําเงินค+าเช+าและค+าบํารุงศาลเจ�าไปชําระ ณ ท่ีว+าการอําเภอได� ในกรณีนี้ไม+ให�
หักเป5นค+าใช�จ+ายสําหรับผู�จัดการปกครองศาลเจ�า 

 ข�อ 7 เงินท่ีมีผู�อุทิศให� หรือได�มาโดยประการอ่ืน ให�ผู�จัดการปกครองศาลเจ�านําส+งนายอําเภอ
ท�องท่ีภายใน 7 วัน นับแต+วันได�รับเงิน และเงินท่ีได�จากการดําเนินงานของศาลเจ�า ให�ผู�จัดการปกครอง
ศาลเจ�าจัดทําบัญชีรายรับ รายจ+าย พร�อมด�วยเงินเหลือจ+ายส+งนายอําเภอท�องท่ีภายในวันท่ี 10 ของ
เดือนถัดไป 

 ข�อ 8 เม่ือนายอําเภอท�องท่ีได�รับเงินของศาลเจ�าแล�ว ให�ออกใบเสร็จรับเงินให�เป5น
หลักฐาน และลงบัญชีเงินของศาลเจ�าแยกไว�เป5นรายศาลเจ�า 

 ข�อ 9 ให�นายอําเภอท�องท่ีมีหน�าท่ีควบคุมตรวจตราการดําเนินงานของศาลเจ�า การรับเงิน
ของศาลเจ�า และเร+งรัดจัดเก็บเงินของศาลเจ�าให�เรียบร�อย 

 ข�อ 10 ให�นายอําเภอท�องท่ีรวบรวมเงินส+งจังหวัดเดือนละ 1 ครั้ง ตามบัญชีแนบ 1 ท�าย
ระเบียบนี้ และให�จังหวัดนําเงินท่ีเกิน 5,000 บาท (ห�าพันบาทถ�วน) ส+งกรมการปกครองตามระเบียบ 
ในข�อ 11  

 ข�อ 11 ให�จังหวัดเก็บรักษาเงินไว�ท้ังสิ้นไม+เกิน 5,000 บาท (ห�าพันบาทถ�วน) จํานวนเงินท่ี
เกินกว+านั้น ให�นําส+งกรมการปกครองตามบัญชีแนบ 2 ท�ายระเบียบนี้ 

หมวด 4 
การใช�จ+าย 

 ข�อ 12 การใช�จ+ายเงินของศาลเจ�าตามข�อ 4 จะจ+ายได�ในกรณีดังต+อไปนี้ 
 12.1 เพ่ือการบูรณะซ+อมแซมศาลเจ�าหรือทรัพยCสินของศาลเจ�า หรือท่ีจะเป5นประโยชนC

ต+อกิจการของศาลเจ�าโดยตรง 
 12.2 เพ่ือการบรรเทาทุกขCแก+ผู�ประสบสาธารณภัย 
 12.3 กิจการสาธารณกุศลอ่ืนๆ หรือกิจการท่ีคณะกรรมการฯ เห็นสมควร 
 12.4 ค+าใช�จ+ายสําหรับเจ�าหน�าท่ีและคณะกรรมการฯ ในการปฏิบัติงานของศาลเจ�าตามท่ี

กระทรวงมหาดไทยจะได�กําหนด 
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 ข�อ 13 ผู�ท่ีจะเสนอขอจ+ายเงินของศาลเจ�า ได�แก+บุคคลต+อไปนี้ คือ 
 13.1 ผู�จัดการปกครองและผู�ตรวจตราสอดส+องศาลเจ�า 
 13.2 ผู�ว+าราชการจังหวัด 
 13.3 ผู�อํานวยการกองการทะเบียน กรมการปกครอง หรืออธิบดีกรมการปกครองหรือ

ปลัดกระทรวงมหาดไทย 
 ข�อ 14 การจ+ายเงินของศาลเจ�าเพ่ือกิจการอ่ืนๆ นอกจากท่ีได�กําหนดไว�ตามข�อ 12.1 ให�

เสนอคณะกรรมการควบคุมตรวจตราสอดส+องกิจการต+างๆ ของศาลเจ�า ท่ีกระทรวงมหาดไทยได�แต+งต้ังไว�
พิจารณาอนุญาตก+อนทุกราย เว�นแต+รายจ+ายนั้นอยู+ในอํานาจสั่งจ+ายของปลัดกระทรวงมหาดไทย หรือ
อธิบดีกรมการปกครองจะนําเสนอเพ่ือพิจารณาสั่งจ+ายโดยไม+ต�องเสนอคณะกรรมการฯ พิจารณาก็ได� 

