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ทุกระดับต้ังแต;ส;วนกลาง คือ มหาเถรสมาคม และพระสังฆาธิการ จนถึงเจ:าอาวาสท่ีปกครองดูแลวัด
ต:องต้ังอยู;บนหลักการธรรมาธิปไตยและใช:พุทธวิธีเปCนวิถีทางในการปฏิบัติ (2) การสร:างภาคีเครือข;าย
ระหว;าง บ:าน วัด โรงเรียน ท่ีเรียกว;า บวร อย;างจริงจัง เพ่ือความม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืนอย;างแท:จริง          
(3) กําหนดทิศทางใหม;โดยมุ;งให:ศาสนาเปCนท่ีพ่ึงของประชาชนในชุมชนและศาสนาเปCนเครื่องมือในการ
รับผิดชอบสังคม (4) กระบวนการบริหารคณะสงฆ�ท่ีเหมาะสมเพ่ือให:บรรลุงานหรือพันธกิจ 6 ด:าน ต:อง
ใช:การบริหารเชิงระบบ ประกอบด:วย การวางแผน (Planning) การนํา (Leading) การปฏิบัติ (Action) 
การสื่อสาร (Communication) และการประเมินผล (Evaluation) หรือ PLACE และ (5) ตัวแบบการ
บริหารคณะสงฆ�ในเขตปกครองคณะสงฆ� ภาค 4 ดังนี้: ธรรมาธิปไตย (เครือข;าย บ:าน วัด โรงเรียน; บวร)      
+ PLACE = ตัวแบบการบริหารคณะสงฆ�  
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ABSTRACT 

 The objectives of this research were to 1) study the results of the  sangha 
administration in the region 4 of the sangha administrative area, 2) study the factors 
affecting the sangha administration in the region 4 of the sangha administrative area, 
and 3) propose a model of the sangha administration in region 4 of the sangha 
administrative area. Mixed research methods were used in this study, combining 
qualitative and quantitative approaches. The qualitative research was done using     
1) in-depth interviews of 40 key informants who were ecclesiastical officials and  
religious experts in 4 provinces namely Nakhon Sawan, Phetchabun, Kamphaeng Phet 
and Phichit, 2) a workshop of 60 participants from 4 provinces, held 4 times and      
3) a focus group discussions with 20 participants. The data were analyzed by content 
interpretation. The quantitative research was done using a sample of 350 
respondents from the population of 2,800 persons which consisted of 200 
ecclesiastical officials, 100 teachers of the Phra Pariyattidhamma school and 50 
people who were experts in religion. The sample was selected by stratified random 
sampling and simple random sampling. The tool for data collection was a 4-level 
rating scale questionnaire with a reliability of 0.85. The statistics for the data analysis 
were percentage, average, standard deviation, and multiple regression analysis.  
 The research results were as follows: 

1) The results of the sangha administration in the region 4 of the sangha 

administrative area were, overall, at a high level ( X  = 3.04, S.D. = 0.55). When ranked 

from high to low, the mean were the aspect of public utilities ( X  = 3.23, S.D. = 0.52), 

the aspect of administration ( X  = 3.12, S.D. = 0.51), the aspect of religious education     

( X  = 3.12, S.D. = 0.56), the aspect of public welfare ( X  = 3.04, S.D. = 0.46), the 
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aspect of education welfare ( X  = 2.91, S.D. = 0.53) and the aspect of Buddhism 

propagation ( X = 2.83, S.D. = 0.51). The in-depth interviews revealed that the sangha 
administration in the region 4 of the sangha administrative area  lacked a clear model 
and had inefficient systematic administration. 
 2) The factors affecting the sangha administration in the region 4 of the  
sangha administrative area and ranked from the partial regression coefficient 
consisted of (1) the factor of sangha administration policy in the sangha 
administrative area, region 4 (β = 0.35)  namely the Dharmm Vinaya; norm discipline, 
Sangha administration act and rules and regulations (2) the factor of sangha 
administration in the region 4 of the sangha administrative area (β = 0.28)  was 
composed of the variables of the authority of the Mahathera Council, or the Sangha 
Supreme Council namely the executive power, the legislative power and the judicial 
power, and the factor of hierarchical structure of the ecclesiastical officials who 
governed the monks. These two factors explained 70.56 percent (R2= 0.7056) of the 
sangha administration in the region 4 of the sangha administrative area at a statistical 
significance level of 0.05. 
 3) The proposed appropriate model of the sangha administration in the 
region 4 of the sangha administrative area 4 which was summarized using the results 
of the qualitative and quantitative research and evaluated by the 20 experts from 
the focus group discussion comprised (1) all levels of the sangha administration, from 
the Mahathera Council and ecclesiastical officials to the abbots who govern the 
temples, must rely heavily on Dhammocracy principles or Buddhist ways for their 
administrative functions, (2) the creation of operatives between the critical networks 
of homes, temples and schools (H-T-S) to ensure stability, prosperity and 
sustainability, (3) temples as prototypes of community development, learning places 
and locations for genuine religious rituals and practices (4) appropriate process of the 
sangha administration in order to ensure the attainment of 6 missions should used a 
systematic administration called PLACE: as P = Planning, L = Leading, A = Action , C = 
Communication and E = Evaluation and (5) the appropriate model of the sangha 
administration in the region 4 of the sangha administrative area based on: 
Dhammocracy principles (homes, temples and schools network; H-T-S) + PLACE = 
Sangha Administration Model. 
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บทที่  1 
บทนํา 

 
1.1 ความเป�นมาและความสําคัญของป�ญหา 
 พระพุทธศาสนาอยู� คู� กับสังคมไทยมานานวิถีชีวิตของชาวไทยส�วนมากจะเก่ียวข!องกับ
พระพุทธศาสนาชาวไทยร!อยละ 95 นับถือศาสนาพุทธ (ครูพระดอทเน็ต, 2552) ซ่ึงได!นําหลักการปฏิบัติทาง
พระพุทธศาสนามาเป2นแนวทางแห�งการดําเนินชีวิตจนกลายเป2นรากฐานทางวัฒนธรรมและเอกลักษณ8มรดก
ของชาติไทยตราบเท�าทุกวันนี้คําสอนในพระพุทธศาสนาได!ซึมซาบอยู�กับวิถีชีวิตของคนไทยและเป2น
แบบอย�างแห�งการดําเนินชีวิตจนก�อให!เกิดเป2นวัฒนธรรมข้ึนมา (ครูพระดอทเน็ต, 2552; ทินพันธุ8 นาคะตะ, 
2543) โดยมีพระสงฆ8เป2นสื่อกลางในการนําพระธรรมคําสั่งสอนไปสู�การปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเพ่ือให!จิตใจ
ปลอดโปร�งเบิกบานผ�องใสมีความเจริญงอกงามด!วยศรัทธาศีลสุตะจาคะและปBญญา (พระไตรปCฎกภาษาไทย
ฉบับมหาจุฬาลงกรณ8ราชวิทยาลัย, 2539) 
 การบริหารงานของคณะสงฆ8หรือการปกครองคณะสงฆ8โดยหลักคือการปกครองตามพระธรรมวินัย
และใช!กฎหมายหรืออํานาจรัฐเป2นหลักสนับสนุนคราวใดเม่ือเกิดความไม�เรียบร!อยข้ึนในคณะสงฆ8จนเป2น
เหตุขัดข!องและจําเป2นต!องพ่ึงรัฐจึงได!อาศัยอํานาจรัฐมาช�วยจัดการแก!ปBญหาซ่ึงมีมาช!านานนับต้ังแต�การ
ก�อกําเนิดพระพุทธศาสนา (โชติ บดีรัฐ, 2554) เม่ือครั้งในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล!าเจ!าอยู�หัว
พระองค8ทรงถวายอํานาจรัฐช�วยจัดระบบการปกครองข้ึนเป2นครั้งแรกด!วยการท่ีทรงตราพระราชบัญญัติการ
ปกครองคณะสงฆ8รัตนโกสินทร8ศก 121 ความสําคัญในการตราพระราชบัญญัติฉบับนี้ก็คือต!องการให!มีการ
เปลี่ยนแปลงการปกครองในคณะสงฆ8มีความชัดเจนข้ึนแต�ใช�ว�าจะถูกใจคณะสงฆ8โดยส�วนใหญ�ไม� กล�าวคือ
พระราชบัญญัติฉบับนี้เอ้ืออํานวยต�อพระสงฆ8ฝJายธรรมยุตินิกายมากโดยเฉพาะการมอบอํานาจในการ
ปกครองคณะสงฆ8ในส�วนภูมิภาคตามเขตการปกครองฝJายบ!านเมือง 14 มณฑลและพระสงฆ8ฝJาย
ธรรมยุตินิกายได!รับการแต�งต้ังให!ดํารงตําแหน�งเจ!าคณะมณฑลถึง 9 มณฑล ก�อให!เกิดผลพวงของการขยาย
ฐานพระสงฆ8ฝJายธรรมยุตินิกายไปยังมณฑลต�างๆ ทําให!มีวัดในสังกัดของธรรมยุตินิกายเพ่ิมจํานวนข้ึนเป2น
จํานวนมาก (พิพัฒน8 พสุธารชาติ, 2545) 
 พระราชบัญญัติการปกครองคณะสงฆ8รัตนโกสินทร8ศก 121 ได!ถูกยกเลิกเม่ือพระบาทสมเด็จพระ
เจ!าอยู�หัวอานันทมหิดล (แสวง อุดมศรี, 2449) ได!ทรงตราพระราชบัญญัติคณะสงฆ8 พ.ศ. 2484 ข้ึนด!วย
เหตุผลท่ีว�าพระราชบัญญัติการปกครองคณะสงฆ8รัตนโกสินทร8ศก 121 เป2นการให!อํานาจและมีลักษณะรวม
ศูนย8อํานาจและไม�มีความเสมอภาคระหว�างพระสงฆ8 2 นิกายคือมหานิกาย และธรรมยุตินิกายท้ังนี้ต!องการ
ให!การปกครองคณะสงฆ8เป2นประชาธิปไตยมากข้ึน และยังต!องการให!สอดคล!องกับการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยของประเทศอีกด!วยครั้นถึงรัชกาลปBจจุบันได!ทรงตราพระราชบัญญัติคณะสงฆ8 พ.ศ. 2505 และ
ต�อมาในปP พ.ศ. 2535 ได!ตราพระราชบัญญัติคณะสงฆ8 (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2535 ซ่ึงเป2นการแก!ไขเพ่ิมเติมฉบับท่ี
ใช!อยู�ให!เหมาะตามสถานการณ8และต�อมาได!กําหนดให!มีคณะกรรมการมหาเถรสมาคมเพ่ือเป2นองค8กรในการ
บริหารกิจการคณะสงฆ8ของประเทศ โดยดําเนินการออกข!อบังคับวางระเบียบออกคําสั่งมีมติและออกประกาศ
โดยไม�ขัดหรือแย!งกับกฎหมายและพระธรรมวินัย (เฉลิมพล โสมอินทร8, 2546) สมัยก�อนนิยมใช!คําว�าการ
ปกครองคณะสงฆ8แต�ปBจจุบันใช!คําว�าการบริหารกิจการคณะสงฆ8ซ่ึงมีความสําคัญในการสร!างความเข!มแข็ง
และการดํารงอยู�อย�างม่ันคงของพระพุทธศาสนาเป2นการปกครองเพ่ือบังคับบัญชาดูแลผู!ใต!บังคับบัญชาให!อยู�
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ในการปกครองให!เรียบร!อยดีงามส�วนการบริหารจะเป2นไปเพ่ือการบริหารจัดการในการท่ีจะดําเนินงานนั้นๆ 
ให!สําเร็จในการบริหารนั้น พระธรรมโกศาจารย8ได!ให!ความหมายของการบริหารตามแนวพระพุทธศาสนาว�า 
“พุทธวิธีการบริหารควรยึดหลักธรรมาธิปไตยเป2นสําคัญโดยผู!บริหารเองจะต!องประพฤติธรรมและใช!ธรรม
เป2นหลักในการบริหารและต!องคํานึงถึงประโยชน8ส�วนรวมเป2นท่ีตั้งโดยพึงสละประโยชน8ส�วนตนเพ่ือประโยชน8
ส�วนรวม” ดังพุทธพจน8ท่ีว�า “ถ!าเห็นจะได!ประโยชน8สุขท่ียิ่งใหญ�กว�าเพราะเสียสละประโยชน8สุขเล็กน!อย
บุคคลควรสละประโยชน8สุขเล็กน!อยเพ่ือเห็นแก�ประโยชน8สุขท่ียิ่งใหญ�” ดังนั้นเม่ือกล�าวถึงการปกครองคณะ
สงฆ8หรือการบริหารกิจการคณะสงฆ8จึงต!องเห็นพระธรรมวินัยเป2นหลักเพราะพระธรรมวินัยเป2นท้ังโครงสร!าง
และการจัดสภาพสังคมสงฆ8ให!เกิดความเรียบร!อยและเป2นการพัฒนาบุคลากรในสังคมด!วยทุกคนจะรู!จัก
หน!าท่ีของตนเอง (พระมหาสุรศักด์ิ  สุรสกฺโก, 2549) 
 วัดเป2นหน�วยงานปกครองและเป2นหน�วยงานดําเนินกิจการคณะสงฆ8และกิจการพระศาสนาท่ี
สําคัญท่ีสุด และเป2นฐานอันสําคัญของคณะสงฆ8และพระพุทธศาสนา เป2นองค8กรหลักในการปกครองคณะ
สงฆ8 หลักเกณฑ8และวิธีการต�างๆ เก่ียวกับวัด ทรงตราเป2นพระราชบัญญัติคณะสงฆ8ท้ังสิ้น เช�นเดียวกับ
บทบัญญัติว�าด!วยมหาเถรสมาคม ซ่ึงเป2นสถาบัน หรือองค8กรปกครองคณะสงฆ8สูงสุด วัดมีฐานะเป2นนิติบุคคล 
หรือเป2นบุคคลตามกฎหมายตามความในมาตรา 31 วรรคสอง และมาตรา 19 แห�งพระราชบัญญัติคณะสงฆ8     
(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2535 วัดจึงได!รับความคุ!มครองจากบทบัญญัติแห�งประมวลกฎหมายแพ�งและพานิชย8 และ
กฎหมายอ่ืนๆ วัดท้ังหลายย�อมมีสิทธิและหน!าท่ีตามบทกฎหมายดังเช�นบุคคลธรรมดา เว!นแต�สิทธิและหน!าท่ี 
ในการต�างๆ ซ่ึงทําเองมิได! จําเป2นต!องมีผู!แทน เพ่ือใช!สิทธิและหน!าท่ีหรือแสดงเจตนา ดังเช�นบทบัญญัติใน
พระราชบัญญัติคณะสงฆ8 มาตรา 31 วรรคสาม ว�า “เจ!าอาวาสเป2นผู!แทนของวัดในกิจการท่ัวไป” ดังนั้น  เจ!า
อาวาสเป2นท้ังผู!ปกครองวัดตามมาตรา 36 และเป2นผู!แทนวัดตามมาตรา 31 วรรคสาม ท้ังเป2นฐานะเจ!า
พนักงานตามความในประมวลกฎหมายอาญา ดังความแห�งมาตรา 45 แห�งพระราชบัญญัติคณะสงฆ8 และ
ไวยาวัจกรเป2นเจ!าพนักงานตามความในประมวลกฎหมายอาญา เพราะเหตุนี้ ตําแหน�งเจ!าอาวาส จึงเป2น
ตําแหน�งท่ีสําคัญยิ่ง (พระเทพปริยัตสุธี (วรวิทย8  คงฺคปWฺโญ), 2545) 
 อํานาจการบริหารวัดอย�างในสมัยสุโขทัยยังปรากฏชัดเจนในสมัยกรุงรัตนโกสินทร8 เช�น ดังกล�าว
ไว! ในโครงสร!างอํานาจการปกครองคณะสงฆ8 ในสมัยรัชกาลท่ี 4 ว�ากษัตริย8อาจแต�งต้ังสังฆราช และสมภาร
ประจําวัดต�างๆ แต�นั่นก็เป2นเฉพาะวัดหลวงเท�านั้น ในขณะเดียวกันชาวบ!านก็เป2นผู!มีส�วนในการเลือกหรือ
แต�งต้ังสมภารวัดราษฎร8ท่ีตนเป2นผู!สร!างหรือสนับสนุนอยู�  ขอบเขตอํานาจของสมเด็จพระสังฆราชเองท่ี
ตัดสินใจลงโทษ หรือควบคุมพฤติกรรมพระสงฆ8ท่ีอยู�ในท่ีห�างไกลก็เป2นเรื่องทําได!ลําบาก หากแต�อาศัย
ชาวบ!านในชุมชนเองคอยควบคุมพฤติกรรมพระสงฆ8ของตนเอง ดังท่ีทราบกันแล!วว�าในอดีตนั้น หน!าท่ี
พระสังฆราช และพระสงฆ8ท่ีมีตําแหน�งทางการบริหารท้ังหลายมุ�งไปท่ีกิจการใหญ�ๆ ระดับชาติ เช�น การชําระ
พระธรรมวินัยให!บริสุทธิ์ เป2นต!น มากกว�าท่ีจะมุ�งไปดูแลกิจการของวัดท่ัวๆ ไปเราย�อมปฏิเสธไม�ได!ว�าปBญหา
เหล�านี้ส�วนหนึ่งมาจากการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจสังคม (นิธิ เอ๋ียวศรีวงศ8, 2536) 
 ประเทศชาติจะมีความเจริญม่ันคงและเป2นปYกแผ�นท้ังในด!านเศรษฐกิจการเมืองและสังคมนั้น
จําเป2นจะต!องมีการจัดการและการใช!ทรัพยากรต�างๆ ท้ังหลายท่ีมีอยู�อย�างรอบคอบและประหยัด ความเจริญ
ม่ันคงและความเป2นปYกแผ�นของชาติบ!านเมืองจะเป2นตัวบ�งชี้ถึงคุณภาพของการพัฒนาประเทศโดยตรง การ
พัฒนาสังคมนั้นเป2นกระบวนการท่ีมีความต�อเนื่องและเก่ียวพันกับองค8ประกอบต�างๆ ท้ังท่ีเป2นนามธรรมและ
รูปธรรมซ่ึงจะทําให!การพัฒนาประเทศชาติบ!านเมืองเป2นไปตามข้ันตอนและต�อเนื่องบรรลุผลสําเร็จตาม



 3 

เปZาหมายในอันท่ีจะนํามาซ่ึงความผาสุกร�มเย็นแก�สมาชิกในสังคมนั้นๆ ได!อย�างแท!จริง (กรมการศาสนา, 
2540) การบริหารงานของหน�วยงานใดๆ รวมท้ังการบริหารงานของพระสังฆาธิการต!องมีองค8ประกอบหรือ
ทรัพยากรท่ีมีความสําคัญและต!องเป2นพ้ืนฐานในการบริหารนั้นซ่ึงประกอบไปด!วยคนเงิน วัสดุ สิ่งของ และ
การจัดการรวมถึงโครงสร!าง อํานาจหน!าท่ี ระยะเวลาในการทํางานและความสะดวกต�างๆ ในการทํางานด!วย
ความสําเร็จในการบริหารสําหรับคณะสงฆ8จะประสบผลสําเร็จตามวัตถุประสงค8เพียงใดย�อมข้ึนอยู�กับ
ความสามารถของพระสังฆาธิการ (พระธรรมปริยัติโสภณ, 2548) ท่ีจะนําซ่ึงทรัพยากรดังกล�าวออกมาใช!ให!
เกิดประโยชน8และได!ผลอย�างคุ!มค�าซ่ึงจัดว�าเป2นหน!าท่ีของพระสังฆาธิการควรให!ความสําคัญกับการบริหาร
กิจการคณะสงฆ8 ขณะเดียวกันคณะสงฆ8ถือได!ว�าเป2นองค8กรท่ีแทรกตัวอยู�กับชุมชนท่ัวประเทศ และทุกระดับ
ทําหน!าท่ีหล�อหลอมกล�อมเกลาทางสังคมโดยยึดพ้ืนฐานหลักศาสนาและศีลธรรมทางพุทธ ดังนั้นวัดจึงเป2น
องค8กรท่ีสําคัญองค8กรหนึ่งท่ีเข!าไปมีส�วนในการพัฒนา หรือเปลี่ยนแปลงชุมชน วัดจึงเป2นศูนย8กลางของ
ชุมชนและทําหน!าท่ีท้ังท่ีเก่ียวข!องกับศาสนา เช�น สอนธรรมะและบทบาททางโลก เช�น โรงเรียน โรงพยาบาล 
เป2นต!น (พระมหาสุรศักด์ิ  สุรสกฺโก, 2549) 
 การจัดโครงสร!างการบริหารกิจการคณะสงฆ8ไทยในปBจจุบันเป2นไปตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ8 
พ.ศ. 2505 การตราพระราชบัญญัติฉบับนี้เกิดจากความต!องการของรัฐบาลในสมัยนั้นท่ีมุ�งปรับเปลี่ยน
รูปแบบการปกครองคณะสงฆ8ให!สอดคล!องกับนโยบายการปกครองประเทศของจอมพลสฤษด์ิ ธนะรัชต8 
เหตุผลในการประกาศใช!พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ “การจัดดําเนินกิจการคณะสงฆ8 มิใช�เป2นกิจการอัน
แบ�งแยกอํานาจดําเนินการด!วยวัตถุประสงค8เพ่ือการถ�วงดุลอํานาจเช�นท่ีเป2นอยู�ตามกฎหมายในปBจจุบันและ
โดยระบบ เช�น ว�านั้นเป2นผลบั่นทอนประสิทธิภาพแห�งการดําเนินกิจการจึงจําเป2นต!องแก!ไขปรับปรุงเสียใหม�
ให!สมเด็จพระสังฆราชองค8สกลมหาสังฆปริณายกทรงบัญชาการคณะสงฆ8ทางมหาเถรสมาคมตามอํานาจ
กฎหมายและพระธรรมวินัยท้ังนี้เพ่ือความเจริญรุ�งเรืองแห�งพระพุทธศาสนา” (กรมการศาสนา, 2540) 
ปBจจุบันนี้พระสงฆ8มีบทบาทหน!าท่ีตามโครงสร!างการปกครองคณะสงฆ8จึงถือว�าเป2นปBจจัยท่ีสําคัญ การมี
รูปแบบและวิธีการจัดการหรือมีแนวคิดในการปกครองคณะสงฆ8ท่ีดีมีความทันสมัย ย�อมส�งผลต�อการแบ�งงาน 
การมอบอํานาจ การกระจายงานให!ผู!บริหารระดับต�าง  ๆรับผิดชอบตามความรู!ความสามารถของตน การบริหาร
จัดการกิจการของคณะสงฆ8ท่ีประกอบไปด!วย ด!านการปกครอง การศึกษา การศึกษาสงเคราะห8 การเผยแผ� การ
สาธารณูปการ และการสาธารณสงเคราะห8ถือเป2นหัวใจหลักในการปกครองคณะสงฆ8ให!ดําเนินไปตามพระธรรม
วินัย กฎหมายกฎระเบียบ มหาเถรสมาคม ข!อบังคับ มติ และพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช 
 การบริหารกิจการคณะสงฆ8ในพ้ืนท่ีคณะสงฆ8ภาค 4 ท่ีประกอบด!วย จังหวัดกําแพงเพชร พิจิตร
เพชรบูรณ8 และนครสวรรค8ซึ่งขอบข�ายงานปกครองคณะสงฆ8ภาค 4 มีภารกิจท่ีจะต!องมีการบริหารจัดการให!
ได!ตามท่ีพระราชบัญญัติคณะสงฆ8 พ.ศ. 2505 และมหาเถรสมาคมกําหนดไว! หรือจะต!องมีการพัฒนาวิธีการ 
รูปแบบการปกครองคณะสงฆ8ให!มีความก!าวหน!า ไม�ขัดกฎหมายกฎระเบียบ ข!อบังคับอ่ืนๆ ท้ังนี้เพ่ือให!คณะ
สงฆ8ในจังหวัดต�างๆ ได!ใช!เป2นแนวทางในการปกครองคณะสงฆ8ให!มีความสงบ เสมอภาค และเกิดการพัฒนาไป
ในทางท่ีดี ผู!วิจัยท่ีเป2นผู!บริหารกิจการคณะสงฆ8ระดับจังหวัด สนใจท่ีจะพัฒนารูปแบบการบริหารกิจการคณะ
สงฆ8ภาค 4 ให!มีความสมบูรณ8มากท่ีสุดอีกท้ังในปBจจุบัน งานกิจการคณะสงฆ8มีเพ่ิมมากข้ึน ทําให!พระสังฆาธิการ
จําต!องเร�งปรับตัวเพ่ือทํางานเชิงรุกเพ่ือให!เกิดการกระตุ!นงานคณะสงฆ8ให!มีประสิทธิภาพกว�าเดิมโดยเฉพาะพระ
สังฆาธิการผู!มีบทบาทในการปกครองอาจจะมีเวลาในการดูแลการบริหารได!ไม�ท่ัวถึง ซ่ึงจะส�งผลกระทบต�อความ
ม่ันคงในการบริหารงานคณะสงฆ8ด!วยเหตุผลดังกล�าวข!างต!น เพ่ือให!การปกครองคณะสงฆ8หรือการบริหารกิจการ
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คณะสงฆ8มีความสงบเรียบร!อยดีงามในการบริหารจัดการปBจจุบันท่ีมีความหลากหลายซับซ!อน มีความจําเป2นท่ี
พระสังฆาธิการในทุกระดับจะต!องเป2นผู!มีความรู!ดีและสามารถปฏิบัติตามแนวทางการบริหารกิจการคณะสงฆ8ท้ัง 
6 ด!าน ได!แก� 1) การปกครอง 2) การศาสนศึกษา 3) การศึกษาสงเคราะห8 4) การเผยแผ� 5) การสาธารณูปการและ 
6) การสาธารณสงเคราะห8 คณะสงฆ8จึงต!องมีความพร!อมในส�วนของวิทยาการด!านการบริหารและการจัดการต!อง
ก!าวหน!าไปมากทันโลกทันเหตุการณ8คณะสงฆ8ควรจะได!ใช!วิทยาการเหล�านั้นมาช�วยเสริมการบริหารและการ
ปกครองคณะสงฆ8เพราะกิจการคณะสงฆ8บางอย�างอาจอาศัยการบริหารแบบราชการของฝJายบ!านเมือง กิจการ
คณะสงฆ8บางอย�างอาจอาศัยการบริหารท่ีคล�องตัวแบบภาคเอกชน และกิจการบางอย�างต!องบริหารตามหลักพระ
ธรรมวินัย ดังนั้น ผู!วิจัยจึงสนใจท่ีจะศึกษาการพัฒนารูปแบบการบริหารกิจการคณะสงฆ8ในเขตการปกครองคณะ
สงฆ8ภาค 4 เพ่ือเป2นแนวทางให!คณะสงฆ8ระดับผู!บริหารท่ีเป2นพระสังฆาธิการทุกระดับได!รับทราบถึงสภาพปBญหา
การบริหารงานคณะสงฆ8ในเขตปกครองคณะสงฆ8ภาค 4 ได!อย�างมีประสิทธิภาพ ถูกต!องตามพระธรรมวินัย เกิด
ความม่ันคงและความสงบสุขของพระพุทธศาสนาสืบไป  
 
1.2 คําถามการวิจัย 
 กรอบคําถามในการวิจัยมีองค8ประกอบดังนี้ 
 1.2.1 ผลการบริหารคณะสงฆ8ในเขตการปกครองคณะสงฆ8ภาค 4 มีอะไรบ!าง และเป2น
อย�างไร  
 1.2.2 ปBจจัยท่ีมีผลต�อการบริหารคณะสงฆ8ในเขตการปกครองคณะสงฆ8ภาค 4 มีอะไรบ!าง 
 1.2.3 ตัวแบบการบริหารคณะสงฆ8ในเขตการปกครองคณะสงฆ8ภาค 4 ท่ีเหมาะสมควรเป2นอย�างไร 
 
1.3 วัตถุประสงค&ของการวิจัย  
 การศึกษาเรื่องตัวแบบการบริหารคณะสงฆ8ในเขตการปกครองคณะสงฆ8ภาค  4 มี
วัตถุประสงค8เพ่ือการวิจัยดังนี้ 
 1.3.1 เพ่ือศึกษาผลการบริหารคณะสงฆ8ในเขตการปกครองคณะสงฆ8ภาค 4 
 1.3.2 เพ่ือศึกษาปBจจัยท่ีมีผลต�อการบริหารคณะสงฆ8ในเขตการปกครองคณะสงฆ8ภาค 4
 1.3.3 เพ่ือเสนอตัวแบบท่ีเหมาะสมในการบริหารคณะสงฆ8ในเขตการปกครองคณะสงฆ8ภาค 4 
 

1.4 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 ผู!วิจัยได!ศึกษานโยบายของคณะสงฆ8ไทยโดยพระมหาเถระสมาคมซ่ึงได!อาศัยหลักการบริหารการ
พัฒนาคณะสงฆ8ไทยท่ีเป2นองค8กรสูงสุดในการปกครองคณะสงฆ8ใน 3 มิติ คือ 1) มิติการใช!พระธรรมวินัยท่ี
ปฏิบัติสืบต�อกันมา 2555 ปP โดยพระภิกษุสามเณรจะต!องปฏิบัติอย�างเคร�งครัด 2) มิติทางกฎหมายตาม
พระราชบัญญัติคณะสงฆ8 พ.ศ. 2535 และ 3) ระเบียบและคําสั่งของพระมหาเถระสมาคม ซ่ึงแบ�งภารกิจ
ออกเป2น 6 ด!าน คือ 1) การปกครอง 2) การศาสนศึกษา 3) การศึกษาสงเคราะห8 4) การเผยแผ� 5) การ
สาธารณูปการและ 6) การสาธารณสงเคราะห8โดยเลือกประเด็นท่ีสําคัญท่ีมีบทบาทต�อความเจริญก!าวหน!า ต�อ
ความอยู�รอดของพระศาสนา และความศรัทธา เป2น  4 ประเด็นหลัก คือ 1) การศึกษาท่ีให!แก�องค8กรคณะสงฆ8
และองค8กรชุมชน 2) การเผยแผ�ธรรมะ 3) การให!การสาธารณสงเคราะห8 และเพ่ิมเครื่องมือท่ีสําคัญ คือ 4) การ
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ใช!สื่อสร!างสรรค8 เพ่ือหาคําตอบ คือ สัมฤทธิผลสมรรถภาพการพัฒนาพระนักบริหารคณะสงฆ8ในเขตปกครอง
คณะสงฆ8ภาค 4 ซ่ึงการศึกษาในรูปแบบนี้จะทําให!เห็นภาพลักษณะของความเจริญและความด!อยสมรรถภาพ
อย�างเด�นชัด จึงเสนอกรอบการวิจัยซ่ึงแบ�งเป2น 3 ส�วน ดังนี้ 1) กรอบแนวความคิด หลักในการวิจัย (Domain 
Conceptual Flame work of Research) 2) ตัวบ�งชี้ตัวแปรหรือปBจจัยเหตุศึกษา และ 3) ตัวแปรบ�งชี้ 
(Indicator  Variable) และนิยามปฏิบัติการ (Operation  Definition) ดังนี้ 
 

ตัวแปรต*น      ตัวแปรตาม 
(Independent Variables)        (Dependent Variables) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 1.1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
1.5 ขอบเขตการวิจัย 
 1.5.1 ขอบเขตของพ้ืนท่ีการวิจัยครั้งนี้ผู!วิจัยกําหนดพ้ืนท่ีการศึกษาในพ้ืนท่ีเขตปกครอง
คณะสงฆ8ภาค 4 ได!แก� จังหวัดนครสวรรค8 กําแพงเพชร พิจิตร และเพชรบูรณ8 
 1.5.2 ขอบเขตด!านเนื้อหา ประกอบด!วย 1) การปกครอง 2) การศาสนศึกษา 3) การศึกษา
สงเคราะห8 4) การเผยแผ� 5) การสาธารณูปการ และ 6) การสาธารณสงเคราะห8 
 1.5.3 ขอบเขตด!านระยะเวลาในการวิจัยครั้งนี้ผู!วิจัยมีช�วงระยะของการวิจัยและค!นคว!า
ข!อมูลระหว�าง พ.ศ. 2554 – ถึง พ.ศ. 2556 
 
1.6 ข*อจํากัดของการวิจัย 
 การวิจัยนี้ผู!วิจัยต!องการศึกษาเฉพาะการพัฒนาเสนอตัวแบบการบริหารคณะสงฆ8ในเขต
การปกครองคณะสงฆ8ภาค 4 โดยจะนําเสนอในประเด็นตามกรอบการศึกษาท่ีสอดคล!องกับคําถาม
การวิจัยและวัตถุประสงค8การศึกษาท่ีเก่ียวข!องสัมพันธ8กันในแต�ละประเด็นเท�านั้น 
 
 
 

นโยบายการบริหารคณะสงฆ& 
1. การใช!พระธรรมวินัย 
2. กฎหมาย พ.ร.บ. คณะสงฆ8 
3. ระเบียบคําสั่ง 

รูปแบบการบริหารคณะสงฆ&ในเขต
ปกครองคณะสงฆ&ภาค 4 

1. การปกครอง 
2. การศาสนศึกษา 
3. การศึกษาสงเคราะห8 
4. การเผยแผ� 
5. การสาธารณูปการ 
6. การสาธารณสงเคราะห8 

 

การบริหารคณะสงฆ& 
1. มหาเถรสมาคม 
2. พระสังฆาธิการ 
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1.7 คําจํากัดความใช*ในการวิจัย 
 การบริหารกิจการคณะสงฆ8 หมายถึง งานท่ีพระสังฆาธิการจะต!องปฏิบัติอันถือเป2นหน!าท่ี
ทางการปกครองคณะสงฆ8 ประกอบด!วย 1) การปกครอง 2) การศาสนศึกษา 3) การศึกษาสงเคราะห8
4) การเผยแผ� 5) การสาธารณูปการและ 6) การสาธารณสงเคราะห8 
 ปBญหาในการบริหารคณะสงฆ8 หมายถึงปBญหาท่ีเกิดจากการบริหารคณะสงฆ8ท้ัง 6 ด!าน 
ได!แก� 1) การปกครอง 2) การศาสนศึกษา 3) การศึกษาสงเคราะห8 4) การเผยแผ� 5) การ
สาธารณูปการและ 6) การสาธารณสงเคราะห8 
 ตัวแบบการบริหารคณะสงฆ8 หมายถึง โครงสร!างความสัมพันธ8ขององค8ประกอบหรือปBจจัย
ท่ีเก่ียวข!องกับการบริหารคณะสงฆ8ท่ีมีความเหมาะสมกับพ้ืนท่ีการปกครองคณะสงฆ8ภาค 4 
 เขตปกครองคณะสงฆ8ภาค 4 หมายถึง วัดท่ีอยู�ในพ้ืนท่ีจังหวัดนครสวรรค8 กําแพงเพชร
พิจิตร และเพชรบูรณ8 
 การปกครองคณะสงฆ8 หมายถึง การดูแลคณะสงฆ8และการปฏิบัติหน!าท่ีของพระสังฆาธิการ
ท่ีดูแลวัดภายในเขตปกครองคณะสงฆ8ภาค 4 ให!ปฏิบัติตามวินัย กฎหมาย กฎมหาเถรสมาคม 
ข!อบังคับ ระเบียบ คําสั่ง มติ ประกาศของมหาเถรสมาคม และตามบัญชาของสมเด็จพระสังฆราช 
 การศาสนศึกษา หมายถึง การจัดให!มีการศึกษาเล�าเรียนพระปริยัติธรรมแก�พระภิกษุ
รวมท้ังส�งเสริมให!พระภิกษุสามเณรได!ศึกษาเล�าเรียนในสํานักเรียนด!วย 
 การศึกษาสงเคราะห8  หมายถึง การจัดการศึกษาเล�า เรียนท่ีจะช�วยเหลือเ ก้ือกูล
สถาบันการศึกษาหรือจัดสถานศึกษาเพ่ือสงเคราะห8แก�เยาวชนให!ได!รับการศึกษาเล�าเรียนศึกษาธรรม
โดยไม�ขัดต�อพระธรรมวินัยตามสถานศึกษาต�างๆ ให!ได!รับความรู! 
 การเผยแผ� หมายถึง การเผยแผ�พระพุทธศาสนาโดยจัดให!มีการฟBงธรรมเทศนา การ
บรรยายหรือปาฐกถาธรรม การจัดศาสนพิธีต�างๆ เพ่ือรักษาพิธีและวัฒนธรรมทางพระพุทธศาสนา
และการให!ธรรมแก�คนในชุมชนรวมท้ังจัดให!มีการบรรยายธรรมตามสถานศึกษาอีกทางหนึ่ง 
 การสาธารณูปการ หมายถึง การก�อสร!างและการบูรณปฏิสังขรณ8ศาสนสมบัติไว!ในวัดด!วย
การรักษาซ�อมแซมปรับปรุงตกแต�งศาสนวัตถุและศาสนสถานท่ีอยู�เดิมให!ม่ันคงถาวรและก�อสร!าง
เพ่ิมเติมให!เหมาะสมกับศาสนสมบัติท่ีจําเป2นต�อการดํารงพระพุทธศาสนาให!ม่ันคง 
 การสาธารณสงเคราะห8 หมายถึง การดําเนินกิจการสาธารณประโยชน8เพ่ือช�วยเหลือเก้ือกูลแก�คนใน
ชุมชนโดยการจัดกิจกรรมอันเป2นศาสนสมบัติหรือสาธารณกุศลเพ่ือช�วยเหลือแก�คนในสังคมและการพัฒนาชุมชน 
 พระภิกษุ หมายถึง นักบวชในศาสนาพุทธท่ีจําพรรษาอยู�ในวัดซ่ึงมีชื่ออยู�ในทะเบียนวัดและ
สังกัดอยู�ภายในเขตปกครองคณะสงฆ8ภาค 4 
 ประชาชน หมายถึง ผู!ท่ีอาศัยอยู�และมาทําบุญท่ีวัดภายในเขตปกครองคณะสงฆ8ภาค 4 
 
1.8 ประโยชน&ท่ีคาดวFาจะได*รับ  
 ผลท่ีคาดว�าจะได!รับจากการวิจัยในครั้งนี้ จะทําให!ทราบถึงสภาพปBญหาของพระนักบริหาร
ในเขตการปกครองคณะสงฆ8ภาค 4 ได!นําไปประกอบการวางแผนงานพระนักบริหารเพ่ือพัฒนา
กิจการของพระศาสนาให!มีประสิทธิภาพมากข้ึนและเป2นข!อมูลให!คณะสงฆ8นําไปประกอบการ
พิจารณา วางแผน ปรับปรุง ส�งเสริมและพัฒนาศาสนกิจทางพระศาสนาให!มีความเจริญยิ่งข้ึนสืบไป 



บทที่  2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข�อง 

 

 การวิจัยเรื่อง ตัวแบบการบริหารคณะสงฆ�ในเขตปกครองคณะสงฆ�ภาค 4 ครั้งนี้ ผู#วิจัยได#
รวบรวมแนวคิด ทฤษฎี วรรณกรรม และผลงานวิจัยท่ีเก่ียวข#องกับการพัฒนาการบริหารคณะสงฆ�ใน
เขตปกครองคณะสงฆ�ภาค 4 จึงขอเสนอหัวข#อในการวิจัยต/างๆ ซ่ึงมีความสําคัญและครอบคลุมเรื่องท่ี
ทําการวิจัย ดังนี้ 
 2.1 ความสําคัญของสถาบันพระพุทธศาสนา พระภิกษุสงฆ� และวัดท่ีมีต/อสังคมไทย 
 2.2 แนวคิดการบริหารคณะสงฆ�ในสมัยพุทธกาล 
 2.3 แนวคิดการบริหารคณะสงฆ�ไทยตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ� ร.ศ. 121 –ป>จจุบัน 
 2.4 แนวคิดเก่ียวกับการบริหารคณะสงฆ�ยุคใหม/ 
 2.5 แนวคิดการบริหารงานของพระสังฆาธิการ 
 2.6 แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับการบริหาร 
 2.7 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับประสิทธิภาพ 
 2.8 แนวคิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และกระบวนการพัฒนา 
 2.9 งานวิจัยท่ีเก่ียวข#อง 
 
2.1 ความสําคัญของสถาบันพระพุทธศาสนาพระภิกษุสงฆ'และวัดท่ีมีต*อสังคมไทย 
 1. บทบาทและความสําคัญของสถาบันพระพุทธศาสนาต/อสังคมไทย 
  สถาบันทางพระพุทธศาสนาเปDนสถาบันท่ีสําคัญท่ีสุดอย/างหนึ่งท่ีอยู/กับสังคมไทย 
มายาวนานและให#การช/วยเหลือต/อสังคมไทยตลอดมาโดยมีส/วนช/วยในการกล/อมเกลาจิตใจและ
ลักษณะนิสัยของคนไทยตลอดจนการให#บริการตามความจําเปDนตามความต#องการของประชาชนอีก
ท้ังมีส/วนช/วยในการแก#ป>ญหาทางสังคมให#แก/เรามาแล#วเปDนอย/างมากแม#กระท่ังในป>จจุบัน 
(ทินพันธุ�  นาคะตะ,  2543) วิ ถีชีวิตของชาวไทยส/วนมากจะเ ก่ียวข#องกับพระพุทธศาสนา 
ชาวไทยร#อยละ 95 นับถือศาสนาพุทธและได#นําหลักการปฏิบัติทางพระพุทธศาสนามาเปDนแนวทาง
แห/งการดําเนินชีวิตจนกลายเปDนรากฐานทางวัฒนธรรมเอกลักษณ�และมรดกของชาติไทย 
ในการดําเนินชีวิตประจําวันของคนไทยเกือบท้ังหมดมีส/วนเก่ียวข#องกับกิจกรรมและพิธีกรรมทาง
ศาสนาซ่ึงความสําคัญของพระพุทธศาสนาท่ีมีต/อสังคมไทย (พระธรรมปKฎก, 2544; ครูพระดอทเน็ต, 
2551) มีดังนี้ 
  1.1 พระพุทธศาสนาเปDนรากฐานของวัฒนธรรม 
   สังคมไทยมีหลักปฏิบัติและวิถีชีวิตอยู/บนหลักของพระพุทธศาสนาซ่ึงได#ยึดถือและ
ปฏิบัติสืบต/อกันมาเปDนระยะเวลาอันยาวนานหลักธรรมคําสอนและความเชื่อตลอดจนแนวปฏิบัติตน
ตามหลักศาสนาซ่ึงอยู/กับวิถีชีวิตของคนไทยทุกคนในสังคมไทยทุกระดับได#รับเอาความเชื่อทางศาสนา
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มาเปDนแบบอย/างในการดําเนินชีวิตจนก/อให#เกิดเปDนวัฒนธรรมข้ึนมา ดังนั้นความสําคัญของ
พระพุทธศาสนาจึงเปDนรากฐานของวัฒนธรรมในความหมายของวัฒนธรรมแล#ววัฒนธรรมหมายถึง
สภาพและลักษณะท่ีแสดงถึงความเจริญงอกงามในด#านวิถีชีวิตความคิด การปรับตัว ความเปDน
ระเบียบเรียบร#อยเปDนสิ่งท่ีแสดงออกให#เห็นถึงวิธีการดําเนินชีวิตของคนในสังคม ซ่ึงได#ถ/ายทอดสืบต/อ
กันมา วัฒนธรรมทางพระพุทธศาสนาแบ/งออกเปDน 4 ด#านใหญ/ๆ ได#แก/ ด#านภาษาวรรณกรรม ด#าน
ศิลปกรรม ด#านประเพณี และด#านจิตใจ หากแบ/งเปDนประเภทจะแบ/งได#เปDน 2 ประเภท ได#แก/
วัฒนธรรมทางวัตถุในพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมท่ีไม/ใช/วัตถุในพระพุทธศาสนา 
   1.1.1 วัฒนธรรมทางวัตถุในพระพุทธศาสนา 
    วัฒนธรรมทางวัตถุในพระพุทธศาสนา ได#แก/ ศิลปกรรมสาขาต/างๆ 
ท่ีถูกสร#างข้ึนเปDนเอกลักษณ�ของคนไทย ท่ีเปDนผลงานสร#างสรรค�ของมนุษย�ด#วยสติป>ญญา 
ซ่ึงถ/ายทอดให#ทราบถึงความรู#สึกนึกคิดความเชื่อความศรัทธาและจินตนาการท่ีเปDนรูปธรรม 
มี 4 ประเภทด#วยกันได#แก/ 
    1) สถาป>ตยกรรมในรูปของวัด ศาลา วิหาร และปูชนียสถาน 
    2) ประติมากรรมในรูปของการป>Nน การหล/อ การแกะสลักพระพุทธรูป 
    3) จิตรกรรมในรูปของการเขียนภาพ เช/น ภาพฝาผนังพระอุโบสถวิหาร ฯลฯ 
    4) วรรณกรรมในรูปของงานประพันธ�ท้ังร#อยแก#วและร#อยกรอง 
   1.1.2 วัฒนธรรมท่ีไม/ใช/วัตถุทางพระพุทธศาสนา 
    วัฒนธรรมท่ีไม/ ใช/วัต ถุทางพระพุทธศาสนา ได#แก/  การปฏิบั ติหรือ
แนวความคิดความเชื่ออุดมการณ� ศีลธรรม จรรยา ขนบธรรมเนียมประเพณี ปรัชญา กฎหมาย ท่ีรับ 
การปฏิบัติสืบทอดกันมามีการเปลี่ยนแปลงปรับปรุง ให#เข#ากับวิถีการดําเนินชีวิตและยุคสมัยท่ีได#รับมา
จากพระพุทธศาสนาได#แก/ 
    1) ภาษาและวรรณคดีต/างๆ ภาษาในประเทศไทย นิยมนําคําบาลีสันสกฤต
มาใช#ในการต้ังชื่อคน สถานท่ี เพ่ือให#เกิดความหมายและเปDนสิริมงคลตามความเชื่อในคติของ
พระพุทธศาสนา ส/วนวรรณคดีต/างๆ ของไทยส/วนมากเปDนเรื่องราวเก่ียวกับพุทธประวัติ คติ ความเชื่อ
ทางพระพุทธศาสนา สวรรค� นรก เปDนต#น 
    2) ประเพณีพิธีกรรมต/างๆ คือ แบบแผนท่ีปฏิบัติสิบทอดกันมาเปDนเวลาช#า
นาน เช/น การเกิด การบวชนาค การแต/งงาน การตาย หรือ วันสําคัญต/างๆ เช/น วันสารท วันตรุษ วัน
สําคัญทางพระพุทธศาสนา ได#แก/ วันมาฆบูชา วันวิสาฆบูชา วันอาสาฬหบูชา วันเข#าพรรษา วันออก
พรรษา เปDนต#น 
    3) ลักษณะนิสัยของคนไทยท่ีรับการถ/ายทอดมาจากพระพุทธศาสนา เช/น
เปDนผู#มีจิตใจกว#างขวาง ร/าเริงแจ/มใส เอ้ือเฟSNอเผื่อแผ/ มีน้ําใจไมตรี และเสียสละ เปDนต#น 
    4) กฎระเบียบของสังคม เช/น กฎหมาย เรื่อง การผิดประเวณี การลักขโมย
ล#วนเกิดมาจากพระพุทธศาสนาท้ังสิ้น 
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  1.2 พระพุทธศาสนากับความเปDนเอกลักษณ�และมรดกของชาติ 
   ประเทศไทยได#รับเอาวัฒนธรรมจากพระพุทธศาสนามาประพฤติปฏิบัติ เปDนวิถี
ชีวิตจนกลายมาเปDนรูปแบบเอกลักษณ�เฉพาะของคนไทย พระพุทธศาสนาจึงถือว/าเปDนเอกลักษณ� 
และมรดกของชนชาติไทย ซ่ึงจะเห็นได#จากการท่ีมีวัดกระจายอยู/ท่ัวไปในทุกหมู/บ#าน ทุกชุมชน ของ
สังคมไทย วัดจัดเปDนศูนย�กลางของชุมชนไทยท้ังมีบทบาทต/อสังคมในฐานะเปDนสถานท่ีประกอบ
พิธีกรรมทําบุญตามประเพณีจัดกิจกรรมต/างๆ ของชุมชนเปDนท่ีพบปะสังสรรค�เนื่องในโอกาสต/างๆ
ลักษณะท่ีเปDนเอกลักษณ�มีดังนี้ 
   1.2.1 ประชาชนส/วนใหญ/นับถือพระพุทธศาสนา 
   1.2.2 ประมุขของชาติไทยทรงเปDนพุทธมามกะทุกพระองค� 
   1.2.3 พระราชพิธีและรัฐพิธีต/างๆ มีพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนาร/วมอยู/ด#วย 
   1.2.4 กิจกรรมทางสังคมท้ังหมดของประชาชนท่ัวไป จะมีพิธีกรรมทางศาสนา
แทรกอยู/ด#วยเสมอ เช/น การเกิด การข้ึนบ#านใหม/ การสมรส และงานฉลองต/างๆ ตลอดจนงานศพ
ต้ังแต/เกิดจนตาย 
   1.2.5 สิ่งก/อสร#างต/างๆ ในประเทศไทยซ่ึงเปDนท่ีรู#จักของคนท่ัวโลก ได#แก/ โบสถ�
เจดีย� วิหาร หรือ ศาลาการเปรียญ เปDนต#น 
   1.2.6 รูปแบบการปฏิบัติของพระสงฆ� และจริยาวัตรต/างๆ เช/น การรักษาศีล 
การบิณฑบาต การนุ/งห/ม ซ่ึงมีปรากฏให#เห็นเฉพาะสังคมไทย 
   เ อกลั กษณ� ขอ งประ เทศ ไทย ท่ี กล/ า วมานี้  ถื อ ว/ า ไ ด# รั บ อิทธิ พลมาจาก 
พระพุทธศาสนาจนกลายเปDนมรดกของชนชาติไทยตราบเท/าทุกวันนี้ 
 2. ความสําคัญของพระสงฆ�ต/อสังคมไทย 
  พระสงฆ�คือผู#สืบทอดและเผยแผ/พระพุทธศาสนา เพ่ือความสงบสุขของมนุษย�โลก ภิกษุ
เปDนภาษาสันสกฤต แปลว/า ผู# เห็นภัย ภัยในท่ีนี้  หมายถึง ความทุกข�ในชีวิต ดังนั้น ภิกษุเปDน 
ผู#มองเห็นความเปDนไปของชีวิตท่ีเปDนทุกข�จึงปรารถนาท่ีจะกําจัดภัย หรือไปให#พ#นภัยนั้นเสีย 
โดยการสละชีวิต ฆราวาส ออกถือเพศบรรพชิต อีกความหมายหนึ่งของคําว/าภิกษุมี ความหมายว/า 
ผู#ขอในท่ีนี้พระพุทธเจ#าทรงมีความมุ/งหมายท่ีจะให#พระภิกษุได#ระลึกถึงตนเอง ในสภาพท่ีต#อง 
ยังชีพอยู/ได#ด#วยการขอจากผู# อ่ืน เพ่ือให#ลดความหยิ่งในตนเองเพราะพระภิกษุยังชีพอยู/ได#ต#อง
บิณฑบาต ก็คือ การขอซ่ึงคนไทยชื่นชอบและพอใจมากท่ีได#ถวายอาหารแก/พระภิกษุสงฆ� ไม/ถือว/าเปDน
การขอแต/เปDนการท่ีพระภิกษุสงฆ�ได#ให#โอกาสแก/คน ได#ทําบุญสร#างกุศล พระท่ีออกบิณฑบาตคนไทย
ถือว/าท/านไปเพ่ือโปรดสัตว�ให#คนได#สะสมบุญไว#ให#ได#มากท่ีสุด พระพุทธองค�ทรงมุ/งหมายให#พระภิกษุ
สงฆ�ได#สํารวมสงบและเรียบร#อยไม/เย/อหยิ่งไม/ว/าจะมีสภาพทางสังคมการเงินหรือการศึกษาสูงส/ง
เพียงใดก/อนบวช  (อมร โสภณวิเชษฐ�วงศ� และกวี อิศริวรรณ, 2537) 
  พระภิกษุสงฆ�ยังต#องอาศัยสังคมจึงจะอยู/ได# พระภิกษุสงฆ�จึงต#องมีหน#าท่ีต/อสังคมอีก
ด#วยถ#าสังคมไม/ให#การสนับสนุนอุปถัมภ�บํารุงพระศาสนา ก็จะเสื่อมโทรมและสูญหายไปในท่ีสุด
พระภิกษุสงฆ�มีหน#าท่ีต/อสังคม (ทินพันธุ�  นาคะตะ, 2543) ดังนี้ 
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  1. เทศนาอบรมสั่งสอนให#ประชาชนในสังคมมีคุณธรรมสอนให#ละเว#นความชั่วประพฤติ
แต/คุณความดี มีศีลธรรมรู#จักนําเอาหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาไปประยุกต�ใช#ในการดําเนิน
ชีวิตประจําวัน ซ่ึงกิจกรรมดังกล/าวนี้ พระสงฆ�สามารถกระทําได#หลายรูปแบบ นอกเหนือจากท่ีได#กระทํา
ตามปกติอยู/แล#ว เช/น การจัดทําหนังสือหรือวารสารออกเผยแผ/หลักธรรม การจัดพระธรรมทูตออกไปเทศนา
ธรรมตามหมู/บ#านต/างๆ เพ่ือให#ประชาชนดําเนินชีวิตอยู/ในสังคมได#อย/างมีความสุข  เปDนต#น 
  2. จัดให#มีการอบรมสมาชิกท้ังสมถะภาวนา และวิป>สสนาภาวนาแก/ประชาชนท่ัวไป
เพ่ือให#มีความสงบทางใจ มีป>ญญาพิจารณาเห็นความจริงในสิ่งท้ังหลาย เพราะในสังคมป>จจุบันมีการ
แข/งขันการด้ินรนขวนขวายสูงมาก 
  3. อุปถัมภ�บํารุงโรงเรียนท่ีตั้งอยู/ภายในวัด หรืออยู/ภายนอกวัดก็ตาม เช/น ช/วยสอนวิชา
พระพุทธศาสนา ให#ทุนการศึกษาแก/นักเรียน จัดหาอุปกรณ�ต/างๆ ให#แก/โรงเรียน จัดหาทุน สร#าง
อาคารเรียนโดยอาศัยผู#มีจิตศรัทธาและมีกําลังทรัพย�เพียงพอ 
  4. นําประชาชนประกอบพิธีในวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา เช/น วันมาฆบูชา           
วันวิสาฆบูชา วันอาสาฬหบูชา วันเข#าพรรษา รวมท้ัง แนะนําส/งเสริมอํานวยความสะดวกแก/
ประชาชนในการจัดงานเทศกาลตามประเพณี เช/น วันสงกรานต� วันลอยกระทง เปDนต#น 
  5. อนุรักษ�ศิลปวัตถุ ปูชนียวัตถุ และปูชนียสถาน เช/น ภาพเขียนฝาผนังพระพุทธรูป
โบสถ� วิหาร เจดีย� เปDนต#น ให#คงสภาพดีและสวยงามอยู/เสมอ รวมท้ัง ช/วยแนะนําประชาชนให#ช/วยกัน
อนุรักษ�ด#วย 
  6. แนะนําส/งเสริมให#ประชาชนพัฒนาท#องถ่ินและรักษาสิ่งแวดล#อม เช/น จัดทําถนน
ภายในหมู/บ#าน ปลูกต#นไม#ภายในวัด และริมถนนให#ประชาชนรักษาความสะอาดของบ#านเรือน 
แนะนําไม/ให#ประชาชนตลอดจนโรงงานต/างๆ ท้ิงขยะ หรือระบายน้ําเสียลงสู/แม/น้ําลําคลอง เปDนต#น 
  7. แนะนําส/งเสริมให#ประชาชนรักษาปWา และสงวนพันธุ�สัตว�ปWาโดยให#ช/วยกันสอดส/อง
ดูแลไม/ให#ใครตัดไม#ทําลายปWาและล/าสัตว� 
  หน#าท่ีของพระสงฆ�ท้ังในการปฏิบัติตามพระธรรมวินัย และการปฏิบัติหน#าท่ีต/อสังคม
เปDนการแสดงให#เห็นถึงความสําคัญของพระสงฆ�ว/าเปDนตัวแทนของพระพุทธศาสนา ท้ังนี้เพราะในยุค
ใดท่ีพระสงฆ�ปฏิบัติคลาดเคลื่อนย/อหย/อนในหน#าท่ีดังกล/าว ในยุคสมัยนั้นประชาชนก็จะขาดความ
เคารพนับถือในพระสงฆ� ขาดความศรัทธาในพระพุทธศาสนา พระพุทธศาสนาก็จะเสื่อมถอยอาจสูญ
สลายได# แต/ถ#าในยุคสมัยใดท่ีพระสงฆ�ปฏิบัติหน#าท่ีครบถ#วน ท้ังพระธรรมวินัย และประโยชน�ต/อสังคม
ทําให#สถาบันของพระพุทธศาสนา เปDนศูนย�รวมจิตใจ เปDนศูนย�กลางของสังคม เปDนป>จจัยสําคัญของ
ชุมชนพระสงฆ�ก็จะมีฐานะเปDนผู#นําท้ังทางด#านจิตใจ และทางสังคมพุทธศาสนิกชนก็มีความเลื่อมใส
ศรัทธาแสดงออกถึงความรุ/งเรืองของพระพุทธศาสนา บทบาทของพระสงฆ�ในป>จจุบันแบ/งได#            
3 ประการ (ทินพันธุ�  นาคะตะ, 2543) คือ 
  1. การพัฒนาคุณภาพของพลเมืองด#านคุณธรรมและจริยธรรม 
   1.1 การให#บรรพชาอุปสมบทแก/กุลบุตรทุกระดับอายุให#ได#บวชตามประเพณี และ
หากผู#ท่ีมาบวชนั้นได#ศึกษาเล/าเรียน และปฏิบัติตามพระธรรมวินัยท่ีพระสงฆ�เปDนผู#อุป>ชฌาย�อาจารย�
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ให#นิสัยให#อนุศาสน� และอบรมสั่งสอนอย/างจริงจัง เม่ือลาสิกขาไปก็จะเปDนพลเมืองท่ีมีคุณภาพของ
สังคมไทย 
   1.2 การเทศนาอบรมสั่งสอนประชาชนท่ีมาทําบุญในวัดในวันธรรมสวนะ และใน
งานทําบุญบําเพ็ญกุศลต/างๆ ตามประเพณี หรืองานในเทศกาลต/างๆ 
   1.3 บทบาทด#านการศึกษา 
    1.3.1 การจัดการศึกษาให#แก/พระภิกษุ สามเณร มีการจัดต้ังมหาวิทยาลัยสงฆ�
ได#แก/ มหามกุฎราชวิทยาลัยเม่ือ พ.ศ. 2488 และมหาจุฬาลงกรณ�ราชวิทยาลัยเม่ือ พ.ศ. 2490  
    1.3.2 การจัดสอนศาสนาศึกษาแก/ประชาชน เช/น การสอนศีลธรรมใน
สถานศึกษาต/างๆ การสอนธรรมศึกษาแก/นักเรียน และประชาชนการต้ังหน/วยพุทธมามกะ แก/ผู#เยาว�
ในวัด หมู/บ#าน ตําบล การจัดต้ังและดําเนินการโรงเรียนพระพุทธศาสนาวันอาทิตย� โรงเรียนวัดสอน
เด็กก/อนเกณฑ� การจัดต้ังห#องสมุดในวัด การต้ังโรงมหรสพทางวิญญาณ การจัดต้ังและดําเนินการ
สํานักวิป>สสนาต/างๆ งานเหล/านี้ล#วนชักนําเด็กประชาชนได#ศึกษาเล/าเรียนและปฏิบัติตามหลักธรรมใน
พระพุทธศาสนาเพ่ือเปDนการวางพ้ืนฐานสร#างคุณภาพของพลเมืองต/อไป 
    1.3.3 การดําเนินกิจการคณะสงฆ� เช/น การพระศาสนาของวัดของชุมชนต/างๆ
ท่ัวประเทศ เพ่ือจรรโลงพระพุทธศาสนาให#คงอยู/เสริมสร#างคุณภาพของประชาชนสืบไป 
  2. การสงเคราะห�ประชาชน เปDนหน#าท่ีสําคัญของพระสงฆ�ตามคติของพระพุทธศาสนา 
มีดังนี้ 
   2.1 การให#ความสะดวกในการบําเพ็ญกุศล แก/ประชาชนตามประเพณีเก่ียวกับชีวิต
เช/น ในพิธีทําบุญเก่ียวกับการเกิด การบวชนาค แต/งงาน ทําบุญอายุ พิธีศพ งานประเพณีส/วนรวม 
เช/น เทศกาลต/างๆ การทอดกฐิน ผ#าปWา สงกรานต� งานข้ึนปYใหม/ งานประจําปYของท#องถ่ินต/างๆ     
การทําบุญในวันสําคัญทางพุทธศาสนาของพุทธศาสนิกชนในท#องถ่ินต/าง ๆ 
   2.2 การช/วยประกอบศาสนพิธีในงานทําบุญบําเพ็ญกุศล เช/น การแนะนําพิธีการ 
การจัดการเครื่องใช#และเครื่องประกอบพิธี การให#ศีลและสรณะ การเจริญพระพุทธมนต� การสวด
มนต� การรับถวายทานต/างๆ การเทศน� การอนุโมทนา ท้ังงานเอกชน ท#องถ่ิน ส/วนราชการตลอดจน
งานรัฐพิธีและพระราชพิธี 
   2.3  การให#ท่ีพักอาศัยแก/นักเรียน นิสิต นักศึกษาต/างท#องท่ีท่ีมาศึกษาเล/าเรียน      
อยู/ในเมือง การให#ท่ีพักแก/บุคคลท่ีมารักษาศีล เช/น ชีหรือคนชราทุพพลภาพ การให#ท่ีดินหรือให#เช/า
ท่ีดินในราคาถูกแก/ประชาชนท่ีขัดสนปลูกบ#านพักอาศัย 
   2.4 การดูโชคชะตาราศี การประพรมน้ําพระพุทธมนต�  การให#ฤกษ�แม#บางกิจกรรม
ท่ีพระภิกษุบางรูปดําเนินการอยู/จะเปDนท่ีติเตียนแต/มีคนจํานวนไม/น#อยเลื่อมใสศรัทธาเปDนการ
สงเคราะห�ประชาชนด#านขวัญกําลังใจ 
   2.5 การให#ทางราชการหรือส/วนรวมใช#สถานท่ีวัด เช/น ศาลาการเปรียญเพ่ือประชุม
ราษฎรเปDนหน/วยเลือกต้ัง ทํากิจกรรมบริการหรือสงเคราะห�ประชาชน จัดงานรื่นเริง จัดงานหารายได#
เพ่ือสาธารณกุศลตลอดจนการให#ท่ีดินของวัดสร#างสาธารณสถานต/างๆ เช/น โรงเรียน โรงพยาบาล 
ห#องสมุด ท่ีอ/านหนังสือพิมพ�ประจําหมู/บ#าน 



 12 

   2.6 การรักษาโรคภัยไข#เจ็บ การให#คําปรึกษาหน#าท่ีการงาน การเปDนผู#นําใน 
การก/อสร#างสิ่งสาธารณประโยชน�ในท#องถ่ิน 
   2.7 การให#ท่ีพักพิงแก/ประชาชนผู#ประสบสาธารณภัยและภัยธรรมชาติ การรวบรวม
สิ่งของ ตลอดจนเงินทองของผู#บริจาคแก/ผู#ประสบภัยต/างท#องถ่ินและยังมีการสงเคราะห�ด#านวัตถุอย/าง
อ่ืนแก/เอกชนและประชาชน 
  3. การช/วยเหลือทางราชการโดยเฉพาะอย/างยิ่งการรักษาความปลอดภัยของชาติและ
กิจกรรมทางสังคมจิตวิทยา เช/น 
   3.1 ช/วยในการอบรมชี้แจงราษฎรให#รู#จักผิดชอบชั่วดี การควรทําและควรเว#น 
ความขยันหม่ันเพียรในการประกอบอาชีพ การปฏิบัติตามคําแนะนําชักชวนของรัฐบาลหรือผู#ปกครอง 
   3.2 ช/วยกิจการบริหารตามปกติของเจ#าหน#าท่ีรัฐบาล เช/น ช/วยสอนหนังสือเผยแพร/
กิจกรรมต/างๆ ของรัฐบาล ชักชวนประชาชนให#มาช/วยงานราชการ 
   3.3 สงเคราะห�ประชาชนในท#องถ่ินท่ีวัดต้ังอยู/ 
   3.4 ช/วยเหลือราชการเก่ียวกับกิจการความม่ันคง เช/น ชักนําหรือเปDนศูนย�กลางให#
ทางราชการ เช/น อําเภอจัดอบรมลูกเสือชาวบ#าน การอบรมไทยอาสาปZองกันชาติ การสงเคราะห�
ชาวเขา การช/วยบําบัดรักษาผู#ติดยาเสพติดให#โทษ 
   ความสําคัญของวัดต/อสังคมไทย 
   ชุมชนในประเทศไทยส/วนใหญ/ยังมีลักษณะเปDนชุมชนเล็กๆ กระจายอยู/ท่ัวประเทศ
ประมาณร#อยละ 90 ส/วนท่ีเหลือประมาณร#อยละ 10 อยู/ในเขตเทศบาลซ่ึงเปDนชุมชนหนาแน/นชุมชน
ส/วนใหญ/มักจะมีวัดต้ังอยู/ใจกลางหมู/บ#าน วัดเปDนท้ังศูนย�กลางสําหรับการสมาคม หรือการดําเนินชีวิต
ทางสังคมและวัฒนธรรมชีวิตในชนบทจะดําเนินอยู/รอบๆ วัด (ทินพันธุ� นาคะตะ, 2543) เพราะ
ประชาชนส/วนใหญ/นับถือพระพุทธศาสนา (พระธรรมปKฎก, 2544) วัดจึงเปDนสัญลักษณ�ของ
พระพุทธศาสนาท่ีอยู/เหนือจิตใจของชาวไทยอยู/มาก และนับได#ว/าเปDนสถาบันท่ีสําคัญท่ีสุดในหมู/บ#าน 
ท่ีรองไปจากครอบครัวทีเดียว ความนับถือของประชาชนท่ีมีต/อสถาบันนี้จะเห็นได#จากการท่ีคนไทยได#
อุทิศตนให#แก/ทางวัด ท้ังในด#านจิตใจ เวลา แรงงาน สิ่ งของ และทรัพย�สิน จํานวนเ งิน ท่ี
พุทธศาสนิกชนใช#ไปในการทําบุญประมาณร#อยละ 7 ถึงร#อยละ 84 ของรายจ/ายภายในครอบครัว
ท้ังสิ้น (ทินพันธุ� นาคะตะ, 2543)  
   สําหรับหน#าท่ีและความสําคัญของวัดนั้นนอกจากจะเปDนสถานท่ีสําหรับประกอบ
กิจกรรมหรือทําพิธีทางศาสนาแล#ว วัดยังทําหน#าท่ีดังต/อไปนี้ (ทินพันธุ� นาคะตะ, 2543)  
   1. เปDนแหล/งหรือศูนย�กลางของชุมชน สิ่งนี้ เปDนหน#าท่ีทางสังคมท่ีสําคัญท่ีสุดของวัด
ประชาชนจะมาร/วมพิธีและกิจกรรมต/างๆ ท้ังทางสังคม และทางศาสนา วัดจะเปDนแหล/งสําหรับ 
การฉลองกันในทุกข้ันตอนของชีวิตความเปDนอยู/และชีวิตของคนไทยมีความสัมพันธ�อยู/ กับวัด 
มาเปDนเวลานานหลายศตวรรษแล#ว 
   2. เปDนโรงเรียน วัดในสมัยก/อนเปDนแหล/งการศึกษาแห/งแรก และแห/งเดียวท่ีให#
การศึกษาแก/ราษฎรโดยให#ท้ังความรู#และวิชาชีพ โดยมีวัดเปDนโรงเรียนและมีพระภิกษุสงฆ�เปDนครู
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อาจารย� ยิ่งกว/านั้นวัดยังเปDนแหล/งการศึกษาสําหรับบรรดาพระภิกษุสงฆ� และเด็กวัดแม#ในป>จจุบันเรา
ก็ยังมีโรงเรียนต้ังอยู/ในวัดเปDนจํานวนมาก 
   3. เปDนสถานท่ีให#คําแนะนําคําปรึกษา และการปลอบใจจะมีชาวบ#านมาท่ีวัดเพ่ือขอ
คําแนะนําคําปรึกษาหารือจากเจ#าอาวาส หรือพระภิกษุบางรูปเก่ียวกับป>ญหายุ/งยากภายในบ#านหรือ
ในธุรกิจการงานทําให#คลายความทุกข�กังวลไปได# 
   4. เปDนสถานพยาบาลและสถานจ/ายยา วัดเปDนสถานท่ีพักพิงสําหรับผู#เจ็บปWวยคน
พิการคนทุพพลภาพ หรือวิกลจริต ผู#ถูกทอดท้ิง บุคคลเหล/านี้ถ#าไม/มีครอบครัว หรือครอบครัวช/วยอะไร
ไม/ได#จะมากินอยู/ภายในวัด พระภิกษุสงฆ�มีส/วนสําคัญในการรักษาโรคทางใจของคนไทยอยู/เสมอมา 
   5. เปDนสถานสงเคราะห�และท่ีพักพิงสําหรับผู#ยากจน คนชรา และเด็กกําพร#า
บางครั้งก็เปDนท่ีอาศัยพักแรมชั่วคราวสําหรับผู#เดินทางมาจากท่ีอ่ืน 
   6. เปDนสถานท่ีพักผ/อนหย/อนใจ และเปDนศูนย�กลางการเล/นกีฬาแม#เพียงเหยียบย/าง
เข#าไปในวัดความทุกข�เดือดร#อนก็บรรเทาลง การละเล/นการรื่นเริงหรืองานฉลองต/างๆ ท่ีวัดกับ
ประชาชนร/วมกันจัดข้ึน จะมีอยู/เปDนประจําโดยเฉพาะอย/างยิ่งในสมัยก/อนต#องไปอาศัยท่ีในวัดเสมอ
นอกจากนั้นวัดยังเปDนท้ังสนามกีฬาและสนามเด็กเล/น 
   7. เปDนท่ีทําการธุรกิจ ชาวบ#านอาจเช/าท่ีดินปลูกบ#านด#วยค/าเช/าในอัตราถูกวัดอาจ
ให#ความช/วยเหลือด#วยการให#ยืมเงิน หรือสิ่งของเครื่องใช#ในกรณีฉุกเฉิน หรือเกิดความทุกข�เดือดร#อน
หรือรับฝากเงินตามควรแก/กรณี ยิ่งกว/านั้นวัดยังเปDนหอนาฬิกาอีกด#วย โดยมีกลองและระฆังเปDน
สัญญาณบอกเวลาซ่ึงจะได#ยินไปท่ัวหมู/บ#าน 
   8. เปDนแหล/งจ/ายน้ําด่ืมใช#ให#แก/ประชาชน วัดอาจมีบ/อน้ําสระน้ําหรือถังเก็บน้ํา 
ท่ีให#บริการแก/ชุมชนท่ีอยู/รอบๆ วัดโดยเฉพาะอย/างยิ่งในฤดูแล#ง 
   9. เปDนแหล/งข/าวหรือศูนย�รวมข/าว วัดจะเปDนท่ีปKดประกาศแจ#งความของทาง
ราชการเจ#าอาวาสกับชาวบ#านจะมีการแลกเปลี่ยนข/าวสารต/างๆ กันเปDนประจํา วัดทําหน#าท่ี เปDน
สโมสรท่ีประชาชนจะมีโอกาสมาพบปะสังสรรค�กันในวันทําบุญ หรือในวันเทศกาล และวัน                      
นักขัตฤกษ�อ่ืนๆ 
   10. เปDนฌาปนสถานและเปDนท่ีเก็บศพ 
   จะเห็นได#ว/าวัดเปDนองค�กรท่ีมีความสําคัญต/อสังคมไทย ในระดับชุมชนท่ีเข#าไปมีส/วน
ช/วยแก#ป>ญหาต/างๆ ของครอบครัวชุมชน และสังคมโดยส/วนรวมได#เปDนอย/างดี วัดในพระพุทธศาสนา
จึงช/วยแบ/งเบาภาระในการให#บริการของรัฐบาลไปได#มาก ท้ังยังก/อให#เกิดรากฐานอันม่ันคงและ
เสริมสร#างต/อบริการในด#านสวัสดิการของรัฐอีกด#วย นอกจากนี้วัดยังเปDนรากฐานสําคัญของ
ศิลปวัฒนธรรมจรรยา และศีลธรรมของคนไทย และเปDนสื่อกลางชักนําให#ประชาชนท้ังหลายเข#าถึง
หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาโดยมีวัดเปDนสถาบันและสัญลักษณ� วัดจึงมีบทบาทสําคัญในการดําเนิน
ชีวิตประจําวันของคนไทยอยู/มาก (ทินพันธุ� นาคะตะ, 2543)  
   วัดและพระสงฆ�จึงไม/สามารถแยกออกจากกันได# บทบาทของวัดต/อชุมชนจึงจําต#อง
อาศัยพระสงฆ�เปDนผู#กระทํากิจกรรมต/อสังคม ท้ังทางด#านจิตใจ และวัตถุ โดยการเทศนาอบรมสั่งสอน
ด#วยวิธีการต/างๆ ซ่ึงได#นําเอาความรู#ท้ังทางโลก และทางธรรมมาประยุกต�ใช#ให#เหมาะสมกับสภาพ
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ท#องถ่ินนั้นตลอดจนปรับวิธีการต/างๆ ท่ีจะนํามาใช#เพ่ือการแก#ไขป>ญหาให#สอดคล#องกับสภาพการณ�
ป>จจุบัน ในขณะท่ีวัดเปDนศูนย�กลางของชุมชนจึงทําให#ประชาชนได#มีโอกาสเข#าร/วมกับชุมชนในการทํา
กิจกรรมร/วมกัน ทําให#เกิดจิตสํานึกร/วมกันในการเปDนสมาชิกของชุมชน พิธีกรรมทางศาสนามักจะ
ดําเนินร/วมไปกับกิจการทางสังคมด#วยเสมอ (ทินพันธุ�  นาคะตะ, 2543) 
   ทินพันธุ�  นาคะตะ  (2543) ได#สรุปให#เห็นถึงความสําคัญของพระพุทธศาสนา
พระภิกษุสงฆ� และวัดท่ีมีความสําคัญต/อสังคมไทยไว#อย/างน/าสนใจ ว/าพระพุทธศาสนานั้นมีอิทธิพลต/อ
วิถีชีวิตและการประพฤติปฏิบัติต/างๆ ของคนไทยมาช#านาน เหตุการณ�สําคัญๆ ในชีวิตประจําวันของ
คนไทยส/วนใหญ/ มีส/วนผูกพันอยู/กับพระพุทธศาสนาเกือบท้ังสิ้น ศาสนามีส/วนช/วยขัดเกลาจิตใจ
ลักษณะนิสัยและวัฒนธรรมในด#านจิตใจของชาวไทยอยู/นานัปการ 
   วัดและพระภิกษุสงฆ�เปDนสถาบันสําคัญท่ีสุดอย/างหนึ่ง ท่ีให#ความช/วยเหลือสังคมไทย
มาโดยตลอด นับได#ว/าสถาบันนี้มีส/วนช/วยแก#ป>ญหาทางสังคมของเรา โดยเฉพาะอย/างยิ่งในแถบชนบท
ซ่ึงเปDนท่ีรวมของคนส/วนใหญ/ 
   ท้ังวัดและพระภิกษุสงฆ�มีคุณค/าและความสําคัญต/อสังคมไทยอยู/หลายอย/างหลาย
ประการ วัดเปDนศูนย�กลางในชีวิตทางศาสนา และสังคม เปDนแหล/งการสมาคม เปDนท่ีมาแห/ง
วัฒนธรรมเปDนศูนย�กลางของการดํารงชีวิตประจําวันและเปDนสถานท่ีท่ีช/วยแก#ป>ญหาต/างๆ ของ
ครอบครัวไทยในชนบท ส/วนพระภิกษุสงฆ�นอกจากจะมีหน#าท่ีในการอบรมศีลธรรมและประกอบ
พิธีกรรมทางศาสนาแล#วยังเปDนท่ีพ่ึง และให#ความช/วยเหลือแก/ครอบครัวเหล/านั้นในการแก#ป>ญหา
เกือบทุกด#าน ซ่ึงแสดงให#เห็นความสําคัญอันใกล#ชิดระหว/างพระพุทธศาสนากับประชาชนไทย 
   พระภิกษุสงฆ�เปDนผู#มีเกียรติและได#รับการเคารพอย/างสูงจากชาวบ#าน เปDนท่ีเชื่อถือ
ศรัทธา และเปDนความหวังของเกือบทุกครอบครัวท่ีจะให#สมาชิกฝWายชายได#บวช เม่ือบรรลุนิติภาวะสิ่ง
เหล/านี้แสดงให#เห็นความเสื่อมใสศรัทธาอันแรงกล#าต/อพระพุทธศาสนาของพุทธศาสนิกชนไทย  
 
2.2 แนวคิดการบริหารคณะสงฆ'ในสมัยพุทธกาล 
 2.2.1 การบริหารตามธรรมวินัย 
  “เจ#าชายสิทธัตถะ” เสด็จออกจากมหาราชวังด#วยมีความมุ/งหวังท่ีจะได#บรรลุซ่ึงสิ่งท่ี
มนุษย�ท่ัวไปตลอดถึงเทวดา มาร พรหมท้ังหลาย ไม/อาจจะมีความหวังได#ว/าจะได#สําเร็จดังท่ีพระองค�
ทรงคาดหวังไว#หรือไม/แต/ในท่ีสุดแล#วพระองค�ก็ทรงได#ค#นพบสิ่งนั้นด#วยพระองค�เองจริงๆ อาการท่ี
พระองค�ค#นพบนั้นเรียกว/า “ตรัสรู#” ผลแห/งการท่ีพระองค�ได#ตรัสรู#นั้นพระองค�ได#ทรงพระนามว/า
“สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ#า” ผู#ตรัสรู#เองโดยชอบ 
  หลังจากท่ีพระองค�ได#ตรัสรู#แล#วพระองค�ได#ทรงพิจารณาบุคคลผู#ท่ีจะได#รับรู#สิ่งท่ี
พระองค�ได#รู#นั้นด#วยการพิจารณาธรรมชาติความเปDนไปแห/งมนุษย�ท้ังหลายเปDน 4 กลุ/ม คือ 
   “....ดูกรภิกษุท้ังหลายบุคคล 4 จําพวกนี้มีปรากฏอยู/ในโลก 4 จําพวก 
  เปDนไฉน คือ อุคฆฏิตัญ]ู ผู#อาจรู#ธรรมแต/พอท/านยกหัวข#อข้ึนแสดง 1 
  วิปจิตัญ]ู ผู#อาจรู#ธรรมต/อเม่ือท/านอธิบายความแห/งหัวข#อนั้น 1 เนยยะ 
  ผู#พอแนะนําได# 1 ปทปรมะผู#มีบทเปDนอย/างยิ่ง 1 ดูกรภิกษุท้ังหลาย 
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  บุคคล 4 จําพวกนี้แลมีปรากฏอยู/ในโลกฯ ภิกษุท้ังหลายบุคคล 4 
  จําพวกนี้แลมีปรากฏอยู/ในโลกฯ....” (องฺ. จตุกฺก. (ไทย) 13/133/135) 
  ท้ัง 4 กลุ/มนี้ 3 กลุ/มแรก พระองค�ได#ทรงเทศนาโปรดแต/ในกลุ/มสุดท#ายพระองค�ไม/
ทรงเทศนาโปรดด#วยเพราะพระองค�ได#พิจารณาเห็นว/า บุคคลกลุ/มสุดท#ายนี้ระดับสติป>ญญาไม/สามารถ
จะรับเอาเนื้อหาสาระของสิ่งท่ีพระองค�ได#ตรัสรู#ได# 
  เม่ือพระองค�ได#เทศนาโปรดก็มีผู#เกิดความเลื่อมใสในพระศาสนาและขอเข#ามาอยู/ใน
พรหมจรรย�ของพระองค�บ#าง (แสวง  อุดมศรี, 2546) พระองค�ก็ได#อนุญาตให#เขาเหล/านั้นด#วยคําพูด
เพียงว/า “เอหิภิกฺขุ”  แปลความว/า จงเปDนภิกษุมาเถิด เม่ือพิจารณาถึงตอนนี้ดูเหมือนว/าพระพุทธเจ#า
ของเราจะเปDนเผด็จการสักหน/อยแต/ท/านท้ังหลาย ต#องไม/ลืมว/าพระองค�ทรงพ#นจากโลกียวิสัยแล#ว 
และในขณะนั้นก็มีเพียงพระองค�เท/านั้น ท่ีจะสามารถรับบุคคลภายนอกเข#ามาอยู/ในพรหมจรรย�ได#  
(ถ#าเปDนการเมืองสมัยนี้ ก็คือ รับสมาชิกเข#าพรรค จากนั้นสาวก (สมาชิก) ท่ียอมรับและยินดีเห็นด#วย
กับสิ่งท่ีพระองค�ได#ชี้แนะ (อุดมการณ�) ก็มากข้ึนเรื่อยจากครั้งแรกท่ีมีสาวกเพียง 5  ท/านต/อมาก็เพ่ิม
เปDน 611,000 และจํานวนหม่ืน จํานวนแสน จากการท่ีพระองค�ได#ใช#การปกครองในระบอบ “เอหิภิกฺขุ” มา
ระยะหนึ่งพระองค�ก็ได#ยอมสละอํานาจท่ีพระองค�มีอยู/เต็มเปY`ยมนั้นให#กับหมู/สงฆ�ด#วยเหตุผลท่ีว/าภิกษุ
อันเปDนพระสาวกของพระองค�ได#รับสัทธิวิหาริก (ศิษย�) ไว#แต/อยู/ไกลเปDนการยากลําบากแก/การเดินทาง
มาเพ่ือรับ “เอหิภิกฺขุ” จากพระองค� ดังนั้นพระองค�จึงทรงมอบสิทธิอํานาจให#แก/ภิกษุ ผู#เปDนอาจารย�
เหล/านั้นรับสัทธิวิหาริกด#วยตนเองได# ซ่ึงการกระจายอํานาจลักษณะนี้อาจเรียกได#ว/า“คณาธิปไตย” 
อันเปDนการให#อุปสมบทหรือการรับเข#าหมู/ด#วยวิธีท่ีสองเรียกว/า “ติสรณคมนูปสัมปทา” หรือ การ
อุปสมบทโดยให#กุลบุตรนั้นปฏิญาณตนถึงพระรัตนตรัย หรือเรียกว/า ไตรสรณคมน� 3 ครั้ง ก็เปDนภิกษุ
ได#ต/อมาเม่ือมีคณะสงฆ�มากข้ึนเปDนลําดับพระองค�ทรงพิจารณาเห็นว/า การปกครองระบอบ
เอกาธิปไตยท่ีพระองค�ได#ทรงปกครองมาต้ังแต/ต#น หรือ คณาธิปไตยท่ีพระองค�ได#ทรงมอบให#กับพระ
สาวกนั้นเปDนการดีเฉพาะบางกาลบางสมัยแต/ไม/ดีตลอดไปเพราะถ#าหากว/าบุคคลท่ีมีอํานาจต/อไปเปDน
คนไม/มีศีลธรรมการปกครองก็ล#มเหลวหรือว/า คณะบุคคลท่ีจะมาปกครองเพียงส/วนหนึ่งถ#าหากว/าเปDน
ผู#ปราศจากศีลธรรม เสียการปกครองก็ล#มเหลว บรรดาสาวกท้ังหลาย (ประชาชน) ก็จะเดือดร#อนอยู/
ตลอดไป เพราะฉะนั้นในท่ีสุดพระองค�ก็ทรงมอบให#คณะสงฆ� คณะสงฆ�เปDนใหญ/ในการปกครองซ่ึงดูได#
จากการท่ีพระองค�ทรงอนุญาตให#มีการอุปสมบท หรือการรับเข#าหมู/ด#วยวิธีท่ีเรียกว/า“ญัตติจตุตถ
กรรมวาจา” คือ การอุปสมบทโดยคณะสงฆ� อันเปDนการอุปสมบทในทุกวันนี้มิใช/เพียงเท/านั้นในครั้งท่ี
พระองค�ยังทรงพระชนมชีพอยู/ในการปกครองคณะสงฆ�ของพระองค� ซ่ึงหลังจากได#มอบอํานาจ
อธิปไตยให#แก/คณะสงฆ�แล#ว พระองค�ก็มิได#ทรงละท้ิงในการปกครองไปเสียทีเดียวเนื่องด#วยภิกษุสงฆ�
มากข้ึน โดยลําดับเปDนเหตุให#เกิดป>ญหาต/างๆ ตามมาซ่ึงก็เปDนเรื่องปกติธรรมดาเม่ือได#พิจารณาบุคคล
เปDน 4 กลุ/ม ดังกล/าวแล#วข#างต#น เหตุแห/งความแตกต/างกันทางสติป>ญญาและทางอุดมการณ� จึงเกิด
การขัดแย#งกันข้ึนและวิธีการท่ีพระองค�ได#ทรงจัดการกับป>ญหาเหล/านั้นคือเม่ือเกิดอธิกรณ� (เรื่อง, 
ป>ญหา) ข้ึนพระองค�ก็ได#ทรง 
  1. ตรัสเรียกประชุมสงฆ� 
  2. ตรัสถามภิกษุผู#ก/ออธิกรณ�ให#ทูลรับ 
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  3. ทรงชี้โทษแห/งการประพฤติผิดนั้นและแสดงอานิสงส�แห/งการสํารวม 
  4. ทรงวางโทษคือปรับอาบัติไว#หนักบ#างเบาบ#าง 
  ตามข#อท่ี 1 เม่ือได#เกิดอธิกรณ�ข้ึนแล#ว พระองค�ได#ตรัสเรียกประชุมสงฆ�หมายถึงว/า
พระองค�ทรงมีพระประสงค�ว/า 1) เพ่ือให#สงฆ�ได#รับรู#โดยท่ัวกัน 2) เพ่ือตัดข#อครหาว/าไม/โปร/งใสในการ
บัญญัติ 3) เม่ือบัญญัติแล#วจะได#ไม/มีข#อขัดแย#งในภายหลัง 4) หมู/สงฆ�จักได#เปDนพยานในภายหลัง 
  ตามข#อท่ี 2 ตรัสถามภิกษุผู#ก/ออธิกรณ�ให#ทูลรับหมายถึง 1) พระภิกษุผู#กระทําผิดนั้น
ได#กระทําผิดจริง 2) ให#พระภิกษุผู#กระทําผิดนั้นได#มองเห็นโทษด#วยตนเอง 3) ยอมรับด#วยความรับผิด
ท่ีเรียกว/า “อย/างลูกผู#ชาย” 
  ตามข#อท่ี 3 ทรงชี้โทษแห/งการประพฤติผิดนั้นและทรงชี้อานิสงส�แห/งการสํารวม
หมายถึง 1) ทรงต#องการให#ผู#กระทําผิดนั้นได#ยอมรับถึงโทษแห/งการกระทําผิดนั้นด#วย ความรู#สึกท่ี
ออกมาจากใจไม/ใช/ถูกบังคับ 2) ต#องการให#รับผิดเพราะเห็นผิดจริงๆ 3) บอกทางออกของการกระทําท่ี
ตรงข#ามเพ่ือให#มีความหวังในการประพฤติพรหมจรรย�ต/อไป 
  ตามข#อท่ี 4 ทรงวางโทษ คือ ปรับอาบัติไว#หนักบ#างเบาบ#างหมายถึง 1) โทษท่ีหนัก
ท่ีสุด คือ ปาราชิกขาดจากความเปDนภิกษุภาวะในทางพระพุทธศาสนาเปDนข#อกําหนดว/าการกระทําใด
ใดต#องมีขีดจํากัดและไม/ควรล/วงเกิน 2) โทษท่ีเบาลงมานับต้ังแต/สังฆาทิเสสจนถึงอาบัติทุกกฎเม่ือ
ภิกษุต#องแล#วยังสามารถท่ีจะแก#ตัวได#เพราะทรงเล็งเห็นว/าเปDนธรรมดาท่ีจะต#องมีการกระทําผิดบ#างใน
พระธรรมวินัยนี้ 3) โทษท่ีทรงวางไว#นั้นล#วนเปDนข#อปฏิบัติอันเปDนฐานแห/งการประพฤติเพ่ือความพ#น
ทุกข�ในท่ีสุดท้ังสิ้น 
  มีข#อสังเกตว/าพระวินัยทุกข#อท่ีพระองค�ทรงบัญญัติไว#นั้น พระองค�ทรงอนุญาตไว#ว/า 
“เม่ือถึงกาลอันควรพระวินัยข#อใดท่ีตึงเกินไปก็ให#สงฆ�ทําการแก#ไขได#ตามเหตุอันควร” จะเห็นได#ว/า
พระองค�ต#องการมอบอํานาจให#กับหมู/สงฆ�จริงๆ โดยมิต#องการยึดอํานาจ คือ แต/อย/างใดคือเม่ือมีเหตุ
อย/างหนึ่งอย/างใดเกิดข้ึนพระองค�ก็ทรงมอบให#หมู/สงฆ�เปDนผู#จัดการกับป>ญหานั้นๆ ด#วยสงฆ�เองโดย
อาศัยหลักท่ีพระองค�ได#ทรงประทานไว# 
 2.2.2 มอบอํานาจให#บริหารจัดการ 
  พระองค�ทรงมอบอํานาจหน#าท่ีให#สงฆ�ได#คัดเลือกตัวแทนเพ่ือได#ทําหน#าท่ีอย/างหนึ่ง
อย/างใดเรียกว/าเจ#าหน#าท่ีทําการสงฆ� คือ ภิกษุผู#ได#รับสมมติ คือ แต/งต้ังจากสงฆ�ให#ทําหน#าท่ีต/างๆ 
เก่ียวกับการของส/วนรวมในวัดตามพระวินัยคือ 1) เจ#าอธิการแห/งจีวรคือภิกษุผู#มีหน#าท่ีเก่ียวกับจีวร   
3 อย/าง คือ ผู#รับจีวร (จีวรปฎิคาหก) ผู#เก็บจีวร (จีวรนิทหก) ผู#แจกจีวร (จีวรภาชก) (วินัยมุขเล/ม       
3 หน#าท่ี 53)  2) เจ#าอธิการแห/งอาหารภิกษุผู#มีหน#าท่ีเก่ียวกับอาหารมี 4 อย/าง คือ ผู#จัดแจกภัต     
(ภัตตุเทศก�) ผู#แจกยาคู (ยาคุภาชก) ผู#แจกผลไม# (ผลภาชก) และผู#แจกของเค้ียว (ขัชชภาชก) (วินัยมุข
เล/ม 3 หน#าท่ี 57)  3) เจ#าอธิการแห/งเสนาสนะภิกษุผู#มีหน#าท่ีเก่ียวกับเสนาสนะแยกเปDน 2 คือ ผู#แจก
เสนาสนะให#ภิกษุถือ (เสนาสนคาหาปก) และผู#แต/งต้ังเสนาสนะ (เสนาสนป>ญญาปก) (วินัยมุขเล/ม 3 
หน#าท่ี 63) 4) เจ#าอธิการแห/งอารามภิกษุผู#มีหน#าท่ีเก่ียวกับงานวัดแยกเปDน 3 คือ ผู#ใช#คนงานวัด
(อารามิกเปสก) ผู#ใช#สามเณร (สามเณรเปสก) และผู#ดูแลการปลูกสร#าง (นวกัมมิก) (วินัยมุขเล/ม 3 
หน#าท่ี 67)  5) เจ#าอธิการแห/งคลังภิกษุผู#มีหน#าท่ีเก่ียวกับคลังเก็บพัสดุของสงฆ�มี 2 อย/าง คือ ผู#รักษา
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คลังท่ีเก็บพัสดุของสงฆ� (ภัณฑาคาริก) และผู#จ/ายของเล็กน#อยให#แก/ภิกษุท้ังหลาย (อัปปมัตตวิสัชชะ) 
(วินัยมุขเล/ม 3 หน#าท่ี 69) 
  อํานาจหน#าท่ีต/างๆ เหล/านี้ท่ีพระองค�ทรงมอบให#กับคณะสงฆ�เปDนไปโดยชอบธรรม 
ไม/มีลักษณะแห/งการใช#อํานาจโดยทางมิชอบ ซ่ึงภิกษุผู#จะเข#ามาปฏิบัติหน#าท่ีเหล/านี้ได#ก็ด#วยการลงมติ
แห/งคณะสงฆ�เห็นชอบโดยสงฆ�นี้คือหลักอย/างหนึ่งในการปกครองของพระพุทธเจ#าตามวิถีการปกครอง
แบบพุทธ 
  จากท่ีกล/าวมาข#างต#นผู#วิจัยเห็นว/ารูปแบบการบริหารแนวพุทธโดยแบ/งรูปแบบการ
บริหารออกเปDน 3 ประการ คือ 1) พระพุทธเจ#าทรงปกครองด#วยพระองค�เอง ซ่ึงเปDนระยะเริ่มต#นหรือ
ระยะแรก พระองค�ทรงปกครองเองโดยมีพระองค�เปDนพระประมุข ซ่ึงวิธีท่ีรับผู#เข#ามาอยู/ในปกครอง
เรียกว/า “เอหิภิกขุอุปสัมปทา” คือ การอุปสมบท (การบวช) ด#วยวิธีนี้พระพุทธเจ#าทรงดําเนินการด#วย
พระองค�เองบุคคลท่ีมีความประสงค�จะเข#ามาอุปสมบท ถ#าบุคคลผู#นั้นยังไม/ได#บรรลุคุณธรรมชั้นสูงใน
พระพุทธศาสนา คือ เปDนพระอรหันต�แล#ว พระองค�จะตรัสว/า เธอจงเปDนภิกษุมาเถิดธรรมอันเรากล/าว
ดีแล#วเธอจงประพฤติพรหมจรรย�เพ่ือทําท่ีสุดแห/งทุกข�โดยชอบเถิดแต/ถ#าบุคคลนั้นได#บรรลุคุณธรรม
ชั้นสูงในพระพุทธศาสนา คือ เปDนพระอรหันต�แล#วพระองค�จะตรัสว/า เธอจงเปDนภิกษุมาเถิดธรรมอัน
เรากล/าวดีแล#วเธอจงประพฤติพรหมจรรย�เถิดด#วยพระพุทธดํารัสเพียงเท/านี้บุคคลผู#นั้นๆ ก็จะเปDน
ภิกษุในพระพุทธศาสนาอย/างสมบูรณ�แบบ ดังนั้นการปกครองสงฆ�ระยะแรกในสมัยพระพุทธเจ#ายัง
ทรงพระชนม�ชีพอยู/ พระพุทธเจ#าทรงปกครองด#วยพระองค�เองทุกอย/างในระยะแรกๆ ท่ีเรียกว/า
เอหิภิกขุอุปสัมปทาโดยการรับเข#ามาในการปกครองเพราะการปกครองในระยะนั้นเปDนการปกครองท่ี
เรียบง/ายซ่ึงกฎระเบียบกติกาต/างๆ ไม/มีอยู/ด#วยกันอย/างสงบเพราะพระสาวกท่ีเข#ามาส/วนใหญ/เปDนพระ
อรหันต� เช/น พระอัญญาโกณฑัญญะ พระยสะ พระสารีบุตร พระโมคคัลลานะ เปDนต#น 2) อุป>ชฌาย�
เปDนผู#ปกครองซ่ึงเปDนระยะกลางทรงมอบอํานาจให#อภิปูชนียภิกษุ ผู#มีคุณธรรมช/วยกันปกครองโดยมี
พระพุทธเจ#าทรงเปDนองค�พระประมุข หรือ หากอยู/ในเขตภายนอกชนบทท่ีเรียกว/า “ป>จจันตชนบท” 
ซ่ึงเปDนสถานท่ีอยู/ชายแดนรอบนอกท่ีห/างไกลก็ทรงมอบให#อุป>ชฌาย� (ผู#เพ/งโทษน#อยใหญ/) คือ เปDนผู#
รับรองกุลบุตรเข#ารับการอุปสมบทในท/ามกลางภิกษุสงฆ� หรือ เปDนท้ังผู#นําเข#าหมู/แล#วคอยดูแลของ
ภิกษุใหม/โดยเลือกท่ีเปDนอุป>ชฌาย�ท่ีมีคุณธรรมสูงเข#ามาอยู/ในการปกครองเรียกว/า “ติสรณคมนูป
สัมปทา” 3) ทรงมอบให#สงฆ�เปDนผู#ปกครองเปDนระยะปลายหรือระยะหลังโดยมีพระพุทธเจ#าทรงเปDนองค�
พระประมุขส/วนวิธีรับผู#เข#ามาอยู/ในการปกครอง เรียกว/า “ญัตติจตุตถกรรมอุปสัมปทา” เปDนอุปสมบท
หรือ การบวชด#วยการสวดญัตติโดยต#องใช#จํานวนสงฆ�ในการกระทําสืบเนื่องจากท่ีพระพุทธองค�ทรง
ประทานการอุปสมบทด#วยวิธีติสรณคมนูปสัมปทา โดยให#เหล/าพระอริยสาวกของพระองค�ทําการ
อุปสมบทให#กับกุลบุตรผู#มีศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา โดยกําหนดดังต/อไปนี้ ถ#าอยู/ในชนบทท่ีอยู/
ห/างไกลความเจริญให#ประชุมสงฆ�อย/างน#อย 5 รูป หรือในตัวเมืองหรืออยู/ในถ่ินเจริญให#ประชุมสงฆ�อย/าง
น#อย 10 รูปข้ึนไปการอุปสมบทให#แก/กุลบุตรด#วยวิธีนี้ คณะสงฆ�ต#องร/วมกันพิจารณาและผู#ท่ีจะเปDน
อุป>ชฌาย� หรือประธานสงฆ�นั้น จะต#องประกอบด#วยคุณสมบัติ 3 ประการ คือ ฉลาดสามารถและมี
พรรษา 10 ข้ึนไป ส/วนกุลบุตรท่ีจะขอทําการอุปสมบทนั้นจะต#องมีอายุไม/ตํ่ากว/า 20 ปYบริบูรณ�และได#รับ
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การอนุญาตจากบิดามารดาแล#วเข#าอุปสมบทเปDนภิกษุสมบูรณ�แล#วให#อุป>ชฌาย�ดูแลปกปZองกันเองสืบมา
ตราบจนทุกวันนี้ 
  จากแนวคิดเก่ียวกับการบริหารตามธรรมวินัยผู#วิจัยเห็นสรุปว/า การปกครองในระยะ
ปลายนี้ เปDนการมอบความเปDนใหญ/ให#แก/สงฆ�โดยสงฆ�เต็มรูปแบบ ในการปกครองกันเอง เพราะทรง
เห็นว/าบุคคลท่ีมีศรัทธาประสงค�ต#องการออกบวชมีเปDนจํานวนมาก จะต#องเดินทางข#ามคืนข#ามแรม
เพ่ือมาหาพระองค�ให#เปDนประมุขอุปสมบทให# และอาจได#รับอันตรายจากโจรและสัตว�จึงทรงอนุญาต
ญัตติจตุตถกรรมอุปสัมปทาข้ึนครั้งแรกของพระพุทธศาสนา โดยให#สงฆ�รับผิดชอบในการอุปสมบท
และปกครองและการมอบในครั้งนี้พระพุทธศาสนาก็เปDนปaกแผ/นมากข้ึนแล#ว จึงทรงโอนอํานาจ
ท้ังหมดให#สงฆ�ปกครองกันเองโดยทรงบัญญัติ “ธรรมวินัย” ไว#เปDนหลักปฏิบัติกล/าวคือทรงปกครอง
สงฆ�โดยระบอบประชาธิปไตยโดยมีธรรมาธิปไตยเปDนหลักยึด 
 แต/รูปแบบการปกครองของพระภิกษุสงฆ�โดยแบ/งออกเปDน 3 ระยะ คือ ระยะแรก
พระพุทธเจ#าได#ทําการปกครองด#วยพระองค�เองใน ระยะท่ีสอง ทรงมอบอํานาจให#อุป>ชฌาย�เปDน
ผู#ปกครองส/วน ระยะท่ีสาม ทรงมอบให#สงฆ� เปDนผู#ปกครองกันเองแต/การทําตามแบบของ
พระพุทธศาสนาต/อมาพระพุทธเจ#าปรินิพพานไปแล#ว ทรงมอบให#ภิกษุสงฆ�ปกครองดูแลกันเองโดยวาง
กฎระเบียบต/างๆ ลงไปท่ีพระธรรมวินัยเปDนเครื่องปกครองมาถึงยุคป>จจุบันนี้ 
 