 ค+าใช�จ+ายประจําของศาลเจ�า ให�จ+ายจากเงินรายได�ของศาลเจ�านั้น และให�ขออนุมัติต+อ
กระทรวงมหาดไทยก+อนทุกราย 

หมวด 5 
การสั่งจ+าย 

 ข�อ 15 ห�ามมิให�สั่งจ+ายเงินของศาลเจ�าใดศาลเจ�าหนึ่ง ซึ่งเมื่อจ+ายไปแล�วเหลือไม+พอแก+
การท่ีจะบูรณะซ+อมแซมศาลเจ�านั้นได�โดยปกติวิสัย 

 ข�อ 16 อํานาจการสั่งจ+ายเงินของศาลเจ�าตามข�อ 12 นั้น ให�บุคคลดังต+อไปนี้มีอํานาจสั่งจ+าย 
คือ 

 16.1 ให�ผู�ว+าราชการจังหวัดมีอํานาจสั่งจ+ายตามข�อ 12.1 ได�รายหนึ่งไม+เกิน 1,000.00 บาท 
(หนึ่งพันบาทถ�วน) ถ�าเงินเกิน 1,000.00 บาท (หนึ่งพันบาทถ�วน) ให�ผู�ว+าราชการจังหวัดรายงานขออนุมัติ
จากอธิบดีกรมการปกครอง 
 16.2 ให�อธิบดีกรมการปกครองมีอํานาจสั่งจ+ายได� รายหนึ่งไม+เกิน 5,000.00 บาท (ห�าพัน
บาทถ�วน) 
 16.3 ให�ปลัดกระทรวงมหาดไทยมีอํานาจสั่งจ+ายได�รายหนึ่งไม+เกิน 10,000.00 บาท (หนึ่ง
หม่ืนบาทถ�วน) ถ�าเกิน 10,000.00 บาท (หนึ่งหม่ืนบาทถ�วน) ให�เป5นอํานาจของคณะกรรมการควบคุม
ตรวจตราสอดส+องกิจการต+างๆ ของศาลเจ�า 

 
ประกาศ ณ วันท่ี 18 สิงหาคม 2520 

 
(ลงชื่อ)    สมัคร  สุนทรเวช 
(นายสมัคร  สุนทรเวช) 

รัฐมนตรีว+าการกระทรวงมหาดไทย 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 
รายช่ือผู�ให�ข�อมูลสําคัญและรายช่ือผู�เข�าร�วมการสนทนากลุ�ม 
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รายช่ือผู�ให�ข�อมูลสําคัญ 
ผู�ให�ข�อมูลสําคัญ ตําแหน�ง วันท่ีสัมภาษณ� 

1. นายชํานาญวิทย� เตรัตน� รองอธิบดีกรมการปกครอง วันท่ี 10 ม.ค. 60 

2. นายวีระชาติ ดาริชาติ ผู�อํานวยการส�วนการทะเบียนท่ัวไป 
กรมการปกครอง 

วันท่ี 7 พ.ย. 59 

3. นายธนาคม ฐานนันท� หัวหน�าฝ6ายทะเบียนเพ่ือความม่ันคง             
ผู�ควบคุมดูแลงานทะเบียนศาลเจ�า 
กรมการปกครอง 
ผู�เชี่ยวชาญด�านงานทะเบียนศาลเจ�า 

วันท่ี 7 พ.ย. 59 

4. นายอัฏพร อารักษ�โพชฌงค� ผู�จัดการปกครอง 
ศาลเจ�าไท�เพ�งอ�วง จ. สมุทรสงคราม 

วันท่ี 1 ก.ค. 59 

5. นายสมบูรณ� กาญจโนฬาร ประธานคณะกรรมการบริหาร 
โรงเจซ่ิวฮกต๊ัว จ. สมุทรสงคราม 

วันท่ี 3 ก.ค. 59 

6. คุณสําเริง เก�าเงินโชติ  ประธานคณะกรรมการบริหาร 
ผู�ตรวจตราสอดส�อง 
ศาลเจ�าฮุดโจ�ว จ. เพชรบุรี 

วันท่ี 4 ก.ค. 59 

7. นางวรรณา จิรบันดาลสุข กรรมการบริหารและผู�จัดการ 
 ศาลเจ�าเล�าปุนเถ�ากง เขตสัมพันธวงศ� 
กรุงเทพมหานคร 