2.3 แนวคิดการบริหารคณะสงฆ'ไทยตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ' ร.ศ. 121 –ป3จจุบัน 
 2.3.1 การบริหารคณะสงฆ�สมัยรัชกาลท่ี 5 ถึงรัชกาลท่ี 7 
  รูปธรรมแห/งการปฏิรูปการปกครองคณะสงฆ�ในสมัยรัชกาลท่ี 5 คือ การตรา
พระราชบัญญัติลักษณะปกครองคณะสงฆ� ร.ศ. 121 ใน พ.ศ. 2445 (แสวง อุดมศรี, 2549)
พระราชบัญญัติฉบับนี้มีลักษณะเปDนธรรมนูญ การปกครองคณะสงฆ�ท่ีกําหนดโครงสร#างการบริหาร 
และการจัดองค�กรไว#อย/างเปDนระบบ นับเปDนครั้งแรกในประวัติการปกครองคณะสงฆ�ไทยท่ีมีกฎหมาย
กําหนดระบอบการปกครองคณะสงฆ�พระราชบัญญัติฉบับนี้ มีผลบังคับใช#มาจนถึงสมัยรัชกาลท่ี 8  
เหตุผลสําคัญ ก็คือ รัฐบาลต#องอาศัยคณะสงฆ�ในต/างจังหวัดให#ช/วยจัดการศึกษาของชาติ ตาม
โครงการปฏิรูปการศึกษาให#ทันสมัย การท่ีคณะสงฆ�จะสนองความต#องการของรัฐบาลในเรื่องนี้ได# ก็
จะต#องปฏิรูปการบริหารกิจการคณะสงฆ� และจัดการให#พระสงฆ�ในต/าง จังหวัดอยู/ภายใต#ระบบบริหาร
เดียวกันเสียก/อน ดังแผนผังดังต/อไปนี้ 
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ภาพท่ี 2.1 การปกครองคณะสงฆ�สมัยรัตนโกสินทร�รัชกาลท่ี 5 และรัชกาลท่ี 7 
ท่ีมา: แสวง อุดมศรี (2549) 

 
 ในสมัยรัชกาลท่ี 6 พระมหากษัตริย�ทรงสถาปนาสมเด็จพระมหาสมณเจ#า กรมพระ
ยาวชิรญาณวโรรสให#ดํารงตําแหน/งสกลมหาสังฆปรินายก มีอํานาจหน#าท่ีบัญชาการคณะสงฆ�ท่ัว
ราชอาณาจักร ใน พ.ศ. 2453  
 ในสมัยรัชกาลท่ี 7 และต#น รัชกาลท่ี 8 การปกครองคณะสงฆ�เปDนไปตามแบบอย/างนี้ 
นั่นคือสมเด็จพระสังฆราชทรงบัญชาการคณะสงฆ�โดยลําพังพระองค�เองโดยมีมหาเถรสมาคมทําหน#าท่ี
เปDนกรรมการท่ีปรึกษา จนกระท่ังมีการตราพระราชบัญญัติคณะสงฆ� พ.ศ. 2484 โปรดดูแผนผัง
ต/อไปนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สมเด็จพระสังฆราช 

ส/วนกลาง 
 

มหาเถรสมาคม 

ส/วนภูมภิาค 

เจ#าคณะมณฑล 

เจ#าคณะเมือง 

เจ#าคณะแขวง 

เจ#าอาวาส 
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ภาพท่ี 2.2 การปกครองคณะสงฆ�สมัยรัชกาลท่ี 6 - รัชกาลท่ี 7 
ท่ีมา: แสวง อุดมศรี (2549) 

 
 2.3.2 การปกครองคณะสงฆ�ในสมัยรัชกาลท่ี 8 
  คณะรัฐบาลในสมัย ร.8 ต#องการสร#างความชอบธรรมให#กับการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยจึงเห็นความจําเปDนท่ีจะเปลี่ยนแปลงการปกครองในระบอบประชาธิปไตยด#วยรัฐบาลจึง
ได# ดําเนินการตราพระราชบัญญัติคณะสงฆ� พ.ศ. 2484 โดยคําแนะนําและยินยอมของสภา
ผู#แทนราษฎรพระราชบัญญัติฉบับนี้ถือเปDนรัฐธรรมนูญการปกครองคณะสงฆ�ฉบับใหม/ ท่ีออกมา
แทนท่ีพระราชบัญญัติลักษณะการปกครองคณะสงฆ� ร.ศ. 121 รัฐบาลได#ออกแถลงการณ�ชี้แจงเหตุผล
ในการตราพระราชบัญญัติคณะสงฆ� พ.ศ. 2484 ให#ประชาชนทราบมีความตอนหนึ่งว/า 
  “พระราชบัญญัติคณะสงฆ�นี้ได#รับความเห็นชอบของคณะสงฆ� และได#ผ/านสภา
ผู#แทนราษฎรมาแล#วโดยราบรื่นความสําคัญในพระราชบัญญัติ ก็คือ ได#จัดการปกครองคณะสงฆ�ให#
อนุโลมตามระบอบการปกครองบ#านเมืองเท/าท่ีไม/ขัดกับพระธรรมวินัย” (มหามกุฏราชวิทยาลัย, 
2521) 
  พระราชบัญญัติคณะสงฆ� พ.ศ. 2484 มีสาระสําคัญพอสรุปได#ดังนี้ (พระเมธีธรรมาภรณ� 
(ประยูร  ธมฺมจิตฺโต), 2536) 
  พระมหากษัตริย�ทรงสถาปนาสมเด็จพระสังฆราช แต/พระสังฆราชไม/มีอํานาจ
บัญชาการคณะสงฆ�โดยลําพังพระองค�เอง ทรงบัญญัติสังฆาณัติโดยคําแนะนําของสังฆสภา ทรง
บริหารคณะสงฆ�ทางสังฆมนตรี และทรงพิจารณาวินิจฉัยอธิกรณ�ทางคณะวินัยธร ตามแผนผังต/อไปนี้ 
 
 
 

สมเด็จพระสังฆราช 

วัด 

แขวง 

มหาเถรสมาคม 

มณฑล 

เมือง 
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ภาพท่ี 2.3 การปกครองคณะสงฆ�ตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ� พ.ศ. 2484 
ท่ีมา: พระเมธีธรรมาภรณ� (ประยูร  ธมฺมจิตฺโต), 253 

 
 มีข#อน/าสังเกตว/า พระราชบัญญัติคณะสงฆ� พ.ศ. 2484 ได#ยุบเลิกมหาเถรสมาคม    
อันประกอบด#วยเจ#าคณะใหญ/ท้ัง 4 รูป และรองเจ#าคณะใหญ/ 4 รูป ดังนั้นตําแหน/งเจ#าคณะใหญ/ซ่ึง
รวมถึงเจ#าคณะใหญ/ธรรมยุติกนิกาย จึงไม/มีกฎหมายรองรับ วัตถุประสงค�ประการหนึ่งของ
พระราชบัญญัติฉบับนี้ก็เพ่ือรวมคณะสงฆ�มหานิกายและคณะสงฆ�ธรรมยุติกนิกายเข#าด#วยกันให#แล#ว
เสร็จภายในเวลา 8 ปY นับแต/วันประกาศใช# ดังท่ีบัญญัติไว# แต/ก็ไม/สําเร็จตลอดระยะเวลา 20 ปYท่ี
พระราชบัญญัติคณะสงฆ� พ.ศ. 2484 มีผลบังคับใช# นอกจากจะไม/มีการรวมนิกายสงฆ�ท้ัง 2 เปDน      
อันเดียวกันได#แล#ว คณะสงฆ�ฝWายธรรมยุติกนิกายยังได#แยกการปกครองตนเองออกไปจนทําให#ดู
เหมือนว/าคณะสงฆ�แตกความสามัคคี รัฐบาลจอมพลสฤษด์ิ ธนะรัชต� เห็นว/าความแตกสามัคคีได#บั่น
ทอนประสิทธิภาพในการบริหารกิจการคณะสงฆ�และความแตกแยกนี้เกิดข้ึนเพราะมีการแบ/งแยก
อํานาจการปกครองเพ่ือถ/วงดุลกันตามระบอบประชาธิปไตย รัฐบาลจึงถือเปDนความชอบธรรมในการ
ยกเลิกพระราชบัญญัติคณะสงฆ� พ.ศ. 2484 และประกาศใช#พระราชบัญญัติคณะสงฆ� พ.ศ. 2505 
 
 

สมเด็จพระสังฆราช 

สังฆสภา คณะสังฆมนตร ี คณะวินัยธร 

การบริหารส/วนกลาง การบริหารส/วนภูมิภาค ช้ันฎีกา 

ภาค 

จังหวัด 

ช้ันอุทธรณ� 

ตําบล 

ช้ันต#น 

องค�การปกครอง 

องค�การศึกษา 

องค�การเผยแผ/ 

องค�การสาธารณูปการ 

อําเภอ 

วัด 
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ภาพท่ี 2.4 การปกครองคณะสงฆ�ตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ� พ.ศ. 2505 

ท่ีมา: พระเมธีธรรมาภรณ� (ประยูร  ธมฺมจิตฺโต), 2536 
 
 สาระสําคัญของพระราชบัญญัติคณะสงฆ� พ.ศ. 2505 พอสรุปได#ดังนี้ 
 1. ยกเลิกพระราชบัญญัติฉบับเดิม ซ่ึงหมายถึงการยกเลิกสังฆสภา สังฆมนตรีและ
คณะวินัยธร อํานาจหน#าท่ีท้ังหมดให#สมเด็จพระสังฆราชและมหาเถรสมาคมเปDนผู#ใช# 
 2. ผลท่ีตามมา คือ อํานาจท้ังปวงมอบให#ประธานกรรมการมหาเถรสมาคมเปDนผู#ใช# 
 3. อํานาจสูงสุดในการบังคับบัญชาคณะสงฆ�เปDนของสมเด็จพระสังฆราชผู#ทรง
บัญชาการคณะสงฆ�ใน 2 ตําแหน/ง คือ ตําแหน/งประมุขสงฆ�ไทยและตําแหน/งประธานมหาเถรสมาคม 
 4. มหาเถรสมาคมประกอบด#วย 
  4.1 สมเด็จพระสังฆราชเปDนประธานกรรมการมหาเถรสมาคม 
  4.2 สมเด็จพระราชาคณะทุกรูปเปDนกรรมการโดยตําแหน/งป>จจุบันมีสมเด็จ
พระราชาคณะ 8 รูป 
  4.3 กรรมการท่ีสมเด็จพระสังฆราชทรงแต/งต้ัง 8 รูป 
 5. อํานาจหน#าท่ีของมหาเถรสมาคมตามท่ีบัญญัติไว#ในมาตรา 18 มีความว/า 
 “มาตรา 18 มหาเถรสมาคมมีอํานาจหน#าท่ีปกครองคณะสงฆ�ให#เปDนไปโดยเรียบร#อย
เพ่ือการนี้ให#มีอํานาจตรากฎมหาเถรสมาคมออกข#อบังคับ วางระเบียบ หรือ ออกคําสั่ง โดยไม/ขัดหรือ
แย#งกับกฎหมาย และพระธรรมวินัยใช#บังคับ” 

สมเด็จพระสังฆราช 

กรรมการมหาเถรสมาคม 

เจ#าคณะใหญ/ 

เจ#าคณะภาค 

เจ#าคณะจังหวัด 

เจ#าคณะอําเภอ 

เจ#าคณะตําบล 

เจ#าอาวาส 
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 พระราชบัญญัติคณะสงฆ� พ.ศ. 2505 นี้มีผลบังคับใช#เปDนเวลานานถึง 30 ปYจึงมีการ
แก#ไขเพ่ิมเติมใน พ.ศ. 2535 เม่ือรัฐบาลได#ตราพระราชบัญญัติคณะสงฆ� (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2535 โดย
คําแนะนําและยินยอมของสภานิติบัญญัติแห/งชาติในฐานะรัฐสภาพระราชบัญญัตินี้เพียงแก#ไขเพ่ิมเติม
รายละเอียดปลีกย/อยของพระราชบัญญัติคณะสงฆ� พ.ศ. 2505 ไม/มีการเปลี่ยนโครงสร#างการบริหาร
และการปกครองคณะสงฆ�แต/อย/างใด 
 คณะกรรมการในป>จจุบันมีกรรมการท้ังสิ้น 21 รูปประกอบด#วย 
 สมเด็จพระราชาคณะผู#เปDนกรรมการโดยตําแหน/ง 8 รูป 
 กรรมการท่ีสมเด็จพระสังฆราชทรงแต/งต้ัง 12 รูป 
 และสมเด็จพระสังฆราชในฐานะประธานกรรมการ 1 รูป 
 แม#ว/ามหาเถรสมาคมมีอํานาจปกครองคณะสงฆ�อย/างเต็มท่ีข#อนี้ไม/ได#หมายความว/า
คณะสงฆ�มีอิสระจากการควบคุมของกลไกของรัฐอํานาจฝWายรัฐบาลสามารถตรวจสอบและควบคุมการ
บริหารกิจการคณะสงฆ�ตลอดเวลาในนามของการอุปถัมภ�บํารุงพระศาสนาดังจะเห็นได#จากข#อความ
บางมาตราแห/งพระราชบัญญัติคณะสงฆ� พ.ศ. 2505 และพระราชบัญญัติคณะสงฆ� (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 
2535 ดังต/อไปนี้ 
 1. พระมหากษัตริย�ทรงไว# ซ่ึงพระราชอํานาจในการแต/งต้ังสถาปนาและถอด       
ถอนสมณศักด์ิของพระภิกษุในคณะสงฆ� 
 2. พระมหากษัตริย�ทรงสถาปนาสมเด็จพระสังฆราชผู#ทรงเปDนประธานกรรมการมหา
เถรสมาคมโดยตําแหน/ง 
 3. รัฐมนตรีว/าการกระทรวงศึกษาธิการประกาศนามสมเด็จพระราชาคณะ ผู#ปฏิบัติ
หน#าท่ีสมเด็จพระสังฆราชในกรณีท่ีตําแหน/งสมเด็จพระสังฆราชว/างลง 
 4. รัฐมนตรีว/าการกระทรวงศึกษาธิการเปDนผู#รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้และมี
อํานาจออกกฎกระทรวงเก่ียวกับการสร#างวัด การบริหารศาสนสมบัติของวัดและวางระเบียบการ
ปกครองคณะสงฆ�จีนนิกายและอนัมนิกาย 
 5. ในการแต/ ง ต้ังและถอดถอนกรรมการมหาเถรสมาคม รั ฐมนตรีว/ าการ
กระทรวงศึกษาธิการเปDนผู#ลงนามรับสนองพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช 
 6. กรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการทําหน#าท่ีเปDนศูนย�ประสานความสัมพันธ�
ระหว/างศาสนจักร และอาณาจักรท้ังนี้เพราะอธิบดีกรมการศาสนาเปDนเลขาธิการมหาเถรสมาคมโดย
ตําแหน/งและกรมการศาสนาทําหน#าท่ีสํานักงานเลขาธิการมหาเถรสมาคม 
 จากการศึกษาพัฒนาการของการปกครองคณะสงฆ�ไทยต้ังแต/สมัยรัชกาลท่ี 5 จนถึง
ป>จจุบันเราพบว/ารูปแบบการจัดการโครงสร#างการปกครองคณะสงฆ�แต/ละสมัยคล#อยตามแบบอย/าง
การปกครองบ#านเมืองในสมัยนั้นๆ กล/าวคือ 
 ในสมัยรัชกาลท่ี 5 แห/งกรุงรัตนโกสินทร�ได#มีการปฏิรูปการปกครองแผ/นดินและการ
ปกครองคณะสงฆ�มีการตราพระราชบัญญัติลักษณะปกครองคณะสงฆ� ร.ศ. 121 ซ่ึงกําหนดให#เจ#าคณะ
ใหญ/ท้ัง 4 รูปและรองเจ#าคณะใหญ/อีก 4 รูปรวมกันเปDนมหาเถรสมาคมทําหน#าท่ีคล#ายคณะเสนาบดีท่ี
ทรงปรึกษาฝWายการพระศาสนาของมหากษัตริย�ผู#ทรงปฏิบัติหน#าท่ีสมเด็จพระสังฆราชแต/ในสมัย
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รัชกาลท่ี 6 และท่ี 7 สมเด็จพระสังฆราชทรงบัญชาการคณะสงฆ�ด#วยพระองค�เองโดยมีมหาเถรสมาคม
เปDนกรรมการท่ีปรึกษา 
 ในสมัยรัชกาลท่ี 8 เม่ือการปกครองบ#านเมืองได#เปลี่ยนเปDนระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย�เปDนประมุข รัฐบาลได#ตราพระราชบัญญัติคณะสงฆ� พ.ศ. 2484 กําหนดรูปแบบ
การปกครองคณะสงฆ�เปDนประชาธิปไตย สมเด็จพระสังฆราชต#องทรงบัญชาการคณะสงฆ�ผ/านทาง    
สังฆสภา คณะสังฆมนตรี และคณะวินัยธร 
 เม่ือถึงรัชกาลป>จจุบันในยุคท่ีรัฐบาล จอมพลสฤษด์ิ ธนะรัชต� ใช#ระบอบการปกครอง
แบบรวบอํานาจเบ็ดเสร็จ รัฐบาลได#เปลี่ยนแปลงรูปแบบการปกครองคณะสงฆ�ให#สอดคล#องกับ
รูปแบบการปกครองบ#านเมืองด#วยการตราพระราชบัญญัติคณะสงฆ� พ.ศ. 2505 ท่ีมอบอํานาจการ
ปกครองบังคับบัญชาคณะสงฆ�ไว#กับมหาเถรสมาคมอันมีสมเด็จพระสังฆราชทรงเปDนประธาน
พระราชบัญญัติคณะสงฆ� พ.ศ. 2505 ฉบับนี้ยังมีผลบังคับใช#มาจนถึงป>จจุบัน 
 จากภาพรวมท่ีเสนอมานั้นพอสรุปได#ว/า การรับและเลิกใช#รูปแบบการปกครองคณะ
สงฆ�แต/ละครั้ง ล#วนเปDนผลจากความริเริ่ม และความพยายามของอํานาจรัฐคณะสงฆ�มีสิทธิใช#รูปแบบ
การปกครองตนเองท่ีไม/ขัด หรือแย#งกับระบอบการปกครองของฝWายอาณาจักรในยุคนั้นๆ กล/าวอีกนัย
หนึ่งคือคณะสงฆ�มีปกติคล#อยตามกฎหมายบ#านเมือง ท้ังนี้เพราะมีพุทธพจน�สนับสนุนท/าทีดังกล/าวไว#
ว/า “อนุชานามิภิกฺขเวราชูนํอนุวตฺติตํภิกษุท้ังหลายเราอนุญาตให#คล#อยตามพระราชา” (วิ. จุล. (ไทย) 
4/209/273) 
 สมเด็จพระมหาสมณเจ#ากรมพระยาวชิรญาณวโรรสทรงมีมติว/าเนื่องจากพระสงฆ�
ต#องเคารพกฎหมายบ#านเมือง พระสงฆ�จึงต#องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติลักษณะปกครองคณะสงฆ�    
ร.ศ. 121 พระองค�ทรงนิพนธ�ไว#ว/า 
 “ภิกษุสงฆ�แม#มีพระวินัยเปDนกฎหมายสําหรับตัวอยู/ส/วนหนึ่งแล#วก็ยังต#องอยู/ในใต#
อํานาจแห/งกฎหมายฝWายอาณาจักรอีกส/วนหนึ่งซ่ึงตราไว#เฉพาะ หรือเพ่ือคนท่ัวไปและยังควรอนุวัต
จารีตของบ#านเมืองอันไม/ขัดต/อกฎหมายสองประเภทนั้นอีก” (โชติ  ทองประยูร, 2526) 
 สรุปความว/า ภิกษุสงฆ�มีกฎหมายอันจะพ่ึงพิงอยู/ 3 ประเภทคือกฎหมายแผ/นดิน 1 
พระวินัย 1 จารีต 1 
 “พระราชบัญญัตินี้เปDนกฎหมายแผ/นดินจึงสมควรจะรู#จะเข#าใจและปฏิบัติให#ถูกต#อง” 
 รูปแบบการปกครองคณะสงฆ�ท่ีอนุวัตคล#อยตามรูปแบบการปกครองฝWายบ#านเมืองนี้
เปDนปรากฏการณ�ท่ัวไป สมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพทรงนิพนธ�เก่ียวกับเรื่องนี้ไว#ว/า 
 “การปกครองสังฆมณฑลท่ีมาประดิษฐานตามนานาประเทศจําต#องอนุโลมตามแบบ
แผนประเพณีซ่ึงนิยมกันหรือเท/าท่ีอาจจะเปDนได#ในต/างประเทศท่ีพระพุทธศาสนาไปประดิษฐานนั้น
เชื่อได#ว/าเหมือนกันหมดท้ัง ประเทศสยาม กัมพูชา พม/ารามัญและสิงหทวีป การปกครองคณะสงฆ�จึง
ต#องเนื่องด#วยราชการแผ/นดินต้ังแต/การวางแผนการปกครองคณะสงฆ�ตลอดจนต้ังสังฆนายกให#มี    
สมณศักด์ิ พระพุทธศาสนาจึงประดิษฐานม่ันคงสืบมาในประเทศนั้นๆ (สมเด็จกรมพระยาดํารงราชานุภาพ, 
2514) 
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 การศึกษาพัฒนาการของระบอบการปกครองคณะสงฆ�ต้ังแต/สมัยรัชกาลท่ี 5 จนถึง
ป>จจุบัน นอกจากจะชี้ให#เห็นความสัมพันธ�ระหว/างศาสนจักรกับอาณาจักรแล#วยังช/วยให#เราเข#าใจ
รูปแบบการปกครองคณะสงฆ�ในป>จจุบันได#แจ/มชัดยิ่งข้ึนว/าองค�กรปกครองคณะสงฆ�สูงสุดในป>จจุบัน
คือ มหาเถรสมาคมอันมีสมเด็จพระสังฆราชทรงเปDนประธานอํานาจบัญชาการคณะสงฆ�ของสมเด็จ
พระสังฆราชมีมากน#อยต/างกันไปตามบทบัญญัติของกฎหมายคณะสงฆ�แต/ละฉบับท่ีเราสามารถศึกษา
เปรียบเทียบได#ดังนี้ 
 1. ระยะท่ีตราพระราชบัญญัติลักษณะปกครองคณะสงฆ� ร.ศ. 121 ออกบังคับใช#ใน 
พ.ศ. 2445 เปDนช/วงเวลาท่ีตําแหน/งสมเด็จพระสังฆราชว/างลงและไม/มีการสถาปนาสมเด็จ
พระสังฆราชอีกเลยจนสิ้นรัชกาลท่ี 5 ในระยะนี้พระมหากษัตริย�ในฐานะองค�เอกอัครศาสนูปถัมภกได#
ทรงปฏิบัติหน#าท่ีสมเด็จพระสังฆราชโดยมีมหาเถรสมาคมเปDนกรรมการท่ีทรงปรึกษา ฝWายการพระ
ศาสนามหาเถรสมาคมไม/มีอํานาจในตัวเองต/อมาในสมัยรัชกาลท่ี 6 และรัชกาลท่ี 7 มีการสถาปนา
สมเด็จพระสังฆราชในระยะนี้สมเด็จพระสังฆราชเปDนผู#ทรงอํานาจสูงสุดในการปกครองคณะสงฆ�ทรง
บัญชาการคณะสงฆ�โดยลําพังพระองค�เองและทรงรับผิดชอบเอง มหาเถรสมาคมเพียงแต/เปDน
กรรมการท่ีปรึกษาเท/านั้นหาได#มีอํานาจในการปกครองคณะสงฆ�แต/ประการใด 
 2. ตามความในพระราชบัญญัติคณะสงฆ� พ.ศ. 2484 สมเด็จพระสังฆราชไม/มีอํานาจ
บัญชาการคณะสงฆ�โดยลําพังพระองค�เองต#องทรงบัญชาการคณะสงฆ�ผ/านทางสังฆสภา คณะสังฆมนตรี 
และคณะวินัยธรซ่ึงแยกกันรับผิดชอบในหน#าท่ีแต/อย/างใดในระยะนี้ไม/มีมหาเถรสมาคม 
 3. กฎหมายคณะสงฆ�ฉบับท่ีบังคับใช#ในป>จจุบันคือพระราชบัญญัติคณะสงฆ� พ.ศ. 
2505 ได#มอบอํานาจการปกครองคณะสงฆ�ไว#กับมหาเถรสมาคมซ่ึงมีสมเด็จพระสังฆราชทรงเปDน
ประธานตามความในพระราชบัญญัติฉบับนี้ สมเด็จพระสังฆราชทรงมีอํานาจบัญชาการคณะสงฆ�โดย
พระองค�เองและทรงรับผิดชอบในหน#าท่ีร/วมกับมหาเถรสมาคมโดยตําแหน/งประธานกรรมการมหาเถร
สมาคมซ่ึงมีอํานาจหน#าท่ีปกครองคณะสงฆ�ตามความในมาตรา 18 บรรดาอํานาจของสังฆสภา
คณะสังฆมนตรี และคณะวินัยธรถูกนํามารวมกันแล#วมอบให#มหาเถรสมาคมเปDนผู#ใช#จอมพลสฤษด์ิ   
ธนะรัชต� นายกรัฐมนตรีในขณะนั้น ผู#มีส/วนสําคัญในการตราพระราชบัญญัติฉบับดังกล/าวได#อธิบาย
เรื่องนี้ไว#ว/า 
 “การปกครองตามพระราชบัญญัติใหม/นี้มีหลักการสําคัญ ก็คือการมอบอํานาจใน
การปกครองคณะสงฆ�ไว#กับมหาเถรสมาคม ซ่ึงมีสมเด็จพระสังฆราชทรงเปDนประธานท้ังก็โดยท่ีรัฐบาล
มีความม่ันใจว/ามหาเถรสมาคมนั้น ประกอบด#วย พระมหาเถระชั้นสูงดํารงอยู/ในคุณธรรมควรแก/การ
สักการะท้ังเปDนผู#ท่ีพระมหากษัตริย�องค�เอกอัครศาสนูปถัมภกได#ทรงยกย/องไว#วางพระราชหฤทัยและ
ทรงสถาปนาไว#ในตําแหน/งสมณศักด์ิอันสูงย/อมสามารถท่ีจะดําเนินการพระศาสนาให#เปDนไปด#วยดีทุก
ประการ” (โชติ  ทองประยูร, 2526) 
 การตราพระราชบัญญัติคณะสงฆ�ท่ีมอบอํานาจการปกครองท้ังไว#กับมหาเถรสมาคม
เช/นนี้ก็ด#วยเหตุผลท่ีต#องการเพ่ิมพูนประสิทธิภาพในการดําเนินกิจการคณะสงฆ�โดยไม/ต#องประสบ
อุปสรรคล/าช#าอันเนื่องจากการถ/วงดุลอํานาจในระบอบสังฆสภา เนื่องจากมหาเถรสมาคมมีอํานาจ
การปกครองคณะสงฆ�อย/างกว#างขวางมากความเจริญ หรือความล#าหลังของคณะสงฆ�ส/วนใหญ/จึง
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ข้ึนอยู/กับประสิทธิภาพในการบริหารงานคณะสงฆ�ของมหาเถรสมาคมท้ังเพราะมหาเถรสมาคมได#
อํานาจในการตัดสินใจเก่ียงกับนโยบายสําคัญไว#ท้ังหมด ถ#ามหาเถรสมาคมประกอบไปด#วยกรรมการ
ส/วนใหญ/ท่ีมีความรู#และความสามารถดีนโยบายใหม/ๆ ในการบริหารกิจการคณะสงฆ�จะได#รับการ
ประกาศใช#การระดมสรรพกําลังมาปฏิบัติให#บรรลุผลตามนโยบายนั้นก็ไม/ใช/เรื่องยากเพราะคณะสงฆ�
ไทยมีเอกภาพดีเม่ือเทียบกับคณะสงฆ�ในประเทศอ่ืนๆ ศักยภาพของคณะสงฆ�ไทยอยู/ท่ีความเปDน
เอกภาพนั่นเอง มหาเถรสมาคมโดยการสนับสนุนของรัฐบาลสามารถออกคําสั่งให#คณะสงฆ�ท่ัว
ราชอาณาจักรปฏิบัติตามได#ผู#พร#อมจะปฏิบัติตามคําสั่งมหาเถรสมาคม ก็คือเจ#าคณะพระสังฆาธิการ
ผู#ปกครองคณะสงฆ�ตั้งแต/ระดับเจ#าคณะใหญ/ลงไปจนถึงระดับเจ#าอาวาสพระราชวรมุนี (ประยุทธ�  ปยุตฺโต) 
กล/าวถึงศักยภาพของคณะสงฆ�ไว#ใน Thai in the Buddhist World ว/า (PhraRajavaramumi, 1984) 
 “อย/างไรก็ตามเม่ือมองในส/วนดี (จะพบว/า) คณะสงฆ�ไทยแม#จะมีจุดอ/อนและข#อด#อย
มากมายก็ถือว/ามีการจัดระบบองค�กรท่ีดีเม่ือเทียบกับสถาบันสงฆ�ในประเทศอ่ืนวัดจํานวนหม่ืน และ
พระภิกษุสามเณรไม/น#อยกว/า 250,000 รูป รวมตัวเปDนเอกภาพภายใต#คณะผู#บริหารเดียวกันด#วยการ
จัดองค�กรสงฆ�ระดับชาติเช/นนี้คณะสงฆ�ไทยจึงได#รับการยอมรับและอุปถัมภ�เต็มท่ีจากทางบ#านเมืองมี
เอกภาพในการบริหารกิจการคณะสงฆ�และการปฏิบัติศาสนกิจต/างๆ เช/น การศึกษาศาสนพิธี และการ
รักษาศีลภายใต#ระบบการปกครองท่ีแบ/งระดับชั้นในรูปพีรามิดชนิดรวบอํานาจไว#ท่ีส/วนกลางนี้กิจการ
คณะสงฆ�สามารถได#รับการตรวจสอบอย/างใกล#ชิด ท้ังสามารถรักษาวินัยของสงฆ�ได#เปDนอย/างดีการ
ถ/ายทอดคําสั่งอย/างฉับพลัน และการส/งข/าวสารอย/างรวดเร็วระหว/างวัดในชนบทห/างไกลกับคณะ
ผู#บริหารระดับสูงสุดในกรุงเทพมหานครก็เปDนเรื่องท่ีอาจทําได# ความร/วมมือร/วมใจระหว/างคณะสงฆ�
กับฝWายบ#านเมืองมีอยู/อย/างแน/นแฟZน ท้ังนี้เพราะคณะสงฆ�มีการจัดการองค�กรและระดับชั้นผู#ปกครอง
คู/ขนานกับระบบราชการ ในสถานการณ�เช/นนี้ พระสงฆ�สามารถแสดงบทบาทสําคัญมากมายในการ
สร#างความสามัคคีในหมู/ประชาชนและความม่ันคงของชติ”  
 แม#พระราชบัญญัติการปกครองคณะสงฆ� พ.ศ. 2505 จะมีส/วนดีตรงท่ีช/วยลดความ
ขัดแย#งระหว/างมหานิกายกับธรรมยุตินิกาย และทําให#มีเอกภาพเกิดข้ึนในคณะสงฆ�ไทยได#ก็จริงแต/
กระนั้นพระราชบัญญัตินี้ ก็ได#สร#างป>ญหาให#กับการบริหารกิจการคณะสงฆ�ท้ังนี้เพราะมีการยกเลิก 
“องค�การ” หรือ “กระทรวง” แล#วมอบงานท้ังหมดให#อยู/ในความรับผิดชอบของกรรมการมหาเถร
สมาคมว/าโดยหลักการกรรมการมหาเถรสมาคมแต/ละรูปต#องรับภาระกํากับดูแลงานปกครองงาน
การศึกษา งานเผยแผ/ งานสาธารณูปการ และงานสาธารณสงเคราะห�ของคณะสงฆ� การวินิจฉัยสั่งการ
แต/ละครั้งต#องอาศัยมติร/วมกันของมหาเถรสมาคมมีหลายครั้งท่ีมีเรื่องสั่นสะเทือนวงการคณะสงฆ�
เกิดข้ึนประชาชนรอดูว/าคณะสงฆ�จะจัดการอย/างไร ปรากฏว/ากรรมการมหาเถรสมาคมแต/ละรูปยังทํา
อะไรไม/ได#จนกว/าจะมีการประชุมกรรมการมหาเถรสมาคมเพ่ือพิจารณาเรื่องนั้น เพ่ือแก#ป>ญหานี้
กฎหมายคณะสงฆ�น/าจะกําหนดให#มี “องค�การ” หรือ “กระทรวง” ซ่ึงอยู/ในการกํากับดูแลของกรรม
การามหาเถรสมาคมบางรูปผู#ทําหน#าท่ีสังฆมนตรีมีอํานาจวินิจฉัยสั่งการในเรื่องนั้นๆ แล#วจึงรายงาน
มหาเถรสมาคมแม#พระราชบัญญัติคณะสงฆ� (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2535 มาตรา 19 จะให#อํานาจสมเด็จ
พระสังฆราชทรงแต/งต้ังคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการฝWายต/างๆ ตามมติมหาเถรสมาคมเพ่ือ
กลั่นกรองเรื่องท่ีจะเสนอมหาเถรสมาคมและปฏิบั ติหน#าท่ี อ่ืนตามท่ีมหาเถรสมาคมสั่งการ
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คณะกรรมการหรืออนุกรรมการเหล/านี้มีหน#าท่ีเพียง “กลั่นกรองเรื่อง” เพ่ือเสนอมหาเถรสมาคม
เท/านั้นอํานาจในการวินิจฉัยสั่งการยังอยู/ท่ีมหาเถรสมาคมในทางปฏิบัติมหาเถรสมาคมสามารถมอบ
อํานาจให#คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการปฏิบัติหน#าท่ีประจํา “องค�การ” หรือ “กระทรวง” 
ตามท่ีมหาเถรสมาคมกําหนดเช/น คณะกรรมการปกครอง คณะกรรมการศึกษา คณะกรรมการเผยแผ/
ให#คณะกรรมการเหล/านี้มีสํานักงานประจํา และมีเจ#าหน#าท่ีประจํา เช/นเดียวกับหน/วยงานของรัฐ ผลดี
ของการมีสํานักงานถาวรและคณะกรรมการถาวร ก็คือความต/อเนื่องของเอกสารและการปฏิบัติงาน 
ไม/ว/าคณะกรรมการจะเปลี่ยนไปก่ีชุดก็ตามงานยังคงดําเนินไปอย/างต/อเนื่อง และเอกสารสําคัญก็ไม/
สูญหายท้ังคณะกรรมการชุดใหม/ยังอาศัยเอกสารเหล/านั้นเพ่ือศึกษางานเก/าได#อีกด#วยข#อสําคัญก็คือ 
คณะกรรมการหรืออนุกรรมการต#องมีวาระการดํารงตําแหน/งไม/เกิน 4 ปY เหมือนคณะรัฐมนตรีของ
ฝWายบ#านเมือง 
 เอกสารสําคัญอันเก่ียวข#องกับการบริหารกิจการคณะสงฆ�ของมหาเถรสมาคมใน
ป>จจุบันถูกเก็บรักษาไว#ท่ีกรมการศาสนาในฐานะท่ีเปDนสํานักงานเลขาธิการมหาเถรสมาคม การปฏิบัติ
ตามมติมหาเถรสมาคมจะเปDนไปได#มากน#อยเพียงใดข้ึนอยู/กับประสิทธิภาพของเจ#าหน#าท่ีกรมการ
ศาสนาถ#ากรมการศาสนาด#อยประสิทธิภาพผลเสียมหาศาลก็เกิดข้ึนกับพระศาสนา ดังนั้นรัฐจึง
จําเปDนต#องพัฒนากรมการศาสนาให#สามารถสนองงานคณะสงฆ�ได#อย/างมีประสิทธิภาพดังท่ีประเทศ
ศรีลังกาได#ตั้งกระทรวงพระพุทธศาสนาข้ึนถ#ารัฐไม/สามารถปรับปรุงกรมการศาสนาได#อย/างนั้นรัฐควร
แก#ไขกฎหมายท่ีเปKดโอกาสให#คณะสงฆ�บริหารงานกันเองมากข้ึนโดยพ่ึงพาอาศัยกรมการศาสนา
น#อยลง เช/น กําหนดให#คณะสงฆ�มีเลขาธิการมหาเถรสมาคมฝWายบรรพชิตและสนับสนุนให#มหาเถร
สมาคมจัดทําและประกาศใช#แผนพัฒนาคณะสงฆ�ระยะ 5 ปY เช/นเดียวกับท่ีรัฐมีแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห/งชาติและกําหนดให#มีกระทรวงหรือองค�การถาวรภายในระบบบริหารของคณะสงฆ� 
 ในป>จจุบันวิทยาการด#านการบริหาร และการจัดการก#าวหน#าไปมากคณะสงฆ�ควรจะ
ได#ใช#วิทยาการเหล/านั้นมาช/วยเสริมการบริหาร และการปกครองคณะสงฆ�กิจการคณะสงฆ� บางอย/าง
อาจอาศัยการบริหารแบบราชการของฝWายบ#านเมืองกิจการคณะสงฆ�บางอย/างอาจอาศัยการบริหารท่ี
คล/องตัวแบบเอกชนและกิจการบางอย/างต#องบริหารตามหลักพระธรรมวินัย เราได#เห็นแล#วว/า 
กฎหมายคณะสงฆ�ฉบับป>จจุบันได# ทําให#การบริหารคณะสงฆ�บางอย/างล/าช#าเพราะยึดติดข้ันตอนตาม
ระบบราชการมากเกินไป ดังนั้นคณะสงฆ�ควรมีระบบการบริหารและการปกครองของตนเอง
ผสมผสานส/วนดีของระบบราชการ และเอกชนเข#ากับหลักพระธรรมวินัย 
 นั่นคือถึงเวลาแล#วท่ีรัฐจะตราพระราชบัญญัติคณะสงฆ�ซ่ึงส/งเสริมให#คณะสงฆ�มี
ระบบบริหารท่ีคล/องตัวมากข้ึนโดยกรมการศาสนาทําหน#าท่ีถวายการอุปถัมภ�มากกว/าการควบคุมดูแล
ก/อนการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงพระราชบัญญัติคณะสงฆ�แต/ละครั้ง รัฐควรทําการวิจัยถึงผลได#ผลเสียท่ี
จะตามมาพร#อมกับจัดประชุมสัมมนาพระสงฆ� และคฤหัสถ�ผู#เก่ียวข#องเพ่ือให#ได#กฎหมายท่ีเหมาะสม
สําหรับคณะสงฆ�ไทย 
 2.3.3 การบริหารงานของพระสังฆาธิการ 
  “พระสังฆาธิการ” (กฎมหาเถรสมาคม ฉบับท่ี 5, 2506) เปDนคํารวมตําแหน/งพระภิกษุ
ผู#ปกครองคณะสงฆ�ตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ� พ.ศ. 2505 ซ่ึงแก#ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติคณะสงฆ� 
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(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2535 เริ่มใช#มาแต/ พ.ศ. 2506 จนถึงป>จจุบันโดยมีกฎมหาเถรสมาคมฉบับท่ี 5 (พ.ศ. 
2506) ว/าด#วยการแต/งต้ังถอดถอนพระสังฆาธิการกําหนดนามเปDนครั้งแรกโดยเปลี่ยนคําว/า “พระ
คณาธิการ” มาเปDน “พระสังฆาธิการ” ให#สอดคล#องกับลักษณะการดําเนินกิจการคณะสงฆ�รวมคําว/า 
“พระ” “สังฆ” และ “อธิการ” เปDน “พระสังฆาธิการ” แปลตามรูปศัพท�ว/า “พระภิกษุผู#ทํางานโดย
สิทธิขาดในทางคณะสงฆ�” “พระภิกษุผู#ทํางานคณะสงฆ�โดยมีอํานาจเต็มตามตําแหน/ง” ซ่ึงในแม/บท
ท/านบัญญัติว/าหมายถึง “พระภิกษุผู#ดํารงตําแหน/งปกครองคณะสงฆ�” มีตําแหน/งดังนี้ 1) เจ#าคณะ
ใหญ/ 2) เจ#าคณะภาค รองเจ#าคณะภาค 3) เจ#าคณะจังหวัด รองเจ#าคณะจังหวัด 4) เจ#าคณะอําเภอ
รองเจ#าคณะอําเภอ 5) เจ#าคณะตําบล รองเจ#าคณะตําบล 6) เจ#าอาวาส รองเจ#าอาวาส ผู#ช/วยเจ#าอาวาส 
  เจ#าคณะและเจ#าอาวาสดังกล/าวนี้เปDนผู#ทํางานคณะสงฆ�อย/างมีอํานาจเต็มตาม
กฎหมาย และครอบคลุมงานทุกส/วนในเขตปกครองหรือในวัด ส/วนรองเจ#าคณะ รองเจ#าอาวาสและ
ผู#ช/วยเจ#าอาวาสจะมีอํานาจหน#าท่ีเต็มตามตําแหน/งก็เพราะได#รับการมอบหมายจึงบัญญัตินามว/า 
“พระสังฆาธิการ” ซ่ึงเทียบได#กับข#าราชการของฝWายราชอาณาจักรส/วนเลขานุการเจ#าคณะ และ
เลขานุการรองเจ#าคณะหาได#เปDนพระสังฆาธิการไม/เพราะเปDนเพียงผู#ทําการเลขานุการ 
  จากความหมายข#างต#นพระสังฆาธิการจึงหมายถึง พระภิกษุผู#ดํารงตําแหน/งปกครอง
คณะสงฆ� (กฎมหาเถรสมาคม ฉบับท่ี 24, 2541) ดังต/อไปนี้ 1) เจ#าคณะใหญ/ 2) เจ#าคณะภาค รองเจ#า
คณะภาค 3) เจ#าคณะจังหวัด รองเจ#าคณะจังหวัด 4) เจ#าคณะอําเภอ รองเจ#าคณะอําเภอ 5) เจ#าคณะ
ตําบลรอง เจ#าคณะตําบล 6) เจ#าอาวาส รองเจ#าอาวาส ผู#ช/วยเจ#าอาวาส 
  ในกฎนี้กําหนดพระสังฆาธิการไว# 6 ชั้นด#วยกัน เม่ือแบ/งเปDนตําแหน/ง หมายถึง ท่ี
ต#องใช#ตัวบุคคลผู#ท่ีดํารงตําแหน/งนั้นได# 12 ตําแหน/ง คือ 1) ชั้น (ระดับ) หนมี 1 ตําแหน/ง คือ เจ#า
คณะใหญ/หน 2) ชั้น (ระดับ) ภาคมี 2 ตําแหน/ง คือ เจ#าคณะภาค 1 รองเจ#าคณะภาค 1 3) ชั้น 
(ระดับ) จังหวัดมี 2 ตําแหน/ง คือเจ#าคณะจังหวัด 1 รองเจ#าคณะจังหวัด 1 4) ชั้น (ระดับ) อําเภอมี     
2 ตําแหน/ง คือ เจ#าคณะอําเภอ 1 รองเจ#าคณะอําเภอ 1  5) ชั้น (ระดับ) ตําบลมี 2 ตําแหน/ง คือ เจ#า
คณะตําบล 1 รองเจ#าคณะตําบล 1 6) ชั้น (ระดับ) วัดมี 3 ตําแหน/ง คือ เจ#าอาวาส 1 รองเจ#าอาวาส 1 
และผู#ช/วยเจ#าอาวาส 1  
  ความสําคัญของพระสังฆาธิการ 
  พระสังฆาธิการเปDนผู#ปกครองดูแลคณะสงฆ�ในเขตปกครอง และวัดให#เปDนไปตาม
พระธรรมวินัย กฎหมาย กฎมหาเถรสมาคม ข#อบังคับ ระเบียบ คําสั่ง มติ ประกาศ และพระบัญชา
สมเด็จพระสังฆราชมีหน#าท่ีควบคุมและส/งเสริมการรักษาความเรียบร#อยดีงามของคณะสงฆ� จัดการ
และพัฒนาการศาสนศึกษา การศึกษาสงเคราะห� การเผยแผ/พระพุทธศาสนา การสาธารณูปการและ         
การสาธารณสงเคราะห�  (กรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ, 2540) ให#เปDนไปด#วยดีพระสังฆาธิ
การจึงมีความสําคัญในการดูแลพระภิกษุสามเณร ดูแลวัดให#เปDนระเบียบเรียบร#อยให#พระภิกษุ
สามเณรมีจริยาวัตรงดงามประพฤติปฏิบัติตนตามหลักพระธรรมวินัยนับว/าพระสังฆาธิการเปDนผู#
จรรโลงพระพุทธศาสนาให#ยั่งยืนดูแลความประพฤติปฏิบัติของพระภิกษุสามเณรมิให#ออกนอกพระ
ธรรมวินัยและพระสังฆาธิการโดยเฉพาะเจ#าอาวาส รองเจ#าอาวาสและผู#ช/วยเจ#าอาวาสจะต#อง
บํารุงรักษาจัดการวัดและสมบัติของวัดให#เปDนไปโดยเรียบร#อย ปกครองและสอดส/องให#บรรพชิตและ
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คฤหัสถ�ท่ีพํานักอยู/ในวัดปฏิบัติตามพระธรรมวินัยและเปDนธุระในการศึกษาอบรมและสั่งสอนพระธรรม
วินัยแก/บรรพชิตและคฤหัสถ�ให#ความสะดวกตามสมควรในการบําเพ็ญกุศล 
  กรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ (2540) ระบุถึงความสําคัญของพระสังฆาธิ
การว/าพระพุทธศาสนาเปDนศาสนาประจําชาติจะเจริญรุ/งเรืองถาวรสืบต/อไปก็ด#วยจะต#องอาศัยพระสังฆาธิ
การเปDนสําคัญ เนื่องจากพระสังฆาธิการเปDนผู#ใกล#ชิดประชาชนโดยเฉพาะพระสังฆาธิการระดับเจ#า
อาวาสซ่ึงเปDนท่ีเคารพเลื่อมใสศรัทธาของประชาชน ตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ�เจ#าอาวาสจึงมี
อํานาจหน#าท่ีในการบริหารและจัดการวัดให#เปDนไปอย/างมีประสิทธิภาพ 
  การแต/งต้ังพระสังฆาธิการ 
  การแต/งต้ังพระสังฆาธิการในแต/ละชั้นนั้นมีความแตกต/างกันออกไป ท้ังนี้ก็ข้ึนอยู/กับ
ความสําคัญของบทบาทหน#าท่ีของแต/ละตําแหน/งและวุฒิภาวะของผู#ท่ีจะดํารงตําแหน/งนั้นๆ ว/ามี
ความสัมพันธ�กันและมีความเปDนไปได#ว/าจะดําเนินการตามบทบาทหน#าท่ีท่ีได#รับนั้นให#สําเร็จลุล/วงไป
ได#ด#วยดีมากน#อยเพียงไรซ่ึงการแต/งต้ังพระสังฆาธิการในแต/ละระดับนั้นจะมีข#อพิจารณาดังนี้ 
  พระภิกษุผู#จะดํารงตําแหน/งพระสังฆาธิการ (กฎมหาเถรสมาคมฉบับท่ี 24 พ.ศ. 
2541: หมวด 2 ข#อ 6) ต#องมีคุณสมบัติท่ัวไปดังต/อไปนี้ 1) มีพรรษาสมควรแก/ตําแหน/ง 2) มีความรู#
ความสามารถแก/ตําแหน/ง 3) มีความประพฤติเรียบร#อยตามพระธรรมวินัย 4) เปDนผู#ฉลาดสามารถใน
การปกครองคณะสงฆ� 5) ไม/เปDนผู#มีร/างกายทุพพลภาพไร#ความสามารถหรือมีจิตฟ>`นเฟSอนไม/
สมประกอบหรือเปDนโรคเรื้อน หรือเปDนวัณโรคในระยะอันตรายจนเปDนท่ีน/ารังเกียจ 6) ไม/เคยต#อง    
คําวินิจฉัยลงโทษในอธิกรณ�ท่ีพึงรังเกียจมาก/อน 7) ไม/เคยถูกถอดถอนหรือถูกปลดจากตําแหน/งใด
เพราะความผิดมาก/อน 
  มีข#อท่ีน/าสังเกตว/าท/านยังมิได#ใช#คําว/าพระสังฆาธิการใช#คําว/าพระภิกษุ เพราะยึด
หลักคําว/า พระภิกษุอันเปDนนามบัญญัติเรียกพระโดยรวมตามกฎหมายด#วยเหตุท่ียังไม/ได#แต/งต้ังแต/ท่ี
กําหนดนี้ก็เพ่ือกําหนดคุณสมบัติผู#ท่ีจะดํารงตําแหน/งพระสังฆาธิการดังกล/าวมาแล#ว 
  ในการกําหนดคุณสมบัตินี้เปDนคุณสมบัติหลักผู#ท่ีจะมาดํารงตําแหน/งพระสังฆาธิการ
ไม/ว/าจะเปDนชั้นใดๆ ก็ตามให#ถือเอาคุณสมบัติตามนี้เปDนหลักพิจารณาเปDนเบื้องต#นและต#องพิจารณา
ทุกข#อต้ังแต/ (1) จนถึง (7) นั่นเอง (พระศรีศาสนวงศ�, 2551) เพราะเปDนคุณสมบัติหลัก 
  ในข#อ 1) นั้นเปDนข#อท่ีกําหนดไว#ตายตัวในแต/ละชั้นของพระสังฆาธิการชั้นนั้นๆ ว/าผู#
จะดํารงตําแหน/งนั้นต#องมีพรรษาเท/าไหร/ เปDนต#น เช/น ผู#ท่ีจะดํารงตําแหน/งเจ#าอาวาสต#องมีพรรษาพ#น
5 พรรษา จะตํ่ากว/านั้นมิได#ในชั้นอ่ืนๆ ก็กําหนดไว#ชัดเจนเช/นเดียวกัน   
  ในข#อ 2) นั้นเปDนข#อท่ีกําหนดถึงความรู#ของผู#ท่ีจะมาดํารงตําแหน/งดังกล/าว แล#วแต/
ในท่ีนี้กําหนดไว#กว#างๆ ท้ังนี้ก็เพ่ือให#มีผู#มีอํานาจในการแต/งต้ังได#พิจารณาเอาตามความเหมาะสมซ่ึงใน
เรื่องของความรู#นั้นท/านมิได#กําหนดตายตัวลงไปว/าต#องเปDนความรู#ชั้นไหนอย/างไร ท้ังนี้ก็เพ่ือสะดวกใน
การปฏิบัติจริงนั่นเอง ความรู#ท่ีกําหนดเปDนมาตรฐานทางการศึกษาของคณะสงฆ�ในป>จจุบันท่ีถือเปDน
หลักนั้นมี 2 คือ ความรู#ในส/วนนักธรรมเรียกว/านักธรรมชั้นตรี โท เอก และความรู#ในทางการศึกษา
บาลีเรียกว/าประโยค 1-2, ประโยค ป.ธ. 3 ไปจนถึงประโยค ป.ธ. 9 ความรู#ในส/วนของการศึกษาภาษา
บาลีนี้ในป>จจุบันได#ถูกจัดเปDนสมณศักด์ิประเภทหนึ่งด#วยแต/โดยความเปDนจริงแล#วความรู#มีความหมาย
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มากกว/านั้นเพราะในบางท/านบางคนแม#ไม/ มีความรู# ท่ี เปDนมาตรฐานทางการศึกษาอันได#รับ
ประกาศนียบัตร หรือปริญญาบัตรแต/มีความรู#ความเชี่ยวชาญท่ีเปDนประสบการณ�จริง ประสบการณ�
ตรงก็มีมากและมีประโยชน�ในการปฏิบัติงานเปDนอย/างยิ่งด#วย ดังนั้นในเรื่องของความรู#นั้นกฎระเบียบ
จึงกําหนดไว#แบบกว#างๆ นั่นเองยังมีความรู#อีกอย/างหนึ่งซ่ึงจัดเปDนระดับอุดมศึกษาของคณะสงฆ�
กล/าวคือ มหาวิทยาลัยสงฆ� ได#แก/ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ซ่ึงเปDนมหาวิทยาลัยใน
กํากับของรัฐมีหน#าท่ีผลิตบัณฑิตมาเพ่ือรองรับ และสนองงานการคณะสงฆ�ในด#านการปกครองและ
การเผยแผ/ เปDนต#น ซ่ึงในป>จจุบันมีระดับความรู#ถึงปริญญาเอกทีเดียว 
  ในข#อ 3) นั้นกําหนดถึงความประพฤติโดยยกพระธรรมวินัยเปDนเกณฑ�ในการกําหนด
คุณสมบัติของผู#ท่ีจะมาดํารงตําแหน/งพระสังฆาธิการว/าเปDนภิกษุผู#มีความประพฤติเรียบร#อยตามหลัก
พระธรรมวินัย ซ่ึงในทางปฏิบัติย/อมต#องหมายถึง ผู#มีอํานาจในการแต/งต้ังจะใช#วิธีในการสอดส/องดูแล
ความประพฤติของภิกษุผู#อยู/ในปกครองว/าเปDนอย/างไรนั่นเองควรแก/การแต/งต้ังในตําแหน/งนั้นๆ หรือ 
ไม/อย/างไร 
  ในข#อ 4) นั้นกําหนดถึงความสามารถในการปกครองซ่ึงในข#อนี้ก็เปDนการกําหนดไว#
แบบกว#างๆ อีกเช/นกัน ซ่ึงต#องเปDนดุลยพินิจของท/านผู#มีอํานาจในการแต/งต้ังท่ีจะพิจารณา 
  ในข#อ 5) นั้นกําหนดถึงความเปDนปกติของร/างกาย เปDนหลักโดยกําหนดไว#ชัดเจนว/า
ต#องไม/เปDนผู#มีร/างกายทุพพลภาพไร#ความสามารถ คือ ต#องยังคงเปDนผู# มีความสามารถในการ
บริหารงานได#อยู/มิใช/เปDนผู#เจ็บปWวย หรืออ/อนแอ ไม/มีกําลัง อันหมายถึง ความไม/เปDนปกติ และต#องไม/
มีจิตฟ>`นเฟSอนไม/สมประกอบต#องไม/เปDนโรคเรื้อน หรือวัณโรค ในระยะอันตรายจนน/ารังเกียจ ในข#อท่ี
กล/าวถึงเรื่องโรคเรื้อน หรือ วัณโรคนี้ก็กําหนดไว#โดยเน#นว/าวัณโรคในระยะอันตราย ซ่ึงเปDนท่ี          
น/ารังเกียจซ่ึงในทางการแพทย�นั่น วัณโรคมีหลากหลายระยะ ดังนั้น ถ#าเปDนวัณโรคแต/ในระยะเริ่มต#น
แล#วรีบรักษา และไม/มีลักษณะเปDนท่ีน/ารังเกียจเม่ือไม/เปDนท่ีน/ารังเกียจก็ไม/จัดเข#าในข#อนี้ 
  ในข#อ 6) นั้นท/านกําหนดหมายเอาประวัติแห/งการดํารงเพศพระภิกษุว/าต#องไม/เคย
ต#องคําวินิจฉัยลงโทษในอธิกรณ�ท่ีพึงรังเกียจมาก/อนอธิกรณ�นั้น เม่ือกล/าวตามศัพท� ก็คือ เรื่องราวท่ี
เกิดข้ึน และสงฆ�จะต#องจัดทําให#สําเร็จมีการอุปสมบทท่ี เรียกว/ากิจจาธิกรณ� เปDนต#น แต/ในท่ีนี้
หมายถึง อธิกรณ�ท่ีเปDนเรื่องราวในทางเสียหาย หมายถึง ตัวภิกษุเองก/อเรื่องข้ึน หรือพัวพันกับ 
เรื่องราวท่ีเปDนไปในทางเสียหายเม่ือมีคําวินิจฉัยลงโทษจากผู#ปกครองท่ีพิจารณาอธิกรณ�นั้นแล#วอย/าง
นี้ถือว/าขาดคุณสมบัติ ดังนั้นจึงกําหนดว/าต#องไม/เคยต#องคําวินิจฉัยลงโทษในอธิกรณ�ท่ีพึงรังเกียจมา
ก/อนจริงอยู/แม#ในกฎมหาเถรสมาคมจะกําหนดลักษณะไว#ตามนี้ แต/ในความเปDนจริงแล#ว พระภิกษุผู#ถูก
คําวินิจฉัยลงโทษในอธิกรณ�ท่ีพึงรังเกียจนั้น อาจไม/มีความผิดตามท่ีถูกลงโทษก็เปDนได#หากแต/ถูกการ
กระทําอันไม/ชอบมาพากลบางอย/างสร#างเรื่องสร#าง หลักฐานจนแนบเนียนก็เปDนได#จึงเปDนสิ่งท่ี
พระภิกษุพึงสําเหนียก และระมัดระวังในเรื่องเหล/านี้ให#มาก ในส/วนของท/านผู#วินิจฉัยเองก็ตามทีคง
ต#องใช#วิจารณญาณให#มากเช/นเดียวกัน มิเช/นนั้นจะเปDนการสนับสนุนผู#ไม/ประสงค�ดีไปเสียอันมีผลต/อ
บุคลากรของพระศาสนาท้ังมีผลต/ออายุและความม่ันคงของพระศาสนาด#วย 
  ในข#อ 7) นั้นกําหนดเอาประวัติแห/งการดํารงตําแหน/งในชั้นต#นๆ มาก/อนแล#วโดย
กําหนดว/าต#องไม/ถูกถอดถอน หรือถูกปลดจากตําแหน/งใด เพราะความผิดมาก/อนมีข#อท่ีควรพิจารณา
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ดังนี้ การปลด หรือถูกถอดถอนนั้น เปDนโทษทางจริยาพระสังฆาธิการเหตุเพราะละเมิดจริยา         
พระสังฆาธิการอย/างร#ายแรงต#องไม/ถูกถอดถอนจากตําแหน/ง เพราะความผิดเหตุเพราะละเมิดจริยา
พระสังฆาธิการอย/างร#ายแรงนั่นเอง 
  จากข#อความข#างต#นท่ีกล/าวแล#วนั้นผู#วิจัยมีความเห็นพอสรุปได#ดังนี้ คือในการ
พิจารณาแต/งต้ังพระสังฆาธิการนั้น สามารถกล/าวโดยสรุปได# 3 ข#อใหญ/ คือ 1) พิจารณาจากพรรษา  
2) พิจารณาจากประสบการณ�ทํางาน 3) พิจารณาจากความประพฤติท่ีดีงาม 
  ซ่ึงจะเห็นได#ว/าท่ีผู#วิจัยได#ทําการแบ/งย/อให#เหลือ 3 หมวด ในการพิจารณานั้นเพ่ือให#
โครงสร#างท่ีพิจารณาได#ง/ายยิ่งข้ึน และเพ่ือการเข#าใจได#ง/ายผู#วิจัยได#ทําโครงสร#างพอสรุปได#ดังนี้ 
 

 
  
ภาพท่ี 2.5 สรุปหลักพิจารณาการแต/งต้ังพระสังฆาธิการ 
ท่ีมา: พระศรีศาสนวงศ� (2551) 
  
 การพิจารณาภิกษุผู#เข#ารับตําแหน/งพระสังฆาธิการนั้นผู#ศึกษาได#แบ/งเปDน 3 หมวด
การพิจารณาจาก 7 ข#อ การพิจารณาดังนี้ 1) พรรษาในข#อพิจารณาเรื่องพรรษานี้คงไม/ต#องกล/าวไว#ให#

พรรษา ประสบการณ� ความประพฤติท่ีดีงามงาม 

พรรษา 
สมควรแก/ตําแหน/ง 

ความรู#ความสามารถสมควร
แก/ตําแหน/ง 

ความประพฤตเิรียบร#อยตาม
พระธรรมวินัย 

ฉลาดสามารถในการปกครอง
คณะสงฆ� 

ไม/เปDนผู#มรี/างกายทุพพลภาพ 

ไม/เคยต#องคําวินิจฉัยลงโทษใน
อธิกรณ� 

ไม/เคยถูกถอดถอนหรือถูกปลดจาก
ตําแหน/งใด 

การพิจารณาแต/งตั้งพระสังฆาธิการ 
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มากความแต/จะพอสรุปได#ว/าการดํารงตําแหน/งพระสังฆาธิการนั้นจักพิจารณาภิกษุผู#มีพรรษากาล
ต้ังแต/ 5 พรรษาข้ึนไป เข#ารับตําแหน/งส/วนจะเปDนตําแหน/งใดนั้นข้ึนอยู/กับความเหมาะสมของพรรษาผู#
จักได#รับพิจารณานั่นเอง 2) ประสบการณ�ในข#อนี้ผู#ศึกษามีความเห็นว/าเปDนข#อท่ีสามารถบ/งไปถึงด#าน
การศึกษาคือความรู#และความสามารถในด#านการปกครองและการบริหารจึงจัด 2 ข#อกล/าว คือข#อ (2) 
และ (4) เข#าในหมวดนี้หากมีการถามว/าเหตุใดจึงจัดการศึกษาเข#าในหมวดประสบการณ�เนื่องจาก
ความรู#นั้นมิใช/เฉพาะด#านการเรียนรู#ภายในสถาบันเพียงอย/างเดียวแต/หากว/าความรู#สามารถศึกษาได#
จากการปฏิบัติจริงหรือการได#พบและคลุกคลีอยู/ในวงการนั้นๆ ก็สามารถกล/าวได#ว/าเปDนผู#มีความรู#ใน
ด#านนั้นๆ หรือเรียกว/าผู#ชํานาญการก็อาจเปDนไปได# 3) ความประพฤติดีงามในข#อนี้ผู#วิจัยได#มีความเห็น
ว/าความประพฤติท่ีดีงามนั้นบ/งบอกถึงศีลาจารวัตรอันดีงาม คือต#องเปDนผู#ท่ีรักษาศีลและมีระเบียบ
วินัยอันเคร/งครัดซ่ึงสามารถขยายผลไปถึงด#านสุขภาพท่ีตามมา และด#านความด/างพลอยอันเกิดจาก
อธิกรณ�และเปDนนํามาซ่ึงความเชื่อม่ันกล/าวคือบุคคลรอบข#างมีศรัทธาในตัวภิกษุนั้นเปDนอย/างดีจึงได#
รวมเอาข#อพิจารณาท่ี (3), (5), (6), (7) มาไว#ในหมวดนี้เพ่ือเปDนการเข#าใจได#ง/ายจากการพิจารณา
คุณสมบัติพระสังฆาธิการท่ีจะดํารงตําแหน/งท่ีได#กล/าวไว#แล#วนั้นต/อไปจะได#ขยายถึงการพิจารณา
แต/งต้ังพระสังฆาธิการในระดับต/างๆ ดังนี้คือ 
 1. ระดับเจ#าคณะใหญ/ 
  การพิจารณาแต/งต้ังพระสังฆาธิการในระดับเจ#าคณะใหญ/นั้นได#กําหนดไว#ว/า
“พระภิกษุผู#จะดํารงตําแหน/งเจ#าคณะใหญ/ (กฎมหาเถรสมาคมฉบับท่ี 24, พ.ศ. 2541: ส/วนท่ี 1 ข#อ 7) 
ต#องมีคุณสมบัติโดยเฉพาะอีกส/วนหนึ่ง คือ (1) มีพรรษาพ#น 30 และ (2) มีสมณศักด์ิไม/ตํ่ากว/ารอง
สมเด็จพระราชาคณะ” 
  เจ#าคณะใหญ/นั้นเปDนตําแหน/งผู#ปกครองคณะสงฆ�ซ่ึงเม่ือกล/าวโดยตําแหน/งนี้ได#
ตราไว#ในกฎมหาเถรสมาคมฉบับท่ี 23 (พ.ศ. 2541) หมวด 2 ว/าด#วยระเบียบการปกครองคณะสงฆ�
ส/วนกลาง ดังนั้น ตําแหน/งเจ#าคณะใหญ/นี้จึงจัดเปDนตําแหน/งพระสังฆาธิการในส/วนกลางและเปDน
ตําแหน/งเดียวเท/านั้นท่ีเปDนส/วนกลางเขตปกครองคณะสงฆ�ท่ีเจ#าคณะใหญ/มีอํานาจหน#าท่ีในการ
ปกครอง เรียกว/า หน ซ่ึงมีข#อกําหนดในกฎมหาเถรสมาคมฉบับท่ี 23 (พ.ศ. 2541) หมวด 2 ข#อ 6 ดังนี้ 
  ในส/วนของคณะสงฆ�ฝWายมหานิกายแบ/งเปDน 4 หน มีตําแหน/งเจ#าคณะใหญ/        
4 ตําแหน/ง คือ 
  1.  เจ#าคณะใหญ/หนกลางมีเขตปกครอง 6 ภาค คือ ภาค 1 ภาค 2 ภาค 3 ภาค
13 ภาค 14 ภาค 15 
  2. เจ#าคณะใหญ/หนเหนือมีเขตปกครอง 4 ภาค คือ ภาค 4 ภาค 5 ภาค 6 ภาค 7 
  3. เจ#าคณะใหญ/หนตะวันออกมีเขตปกครอง 5 ภาค คือ ภาค 8 ภาค 9 ภาค 10
ภาค 11 ภาค 12  
  4. เจ#าคณะใหญ/หนใต#มีเขตปกครอง 3 ภาค คือ ภาค 16 ภาค 17 ภาค 18 
  ในส/วนของคณะสงฆ�ฝWายธรรมยุตินิกายมีตําแหน/งเจ#าคณะใหญ/คณะธรรมยุต
ปฏิบัติหน#าท่ีในเขตปกครองคณะสงฆ�ธรรมยุตทุกภาค 
 2. ระดับเจ#าคณะภาค 
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  การพิจารณาแต/งต้ังพระสังฆาธิการในระดับเจ#าคณะภาคนั้นได#กําหนดไว#ในข#อ 
10 ความว/า พระภิกษุผู#จะดํารงตําแหน/งเจ#าคณะภาคต#องมีคุณสมบัติโดยเฉพาะอีกส/วนหนึ่ง คือ (1) มี
พรรษาพ#น 20 และ (2) กําลังดํารงตําแหน/งรองเจ#าคณะภาคนั้นมาแล#วไม/ตํ่ากว/า 2 ปY หรือ (3) กําลัง
ดํารงตําแหน/งเจ#าคณะจังหวัดในภาคนั้นมาแล#วไม/ต่ํากว/า 4 ปY หรือ (4) มีสมณศักด์ิไม/ตํ่ากว/าพระราชา
คณะชั้นเทพหรือ (5) เปDนพระราชาคณะซ่ึงเปDนพระคณาจารย�เอกหรือเปDนเปรียญธรรม 9 ประโยค 
  สําหรับการแต/งต้ังเจ#าคณะภาคนั้นได#มีกําหนดไว#ในข#อ 11 ความว/า ในการ
แต/งต้ังเจ#าคณะภาคเปDนหน#าท่ีของเจ#าคณะใหญ/พิจารณาคัดเลือกพระภิกษุผู#มีคุณสมบัติตามข#อ 6 
และข#อ 10 เสนอมหาเถรสมาคมพิจารณาเพ่ือมีพระบัญชาแต/งต้ังตามมติมหาเถรสมาคม เจ#าคณะ
ภาคอยู/ในตําแหน/งคราวละ 4 ปY และอาจได#รับแต/งต้ังอีกได#ในกรณีท่ีเจ#าคณะภาคพ#นจากตําแหน/ง
ก/อนวาระให#เจ#าคณะภาคซ่ึงได#รับแต/งต้ังแทนอยู/ในตําแหน/งตามวาระของผู#ซึ่งตนแทน 
 3. ระดับเจ#าคณะจังหวัด 
  เจ#าคณะจังหวัด (กฎมหาเถรสมาคมฉบับท่ี 23, 2541: ส/วนท่ี 2 ข#อ 14) หมายถึง
เจ#าคณะกรุงเทพมหานครและเจ#าคณะจังหวัดนอกจากกรุงเทพมหานคร 
  พระภิกษุผู#จะดํารงตําแหน/งเจ#าคณะจังหวัดต#องมีคุณสมบัติโดยเฉพาะอีกส/วนหนึ่ง
คือ (1) มีพรรษาพ#น 10 กับมีสํานักอยู/ในเขตจังหวัดนั้นและ (2) กําลังดํารงตําแหน/งรองเจ#าคณะ
จังหวัดนั้นมาแล#วไม/ต่ํากว/า 2 ปY หรือ (3) กําลังดํารงตําแหน/งเจ#าคณะอําเภอในจังหวัดนั้นมาแล#วไม/ตํ่า
กว/า 4 ปYหรือ 4) มีสมณศักด์ิไม/ตํ่ากว/าพระราชาคณะชั้นสามัญหรือเปDนพระคณาจารย�โทข้ึนไปหรือ
เปDนเปรียญธรรมไม/ต่ํากว/า 6 ประโยค 
  ถ#าคัดเลือกพระภิกษุผู#มีคุณสมบัติตาม (2) (3) หรือ (4) ไม/ได#หรือได#แต/ไม/
เหมาะสม มหาเถรสมาคมอาจพิจารณาผ/อนผันได#เฉพาะกรณี (กฎมหาเถรสมาคมฉบับท่ี 23, 2541: 
ส/วนท่ี 3 ข#อ 14) ในการแต/งต้ังเจ#าคณะจังหวัดในภาคใดให#เจ#าคณะภาคนั้นพิจารณาคัดเลือก
พระภิกษุผู#มีคุณสมบัติตามข#อ 6 และข#อ 14 เสนอเจ#าคณะใหญ/พิจารณาเพ่ือมีพระบัญชาแต/งต้ังตาม
มติมหาเถรสมาคม 
 4. ระดับเจ#าคณะอําเภอ 
  เจ#าคณะอําเภอ (กฎมหาเถรสมาคม ฉบับท่ี 23, 2541: ส/วนท่ี 3 ข#อ 14) 
หมายถึงเจ#าคณะเขตในกรุงเทพมหานคร เจ#าคณะอําเภอในจังหวัดนอกจากกรุงเทพมหานคร 
  พระภิกษุผู#จะดํารงตําแหน/งเจ#าคณะอําเภอต#องมีคุณสมบัติโดยเฉพาะอีกส/วน
หนึ่งคือ 1) มีพรรษาพ#น 10 กับมีสํานักอยู/ในเขตจังหวัดนั้นและ (2) กําลังดํารงตําแหน/งรองเจ#าคณะ
อําเภอนั้นมาแล#วไม/ตํ่ากว/า 2 ปY หรือ (3) กําลังดํารงตําแหน/งเจ#าคณะตําบลในอําเภอนั้นมาแล#วไม/ตํ่า
กว/า 4 ปY หรือ (4) มีสมณศักด์ิไม/ตํ่ากว/าชั้นสัญญาบัตรหรือเปDนพระคณาจารย�ตรีข้ึนไป หรือเปDน
เปรียญธรรมไม/ต่ํากว/า 4 ประโยค 
 5. ระดับเจ#าคณะตําบล 
  เจ#าคณะตําบล (กฎมหาเถรสมาคมฉบับท่ี 23, 2541: ส/วนท่ี 2 ข#อ 14) หมายถึง
เจ#าคณะแขวงในกรุงเทพมหานครและเจ#าคณะตําบลในจังหวัดนอกจากกรุงเทพมหานคร 
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  พระภิกษุผู#จะดํารงตําแหน/งเจ#าคณะตําบลต#องมีคุณสมบัติโดยเฉพาะอีกส/วนหนึ่ง
คือ (1) มีพรรษาพ#น 5 กับมีสํานักอยู/ในเขตอําเภอนั้นและ (2) กําลังดํารงตําแหน/งรองเจ#าคณะตําบล
นั้นมาแล#วไม/ตํ่ากว/า 2 ปY หรือ (3) กําลังดํารงตําแหน/งเจ#าอาวาสในตําบลนั้นมาแล#วไม/ตํ่ากว/า 4 ปY 
หรือ (4) เปDนพระภิกษุมีสมณศักด์ิหรือเปDนพระคณาจารย�หรือเปDนเปรียญธรรมหรือเปDนนักธรรมชั้นเอก 
 6. ระดับเจ#าอาวาส 
  เจ#าอาวาส (กรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ, 2542) ผู#มีอํานาจสูงสุดภายใน
วัด คือ เจ#าอาวาสวัด ซ่ึงเปDนพระสังฆาธิการอันดับท่ี 9 ตามกฎมหาเถรสมาคมเจ#าอาวาสวัดเปDนผู#มี
ความรับผิดชอบต/อการพระศาสนาอย/างยิ่งใหญ/ เพราะต#องทําหน#าท่ีเปDนผู#ปกครองวัดและเปDนผู#แทน
วัดเนื่องจากวัดมีฐานะเปDนนิติบุคคล คือ บุคคลตามกฎหมาย ดังนั้นเจ#าอาวาสจึงมีฐานะเปDนเจ#า
พนักงานตามความในประมวลกฎหมายอาญาตามมาตรา 45 กล/าวว/า “ให#ถือว/าพระภิกษุซ่ึงได#รับ
แต/งต้ังให#ดํารงตําแหน/งในการปกครองคณะสงฆ� และไวยาวัจกรเปDนเจ#าพนักงานตามความในประมวล
กฎหมายอาญา” ตําแหน/งเจ#าอาวาสจึงเปDนตําแหน/งสําคัญยิ่ง 
  พระภิกษุผู#จะดํารงตําแหน/งเจ#าอาวาสต#องมีคุณสมบัติโดยเฉพาะอีกส/วนหนึ่ง
(พระศรีศาสนวงศ�, 2551) คือ 1. มีพรรษา 5 และ 2. เปDนผู#ทรงเกียรติคุณเปDนท่ีเคารพนับถือของ
บรรพชิตและคฤหัสถ�ในถ่ินนั้น 
  ในการแต/งต้ังเจ#าอาวาสนอกจากพระอารามหลวงในตําบลใดให#เปDนหน#าท่ีของ
เจ#าคณะอําเภอ รองเจ#าคณะอําเภอ เจ#าคณะตําบล รองเจ#าคณะตําบล เจ#าสังกัด ถ#าไม/มีรองเจ#าคณะ
อําเภอ ไม/มีรองเจ#าคณะตําบล ให#เจ#าคณะอําเภอ เลือกเจ#าอาวาสในตําบลนั้น รวมกันท้ังหมดไม/น#อย
กว/า 3 รูป ร/วมกันพิจารณาคัดเลือกพระภิกษุผู#มีคุณสมบัติตามข#อ 6 และข#อ 26 แล#วให#เจ#าคณะ
อําเภอรายงานเสนอเจ#าคณะจังหวัดเพ่ือพิจารณาแต/งต้ัง 
  ถ#าพระภิกษุผู#จะดํารงตําแหน/งเจ#าอาวาสนั้นดํารงตําแหน/งเจ#าคณะจังหวัดอยู/ด#วย
ให#เจ#าคณะอําเภอรายงานเสนอเจ#าคณะภาคเพ่ือเจ#าคณะภาคพิจารณาแต/งต้ัง 
  ในส/วนเจ#าอาวาสพระอารามหลวงนั้นพระภิกษุจะดํารงตําแหน/งเจ#าอาวาสพระ
อารามหลวงในกรุงเทพมหานครต#องมีคุณสมบัติโดยเฉพาะอีกส/วนหนึ่ง (พระศรีศาสนวงศ�, 2551) คือ  
(1) มีพรรษาพ#น 10 (2) เปDนผู#ทรงเกียรติคุณเปDนท่ีเคารพนับถือของบรรพชิต และคฤหัสถ�และ (3) มี
สมณศักด์ิ (ก) ไม/ต่ํากว/าพระราชาคณะชั้นราชสําหรับพระอารามหลวงชั้นเอก (ข) ไม/ตํ่ากว/าพระราชา
คณะชั้นสามัญสําหรับพระอารามหลวงชั้นโท (ค) ไม/ตํ่ากว/าพระครูผู#ช/วยเจ#าอาวาสชั้นเอกสําหรับพระ
อารามหลวงชั้นตรี 
  สําหรับพระภิกษุผู#จะดํารงตําแหน/งเจ#าอาวาสพระอารามหลวงในจังหวัดอ่ืน
นอกจากกรุงเทพมหานครต#องมีคุณสมบัติโดยเฉพาะอีกส/วนหนึ่ง (พระศรีศาสนวงศ�, 2551) คือ 1) มี
พรรษาพ#น 10 2) เปDนผู#ทรงเกียรติคุณเปDนท่ีเคารพนับถือของบรรพชิตและคฤหัสถ�และ 3) มีสมณศักด์ิ 
(ก) ไม/ตํ่ากว/าพระราชาคณะชั้นสามัญสําหรับพระอารามหลวงชั้นเอก (ข) ไม/ตํ่ากว/าพระครูผู#ช/วยเจ#า
อาวาสชั้นเอกสําหรับพระอารามหลวงชั้นโท (ค) ไม/ตํ่ากว/าพระครูผู#ช/วยเจ#าอาวาสชั้นโทหรือพระครู
สัญญาบัตรท่ีมีนิตยภัตไม/ต่ํากว/าพระครูผู#ช/วยเจ#าอาวาสชั้นโทสําหรับพระอารามหลวงชั้นตรี 
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  ในการแต/งต้ังเจ#าอาวาสพระอารามหลวงให#เปDนหน#าท่ีของเจ#าคณะจังหวัดพิจารณา
คัดเลือกพระภิกษุผู#มีคุณสมบัติตามข#อ 6 และข#อ 29 หรือ ข#อ 30 แล#วแต/กรณีเสนอผู#บังคับบัญชา
ตามลําดับเพ่ือมหาเถรสมาคมพิจารณา 
  ถ#าพระภิกษุผู#จะดํารงตําแหน/งเจ#าอาวาสพระอารามหลวงตามข#อ 29 หรือ ข#อ 30 
แล#วแต/กรณีดํารงตําแหน/งเจ#าคณะจังหวัดอยู/ด#วยให#เปDนหน#าท่ีของเจ#าคณะภาคเปDนผู#ดําเนินการ     
(พระศรีศาสนวงศ�, 2551) 
 บทบาทพระสังฆาธิการ 
 พระธรรมญาณมุนี (2548) กล/าวว/า พระสังฆาธิการมีบทบาทหน#าท่ีในการปกครอง
คณะสงฆ�โดยมีหลักการปกครอง คือ มุ/งความสงบเรียบร#อยมุ/งความเจริญงอกงามและมุ/งความสามัคคี
ปรองดอง ซ่ึงท้ัง 3 ประการ นี้เปDนเครื่องวัดสมรรถภาพของการปกครอง ส/วนพระครูมงคลศีลวงศ� 
และคนอ่ืนๆ (2548) กล/าวว/า พระสังฆาธิการระดับเจ#าอาวาสทุกรูปต#องพัฒนาตนเองให#อยู/ในระเบียบ
วินัยก/อนเปDนประการแรก ประการท่ีสองจะต#องมีรูปแบบการปกครองในวัดวาอารามให#เรียบร#อย 
และประการสุดท#ายจะต#องจัดรูปแบบในการศึกษาเล/าเรียนแผนกพระปริยัติธรรมข้ึนเช/นแผนก
นักธรรมแผนกบาลีข้ึนในวัดของตน นอกจากนี้จะต#องอบรมวิป>สสนากรรมฐานให#กับพระภิกษุสามเณร 
เรียกว/าพัฒนาจิตใจของพระภิกษุสามเณรให#มีความม่ันคง เพ่ือพระภิกษุสามเณรจะได#นําหลักการ
พัฒนาจิตใจนี้ไปสู/เด็ก หรือเยาวชน หรือยุวพุทธ ให#หันเข#ามาศึกษาหาความรู#ด#านพระพุทธศาสนา 
เรียกว/าจริยธรรม การให#การศึกษาด#านจริยธรรม ก็คือ การเปKดโรงเรียนพระพุทธศาสนาวันอาทิตย�ข้ึน
การเปKดโรงเรียนเด็กเล็กท่ีเรียกว/าเด็กก/อนเกณฑ� ซ่ึงเปDนโครงการของมหาเถรสมาคมก็เพ่ือเปDนการชัก
จูงเด็กเล็กให#หันเข#ามาพ่ึงพระสงฆ� พระสงฆ�ก็มีบทบาทช/วยเหลือเด็กเล็กด#วย เมตตาธรรม เด็กเล็ก
เหล/านี้ก็คือลูกหลานชาวบ#านท่ีต#องออกไปประกอบอาชีพ เม่ือวัดรับดูแลลูกหลานให#ความเลื่อมใส
ศรัทธาต/อวัดต/อพระพุทธศาสนาก็บังเกิดข้ึน กับประชาชนจึงเห็นได#ว/าพระสังฆาธิการระดับเจ#าอาวาส 
นอกจากจะมีหน#าท่ีในการดูแลวัดพัฒนาวัดแล#วยังต#องช/วยเหลือ และพัฒนาชุมชนพร#อมกันไปด#วย 
 ผลจากการศึกษาของพระมหาชวลิต ชาตเมธี (2552) พบว/า บทบาทของพระสังฆาธิการ
ในการบริหารกิจการคณะสงฆ�ในจังหวัดภูเก็ต พบว/า พระสังฆาธิการมีบทบาทในการบริหารกิจการ
คณะสงฆ�ท้ัง 6 ด#าน โดยภาพรวมอยู/ในระดับปานกลางและเม่ือจําแนกเปDนรายด#านพบว/าพระภิกษุ
สามเณรมีความคิดเห็นต/อบทบาทในการบริหารกิจการคณะสงฆ�ของพระสังฆาธิการในจังหวัดภูเก็ต 
ในด#านการปกครอง และด#านการสาธารณูปการอยู/ในระดับมาก ส/วนด#านการเผยแผ/พระพุทธศาสนา
ด#านการศาสนศึกษา ด#านการสาธารณสงเคราะห� และด#านการศึกษาสงเคราะห�อยู/ในระดับปานกลาง 
การเปรียบเทียบความคิดเห็นเก่ียวกับบทบาทของพระสังฆาธิการในการบริหารกิจการคณะสงฆ� 
จําแนกตามป>จจัยส/วนบุคคล พบว/าพระภิกษุสามเณรในจังหวัดภูเก็ตมีความคิดเห็นแตกต/างกันตาม
สถานภาพ อายุ จํานวนพรรษาวุฒิ การศึกษา สามัญวุฒิ การศึกษาทางธรรมอย/างมีนัยสําคัญทางสถิติ
ท่ีระดับ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานท่ีต้ังไว#ส/วนพระภิกษุสามเณรท่ีมีวุฒิการศึกษาทางเปรียญธรรม
ต/างกันมีความคิดเห็นต/อบทบาทของพระสังฆาธิการในการบริหารกิจการคณะสงฆ�ในจังหวัดภูเก็ตไม/
แตกต/างกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานท่ีต้ังไว#ส/วนพระมหามณเฑียร วรธมฺโม (2552) พบว/าบทบาทของ     
พระสังฆาธิการในการบริหารกิจการคณะสงฆ�จังหวัดพังงาโดยภาพรวม อยู/ในระดับปานกลาง และเม่ือ



 36 

พิจารณาเปDนรายด#าน พบว/า ด#านการศาสนศึกษา และด#านการศึกษาสงเคราะห� อยู/ในระดับปาน
กลางสําหรับด#านอ่ืนๆ คือ ด#านการเผยแผ/พระพุทธศาสนา ด#านการปกครอง ด#านการสาธารณูปการ 
และด#านการสาธารณสงเคราะห�อยู/ในระดับมาก ผลการเปรียบเทียบระดับบทบาทของพระสังฆาธิการ
ในการบริหารกิจการคณะสงฆ�จังหวัดพังงา จําแนกตามสถานภาพส/วนบุคคล คือ ตําแหน/งพระสังฆาธิการ 
อายุ จํานวนพรรษา วุฒิทางการศึกษา สายสามัญวุฒิทางการศึกษา ทางธรรม และวุฒิทางการศึกษา ทาง
เปรียญธรรม พบว/า พระสังฆาธิการท่ีมีอายุ และจํานวนพรรษาต/างกัน มีบทบาทในการบริหารกิจการคณะ
สงฆ�แตกต/างกันจึงยอมรับสมมติฐานท่ีตั้งไว# ส/วนพระสังฆาธิการท่ีมีตําแหน/งวุฒิทางการศึกษา สายสามัญวุฒิ
ทางการศึกษาทางธรรม และวุฒิทางการศึกษาทางเปรียญธรรมต/างกัน มีบทบาทในการบริหารกิจการคณะ
สงฆ�ไม/แตกต/างกันจึงปฏิเสธสมมติฐานท่ีตั้งไว# 
 พระสังฆาธิการเปDนนามบัญญัติตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ� พ.ศ. 2505 ซ่ึงแก#ไข
เพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติคณะสงฆ� (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2535 ได#กําหนดบทบาทอํานาจหน#าท่ีการ
ปกครองคณะสงฆ�ในเขตปกครองของตน ได#แก/ การรักษาความเรียบร#อยดีงามการศาสนศึกษาการเผย
แผ/พระพุทธศาสนาการสาธารณูปการ การศึกษาสงเคราะห�และการสาธารณสงเคราะห�รวมท้ังการ
นิคหกรรม หรือการวินิจฉัยอธิกรณ� หรือความผิดทางพระธรรมวินัยของพระภิกษุ 
 กฎมหาเถรสมาคมฉบับท่ี 24 (พ.ศ. 2541) ว/าด#วยการแต/งต้ังถอดถอนพระสังฆาธิการ  
ได#กําหนดจริยาพระสังฆาธิการซ่ึงพระสังฆาธิการต#องปฏิบัติตามบทบาทของพระสังฆาธิการดังต/อไปนี้ 
 1. ต#องเคารพเอ้ือเฟSNอต/อกฎหมายพระราชบัญญัติคณะสงฆ� กฎกระทรวง กฎมหา
เถรสมาคม ข#อบังคับ ระเบียบ คําสั่ง มติ ประกาศ พระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช และปฏิบัติตามพระ
ธรรมวินัยโดยเคร/งครัด 
 2. ต#องเชื่อฟ>งและปฏิบัติตามคําสั่งของผู#บังคับบัญชา ซ่ึงสั่งโดยชอบด#วยอํานาจ
หน#าท่ีถ#าไม/เห็นพ#องด#วยคําสั่งนั้น ให#เสนอความเห็นทัดทานเปDนลายลักษณ�อักษรภายใน 15 วัน นับ
แต/วันท่ีได#รับทราบคําสั่ง และเม่ือได#ทัดทานดังกล/าวมานั้น แล#วแต/ผู#สั่งมิได#ถอน หรือแก#คําสั่งนั้น     
ถ#าคําสั่งนั้นไม/ผิดพระวินัยต#องปฏิบัติตามต#องรายงานจนถึงผู#สั่ง ในกรณีมีการทัดทานคําสั่งให#ผู#สั่ง
รายงานเรื่องท้ังหมดไปยังผู#บังคับบัญชาเหนือตน เพ่ือพิจารณาสั่งการต/อไปในการปฏิบัติหน#าท่ีห#ามทํา
ข#ามผู#บังคับบัญชาเหนือตนเว#นแต/จะได#รับอนุญาตพิเศษเปDนครั้งคราว 
 3. ต#องต้ังใจปฏิบัติหน#าท่ีด#วยความระมัดระวังมิให#เกิดความเสียหายแก/การคณะสงฆ� 
และการพระศาสนาและห#ามมิให#ละท้ิงหน#าท่ีโดยไม/มีเหตุอันควร 
 4. ต#องปฏิบัติหน#าท่ีโดยชอบและห#ามมิให#ใช#อํานาจหน#าท่ีในทางท่ีไม/สมควร 
 5. ต#องสุภาพเรียบร#อยต/อผู#บังคับบัญชาเหนือตนและผู#อยู/ในปกครอง 
 6. ต#องรักษาส/งเสริมสามัคคีในหมู/คณะและช/วยเหลือซ่ึงกันและกันในทางท่ีชอบ 
 7. ต#องอํานวยความสะดวกในหน#าท่ีการคณะสงฆ�และการพระศาสนา 
 8. ต#องรักษาข#อความอันเก่ียวกับการคณะสงฆ�ท่ียังไม/ควรเปKดเผย 
 ท้ัง 8 ข#อ นี้เปDนจริยาอันพระสังฆาธิการต#องถือปฏิบัติตามโดยเคร/งครัดเพราะละเมิด
แล#วย/อมได#รับโทษฐานละเมิดจริยา 
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2.4 แนวคิดเก่ียวกับการบริหารคณะสงฆ'ยุคใหม* 
 การบริหารกิจการคณะสงฆ� เปDนการบริหารงานของคณะสงฆ�ท่ีจําเปDนต#องให#ความสําคัญ
ต/อการดูแลคณะสงฆ� ดังนั้นจึงได#มีการออกพระราชบัญญัติคณะสงฆ� คือ รูปแบบของการปกครองสงฆ�
ไว#เพ่ือเปDนรูปแบบของการดูแลและการปกครองคณะให#อยู/อย/างเปDนระเบียบเรียบร#อยดีงาม 
 พระราชบัญญัติการดูแลกิจการคณะสงฆ�มีระเบียบการดังนี้ 
 1. รัฐและมหาเถรสมาคมควรร/วมกําหนดนโยบายให#พุทธศาสนิกชนไปวัดในวันอาทิตย�เพ่ือ
ปลูกฝ>งให#คนไทยใกล#ชิดศาสนธรรม และสามารถนําหลักศาสนธรรมปรับใช#ในวิถีชีวิตตนได# 
 2. สถาบันผลิตพระสังฆาธิการควรกําหนดนโยบายแผนและมาตรการในการพัฒนา
ศักยภาพของพระสงฆ�ให#เปDนผู#มีความพร#อมในด#านการบริหารวัด เพ่ือเปDนแหล/งเรียนรู#เปDนแหล/งฟSNนฟู
และพัฒนาจิตใจ และพัฒนาตนให#ถึงพร#อมในการปฏิบัติภารกิจท้ัง 6 ด#าน ของคณะสงฆ�รวมท้ังเปDน
กัลยาณมิตรของศาสนิกชนสามารถปลูกฝ>งและฝaกอบรมให#เยาวชนมีสัมมาทิฐิในการดํารงชีวิต 
 3. วัดควรปรับเปลี่ยนบทบาทให#ทันกับสังคมในเชิงรุก คือ จัดโครงการและกิจกรรมท่ีเปDน
ประโยชน�ต/อสังคมโดยรวม และมีบทบาทในการเสริมสร#างความเข#มแข็งของชุมชนโดยดึงศาสนิกชน
เข#ามามีส/วนร/วมในกิจกรรมของวัดและพระเข#าไปมีส/วนร/วมในกิจกรรมพัฒนาสังคมและชุมชนมี
ภาครัฐสนับสนุนงบประมาณ 
 4. มหาเถรสมาคมควรมีมาตรการให#ยุติพุทธพาณิชย�อันเปDนการลดความศรัทธาของศาสนิกชน 
 5. พระสงฆ�ควรเปDนแบบอย/างท่ีดีในด#านศีลธรรม และจรรยาเพ่ือปลูกศรัทธาให#เกิดข้ึนกับ
ประชาชนในท#องถ่ิน 
 6. ฝWายปกครองคณะสงฆ�ทุกระดับควรให#ความสําคัญแก/วัด และพระสงฆ�ท่ีมีบทบาทให#การ
เสริมสร#างความเข#มแข็งของชุมชน และพัฒนาเยาวชนและศาสนิกชนในแต/ละบทบาทหน#าท่ีตาม     
ภารกิจคณะสงฆ� เช/น สนับสนุนด#านงบประมาณ ความก#าวหน#า ด#านสมณศักด์ิ การพัฒนาศักยภาพ
และเชิดชูยกย/องให#เปDนท่ีประจักษ�แก/หมู/คณะสงฆ� 
 ด#านการปกครอง 
 1. พระสงฆ�ควรศึกษาหลักธรรมให#ถ/องแท#ท้ังปริยัติ และปฏิบัติเพ่ือให#พร#อมท่ีจะปฏิบัติ
ภารกิจท้ัง 6 ด#าน ของคณะสงฆ� 
 2. พระสงฆ�ควรพัฒนาตนให#รอบรู# ท้ังทางโลก และทางธรรมเพ่ือรู# เท/าทันต/อความ
เปลี่ยนแปลงของสังคมอันจะส/งผลต/อศักยภาพในการอบรมพัฒนาจิตการเผยแผ/ศาสนธรรมแก/       
ศาสนิกชน เช/น ด#านการบริหาร ด#านกฎหมาย กฎระเบียบของสงฆ� เปDนต#น 
 3. ระบบการศึกษาของคณะสงฆ�ควรปรับประยุกต�ให#เหมาะกับยุคสมัยแต/คงไว# ซ่ึง       
หลักศาสนธรรม 
 ด#านการศาสนศึกษา 
 1. วัดต#องเปDนแหล/งเรียนรู#ท่ีดีมีการจัดต้ังสถานท่ีเรียน และส/งเสริมการเรียนการสอนต/อ
พระภิกษุสามเณรท่ีสนใจในการเรียนท้ังด#านบาลี และนักธรรม 
 ด#านการเผยแผ/ศาสนธรรม 
 1. วัดต#องพัฒนาให#เปDนหน/วยปฏิบัติในการเผยแผ/ศาสนธรรมท่ีเข#มแข็ง 
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 2. พระสงฆ�ควรเอาใจใส/ในการศึกษาธรรมะ และเพ่ิมศักยภาพในการเผยแผ/ศาสนธรรม 
 3. พระสงฆ�ควรเปDนผู#ให#คําสอนและหลักศาสนธรรมท้ังโดยตรง และโดยทางอ#อม โดยตรง
คือเปDนผู#ให#การฝaกอบรมแก/ศาสนิกชน โดยทางอ#อมคือ การครองตนตามหลักธรรมวินัยซ่ึงจะก/อ
ศรัทธาแก/บุคคลท่ัวไป และการให#การอบรมพัฒนาศักยภาพด#านการอบรมพัฒนาจิต และหลักปริยัติ
ทางศาสนาแก/คณาจารย�วิทยากรผู#ให#การอบรมแก/เยาวชนอีกส/วนหนึ่ง 
 4. พระสงฆ�ควรมีบทบาทเชิงรุกในการสั่งสอนเยาวชนด#านศีลธรรม เช/น เปDนวิทยากรอบรม
ในสถานศึกษา หรือจัดโครงการและกิจกรรมต/างๆ นําศาสนิกชน และเยาวชนเข#ามามีส/วนร/วมในการ
อบรมศาสนธรรม ซ่ึงอาจทําโดยวัด กลุ/มบุคคลโดยมีวัดเปDนแกนนํากลุ/มพระสงฆ� และสื่อมวลชน เปDน
ต#นหากร/วมมือกันหลายจุด และประสานเครือข/ายเปDนร/างแหท่ัวประเทศจะช/วยเหลือสังคมไทยได#
อย/างดียิ่ง 
 5. พระสงฆ�ควรให#การอบรมแก/ผู#ต#องขัง และพนักงานตามโรงงานท่ีไม/มีโอกาสไปฟ>งเทศน�ท่ีวัด 
 ด#านการศึกษาสงเคราะห� 
 1. รัฐบาลควรมีนโยบายสนับสนุนการศึกษาสงเคราะห�ท่ีชัดเจนและต/อเนื่องเช/นการ
สนับสนุนงบประมาณโดยเฉพาะโรงเรียนพระพุทธศาสนาวันอาทิตย�ซ่ึงเปDนการฝaกอบรมคุณธรรม
จริยธรรมแก/เยาวชนโดยแท#จริง และเปDนการอบรมต/อเนื่องต้ังแต/วัยเยาว� 
 2. วัดควรเปDนแหล/งเรียนรู#ของเยาวชนและประชาชนเพ่ือเพ่ิมความเข#มแข็งของชุมชนโดย
เปDนศูนย�กลางประสานวิทยากรช/วยอบรมประชาชนด#านการอาชีพตัวอย/างเช/นหลายๆ วัดได#
ดําเนินการอยู/หรือจัดห#องสมุดชุมชนและพัฒนาวัดให#เปDนแหล/งเรียนรู#ศาสนธรรม ศาสนปฏิบัติเพ่ือให#
ประชาชนได#ศึกษาตามอัธยาศัย 
 ด#านการสาธารณูปการ 
 1. รัฐควรมีนโยบายสนับสนุนการสาธารณูปการท่ีชัดเจนและต/อเนื่อง เช/น สนับสนุนให#วัด
เปDนแหล/งเรียนรู#ของชุมชนด#านการพัฒนาศีลธรรมจริยธรรมขนบธรรมเนียมประเพณี และ
ศิลปวัฒนธรรมของท#องถ่ินเปDนแหล/งรวมองค�ความรู#และภูมิป>ญญาท#องถ่ิน 
 2. วัดควรเปDนแบบอย/างท่ีดีท้ังด#านการอนุรักษ�สิ่งแวดล#อม และเปDนสถานท่ีพักผ/อนหย/อน
ใจท่ีปลอดภัย 
 ด#านสาธารณสงเคราะห� 
 วัดควรเปDนศูนย�กลางสร#างความเข#มแข็งให#กับชุมชน เปDนศูนย�รวมท่ีสร#างคุณธรรม
จริยธรรม และสามัคคีธรรมในท#องถ่ินเปDนศูนย�รวมท่ีสามารถชี้นําทิศทางการพัฒนาชุมชนในทางท่ี
ชอบท่ีควรรวมท้ังปลูกจิตสํานึกให#ประชาชนเข#าใจศาสนธรรมและนําไปใช#ในชีวิตประจําวันได# 
 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห/งชาติได#ระบุถึงภารกิจท่ีสําคัญของการบริหารกิจการ
คณะสงฆ�ในแต/ละด#าน ดังนี้ 
 1. ด#านศาสนศึกษา หมายถึงการจัดการศึกษาปริยัติธรรมและการศึกษาอ่ืนๆ อันควร       
แก/สมณะ ซ่ึงได#แก/ การศึกษาพระปริยัติธรรม หรือการศึกษาธรรมบาลี ซ่ึงป>จจุบันได#จําแนกเปDน    
สองส/วน คือ การศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกธรรมบาลี และการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกสามัญ 
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 2. ด#านศึกษาสงเคราะห�เปDนการจัดการศึกษาสงเคราะห�แก/ประชาชนท่ัวไป ป>จจุบันมีการ
ดําเนินการดังนี้ ศูนย�ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย� ศูนย�อบรมเด็กก/อนเกณฑ�ในวัด โรงเรียนราษฎร�
สงเคราะห�ท่ีวัดสนับสนุน 
 3. ด#านการเผยแผ/ศาสนธรรมเปDนการเผยแผ/ศาสนธรรมดําเนินการใน 2 ลักษณะ คือ เปDน
โครงการปฏิบัติสืบเนื่อง และเปDนโครงการเฉพาะกิจปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาล 
 4. ด#านสาธารณสงเคราะห�เปDนงานเก่ียวกับการสงเคราะห�ชุมชน และสังคมโดยมีวัดและ
พระภิกษุเปDนแกนนํา ได#แก/ โครงการอุปสมบทและบรรพชาพระภิกษุสามเณรภาคฤดูร#อน โครงการ
สงเคราะห�พระภิกษุสามเณร และวัดท่ีประสบภัยและขาดแคลนวัด และเจ#าอาวาสพระภิกษุเปDนผู#นํา
ในการพัฒนาชุมชน และสังคม เช/น ให#สถานท่ีเปDนท่ีจัดประชุมอบรมเยาวชนและประชาชนด#านอาชีพ
ต/างๆ การสร#างถนนเข#าหมู/บ#าน การออมทรัพย� ให#สถานท่ีเปDนแหล/งประปาหมู/บ#าน การสนับสนุน
ทุนการศึกษาเด็กนักเรียน การช/วยเหลือผู#ปWวยผู#ยากไร# เปDนต#น 
 5. ด#านสาธารณูปการเปDนงานท่ีเก่ียวกับการพัฒนาวัด ด#านอาคารสถานท่ี และสิ่งแวดล#อม
เพ่ือให#วัดเอ้ือประโยชน�ตามภารกิจของวัดในด#านอ่ืนๆ การพัฒนาเหล/านี้ได#แก/ การดูแล บํารุงรักษา  
สาธารณสมบัติของวัด การดูแลรักษา และก/อสร#างอาคารสถานท่ี เช/น พระอุโบสถ เมรุ อาคารเรียน
หอธรรม กุฏิ ศาลาการเปรียญ เปDนต#น งานสาธารณูปการแต/ละวัดจะไม/เท/าเทียมกัน มากหรือน#อย
ข้ึนอยู/กับขนาดเศรษฐกิจความต#องการของชุมชน และบารมีของเจ#าอาวาส หรือพระสงฆ�ในวัดเปDนสําคัญ
ท้ังนี้ทางวัดจะได#รับงบประมาณสนับสนุนจากกรมการศาสนาเปDนบางส/วนเรียกว/าเงินอุดหนุนบูรณะวัด 
 6. ด#านการปกครอง งานปกครองของสงฆ�อาศัยพระราชบัญญัติคณะสงฆ� พ.ศ. 2505 
แก#ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2535 โดยลําดับชั้นการปกครองคณะสงฆ�ไว#ดังนี้ มาตรา 20 คณะสงฆ�
ต#องอยู/ภายใต#การปกครองของมหาเถรสมาคม การจัดระเบียบการปกครองคณะสงฆ�ให#เปDนไปตามท่ี
กําหนดในกฎมหาเถรสมาคมและกฎมหาเถรสมาคมฉบับท่ี 15 พ.ศ. 2523 ว/าด#วยระเบียบการ
ปกครองคณะสงฆ� หมวด 2 ระเบียบการปกครองคณะสงฆ�ส/วนกลาง และหมวด 3 ระเบียบการ
ปกครองคณะสงฆ�ส/วนภูมิภาค (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห/งชาติ, อัดสําเนา) 
 พนม พงษ�ไพบูลย� (2538) ได#พูดถึงวัดในฝ>นว/าวัดเปDนแหล/งกลางสําหรับการเรียนรู#ทาง
พระพุทธศาสนาคนไทยเกือบท้ังหมดมีเลือดเนื้อเชื้อไขจิตใจอยู/กับพระพุทธศาสนาอยู/แล#วต้ังแต/เกิด
การเปDนพุทธศาสนิกชนกับการเรียนรู#ทางพระพุทธศาสนา จึงเปDนของคู/กันคนไทยเรียนรู#ด#วยการเปDน
ศิษย�วัดเข#าไปรับใช#พระ ศึกษาจนจบ รอบรู#ขนบธรรมเนียมประเพณีโตข้ึนก็ได#บวชเรียนอยู/ในวัดเม่ือ
เปDนผู#ใหญ/ก็ได#ใช#วัดเปDนท่ีสงบจิต ค#นหาสัจธรรมเก่ียวกับชีวิต วัดจึงเปDนศูนย�รวมท่ีพ่ึงทางใจของ          
พระศาสนิกชนท่ีสําคัญยิ่ง 
 พระธรรมวรนายก (โอภาส  นิรุตฺติเมธี) (2545) ได#กล/าวถึงบทบาทของวัด หรือพระสงฆ�ท่ี
ต#องบริหารดังนี้ 
 1. ทําวัดให#สะอาดร/มรื่นสบายใจ 
 2. ทําตัวให#เปDนตัวอย/างแห/งความดีความสงบดับความเร/าร#อนทางจิตใจ เปDนท่ีพ่ึงสุดท#ายให#
ชุมชน 
 3. ทําประโยชน�ให#ชุมชนเต็มขีดความรู#ความสามารถ 
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 4. จัดหาวัสดุอุปกรณ�การทําบุญเอาไว#ใช#ให#หยิบยืมหรือให#เช/าแล#วแต/กรณี 
 5. จัดให#มีกิจกรรมวันพระ วันสําคัญของชาติ วันสําคัญของศาสนา วันสําคัญของ
พระมหากษัตริย�และกิจกรรมประจําวันตามความเหมาะสม 
 6. จัดวัดให#เปDนแหล/งภูมิป>ญญาสู/ท#องถ่ิน เช/น เปDนอุทยานการศึกษา เปDนพิพิธภัณฑ�ท#องถ่ิน
เปDนท่ีอ/านหนังสือ หรือห#องสมุดประชาชน เปDนศูนย�วิทยาศาสตร�เทคโนโลยี และสิ่งแวดล#อมให#มี
ห#องน้ําห#องสุขา ลานจอดรถ หอกระจายข/าว เพ่ือบริการประชาชนตามสมควรแก/สถานะ 
 พระพิพิธธรรมสุนทร (สุนทร  ญาณสุนฺทโร) ได#กล/าวโดยสรุปว/าการบริหารวัดให#เปDน 7 โรง
คือ (กรมการศาสนา, 2543) 
 1. วัดเปDนโรงธรรม ได#แก/ ต#องพัฒนาวัดให#เปDนท่ีสอนธรรมะให#เปDนสถานท่ีเทศน� วัดใดไม/มี
การสอนธรรมะประชาชนไม/มีการเทศน�ตลอดจนการไหว# พระสวดมนต� ร/วมกับประชาชนวัดนั้นจะ
ค/อยๆ เสื่อมไป 
 2. วัดเปDนโรงทึม คือ เปDนท่ีสวดศพเปDนท่ีเก็บศพเปDนท่ีฝ>งศพนี่เปDนผลประโยชน�ท่ีวัดจะต#อง 
มีอยู/และอย/าไปรังเกียจศพเพราะคนบ#านไหนก็อยากจะตายอยู/บ#านนั้นอยากจะเผาอยู/วัดนั้น 
 3. วัดเปDนโรงละคร คือ เปDนโรงหนังโรงละครต#องจัดท่ีส/วนหนึ่งไว#ประจําอย/าไปรังเกียจโขน
หนังละครเพราะนั่นเปDนการแสดงพ้ืนบ#านเท/ากับว/าเจ#าอาวาสวัดนั้นๆ ได#ศิลปKนไว#ใช#งานในงานต/างๆ 
 4. วัดเปDนโรงพยาบาล วัดจะต#องให#การดูแลเอาใจใส/ประชาชน ในเรื่องสุขภาพพลานามัย
แต/ก/อนแต/ไรมาพระสงฆ�นอกจากมีความรู#ในทางธรรมะแล#วท/านมักจะเรียนเรื่องสมุนไพรต/างๆ ให#การ
สงเคราะห�ประชานด#วยการบําบัดรักษา 
 5. วัดเปDนโรงเรียน ป>จจุบันแม#ไม/ได#สอนในศาลาวัดแต/เจ#าอาวาสจะต#องมีบทบาทใน
โรงเรียนด#วยการให#เห็นว/าโรงเรียนเปDนโรงเรียนวัด 
 6. วัดเปDนโรงแรม หมายถึง การทําวัดให#เปDนท่ีต#อนรับประชาชนเปDนท่ีปฏิสันถารเปDนท่ีพัก
พิงสําหรับพระอาคันตุกะ หรือเปDนท่ีพ่ึงพิงอาศัยของประชาชนเม่ือเกิดภัยพิบัติ 
 7. วัดเปDนโรงงาน คือ วัดต#องมีการก/อสร#าง พระสังฆาธิการแห/งวัดนั้นๆ โดยเฉพาะอย/างยิ่ง
เจ#าอาวาสผู#ช/วยเจ#าอาวาส หรือพระในวัดต#องมีฝYมือ และเนื่องจากวัดมีการก/อสร#างนั่นเองการพัฒนา
ฝYมือของพระเณรในการส/งไปคุมงานไปดูงานไปศึกษางานกับช/าง หรือการผลิตช/างมีความสําคัญ 
 สรุปได#ว/า การบริหารกิจการคณะสงฆ�ท่ีดีนั้น ต#องเปDนไปตามระเบียบมติของคณะสงฆ�และ
จําเปDนต#องให#ทุกส/วนมีส/วนร/วมในการบริหารและดูแลคณะสงฆ�เพ่ือให#ปฏิบัติอย/างถูกต#องสิ่งท่ีดีท่ีสุด
คือ การท่ีทุกฝWายทุกคนท่ีมีส/วนเก่ียวข#องและไม/เก่ียวข#องได#ร/วมมือกันทําหน#าท่ีในการบริหารใน      
ทุกด#านแม#จะเปDนการสอดส/องดูแลก็ถือว/าได#เปDนการดูแลพระศาสนาท่ีดีเปDนการปZองกันผู#ท่ีจะมา  
ปองร#ายเปDนภัยของศาสนาได#ด#วย 
 2.4.1 ความหมายเก่ียวกับการบริหารกิจการคณะสงฆ� การบริหารกิจการคณะสงฆ�เปDนการ
วางแผนการปกครองคณะให#เปDนอยู/ด#วยความเรียบร#อยมีระเบียบแบบแผนท่ีมีการปกครองเปDนคณะ
ให#คณะสงฆ�ได#อยู/อย/างความเปDนระเบียบเรียบร#อยจึงจําเปDนอย/างยิ่งท่ีจะต#องมีการบริหารกิจการคณะ
สงฆ�เพ่ือดูแลในด#านต/างๆ ด#วยความเรียบร#อยจึงได#มีนักวิชาการได#ให#ความหมายของการบริหาร
กิจการคณะสงฆ�ไว# ดังนี้ 
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  พระเมธีธรรมาภรณ� (ประยูร  ธมฺมจิตฺโต) (2539) ได#กล/าวถึง ความหมายของการ
ปกครองคณะสงฆ� หรือการบริหารคณะสงฆ�ตามทัศนะของพระพุทธศาสนาว/าการปกครองตาม
ความหมายในพระพุทธศาสนาเปDนการปกครองเพ่ือการศึกษาการปกครอง และความสงบเรียบร#อยท่ี
เกิดจากการปกครองนั้นมิใช/เปDนจุดหมายในตัวแต/เปDนป>จจัย คือสภาพเอ้ือเพ่ือช/วยให#แต/ละบุคคล
บรรลุจุดหมายแห/งการศึกษาหรือเพ่ือเปDนหลักประกันของการศึกษาท้ังสิ้นถ#าไม/ปกครองด#วย
การศึกษาก็ต#องปกครองด#วยอํานาจเม่ือปกครองด#วยอํานาจก็เกิดความรู#สึกในเชิงปฏิป>กษ�ท่ีเอียงไป
ในทางท่ีขัดแย#งกัน ด#วยเหตุนี้การปกครองแบบใช#อํานาจใช#อาญาและจะเน#นการลงโทษมากยิ่งข้ึน
ตามลําดับไม/ใช/การปกครองแบบพยายามสร#างคนดีแต/เปDนการปกครองแบบกําจัดคนเลวนั่นเอง 
  การบริหารการปกครองคณะสงฆ�ไทยอยู/ภายใต#การปกครองโดยพระราชบัญญัติ    
คณะสงฆ� พ.ศ. 2505 โดยกําหนดอํานาจหน#าท่ีมหาเถรสมาคมในพระราชบัญญัติคณะสงฆ� (ฉบับท่ี 2) 
พ.ศ. 2535 เก่ียวข#องกับการควบคุมและส/งเสริมกิจการคณะสงฆ�ท่ีเคยถูกจัดเปDนอํานาจหน#าท่ีของสังฆ
มนตรีแห/งองค�การ 4 ในพระราชบัญญัติคณะสงฆ� พ.ศ. 2484 ป>จจุบันมหาเถรสมาคมมีอํานาจท่ี
เก่ียวกับงานคณะสงฆ� 6 ด#าน คือ 
  1. ด#านการปกครองคือเปDนแบบแผนท่ีวางไว#เปDนแนวปฏิบัติในการปกครองคณะ
สงฆ�เรียกว/าระเบียบการปกครองคณะสงฆ� 
  2. ด#านการศึกษาเล/าเรียนพระธรรมวินัยท้ังของบรรพชิต และคฤหัสถ�หรือการศึกษา
เล/าเรียนพระปริยัติสัทธรรมโดยแบ/งการศาสนศึกษา 2 แผนก คือ แผนกบาลี และแผนกธรรมรวมถึง
การศึกษา และการจัดให#มีการเรียนพระธรรมวินัยเปDนส/วนหนึ่งเสริมอีกด#วย 
  3. การศึกษาสงเคราะห�คือการจัดการศึกษาเพ่ือช/วยเหลือเก้ือกูล และการช/วยเหลือ
เก้ือกูลการศึกษาหรือสถาบันการศึกษาอ่ืนนอกจากการศาสนศึกษาหรือบุคคลผู#กําลังศึกษาโดยแบ/ง
ออกเปDน 5 ประเภท คือ โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา โรงเรียนการกุศลของวัดใน
พระพุทธศาสนา โรงเรียนสงเคราะห�เด็กยากจนตามพระราชประสงค�โรงเรียนพระพุทธศาสนา        
วันอาทิตย� โรงเรียนอบรมเด็กก/อนเกณฑ�ในวัด ท้ังนี้การต้ังทุนสงเคราะห�นักเรียนเปDนงานหนึ่งของ
คณะสงฆ�จัดอยู/ในการศึกษาสงเคราะห�ท่ีเปDนงานของคณะสงฆ�ดําเนินการโดยคณะสงฆ�เพ่ือประชาชน
โดยมีหลักเกณฑ� และวิธีการไว#ชัดเจนตามประกาศของมหาเถรสมาคม และข#อบัญญัติท่ีกําหนดไว# 
  4. ด#านการเผยแผ/ คือ การเผยแผ/พระพุทธศาสนาท้ังเชิงรับ และเชิงรุก การเผยแผ/
เชิงรับ หมายถึง การเผยแผ/ด#วยการเทศน�การสอนธรรมเปDนหลักส/วนการเผยแผ/เชิงรุก หมายถึง      
การใช#การสงเคราะห�ในรูปแบบต/างๆ เปDนตัวนําคนเข#าหาธรรมดังนั้นการศึกษาสงเคราะห�และ        
สาธารณสงเคราะห�จึงเปDนวิธีการเผยแผ/เชิงรุก 
  5. ด#านการสาธารณูปการ คือ การก/อสร#างและการบูรณปฏิสังขรณ� หมายถึง การ
ก/อสร#าง และบูรณปฏิสังขรณ�ศาสนวัตถุ และศาสนสถาน การอ่ืนเก่ียวกับวัดคือการสร#าง การต้ังการ
รวม การย#ายการยุบเลิก การขอรับพระราชทานวิสุงคามสีมา การยกวัดร#างเปDนวัดมีพระภิกษุอยู/จํา
พรรษา และการยกวัดราษฎร�ข้ึนเปDนพระอารามหลวง กิจการอ่ืนๆ ของวัด เช/น การจัดงานวัด การ
เรี่ยไร เปDนต#น 
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  6. ด#านการสาธารณสงเคราะห�คือการจัดกิจการอันเปDนสาธารณประโยชน�ท่ีพระสงฆ�
หรือวัดวาอารามต/างๆ จัดทําอยู/ในป>จจุบันแบ/งออกเปDน 4 ประเภท คือ 
   6.1 การดําเนินกิจการเอง เช/น กิจการห#องสมุดเพ่ือประชาชน การต้ังมูลนิธิเพ่ือ
ช/วยเหลือคนยากจน หรือช/วยเหลือคราวประสบภัยพิบัติ การกําหนดเขตอภัยทาน 
   6.2 การเก้ือกูลกิจการของผู# อ่ืน เช/น การพัฒนาหมู/บ#านหรือชุมชน การ
ช/วยเหลือทางราชการในการปZองและแก#ไขป>ญหายาเสพติด 
   6.3 การเก้ือกูลสาธารณสมบัติ เช/น การสร#างถนนหนทาง การขุดลอกคูคลอง
การสร#างฌาปนสถาน การสร#างประปาและไฟฟZา 
   6.4 การเก้ือกูลประชาชนและสรรพสัตว� เช/น การช/วยเหลือผู#ประสบภัยพิบัติ
การสงเคราะห�คนชราและคนพิการหรือการสงเคราะห�โดยประการอ่ืน ดังรายละเอียดของการบริหาร
กิจการคณะสงฆ�ตามภาระงานท้ัง 6 ด#าน ดังกล/าวมาแล#วนั้น เปDนต#น 
  พิภพ กาญจนะ (2542) ได#กล/าวถึงแนวคิดการบริหารวัดว/าครั้ ง พุทธกาล
พระพุทธเจ#ากับพระสาวกไม/ได#เปDนผู#สร#างวัด การบริหารและการจัดการวัดเปDนหน#าท่ีของคนสร#างวัด
ให#พระพุทธองค�และพระสาวกไม/ได#เปDนเจ#าของวัด และไม/อยู/ติดวัดเพราะจาริกสั่งสอนไปตามนิคม
ต/างๆ ป>จจุบันการบริหารและการจัดการวัดเปDนหน#าท่ีของเจ#าอาวาส ซ่ึงตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ� 
พ.ศ. 2505 แก#ไขโดยพระราชบัญญัติคณะสงฆ� (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2535 ได#บัญญัติไว#ว/า วัดมีเจ#าอาวาส
เปDนผู#แทนในกิจการท่ัวไป ดังนั้น เจ#าอาวาสต#องมีศาสตร�และศิลปyในการบริหารจัดการวัดในการ
บริหารและจัดการวัดจะต#องประกอบด#วยการวางแผน การจัดองค�การ การบริหารงานบุคคล   การ
อํานวย การการประสานงาน การประเมินผลงาน และการงบประมาณ 
  สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย� (ช/วง  วรปุ]ฺโญ) ได#กล/าวถึงแนวคิดการบริหารวัดว/า
ต#องปฏิบัติให#ได#ตามหลักสะอาด สว/าง และสงบ ดังนี้ (สํานักงานพระพุทธศาสนาแห/งชาติ, 2550)  
  1. สะอาด หมายถึง การดูแลและการจัดการวัดท่ีดี ไม/สกปรกรกรุงรัง จัดเสนาสนะ
เปDนระเบียบเรียบร#อย เปDนท่ีเกิดศรัทธาปสาทะแก/ผู#มาพบเห็นไม/สร#างความขุ/นข#องใจแก/ผู#มาเยือน 
  2. สว/าง หมายถึง การจัดวัดท่ีดูโปร/งสบายตาไม/รกทึบ หรือมีความสลับซับซ#อนเน#น
ความเรียบง/าย และประโยชน�ให#สอยสูงสุด 
  3. สงบ หมายถึง วัดเปDนสถานท่ีท่ีสงบจากอบายมุขไม/มีเสียงอึกทึกครึกโครม ร/มเย็น
เปDนสุขด#วยสภาพแวดล#อมท่ีเปDนธรรมชาติ 
  สรุปได#ว/า ความหมายของการบริหารวัดเปDนการจัดการกับทรัพยากรท่ีมีอยู/ท้ังใน
และนอกวัดมาใช#ให#เกิดประโยชน�สูงสุดแก/วัดซ่ึงหมายถึง การจัดวางโครงสร#างในการดําเนินงานและ
กิจกรรมต/างๆ ของวัดให#มีลําดับข้ันตอนท่ีมีระเบียบแบบแผนท่ีเหมาะสมเพ่ือสะดวกในการติดต/อ
ประสานงานเพราะวัดเปDนสถานท่ีสาธารณะ และเปDนแหล/งรวมใจของชาวพุทธ ดังนั้นวัดจึงควรมีการ
จัดการกับทรัพยากรท่ีอยู/อย/างมีประสิทธิภาพ 
 2.4.2 การบริหารกิจการคณะสงฆ�ในด#านการปกครอง การจัดโครงสร#างการบริหารและ
การปกครองคณะสงฆ�ในป>จจุบันเปDนไปตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ� พ.ศ. 2505 การตรา
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พระราชบัญญัติฉบับนี้เกิดจากความต#องการของรัฐบาลซ่ึงในสมัยนั้นมี จอมพลสฤษด์ิ ธนรัชต� เปDน
นายกรัฐมนตรีท่ีมุ/งปรับเปลี่ยนรูปแบบการปกครองคณะสงฆ� 
  พิภพ กาญจนะ (2542) ปกครองคณะสงฆ�ให#สอดคล#องกับนโยบายการปกครอง
ประเทศท่ีนิยมการรวบอํานาจการตัดสินใจเด็ดขาดไว#กับผู#นําซ่ึงมีความล/าช#าและขาดประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงานดังนั้นจึงเห็นว/าการแยกอํานาจบัญชาการคณะสงฆ�ออกเปDน 3 ทาง คือ สังฆสภา
คณะสังฆมนตรีและคณะวินัยธรตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ� พ.ศ. 2484 ด#วยเหตุผลดังกล/าว
คณะรัฐมนตรีจึงได#ลงมติแต/งต้ังคณะกรรมการยกร/างพระราชบัญญัติคณะสงฆ�ฉบับใหม/ข้ึนใน พ.ศ. 
2503 เม่ือคณะกรรมการทํางานสําเร็จรัฐบาลจึงได#ตราพระราชบัญญัติคณะสงฆ� พ.ศ. 2505 โดย
คําแนะนําและยินยอมของสภาร/างรัฐธรรมนูญในฐานะรัฐสภา เหตุผลในการประกาศใช#
พระราชบัญญัติฉบับนี้คือ 
  “โดยท่ีการจัดดําเนินกิจการคณะสงฆ�มิใช/เปDนกิจการอันแบ/งแยกอํานาจ ดําเนินการ
ด#วยวัตถุประสงค�เพ่ือการถ/วงดุลอํานาจ เช/น ท่ีเปDนอยู/ตามกฎหมายในป>จจุบันและโดยระบบเช/นว/า
นั้นเปDนผลบั่นทอนประสิทธิภาพแห/งการดําเนินกิจการ จึงสมควรแก#ไขปรับปรุงเสียใหม/ให#สมเด็จ
พระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกทรงบัญชาการคณะสงฆ� มหาเถรสมาคมตามอํานาจกฎหมายและ
พระธรรมวินัยท้ังนี้ เพ่ือความเจริญรุ/งเรืองแห/งพระพุทธศาสนา” 
  โดยการปกครองคณะสงฆ�ในยุคนี้อํานาจหน#าท่ีของมหาเถรสมาคมมีความหมาย
กว#างขวางมากเพราะถ#าพิจารณาเทียบเคียงกับอํานาจหน#าท่ีของสังฆสภา คณะสังฆมนตรีและคณะ
วินัยธรตามท่ีบัญญัติแยกอํานาจกันไว# ในพระราชบัญญัติคณะสงฆ� พ.ศ. 2484 แล#วจะพบว/าอํานาจ
หน#าท่ีต/างๆ ท้ังสามส/วนนั้นได#รวมกันเปDนอํานาจหน#าท่ีของมหาเถรสมาคมกล/าวอีกนัยหนึ่ง ก็คือ
อํานาจหน#าท่ีของสังฆสภา คณะสังฆมนตรี และคณะวินัยธรในพระราชบัญญัติคณะสงฆ� พ.ศ. 2484 
ได#รวมกันเปDนอํานาจหน#าท่ีของมหาเถรสมาคมในพระราชบัญญัติคณะสงฆ� พ.ศ. 2505 
  พระราชบัญญัติคณะสงฆ�ฉบับแก#ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2535 มีจุดเด/นในการ
สถาปนาสมเด็จพระสังฆราช คือ สมเด็จพระสังฆราชมีองค�เดียวและพระมหากษัตริย�ทรงสถาปนา
สมเด็จพระราชาคณะผู#มีอาวุโสสูงสุด โดยสมณศักด์ิและกรรมการมหาเถรสมาคมมี 21 รูป เหมือนเดิมแต/
ว/าอํานาจหน#าท่ีของมหาเถรสมาคมตามพระราชบัญญัติฉบับนี้กําหนดไว#อย/างชัดเจนกว/าฉบับ 2505 คือ 
  1. ปกครองคณะสงฆ�ให#เปDนไปโดยเรียบร#อยดีงาม 
  2. ปกครองและกําหนดการบรรพชาสามเณร 
  3. ควบคุม และส/งเสริมการศาสนศึกษา การศึกษาสงเคราะห� การเผยแผ/ การ
สาธารณูปการและการสาธารณสงเคราะห�ของคณะสงฆ� 
  4. รักษาหลักพระธรรมวินัยของพระพุทธศาสนา 
  5. ปฏิบัติหน#าท่ีอ่ืนๆ ตามท่ีบัญญัติไว#ในพระราชบัญญัตินี้ หรือกฎหมายอ่ืนเพ่ือการ
นี้ให#มหาเถรสมาคม มีอํานาจตรากฎมหาเถรสมาคมออกข#อบังคับ วางระเบียบออกคําสั่งมีมติ หรือ
ออกประกาศโดยไม/ขัด หรือแย#งกับกฎหมาย และพระธรรมวินัยใช#บังคับได# และจะมอบให#พระภิกษุ
รูปใด หรือคณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการตามมาตรา 19 
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  เปDนผู#ใช#อํานาจหน#าท่ีตามวรรคหนึ่งก็ได# 
  ภาพรวมการปกครองคณะสงฆ�ไทยอยู/ภายใต#การปกครองโดยพระราชบัญญัติคณะ
สงฆ�ฉบับ พ.ศ. 2505 โดยกําหนดอํานาจหน#าท่ีมหาเถรสมาคมในพระราชบัญญัติคณะสงฆ� (ฉบับท่ี 2) 
พ.ศ. 2535 เก่ียวข#องกับการควบคุม และส/งเสริมกิจการคณะสงฆ�ท่ีเคยถูกจัดเปDนอํานาจหน#าท่ีของ   
สังฆมนตรีแห/งองค�การ 4 ในพระราชบัญญัติคณะสงฆ� พ.ศ. 2484 ป>จจุบันมหาเถรสมาคมมีอํานาจท่ี
เก่ียวกับงานคณะสงฆ� 6 ประเภท คือ 
  1. การปกครอง 
  2. การศาสนศึกษา 
  3. การศึกษาสงเคราะห� 
  4. การเผยแผ/ 
  5. การสาธารณูปการ 
  6. การสาธารณสงเคราะห� 
  การบริหารงานของมหาเถรสมาคมเปDนไปในลักษณะท่ีว/ากรรมการท้ังหมดร/วมกัน
รับผิดชอบงานท้ัง 6 ประเภทโดยไม/มีการแต/งต้ังเปDน “กระทรวง” ให#ชัดเจนแล#วมอบหมายให#
กรรมการรูปใดรูปหนึ่งทําหน#าท่ีเปDน “รัฐมนตรี” เพ่ือกํากับดูแลเปDนการเฉพาะ และการบริหารงาน
กิจการคณะสงฆ�มีอํานาจ คือ 
  ก. อํานาจนิติบัญญัติของมหาเถรสมาคมในฐานะท่ีปฏิบัติหน#าท่ีของสังฆสภา      
มหาเถรสมาคมจึงมีอํานาจฝWายนิติบัญญัติดังนี้ 
  1. ตามกฎมหาเถรสมาคม 
  2. ออกข#อบังคับมหาเถรสมาคม 
  3. วางระเบียบมหาเถรสมาคม 
  4. ออกคําสั่งมหาเถรสมาคม 
  5. มีมติมหาเถรสมาคม 
  6. ออกประกาศมหาเถรสมาคม 
  ข. อํานาจบริหารของมหาเถรสมาคมโดยท่ีอํานาจการปกครอง และบริหารกิจการ
คณะสงฆ�ของคณะสังฆมนตรีเดิมได#ตกเปDนอํานาจหน#าท่ีของมหาเถรสมาคม ดังนั้นมหาเถรสมาคมจึงมี
อํานาจหน#าท่ีด#านการบริหารดังต/อไปนี้ 
  1. จัดระเบียบการปกครองคณะสงฆ� 
  2. จัดแบ/งเขตการปกครองคณะสงฆ�ส/วนภูมิภาค 
  3. จัดตําแหน/งผู#ปกครองคณะสงฆ�ส/วนภูมิภาค 
  4. แต/งต้ังและถอดถอนผู#ปกครองคณะสงฆ� 
  และในนามคณะกรรมการมหาเถรสมาคมนั้นจะมีคณะอนุกรรมการท่ีมหาเถรสมาคม
แต/งต้ังอีกหลายคณะ คือ 
  1. คณะกรรมการการศึกษาของสงฆ� 
  2. คณะกรรมการอํานวยการพระธรรมทูต 
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  3. คณะกรรมการร/างกฎนิคหกรรม 
  4. คณะกรรมการจัดต้ังทุนสาธารณสงเคราะห�และศึกษาสงเคราะห� 
  5. คณะกรรมการควบคุมพระภิกษุสามเณรไปยังต/างประเทศ (ศ.ต.ภ.) 
  การปกครองคณะสงฆ�ไทยป>จจุบันนี้มีการแบ/งเขตปกครองตามลําดับชั้น คือ ต้ังแต/
เจ#าคณะใหญ/ เจ#าคณะภาค เจ#าคณะจังหวัด เจ#าคณะอําเภอ เจ#าคณะตําบล และเจ#าอาวาสโดยแบ/ง
สายการปกครอง ดังนี้ 
  1. เจ#าคณะใหญ/หนกลางปฏิบัติหน#าท่ีในเขตการปกครองคณะสงฆ�มหานิกายภาค 1, 
2, 3, 13, 14, และ 15 
  2. เจ#าคณะใหญ/หนเหนือปฏิบัติหน#าท่ีในเขตการปกครองคณะสงฆ�มหานิกายภาค 
4, 5, 6 และ 7 
  3. เจ#าคณะใหญ/หนตะวันออกปฏิบัติหน#าท่ีในเขตการปกครองคณะสงฆ�มหานิกาย
ภาค 8, 9, 10, 11 และ 12 
  4. เจ#าคณะใหญ/หนใต#ปฏิบัติหน#าท่ีในเขตการปกครองคณะสงฆ�มหานิกายภาค 16, 
17 และ 18 
  5. เจ# าคณะใหญ/คณะธรรมยุตปฏิบั ติหน# า ท่ี ในเขตการปกครองคณะสงฆ�
ธรรมยุติกนิกายทุกภาค 
  และเขตการปกครองคณะสงฆ�แบ/งตามภาค 18 ภาค ประกอบด#วย จังหวัดต/างๆ
ได#แก/ภาค 1-ภาค 18 เปDนต#น ส/วนการจัดระเบียบการปกครองคณะสงฆ�ส/วนภูมิภาคเปDนไปตามความ
ในมาตรา 22 ของพระราชบัญญัติคณะสงฆ� พ.ศ. 2505 ท่ีกําหนดข้ึน ตําแหน/งพระสังฆาธิการหรือ
ผู#ปกครองคณะตามลําดับชั้นต/อไปนี้ 
  1. เจ#าคณะภาค 
  2. เจ#าคณะจังหวัด 
  3. เจ#าคณะอําเภอ 
  4. เจ#าคณะตําบล 
  5. เจ#าอาวาส 
  ค. อํานาจตุลาการของมหาเถรสมาคม การพิจารณาวินิจฉัยอธิกรณ� หรือคดีความใน
คณะสงฆ� มหาเถรสมาคมอาศัยอํานาจตามความในมาตรา 25 แห/ง พระราชบัญญัติฉบับนี้ได#ตรากฎ
มหาเถรสมาคม ฉบับท่ี 11 พ.ศ. 2521 ว/าด#วยการลงนิคหกรรม กฎมหาเถรสมาคมนี้แบ/งอํานาจการ
พิจารณาวินิจฉัยอธิกรณ�ออกเปDน 3 ชั้น คือ 
  1. การพิจารณาชั้นต#น เปDนอํานาจของเจ#าอาวาสท่ีภิกษุผู#ถูกฟZองสังกัดอยู/ ถ#าผู#ถูกฟZอง
เปDนเจ#าอาวาสหรือเจ#าคณะก็ให#เปDนอํานาจของเจ#าคณะ ผู#ปกครองคณะสงฆ�เหนือข้ึนไปอีกข้ันหนึ่ง 
  2. การพิจารณาชั้นอุทธรณ� เปDนอํานาจของคณะผู#พิจารณาชั้นอุทธรณ�ซ่ึงจะ
ประกอบด#วยเจ#าคณะหรือผู#ปกครองเหนือชั้นข้ึนไปกว/าเจ#าอาวาส หรือเจ#าคณะผู#พิจารณาในชั้นต#น 
  3. การพิจารณาชั้นฎีกาเปDนอํานาจของมหาเถรสมาคม คําสั่ง หรือคําวินิจฉัยของ
มหาเถรสมาคมในการลงนิคหกรรมไม/ว/าในกรณีใดให#เปDนอันถึงท่ีสุด จะเห็นได#ว/าการท่ีฝWายรัฐบาลได#
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ตราพระราชบัญญัติคณะสงฆ� พ.ศ. 2505 ออกมาบังคับใช#ได#เปDนประจักษ�พยานอย/างดีท่ีแสดงถึง
ความสัมพันธ�ระหว/างอาณาจักรกับศาสนจักร เพราะการออกพระราชบัญญัติฉบับนี้รัฐบาลได#ชื่อว/าให#
การอุปถัมภ�แก/คณะสงฆ�ท้ังนี้เพราะคณะสงฆ�ไม/มีอํานาจลงโทษพระภิกษุผู#ประพฤติล/วงละเมิดพระ
ธรรมวินัยข้ันร#ายแรงและไม/ยอมสละสมณเพศท้ังไม/มีอํานาจลงโทษผู#ใส/ความคณะสงฆ�หากคณะสงฆ�
ปล/อยไว#ย/อมจะนําความเสื่อมเสียมาสู/วงการคณะสงฆ�ในกรณีคณะสงฆ�จําจะต#องพ่ึงอํานาจรัฐเพ่ือ
สร#างความศักด์ิสิทธิ์ให#กับพระธรรมวินัย และความบริสุทธิ์แห/งพระศาสนาแม#ว/ามหาเถรสมาคมมี
อํานาจปกครองคณะสงฆ�อย/างเต็มท่ีข#อนี้ไม/ได#หมายความว/าคณะสงฆ�มีอิสระจากการควบคุมของ
กลไกของรัฐ หน#าท่ีและอํานาจเจ#าอาวาสและผู#รักษาการแทนโดยท่ีวัดเปDนสถาบันหลักในการปกครอง
และการดําเนินกิจการคณะสงฆ�และพระศาสนาท่ีสําคัญสุด กฎหมายคณะสงฆ�บัญญัติให#วัดมีฐานะ
เปDนนิติบุคคลและให#เจ#าอาวาสเปDนผู#แทนวัดในกิจการท่ัวไปให#เจ#าอาวาสเปDนผู#ปกครองวัดเจ#าอาวาส
นั้นมีฐานะเปDนผู#ปกครองวัด และและมีฐานะเปDนผู#แทนวัดท้ังมีฐานะเปDนเจ#าพนักงานตามมาตรา 45 
แห/งราชบัญญัติคณะสงฆ� เจ#าอาวาสจึงเปDนผู#มีความสําคัญต/อความเสื่อมความเจริญของคณะสงฆ� และ
พระศาสนาแม#ผู#รักษาการแทนเจ#าอาวาสก็มีฐานะอย/างเดียวกับเจ#าอาวาสเพราะความสําคัญดังกล/าว
จึงบัญญัติหน#าท่ีและอํานาจเจ#าอาวาสไว#โดยชัดเจนในพระราชบัญญัติคณะสงฆ� พ.ศ. 2505 แก#ไข
เพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติคณะสงฆ� (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2535 ได#กําหนดอํานาจและหน#าท่ีของเจ#า
อาวาสไว#ในหมวด 5 ว/าด#วยเรื่องของวัดไว#ในมาตราท่ี 37-38 มีข#อความดังต/อไปนี้ 
  มาตรา 37 เจ#าอาวาสมีหน#าท่ีดังนี้ 
  1. บํารุงรักษาวัดจัดกิจการ และศาสนสมบัติของวัดให#เปDนไปด#วยดี 
  2. ปกครองและสอดส/องให#บรรพชิต และคฤหัสถ�ท่ีมีท่ีอยู/หรือพํานักอาศัยอยู/ในวัด
นั้นปฏิบัติตามพระธรรมวินัย กฎหมายเถรสมาคม ข#อบังคับ ระเบียบ หรือ คําสั่งของมหาเถรสมาคม 
  3. เปDนธุระในการศึกษาอบรมและสั่งสอนพระธรรมวินัยแก/บรรพชิตและคฤหัสถ� 
  4. ให#ความสะดวกตามสมควรในการบําเพ็ญกุศล 
  มาตรา 38 เจ#าอาวาสมีอํานาจดังนี้ 
  1. ห#ามบรรพชิตและคฤหัสถ� ซ่ึงมิได#รับอนุญาตจากเจ#าอาวาสเข#าไปอยู/อาศัยในวัด 
  2 สั่งให#บรรพชิตและคฤหัสถ� ซ่ึงไม/อยู/ในโอวาทของเจ#าอาวาสออกไปเสียจากวัด 
  3. สั่งให#บรรพชิตและคฤหัสถ�ท่ีมีท่ีอยู/ หรือพํานักอาศัยในวัดทํางานภายในวัดหรือให#
ทําทัณฑ�บนหรือให#ขอขมาโทษในเม่ือบรรพชิต หรือคฤหัสถ�ในวัดนั้นประพฤติ ผิดคําสั่งเจ#าอาวาสซ่ึงได#
สั่งโดยชอบด#วยพระธรรมวินัย กฎหมายมหาเถรสมาคม ข#อบังคับระเบียบ หรือ คําสั่งของมหาเถร
สมาคม อนึ่งเพราะวัดจะต#องมีเจ#าอาวาส หรือผู#รักษาการแทนเจ#าอาวาสซ่ึงอาจปฏิบัติหน#าได#ไม/
ว/างเว#นเลยจึงมีบทบัญญัติโดยชัดเจนในมาตรา 39 ดังนี้ 
  “มาตรา 39 ในกรณีท่ีไม/มีเจ#าอาวาสหรือเจ#าอาวาสไม/อาจปฏิบัติหน#าท่ีได#ให#แต/งต้ัง
ผู#รักษาการแทนเจ#าอาวาสให#ผู#รักษาการแทนเจ#าอาวาสมีอํานาจ และหน#าท่ีเช/นเดียวกับเจ#าอาวาส
การแต/งต้ังผู#รักษาการแทนเจ#าอาวาสให#เปDนไปตามหลักเกณฑ� และวิธีการท่ีกําหนดในกฎมหาเถร
สมาคม” หน#าท่ีและอํานาจตามมาตรา 37 และ 38 เปDนหน#าท่ีและอํานาจโดยภาพรวมส/วนอํานาจ
และหน#าท่ีโดยส/วนย/อยยังมีในบทบัญญัติอ่ืนๆ อีก ส/วนรองเจ#าอาวาสและผู#ช/วยเจ#าอาวาสเปDนผู#ช/วย
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เจ#าอาวาสมีอํานาจหน#าท่ีตามท่ีเจ#าอาวาสมอบหมาย การปกครองคณะสงฆ�ในยุคป>จจุบันนี้ได#มีการ
พัฒนาเปDนลําดับจากการได#มีการตราพระราชบัญญัติการปกครองคณะสงฆ� ร.ศ. 121 ในรัชกาลท่ี 5 
และในรัชกาลท่ี 8 มีตราพระราชบัญญัติคณะสงฆ�ฉบับ พ.ศ. 2484 กําหนดรูปแบบการปกครองเปDน
ระบอบประชาธิปไตยจนมาถึงสมัยรัชกาลท่ี 9 ป>จจุบันมีการตราพระบัญญัติคณะสงฆ�อีกสองฉบับ คือ 
ฉบับพ.ศ. 2505 และฉบับแก#ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2535 มีการจัดรูปแบบการปกครองคณะสงฆ�
ท่ีชัดเจน และเปDนสัดส/วนในการบริหารงานคณะสงฆ�มากยิ่งข้ึนและมีการพัฒนาการด#านเทคโนโลยี
บูรณาการด#วยหลักพุทธธรรมนําการปกครองไปพร#อมกับความเจริญและมีกฎหมายพระราชบัญญัติ
ข#อบังคับระเบียบต/างๆ มาเก้ือกูลพระธรรมวินัยโดยเฉพาะการปกครองคณะสงฆ�มีรูปแบบท่ีแตกต/าง
ไปจากสมัยก/อนมาก เช/น ด#านการปกครอง ด#านการเผยแผ/ ด#านการศึกษา ด#านการศึกษาสงเคราะห�
ด#านการสาธารณสงเคราะห� ด#านสาธารณูปการ มีรูปแบบท่ีปฏิบัติชัดเจนมากยิ่งข้ึน ดังนั้น รูปแบบ
แนวคิดและวิธีการในการปกครองคณะสงฆ�ชื่อว/ามีการส/วนสําคัญยิ่งในการบริหารจัดการให#องค�กร
คณะสงฆ�มีประสิทธิภาพประสิทธิผล ฉะนั้นผู#ท่ีจะเปDนผู#นําในการปกครองคณะสงฆ�ในยุคป>จจุบันนี้ต#อง
เปDนผู#ท่ีมีวิสัยทัศน�มีความรู#ความสามารถและเปDนผู#เพียบพร#อมด#วยจริยาวัตรข#อปฏิบัติเปDนท่ียอมรับ
ของคณะสงฆ�และสังคมโดยรวม 
 2.4.3 การบริหารกิจการคณะสงฆ�ในด#านการศาสนศึกษา  
  การศึกษาเล/าเรียนพระธรรมวินัยของบรรพชิต และคฤหัสถ�หรือการศึกษาเล/าเรียน
พระปริยัติธรรมซ่ึงเปDนหนึ่งในสัทธรรม 2 ประการของบรรพชิต และคฤหัสถ�ในป>จจุบันจัดการศึกษา
ของสงฆ�เปDน 2 ส/วน คือ 
  การศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกธรรม-บาลีและการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกสามัญ 
  การศาสนศึกษา หมายถึง ปริยัติ ปฏิบัติ และปฏิเวธ และมุ/งให#ศึกษาตามหลัก
ไตรสิกขา คือ สีลสิกขา การอบรม กาย วาจา จิตสิกขา การอบรมใจ ป>ญญาสิกขา การอบรม กาย 
วาจา ใจ ด#วยป>ญญา (พระครูปลัดอาทิตย�  อติเวที (ชองดี) (2546)  
  การศึกษาตามหลักพุทธศาสนา หมายถึง กระบวนการเรียนรู#เพ่ือสร#างความรู#ระดับ
ต/างๆ ให#เกิดข้ึน รู#สัจธรรมเม่ือรู#แล#วจะได#เกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางท่ีดี และสร#างสรรค�ในตัวเอง
ในคนอ่ืน และสังคม การศึกษาในทางพระพุทธศาสนานั้น เปDนการศึกษาพระปริยัติธรรม และ
การศึกษาอ่ืนๆ อันสมควรแก/สมณะ การบวชเรียนคือ การศึกษาโดยการบรรพชาเปDนสามเณร
อุปสมบทเปDนพระภิกษุ เพ่ือศึกษาและปฏิบัติตามพระธรรมวินัยของพระพุทธเจ#าเนื้อหาของการศึกษา
ของพระภิกษุสามเณรก็คือพระพุทธศาสนานั่นเอง สภาพการศึกษาของคณะสงฆ�ไทยในสมัยป>จจุบัน
การศึกษาปริยัติธรรมและการศึกษาอ่ืนๆ อันควรแก/สมณะเปDนกิจการสําคัญอย/างหนึ่งท่ีคณะสงฆ�จัด
ให#มีการดําเนินการดังท่ีกําหนดไว#ในอํานาจหน#าท่ีของมหาเถรสมาคมตอนหนึ่งว/า “ควบคุมและ
ส/งเสริม การศาสนศึกษาของคณะสงฆ�” และในระเบียบการปกครองคณะสงฆ�ส/วนกลางก็ได#กําหนด
วิธีดําเนินการควบคุม และส/งเสริมศาสนศึกษาว/า “ให#เปDนไปตามท่ีกําหนดในระเบียบมหาเถรสมาคม” 
และในส/วนของการปกครองคณะสงฆ�ส/วนภูมิภาคได#กําหนดอํานาจหน#าท่ีเจ#าคณะทุกส/วนทุกชั้นว/า 
“ควบคุมและส/งเสริมศาสนศึกษาให#ดําเนินไปด#วยดี” การจัดการศึกษาของคณะสงฆ�ในป>จจุบันได#จัด
การศึกษาออกเปDน 2 ส/วน (พระยุทธนา รมณียธมฺโม (แก#วกันหา) (2547) 
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  1. การศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกธรรมและแผนกบาลี การศึกษาพระปริยัติธรรม
แผนกธรรมตามหลักสูตรแบ/งเปDน 3 ชั้น คือ นักธรรมชั้นตรี นักธรรมชั้นโท นักธรรมชั้นเอก ถ#าเปDน
ฆราวาสมีอุบาสกอุบาสิกา หรือแม/ชีท่ีศึกษาเล/าเรียน เรียกว/าธรรมศึกษาแบ/งออกเปDนธรรมศึกษา    
ชั้นตรี ธรรมศึกษาชั้นโท และธรรมศึกษาชั้นเอก การศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลีตามหลักสูตร
แบ/งออกเปDน 8 ชั้น คือประโยค 1-2 และเปรียญธรรม 3-9 
  2. การศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา การจัดการเรียนตามหลักสูตรของ
กระทรวงศึกษาธิการ โดยกระทรวงประกาศให#เปDนระเบียบว/าด#วยโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนก
สามัญศึกษาเม่ือวันท่ี 20 กรกฎาคม 2514 และฉบับปรับปรุงใหม/เม่ือวันท่ี 29 กันยายน 2535 มีท้ัง
ระดับมัธยมศึกษาตอนต#นและมัธยมศึกษาตอนปลาย เพ่ือให#การศึกษาแก/ พระภิกษุสามเณรท้ังวิชา
สามัญและการศึกษาพระปริยัติธรรมควบคู/กันไป เพ่ือให#พระภิกษุสามเณรมีความรู#หลักธรรมและหาก
พระภิกษุสามเณรเหล/านี้มีความประสงค�จะลาสิกขาก็สามารถนําวุฒิการศึกษาท่ีได#รับไปใช# เพ่ือ
การศึกษาต/อในสถานศึกษาหรือใช#สมัครงาน เพ่ือประกอบอาชีพได# การศึกษาเล/าเรียนพระปริยัติ
ธรรมท้ังแผนกธรรมและบาลี นอกจากจะเปDนการศึกษาหลักธรรมคําสั่งสอนแล#วยังได#ชื่อว/าเปDนการสืบ
ต/ออายุพระพุทธศาสนาไว#อีกด#วย โดยเฉพาะการศึกษาภาษาบาลีเพราะถ#าไม/รู#ภาษาบาลีแล#วก็จะไม/มี
ผู#ใดสามารถรู#  และเข#าใจพระพุทธวจนะในพระไตรปKฎกถ#าขาดความรู# เรื่องพระไตรปKฎกแล#ว
พระพุทธศาสนาก็จะต#องเสื่อมสูญไป ด#วยเหตุนี้กษัตริย�ผู#เปDนศาสนูปถัมภกต้ังแต/โบราณมาจึงทรง     
ทํานุบํารุงสนับสนุนฐานันดรพระราชทานราชูปการต/างๆ มีนิตยภัต เปDนต#น จึงจัดให#มีวิธีการสอบพระ
ปริยัติธรรม เพ่ือให#ปรากฏต/อชาวโลกท่ัวไปว/าพระภิกษุสามเณรรูปใดมีความรู#มากน#อยแค/ไหนเพียงใด
เม่ือปรากฏว/าพระภิกษุสามเณรรูปใดมีความรู#ถึงชั้นท่ีกําหนดไว#พระมหากษัตริย�ก็ทรงยกย/องภิกษุ
สามเณรรูปนั้นให#เปDนมหาบาเรียน (ป>จจุบันเรียกว/ามหาเปรียญธรรม) ครั้นอายุพรรษาถึงข้ันเถรภูมิ    
ก็ทรงต้ังให#มีสมณศักด์ิในสังฆมณฑลตามควรแก/คุณธรรม และความรู#เปDนครูอาจารย�สั่งสอนพระปริยัติ
ธรรมสืบๆ กันมาจนบัดนี้ 
  ส/วนการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาระดับมัธยม และระดับอุดมศึกษา 
(มหาวิทยาสงฆ�) ศึกษาเพ่ือให#สอดคล#องกลมกลืนกับวิถีชีวิตจริงท้ังทางโลก และทางธรรมผสมผสาน
กันไปและเพ่ืออนุวัฒน�ไปตามการเปลี่ยนแปลงของโลกแต/วิชาการพระพุทธศาสนา ยังเปDนแกนหลักใน
การศึกษาถือเปDนการศึกษาสมัยใหม/ท่ีผสมผสานท้ังทางด#านศาสนา และวิชาสามัญศึกษาเข#าด#วยกัน
การศึกษาพระพุทธศาสนาท้ังในส/วนคันธุระและวิป>สสนาธุระจึงถือว/าเปDนหน#าท่ีโดยตรงหรือหน#าท่ี
หลักของพระสงฆ�เปDนการศึกษาเล/าเรียนเพ่ือปฏิบัติตามคําสั่งสอนของพระพุทธเจ#า เพ่ือพัฒนาชีวิต
โดยดําเนินตามองค�ประกอบของการศึกษาพระพุทธศาสนาท่ีสําคัญ 3 ประการคือ 
  1. ปริยัติ ได#แก/ การศึกษาเล/าเรียนพระธรรมวินัยนับเปDนองค�ประกอบสําคัญโดย
ความรู#เปDนพ้ืนฐานของการปฏิบัติ และการศึกษาเล/าเรียนปริยัติธรรมนั้นเปDนการศึกษาภาคทฤษฎี คือ
การศึกษาธรรมวินัยให#มีความรู#พ้ืนฐานอย/างแจ/มแจ#ง เพ่ือให#เกิดความกระจ/างแจ#งว/าคําสอนของพระ
พุทธองค�ท่ีจัดเปDนธรรมบทนั้นบทนี้ว/าด#วยเรื่องอะไรถ#าผู#เรียนจะน#อมนําเอาธรรมคําสั่งสอนมาปฏิบัติ
เพ่ือเปDนแนวทางหรือแสงประทีปแห/งชีวิตจําทําอย/างไรและเม่ือปฏิบัติตามแล#วจะได#ผลอย/างไร
เรียกว/า ปริยัติ 
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  2. ปฏิบัติ ได#แก/ การน#อมนําเอาหลักธรรมคําสอนท่ีได#เรียนรู#ในทางภาคทฤษฎีนั้นมา
สู/ภาคปฏิบัติ คือ นํามาประพฤติปฏิบัติจริงๆ เพ่ือเปDนการอบรมกายวาจา และใจ กล/าวอีกในหนึ่งก็คือ
นําเอาหลักธรรมท่ีเรียนรู#แล#วนั้นเปDนแนวทาง หรือปทัฎฐานแห/งชีวิตให#เหมาะสมกับฐานะของตน
เรียกว/า ปฏิบัติ 
  3. ปฏิเวธ ได#แก/ ผลของการปฏิบัติธรรมนั้น เช/น พระพุทธเจ#า พระป>จเจกพุทธเจ#า
พระอรหันตสาวก พระอรหันตสาวิกา และพระอริยบุคคล เปDนต#น ผู#ได#รับผลแห/งการปฏิบัติซ่ึงทําให#
ยกฐานะจากปุถุชนธรรมดาข้ึนมาเปDนพระอริยบุคคล การบรรลุธรรมชั้นนั้นๆ ตามภูมิธรรมท่ีตนปฏิบัติ
นั้นไม/มีใครมายกย/อง หรือแต/งต้ังให#แต/การยกฐานะดังกล/าว เปDนโดยอัตโนมัติ หรือกล/าวอีกนัยหนึ่งก็
คือฐานะ หรือตําแหน/งแห/งพระอริยเจ#านั้นไม/มีการแต/งต้ังให#จะรู#ได#ด#วยตนเอง คือ เปDนป>จจัตตัง
เวทิตัพโพวิญ]ูหิ เรียกว/าปฏิเวธ (พระมหาศักด์ิพิชิต  ฐานสิทฺโธ (ชัยดี) (2549) 
  นอกจากนี้พระภิกษุสามเณรต#องศึกษาพระปริยัติธรรมตามหลักไตรสิกขา คือ ศีล
สมาธิ ป>ญญา เพ่ือพัฒนากายวาจาใจให#สมบูรณ�ยิ่งข้ึน พระพุทธศาสนาเราถือกันว/าเปDนศาสนาแห/ง
ป>ญญา ป>ญญาเปDนตัวตัดสินท่ีทําให#บรรลุจุดมุ/งหมายของพระพุทธศาสนา และจุดมุ/งหมายของ
พระพุทธศาสนาเองก็เปDนป>ญญา พระพุทธศาสนามองว/าชีวิตแห/งมนุษย� เปDนชีวิตแห/งการศึกษาเพ่ือ
นําไปสู/สิ่งท่ีเรียกว/าป>ญญา เม่ือมีการศึกษาเรียนรู#ฝaกฝนพัฒนาชีวิตก็งอกงามดีข้ึนประณีตข้ึนท้ังด#าน
พฤติกรรม จิตใจ และป>ญญา การศึกษา (สิกขา) ในทางพระพุทธศาสนาสามารถแยกออกไปเปDน       
3 ด#าน โดยสอดคล#องกับองค�ประกอบแห/งการดําเนินชีวิตของมนุษย�ท่ีมี 3 ด#าน คือ พฤติกรรม จิตใจ
และป>ญญาเรียกว/าไตรสิกขาซ่ึงมีสาระสําคัญดังนี้ 
  1. ศีล หมายถึง การฝaกฝนพัฒนาด#านพฤติกรรม การพัฒนาพฤติกรรมทางกายและ
ทางวาจาให#มีความสัมพันธ�กับสิ่งแวดล#อม 2 ประการ คือ 1) สิ่งแวดล#อมทางสังคม ได#แก/ เพ่ือนมนุษย�
รวมท้ังสัตว�ท้ังหลายท้ังปวง 2) สิ่งแวดล#อมทางวัตถุ ได#แก/ ป>จจัย 4 เครื่องใช#วัสดุอุปกรณ�ต/างๆ รวมท้ัง
เทคโนโลยีและสิ่งท้ังหลายท่ีมีในธรรมชาติอย/างถูกต#องและมีผลดี 
  2. สมาธิ หมายถึง การฝaกฝนพัฒนาในด#านจิตใจซ่ึงมีความสําคัญอย/างยิ่งเพราะ
จิตใจเปDนฐานของพฤติกรรม และพฤติกรรมทุกอย/างเกิดข้ึนจากความต้ังใจ หรือเจตนาและเปDนไปตาม
เจตจํานงหรือแรงจูงใจท่ีอยู/เบื้องหลัง ถ#าจิตใจได#รับการพัฒนาดีแล#วก็จะควบคุมดูแล และนํา
พฤติกรรมไปในทางท่ีดีงามด#วยซ่ึงการพัฒนาจิตใจนี้มีสมาธิเปDนแกนหรือเปDนศูนย�กลางเรียกง/ายๆ ว/าสมาธิ 
  3. ป>ญญา หมายถึง การพัฒนาป>ญญาซ่ึงมีความหมายสําคัญสูงสุด เพราะป>ญญา
เปDนตัวแกนนําทางและควบคุมพฤติกรรมท้ังหมดคนเราจะมีพฤติกรรมอะไรอย/างไร และแค/ไหนก็อยู/
ท่ีว/ามีป>ญญาชี้นํา หรือบอกทางให# อย/างไรก็ตามการศึกษาฝWายพุทธจักรนั้นจะเน#นถึงองค�ประกอบของ
หลักของธรรม 3 ประการ คือ ปริยัติ ปฏิบัติ ปฏิเวธและมุ/งศึกษาตามหลักธรรม 3 ประการ คือ 1) 
การฝaกหัดอบรมกายวาจาให#เรียบร#อยเรียกว/าสีลสิกขา 2) การฝaกหัดอบรมจิตให#สงบแน/วแน/เปDนสมาธิ
เรียกว/า จิตตสิกขา 3) การหัดอบรมป>ญญาให#รู#แจ#งแทงตลอดสภาวะความเปDนจริงถึงข้ึนบริสุทธิ์หลุดพ#น
จากกิเลสท้ังปวงเรียกว/าป>ญญาสิกขา สิกขาท้ัง 3 ประการ นี้เรียกว/าไตรสิกขา ได#แก/ ศีล สมาธิ และ 
ป>ญญานี้ คือ การศึกษาของกุลบุตรผู#บวชเปDนพระภิกษุสามเณรเพ่ือให#เข#าถึงจุดมุ/งหมายปลายทางของการ
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บวช คือพระนิพพานอันเปDนธรรมชั้นสูงสุดในพระพุทธศาสนา (พระมหาศักด์ิพิชิต ฐานสิทฺโธ (ชัยดี) 
(2549) 
 2.4.4 การบริหารกิจการคณะสงฆ�ในด#านการศึกษาสงเคราะห� 
  การศึกษาสงเคราะห� หมายถึง การจัดการศึกษาเพ่ือช/วยเหลือเก้ือกูล หรืออุดหนุน
จุนเจือการศึกษาอ่ืนนอกจากศาสนศึกษา หรือ สถาบันการศึกษา หรือบุคคลผู#กําลังศึกษาเล/าเรียน 
(พระครูปลัดอาทิตย� อตฺถเวที (ซองดี) (2546) 
  การศึกษาสงเคราะห� หมายถึง การจัดการศึกษาท่ีมุ/งเน#นการปลูกฝ>งคุณธรรมและ
จริยธรรมแก/เด็กและเยาวชนให#มีความรู#ความเข#าใจหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา และการจัด
การศึกษาในการเตรียมความพร#อมแก/เด็กปฐมวัย ได#แก/ ศูนย�พระพุทธศาสนาวันอาทิตย�ศูนย�อบรม
เด็กก/อนเกณฑ�ในวัด โรงเรียนเอกชน การกุศลของวัด การมอบทุนการศึกษาแก/นักเรียนนักศึกษา 
(กรมการศาสนา, 2542) 
  คณะสงฆ�กําหนดการศึกษาสงเคราะห�เปDนกิจของคณะสงฆ�แบ/งเปDน 2 ประการ คือ 
  1. การศึกษาอ่ืนนอกจากการศาสนศึกษาท่ีพระสงฆ�ดําเนินการเพ่ือสงเคราะห�
ประชาชน หรือพระภิกษุสามเณร และในป>จจุบันนี้การศึกษาสงเคราะห�ของคณะสงฆ�จัดได#ถึง          
4 ประเภท คือ 
   1) โรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา วัดหรือมูลนิธิในวัดจัดต้ังข้ึน เพ่ือ
ช/วยเหลือเก้ือกูลเด็กและเยาวชนท่ียากจน บางแห/งมีนักเรียนเฉพาะชาย-หญิงเรียนร/วมกันกับภิกษุ
สามเณร ป>จจุบันโรงเรียนประเภทนี้สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน 
   2) โรงเรียนสงเคราะห�เด็กยากจนตามพระราชประสงค�ต้ังตามพระราชประสงค�
และอยู/ในพระบรมราชานุเคราะห� และอยู/ในสังกัดของคณะกรรมการการศึกษาเอกชน ป>จจุบันมี
จํานวน   3 แห/ง คือ โรงเรียนวัดศรีจันทร� จังหวัดสมุทรปราการ โรงเรียนวัดบึงเหล็ก จังหวัดนครพนม 
และโรงเรียนนันทบุรีวิทยา จังหวัดน/าน 
   3) ศูนย�ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย� เปDนศูนย�ท่ีจัดต้ังข้ึนเพ่ือเปDนแหล/งให#
การศึกษาอบรมปลูกฝ>งศีลธรรมวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามแก/เด็กและเยาวชนสอนเฉพาะวัน
อาทิตย� ศูนย�ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย�จัดต้ังข้ึนตามความคิดและการนําของมหาวิทยาลัยท้ัง
สองแห/งเพ่ือให#นักเรียนนักศึกษาได#มาเรียนพระพุทธศาสนาในวันท่ีสถานศึกษาของฝWายราชอาณาจักร
หยุดเรียนตามแบบสากลนอกจากจะสอนธรรมะเเก/เด็กศูนย�แห/งนี้ยังได#ทบทวนวิชาสามัญท่ีเรียนตาม
หลักสูตรการศึกษาปกติของตนท่ีโรงเรียน เช/น วิชาคณิตศาสตร� วิทยาศาสตร� ภาษาอังกฤษอันเปDน
การชักจูงให#นักเรียนได#มาเรียนพุทธศาสนา 
   4) ศูนย�อบรมเด็กก/อนเกณฑ�ในวัด เปDนศูนย�ท่ีจัดต้ังข้ึนเพ่ือฝaกอบรมปลูกฝ>ง
คุณธรรมจริยธรรม วัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามแก/เด็กตลอดจนเตรียมความพร#อมด#านร/างกาย
อารมณ�สังคม และสติป>ญญาส/งเสริมให#ภิกษุได#บําเพ็ญประโยชน�ต/อสังคมเพ่ิมข้ึนและเปDนศูนย�
ประสานความสัมพันธ�ระหว/างวัดกับชาวบ#าน ศูนย�อบรมเด็กก/อนเกณฑ�ในวัดดําเนินการมาต้ังแต/ พ.ศ. 
2517 เปDนต#นมาจนถึงป>จจุบันก็ยังดําเนินการเพ่ือรับเด็ก ซ่ึงเปDนบุตรหลานชาวบ#านท่ีอายุยังไม/ครบ
เกณฑ�การเข#าเรียนในโรงเรียนประถมศึกษาตามกฎหมายมาช/วยเลี้ยงฝaกหัดมารยาทให#คุ#นเคยกับวัด
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และพระต้ังแต/เด็กสอนหนังสือง/ายๆ เบื้องต#นท่ีไม/เกินกําลังของสมองท่ีเด็กจะเรียนได#และให#รู#จักสวด
มนต�ไหว#พระ เปDนต#น 
  2. การสงเคราะห�เก้ือกูลแก/การศึกษา สถาบันการศึกษา หรือบุคคลผู#กําลังศึกษา
ส/วนการจัดการศึกษาสงเคราะห�โดยวิธีอ่ืนจากการศาสนศึกษา หรือการสงเคราะห�สถาบันการศึกษา
หรือการสงเคราะห�บุคคลผู#กําลังศึกษาพระสังฆาธิการระดับเจ#าคณะอําเภอ รองเจ#าคณะอําเภอ เจ#า
คณะตําบล รองเจ#าคณะตําบล เจ#าอาวาส รองเจ#าอาวาส และผู#ช/วยเจ#าอาวาสจะดําเนินการท้ังเปDน
การส/วนตัว หรือเปDนการคณะสงฆ�ได#ซ่ึงถือว/าการศึกษาเปDนผลดีแก/ประเทศชาติ และผลสะท#อนถึง
พระภิกษุสงฆ�โดยตรง การสงเคราะห�การศึกษาสามารถดําเนินการได#ดังนี้ 
   1) ต้ังทุนสงเคราะห�การศึกษาชั้นประถมศึกษา มัธยมศึกษาและอุดมศึกษา 
   2) ช/วยพัฒนาสถานศึกษา 
   3) ช/วยเหลือด#านอุปกรณ�การศึกษา 
   4) ช/วยเฉพาะบุคคลผู#กําลังศึกษา 
   การศึกษาสงเคราะห�นอกจากจะจัดแก/เด็ก และเยาวชนให#มีสถานท่ีเรียนหนังสือ
แล#วภิกษุสงฆ�ยังให#ความสงเคราะห�การศึกษาแก/เด็ก และเยาวชนผู#กําลังศึกษาในสถานท่ีศึกษา       
ท่ัวประเทศ อาทิต้ังทุนสนับสนุนการศึกษา แก/นักเรียน และนักศึกษาท่ีขาดแคลนทุนทรัพย�ทุก
ระดับชั้น ได#แก/ ชั้นประถมศึกษามัธยมศึกษา และอุดมศึกษาช/วยพัฒนาสถานศึกษาช/วยเหลืออุปกรณ�
การศึกษา และช/วยเฉพาะบุคคลผู#กําลังศึกษาวัด และพระสงฆ�จึงเปDนสถาบันท่ีมีส/วนในการช/วยเหลือ
เด็กและเยาวชนของชาติในด#านการศึกษาเปDนสถานอบรมบ/มนิสัยเด็ก และเยาวชนมาทุกยุคทุกสมัย
โดยเฉพาะเด็กท่ียากจนขาดคนดูแล และกําพร#าบิดาก็ได#อาศัยสถาบันสงฆ�เปDนผู#อุปการะเปDนเหตุให#
เด็กและเยาวชนได#ใกล#ชิดพระศาสนา และเปDนโอกาสให#ภิกษุสงฆ�ได#พัฒนาทรัพยากรของชาติต้ังแต/  
วัยเด็กเพ่ือจะได#เปDนผู#ใหญ/ท่ีพึงปรารถนาของสังคมต/อไป การศึกษาสงเคราะห�ถือว/าเปDนบทบาท และ
ภารกิจของภิกษุสงฆ�ท่ีสําคัญประการหนึ่ง กล/าวคือเปDนการสงเคราะห�ประชาชนด#านการศึกษาให#มี
ความรู#ความสามารถท่ีจะดํารงตนและดําเนินชีวิตในสังคมได#อย/างมีความสุข การจัดการศึกษาเพ่ือ
ช/วยเหลือเ ก้ือกูลและการช/วยเหลือเ ก้ือกูลการศึกษาหรือสถาบันการศึกษาอ่ืนนอกจาก            
การศาสนศึกษาหรือบุคคลผู#กําลังศึกษาโดยแบ/งออกเปDน 5 ประเภท คือ 1. โรงเรียนพระปริยัติธรรม
แผนกสามัญศึกษา 2. โรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา 3. โรงเรียนสงเคราะห�เด็กยากจน
ตามพระราชประสงค� 4. โรงเรียนพระพุทธศาสนาวันอาทิตย� 5. โรงเรียนอบรมเด็กก/อนเกณฑ�ในวัด 
(บุญศรี พานะจิตร�, 2545)  
   สรุปได#ว/า การศึกษาสงเคราะห�เปDนการจัดการศึกษาสงเคราะห�แก/ประชาชน
ท่ัวไปเพ่ือช/วยเหลือเก้ือกูลแก/เด็ก และเยาวชนของชาติ ท้ังด#านการศึกษา การอบรม สั่งสอน การให#ท่ี
อยู/อาศัย อาหารรวมท้ังการทําให#เด็กมีความอบอุ/น และมีความสุขท้ังร/างกาย และจิตใจ การศึกษา
เปDนกระบวนการพัฒนาประชากรของประเทศให#เปDนกําลังคนท่ีมีคุณภาพ ประสิทธิภาพในการรักษา
ความม่ันคงของชาติอย/างยิ่งและสร#างความเจริญให#แก/ประเทศชาติซ่ึงบทบาทพระสงฆ�ไทยได#ทํา
หน#าท่ีจัดการศึกษาและให#การศึกษาแก/คนไทยต้ังแต/อดีตมาแล#ว เม่ือบ#านเมืองเจริญข้ึนสภาพการณ�
ต/างๆ เปลี่ยนไปทําให#บทบาท และหน#าท่ีของพระสงฆ�ลดลงก็คงเหลือแต/การศึกษาสงเคราะห�เท/านั้น
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ดังนั้น การศึกษาสงเคราะห� คือการให#การสงเคราะห�แก/รัฐในการจัดการศึกษาให#แก/ประชาชน อนึ่ง
มหาเถรสมาคมยังได#ให#ความสําคัญของการศึกษาสงเคราะห�โดยประกาศเรื่องการต้ังทุนสงเคราะห�แก/
นักเรียน นักศึกษาโดยกําหนดข#อบัญญัติในเรื่องการต้ังทุนว/าการต้ังทุนสงเคราะห�นักเรียน            
ชั้นประถมศึกษาให#เปDนไปตามกุศลเจตนาของวัดท้ังหลายท่ีมีกําลังและสามารถจะจัดจะทําได#พระสงฆ�
เห็นความจําเปDนท่ีบุตรหลานของประชาชนในท#องท่ีของวัดนั้น จะต#องมีโรงเรียนให#เรียนก็ช/วยกัน
ชักชวนนําประชาชนช/วยสร#างโรงเรียนข้ึนในวัด เพ่ือให#บุตรหลานของชาวบ#านได#เล/าเรียนรัฐบาลก็ให#
สงฆ�ให#ช/วยรับภาระจัดโรงเรียนและเปDนครูสอนนับเปDนการศึกษาสงเคราะห�ของวัดและพระสงฆ�ต้ังแต/
แรกท่ีรัฐเริ่มจัดการศึกษา เปDนต#น 
 2.4.5 การบริหารกิจการคณะสงฆ�ในด#านการเผยแผ/ 
  การเผยแผ/พระพุทธศาสนา คือการทําให#หลักธรรมคําสั่งสอนของพระพุทธเจ#า
แพร/หลายออกไปทําให#มีผู#เคารพเลื่อมใสในพระรัตนตรัยน#อมนําเอาหลักธรรมคําสั่งสอนของ
พระพุทธเจ#าไปปฏิบัติ เพ่ือก/อให#เกิดการศึกษาและการพัฒนาตนเองไปในทางท่ีถูกต#องและเหมาะสม
เปDนหน#าท่ีของพุทธบริษัททุกฝWายท่ีจะต#องดําเนินการร/วมกันให#งานสําเร็จลุล/วงไปด#วยดีโดยเฉพาะ
พระภิกษุสงฆ�ท่ีมีหน#าท่ีในการศึกษาและปฏิบัติตามหลักธรรมคําสั่งสอนจะต#องตระหนักในภาระหน#าท่ี
เหล/านี้อย/างแท#จริง (พระยุทธนา รมณียธมฺโม (แก#วกันหา) 2547)  
  การเผยแผ/ศาสนธรรม หมายถึง การดําเนินการประกาศพระพุทธศาสนาให#แก/ศาสน
ทายาทและประชาชนท่ัวไปได#รับทราบในทุกๆ วิธีการท่ีไม/ขัดต/อพระธรรมวินัยโดยมุ/งเน#นให#
ประชาชนได#มีความรู#ความเข#าใจในหลักธรรมแล#วน#อมนําเอาหลักธรรมคําสั่งสอนไปใช#ใน
ชีวิตประจําวันการเผยแผ/พระพุทธธรรมคําสอน ถือว/าเปDนหน#าท่ีโดยตรงของพระสงฆ� เพ่ือปลูกฝ>ง
อบรมให#พุทธศาสนิกชนเปDนคนดีมีศีลธรรมและประพฤติดีปฏิบัติชอบนั้นอบรมสั่งสอนประชาชนให#
เกิดศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา และต้ังอยู/ในสัมมาปฏิบัติเปDนพลเมืองดีของประเทศชาติสั่งสอน
ให#ผู#เรียนบังเกิดความรู#ความเข#าใจในหลักธรรมก/อให#เกิดความเลื่อมใสศรัทธา และต้ังตนอยู/ในสัมมา
ปฏิบัติเพราะว/าพระพุทธศาสนาเปDนศาสนาท่ียังประโยชน�สุขให#เกิดข้ึนกับมวลมนุษยชาติ การพัฒนา
ศักยภาพของคณะสงฆ� เพ่ือให#องค�กรคณะสงฆ�เข#มแข็งมีประสิทธิภาพในการเผยแผ/พระพุทธศาสนานั้น
พระสงฆ�ควรตระหนักในการเผยแผ/คําสอนของพระพุทธศาสนาโดยยึดหลักวัตถุประสงฆ� 3 ประการ คือ 
  1. ทิฎฐธรรมิกกัตถประโยชน� คือประโยชน�ในชาตินี้ 
  2. สัมปรายิกกัตถประโยชน� คือประโยชน�ในชาติหน#า 
  3. ปรมัตถประโยชน� คือประโยชน�อย/างยิ่ง คือพระนิพพาน 
  ในส/วนงานการเผยแผ/พระพุทธศาสนาตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ�ฉบับ พ.ศ. 2484
ท่ีกําหนดหน#าท่ีของเจ#าคณะพระสังฆาธิการ และพระสงฆ�เก่ียวกับการเผยแผ/ไว# คือ 
  1. อบรมภิกษุสามเณรให#มีสมณสัญญา และอบรมในเรื่องจรรยามารยาทตลอดถึง
การปฏิบัติอันเก่ียวกับพิธีหรือแบบอย/างต/างๆ 
  2. อบรมการทําวัตรสวดมนต�ให#เปDนไปโดยมีระเบียบเรียบร#อย 
  3. หาอุบายวิธีให#ได#ยินได#ฟ>งโอวาทคําสั่งสอน หรือคําแนะนําท่ีเปDนประโยชน� 
  4. แนะนําสั่งสอนอบรมประชาชนให#เข#าใจในศาสนพิธีและการปฏิบัติ 
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  5. เทศนาสั่งสอนประชาชนให#ตั้งอยู/ในศีลธรรม และให#ได#ยินได#ฟ>งเรื่องเก่ียวกับพระ
ศาสนาโดยถูกต#อง 
  6. หาอุบายวิธีสกัดก้ันสัทธรรมปฏิรูปมิให#เกิดข้ึน หรือบําบัดท่ีเกิดข้ึนให#หมดไปโดยชอบ 
  7. ขวนขวายเพ่ือให#ศิษย�วัดมีความรู#ในเรื่องพระศาสนา และอบรมในทางศีลธรรม     
มีการไหว#พระสวดมนต� เปDนต#น 
  8. ขวนขวายจัดต้ังห#องสมุดเพ่ือประโยชน�แก/การศึกษาธรรมบาลี หรือเพ่ือประโยชน�
แก/ประชาชน หรือขวนขวายจัดหาหนังสือเก่ียวกับความรู#ท่ัวไปบ#างเก่ียวกับการไหว#พระสวดมนต�บ#าง
เก่ียวกับศีลธรรมบ#างท่ีเก่ียวกับประวัติพระบ#างเพ่ือให#ผู#รักษาศีลฟ>งธรรมตามวัดต/างๆ ได#ท/องได#อ/าน
ตามสมควรแก/สถานท่ีและโอกาส 
  บทบาทท่ีสําคัญของสถาบันสงฆ�การเผยแผ/พระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ#าเปDน
การช/วยเหลือผู#อ่ืนให#พ#นจากความทุกข�ด#วยอาศัยความเมตตาและกรุณาของภิกษุสงฆ� 
  งานเผยแผ/ท่ีภิกษุสงฆ�ทําากันอยู/ท่ัวไปในป>จจุบันมีดังนี้ 
  1. งานพระธรรมทูตดําเนินการโดยใช#มติมหาเถรสมาคมว/าด#วยการแต/งต้ัง
คณะกรรมการดําเนินงานพระธรรมทูตภายในประเทศ พ.ศ. 2508 โดยจัดพระสงฆ�ผู#สมัครบําเพ็ญ
ประโยชน�แก/พระศาสนาออกไปจาริกเผยแผ/หลักธรรมแก/ประชาชนท่ัวประเทศเปDนงานท่ีนําพุทธ
บริษัทและประชาชนท่ัวไปให#เกิดความคิดถึงคุณค/าของธรรมและความจําเปDนท่ีจะต#องปฏิบัติธรรมะ
สามารถนําธรรมะไปใช#ในชีวิตประจําวันได#อย/างถูกวิธีและถูกต#อง รวมท้ังสามารถใช#ธรรมะแก#ป>ญหา
ต/างๆ ในด#านเศรษฐกิจสังคมการปกครองและสิ่งแวดล#อม งานพระธรรมทูตเปDนงานพัฒนาทรัพยากร
บุคคลและเปDนงานท่ีเปDนรากฐานแห/งความม่ันคงของประเทศชาติ แนวการปฏิบัติงานของพระธรรม
ทูต ได#แก/ การเทศน� การบรรยาย การสนทนาธรรมกถา นั่งฝaกสมาธิการเปDนพุทธมามากะเยี่ยมเยียน
นําพัฒนาท#องถ่ิน สาธิตและนําจัดกิจกรรม โดยวัตถุประสงค�ในการเผยแผ/พระพุทธศาสนามี 4 
ประการ คือ 
   1) เพ่ือเสริมสร#างความม่ันคงและความอยู/รอดปลอดภัยของประเทศชาติ ศาสนา
และ พระมหากษัตริย� 
   2) เพ่ือส/งเสริมและปลูกฝ>งศีลธรรม วัฒนธรรม และให#คําแนะนําทางจิตใจแก/
ประชาชน 
   3) เพ่ือส/งเสริมความเข#าใจอันดีและความร/วมมือซ่ึงกันและกันระหว/าง
ข#าราชการ ประชาชน พระสงฆ�และผู#นําทางศาสนาในการพัฒนาประเทศ และความเปDนอยู/ของ
ประชาชน 
   4) เพ่ือให#พระสงฆ�ในพระพุทธศาสนาได#มีโอกาสบําเพ็ญสาธารณประโยชน�แก/
ประเทศชาติ และพระศาสนาตามสมควรแก/สมณวิสัย 
  2. หน/วยอบรมประชาชนประจําตําบล (อ.ป.ต.) เปDนกิจกรรมของคณะสงฆ�ไทยตาม
ระเบียบมหาเถรสมาคมว/าด#วยการต้ังหน/วยอบรมประชาชนประจําตําบล พ.ศ. 2518 มีความมุ/งหมาย
ท่ีจะพัฒนาท#องถ่ินระดับตําบลลงสู/หมู/บ#านโดยให#ภิกษุสงฆ�ในชนบทได#มีบทบาทและเปDนแกนนําใน
การส/งเสริมวัดให#เปDนศูนย�กลางการพัฒนาท#องถ่ินให#เกิดประโยชน�ต/อชุมชน 
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  3. งานอบรมจริยธรรมนักเรียน ข#าราชการและประชาชนเพ่ือให#ผู#เข#ารับการอบรมมี
ทัศนคติท่ีดีต/อสถาบันพระพุทธศาสนาสามารถปฏิบัติตนตามหน#าท่ีของชาวพุทธได#อย/างถูกต#อง
เหมาะสมและน#อมนําหลักพุทธธรรมไปปฏิบัติในการดําเนินชีวิตประจําวันเพ่ือพัฒนาตนเองและสังคม 
  4. การบรรพชาสามเณรภาคฤดูร#อนเปDนการจัดบรรพชาเยาวชนชายอายุต้ังแต/ 10 ปY 
เพ่ือใช#เวลาว/างให#เกิดประโยชน�ในการศึกษาธรรม ในช/วงปKดภาคฤดูร#อน ประมาณเดือนเมษายน 
  5. การส/งเสริมหน/วยสงเคราะห�พุทธมามกะผู#เยาว�เปDนหน/วยสงเคราะห�ท่ีวัดและ
ประชาชนจัดให#มีข้ึนในวัดในหมู/บ#าน เพ่ือจัดฝaกอบรมด#านความรู# ความประพฤติ และจิตใจโดยมี
พระสงฆ�ทําหน#าท่ีฝaกอบรมสั่งสอน และบริหารงานท่ัวไปของหน/วยสงเคราะห�พุทธมามกะผู#เยาว�
เรียกว/า พุทธมามกาจารย� แบ/งเปDน 3 คณะ คือ คณะประถมพุทธมามกะ ได#แก/ เด็กอายุ 7-10 ขวบ
คณะมัธยมพุทธมามกะ ได#แก/ เด็กอายุ 11-15 ขวบ คณะอุดมพุทธมามกะ ได#แก/ เด็กอายุ 16-18 ปY  
  6. การเผยแผ/ทางสื่อสารมวลชนเปDนการดําเนินการโดยเผยแผ/ทางวิทยุโทรทัศน�
วารสาร นิตยสารเผยแผ/ธรรม และการเผยเเผ/ในต/างประเทศอาจมีการต้ังวัดในต/างประเทศ 
  7. การเผยแผ/ตามศักยภาพของวัดเปDนโครงการท่ีจัดข้ึนมาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชุมชน
ตามศักยภาพของวัด ได#แก/ โครงการอุทยานการศึกษา การจัดสวนสมุนไพรในวัด โครงการลานวัด
ลานใจลานกีฬา เปDนต#น (บุญศรี พานะจิตร�, 2545)  
  8. สื่อสารมวลชนกับคณะสงฆ�เพ่ือให#เจ#าคณะพระสังฆาธิการทุกรูปมีความรู# ความ
เข#าใจ ในการใช#สื่อสารมวลชน เช/น สิ่งพิมพ� วิทยุ โทรทัศน� เปDนต#น และตระหนักว/าสื่อสารมวลชนมี
บทบาทสําคัญในสังคมป>จจุบัน คือ 
   1) ความสําคัญของสื่อสารมวลชน 
   2) หลักการและจรรยาบรรณของสื่อสารมวลชน 
   3) พ.ร.บ. คลื่นความถ่ีกับการพระศาสนา 
   4) ชนิดและรูปแบบของสื่อสารมวลชน 
   5) บทบาทพระสงฆ�กับสื่อสารมวลชน 
  9. งานประชาสัมพันธ�คณะสงฆ� เพ่ือให#เจ#าคณะพระสังฆาธิการทุกรูปมีความรู# ความ
เข#าใจ เก่ียวกับหลักและวิธีการประชาสัมพันธ� และสามารถนําหลักการ และวิธีการไปประยุกต�ใช#กับ
งานคณะสงฆ�ได#อย/างมีประสิทธิภาพ คือ 
   1) หลักและวิธีการประชาสัมพันธ� 
   2) องค�ประกอบของการประชาสัมพันธ� 
   3) ความสําคัญของการวางแผนประชาสัมพันธ� 
   4) การสื่อสารเพ่ือประชาสัมพันธ� 
   5) แนวทางการประชาสัมพันธ� (พระครูปลัดอาทิตย�  อตฺถเวที (ซองดี) 2546)  
   ในการเผยแผ/พุทธธรรมนั้นมีหลายวิธี ดังต/อไปนี้ 
   1) การเทศนาธรรม คือ การแสดงธรรมะสั่งสอนตามหลักพระพุทธศาสนา เพ่ือให#
ผู#ฟ>งสามารถนาไปประยุกต�ใช#ในชีวิตประจําวัน ซ่ึงวิธีนี้ภิกษุสงฆ�ใช#ในการเผยแผ/หลักธรรมเปDนประจํา 
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   2) ปาฐกถาธรรม คือ การบรรยายธรรมะให#ผู#อ่ืนฟ>ง โดยท่ัวไปจะยืนและผู#พูด
จะต#องมีลีลาในการพูด เพ่ือโน#มน#าวจิตใจผู#ฟ>งพิเศษเปDนวิธีการท่ีน/าสนใจ 
   3) อภิปรายธรรม คือ การชี้แจง หรือแสดงความคิดเห็นในหลักธรรมข#อใดข#อ
หนึ่งให#ผู#อ่ืนเข#าใจ 
   4) สนทนาธรรม คือ การพูดจาหารือในหลักธรรมเพ่ือนําไปใช#ในการแก#ป>ญหา
ชีวิตโดยยึดหลักทางสายกลาง 
   5) การสอนสมถกรรมฐาน หรือวิป>สสนากรรมฐาน คือการสั่งสอนให#นั่งภาวนา
เพ่ือให#ใจเปDนสมาธิ และเข#าใจสภาวะตามความเปDนจริงของสังขารตามหลักไตรลักษณ� 
   6) การใช#สื่อ และอุปกรณ�ประกอบการสอนธรรมะ เช/น การใช#หนังสือธรรมะ
การใช#วิดีทัศน� คอมพิวเตอร� อินเตอร�เน็ต ม#วนเทป เปDนอุปกรณ�ในการเผยแผ/ศาสนธรรมโดยอาจ
จําหน/ายแจกไปในกลุ/มท่ีมีเวลาศึกษาธรรมะด#วยตนเอง 
   สรุปได#ว/า วิธีท่ีภิกษุสงฆ�ใช#ในการเผยแผ/ธรรมะในป>จจุบันมีหลายวิธี ได#แก/ การ
เทศนาธรรม ปาฐกถาธรรม อภิปรายธรรม สนทนาธรรม การสอนวิป>สสนากรรมฐาน และการใช#สื่อ
ประกอบการสอนธรรมะจะเลือกใช#วิธีใดข้ึนอยู/กับลักษณะของผู#รับการเทศนา สั่งสอนประชาชนเปDน
การเผยแผ/พระพุทธศาสนาท่ีพระสงฆ�และคณะสงฆ�ถือเปDนกิจการท่ีสําคัญท่ีสุด จุดหมายของ
การศึกษาเล/าเรียนพระปริยัติธรรมประการหนึ่ง คือ ความรู#ความสามารถในการท่ีจะนําพระธรรม
คําสั่งสอนของพระพุทธเจ#าไปสู/ประชาชน หรือ การเผยแผ/นี้เองคณะสงฆ�ไทยเคยจัดให#มีโรงเรียนพระ
ธรรมกถา ภิกษุสงฆ�ท่ีเทศน�ดีจะได#รับการยกย/องมากและการเผยแผ/พระพุทธศาสนาถือว/าเปDนหน#าท่ี
อันสําคัญของพระสงฆ� เพราะว/าพระสงฆ�ท่ีทําหน#าท่ีเผยแผ/พระพุทธศาสนานั้นจะต#องมีความรู#
ความสามารถ และเทคนิควิธีการนอกเหนือจากความรู# ด#านหลักพุทธธรรมจึงจะสามารถทําการเผย
แผ/พระพุทธศาสนาให#ได#ผลดีและมีประสิทธิภาพ 
 2.4.6 การบริหารกิจการคณะสงฆ�ในด#านการสาธารณูปการ 
  สาธารณูปการ หมายถึง การก/อสร#างและการบูรณะปฏิสังขรณ�เปDนระเบียบบริหาร
การคณะสงฆ�ส/วนกลางพระราชบัญญัติคณะสงฆ�ฉบับ พ.ศ. 2484 ใช#คําว/า “องค�การสาธารณูปการ” 
แต/ในป>จจุบันบทบัญญัติว/าด#วยอํานาจหน#าท่ีมหาเถรสมาคม และระเบียบการปกครองคณะสงฆ�
ส/วนกลางเรียกว/า “การสาธารณูปการ” ท้ังองค�การสาธารณูปการและการสาธารณูปการมีความหมาย
ในการรวมกิจการคณะสงฆ�อย/างเดียวกันกล/าว คือ 
  1. การก/อสร#างและการบูรณปฏิสังขรณ�ศาสนวัตถุ และศาสนสถาน 
  2. กิจการอันเก่ียวกับการวัด คือการสร#างการต้ังการรวมการย#ายการยุบเลิกการ
ขอรับพระราชทานวิสุงคามสีมาการยกวัดร#างเปDนวัดมีพระภิกษุอยู/จําพรรษา และการยกวัดราษฎร�ข้ึน
เปDนพระอารามหลวง 
  3. กิจการของวัดอ่ืนๆ เช/น การจัดงานวัด การเรี่ยไร 
  4. การศาสนสมบัติของวัด 
  แนวทางในการจัดการด#านสาธารณูปการวัดจะต#องมีแผนผังกําหนดการปลูกสร#าง
ภายในวัด บริเวณวัดมีการปลูกไม#ดอก ไม#ประดับ ไม#เก่ียวกับพุทธประวัติทําให#วัดเปDนแหล/งศึกษา
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สถานท่ีรื่นรมย�ลานวัดสะอาดปราศจากมูลฝอยสิ่งปฏิกูลมีถังรองรับขยะมีถนนทางเดินเท#า วัดควรมี
ประตูปKด เปKดตามวันเวลาเพ่ือความปลอดภัยในทรัพย�สินมีปZายแสดงสิ่งสําคัญๆ เพ่ือดึงดูดความ
ศรัทธาของประชาชนตามสมควร การทาสีเสนาสนะก็ดีแผ/นปZายก็ดีให#ใช#สีทาเรียบๆ ไม/ฉูดฉาด การ
ปลูกสร#างเสนาสนะภายในวัดให#รักษาไว#ซ่ึงศิลปกรรมของไทยมีการจัดระบบน้ําด่ืม น้ําใช# ไฟฟZา ท่ีอยู/
อาศัยมีระบบกําจัดสิ่งปฏิกูลห#องน#าห#องส#วม จัดสวัสดิการภิกษุสามเณรได#รับความผาสุกในการ
บําเพ็ญสมณธรรม วัดควรจัดบริเวณและอาคารสถานท่ี ให#ร/มรื่นสวยงาม สะอาด สงบ และมีสภาพ
เปDนอุทยาน หรือสวนปWาท่ีมีความร/มรื่น และเปDนธรรมชาติมากท่ีสุด จัดวางแผนผังท่ีเปDนสัดส/วนโดย
แบ/งเขตพุทธาวาส สังฆาวาสและเขตฌาปนสงเคราะห�ให#เปDนระเบียบ จัดให#มีหอกระจายข/าวเพ่ือ
สอดแทรกความรู#และบริการข/าวสารต/างๆ ให#แก/ชุมชนอีกท้ังจัดธรรมสถาน หรือสวนธรรมเพ่ือเปDน
สถานท่ีฝaกอบรมศีลธรรมจริยธรรมแก/ประชาชน หรือคนในท#องถ่ินความมุ/งหมายของสาธารณูปการก็
เพ่ือบํารุงรักษาวัด และส/งเสริมสร#างวัดให#เปDนท่ีอํานวยประโยชน�แก/ประชาชน หรือสังคมผู#เปDน
เจ#าของวัดนั้นให#วัฒนาสถาพรสืบไปการบริหารกิจการคณะสงฆ�  และพระศาสนา ในด#าน
สาธารณูปการของวัดในป>จจุบันแบ/งได# 3 เรื่อง คือ 
  1. การบูรณะและพัฒนาวัด 
  2. การก/อสร#างและบูรณปฏิสังขรณ�เสนาสนะ 
  3. การดูแลรักษาและจัดการศาสนสมบัติของวัดและการบริหารงานสาธารณูปการ
ของเจ#าอาวาส หรือวัดตามพระธรรมวินัยควรให#เกิดความสุข (สัปปายะ) 4 อย/าง คือ 
   1) อาวาสสัปปายะท่ีอยู/เปDนท่ีสบาย คือ ทําให#วัดเปDนอารามเปDนท่ีร/มรื่นรื่นรมย�
เปDนรมณียสถานเจริญตา สบายในแก/ผู#พบเห็นเปDนศูนย�กลางของชุมชุนท้ังทางด#านวัตถุ และจิตใจ 
   2) อาหารสัปปายะอาหารเปDนท่ีสบายตามปกติเม่ือมีท่ีอยู/แล#วต#องคํานึงถึงการ
กินอาหารการจัดสวัสดิการเรื่องอาหาร 
   3) บุคคลสัปปายะบุคคลเปDนท่ีสบายบางแห/งไม/คํานึงถึงเรื่องบุคคลภายในวัด
หรือบุคคลท่ีเก่ียวข#องกับวัด คนวัดแบ/งออกเปDน 4 ประเภท คือ ภิกษุสงฆ� สามเณร อุบาสก อุบาสิกา
และเด็กวัด วัดใดดีหรือไม/ดี ดูได#จากบุคคล 4 ประเภทนี้ สาธารณูปการจึงควรคํานึงถึงบุคคล           
4 ประเภทนี้ โดยการจัดอยู/ท่ีอยู/อาศัยของบุคคลแต/ละประเภทให#เหมาะสมตามสถานภาพของแต/ละ
บุคคลไม/ให#ปนกัน 
   4) ธรรมสัปปายะธรรมเปDนท่ีสบายจุดมุ/งหมาย คือ เปDนสถานท่ีปฏิบัติธรรม
ดังนั้น การสาธารณูปการจะเน#นในส/วนบํารุงรักษาวัดและศาสนสมบัติของวัดให#เปDนไปด#วยดีเปDน
หน#าท่ีของผู#บริหารวัด และคณะสงฆ�โดยตรงในส/วนของรัฐและพุทธบริษัทจะต#องอุปถัมภ�ด#วยไม/ว/าจะ
ก/อสร#าง หรือบูรณะรักษาเสนาสนะของสงฆ�พระสังฆาธิการทุกรูปต#องมองเห็นความสําคัญการจัดทํา
แผนแม/บทการก/อสร#าง และรู#จักวิธีการบริหารงานสาธารณูปการเปDนอย/างดีมีเทคนิค และวิธีการขอ
คําปรึกษากับหน/วยงานราชการท่ีรับผิดชอบ ข้ันตอนการดําเนินการก/อสร#าง การบริหารจัดการ       
งานสาธารณูปการท่ีดี และต#องรู#จักวิธีการบูรณปฏิสังขรณ�ศาสนวัตถุ และพัฒนาวัดให#สงบร/มรื่น     
เปDนศูนย�กลางพัฒนาของชุมชนโดยกําหนดยึดหลักการบริหาร บูรณปฏิสังขรณ�การรักษาดูแล       
ทํานุบํารุงศาสนวัตถุ และการจัดทําวัดให#เปDนวัดพัฒนาตัวอย/าง ถึงกระนั้นก็ตามพระสงฆ�จะมีเพียง
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หน#าท่ีในการทํานุบํารุงรักษาเพียงอย/างเดียวไม/ได#ต#องมีการอนุรักษ�ศาสนสถาน คือดูแลรักษา     
ศาสนสถานให#ม่ันคงถาวร และเปDนการอนุสรณ�สถานแก/อนุชนรุ/นหลัง ได#แนวคิดเก่ียวกับการพัฒนา
วัดเปDนการปรับปรุงสภาพวัดและการดําเนินกิจกรรมต/างๆ ของวัดโดยเน#นการปรับปรุงและแก#ไข
ข#อบกพร/องเดิมภายในวัดรวมท้ังส/งเสริมกระบวนการดําเนินงานกิจกรรมพระศาสนาในวัดให#มี
คุณภาพ และประสิทธิภาพสมบูรณ�เพ่ือสร#างวัดให#เปDนศูนย�กลางของชุมชน และเปDนแหล/งอารยะ
ธรรมอันเจริญรุ/งเรือง มีศาสนวัตถุศาสนสถานอันเปDนเครื่องหมายแห/งศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม
บุคลากรทางศาสนามีความประพฤติดีเปDนแบบอย/างแก/ประชาชนในสังคม สามารถแนะนําให#
ประชาชนในสังคมพ#นจากความลุ/มหลงฟุZงเฟZอและดํารงอยู/ได#อย/างเปDนสุข มีการส/งเสริมกิจกรรมท่ี
เปDนประโยชน�อย/างหลากหลายท้ังในด#านศาสนพิธีการให#การศึกษาการเผยแผ/ศาสนธรรม และการ   
สาธารณสงเคราะห�เพ่ือสนับสนุนส/งเสริมให#วัดมีความเจริญรุ/งเรืองเปDนศูนย�รวมจิตใจของประชาชน
และท่ีสําคัญ เพ่ือให#พระพุทธศาสนาสร#างความสงบสุขได#อย/างแท#จริง 
 2.4.7 การบริหารกิจการคณะสงฆ�ในด#านการสาธารณสงเคราะห� 
  สาธารณสงเคราะห� หมายถึง การดําเนินกิจการเพ่ือให#เปDนสาธารณประโยชน�ของ
หน/วยงานบุคคล หรือคณะบุคคลเว#นแต/การนั้นอยู/ในขอบข/ายแห/งการสงเคราะห� หรือการช/วยเหลือ
เก้ือกูล อุดหนุนจุนเจือกิจการของรัฐ หรือของเอกชนท่ีดําเนินการ เพ่ือสาธารณประโยชน� หรือ      
การช/วยเหลือเก้ือกูลสถานท่ี ซ่ึงจะเปDนสาธารณสมบัติ หรือประชาชนท่ัวไปและการเก้ือกูล            
ทําประโยชน�ร/วมกันท้ังให#คําแนะนําคําสอนความคิด และวัตถุสิ่งของตามแนวคิดทางพระพุทธศาสนา
ถือว/าการให#ธรรมเปDนทานย/อมชนะการให#ทานท้ังปวง ฉะนั้นการสอนหนังสือก็ดีการแนะนําท่ีเก่ียวกับ
ความรู#ก็ดีจัดเปDนสาธารณประโยชน�ท้ังนั้น (พระครูปลัดอาทิตย�  อตฺถเวที (ซองดี) 2546) 
  การสาธารณสงเคราะห�แยกโดยลักษณะ คือ 
  1. การดําเนินกิจการเพ่ือช/วยเหลือเก้ือกุลเช/นหน/วยอบรม อ.ป.ต. ห#องสมุดเพ่ือ
ประชาชน มูลนิธิเพ่ือคนยากจน 
  2. การช/วยเหลือเก้ือกูลกิจการของผู#อ่ืน ซ่ึงเปDนไปเพ่ือการสาธารณประโยชน� เช/น
การพัฒนาหมู/บ#านการพัฒนาวัด เปDนต#น 
  3. การช/วยเหลือเก้ือกูลสถานท่ีอันเปDนสาธารณสมบัติ เช/น การสร#างถนนหนทาง
การขุดคลอง การพัฒนาก/อสร#างวัด พัฒนาโรงเรียน เปDนต#น 
  4. การช/วยเหลือเก้ือกูลประชาชนท่ัวไป เช/น การช/วยเหลือผู#คนท่ีตกทุกข�ได#ยาก
เพราะภัยทางธรรมชาติ เช/น วาตภัยอุทกภัยอัคคีภัยเหล/านี้ถือว/าเปDนการสงเคราะห�ช/วยเหลือคนอ่ืน
ท้ังนั้นรวมเปDนถึงการสงเคราะห�คนวัยชรา สถานเด็กกําพร#า เปDนต#น การสาธารณสงเคราะห�เปDนการ
แสดงบทบาทของภิกษุสงฆ�ในด#านสังคมสงเคราะห� ท้ังการสงเคราะห�บุคคลและสาธารณสงเคราะห�
โดยมีภิกษุสงฆ�เปDนผู#นําชุมชนในการบริจาคช/วยเหลือผู#ประสบภัยพิบัติต/างๆ เพราะภิกษุสงฆ�เปDน
ศูนย�กลางเชื่อมประสานระหว/างคนจนกับคนรวย ป>จจัยท่ีได#รับบริจาคมาภิกษุสงฆ�ก็ใช#ทําประโยชน�
เปDนสาธารณกุศล และช/วยเหลือบุคคลผู#ขาดแคลนและด#อยโอกาสดังกล/าว แล#วการสาธารณ
สงเคราะห�เปDนการจัดให#การสงเคราะห�ในด#านต/างๆ แก/ประชาชนผู#อุปถัมภ�บํารุงวัด ทายกทายิกาของ
วัด หรือประชาชนท่ัวไปวัดเปDนส/วนหนึ่งของสังคมวัดอยู/ได#ก็ต#องพ่ึงบ#านและบ#านอยู/ได#ก็ต#องพ่ึงวัด    