วันท่ี 5 ก.ค. 59 

8. นายทินกร ตวงธนาคม ผู�จัดการปกครองศาลเจ�าแม�ทับทิม 
สะพานหัน กรุงเทพมหานคร 

วันท่ี 7 ก.ค. 59 

9. นายสุวัฒน� จันทะยาสาคร อดีตประธานคณะกรรมการบริหารและ
ท่ีปรึกษาศาลเจ�าพ�อหลักเมือง   
จ.สมุทรสาคร 

วันท่ี 8 ก.ค. 59 

10. นายสนั่น ซ้ิมสกุล อดีตรองประธานคณะกรรมการบริหาร
และท่ีปรึกษาศาลเจ�าพ�อหลักเมือง  
จ.สมุทรสาคร 

วันท่ี 8 ก.ค. 59 

11. นายอารยะ พงศ�เสาวภาคย� รองประธานคณะกรรมการบริหาร 
ศาลเจ�าแม�ทับทิม จ. อุทัยธานี 

วันท่ี 14 ก.ค. 59 
วันท่ี 14 ก.ค. 59 

12. นายกําธร พรหมจรรย� ผู�จัดการปกครองศาลเจ�าทุ�งทอง จ.ภูเก็ต วันท่ี 30 ก.ค. 59 
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ผู�ให�ข�อมูลสําคัญ ตําแหน�ง วันท่ีสัมภาษณ� 
13. นายธนเสฎฐ� ศุภศรีสรรพ� ผู�จัดการปกครอง 

ศาลเจ�าเง็กเซ็งซําเปJาเก็งเตKง  
จ. สมุทรสงคราม 

วันท่ี 2 ส.ค. 59 

14. นายชัยวัฒน� ศุภอรรถพานิช นายกเทศมนตรีเทศบาล                            
เมืองกําแพงเพชร 
ผู�จัดการศาลเจ�าหลักเมือง  
จ. กําแพงเพชร 

วันท่ี 26 ส.ค. 59 

15. นางวิไลลักษณ� ตันฑเมืองยศ คณะกรรมการบริหาร 
ศาลเจ�าปุงเถ�ากง จ.เชียงใหม� 

วันท่ี 28 ส.ค. 59 

16. นายสว�าง กิตติญาณปMญญา ผู�ตรวจตราสอดส�อง 
ศาลเจ�าท�งเฮงต๊ัว จ. ราชบุรี 

วันท่ี 4 ต.ค. 59 

17. นายประเสริฐ ฟMกทองผล ประธานชมรมอKามภูเก็ต 
รองประธานศาลเจ�าบางเหนียว  
(มูลนิธิเทพราศี) จ.ภูเก็ต 

วันท่ี 30 ก.ค. 59 

18. ผศ.ดร.อาชว�ภูริชญ� น�อมเนียน ผู�เชี่ยวชาญด�านศาสนา วันท่ี 10 ก.ค. 59 
19. นายสุรชัย อุ�นเมตตาจิต ผู�เชี่ยวชาญด�านวัฒนธรรมจีน  วันท่ี 30 ก.ค.59 
20. นายสุทิน จันทโรภาสกร ผู�เชี่ยวชาญด�านวัฒนธรรมจีน  วันท่ี 30 ก.ค.59 
21. นางฐิติมา คล�ายแก�ว ผู�บริหารศาลเจ�าเอกชนท่ีมีชื่อเสียง  

ศาลเจ�ากระทู�  
(มูลนิธิหล�ายถู�ตQาวโบ�วเก็ง) จ.ภูเก็ต 

วันท่ี 31 ก.ค.59 

22. นายทศพล อัศวดํารงเดช ผู�บริหารศาลเจ�าเอกชนท่ีมีชื่อเสียง  
ศาลเจ�าจุ�ยตุ�ยตQาวโบ�วเก็ง 
 (มูลนิธิจุ�ยตุ�ยตQาวโบ�วเก็ง) จ.ภูเก็ต 

วันท่ี 31 ก.ค.59 

23. อ.สุภาภรณ� อัศวไชยชาญ ผู�เชี่ยวชาญ 
สาขาวิชาสังคมศาสตร�และการพัฒนา 

วันท่ี 11 ส.ค. 59 

24. นายดนุสรณ� คุ�มแสง ตัวแทนเยาวชน วันท่ี 9 ต.ค.59 
25. นางสาวพิมพ�นิภา ธีวราดํารงสิทธิ ์ ตัวแทนเยาวชน วันท่ี 9 ต.ค.59 
26. นางอินทิรา วุฒิสมบูรณ� ผู�อํานวยการการท�องเท่ียวแห�งประเทศไทย 