 58 

วัดเปDนศูนย�กลางของสังคมพระสงฆ�เปDนท่ีพ่ึงทางใจของประชาชนเม่ือประชาชนเดือดร#อน ในเรื่องใด
เรื่องหนึ่ง ก็เปDนหน#าท่ีทางวัดจะต#องจัดการสงเคราะห�ช/วยเหลือ การสาธารณสงเคราะห�จึงเปDนหน#าท่ี
ของวัด และเจ#าอาวาสจะต#องดําเนินการบริหารงานทุกด#านเก่ียวกับการสงเคราะห�ประชาชนใน
ขอบเขตท่ีวัดจะสามารถจัดได# ซ่ึงสอดคล#องกับแนวคิดของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห/งชาติ
ท่ีว/าวัดเปDนของประชาชน เปDนท่ีทําบุญบําเพ็ญกุศลตามประเพณีของชาวบ#านของวัด ภิกษุสงฆ� 
สามเณร ในวัดอันมีเจ#าอาวาสเปDนหัวหน#า ปกครอง ดูแลรักษาวัด มีหน#าท่ีให#ความสะดวกแก/
ประชาชนในการทําบุญ บําเพ็ญกุศล ท้ังท่ีบ#านและวัดหรือท่ีอ่ืนใดในหมู/บ#าน ตําบลท่ีต้ังวัดนั้น และ
หน#าท่ีจัดการสาธารณสงเคราะห�อ่ืนๆ แก/ประชาชนในส/วนท่ีอยู/ในสมณวิสัยท่ีน/าจะจัดได# 
  กล/าวโดยสรุป การสาธารณสงเคราะห� หมายถึง การดําเนินการช/วยเหลือสังคมทาง
วัตถุในรูปแบบต/างๆ ท่ีไม/ขัดต/อพระธรรมวินัย ได#แก/ การสงเคราะห�ภิกษุสงฆ� สามเณร การสร#างถนน
เข#าหมู/บ#าน การให#สถานท่ีเปDนแหล/งประปาหมู/บ#าน การสนับสนุนทุนการศึกษาแก/เด็กนักเรียน การ
ช/วยเหลือผู#ปWวย ผู#ยากไร# การสร#างห#องสมุดโรงเรียน เปDนต#น การสาธารณสงเคราะห� นอกจากจะเปDน
การช/วยเหลือชาวบ#านในสิ่งท่ีพวกเขาต#องการ และมีความจําเปDนแล#วยังเปDนการสร#างความผูกพัน
ระหว/างวัดกับบ#านอีกทางหนึ่งด#วย 
 
2.5 แนวคิดการบริหารงานของพระสังฆาธิการ 
 2.5.1 อํานาจหน#าท่ีของพระสังฆาธิการ 
  1. อํานาจหน#าท่ีของเจ#าคณะใหญ/ 
   เจ#าคณะใหญ/มีอํานาจหน#าท่ีปกครองคณะสงฆ�ในเขตหนของตน (กฎมหาเถร
สมาคม ฉบับท่ี 23, 2541: ข#อ 6 ข#อ 7) คือ (1) ดําเนินการปกครองคณะสงฆ�ให#เปDนไปตามพระธรรม
วินัย กฎหมาย กฎมหาเถรสมาคม ข#อบังคับ ระเบียบ คําสั่ง มติ ประกาศ พระบัญชาสมเด็จ
พระสังฆราช (2) ควบคุมและส/งเสริมการรักษาความเรียบร#อยดีงาม การศาสนศึกษา การศึกษา
สงเคราะห� การเผยแผ/พระพุทธศาสนา การสาธารณูปการ และการสาธารณสงเคราะห�ให#ดําเนินไปด#วยดี     
(3) วินิจฉัยการลงนิคหกรรมวินิจฉัยข#ออุทธรณ�คําสั่ง หรือคําวินิจฉัยชั้นภาค หรือมีอํานาจหน#าท่ีใน
กรณีท่ีได#รับมอบหมายอย/างอ่ืนจากมหาเถรสมาคม (4) แก#ไขข#อขัดข#องของเจ#าคณะภาคให#เปDนไปโดย
ชอบ (5) ควบคุมบังคับบัญชา เจ#าคณะ และเจ#าอาวาส ตลอดถึงพระภิกษุสามเณรผู#อยู/ในบังคับบัญชา
หรืออยู/ในเขตปกครองของตน และชี้แจงแนะนําการปฏิบัติหน#าท่ีของผู#อยู/ในบังคับบัญชาให#เปDนไป
โดยความเรียบร#อย (6) ตรวจการและประชุมพระสังฆาธิการในเขตปกครองของตน 
  2. อํานาจหน#าท่ีของเจ#าคณะภาค 
   เจ#าคณะภาคมีอํานาจหน#าท่ีปกครองคณะสงฆ�ในเขตภาคของตน (กฎมหาเถร
สมาคม ฉบับท่ี 23, 2541: ส/วนท่ี 1 ข#อ 10) คือ (1) ดําเนินการปกครองคณะสงฆ�ให#เปDนไปตามพระ
ธรรมวินัยกฎหมายกฎมหาเถรสมาคม ข#อบังคับ ระเบียบ คําสั่ง มติ ประกาศ พระบัญชาสมเด็จ
พระสังฆราช (2) ควบคุมและส/งเสริมการรักษาความเรียบร#อยดีงาม การศาสนศึกษาการศึกษา
สงเคราะห�การเผยแผ/พระพุทธศาสนา การสาธารณูปการ และการสาธารณสงเคราะห�ให#ดําเนินไป
ด#วยดี (3) วินิจฉัยการลงนิคหกรรมวินิจฉัยข#ออุทธรณ� คําสั่ง หรือคําวินิจฉัยชั้นจังหวัดหรือมีอํานาจ
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หน#าท่ีในกรณีท่ีได#รับมอบหมายอย/างอ่ืนจากมหาเถรสมาคม (4) แก#ไขข#อขัดข#องของเจ#าคณะจังหวัด
ให#เปDนไปโดยชอบ (5) ควบคุมบังคับบัญชาเจ#าคณะ และเจ#าอาวาสตลอดถึงพระภิกษุสามเณร ผู#อยู/ใน
บังคับบัญชา หรืออยู/ในเขตปกครองของตน และชี้แจงแนะนําการปฏิบัติหน#าท่ีของผู#อยู/ในบังคับ
บัญชาให#เปDนไปโดยความเรียบร#อย (6) ตรวจการและประชุมพระสังฆาธิการในเขตปกครองของตน 
  3. อํานาจหน#าท่ีของเจ#าคณะจังหวัด 
   เจ#าคณะจังหวัดมีอํานาจหน#าท่ีปกครองคณะสงฆ�ในเขตจังหวัดของตน (กฎ     
มหาเถรสมาคม ฉบับท่ี 23, 2541: ส/วนท่ี 1 ข#อ 10) คือ (1) ดําเนินการปกครองคณะสงฆ�ให#เปDนไป
ตามพระธรรมวินัย กฎหมาย มหาเถรสมาคม ข#อบังคับ ระเบียบ คําสั่ง มติ ประกาศ พระบัญชา
สมเด็จพระสังฆราชคําสั่งของผู#บังคับบัญชาเหนือตน (2) ควบคุมและส/งเสริมการรักษาความเรียบร#อย
ดีงามการศาสนศึกษา การศึกษาสงเคราะห�การเผยแผ/พระพุทธศาสนา การสาธารณูปการ และการสา
ธารณสงเคราะห�ให#ดําเนินไปด#วยดี (3) ระงับอธิกรณ�วินิจฉัยการลงนิคหกรรมวินิจฉัยข#ออุทธรณ�คําสั่ง
หรือ   คําวินิจฉัยชั้นเจ#าคณะอําเภอ (4) แก#ไขข#อขัดข#องของเจ#าคณะอําเภอให#เปDนไปโดยชอบ (5) 
ควบคุมบังคับบัญชาเจ#าคณะ และเจ#าอาวาสตลอดถึงพระภิกษุสามเณรผู#อยู/ในบังคับบัญชา หรืออยู/ใน
เขตปกครองของตนและชี้แจงแนะนําการปฏิบัติหน#าท่ีของผู#อยู/ในบังคับบัญชาให#เปDนไปโดยความ
เรียบร#อย (6) ตรวจการและประชุมพระสังฆาธิการในเขตปกครองของตน 
  4. อํานาจหน#าท่ีของเจ#าคณะอําเภอ 
   เจ#าคณะอําเภอมีอํานาจหน#า ท่ีปกครองคณะสงฆ� ในเขตอํา เภอของตน           
(กฎ      มหาเถรสมาคม ฉบับท่ี 23, 2541: ส/วนท่ี 1 ข#อ 10) คือ (1) ดําเนินการปกครองคณะสงฆ�ให#
เปDนไปตามพระธรรมวินัย กฎหมาย กฎมหาเถรสมาคม ข#อบังคับ ระเบียบ คําสั่ง มติ ประกาศ พระ
บัญชาสมเด็จพระสังฆราช คําสั่งของผู#บังคับบัญชาเหนือตน (2) ควบคุมและส/งเสริมการรักษาความ
เรียบร#อยดีงาม การศาสนศึกษา การศึกษาสงเคราะห�การเผยแผ/พระพุทธศาสนา การสาธารณูปการ และ
การสาธารณสงเคราะห�ให#ดําเนินไปด#วยดี (3) ระงับอธิกรณ�วินิจฉัย การลงนิคหกรรมวินิจฉัยข#ออุทธรณ�
คําสั่งหรือคําวินิจฉัยชั้นเจ#าคณะตําบล (4) แก#ไขข#อขัดข#องของเจ#าคณะตําบลให#เปDนไปโดยชอบ       
(5) ควบคุมบังคับบัญชาเจ#าคณะ และเจ#าอาวาสตลอดถึงพระภิกษุสามเณรผู#อยู/ในบังคับบัญชา หรือ
อยู/ในเขตปกครองของตนและชี้แจงแนะนําการปฏิบัติหน#าท่ีของผู#อยู/ในบังคับบัญชาให#เปDนไปโดย
ความเรียบร#อย (6) ตรวจการและประชุมพระสังฆาธิการในเขตปกครองของตน 
  5. อํานาจหน#าท่ีของเจ#าคณะตําบล 
   เจ#าคณะตําบลมีอํานาจหน#าท่ีปกครองคณะสงฆ�ในเขตตําบลของตน (กฎมหาเถร
สมาคม ฉบับท่ี 23, 2541: ส/วนท่ี 1 ข#อ 10) คือ (1) ดําเนินการปกครองคณะสงฆ�ให#เปDนไปตาม    
พระธรรมวินัย กฎหมาย กฎมหาเถรสมาคม ข#อบังคับ ระเบียบ คําสั่ง มติ ประกาศ พระบัญชาสมเด็จ
พระสังฆราช คําสั่งของผู#บังคับบัญชาเหนือตน (2) ควบคุมและส/งเสริมการรักษาความเรียบร#อยดีงาม
การศาสนศึกษา การศึกษาสงเคราะห� การเผยแผ/พระพุทธศาสนา การสาธารณูปการ และการสาธารณ
สงเคราะห�ให#ดําเนินไปด#วยดี (3) ระงับอธิกรณ�วินิจฉัยการลงนิคหกรรมวินิจฉัยข#ออุทธรณ� คําสั่ง หรือ
คําวินิจฉัยชั้นเจ#าอาวาส (4) แก#ไขข#อขัดข#องของเจ#าอาวาสให#เปDนไปโดยชอบ (5) ควบคุมและบังคับ
บัญชาเจ#าอาวาส และพระภิกษุสามเณรผู#อยู/ในบังคับบัญชา หรืออยู/ในเขตปกครองของตน และชี้แจง
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แนะนําการปฏิบัติหน#าท่ีของผู#อยู/ในบังคับบัญชาให#เปDนไปโดยความเรียบร#อย (6) ตรวจการและ
ประชุมพระสังฆาธิการในเขตปกครองของตน 
  6. อํานาจหน#าท่ีของเจ#าอาวาส 
   เจ#าอาวาสผู#มีอํานาจสูงสุดภายในวัด คือเจ#าอาวาสวัด ซ่ึงเปDนพระสังฆาธิการ
อันดับท่ี 9 ตามกฎมหาเถรสมาคม เจ#าอาวาสวัดเปDนผู#มีความรับผิดชอบต/อการพระศาสนาอย/าง
ยิ่งใหญ/ เพราะต#องทําหน#าท่ีเปDนผู#ปกครองวัด และเปDนผู#แทนวัดเนื่องจากวัดมีฐานะเปDนนิติบุคคล คือ
บุคคลตามกฎหมาย ดังนั้นเจ#าอาวาสจึงมีฐานะเปDนเจ#าพนักงานตามความในประมวลกฎหมายอาญา
ตามมาตรา 45 กล/าวว/า “ให#ถือว/าพระภิกษุซ่ึงได#รับแต/งต้ังให#ดํารงตําแหน/งในการปกครองคณะสงฆ�
และไวยาวัจกรเปDนเจ#าพนักงานตามความในประมวลกฎหมายอาญา” ตําแหน/งเจ#าอาวาสจึงเปDน
ตําแหน/งสําคัญยิ่ง และนอกจากนั้นเจ#าอาวาสยังมีความสัมพันธ�ใกล#ชิดกับพุทธศาสนิกชนมากท่ีสุด     
ท่ีจะช/วยจรรโลงพระพุทธศาสนาปลูกฝ>งศรัทธาในพระพุทธศาสนาแก/ประชาชน พระพุทธวรญาณ
(2548) กล/าวว/าพระสังฆาธิการ คือ ผู#ปกครองสงฆ�ซ่ึงตามกฎมหาเถรสมาคมกําหนดให#มีจํานวน       
11 อันดับ โดยมีเจ#าคณะภาคเปDนอันดับท่ี 1 มีผู#ช/วยเจ#าอาวาสเปDนอันดับท่ี 11 นั้น พระสังฆาธิการ
อันดับท่ี 9 คือ เจ#าอาวาสนับเปDนพระสังฆาธิการท่ีมีความสําคัญมากท่ีสุดมีความรับผิดชอบสูงสุดด#วย
เหตุผล 1) เจ#าอาวาสเปDนผู#อยู/ใกล#ชิด พระภิกษุ สามเณร อุบาสก อุบาสิกา ประชาชน และเด็กเล็ก
รู#จักพ้ืนฐานของบุคคลเหล/านั้นดีกว/าใครๆ อยู/ใกล#ชิดเหตุการณ�ทางพระศาสนาท้ังดีและร#ายย/อมเข#าใจ
ป>ญหาต/างๆ และหาทางคลี่คลายป>ญหาได#ง/าย 2) ตําแหน/งเจ#าอาวาสจัดเปDนพ้ืนฐานท่ีสําคัญของ
ตําแหน/งผู#ปกครองสงฆ�ทุกตําแหน/งเปDนเครื่องพิสูจน� และรับรองความสามารถของตําแหน/งปกครอง
สงฆ�ท้ังหลายได#อย/างดีคือถ#าเปDนเจ#าอาวาสได#ดีก็มีหวังท่ีจะเปDนเจ#าคณะตําบลหรือเจ#าคณะต/างๆ ได#ดี
สําหรับพระเทพปริยัติสุธี (วรวิทย� มานะกุล, 2540) กล/าวถึงเจ#าอาวาสมีหน#าท่ีดังนี้ 1) บํารุงรักษาวัด
จัดกิจกรรม และศาสนสมบัติของวัดให#เปDนไปด#วยดี 2) ปกครองและสอดส/องให#บรรพชิต และคฤหัสถ�
ท่ีมีท่ีอยู/หรือพํานักอาศัยอยู/ในวัดนั้นปฏิบัติตามพระธรรมวินัย กฎมหาเถรสมาคมข#อบังคับระเบียบ
หรือคําสั่งของมหาเถรสมาคม 3) เปDนธุระในการศึกษาอบรมและสั่งสอนพระธรรมวินัยแก/บรรพชิต
และคฤหัสถ� 4) ให#ความสะดวกตามสมควรในการบําเพ็ญกุศล 
   หน#าท่ีเจ#าอาวาสดังกล/าวในมาตรา 37 นี้ เปDนหน#าท่ีโดยภาพรวมลักษณะงานอย/าง
กว#างๆ มิได#ชี้ชัดถึงวิธีปฏิบัติแต/อย/างใด เพราะวิธีปฏิบัตินั้นได#กําหนดโดยลักษณะงาน เปDน 4 ดังนี้ 
   1. หน#าท่ีต#องปฏิบัติให#เปDนรูปธรรม ได#แก/ 
    1.1 การบํ า รุ ง รั กษาวั ด ให# เปD น ไปด# วย ดีหมาย ถึ งการก/ อสร# า งการ
บูรณะปฏิสังขรณ� การปรับปรุง ตบแต/ง การกําหนดแบบแปลนแผนผัง ซ่ึงล#วนแต/เปDนงานท่ีต#องทํา
ด#วยแรงเงิน แรงงาน และแรงความคิด อันเปDนส/วนสร#างสรรค� และเสริมสร#างส/วนท่ีเปDนวัตถุให#
ปรากฏเปDนรูปธรรม ศาสนสถาน และศาสนวัตถุของวัดวาอารามต/างๆ จักได#รับการปรับปรุงพัฒนาให#
เปDนไปด#วยดีด#วยหน#าท่ีเจ#าอาวาสข#อนี้ 
    1.2 การจัดกิจการของวัดให#เปDนไปด#วยดี หมายถึง การจัดกิจการของวัดตาม
หน#าท่ีผู#ปกครองวัด และหน#าท่ีจัดกิจการแทนวัดในฐานะผู#แทนนิติบุคคล เช/น การรับทรัพย�สิน การ
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อรรถคดี กิจการเหล/านี้เจ#าอาวาสจะต#องจัดการให#เปDนไปด#วยดี คือ เปDนไปโดยถูกต#องตามระเบียบ
แบบแผน หรือจารีตว/าด#วยการนั้น 
    1.3 การจัดการศาสนสมบัติของวัดให#เปDนไปด#วยดี หมายถึง การดูแล
รักษาการใช#จ/าย การจัดทรัพย�สินของวัด ตลอดจนการบัญชีท้ังส/วนท่ีเปDนศาสนวัตถุ ศาสนสถาน
และศาสนสมบัติของวัดท่ีตนเปDนเจ#าอาวาสให#เปDนไปด#วยดี คือให#เปDนไปตามวิธีการท่ีกําหนดใน
กฎกระทรวง 
   2. หน#าท่ีในการปกครองบรรพชิตและคฤหัสถ�ในวัด ได#แก/ 
    2.1 การปกครองบรรพชิต และคฤหัสถ�ในวัด หมายถึง การคุ#มครองปกปZอง
รักษาให#บรรพชิตและคฤหัสถ�ผู#ท่ีมีอยู/ หรือพํานักอาศัยอยู/ในวัดนั้นได#เปDนอยู/ด#วยความผาสุกให#ความ
อนุเคราะห�ในส/วนท่ีอยู/อาศัยและป>จจัยตามสมควร หรือกล/าวอีกในหนึ่งว/าช/วยบําบัดทุกข�บํารุงสุขแก/
บรรพชิต และคฤหัสถ�ดังกล/าวด#วยพรหมวิหารธรรมตามควรแก/เหตุ 
    2.2 การสอดส/องบรรพชิตและคฤหัสถ�ในวัด หมายถึง การตรวจตรา และเอา
ใจใส/ดูแล การประพฤติปฏิบัติตนของบรรพชิต และคฤหัสถ�ท่ีมีถ่ินท่ีอยู/ หรือพํานักอาศัยอยู/ในวัดนั้นให#
เปDนไปด#วยความเรียบร#อยดีงาม รวมถึงควบคุมและบังคับบัญชาบรรพชิตและคฤหัสถ�ดังกล/าว ให#
ปฏิบัติตามพระธรรมวินัยกฎหมายกฎมหาเถรสมาคม ข#อบังคับ ระเบียบ หรือ คําสั่ง มหาเถรสมาคม
และรวมถึงการว/ากล/าวแนะนําชี้แจงเก่ียวกับการปฏิบัติดังกล/าวด#วยท้ังนี้ เพ่ือความเจริญรุ/งเรืองแห/ง
วัดและพระศาสนาอันเปDนส/วนรวม 
   3. หน#าท่ีเปDนธุระจัดการศึกษาและอบรม 
    3.1 การจัดการศาสนศึกษา หมายถึง การจัดให# มีการเรียนการสอน        
พระปริยัติธรรมให#บรรพชิต และคฤหัสถ�ได#ศึกษาเล/าเรียน ท้ังแผนกบาลี และแผนกธรรม (รวมถึง
ธรรมศึกษาอยู/ด#วย) หรือเฉพาะแผนกใดแผนกหนึ่งซ่ึงยึดแบบแผนตามจารีตประเพณี ท่ีโดยปฏิบัติสืบ
มาโดยตรง ได#แก/ การจัดต้ังสํานักศาสนศึกษา แผนกธรรม หรือการให#พระภิกษุสามเณรไปเรียนท่ีวัด
ใกล#เคียงซ่ึงมีสํานักศาสนศึกษาดังกล/าว 
    3.2 การอบรมสั่งสอนพระธรรมวินัยหมายถึงการจัดให#มีการอบรมสั่งสอน
พระธรรมวินัยแก/บรรพชิตตามวิธีการท่ีกําหนดในคําสั่งมหาเถรสมาคม เรื่องให#ภิกษุ สามเณร เรียน
พระธรรมวินัย พ.ศ. 2528 และการจัดให#มีการอบรมสั่งสอนพระธรรมวินัยแก/คฤหัสถ�ในรูปแบบอ่ืนๆ
รวมถึงการฝaกอบรมระเบียบแบบแผนเก่ียวกับการปฏิบัติตามพระธรรมวินัย และการปฏิบัติศาสนกิจ
ของพระสงฆ� เช/น การทํากิจวัตรประจําวันการฝaกซ#อมสวดมนต�ฝaกซ#อม เรื่องสังฆกรรมและพิธีกรรม
ทางพระศาสนาตลอดจนฝaกอบรมการปฏิบัติศาสนกิจของคฤหัสถ� เช/น การทําวัตรสวดมนต�ประจําวันพระ 
การสมาทานอุโบสถศีล และปฏิบัติศาสนพิธีอ่ืนๆ 
   4. หน#าท่ีอํานวยความสะดวกในการบําเพ็ญกุศลหน#าท่ีอํานวยความสะดวกใน
การบําเพ็ญกุศลนั้นเปDนหน#าท่ีเชื่อมโยงผูกพันกับสังคมท้ังในส/วนวัดและนอกวัด และเปDนหน#าท่ีอัน
เก่ียวกับผลประโยชน�ท้ังโดยตรงและโดยอ#อมซ่ึงพอแยกได#โดยลักษณะ คือ 
    4.1 การอํานวยความสะดวกแก/บรรพชิต และคฤหัสถ�ท่ีขอใช#วัดเปDนท่ีจัด
บําเพ็ญกุศลท้ังท่ีเปDนส/วนตัวและส/วนรวม 
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    4.2 การอํานวยความสะดวกในการบําเพ็ญกุศลของวัดเองท้ังท่ีเปDนการ
ประจําและเปDนการจร 
    4.3 การอํานวยความสะดวกแก/ประชาชนผู#จะบําเพ็ญกุศลนอกวัดแต/ขอรับ
คําปรึกษาและความอุปถัมภ�จากเจ#าอาวาส หรือจากวัด 
    4.4 การสร#างสถานท่ีเพ่ืออํานวยความสะดวกในการบําเพ็ญกุศล เช/น การ
สร#างฌาปนสถานมีเมรุเผาศพ ศาลาเผาศพ ศาลาพักศพ หรือ ศาลาบําเพ็ญกุศล และท่ีเก็บศพ เปDนต#น 
  7. อํานาจของเจ#าอาวาส 
   อํานาจเจ#าอาวาส หมายถึง สิ่งท่ีเปDนอุปการะแก/การปฏิบัติงานของเจ#าอาวาส
เพ่ือให#งานท่ีปฏิบัติเปDนไปด#วยดี เปDนสิ่งท่ีมีคู/กับหน#าท่ีเจ#าอาวาสมีไว#เพ่ือใช#บังคับบัญชาผู#อยู/ในบังคับ
บัญชาโดยเฉพาะเก่ียวกับบรรพชิต และคฤหัสถ�ท่ีมีท่ีอยู/หรือพํานักอาศัยอยู/ในวัดนั้นดังท่ีท/านผู#รู#ได#
กล/าวไว#ดังนี้ 
   พระเทพปริยัติสุธี (วรวิทย� มานะกุล, 2540) ได#กล/าวถึง อํานาจเจ#าอาวาสมี
หน#าท่ีดังนี้ 1) ห#ามบรรพชิตและคฤหัสถ�ซึ่งมิได#รับอนุญาตจากเจ#าอาวาสเข#าไปอยู/อาศัยในวัด 2) สั่งให#
บรรพชิตและคฤหัสถ�ซึ่งไม/อยู/ในโอวาทของเจ#าอาวาสออกไปเสียจากวัด 3) สั่งให#บรรพชิตและคฤหัสถ�
ท่ีมีท่ีอยู/หรือพํานักอาศัยในวัดทํางานภายในวัด หรือให#ทําทัณฑ�บน หรือให#ขอขมาโทษในเม่ือบรรพชิต 
หรือคฤหัสถ�ในวัดนั้นประพฤติผิดคําสั่งเจ#าอาวาส ซ่ึงได#สั่งโดยชอบด#วยพระธรรมวินัยกฎมหาเถร
สมาคมข#อบังคับ ระเบียบ หรือ คําสั่ง ของมหาเถรสมาคมต#องมีบรรยากาศแห/งศาสนกิจอยู/ตลอดเวลา 
เช/น มีการไหว#พระมีการสวดมนต� มีการทําสังฆกรรมเปDนประจําตามพระวินัยส/วนพระพุทธวรญาณ 
(2548) ได#กล/าวถึงบทบาทความรับผิดชอบของพระสังฆาธิการระดับเจ#าอาวาสว/าต#องช/วยพัฒนา
ท#องถ่ินในด#านการเสริมสร#างคุณธรรมให#แก/ประชาชนในท#องถ่ินของตนด#วย ในการพัฒนาท#องถ่ินนั้น
ก็ต#องเริ่มท่ีเจ#าอาวาสต#องคุมบรรยากาศในวัดให#ห/อหุ#มด#วยเมตตา สัจจะสามัคคีคนในวัดรักกัน 
ซ่ือสัตย�ต/อกันปรองดองกัน สําหรับพระธรรมญาณมุณี (2548) ได#กล/าวไว#ว/าในส/วนสภาพวัดเจ#า
อาวาสก็ต#องจัดวัดให#เปDนศาสนสถาน คือเปDนท่ีบําเพ็ญกิจทางศาสนาเปDนบุญสถาน คือเปDนสถานท่ีใน
การบําเพ็ญกุศลเปDนศึกษาสถาน คือเปDนท่ีให#การศึกษาเล/าเรียน อบรมเปDนธรรมสถาน คือเปDนสถานท่ี
ในทางประสิทธิ์ประสาทคุณงามความดี 
   ผลจากการศึกษาของพระมหาอาคม ป]ฺญาธโร (2546) ภาวะผู#นําของเจ#าอาวาส
และผู#นําชุมชนต/อการพัฒนาวัดเปDนศูนย�กลางชุมชน: กรณีศึกษาวัดธรรมยุตในเขตจังหวัดพัทลุงมี
วัตถุประสงค�เพ่ือศึกษาถึงภาวะผู#นํา ด#านคุณลักษณะผู#นําของเจ#าอาวาส และผู#นําชุมชนท่ีช/วยส/งเสริม
และสนับสนุนให#วัดเปDนศูนย�กลางของชุมชน แนวทางการบริหารและการจัดการวัดให#เปDนศูนย�กลาง
ของชุมชน และป>จจัยท่ีช/วยส/งเสริมให#วัดเปDนศูนย�กลางในการบริหารและการจัดการของชุมชนกลุ/ม
ตัวอย/างท่ีใช# ในการวิจัยครั้งนี้ เปDนเจ#าอาวาสวัดธรรมยุตนิกาย ประธานชุมชน ไวยาวัจกร 
คณะกรรมการชุมชน พระภิกษุสามเณรของวัดธรรมยุตนิกายท่ีทําการศึกษาวิจัย และประชาชนใน
ชุมชนอันเปDนท่ีตั้งของวัดธรรมยุตนิกายรวมท้ังสิ้น 286 รูป/ คน ผลการวิจัยพบว/า 1) ด#านคุณลักษณะ
ความเปDนผู#นําของเจ#าอาวาสวัดธรรมยุตนิกาย พบว/า มีคุณลักษณะความเปDนผู#นําโดยเฉลี่ยอยู/ในระดับมาก 
ส/วนคุณลักษณะความเปDนผู#นําของผู#นําชุมชน พบว/า ผู#นําชุมชนบ#านปากแพรก และผู#นําชุมชนวัดบาง
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แก#วผดุงธรรมมีคุณลักษณะความเปDนผู#นําโดยเฉลี่ยอยู/ในระดับมาก แต/ผู#นําชุมชนวัดอุดมวราราม และ
ผู#นําชุมชนบ#านพนางตุงมีคุณลักษณะความเปDนผู#นําโดยเฉลี่ยอยู/ในระดับปานกลาง 2) แนวทางการ
บริหารและการพัฒนาวัดให#เปDนศูนย�กลางชุมชน ด#านลักษณะของการพัฒนานั้น พบว/า เจ#าอาวาสวัด
ธรรมยุตนิกาย และผู#นําชุมชนมีการพัฒนาด#านศาสนวัตถุ/ สถานท่ีทุกๆ ด#านยกเว#นการจัดต้ังศูนย�
พัฒนาอาชีพและการฝYมือต/างๆ ของชาวชุมชนข้ึนภายในวัดและการจัดต้ังศูนย�เด็กเล็กก/อนเกณฑ�ข้ึน
ภายในวัด การพัฒนาด#านศาสนบุคคล/ บุคลากรพบว/าเจ#าอาวาสวัดธรรมยุตนิกาย และผู#นําชุมชนมี
การพัฒนาในทุกๆ ด#านแต/ผู#นําชุมชนมีการจัดระเบียบการบริหาร และการปกครองแก/คณะกรรมการ
ชุมชน และประชาชนในชุมชนของตนเพ่ิมเข#ามาด#วย การพัฒนาด#านศาสนพิธี/ กิจกรรมพบว/า       
เจ#าอาวาสวัดธรรมยุตนิกาย และผู#นําชุมชนมีการพัฒนาในทุกๆ ด#าน เช/นกัน แต/สิ่งที่ผู#นําชุมชนไม/ได#
ช /วย เหล ือ เจ #าอาวาสในการพ ัฒนาว ัด  ค ือ  การจ ัดน ิทรรศการงานว ันสําค ัญต /า งๆ ทาง
พระพุทธศาสนาและการปรับปรุงรูปแบบของการประกอบศาสนพิธีหรือพิธีกรรมทางศาสนาท่ี
เหมาะสม และถูกต#องแก/ชาวชุมชน 3) ส/วนแนวทางการบริหาร และการพัฒนาวัดให#เปDนศูนย�กลาง
ชุมชนด#านลักษณะของการเรียนรู#นั้น พบว/า เจ#าอาวาสและผู#นําชุมชนมีการส/งเสริมการเรียนรู#ใน
ระบบที่ตรงกันแต/สิ่งที่มีการส/งเสริมน#อยคือการส/งเสริมให#มีการเรียนการสอนธรรมะในโรงเรียน
พระพุทธศาสนาวันอาทิตย�หรือในโรงเรียนต/างๆ และการส/งเสริมการเรียนพระปริยัติธรรมสาย
สามัญแก/พระภิกษุ และสามเณร การส/งเสริมการเรียนรู#นอกระบบ พบว/า เจ#าอาวาสและผู#นําชุมชนมี
การส/งเสริมท่ีตรงกันแต/สิ่งท่ีมีการส/งเสริมน#อยคือการสร#างศูนย�เผยแผ/ศิลปวัฒนธรรมต/างๆ ของชาว
ชุมชนข้ึนภายในวัดการจัดต้ังศูนย�ฝaก และส/งเสริมอาชีพต/างๆ แก/ชาวชุมชนภายในวัดการสร#าง
พิพิธภัณฑ�ชุมชนการสร#างศูนย�อบรม และปฏิบัติกรรมฐานและการสร#างศูนย�ติดต/อประสานงานกับ
หน/วยงานท้ังภาครัฐ และเอกชนแบบถาวรข้ึนในวัด 4) ด#านป>จจัยการบริหารงานของเจ#าอาวาสวัด 
ธรรมยุตนิกาย และผู#นําชุมชนท่ีช/วยส/งเสริมให#วัดเปDนศูนย�กลางของชุมชนนั้น พบว/า เจ#าอาวาสวัด
ธรรมยุตนิกายมีความสามารถในด#านการบริหารงาน โดยรวมอยู/ในระดับมาก ผู#นําชุมชนบ#านปาก
แพรก และผู#นําชุมชนวัดบางแก#วผดุงธรรมมีความสามารถในด#านการบริหารงานโดยรวมอยู/ในระดับ
มาก แต/ผู#นําชุมชนวัดอุดมวราราม และผู#นําชุมชนบ#านพนาตุง มีความสามารถในด#านการบริหารงาน 
โดยรวมอยู/ในระดับปานกลาง ส/วนพระมหาวิเชียร ชาญณรงค� (2547) ได#ทําการวิจัย เรื่องบทบาทเจ#า
อาวาสในการนําหลักธรรมมาใช#ทํากิจกรรมงานพัฒนาชุมชนเพ่ือการลดละเลิกอบายมุขศึกษาเฉพาะ
กรณีพระครูศีลาวราภรณ� (เฉลิม  ฐิติสีโล) วัดโนนเมือง ตําบลโนนเมือง อําเภอเมือง จังหวัด
นครราชสีมา โดยมีวัตถุประสงค� เพ่ือศึกษาบทบาทของพระครูศีลาวราภรณ�ในการเอานําหลักธรรมมา
พัฒนาชุมชน เพ่ือลดละเลิกอบายมุข โดยศึกษาเชิงคุณภาพพ้ืนท่ีในการศึกษา คือชุมชนวัดโนนเมืองท่ี
พระครูศีลาวราภรณ�เปDนผู#นําชุมชน ในการพัฒนากิจการชุมชน ผลการวิจัยสรุปได#ว/าพระสงฆ�มี
บทบาทในการเปDนผู#นําชุมชนด#วยการกระตุ#นปลูกจิตสํานึก นําเทคนิควิธีการในการเข#าถึงชุมชน การ
สื่อสารกับชุมชนผ/านการเทศนา บรรยาย ปZายข#อความ สื่อ ด#วยหลักธรรม การส/งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมเปDนผู#ให#คําปรึกษาในการพัฒนากิจกรรมกลุ/ม ซ่ึงต้ังหมายไว# คือชุมชนปลอดจากอบายมุข
โดยข้ันตอนของกิจกรรมมุ/งให#เกิดการเรียนรู#ให#ประชาชนเข#ามามีส/วนร/วมในการแก#ป>ญหาของตนเอง 
การชี้ให#ประชาชนเห็นโทษของอบายมุข การแก#ไขป>ญหาท่ีเกิดข้ึนในชุมชนโดยมุ/งให#มีการปฏิบัติจริง
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ส/งเสริมขบวนการเรียนรู#ให#แก/ประชาชนได#ดําเนินการจัดกิจกรรมการพัฒนาท่ียั่งยืน ผลจากการศึกษา
ปรากฏว/าบทบาทของพระครูศีลาวราภรณ� ได#ส/งผลให#ชุมชนได#ร/วมมือทํากิจกรรมด#วยกันเพ่ือมุ/งสร#าง
ชุมชนให#เข#มแข็ง เพ่ือเปDนแรงผลักดันให#ชุมชนอยู/รอด และพ่ึงพากันเองในชุมชน 
   จากแนวความคิดเก่ียวกับพระสังฆาธิการดังกล/าวข#างต#นผู#วิจัยสรุปว/าพระสังฆาธิการ
คือ พระภิกษุผู#มีอายุพรรษา และเปDนผู#มีความสามารถในการบริหารอันเปDนความเชี่ยวชาญในด#าน
ต/างๆ จนได#รับการยอมรับเชื่อถือจากคณะสงฆ� และอุบาสก อุบาสิกา ท่ัวไปให#เปDนผู#รับผิดชอบงาน
คณะสงฆ�ในด#านต/างๆ อันเหมาะสมต/อความรู#ความสามารถของพระภิกษุสงฆ�รูปนั้นๆ โดยมีการ
พิจารณากลั่นกรองด#วยระบบแห/งพระธรรมวินัย และพระราชบัญญัติคณะสงฆ�และกฎมหาเถรสมาคม
ซ่ึงถือว/าเปDนการกลั่นกรองท่ีมีประสิทธิภาพ และครอบคลุมซ่ึงเปDนการพิจารณาอันเปDนท่ียอมรับกัน
โดยท่ัวไปในวงการคณะสงฆ� 
 