เขตพ้ืนท่ีสมุทรสาครและสมุทรสงคราม 
ผู�เชี่ยวชาญด�านการท�องเท่ียว 

วันท่ี 9 ต.ค.59 
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ผู�ให�ข�อมูลสําคัญ ตําแหน�ง วันท่ีสัมภาษณ� 
27. นางกฤติญา กาญจโนฬาร ตัวแทนภาคประชาชน วันท่ี 10 ต.ค.59 
28.  ผศ.ดร.ภัทร� พลอยแหวน ผู�เชี่ยวชาญ 

สาขาวิชาด�านการบริหารจัดการ 
วันท่ี 2 มี.ค. 60 

29. ผศ.ดร.สมศักด์ิ อมรสิริพงศ� ผู�เชี่ยวชาญ 
สาขาวิชาสังคมศาสตร�และการพัฒนา 

วันท่ี 3 มี.ค. 60 

30. อ.ดร.กฤษณ� รักชาติเจริญ ผู�เชี่ยวชาญ 
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร� 

วันท่ี 1 มี.ค. 60 

31. อ.กิตติ วิสารกาญจน ผู�เชี่ยวชาญสาขาวิชารัฐศาสตร� วันท่ี 6 มี.ค. 60 
32. อ.ดร.พนัชกร สิมะขจรบุญ ผู�เชี่ยวชาญ 

สาขาวิชาด�านการบริหารจัดการ 
วันท่ี 9 มี.ค. 60 
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รายช่ือผู�เข�าร�วมการสนทนากลุ�ม ครั้งท่ี 1 
วันท่ี 22 มีนาคม 2560 

ณ ห�องประชุมศาลเจ�ากระทู� (มูลนิธิหล�ายถู�ต1าวโบ�วเก็ง) จ.ภูเก็ต 
ผู�เข�าร�วมการสนทนากลุ�ม ตําแหน�ง 

1. นางฐิติมา คล�ายแก�ว รองประธานคณะกรรมการศาลเจ�ากระทู�  
(มูลนิธิหล�ายถู�ตQาวโบ�วเก็ง) จ.ภูเก็ต 

2. นายชัชชัย รักเหย�า สมุห�บัญชีศาลเจ�ากระทู�  
(มูลนิธิหล�ายถู�ตQาวโบ�วเก็ง) จ.ภูเก็ต 

3. นายประสา เมธาภัทรพันธุ� ผู�ช�วยผู�จัดการศาลเจ�ากระทู�  
(มูลนิธิหล�ายถู�ตQาวโบ�วเก็ง) จ.ภูเก็ต 

4. นายสมพร เกียรติตันสกุล ผู�ช�วยผู�จัดการศาลเจ�ากระทู�  
(มูลนิธิหล�ายถู�ตQาวโบ�วเก็ง) จ.ภูเก็ต 

5. นายกิตติศักด์ิ ทรัพย�ทวี เลขานุการศาลเจ�ากระทู�  
(มูลนิธิหล�ายถู�ตQาวโบ�วเก็ง) จ.ภูเก็ต 

6. นายอริย�ธัช ชูชุ�มชื่น  กรรมการฝ6ายพิธีกรรมศาลเจ�าทุ�งทอง จ.ภูเก็ต 
7. นายวัชระ พรหมขวัญ กรรมการฝ6ายพิธีกรรมศาลเจ�าทุ�งทอง จ.ภูเก็ต 
8. นายไชยยุทธ ปTUนประดับ ปราชญ�ชาวบ�านอาวุโสของศาลเจ�าในภูเก็ต 
9. นายสุรชัย อุ�นเมตตาจิต คณะกรรมการบริหารศาลเจ�าจุ�ยตุ�ยตQาวโบ�วเก็ง 

 (มูลนิธิจุ�ยตุ�ยตQาวโบ�วเก็ง) จ.ภูเก็ต 
10. นายสุทิน จันทโรภาสกร กรรมการฝ6ายพิธีกรรมศาลเจ�าจุ�ยตุ�ยตQาวโบ�วเก็ง 

 (มูลนิธิจุ�ยตุ�ยตQาวโบ�วเก็ง) จ.ภูเก็ต 
11. นายบันลือ นนทราช ไล�เตียนภายในตําหนักศาลเจ�าจุ�ยตุ�ยตQาวโบ�วเก็ง 

 (มูลนิธิจุ�ยตุ�ยตQาวโบ�วเก็ง) จ.ภูเก็ต 
12. นายสุทธิศักด์ิ สุขสมบูรณ� ไล�เตียนภายในตําหนักศาลเจ�าจุ�ยตุ�ยตQาวโบ�วเก็ง 

 (มูลนิธิจุ�ยตุ�ยตQาวโบ�วเก็ง) จ.ภูเก็ต 
13. นายอัฏพร อารักษ�โพชฌงค� ผู�จัดการปกครอง 

ศาลเจ�าไท�เพ�งอ�วง จ. สมุทรสงคราม 
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รายช่ือผู�เข�าร�วมการสนทนากลุ�ม ครั้งท่ี 2 
วันท่ี 31 มีนาคม 2560 

ณ โรงเจซ่ิวฮกตั๊ว จ. สมุทรสงคราม 
ผู�เข�าร�วมการสนทนากลุ�ม ตําแหน�ง 

1. นายสมบูรณ� กาญจโนฬาร ประธานคณะกรรมการบริหาร 
โรงเจซ่ิวฮกต๊ัว จ. สมุทรสงคราม 

2. นายวรชัย ไตรจักรวาณิช ผู�ตรวจตราสอดส�อง 
โรงเจซ่ิวฮกต๊ัว จ. สมุทรสงคราม 

3. นายสุพจน� วสุศรีพันธุ� เหรัญญิกโรงเจซ่ิวฮกต๊ัว จ. สมุทรสงคราม 
4. นายเสรี จงเจริญ คณะกรรมการดําเนินงาน 

โรงเจซ่ิวฮกต๊ัว จ. สมุทรสงคราม ปV 59 - 60 
5. นายสุนทร ศรีทวี คณะกรรมการดําเนินงาน 

โรงเจซ่ิวฮกต๊ัว จ. สมุทรสงคราม ปV 59 - 60 
6. นายสมชาย ศีตะสุทธิพันธ� คณะกรรมการประจํา 

โรงเจซ่ิวฮกต๊ัว จ. สมุทรสงคราม  
7. นายอภิชัย จิระอดุลวงศ� คณะกรรมการประจํา 

โรงเจซ่ิวฮกต๊ัว จ. สมุทรสงคราม 
8. นายอัฏพร อารักษ�โพชฌงค� ผู�จัดการปกครอง 

ศาลเจ�าไท�เพ�งอ�วง จ. สมุทรสงคราม 
9. นายไพรัช ชลวรางกูร ผู�ตรวจตราสอดส�อง 

ศาลเจ�าไท�เพ�งอ�วง จ. สมุทรสงคราม 
10. นายสิทธิพร กีรติวัฒนากูล คณะกรรมการบริหารศาลเจ�าไท�เพ�งอ�วง  

จ. สมุทรสงคราม 
11. นายสิทธวีย� ศิริพัฒน�วรัญ คณะกรรมการบริหารศาลเจ�าไท�เพ�งอ�วง  

จ. สมุทรสงคราม 

12. นายสนั่น ซ้ิมสกุล อดีตรองประธานคณะกรรมการบริหาร                    
ท่ีปรึกษาศาลเจ�าพ�อหลักเมือง  
จ.สมุทรสาคร 

13. นายรังสรรค� จันทนาเกษตรพร 
 

คณะกรรมการบริหารศาลเจ�าอาม�าบางแกะ  
จ.สมุทรสงคราม 
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ผู�เข�าร�วมการสนทนากลุ�ม ตําแหน�ง 
14. นายพลสรรค� กิตติกาญจนนันท� ผู�ตรวจตราสอดส�องศาลเจ�าอาม�าบางแกะ  

จ.สมุทรสงคราม 
15. นายดํารงศักด์ิ เดชโภคาทรัพย� คณะกรรมการศาลเจ�าอาม�าบางแกะ  

จ.สมุทรสงคราม 
16. นายวีระ พัวไพบูลย� รองประธานบริหารศาลเจ�าอาเนี้ย สี่หม่ืน 

จ. ราชบุร ี
17. นางสุนีย� พัวไพบูลย� คณะกรรมการศาลเจ�าอาเนี้ย สี่หม่ืน 

จ. ราชบุร ี
 

 
   