2.6 แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับการบริหาร 
 แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับการบริหารนั้นถือเปDนเรื่องของการวางแผนงาน เพ่ือดําเนินงานตาม
กระบวนการท่ีได#ต้ังเอาไว# เพ่ือให#บรรลุผลท่ีได#ต้ังไว# และได#มีนักวิชาการท้ังชาวต/างชาติ และชาวไทยได#ให#
ความหมาย และได#ออกแบบทฤษฎีไว#หลายท/าน ด้ังท่ีได#ค#นคว#ามาเปDนแนวทางของการศึกษาดังนั้น 
 ความหมายเก่ียวกับการบริหาร 
 การบริหาร (Administration) เปDนเรื่องท่ีมีความสําคัญอย/างยิ่งต/อการดําเนินงาน ของ
องค�การเพราะเปDนเครื่องมือสําคัญท่ีจะนําไปสู/ความสําเร็จ หรือความล#มเหลวความมีประสิทธิภาพ
หรือความไร#ประสิทธิภาพของหน/วยงาน การบริหารเปDนเครื่องบ/งชี้ให#ทราบถึงความเจริญก#าวหน#า
ของสังคมความก#าวหน#าของวิทยาการต/างๆ การบริหารเปDนมรรคท่ีสําคัญจะนําไปสู/ความก#าวหน#าการ
บริหารเปDนลักษณะการทํางานร/วมกันของกลุ/มบุคคลในองค�การซ่ึงมีการวินิจฉัยสั่งการ นักบริหาร
จะต#องคํานึงถึงป>จจัยสิ่งแวดล#อมต/างๆ การวินิจฉัยสั่งการเปDนเครื่องแสดงให#ทราบถึงความสามารถ
ของนักบริหาร และความเจริญเติบโตของการบริหารชีวิตประจําวันของมนุษย�ไม/ว/าในครอบครัวหรือ
องค�การใดย/อมเก่ียวข#องกับการบริหารอยู/เสมอ ดังนั้นการบริหารจึงเปDนเรื่องท่ีน/าสนใจ และจําเปDนต/อ
การท่ีจะดํารงชีวิตของมนุษย�ในสังคมมีนักบริหารนักวิชาการ และนักการศึกษาหลายท/านได#ให#
ความหมายของการบริหารไว#หลายทัศนะจากการตรวจสอบเอกสารปรากฏว/ามีผู#ให#ความหมาย
เก่ียวกับการบริหารไว#หลายท/าน ดังนี้ 
 เฮนรี่ ฟาโย (Henri Fayol, 1930) ได#สรุปสาระสําคัญของหลักการบริหารไว#ดังนี้ 
 1. หน#าท่ีทางการบริหาร (Management Function) ซ่ึงประกอบด#วยหน#าท่ีทางการ
บริหาร 5 ประการ คือ การวางแผน (Planning) การจัดองค�การ (Organizing) การบังคับบัญชาสั่ง
การ (Commanding) การประสานงาน (Coordinating) และการควบคุม (Controlling) 
 2. ผู#บริหารจะต#องมีลักษณะพร#อมด#วยความสามารถทางร/างกาย จิตใจ ไหวพริบ 
การศึกษาหาความรู#เทคนิคการทํางานและประสบการณ�ต/างๆ 
 3. หลักการบริหารซ่ึงมีหลักท่ัวไปท่ีใช#เปDนแนวทางปฏิบัติสําหรับผู#บริหาร 14 ข#อ คือ 
  1) หลักการเก่ียวกับอํานาจหน#าท่ีความรับผิดชอบ (Authority and Responsibility) 
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  2) หลักของการมีผู#บังคับบัญชาเพียงคนเดียว (Unity of Command) 
  3) หลักการมีจุดมุ/งหมายร/วมกัน (Unity of Direction) 
  4) หลักการธํารงไว#ซึ่งสายงาน (Scalar of Chain) 
  5) หลักการแบ/งงานกันทํา (Division of Work, or Specialization) 
  6) หลักเก่ียวกับระเบียบวินัย (Discipline) 
  7) หลักของการถือประโยชน�ส/วนบุคคลรองจากประโยชน�ส/วนร/วม (Subordination of 
Individual to General Interest) 
  8) หลักของการให#ผลประโยชน�ตอบแทน (Remuneration) 
  9) หลักของการรวมอํานาจไว#ส/วนกลาง (Centralization) 
  10) หลักของการมีระเบียบเรียบร#อย (Order) 
  11) หลักของความเสมอภาค (Equity) 
  12) หลักของการมีเสถียรภาพของการว/าจ#างทํางาน (Stability of Tenure)  
  13) หลักของความคิดริเริ่มสร#างสรรค� (Initiative) 
  14) หลักของความสามัคคี (Esprit de Corps) 
 วิลเลียม  อูชิ (William Ouchi, 1971) ได#กล/าวทฤษฎีของการบริหาร คือทฤษฎี Z โดย
หลังจากการศึกษาการบริหารของธุรกิจญ่ีปุWน และสหรัฐอเมริกา และได#ทําการประสมประสานกันโดย
มีแนวคิดด#านการบริหาร ดังนี้ 
 1. การจ#างงานระยะยาว 
 2. การตัดสินใจเปDนเอกฉันท� 
 3. ความรับผิดชอบเฉพาะบุคคล 
 4. การประเมินผลและการเลื่อนตําแหน/งแบบค/อยเปDนค/อยไป 
 5. การควบคุมในตัวเองไม/เปDนทางการโดยมีการวัดผลอย/างชัดเจน และเปDนทางการ 
 6. เส#นทางอาชีพแบบเชี่ยวชาญเฉพาะด#านในระดับปานกลาง 
 7. มีความเก่ียวข#องในลักษณะครอบครัว 
 วินัย สมมิตร สมัย รื่นสุข และสุนทร ศรีศึกษา (2529) ได#กล/าวว/าการบริหาร หมายถึง การ
ท่ีบุคคลต้ังแต/ 2 คนข้ึนไป ร/วมมือกันดําเนินกิจการ เพ่ือให#บรรลุวัตถุประสงค�ร/วมกันโดยใช#ทรัพยากร
การบริหารท่ีเหมาะสม 
 วิโรจน� สารรัตนะ (2542) ได#กล/าวว/า การบริหาร หมายถึง กระบวนการดําเนินงานเพ่ือให#
บรรลุเปZาหมายขององค�การโดยอาศัยหน#าท่ีทางการบริหารท่ีสําคัญ คือการจัดการองค�การการวาง
แผนการติดตามและการควบคุม 
 ศจี อนันต�นพคุณ (2542) ได#กล/าวว/า การบริหาร หมายถึง กิจกรรมต/างๆ ท่ีบุคคลต้ังแต/     
2 คนข้ึนไป นําท้ังศาสตร�และศิลปyมาใช#ในการทํางานร/วมกัน เพ่ือความสําเร็จในเปZาหมายขององค�การ
ท่ีกําหนดไว#โดยอาศัยป>จจัยการบริหารอย/างเหมาะสม และใช#กระบวนการบริหารอย/างมีระบบ 
 ธณจรส พูนสิทธิ์ (2541) ได#กล/าวถึงความหมายของการบริหารในความคิดเห็นของ 
George R. Terry ไว#ว/าการบริหารหมายถึงการดําเนินงานตามลําดับข้ันอันประกอบด#วยการวางแผน 
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(Planning) การจัดองค�การ (Organizing) การอํานวยการ (Actuating) และการควบคุม (Controlling) 
เพ่ือให#บรรลุวัตถุประสงค�โดยอาศัยคน และทรัพยากรอ่ืน 
 ธีรวุฒิ บุญยโสภณ และวีระพงษ� เฉลิมจิระรัตน� (2534) ได#ให#ความหมายไว#ว/า การบริหาร
หมายถึง การบริหาร หรือการจัดการ คือกระบวนการอย/างหนึ่งภายในองค�การ ซ่ึงมีลําดับการทํางาน
เปDนข้ันตอนมีกลุ/มบุคคลเปDนกลไกสําคัญในการบริหารงาน มีเงินทุนเครื่องจักรและวัสดุครุภัณฑ�ต/างๆ 
เปDนองค�ประกอบด#วย 
 พะยอม วงศ�สารศรี (2542) ได#ให#ความหมายไว#ว/า การบริหารหมายถึงกระบวนการท่ี
ผู#จัดการใช#ศิลปะและกลยุทธ�ต/างๆ ดําเนินกิจการตามข้ันตอนต/างๆ โดยอาศัยความร/วมแรงร/วมใจของ
สมาชิกในองค�การการตระหนักถึงความสามารถความถนัดความต#องการและความมุ/งหวังด#านความ
เจริญก#าวหน#าในการปฏิบัติงานของสมาชิกในองค�การควบคู/ไปด#วยองค�การจึงจะสัมฤทธิผลตาม
เปZาหมายท่ีกําหนดไว# 
 สมคิด บางโม (2545) ได#สรุปว/า การบริหารหรือการจัดการ หมายถึง ศิลปะในการใช#คน
เงินวัสดุอุปกรณ�ขององค�การและนอกองค�การเพ่ือให#บรรลุวัตถุประสงค�อย/างมีประสิทธิภาพ 
 สมพงษ� เกษมสิน (2514) ได#กล/าวโดยสรุปไว#ว/าการบริหาร หมายถึง การใช#ศาสตร�และ
ศิลปyนําเอาทรัพยากรบริหารมาประกอบเปDนกระบวนการบริหารให#บรรลุวัตถุประสงค�ท่ีกําหนดไว#
อย/างมีประสิทธิภาพซ่ึงทําให#มองเห็นลักษณะของการบริหารได#ดังนี้ การบริหารย/อมมีวัตถุประสงค�
การบริหารอาศัยป>จจัยบุคคลเปDนสําคัญการบริหารต#องใช#ทรัพยากรการบริหารเปDนองค�ประกอบ
พ้ืนฐานการบริหารมีลักษณะการดําเนินการท่ีเปDนกระบวนการการบริหาร เปDนการดําเนินงานร/วมกัน
ของกลุ/มคนการบริหารอาศัยความร/วมมือร/วมใจของบุคคล และของกลุ/มคน และการบริหารมี
ลักษณะเปDนการร/วมมือดําเนินการอย/างมีเหตุผล 
 สมาน รังสิโยกฤษฎ� (2537) ได#ให#ความหมายไว#ว/า การบริหาร หมายถึง การดําเนินงานให#
บรรลุเปZาหมาย หรือวัตถุประสงค�ท่ีกําหนดไว#โดยอาศัยป>จจัยต/างๆ ได#แก/ เงินวัสดุสิ่งของและวิธี
ปฏิบัติงานเปDนอุปกรณ�ในการดําเนินงาน 
 สัมพันธ� ภู/ไพบูลย� (2542) ได#ให#ความหมายไว#ว/าการบริหาร หมายถึง ศิลปะในการใช#
บุคคลอ่ืนร/วมกับป>จจัยในการจัดการเพ่ือให#กิจกรรมดําเนินไปได#ตามวัตถุประสงค�และสนองตอบความ
คาดหวังและจัดโอกาสให#บุคคลเหล/านั้นมีความเจริญก#าวหน#าในหน#าท่ีการงาน 
 สิรภพ เหล/าลาภะ (2545) ได#ให#ความหมายเก่ียวกับการบริหารไว# 2 นัย คือ 1) คําว/า
บริหารมาจากภาษาบาลี ว/าปริหารมาจากศัพท�ว/า ปริ แปลว/า รอบและหรธาตุในความนําไป ดังนั้น 
คําว/าบริหารจึงแปลว/า นําไปโดยรอบ อีกสํานวนหนึ่งคําว/าบริหารแปลว/าอ#อมหนี, หลีกหนี, หลบหนี
ดังในประโยคภาษาบาลีว/า “ป]ฺหปริหริตสมตฺโถ” แปลว/า ผู#สามารถเพ่ือการอ#อมหนีหลีกหนีหลบซ่ึง
ป>ญหา หรือแปลว/าผู#สามารถบริหารป>ญหาและนําป>ญหาไปโดยรอบ หรือกําจัดป>ญหาให#หมดสิ้นไป     
2) คําว/าบริหารแปลมาจากภาษาอังกฤษว/า Administer และ Administration แปลความหมาย คือ
การปกครอง ดําเนินการ อํานวยการ จัดการ จัดให#วาง ส/งเสริมและบํารุง 
 สมคิด บางโม (2545) ได#อธิบายองค�ประกอบของการบริหารท่ีสําคัญ และมีความจําเปDน
ต/อองค�การ ดังนี้ 
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 1. วัตถุประสงค�ท่ีแน/นอนกล/าวคือ จะต#องรู#ว/าจะดําเนินการไปทําไมเพ่ืออะไร และต#องการ
อะไรจากการดําเนินการ เช/น ต#องมีวัตถุประสงค�ในการให#บริการ หรือในการผลิตต#องรู#ว/าจะผลิต เพ่ือ
ใครต#องการผลตอบแทนเช/นใดถ#าหากไม/มีเปZาหมาย หรือวัตถุประสงค�แล#วก็ไม/มีประโยชน�ท่ีจะบริหาร
การดําเนินงานต/างๆ จะไม/มีผลสําเร็จ เพราะไม/มีเปZาหมายกําหนดไว#แน/นอน 
 2. ทรัพยากรในการบริหาร ได#แก/ วัตถุและเครื่องใช# เพ่ือประกอบการดําเนินงานรวมไปถึง
ความสามารถในการจัดการทรัพยากรในการบริหาร ได#แก/ 4Ms คือมนุษย� (Man) เงิน (Money) วัสดุ
อุปกรณ� (Material) และความสามารถในการจัดการ (Management) หรือ 6Ms ท่ีมีเครื่องจักร 
(Machine) และตลาด (Market) เพ่ิมเข#ามาซ่ึงในป>จจุบันมีความจําเปDนมากข้ึน 
 3. มีการประสานงานระหว/างกัน หรือเรียกได#ว/ามีปฏิกิริยาระหว/างกันกล/าวคือเปZาหมาย
และวัตถุประสงค�รวมท้ังทรัพยากรในการบริหารท้ัง 4Ms หรือ 6Ms ดังกล/าว จะต#องมีความสัมพันธ�
ซ่ึงกันและเกิดปฏิกิริยาระหว/างกัน หรือกล/าวได#ว/าจะต#องมีระบบของการทํางานร/วมกัน และท่ีเกิดข้ึน
จริงๆ ด#วยการนําป>จจัยท้ังหลายเบื้องต#นมาไว#ร/วมกันแล#ว ไม/เกิดปฏิกิริยาระหว/างกัน ไม/เกิด
ความสัมพันธ�ระหว/างกันการบริหารก็จะไม/เกิดข้ึน 
 4. ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหารงานนั้นสิ่งท่ีวัดผลสําเร็จของงาน ว/าบรรลุ
เปZาหมายของวัตถุประสงค�ขององค�การก็คือประสิทธิผลขององค�การหมายถึงความสามารถของ
องค�การในอันท่ีจะบริหารงานให#บรรลุวัตถุประสงค�ขององค�การในการใช#ทรัพยากรขององค�การท่ีมีอยู/
ระยะสั้นโดยเปรียบเทียบกับป>จจัยนําเข#าและค/าใช#จ/ายกับป>จจัยนําออกและรายได#ขององค�การ 
 สมยศ นาวีการ (2539) ได#ให#ความหมายของการบริหารเชิงกลยุทธ� หมายถึง การตัดสินใจ
และการบริหารท่ีมีผลกระทบต/อผลการดําเนินงานระยะยาวขององค�การประกอบด#วย การกําหนด    
กลยุทธ� และการควบคุมกลยุทธ�จะมุ/งตรวจสอบประเมินโอกาส และอุปสรรคภายในสภาพแวดล#อม
ภายนอกและมุ/งตรวจสอบประเมินจุดอ/อนและจุดแข็งอุปสรรคภายในสภาพแวดล#อมภายในบริษัท 
 สุ พิณ เกชาคุปต�  (2544)  ได#กล/ าว ถึงการบริหารแบบมีส/วนร/ วม (Participation  
Management) เปDนแนวทางการบริหารท่ีเปKดโอกาสให#พนักงานเข#ามามีส/วนร/วมในการคิด การ
วางแผนและการตัดสินใจในงานต/างๆ ท่ีเขามีส/วนรับผิดชอบอยู/การมีส/วนร/วมในกิจกรรมขององค�การ
ทําให#พนักงานเกิดความรู#สึกเปDนเจ#าของมีส/วนได#ส/วนเสียกับการดําเนินงานต/างๆ ขององค�กรใดท่ีใช#
นโยบายการบริหารแบบนี้เปDนการแสดงให#พนักงานได#รู#ว/าฝWายบริหารเห็นความสําคัญของพนักงานท่ีมี
ต/อความสําเร็จขององค�การทําให#เกิดความรู#สึกท่ีดีมีความภูมิใจและรับผิดชอบต/องานอย/างเต็มท่ีซ่ึง
เปDนการจูงใจในการทํางานท่ีดีวิธีหนึ่ง 
 สรุปได#ว/ า  แนวคิดเ ก่ียวกับการบริหารนั้นจะครอบคลุมถึงหน# า ท่ีในการบริหาร             
อันประกอบด#วย การวางแผนการจัดองค�การ การสั่งการ หรือการมอบหมายงาน การประสานงาน
การรายงาน และการงบประมาณ นอกจากนี้องค�ประกอบท่ีสําคัญของการบริหารจะประกอบด#วย
วัตถุประสงค�ท่ีแน/นอนทรัพยากรในการบริหารมีความประสานระหว/างกัน และประสิทธิภาพ
ประสิทธิผลในการบริหารงาน ซ่ึงแนวคิดเหล/านี้จะครอบคลุมไปถึงการบริหารแบบมีส/วนร/วม และการ
บริหารเชิงกลยุทธ� 
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 แนวคิดเก่ียวกับการบริหาร 
 การบริหารงานเปDนเรื่องของการทํางานท่ีเปDนข้ันเปDนตอน และคิดอีกอย/างหนึ่ง คือ การ
ทํางานท่ีมีการวางแผน เพ่ือท่ีทํางานได#อย/างไม/ผิดพลาดหากมีการวางแผนงานก/อนลงมือ ดังจะเห็นได#
จากนักวิชาการท่ีได#ออกแบบเปDนโมเดล หรือข้ันตอนการทํางานและการบริหารงานไว#หลายๆ ท/านดังนี้ 
 สมยศ นาวีการ (2539) ได#กล/าวถึงแนวคิดการบริหารไว#ว/าการบริหารงานไม/ว/าจะเปDน
รูปแบบผู#นําโครงสร#างระบบราชการ และหน#าท่ีของผู#บริหารในองค�การแห/งหนึ่งสามารถนํามา
ประยุกต�ไปใช#กับองค�การเรียกว/าวิธีดีท่ีสุด (One best Way) อย/างไรก็ตามผู#บริหารในแต/ละองค�การ
จะเผชิญกับสถานการณ�เฉพาะท่ีมีเอกลักษณ�ของตัวเองไม/มีหลักสากลใดท่ีสามารถใช#ได#กับทุกป>ญหา
ผู#บริหารต#องศึกษาการบริหารโดยมีประสบการณ�จากกรณีศึกษา (Case Study) จํานวนมากและ
วิเคราะห�ว/าวิธีการใดท่ีสามารถใช#ในสถานการณ�ใหม/ๆ 
 คณาจารย�ภาควิชาบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยรามคําแหง (2549) ได#กล/าวถึงแนวคิดของ
เฮ็นรี ฟาโยล (Henry Fayol) นักวิชาการเหมืองแร/ชาวฝรั่งเศสผู#เปDนต#นกําเนิดในการเสนอ
องค�ประกอบมูลฐานของการบริหารแบบกระบวนการ 5 ประการ ท่ีเรียกว/า POCCC ไว#ดังนี้ 
 1. การวางแผน (Planning) หมายถึง การสร#างทางเลือก หรือแนวทางดําเนินการไว#
ล/วงหน#าเพ่ือใช#ในการตัดสินใจในอนาคต 
 2. การจัดองค�การ (Organizing) หมายถึง การกําหนดโครงสร#างหน/วยงาน และระบุหน#าท่ี
โดยการผสมผสานระหว/างวัตถุคนและเงิน 
 3. การบังคับบัญชา (Commanding) หมายถึง การทําให#เกิดการดําเนินงานตามท่ีได#มีการ
กําหนดไว# ซ่ึงการบังคับบัญชาท่ีดีนั้นจะต#องมีการติดต/อสื่อสาร 2 ทาง กล/าวคือการยอมให#
ผู#ใต#บังคับบัญชาสามารถแสดงความคิดเห็นได# 
 4. การประสานงาน (Coordinating) หมายถึง การรวมความพยายามของผู#ปฏิบัติงานและ
ช/วยสนับสนุนให#เกิดการติดต/อสื่อสารระหว/างกันเพ่ือให#การทํางานสําเร็จ 
 5. การควบคุม (Controlling) การติดตามการดําเนินงานให#บรรลุตามวัตถุประสงค� 
 เด/น ชะเนติยัง (2533) ได#กล/าวถึง แนวคิดเก่ียวกับการบริหารไว#ว/า การบริหารมีลักษณะ
เปDนท้ังศาสตร�และศิลปyกล/าวคือ การบริหารจัดเปDนศาสตร�สาขาหนึ่ง ซ่ึงเปDนท่ียอมรับกันท่ัวไปเพราะมี
องค�ประกอบของความรู# (Knowledge) มีหลักเกณฑ� (Principle) และทฤษฎี (Theory) ท่ีเกิดจาก
การศึกษาค#นคว#าเชิงวิทยาศาสตร�เปDนศาสตร�ทางสังคม ซ่ึงอยู/กลุ/มเดียวกันกับวิชาจิตวิทยา สังคม
วิทยาและรัฐศาสตร�ส/วนในทางปฏิบัตินั้นจะข้ึนอยู/กับความสามารถ ประสบการณ� และทักษะของ
ผู#บริหารแต/ละคนท่ีจะนําความรู#หลักการ และทฤษฎีไปปรับหรือประยุกต�ใช#ให#เหมาะสมกับ
สถานการณ�และสิ่งแวดล#อม ซ่ึงเปDนเรื่องศิลปะดังนั้นนักบริหารท่ีเก/งต#องมีศาสตร�และศิลปy 
 ทองหล/อ เดชไทย (2535) ได#กล/าวถึง การบริหารเปDนการจัดการอย/างมีระเบียบแบบแผน
เก่ียวกับการใช#ทรัพยากรให#เกิดประโยชน�สูงสุด และทําให#งานดําเนินไปอย/างราบรื่นบรรลุ
วัตถุประสงค�ท่ีกําหนดไว#ด#วยความร/วมมือของกลุ/มบุคคล และยังเสนอว/า “การบริหาร” และ “การ
จัดการ” นั้นบางครั้งอาจให#แทนกันได#เนื่องจากเปDนกิจกรรมท่ีหวังผลข้ันสุดท#ายอย/างเดียวกันคือ
ความสําเร็จของงาน “การบริหาร” ใช#มากในการบริหารรัฐกิจส/วน “การจัดการ” ใช#มากในทางธุรกิจ
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หรืออาจกล/าวว/า “การบริหาร” มุ/งเน#นท่ีการกําหนดนโยบายและการวางแผนส/วน “การจัดการ” 
เปDนการนําเอานโยบาย และแผนไปดําเนินให#บรรลุวัตถุประสงค�ตามท่ีกําหนดไว# 
 วิรัช วิรัชนิภาวรรณ (2545) ได#กล/าวว/า กระบวนการบริหารเกิดได#หลายแนวคิด เช/น 
โพสด�คอร�บ (POSDCoRB) เกิดจากแนวคิดของลูเธอร� กูลิค (Luther Gulick) และลินดอล เออร�วิค 
(Lyndall Urwick) ประกอบด#วยข้ันตอนการบริหาร 7 ประการ ได#แก/ การวางแผน (Planning) การ
จัดองค�การ (Organizing) การบริหารงานบุคคล (Staffing) การอํานวยการ (Directing) การ
ประสานงาน (Coordinating) การรายงาน (Reporting) และการงบประมาณ (Budgeting) ขณะท่ี
กระบวนการบริหารตามแนวคิดของเฮ็นรี ฟาโยล (Henry Fayol) ประกอบด#วย 5 ประการ ได#แก/ 
การวางแผน (Planning) การจัดองค�การ (Organizing) การบังคับการ (Commanding) การ
ประสานงาน (Coordinating) และการควบคุมงาน (Controlling) หรือรวมเรียกว/าพอคค� (POCCC) 
 วีระ อําพันสุข (2526) ได#กล/าวไว#ว/าการบริหารต#องใช#ความรู#ในภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ
ในการบริหารงานต#องอาศัยบุคคล (Man) เงินทุน (Money) อุปกรณ�ต/างๆ (Material) และการ
จัดการ (Management) และควรนําหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาเปDนเครื่องมือในการสร#างความ
ม่ันคงทางจิตใจ 
 สมคิด บางโม (2545) ได#อธิบายองค�ประกอบของการบริหารท่ีสําคัญและมีความจําเปDนต/อ
องค�การดังนี้ 
 วัตถุประสงค�ท่ีแน/นอน กล/าวคือ จะต#องรู#ว/าจะดําเนินการไปทําไมเพ่ืออะไร และต#องการ
อะไรจากการดําเนินการ เช/น ต#องมีวัตถุประสงค�ในการให#บริการ หรือในการผลิตต#องรู#ว/าจะผลิต เพ่ือ
ใครต#องการผลตอบแทนเช/นใด ถ#าหากไม/มีเปZาหมาย หรือวัตถุประสงค�แล#วก็ไม/มีประโยชน�ท่ีจะ
บริหารการดําเนินงานต/างๆ จะไม/มีผลสําเร็จ เพราะไม/มีเปZาหมายกําหนดไว#แน/นอนทรัพยากรในการ
บริหาร ได#แก/ วัตถุและเครื่องใช# เพ่ือประกอบการดําเนินงานรวมไปถึงความสามารถในการจัดการ
ทรัพยากรในการบริหาร ได#แก/ 4 Ms คือ มนุษย� (Man) เงิน (Money) วัสดุอุปกรณ� (Material) และ
ความสามารถในการจัดการ (Management) หรือ 6 Ms ท่ีมีเครื่องจักร (Machine) และตลาด 
(Market) เพ่ิมเข#ามาซ่ึงในป>จจุบันมีความจําเปDนมากข้ึน 
 สุ พิณ เกชาคุปต�  (2544) ได#กล/าวถึง การบริหารแบบมีส/วนร/วม (Participation  
Management) เปDนแนวทางการบริหารท่ีเปKดโอกาสให#พนักงานเข#ามามีส/วนร/วมในการคิดการ
วางแผนและการตัดสินใจในงานต/างๆ ท่ีเขามีส/วนรับผิดชอบอยู/การมีส/วนร/วมในกิจกรรมขององค�การ
ทําให#พนักงานเกิดความรู#สึกเปDนเจ#าของมีส/วนได#ส/วนเสียกับการดําเนินงานต/างๆ ขององค�กรใดท่ีใช#
นโยบายการบริหารแบบนี้เปDนการแสดงให#พนักงานได#รู#ว/าฝWายบริหารเห็นความสําคัญของพนักงานท่ีมี
ต/อความสําเร็จขององค�การทําให#เกิดความรู#สึกท่ีดีมีความภูมิใจและรับผิดชอบต/องานอย/างเต็มท่ีซ่ึง
เปDนการจูงใจในการทํางานท่ีดีวิธีหนึ่ง 
 เสนาะ ติเยาว� (2544) ได#กล/าวถึงหลักสําคัญของการบริหาร 5 ลักษณะ คือ 
 1. การบริหารเปDนการทํางานกับคนและโดยอาศัยคน หมายความว/าการบริหารเปDน
กระบวนการทางสังคม คืออาศัยกลุ/มคนท่ีรวมกันทํางานเพ่ือบรรลุเปZาหมายขององค�การผู#บริหาร
จะต#องรับผิดชอบให#สําเร็จ โดยอาศัยความร/วมมือของบุคคลอ่ืนมิฉะนั้นจะทํางานไม/สําเร็จสาระสําคัญ
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ของการบริหารในข#อนี้แสดงให#เห็นว/า ผู#บริหารท่ีประสบความสําเร็จจะต#องมีสิ่งต/างๆ เหล/านี้ คือมี
ความสัมพันธ�ระหว/างบุคคลท่ีดีมีความเปDนผู#นํา และสามารถทํางานเปDนทีมได#มีความสามารถ ในการ
ปรับเปลี่ยนให#เข#ากับสภาพแวดล#อมได#หากมีการเปลี่ยนแปลงในสถานการณ� และมีความสามารถทํา
ให#งานบรรลุเปZาหมายได# 
 2. การบริหารทําให#งานบรรลุเปZาหมายขององค�การเปZาหมาย หรือ วัตถุประสงค�ของ
องค�การต#องอาศัยความร/วมมือกันของคนทุกคนจึงจะทําให#สําเร็จลงได# เปZาหมายเปDนสิ่งท่ีทําให#
ผู#บริหารจะต#องทําให#บรรลุได#นั้นจะต#องมีลักษณะสําคัญ 3 ประการ คือ เปZาหมายต#องสูงแล#วสามารถ
ทําให#สําเร็จเปZาหมายสูงเกินไปก็ทําให#สําเร็จไม/ได#เปZาหมายตํ่าไป ก็ไม/ท#าทายไม/มีคุณค/าประการท่ีสอง
การจะไปถึงเปZาหมายจะต#องมีระบบงานท่ีดีมีแผนงานท่ีมีประสิทธิภาพประการสุดท#ายจะต#องระบุ
เวลาท่ีจะทําให#บรรลุเปZาหมายนั้น 
 3. การบริหารเปDนการสมดุลระหว/างประสิทธิผล และประสิทธิภาพคําว/าประสิทธิผล
หมายความว/า ทํางานบรรลุผลสําเร็จตามท่ีกําหนดส/วนคําว/าประสิทธิภาพ หมายความว/า ทํางานโดย
ใช#ทรัพยากรอย/างประหยัด  หรือเสียค/าใช#จ/ายตํ่าสุดการทํางานให#สําเร็จอย/างเดียวไม/พอแต/จะต#อง
คํานึงถึงค/าใช#จ/ายท่ีประหยัดอีกด#วยการทําให#ได#ท้ังสองอย/างคืองานบรรลุผลตามท่ีต#องการและการใช#
ทรัพยากรตํ่าสุดจึงเปDนความสมดุลระหว/างประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 4. การบริหารเปDนการใช#ทรัพยากรท่ีมีอยู/อย/างจํากัดให#เกิดประโยชน�สูงสุดเปDนท่ีรู#กัน
โดยท่ัวไปว/าเราอาศัยในโลกท่ีมีทรัพยากรจํากัดการใช#ทรัพยากรต/างๆ จึงต#องตระหนัก 2 ข#อใหญ/ๆ  
คือเม่ือใช#ทรัพยากรใดไปแล#วทรัพยากรนั้น จะหมดสิ้นไปไม/สามารถกลับคืนมาใหม/ได#และจะต#อง
เลือกใช#ทรัพยากรให#เหมาะสมอย/าให#เกิดสิ้นเปลืองโดยเปล/าประโยชน� ดังนั้นการบริหารกับ
เศรษฐศาสตร�จึงมีความสัมพันธ�อย/างใกล#ชิด เศรษฐศาสตร�เปDนการศึกษาถึงการกระจายการใช#
ทรัพยากรท่ีมีอยู/จํากัดอย/างไรส/วนผู#บริหารในองค�การจะต#องผลิตสินค#าและบริหารให#เกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 5. การบริหารจะต#องเผชิญกับสภาพแวดล#อมท่ีเปลี่ยนแปลงไปผู#บริหารท่ีประสบ
ความสําเร็จจะต#องสามารถคาดคะเนการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนได#อย/างถูกต#อง และสามารถปรับตัว
เองให#เข#ากับการเปลี่ยนแปลงนั้น สรุปได#ว/า แนวคิดเก่ียวกับการบริหารนั้นจะครอบคลุมถึงหน#าท่ีใน
การบริหารอันประกอบด#วยการวางแผน การจัดองค�การ การสั่งการ หรือ การมอบหมายงาน        
การประสานงาน การรายงาน และการงบประมาณ นอกจากนี้องค�ประกอบท่ีสําคัญของการบริหารจะ
ประกอบด#วยวัตถุประสงค�ท่ีแน/นอนทรัพยากรในการบริหารมีความประสานระหว/างกัน และ
ประสิทธิภาพประสิทธิผลในการบริหารงานซ่ึงแนวคิดเหล/านี้จะครอบคลุมไปถึงการบริหารแบบมีส/วน
ร/วมและการบริหารเชิงกลยุทธ� 
 ทฤษฎีเก่ียวกับการบริหาร 
 นักวิชาการท่ีมีชื่อเสียงหลายท/านได#คิดค#นการบริหารงานออกมาเปDนทฤษฎีท่ีเราหลายคน
หลายท/านได#ศึกษาแล#วสามารถนําไปปฏิบัติได#จริงและทําให#การทํางานประสบผลสําเร็จมาแล#วหลาย
หน/วยงานในแต/ละท/านจะมีรูปแบบท่ีไม/เหมือนกัน และบางท/านอาจจะมีรูปแบบของทฤษฎีท่ี
เหมือนกันดังท่ีได#ศึกษามาดังนี้ 
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 ธงชัย สันติวงษ� (2543) ได#นําหลักการงานของเฟรดริค ดับเบิลยู. เทเลอร� (Frederick W. 
Taylor, 1989) บิดาแห/งการบริหารท่ีมีหลักเกณฑ�ได#พัฒนาการบริหารท่ีมีหลักเกณฑ�ซ่ึงมีพ้ืนฐานอยู/
ในหลักการ (Principles) ท่ีสําคัญ 4 ประการ คือ 
 1. ต#องมีการคิดค#น และกําหนดวิธีท่ีดีท่ีสุด (One Best Way) สําหรับงานแต/ละอย/างคือ
ต#องมีการกําหนดวิธีการทํางานท่ีดีท่ีสุด ท่ีช/วยให#สามารถทํางานเสร็จลุล/วงไปด#วยดี ตามวัตถุประสงค�
มาตรฐานของงานจะต#องมีการจัดวางเอาไว#โดยมีหลักเกณฑ�ท่ีได#พิสูจน�มาแล#วว/าเปDนวิธีท่ีดีท่ีสุดจริง
และในเวลาเดียวกันการจ/ายผลตอบแทนแบบจูงใจต/างๆ ก็จ/ายให#ตามผลผลิตท้ังหมด 
 2. ต#องมีคัดเลือก และพัฒนาคนงานโดยตระหนักถึงความสําคัญและคุณค/าของการรู#จัก
งานให#เหมาะสมสอดคล#องกับคนงานนอกจากนี้ต#องมีการอบรมคนงานให#รู#จักวิธีการทํางานท่ีถูกวิธี
ด#วยและในการคัดเลือกคนงานจะต#องมีการพิจารณาเปDนพิเศษท่ีจะให#ได#คนท่ีมีคุณสมบัติท่ีดีท่ีสุดตรง
ตามงานท่ีจะให#ทํา 
 3. ด#วยวิธีการพิจารณาอย/างรอบคอบเก่ียวกับวิธีการทํางานควบคู/กับการพิจารณาคนงานนี้
คนงานจะไม/คัดค#านต/อวิธีทํางานใหม/ท่ีได#กําหนดข้ึน เพราะโดยหลักเหตุผลคนงานทุกคนจะเห็นจริง
ถึงโอกาสท่ีเขาจะได#รับรายได#สูงข้ึนจากการทํางานถูกวิธีท่ีจะช/วยให#ได#ผลิตผลสูงข้ึน 
 4. การประสานร/วมมือกันอย/างใกล#ชิดระหว/างผู#บริหาร และคนงานฝWายบริหารควรจะได#
ประสานอย/างใกล#ชิดเปDนประจํากับคนงานท่ีเปDนผู#ปฏิบัติงานแต/ต#องไม/ใช/โดยการลงมือปฏิบัติงานท่ี
ควรจะเปDนงานของคนงานเท/านั้นจากหลักการดังกล/าวพบว/าวิธีการต/างๆ ล#วนแต/เปDนวิธีการท่ีมี
หลักเกณฑ�ตามหลักวิทยาศาสตร�ทําให#เกิดทฤษฎีการบริหารข้ึนมา และได#เสนอแนะว/าผู#บริหารต#องมี
บทบาทเปDนจุดกลางของป>ญหา และความสําเร็จของกลุ/มท่ีจะต#องรับผิดชอบนําเอาเรื่องท่ีเก่ียวข#องกับ
ประสิทธิภาพของกลุ/มมาคิดวิเคราะห�และปรับปรุงหาทางออกให#ได#เปDนผลดีท่ีสุดสําหรับกลุ/มให#ดีข้ึน
และมากข้ึนเรื่อยๆ 
 ทฤษฎีการบริหารของเฮนรี ฟาโยล (Henry Fayol, 1930) ได#เสนอแนวทางการบริหาร
โดยมีความเชื่อว/าเปDนไปได#ท่ีจะหาทางศึกษาถึงศาสตร�ท่ีเก่ียวกับการบริหาร (Administrative) ซ่ึง
สามารถใช#ได#กับการบริหารทุกชนิด ไม/ว/าจะเปDนการบริหารงานอุตสาหกรรมหรืองานรัฐบาลโดยมี
สาระสําคัญเก่ียวกับการบริหารซ่ึงประกอบด#วยหน#าท่ีทางการบริหาร (Management Functions)      
5 ประการ คือ 
 1. การวางแผน (Planning) หมายถึง ภาระหน#าท่ีของผู#บริหารท่ีจะต#องทําการคาดการณ�
ล/วงหน#าถึงเหตุการณ�ต/างๆ ท่ีจะมีผลกระทบต/อธุรกิจและกําหนดข้ึนเปDนแผนปฏิบัติงานหรือวิถีทางท่ี
จะปฏิบัติเอาไว#เพ่ือเปDนแนวทางของการทํางานในอนาคต 
 2. การจัดองค�การ (Organizing) หมายถึง ภาระหน#าท่ีท่ีผู#บริหารจําต#องจัดให#มีโครงของ
งานต/างๆ และอํานาจหน#าท่ีท้ังนี้เพ่ือให#เครื่องจักรสิ่งของ และตัวคนอยู/ในส/วนประกอบท่ีเหมาะสมใน
อันท่ีจะช/วยให#งานขององค�การบรรลุผลสําเร็จได# 
 3. การบังคับบัญชาสั่งการ (Commanding) หมายถึงหน#าท่ีในการสั่งการงานต/างๆ ต/อผู#
อยู/ใต#บังคับบัญชาซ่ึงจะกระทําให#ผลสําเร็จด#วยดีโดยท่ีผู#บริหารจะต#องกระทําตนเปDนตัวอย/างท่ีดี
จะต#องเข#าใจคนงานของตนจะต#องเข#าใจถึงข#อตกลงในการทํางานของคนงาน และองค�การท่ีมีอยู/
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รวมถึงจะต#องมีการติดต/อสื่อสารกับผู#ใต#บังคับบัญชาอย/างใกล#ชิดท้ังข้ึนและล/อง นอกจากนี้ยังต#องทํา
การประเมินโครงสร#างขององค�การและผู#อยู/ใต#บังคับบัญชาของตนเปDนประจําอีกด#วยหากโครงสร#าง
ขององค�การท่ีเปDนอยู/ไม/เหมาะสมก็จําเปDนต#องปรับปรุงเช/นเดียวกัน ถ#าผู#อยู/ใต#บังคับบัญชาคนใด
หย/อนประสิทธิภาพการไล/ออก เพ่ือปรับปรุงกําลังคนท่ีมีอยู/ให#เหมาะสมยิ่งข้ึนก็เปDนสิ่งจําเปDนต#องทํา 
 4. การประสานงาน (Coordinating) หมายถึง ภาระหน#าท่ีจะต#องเชื่อมโยงงานของทุกคน
ให#เข#ากันได#และกํากับให#ไปสู/จุดมุ/งหมายเดียวกัน 
 5. การควบคุม (Controlling) หมายถึง ภาระหน#าท่ีในการท่ีจะต#องกํากับให#สามารถ
ประกันได#ว/ากิจกรรมต/างๆ ท่ีทําไปนั้นสามารถเข#ากันได#กับแผนท่ีได#วางไว#แล#ว 
 ศิริวรรณ เสรีรัตน� และคนอ่ืนๆ (2545) ได#กล/าวถึง ทฤษฎีของเฮนรี ฟาโยล (Henry 
Fayol) ว/าได#กําหนดหลักการในการบริหารจัดการข้ึน 14 ประการเปDนส/วนประกอบสําคัญในการเพ่ิม
ประสิทธิภาพของกระบวนการบริหารจัดการดังนี้ 
 1. การแบ/งงานกันทํา (Division of Labor) เฮนรี ฟาโย ได#เสนอว/า คนงานควรจะได#รับ
การมอบหมายหน#าท่ีให#ปฏิบัติมากข้ึน หรือได#รับการกระตุ#นให#มีความรับผิดชอบในผลลัพธ�ของงาน
มากข้ึนซ่ึงหลักการนี้จะสามารถนําไปประยุกต�ใช#ในองค�การยุคป>จจุบันได# 
 2. อํานาจหน#าท่ีและความรับผิดชอบ (Authority and Responsibility) แวปเบอร�และ     
เฮนรี ฟาโยล ได#ให#ความสําคัญของอํานาจหน#าท่ี และความรับผิดชอบตามอํานาจหน#าท่ีแบบเปDน
ทางการของแวปเบอร�จะได#มาจากตําแหน/งหน#าท่ีของผู#บริหารในสายการบังคับบัญชา ส/วนอํานาจ
หน#าท่ีแบบไม/เปDนทางการจะได#รับจากความชํานาญงานของบุคคล (Expertise) ความรู#ทางด#าน
เทคนิค (Technical Knowledge) ความมีคุณค/าทางศีลธรรม (Moral Worth) และความสามารถใน
การนํา (Leading) และสร#างความผูกพันกับผู#ใต#บังคับบัญชาตลอดจนเน#นว/าอํานาจหน#าท่ีและความ
รับผิดชอบควรอยู/คู/กัน 
 3. การมีผู#บังคับบัญชาคนเดียว (Unity of Command) ฟาโยล กล/าวว/า คําสั่งสองคําสั่ง 
(Dual Command) อาจก/อให#เกิดป>ญหาในการทํางาน เช/น การรายงานจะมีความเก่ียวข#องในเม่ือผู#
ควบคุมสองคนได#ให#คําสั่งกับผู#ใต#บังคับบัญชาเพียงคนเดียว ทําให#เกิดการสับสนในบางสถานการณ�
คําสั่งสองคําสั่งนี้ทําให#เกิดความยุ/งยากแก/ผู#บังคับบัญชา และทําให#เกิดการสับสนในลําดับข้ันของ
อํานาจหน#าท่ีแบบเปDนทางการ (Formal Hierarchy of Authority) การประเมินอํานาจหน#าท่ีและ
ความรับผิดชอบของผู#บริหารในระบบผู#บังคับบัญชาสองคนจะเปDนการยาก และผู#บริหารจะไม/สนใจใน
ความรู#สึกของผู#ใต#บังคับบัญชามักจะโกรธ และอาจไม/ให#ความร/วมมือในอนาคตถ#าผู#ใต#บังคับบัญชาไม/
เชื่อฟ>ง 
 4. สายการบังคับบัญชาตามอํานาจหน#าท่ี (Line of Authority) เปDนสายการบังคับบัญชา
จากผู#บริหารในระดับบนสู/ผู#ปฏิบัติงานในระดับล/างขององค�การ ความสัมพันธ�ของการจํากัดความยาว
ของสายการบังคับบัญชา โดยการควบคุมจํานวนของระดับในลําดับข้ันของการบริหารจัดการจํานวนท่ี
ดีท่ีสุดของลําดับข้ันการบังคับบัญชา (Hierarchy) คือความยาวของการติดต/อสื่อสารระหว/างผู#บริหาร
ระดับสูงและพนักงานระดับล/างรวมถึงความล/าช#าในการวางแผน (Planning) และการจัดการองค�การ 
(Organizing) ซ่ึงการจํากัดจํานวนของระดับข้ันการบังคับบัญชาให#น#อยลงจะทําให#ป>ญหาในการ
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ติดต/อสื่อสารลดลงและองค�การจะมีการปฏิบัติงานท่ีรวดเร็วและมีความยืดหยุ/นมากข้ึนภายในองค�การ
ได#มีการแบ/งแยกแผนกต/างๆ ซ่ึงแต/ละแผนกจะมีระดับข้ันการบังคับบัญชาโดยผู#บริหารในระดับกลาง
และระดับต#นของสายการบังคับบัญชาแต/ละแผนกต#องมีปฏิสัมพันธ�กับผู#จัดการในระดับเดียวกันใน
แผนกอ่ืนๆ ซ่ึงปฏิสัมพันธ�นี้ช/วยในการตัดสินใจให#เร็วข้ึน เนื่องจากผู#บริหารจะรู#จักบุคคลอ่ืน และรู#
วิธีการในการแก#ป>ญหาเพ่ิมมากข้ึน สําหรับการทํางานข#ามแผนกหรือการทํางานข#ามสายนั้น เปDนการ
สร#างทีมงานข#ามสายซ่ึงสามารถควบคุมโดยผู#นําของแต/ละทีม 
 5. การรวมอํานาจ (Centralization) เปDนการรวมอํานาจของการบังคับบัญชาไว#ท่ีผู#บริหาร
ระดับสูงขององค�การซ่ึงอํานาจหน#าท่ีจะไม/ได#รวมไว#ท่ีผู#บริหารระดับสูงของสายการบังคับบัญชา แต/
เปDนการกําหนดว/าควรมีการรวมอํานาจไว#ท่ีผู#บริหารระดับสูงเท/าไรอย/างไร และมีการกระจายอํานาจ
ให#กับผู#ใต#บังคับบัญชา และคนงานในระดับล/างอย/างไรสิ่งนี้ถือว/ามีความสําคัญเนื่องจากว/าจะมี
ผลกระทบต/อพฤติกรรมของพนักงานในทุกระดับขององค�การ 
 6. การมีเปZาหมายเดียวกัน (Unity of Direction) เปDนการออกแบบ หรือกําหนดแผนใน
การปฏิบัติงานของผู#บริหาร และคนงานท่ีใช#ทรัพยากรขององค�การองค�การใดท่ีไม/มีการวางแผนจะทํา
ให#ขาดประสิทธิภาพ และขาดประสิทธิผลซ่ึงจะไม/มีการมุ/งไปสู/กิจกรรมของกลุ/ม หรือกิจกรรมของ
บุคคลแต/การวางแผนจะเริ่มท่ีผู#บริหารระดับสูงทํางานเปDนทีมร/วมกับกลยุทธ�ขององค�การ ซ่ึงจะต#องมี
การติดต/อกับผู#บริหารในระดับกลางท่ีมีส/วนในการตัดสินใจว/าจะใช#ทรัพยากรขององค�การอย/างไร
เพ่ือให#บรรลุวัตถุประสงค�ตามกลยุทธ� หลักการในข#อนี้ยึดหลักว/ากิจกรรมของแต/ละกลุ/มต#องมี
จุดหมายและแผนเดียวกัน 
 7. หลักความเสมอภาค (Equity) ความเสมอภาค คือความเปDนธรรม (Justice) ความยุติธรรม 
(Impartiality) และความเหมาะสม (Fairness) สําหรับสมาชิกทุกคนภายในองค�การซ่ึงในป>จจุบัน
พนักงานมีความต#องการความเสมอภาคมากข้ึนเปDนการจัดการท่ีใช#หลักความเท/าเทียมกัน 
 8. การออกคําสั่ง (Order) วิธีการจัดการซ่ึงอยู/ในตําแหน/งนั้นในการจัดหาเพ่ือให#องค�การ
ได#รับประโยชน�สูงสุดและเปDนการจัดหางานให#แก/พนักงานโดยใช#ผังองค�การ (Organization Chart) 
เพ่ือแสดงให#เห็นถึงตําแหน/งและหน#าท่ีของพนักงานแต/ละคน และเปDนการชี้วัดว/าตําแหน/งของ
พนักงานแต/ละคนอาจจะมีการเลื่อนข้ันได#ในอนาคต การวางแผนเก่ียวกับอาชีพได#รับความสนใจมาก
ข้ึนในองค�การยุคป>จจุบัน เนื่องจากทรัพยากรมนุษย�ถือว/ามีความจําเปDนท่ีจะต#องให#การฝaกอบรม 
(Training) และการพัฒนากําลังแรงงาน (Developing) โดยองค�การจะกําหนดตําแหน/งหน#าท่ีสําหรับ
คนทุกคนและทุกคนจะเข#าใจตําแหน/งหน#าท่ีของตน 
 9. ความคิดริเริ่ม (Initiative) เปDนความสามารถของบุคคลในการกระทําสิ่งต/างๆ โดย
ปราศจากการสั่งการจากผู#บังคับบัญชาผู#บริหารจะต#องกระตุ#นให#พนักงานมีความคิดริเริ่มซ่ึงความคิด
ริเริ่มนี้นับถือว/าเปDนจุดแข็งขององค�การเนื่องจากจะสามารถสร#างนวัตกรรมใหม/ๆ ได#ผู#บริหารมีความ
ต#องการทักษะ (Skill) และไหวพริบ (Tact) เพ่ือให#เกิดความสมดุลระหว/างองค�การ และความต#องการ
ของพนักงานและความสามารถ (Ability) จะทําให#เกิดความสมดุลซ่ึงเปDนสิ่งท่ีชี้วัดความสามารถของ
ผู#บริหารระดับสูงในการพัฒนาและการบริหารงาน 
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 10. ความมีระเบียบวินัย (Discipline) เปDนการมุ/งให#ความสําคัญเก่ียวกับเรื่องการเชื่อฟ>ง 
(Obedience) อํานาจ (Power) การใช#กฎบังคับ (Application) และลักษณะของการแสดงความนับ
ถือออกมาสําหรับอํานาจของผู#บังคับบัญชาความมีระเบียบวินัยเปDนบุคลิกลักษณะท่ีเก่ียวข#องกับ
ผู#บริหารหลายๆ คนท่ีสามารถสร#างความน/าเชื่อถือให#แก/ผู#ปฏิบัติงานท้ังหมดและทํางานอย/างเข#มแข็ง
เพ่ือให#บรรลุเปZาหมายขององค�การ ความมีระเบียบวินัยจะเปDนความสัมพันธ�ระหว/างสมาชิกภายใน
องค�การกับคุณสมบัติของผู#นําภายในองค�การ และเปDนความสามารถของผู#บริหารในการท่ีจะปฏิบัติ
ตามอย/างยุติธรรมอีกด#วย 
 11. ค/าตอบแทน (Remuneration of Personnel) การให#รางวัลประกอบด#วยโบนัส และ
แผนการแบ/งกําไรเปDนการช/วยกระตุ#นการทํางานของพนักงานได# การให#หรือการจ/ายค/าตอบแทน
ให#แก/พนักงานมีความสําคัญอย/างมากต/อความสําเร็จขององค�การ ระบบรางวัลท่ีมีประสิทธิภาพ
สามารถให#ความยุติธรรมท้ังพนักงานและองค�การรวมท้ังสามารถกระตุ#นผลผลิตเพ่ิมโดยการให#รางวัล
เพ่ือเปDนการสนับสนุนให#มีผลผลิตเพ่ิมข้ึนโดยยึดหลักว/าการจ/ายค/าตอบแทนควรยุติธรรม และ
ตอบสนองความพึงพอใจสูงสุดท้ังนายจ#างและลูกจ#างเท/าท่ีจะทําได# 
 12. ความม่ันคงในงาน (Stability of Tenure of Personnel) ความม่ันคงในงานมี
ความสําคัญต/อการจ#างงานระยะยาวเม่ือพนักงานอยู/ในองค�การ ซ่ึงมีแนวโน#มจะทํางานเปDนทีมเปDน
ระยะเวลานานโดยพยายามพัฒนาทักษะ และปรับปรุงความสามารถในการใช#ประโยชน�จาก
ทรัพยากรขององค�การ การจ#างงานระยะยาวเปDนป>จจัยสําคัญท่ีใช#อธิบายการประสบความสําเร็จของ
บริษัทขนาดใหญ/ในญ่ีปุWน 
 13. ผลประโยชน�ส/วนตัวมีความสําคัญน#อยกว/าผลประโยชน�ขององค�การ (Subordination 
of Individual Interests to the Common Interest) ผลประโยชน�ขององค�การถือว/าเปDนประโยชน�
ของทุกๆ คน หรือของทุกกลุ/มในองค�การในขณะท่ีองค�การยังดําเนินกิจการอยู/จะต#องมีการกําหนด
ผลประโยชน� เพ่ือให#เกิดความยุติธรรมระหว/างองค�การ และสมาชิกภายในองค�การ 
 14. ความสามัคคี (Esprit de Corps) เปDนความรู#สึกร/วมกันของสมาชิกภายในองค�การท่ี
ช/วยสนับสนุนการทํางานของสมาชิกในกลุ/มในการออกแบบประยุกต�ของอํานาจหน#าท่ีตามลําดับข้ัน
ภายในองค�การและสิทธิในการสั่งการหรือการบริโภคและความร/วมมือกันถือว/าเปDนส/วนประกอบ
สําคัญในการท่ีทําให#องค�การบรรลุผลสําเร็จและมีการพัฒนาความสามัคคีจะสามารถบรรลุผลสําเร็จได#
หากมีการติดต/อกันระหว/างผู#บริหารและคนงานโดยการติดต/อเพ่ือแก#ไขป>ญหาในสถานการณ�ท่ีสําคัญ
เพราะความสามัคคีคือพลังเม่ือสมาชิกมีความสามัคคีกันสูงก็จะทําให#องค�การมีความแข็งแกร/ง 
 ศิริวรรณ เสรีรัตน� และคนอ่ืนๆ (2545) ได#เสนอหลักการบริหารระบบราชการท่ีเรียกว/า
POSDCoRB Model ซ่ึงได#อ#างตามลูเธอร� กูลิค (Luther Gulick) และมีรายละเอียดดังนี้ 
 1. P - Planning (การวางแผน) เปDนการคาดคะเนเหตุการณ�การต/างๆ ท่ีจะเกิดข้ึนใน
อนาคตซ่ึงต#องคํานึงถึงทรัพยากรภายในองค�การ และสภาพแวดล#อมภายนอกเพ่ือให#แผนท่ีกําหนดข้ึน
มีความรอบคอบและสามารถนําไปปฏิบัติได# 
 2. O - Organizing (การจัดองค�การ) เปDนการจัดองค�การท่ีเปDนส/วนราชการโดยจัดแบ/ง
ตามความชํานาญเฉพาะอย/างออกเปDนกรมฝWายแผนก จะพิจารณาปริมาณงานคุณภาพงานขนาดของ
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การควบคุมและพิจารณาแบ/งสายงานหลักและสายงานท่ีปรึกษาโดยคํานึงถึงอํานาจหน#าท่ีและความ
รับผิดชอบควบคู/กันไป 
 3. S - Staffing (การจัดบุคคลเข#าทํางาน) เปDนการคัดเลือกบุคคลให#เข#ามาดํารงตําแหน/ง
ภายในองค�การโดยพิจารณาจากบุคคลท่ีมีความรู#ความสามารถท่ีเหมาะสมให#ได#ในปริมาณท่ีเพียงพอ
จะทําให#งานสําเร็จได# 
 4. D - Directing (การสั่งการหรืออํานวยการ) เปDนการกํากับดูแลสั่งงานผู#ใต#บังคับบัญชา
โดยอาศัยลักษณะความเปDนผู#นําการจูงใจศิลปะการปกครองคน และการสร#างมนุษยสัมพันธ�ของ
ผู#ใต#บังคับบัญชา 
 5. Co - Coordinating (การประสานงาน) เปDนการเชื่อมความสัมพันธ�ท่ีดีกับบุคคลท่ีมีส/วน
เก่ียวข#องกับการปฏิบัติงานทุกฝWายท้ังในระดับสูงกว/าตํ่ากว/า และการสร#างมนุษยสัมพันธ�กับ
ผู#บังคับบัญชา 
 6. R - Reporting (การรายงานผลการปฏิบัติงาน) เปDนการนําเสนอผลสัมฤทธิ์ของการ
ปฏิบัติงานจากผู#ใต#บังคับบัญชาหรือผู#บริหารระดับต/างๆ โดยมีการติดต/อสื่อสารแบบเปDนลายลักษณ�อักษร 
 7. B - Budgeting (การงบประมาณ) เปDนเครื่องมือท่ีนํามาใช#ในการควบคุมการปฏิบัติงาน
โดยใช#วงจรงบประมาณซ่ึงมีข้ันตอนดังนี้ การเตรียมขออนุมัติงบประมาณการเสนอให#บังคับบัญชาให#
ความเห็นชอบการดําเนินงานตามงบประมาณการตรวจสอบการใช#จ/ายงบประมาณตามแผนท่ีเสนอขอไว# 
 พระธรรมโกศาจารย� (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) (2549) ได#กล/าวถึงการบริหารเปDนวิธีการทําให#
งานสําเร็จโดยอาศัยผู#อ่ืน (Getting things done through other People) และกล/าวว/าหน#าท่ีของ
ผู#บริหารเปDนกรอบในการพิจารณาของผู#บริหารให#สําเร็จมี 5 ประการตามคําย/อภาษาอังกฤษว/า
“POSDC” ดังนี้ คือ 
 1. P คือ Planning หมายถึง การวางแผนเปDนการกําหนดแนวทางการดําเนินงานเพ่ือ
ความสําเร็จท่ีจะตามมาในอนาคตผู#บริหารท่ีดีต#องมีวิสัยทัศน�ท่ีกว#างไกลเพ่ือกําหนดทิศทางขององค�กร 
 2. O คือ Organizing หมายถึง คือการจัดองค�กรเปDนการกําหนดโครงสร#างความสัมพันธ�
ของสมาชิก และสายบังคับบัญชาภายในองค�กรมีการแบ/งงานกันทําและการกระจายอํานาจ 
 3. S คือ Staffing หมายถึง งานบุคลากรเปDนการสรรหาบุคลากรใหม/การพัฒนาบุคลากร
และการใช#คนให#เหมาะสมกับงาน 
 4. D คือ Directing หมายถึง การอํานวยการเปDนการสื่อสาร เพ่ือให#เกิดการดําเนินการตาม
แผนผู#บริหารต#องมีมนุษยสัมพันธ�ท่ีดีและต#องมีภาวะผู#นํา 
 5. C คือ Controlling หมายถึง การกํากับดูแลเปDนการควบคุมคุณภาพของการปฏิบัติงาน
ภายในองค�กรรวมท้ังกระบวนการแก#ป>ญหาภายในองค�กร 
 ติน ปรัชญพฤทธิ์ (2539) ได#เสนอภารกิจสําคัญในการบริหารไว# 7 ประการ คือ 
 1. การวางแผน หมายถึง การกําหนดโครงการอย/างกว#างๆ ว/ามีอะไรบ#างท่ีจะต#องลงมือ
ปฏิบัติตามลําดับวางแนววิธีปฏิบัติพร#อมด#วยวัตถุประสงค�ของการปฏิบัติงานนั้นก/อนลงมือปฏิบัติการ 
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 2. การจัดองค�การ หมายถึง การจัดรูปโครงสร#าง หรือเค#าโครงของการบริหารโดยกําหนด
อํานาจหน#าท่ีของหน/วยงานย/อยหรือตําแหน/งต/างๆ ของหน/วยงานให#ชัดเจนพร#อมด#วยกําหนดลักษณะ
และวิธีการติดต/อสัมพันธ�ตามลําดับชั้นแห/งอํานาจหน#าท่ีสูงตํ่าลดหลั่นลงไป 
 3. การจัดคนเข#าทํางาน หมายถึง การบริหารงานเก่ียวกับตัวบุคคลของหน/วยงานการ
บริหารบุคคลดังกล/าวรวมต้ังแต/การแสวงหาคนทํางานมาบรรจุการแต/งต้ังการฝaกอบรม และการ
พัฒนาบุคคลการบํารุงขวัญการเลื่อนข้ันลดข้ันตลอดจนการพิจารณาให#พ#นจากงานและการ
บํารุงรักษาสภาพของการทํางานให#ดีและมีประสิทธิภาพให#คงอยู/ต/อไป 
 4. การสั่งการ หมายถึง การอํานวยการหรือการวินิจฉัยสั่งการหลังจากการได#วิเคราะห�และ
พิจารณาโดยรอบคอบรวมท้ังการติดตามดูแลให#มีการปฏิบัติตามคําสั่งนั้นๆ 
 5. การประสานงาน หมายถึง การประสานงาน หรือติดต/อสัมพันธ�กับหน/วยงานย/อย หรือ
ตําแหน/งต/างๆ ในองค�การ เพ่ือก/อให#เกิดการทํางานท่ีมีประสิทธิภาพไม/มีการทํางานท่ีซํ้าซ#อน หรือ
ขัดแย#งกันสามารถทํางานประสานความกลมกลืนกันเพ่ือวัตถุประสงค�หลักขององค�การ 
 6. การรายงาน หมายถึง การเสนอรายงานไปยังผู#บังคับบัญชาหรือยังหน/วยงานท่ีเก่ียวข#อง
ท้ังบนและล/างเพ่ือทราบความก#าวหน#าของงานทุกระยะสะดวกแก/การประสานงานอ่ืนจะเปDนการ
สร#างความเข#าใจอันดีร/วมกันตลอดจนเปDนการบํารุงขวัญไปในตัวด#วย 
 7. การงบประมาณ หมายถึง การจัดสรรทรัพยากร หรือ การทํางบประมาณ การเงินวางแผน 
หรือ โครงการในการจ/ายเงินการบัญชี และการควบคุมดูแลการใช#จ/ายเงินโดยรอบคอบ และรัดกุม 
 ปกรณ� ศรีดอนไผ/ (2523) ได#สรุปทฤษฎีการบริหารของนักวิชาการหลายท/านไว# ดังนี้ 
 1. ทฤษฎีการบริหารระบบราชการ (Bureaucratic Management) ทฤษฎีนี้บางท/าน
เรียกว/า ทฤษฎีองค�การแบบราชการเปDนทฤษฎีท่ี Max Weber นักสังคมวิทยาและนักรัฐศาสตร�ชาว
เยอรมันผู#คิดค#นข้ึนต้ังแต/คริสต�ศตวรรษท่ี 19 โดยท่ีเขามีความเชื่อว/าบุคคลท้ังหลายมีท้ังข้ีเกียจ และ
ขยันการท่ีผู#บริหารจะให#กลุ/มบุคคลร/วมมือปฏิบัติงานให#บรรลุวัตถุประสงค�ได#ดีนั้นจะต#องมีองค�การ
หรือหน/วยงานแบบ “ระบบราชการ” จะต#องมีการจัดองค�การมีการลดหลั่งในสายบังคับบัญชามี
กฎเกณฑ�กําหนดการปฏิบัติงานมีการกําหนดตําแหน/งหน#าท่ีตัวบุคคลผู#ดํารงตําแหน/ง และมีการเลือก
บุคคลเข#าปฏิบัติงานโดยหลักคุณวุฒิ และยึดความสามารถเปDนสําคัญแนวคิดของ Max Weber จึง
ก/อให#เกิดทฤษฎีองค�การแบบราชการ หรือการบริหารแบบระบบราชการข้ึนทฤษฎีประกอบด#วยหลัก   
6 ประการ คือ 
  1) หลักกฎหมายและเหตุผล 
  2) หลักสายการบังคับบัญชา 
  3) หลักระบบคุณธรรม 
  4) หลักการกําหนดหน#าท่ี และความรับผิดชอบอย/างมีแบบแผน 
  5) หลักการฝaกอบรมและพัฒนา 
  6) หลักการไม/ยึดหลักตัวบุคคล 
 2. ทฤษฎีการบริหารแบบวิทยาศาสตร� (Scientific Management) การบริหารแบบ
วิทยาศาสตร�เปDนการบริหารงานท่ีมีระบบมีเหตุผล มีการกําหนดมาตรฐาน การทํางานไว#อย/างแน/นอน
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เลือกวิธีท่ีดีท่ีสุด ในการทํางาน และกําหนดเครื่องมือควบคุมในการทํางานไว#อย/างเหมาะสม Taylor 
(1911) มีความเชื่อว/าคนแต/ละคนเปรียบเสมือนเครื่องมือ ท่ีผู#บริหารสามารถปรับปรุงเพ่ิมผลผลิตได#
โดยผู#บริหารจะต#องจัดแบ/งงานกําหนดหน#าท่ีของแต/ละคน และสังเกตการณ�ปฏิบัติการอย/างมีระบบ
เพ่ือหาวิธีทํางานท่ีดีท่ีสุดเพียงวิธีเดียว สําหรับใช#ในการเพ่ิมผลผลิตโดยใช#จ/ายน#อยแต/ได#ผลมากท่ีสุด
คือวิธีการบริหารแบบวิทยาศาสตร�ตามแนวคิดของ Taylor ฯลฯ 
 พงษ�ศักด์ิ ป>ญจพรผล (2542) กล/าวถึง กระบวนการการบริหารควรประกอบด#วย          
10 ประการ คือ 
 1. การวางแผน (Planning) หมายถึง การกําหนดงานหรือวิธีการปฏิบัติงานไว#เปDนการ
ล/วงหน#าโดยเก่ียวกับการคาดการณ� (Forecasting) การกําหนดวัตถุประสงค� (Objectives) การ
พัฒนากลวิธี (Develop Strategies) ในการวางแผนซ่ึงต#องคํานึงถึงนโยบาย (Policy) เพ่ือให#แผนงาน
ท่ีกําหนดข้ึนไว#มีความสอดคล#องต#องกันในการดําเนินงาน 
 2. การจัดการองค�การ (Organizing) หมายถึง การพัฒนาระบบการทํางานเพ่ือให#งานต/างๆ
สามารถดําเนินไปโดยมีการประสานงานกันอย/างดี 
 3. การจัดคนเข#าทํางาน (Staffing) หมายถึง การจัดหาบุคคลเข#าปฏิบัติงานให#เหมาะสม
ตามตําแหน/งหน#าท่ีท่ีรับผิดชอบ 
 4. การตัดสินใจ (Decision Making) หมายถึงความสามารถของผู#บริหารในการท่ีจะ
ตัดสินใจแยกแยะและวิเคราะห�ออกมาให#ได#ว/าในการทํางานจะต#องมีการตัดสินใจในเรื่องใดบ#าง 
 5. การสั่งการ (Directing) หมายถึง การศึกษาวิธีการวินิจฉัยสั่งการรวมท้ังการควบคุมงาน
และนิเทศงานตลอดจนศิลปะในการบริหารงาน ท่ีจะทําให#การทํางานประจําวันของเจ#าหน#าท่ีทุกคน
เปDนไปด#วยดี 
 6. การควบคุม (Controlling) หมายถึง การร/วมมือประสานงานเพ่ือการดําเนินการเปDนไป
ด#วยดีและราบรื่นศึกษาหลักเกณฑ�และวิธีการท่ีจะทําการประสานงานดีข้ึน และดําเนินการแก#ไขเม่ือ
เกิดป>ญหาข้ึน 
 7. การประสานงาน (Coordinating) หมายถึง การประสานงานให#ผู#ปฏิบัติงานทุกฝWายมี
ความเข#าใจในงานเข#ามาร/วมทํางานกันอย/างพร#อมเพรียงกัน ข#อตกลงท่ีสําคัญยิ่งของการประสานงาน
คือ ความร/วมมือซ่ึงเปDนเรื่องของ “จิตใจ” 
 8. การสื่อข#อความ (Communicating) หมายถึง การผ/านข/าวสารข#อมูลและความเข#าใจ
เพ่ือท่ีจะให#ผู#ใต#บังคับบัญชาหรือบุคคลอ่ืนเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตามท่ีต#องการ 
 9. การรายงานผล (Reporting) หมายถึง การรายงานผลการปฏิบัติของหน/วยงานให#แก/
ผู#บริหารและสมาชิกของหน/วยงานได#ทราบความเคลื่อนไหวของการดําเนินงานตลอดจนการ
ประชาสัมพันธ� (Public Relation) แจ#งให#ประชาชนทราบ ซ่ึงโดยท่ัวไปการรายงานจะหมายถึงวิธีการ
ของสถาบันหน/วยงานท่ีเก่ียวข#องกับการให#ข#อมูลแก/ผู#สนใจมาติดต/อสอบถามบังคับบัญชา/ผู#ร/วมงาน
ความสําคัญของการรายงานนั้นจะต#องต้ังอยู/บนรากฐานของความเปDนจริง 
 10. การงบประมาณ (Budgeting) หมายถึง การงบประมาณโดยศึกษาให#ทราบถึงระบบ และ
กรรมวิธีในการบริหารเก่ียวกับงบประมาณ และการเงินตลอดจนการใช#งบประมาณในการควบคุมงาน 
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 วิโรจน� สารรัตนะ (2542) ได#กล/าวถึงกระบวนการบริหารควรประกอบด#วย 4 ประการ คือ 
 1. การวางแผน หมายถึง หน#าท่ีทางการบริหารในการกําหนดจุดหมายและการตัดสินใจ
เลือกวิธีการท่ีดีท่ีสุดท่ีจะให#บรรลุจุดหมายนั้น 
 2. การจัดองค�การ หมายถึง กําหนดอํานาจหน#าท่ีและตําแหน/งต/างๆ อย/างชัดเจน 
 3. การนํา หมายถึง ความพยายามทําให#มีอิทธิพลต/อผู#อ่ืนเพ่ือให#การปฏิบัติงานบรรลุ
จุดมุ/งหมายขององค�การได#อย/างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 
 4. การควบคุม หมายถึง การมุ/งเน#นท่ีจะก/อให#เกิดความม่ันใจว/าสมาชิกในองค�การได#
ประพฤติปฏิบัติในทิศทางท่ีจะทําให#บรรลุผลตามมาตรฐาน หรือจุดหมายมุ/งเน#นให#เกิดพฤติกรรมท่ี   
พึงประสงค�และลดพฤติกรรมท่ีไม/พึงประสงค�ลง 
 ธีระรัตน�  กิจจารักษ�  (2542) ได# เสนอแนวคิดของสมาคมผู#บริหารการศึกษาแห/ง
สหรัฐอเมริกาเก่ียวกับกระบวนการบริหารไว# 5 ประการ คือ 
 1. การวางแผน (Planning) หมายถึง การวางแผน หรือโครงการสําหรับการปฏิบัติงานใน
อนาคตให#ตรงเปZาหมายท่ีต#องการโดยกําหนดงานท่ีจะทําวิธีการและวัตถุประสงค�ของงานนั้นๆ         
ไว#ล/วงหน#า 
 2. การแสวงหาการกําหนดตัวบุคคลและอุปกรณ� (Allocation) หมายถึง การแสวงหา
กําหนดตัวบุคคล และวัสดุทุกชนิดท่ีจําเปDนในการปฏิบัติงานตามแผน เพ่ือให#งานนั้นสําเร็จลุล/วงไปได#
ด#วยดีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 3. การเสริมกําลังบํารุง (Stimulation) หมายถึง การบํารุงขวัญกระตุ#นและส/งเสริมให#
บุคลากรปฏิบัติงานอย/างมีประสิทธิภาพ เพ่ือให#ผลงานดีท้ังปริมาณและคุณภาพ 
 4. การประสานงาน (Co – Ordination) หมายถึง การจัดให#ผู#แทนของหน/วยงานย/อยทุก
หน/วยงานพบปะปรึกษาหารือกันเพ่ือให#มีโอกาสแสดงความคิดเห็น หรือทราบเรื่องการปฏิบัติงานของ
ผู#อ่ืนและเพ่ือให#งานสัมพันธ�ไม/ขัดแย#งกันโดยยึดเปZาหมายขององค�การเปDนหลัก 
 5. การประเมินผลงาน (Evaluation) หมายถึง การตรวจสอบการปฏิบัติงานทุกระยะให#
ทราบผลการปฏิบัติงาน และป>ญหาท่ีเกิดข้ึนเพ่ือหาแนวทางแก#ไขทุกระยะ และประเมินผลข้ันสุดท#าย
เพ่ือทราบผลการปฏิบัติงานและป>ญหาท่ีเกิดข้ึน เพ่ือหาแนวทางแก#ไขทุกระยะ และประเมินผลข้ัน
สุดท#ายเพ่ือเปรียบเทียบผลงานกับผลงานท่ีควรจะได#ตามเปZาหมายท่ีต้ังไว#ต้ังแต/ต#นเพ่ือวางแผนใหม/
สําหรับการปฏิบัติงานในอนาคต 
 วิลเลี่ยม อูชิ (William Ouchi, 1971) ได#กล/าวทฤษฎีของการบริหาร คือทฤษฎี Z โดย
หลังจากการศึกษาการบริหารของธุรกิจญ่ีปุWน และสหรัฐอเมริกาและได#ทําการประสมประสานกันโดย
มีแนวคิดด#านการบริหารดังนี้ 
 1. การจ#างงานระยะยาว 
 2. การตัดสินใจเปDนเอกฉันท� 
 3. ความรับผิดชอบเฉพาะบุคคล 
 4. การประเมินผลและการเลื่อนตําแหน/งแบบค/อยเปDนค/อยไป 
 5. การควบคุมในตัวเองไม/เปDนทางการโดยมีการวัดผลอย/างชัดเจนและเปDนทางการ 
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 6. เส#นทางอาชีพแบบเชี่ยวชาญเฉพาะด#านในระดับปานกลาง 
 7. มีความเก่ียวข#องในลักษณะครอบครัว 
 สรุปได#ว/า ทฤษฎีเก่ียวกับการบริหารเปDนพฤติกรรมอย/างหนึ่ง ซ่ึงเปDนกระบวนการทาง
สังคมท่ีผู#บริหารใช#สําหรับตัดสินใจเพ่ือเปDนแนวทางในการบริหารหน/วยงานหรือองค�กรต/างๆ ท้ังท่ีเปDน
องค�กรท่ีเปDนหน/วยงานของรัฐและเอกชนให#บรรลุตามวัตถุประสงค�ตามเปZาหมายโดยนําทรัพยากรมา
ใช#ให#ประหยัด ซ่ึงการดําเนินการดังกล/าวนั้นต#องใช#ท้ังศาสตร�และศิลปy เพ่ือให#บุคคลต/างๆ เกิดความ
ร/วมมือกันในการปฏิบัติงาน ซ่ึงกระบวนการบริหารเปDนภารกิจท่ีผู#บริหารต#องปฏิบัติหน#าท่ีตามลําดับ
ข้ันตอนเปDนระบบมีการวางแผนการจัดองค�การหรือการจัดหน/วยงานต/างๆ ภายในองค�กรการสรรหา
บุคคลเข#าทํางานการสั่งการการประสานงานการรายงานผลการปฏิบัติงานการงบประมาณก/อให#เกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดต/อองค�กร 
 ทฤษฎีการบริหาร 
 การบริหารได#พัฒนามาตามลําดับเริ่มจากอดีต หรือการบริหารในระยะแรกๆ นั้นมนุษย�ยัง
ขาดประสบการณ�การบริหารจึงเปDนการลองผิดลองถูก การแลกเปลี่ยนประสบการณ�ยังไม/แพร/หลาย
และกว#างขวาง การเรียนรู#หลักการบางอย/างจึงเรียนรู#จากประสบการณ�ของตนเอง หรือมีการ
แลกเปลี่ยนกันในวงจํากัด คือการถ/ายทอดไปยังทายาทลูกศิษย� หรือลูกจ#าง เปDนต#น ต/อมาการบริหาร
เริ่มมีความหมายชัดเจน และรัดกุมข้ึนในศตวรรษท่ี 18 โดยกลุ/มนักรัฐประศาสนศาสตร� ซ่ึงเรียก
ตัวเองว/า Cameralist ในประเทศเยอรมัน และออสเตรียโดยให#คําจํากัดความของคําว/าการบริหาร
หมายถึงการจัดการหรือการควบคุมกิจการต/างๆ ของรัฐ เช/น การบริหารอาณานิคม การบริหาร
เก่ียวกับกิจการภาษี การบริหารการเงินของมูลนิธิและการบริหารอุตสาหกรรมเปDนต#น ต/อมาปลาย
ศตวรรษท่ี 18 นักบริหารชาวสหรัฐอเมริกาท่ีเรียกว/า Federalist ได#ให#ความหมายของคําว/าการ
บริหารหมายถึง การบริหารงานของรัฐ  (Public Administration) และต/อมาได#ใช#คําว/า
Administration หมายถึง การบริหารเก่ียวกับกิจการของรัฐส/วนคําว/า Management หมายถึง การ
บริหารเก่ียวกับภารกิจของเอกชนปลายศตวรรษท่ี 19 และต#นศตวรรษท่ี 20 อุตสาหกรรม และ
การค#าในยุโรปและอเมริกาได#ขยายตัวอย/างรวดเร็ว ท้ังนี้เปDนผลมาจากได#มีการพัฒนาการผลิตสินค#า
ต/างๆ โดยเฉพาะเม่ือ Henry Ford ได#ผลิตรถยนต�โดยใช#สายพานและนักอุตสาหกรรมอ่ืนได#ผลิต
สินค#าจํานวนมากโดยคิดค#นวิธีการลดต#นทุนการผลิต โดยการตัดค/าใช#จ/ายให#น#อยลง และระยะนี้เอง
ได#มีการนําเอาวิธีการทางวิทยาศาสตร� (Scientific Management) มาใช#โดยวิศวกรชาวอเมริกัน คือ
Frederick W. Taylor นอกจากนี้ได#มีนักวิชาการหลายท/านได#พยายามแบ/งยุค หรือวิวัฒนาการ
ทางการบริหารแตกต/างออกไปดังนี้ 
 1. ทฤษฎีสมัยด้ังเดิม (Classical Theory) 
  ยุค Classical เริ่มต้ังแต/ช/วงแรกของการปฏิวัติอุตสาหกรรมในปลายคริสต�ศตวรรษท่ี 
18 ซ่ึงเปDนยุคท่ีนําเครื่องจักรเครื่องมือทุ/นแรงเข#าไปใช#แทนกําลังคนจนกระท่ังได#เกิดแนวคิดในเรื่อง
การบริหารเชิงวิทยาศาสตร� (Scientific Management) ข้ึนในคริสต�ศตวรรษท่ี 20 เปDนการบริหารท่ี
มุ/งเน#นการผลิตหรือให#ความสําคัญต/องานมากระบบการทํางานถือเปDนสิ่งสําคัญบุคคลสําคัญในยุคนี้
ได#แก/  Henry R. Towne (1886) ได#เสนอบทความเรื่องวิศวกรในฐานะนักเศรษฐศาสตร�ซ่ึงเปDน
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จุดเริ่มต#นแห/งการเคลื่อนไหวทางแนวความคิดด#านการจัดการของศตวรรษต/อมาส/วน Woodrow 
Wilson (1887) เขียนบทความเรื่อง The Study of Public Administration มีแนวคิดท่ีต#องการ
แยกการบริหารของรัฐออกมาจากการเมือง Frank T. Goodnow (2003) เขียนบทความเรื่อง 
Politics and Administration ซ่ึงเปDนแนวความคิดคล#ายคลึงกับวิลสัน และเน#นเรื่องการปรับปรุง
ระบบการบริหารให#มีประสิทธิภาพยึดระบบคุณธรรม (Merit System) ให#มีคณะกรรมการรับผิดชอบ
และมีหน/วยงานการบริหารบุคคลในทุกหน/วยงานมีการจําแนกตําแหน/ง เพ่ือความเปDนธรรมในการจ#าง
มีการกําหนดมาตรฐาน และคุณสมบัติของบุคลากรส/วน Leonard D. White (1957) ได#เขียนเรื่อง   
“Introduction to study of Public Administration” มีความคิดเห็นเช/นเดียวกับ Goodnow 
และ Wilson เขายังได#เพ่ิมเรื่องการเลื่อนข้ันวินัยขวัญ และเน#นเรื่องท่ีกู�ดโนว�เขียนไว#อย/างละเอียดส/วน
Max Weber (1947) ได#เสนอแนวคิดเก่ียวกับการบริหารราชการ (Bureaucracy) ถือว/าเปDนบิดา
ทางด#านบริหารราชการมีแนวคิดของหลักการบริหารท่ีมีเหตุผลมีการแบ/งงานกันทํามีสายการบังคับ
บัญชาท่ีลดหลั่นลงมามีผู#ชํานาญการในสายงานต/างๆ การปฏิบัติงานต#องมีการบันทึกเปDนลายลักษณ�
อักษร เปDนต#น ส/วน Frederick W. Taylor (2000) เปDนผู#เสนอวิธีการจัดการแบบวิทยาศาสตร� 
(Scientific Management) สนใจหลักเก่ียวกับความเชี่ยวชาญหรือชํานาญเฉพาะอย/าง 
(Specialization) อันเปDนสิ่งสําคัญเบื้องต#นในการเข#าใจองค�การรูปนัย เพราะการแบ/งงานกันทําตาม
ความชํานาญเฉพาะอย/างจําเปDนต#องมีการประสานงานอีกด#วย Henri Fayol (1949) ได#เสนอแนวคิด
ท่ีมีลักษณะเปDนสากลสําหรับนักบริหารโดยกล/าวถึงองค�ประกอบข้ันมูลฐานของการบริหาร ได#แก/     
1) การวางแผน (Planning)  2) การจัดองค�การ (Organizing) 3) การบังคับบัญชา (Commanding)  
4) การประสานงาน (Coordinating) 5) การควบคุม (Controlling) ส/วน Luthur Gulick and 
Lyndall Urwick (1939) ได#แสดงความคิดเห็นเก่ียวกับกระบวนการบริหารสรุปย/อได#ว/า POSDCORB 
ดังนี้ 1) P = Planning การวางแผน 2) O = Organization การจัดองค�การ 3) S = Staffing การจัด
คนเข#าทํางาน 4) D = Directing การอํานวยการ, การสั่งการ 5) Co = Coordinating การ
ประสานงาน 6) R = Reporting การรายงาน  7) B = Budgeting การบริหารงบประมาณ 
  กล/าวสรุปได#ว/า การบริหารในยุค Classical นี้ ถือว/าเปDนจุดเริ่มต#นของการพัฒนาระบบ
การบริหารถึงแม#จะเปDนยุคด้ังเดิมแต/ก็ถือว/าเปDนการวางพ้ืนฐานการบริหารให#สําหรับยุคต/อๆ มายุคนี้
เริ่มมีการปฏิวัติอุตสาหกรรมมีการนําเครื่องจักรเครื่องมือทุ/นแรงเข#าไปใช#แทนกําลังคน แต/ก็มี
ข#อสังเกตว/าหลักการบริหารในยุคด้ังเดิมนี้มีข#อบกพร/องมากมายได#รับการวิพากษ�วิจารณ� และโจมตี
จากนักวิชาการในยุคต/อมาโดยมองหลักบริหารเปDนเพียงภาษิต หรือคําพูดท่ีทําให#เชื่อว/าเปDนจริงท้ังๆ 
ท่ีหลักการบริหารในหลายๆ เรื่องมีความขัดแย#งกันในตัวเองหลักการบริหารจึงเปDนเรื่องท่ีไม/สามารถ
ใช#ได#โดยท่ัวไปซ่ึงการบริหารงานในหน/วยงานภาครัฐจะเก่ียวข#องกับเรื่องค/านิยมบุคลิกภาพของป>จเจก
บุคคลตลอดจนสภาพแวดล#อมทางวัฒนธรรมซ่ึงแตกต/างกันไป 
 2. ทฤษฎีสมัยใหม/ (Neo-Classical Theory) 
  ยุค Neo-Classical เปDนยุคท่ีมีความเชื่อว/างานใดๆ จะบรรลุผลสําเร็จได#จะต#องอาศัยคน
เปDนหลัก นักบริหารกลุ/มนี้จึงหันมาสนใจศึกษาพัฒนาทฤษฎีวิธีการ และเทคนิคต/างๆ ทางด#าน
สังคมศาสตร�พฤติกรรม และกลุ/มคนในองค�การสนใจศึกษาแนวทางประสานงานให#คนเข#ากับ
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สิ่งแวดล#อมของงานเพ่ือหวังผลในด#านความร/วมมือ ความคิดริเริ่ม และการเพ่ิมผลผลิตโดยมีพ้ืนฐาน
ของความเชื่อท่ีว/า “มนุษยสัมพันธ�” จะนําไปสู/ความพอใจและสะท#อนถึงผลของการปฏิบัติงาน บุคคล
สําคัญในยุคนี้ได#แก/ Elton Mayo (1961) ในฐานะนักวิชาการอุตสาหกรรมมีผลงานมากในแง/ป>ญหา
บุคคลกับสังคมของอุตสาหกรรม และพฤติกรรมของบุคคลในสภาพแวดล#อมการทํางาน สรุปการ
ทดลองท่ี Hawthorne ได#ว/าป>จจัยท่ีมีอิทธิพลต/อผลผลิตของคนงานคือความสัมพันธ�ระหว/างบุคคลท่ี
เกิดข้ึนมาจากการท่ีคนมาทํางานร/วมกันโดยก/อรูปไม/เปDนทางการ การให#รางวัลและลงโทษเปDน
ตัวกระตุ#นให#สมาชิกทํางานได#ดีท่ีสุด การมีส/วนร/วมของสมาชิกจะมีอิทธิพลต/อความสําเร็จของงาน 
และความก#าวหน#าขององค�การส/วน Mary Parker Follette (1941) ได#สร#างทฤษฎีให#คนสนใจใน
บทบาทพฤติกรรมมนุษย�โดยส/งเสริมให#เกิดประชาธิปไตยระหว/างลูกจ#างและนายจ#างมากข้ึนโดยเขียน
บทความเรื่อง “The Giving of Orders” ลักษณะเด/นของบทความเปDนการนําแนวคิดเรื่อง
ประชาธิปไตยมาใช#ในการบริหารองค�การโดยกล/าวว/าคําสั่งเปDนข#อตกลงของท้ังสองฝWาย (นายจ#างและ
ลูกจ#าง) ฉะนั้นควรทําให#คําสั่งมีลักษณะเปDนกฎเกณฑ�ของสถานการณ�ท่ีทุกฝWายต#องปฏิบัติตามและ
เปDนสิ่งท่ีต#องค/อยๆ ทําให#เกิดข้ึนโดยมีลักษณะเปDนวงจรย#อนกลับท้ังผู#รับและผู#สั่ง ความเข#าใจคําสั่งไม/
อาจเกิดข้ึนได#โดยการฝaกอบรมแต/เกิดจากการยอมรับของบุคคลส/วน Rensis Likert (1961) ถึงแม#
ผลงานของไลเกิร�ตจะเน#นทฤษฎีมนุษยนิยมในองค�การของเอกชนก็ตามแต/ แนวคิดของผลงานนี้ก็
น/าจะมีประโยชน�ทางด#านทฤษฎีขององค�การรัฐบาลเช/นกัน ผลงานท่ีสําคัญ ได#แก/ การแบ/งการ
บริหารงานออกเปDนระบบต/างๆ และพบว/าหากหน/วยงานธุรกิจพยายามใช#ระบบท่ีเปKดโอกาสให#
คนงานได#เข#ามามีส/วนร/วมมากเพียงใดก็ยิ่งทําให#ผลผลิตของคนงานดีข้ึน และคนงานมีทัศนคติท่ีดีต/อ
องค�การมากข้ึนเพียงนั้นนอกจากนี้องค�การยังสามารถลดค/าใช#จ/ายลงได#ด#วย 
  ติน ปรัชญพฤทธิ์  (2534) ได#กล/าวว/าทฤษฎีมานุษยนิยมให#ความสนใจเปDนพิเศษแก/การ
สนองตอบ (Response) ของคนท่ีเกิดจากทัศนคติ ค/านิยมและอารมณ� ฯลฯ ซ่ึงถ#ามองอย/างกว#างๆ 
คือเปDนเรื่องเก่ียวกับจิตวิทยาสังคมของคน และกลุ/มหรือการพิจารณาถึงตัวแปรทางจิตวิทยาของคน
จะเห็นว/าทฤษฎีนักวิทยาศาสตร�องค�การจะมองว/าคนเปDนมนุษย�เศรษฐศาสตร� (Economic Man) 
ทฤษฎีมนุษยนิยมจะมองว/าคนเปDนมนุษย�สังคม (Social Man)   
  ในขณะท่ีสมิหรา จิตตลดากร (2546) ได#กล/าวถึงนักทฤษฎีมานุษยนิยมว/า  
Munsterberg เปDนนักจิตวิทยาอุตสาหกรรมชาวเยอรมันเสนอความคิดไว#ในหนังสือ Psychology 
and Industrial Efficiency ซ่ึงเปDนบทความสําคัญเชื่อมต/อความคิดของการจัดการแบบวิทยาศาสตร�
และทฤษฎีด้ังเดิมแนวใหม/โดยเปลี่ยนจุดเน#นของทฤษฎีการจัดองค�การเสียใหม/โดยมีสาระสําคัญดังนี้ 
1) วิธีการท่ีจะสามารถคัดเลือกคนท่ีดีท่ีสุดวิธีท่ีจะทํางานได#ดีท่ีสุด 2) การคัดเลือกคนให#เหมาะสมกับ
งาน 3) การออกแบบงานให#เหมาะสมกับคุณลักษณะ และความสามารถของบุคคล 4) ป>จจัยจาก
สังคมและวัฒนธรรมท่ีมีผลต/อบุคคล และการปฏิบัติงานของบุคคล เช/น ความเม่ือยล#าจิตใจ 5) คนมี
สภาพจิตใจเหมาะสมกับงานย/อมจะทํางานได#ดีซึ่งก็สอดคล#องกับชุมพร สังขปรีชา (2529) ท่ีมุ/งเน#นให#
มีการคัดเลือกบุคคลเข#าทํางาน การปฏิสัมพันธ�กับเพ่ือนร/วมงานและการพัฒนาองค�การ 
  กล/าวสรุปได#ว/า ทฤษฎีสมัยใหม/นี้จะเน#นให#ความสําคัญกับป>จจัยมนุษย�ซ่ึงถือว/าเปDน
ทรัพยากรท่ีมีค/ามากท่ีสุดของการบริหารงาน โดยพิจารณาว/าความสําเร็จขององค�การนั้นเกิดข้ึนจาก
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ความสามารถของผู#บริหารท่ีจะใช#ศิลปะในการบริหารท่ีสามารถตอบสนองคนงานให#เกิดความ         
พึงพอใจและเปDนการจูงใจให#คนงานต้ังใจทํางานให#ประสบผลสําเร็จมากยิ่งข้ึนการศึกษามนุษยสัมพันธ�
จึงมีประโยชน�อย/างมากในการพัฒนาองค�การซ่ึงนับเปDนศาสตร�แห/งการบริหารอย/างหนึ่ง 
 3. ทฤษฎีสมัยป>จจุบัน (Modern Theory) 
  ยุค Modern ได#รับการพัฒนามาจากทฤษฎีสมัยใหม/ยังคงใช#ฐานแนวความคิด และ
หลักการของทฤษฎีสมัยด้ังเดิมและสมัยใหม/มาปรับปรุงพัฒนา โดยพยายามรวมหลักการทาง
วิทยาการหลายสาขาเข#ามาผสมผสานท่ีเรียกกันว/าสหวิทยาการ (Multidisciplinary Approach) เปDน
การรวมกันของหลักการทางเศรษฐศาสตร�พฤติกรรมศาสตร�และสังคมศาสตร�เข#าด#วยกันท่ีเรียกว/า
เศรษฐศาสตร�สังคม (Socioeconomic) นักทฤษฎีสมัยป>จจุบันมีความคิดว/าทฤษฎีสมัยด้ังเดิมนั้น
พิจารณาองค�การในลักษณะแคบไปโดยมีความเชื่อว/าองค�การอยู/ท/ามกลางสิ่งแวดล#อมท่ีหลากหลาย
ฉะนั้นควรเน#นการวิเคราะห�และสังเคราะห�สิ่งต/างๆ เข#าด#วยกันการศึกษาองค�การท่ีดีท่ีสุดควรจะเปDน
วิธีการศึกษาวิเคราะห�องค�การในเชิงระบบ (System Analysis) ซ่ึงประกอบด#วยตัวแปรต/างๆ 
มากมายท้ังภายใน และภายนอกองค�การล#วนแล#วแต/มีผลกระทบต/อโครงสร#างและการจัดองค�การ
ท้ังสิ้น แนวความคิดเชิงระบบนี้ประกอบด#วยส/วนต/างๆ ท่ีเปDนพ้ืนฐาน 5 ส/วน 1) สิ่งนําเข#า (Input)     
2) กระบวนการ (Process) 3) สิ่ งส/ งออก (Output) 4) ข#อมูลปZอนกลับ (Feedback)                   
5) สภาพแวดล#อม (Environment) บุคคลสําคัญในยุคนี้ ได#แก/ Herbert Simon (1976) ได#ให#ความ
สนใจกับการตัดสินใจภายในองค�การโดยเสนอว/า มนุษย�เปDนผู#ท่ีมีเหตุผลและไม/มีเหตุผลไปพร#อมๆ กัน 
การตัดสินใจจึงเปDนไปภายใต#ข#อจํากัดด#านต/างๆ เช/น ทรัพยากรการบริหารและเวลาดังนั้นการ
ตัดสินใจจึงเปDนการคํานวณด#วยการใช#เหตุผล และใช#อารมณ�และเพ่ือให#การบริหารงานขององค�การ
ดําเนินไปอย/างราบรื่นจึงต#องมีการควบคุมกระบวนการตัดสินใจของเจ#าหน#าท่ีระดับล/างให#ตัดสินใจได#
เฉพาะในเรื่องข#อเท็จจริงในขณะท่ีผู#บริหารระดับสูงสามารถใช#ค/านิยมเพ่ือช/วยในการตัดสินใจได#ด#วย
ในขณะเดียวกัน Peter F.Drucker (1957) ชี้ให#เห็นว/าการจัดการ คือ องค�กรทางสังคมโดยเฉพาะ
อย/างยิ่งการจัดการทรัพยากรให#เกิดผลผลิตรับผิดชอบเพ่ือทําให#เกิดความก#าวหน#าทางเศรษฐกิจใน
ขณะท่ี Chester Barnard (1966) มองว/าควรให#ความสําคัญในเรื่องการติดต/อสื่อสารภายในองค�การ
ข้ึนโดยเห็นว/าความร/วมมือของคนภายในองค�การจะเกิดข้ึนได#อย/างมีประสิทธิภาพถ#าหากองค�การนั้น
สามารถสร#างระบบการติดต/อสื่อสารข้ึนมาในองค�การและสื่อสารกันได#อย/างแพร/หลายและท่ัวถึง ซ่ึง
จะทําให#การดําเนินงานขององค�การประสบความสําเร็จได#อย/างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ส/วน 
Douglas  McGregor  (1960) เปDนเจ#าตําหรับทฤษฎี X และทฤษฎี Y  เปDนผู#พลิกโฉมความคิด
เก่ียวกับการบริหารงานท่ีเก่ียวกับป>จจัยมนุษย� ความคิดนี้จึงเปDนพ้ืนฐานท่ีสําคัญท่ีสุดของการจัด
องค�การด#วยการวางกรอบโครงสร#างกฎระเบียบต/างๆ นั้นไม/ใช/สิ่งจําเปDนแต/ควรออกแบบงานเปDนไป
ในทางท่ีจะเปKดช/องหรือส/งเสริมให#ผู#ทํางานแสดงพฤติกรรมในทางท่ีดีออกมาส/วน Abraham Maslow 
(1967) กล/าวว/าความปรารถนาของมนุษย�นั้นติดตัวมาแต/กําเนิดและความปรารถนาเหล/านี้จะ
เรียงลําดับข้ันของความต#องการของมนุษย� (The Need – Hierarchy Conception of Human 
Motivation) ต้ังแต/ข้ันแรกไปสู/ความปรารถนาข้ันสูงข้ึนไปเปDนลําดับคือ 1) ความต#องการทางด#าน
ร/างกาย (Physiological Needs) 2) ความต#องการความปลอดภัย (Safety Needs) 3) ความ
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ต#องการความรักและความเปDนเจ#าของ (Belongingness and Love Needs)  4) ความต#องการได#รับ
ความนับถือยกย/อง (Esteem Needs) 5) ความต#องการท่ีจะเข#าใจตนเองอย/างแท#จริง (Self-
Actualization Needs ) 
  ดังนั้นองค�การในแนวความคิดนี้จึงต#องมีการปรับตัว (Adaptative) ตลอดเวลาเพราะตัว
แปรต/างๆ มีลักษณะเปลี่ยนแปลงอยู/เสมอ มีข#อสังเกตหลักการบริหารในยุคด้ังเดิมมีข#อบกพร/อง
มากมายข#างต#นได#รับการวิพากษ�วิจารณ� และโจมตีจากนักวิชาการในยุคต/อมา ซ่ึงนําโดยเฮอร�เบิร�ต       
ไซมอน (Herbert Simon) โดยมองหลักบริหารเปDนเพียงภาษิต หรือคําพูดท่ีทําให#เชื่อว/าเปDนจริงท้ังๆ 
ท่ีหลักการบริหารในหลายๆ เรื่องมีความขัดแย#งกันในตัวเองหลักการบริหาร จึงเปDนเรื่องท่ีไม/สามารถ
ใช#ได#โดยท่ัวไปซ่ึงการบริหารงานในหน/วยงานภาครัฐจะเก่ียวข#องกับเรื่องค/านิยมบุคลิกภาพของป>จเจก
บุคคลตลอดจนสภาพแวดล#อมทางวัฒนธรรมซ่ึงแตกต/างกันไป 
  จากข#างต#นการบริหารเปDนสิ่งจําเปDนสําหรับทุกองค�การ ทุกขนาด ทุกประเภท และการ
บริหารจําเปDนมากสําหรับงานทุกระดับการจัดการท่ีดีต#องรู#วิธีการจัดสรรทรัพยากร โดยประหยัดและ
เกิดประโยชน�มากท่ีสุดถึงแม#องค�การจะมีทุนทรัพยากรและงานเท/าเทียมกัน แต/ความสามารถในการ
จัดการไม/ทัดเทียมกันก็อาจประสบความสําเร็จท่ีแตกต/างกันท่ีสําคัญในการบริหารให#สําเร็จต#องอาศัย
ทรัพยากรของการบริหารอัน ได#แก/ คน (Men) เงิน (Money) วัสดุอุปกรณ� (Material) และวิธีจัดการ 
(Management) หรือท่ีเรียกสั้นๆ ว/า 4 Ms เปDนป>จจัยทางการศึกษาท่ีสําคัญ 
  คน (Men) เปDนทรัพยากรท่ีสําคัญท่ีสุดในป>จจัยท้ังหมด เพราะคนจะเปDนตัวจักรสําคัญท่ี
จะทําให#กระบวนการการบริหารงานและโครงการดําเนินไปสู/เปZาหมายได#สําเร็จซ่ึงคนจะต#องเปDนผู#ท่ีมี
ความรู#ความสามารถเฉพาะงานมีความรับผิดชอบในงานท่ีได#รับมอบหมายและสามารถทํางาน
สอดคล#องประสานกันได#เปDนอย/างดี 
  เงิน (Money) การบริหารงานจะต#องมีเงินเปDนอีกป>จจัยหนึ่งท่ีจะสนับสนุนให#แผนงาน
และโครงการดําเนินไปสู/เปZาหมายและวัตถุประสงค�แผนงานโครงการใดไม/มีเงินว/าไม/รู#งบประมาณว/า
จะได#เท/าใดจะได#มาจากไหนจํานวนมากน#อยเพียงใดและได#เม่ือไรก็จะทําให#การบริหารแผนงานและ
โครงการสําเร็จได#ยาก 
  วัสดุอุปกรณ� (Material) หมายถึง เครื่องมือและวัสดุอุปกรณ�สนับสนุนการทํางานซ่ึง
จะต#องมีครบและใช#การได#ตามความต#องการและจะต#องเปDนอุปกรณ�ใช#ง/ายสะดวกมีคุณภาพทันสมัย
เพ่ือท่ีจะอํานวยความสะดวกในการบริหารงานโครงการให#สําเร็จลงได#อย/างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 
  วิธีจัดการ (Management) หมายถึง วิธีการดําเนินงานการจัดการคนรับผิดชอบ แบ/ง
งานตามข้ันตอนและวิธีการปฏิบัติงาน การบริหารงบประมาณให#สอดคล#องกับแผนงานโครงการไม/ว/า
แผนงานโครงการงบประมาณและอุปกรณ�จะดีมีคุณภาพทันสมัยเพียงใดก็ตามหากการจัดการไม/ดี
ย/อมก/อให#เกิดความล#มเหลวได# 
  จากแนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับการบริหารดังกล/าวข#างต#น ผู#วิจัยสรุปเพ่ือเปDนแนวทางใน
การศึกษาโดยนําหลักการบริหารมาบูรณาการในการนําไปประยุกต�ใช#เปDนข#อคําถามเพ่ือการวิจัยมี
ดังต/อไปนี้  1) การบริหารคน 2) การบริหารงาน 3) การบริหารสถาบันหรือองค�กร (จํานง อดิวัฒนสิทธิ์, 
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2553) ฉะนั้นการบริหารจะต#องครอบคลุมถึงการทํางานท่ีเปDนข้ันตอน และมีความต/อเนื่องรวมท้ัง
จะต#องดําเนินไปโดยไม/หยุดนิ่ง และในการปฏิบัติงานจําเปDนต#องมีความเก่ียวข#องปฏิสัมพันธ�อันดีใน
หมู/ผู#ปฏิบัติงานด#วยกัน การปฏิบัติงานตามภารกิจให#สําเร็จ ซ่ึงมีการกระทําหลายกิจกรรมโดยการ
กระทําต/างๆ ดําเนินต/อเนื่องกันไปตามลําดับ และพ่ึงพาอาศัยซ่ึงกันและกันถ#าการกระทําหรือตัว
กระทําส/วนใดส/วนหนึ่งบกพร/องการบริหารก็จะล#มเหลวแต/หลักการบริหารท่ีสําคัญจริงๆ ต#องมี
องค�ประกอบของหลักธรรมาภิบาลดังท่ีบุญทัน ดอกไธสง (2547) ท่ีให#ทัศนะไว#ว/าการบริหารจัดการท่ี
ดีต#องมีองค�ประกอบของธรรมาภิบาล (ตามแนวทางพระพุทธ – ศาสนา) ซ่ึงเริ่มต#นจากตัวศีลสมาธิ
ป>ญญารู#จักอริยสัจ 4 โดยมีการพิจารณาอย/างครบถ#วน (360 องศา) คือ โยนิโสมนสิการมีสติระลึกได#มี
สัมปชัญญะ คือ รู#จักตัว (รู#รอบ)  
 แนวคิดกลยุทธ�การบริหาร 
 ป>ญหาการบริหารในภาวะวิกฤตเปDนท่ียอมรับกันแล#วว/าการบริหารองค�การในทุกวันนี้
ผู#บริหารต/างก็ต#องประสบกับป>ญหายุ/งยากต/างๆ มากกว/าแต/ก/อน วิกฤตการณ�ต/างๆ ท่ีเกิดข้ึนใน
สภาพแวดล#อมได#ส/งผลกระทบทําให#ประสิทธิภาพการบริหารงานขององค�การต#องตกตํ่าลงไปจากเดิม
เปDนอันมาก ป>ญหาหนักอกของผู#บริหารท้ังหลายท่ีกําลังเผชิญอยู/ก็คือ ป>ญหาประสิทธิภาพทางการ
บริหารโดยเฉพาะในด#านท่ีเก่ียวกับผลผลิต (Productivity) ท่ีตกตํ่ากว/าเดิม กลยุทธ�การบริหารท่ีทรง
ประสิทธิภาพนี้จะต#องดีพร#อมสมบูรณ�ตามความหมายของการบริหารท้ังสองอย/างคือ การมี
ประสิทธิผล (Effectiveness) ท่ีสามารถกําหนดเปZาหมายท่ีดีและสามารถบรรลุผลสําเร็จในเปZาหมาย
นั้นๆ ได#และการมีประสิทธิภาพ (Efficiency) ท่ีสามารถทําสําเร็จในเปZาหมายเหล/านั้น โดยมีต#นทุน
ค/าใช#จ/ายท่ีตํ่าท่ีสุดด#วย หรือถ#ากล/าวอย/างสรุปกลยุทธ�การบริหารท่ีทรงประสิทธิภาพนั้นจะต#องสร#าง
ประสิทธิผล และประสิทธิภาพให#เกิดข้ึนได#ทุกแง/มุม คือท้ังในแง/ของรายบุคคล กลุ/ม (ทีมงาน) และ
ตลอดท้ังองค�การด#วย อย/างไรก็ตามการบริหารเชิงกลยุทธ�เปDนวิธีการดําเนินงานท่ีคาดว/าจะนําไปสู/
ความสําเร็จตามวัตถุประสงค�ขององค�การ ซ่ึงเปDนแผนของผู#บริหารระดับสูงท่ีจะนําไปสู/ผลลัพธ�ต/างๆ 
ท่ีสอดคล#องกับภารกิจและเปZาประสงค�ขององค�การ หรือเปDนชุดของทางเลือกระยะยาวเก่ียวกับ
เปZาประสงค�เชิงปฏิบัติการและนโยบายรวมท้ังแผนปฏิบัติการของแผนงานของรัฐบาลซ่ึงองค�การ
ภาครัฐบาลกําหนดโดยคํานึงถึงวัตถุประสงค�ของแผนงานท่ีรัฐบาลกําหนดไว# และคํานึงถึงสิ่งแวดล#อม
ท่ีมีอิทธิพลต/อการดําเนินงานของแผนงานชุด ของเปZาหมายและแผนปฏิบัติการสําหรับแต/ละระดับ
ขององค�การโดยเฉพาะกลยุทธ�ยังเปDนแนวทางในการเปรียบเทียบจุดแข็งขององค�การกับ
สภาพแวดล#อมท่ีเปลี่ยนแปลงเพ่ือคิดหาวิธีการท่ีดีท่ีสุดในการตอบสนองความต#องการผู#รับบริการ 
 1. ความหมายของกลยุทธ� 
  กลยุทธ� (Strategy) หมายถึง การกําหนดวัตถุประสงค� และเปZาหมายในระยะยาวของ
องค�การและการเลือกแนวทางปฏิบัติ เพ่ือให#สามารถบรรลุผลตามวัตถุประสงค�ท่ีได#วางไว#โดยมี
ความหมายใน 2 มิติ คือ ด#านวัตถุประสงค� และเปZาหมาย (Ends) ขององค�การและด#านวิธีดําเนินงาน 
(Means) ให#ประสบผลสําเร็จ (Chandler, Jr & Alfred D., 1967) เม่ือนําคําว/า “กลยุทธ�” มาผสม
กับคําว/า “การบริหาร” อาจสรุปได#ว/ากลยุทธ�การบริหารหมายถึง วิธีดําเนินงาน หรือมาตรการอัน
สําคัญท่ีจะทําให#การบริหารงานขององค�การประสบผลสําเร็จตามวัตถุประสงค�และเปZาหมายท่ีวางไว# 
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  ส/วนการบริหารนั้นมักจะคิดถึงการดําเนินการอย/างไรอย/างหนึ่งให#ประสบความสําเร็จ
กระบวนการบริหารเปDนแนวคิดทางรัฐประศาสนศาสตร�ท่ีกล/าวถึงกิจกรรม และข้ันตอนการ
ดําเนินงานมีนักวิชาการทางรัฐประศาสนศาสตร�ให#คํานิยามและแนวคิดของกระบวนการบริหารไว#
หลายท/านในท่ีนี้จะขอเสนอกระบวนการบริหารตามแนวคิดของ Luther H. Gulick ท่ีเขียนไว#ใน
ผลงานชื่อ “Papers on the Science of Administration: Notes on the Theory of 
Organization” ในปY ค.ศ. 1937 ท่ีอธิบายกระบวนการบริหารว/าหมายถึง POSDCORB ประกอบด#วย
บทบาทหน#าท่ีของผู#บริหารระดับสูงท่ีจะต#องรับผิดชอบกิจกรรมการบริหาร 7 ประการ (พิทยา      
บวรวัฒนา, 2550) ดังนี้ (1) การวางแผน (Planning) หมายถึง การกําหนดเปZาหมายขององค�การ
เก่ียวกับวัตถุประสงค� และกิจกรรมท่ีจะดําเนินการ (2) การจัดองค�การ (Organizing) หมายถึง การจัด
โครงสร#าง และอํานาจหน#าท่ีอย/างเปDนทางการ (3) การบรรจุ (Staffing) หมายถึงการดําเนินงานด#าน
การบริหารงานบุคคล (4) การสั่งการ (Directing) หมายถึงการตัดสินใจของผู#บริหารท่ีออกมาในรูป
ของคําสั่งและคําแนะนํารวมถึงการทําหน#าท่ีเปDนผู#นําองค�การ (5) การประสานงาน (Coordinating) 
หมายถึง การประสานงานของส/วนต/างๆ ในองค�การ (6) การรายงาน (Reporting) หมายถึงการ
รายงานความเคลื่อนไหวต/างๆ ในองค�การให#ทุกฝWายทราบ และการงบประมาณ (Budgeting) หมายถึง
การวางแผน และควบคุมด#านการเงินและบัญชี 
 2. การบริหารท่ีมีประสิทธิภาพ 
  แนวคิดการบริหารท่ีมีประสิทธิภาพ (Edgar L. Morphet, 1967) ประกอบด#วยการ
บริหารท่ีมีผู#บริหารเพียงคนเดียวในองค�การมีการกําหนดมาตรฐานทํางานท่ีชัดเจน (Standardization) 
มีเอกภาพในการบังคับบัญชา (Unity of Command) มีการกระจายอํานาจและความรับผิดชอบ
ให#แก/ผู#ร/วมงาน (Delegation of Authority and Responsibility มีการแบ/งฝWายงานและบุคลากร
ผู#รับผิดชอบให#แก/ผู#ร/วมงานให#เฉพาะเจาะจงข้ึน (Division of Labor) มีการกําหนดมาตรฐานการ
ทํางานท่ีชัดเจน (Span of Control) มีการมอบหมายการควบคุมดูแลท่ีเหมาะสม (Stability) เปKด
โอกาสให#มีการเปลี่ยนแปลงใหม/ในองค�การได# (Flexibility) สามารถทําให#คนในองค�การเกิดความรู#สึก
อบอุ/นและปลอดภัย (Security) มีการยอมรับนโยบายด#านการบริหารงานบุคคลท่ีมีความสามารถ 
(Personnel Policy) และมีการประเมินผลการปฏิบัติงานท้ังส/วนบุคคล และองค�การ (Evaluation) 
  งานวิจัยของจุฬาภรณ�  โสตะ (2546) ได#ศึกษากลยุทธ�การบริหารงานใช#ตัวแปรการ
กําหนดนโยบายและการนํานโยบายไปปฏิบัติพบว/าท้ังสองตัวแปรมีความจําเปDนต#องมีกระบวนการ
บริหารเพ่ือแปลงนโยบายซ่ึงมีลักษณะเชิงนามธรรมไปสู/การปฏิบัติเชิงรูปธรรมและแต/ละเปZาหมาย
ย/อมมีทางเลือกในการปฏิบัติหลายทางเลือก การบริหารหรือกลยุทธ�การจัดการมีอิทธิพลต/อ
ความสําเร็จของการนํานโยบายไปปฏิบัติ การบริหารท่ีจะเกิดผลสัมฤทธิ์ได#จําเปDนต#องอาศัยกลยุทธ�
การบริหารท่ีดี กลยุทธ�การบริหารท่ีมีอิทธิพลต/อการนํานโยบายไปปฏิบัติ ได#แก/ การกําหนดและ
มอบหมายภารกิจการกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน การติดตามและประเมินผล และการกําหนด
มาตรการจูงใจและต/อมาเบญจวรรณ กลางนคร (2547) วิจัยเรื่องการบริหารกลยุทธ�เพ่ือความสําเร็จ
ขององค�การกรณีศึกษา: บริษัท เอส เอฟ ซี เนม/าซิตี้ จํากัด โดยใช#ตัวแปรนโยบายและการนํานโยบาย
ไปปฏิบัติเหมือนกันแต/ตัวแปรท่ี เบญจวรรณ เพ่ิมเติมเข#ามา คือภาวะผู#นําและการกําหนดวิสัยทัศน� 
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ซ่ึงพบว/าบริษัทมีผู#บริหารท่ีมีวิสัยทัศน�กว#างไกล มีลักษณะเปDนผู#นําท่ีมีประสิทธิภาพด#วยแนวความคิด
สร#างความแตกต/างใช#เทคโนโลยีท่ีล้ําหน#ารูปแบบท่ีเน#นความหรูหราไม/ซํ้าแบบใครทําให#บริษัทมีท้ังจุด
แข็งในองค�การ และโอกาสท่ีดีจากบุคคลภายนอกทําให#บริษัทเลือกใช#กลยุทธ�แบบรุก นอกจากนี้
บริษัทยังมีความโดดเด/นในธุรกิจท่ีกําลังมีการเติบโต และบริษัทได#ส/วนแบ/งตลาดในระดับปานกลาง
บริษัทจึงเพ่ิมการลงทุนขยายสาขาเพ่ิมข้ึนเพ่ือแย/งชิงส/วนแบ/งตลาดเพ่ิมข้ึน 
  แต/งานวิจัยของปาริชาติ วิบูลย�ศิลปy (2547) วิจัยเรื่องเครื่องมือและวิธีการจัดการเพ่ือ
ความสําเร็จ: บริษัท วิริยะประกันภัย จํากัด กลับมีความแตกต/างตรงท่ีว/าผู#บริหารไม/ได#หมายความว/า
จะต#องเปDนผู#คิดอย/างเดียวแต/จะต#องเปDนผู#ลงมือปฏิบัติผ/านประสบการณ�การทํางานมามากพอสมควร
นั่น หมายถึง ความเชี่ยวชาญในด#านการทํางาน อายุการทํางาน และการแก#ไขป>ญหาเฉพาะหน#าโดยท่ี
ปาริชาติ วิบูลย�ศิลปy ได#ใช#ตัวแปรประสบการณ�การทํางาน กลยุทธ�การทํางาน และผลการทํางานท่ี
เปDนประจักษ� พบว/าแนวความคิดการบริหารเชิงกลยุทธ�ของธุรกิจ คือผู#บริหารต#องลงมือกระทํา
ปฏิบัติการในงานนั้นจริงๆ ความสําเร็จไม/อาจเกิดข้ึนได#เพียงแค/จบการศึกษาจากตําราเพียงอย/างเดียว
ข้ันตอนในการวางแผนกลยุทธ�ในระดับต/างๆ ต#องอาศัยข#อมูลท่ีถูกต#องและเพียงพอท่ีจะเปDนข#อมูลท่ี
แสดงให#เห็นฐานะด#านต/างๆ ขององค�การซ่ึงในการศึกษาครั้งนี้ได#มีการนําข#อมูลทางการเงินจาก
รายงานประจําปYมาทําการวิเคราะห�อัตราส/วนทางการเงิน เพ่ือให#ทราบถึงผลการดําเนินงาน และ
ประสิทธิภาพของการบริหารในอดีตท่ีผ/านมาโดยนําไปเปDนแนวทางในการวางแผนกลยุทธ�ต/อไป การ
วิเคราะห�และกําหนด กลยุทธ�ในระดับบริษัทระดับธุรกิจระดับปฏิบัติการรวมท้ังการจัดทําการ
วิเคราะห�งบการเงิน เพ่ือใช#เปDนเครื่องมือในการติดตาม และประเมินผลจากการนําแผนกลยุทธ�ไปปฏิบัติ
สอดคล#องกับ เสาวนีย� ทวีกิจเกษม (2546) วิจัยเรื่องการจัดการเชิงกลยุทธ�เพ่ือความสําเร็จขององค�การ
กรณีศึกษา: บริษัท ไทยประกันชีวิต จํากัด โดยนําเอาตัวแปรการวิจัยของปาริชาติ วิบูลย�ศิลปy มา
ทดลองใช# พบว/าตัวแปรดังกล/าวมีผลต/อการสร#างกลยุทธ�ระดับธุรกิจ การกําหนดให#มีการใช#กลยุทธ�
การสร#างความแตกต/างและกลยุทธ�ในการตอบสนองอย/างรวดเร็วโดยใช#ประสบการณ�การการทํางาน
ของผู#บริหารแก#ไขพัฒนาและปรับปรุงรวมถึงสร#างสรรค�แนวคิดท่ีมีความต/างอย/างสร#างสรรค� และผล
จากดําเนินการดังกล/าวทําให#มีการกําหนดกลยุทธ�ในระดับสูงหน#าท่ีตามท่ีได#กําหนดเปDนแผนระยะสั้น 
และแผนระยะยาว รวมถึงการใช# Balanced  Scorecard  ในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตาม
กลยุทธ�ท่ีได#กําหนดไว# 
  สรุปจากความหมายของกลยุทธ� การบริหาร แนวคิดเก่ียวกับกระบวนการบริหาร และ
หลักการบริหารท่ีมีประสิทธิภาพดังกล/าวมาสามารถกําหนดประเด็นกลยุทธ�หลักเพ่ือนํามาวิเคราะห�ใน
การศึกษากลยุทธ�การบริหาร ได#แก/ การประชุมชี้แจงซักซ#อมความเข#าใจ การกําหนดภารกิจท่ีต#อง
ปฏิบัติ การกําหนดข้ันตอนการปฏิบัติงานท่ีชัดเจน การมอบหมายให#มีผู#รับผิดชอบงานการกําหนด
ตัวชี้วัดความสําเร็จของงาน การฝaกอบรมให#ความรู#แก/ผู#ปฏิบัติงาน การจัดงบประมาณสนับสนุน การ
จัดระบบติดตาม ประเมินผล การกําหนดมาตรการให#รางวัล และลงโทษและการประชาสัมพันธ� การ
ดําเนินงานและกระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ�ท่ีประกอบด#วยงานสําคัญ 5 ประการ คือข้ันท่ี 1 
กําหนดวิสัยทัศน� (Vision) และพันธกิจ (Mission) ขององค�การ วิสัยทัศน�หมายถึงข#อความท่ีบ/งบอก
ถึงทิศทางท่ีองค�การมุ/งไปสู/ในอนาคต ผู#นําองค�การจะต#องกําหนดนึกในใจว/าอนาคตขององค�การท่ีพึง
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ปรารถนาใฝWฝ>น และมีความเปDนไปได#นั้นจะมีลักษณะเช/นใด ภาพในใจนี้อาจจะชัดเจนหรือไม/ก็ตามแต/
จะเปDนภาพท่ีชี้ถึงอนาคตท่ีต#องการจะเดินไปให#ถึงเปDนสภาพอนาคตท่ีดีกว/าท่ีเปDนอยู/ในป>จจุบัน เช/น
เครือเจริญโภคภัณฑ�อาหารกําหนดวิสัยทัศน�ว/า “จะเปDนครัวของโลก” พันธกิจ คือเหตุผลของการมีอยู/
ขององค�การนั้นๆ พันธกิจเปDนสิ่งสะท#อนถึงคุณค/าความต้ังใจและความมุ/งม่ันขององค�การท่ีจะทําสิ่งใด
สิ่งหนึ่งกําหนดเปZาหมายขององค�การและแผนต/างๆ เช/น ธนาคารอาคารสงเคราะห�ให#บริการทาง
การเงินครบวงจรโดยเฉพาะด#านท่ีอยู/อาศัยโดยคํานึงถึงนโยบายของรัฐ ประโยชน�ของสังคมและ
คุณภาพชีวิตของประชาชน ข้ันท่ี 2 กําหนดเปZาหมายเชิงกลยุทธ�ต#องเปลี่ยนวิสัยทัศน� และพันธกิจท่ี
กําหนดไว#ในข้ันท่ีหนึ่งให#เปDนเปZาหมายเชิงกลยุทธ� เปZาหมายนี้เปDนการระบุว/าองค�การต#องการอะไรใน
อนาคตต#องเปDนเปZาโดยรวมขององค�การไม/ใช/แผนกหรือส/วนข้ันท่ี 3 กําหนดกลยุทธ�เพ่ือบรรลุ
เปZาหมายเชิงกลยุทธ� กลยุทธ� คือการปฏิบัติท่ีจะนําให#องค�การไปสู/จุดท่ีต#องการจากจุดท่ีเปDนอยู/  ณ 
ป>จจุบันภายใต#โอกาสอุปสรรคจุดอ/อนและจุดแข็งขององค�การ ข้ันท่ี 4 นํากลยุทธ�ไปปฏิบัติเปDนข้ันท่ี
นําเอากลยุทธ�ท่ีกําหนดไว#แล#วมาเปลี่ยนเปDนแผนปฏิบัติการ ในข้ันนี้จําเปDนจะต#องรวมเอาหน#าท่ีต/างๆ
ทางการบริหารเข#ามาไม/ว/าจะเปDนการวางแผน การจัดองค�การการนําและบังคับบัญชาและการควบคุม
ข้ันท่ี 5 ประเมินผล ข้ันนี้อาจจะเรียกว/าการควบคุมเชิงกลยุทธ� ซ่ึงหมายถึงกระบวนการในการประเมิน
ความก#าวหน#าของการดําเนินงานตามกลยุทธ�และการปรับปรุงแก#ไขในกรณีท่ีมีความเบี่ยงเบนไปจาก
แผนท่ีวางไว# ท้ังนี้เพ่ือสร#างความแน/ใจว/าการใช#ทรัพยากรตลอดจนการปฏิบัติงานของพนักงานของท้ัง
องค�การจะไปในทิศทางท่ีกําหนดไว#การควบคุม และประเมินผลนี้จะต#องเกิดข้ึนอย/างต/อเนื่องด#วยเหตุ
ท่ีโอกาส และอุปสรรคท่ีเกิดจากสภาพแวดล#อมมีการเปลี่ยนแปลงอยู/ตลอดเวลา 
 
2.7 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับประสิทธิภาพ 
 ความหมายเก่ียวกับประสิทธิภาพ 
 ความหมายเก่ียวกับประสิทธิภาพนั้น ได#มีนักวิชาการหลายท/านได#ให#แนวคิดไว#หลายท/าน
ด#วยกัน ประสิทธิภาพการทํางาน หรือการให#ความหมายของแต/ละท/านอาจมีความเหมือนกัน หรือ
ต/างกัน และได#มีนักวิชาการท่ีให#ความหมายแต/ละท/านไว#ดังนี้ ประสิทธิภาพเปDนเรื่องของการใช#ป>จจัย
และกระบวนการในการดําเนินงานโดยมีผลท่ีได#รับเปDนตัวกํากับการแสดง ประสิทธิภาพของการ
ดําเนินงานใดๆ อาจแสดงค/าของประสิทธิภาพในลักษณะของการเปรียบเทียบระหว/างค/าใช#จ/ายในการ
ลงทุนกับผลกําไรท่ีได#รับซ่ึงถ#าผลกําไรมีค/ามากกว/าต#นทุนก็ยิ่งแสดงถึงประสิทธิภาพมากข้ึน
ประสิทธิภาพอาจไม/แสดงเปDนค/าประสิทธิภาพเชิงตัวเลขแต/แสดงถึงการบันทึกถึงลักษณะการใช#เงิน
วัสดุคนและเวลาใช#การปฏิบัติงานอย/างคุ#มค/า และเหมาะสมประหยัดไม/มีการสูญเปล/าเกินความ
จําเปDนรวมถึงมีการใช#กลยุทธ� หรือเทคนิควิธีการท่ีเหมาะสมสามารถนําไปสู/การบังเกิดผลได#เร็ว (สมใจ
ลักษณะ, 2546) 
 ทิพาวดี เมฆสวรรค� (2544) ชี้ให#เห็นว/าประสิทธิภาพในระบบราชการมีความหมายรวมถึง
ผลิตภาพและประสิทธิภาพโดยประสิทธิภาพเปDนสิ่งท่ีวัดได#หลายมิติตามแต/วัตถุประสงค�ท่ีต#องการ
พิจารณา คือ 
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 1. ประสิทธิภาพในมิติของค/าใช#จ/ายหรือต#นทุนการผลิต (Input) ได#แก/การใช#ทรัพยากรการ
บริหาร คือ คน เงิน วัสดุ เทคโนโลยี ท่ีมีอยู/อย/างประหยัดคุ#มค/า และเกิดการสูญเสียน#อยท่ีสุด 
 2. ประสิทธิภาพในมิติของกระบวนการบริหาร (Process) ได#แก/การทํางานท่ีถูกต#องได#
มาตรฐานรวดเร็วและใช#เทคโนโลยีท่ีสะดวกกว/าเดิม 
 3. ประสิทธิภาพในมิติของผลผลิตและผลลัพธ�ได#แก/การทํางานท่ีมีคุณภาพเกิดประโยชน�ต/อ
สังคมเกิดผลกําไรทันเวลา ผู#ปฏิบัติงานมีจิตสํานึกท่ีดีต/อการทํางานและบริการ เปDนท่ีพอใจของลูกค#า
หรือผู#มารับบริการ 
 อรรถวุฒิ ตัญธนาวิทย� (2544) ได#ให#นิยามตามแบบทฤษฎีของจอห�น ดี มิลเล็ท ว/า
ประสิทธิภาพ หมายถึงผลการปฏิบัติงานท่ีทําให#เกิดความพึงพอใจ และได#รับผลกําไรจากการ
ปฏิบัติงานซ่ึงความพึงพอใจ หมายถึง ความพึงพอใจในการบริการให#กับประชาชนโดยพิจารณาจาก 
 1. การให#บริการอย/างเท/าเทียมกัน (Equitable Service) 
 2. การให#บริการอย/างรวดเร็วทันเวลา (Timely Service) 
 3. การให#บริการอย/างเพียงพอ (Ample Service) 
 4. การให#บริการอย/างต/อเนื่อง (Continuous Service) 
 5. การให#บริการอย/างก#าวหน#า (Progression Service) 
 ก๊ิบสัน และคนอ่ืนๆ (Gibson & et al., 1988) ได#ให#ความหมายเก่ียวกับประสิทธิภาพ
หมายถึง อัตราส/วนของผลผลิตต/อป>จจัย (Ration of Outputs to Inputs) การวัดประสิทธิภาพจะ
วัดตัวบ/งชี้หลายตัวประกอบด#วยกัน เช/น 
 1. อัตราการได#ตอบแทน (Rate of Return) ใช#เงินหรือทรัพย�สินท่ีเปDนทุน 
 2. ค/าใช#จ/ายต/อหน/วยผลผลิต (Unit Cost) 
 3. อัตราการสูญเปล/าสิ้นเปลืองการใช#ทรัพยากร 
 4. อัตราส/วนของผลกําไรต/อค/าใช#จ/ายในการลงทุน 
 จีระ หงส�ลดารมภ� (2533) ได#ให#ความหมายว/า ในด#านเศรษฐศาสตร�การพัฒนาทรัพยากร
มนุษย� หมายถึง การเพ่ิมพูนทุนมนุษย�และการลงทุนในการพัฒนาเศรษฐกิจ ในด#านรัฐศาสตร�การ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย� หมายถึง การเตรียมประชาชนสําหรับการเข#าไปมีส/วนร/วมในกระบวนการทาง
การเมืองโดยเฉพาะประชาชนในระบอบประชาธิปไตย 
 มอนดีและนอร� (Mondy & Noe, 1986) ได#ให#ความหมายการพัฒนาทรัพยากรมนุษย� 
(Human Resource Development) ไว#อย/างสั้นท่ีสุดว/าคือ “การใช#ทรัพยากรมนุษย�ให#บรรลุ
วัตถุประสงค�ขององค�กร” และกล/าวเพ่ิมเติมว/า “ผู#บริหารทุกระดับต#องเก่ียวข#องกับการบริหารและ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย�โดยอาศัยพลังความสามารถของคนปฏิบัติงานให#สําเร็จ” 
 ฐิ ตินันท� สุวรรณศิริ (2550) ได#ให#ความหมายแนวเดียวกับยุวนุช กุลาตี เ ก่ียวกับ
ประสิทธิภาพว/าหมายถึงความสัมพันธ�ระหว/างป>จจัยท่ีนําเข#า (Input) และผลลัพธ�ท่ีออกมา (Output) 
เพ่ือสร#างให#เกิดต#นทุนสําหรับทรัพยากรตํ่าสุด ซ่ึงเปDนการกระทําอย/างหนึ่งท่ีถูกต#อง (Doing Things 
Right) โดยคํานึงถึงวิธีการ (Means) ใช#ทรัพยากร (Resources) ให#เกิดการประหยัดหรือสิ้นเปลือง
น#อยท่ีสุด 
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 ฐิตินันท� สุวรรณศิริ (2550) ได#กล/าวถึงงานของเอลมอร� ปYเตอร�สัน และอี กลอสวีนอร�    
พลอแมม (Elmore Peterson & E. Grosvenor Plawmam) ได#กล/าวว/า ประสิทธิภาพสูงสุดในการ
บริหารงานทางธุรกิจหมายถึงความสามารถในการผลิตสินค#าหรือบริการในปริมาณและคุณภาพท่ี
เหมาะสมและต#นทุนน#อยท่ีสุดโดยคํานึงถึงองค�ประกอบ 5 ประการ คือ ต#นทุน (Cost) คุณภาพ 
(Quality) ปริมาณ (Quantity) เวลา (Time) วิธีการ (Method)  
 ในการผลิต ฐิตินันท� สุวรรณศิริ (2550) ได#กล/าวถึงงานของเฮอร�เบิร�ต เอ. ไซมอน 
(Herbert A. Simon, 1997) ได#กล/าวว/าถ#างานใดมีประสิทธิภาพสูงสุดให#ดูจากความสัมพันธ�ระหว/าง
ป>จจัยนําเข#า (Input) กับผลิตผล (Output) ท่ีได#รับออกมา ซ่ึงสรุปได#ว/า ประสิทธิภาพเท/ากับผลผลิต
ถ#าเปDนหน/วยงานราชการของรัฐจะบวกความพึงพอใจของผู#รับบริการเข#าไปด#วยเขียนเปDนสูตรได#ดังนี้ 
 E = (0-I) + S 
 E = ประสิทธิภาพของงาน (Efficient) 
 O = ผลผลิตหรือผลงานท่ีได#รับออกมา (Output) 
 I = ป>จจัยนําเข#าหรือทรัพยากรทางการบริหารท่ีใช#ไป (Input) 
 S = ความพึงพอใจในผลงานท่ีออกมา (Satisfaction) 
 ธงชัย สันติวงษ� (2543) นิยามว/าประสิทธิภาพ หมายถึง กิจกรรมทางด#านการบริหารบุคคล
ท่ีได#เก่ียวข#องกับวิธีการซ่ึงหน/วยงานพยายามท่ีจะกําหนดให#ทราบแน/ชัดว/าพนักงานของตนสามารถ
ปฏิบัติงานได#มีประสิทธิภาพมากน#อยเพียงใด 
 สรุปได#ว/า ประสิทธิภาพ คือ การทํางานท่ีมีป>จจัยนําเข#า คือ การลงทุนท่ีน#อยแต/ได#ผลของ
งานมากกว/าท่ีต้ังไว#เปDนการบริหารด#านต#นทุนน#อยแล#ว ผลของงานออกเกินกว/าท่ีต้ังงานท่ีออกมา
เปDนไปอย/างท่ีได#คาดการณ�การใช#ทรัพยากรอย/างมีคุณค/าและมีประโยชน�มากท่ีสุดจึงได#ชื่อว/าการ
ทํางานอย/างมีประสิทธิภาพ 
 แนวคิดท่ีเก่ียวข#องกับประสิทธิภาพ 
 แนวคิดท่ีเก่ียวข#องกับประสิทธิภาพนั้นจะหมายถึง การทํางานท่ีได#ผลดังท่ีคาดหมายไว#หรือ
เกินความคาดหมายก็ได#ดังท่ีได#ยกตัวอย/างนักวิชาการหลายๆ ท/านไว#เพ่ือท่ีได#ศึกษาหลายๆ แนวคิด
ดังนี้ 
 ปรียาพร วงศ�อนุตรโรจน� (2544) ได#กล/าวว/า องค�การจะมีประสิทธิภาพเกิดข้ึนได#โดยอาศัย
สมาชิกภายในองค�การ และการจัดวางระบบทํางานรวมท้ังการจัดโครงสร#างการบริการตลอดจนผู#นําท่ี
มีประสิทธิภาพสถานการณ�จะเกิดข้ึนได#โดย 
 1. การติดต/อสื่อสารท่ีดีของท้ังภายในองค�การกับสภาพแวดล#อมภายนอกองค�การ และการ
ติดต/อสื่อสารระหว/างบุคคลภายในองค�การทําให#องค�การสามารถดํารงอยู/ได#และมีประสิทธิภาพเพราะ
ความเข#าใจกันความสามารถในการสื่อความหมายให#ตรงกันเปDนสิ่งสําคัญสําหรับองค�การ 
 2. ความคล/องตัวของการทํางานในองค�การความคล/องตัวของการบริหารงานระหว/างฝWาย
ต/างๆ สามารถติดต/อถึงกันโดยไม/มีข้ันตอนท่ีสลับซับซ#อนความคล/องตัวของพนักงานในการปฏิบัติงาน
มีอิสระในการทํางาน และการตัดสินใจในงานบางอย/าง 
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 3. ความคิดริเริ่มสร#างสรรค�เปDนความสามารถขององค�การท่ีจะกระตุ#นให#สมาชิกในองค�การ
ให#มีความคิดริเริ่มสร#างสรรค�ของพนักงานจะช/วยให#ประสิทธิภาพการทํางานดีข้ึน 
 4. ความผูกพันกับองค�การ หมายถึง ความเปDนส/วนหนึ่งขององค�การความเข#าใจกันความมี
มนุษย�สัมพันธ�ต/อกันทําให#การปฏิบัติงานเปDนไปตามเปZาหมายลุล/วงไปได#ด#วยดีเพราะสมาชิกร/วมกัน
ทํางานและมีความสนิทสนมกลมเกลียวกัน 
 พระธรรมโกศาจารย� (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) (2549) ได#อธิบายถึง การพัฒนาทรัพยากรมนุษย�
ไว#ว/าการศึกษาอบรมในพระพุทธศาสนายึดผู#เรียนเปDนศูนย�กลาง ดังจะเห็นได#จากการจัดการเรียนการ
สอนให#สอดคล#องกับพัฒนาการ และวุฒิภาวะของผู#เรียนโดยท่ีพระพุทธเจ#าทรงเทียบความพร#อมใน
การศึกษาเล/าเรียนของบุคคลเข#ากับบัวสี่เหล/าและทรงจําแนกประเภทของบุคคลท่ีจะเข#ารับการศึกษา
อบรมไปตามจริต 6 และท่ีสําคัญคือพระพุทธเจ#ามุ/งให#ผู#เรียนลงมือปฏิบัติด#วยตนเองตัวอย/างเช/น การ
บริหารงานบุคคลในพระพุทธศาสนาเริ่มต้ังแต/ การรับคนเข#ามาบวชท่ีต#องมีการกลั่นกรองโดย      
คณะสงฆ�พระพุทธเจ#าทรงมอบความเปDนใหญ/ให#คณะสงฆ�ในการให#การอุปสมบทแก/กุลบุตร เม่ือบวช
เข#ามาแล#วพระบวชใหม/จะต#องได#รับการฝaกหัดอบรมและการศึกษาเล/าเรียนจากพระอุป>ชฌาย�โดยอยู/
ภายใต#การปกครองดูแลของท/านจนพรรษาครบ 5 พรรษา 
 วิรัช สงวนวงศ�วาน (2544) ได#กล/าวว/า ประสิทธิภาพการบริหารงานจะเปDนเครื่องชี้วัด
ความเจริญก#าวหน#า หรือความล#มเหลวขององค�กรผู#บริหารท่ีเชี่ยวชาญจะเลือกการบริการท่ีเหมาะสม
กับองค�กรของตนและนําไปใช#ให#เกิดประโยชน�สูงสุด 
 วิรัช สงวนวงศ�วาน (2544) ได#กล/าวถึงงานของอุทัย หิรัญโต ว/าประสิทธิภาพในทาง
ราชการหมายรวมถึงผลการปฏิบัติงานท่ีก/อให#เกิดความพึงพอใจ และประโยชน�แก/มวลมนุษย� 
(Human Satisfaction and Benefit Produced) และยังต#องพิจารณาถึงคุณค/าทางสังคมด#วยโดย
การนําเวลาเข#ามาพิจารณาด#วย 
 ชุบ กาญจนประกร (2544) ได#กล/าวว/า ประสิทธิภาพเปDนแนวความคิด หรือความมุ/งมาด
ปรารถนาในการบริหารงานในระบอบประชาธิปไตยในอันท่ีจะทําให#การบริหารราชการได#ผลสูงสุดคุ#ม
กับท่ีได#ใช#จ/ายเงินภาษีอากรในการบริหารงานประเทศและผลสุดท#ายประชาชนได#รับความพึงพอใจ 
 นภาพร ขันธนภา (2545) ได#กล/าวว/า ประสิทธิภาพเปDนความสัมพันธ�ระหว/างป>จจัยการ
นําเข#า และผลผลิตโดยเปZาหมายในการพิจารณาท่ีสําคัญ คือการใช#ต#นทุนท่ีตํ่าท่ีสุด ซ่ึงต#นทุน
ประกอบด#วย บุคลากร เงินทุน อุปกรณ� ฯลฯ ต/างๆ 
 สมชัย ศรีสุทธิยากร (2545) ได#กล/าวว/าประสิทธิภาพ คือการพิจารณาระหว/างอัตราส/วน
ของผลผลิต (Output) ต/อป>จจัยนําเข#า (Input) หรือค/าใช#จ/ายต/อหน/วย 
 สมใจ ลักษณะ (2542) ได#กล/าวว/าประสิทธิภาพหมายถึงการปฏิบัติกิจกรรมการงานอย/าง
ราบรื่นครบถ#วนประหยัดเวลาใช#กําลังและทรัพยากรอย/างคุ#มค/าเกิดการสูญเปล/าน#อยท่ีสุดบุคคลท่ีมี
ประสิทธิภาพจึงเปDนบุคคลท่ีพึงปรารถนาในสังคมท่ีเขาเปDนสมาชิกและองค�การท่ีเขาปฏิบัติหน#าท่ี 
 กิบสัน และคนอ่ืนๆ (Gibson & et al., 1988) ได#กล/าวว/า ประสิทธิภาพ หมายถึง
อัตราส/วนของผลผลิตต/อป>จจัย การวัดประสิทธิภาพมีตัวบ/งชี้หลายตัวประกอบด#วยกัน เช/น อัตราการ
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ได#ผลตอบแทนในเงินลงทุน หรือทรัพย�สินท่ีเปDนทุนค/าใช#จ/ายต/อหน/วยผลผลิตอัตราการสูญเปล/า
สิ้นเปลืองการใช#ทรัพยากร และอัตราส/วนของผลกําไรต/อค/าใช#จ/ายในการลงทุน 
 สรุปได#ว/าประสิทธิภาพ หมายถึงการกระทํากิจกรรมใดๆ ท่ีบรรลุผลตามท่ีต#องการและ
ต้ังเปZาหมายไว#โดยสามารถประหยัด และลดการสูญเสียของทรัพยากรต/างๆ ในการดําเนินกิจกรรมได#
มากท่ีสุดซ่ึงคาดว/าประหยัดทรัพยากรได#แก/ใช#แรงงานคนน#อยประหยัดเงินงบประมาณการใช#จ/ายไม/
เสียเวลามากใช#ต#นทุนวัตถุดิบตํ่า เปDนต#น ท้ังนี้การมีประสิทธิภาพมากหรือน#อยจะพิจารณา 2 ประเด็น
ประกอบกันคือปริมาณการบรรลุผลสําเร็จและปริมาณทรัพยากรท่ีสูญเสียไปเช/นลักษณะงานบรรลุผล
สําเร็จเหมือนกันแต/ต/างกันท่ีเวลาชิ้นท่ี1ใช#เวลา 5 นาที ชิ้นท่ี 2 ใช#เวลา 3 นาที ย/อมหมายความว/าชิ้น
ท่ี 2 มีประสิทธิภาพมากกว/าชิ้นท่ี 1 เปDนต#น 
 
2.8 แนวคิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและกระบวนการพัฒนา 
 2.8.1 แนวคิดประสิทธิภาพ 
  ความหมายเชิงเศรษฐศาสตร� 
 แนวความคิดในเรื่องประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานในเชิงเศรษฐศาสตร� หมายถึง
การผลิตสินค#าหรือบริการให#ได#มากท่ีสุด โดยพิจารณาถึงการใช#ต#นทุนหรือป>จจัยการนําเข#าให#น#อย
ท่ีสุดและประหยัดเวลามากท่ีสุด ซ่ึงมีนักวิชาการได#ให#ความหมาย ดังนี้  เอลมอร� ปYเตอร�สัน และอี 
กลอสวีนอร� พลอแมม (Elmore Peterson & E. Grosvenor Plawmam, 1953) กล/าวว/า 
ประสิทธิภาพสูงสุดในการบริหารงานทางธุรกิจ หมายถึง ความสามารถในการผลิตสินค#า หรือบริการ
ในปริมาณและคุณภาพท่ีเหมาะสมและต#นทุน น#อยท่ีสุด โดยคํานึงถึงองค�ประกอบ 5 ประการ คือ 
ต#นทุน (Cost) คุณภาพ (Quality) ปริมาณ (Quantity) เวลา (Time) วิธีการ (Method) ในการผลิต 
ส/วนจอห�น ดี. มิลเล็ท (John D. Millet, 1954) ให#นิยามว/า ประสิทธิภาพ หมายถึง ผลงานปฏิบัติงาน
ท่ีทําให#เกิดความพึงพอใจและได#รับผลกําไรจากการปฏิบัติงาน ซ่ึงความพึงพอใจ หมายถึง ความพึงพอใจ   
ในการบริการให#กับประชาชน โดยพิจารณาจาก 1) การให#บริการอย/างเท/าเทียมกัน (Equitable 
Service) 2) การให#บริการอย/างรวดเร็วทันเวลา (Timely Service) 3) การให#บริการอย/างเพียงพอ 
(Ample Service) 4) การให#บริการอย/างต/อเนื่อง (Continuous Service) 5) การให#บริการอย/าง
ก#าวหน#า (Progression Service) ส/วนเฮอร�เบิร�ต เอ. ไซมอน (Herbert A. Simon, 1960) กล/าวว/า 
ถ#างานใดมีประสิทธิภาพสูงสุด ให#ดูจากความสัมพันธ�ระหว/างป>จจัยนําเข#า (Input) กับผลิตผล 
(Output) ท่ีได#รับออกมา ซ่ึงสรุปได#ว/า ประสิทธิภาพเท/ากับผลผลิต ถ#าเปDนหน/วยงานราชการของรัฐ 
จะบวกความพึงพอใจของผู#รับบริการเข#าไปด#วยเขียน เปDนสูตรได#ดังนี้ E = (0-I) + S  E = 
ประสิทธิภาพของงาน (Efficient) O = ผลผลิตหรือผลงานท่ีได#รับออกมา (Output)  I = ป>จจัยนําเข#า
หรือทรัพยากรทางการบริหารท่ีใช#ไป (Input) S = ความพึงพอใจในผลงานท่ีออกมา (Satisfaction) 
ส/วนทิพาวดี เมฆสวรรค� (2538) ชี้ให#เห็นว/าประสิทธิภาพในระบบราชการมีความหมาย รวมถึงผลิต
ภาพและประสิทธิภาพ โดยประสิทธิภาพเปDนสิ่งท่ีวัดได#หลายมิติ ตามแต/วัตถุประสงค�ท่ีต#องการ
พิจารณา คือ 1) ประสิทธิภาพในมิติของค/าใช#จ/ายหรือต#นทุนการผลิต (Input) ได#แก/ การใช#ทรัพยากร 
การบริหาร คือ คน เงิน วัสดุ เทคโนโลยีท่ีมีอยู/อย/างประหยัด คุ#มค/า และเกิดการสูญเสียน#อยท่ีสุด    
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2) ประสิทธิภาพในมิติของกระบวนการบริหาร (Process) ได#แก/ การทํางานท่ีถูกต#องได#มาตรฐาน 
รวดเร็ว และใช#เทคโนโลยีท่ีสะดวกกว/าเดิม 3) ประสิทธิภาพในมิติของผลผลิตและผลลัพธ� ได#แก/ การ
ทํางานท่ีมีคุณภาพ เกิดประโยชน�ต/อสังคม เกิดผลกําไร ทันเวลา ผู#ปฏิบัติงานมีจิตสํานึกท่ีดีต/อการ
ทํางานและบริการ เปDนท่ีพอใจของลูกค#าหรือผู#มารับบริการ 
 ความหมายเชิงสังคมศาสตร� 
 แนวความคิดในเรื่องประสิทธิภาพในการปฏิบัติในเชิงสังคมศาสตร� หมายถึง ป>จจัย
นําเข#าซ่ึงพิจารณาถึง ความพยายาม ความพร#อม ความสามารถ ความคล/องแคล/งในการปฏิบัติงาน 
โดยพิจารณาเปรียบเทียบกับผลท่ีได# คือ ความพึงพอใจของผู#รับบริการหรือการบรรลุวัตถุประสงค�
ท่ีตั้งไว# ซ่ึงมีนักวิชาการได#ให#ความหมาย ดังนี้ ที.เอ. ไรอัน และ พี.ซี. สมิทธ� ได#กล/าวถึง ประสิทธิภาพ
ของบุคคลว/า เปDนความสัมพันธ�ระหว/างผลลัพธ�ในแง/บวก กับสิ่งท่ีทุ/มเทให#กับงาน เช/น ความพยายาม
ท่ีได#รับจากงานนั้น ส/วนชุบ กาญจนประกร (2502) กล/าวว/า ประสิทธิภาพเปDนแนวความคิดหรือความ
มุ/งมาดปรารถนาในการบริหารงานในระบอบประชาธิปไตย ในอันท่ีจะทําให#การบริหารราชการได#ผล
สูงสุด คุ#มกับท่ีได#ใช#จ/ายเงินภาษีอากรในการบริหารงานประเทศและผลสุดท#ายประชาชนได#รับความ
พึงพอใจ ส/วนอุทัย หิรัญโต (2525) กล/าวว/า ประสิทธิภาพในทางราชการหมายรวมถึงผลการ
ปฏิบัติงานท่ีก/อให#เกิดความพึงพอใจ และประโยชน�แก/มวลมนุษย� (Human Satisfaction and 
Benefit Produced) และยังต#องพิจารณาถึงคุณค/าทางสังคมด#วย โดยการนําเวลาเข#ามาพิจารณาด#วย  
ธงชัย สันติวงษ� (2526) นิยามว/าประสิทธิภาพ หมายถึง กิจกรรมทางด#านการบริหารบุคคลท่ีได#
เก่ียวข#องกับวิธีการ ซ่ึงหน/วยงานพยายามท่ีจะกําหนดให#ทราบแน/ชัดว/าพนักงานของตนสามารถ
ปฏิบัติงานได#มีประสิทธิภาพมากน#อยเพียงใด ส/วนวิรัช สงวนวงศ�วาน (2531) กล/าวว/า ประสิทธิภาพ
การบริหารงาน จะเปDนเครื่องชี้วัดความเจริญก#าวหน#า หรือความล#มเหลวขององค�กร ผู#บริหารท่ี
เชี่ยวชาญจะเลือกการบริการท่ีเหมาะสมกับองค�กรของตน และนําไปใช#ให#เกิดประโยชน�สูงสุด 
 2.8.2 แนวคิดเก่ียวกับประสิทธิผล 
  ความหมายของประสิทธิผล 
  คําว/าประสิทธิผล (Effectiveness) นั้นมีผู#ให#คํานิยามไว#หลากหลายและได#ให#
ความหมายของคําว/าประสิทธิผลคล#ายกันว/าหมายถึงความสามารถในการดําเนินการให#เกิดผลตาม
เปZาหมายท่ีตั้งไว# พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยราชสถาน พ.ศ. 2525 (2542) ได#ให#ความหมายของคํา
ว/าประสิทธิผล หมายถึง ผลสําเร็จหรือผลท่ีเกิดข้ึน ส/วนภรณี กีรติบุตร (2529) อธิบายความหมาย
ของประสิทธิผลไว#ว/า หมายถึง ตัวการท่ีเปDนเครื่องตัดสินใจข้ันสุดท#ายของการบริหารงาน หรือการ
จัดการว/าประสบผลสําเร็จเพียงใด ส/วนรุ/ง แก#วแดง และชัยณรงค� สุวรรณสาร (2536) กล/าวว/า
ประสิทธิผลมีความสัมพันธ�กับผลงานท่ีองค�กรพึงประสงค� หมายถึงความสําเร็จของการปฏิบัติท่ีเปDนไป
หรือบรรลุตามเปZาหมาย และวัตถุประสงค�ขององค�กร ดังนั้นประสิทธิผลจึงหมายถึงผลท่ีเกิดข้ึนของ
งานซ่ึงจะตองสนองตอบ หรือบรรลุตามวัตถุประสงค�ขององค�การ ส/วน สุพจน� ทรายแก#ว (2545) 
ประสิทธิผลหมายถึงการทํากิจกรรมการดําเนินงานขององค�กรสามารถสร#างผลงานได#สอดรับกับ
เปZาหมาย/วัตถุประสงค�ท่ีกําหนดไว#ล/วงหน#าท้ังในส/วนของผลผลิตและผลลัพธ�เปDนกระบวนการ
เปรียบเทียบผลงานจริงกับเปZาหมายท่ีกําหนดไว#ก/อให#เกิดผลผลิตผลลัพธ�ท่ีตรงตามความคาดหวังท่ี
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กําหนดล/วงหน#าไว#มากน#อยเพียงใด การมีประสิทธิผลจึงมีความเก่ียวข#องกับผลผลิตและผลลัพธ�การ
ดําเนินงานเปDนกระบวนการวัดผลงานท่ีเน#นด#านป>จจัยนําออกส/วน สมพงษ� เกษมสิน (2514) ได#ให#
ความหมายไว#ว/าหมายถึง การพิจารณาผลของการทํางานท่ีสําเร็จลุล/วงดังประสงค� หรือท่ีคาดหวังไว#
เปDนหลักและความสําเร็จของงานอย/างมีประสิทธิผลนี้อาจเกิดจากการปฏิบัติงานท่ีประหยัด หรือมี
ประสิทธิภาพก็ได#เพราะประสิทธิภาพเปDนเรื่องของการทํางานให#ได#ผลสูงสุดส/วนประสิทธิผลเปDนเรื่อง
ของการนําเอาผลงานท่ีสําเร็จดังท่ีคาดหวังไว#มาพิจารณา จินดาลักษณ� วัฒนสินธุ� (2529) กล/าวว/า
ประสิทธิผลคือ การพิจารณาว/าผลงานของนโยบายนั้นบรรลุตามวัตถุประสงค�หรือไม/เพียงไร
ประสิทธิผลเปDนเรื่องท่ีเก่ียวกับการใช#หลักเหตุผลทางเทคนิควิชาการ (Technical Rationality) 
  เดวิด เจ ลอว�เลส (David J. Lawless, 1972 อ#างถึงใน ภรณี กีรติบุตร, 2539) ได#
ให#ความหมายของประสิทธิผลว/าหมายถึง เกณฑ�ท่ีใช#สําหรับวัดวัตถุประสงค�ตามเปZาหมายท่ีได#ต้ังไว#ว/า
เม่ือปฏิบัติแล#วสามารถบรรลุวัตถุประสงค�ตามท่ีองค�การได#ต้ังไว#หรือไม/ ส/วนปุระชัย เปY`ยมสมบูรณ� 
(2529) ได#ให#ความหมายของคําว/าประสิทธิผลว/า เปDนเรื่องการเน#นความสําคัญของสิ่งท่ีออกแทนท่ีจะ
เปDนสิ่งปZอนเข#าจุดมุ/งหมายท่ีสําคัญของผลลัพธ�จึงได#แก/ การศึกษาว/าผลลัพธ� ท่ีปรากฏบรรลุ
วัตถุประสงค�ท่ีต้ังไว#หรือไม/เพียงใด ส/วน Stufflebeam (อ#างถึงใน ภรณี กีรติบุตร, 2539) ให#
ความหมายว/า “เปDนกระบวนการของการวิเคราะห�เพ่ือให#ได#มาซ่ึงข#อมูลท่ีเปDนประโยชน�ในการ
ตัดสินใจในทางเลือกต/างๆ ท่ีมีอยู/” ส/วนนิศา ชูโต (2531) ให#ความหมายว/า “เปDนกิจกรรมการเก็บ
รวบรวมข#อมูลการวิเคราะห�ความหมายข#อเท็จจริงเก่ียวกับความต#องการหาแนวทางวิธีการปรับปรุง
วิธีการจัดการและหาผลท่ีแน/ใจเพ่ือเปDนการเพ่ิมคุณภาพและประสิทธิภาพของโครงการให#ดียิ่งข้ึน” 
  สรุปคําว/า ประสิทธิผลในการบริหารงานในท่ีนี้หมายถึงความรู#สึกพึงพอใจในการ
บริหารบุคลากร การบริหารภาระงาน และการบริหารสถาบันให#บรรลุตามจุดมุ/งหมายขององค�กรนั้นๆ 
ซ่ึงสอดคล#องกับรุ/ง แก#วแดง และชัยณรงค� สุวรรณสาร (2536) ได#กล/าวว/าประสิทธิผลมีความสัมพันธ�
กับผลงานท่ีองค�กรพึงประสงค�หมายถึงความสําเร็จของการปฏิบัติท่ีเปDนไปหรือบรรลุตามเปZาหมาย
และวัตถุประสงค�ขององค�กร ดังนั้นประสิทธิผลจึงหมายถึงผลท่ีเกิดข้ึนของงานนั้นจะต#องสนองตอบ
หรือบรรลุตามวัตถุประสงค�ขององค�การ โดยการตรวจสอบว/ากิจกรรมท่ีดําเนินการอยู/บรรลุเปZาหมาย
ท่ีตั้งไว#หรือไม/มากน#อยเพียงใด 
  การประเมินประสิทธิผล 
  Suchman (ภรณี กีรติบุตร, 2539) สรุปว/าการประเมินประสิทธิผลเปDนการวัดผล
สัมฤทธิ์ตามเปZาหมายหรือวัตถุประสงค�ของการปฏิบัติงานคือดูว/าผลลัพธ�หรือผลผลิตท่ีเกิดข้ึนนั้น
ตอบสนองความต#องการหรือบรรลุวัตถุประสงค�ท่ีกําหนดไว#มากน#อยเพียงไรเช/นการประเมินผลว/า
เทคนิควิธีท่ีใช#ในการพัฒนาองค�การนั้นบรรลุเปZาหมายเพียงไร เปDนต#น ส/วน Henry (อนันต� เกตุวงค�, 
2534) กล/าวว/าการประเมินประสิทธิผลเปDนการประเมินความสําเร็จท่ีแท#จริงของงานท่ีปฏิบัติส/วน
สมพงษ� เกษมสิน (2514) อธิบายการวัดประสิทธิผลไว#ว/าความมีประสิทธิผลสามารถวัดได# 2 แนวทาง
คือการวัดประสิทธิผลจากกรอบของหน/วยงานโดยเปรียบเทียบการปฏิบัติงานท่ีเกิดข้ึนกับเปZาหมาย
ท่ีต้ังไว#ในแผนงาน และการวัดประสิทธิผลในด#านการตอบสนองต/อความต#องการของกลุ/มเปZาหมาย
โดยพิจารณาในด#านปริมาณและคุณภาพ ส/วนอนันต� เกตุวงค� (2534) กล/าวว/าการประเมิน
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ประสิทธิผลสามารถกระทําได#โดยพิจารณาจากวัตถุประสงค�ของแผนเปDนการพิจารณาเปรียบเทียบ
ระหว/างความสําเร็จท่ีเกิดข้ึนจากผลการปฏิบัติงานตามแผนกับความสําเร็จท่ีผู#วางแผนคาดว/าจะได#รับ
หรือพิจารณาจากกิจกรรมท่ีกําหนดไว#ในแผนกับกิจกรรมท่ีทําจริงในการปฏิบัติตาม 
  จากการศึกษาของภรณี กีรติบุตร (2539) ได#ศึกษาแนวคิดและการวิเคราะห�วิจัยของ
นักคิดและนักทฤษฎีตลอดจนการสร#างแบบจําลองในเรื่องการประเมินประสิทธิผลขององค�การอาจ
แยกแนวทาง (Approach) ในการวัดประสิทธิผลได# 3 แนวทางสรุปได#ดังนี้  1) การประเมิน
ประสิทธิผลในแง/เปZาหมาย (The Goal Approach) การวัดประสิทธิผลต#องอยู/บนวิธีการ และ
เปZาหมายขององค�การมากกว/าท่ีจะใช#เกณฑ�วัดภายนอกองค�การ โดยพบว/าความสามารถในการผลิต
ความยืดหยุ/นคล/องตัวปราศจากความกดดัน และข#อขัดแย#งมีความสัมพันธ�ต/อกันและเก่ียวข#องกับการ
ประเมินประสิทธิผลขององค�การซ่ึงบ/งชี้ความมีประสิทธิผล สิ่งเหล/านี้สัมพันธ�อย/างใกล#ชิดกับ
เปZาหมายขององค�การ 2) การประเมินประสิทธิผลในแง/ของระบบทรัพยากร (The System of Resource 
Approach) เปDนการพยายามหลีกเลี่ยงจุดอ/อน และจุดบกพร/องบางประการของการประเมิน
ประสิทธิผลในแง/เปZาหมาย โดยไม/พิจารณาถึงเปZาหมายขององค�การเสียเลย เพราะเห็นว/าเปDนไปได#
ยากท่ีจะใช#การบรรลุเปZาหมายเปDนการวัดประสิทธิผลองค�การมีการใช#แบบจําลองของระบบทรัพยากร
แทนแบบจําลองนี้ต้ังอยู/บนแนวคิดว/าองค�การเปDนระบบเปKดซ่ึงมีความสัมพันธ�กับสภาพแวดล#อมใน
การแลกเปลี่ยนและการแข/งขัน 3) การประเมินประสิทธิผลโดยใช#หลายเกณฑ� (The Multiple 
Criteria of Effectiveness) วิธีการนี้มีความเหมาะสมเปDนท่ียอมรับกันอย/างกว#างขวางท้ังในแง/ของ
นักวิชาการและเม่ือนํามาใช#ในการวัดประสิทธิผลขององค�การในทางปฏิบัติใช#ประเมินหน/วยงานต/างๆ 
ได#ดีกล/าว คือ ความสามารถในการผลิตและประสิทธิภาพโดยวัดจาดผลผลิต ลักษณะขององค�การ 
เช/น บรรยากาศขององค�การ การอํานวยการและสมรรถนะขององค�การในการปฏิบัติงาน พฤติกรรม
ในการผลิต เช/น การร/วมมือร/วมใจในการพัฒนาการปฏิบัติงานท่ีน/าเชื่อถือได# 
  แนวทางการประเมินประสิทธิผลขององค�การ 
  พิทยา บวรวัฒนา (2541) กล/าวว/าองค�การท่ีมีประสิทธิผลหมายถึงองค�การท่ี
ดําเนินการบรรลุเปZาหมาย (Goals) ท่ีต้ังใจไว# ประสิทธิผลจึงเปDนเรื่องของความสําเร็จขององค�การใน
การกระทําสิ่งต/างๆ ท่ีต้ังเปZาหมายเอาไว# องค�การท่ีมีประสิทธิภาพสูงจึงเปDนองค�การท่ีประสบ
ความสําเร็จอย/างสูงในการทํางานตามเปZาหมายส/วนองค�การท่ีมีประสิทธิผลตํ่าจึงเปDนองค�การท่ีไม/
ประสบความสําเร็จในการทํางานตามเปZาหมายท่ีต้ังเอาไว# ส/วน Campbell (พิทยา บวรวัฒนา, 
2541) ให#ความหมายของประสิทธิผลส/วนรวม (Overall Effectiveness) ว/าการประเมินผลท่ัวไปซ่ึง
ใช#เกณฑ�หรือมาตรฐานสําหรับวัดหลายๆ แง/มุมเท/าท่ีจะเปDนไปได#โดยปกติแล#วประสิทธิผลส/วนรวมวัด
ได#จากการรวบรวมสถิติการปฏิบัติงานด#านต/างๆ ตามท่ีบันทึกไว#ในเอกสารหรือประสิทธิผลส/วนรวม
อาจวัดได#จากความคิดเห็นของบุคคลท้ังหลายซ่ึงมีความคุ#นเคยกับองค�การนั้นๆ 
  วิธีวัดประสิทธิผลขององค�การมีอยู/ 4 วิธี 
  1. วิธีการวัดประสิทธิผลขององค�การ จากความสามารถขององค�การในการบรรลุ
เปZาหมายวัดได#จากความสามารถขององค�การในการดําเนินการให#บรรลุเปZาหมาย 
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  2. วิธีวัดประสิทธิผลขององค�การ โดยใช#ความคิดระบบในการวัดประสิทธิผล
องค�การโดยคํานึงถึงความสามารถขององค�การในการหาป>จจัยนําเข#า ความสามารถขององค�การใน
การแปรสภาพป>จจัยนําเข#าให#เปDนป>จจัยนําออก ความสามารถขององค�การในการอยู/รอด (Survival) 
ท/ามกลางสภาพแวดล#อมท่ีเปลี่ยนแปลงไป ความสัมพันธ�แบบพ่ึงพาระหว/างส/วนต/างๆ ขององค�การถ#า
ส/วนหนึ่งส/วนใดทํางานไม/ดีแล#วจะกระทบกระเทือนต/อส/วนอ่ืนๆ ได# 
  3. วิธีการวัดประสิทธิผลขององค�การโดยดูจากความสามารถขององค�การในการชนะ
ใจผู#มีอิทธิพล (The Strategic – Constituencies Approach) ได#แก/ องค�การท่ีมีสายตาแหลมคม
สามารถมองว/าบุคคล และกลุ/มผลประโยชน�ใดในสภาพแวดล#อมท่ีมีความสําคัญต/อองค�การ และยัง
ต#องเปDนองค�การท่ีสามารถชนะใจบุคคลกลุ/มผลประโยชน�ท้ังหลายเหล/านั้นไม/ให#มาขัดขวางการทํางาน
ขององค�การ 
  4. วิธีวัดประสิทธิผลขององค�การจากค/านิยมท่ีแตกต/างกันของสมาชิกองค�การ (The 
Competing - Values Approach) นักวิชาการเชื่อว/าประสิทธิผลขององค�การเปDนเรื่องนานาจิตตัง
เกณฑ�วัดประสิทธิผลขององค�การจึงข้ึนอยู/กับว/าใครมีตําแหน/งอะไรมีผลประโยชน�อะไรดังนั้นการวัด
ประสิทธิผลขององค�การจึงต#องพิจารณาค/านิยมต/างๆ ของผู#ประเมินผลองค�การซ่ึงเปDนผู#เลือกว/าจะใช#
มาตรวัดประสิทธิผลองค�การแบบไหน 
  โดยสรุป ประสิทธิภาพและประสิทธิผลมีความแตกต/างระหว/างกัน เพ่ือความเข#าใจ 
จึงขออธิบาย ดังนี้ ประสิทธิภาพ (Efficiency) หมายถึงกระบวนการดําเนินงาน ท่ีมีลักษณะดังนี้ 
ประหยัด (Economy) ได#แก/ ประหยัดต#นทุน (Cost) ประหยัดทรัพยากร (Resources) และ
ประหยัดเวลา (Time) เสร็จทันตามกําหนดเวลา (Speed) คุณภาพ (Quality) โดยพิจารณาท้ัง
กระบวนการต้ังแต/ป>จจัยนําเข#า (Input) หรือวัตถุดิบ มีการคัดสรรอย/างดี มีกระบวนการดําเนินงาน 
กระบวนการผลิต (Process) ท่ีดี และมีผลผลิต (Output) ท่ีดี การมีประสิทธิภาพจึงต#องพิจารณา
กระบวนการดําเนินงานว/า ประหยัด รวดเร็ว มีคุณภาพของงาน ซ่ึงเปDนกระบวนการดําเนินงาน
ท้ังหมด ในส/วนประสิทธิผล (Effectiveness) หมายถึงผลสําเร็จของงานท่ีเปDนไปตามความมุ/งหวัง 
(Purpose) ท่ีกําหนดไว#ในวัตถุประสงค� (Objective) หรือเปZาหมาย (Goal) และเปZาหมายเฉพาะ  
(Target) ได#แก/ เปZาหมายเชิงปริมาณ จะกําหนดชนิดประเภทและจํานวนของผลผลิตสุดท#ายท่ี
ต#องการได#รับเม่ือการดําเนินงานเสร็จสิ้นลง เปZาหมายเชิงคุณภาพ จะแสดงถึงคุณค/าของผลผลิตท่ี
ได#รับจากการดําเนินงานนั้นๆ มุ/งเน#นท่ีจุดสิ้นสุดของกิจกรรม หรือการดําเนินงานว/าได#ผลตามท่ีต้ังไว#
หรือไม/มีตัวชี้วัด (Indicator) ท่ีชัดเจน 
  แนวคิดกระบวนการพัฒนา 
  ความหมายของการพัฒนา 
  ความหมายของคําว/า “การพัฒนา” นั้น ได# มีนักวิชาการหลายๆ ท/านได#ให#
ความหมายไว#ดังจะได#นํามากล/าวเปDนตัวอย/างต/อไปคือ สัญญา สัญญาวิวัฒน� (2533) ได#กล/าวว/า การ
พัฒนาทุกอย/างจะต#องมีการเปลี่ยนแปลงเกิดข้ึนก/อนแล#วจะต#องมีสิ่งอ่ืนหรือลักษณะอ่ืนเข#ามาผสม จึง
จะเรียกการเปลี่ยนแปลงนั้นว/า “การพัฒนา” ลักษณะท่ีเพ่ิมเข#ามานั้นท่ีสําคัญ คือ ทิศทางของการ
เปลี่ยนแปลงท่ีกําหนดไว#ล/วงหน#า ส/วนสมบูรณ� สุขสําราญ (2524) ได#ให#ความหมาย “การพัฒนา” ว/า 
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คือ การทําให#เจริญนั่นเองแต/เม่ือมาใช#เปDนคําแปลของ Development ในภาษาอังกฤษจะมี
ความหมายกินความลึกไปถึงการทําให#ดีข้ึนจากท่ีเปDนอยู/ โดยการนําเทคโนโลยีใหม/ๆ เข#าไปปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงหรือการนําวิชาการแปลกใหม/เข#ามาใช# การพัฒนาในความหมายนี้ มิได#หมายถึงการ
พัฒนาวัตถุเท/านั้น แต/หมายถึงการพัฒนาบุคคลท้ังในด#านจิตใจและความคิดด#วย ส/วนวิทยากร เชียง
กูล (2527) ได#แสดงความเห็นถึง “การพัฒนา” ว/าการพัฒนาท่ีแท#จริงควรหมายถึง การทําให#ชีวิต
ความเปDนอยู/ของประชาชนมีความสุข ความสะดวกสบาย ความอยู/ดีกินดี ความเจริญงอกงามทาง
ศิลปวัฒนธรรมและจิตใจ และความสงบสันติ ซ่ึงนอกจากจะข้ึนอยู/กับการได#รับป>จจัยทางวัตถุ เพ่ือ
สนองความต#องการของร/างกายแล#ว ประชาชนยังต#องพัฒนาทางด#านการศึกษา สิ่งแวดล#อมท่ีดี การ
พักผ/อนหย/อนใจและการพัฒนาทางวัฒนธรรมและจิตใจด#านต/างๆ ด#วย ความต#องการท้ังหมดนี้
เรียกว/า เปDนการพัฒนาคุณภาพชีวิต เพ่ือให#เห็นว/า การพัฒนาไม/ได#ข้ึนอยู/กับการเพ่ิมปริมาณสินค#า 
หรือการเพ่ิมรายได#เท/านั้น แต/อยู/ท่ีการเพ่ิมความพอใจและความสุขของประชาชนมากกว/า ส/วน      
รีดเดอร� (Reeder, อ#างถึงใน โสภณ โสภโณ, 2540) ให#ความหมายของ “การพัฒนา” ว/าหมายถึงการ
เปลี่ยนแปลงในทางท่ีดีข้ึน ซ่ึงมีการเปลี่ยนแปลง ดังนี้ 1) ความแตกต/าง เช/น ปริมาณและคุณภาพของ
บริการข#อมูลและข/าวสาร ฐานะทางสังคมบทบาทและอาชีพ เปDนต#น 2) การใช#ประโยชน�จากบริการท่ี
มีอยู/และเพ่ิมข้ึน 3) มีเทคโนโลยีและความมีประสิทธิภาพกระจายท่ัวทุกสังคม 4) มีความเชื่อและ
ความไม/เชื่อ เช/น เปZาประสงค� ความเชื่อพ้ืนฐาน ค/านิยม โอกาสและการสนับสนุน 5) ทัศนคติ เช/น 
ระดับความพอใจ ความเปDนเอกภาพ ขวัญ และความพึงพอใจมากข้ึน 6) มีพฤติกรรม เช/น ช/วยเหลือ
ตนเอง มีประสิทธิภาพ การใช#ทรัพยากรมนุษย� และมีความคิดริเริ่มมากข้ึน 
  ดัดเลย� เซียร�ส (Dudley Seers) กล/าวว/า การพัฒนา หมายถึงการขจัดความยากจน 
ความอดอยาก การขจัดความเจ็บไข#ได#ปWวย โดยมุ/งเน#นให#มีรายได# มีงานทํา มีเสรีภาพข้ันพ้ืนฐาน มี
โอกาสในการได#รับบริการสาธารณะต/างๆ หรือ การพัฒนา หมายถึง การสร#างสภาวการณ�ด#านต/างๆ 
เพ่ือปรับปรุงเสริมสร#างคุณภาพชีวิต (Quality of Life) ให#ดีข้ึนและในบทความอันมีชื่อเสียงเรื่อง 
ความหมายของการพัฒนาของ Dudley Seers อีกประการหนึ่งชี้ให#เห็นว/า จุดมุ/งหมายเบื้องต#นใน
การพัฒนาประเทศ คือ การแสวงหาลู/ทางเพ่ือแก#ป>ญหาความอดอยาก หรือภาวะทุพโภชนาการ 
แก#ป>ญหาความยากจนและแก#ป>ญหาด#านการเจ็บไข#ได#ปWวยของประชาชน เพราะป>ญหาเหล/านี้เปDนสิ่ง
ท่ีบั่นทอนและทําลายศักยภาพของป>จเจกบุคคล กับจะนําความยุ/งยากมาสู/สังคมในท่ีสุด (ปกรณ� 
ปรียากร, 2546) ส/วน Bryant & White (ไบรอันท� และ ไวท�) กล/าวถึง การพัฒนา หมายถึงการ
เพ่ิมพูนสมรรถนะของคนในการควบคุมสมาชิกของสังคม เช/น การเพ่ิมความสามารถในการสร#างความ
เปDนธรรมในสังคม การสร#างพลังอํานาจของบุคคลทางการเมือง การเมืองมีเสถียรภาพในการพัฒนา
อย/างต/อเนื่อง ปฐม มณีโรจน� ได#ให#ความหมายของการพัฒนาว/า การพัฒนา คือ การเปลี่ยนแปลงไป
จากสภาพเดิม ไปสู/สภาพใหม/ท่ีก#าวหน#าหรือเปDนไปในเชิงบวก โดยวิธีการหรือกระบวนการท่ีจะทําให#
เกิดการเปลี่ยนแปลงตามวัตถุประสงค�ท่ีกําหนดไว#  
  จากความหมายท่ีนักวิชาการต/างประเทศให#ไว# การพัฒนาจึงหมายถึงกระบวนการใน
การเปลี่ยนแปลงสร#างสรรค�ความก#าวหน#าทุกด#าน ไม/ว/าจะเปDนความก#าวหน#าทางด#านเศรษฐกิจ ความ
เปDนธรรมในสังคม ความเสมอภาคทางการเมือง และการรักษาวัฒนธรรมอันดีงามของประเทศใด
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ประเทศหนึ่ง ด#วยวิธีการพัฒนาท่ีสมดุล ใช#วิธีการบริหารท่ีเหมาะสม เพ่ือให#ประเทศก#าวหน#า และ
ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีตามวัตถุประสงค�ท่ีได#ตั้งเอาไว#ภายใต#คําจํากัดความดังกล/าว เนื้อหาสาระท่ี
สําคัญของการพัฒนาจึงอยู/ท่ีความสามารถของคนส/วนใหญ/ ส/วนกลไกหรือกระบวนการนั้น เปDน
เครื่องมือสําคัญท่ีจะนํามาใช#ในการดําเนินงานนอกจากนั้น การดําเนินงานดังกล/าวควรจะต#องให#ผลได#
อย/างต/อเนื่องอีกด#วย กระบวนการพัฒนาจึงจําเปDนจะต#องเปDนกระบวนการระยะยาวและน/าจะส/งผล
ต/อคนส/วนใหญ/ใน 3 ลักษณะด#วยกัน (โฆษิต ป>NนเปY`ยมรัษฏ�, 2536) คือ  
  ประการแรก การพัฒนาหมายถึง ความก#าวหน#าซ่ึงถ#าเปDนเรื่องเศรษฐกิจก็เรียกว/า
ความเจริญทางเศรษฐกิจ ถ#าเปDนด#านสังคมก็เปDนเรื่องของความมีเหตุผลตลอดจนระบบและกลไกซ่ึง
เอ้ืออํานวยให#สามารถใช#เหตุผลเปDนหลักในการตัดสินใจ และลดความขัดแย#งโดยสันติวิธี เรื่อง
ความก#าวหน#านี้ได#กลายเปDนเรื่องท่ีได#รับความเอาใจใส/กันมาก และมีคนส/วนหนึ่งเห็นว/า การพัฒนานั้น
หมายถึง เรื่องของความก#าวหน#าทางเศรษฐกิจอย/างเดียว ซ่ึงตามทัศนะของการพัฒนาโดยท่ัวไปนั้นควร 
หมายถึงเรื่องความก#าวหน#าต/างๆ ทางสังคมด#วย ไม/เฉพาะแต/ความก#าวหน#าทางเศรษฐกิจเท/านั้น 
  ประการท่ีสอง การพัฒนาหมายถึงความม่ันคง ซ่ึงเรื่องนี้เปDนเรื่องสําคัญไม/แพ#เรื่อง
อ่ืนๆ ถ#าเปDนในทางเศรษฐกิจ เราต#องการให#ระบบเศรษฐกิจของเราเปDนระบบเศรษฐกิจท่ีม่ันคงมี
เสถียรภาพ กล/าวคือ ไม/มีป>ญหาต/างๆ เช/น เงินเฟZอ เงินฝSด ในทางสังคมก็เช/นกัน เราต#องการเห็น
ความม่ันคงทางสังคม เปDนสังคมท่ีสงบสุข เปDนสังคมท่ีสามารถปรับตัวให#สอดคล#องกับสถานการณ�ท่ี
เปลี่ยนแปลงไปได# โดยปราศจากความรุนแรง ความม่ันคงจึงเปDนเรื่องใหญ/ และในการพัฒนาก็ต#อง
คิดถึงเรื่องนี้ด#วย ซ่ึงโดยข#อเท็จจริงแล#วก็ได#มีการคํานึงถึงเรื่องความม่ันคงอยู/ตลอดเวลา โดยเฉพาะ
อย/างยิ่งในป>จจุบันก็มีผู#ท่ีเปDนห/วงกันมากในเรื่องของป>ญหาความม่ันคงในด#านต/างๆ เช/น ความม่ันคง
ทางด#านเศรษฐกิจ ได#แก/ เรื่องป>ญหาปากท#องและความเปDนอยู/ของประชาชน ป>ญหาการว/างงาน 
ป>ญหาเรื่องของเงินเฟZอ ฯลฯ เปDนต#น  
  ประการท่ีสาม นอกจากคําว/าการพัฒนาจะ หมายถึงความก#าวหน#าและความม่ันคง
แล#ว การพัฒนายังหมายถึง ความเปDนธรรมอีกด#วย โดยเฉพาะความเปDนธรรมในลักษณะท่ีว/า
ประชาชนทุกคนท่ีเปDนสมาชิกของสังคมได#เข#ามามีส/วนร/วม และได#รับผลตอบแทนจากการมีส/วนร/วม
ในการพัฒนาตามสมควร ซ่ึงคําว/าตามสมควรนี้ เปDนเรื่องท่ีสังคมส/วนใหญ/ต#องช/วยกันพิจารณาว/าอะไร
คือความพอเหมาะพอควร ถ#าการพัฒนานั้นเปDนการพัฒนาประเภทท่ีมีผู#เข#ามามีส/วนร/วมมีจํานวนไม/
มากนักและผู#ท่ีได#รับผลตอบแทนจากการพัฒนามีน#อยราย การพัฒนาดังกล/าวก็เปDนการพัฒนาท่ีไม/  
พึงประสงค�มากนัก  
  ดังนั้น การพัฒนาจึงควรเปDนการพัฒนาในรูปแบบท่ีช/วยสร#างความเปDนธรรมด#วยเม่ือ
พิจารณาคําจํากัดความและวัตถุประสงค� 3 ประการดังกล/าว การพัฒนาจึงเปDนกระบวนการท่ี
สลับซับซ#อนและจําเปDนจะต#องมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอยู/เสมอ ในกระบวนการปรับปรุงหรือ
เปลี่ยนแปลงดังกล/าว ความสําเร็จในด#านใดด#านหนึ่งเปDนเพียงซีกเดียวของการพัฒนาเท/านั้นเช/น 
ผลสําเร็จของอัตราความเจริญเติบโตท่ีสูงนั้นอาจเรียกได#ว/า ระบบเศรษฐกิจมีความก#าวหน#าอย/าง
รวดเร็ว แต/ความก#าวหน#าดังกล/าว อาจนําไปสู/ป>ญหาความม่ันคงและความไม/เปDนธรรมท่ีรุนแรงข้ึนโดย
มีตัวอย/างให#เห็นปรากฏอยู/ในหลายประเทศซ่ึงเคยมีความก#าวหน#าทางเศรษฐกิจสูง แต/ปรากฏว/า
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ความก#าวหน#านั้นไม/มีผลต/อเนื่องท่ียั่งยืนเนื่องจากขาดความม่ันคงและความเปDนธรรม เปDนต#น
ความหมายของการพัฒนาจึงเปDนประเด็นสําคัญอย/างยิ่ง ท้ังนี้เพราะหากเข#าใจความหมายของการ
พัฒนาแตกต/างกันแล#ว แนวทางการทํางานตลอดจนแนวความคิดต/างๆ ก็จะแตกต/างกันออกไป ดังนั้น 
การเสนอแนะแนวความคิดต/างๆ ก็จะแตกต/างกันออกไป การเสนอแนะแนวความคิดเก่ียวกับการ
พัฒนาในด#านต/างๆ จึงต#องอาศัยรากฐานมาจากความเข#าใจความหมายของการพัฒนาท่ีตรงกัน
เสียก/อน มิฉะนั้นแล#วแนวความคิดท่ีปราศจากรากฐานร/วมกันก็จะมีผลทําให#เกิดความขัดแย#งซ่ึงกัน
และกัน และยากต/อการทําความเข#าใจกับบรรดาผู#เก่ียวข#องท้ังหลาย  
 
2.9 งานวิจัยท่ีเก่ียวข�อง 
 ในการวิจัยครั้งนี้ผู#วิจัยได#ศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข#องกับสัมฤทธิผลสมรรถภาพ
การพัฒนาการบริหารคณะสงฆ�จากแหล/งวิชาการความรู#ต/างๆ จึงได#ขอเสนอผลงานท่ีเก่ียวข#องกับการ
วิจัยครั้งนี้  ดังนี้ 
 คูณ โทขันธ� และเทพพร มังธานี (2546) ได#วิจัยเรื่อง “รูปแบบการจัดการศึกษาและเผยแผ/   
ศาสนธรรมของวัดในพระพุทธศาสนา: กรณีศึกษาวัดมหาพุทธาราม อําเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ” 
ผลการวิจัยในการบริหารกิจการคณะสงฆ�ท้ัง 6 ด#าน พบว/า ด#านการปกครองมีการวางแผนการบริหาร
อย/างชัดเจน มีระเบียบในการปกครองมีการกระจายอํานาจและการมอบหมายหน#าท่ีอย/างเปDนระบบ
ด#านการศึกษา พบว/า สามารถรักษารูปแบบการศึกษาแบบด้ังเดิมท่ีมุ/งผดุงพระธรรมวินัยและ
พระพุทธศาสนาโดยตรง ด#านการศึกษาสงเคราะห�พบว/าทางวัดมีโรงเรียนการกุศลอยู/ในเขตของวัด
และมีศูนย�การเรียนชุมชนและศูนย�บริการผู#สูงอายุภายในวัด ด#านสาธารณูปการเนื่องจากบริเวณวัดไม/
กว#างมากจึงทําให#จัดศาสนวัตถุและเสนาสนะตามสภาพบริเวณวัด ด#านการสาธารณะสงเคราะห�พบว/า
มีการเปKดโอกาสให#ชุมชนท่ีตั้งของวัดดําเนินกิจกรรมทางสังคมต/างๆ ท่ีไม/ขัดต/อพระธรรมวินัยภายในวัด 
 ฉันทนา กล/อมจิต (2546) ได#วิจัยเรื่อง “รูปแบบการจัดการศึกษาและเผยแผ/ศาสนธรรม
ของวัดในพระพุทธศาสนา: กรณีศึกษาวัดปWาบ#านค#อ อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี” ผลการวิจัยในการ
บริหารกิจการคณะสงฆ�ท้ัง 6 ด#าน พบว/า ด#านการปกครองเปDนการปกครองแบบพ/อปกครองลูกมีการ
มอบหมายงานให#เหมาะสมกับความสามารถของแต/ละบุคคล ด#านการศาสนศึกษามีการสนับสนุนให#
การศึกษาพระปริยัติธรรมสอบนักธรรมและการอบรมปฏิบัติธรรมเปDนการศึกษาตามอัธยาศัย ด#าน
สาธารณูปการมีความสะดวกสบายและมีสัปปายะในการปฏิบัติธรรม และมีการสร#างพระมหาธาตุ
เจดีย�ด#านการเผยแผ/ศาสนธรรมได#จัดอบรมปฏิบัติธรรมและกิจนิมนต�ภายในและภายนอกประเทศ
จัดการอบรมปฏิบัติธรรมสัญจรมีการเผยแผ/ธรรมะด#วยสื่อต/างๆ ด#านสาธารณสงเคราะห�ได#ทําการ
บําเพ็ญสาธารณสงเคราะห�แก/ชุมชน บุคคล และศาสนสถาน รวมท้ังได#ต้ังกองทุนช/วยเหลือแม/บ#านผู#
ปฏิบัติธรรมและการเผยแผ/ธรรมให#เด็กและเยาวชน ส/วนด#านการศึกษาสงเคราะห�พบว/าทางวัดไม/ได#
จัดการศึกษาสงเคราะห�สําหรับเด็กและเยาวชน 
 สมสุข แขมคํา (2546) ได#วิจัยเรื่องการศึกษาประสิทธิภาพการให#บริการด#านเทคโนโลยี
สารสนเทศ ผลการวิจัยพบว/า 1. ประสิทธิภาพการให#บริการด#านเทคโนโลยีสารสนเทศของสํานัก     
วิทยบริการสถาบันราชภัฏเพชรบุรี โดยการสืบค#นของอาจารย�ในสถาบันมีอัตราส/วนความถูกต#อง
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แน/นอนสูงกว/าอัตราส/วนความถูกต#องแน/นอนโดยการสืบค#นของนักศึกษาในสถาบัน 2. ระดับความ
คิดเห็นของอาจารย�และนักศึกษาในสถาบันเก่ียวกับคุณภาพการให#บริการ 3. ด#านของสํานักวิทย
บริการคือด#านความถูกต#องเท่ียงตรง ด#านความเชื่อถือได# ด#านการปฏิบัติงานได#คล/องตัว และ 4. ด#าน
ความมีประโยชน�มีคุณภาพอยู/ในระดับสูงมาก 
 สาธิต แก#วรากมุข (2546) ได#วิจัยเรื่อง “ป>จจัยท่ีมีผลต/อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ
เจ#าหน#าท่ีองค�การบริหารส/วนตําบล: กรณีศึกษาอําเภอเม็งราย จังหวัดเชียงราย” พบว/า เจ#าหน#าท่ี
องค�การบริหารตําบลส/วนใหญ/เปDนเพศชายอายุระหว/าง 41-50 ปY ส/วนใหญ/มีอาชีพเกษตรกรรม
เจ#าหน#าท่ีส/วนใหญ/มีความรู#ความเข#าใจในบทบาทหน#าท่ีขององค�การบริหารส/วนตําบลในระดับมาก
และมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานสูงมีการวางแผนงานสูงมีการวางแผนการตัดสินใจและการ
ประเมินผลในระดับสูงตามลําดับ ส/วนป>จจัยท่ีมีผลต/อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน คือความรู# ความ
เข#าใจในบทบาทหน#าท่ีขององค�การบริหารส/วนตําบลและป>จจัยท่ีไม/มีผลต/อประสิทธิภาพในการ
ทํางาน ได#แก/ เพศ อายุ อาชีพ ตําแหน/ง การได#รับข#อมูลข/าวสาร สภาพแวดล#อมในการบริหารงาน
ความสัมพันธ�กับผู#ร/วมงานความศรัทธาต/อผู#นําหรือผู#บังคับบัญชา และความคาดหวังความก#าวหน#าใน
การทํางาน 
 วราภรณ� ถิตย�ฉาย (2547) ได#วิจัยเรื่องเรื่องการบริหารเชิงกลยุทธ�ในอุตสาหกรรมการผลิต
ชุดเก#าอ้ีทําฟ>นกรณีศึกษา: บริษัท สยามเดนท� จํากัด วัตถุประสงค�ในการศึกษาครั้งนี้เพ่ือศึกษาผลการ
ประกอบธุรกิจและการบริหารเชิงกลยุทธ�ใช#เปDนแนวทางในการปฏิบัติตามแผนกลยุทธ�โดยนําข#อมูลใน
ด#านต/างๆ ขององค�กร เช/น ผลประกอบการทางด#านอัตราส/วนทางการเงินต้ังแต/ปY พ.ศ. 2536-2545
การวิเคราะห�สภาพแวดล#อมภายในและภายนอกองค�กรและใช# SWOT Analysis มาเปDนเครื่องมือใน
การศึกษาถึงการบริหารงานขององค�กรผลการศึกษาได#แบ/งออกเปDน 2 ส/วน ส/วนแรก คือการวิเคราะห�
อัตราส/วนทางการเงินจากงบดุล และงบกําไรขาดทุนพบว/าในช/วงปY พ.ศ. 2536-2540 บริษัทประสบ
ป>ญหาขาดทุนเปDนจํานวนมาก เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจตกตํ่าแต/ผลการดําเนินงานของบริษัทในช/วงปY
พ.ศ. 2541-2545 มีการปรับตัวดีข้ึนในทุกด#านการติดตามหนี้สินการบริหารหนี้สิน และการลดภาระ
ดอกเบี้ยจ/ายรวมถึงสภาพคล/องของบริษัท ส/วนท่ีสองวิเคราะห�การบริหารเชิงกลยุทธ�ของบริษัทพบว/า
บริษัทอยู/ในตําแหน/งจุดแข็งและโอกาสในช/วงเวกเตอร�การแข/งขันทางอุตสาหกรรมบริษัทเลือกกลยุทธ�
การแข/งขันด#านคุณภาพสินค#า และการบริการหลังการขายเพ่ือเปDนการรักษาความเปDนผู#นําทาง
การตลาดเพ่ือเพ่ิมรายได#และสร#างกําไรสูงสุดให#กับบริษัทท้ังในระยะสั้นและระยะยาวโดยใช#กลยุทธ�
การเจริญเติบโตการสร#างส/วนครองตลาดและการพัฒนาผลิตภัณฑ�ให#มีความแตกต/างควบคู/ไปด#วย 
 สรุปได#ว/า การทํางานทุกส/วนงานทุกหน/วยงานของโครงการจําเปDนอย/างยิ่งท่ีจะต#องมีการ
วางแผนท่ีดีหากพบว/างานด#านใดมีป>ญหา และอุปสรรคจําเปDนอย/างยิ่งท่ีจะต#องมีการแก#ไขอย/าง
เร/งด/วนหรือไม/ก็ต#องมีแผนงานการบริหารอย/างอ่ืนไว#รองรับ เพ่ือการดําเนินงานท่ีต/อเนื่องไม/ให#การ
บริหารขาดตอนและสามารถดําเนินงานไปได#ตามแผนงานท่ีวางไว#อย/างมีประสิทธิภาพแน/นอน 
 พระมหาวิเชียร ชาญณรงค� (2547) ได#ทําการวิจัยเรื่อง บทบาทพระสงฆ�ในการนํา
หลักธรรมมาใช#ทํากิจกรรมงานพัฒนาชุมชนเพ่ือการลด ละ เลิก อบายมุข ศึกษาเฉพาะกรณีพระครูศีลา 
วราภรณ� (เฉลิม  ฐิติสีโล) วัดในเมือง ตําบลโนนเมือง อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา โดยมี
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วัตถุประสงค�เพ่ือศึกษาบทบาทของพระครูศีลาวราภรณ�  ในการนําเอาหลักธรรมมาพัฒนาชุมชนเพ่ือ 
ลด ละ เลิก อบายมุข โดยศึกษาเชิงคุณภาพ พ้ืนท่ีในการศึกษา คือ ชุมชนวัดในเมืองท่ีพระครูศีลา   
วราภรณ� เปDนผู#นําชุมชนในการพัฒนากิจการชุมชน และผลการวิจัยสรุปได#ว/า พระสงฆ�มีบทบาทใน
การเปDนผู#นําชุมชน ด#วยการกระตุ#นปลูกจิตสํานึก นําเทคนิควิธีการในการเข#าถึงชุมชน การสื่อสารกับ
ชุมชนผ/านการเทศนา บรรยาย ปZายข#อความ สื่อด#วยหลักธรรม การส/งเสริมคุณธรรม จริยธรรมเปDน
ผู#ให#คําปรึกษาในการพัฒนากิจกรรมกลุ/ม ซ่ึงต้ังเปZาหมายไว# คือ ชุมชนปลอดจากอบายมุข โดย
ข้ันตอนของกิจกรรมมุ/งให#เกิดการเรียนรู# ให#ประชาชนเข#ามามีส/วนร/วมในการแก#ป>ญหาของตนเอง 
การชี้ให#ประชาชนเห็นโทษของอบายมุข การแก#ไขป>ญหาท่ีเกิดข้ึนในชุมชนโดยมุ/งให#มีการปฏิบัติจริง 
ส/งเสริมขบวนการเรียนรู#ให#แก/ประชาชนได#ดําเนินการจัดกิจกรรมการพัฒนาท่ียั่งยืน ผลจากการศึกษา
ปรากฏว/าบทบาทของพระครูศีลาวราภรณ� ได#ส/งผลให#ชุมชนได#ร/วมมือทํากิจกรรมด#วยกัน เพ่ือมุ/งสร#าง
ชุมชนให#เข#มแข็งเพ่ือเปDนแรงผลักดันให#ชุมชนอยู/รอดและพ่ึงพากันเองในชุมชน 
 ชุติมา  สัจจานันท�  (2548) ได#ศึกษาเรื่อง รูปแบบยุทธศาสตร�และแนวทางบูรณาการการ
ศาสนากับการศึกษาของวัดในพระพุทธศาสนา: กรณีการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย ผลการวิจัยพบว/า 
1) วัดเปDนศูนย�กลางของชุมชน และมีบทบาทเปDนแหล/งการเรียนรู#ตามอัธยาศัย โดยมีรูปแบบการจัด
การศึกษา การจัดกระบวนการการเรียนรู#และกิจกรรมท่ีหลากหลาย โดยเฉพาะศาสนพิธี พีธีกรรมทาง
ศาสนาท่ีเก่ียวเนื่องกับวิถีชีวิต  เปDนแหล/งปลูกฝ>งศีลธรรม สร#างเสริมคุณธรรมและจริยธรรมของบุคคล
ชุมชนและสังคม 2) วัดเปDนแหล/งการเรียนรู#ตลอดชีวิต โดยได#ดําเนินการสอดคล#องตามแนวทางการ
จัดการศึกษามาตรา 25 รัฐต#องส/งเสริมการดําเนินงานและการจัดต้ังแหล/งการเรียนรู#ตลอดชีวิตทุก
รูปแบบตามแหล/งการเรียนรู#สําคัญท่ีจัดต้ังและบริการการเรียนรู#แก/ประชาชน 
 จํานงค� อดิวัฒนสิทธิ์ (2548) ได#ทําการวิจัยเรื่อง “สื่อสารมวลชนกับความม่ันคงแห/ง
พระพุทธศาสนา” จากผลของการศึกษาสรุปได#ดังนี้ สื่อสารมวลชนเปDนองค�กรธุรกิจมีเสรีภาพในการ
เสนอข/าวสารต/างๆ อย/างเต็มท่ีภายใต#ระบบการปกครองแบบประชาธิปไตย และภายใต#ระบบ
เศรษฐกิจแบบทุนนิยม สื่อสารมวลชนทุกประเภท มีบทบาทและอิทธิพลสูงมากต/อบุคคลและต/อสังคม
โดยเฉพาะอย/างยิ่งอิทธิพลทางด#านการเผยแพร/ค/านิยมทางวัฒนธรรมและความเชื่อแม#จะมีการ
กําหนดจรรยาบรรณของสื่อ แต/ก็มักจะถูกมองข#ามเพราะมีการแข/งขันกันสูงเพ่ือผลกําไรและความอยู/
รอดของตน การเสนอข/าวสารเก่ียวกับพระสงฆ�จึงขาดความรอบคอบ และไม/ค/อยคํานึงถึงผลกระทบ
ต/อสถาบันพระพุทธศาสนา และสังคมไทยป>จจุบันกําลังเปลี่ยนแปลงอย/างรวดเร็วเนื่องจากการเปDน
สังคมเปKดและสังคมเสรีจึงรับวัฒนธรรมใหม/เข#ามาอย/างไม/มีขอบเขต ได#มีผลกระทบเปDนความขัดแย#ง
ระหว/างกลุ/มต/างๆ มากข้ึนทําให#เกิดการไร#เสถียรภาพทางด#านวัฒนธรรมและความเสื่อมศีลธรรมอันมี
รากฐานมาจากพระพุทธศาสนาและพระพุทธศาสนานั้นได#ให#ความสําคัญแต/สื่อบุคคลสื่อธรรมชาติ
สิ่งแวดล#อมและสื่อศิลปวัฒนธรรม ความม่ันคงแห/งพระพุทธศาสนาประกอบด#วย สื่อพ้ืนฐานท้ังสาม
ประเภทนี้เปDนหลักส/วนองค�ประกอบอ่ืนๆ ท่ีทําให#พระพุทธศาสนาเข#มแข็งม่ันคง ได#แก/ บทบาทของรัฐ
คณะสงฆ� ประชาชน สื่อสารมวลชน ภาคธุรกิจเอกชน และนักวิชาการซ่ึงจะต#องร/วมมือส/งเสริมและ
พัฒนาสถาบันพุทธศาสนาในรูปของพหุภาคีสําหรับเหตุผลในการนําเสนอข/าวสารของสื่อสารมวลชน
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เก่ียวกับพฤติกรรมเชิงลบของพระภิกษุสงฆ�ประกอบด#วยเหตุผลเชิงธุรกิจเชิงเตือนสติเชิงสะท#อน
ป>ญหาสังคมเชิงความรับผิดชอบเชิงวิชาการและเชิงทําลาย 
 แม#จะเปDนข#อเท็จจริ งว/ า เหตุผลในการเสนอข/าวสารเ ก่ียว กับพระภิกษุสงฆ�ของ
สื่อสารมวลชนจะเปDนเหตุผลเชิงธุรกิจเปDนหลักก็ตามแต/ก็มีข#อเสนอแนะว/าการท่ีจะให#สื่อมีบทบาทใน
การสร#างความม่ันคงแก/พระพุทธศาสนา สังคม และรัฐจะต#องสนับสนุนสื่อประเภทสร#างสรรค�เพ่ือให#
อยู/รอดและคณะสงฆ�ควรมีสํานักงานแถลงข/าวเก่ียวกับบทบาทของคณะสงฆ�ในเชิงรุกเปDนประจําและ
ควรจัดต้ังองค�กรด#านการเผยแพร/ข/าวสารเก่ียวกับพระศาสนาให#มีประสิทธิภาพและน/าสนใจเพ่ือดึงดูด
ความสนใจของประชาชนให#มากข้ึน 
 ฐิติรัตน� มีมาก (2548) ได#วิจัยเรื่องการจัดการท่ีมีประสิทธิผลของสหกรณ�การเกษตรในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือของไทย พบว/า สภาพการจัดการของสหกรณ�มีประสิทธิผลอยู/ในระดับปานกลาง
ถึงระดับสูง ตัวแปรท่ีใช#วัดสภาพการจัดการ ได#แก/ ขนาดของสหกรณ� ความสามัคคีโดยป>จจัยท่ีบ/งชี้
ประสิทธิผลระดับองค�การ พบว/าป>จจัยท่ีบ/งชี้ประสิทธิผล ได#แก/ การวางแผนการจัดองค�การการนํา
การควบคุมเงินทุน เครื่องมือและอุปกรณ� บุคลากรท่ีดําเนินงาน ขนาดของสหกรณ� ความสามัคคีซ่ึงมี
ความสัมพันธ�กันอย/างมีนัยสําคัญทางสถิติ ส/วนการมีส/วนร/วมของสมาชิก และคณะกรรมการต/อ
สหกรณ�มีความสัมพันธ�ต/อประสิทธิผลขององค�การอย/างไม/มีนัยสําคัญทางสถิติ 
 สรุปได#ว/า ประสิทธิภาพท่ีเกิดข้ึนได#นั้นจําเปDนต#องมีการร/วมมือกันทุกฝWายและจําเปDนต#องมี
ความเข#าใจในการทํางานและหน#าท่ีของตนเองปฏิบัติงานตามข้ันตอนท่ีได#วางไว#ท้ังนี้เพ่ือท่ีจะทําให#
งานท่ีได#วางแผนและลงมือปฏิบัติ และผลท่ีออกมาจะมีประสิทธิภาพตามเปZาหมายท่ีหน/วยงานหรือ
องค�การได#วางเอาไว# 
 พระมหาประสิทธิ์ สระทอง (2548) ได#ศึกษาวิจัยเรื่อง “บทบาทการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ประชาชนของพระสงฆ�ในอําเภอปรางค�กู/ จังหวัดศรีสะเกษ” พบว/าบทบาทการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ประชาชนของพระสงฆ�ในอําเภอปรางค�กู/ จังหวัดศรีสะเกษ เม่ือจําแนกตามพรรษา ตําแหน/งทาง   
คณะสงฆ�และระยะเวลาในการปฏิบัติงานท้ังในและนอกชุมชนแตกต/างกัน กฤศดาม ตะขบ ได#วิจัย
เรื่องทัศนคติของพระสงฆ�ในจังหวัดเชียงใหม/ต/อโครงสร#างอํานาจการปกครองวัดตามพระราชบัญญัติ    
คณะสงฆ� พ.ศ. 2505 พบว/า ทัศนคติของพระสงฆ�โดยท่ัวไปมีความรู#ความเข#าใจเก่ียวกับโครงสร#าง
อํานาจเห็นว/าโครงสร#างอํานาจเดิมไม/สอดคล#องกับโครงสร#างทางเศรษฐกิจสังคมการเมืองของ
ประเทศ เจ#าอาวาสมีอํานาจมากเกินไปควรนําพระธรรมวินัยมายึดเปDนหลักในการตัดสินป>ญหาควรมี
การกระจายอํานาจให#พระสงฆ�ภูมิภาคในทุกข้ันตอนของการบริหาร การแต/งต้ังและถอดถอน รัฐควร
เข#ามามีบทบาทช/วยเหลือสถาบันศาสนามากข้ึน และนอกจากนี้ประชาชนควรเข#ามามีอํานาจในระดับ
ท่ีเหมาะสม 
 พนิดา งามขุนทด (2549)  ได#ทําการศึกษาเรื่อง “ความคิดเห็นของบุคลากรท่ีมีต/อภาวะ
ผู#นําและความสามารถในการบริหารจัดการของผู#บริหารสถานศึกษา” ผลการวิจัย พบว/า ความคิดเห็น
ของบุคลากรสถาบันอาชีวศึกษา จังหวัดบุรีรัมย�เก่ียวกับภาวะผู#นําของผู#บริหารการศึกษาโดยรวมอยู/
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ในระดับมากเปรียบเทียบความคิดเห็นของบุคลากรสถาบันศึกษาอาชีวศึกษา จังหวัดบุรีรัมย�โดยรวม
จําแนกตามเพศไม/แตกต/างกัน 
 พระมหากมล โปร/งใจ (ขนฺติธโร) (2550) ได#วิจัยเรื่องประสิทธิภาพการบริหารงานคณะสงฆ�
อําเภอปWาซาง จังหวัดลําพูน ผลการศึกษาประสิทธิภาพในการบริหารงานคณะสงฆ� พบว/า พระสงฆ�
ส/วนใหญ/ในเขตอําเภอปWาซาง มีประสิทธิภาพในการบริหารงานอยู/ในระดับปานกลาง คือมีความเข#าใจ
ในพระราชบัญญัติคณะสงฆ� พ.ศ. 2505 แก#ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2535 เพ่ือเปDนกรอบแนวทางในการ
บริหารงานคณะสงฆ�เปDนอย/างดีโดยเฉพาะในเรื่องคณะสงฆ�ต#องอยู/ภายใต#การปกครองของมหาเถร
สมาคมและเรื่องการแต/งต้ังถอดถอนพระอุป>ชฌาย� เจ#าอาวาส รองเจ#าอาวาส ผู#ช/วยเจ#าอาวาส
พระภิกษุอันเก่ียวกับตําแหน/งการปกครองคณะสงฆ�ตําแหน/งอ่ืนๆ และไวยาวัจกรให#เปDนไปตาม
หลักเกณฑ�และวิธีกําหนดในกฎมหาเถรสมาคมแต/พระสงฆ�ส/วนมากมีระดับการปฏิบัติตามหลักและ
วิธีการในการบริหารจัดการของการบริหารงานพระสังฆาธิการอยู/ในระดับปานกลางค/อนข#างน#อย ซ่ึง
ถือได#ว/าเปDนจุดอ/อนในการบริหารงานคณะสงฆ�และจากแบบสอบถามปลายเปKดมีแนวโน#มตอบไป
ในทางเดียวกันว/าพระสงฆ�ในระดับปกครองขาดความสามัคคีและมีการเล/นพรรคเล/นพวกเพ่ือ
ผลประโยชน�ในการเลื่อนตําแหน/งสมณศักด์ิด#วยซ่ึงถือได#ว/าเปDนภาวะการเมืองในองค�กรทําให#ได#รับ
ความยุติธรรมไม/เท/ากันในวงการสงฆ�ป>จจุบัน จากผลการศึกษาประสิทธิภาพการบริหารงานคณะสงฆ�
ในเขตอําเภอปWาซาง จังหวัดลําพูน ผู#วิจัยได#กําหนดประเด็นเพ่ือเสนอแนะดังนี้ 
 1. ด#านการวางแผนการบริหารงานคณะสงฆ� ควรมีการวางแผนร/วมกันอย/างเปDนระบบ 
และต/อเนื่องผู#บริหารควรให#ความสําคัญต/อการวางแผนมากกว/านี้ 
 2. ด#านการจัดองค�การการบริหารงานคณะสงฆ� ควรมีการจัดบุคคลท่ีจะนํามาเปDน
คณะกรรมการบริหารวัดให#เหมาะสมโดยยึดความรู#ด#านการบริหารอย/างมีส/วนร/วม 
 3. ด#านผู#นําการบริหารงานคณะสงฆ� ผู#นําควรการจัดกิจกรรมด#านต/างๆ ควรให#บุคลากร
ภายในวัดและให#ทุกชุมชนมีส/วนร/วมทุกกิจกรรม 
 4. ด#านการควบคุมดูแลการบริหารงานคณะสงฆ� ควรมีการประเมินผลหลากหลายรูปแบบ
ท้ังท่ีเปDนนามธรรมและรูปธรรม ทักษะปฏิบัติมีการประเมินผลตามสภาพท่ีแท#จริง 
 5. ด#านป>ญหาพระสงฆ�ระดับปกครองขาดความสามัคคี และมีการเล/นพรรค เล/นพวก นั้น
ทางมหาเถรสมาคมควรมีการใช#หลักธรรมาภิบาลในปกครองคณะสงฆ�และในการการพิจารณาเลื่อน
สมณศักด์ิด#วย นอกจากนี้ควรท่ีจะให#ศรัทธาประชาชนท่ัวไปได#มีส/วนในการตรวจสอบพิจารณาการ
เลื่อนสมณศักด์ิด#วยก็จะทําให#เกิดความเปDนธรรมต/อทุกฝWาย  
 พระธนดล นาคพิพัฒน� (2551) ได#วิจัยเรื่อง “การบริหารกิจการคณะสงฆ� จังหวัดบุรีรัมย�” 
ซ่ึงผลการวิจัย สรุปว/า พระสังฆาธิการในจังหวัดบุรีรัมย�มีบทบาทในการบริหารกิจการคณะสงฆ�โดย
รวมอยู/ในระดับปานกลาง และเม่ือพิจารณาเปDนรายด#าน พบว/า มีการบริหารกิจการคณะสงฆ�ในด#าน
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การปกครองอยู/ในระดับมาก ส/วนด#านศาสนศึกษาการศึกษาสงเคราะห�การเผยแผ/พุทธพระศาสนา
การสาธารณูปการ และการสาธารณสงเคราะห�อยู/ในระดับปานกลาง ส/วนผลการเปรียบเทียบบทบาท
ในการบริหารกิจการคณะสงฆ�จังหวัดบุรีรัมย� พบว/า พระสังฆาธิการท่ีมี อายุ ตําแหน/งพระสังฆาธิการ
จํานวนพรรษา วุฒิการศึกษาทางสามัญการศึกษา ทางธรรมวุฒิการศึกษา ทางเปรียญธรรมและ
ประสบการณ�ในการปฏิบัติหน#าท่ีของพระสังฆาธิการท่ีแตกต/างกันมีบทบาทในการบริหารกิจการคณะ
สงฆ�ไม/แตกต/างกันและข#อเสนอแนะในการบริหารกิจการคณะสงฆ� จังหวัดบุรีรัมย� ควรมีการปกครอง
พระภิกษุสามเณรให#ปฏิบัติตามวินัยอย/างเคร/งครัดมีกองทุนส/งเสริมการศึกษาแก/สามเณรให#ภิกษุ
สามเณรเอาใจใส/ต/อกิจกรรมบางอย/างภายในวัดอย/างเปDนระเบียบ 
 พระครูสังฆรักษ� พศวีร�ธีรป]ฺโญ (2551) ได#วิจัยเรื่อง “บทบาทของพระสังฆาธิการในการ
บริหารกิจการคณะสงฆ�: ศึกษากรณีพระสังฆาธิการในจังหวัดนนทบุรี” ผลการวิจัยพบว/าบทบาทของ
พระสังฆาธิการในการบริหารกิจการคณะสงฆ�โดยรวมอยู/ในระดับมาก ได#แก/ ด#านการควบคุมและ
ส/งเสริมการรักษาความเรียบร#อยดีงาม ด#านการศาสนศึกษา ด#านการศึกษาสงเคราะห� ด#านการเผยแผ/
พระพุทธศาสนา ด#านการสาธารณูปการ และด#านการสาธารณสงเคราะห� พบว/า มีบทบาทอยู/ในระดับ
มากทุกด#าน และเม่ือเปรียบเทียบบทบาทของพระสังฆาธิการ จังหวัดนนทบุรี ท่ีมีจํานวนพรรษาระดับ
การศึกษาสายสามัญศึกษา ทางเปรียญธรรม ประสบการณ�ในการปฏิบัติหน#าท่ีและการสังกัดวัด แต/ละ
ขนาดแตกต/างกันมีบทบาทต/อการบริหารกิจการคณะสงฆ�ในจังหวัดนนทบุรีไม/แตกต/างกัน 
 พระธนดล นาคสุวณฺโณ (2551) ได#วิจัยเรื่อง “การบริหารกิจการคณะสงฆ� จังหวัดบุรีรัมย�” 
โดยมีวัตถุประสงค�เพ่ือศึกษาบทบาทพระสังฆาธิการในการบริหารกิจการคณะสงฆ� ศึกษาเปรียบเทียบ
การบริหารกิจการคณะสงฆ� ป>ญหา อุปสรรค และข#อเสนอแนะในการบริหารกิจการคณะสงฆ� จังหวัด
บุรีรัมย� ซ่ึงผลการวิจัยสรุปว/า พระสังฆาธิการในจังหวัดบุรีรัมย� มีบทบาทในการบริหารกิจการคณะ
สงฆ�โดยรวมอยู/ในระดับปานกลาง และเม่ือพิจารณาเปDนรายด#าน พบว/ามีบทบาทในการบริหารกิจการ
คณะสงฆ�ในด#านการปกครองอยู/ในระดับมาก ส/วนด#านศาสนศึกษา การศึกษาสงเคราะห� การเผยแผ/
พระพุทธศาสนา การสาธารณูปการ และการสาธารณสงเคราะห�อยู/ในระดับปานกลาง ส/วนผลการ
เปรียบเทียบบทบาทในการบริหารกิจการคณะสงฆ� จังหวัดบุรีรัมย� พบว/า พระสังฆาธิการท่ีมีอายุ 
ตําแหน/งพระสังฆาธิการ จํานวนพรรษา วุฒิการศึกษาทางสามัญ การศึกษาทางธรรม วุฒิการศึกษา
ทางเปรียญธรรม และประสบการณ�ในการปฏิบัติหน#าท่ีของพระสังฆาธิการท่ีแตกต/างกัน มีบทบาทใน
การบริหารกิจการคณะสงฆ�ไม/แตกต/างกัน และข#อเสนอแนะในการบริหารกิจการคณะสงฆ�จังหวัด
บุรีรัมย� ควรมีการปกครองพระภิกษุ สามเณร ให#ปฏิบัติตามพระวินัยอย/างเคร/งครัด มีกองทุนส/งเสริม
ด#านการศึกษาแก/พระภิกษุ สามเณร ให#พระภิกษุ สามเณร เอาใจใส/ต/อกิจกรรม ด#านพระพุทธศาสนา 
ให#พระภิกษุ สามเณร ดําเนินกิจกรรมบางอย/างภายในวัดอย/างมีระเบียบ 
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 พระมหาสุดใจ คุนาพันธ� (2551) ได#วิจัยเรื่อง  “การนํานโยบายการเผยแผ/พระพุทธศาสนา
ไปปฏิบัติ: ศึกษาเฉพาะกรณีบทบาทมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย” พบว/า ผู#บริหาร  
คณาจารย� เจ#าหน#าท่ีของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยมีการนํานโยบายการเผยแผ/
พระพุทธศาสนาไปปฏิบัติ ด#านกระบวนการนํานโยบายการเผยแผ/พระพุทธศาสนาไปปฏิบัติใน
ประเทศไทย อยู/ ในระดับ “มาก” ด#านความคิดเห็นในเรื่องของการนํานโยบายการเผยแผ/
พระพุทธศาสนาไปปฏิบัติของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยอยู/ในระดับ “ปานกลาง” 
และด#านป>ญหาอุปสรรคในการนํานโยบายการเผยแผ/พระพุทธศาสนาไปปฏิบัติของมหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรราชวิทยาลัยอยู/ในระดับ“น#อย” 
 ฉลอง  พันธ�จันทร� และคนอ่ืนๆ (2551) การส/งเสริมศักยภาพของพระสงฆ�ในการพัฒนา
ชุมชนบ#านท/าขอนยาง อําเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม มีวัตถุประสงค�เพ่ือค#นหาศักยภาพของ
พระสงค�ในงานพัฒนา 5 ด#าน ตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ� พ.ศ. 2535 คือ ด#านการปกครอง
การศึกษาสงเคราะห� การเผยแผ/ศาสนธรรม การสาธารณสงเคราะห� และสาธารณูปการ และเพ่ือ
ส/งเสริมให#พระสงฆ�ได#แสดงศักยภาพต/อชุมชนอย/างมีประสิทธิภาพ โดยศึกษาวัดในชุมชนบ#านท/าขอน
ยาง 3 แห/ง คือ วัดมหาผล วัดเจริญผล และวัดสว/างวารี เก็บข#อมูลโดยการสังเกต การมีส/วนร/วมใน
กิจกรรมการพัฒนาและการสัมภาษณ�แล#วนําข#อมูลมาตรวจสอบความถูกต#อง วิเคราะห�ข#อมูลและ
นําเสนอในเชิงพรรณนา จากนั้นได#สะท#อนกลับข#อมูลให#แก/พระสงฆ� เพ่ือส/งเสริมให#ท/านได#แสดง
ศักยภาพได#อย/างมีประสิทธิภาพ ผลการวิจัยพบว/า พระสงฆ�ในชุมชนท/าขอนยางท้ังในอดีตและ
ป>จจุบันเปDนผู#มีบทบาทในการพัฒนาชุมชนอย/างมาก ในอดีตวัดเปDนศูนย�กลางในการจัดกิจกรรมของ
ชุมชนในทุกๆ ด#าน พระสงฆ�ได#รับการยอมรับในฐานะผู#นํา โดยเฉพาะในด#านการศึกษาและ
สาธารณูปการ ป>จจุบันชุมชนบ#านท/าขอนยางได#เปลี่ยนแปลงไปอย/างรวดเร็ว โดยเก่ียวข#องกับเง่ือนไข
การเกิดข้ึนของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม และการกลายเปDนเมืองของชุมชน วัดและพระสงฆ�จึงลด
บทบาทลงไปอย/างมากชุมชนมองพระสงฆ�ในฐานะเปDนผู#ทําพิธีกรรมเท/านั้น 
 การค#นหาศักยภาพของพระสงฆ�ท่ีเปDนเจ#าอาวาส พบว/า พระครูอุดมพัฒนคุณ เจ#าอาวาส
วัดเจริญผล มีศักยภาพด#านการเผยแผ/ศาสนธรรม สาธารณสงเคราะห�และสาธารณูปการ เพราะเปDนท่ี
ศรัทธาของชุมชน โดยเฉพาะการทําพิธีกรรมต/างๆ ส/วนพระครูปริยัติโสภิต เจ#าอาวาสวัดสว/างวารี  ถือ
ว/าเปDนพระสงฆ�ท่ีมีบทบาทมาก โดยเฉพาะด#านการปกครองซ่ึงมีตําแหน/งเปDนรองเจ#าคณะอําเภอ
รับผิดชอบฝWายการศึกษา ได#จัดการศึกษาสงเคราะห�แก/พระภิกษุสามเณรท้ังในวัดและนอกวัด ส/วน
การเผยแผ/ ศาสนธรรม และสาธารณูปการก็ได#ทําควบคู/กันไปด#วย ส/วนพระอธิการสงเมือง ฐิตธมฺโม 
เจ#าอาวาสวัดมหาผล มีบทบาทไม/ชัดเจนท้ังท่ีวัดมหาผลในอดีตเปDนวัดประจําของเจ#าเมืองท/าขอนยาง 
ท้ังนี้ อาจเปDนเพราะท/านมีสุขภาพไม/แข็งแรง ประกอบกับเปDนผู#สันโดษ เง่ือนไขท่ีทําให#พระสงฆ�แต/ละ
รูปมีศักยภาพท่ีแตกต/างกัน เนื่องมาจากพ้ืนฐานทางการศึกษา กล/าวคือ พระครูอุดมวัฒนคุณ จบ
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การศึกษานักธรรมชั้นเอก และปริญญาโท พระครูปริยัติโสภิต จบการศึกษาเปรียญธรรม 6 ประโยค  
และปริญญาตรี ส/วนพระอธิการสงเมือง จบนักธรรมชั้นเอก และชั้นประถมศึกษาปYท่ี 4 เท/านั้น 
 แนวทางการส/งเสริมศักยภาพของพระสงฆ�ในการพัฒนา นอกจากจะส/งเสริมให#มีความรู#
ความเข#าใจในหลักศาสนธรรม พิธีกรรมท่ีถูกต#องแล#ว ควรส/งเสริมให#ท/านรู#จักประยุกต�หลักธรรม  
และการใช#เทคโนโลยีในการพัฒนาตามศักยภาพ เพ่ือให#วัดกลับมามีบทบาทอีกครั้ง ท้ังนี้นักวิชาการ
ด#านศาสนาและด#านอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข#อง ควรเข#ามามีส/วนร/วมในการส/งเสริมให#ท/านมีความรู#ท้ังทางธรรม
และทางโลกให#มากข้ึน ซ่ึงจะเปDนการเสริมศักยภาพของท/านในการพัฒนาชุมชนควบคู/การพัฒนาจิตใจ
อย/างมีประสิทธิภาพ พระมหาทองดี อกิ]ฺจโน (ตรีตระการ) (2552) ได#ทําการศึกษาเรื่อง “ความ
คิดเห็นของพระภิกษุต/อภาวะผู#นําในการบริหารกิจการคณะสงฆ� เขตภาษีเจริญและเขตบางแค
กรุงเทพมหานคร” ผลการวิจัยพบว/าพระภิกษุท่ีมีอายุต/างกันมีความคิดเห็นต/อภาวะผู#นําไม/แตกต/างกัน 
 พระครูปลัดทรงศักด์ิ กนฺตวีโร (บํารุงราษฎร�) (2552) การเปรียบเทียบความคิดเห็นในการ
บริหารวัดปากน้ําภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร โดยจําแนกตามป>จจัยส/วนบุคคล ได#แก/ สถานภาพ อายุ
จํานวนปYท่ีบวช วุฒิการศึกษาสามัญ วุฒิการศึกษาทางธรรม และวุฒิการศึกษาทางบาลี พบว/า ป>จจัย
ส/วนบุคคลท่ีทําให#พุทธศาสนิกชนมีความคิดเห็นแตกต/างกัน ได#แก/ สถานภาพ อายุ จํานวนปYท่ีบวช 
วุฒิการศึกษาสามัญวุฒิ การศึกษาทางธรรม และวุฒิการศึกษาทางบาลี โดยมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ 0.05 สรุปความได#ว/าหลักการบริหารงานคณะสงฆ�สมัยใหม/จําเปDนต#องอาศัยวิทยาการด#านการ
จัดการบริหารเข#ามาสนับสนุนองค�กร เพ่ือเสริมพลังการบริหารจัดการให#มีประสิทธิภาพประสิทธิผล
พัฒนาทรัพยากรมนุษย�ขององค�กรอย/างต/อเนื่องสมํ่าเสมอ รวมท้ังใช#เทคโนโลยีสมัยใหม/เข#ามา
สนับสนุนด#านฐานข#อมูล การสร#างบุคลากรในองค�กรให#มีความสามารถในการบริหารจัดการ มีการ
ตรวจสอบประเมินผลการปฏิบัติงานอย/างสมํ่าเสมอ การสร#างความเปDนธรรม ความเสมอภาคใน
องค�กร การสร#างทีมงานท่ีมีประสิทธิภาพมีการประสานประโยชน�สร#างความร/วมมือ การกระจาย
อํานาจท่ีเหมาะสมจะเปDนแนวทางในการบริหารจัดการสมัยใหม/ 
 พระมหาจตุพร ญาณวีโร (คําพูน) (2552) ซ่ึงได#ทําการศึกษาเรื่อง “ความคิดเห็นของ
บุคลากรท่ีมีต/อการบริหารงานศูนย�ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย�ในเขตจังหวัดนนทบุรี” 
ผลการวิจัยพบว/าระดับการศึกษาของบุคลากรท่ีต/างกันมีความคิดเห็นต/อการบริหารงานศูนย�ศึกษา
พระพุทธศาสนา    วันอาทิตย�ในเขตจังหวัดนนทบุรีไม/แตกต/างกัน 
 ทองอินทร� มนตรี (2552) ซ่ึงได#วิจัยเรื่อง “ความพึงพอใจต/อคุณภาพการบริการของ
ประชาชนตามหลักธรรมาภิบาลของสถานีตํารวจนครบาลจักรวรรดิ กรุงเทพมหานคร” ผลการวิจัย
พบว/าประชาชนท่ีมีอาชีพแตกต/างกัน มีระดับความพึงพอใจต/อคุณภาพการบริการตามหลักธรรมาภิบาล
ของสถานีตํารวจนครบาลจักรวรรดิต/างกันอย/างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.01 
 สุรพันธ�  สุวรรณศรี (2552) ได#ศึกษาเรื่อง การสร#างความสงบสุขในสังคม: การศึกษา
แนวทางบูรณาการกระบวนการเผยแผ/พระพุทธศาสนาและคริสต�ศาสนาในภาคอีสาน ผลการวิจัย
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พบว/า ลักษณะการเผยแผ/พระพุทธศาสนามีส/วนประกอบสําคัญ คือ เนื้อหาท่ีสอนต#องก/อให#เกิด
คารวะธรรม สามัคคีธรรม และป>ญญาธรรม เก่ียวกับตัวผู#ฟ>ง คํานึงถึงและสอนให#เหมาะสมความรู#
ความสามารถของแต/ละบุคคล ปรับวิธีการเผยแผ/ให#เหมาะสมกับบุคคล เก่ียวกับตัวผู#เผยแผ/ ต#องสร#าง
ความสนใจให#เกิดข้ึนแก/ตน สร#างบรรยากาศแห/งการเผยแผ/ สอนให#เกิดความเข#าใจในเนื้อหาเปDน
สําคัญ และกระบวนการเผยแผ/พุทธศาสนา พระสงฆ�ได#นําหลักธรรมไปประยุกต�ใช#กับสภาพแวดล#อม
ของสังคม ขนมธรรมเนียมประเพณี ตลอดจนอุปนิสัย และระดับภูมิป>ญญา ของผู#ฟ>งแต/ละกลุ/มด#วย
การเข#าหาผู#นําทางศาสนา ผู#นําทางการเมืองการปกครอง และผู#นําทางเศรษฐกิจ โดยการ
เปลี่ยนแปลงคําสอน และหลักความเชื่อบางประการของศาสนาเดิม ให#เหมาะสมกับสภาพสังคมและ
วัฒนธรรมของชุมชน มีการเข#าเยี่ยมตามบ#านเพ่ือให#การบริการสังคมสงเคราะห� การบําบัดทางจิต 
และการศึกษาแก/สังคม ด#วยการสนทนาธรรม บรรยายธรรมและตอบป>ญหาธรรมะ พร#อมท้ังนําเสนอ
หลักคําสอนท่ีเปDนแก/นแท#ของพระพุทธสาสนา โดยปรับตัวเองให#เข#ากับวัฒนธรรมของท#องถ่ินในด#าน
ภาษา ด#านอาหาร ด#านพิธีกรรม และจารีตประเพรีระบบความเชื่อ มุ/งท่ีจะให#พุทธศาสนานิกชนได#นํา
หลักธรรมท่ีดีและถูกต#องไว#ประพฤติปฏิบัติในการดําเนินวิถีชีวิตประจําวัน 
 พระมหาอานนท� อานนฺโท (2552) ได#วิจัยเรื่อง “การบริหารกิจการคณะสงฆ�ในเขตจังหวัด
ชุมพรกับการประยุกต�ใช#หลักภิกขุอปริหานิยธรรม 7” ผลการศึกษาวิจัยมีดังนี้ การประยุกต�ใช#หลัก
ภิกขุอปริหานิยธรรม 7 ในการบริหารกิจการคณะสงฆ� พบว/า พระสังฆาธิการในจังหวัดชุมพรโดย
ส/วนมากแล#วได#นําหลักภิกขุอปริหานิยธรรม 7 ไปใช#ในการบริหารกิจการคณะสงฆ�โดยภาพรวมอยู/ใน
เกณฑ�ท่ีมาก โดยพระสังฆาธิการในจังหวัดชุมพรได#ดําเนินการประชุมพระภิกษุสามเณรในพ้ืนท่ีเขต
ปกครอง เปDนประจําและยังมีการประชุมร/วมกันระหว/างคณะสงฆ�กับผู#นําชุมชน พร#อมกันนี้ยังมีการ
ประเมินผล ให#ความสําคัญในการประชุมโดยสละเวลาเข#าร/วมประชุม มีการวางกฎระเบียบ ให#แก/
คณะสงฆ�ด#วยการรณรงค�ให#วัดเปDนสถานท่ีปลอดบุหรี่  มีการยกย/องพระมหาเถระผู#ทําคุณงามความดี
และเชิดชูให#เปDนเกียรติประวัติ ทําความเข#าใจการบริหารงานตามจารีตพระพุทธศาสนา มีการอนุรักษ�
ธรรมชาติโดยให#ความรู#ถึงประโยชน�ของธรรมชาติ ท้ังนี้ยังส/งเสริมการปรับภูมิทัศน�ภายในอาวาสใน
เขตปกครองให#เปDนลานธรรม เปKดโอกาสให#ผู#มาเยือนได#มีการสนทนาแลกเปลี่ยนความรู#ทางด#าน
ธรรมะ ทําให#เกิดความรู#ความเข#าใจหลักธรรมและส/งผลให#เกิดทัศนะใหม/ๆ ในหลักธรรมคําสอนทาง
พุทธศาสนา 
 การเปรียบเทียบระดับการประยุกต�ใช#หลักภิกขุอปริหานิยธรรม 7 ในการบริหารกิจการ
คณะสงฆ�ของพระสังฆาธิการในจังหวัดชุมพร จําแนกตามข#อมูลส/วนบุคคลพบว/า ตําแหน/งพระสังฆาธิการ  
วุฒิการศึกษาทางธรรม วุฒิการศึกษาทางเปรียญธรรมและประสบการณ�ในการปฏิบัติหน#าท่ีพระ
สังฆาธิการนั้นมีความแตกต/างกันอย/างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ซ่ึงตรงตามสมมติฐานท่ีต้ังไว# 
ส/วนอายุ พรรษา วุฒิการศึกษาสามัญไม/พบความแตกต/างจึงปฏิเสธสมมติฐานท่ีตั้งไว# 
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 พระมหาสนธยา  ชมพู (2552) ได#วิจัยเรื่องยุทธศาสตร�การเผยแผ/ศาสนธรรมในยุคโลกาภิวัตน� 
กรณีวัดพระธรรมกายและวัดหนองปWาพง ผลของการวิจัยพบว/าการประกาศการสอนธรรมะท่ีได#บ/ง
บอกว/า ท้ังสองวัดนี้มีชื่อเสียงและเปDนท่ียอมรับอย/างสูงต/อสาธารณะ และมีความเปDนจริงในการติดต/อ
สัมพันธ� กับสมาชิกซ่ึงได#รับความสําเร็จเปDนอย/างสูงท่ัวโลกวัดท้ังสองได#เปDนตัวอย/างเก่ียวกับการ
บริหารวัดเปDนศูนย�การสอนสมถะและวิป>สสนา เปDนศูนย�กลางการทําบุญสุนทาน เปDนการเรียนรู#
เก่ียวกับชีวิตท่ียิ่งใหญ/ โดยใช#สื่อเชิงพหุ เพ่ือเชื่อมเครือข/ายกับสมาชิกท่ัวโลกโดยผ/านดาวเทียม และท่ี
มีประสิทธิภาพสูงสุด คือ การใช#เทคนิคท่ีก#าวหน#าในการสอนและฝaกอบรมมุ/งม่ันเพ่ือสร#างศักยภาพ
มนุษย� ความรักและความเมตตาเพ่ือแบ/งป>นคุณค/าในการสร#างสันติภาพภายในจิตใจของมนุษยชาติ  
ดังนั้น วัดท้ังสองได#กลายเปDนวัดท่ีมีประสิทธิภาพท่ีดีท่ีสุดในโลก 
 พระมหาชวลิต  ชาตเมธี (2552) ได#วิจัยเรื่อง บทบาทของพระสังฆาธิการในการบริหาร
กิจการคณะสงฆ�: พระสังฆาธิการในจังหวัดภูเก็ตผลการศึกษาวิจัยพบว/า บทบาทของพระสังฆาธิการ
ในการบริหารกิจการคณะสงฆ�ในจังหวัดภูเก็ต พบว/า พระสังฆาธิการในการบริหารกิจการคณะสงฆ�ท้ัง  
6 ด#าน โดยภาพรวมอยู/ในระดับปานกลางและเม่ือจําแนกเปDนรายด#าน พบว/า พระภิกษุสามเณรมีความ
คิดเห็นต/อบทบาทในการบริหารกิจการคณะสงฆ�ของพระสังฆาธิการในจังหวัดภูเก็ตในด#านการปกครองและ
ด#านการสาธารณูปการ อยู/ในระดับมาก ส/วนด#านการเผยแผ/พระพุทธศาสนา ด#านการศาสนศึกษา        
ด#านการสาธารณสงเคราะห�และด#านการศึกษาสงเคราะห�อยู/ในระดับปานกลาง การเปรียบเทียบความ
คิดเห็นเก่ียวกับบทบาทของพระสังฆาธิการในการบริหารกิจการสงฆ� จําแนกตามป>จจัยส/วนบุคคล 
พบว/า พระภิกษุสามเณรในจังหวัดภูเก็ตมีความคิดเห็นแตกต/างกันตามสถานภาพ อายุ จํานวนพรรษา 
วุฒิการศึกษาสามัญ วุฒิการศึกษาทางธรรม อย/างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จึงยอมรับ
สมมติฐานท่ีต้ังไว#ส/วนพระภิกษุสามเณรท่ีมีวุฒิการศึกษาทางเปรียญธรรมต/างกัน มีความคิดเห็นต/อ
บทบาทของพระสังฆาธิการในการบริหารกิจการคณะสงฆ�ในการจังหวัดภูเก็ต ไม/แตกต/างกันจึงปฏิเสธ
สมมติฐานท่ีตั้งไว# 
 พระมหามณเฑียร วรธมฺโม (2552) ได#วิจัยเรื่อง “บทบาทของพระสังฆาธิการในการบริหาร
กิจการคณะสงฆ� จังหวัดพังงา” ผลการวิจัยพบว/าบทบาทของพระสังฆาธิการในการบริหารกิจการ
คณะสงฆ� จังหวัดพังงา โดยภาพรวมอยู/ในระดับปานกลาง และเม่ือพิจารณาเปDนรายด#านพบว/า ด#าน
การสานศึกษาและด#านการศึกษาสงเคราะห�อยู/ในระดับปานกลาง สําหรับด#านอ่ืนๆ คือ ด#านการเผย
แผ/พระพุทธศาสนา ด#านการปกครอง  ด#านสาธารณูปการ และด#านการสาธารณสงเคราะห� อยู/ใน
ระดับมาก ผลการเปรียบเทียบระดับบทบาทของพระสังฆาธิการในการบริหารกิจการคณะสงฆ� จังหวัด
พังงา จําแนกตามสถานภาพส/วนบุคคล คือ ตําแหน/งพระสังฆาธิการ อายุจํานวนพรรษา วุฒิทางการ
ศึกษาสายสามัญ วุฒิการศึกษาทางธรรม และวุฒิทางการศึกษาทางเปรียญธรรม พบว/า พระสังฆาธิ
การท่ีมีอายุและจํานวนพรรษาต/างกัน มีบทบาทในการบริหารกิจการคณะสงฆ�แตกต/างกัน จึงยอมรับ
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สมมติฐานท่ีตั้งไว# ส/วนพระสังฆาธิการท่ีมีตําแหน/ง วุฒิทางการศึกษาสายสามัญ วุฒิทางการศึกษาทาง
ธรรม และวุฒิทางการศึกษาทางเปรียญธรรมต/างกัน มีบทบาทในการบริหารกิจการคณะสงฆ�ไม/
แตกต/างกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานท่ีตั้งไว# 
 ตระกูล  ชํานาญ (2552) ได#ศึกษา ยุทธศาสตร�การพัฒนาทรัพยากรมนุษย�ตามแนวพุทธศาสตร� 
โดยท่ียุทธศาสตร�การพัฒนา พูดถึงแผนการท่ีจะปฏิบัติ วิธีการ รูปแบบพฤติกรรม การกําหนด
ตําแหน/งท่ีจะปฏิบัติการและทัศนวิสัยในการพัฒนาซ่ึงในท่ีนี้หมายถึงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย�ป>จจัย
หลัก (Core Factor) ของการพัฒนาท้ังปวง กําหนดตําแหน/งสําคัญของการพัฒนาไว#ท่ีทรัพยากร
มนุษย�ซ่ึงรวมถึงกายกับใจ (Matter & Mind) ตามหลักยุทธศาสตร� สอดคล#องกับอภิปรัชญาหมวด
ญาณวิทยาท่ีว/าถึงโลกทัศน� หรือระบบความเชื่อ ในแง/ของวิธีการ รูปแบบ และศาสตร�การพัฒนา    
พุทธศาสตร� มีองค�ความรู# ท่ี กําหนดเปDนยุทธศาสตร�ในการพัฒนาได#บรรพชนไทยได# เริ่มถือ
พระพุทธศาสนาในพุทธศตวรรษท่ี 6 ในอาณาจักรอ#ายลาวนําโดยกษัตริย�พระองค�แรกของไทยท่ีนับ
ถือพระพุทธศาสนา มีพระนามว/า ขุนหลวงเม#า ก/อนหน#านั้นในพุทธศตวรรษท่ี 3 ในรัชสมัยของพระ
เจ#าอโศกมหาราช ดินแดนท่ีเรียกว/าสุวรรณภูมิ เชื่อกันว/าได#แก/ดินแดนท่ีเปDนจังหวัดนครปฐมใน
ป>จจุบัน ก็ได#เอาพระพุทธศาสนาท่ีพระเถระสองรูป คือพระโสณเถระกับพระอุตตรเถระนํามาเผยแผ/ 
ต้ังแต/นั้นมาประเทศไทยได#นับถือพระพุทธศาสนาเปDนศาสนาประจําชาติโดยพฤตินัยมาตลอดจนถึง
ป>จจุบัน 
 หลักวิชาการ หรือองค�ความรู#ของพุทธศาสตร�มีหลากหลาย และครอบคลุมเนื้อหาด#าน
ต/างๆ อย/างน/าศึกษาวิจัยเปDนอย/างยิ่ง มีความพร#อมมูลทางด#านองค�ประกอบ เนื้อหา และคุณค/าทาง
จริยธรรมอย/างอเนกประการ จึงเปDนสิ่งท่ีท#าทายอย/างยิ่งสําหรับนักวิชาการท่ีจะศึกษาวิเคราะห�อย/าง  
วิทยาศาสตร�  เพราะพุทธศาสตร�เปDนวิทยาศาสตร�อยู/แล#ว โลกของการศึกษาพุทธศาสตร�จะเปKดกว#าง
ยิ่ง ข้ึน ถ#ามีกระบวนการ (Process) ข้ันตอน (Steps) และระเบียบวิธี  (Methodology) อย/าง
เหมาะสมสอดคล#อง องค�ความรู#ด#านนี้จะถูกนําไปศึกษาประยุกต�  สังเคราะห� เข#ากับองค�ความรู#ด#าน
อ่ืนๆ ส/งผลให#เกิดองค�ความรู# (Knowledge) อย/างมหาศาลกับผู#สนใจ และชาวพุทธท่ัวไป ท้ังระดับ
สําคัญ (Mainstream) และทางเลือก (Altenative) 
 องค�ความรู#ทางพุทธศาสตร�มีนัยสําคัญและหลากหลาย สอดคล#องกับวิชาการด#านอ่ืนท้ังใน
แง/วิชาการเอง และในด#านเปZาหมาย (Goals) วัตถุประสงค� (Objective) ของการนําไปใช#เพ่ือให#รับผล
ในบั้นปลายของการศึกษาปฏิบัติ ดําเนินการตามปรัชญาของศาสตร�แขนงอ่ืน ยุทธศาสตร�การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย�  ท่ีจะศึกษาวิธีการของพุทธศาสตร� เปDนกรณีศึกษาในเรื่องนี้  การพัฒนา 
(Developmnent) หมายถึงการกระทําให#ดีข้ึนเจริญข้ึน คือความเจริญก#าวหน#าและการเปลี่ยนแปลง
อย/างสร#างสรรค� เพ่ือคุณภาพชีวิตของประชาชนส/วนใหญ/ดีข้ึนกว/าเดิม 
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 การพัฒนาหมายถึงการ เปลี่ยนแปลงท่ีมีการวางแผนเอาไว#อย/างชัดเจน ท้ังระยะสั้น ระยะ
กลาง และยาว องค�ประกอบของการพัฒนา ประกอบด#วยป>จจัยดังนี้ 1) ป>จจัยภายใน (Intemal 
Factors) เช/น แรงขับ (Drives) ทางจิตวิทยา ป>จจัยทางชีวะวิทยาและ 2) ป>จจัยภายนอก (Extemal  
Factors) เช/น การเมือง แผนการนโยบาย วัฒนะธรรม ขนบธรรมเนียม กฎหมาย ป>จจัยทางสังคม
วิกฤตการณ�และสงคราม 
 