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ค 
ตัวอยางเอกสารขอความอนุเคราะห�เก็บข�อมูล 
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ภาคผนวก ง 

ประมวลภาพท่ีเก่ียวข�อง 
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ภาพท่ี 6  การสัมภาษณ�เชิงลึกกับรองอธิบดีกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย 

 

 

ภาพท่ี 7  การสัมภาษณ�เชิงลึกกับตัวแทนผู*บริหารงานทะเทียนศาลเจ*า กรมการปกครอง 
กระทรวงมหาดไทย 
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ภาพท่ี 8  การสัมภาษณ�เชิงลึกกับผู*บริหารศาลเจ*าฮุดโจ*ว จ. เพชรบุรี 
 

 
 

ภาพท่ี 9  การสัมภาษณ�เชิงลึกกับผู*บริหารศาลเจ*าทุ4งทอง จ. ภูเก็ต 
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ภาพท่ี 10  การสัมภาษณ�เชิงลึกกับผู*บริหารศาลเจ*าเล4าปุนเถ*ากง เขตสัมพันธวงศ� กรุงเทพมหานคร 

 

 
 

ภาพท่ี 11  การสัมภาษณ�เชิงลึกกับผู*บริหารศาลเจ*าแม4ทับทิม สะพานหัน กรุงเทพมหานคร 
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ภาพท่ี 12  การสัมภาษณ�เชิงลึกกับผู*บริหารศาลเจ*าพ4อหลักเมือง จ.สมุทรสาคร 
 

 
 
ภาพท่ี 13  การสัมภาษณ�เชิงลึกกับผู*บริหารโรงเจซ่ิวฮกต๊ัว จ. สมุทรสงคราม 
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ภาพท่ี 14  การสัมภาษณ�เชิงลึกกับผู*บริหารศาลเจ*าแม4ทับทิม จ. อุทัยธานี 
 

 
 

ภาพท่ี 15  การสัมภาษณ�เชิงลึกกับผู*บริหารศาลเจ*าหลักเมืองกําแพงเพชร จ. กําแพงเพชร 
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ภาพท่ี  16  การสัมภาษณ�เชิงลึกกับผู*บริหารศาลเจ*าปุงเถ4ากง จ.เชียงใหม4 

 

 
 

ภาพท่ี 17  การสัมภาษณ�เชิงลึกกับผู*บริหารศาลเจ*าท4งเฮงต๊ัว จ. ราชบุร ี
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ภาพท่ี 18  การสัมภาษณ�เชิงลึกกับประธานเครือข4ายชมรมศาลเจ*า (อAาม) จังหวัดภูเก็ต 
 

 
 

ภาพท่ี 19  การสัมภาษณ�เชิงลึกกับนักวิชาการด*านสังคมศาสตร� 
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ภาพท่ี 20  การสัมภาษณ�เชิงลึกกับนักวิชาการด*านศาสนา 

 

 
 

ภาพท่ี 21  การสัมภาษณ�เชิงลึกกับผู*เชี่ยวชาญด*านทะเบียนศาลเจ*า 
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ภาพท่ี 22  การสัมภาษณ�เชิงลึกกับผู*บริหารศาลเจ*าเอกชน ศาลเจ*าจุ*ยตุ4ยตDาวโบ*วเก็ง (มูลนิธิ
จุ*ยตุ4ยตDาวโบ*วเก็ง) จ.ภูเก็ต 

 

 
 

ภาพท่ี 23  การสัมภาษณ�เชิงลึกกับผู*บริหารศาลเจ*าเอกชน ศาลเจ*ากระทู* (มูลนิธิหล4ายถู4ตDาวโบ*วเก็ง) 
จ.ภูเก็ต 
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ภาพท่ี 24  การสัมภาษณ�เชิงลึกกับตัวแทนเยาวชนท่ีเก่ียวข*องกับการดําเนินงานของศาลเจ*า 
 

 
 

ภาพท่ี 25  การสัมภาษณ�เชิงลึกกับภาคประชาชนท่ีเก่ียวข*องกับการดําเนินงานของศาลเจ*า 
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ภาพท่ี 26  การสนทนากลุ4มกับกลุ4มเครือข4ายชมรมศาลเจ*า (อAาม) จังหวัดภูเก็ต 
 

 
 

ภาพท่ี 27  การสนทนากลุ4มกับกลุ4มเครือข4ายผู*บริหารศาลเจ*าในความปกครองของกระทรวงมหาดไทย 
ภาคกลาง 
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