บทที่  3 
วิธีดําเนินการวิจัย   

 
 การศึกษาเรื่องตัวแบบการบริหารคณะสงฆ�ในเขตปกครองคณะสงฆ�ภาค 4 ผู"วิจัยใช"การวิจัย
แบบผสานวิธี (Mixed Research Method) โดยส9วนแรกจะทําการศึกษาเชิงปริมาณ (Quantitative  
Research) เพ่ือให"เกิดความน9าเชื่อถือในข"อมูลเชิงประจักษ� และวิเคราะห�ให"ทราบถึงเหตุผลท่ีมีส9วน
สัมพันธ�กันกับข"อมูลในเชิงคุณภาพ และอุดช9องว9างจุดด"อยของข"อมูลเชิงคุณภาพ ส9วนท่ีสองจะ
ศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เพ่ือให"ทราบถึงประเด็นของการศึกษาในรายละเอียด
ท่ีสําคัญ และมีความครอบคลุมในเนื้อหาสาระสําคัญท่ีทําการศึกษาอย9างครบถ"วน พร"อมกันนั้น ในการ
วิจัยเชิงคุณภาพจะทําให"ได"ทราบถึงข"อมูลเชิงลึก (In-depth) ท่ีมีรายละเอียดชัดเจนสามารถนํามา
วิเคราะห�ในเชิงตรรกะได" (Analytic Induction) ดังนั้น เพ่ือให"การวิจัยเปOนไปตามระเบียบ วิธีการ 
ผู"วิจัยจะนําเสนอวิธีการวิจัยตามลําดับ  
 
3.1 การวิจัยเชิงปริมาณ 
 ในส9วนของการวิจัยเชิงปริมาณนั้น ผู"วิจัยได"กําหนดลําดับข้ันของการวิจัยให"เปOนระบบ และ
เพ่ือเชื่อมโยงให"เห็นประเด็นสําคัญท่ีสอดคล"องกับปPจจัยเหตุท่ีสําคัญของการพัฒนาการบริหารคณะสงฆ� 
ในเขตการปกครองคณะสงฆ�ภาค 4 ซ่ึงจะนําไปสู9ความรู" ความเข"าใจอย9างถ9องแท" และเปOนระบบ 
ดังนั้นผู"วิจัยจึงได"กําหนด หัวข"อสําคัญในการวิจัยเชิงปริมาณตามประเด็นดังต9อไปนี้ 
 3.1.1  วัตถุประสงค�ของการวิจัยเชิงปริมาณ 
  การวิจัยเรื่อง ตัวแบบการบริหารคณะสงฆ�ในเขตปกครองคณะสงฆ�ภาค 4 ในงานวิจัย
เชิงปริมาณนี้ เพ่ือท่ีจะทราบถึงสภาพปPจจุบันปPญหาด"านการพัฒนาการบริหารคณะสงฆ�ในเขตการ
ปกครองคณะสงฆ�ภาค 4 
 3.1.2  ประชากรและกลุ9มตัวอย9าง 
  1) ประชากร ได"แก9คณะสงฆ�ระดับผู"บริหารท่ีเปOนพระสังฆาธิการระดับเจ"าคณะ
จังหวัด เจ"าคณะอําเภอและเจ"าคณะตําบล พระลูกวัดครู-อาจารย� ในโรงเรียนพระปริยัติธรรม ในเขต
การปกครองสงฆ�ภาค 4 ทุกคน/รูป 
  2) กลุ9มตัวอย9าง ได"แก9 คณะสงฆ�ระดับผู"บริหารท่ีเปOนพระสังฆาธิการระดับเจ"าคณะ
จังหวัด เจ"าคณะอําเภอ และเจ"าคณะตําบล พระลูกวัดครู-อาจารย� ในโรงเรียนพระปริยัติธรรมในเขตการ
ปกครองสงฆ�ภาค 4 ซ่ึงได"มาด"วยวิธีการสุ9มอย9างง9าย (Simple Random Sampling) รวม 350 รูป/คน ดังนี้ 
  จังหวัดนครสวรรค� 
  พระลูกวัด    จํานวน 60 คน    
  พระสังฆาธิการ       จํานวน 25 คน       
  ครู-อาจารย�ในโรงเรียนพระปริยัติธรรม   จํานวน 15 คน       
  รวม     จํานวน  100 คน       
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  จังหวัดกําแพงเพชร 
  พระลูกวัด     จํานวน 40 คน       
  พระสังฆาธิการ     จํานวน 25 คน       
  ครู-อาจารย�ในโรงเรียนพระปริยัติธรรม     จํานวน 10 คน       
  รวม       จํานวน  75 คน       
  จังหวัดพิจิตร 
  พระลูกวัด      จํานวน 40 คน       
  พระสังฆาธิการ      จํานวน 25 คน       
  ครู-อาจารย�ในโรงเรียนพระปริยัติธรรม     จํานวน 10 คน       
  รวม       จํานวน  75 คน      
  จังหวัดเพชรบูรณ� 
  พระลูกวัด     จํานวน 60 คน     
  พระสังฆาธิการ        จํานวน 25 คน 
  ครู-อาจารย�ในโรงเรียนพระปริยัติธรรม        จํานวน 15 คน       
  รวม      จํานวน  100 คน       
  การวิจัยเชิงปริมาณในหลายกรณีไม9อาจท่ีจะทําการศึกษาหรือหาข"อมูลได"โดยตรง
จากประชากรท่ีมีจํานวนมากได"  วิธีการในการศึกษาจึงจําเปOนต"องอาศัยหลักการกําหนดกลุ9มตัวอย9าง
ท่ีได"มาตรฐานอธิบายอ"างอิงข"อมูลย"อนกลับไปยังกลุ9มประชากรได"  ท้ังนี้วิธีการทางสถิติสามารถแก"ไข
ปPญหาดังกล9าวได"  ซ่ึงวิธีการประมาณขนาดตัวอย9างโดยใช"สูตรของ  Taro  Yamane  ถือว9าเปOนท่ี
นิยมในหมู9นักวิจัย  โดยมีสูตรการคํานวณ  ดังนี้ 

  2Ne1
N  n
+

=  

 
  n  หมายถึง ขนาดของกลุ9มตัวอย9าง 
  N หมายถึง ขนาดของประชากรท่ีใช"ในการวิจัย 
  e หมายถึง ค9าเปอร�เซ็นต�ความคลาดเคลื่อนจากกลุ9มตัวอย9าง 
  ผู"ศึกษากําหนดขนาดตัวอย9างโดยใช"ความเชื่อม่ันร"อยละ 95 และยอมให"เกิด 
ความคลาดเคลื่อนร"อยละ 5  (e= 0.05) ดังนั้นการวิจัยเลือกตัวอย9างท่ีจําแนกตามกลุ9ม โดยใช"วิธีสุ9ม
ตัวอย9างแบบหลายข้ัน (Multi-Stage Sampling) จนได"จํานวนครบตามสัดส9วนท่ีกําหนดจํานวนกลุ9ม
ตัวอย9างใช"ตามสูตร Taro  Yamane  (1960 อ"างถึงใน  สุวิมล  ติรกานนท�, 2549) ความคลาดเคลื่อน
ร"อยละ 5 
 3.1.3 เครื่องมือท่ีใช"ในการรวบรวมข"อมูล 
  เครื่องมือท่ีใช"ในการศึกษาครั้งนี้ เปOนแบบสอบถาม ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้ 
  ตอนท่ี 1 เปOนแบบสอบถามตรวจสอบรายการ (Check List) เพ่ือสอบถามข"อมูล
ท่ัวไปของผู"ตอบแบบสอบถาม จํานวน 3 ข"อ 
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  ตอนท่ี 2 เปOนแบบสอบถามการปฏิบัติด"านการบริหารคณะสงฆ� ในเขตการปกครอง
คณะสงฆ�ภาค 4 ใน 6 ด"าน คือ 1) การปกครอง 2) การศาสนศึกษา 3) การศึกษาสงเคราะห� 4) การ
เผยแผ9 5) การสาธารณูปการ และ 6) การสาธารณสงเคราะห� เปOนเครื่องมือชนิดแบบสอบถามแบบ
มาตราส9วนประมาณค9า (Rating Scale) 4 ระดับจํานวน 42 ข"อ 
  ตอนท่ี 3 เปOนแบบสอบถามสภาพปPญหาอุปสรรค และแนวทางการพัฒนาในการ
บริหารคณะสงฆ�เขตปกครองคณะสงฆ�ภาค 4 ใน 6 ด"าน คือ 1) การปกครอง 2) การศาสนศึกษา      
3) การศึกษาสงเคราะห� 4) การเผยแผ9 5) การสาธารณูปการ และ 6) การสาธารณสงเคราะห� เปOน
เครื่องมือแบบสอบถามชนิดปลายเปjด จํานวน 6 ข"อ 
 3.1.5 การสร"างเครื่องมือเก็บรวบรวมข"อมูล 
  เครื่องมือท่ีใช"ในการวิจัยครั้งนี้เปOนแบบสอบถามท่ีผู"วิจัยสร"างข้ึนตามแนวคิด ทฤษฎี 
ตํารา และเอกสารงานวิจัยท่ีเก่ียวข"องในสมรรถภาพการพัฒนาการบริหารคณะสงฆ� ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้ 
  แบ9งโครงสร"างของแบบสอบถามเปOน 4 ส9วนประกอบด"วย 
  ตอนท่ี 1 เปOนข"อมูลสถานภาพพ้ืนฐานของผู"ตอบแบบสอบถามจํานวน 3 ข"อ เปOน
แบบเลือกตอบ 
  ตอนท่ี 2 เปOนแบบสอบถาม (Questionnaire) การปฏิบัติด"านการบริหารคณะสงฆ� 
ในเขตการปกครองคณะสงฆ�ภาค 4 ใน 6 ด"าน คือ 1) การปกครอง 2) การศาสนศึกษา 3) การศึกษา
สงเคราะห� 4) การเผยแผ9 5) การสาธารณูปการ และ 6) การสาธารณสงเคราะห�เปOนเครื่องมือชนิด
แบบสอบถามแบบมาตราส9วนประมาณค9า (Rating Scale) 4 ระดับจํานวน 42 ข"อ ดังนี้ 
  4  หมายถึง ระดับการปฏิบัติมากท่ีสุด   
  3  หมายถึง ระดับการปฏิบัติมาก   
  2  หมายถึง ระดับการปฏิบัติน"อย   
  1  หมายถึง ระดับการปฏิบัติน"อยท่ีสุด  
 3.1.5 การทดสอบแบบสอบถาม 
  1) หาความแม9นตรง (Validity) โดยการนําแบบสอบถามท่ีสร"างเสร็จ เสนอประธาน
และกรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ� เพ่ือขอความเห็นชอบและนําเสนอต9อผู"เชี่ยวชาญ แล"วนํามา
ปรับปรุงแก"ไขให"เหมาะสม จํานวน 5 ท9าน ท่ีมีความเชี่ยวชาญด"านพฤติกรรมศาสตร� ด"านศาสนศาสตร� 
ด"านบริหารการพัฒนา เพ่ือพิจารณาท้ังในด"านเนื้อหาสาระและโครงสร"างของคําถาม รูปแบบของ
แบบสอบถาม ตลอดจนภาษาท่ีใช"และตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ โดยหาค9าดัชนีความสอดคล"อง
ตามวัตถุประสงค�รายข"อ (Index of Item-Objective Congruence: IOC) (สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ�, 
2538) ได"ค9าดัชนีความสอดคล"องต้ังแต9 0.5 ถึง 1.0 
  2) การหาค9าความเชื่อม่ัน ผู"วิจัยนําแบบสอบถามไปทดสอบกับกลุ9มตัวอย9างกับกลุ9ม
ประชาชนท่ีไม9ใช9กลุ9มตัวอย9างท่ีใช"ในการวิจัย จํานวน 30 คน หลังจากนั้น ทําการทดสอบหาความ
เชื่อม่ัน (Reliability) โดยการคํานวณค9าสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha Coefficient) ตามวิธีของครอนบัค 
(Cronbach) (Cronbach, 1971) ได"ค9าความเชื่อม่ันของแบบสอบถามท้ังหมด เท9ากับ 0.85 
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 3.1.6 การเก็บรวบรวมข"อมูล 
  ผู"วิจัยได"นําแบบสอบถามประกอบการสัมภาษณ�ไปเก็บรวบรวมข"อมูลกับกลุ9มตัวอย9าง
ในเขตการปกครองสงฆ�ภาค 4 เปOนจํานวน 350 ตัวอย9าง และเก็บแบบสอบถามคืนทันทีด"วยตนเอง 
 3.1.7 การวิเคราะห�ข"อมูล 
  ผู"วิจัยได"นําข"อมูลท่ีเก็บรวบรวมได"และผ9านการตรวจสอบแล"วนํามาวิเคราะห� ดังนี้ 
ตอนท่ี 1 ข"อมูลสถานภาพพ้ืนฐานของผู"ตอบแบบสอบถาม ได"แก9 ตําแหน9ง วุฒิทางการศึกษาและ
อายุ/พรรษา วิเคราะห�โดยใช"สถิติบรรยาย ได"แก9 จํานวน ร"อยละ  
  ตอนท่ี 2 ข"อมูลการปฏิบัติในการบริหารจัดการคณะสงฆ�ในเขตปกครองสงฆ�ภาค 4
โดยใช"เกณฑ�ของชูศรี วงษ�รัตนะ (2541) วิเคราะห�โดยใช"สถิติบรรยายด"วยร"อยละ ค9าเฉลี่ย และส9วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน และหาปPจจัยท่ีมีอิทธิพลต9อการบริหารจัดการคณะสงฆ�ในเขตปกครองสงฆ�ภาค 4 
ใช"การวิเคราะห�การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) 
  การวิเคราะห�ข"อมูลเชิงปริมาณ โดยการแปลผล ซ่ึงแบ9งเปOน 3 ชั้น คือ มาก ปานกลาง 
ตํ่า ดังนั้น การแปลผล เปOนดังนี้ 
  1.00 – 2.00  แปลผลว9า ตํ่า 
  2.01 – 3.00  แปลผลว9า ปานกลาง 
  3.01 – 4.00 แปลผลว9า มาก 
 
3.2 การวิจัยเชิงคุณภาพ 
 3.2.1 พ้ืนท่ีการวิจัย 
  การวิจัยครั้งนี้ได"เลือกพ้ืนท่ีดําเนินการเก็บรวบรวมข"อมูลจํานวน 4 จังหวัด ได"แก9      
1) จังหวัดพิจิตร 2) จังหวัดนครสวรรค� 3) จังหวัดกําแพงเพชร และ 4) จังหวัดเพชรบูรณ� 
 3.2.2 ประชากรและกลุ9มตัวอย9าง 
  ประชากรและกลุ9มตัวอย9าง คือ ผู"ท่ีมีส9วนเก่ียวข"องกับการพัฒนาการบริหารคณะ
สงฆ�ในเขตการปกครองคณะสงฆ�ภาค 4 แบ9งออกเปOน 4 กลุ9ม ดังนี้ 
  กลุ9มท่ี 1 กลุ9มท่ีผู"วิจัยจะเก็บข"อมูลด"วยการสัมภาษณ�เชิงลึก (In-depth Interview) 
โดยผู"วิจัยเลือกกลุ9มตัวอย9างแบบเจาะจง เปOนพระสังฆาธิการระดับเจ"าคณะอําเภอและจังหวัด พระนัก
บริหาร และผู"เชี่ยวชาญด"านการศาสนา จังหวัดละ 10 รูป/คนรวม 40 รูป/คน 
  กลุ9มท่ี 2 ผู"วิจัยเก็บข"อมูลแบบสนทนากลุ9ม (Focus Group) โดยผู"วิจัยเลือกกลุ9ม
ตัวอย9างแบบเจาะจง เปOนพระสังฆาธิการระดับเจ"าคณะอําเภอและจังหวัด พระนักบริหาร ผู"เชี่ยวชาญ
ด"านการศาสนา และประชาชนท่ัวไป ในจังหวัดท่ีเปOนพ้ืนท่ีวิจัย จังหวัดละ 1 ครั้ง ครั้งละ 15 คน รวม
ท้ังสิ้นจํานวน 60 คน 
  กลุ9มท่ี 3 กลุ9มท่ีผู"วิจัยจะเก็บข"อมูลด"วยการประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) โดย
ผู"วิจัยเลือกกลุ9มตัวอย9างแบบเจาะจง โดยนําผู"แทนจากพระสังฆาธิการระดับเจ"าคณะอําเภอและ
จังหวัด พระนักบริหาร ผู"เชี่ยวชาญด"านการศาสนา และประชาชนท่ัวไปจํานวน 50 รูป/คน มาร9วม
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แสดงความคิดเห็นเพ่ือกําหนดวิธีการหรือแนวทางในการพัฒนาการบริหารคณะสงฆ�ในเขตการ
ปกครองคณะสงฆ�ภาค 4 ท่ีเหมาะสม  
 3.2.3 เครื่องมือท่ีใช"ในการวิจัย 
  1) แบบสัมภาษณ� (Interview) เปOนแบบสัมภาษณ�เชิงลึกแบบมีโครงสร"างชนิด
ปลายเปjด (Structural In-depth Interview) จํานวน 1 ฉบับ เพ่ือศึกษา (1) แนวนโยบายภาครัฐ 
สภาพปPจจุบัน ปPญหาในการบริหารคณะสงฆ�ในเขตการปกครองคณะสงฆ�ภาค 4 (2) การจัดการการ
บริหารคณะสงฆ�ในเขตการปกครองคณะสงฆ�ภาค 4 ของหน9วยงานต9างๆ ท่ีเก่ียวข"อง (3) การพิจารณา
ตัวแบบการบริหารคณะสงฆ�ในเขตการปกครองคณะสงฆ�ภาค 4 ท่ีเหมาะสม และ (4) ความคิดเห็น
และข"อเสนอแนะแนวการบริหารคณะสงฆ�ในเขตการปกครองคณะสงฆ�ภาค 4 ให"ประสบความสําเร็จ 
  2) แนวทางการสนทนากลุ9ม (Focus Group) เพ่ือศึกษา (1) แนวนโยบายภาครัฐ 
สภาพปPจจุบัน ปPญหาในการบริหารคณะสงฆ�ในเขตการปกครองคณะสงฆ�ภาค 4 (2) การจัดการการ
บริหารคณะสงฆ�ในเขตการปกครองคณะสงฆ�ภาค 4 ของหน9วยงานต9างๆ ท่ีเก่ียวข"อง (3) การพิจารณา
ตัวแบบการบริหารคณะสงฆ�ในเขตการปกครองคณะสงฆ�ภาค 4 ท่ีเหมาะสม และ (4) ความคิดเห็น
และข"อเสนอแนะแนวการบริหารคณะสงฆ�ในเขตการปกครองคณะสงฆ�ภาค 4 ให"ประสบความสําเร็จ
ผู"เข"าร9วมสนทนากลุ9มสามารถตอบคําถามได"อย9างอิสระ โดยข"อมูลท่ีได"จะเปOนข"อมูลระดับปฐมภูมิ 
(Primary Data) ท้ังหมด เพ่ือให"ได"รับทราบภาพสะท"อนข"อเท็จจริงตรงตามกรอบแนวคิด  
 3.2.4 การเก็บรวบรวมข"อมูล 
  1) การเก็บข"อมูลจากเอกสาร (Documentary Study) เปOนการเก็บข"อมูลใน
ลักษณะข"อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) จากหนังสือและเอกสารงานวิชาการต9างๆ ท้ังท่ีเปOน
หนังสือ และสื่อสิ่งพิมพ�อิเล็กทรอนิกส� ได"แก9 ผลงานวิจัย วิทยานิพนธ� งานเขียนทางวิชาการ บทความ
ทางวิชาการ ตลอดจนหนังสือพิมพ� วารสาร นิตยสาร สื่อสิ่งพิมพ�ประเภทต9างๆ ในการนี้ผู"วิจัยจะเลือก
เฉพาะในส9วนท่ีเชื่อมโยง หรือท่ีมีส9วนสัมพันธ�กับเนื้อหาสาระ และกรอบแนวคิดในการวิจัย และเปOน
ข"อมูลท่ีมีส9วนสัมพันธ�กับบทสัมภาษณ� 
  2) การเก็บข"อมูลจากการสัมภาษณ� (Interview) การวิจัยครั้งนี้ใช"วิธีการสัมภาษณ�
เชิงลึก (In-depth Interview) ท้ังการสัมภาษณ�แบบก่ึงทางการ (Semi-Formal Interview) และการ
สัมภาษณ�แบบไม9เปOนทางการ (Information Interview) ดําเนินการสัมภาษณ�กับผู"ให"ข"อมูลสําคัญ 
(Key Informant) จํานวน 40 คน โดยข"อมูลท่ีได"จะเปOนข"อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ท้ังหมดทําให"
ทราบภาพสะท"อนข"อเท็จจริงตามกรอบแนวคิด โดยมีข้ันตอนการดําเนินการ ดังนี้ 
   (1) ข้ันเตรียมการสัมภาษณ� ได"แก9 ก9อนลงสนามในการเก็บรวบรวมข"อมูลโดย
การสัมภาษณ�ผู"วิจัย เริ่มต"นด"วยการนัดหมาย วัน เวลา สถานท่ี ท่ีจะสัมภาษณ�กลุ9มตัวอย9าง โดยผู"วิจัย
จะต"องศึกษาประเด็นคําถามท่ีใช"ในการสัมภาษณ�ผู"ให"ข"อมูล เตรียมและศึกษาวิธีใช"เครื่องมือในการ
บันทึกเสียง เตรียมสมุดจดบันทึก และอุปกรณ�ต9างๆ ให"พร"อมก9อนดําเนินการสัมภาษณ� 
   (2) ข้ันการสัมภาษณ�  ได"แก9  ก9อนการสัมภาษณ�ผู" วิจั ยจะสนทนาสร"าง
ความคุ"นเคยกับผู"ให"สัมภาษณ� แจ"งวัตถุประสงค�ของการสัมภาษณ� อธิบายเหตุผลและขออนุญาตใช"
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เครื่องบันทึกเสียงในขณะสัมภาษณ� รวมท้ังแจ"งให"ทราบว9าข"อมูลต9างๆ ท่ีบันทึกเสียงไว"ผู"วิจัยจะเก็บไว"
เปOนความลับ หากผู"ให"สัมภาษณ�ไม9ประสงค�ท่ีจะให"บันทึกเสียงในช9วงใด ผู"วิจัยก็จะไม9บันทึกเสียงเลย 
  3) การเก็บข"อมูลจากการสนทนากลุ9ม (Focus Group) การวิจัยครั้งนี้ใช"วิธีการการ
สนทนากลุ9ม ดําเนินการสนทนากลุ9มกับผู"บริหารองค�กรปกครองส9วนท"องถ่ิน ผู"นําท"องถ่ิน และ
ประชาชนในชุมชน จํานวน 4 จังหวัด จังหวัดละ 5 คน รวม 60 รูป/คน โดยข"อคําถามท่ีใช"จะเปOน
เพียงแนวทางในสนทนากลุ9ม โดยข"อมูลท่ีได"จะเปOนข"อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ท้ังหมดทําให"ทราบ
ภาพสะท"อนข"อเท็จจริงตามกรอบแนวคิด โดยมีข้ันตอนการดําเนินการ ดังนี้ 
   (1) ข้ันเตรียมสนทนากลุ9ม ได"แก9 ก9อนลงสนามในการเก็บรวบรวมข"อมูลโดย
สนทนากลุ9มผู"วิจัย เริ่มต"นด"วยการนัดหมาย วัน เวลา สถานท่ี ท่ีจะสนทนากลุ9มกับกลุ9มตัวอย9าง โดย
ผู"วิจัยจะต"องศึกษาประเด็นคําถามท่ีใช"ในการสนทนากลุ9ม ผู"ให"ข"อมูล เตรียมและศึกษาวิธีใช"เครื่องมือ
ในการบันทึกเสียง เตรียมสมุดจดบันทึก และอุปกรณ�ต9างๆ ให"พร"อมก9อนดําเนินการสนทนากลุ9ม 
   (2) ข้ันการสนทนากลุ9ม ได"แก9 ก9อนการสนทนากลุ9มผู"วิจัยจะสนทนาสร"าง
ความคุ"นเคยกับผู"ร9วมสนทนากลุ9ม แจ"งวัตถุประสงค�ของการสนทนากลุ9ม อธิบายเหตุผลและขอ
อนุญาตใช"เครื่องบันทึกเสียงในขณะสนทนากลุ9ม รวมท้ังแจ"งให"ทราบว9าข"อมูลต9างๆ ท่ีบันทึกเสียงไว"
ผู"วิจัยจะเก็บไว"เปOนความลับ หากผู"ร9วมสนทนากลุ9ม ไม9ประสงค�ท่ีจะให"บันทึกเสียงในช9วงใด ผู"วิจัยก็จะ
ไม9บันทึกเสียงเลย 
  4) การเก็บข"อมูลจากการประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) เปOนวิธีการเก็บ
รวบรวมข"อมูลเพ่ือให"ได"แนวทางในการพัฒนาการบริหารคณะสงฆ�ในเขตการปกครองคณะสงฆ�ภาค 4 
ท่ีเหมาะสม โดยมีผู"เชี่ยวชาญในแต9ละด"านท่ีเก่ียวข"องเปOนผู"ให"ข"อมูลกับตัวผู"ศึกษาเอง จํานวน 50 คน 
และทําการบันทึกเปOนลายลักษณ�อักษรและบันทึกเสียงเก็บไว"เพ่ือนํามาสรุปผลการศึกษา เพ่ือนําเสนอ
ตัวแบบการพัฒนาการบริหารคณะสงฆ�ในเขตการปกครองคณะสงฆ�ภาค 4 ท่ีเหมาะสมบูรณ�ต9อไป  
 3.2.5 การวิเคราะห�ข"อมูล 
  1) ข"อมูลท่ีได"จากการศึกษาเอกสาร ใช"วิธีการวิเคราะห�เอกสารเนื้อหา (Content 
Analysis) นําเสนอข"อมูลด"วยวิธีการพรรณนา 
  2) ข"อมูลท่ีได"จากการสัมภาษณ� (Interview) ใช"วิธีการวิเคราะห�แบบอุปนัย 
(Analytic Induction) โดยนําข"อมูลมาเรียบเรียงและจําแนกอย9างเปOนระบบ จากนั้นนํามา
ตีความหมาย เชื่อมโยงความสัมพันธ�และสร"างข"อสรุปจากข"อมูลต9างๆ ท่ีรวบรวมได" โดยทําไปพร"อมๆ 
กับการเก็บรวบรวมข"อมูลท้ังนี้เพ่ือจะได"ศึกษาประเด็นต9างได"ลึกซ้ึง เม่ือประเด็นใดวิเคราะห�แล"วไม9มีความ
ชัดเจนก็จะตามไปเก็บข"อมูลเพ่ิมเติมในประเด็นต9างๆ เหล9านั้น เพ่ือตอบคําถามหลักตามวัตถุประสงค�ของ
การวิจัยข"อมูลเชิงคุณภาพได"นํามาวิเคราะห�เพ่ือหาความเชื่อมโยง ความสัมพันธ�เชิงทฤษฎี 
  3) ข"อมูลท่ีได"จากการสนทนากลุ9ม (Focus Group) ใช"วิธีการวิเคราะห�แบบอุปนัย 
(Analytic Induction) โดยนําข"อมูลมาเรียบเรียงและจําแนกอย9างเปOนระบบ จากนั้นนํามาตีความหมาย 
เชื่อมโยงความสัมพันธ�และสร"างข"อสรุปจากข"อมูลต9างๆ ท่ีรวบรวมได" โดยทําไปพร"อมๆ กับการเก็บ
รวบรวมข"อมูล ท้ังนี้เพ่ือจะได"ศึกษาประเด็นต9างได"ลึกซ้ึง เม่ือประเด็นใดวิเคราะห�แล"วไม9มีความชัดเจนก็
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จะตามไปเก็บข"อมูลเพ่ิมเติมในประเด็นต9างๆ เหล9านั้น เพ่ือตอบคําถามหลักตามวัตถุประสงค�ของการวิจัย
ข"อมูลเชิงคุณภาพได"นํามาวิเคราะห�เพ่ือหาความเชื่อมโยง ความสัมพันธ�เชิงทฤษฎี 
  4) การตรวจสอบและการวิเคราะห�ข"อมูล ในข้ันแรกผู"วิจัยได"ตรวจสอบว9าได"ข"อมูล
เพียงพอแล"วหรือยัง ข"อมูลนั้นได"ตอบปPญหาของการวิจัยแล"วหรือไม9 หากผู"วิจัยพบว9าได"ข"อมูลท่ีไม9
ตรงกัน ผู"วิจัยจะตรวจสอบว9าข"อมูลท่ีแท"จริงเปOนอย9างไร ซ่ึงผู"วิจัยได"เลือกวิธีการตรวจสอบข"อมูลท่ีใช"
กันมากในการวิจัยเชิงคุณภาพคือการตรวจสอบข"อมูลแบบสามเส"า (Triangulation) ดังต9อไปนี้ 
(Denzin, 1970) 
   (1) การตรวจสอบสามเส"าด"านข"อมูล (Data Triangulation) คือ การพิสูจน�ว9า
ข"อมูลท่ีผู"วิจัยได"มานั้นถูกต"องหรือไม9 วิธีการตรวจสอบ คือ การตรวจสอบแหล9งของข"อมูล แหล9งท่ีมา
ท่ีจะพิจารณาในการตรวจสอบ ได"แก9 (1) แหล9งเวลา ถ"าเวลาต9างกันข"อมูลท่ีได"รับจะเหมือนกันหรือไม9 
(2) แหล9งสถานท่ี ถ"าสถานท่ีต9างกันข"อมูลท่ีได"รับจะเหมือนกันหรือไม9 (3) แหล9งบุคคล ถ"าบุคคลผู"ให"
ข"อมูลเปลี่ยนไปข"อมูลจะเหมือนเดิมอยู9อีกหรือไม9 
   (2) การตรวจสอบสามเส"าด"านผู"วิจัย (Investigator Triangulation) คือ การ
ตรวจสอบว9า ข"อมูลท่ีผู"วิจัยลงไปเก็บแต9ละครั้งจะแตกต9างกันอย9างไร ในกรณีท่ีไม9แน9ใจในคุณภาพของ
ผู"รวบรวมข"อมูลสนาม ผู"วิจัยได"ปรับเปลี่ยนตัวผู"วิจัยให"มีหลายคนข้ึน 
   (3) การตรวจสอบสามเส"าด"านทฤษฎี (Theory Triangulation) คือการตรวจสอบ
ว9า ถ"าใช"แนวคิดทฤษฎีท่ีแตกต9างไปจากเดิมจะทําให"การตีความข"อมูลแตกต9างกันมากน"อยเพียงใด 
   (4) การตรวจสอบสามเส"าด"านวิธีรวบรวมข"อมูล (Methodology Triangulation) คือ
การใช"วิธีเก็บรวบรวมข"อมูลต9างๆ กัน เพ่ือรวบรวมข"อมูลเรื่องเดียวกัน เช9น ใช"วิธีการสังเกตควบคู9กับ
การซักถามพร"อมกัน นั้นก็คือการศึกษาข"อมูลจากแหล9งเอกสารประกอบด"วยนั้นเอง 
   (5) การสร"างบทสรุปและการพิสูจน�บทสรุป เปOนการนําแนวคิด ทฤษฎี งานวิจัย
ต9างๆ ทางวิชาการ มาสร"างเปOนบทสรุปร9วมกับข"อมูลท่ีเชื่อถือได"อีกครั้งหนึ่ง โดยเน"นความเชื่อมโยง 
เพ่ือนําไปสู9การพิสูจน�ท่ีเปOนรูปธรรมและตรงต9อข"อเท็จจริงท่ีปรากฏ  
   (6) นําเสนอองค�ประกอบของตัวแบบการพัฒนาการบริหารคณะสงฆ�ในเขตการ
ปกครองคณะสงฆ�ภาค 4 ให"อาจารย� ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ�พิจารณาความเหมาะสมแล"วนํา
ข"อเสนอแนะมาปรับปรุงแก"ไขให"สมบูรณ�ยิ่งข้ึน 
   (7) การตรวจสอบโดยผู"เชี่ยวชาญ โดยผู"วิจัยได"ทําการร9างตัวแบบการบริหาร
คณะสงฆ�ในเขตการปกครองคณะสงฆ�ภาค 4 แล"วจัดส9งให"ผู" เชี่ยวชาญและผู" มีส9วนได"ส9วนเสีย
ตรวจสอบว9า รายการท่ีปรากฏอยู9ในตัวแบบสามารถนําไปปฏิบัติได"จริงหรือไม9 หลังจากให"ผู"เชี่ยวชาญ
และผู"มีส9วนได"ส9วนเสียตรวจสอบแล"ว จึงดําเนินการปรับปรุงแก"ไขตามท่ีได"รับขอเสนอแนะ  
 3.2.6 การสร"างตัวแบบการพัฒนาการบริหารคณะสงฆ�ในเขตการปกครองคณะสงฆ�ภาค 4
มีการดําเนินงานดังนี้ 
  1) กําหนดโครงสร"าง องค�ประกอบ ความสัมพันธ�ของข"อมูลท่ีได"จากการวิจัยเชิง
ปริมาณและเชิงคุณภาพ นํามาเรียบเรียงสังเคราะห� และนํามาใช"ออกแบบองค�ประกอบท่ีสําคัญของ
ตัวแบบ 
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  2) กําหนดขอบข9ายเนื้อหาสําหรับการพัฒนาการบริหารคณะสงฆ�ในเขตการ
ปกครองคณะสงฆ�ภาค 4 โดยการตรวจสอบผู"เชี่ยวชาญและผู"มีส9วนได"ส9วนเสีย จํานวน 20 รูป/คน มี
ข้ันตอนการดําเนินงานดังนี้ 
   (1) จัดทําร9างตัวแบบการพัฒนาการบริหารคณะสงฆ�ในเขตการปกครองคณะ
สงฆ�ภาค 4   
   (2) จัดส9งร9างตัวแบบการพัฒนาการบริหารคณะสงฆ�ในเขตการปกครองคณะ
สงฆ�ภาค 4 ให"ผู"เชี่ยวชาญและผู"มีส9วนได"ส9วนเสีย จํานวน 20 รูป/คน ตรวจสอบ 
   (3) ปรับปรุงแก"ไขตามข"อเสนอแนะของผู"เชี่ยวชาญและผู"มีส9วนได"ส9วนเสีย
จํานวน 20 รูป/คน 
   (4) เสนออาจารย� ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ�พิจารณาความเหมาะสมและนํา
ข"อเสนอแนะมาปรับปรุงแก"ไขให"สมบูรณ�ยิ่งข้ึน 



บทที่ 4 
ผลการวิเคราะห�ข�อมูล 

 
 การศึกษาเรื่องตัวแบบการบริหารคณะสงฆ�ในเขตการปกครองคณะสงฆ�ภาค 4 ผู"วิจัยได"
ทําการศึกษาข"อมูลในประเด็นความเป,นมา สภาพป.จจุบันป.ญหาและการพัฒนาตัวแบบการบริหาร
คณะสงฆ�ในเขตการปกครองคณะสงฆ�ภาค 4 เก็บข"อมูลจากหลากหลายวิธีท้ังการศึกษาเอกสารการ
สัมภาษณ�เชิงลึก การสังเกต การสนทนากลุ6ม และการประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือให"ได"ข"อมูลท่ี
หลากหลายและสามารถยืนยันข"อเท็จจริงได" นําข"อมูลมาวิเคราะห�และแปลความหมายอย6างเป,น
ระบบ ผู"วิจัยขอเสนอผลการวิจัยตามลําดับดังนี้ 
 ส6วนท่ี 1 นโยบายของคณะสงฆ�เก่ียวกับการบริหารคณะสงฆ� สภาพป.จจุบัน ป.ญหาในการ
บริหารคณะสงฆ�ในเขตการปกครองคณะสงฆ�ภาค 4 
 ส6วนท่ี 2 แนวทางการจัดการการบริหารคณะสงฆ�ในเขตการปกครองคณะสงฆ�ภาค 4 
 ส6วนท่ี 3 ตัวแบบการบริหารคณะสงฆ�ในเขตการปกครองคณะสงฆ�ภาค 4  
 ดังรายละเอียดต6อไปนี้ 
 ส6วนท่ี 1 นโยบายของคณะสงฆ�เก่ียวกับการบริหารคณะสงฆ� สภาพป.จจุบัน ป.ญหาในการ
บริหารคณะสงฆ�ในเขตการปกครองคณะสงฆ�ภาค 4 
  การบริหารคณะสงฆในเขตปกครองคณะสงฆ� ภาค 4 
  วิสัยทัศน� (Vision) “คณะสงฆ�ในเขตการปกครองคณะสงฆ�ภาค 4  เป,นศูนย�รวมแห6ง
พลังศรัทธา พัฒนาคณะสงฆ�แบบบูรณาการตามหลักไตรสิกขา คือ บ"าน วัด โรงเรียน โดยการมีส6วน
ร6วมของชุมชน” 
  พันธกิจ (Mission) 
  1. พัฒนาระบบการปกครองคณะสงฆ�ภาค 4 ให"เป,นท่ียอมรับของพระสงฆ�และ
สามเณรทุกระดับ 
  2. พัฒนาและยกระดับคุณภาพ มาตรฐานการศาสนศึกษาทุกระดับ 
  3. จัดและส6งเสริมการศึกษาสงเคราะห�อย6างท่ัวถึงมีคุณภาพ 
  4. พัฒนาระบบการเผยแผ6พระพุทธศาสนาให"ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ 
  5. บูรณะพัฒนาและสร"างศาสนวัตถุอย6างเหมาะสมตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
  6. ประสานความร6วมมือกับทุกภาคส6วนในการส6งเสริมกิจกรรมสาธารณสงเคราะห�
โดยใช"หลักหลักไตรสิกขา  
  ประเด็นยุทธศาสตร� (Strategies) 
  1. พัฒนา ปรับปรุง ส6งเสริมการออกกฏ ระเบียบ ข"อบังคับ และนําไปใช"ในการ
ปกครองคณะสงฆ�ภาค 4 ให"เกิดประโยชน�สูงสุดและเป,นท่ียอมรับ 
  2. ส6งเสริมให"วัดจัดให"มีสถานศึกษาและการจัดการศึกษาท่ีมีระดับคุณภาพและได"
มาตรฐานสากล 
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  3. พัฒนาบุคลากร จัดหาสื่อ และเครื่องมือสื่อสารท่ีทันสมัยและมีคุณภาพในการเผย
แผ6พระพุทธศาสนา 
  4. ส6งเสริมการมีส6วนร6วมของทุกภาคส6วนในการจัดการศึกษาสงเคราะห�ได"อย6างท่ัวถึง
มีคุณภาพ 
  5. บูรณะพัฒนาและสร"างศาสนวัตถุอย6างเหมาะสมตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
  6. ประสานความร6วมมือกับทุกภาคส6วนโดยใช"หลักหลักไตรสิกขา  
  เปRาประสงค� (Goal) 
  1. การใช"บังคับใช"กฏ ระเบียบ ข"อบังคับ ในเขตปกครองคณะสงฆ�ภาค 4 ต"องเป,นไป
ด"วยความเท่ียงตรง เป,นธรรม และเสมอภาค 
  2. วัด ท่ีจั ดให" มีสถานศึกษาและการจัดการศึกษาจะต"อง มี คุณภาพและได"
มาตรฐานสากล 
  3. พระภิกษุ สามเณรและศาสนบุคคลในวัดได"รับการฝVกอบรมท่ีดีมีคุณภาพอย6างท่ัวถึง  
  4. การมีส6วนร6วมของทุกภาคส6วนในการจัดการศึกษาสงเคราะห�มีความต6อเนื่อง 
  5. การบูรณะพัฒนาและสร"างศาสนวัตถุของวัดต"องเป,นไปปตามระเบียบ แบบแผนท่ี
เหมาะสม 
  6. ทุกวัดในเขตการปกครองใช"หลักหลักไตรสิกขาในการพัฒนา 
  กลยุทธ� 
  1. เน"นการใช"กฏ ระเบียบ ข"อบังคับ ท่ีเป,นธรรมและต6อเนื่อง 
   1.1 ใช"กระบวนการมีส6วนร6วมในการพัฒนาและแก"ไขป.ญหา 
   1.2 ปรับปรุง แก"ไข กฏ ระเบียบ ข"อบังคับให"เหมาะสมกับสถานการณ�ป.จจุบัน  
   1.3 การเข"าสู6 ตําแหน6งของพระสังฆาธิการทุกระดับ จะต"องเป,นผู" ท่ีมีความรู" 
ความสามารถตามเกณฑ�ท่ีกําหนด 
   1.4 เน"นการใช"เทคโนโลยีการสื่อสารในการพัฒนา 
  2. สร"างโอกาสทางการศาสนศึกษาและการเรียนรู"ตลอดชีวิต 
   2.1 พระภิกษุ สามเณร ทุกรูปจะต"องได"รับการศึกษาเล6าเรียนพระปริยัติธรรมท้ัง
แผนกธรรม/แผนกบาลีทุกชั้นทุกประโยค 
   2.2 เปYดโอกาสให"พระภิกษุ สามเณร ทุกรูปได"รับการศึกษาในพระปริยัติธรรม
แผนกสามัญ จนถึงระดับอุดมศึกษา 
   2.3 พัฒนาบุคลากรทางการศึกษา และรูปแบบการจัดการศาสนศึกษาท่ี
หลากหลายและสอดคล"องกับวุฒิภาวะของผู"เรียน 
   2.4 พัฒนาหลักสูตรและแบบเรียนพระปริยัติธรรมให"เหมาะสมแก6 พระภิกษุ
สามเณร 
  3. ยกระดับการเผยแผ6พระพุทธศาสนาให"สอดคล"องกับสถานการณ�ป.จจุบัน 
   3.1 พัฒนาพระธรรมทูต พระนักเผยแผ6 พระจริยานิเทศก�และพระธรรมกถึกให"มี
ความรู"ความชํานาญเพียงพอ ต6อเนื่อง ให"ครอบคลุมทุกวัด 
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   3.2 ใช"เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารท่ีเหมาะสม ทันสมัยในการเผยแผ6
พระพุทธศาสนา 
   3.3 ส6งเสริมการจัดต้ังสถานีวิทยุเพ่ือการเผยแผ6พระพุทธศาสนาครอบคลุมทุกอําเภอ 
  4. พัฒนาการศึกษาสงเคราะห�ตามแนววิถีพุทธ 
   4.1 พัฒนาด"านบริหารจัดการตามหลักพุทธวิธีและธรรมาภิบาล 
   4.2 พัฒนาศูนย�ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย�ตามหลักไตรสิกขา 
   4.3 ส6งเสริมการมีส6วนร6วมในทุกภาคส6วนในชุมชน 
  5. พัฒนาวัดให"เป,นศูนย�รวมพลังศรัทธาของชุมชน  
   5.1 จัดให"วัดเป,นอุทยานการศึกษาของชุมชน 
   5.2 จัดให"วัดเป,นศูนย�สุขภาพของชุมชน 
   5.3 จัดให"วัดเป,นสถานท่ีประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู"ของชุมชน 
   5.4 ส6งเสริมบทบาทของวัดให"เป,นผู"นําทางจิตวิญญาณ 
   5.5 อํานวยความสะดวกในการบําเพ็ญกุศลตามสมควร 
   5.6 เป,นศูนย�กลางในการจัดกิจกรรมทางด"านวัฒนธรรมและประเพณีของชุมชน 
  โครงสร"างการบริหารคณะสงฆ�ในป.จจุบัน 
  โครงสร"างการบริหารคณะสงฆ�เป,นสิ่งท่ีมีความจําเป,นต"องมีการดําเนินการจัด
โครงสร"างให"เหมาะสม เพ่ือการบริหารได"อย6างมีประสิทธิภาพ การปกครองคณะสงฆ�ของไทยใน
ป.จจุบันจึงได"กําหนดให"มีรูปแบบการปกครองหรือการบริหารคณะสงฆ� โดยเริ่มต้ังแต6 พระสังฆาธิการ
ซ่ึงเป,นพระภิกษุผู"ดํารงตําแหน6งปกครองคณะสงฆ�นับต้ังแต6ตําแหน6งเจ"าคณะภาคจนถึงตําแหน6งผู"ช6วย
เจ"าอาวาสในเขตการปกครองคณะสงฆ�มีสมเด็จพระสังฆราชเป,นประมุขมหาเถรสมาคม แบ6งการ
ปกครองออกเป,น 5 ภูมิภาค การปกครองในส6วนของมหานิกาย คือ หนเหนือ หนใต" หนกลาง และหน
ตะวันออก และคณะธรรมยุติและในระดับภูมิภาคแยกการปกครองออกเป,นภาค จังหวัด อําเภอ 
ตําบลและเจ"าอาวาสตามลําดับ พระภิกษุผู"ดํารงตําแหน6งปกครองคณะสงฆ�มีหน"าท่ีในการบริหาร
กิจการคณะสงฆ�ผู"มีหน"าท่ีในการบริหารกิจการคณะสงฆ� การปกครองคณะสงฆ� หรือการบริหาร
กิจการคณะสงฆ�เพ่ือเป,นการจัดระเบียบการปกครองคณะสงฆ�มีความสงบเรียบร"อยดีงาม 
  การบริหารจัดการคณะสงฆ�ในป.จจุบันท่ีมีความหลากหลายและซับซ"อนมีความจําเป,น
ท่ีพระนักบริหาร หรือเจ"าคณะพระสังฆาธิการต"องเป,นผู"ความรู"ดีและสามารถปฏิบัติตามแนวนโยบาย
ได"ตามอํานาจหน"าท่ีเก่ียวกับงานคณะสงฆ�ท้ัง 6 ด"าน คือการปกครอง การศาสนศึกษา การศึกษา
สงเคราะห� การเผยแผ6การสาธารณูป การและการสาธารณสงเคราะห�ได" เพ่ือความสงบเรียบร"อยดีงาม
แก6คณะสงฆ� การศึกษาข"อมูลในระดับพระสังฆาธิการ คือ การศึกษาข"อมูลพระภิกษุผู"ดํารงตําแหน6ง
ปกครองคณะสงฆ�นับต้ังแต6 ตําแหน6งเจ"าคณะภาค จนถึงตําแหน6งผู"ช6วยเจ"าอาวาสในเขตการปกครอง
คณะสงฆ�ภาค 4 พระภิกษุผู"ดํารงตําแหน6งปกครองคณะสงฆ�มีหน"าท่ีในการบริหารกิจการคณะสงฆ� ผู"มี
หน"าท่ีในการบริหารกิจการคณะสงฆ�คือพระสังฆาธิการ ซ่ึงเรียกได"ว6า เป,นพระนักบริหาร ผู"บริหารท่ีมี
คุณสมบัติ ท้ังความสามารถทางด"านการบริหารจัดการ และความสามารถในการเป,นผู"นํา (Leader) 
หมายถึงพระสังฆาธิการซ่ึงมีผู"ตาม (Followers) คือพระสงฆ�ในสังกัดท่ีตนนั้นดูแลและมีอิทธิพลท่ีจะ
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ทําให"ผู"ตามช6วยกันกําหนดวัตถุประสงค�และบรรลุวัตถุประสงค�นั้น เป,นบุคคลท่ีทําให"องค�การประสบ
ความก"าวหน"า และบรรลุผลสําเร็จ โดยใช"อิทธิพลจูงใจผู"อ่ืนให"ปฏิบัติตามเป,นผู"ตัดสินใจกําหนดป.ญหา
วางแผนและรับผิดชอบต6อความอยู6รอด หรือการพัฒนาขององค�การ พระสังฆาธิการยังมีส6วนทําให"
เกิดวิสัยทัศน�ขององค�การ และพนักงาน ผู"นําจัดเป,นตัวแทนของการเปลี่ยนแปลงการกระทําของผู"นํา
ย6อมมีผลกระทบต6อบุคคลส6วนใหญ6มากกว6าท่ีบุคคลอ่ืนเป,นผู"กระทํา พระสังฆาธิการมีบทบาทท่ีแสดง
ท้ังต6อองค�ประกอบของงาน ซ่ึงพระสังฆาธิการจะต"องเป,นผู"จัดรวบรวมพฤติกรรมและมีอิทธิพลเหนือ
พฤติกรรมของกลุ6มสมาชิกโดยทําให"กลุ6มสมาชิกทํางานได"ผลสําเร็จ และมีบทบาทการแสดงเก่ียวกับ
อารมณ�ได"อย6างมีประสิทธิภาพมีความสามารถในการติดต6อสัมพันธ�อย6างม่ันคง ซ่ึงพระสังฆาธิการเป,น
สื่อกลางท่ีจะประสานความต"องการของกลุ6มสมาชิกให"มีความสัมพันธ�กับการทํางานพระภิกษุสามเณร
ของวัดจะต"องเป,นผู"นําของชุมชนทุกด"านเป,นท่ีพ่ึงของประชาชนสามารถดําเนินกิจกรรมต6างๆ เพ่ือ
เป,นการส6งเสริมให"ประชาชนในชุมชนอยู6ดีกินดีมีความสงบสุขได" รวมท้ังสามารถสอนให"ประชาชน
นําเอาหลักธรรมมาใช"ในชีวิตประจําวันได" หรือสอนให"ประชาชนมีศรัทธาปฏิบัติธรรมตามคําสอนของ
พระพุทธเจ"า การได"ทําให"ชีวิตเขามีความสุขจิตใจสงบมีสมาธิในการประกอบสัมมาชีพเจ"าอาวาสวัด
พระสังฆาธิการก็ต"องเริ่มต"นพัฒนาวัดของตนเองให"พร"อมท่ีจะพัฒนาไปเป,นศูนย�กลางของชุมชน วัดท่ี
จะเป,นศูนย�กลางของชุมชนได"นั้นจะต"องประกอบด"วย 1) พระภิกษุสามเณรของวัดจะต"องเป,นผู"นํา
ของชุมชนทุกด"านเป,นท่ีพ่ึงของประชาชนให"สามารถดําเนินกิจกรรมต6างๆ เพ่ือเป,นการส6งเสริมให"
ประชาชนในชุมชนอยู6ดีกินดีมีความสงบสุขได"รวมท้ังสามารถสอนให"ประชาชนนําเอาหลักธรรมมาใช"
ในชีวิตประจําวันได" หรือสอนให"ประชาชนมีศรัทธาปฏิบัติธรรมตามคําสอนของพระพุทธเจ"า 2) สงบ
ร6มรื่น วัดต"องสงบร6มรื่นมีต"นไม" 3)  สะอาด วัดจะต"องสะอาดบริเวณวัดจะไม6มีสิ่งปฏิกูลต6างๆ             
4) สวยงาม วัดจะต"องมีสิ่งก6อสร"างสวยงามเหมาะกับเศรษฐกิจของชุมชน 5) เสนาสนะ การปลูกสร"าง
เสนาสนะเป,นระเบียบมีแบบแปลนแผนผังท่ีดี 6) ถูกสุขลักษณะ วัดควรจะมีการจัดระเบียบให"ถูก
สุขลักษณะมีระบบการเก็บขยะ การกําจัดขยะมูลฝอย มีทางระบายน้ํา 7) สิ่งแวดล"อมวัดไม6ควรปล6อย
ปละละเลยให"บ"านเรือนราษฎรล้ําเข"ามาในเขตพุทธาวาส และสังฆาวาส 8) สะดวก วัดควรให"ความ
สะดวกแก6ประชาชนท่ีจะเข"ามาในวัด 9) สัดส6วนวัดควรมีผังบริเวณดีกําหนดสัดส6วนท่ีเป,นพุทธาวาส
เขตสังฆาวาส เขตฆราวาส เขตจัดประโยชน�ท่ีพักผ6อนของประชาชนให"แยกจากกันไม6ปะปนกัน 10) 
สร"างเสริมศรัทธา วัดควรสร"างเสริมศรัทธาของประชาชนท่ีมีต6อวัด คือการจัดกิจกรรมทางศาสนาให"
ประชาชนได"มีโอกาสปฏิบัติธรรมจูงใจให"ประชาชนเข"าวัดโดยการสอนธรรมอย6างจริงจัง 11) ความ
สามัคคีในหมู6พระภิกษุ และสามเณร ภายในวัดพระภิกษุสงฆ�สามเณรต"องสามัคคีกันเชื่อฟ.งเจ"าอาวาส
ผู"ปกครองวัดวัดจึงจะสงบเรียบร"อยเป,นท่ีศรัทธาของประชาชน ด"านการศึกษา การศาสนศึกษา 
หมายถึง การศึกษาเล6าเรียนพระธรรมวินัยของพระพุทธศาสนาของบรรพชิต และคฤหัสถ�เป,นกิจการ
ของคณะสงฆ�ประการหนึ่งท่ีสําคัญยิ่งในอํานาจหน"าท่ีของมหาเถรสมาคมมาตรา 15 ตรีมีความตอน
หนึ่งว6า “ควบคุมและส6งเสริมการศาสนศึกษา” ของคณะสงฆ� และในระเบียบการปกครองคณะสงฆ�
ส6วนกลางของกฎมหาเถรมหาสมคมได"กําหนดวิธีดําเนินการควบคุมและส6งเสริมศาสนศึกษาว6า 
“ควบคุมและส6งเสริมการศาสนศึกษาให"ดําเนินไปด"วยดี การจัดการศาสนศึกษาดังกล6าวคณะสงฆ�ได"
กําหนดวัตถุประสงค�ไว"โดยชัดเจนแต6โดยหลักสูตรและเนื้อวิชาแล"วคงอนุมานได"ว6ามีวัตถุประสงค� 9 
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ประการ คือ 1) เพ่ือพระสงฆ�รักษาคนและหมู6คณะ 2) เพ่ือใช"อบรมสั่งสอนพระธรรมวินัยแก6บรรพชิต
และคฤหัสถ� 3) เพ่ือใช"พัฒนาชาติบ"านเมืองด"วยคุณธรรมของศาสนา 4) เพ่ือใช"ในกิจการคณะสงฆ�และ
การศาสนา 5) เพ่ือรักษาหลักพระธรรมวินัยของพระพุทธศาสนา 6) เพ่ือสร"างศาสนทายาทสืบอายุ
พระพุทธศาสนา 7) เพ่ือความม่ันคงแห6งพระพุทธศาสนา 8) เพ่ือความต้ังม่ันแห6งพระสัทธรรม 9) เพ่ือ
ความม่ันคงของประเทศชาติอันเป,นส6วนรวม 
  ผลการบริหารคณะสงฆ�ในป.จจุบัน 
  การศึกษาข"อมูลป.จจัยส6วนบุคคลของผู"ตอบแบบสอบถามคณะสงฆ�ระดับผู"บริหารท่ี
เป,นพระสังฆาธิการระดับเจ"าคณะจังหวัด เจ"าคณะอําเภอ และเจ"าคณะตําบล พระนักบริหาร
ผู"เชี่ยวชาญด"านการศาสนาผู"บริหารองค�กรปกครองส6วนท"องถ่ินและประชาชนท่ัวไปในเขตการ
ปกครองสงฆ�ภาค 4 ผลการวิเคราะห�ข"อมูลด"านป.จจัยส6วนบุคคลของกลุ6มตัวอย6างเก่ียวกับอายุ อายุ
พรรษา ตําแหน6งป.จจุบัน วุฒิทางการศึกษา และพบว6า 
  ในด"านอายุของผู"ตอบแบบสอบถาม พบว6าส6วนใหญ6มีอายุระหว6าง 46-55 ปg ร"อยละ
30.30 รองลงมามีอายุ 56 ปgข้ึนไปร"อยละ 25.10 และมีอายุระหว6าง 36–45 ปg ร"อยละ 22.30 
ตามลําดับ จากข"อมูลสามารถอธิบายได"ว6ากลุ6มตัวอย6างมีอายุค6อนข"างสูง คือ 46–55 ปgข้ึนไปแสดงให"
เห็นว6ากลุ6มตัวอย6างท่ีเป,นพระสงฆ�ครู-อาจารย� และประชาชนท่ัวไปท่ีมีอายุมีบทบาทในด"านการ
บริหารและการทํานุบํารุงศาสนามากกว6าผู"ท่ีมีอายุน"อย หรือท้ังนี้อาจเป,นเพราะการบริหารจัดการ
คณะสงฆ�ยังยึดหลักความอาวุโสทางวัยวุฒิเพ่ือให"การบริหารงานด"านศาสนาได"มีการพัฒนาไปด"วย
ความเรียบร"อย 
  ในด"านอายุพรรษา พบว6า ผู"ตอบแบบสอบถามส6วนใหญ6มีอายุพรรษา 36 พรรษาข้ึนไป
ร"อยละ 28.90 รองลงมามีอายุพรรษา 0 พรรษา ร"อยละ 24.60 และมีอายุพรรษาระหว6าง 1–5 พรรษา    
ร"อยละ 18.30 ตามลําดับ จากข"อมูลสามารถอธิบายได"ว6ากลุ6มตัวอย6างมีจํานวนพรรษาท่ีสูงยังคงมี
บทบาทในการบริหารจัดการคณะสงฆ�ในเขตปกครองคณะสงฆ�ภาค 4 และยังพบว6าเริ่มมีพระสงฆ�    
รุ6นใหม6ท่ีมีอายุพรรษาน"อยกว6า 16 พรรษา ได"เข"ามามีบทบาทในการบริหารคณะสงฆ�เพ่ิมข้ึนอีกด"วย 
  ในด"านการศึกษา ผู"ตอบแบบสอบถามส6วนใหญ6มีวุฒิทางการศึกษาตํ่ากว6าปริญญาตรี
ร"อยละ 45.70 รองลงมา คือ ระดับปริญญาตรี ร"อยละ 38.60 และระดับสูงกว6าปริญญาตรี          
ร"อยละ 15.70 ตามลําดับ จากข"อมูลสามารถอธิบายได"ว6ากลุ6มตัวอย6างส6วนใหญ6มีวุฒิทางการศึกษาใน
ระดับตํ่ากว6าปริญญาตรี อาจเป,นเพราะมีกลุ6มตัวอย6างเป,นประชาชนท่ัวไป ซ่ึงเป,นผู"สูงอายุท่ีไม6อยู6ใน
ระบบการศึกษา ภาคบังคับแต6ท้ังนี้เม่ือพิจารณาวุฒิการศึกษาท่ีสูงข้ึนมา พบว6า มีจํานวนร"อยละของ
กลุ6มตัวอย6างท่ีสูงกว6า แสดงให"เห็นถึงการให"ความสําคัญกับการเพ่ิมระดับวุฒิการศึกษา แก6ตนเอง
เพ่ือท่ีจะนําความรู"มาจัดการงานศาสนาให"เกิดคุณภาพในการบริหารจัดการ และการทํานุบํารุงศาสนา
ต6อไป รายละเอียดดังตารางท่ี 4.1 
 
 
 
 



123 
 

ตารางท่ี 4.1 คุณลักษณะของกลุ6มตัวอย6าง 1 คุณลักษณะของกลุ6มตัวอย6าง (n=350) 
 

รายการ จํานวน ร�อยละ 

อายุ 
19 – 25 ปg 
26 – 35 ปg 
36 – 45 ปg 
46 – 55 ปg 
56 ปgข้ึนไป 

 
36 
42 
78 
106 
88 

 
10.30 
12.00 
22.30 
30.30 
25.10 

อายุพรรษา 
0  พรรษา 
1 -5 พรรษา 
6 – 15 พรรษา 
16 – 25 พรรษา 
26 – 35 พรรษา 
36 พรรษาข้ึนไป 

 
86 
64 
39 
30 
30 
101 

 
24.60 
18.30 
11.10 
8.60 
8.60 
28.90 

วุฒิทางการศึกษา 
ตํ่ากว6าปริญญาตรี 
ปริญญาตรี 
สูงกว6าปริญญาตรี 

 
160 
135 
55 

 
45.70 
38.60 
15.70 

ตําแหน'งป)จจุบัน 
พระลูกวัด 
พระสังฆาธิการ 
ครู-อาจารย�ในโรงเรียนพระปริยัติธรรม 

 
200 
100 
50 

 
57.10 
28.60 
14.3จ 

 
 สภาพ และป.ญหาในการบริหารคณะสงฆ�ในป.จจุบันของคณะสงฆ�ภาค 4 ผู"วิจัยได"
กําหนดประเด็นเนื้อหาตามกรอบการวิจัยจํานวน 6 ด"าน ได"แก6 การปกครองการศาสนศึกษา
การศึกษาสงเคราะห�การเผยแผ6การสาธารณูปการและการสาธารณสงเคราะห� เก็บข"อมูลท้ัง          
เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ผลการวิเคราะห�ข"อมูลมีรายละเอียดดังนี้ 
 1. ด"านการปกครอง 
  ในด"านการปกครองคณะสงฆ�ในเขตปกครองคณะสงฆ�ภาค 4 กลุ6มตัวอย6างให"ข"อมูล
ว6าในด"านการปฏิบัติเก่ียวกับด"านการปกครองคณะสงฆ�อยู6ในระดับมากถึงมากท่ีสุดทุกข"อคําถาม โดย
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ประเด็นคําถามท่ีมีระดับการปฏิบัติมากท่ีสุดคือ การกํากับดูแลและจัดศาสนสมบัติของวัดให"เป,น
ระเบียบเรียบร"อยมีความม่ันคงแข็งแรง ( X  = 3.51, S.D. = 0.60) รองลงมาเป,น การออกระเบียบใน
การอยู6ร6วมกันเป,นหมู6คณะอย6างสันติสุข ( X  = 3.45, S.D. = 0.67) และการควบคุมดูแลการ
ปฏิบัติงานให"เป,นไปตามแบบแผนและประเพณีอันดีงาม ( X  = 3.42, S.D. = 0.63) ตามลําดับ 
รายละเอียดดังตารางท่ี 4.2 
  สําหรับข"อมูลเชิงคุณภาพกลุ6มตัวอย6างให"ข"อมูลว6า การปกครองคณะสงฆ�ไทยใน
ป.จจุบันนั้นมีกฎระเบียบของมหาเถรสมาคม และตามพระราชบัญญัติการปกครองคณะสงฆ� พ.ศ.
2505 และแก"ไขเพ่ิมเติม พ.ร.บ. การปกครองคณะสงฆ� พ.ศ. 2535 การปกครองจึงมีสมเด็จ
พระสังฆราชเป,นประธานมีกรรมการมหาเถระสมาคมเป,นกรรมการ และมีเจ"าคณะเป,นผู"ปกครองดูแล
ตามลําดับถึงเจ"าอาวาส การดูแลปกครองคณะสงฆ�ให"เป,นไปด"วยความเรียบร"อยดีงามต6อสมณสารูป 
และพระศาสนา การมีกฎระเบียบของมหาเถรสมาคมและพระราชบัญญัติปกครองคณะสงฆ� พ.ศ. 2505 
และแก"ไขเพ่ิมเติม พ.ร.บ. การปกครองคณะสงฆ� พ.ศ. 2535 ทําให"การปกครองคณะสงฆ�เกิดความเป,น
ระเบียบเรียบร"อยมากยิ่งข้ึน แต6ถึงกระนั้นการปกครองต"องมีการพัฒนาควบคู6กันไป โดยมีการ
ปรับปรุงในรูปแบบการปกครองของแต6ละจังหวัด อําเภอ ให"สอดคล"องกับสถานการป.จจุบันแต6ต้ังอยู6
บนกฎระเบียบตามท่ีมหาเถรสมาคมกําหนดเม่ือเกิดป.ญหา หรือต"องการพัฒนาจะใช"วิธีการประชุมใน
ระดับจังหวัดให"มากข้ึนเพ่ือแก"ไขปรับปรุงดูแลให"เกิดความสามัคคีกันในเขตการปกครองและมีการ
แนะนําว6ากล6าวตักเตือนกันไม6ให"กระทําผิดกฎ ระเบียบ วินัย และมีการลงโทษตามลําดับ และมีการ
ประชุมสัมมนาย6อยตามอําเภอในการปกครองของตน เพ่ือให"การดําเนินงานเกิดประสิทธิภาพของ
คณะสงฆ� เพ่ือให"ทันตามสถานการณ�โลกท่ีได"เปลี่ยนแปลงไป สิ่งท่ีสําคัญเป,นทําให"ศาสนามีความ
แข็งแกร6งมากข้ึน ป.จจัยท่ีสําคัญมีความเจริญก"าวหน"าของการติดต6อสื่อสารท่ีทันสมัยท่ีทําให"การ
ติดต6อสื่อสารเร็วข้ึนไม6เหมือนในอดีตกว6าจะติดต6อกันได"ใช"เวลาหลายวันจึงเป,นการเปลี่ยนแปลงจาก
อดีตกับป.จจุบัน 
  พระมหาวิเชียร ให"ข"อมูลว6า “....ป.จจุบันนี้การปกครองเริ่มท่ัวถึง การเดินทาง การ
คมนาคมเริ่มดีข้ึนสามารถส6งสิ่งของ และดูแลให"คณะสงฆ�ในการปกครองของตัวเองนั้นอยู6ในระเบียบได"....” 
  การจัดโครงสร"างการบริหารและการปกครองคณะสงฆ�ในป.จจุบันเป,นไปตาม
พระราชบัญญัติคณะสงฆ� พ.ศ. 2505 การตราพระราชบัญญัติฉบับนี้เกิดข้ึนจากความต"องการของบ
รัฐบาลในสมัยนั้นซ่ึงมีจอมพลสฤษด์ิ ธนะรัชต� เป,นนายกรัฐมนตรี ท่ีมุ6งปรับเปลี่ยนรูปแบบการ
ปกครองคณะสงฆ�ให"สอดคล"องกับประเทศของจอมพลสฤษด์ิ ธนะรัชต� ท่ีนิยมการรวมอํานาจการ
ตัดสินใจเด็ดขาดไว" กับผู"นําท่ีเข"มแข็ง จอมพลสฤษด์ิ ธนะรัชต� เห็นว6า การปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยท่ีกําหนดให"มีการถ6วงดุลอํานาจกันนั้น นํามาซ่ึงความล6าช"าและความขาดประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน ดังนั้นจึงเห็นว6า การแยกอํานาจบัญชาการคณะสงฆ�ออกเป,น 3 ทาง คือ สังฆภาค
คณะสังฆมนตรี และคณะวินัยธรตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ� พ.ศ. 2484 เป,นระบบท่ีมีผลบั่นทอน
ประสิทธิภาพในการดําเนินกิจการคณะสงฆ�ให"ต"องประสบอุปสรรคและล6าช"าด"วย เหตุผลดังกล6าว
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คณะรัฐมนตรีจึงได"ลงมติแต6งต้ังคณะกรรมการยกร6างพระราชบัญญัติคณะสงฆ�สมัยใหม6ข้ึนใน       
พ.ศ. 2503 
  โดยมีรูปแบบการปกครองคณะสงฆ�เป,นผลสืบเนื่องมาจากการจําลองให"กับสังคม
อ่ืนๆ นําไปประยุกต�ใช" ระยะเวลาท่ีสถาบันสงฆ�ดํารงต้ังมาอย6างยาวนาน โดยมีผลกระทบการปรับ
รูปแบบเพียงเล็กน"อยตลอดไปถึงการวิวัฒนาการทางประวัติศาสตร�การสงฆ�อย6างน6าสนใจ และสังคม
สงฆ�นี้ เองเป,นรูปแบบทางการปกครองอีกแนวทางหนึ่ง ท่ีจะเป,นทางเลือกให"กับชุมชนสังคม
สถาบันการศึกษาต6างๆ ท่ีกําลังสนใจโลกแห6งการวุ6นวายแก6งแย6งชิงดีชิงเด6นกัน ในป.จจุบันและอาจ
เป,นทางเลือกท่ีเหมาะสมและถูกทางก็ได" ในอนาคตนอันใกล"นี้ดังจะเห็นได"จากมีการส6งเสริมพระสงฆ�
สามเณรให"มีการศึกษาท้ังในด"านบาลี และในมหาวิทยาลัยมากข้ึน 
  ป.จจุบันการปกครองคณะสงฆ�มีการจัดทําให"เป,นระบบมากข้ึนมีการแต6งต้ัง
พระสงฆ�ให"มีหน"าท่ีในการปฏิบัติงานในวัดมีการมอบหมายงานเพ่ือให"พระในปกครองได"รับผิดชอบ
ตามลําดับชั้นระดับศักดินา ซ่ึงจะมีรูปแบบท่ีชัดเจนและมีผู"คอยเป,นผู"ตรวจสอบการปฏิบัติของพระใน
คณะสงฆ�นั้นๆ มีการนําเทคโนโลยีสมัยใหม6เครื่องมือสื่อสารมาใช"มากข้ึน ทําให"มีการติดต6อกันได"
รวดเร็วและฉับไวในการติดต6อประสานงานอ่ืนๆ และมีการจัดสัดส6วนในการปกครองท่ีมีระบบท่ีดี
ชัดเจนในทุกเรื่อง เช6น ระบบในการปกครองในป.จจุบันแบ6งได"เป,นเจ"าคณะหน เจ"าคณะภาค เจ"าคณะ
จังหวัด เจ"าคณะอําเภอ เจ"าคณะตําบล เจ"าอาวาส ซ่ึงจะเห็นได"ว6าการปกครองตามลําดับชั้นมีความ
ชัดเจนและในป.จจุบันมีการประชุมคณะสงฆ�มีการสัมมนามีการอบรมในภาคส6วนต6างๆ ชี้แจงให"เห็นซ่ึง
สถานการณ�ต6างๆ ในป.จจุบันว6าเป,นอย6างไร ซ่ึงในการปกครองคณะสงฆ�ในป.จจุบันมีความชัดเจนยิ่งข้ึน
แต6ก็ไม6ท้ิงหลักของธรรมวินัยของพระพุทธเจ"าท่ีได"บัญญัติไว"แต6เดิม 
  เม่ือมีการเปลี่ยนแปลงในทางท่ีดีก็ย6อมมีป.ญหาจากความเจริญก"าวหน"าได"ไม6        
ยิ่งหย6อนไปกว6ากันบางครั้งการใช"เทคโนโลยี่ก็ใช"ไปในสิ่งท่ีตรงกันข"ามกับวัตถุประสงค� หรือความ
ต"องการของกลุ6มคณะใดคณะหนึ่ง จึงเป,นท่ีมาของความขัดแย"งได"นอกจากนี้ยังเกิดป.ญหาท่ีมาจาก
การแต6งต้ังผู"ท่ีไร"ความสามารถเข"ามาบริหารกิจการคณะสงฆ�ไม6ว6าระดับใด 
  พระสมสมศักด์ิ กล6าวถึงประเด็นการปกครองว6า  
  “....ด"านการปกครองของคณะสงฆ�ในป.จจุบันใช"ไม6ได" คือ เอาดีใส6ตัวเองเป,น
ส6วนมาก เช6น เป,นเจ"าคณะตําบล มีศักยภาพในการพูด หรือมีเครื่องส6งออกอากาศเพียงแก"ป.ญหาให"
ญาติโยมแต6ไม6แก"ป.ญหาในเขตปกครองตนเอง ดีแต6สั่งๆ ไม6ลงไปดูแลแบบทฤษฎีท่ีพูดได"แต6ทําไม6ได"
ดังนั้นอยากให"ลงไปดูตามวัดท่ีมีแต6ทฤษฎีว6าความเป,นระเบียบภายในวัดหามีไม6 เพราะส6วนมากดีแต6
พูดหามีการปฏิบัติไม6....” 
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ตารางท่ี 4.2 ค6าเฉลี่ย ค6าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของการบริหารจัดการคณะสงฆ�ในเขตปกครองคณะสงฆ�
 ภาค 4 ด"านการปกครอง 
 

ข�อท่ี สภาพการบริหารคณะสงฆ� 
การปฏิบัติ 

X  S.D. ระดับการปฏิบัติ 

 1. ด�านการปกครอง    
1 การจัดประชุมพระภิกษุ สามเณรเพ่ืออบรมสั่ง

สอนด"านวัตรปฏิบัติตามหลักธรรมวินัย 
2.49 1.04 ปานกลาง 

2 การออกระเบียบในการอยู6ร6วมกันเป,นหมู6คณะ
อย6างสันติสุข 

3.45 0.67 มาก 

3 การควบคุมดูแลการปฏิบัติงานให"เป,นไปตาม
แบบแผนและประเพณีอันดีงาม 

3.42 0.63 มาก 

4 การกํากับดูแลและจัดศาสนสมบัติของวัดให"
เป,นระเบียบเรียบร"อยมีความม่ันคงแข็งแรง 

3.51 0.60 มาก 

5 จัดให"มีผู"ทําหน"าท่ีบํารุงรักษาวัด ให"
เจริญก"าวหน"าและเป,น ศาสนสถานท่ีน6า
เลื่อมใสศรัทธา 

3.26 0.80 มาก 

6 ให"การศึกษาอบรมแก6ภิกษุสามเณร 2.60 0.90 ปานกลาง 
7 การให"ความสะดวกแก6พุทธศาสนิกชนในการ

บําเพ็ญกุศล 
3.13 0.68 มาก 

 
 2. ด"านการศาสนศึกษา 
  ในด"านการศาสนศึกษาของคณะสงฆ�ในเขตปกครองคณะสงฆ�ภาค 4 กลุ6มตัวอย6าง
ให"ข"อมูลว6าในด"านการปฏิบัติเก่ียวกับการศาสนศึกษาอยู6ในระดับมากถึงปานกลางทุกข"อคําถามโดย
ประเด็นคําถามท่ีมีระดับการปฏิบัติมากท่ีสุดคือ การยกย6องเชิดชูเกียรติครูพระผู"สอนให"มีขวัญและ
กําลังใจ ( X  = 3.54, S.D. = 0.60) รองลงมาเป,นมีการจัดส6งพระภิกษุสามเณรไปศึกษาในระดับสูงข้ึน 
( X  = 3.46, S.D. = 0.62) และการสรรหาและพัฒนาครูผู"สอนนักธรรมและธรรมศึกษา ( X  = 3.43, 
S.D. = 0.67) ตามลําดับรายละเอียดดังตารางท่ี 4.3 
  สําหรับข"อมูลเชิงคุณภาพกลุ6มตัวอย6างให"ข"อมูลว6า นับแต6รัชกาลท่ี 6 เป,นต"นมา
นโยบายการศึกษาได"เปลี่ยนไปโดยแยกการศึกษาของภิกษุ สามเณร และเด็กนักเรียน ออกจากกัน
ตลอดจนถึงส6วนราชการท่ีรับผิดชอบด"วยโดยให"กระทรวงศึกษาธิการ รับผิดชอบเฉพาะการศึกษา
สําหรับเด็กนักเรียนเท6านั้น ส6วนการศึกษาสําหรับภิกษุสามเณรให"สังกัดกระทรวงธรรมการ คณะสงฆ�ก็
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ได"เป,นภาระรับผิดชอบดําเนินการต6างหากออกไปจนเป,นเอกเทศ จากการศึกษาของสงฆ�การศึกษา
ของฝoายบ"านเมืองก็ได"มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให"เจริญรุดหน"ามาตามลําดับ มีโรงเรียน วิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเกิดข้ึนมากมายท่ัวทุกภาค มีความทันสมัยตลอดเวลาขณะท่ีสภาพการศึกษาพระปริยัติ
ธรรมมิได"มีการแก"ไขปรับปรุงทําให"ค6านิยมในหมู6เยาวชน และภิกษุ สามเณร ท่ีมีต6อการศึกษาปริยัติ
ธรรมลดลงไปพระภิกษุสามเณรมีความไม6ม่ันใจต6อระบบการศึกษาสายปริยัติธรรมเดิมของคณะสงฆ� 
  แม"ในป.จจุบันจะมีการเปYดการเรียนการสอนพระปริยัติธรรมในระบบโรงเรียนมาก
ข้ึนในเกือบทุกจังหวัด และยังมีมหาวิทยาลัยสงฆ� เช6น มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ�ต6างๆ ท่ีเปYดให"พระภิกษุสงฆ�สามเณรได"เล6าเรียน ใน
ระบบปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก แต6ก็ใช6จะมีภิกษุสามเณรเข"าเรียนกันมากนักท้ังนี้
อาจจะมาจากความม่ันใจว6าเม่ือจบแล"วจะมีงานทําด"วยหรือไม6 และในระบบเวลาปกติฆราวาสก็ยังไม6
สามารถเข"ามาเรียนได" 
  นอกจากนี้การศึกษาของสงฆ�ในป.จจุบันท่ีแยกออกมาจากระบบการบริหาร
การศึกษาของชาติทําให"เกิดป.ญหาด"านการจัดการศึกษาของสงฆ�ไทยเป,นส6วนหนึ่งของการให"
การศึกษาของภาครัฐท่ีมีต6อพระสงฆ� โดยผู" เรียนไม6ต"องกังวลเรื่องค6าใช"จ6าย เนื่องจากอาศัย
พุทธศาสนิกชนผู"มีป.จจัยศรัทธาบํารุงการเรียนการศึกษาของหลักสูตรพระปริยัติธรรมแผนกสามัญ
ศึกษาของคณะกรรมการของการศึกษาคณะสงฆ� โดยมีกรมการศาสนาเป,นผู"สนองนโยบายการศึกษา
ท้ังมัธยมศึกษาตอนต"นและตอนปลาย อยู6ในการรับผิดชอบของกระทรวงศึกษาธิการ 
  หากจะมองถึงคุณภาพการจัดการศึกษาของพระสงฆ�ไทยยังพบว6าส6วนใหญ6ให"วัด
จัดการเรียนการสอนกันเองมีสํานักเรียนในอําเภอเพ่ิมข้ึน มีการจัดการทดสอบของอําเภอมากข้ึนมีทุน
สนับสนุนแก6พระสงฆ�ท่ีสอบได"ให"เป,นกําลังใจแต6ท่ีสําคัญ ระบบการเรียนก็ยังมุ6งเน"นการท6องจําอยู6 การ
คิดวิเคราะห�มีน"อยเกินไป และมุ6งเน"นการเรียนในช6วงเข"าพรรษาเป,นส6วนใหญ6 ทําให"มีเวลาเรียนจํากัด
ทําให"ต"องรีบจัดการเรียนการสอน จึงทําให"เหมือนการเรียนแบบสรุปเรื่องทําให"ได"เรื่องราวท่ีเรียนไม6
ละเอียดมุ6งผลสอบได"เป,นสําคัญ 
  หากเราจะเอาโอกาสของสมัยป.จจุบันท่ีการศึกษาอยู6ในลักษณะของการใช"
เทคโนโลยีสารสนเทศทําให"มีการศึกษาจาก Internet หรือข"อมูลทางคอมพิวเตอร�จากเวปเพจ เวป
ไซต�แสวงหาความรู"จากแหล6งความรู"ต6างๆ ได"ง6ายและการศึกษาโดยไปรับความรู"จากสถานศึกษา
ภายนอกเหมือนปกติชนท่ัวไป 
  พระมหาวิชัย ครูสอนบาลีสํานักเรียนแห6งหนึ่ง กล6าวว6า “....มีการก6อต้ังสํานัก
เรียนศาสนศึกษาข้ึนภายในวัด โดยมีพระเป,นผู"สอนให"ความรู"ท้ังการท6องจําอ6านเขียนและวิเคราะห�
พร"อมท้ังมีสํานักเรียนท่ีมีท้ังแผนกบาลีนักธรรม และแผนกสามัญศึกษาเปYดโอกาสให"กุลบุตรชายได"เข"า
ศึกษาเล6าเรียนกันเป,นอันมากแต6กลับไม6ค6อยมีคนสนใจ เนื่องจากทางภาครัฐไม6ค6อยให"การรับรองของ
คุณวุฒิทางธรรมจึงเป,นแค6เพียงการศึกษาแล"วนํามาใช"ในชีวิตเท6านั้นไม6สามารถเอาไปแข6งขันต6อยอด
กับทางโลกได"...” 
  พระวัลลพ พระลูกวัดแห6งหนึ่ง ให"ข"อมูลเพ่ิมเติมว6า “....ดียังมีการเรียนการสอนอยู6
แต6ผู"ปกครองไม6ค6อยเอาใจใส6เท6าท่ีควร....” 
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ตารางท่ี 4.3 ค6าเฉลี่ย ค6าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของการบริหารจัดการคณะสงฆ�ในเขตปกครองคณะสงฆ�
 ภาค 4 ด"านการศาสนศึกษา 
 

ข�อท่ี สภาพการบริหารคณะสงฆ� 
การปฏิบัติ 

X  S.D. ระดับการปฏิบัติ 

 2. ด�านการศาสนศึกษา    
1 ให"การสนับสนุนส6งเสริมการสอนนักธรรมบาลี 2.32 1.02 ปานกลาง 
2 การดูแลเร6งรัดให"มีการเรียนการสอนนักธรรม

ตามหลักสูตรมหาเถรสมาคม 
3.28 0.65 มาก 

3 การให"การศึกษาอบรมแก6 ภิกษุ สามเณร 3.30 0.68 มาก 
4 รณรงค�ให"มีการอบรมนักธรรมก6อนสอบ 2.49 1.04 ปานกลาง 
5 การสรรหาและพัฒนาครูผู"สอนนักธรรมและ

ธรรมศึกษา 
3.43 0.67 มาก 

6 มีการจัดส6งพระภิกษุสามเณรไปศึกษาใน
ระดับสูงข้ึน 

3.46 0.62 มาก 

7 การยกย6องเชิดชูเกียรติครูพระผู"สอนให"มีขวัญ
และกําลังใจ 

3.54 0.60 มาก 

 
 3. ด"านการศึกษาสงเคราะห� 
  ในด"านการศึกษาสงเคราะห�ของคณะสงฆ�ในเขตปกครองคณะสงฆ�ภาค 4 กลุ6ม
ตัวอย6างให"ข"อมูลว6า ในด"านการปฏิบัติเก่ียวกับการศึกษาสงเคราะห�ของคณะสงฆ�อยู6ในระดับมากถึง
ปานกลางทุกข"อคําถาม โดยประเด็นคําถามท่ีมีระดับการปฏิบัติมากท่ีสุด คือ การจัดต้ังโรงเรียนปริยัติ
เพ่ือส6งเสริมการศึกษาแก6 ภิกษุ สามเณร ( X  = 3.39, S.D. = 0.68) รองลงมาเป,นการจัดหา
งบประมาณในการสร"างอาคารเรียน ( X  = 3.30, S.D. = 0.69) และการช6วยเหลือด"านอุปกรณ�
การศึกษา ( X  = 3.23, S.D. = 0.65) ตามลําดับ รายละเอียดดังตารางท่ี 4.4 
  สําหรับข"อมูลเชิงคุณภาพกลุ6มตัวอย6างให"ข"อมูลว6า การศึกษาสงเคราะห�ในป.จจุบัน
มีการจัดการศึกษาหลายรูปแบบ โดยการจัดพระพุทธศาสนาวันอาทิตย�ศูนย�อบรมเด็กก6อนเกณฑ�ในวัด
โรงเรียนเอกชนการกุศลของวัด โดยมีพระภิกษุ เจ"าอาวาส เป,นผู"ดําเนินการมีการแจกทุนการศึกษา
มอบอาหารกลางวันให"กับเด็กนักเรียน จึงเป,นการดําเนินการด"านการศึกษาสงเคราะห� ในป.จจุบันนี้จึง
ทําให"เด็กมีโอกาสได"รับการศึกษาอย6างท่ัวถึง และทําให"นักเรียนได"เรียนรู"ความเป,นมาหลักธรรมในการ
แก"ป.ญหาเป,นอย6างดี 



129 
 

  การศึกษาสงเคราะห�มีอยู6ท่ัวประเทศไทยท่ีเป,นการสงเคราะห�พระสงค� สามเณร มี
ท้ังส6วนท่ีเป,นวัดญาติโยม หรือผู"ท่ีมีจิตศรัทธามอบทุนการศึกษาให"กับภิกษุ สามเณรได"ใช"ในการศึกษา
เล6าเรียนในทุกระดับ ต้ังแต6ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา ปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก
การศึกษาสงเคราะห�แบ6งออกเป,น 4 ประเภท คือ 
  1. โรงเรียนพระพุทธศาสนาวันอาทิตย� 
  2. โรงเรียนสงเคราะห�เด็กยากจนตามพระราชประสงค� 
  3. โรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา 
  4. ศูนย�อบรมเด็กก6อนเกณฑ� 
  คณะสงฆ�กําหนดการศึกษาสงเคราะห�เป,นกิจของคณะสงฆ� 2 ประการ คือ 
  1. การศึกษาอ่ืนนอกจากการศาสนศึกษาท่ีพระสงฆ�ดําเนินการ เพ่ือสงเคราะห�
ประชาชน หรือพระภิกษุ สามเณร ท้ังนี้การต้ังทุนสงเคราะห�นักเรียนเป,นงานหนึ่งของคณะสงฆ� 
  2. พระสงฆ�มีบทบาทการพัฒนาจริยธรรมให"กับประชาชนบทบาทพระสงฆ� ในการ
พัฒนาด"านการศึกษามีการอบรมจริยธรรมนักเรียนตามโรงเรียนและหมู6บ"านบทบาทด"านการ
พัฒนาการเรียนรู"ตามอัธยาศัยจัดบริเวณวัดให"เป,นอุทยานการศึกษา 

 
ตารางท่ี 4.4 ค6าเฉลี่ย ค6าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของการบริหารจัดการคณะสงฆ�ในเขตปกครองคณะสงฆ� 
 ภาค 4 ด"านการศึกษาสงเคราะห� 
 

 

ข�อท่ี สภาพการบริหารคณะสงฆ� 
การปฏิบัติ 

X  S.D. ระดับการปฏิบัติ 

 3. ด�านการศึกษาสงเคราะห�    
1 การจัดต้ังโรงเรียนปริยัติเพ่ือส6งเสริม

การศึกษาแก6ภิกษุสามเณร 
3.39 0.68 มาก 

2 ให"สถานท่ีภายในวัดเพ่ือเป,นสื่อกลางทาง
การศึกษา 

2.48 0.89 ปานกลาง 

3 การช6วยเหลือด"านอุปกรณ�การศึกษา 3.23 0.65 มาก 
4 ต้ังทุนสงเคราะห�การศึกษาแก6เด็ก และ

เยาวชนทุกระดับชั้น 
2.41 1.07 ปานกลาง 

5 เป,นครูช6วยสอนวิชาพุทธศาสนาในสถานศึกษา 3.21 0.76 มาก 
6 การจัดหางบประมาณในการสร"างอาคารเรียน 3.30 0.69 มาก 
7 การช6วยเหลือเก้ือกูล ให"ทุนการศึกษาแก6ภิกษุ 

สามเณรเพ่ือศึกษาในระดับสูง 
2.87 0.91 ปานกลาง 
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 4. ด"านการเผยแผ6ศาสนา 
  ในด"านการเผยแผ6ศาสนาของคณะสงฆ�ในเขตปกครองคณะสงฆ�ภาค 4 กลุ6ม
ตัวอย6างให"ข"อมูลว6าในด"านการปฏิบัติเก่ียวกับการเผยแผ6ศาสนาของคณะสงฆ�อยู6ในระดับมากถึง    
ปานกลางทุกข"อคําถามโดยประเด็นคําถามท่ีมีระดับการปฏิบัติมากท่ีสุดคือ จัดให"มีกิจกรรมการ
บําเพ็ญกุศลในวันสําคัญเช6นวันวิสาขบูชา ( X  = 3.39, S.D. = 0.71) รองลงมาเป,นแนะนําคําสั่งสอน
ประชาชนให"ต้ังอยู6ในศีลธรรมตามหลักธรรมคําสั่งสอนของพระพุทธศาสนา โดยถูกต"อง ( X  = 3.35, 
S.D. = 0.66) และการอบรมพระภิกษุสามเณรให"มีสมณะสัญญา และอบรมในเรื่องพระธรรมวินัย จรรยา 
มารยาท การปฏิบัติอันเก่ียวกับพิธี หรือแบบอย6างท่ีดี (X  = 3.20, S.D. = 0.74) ตามลําดับ รายละเอียดดัง
ตารางท่ี 4.5 
  สําหรับข"อมูลเชิงคุณภาพกลุ6มตัวอย6างให"ข"อมูลว6า การเผยแพร6 พระพุทธศาสนาใน
สภาพป.จจุบันนั้นได"มีวัฒนาการไปอย6างรวดเร็วโดยเฉพาะการนําเอาเทคโนโลยี่การสื่อสารมาใช"
ประกอบการเผยแผ6พระพุทธศาสนา ท้ังการเผยแพร6ทางโทรทัศน� วิทยุ หรือสื่อสิ่งพิมพ�ต6างๆ 
นอกจากนี้ยังมีการสอดแทรกรูปภาพ รูปการ�ตูน ในการสอนหลักธรรมอีกด"วย การจัดโครงการบวช
สามเณรภาคฤดูร"อน การจัดโครงการอุปสมบทหมู6 การอบรมครูจริยศึกษาก็เป,นวิธีการเผยแผ6
พระพุทธศาสนาอีกวิธีการหนึ่งท่ีนิยมทํากันในป.จจุบัน 
  การเผยแพร6พระพุทธศาสนาในสภาพป.จจุบันด"วยความก"าวหน"าทางการศึกษา 
และทักษะการใช"ภาษาของสมัยนี้มีความพร"อมได"มีการเขียนและพิมพ�ตําราทางพระพุทธศาสนา
โดยตรง คือ พระไตรปYฏก อรรถกถาฎีกา อนุฎีกา และแต6งตําราทางวรรณคดี วรรณกรรม วรรณศีล
ตํารา วิชาการ รวมถึงเว็บไซต�เป,นหนังสือในการถ6ายทอดหลักธรรมคําสอน เพ่ือเผยแพร6แก6ผู"ต"องการ
ศึกษา หรือผู"ท่ีสนใจพระพุทธศาสนาโดยสมบูรณ�เป,นการเผยแผ6ให"ได"เข"าถึงหลักธรรมวินัยอย6างสนใจ
และอย6างกว"างขวางถูกต"องเป,นจริงตามหลักคําสอนป.จจุบัน นอกจากพระภิกษุ สามเณร จะยังคงใช"
วิธีการสอนแบบสมัยเก6า คือการเทศนาท่ีได"นําเอาสื่อเทคโนโลยี เข"ามาช6วยในการเผยแผ6
พระพุทธศาสนาอีกด"วยมีท้ังทําเป,นสื่อแบบการ�ตูน นิทานแฝงคติธรรม ละครชีวิตจริงเพ่ือช6วยในการ
เผยแผ6พระพุทธศาสนาให"ดํารงอยู6ให"คนรุ6งหลังได"ศึกษาปฏิบัติสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาให"ได"
ยาวนานต6อไป เป,นต"น 
  ถึงแม"ว6าจะมีเทคโนโลยีท่ีทันสมัยแต6การเผยแผ6พระพุทธศาสนาให"สัมฤทธิผล และ
สามารถนําคําสอนไปสู6การปฏิบัติได"จริงจะต"องมีบุคลากรท่ีมีคุณภาพ โดยเฉพาะบุคลากรจะต"องมี
การศึกษาท่ีสูงพอท่ีจะทําความเข"าใจในหลักคําสอนของพระพุทธศาสนาได"อย6างลึกซ้ึง ในการลงไป
ทํางานตรงนี้การเผยแผ6พระพุทธศาสนาในป.จจุบันได"มีการจัดบรรยายธรรมในสถาบันการศึกษาตาม
โรงเรียนต6างๆ เพ่ือให"เด็กและผู"ใหญ6ได"ศึกษาหาความรู"ในพระพุทธศาสนา และยังมีการจัดพิธีและ
วัฒนธรรมต6างๆ ภายในวัดเพ่ือดํารงไว"ซ่ึงพระวินัยตามแนวทางในพระพุทธศาสนาและยังมีการจัด
กิจกรรมอบรมแก6เด็กนักเรียน นักศึกษาให"ได"มีส6วนร6วมในพระพุทธศาสนาอีกด"วย และการจัด
กิจกรรมเข"าค6ายแก6ประชาชนท่ัวไป เพ่ือให"เป,นท่ียึดเหนี่ยวจิตใจเป,นท่ีพ่ึงพิงแก6ประชาชน ประกอบกับ
เผยแผ6คําสั่งสอนของพระพุทธศาสนาในตัว 
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  หลังจากนั้นพุทธทาสภิกษุก็นําเอาปริยัติธรรมมาวิเคราะห�สังเคราะห�ตีความนํา
โลกุตรธรรมมาเผยแผ6เป,นรูปธรรมอย6างได"ผลถึงป.จจุบันส6งต6อมาถึงพระพรหมคุณาภรณ� (ป.อ.ปยุตโต) 
สังเคราะห�โลกกับธรรมให"เป,นเนื้อเดียวกัน ด"วยภูมิธรรม ภูมิป.ญญาอย6างเอกอุทําให"การเผยแผ6
หลักธรรมโดยเด6นชัดเจนเป,นต"นแบบให"พระสงฆ�ได"ทํางานร6วมอย6างได"ผล 
 
ตารางท่ี 4.5 ค6าเฉลี่ย ค6าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของการบริหารจัดการคณะสงฆ�ในเขตปกครองคณะสงฆ�
 ภาค 4 ด"านการเผยแผ6ศาสนา 
 

 
 
 

ข�อท่ี สภาพการบริหารคณะสงฆ� 
การปฏิบัติ 

X  S.D. ระดับการปฏิบัติ 

 4. ด�านการเผยแผ'ศาสนา    
1 การอบรมพระภิกษุสามเณรให"มีสมณะสัญญา

และอบรมในเรื่องพระธรรมวินัยจรรยา
มารยาทการปฏิบัติอันเก่ียวกับพิธีหรือ
แบบอย6างท่ีดี 

3.20 0.74 มาก 

2 จัดให"มีกิจกรรมการบาเพ็ญกุศลในวันสําคัญ
เช6นวันวิสาขบูชา 

3.39 0.71 มาก 

3 การแนะนําสั่งสอนอบรมประชาชนให"เข"าใจ
ในศาสนพิธีและการปฏิบัติ 

2.20 0.96 ปานกลาง 

4 แนะนําคําสั่งสอนประชาชนให"ตั้งอยู6ใน
ศีลธรรมตามหลักธรรมคําสั่งสอนของ
พระพุทธศาสนาโดยถูกต"อง 

3.35 0.66 มาก 

5 จัดให"มีการเทศบรรยายธรรมในวันสําคัญ
ต6างๆ เช6น วันพระ วันหยุดราชการ ต6างๆ 

2.31 0.48 ปานกลาง 

6 การจัดหาหนังสือ การไหว"พระสวดมนต�เพ่ือ
ผู"รักษาศีลฟ.งธรรมได"ท6องได"อ6าน ตามควรแก6
โอกาส 

2.31 0.48 ปานกลาง 

7 จัดให"มีพระธรรมทูตในการเผยแผ6ธรรมเป,น
ประจํา 

3.06 0.34 มาก 
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 5. ด"านการสาธารณูปการ 
  ในด"านการสาธารณูปการของคณะสงฆ�ในเขตปกครองคณะสงฆ�ภาค 4 กลุ6ม
ตัวอย6างให"ข"อมูลว6าในด"านการปฏิบัติเก่ียวกับด"านการสาธารณูป การอยู6ในระดับมาก ถึงปานกลาง 
ทุกข"อคําถาม โดยประเด็นคําถามท่ีมีระดับการปฏิบัติมากท่ีสุด คือ การจัดสาธารณูปโภคเช6นน้ําไฟ
ภายในวัด ( X  = 3.54, S.D. = 0.60) รองลงมาเป,นการดูแลซ6อมแซมและปฏิสังขรณ�ถาวรวัตถุภายใน
วัดท่ีชํารุดทรุดโทรม ( X  = 3.52, S.D. = 0.56) และการจัดเตรียมท่ีพักอาศัยสาหรับบรรดาประชาชน
โดยท่ัวไป ( X  = 3.47, S.D. = 0.62) ตามลําดับ รายละเอียดดังตารางท่ี 4.6 
  สําหรับข"อมูลเชิงคุณภาพกลุ6มตัวอย6างให"ข"อมูลว6า สมัยป.จจุบันก็ไม6ต6างจากสมัย
พุทธกาลมากนัก การก6อสร"างและบูรณะปฏิสังขรณ�ศาสนสถาน ศาสนวัตถุ ท่ีได"ทรัพย�จากผู"มีศรัทธา
ไม6ว6าเป,นมหากษัตริย�ขุนนางชั้นผู"ใหญ6 คหบดี ในหมู6บ"าน การย"าย การยุบ เลิก การขอพระราชทาน
วิสุงคามสีมา การยกวัดร"างเป,นวัดมีพระภิกษุอยู6จําพรรษา และการยกวัดราษฏร�ข้ึนเป,นพระอาราม
หลวง การศาสนสมบัติของวัด อย6างไรก็ตามการสาธารณูปการเป,นงานท่ีละเอียดอ6อนท่ีผู"ปฏิบัติ
โดยตรง คือ เจ"าอาวาส ซ่ึงเป,นพระสังฆาธิการระดับวัด และเจ"าคณะทุกส6วนทุกชิ้นต"องมีความสัมพันธ�
กัน 2 ประการ คือ 
  1. ควบคุมการสาธารณูปการ 
  2. ส6งเสริมการสาธารณูปการ 
  นอกจากนี้ยังมีงานอีกส6วนท่ีเป,นงานประเภทนี้ คือ  
  1. การจัดการสิ่งแวดล"อมภายในวัด  
  2. การจัดวางผังวัด   
  3. การจัดวัดให"เป,นแหล6งท6องเท่ียวและการเรียนรู" 
  ในป.จจุบันนั้นมีการก6อสร"างสาธารณูปการท่ีเป,นถาวรวัตถุ เพ่ืออํานวยความสะดวก
เพ่ิมมากข้ึน เพราะมีทุนจากหลายด"านไม6ว6าจะเป,นด"านศรัทธาจากญาติโยม ทําให"วัดมีก6อสร"างเพ่ิม
มากข้ึนกว6าเดิม โดยเฉพาะวัดท่ีเป,นสถานท่ีท6องเท่ียว วัดท่ีจัดให"มีการสร"างวัตถุมงคลเครื่องรางของ
ขลัง การก6อสร"างมักทําไปด"วยต"องการให"ญาติโยมผู"บริจาคได"อุ6นใจว6าเงินท่ีเขาบริจาคมาได"นําไปใช"
ตามวัตถุประสงค�ตามท่ีต"องการแล"วแต6ไม6ได"คิดว6าเม่ือสร"างไปแล"วจะเกิดอะไรข้ึนตามมา โดยเฉพาะ
การบํารุงรักษาค6าสาธารณูปโภคท่ีตามมาอีกมากมาย ซ่ึงมักจะมีคนถามตามมาว6าการก6อสร"าง
สาธารณูปการเป,นกิจของสงฆ�ในป.จจุบันหรือไม6 เพราะบางวัดมีมากจนไม6สามารถควบคุมดูแลได"อย6าง
ท่ัวถึงประกอบกับมีพระสงฆ�ลดน"อยลงตามลําดับ การประกอบกิจของสงฆ�ก็ลดน"อยลงการดูแล
บํารุงรักษาทําได"ไม6ท่ัวถึงสิ้นเปลืองงบประมาณกําลังคนท่ีจะดูแล 
  หากจะมองในด"านความเจริญก"าวหน"า ในด"านการก6อสร"างก็คงไม6มีอะไรน6าแปลก
ใจ เพราะทุกวัดมีการก6อสร"างเป,นประจําตลอดท้ังปgอยู6แล"ว ประกอบกับความเจริญทางด"านเทคโนโลยี   
ทําให"การก6อสร"างเป,นไปอย6างรวดเร็ว มีการพัฒนารูปแบบสิ่งก6อสร"างกันไปยุคตามสมัย บางแห6งแทบ
จะไม6เหลือเค"าโครงความเป,นยุคเก6าอยู6เลย ท้ังนี้ส6วนหนึ่งเป,นความต"องการของเจ"าภาพในการก6อสร"าง
นั้นๆ ด"วยแต6ก็มีวัดจํานวนไม6น"อยท่ีเริ่มเล็งเห็นว6า การก6อสร"างนั้นควรจะนําไปใช"ประโยชน�ในด"านอ่ืน
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มากข้ึนนอกเหนือไปจากศาสนสถาน จึงหันไปสร"างโรงเรียนให"แก6พระภิกษุ และสามเณรได"เล6าเรียน
สถานท่ีให"ความช6วยเหลือผู"ตกทุกข�ในด"านต6างๆ การก6อสร"างเพ่ือช6วยเหลือผู"เจ็บปoวยฯลฯ 
 
ตารางท่ี 4.6 ค6าเฉลี่ย ค6าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของการบริหารจัดการคณะสงฆ�ในเขตปกครองคณะสงฆ�
 ภาค 4 ด"านการสาธารณูปการ 
 

ข�อท่ี สภาพการบริหารคณะสงฆ� 
การปฏิบัติ 

X  S.D. ระดับการปฏิบัติ 
 5. ด�านการสาธารณูปการ    

1 การวางแผนในการก6อสร"างอาคารเสนาสนะ
ในวัด 

3.31 0.66 มาก 

2 การหาทุนในการบํารุงวัดและซ6อมแซมอาคาร
และเครื่องสาธารณูปโภค 

3.30 0.68 มาก 

3 การจัดการควบคุมสิ่งปลูกสร"างภายในวัดให"
เป,นระเบียบสัดส6วน 

2.41 1.03 ปานกลาง 

4 การดูแลซ6อมแซมและปฏิสังขรณ�ถาวรวัตถุ
ภายในวัดท่ีชํารุดทรุดโทรม 

3.52 0.56 มาก 

5 การจัดเตรียมท่ีพักอาศัยสําหรับบรรดา
ประชาชนโดยท่ัวไป 

3.47 0.62 มาก 

6 การจัดสาธารณูปโภคเช6นน้ําไฟภายในวัด 3.54 0.60 มาก 
7 การปรับสภาพภูมิทัศภายในวัดให"มีสภาพ

สวยงาม 
3.07 0.88 มาก 

 
 6. ด"านการสาธารณสงเคราะห� 
  ในด"านการสาธารณสงเคราะห�ของคณะสงฆ�ในเขตปกครองคณะสงฆ�ภาค 4 กลุ6ม
ตัวอย6างให"ข"อมูลว6าในด"านการปฏิบัติเก่ียวกับด"านการสาธารณะสงเคราะห�อยู6ในระดับมากถึง       
ปานกลางทุกข"อคําถาม โดยประเด็นคําถามท่ีมีระดับการปฏิบัติมากท่ีสุด คือ การจัดทําถนนภายในวัด
ให"สะดวกแก6การสัญจรไปมา ( X  = 3.36, S.D. = 0.65) รองลงมาเป,นการจัดสร"างศาลาท่ีพักเพ่ือผู"
สัญจรไปมา การดําเนินการก6อสร"างประปาชุมชน ( X  = 3.15, S.D. = 0.83) และการดําเนินการ
ก6อสร"างประปาชุมชน ( X  = 3.08, S.D. = 0.83) ตามลําดับ รายละเอียดดังตารางท่ี 4.7 
  สําหรับข"อมูลเชิงคุณภาพกลุ6มตัวอย6างให"ข"อมูลว6า สภาพการสาธารณสงเคราะห�ใน
ป.จจุบันจึงถือว6าเป,นศูนย�กลางของการประสานงานของประชาชนในสังคมกับหน6วยงานต6างๆ โดยการ
ใช"สถานท่ีเป,นหลัก สถานท่ีประชุม สถานท่ีฝVกอาชีพ สถานท่ีจัดกิจกรรมของชุมชน มีการจัดเป,นคณะ
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ท่ีสามารถช6วยคณะกลุ6มคนนอกชุมชน และสามารถช6วยเหลืออีกหลายๆ ท่ีอีกด"วยในบางพ้ืนท่ีบางแห6ง
อาจจะมีการสงเคราะห�มีผลประโยชน�เข"ามาเก่ียวข"อง 
  ป.จจุบันการสาธารณสงเคราะห�มีมากข้ึนตามลําดับ เพราะพระสงฆ�ได"รับความรู"
และความเข"าใจในหลักธรรมของศาสนามากยิ่งข้ึน ทําให"เกิดความตระหนักในการช6วยเหลือผู"
เดือดร"อน จะเห็นได"จากพระสงฆ�นําของไปช6วยเหลือผู"ประสบภัยน้ําท6วม ซ่ึงเป,นการช6วยเหลือบรรเทา
ทุกข�ท้ังในด"านจิตใจ ร6างกาย และเครื่องสาธาณูปโภคต6างๆ ท่ีจําเป,นเช6นท่ีอยู6อาศัยเงินยารักษาโรค
เครื่องแต6งกาย เป,นต"น การสาธารณสงเคราะห�ในป.จจุบัน คือการช6วยเหลือสถานท่ีอันเป,นสาธารณ
สมบัติ เช6น การพัฒนาหมู6บ"าน การพัฒนาตําบล การช6วยจัดหาทุนสงเคราะห� การปRองกันยาเสพติด
การช6วยเหลือประชาชนในโอกาสท่ีควรจะช6วย เช6น การประสบอุทกภัย หรือช6วยเหลือคนชรา 
กองทุนเพ่ือการศึกษา เป,นต"น 
  ป.จจุบันมีการจัดกองทุนพระผู"สูงอายุได"รับการดูแลเม่ือเกิดมีอุทกภัยต6างๆ 
พระสงฆ�มีส6วนช6วยอย6างเช6น เครื่องอาหารแห"ง เครื่องนุ6งห6ม ยารักษาโรค ในป.จจัยสี่ ได"รับทุนในการ
สร"างถนน สร"างสะพานขุดคลองต6างๆ พระในป.จจุบันได"มีส6วนร6วมช6วยเหลือแทบทุกอย6าง เพ่ือความ
สะดวกสบายในสังคมและสถานท่ีวัดยังใช"เปYดศูนย�อบรมหน6วยเลือกต้ังเป,นท่ีชุมนุมของชุมชน อํานวย
ความสะดวกต6างๆ และเป,นแหล6งท่ีศึกษาหาความรู"มีหอสมุดในการหาข"อมูลและยังมีเปYดสถานีวิทยุ
เผยแผ6บริการเก่ียวกับการสื่อสารข"อมูลทางราชการต6างๆ ถึงชุมชน ป.จจุบันการมีส6วนร6วมช6วยเหลือ
ของพระภิกษุสามเณรในป.จจุบันนั้นได"มีมากข้ึน 
  สังคมไทยป.จจุบันเป,นสังคมเมืองเพ่ิมมากข้ึน การเข"าวัดทําบุญจะพบเห็นก็เพียงใน
วันเสาร�อาทิตย� หรือท่ีเป,นวันหยุดท่ีเป,นวันสําคัญๆ เท6านั้น เช6น ปgใหม6 สงกรานต� เหตุผลท่ีสําคัญคือ
ไม6สามารถหยุดงานมาร6วมกิจกรรมทางสงฆ�ได" ความพร"อมในส6วนป.จจัยแวดล"อมต6างๆ ว6าให"พระสงฆ�
สามารถเข"าไปมีส6วนร6วม และจัดกิจกรรมได"อย6างเต็มท่ีแต6เพราะเหตุแห6งความสะดวกสบายจึงทําให"
พระสงฆ�เข"าถึงชุมชนได"น"อยต6างคนต6างทําหน"าท่ีของตน 
  การจัดกิจกรรมอันเป,นสาธารณประโยชน�ท่ีพระสงฆ�หรือวัดต6างๆ ในป.จจุบันมีอยู6  
4 แนวทาง คือ 
  1. การเข"าไปบริหารจัดการดําเนินการทําโครงการข้ึนมาเองลักษณะกิจกรรม
ประจําหรือชั่วคราว เช6น ห"องสมุดเพ่ือประชาชน จัดหาทุนเพ่ือการสงเคราะห� การต้ังมูลนิธิ การต้ัง
กองทุนเพ่ือช6วยคนยากจนประสบภัย หน6วย อ.ป.ต. 
  2. การเข"าไปสนับสนุน เช6น การพัฒนาหมู6บ"านหรือชุมชน การช6วยเหลือทาง
ราชการในการปRองกัน และแก"ไขป.ญหายาเสพติด เป,นต"น 
  3. การเข"าไปแสวงหาการมีส6วนร6วมเป,นการช6วยเก้ือกูลในส6วนของสาธารณสมบัติ
เช6น การสร"างถนนหนทาง การขุดลอกคูคลอง การสร"างฌาปนสถาน การสร"างระบบประปา และ
ระบบไฟฟRา หรือเครื่องกําเนิดไฟฟRา 
  4. การเข"าไปแบบให"เปล6า เช6น การช6วยผู"ประสบภัยพิบัติไม6ว6าจะเป,นอุทกภัย วาตภัย 
อัคคีภัย การประสบอุป.ทวเหตุ การประสบภัยธรรมชาติ การสงเคราะห�คนชรา คนพิการ เป,นต"น 
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ตารางท่ี 4.7 ค6าเฉลี่ย ค6าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของการบริหารจัดการคณะสงฆ�ในเขตปกครองคณะสงฆ�
 ภาค 4 ด"านการสาธารณสงเคราะห� 
 

ข�อท่ี สภาพการบริหารคณะสงฆ� 
การปฏิบัติ 

X  S.D. ระดับการปฏิบัติ 

 6. ด�านการสาธารณสงเคราะห�    
1 การจัดทําถนนภายในวัดให"สะดวกแก6การ

สัญจรไปมา 
3.36 0.65 มาก 

2 การจัดสร"างศาลาท่ีพักเพ่ือผู"สัญจรไปมา 3.15 0.83 มาก 
3 การดําเนินการก6อสร"างประปาชุมชน 3.08 0.83 มาก 
4 การดําเนินกิจการสงเคราะห�ด"วยการพัฒนา

ถนนหนทาง คูคลอง 
3.04 0.86 มาก 

5 การจัดสถานท่ีเพ่ือเป,นท่ีบําบัดผู"ติดยาเสพติด
ให"โทษ 

2.73 0.99 ปานกลาง 

6 การจัดต้ังกองทุนเพ่ือส6งเสริมอาชีพแก6
ประชาชน 

3.06 0.94 มาก 

7 การกําหนดแผนงานเพ่ีอให"สงเคราะห�แก6
ประชาชน 

2.88 0.80 ปานกลาง 

 
 เม่ือพิจารณาในภาพรวมของการบริหารคณะสงฆ�ในเขตการปกครองคณะสงฆ�ภาค 4 
พบว6า การปฏิบัติเก่ียวกับการบริหารคณะสงฆ�ส6วนใหญ6อยู6ในระดับมากโดยมีประเด็นคําถามท่ีมีระดับ
การปฏิบัติมาก คือ ด"านการศึกษาสงเคราะห� ( X  = 2.51, S.D. = 0.53) รองลงมาเป,นด"านการ
ปกครอง ( X  = 2.39, S.D. = 0.51) และด"านการสาธารณูปการ ( X  = 2.36, S.D. = 0.52) 
ตามลําดับ รายละเอียดดังตารางท่ี 4.8 
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ตารางท่ี 4.8 ค6าเฉลี่ย ค6าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของการบริหารจัดการคณะสงฆ�ในเขตปกครองคณะสงฆ�
 ภาค 4 ในภาพรวม 
 

สภาพการบริหารคณะสงฆ� 
การปฏิบัติ 

X  S.D. ระดับการปฏิบัติ 

1. ด"านการปกครอง 3.12 0.51 มาก 
2. ด"านการศาสนศึกษา 3.12 0.56 มาก 
3. ด"านการศึกษาสงเคราะห� 2.91 0.53 ปานกลาง 
4. ด"านการเผยแผ6ศาสนา 2.83 0.51 ปานกลาง 
5. ด"านการสาธารณูปการ 3.23 0.52 มาก 
6. ด"านการสาธารณสงเคราะห� 3.04 0.46 มาก 

รวม 3.04 0.55 มาก 
 
 1.2 ผลการวิเคราะห�ป.จจัยท่ีมีอิทธิพลต6อการบริหารจัดการคณะสงฆ�ในเขตปกครองคณะ
สงฆ�ภาค 4  
  เพ่ือให"ทราบถึงป.จจัยท่ีมีอิทธิพลต6อการบริหารจัดการคณะสงฆ�ในเขตปกครองคณะ
สงฆ�ภาค 4 ผู"วิจัยจึงได"ทําการวิเคราะห�การถดถอยพหุคูณโดยใช"วิธี Enter และได"กําหนดสัญลักษณ�ท่ี
ใช"ในการนําเสนอผลการวิเคราะห�ข"อมูลดังต6อไปนี้ 
  Y    = การบริหารจัดการคณะสงฆ�ในเขตปกครองคณะสงฆ�ภาค 4  
  (X1) = ด"านการการปกครอง 
  (X2) = ด"านการศาสนศึกษา 
  (X3) = ด"านการศึกษาสงเคราะห� 
  (X4) = ด"านการเผยแผ6ศาสนา 
  (X5) = ด"านการสาธารณูปการ 
  (X6) = ด"านการสาธารณสงเคราะห� 
  ความสัมพันธ�ระหว6างตัวแปรต"นพบว6าตัวแปรด"านการการปกครอง (X1) มีความสัมพันธ�
กับทุกตัวแปร โดยมีความสัมพันธ�กับตัวแปร ด"านการสาธารณูปการมากท่ีสุดเท6ากับ 0.61 รองลงมา
เป,นตัวแปรด"านการศึกษาสงเคราะห� (X3) เท6ากับ 0.54 อย6างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 ใน
ส6วนของตัวแปรด"านการศาสนศึกษา (X2) มีความสัมพันธ�กันกับตัวแปร ด"านการสาธารณูปการ 
เท6ากับ 0.55 อย6างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 ส6วนตัวแปรท่ีมีความสัมพันธ�กันน"อยท่ีสุดกับ    
ตัวแปรอ่ืนๆ ทุกตัว คือ ด"านการเผยแผ6ศาสนา (X4) และเม่ือพิจารณาตามตัวแปรทุกตัวในภาพรวม
พบว6า มีความสัมพันธ�กันอย6างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 
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  เม่ือพิจารณาจากผลการวิเคราะห�หาความสัมพันธ�ระหว6างตัวแปรอิสระกับตัวแปรตาม
พบว6าตัวแปรด"านการปกครอง (X1) มีความสัมพันธ�กันกับตัวแปรการบริหารจัดการคณะสงฆ�ในเขต
ปกครองคณะสงฆ�ภาค 4 (Y) อย6างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 รายละเอียดดังตารางท่ี 4.9 
 
ตารางท่ี 4.9 สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ�ระหว6างตัวแปรต"นกับการบริหารจัดการคณะสงฆ�ในเขต
 ปกครองคณะสงฆ�ภาค 4  
 

ตัว
แปร 

(X1) (X2) (X3) (X4) (X5) (X6) X  S.D. 

(X1) 1.00      2.39 0.51 
(X2) 0.44** 1.00     2.20 0.56 
(X3) 0.54** 0.44** 1.00    2.51 0.53 
(X4) -0.13* -0.00 -0.05 1.00   2.31 0.51 
(X5) 0.61** 0.55** 0.56** -0.05 1.00  2.36 0.52 
(X6) 0.24** 0.31** 0.21** -0.04 0.27** 1.00 2.10 0.46 

 
** มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 
*มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
  
 จากผลการวิเคราะห�การถดถอยพหุคูณตามลําดับความสําคัญของตัวแปรท่ีเข"าสมการ
พบว6าตัวแปรด"านการการปกครอง (X1) ด"านการศาสนศึกษา (X2) ด"านการศึกษาสงเคราะห� (X3) ด"าน
การสาธารณูปการ (X5) และ ด"านการสาธารณสงเคราะห� (X6) ท่ีมีอิทธิพลในการทํานายต6อการ
บริหารจัดการคณะสงฆ�ในเขตปกครองคณะสงฆ�ภาค 4 (Y) ได"ทุกตัวโดยมีคะแนนการทํานายเท6ากับ
ร"อยละ 70.30 อย6างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 โดยมีความคลาดเคลื่อนในการทํานายเท6ากับ 
0.38 รายละเอียดดังสมการ 
 จากสมการทํานายการบริหารจัดการคณะสงฆ�ในเขตปกครองคณะสงฆ�ภาค 4 นี้
ชี้ให"เห็นว6าป.จจัยด"านการปกครองมีอิทธิพลสูงสุด ท่ีจะทําให"การปกครองคณะสงฆ�ภาค  4 มี
ประสิทธิผล ส6วนป.จจัยท่ีสนับสนุน ได"แก6 ป.จจัยด"านการศาสนศึกษา ดังนั้นหากจะทําให"การปกครอง
มีประสิทธิผลคณะสงฆ�จะต"องเพ่ิมศักยภาพด"านการศึกษาให"มากข้ึน 
 Y =  -1.93 +  0.35 (X1) + 0.28 (X2) + 0.33 (X3) + 0.31 (X4) + 0.29 (X5)  
  + 0.18 (X6)  
 R  = 0.84  R2   =  0.70 Adj R2  = 0.70 R2change = 0.70 SEE  =  0.38  
  Sig. = 0.00 
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 สรุปสภาพและป.ญหาการบริหารงานคณะสงฆ�ในป.จจุบัน 
 ด"านการปกครองคณะสงฆ� 
 1. การปกครองคณะสงฆ�ไทยในป.จจุบันนั้น กฎระเบียบของมหาเถรสมาคมได"มีกฎมากข้ึน 
ได"มีการปรับปรุงในรูปแบบการปกครองแต6ละจังหวัด อําเภอ  
 2. มีการประชุมระดับจังหวัดเพ่ือแก"ไข ปรับปรุง ดูแล เพ่ือให"ให"เกิดความสามัคคีกันในเขต
การปกครอง เพ่ือให"มีประสิทธิภาพของคณะสงฆ�เพ่ือให"ทันตามสถานการณ�โลกท่ีได"เปลี่ยนแปลงไป 
และจะได"ไม6ให"ศาสนาอ่ืนมารุกรานของเรา 
 3. มีการติดต6อสื่อสารด"วยเทคโนโลยีท่ีทันสมัยได"เร็วข้ึน 
 4. การเดินทางการคมนาคมเริ่มดีข้ึน สามารถส6งสิ่งของและดูแลให"คณะสงฆ�ในการ
ปกครองของตัวเองนั้นอยู6ในระเบียบได" 
 5. การปกครองคณะสงฆ�ของไทยเป,นไปตามพระราชบัญญัติปกครองคณะสงฆ� พ.ศ. 2505 
และแก"ไขเพ่ิมเติม พ.ร.บ. ปกครองคณะสงฆ� พ.ศ. 2535 
 6. ในการปกครองคณะสงฆ�ในป.จจุบัน ถือเป,นการปกครองท่ียังไม6มีประสิทธิภาพเท6าไร 
อย6างท่ีเห็นได"ชัดในป.จจุบัน 
 7. มีการแต6งต้ังผู"ปกครองจากผู"ท่ีมีความรู"เป,นส6วนใหญ6และเน"นผู"ท่ีทํางานเป,นหลัก 
 8. มีการปกครองท่ีดีมาก เพราะมีการส6งเสริมพระสงฆ�สามเณรให"มีการศึกษาท้ังในด"าน
บาลี และในด"านมหาวิทยาลัยถือว6ามีการปกครองท่ีดีมาก 
 9. มีการบริหารเป,นระบบมากข้ึน มีการจัดต้ังให"ทําหน"าท่ีในการปฏิบัติงานในวัด มีการ
มอบหมายงานเพ่ือให"พระในปกครองได"รับผิดชอบตามระดับชั้น ระดับศักดินา ซ่ึงจะมีรูปแบบท่ี
ชัดเจน และมีผู"คอยเป,นผู"ตรวจสอบการปฏิบัติของพระในคณะสงฆ�นั้นๆ 
 10. ในสภาพป.จจุบันการปกครองคณะสงฆ� มีการจัดสัดส6วนในการปกครองท่ีมีระบบท่ีดี 
ชัดเจนในทุกเรื่อง เช6นระบบในการปกครองในป.จจุบันแบ6งได"เป,น เจ"าคณะหน เจ"าคณะภาค เจ"าคณะ
จังหวัด เจ"าคณะอําเภอ เจ"าคณะตําบล เจ"าอาวาส ซ่ึงจะเห็นได"ว6าการปกครองตามลําดับชั้น มีความ
ชัดเจน 
 11. ในป.จจุบันมีการประชุมคณะสงฆ� มีการสัมมนา มีการอบรมในภาคส6วนต6างๆ ชี้แจงให"
เห็นซ่ึงสถานการณ�ต6างๆ ในป.จจุบันว6าเป,นอย6างไร ซ่ึงในการปกครองคณะสงฆ�ในป.จจุบันมีความ
ชัดเจนยิ่งข้ึนแต6ก็ไม6ท้ิงหลักของธรรมวินัยของพระพุทธเจ"าท่ีได"บัญญัติไว"แต6เดิม 
 ด"านการศาสนศึกษาของสงฆ� 
 1. การศึกษาระดับพ้ืนฐานแยกออกจากกันระหว6างสงฆ�กับคฤหัสถ� 
 2. มีการศึกษาในรูปแบบปริยัติสามัญ และในด"านปริยัติบาลี  
 3. มีมหาวิทยาลัยสงฆ� 
 4. ตามโรงเรียนมีหน6วยอบรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม 
 5. มีอาคารสถานท่ี สื่อการเรียนการสอน บุคลากร และงบประมาณ ทําให"การศึกษาของ
สงฆ�มีความทันสมัยและมีประโยชน�อย6างมาก 
 6. โดยมากยังให"วัดจัดการเรียนการสอนเอง 
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 7. การเรียนยังมุ6งเน"นการท6องจําอยู6 การคิดวิเคราะห�ยังน"อยเกินไป 
 8. มีการศึกษาของพระน"อยลง  
 9. ครูพระลดลง 
 10. มีระบบ IT ช6วยในการศึกษามากข้ึน  
 ด"านการศึกษาสงเคราะห� 
 1. โรงเรียนพระพุทธศาสนาวันอาทิตย� 
 2. ศูนย�อบรมเด็กก6อนเกณฑ�ในวัด  
 3. โรงเรียนเอกชนการกุศลของวัด  
 4. มีการแจกทุนการศึกษาให"กับเด็กนักเรียน  
 5. มอบอาหารกลางวันให"กับเด็กนักเรียน  
 6. มีองค�กรสถานท่ีสงเคราะห�อย6างเป,นระบบเพ่ิมข้ึน  
 7. โรงเรียนสงเคราะห�เด็กยากจนตามพระราชประสงค� 
 ด"านการเผยแผ6พระพุทธศาสนา 
 1. มีการใช"เทคโนโลยีการสื่อสารมากข้ึน เช6น การเผยแพร6ทางทีวี ซีดี ทางวิทยุ ทาง
อินเตอร�เน็ต  
 2. ใช"สื่อการสอนรูปแบบต6างๆ เช6น รูปการ�ตูนสอดแทรกหลักธรรม นิทานคติธรรม 
 3. มีการจัดโครงการบวชสามเณรภาคฤดูร"อน การจัดโครงการอุปสมบทหมู6  
 4. มีการอบรมครูจริยศึกษา เพ่ือเป,นหลักตัวอย6างให"แก6นักเรียนเป,นอย6างดี 
 5. มีการเขียนและพิมพ�ตําราทางพระพุทธศาสนาโดยตรง คือ พระไตรปYฎก อรรถกถา ฎีกา 
อนุฎีกา และแต6งตําราทางวรรณคดี วรรณกรรม วรรณศิลป~ ตําราวิชาการ  
 6. การเผยแพร6ผ6านทางเว็บไซต� 
 7. ขาดบุคลากรท่ีมีความรู" ความสามารถในการเผยแผ6  
 8. มีการจัดบรรยายธรรมในสถาบันการศึกษา ตามโรงเรียนต6างๆ การจัดกิจกรรมอบรมแก6
เด็กนักเรียน การจัดกิจกรรมเข"าค6ายแก6ประชาชนท่ัวไป  
 9. สภาพการเผยแผ6พระพุทธศาสนาในป.จจุบัน มีการเผยแผ6ท่ีมีวิธีการมากข้ึน เช6น การ
แสดงธรรม ปาฐกถาธรรม การบรรยายธรรม การปุจฉาวิสัชนา และการเขียนหนังสือธรรมะ การทํา
รายการหนังการ�ตูนธรรมะ ทําให"การเผยแผ6เข"าถึงพุทธศาสนิกชนอย6างท่ัวถึง และเกิดประโยชน�มากข้ึน 
 10. การประเมินผลการเข"าถึงการเผยแพร6ยังมีน"อย  
 ด"านการสาธารณูปการ 
 1. ป.จจุบันพระสงฆ�มีความรู"ความสามารถหาเงินมาซ้ือสิ่งของ และเครื่องสาธารณูปโภค    
มาต6อเติม หรือสร"างสรรค�บูรณะปฏิสังขรณ�ข้ึนมาได" 
 2. มีการก6อสร"างและบูรณะปฏิสังขรณ�ศาสนสถานและวัตถุเพ่ิมมากข้ึน เกินความจําเป,น
ของสงฆ� และการใช"ประโยชน� 
 3. ขาดควบคุมการสาธารณูปการต6างๆ เพราะมีบุคลากรน"อย  
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 ด"านการสาธารณสงเคราะห� 
 1. มีการจัดเป,นคณะ ท่ีสามารถช6วยคณะกลุ6มคนนอกชุมชน และสามารถช6วยเหลืออีก
หลายๆ ท่ีอีกด"วย 
 2. ป.จจุบันการสาธารณสงเคราะห�มีมากข้ึน เช6น พระสงฆ�นําของไปช6วยเหลือผู"ประสบภัย
น้ําท6วม ผู"ประสบภัยต6างๆ เป,นต"น (เครื่องอาหารแห"ง เครื่องนุ6งห6ม ยารักษาโรค) 
 3. มีการจัดกองทุน มูลนิธิ สมาคมสงเคราะห�ช6วยเหลือต6างๆ  
 4. มีการเปYดสถานีวิทยุเผยแผ6บริการเก่ียวกับการสื่อสารข"อมูลทางราชการต6างๆ ถึงชุมชน  
 5. การพัฒนาหมู6บ"าน การพัฒนาตําบล การมีส6วนร6วมในการสร"างถนนหนทาง การขุดลอก
คูคลอง การสร"างฌาปนสถาน การสร"างระบบประปา และระบบไฟฟRา หรือเครื่องกําเนิดไฟฟRา 
 6. การช6วยจัดหาทุนสงเคราะห�การปRองกันยาเสพติด  
 7. ห"องสมุดเพ่ือประชาชน  
 ส6วนท่ี 2 แนวทางการจัดการการบริหารคณะสงฆ�ในเขตการปกครองคณะสงฆ�ภาค 4 
 แนวทางการพัฒนาการบริหารคณะสงฆ�ภาค 4 
 แนวทางการบริหารด"านการปกครอง 
 แนวทางพัฒนาในอนาคตจะต"องจัดการปกครองให"มีระบะบระเบียบมากข้ึน โดยมีการ
ปกครองให"ท่ัวถึงมากยิ่งข้ึน โดยเฉพาะการปกครองในแต6ละจังหวัด ถึงแม"ว6าในสภาพป.จจุบันจะมี
ความเป,นระบบดีอยู6แล"วแต6ก็ควรมีการพัฒนาให"มีการดูแลกันให"ท่ัวถึงมากกว6าเดิมเพราะมีป.จจัยท่ี
เอ้ืออํานวย เช6น มีการติดต6อกันเพ่ิมมากข้ึน การคมนาคมดีข้ึน เทคโนโลยีพัฒนาข้ึน เพ่ือนําไปช6วยกัน
ดูแลกันต6อไป และมีการดูแลกันท่ัวถึงมากกว6าเดิม นอกจากนี้จะต"องไม6ลืมว6าคณะสงฆ�เองก็มี
กฎระเบียบคําสั่งแต6จะทําอย6างไรจึงจะนํากฎ ระเบียบ คําสั่ง ของทางคณะสงฆ�มาใช"ให"เห็น          
เป,นรูปธรรมได"จริงมากกว6าเป,นอยู6ในป.จจุบันนี้ และการเอาจริงเอาจังกับผู"ล6วงละเมิดกฎ ระเบียบ
คําสั่ง และควรมีวิธีการแก"ป.ญหาท่ีรวดเร็วมากยิ่งข้ึน แนวทางพัฒนาการปกครองในอนาคตการพัฒนา
คณะสงฆ�ต"องเลือกผู"ท่ีมีความรู"ความสามารถข้ึนมาเป,นผู"นําคณะสงฆ� การทํางานอาจแบ6งออกเป,น       
4 อย6าง 
 1. ทํางานด"วยกาย คือ ทุ6มท้ังตัว 
 2. ทํางานด"วยวาจา คือ ดีแต6พูด 
 3. ทํางานด"วยใจ คือ พลอยอนุโมทนาด"วยพวกดีดีด"วยพวกเสียกระทืบซํ้า 
 4. ทํางานด"วยกายด"วยวาจาด"วยใจอยากให"ท6านพิจารณา 
 พระอภิศักด์ิ พระลูกวัด กล6าวว6า  “....อยากให"ทุกๆ ท6านไม6ว6าจะเป,นคณะสงฆ�ผู"ปกครอง
ต6างๆ ช6วยร6วมมือกันมากข้ึน และอยากให"ทุกฝoายช6วยสนับสนุนไม6ว6าจะเป,นในด"านใดก็ตาม....” 
 พระอภิศักด์ิ พระลูกวัด กล6าวเพ่ิมเติมว6า “....ในการปกครองในอนาคตเราจักให"ภิกษุ
ผู"ปกครองสงฆ�ทําหน"าท่ีให"เต็มท่ี ต"องการการปกครองคณะสงฆ�อย6างต6อเนื่องให"ทํางานไม6ใช6กิน
เงินเดือนไปวันๆ งานไม6ทําต"องการคณะสงฆ�ท่ีปกครองดีมีคุณธรรมจริยธรรมต6อหน"าท่ีท่ีทําอยู6ในการ
แสดงความคิดเห็นนี้การปฏิบัติการพัฒนาในอนาคตให"มันดีกว6าเดิม....” 
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 การพัฒนาคณะสงฆ�ไทยในอนาคตจะต"องเปYดโอกาสให"พระสงฆ�มีการศึกษามีความรู"
ความสามารถมากข้ึนและพระสงฆ� ต"องมีการพัฒนาระบบความรู"ให"มีความทันสมัยอย6างคําท่ีว6า       
“รู"ธรรมรู"โลก” ท่ีจะสามารถพัฒนาองค�การของสงฆ�ให"ไปได"ด"วยดียิ่งข้ึนกว6าเก6า คือมีการพัฒนาใน
ด"านพฤติกรรม ศีลธรรม จิตใจ ป.ญญา สังคม สิ่งแวดล"อมและเทคโนโลยีไปพร"อมกันอย6างมี
ประสิทธิภาพมากข้ึนควรมีการจัดทํากองทุนเพ่ือการศึกษาให"กับพระในเขตปกครองเพ่ือเป,นทุนใน
การศึกษาเล6าเรียนในระดับสูงข้ึน 
 นอกจากนี้การศึกษาจะต"องคงไว"ซ่ึงการศึกษา ด"านภาษาบาลี วัดจะต"องเพ่ิมการเรียนการ
สอนภาษาบาลีให"มากกว6าเดิมเพราะเป,นแก6นของพระศาสนาและเสริมด"วยการเรียนการสอนในระบบ
สามัญ เพ่ือเพ่ิมความรู"ทางโลกร6วมด"วยต้ังแต6ระดับมัธยมศึกษาปgท่ี 1-6 และการเรียนในระดับปริญญา
ตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก เพ่ือให"พระภิกษุสงฆ�ไทยนั้นมีความรู"ในไปการสอนแก6ประชาชน
นักเรียนและนักศึกษาในชุมชนได" และสามารถเผยแผ6พระพุทธศาสนาให"พระพุทธศาสนาได"ดํารงอยู6
ต6อไป 
 แนวทางการบริหารด"านการศาสนศึกษา 
 จากฐานอดีตมาสู6ป.จจุบันมีความมุ6งม่ันไปสู6อนาคตอย6างมีทิศทางและม่ันคงยิ่งข้ึน เพราะ
สังคมกําลังท"าทาย ภูมิป.ญญาในพุทธศาสนาว6าจะสามารถตอบคําถามความสงสัยของป.ญญาชนใน
สังคมได"หรือไม6 ดังนั้นการศึกษาในอนาคตจะเน"นจุดใดจุดหนึ่ง เช6น อดีตเราเน"นภาษาบาลีกับ
ภาษาไทย ในส6วนอนาคตต"องพัฒนาพร"อมกันไป 4 ภาษา คือ ภาษาบาลี ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ 
และภาษาคอมพิวเตอร� เพ่ือให"ได"ภูมิป.ญญาท่ีสมบูรณ�ท่ีสุด เพ่ือนําคําสอนอวดสายตาประชาคมโลกได"
อย6างสมภูมิ 
 การศึกษาของพระสงฆ�ในพระศาสนานี้จะมีท้ังทางโลก และทางธรรมโดยมีเทคโนโลยีเป,น
ส6วนประกอบ เพ่ือความเจริญก"าวหน"าให"ทันกับสมัยป.จจุบัน ในอนาคตพระสงฆ�ไทยสามารถเข"าศึกษา
ในมหาวิทยาลัยและเอกชนได" การศึกษาของพระภิกษุสงฆ�ไทยต"องใช" เพ่ือเพ่ิมสมณศักด์ิของตนเองข้ึน
เพราะว6าการศึกษาสําคัญมาก การจัดการเรียนการสอนของพระปริยัติในอนาคตคณะสงฆ�ควร
ออกแบบการศึกษามุ6งเน"นให"ผู"ศึกษารู"จักวิเคราะห�มากยิ่งข้ึนมากกว6าการท6องจํา ควรจะมีระบบ
บริหารจัดการ และสนับสนุนการศึกษาของพระสงฆ�ให"มากยิ่งข้ึน เพราะเม่ือวิเคราะห�เป,นก็จะสามารถ
ทําให"เกิดความเข"าใจหลักธรรมมากยิ่งข้ึน และสามารถนํามาใช"ในชีวิตจริงและทําให"พระพุทธศาสนามี
ความม่ันคงถาวร 
 พระมหาสุเทพ ครูโรงเรียนพระปริยัติธรรม กล6าวว6า  “....ผมถือว6าแนวทางการพัฒนา
การศึกษาในอนาคตต"องมีการศึกษาแบบเป,นระบบข้ึนและน6าจะมีกิจกรรมมากข้ึนในส6วนต6างๆ ใน
การศึกษาของสงฆ�ต"องมีวิธีและแนวทางรับมือกันอย6างเต็มท่ี....” 
  แนวทางการบริหารด"านการศึกษาสงเคราะห� 
 การจัดการเรียนการศึกษาสงเคราะห�ในอนาคต เพ่ือให"เยาวชนได"รับการศึกษาท้ังทางด"าน
ทฤษฎี และปฏิบัติเก่ียวกับพระพุทธศาสนาให"ได"ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึนควรมีกฎระเบียบท่ีจะต"องให"
วัดท่ีอยู6ในชุมชนใกล"กับโรงเรียนหรือสถานศึกษาได"เข"ามามีส6วนร6วมในการจัดการศึกษามากยิ่งข้ึน มี
การจัดวางแนวทางโดยอาศัยฐานข"อมูลท่ีเป,นป.จจุบันมีการจัดทําเป,นแผนงาน หรือแผนยุทธศาสตร�ท่ี
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ชัดเจนมีความสะดวกม่ันคงกระจายอํานาจจัดเป,นองค�กรบริหารจัดการอย6างมืออาชีพต"องมีการ
บริหารจัดการได"ด"วยตนเองโดยไม6ฝากความหวังไว"กับผู"มีอิทธิพลด"านการเงินในพ้ืนท่ีเท6านั้น มีการ
ขับเคลื่อนเป,นทีม มีการเชื่อมระบบกับภาครัฐมีงบประมาณสนับสนุนอย6างเท6าเทียมมีตัวชี้วัดคุณภาพ
มีการปรับปรุงพัฒนาอย6างต6อเนื่องทรงพลังเพ่ิมมากข้ึน ตามวันเวลาหากมีป.ญหาจะต"องได"การแก"ไข
ด"วยกระบวนการมีส6วนร6วมท่ีเป,นจุดเน"นการมีทีมบริหารจัดการอย6างมืออาชีพ 
 นอกจากนี้การจัดการศึกษาสงเคราะห�ในอนาคตจะต"องคํานึงถึงหลักการคาดหวังของสังคม
ต6อบทบาทของสถาบันสงฆ� ความต"องการทางการศึกษาของคณะสงฆ� ความสอดคล"องกับนโยบาย
การศึกษาของชาติตามรัฐธรรมนูญ และพระราชบัญญัติการศึกษาแห6งชาติ ตลอดจนอยู6ร6วมในระบบ
การจัดการทางการศึกษาไม6แยกส6วนเฉพาะสงฆ� โดยมีผู"แทนสงฆ�เข"าร6วมในคณะกรรมการทุกระดับ
ทางการศึกษา หากเป,นไปได"อยากให"มีการจัดต้ังสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาในลักษณะ
การศึกษาสงเคราะห�ของวัดจะได"เป,นทางเลือกของการศึกษาในสังคมไทยรวมท้ังภิกษุสามเณรจะได"รับ
การศึกษาอย6างท่ัวถึง 
 พระมหาสมปอง พระลูกวัด ให"ข"อมูลว6า  “....อยากให"พระสงฆ�มีความรู"ความสามารถท่ีจะ
พัฒนาการศึกษาสงเคราะห� ให"มีความเข"าใจท้ังผู"ให"และผู"รับ เพ่ือความเจริญในอนาคตและช6วยกัน
ทํางานตรงนี้ให"มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลเข"าใจบทบาทหน"าท่ีของคน....” 
 แนวทางการบริหารด"านการเผยแผ6พระพุทธศาสนา 
 การเผยแผ6พระพุทธศาสนาในอนาคตนั้นสภาพการเผยแผ6พระพุทธศาสนา การพัฒนาใน
อนาคตควรให"องค�กรท่ีเก่ียวกับพระพุทธศาสนา เช6น สํานักงานพระพุทธศาสนา หรือต้ังองค�กรข้ึนมา
เพ่ือมีหน"าท่ีดูแลการเผยแผ6ท้ังยังดูแลเนื้อหาหลักธรรมท่ีนํามาเผยแผ6ว6าถูกต"องและเป,นไปในทางท่ี
ถูกต"องหรือไม6 เพ่ือช6วยกันทําให"การเผยแผ6เกิดประโยชน�อย6างเต็มท่ี และปRองกันป.ญหาท่ีอาจเกิดข้ึน
อย6างจริงจังในเขตอําเภอ หรือจังหวัด 
 การเผยแผ6พระพุทธศาสนาจะแพร6หลายมากข้ึน ต"องมีการเปYดกว"างมากข้ึนโดยเฉพาะการ
นําเอาเทคโนโลยีด"านการสื่อสารเข"ามาใช"ในการเผยแผ6พระพุทธศาสนาให"มากยิ่งข้ึน เพราะเป,นการ
นําเอาหลักธรรมคําสอนในพระพุทธศาสนาเข"าถึงกลุ6มเปRาหมายได"ง6ายท่ีสุด และรวดเร็วท่ีสุด ใน
ป.จจุบัน แต6ก็คงไม6ลืมการพัฒนาบุคลากรท่ีจะมาใช"สื่อในการเผยแผ6ซ่ึงถือว6าสําคัญมาก บุคลากรนั้นไม6
เพียงแต6ในส6วนของพระภิกษุอาจจะรวมถึงฆราวาสท่ีมีความพร"อมในการดําเนินงานในด"านนี้ด"วย 
 พระครูปลัดสมชาย เจ"าอาวาส กล6าวว6า  “....หลวงพ6อพยายามพัฒนาสํานักมาตลอด     
หลวงพ6อจะรักษาในด"านการสร"างคนมากกว6า เพราะเราจะได"นําไปพัฒนาในชุมชนของท6านเองแต6
อนาคตยังไม6มีอะไรท่ีเห็นว6าพัฒนาร6วมถึงจิตใจของพ6อบ"าน....” 
 ในอนาคตการก"าวเข"าสู6ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ศาสนา สังคมและวัฒนธรรม ถือเป,น
สิ่งท่ีต"องได"รับการส6งเสริมสนับสนุนให"เกิดการพัฒนาอย6างรอบด"าน เพ่ือแสดงให"เป,นท่ีรู"จักของ
ชาวต6างชาติและนําไปสู6การสร"างวัฒนธรรมท่ีหลากหลายมีการเผยแผ6ท่ีกว"างขวาง นอกจากนี้ควร
จัดต้ังศูนย�อบรมเข"าค6ายพุทธบุตรทุกโรงเรียนในประเทศไทยและสถาบันต6างๆ เพ่ือการปลูกฝ.งแก6
เยาวชนให"รู"จักพระพุทธศาสนาเพ่ือให"ศาสนาได"อยู6คู6กับคนไทยไปยาวนานเพราะในอนาคตการมี
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ศาสนาอ่ืนเข"ามาเผยแผ6ในประเทศไทยมากข้ึนเพราะการเปYดอาเซียน เราจึงควรปลูกฝ.งให"แก6เยาวชน
ได"นับถือศาสนาพุทธและยึดเอาศาสนาพุทธเป,นท่ียึดเหนี่ยวจิตใจ 
 ด"านแนวทางการพัฒนาในอนาคตไม6อยากให"เน"นท่ีพิธีกรรมบทสวดมนต� หรือบาปบุญ
สวรรค�นรกชาตินี้ชาติหน"าความสําคัญของศาสดาอะไร ควรแนะแนวทางในการปฏิบัติให"มากไม6ใช6มี
แต6ทฤษฎีอย6างเดียวเพราะสมัยนี้ด"านการเผยแผ6ดีมากแล"ว ส6วนด"านการนําปฏิบัติ เพ่ือให"เห็นผล
ในทันทีท่ีปฏิบัตินั้น จึงจะดีกว6าทฤษฎี แต6อยากให"เน"นคําสอนท่ีทําให"ชีวิตมีประโยชน�ทุกวันนี้การสอน
ศาสนาแทบจะทุกๆ ศาสนามันไปผิดทาง เน"นความสําคัญของศาสดา เทวดา เทวทูต เรื่องนรกสวรรค�
บุญบาปกรรมเก6าแต6ปางก6อน ซ่ึงมันเป,นของศาสนาพราหมณ�ชัดๆ โดยสรุปแล"วอาจกล6าวได"ว6าพุทธ
วิธีการเผยแผ6พระพุทธศาสนามีการแสดงธรรมเป,นหลักสําคัญพุทธวิธีในการบริหารมีหลัก
ธรรมาธิปไตยเป,นแนวทาง การบริหารงานทางพระพุทธศาสนา พระพุทธองค�สอนแนวทางการปฏิบัติ
เพ่ือความพ"นทุกข� คือพระนิพพานเป,นเปRาหมายสูงสุด พระวิกรมมุณีท6านได"นําพุทธวิธีมาประยุกต�ใช"
ในการเผยแผ6พระพุทธศาสนาโดยสร"างรูปแบบการเผยแผ6ให"เหมาะสมกับสังคมป.จจุบัน รักษาไว"ซ่ึง
หลักปฏิบัติทําให"พระพุทธศาสนาเจริญรุ6งเรืองในอนาคตสืบต6อไป เป,นต"น 
 การพัฒนาในอนาคตของการเผยแพร6ไปในทางท่ีดีดูอย6างเด็กนักเรียน เริ่มมีการทําบุญมาก
ข้ึน และกล"าพูดหลักธรรมได"เป,นอย6างดีจึงเป,นท่ียอมรับกันว6าการเผยแผ6พระพุทธศาสนาได"พัฒนาได"ดี
มากข้ึน และตามโรงเรียนจะมีการศึกษามีพระไปสอนตามโรงเรียนมากข้ึนในอนาคตเด็กนักเรียนและ
เยาวชนจะมีความรู"ความเข"าใจในพุทธศาสนาได"มากข้ึนทําไมจึงต"องทําบุญในวันพระ 8 คํ่า 15 คํ่า
ทําไมไม6ทําวันเสาร� – อาทิตย�จะทําให"เด็กและเยาวชนเข"าวัดเพ่ิมข้ึนประกอบกับได"มีโอกาสทําบุญด"วย 
 การพัฒนาเผยแผ6พระพุทธศาสนาในอนาคตควรจัดต้ังศูนย�อบรมเข"าค6ายพุทธบุตรทุก
โรงเรียนในประเทศไทยและสถาบันต6างๆ เพ่ือการปลูกฝ.งแก6เยาวชนให"รู"จักพระพุทธศาสนา เพ่ือให"
ศาสนาได"อยู6คู6กับคนไทยไปยาวนานเพราะในอนาคตอาจมีศาสนาอ่ืนเข"ามาเผยแผ6ในประเทศไทย มาก
ข้ึนเพราะการเปYดอาเซียน เราจึงควรปลูกฝ.งให"แก6เยาวชน ให"นับถือศาสนาพุทธเป,นท่ียึดเหนี่ยวจิตใจ 
สภาพป.ญหา คือ ภูมิลําเนาแต6ละท"องถ่ินบ"างก6อต้ังเป,นเพียงเพิงพักไม6ถาวรไม6ม่ันคงในแถบชนบทแต6มี
ความม่ันคงถาวรในเขตชุมชนใหญ6ขาดความพร"อมในด"านต6างๆ ไม6เพียงพอ 
 แนวทางการบริหารด"านการสาธารณูปการ 
 สาธารณูปการในอนาคตควรมีการสร"างสถาบันการศึกษาให"พระภิกษุและสามเณรให"มาก
ยิ่งข้ึนกว6าเดิม เพราะเป,นพัฒนาพระพุทธศาสนาได"เพราะถ"าพระภิกษุมีความรู"มากข้ึนในพระธรรม
พระวินัยก็จะทําให"เผยแผ6ศาสนาได"อย6างมากข้ึน ควรมีการส6งเสริมสนับสนุนจากผู"ท่ีเก่ียวข"องรวมท้ัง
ได"รับการสนับสนุนจากหน6วยงานต6างๆ และประชาชนให"มากยิ่งข้ึนแต6จะต"องเพ่ิมการทํานุบํารุงหรือ
บูรณะปฏิสังขรณ�อาจจะต"องใช"เงินทองค6อนข"างมาก เพ่ือมาทํานุบํารุงตามยุคตามสมัยอยากให"มี
กิจกรรมและการร6วมมือมากกว6านี้ 
 หากมองในด"านของวัดควรมีการส6งเสริมสนับสนุนจากผู" ท่ี เ ก่ียวข"องท้ังจากภาครัฐ
ภาคเอกชน เพ่ือท่ีจะเป,นการรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีท่ีดีงาม ในการเข"าวัดไหว"พระทําบุญใน
ส6วนของวัดเองก็ต"องปรับตัวเองไม6ให"ล"าสมัย ควรปรับเปลี่ยนไปตามยุคสมัยแต6ต"องคงความเป,นวัด
เป,นท่ีพ่ึงพิงของประชาชน แต6ไม6ควรล้ํายุคจนเกินไป จนทําให"โบราณวัตถุโบราณสถานขาดความเป,น
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เอกลักษณ�ไทยสิ่งก6อสร"างท่ีจะมีต6อไปในอนาคตจึงต"องคํานึงถึงประโยชน�การใช"สอยมากข้ึนเพ่ือ
ประโยชน�ท่ีจะเกิดข้ึน และสิ่งก6อสร"างต"องใช"สิ่งก6อสร"างท่ีเป,นมิตรกับธรรมชาติและมีการจัดสถานท่ี
สิ่งก6อสร"างท่ีร6มรื่น 
 แนวทางการบริหารด"านการสาธารณสงเคราะห� 
 จากความต6อเนื่องจากรุ6นสู6รุ6น มีการจัดเก็บข"อมูลท่ีเป,นอุปสรรค ป.ญหานํามาวิเคราะห�
แก"ไขปรับปรุงจนถึงป.จจุบัน ทําให"เกิดรากฐานม่ันคงพร"อมก"าวไปสู6อนาคตอย6างไม6ประมาทอย6างเป,น
จังหวะและระยะห6างพอเหมาะไม6ไปก"าวก6ายทับซ"อนกับหน6วยงานอ่ืนๆ เป,นความสําเร็จท่ีรออยู6เพียง
ให"การเดินทางของกาลเวลาพิสูจน�แนวคิดวิธีความเสียสละของพระสงฆ�ในทุกด"านดังท่ีแสดงทัศนคติ
ความคิดเห็นมาต้ังแต6ต"นตามบทบาทและหน"าท่ี ท่ีพระสงฆ�ได"รับอย6างเต็มความสามารถโดยมีคําท่ี
พุทธองค�ทรงตรัสไว"ว6า พวกเธอจงจาริกไปเพ่ือประโยชน�เก้ือกูลแก6เทวดาและมนุษย�ท้ังหลาย เพ่ือ
ประโยชน�เพ่ือเก้ือกูลเพ่ือความสุขเพ่ืออนุเคราะห�โลกเพ่ือประโยชน�ของชนหมู6มาก 
 การสาธารณสงเคราะห�ในอนาคตควรมีกิจกรรมในการช6วยเหลือสังคมเชิงรุกมากยิ่งข้ึน
ศึกษาสภาพป.ญหาของสังคมท่ีเราอยู6อาศัย เพ่ือช6วยพัฒนาชุมชนอย6างยั่งยืน วัดเองต"องมีการบริหาร
จัดการท่ีเตรียมพร"อมท้ังบุคลากรและสถานท่ีเพ่ือรองรับการให"ความอนุเคราะห�แก6ประชาชนจะมาจัด
กิจกรรมภายในวัด 
 การสาธารณสงเคราะห�ควรได"รับการสนับสนุนส6งเสริม เพ่ือช6วยเหลือผู"ด"อยโอกาสหรือ
ผู"ประสบภัยต6างๆ ซ่ึงจะเกิดผลดีต6อภาพลักษณ�ของคณะสงฆ�ในจังหวัดอย6างยิ่ง เพราะจะทําให"โยมนั้น
ศรัทธามากข้ึนเพราะพระนั้นมีการช6วยเหลือโยม ไม6ใช6มีแต6โยมฝoายเดียวช6วยเหลือพระ คณะสงฆ�อาจ
เป,นตัวหลักให"กับสังคมและประเทศชาติในด"านต6างๆ อีกมากมายแต6ท่ีอยากจะให"คงไว" คือจง
ย"อนกลับไปดูอดีตให"ยึดหลักในสิ่งท่ีดีๆ ไว"แล"วนํามาแก"ไขใช"ปรับปรุงในป.จจุบัน เพ่ือให"อนาคตเรา
เจริญและพัฒนาสืบต6อไปท่ีจะให"พระพุทธศาสนาคงอยู6ต6อไปในอนาคต เป,นต"น ฯลฯ ท่ีสําคัญควรมี
แนวทางพัฒนาในอนาคตดังนี้ 
 1. การช6วยเหลือในคณะสงฆ�กับชาวบ"านนั้น ต"องมีส6วนร6วมกันมากข้ึนเพราะว6ากิจกรรมก็
ต"องมีพระสงฆ�และชาวบ"านร6วมกันจึงจะทําให"กิจกรรมของชุมชนมีความเจริญรุ6งเรือง 
 2. ต"องการตัวอย6างของความดีและผู"บริหารคุณธรรมโดยเฉพาะความเคร6งครัดทางวินัย 
 3. ต"องการให"วัดเป,นท่ีพ่ึงพํานักพักพิงทางจิตใจของผู"มีทุกข� ต"องการเห็นวัดเป,นท่ีสงบเยือก
เย็นสะอาดร6มรื่นมีระเบียบ 
 4. ต"องการเห็นพระภิกษุเข"าหาประชาชนปลอบขวัญให"กําลังใจแนะแนวทางแก"ไขป.ญหาชีวิต 
 5. ต"องการให"วัดเป,นศูนย�กลางพัฒนาชนบทให"ความร6วมมือสนับสนุนให"เกิดการรวมพลัง
แก"ไขป.ญหาต6างๆ 
 6. ต"องการให"วัดเป,นศูนย�กลางของการศึกษาด"านต6างๆ ท้ังด"านหลักธรรมของพระศาสนา
และการอาชีพ การปฏิรูปจิตใจของประชาชนควรริเริ่มท่ีวัด เป,นต"น 
 พระทองถม พระลูกวัดกล6าวว6า  “....ในอนาคตผมคิดว6าการช6วยเหลือซ่ึงกันและกัน เป,น
การทําให"การรู"จักกันยิ่งข้ึน เพ่ือมีน้ําใจต6อการช6วยเหลือต6อการทํา ทําให"มีน้ําใจมากกว6าเดิม เพ่ือจะให"
มีการเจริญต6อการทําความดีมีน้ําใจต6อกัน....” 
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 การสาธารณสงเคราะห�ในอนาคตควรจัดกิจกรรมฝVกฝนให"เยาวชนได"มีบทบาท แก6 
พระพุทธศาสนา คือ จัดอบรมธรรมะแก6เยาวชน นักเรียน นักศึกษาให"รู"จักช6วยเหลือสังคม ช6วยเหลือ
ชุมชนและหน6วยงานต6างๆ จัดกิจกรรมให"นักศึกษาได"หันมาเข"าวัดปฏิบัติธรรมได"มากข้ึน เหมือนใน
ป.จจุบันโดยใช"หลักกิจกรรมของสงฆ�ช6วยเหลือสังคม ศีลธรรม วัฒนธรรม สุขภาพอนามัย สัมมาชีพ
สันติ สุขศึกษา สาธารณสงเคราะห� กตัญ�ูกตเวทิตาธรรม สามัคคีธรรม ความต"องการของประชาชน 
คือ ตัวอย6างของความดีงามและผู"นําทางคุณธรรมโดยเฉพาะความเคร6งครัดทางวินัย วัดเป,นท่ีพ่ึง     
พักพิงทางจิตใจของผู"มีทุกข�เห็นภิกษุเข"าหาประชาชนให"วัดเป,นศูนย�กลางการพัฒนาชนบทให"วัดเป,น
ศูนย�กลางของการศึกษาต6างๆ ท้ังด"านหลักธรรมของพระศาสนา 
 สรุปแนวทางการพัฒนาในอนาคตการบริหารคณะสงฆ�ภาค 4 
 1. ด"านการปกครองคณะสงฆ� 
  1.1 เน"นการติดต6อกันเพ่ิมมากข้ึน เพ่ือนําไปช6วยกันดูแลกันท่ัวถึงมากกว6าเดิม  
  1.2 การมีส6วนร6วมของทุกภาคส6วนท่ีเก่ียวข"อง  
  1.3 ความสามารถนํากฎ ระเบียบ คําสั่งของทางคณะสงฆ�มาใช"ให"เห็นเป,นรูปธรรม 
  1.4 การลงโทษกับผู"ล6วงละเมิด และควรมีวิธีการแก"ป.ญหาท่ีรวดเร็วมากยิ่งข้ึน 
  1.5 การแต6งต้ังผู"บริหารควรพิจารณาจากผู"ท่ีมีความสามารถมากกว6าทํางานด"วยวาจา  
  1.6 ให"ภิกษุผู"ปกครองสงฆ�ทําหน"าท่ีให"เต็มท่ี โดยการเอาใจใส6ต6อการดูแล และควบคุมกํากับ  
  1.7 พระสงฆ�จะต"องมีการศึกษา มีความรู" ความสามารถมากข้ึน  
  1.8 ควรมีการปรับปรุงในเรื่อง ระเบียบ ข"อปฏิบัติตนของสงฆ� ซ่ึงจําพรรษาอยู6ในวัด
นั้นๆ ให"เป,นระบบ ระเบียบ  
  1.9 ควรมีการจัดทํากองทุนเพ่ือการศึกษาให"กับพระในเขตปกครอง เพ่ือเป,นทุนใน
การศึกษาเล6าเรียนในระดับสูงข้ึนต6อไป 
 2. ด"านการศาสนศึกษาของสงฆ� 
  2.1 อนาคตต"องพัฒนาพร"อมกันไป 4 ภาษา คือ ภาษาบาลี ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ 
และภาษาคอมพิวเตอร�  
  2.2 ใช"เทคโนโลยีเป,นส6วนประกอบเพ่ือความเจริญก"าวหน"าให"ทันกับสมัยป.จจุบัน 
  2.3 พัฒนาระบบการเรียนการสอนให"เทียบเคียงกับทางโลกให"ได"  
  2.4 การศึกษาของพระภิกษุสงฆ�ไทยต"องใช" เพ่ือเพ่ิมสมณะศักด์ิของตนเองข้ึนเพราะว6า
การศึกษาสําคัญมาก 
  2.5 การจัดการเรียนการสอนของพระปริยัติในอนาคต คณะสงฆ�ควรออกแบบ
การศึกษามุ6งเน"นให"ผู"ศึกษารู"จักวิเคราะห�มากยิ่งข้ึน มากกว6าการท6องจํา  
  2.6 ควรจะมีการบริหารจัดการและสนับสนุนการศึกษาของพระสงฆ�ให"มากยิ่งข้ึน  
  2.7 การพัฒนานาสถาบันการศึกษาให"มากข้ึน 
 3. ด"านการศึกษาสงเคราะห� 
  3.1 การกําหนดให"วัดท่ีอยู6ในชุมชน ใกล"โรงเรียนมีส6วนร6วมในการจัดการศึกษามาก
ยิ่งข้ึนเพ่ือปลูกฝ.งเยาวชน 
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  3.2 การจัดวางแนวทาง จัดทําเป,นแผนไว"ชัดเจน มีการกระจายอํานาจ จัดเป,นองค�กร
บริหารจัดการอย6างมืออาชีพเพ่ิมข้ึน 
  3.3 การเชื่อมระบบกับภาครัฐ มีงบประมาณสนับสนุนอย6างเท6าเทียม มีตัวชี้วัดคุณภาพ 
มีการปรับปรุงพัฒนาอย6างต6อเนื่องทรงพลังเพ่ิมมากข้ึน 
  3.4 อยากให"มีพระสงฆ�มีความรู"ความสามารถท่ีจะพัฒนาการศึกษาสงเคราะห� 
  3.5 การจัดการทางการศึกษาไม6แยกส6วนเฉพาะสงฆ� โดยมีผู"แทนสงฆ�เข"าร6วมใน
คณะกรรมการทุกระดับทางการศึกษา 
 4. ด"านการเผยแผ6พระพุทธศาสนา 
  4.1 การเทคโนโลยีสื่อสารเผยแผ6พระพุทธศาสนา อินเทอร�เน็ตและโลกออนไลน� 
  4.2 ควรให"องค�กรท่ีเก่ียวกับพระพุทธศาสนา เช6น สํานักงานพระพุทธศาสนา หรือต้ัง
องค�กรข้ึนมาเพ่ือมีหน"าท่ีดูแลการเผยแผ6ท้ังยังดูแลเนื้อหาของการเผยแผ6ธรรม  
  4.3 ในอนาคตต"องสร"างคนเพ่ือการเผยแผ6มากข้ึน  
  4.4 การใช"หลายภาษาในการเผยแผ6 
  4.5 การประยุกต�ศาสนาเข"ากับการศึกษาทุกแขนง  
  4.6 การพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนทางศาสนาให"ทันสมัย  
  4.7 ในการเผยแผ6พระพุทธศาสนาในอนาคตจะเป,นแบบโซเซียลเน็ตเวิร�คด"วย
เทคโนโลยีท่ีทันสมัย เพราะง6ายสะดวก  
  4.8 การจัดต้ังศูนย�อบรมเข"าค6ายพุทธบุตร ทุกโรงเรียนในประเทศไทยและสถาบันต6างๆ 
เพ่ือการปลูกฝ.งแก6เยาวชนให"รู"จักพระพุทธศาสนา  
 5. ด"านการสาธารณูปการ 
  5.1 การจัดการสิ่งแวดล"อมภายในวัดให"มากข้ึน 
  5.2 การจัดวางผังวัดให"เป,นระเบียบแบบแผน 
  5.3 การจัดวัดให"เป,นแหล6งท6องเท่ียวและการเรียนรู" 
  5.4 ควรมีการสร"างสถาบันการศึกษาให"พระภิกษุและสามเณรให"มากยิ่งข้ึนกว6าเดิม  
  5.5 ควรมีการส6งเสริมสนับสนุนจากผู"ท่ีเก่ียวข"องให"มากข้ึน 
  5.6 จึงต"องคํานึงถึงประโยชน�การใช"สอยมากข้ึน  
  5.7 การกําหนดมาตรการการก6อสร"าง มีแผน มีผัง มีมาตรการการดูแล บํารุงรักษา 
การขออนุญาตก6อสร"าง เป,นต"น 
 6. ด"านการสาธารณสงเคราะห� 
  6.1 ควรมีกิจกรรมในการช6วยเหลือสังคมเชิงรุกมากยิ่งข้ึน ศึกษาสภาพป.ญหาของสังคม
ท่ีเราอยู6อาศัย เพ่ือช6วยพัฒนาชุมชนอย6างยั่งยืน 
  6.2 ทุกวัดต"องมีแผนการบริหารจัดการท่ีเตรียมพร"อมท้ังบุคลากร และสถานท่ีเพ่ือ
รองรับการให"ความอนุเคราะห�แก6ประชาชน  
  6.3 ควรได"รับการสนับสนุน ส6งเสริมจากคณะสงฆ�ทุกระดับในจังหวัดอย6างยิ่ง ให"โยม
นั้นศรัทธามากข้ึน 
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  6.4 อาจเป,นแกนหลักหนึ่งให"กับสังคมในการสงเคราะห�  
  6.5 ต"องมีส6วนร6วมกันมากข้ึนระหว6างคณะสงฆ�กับชาวบ"าน 
  6.6 ต"องการให"วัดเป,นท่ีพ่ึงพํานักพักพิงทางจิตใจของผู"มีทุกข� ต"องการเห็นวัดเป,นท่ีสงบ
เยือกเย็น สะอาดร6มรื่น มีระเบียบ 
  6.7 ต"องการเห็นพระภิกษุเข"าหาประชาชน ปลอบขวัญให"กําลังใจ แนะแนวทางแก"ไข
ป.ญหาชีวิต 
  6.8 ต"องการให"วัดเป,นศูนย�กลางพัฒนาชนบท ให"ความร6วมมือสนับสนุนให"เกิดการรวม
พลังแก"ไขป.ญหาต6างๆ 
  6.9 ต"องการให"วัดเป,นศูนย�กลางของการศึกษาด"านต6างๆ ท้ังด"านหลักธรรมของพระ
ศาสนา และการอาชีพ การปฏิรูปจิตใจของประชาชน ควรริเริ่มท่ีวัด เป,นต"น 
  6.10  ควรจัดกิจกรรมฝVกฝนให"เยาวชนได"มีบทบาทแก6พระพุทธศาสนา คือจัดอบรม
ธรรมะ แก6เยาวชน นักเรียน นักศึกษาให"รู"จักช6วยเหลือสังคม ช6วยเหลือชุมชนและหน6วยงานต6างๆ  
 ส6วนท่ี 3 ตัวแบบการบริหารคณะสงฆ�ในเขตการปกครองคณะสงฆ�ภาค 4 
 ตัวแบบการบริหารคณะสงฆ�ภาค 4 
 การบริหารคณะสงฆ�แบบมีส6วนร6วมของพระสงฆ�ในวัด 
 1) การวางแผนพัฒนาวัด และคณะสงฆ� 
  การวางแผนพัฒนาวัดและคณะสงฆ� เป,นกระบวนการท่ีมีความสําคัญในระดับต"นๆ ของ
การบริหารกิจการคณะสงฆ� และวัดซ่ึงเป,นรากฐานของระบบการบริหารคณะสงฆ�เพราะเปรียบเสมือน
เข็มทิศนําทางท่ีจะทําให"กฎ ระเบียบ ข"อบังคับ กฎหมาย และมาตรการต6างๆ ท่ีอยู6ในกรอบเดียวกัน
ดําเนินไปในทิศทางท่ีถูกต"องเหมาะสม การจัดทําแผนพัฒนาวัดและคณะสงฆ� จึงจําเป,นท่ีจะต"องเกิด
จากความร6วมมือของทุกภาคส6วนและเกิดจากความต"องการของชุมชนเพราะวัดและคณะสงฆ�เป,นส6วน
หนึ่งของชุมชน บุคลากรโดยเฉพาะพระภิกษุสงฆ� ก็เป,นหนึ่งในสมาชิกของชุมชน หากวัดเป,น
ศูนย�กลางแห6งการพัฒนาชุมชน การมีส6วนร6วมของชุมชนหรือคนในชุมชน ผู"นําของชุมชน จึงจะเรียก
ได"ว6าเกิดจากกระบวนการมีส6วนร6วมของชุมชนอย6างแท"จริง จึงจะทําให"การดําเนินตามแนวทางหรือ
มาตรการต6างๆ ประสบความสําเร็จ 
  การวางแผนพัฒนาวัดและคณะสงฆ�จะต"องมีการพิจารณาให"ครอบคลุมภารกิจของคณะ
สงฆ�ท้ัง 6 ด"าน ได"แก6  
  ด"านการปกครองคณะสงฆ� 
  ในด"านการปกครองคณะสงฆ�  มุ6งเน"นการพัฒนาท่ีอยู6ในกรอบพระธรรมวินัย กฎ 
ระเบียบ ข"อบังคับของคณะสงฆ�ส6งเสริมการมีส6วนร6วมของทุกภาคส6วนในชุมชน วางแผนพัฒนาวัดให"
เป,นศูนย�กลางแห6งศาสนาและชุมชน 
  ด"านการศาสนศึกษา 
  ในด"านการศาสนศึกษามุ6งเน"นการวางแผนพัฒนาการศึกษา ให"เข"าใจในหลักพระธรรม
วินัยในพระพุทธศาสนาของบรรพชิตและคฤหัสถ� รวมท้ังการวางแผนพัฒนาครูอาจารย�ผู"บริหาร
การศาสนศึกษาจะต"องดําเนินงานให"เต็มความสามารถท้ังนี้ เพ่ือดํารงไว"แห6งพระศาสนา  
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  ด"านการศึกษาสงเคราะห� 
  ในด"านการศึกษาสงเคราะห� มุ6งเน"นการวางแผนพัฒนาให"วัดมีการจัดการศึกษาเพ่ือ
ช6วยเหลือเก้ือกูลหรืออุดหนุนจุนเจือช6วยเหลือด"านการศึกษาท้ังในและนอกสถาบันการศึกษา รวมท้ัง
ช6วยเหลือให"บุคคลได"รับการศึกษาเล6าเรียนรวมท้ังการจัดท้ังจัดต้ังสถานศึกษาและศูนย�การศึกษา
อบรมต6างๆ เพ่ือการสงเคราะห� 
  ด"านการเผยแผ6พระพุทธศาสนา 
  ในด"านการเผยแผ6พระพุทธศาสนามุ6 ง เน"นให" เ กิดการวางแผนพัฒนาผู" เผยแผ6
พระพุทธศาสนา การพัฒนาช6องทางการเผยแผ6 สื่อต6างๆ โดยใช"เทคโนโลยีท่ีทันสมัยหรือกําหนดให"มี
ผู"รับผิดชอบในการเผยแผ6เป,นการเฉพาะ รวมท้ังให"ความสําคัญในการจัดกิจกรรมการเผยแผ6
พระพุทธศาสนาเนื่องในวันสําคัญทางพระพุทธศาสนาต6างๆ ของหน6วยงานท้ังภาครัฐ เอกชน และชุมชน 
  ด"านการสาธารณูปการ 
  ในด"านการสาธารณูปการมุ6งเน"นการวางแผนพัฒนาศาสนสถานท่ีเกิดประโยชน�สูงสุด 
การวางผังโครงสร"างของวัด การกําหนดมาตรการการก6อสร"าง และการบํารุงรักษา  
  ด"านการสาธารณสงเคราะห� 
  ในด"านการสาธารณสงเคราะห�มุ6งเน"นการวางแผนพัฒนาวัดให"เป,นท่ีพ่ึงพิงของประชาชน
ในยามยาก และสงเคราะห�ประชาชนในท"องถ่ินชุมชนเม่ือเกิดภัยพิบัติต6างๆ  
 2) การสื่อสารประชาสัมพันธ� 
  การสื่อสารประชาสัมพันธ�เป,นท้ังเครื่องมือและกระบวนการดําเนินงานท่ีมีความสําคัญ
ไม6ยิ่งหย6อนไปกว6ากิจกรรมอ่ืนใด เพราะการประชาสัมพันธ�จะทําให"หน6วยงานท่ีเก่ียวข"องต6างๆ ได"เกิด
ความเข"าใจรับรู"รับทราบแนวทางนโยบายมาตรการและวิธีการปฏิบัติได"อย6างครอบคลุมและท่ัวถึง
รวมท้ังยังเสนอผลการดําเนินงานให"ผู"อ่ืนหรือผู"ท่ีเก่ียวข"องได"รับทราบ เข"าใจถึงผลความสําเร็จหรือไม6
สําเร็จของการดําเนินงานอันจะนําไปสู6การปรับปรุงแก"ไขแนวทางนโยบายมาตรการและวิธีการปฏิบัติ
ท่ีดีได"ในอนาคต 
 3) การดําเนินการตามแผน 
  การดําเนินการตามแผนถือเป,นหัวใจหลักในกระบวนการปฏิบัติหากเรามีแผนงานท่ีดีมี
การประชาสัมพันธ�ท่ีท่ัวถึงแต6ขาดซ่ึงการปฏิบัติท่ีเป,นรูปธรรมขาดการมีส6วนร6วมในการดําเนินงานหรือ
การดําเนินงานไม6เป,นไปอย6างท่ีเรากําหนดไว"ผลสําเร็จท่ีตามมาก็คงจะไม6ไปสู6เปRาหมายได"ตาม
เปRาประสงค�ท่ีกําหนด ดังนั้นการดําเนินงานเพ่ือพัฒนากิจการคณะสงฆ�ทุกภาคส6วนจึงมีความจําเป,นท่ี
จะต"องนําแผนงานไปสู6การปฏิบัติอย6างจริงจังและต6อเนื่อง 
 4) การติดตามประเมินผล 
  การติดตามประเมินผลเป,นกระบวนการท่ีมีความจําเป,นต"องดําเนินการ เพราะการ
ประเมินผลเปรียบเสมือนกระจกเงาคอยส6งให"เห็นว6า เรามีหน"าตาเป,นแบบใดเม่ือเวลาหนึ่งท่ีเราได"
ดําเนินการด"านการประหยัดพลังงานไฟฟRาไปได"ระยะหนึ่งแล"ว หรือเม่ือสิ้นสุดโครงการการประเมินผล
จะทําให"เราทราบว6าแผนงานโครงการ หรือกิจกรรมท่ีดําเนินการบรรลุเปRาประสงค�ท่ีตั้งไว"หรือไม6ท้ังคน
เงินอุปกรณีและวิธีการดําเนินงานเป,นไปตามแผนหรือไม6 
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 5) การปรับปรุงนโยบายและมาตรการการดําเนินงาน 
  การปรับปรุงนโยบายและมาตรการการดําเนินงานเป,นกระบวนการท่ีมีความสําคัญอีก
กระบวนการหนึ่ง เพราะเม่ือเราประเมินผลการดําเนินงานแล"วพบว6า มีท้ังประสบความสําเร็จและไม6
ประสบความสําเร็จสิ่งท่ีสําคัญก็คือ แผนงานนั้นจะดําเนินการต6อไปหรือไม6หากเกิดความล"มเหลวอะไร
คือป.จจัยดังนั้นการปรับปรุงนโยบาย และมาตรการการดําเนินงานจึงเกิดข้ึนได"ตลอดเวลาท่ีเรามีการ
ประเมินผลเพ่ือจะทําให"เปRาหมายหรือเปRาประสงค�ของการดําเนินงานไปสู6จุดมุ6งหวังได"อย6างมี
ประสิทธิภาพ 
 การบริหารคณะสงฆ�แบบยึดนโยบายของคณะสงฆ�ตามประกาศมหาเถรสมาคม 
 การบริหารงานกิจการของคณะสงฆ�ท่ีจะต"องทําหรือจะต"องเป,นธุระหน"าท่ี และเป,นภารกิจ
ของเจ"าคณะปกครองจะต"องปฏิบัติอันเป,นภารกิจของคณะสงฆ�และการพระศาสนามี 6 ประการ คือ 
การปกครอง การควบคุมและส6งเสริมการรักษาความสงบเรียบร"อยดีงาม ได"แก6 การศาสนศึกษา 
การศึกษาสงเคราะห� การเผยแผ6พระศาสนา การสาธารณูปการ การสาธารณสงเคราะห� วิธีการ
ดําเนินงานท้ัง 6 ประการ ดังกล6าวบางประการมีกําหนดไว"ในกฎมหาเถรสมาคมแต6บางประการคง
เป,นไปตามจารีตประเพณีท่ีมีอยู6มีรายละเอียดดังนี้ 
 1) ด"านการปกครองคณะสงฆ� 
  ในด"านการปกครองคณะสงฆ� คือ การควบคุมและส6งเสริมรักษาความเรียบร"อยดีงามซ่ึง
เป,นหน"าท่ีของพระสังฆาธิการในการปกครองดูแลพระภิกษุสามเณรในเขตปกครองของตนให"เป,นไป
ด"วยความเรียบร"อยถูกต"องตามหลักพระธรรมวินัยและตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ�ดังนั้นพระสังฆาธิการ
จึงต"องดําเนินการปกครองคณะสงฆ�ให"เป,นไปด"วยความเรียบร"อยถูกต"องตามพระธรรมวินัยกฎหมาย
กฎมหาเถรสมาคม ข"อบังคับ ระเบียบ คําสั่ง มติ ประกาศและบัญชาของสมเด็จพระสังฆราช 
นอกจากนั้นพระสังฆาธิการยังจะต"องทําหน"าท่ีระงับอธิกรณ�วินิจฉัยการลงนิคหกรรมการวินิจฉัยลงข"อ
อุทธรณ�คําสั่งตลอดถึงการควบคุมบังคับบัญชาพระภิกษุสามเณรผู"อยู6ใต"เขตปกครองของตนชี้แจง
แนะนําการปฏิบัติหน"าท่ีของผู"อยู6ในบังคับบัญชาให"เป,นไปโดยความเรียบร"อยพร"อมท้ังการตรวจตรา
การประชุมพระสังฆาธิการในเขตปกครองของตน 
  วัดจะต"องเป,นศูนย�กลางแห6งศาสนาและชุมชน จึงมีความจําเป,นท่ีจะต"องช6วยกันพัฒนา
วัดให"เป,นศูนย�กลางของชุมชนท้ังนี้วัดกับบ"านพระกับชาวบ"านเป,นของคู6กันมาช"านานแล"วโดยท่ีวัดต"อง
เป,นแหล6งให"วิทยาการแก6ชาวบ"านทุกๆ ด"าน ได"แก6 ด"านการศึกษา ด"านอาชีพ ด"านศีลธรรม และ
ประเพณีรวมท้ังวัดจะต"องทําหน"าท่ีเป,นศูนย�กลางของประชาชนกระตุ"นให"เกิดการพัฒนาชุมชนให"
ประชาชนในชุมชนนั้นปรับปรุงคุณภาพชีวิตท่ีดี 
 2) ด"านการศาสนศึกษา 
  ในด"านการศาสนศึกษาคือการศึกษาเล6าเรียนพระธรรมวินัยในพระพุทธศาสนาของ
บรรพชิตและคฤหัสถ�เป,นกิจการของคณะสงฆ�ประการหนึ่งท่ีสําคัญยิ่งในอํานาจหน"าท่ีของมหาเถร
สมาคมมีความตอนหนึ่งว6า “ควบคุมส6งเสริมการศาสนศึกษา” ของคณะสงฆ�และในระเบียบการ
ปกครองคณะสงฆ�ส6วนกลาง มหาเถรสมาคมได"กําหนดวิธีการดําเนินการควบคุม และส6งเสริมการ  
ศาสนศึกษาว6า “ควบคุมและส6งเสริมการศาสนศึกษาให"ดําเนินไปด"วยดี” ซ่ึงเป,นหลักฐานอันดีว6า คณะ
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สงฆ�ท้ังหลายจะต"องดําเนินการในด"านการศาสนศึกษาให"เต็มความสามารถ จึงเป,นบทบาทหน"าท่ีของ
เจ"าอาวาส ท่ีจะต"องเป,นธุระในการศึกษาอบรมและสั่งสอนพระธรรมวินัยแก6บรรพชิตและคฤหัสถ� เจ"า
อาวาสก็ควรจะเป,นผู"จัดการศาสนศึกษา และวัดเป,นสถานศึกษาของพระภิกษุสามเณรเรียนพระธรรมวินัย 
พ.ศ. 2528 ก็กําหนดให"เป,นหน"าท่ีของเจ"าอาวาสโดยตรงและให"เจ"าคณะเจ"าสังกัดร6วมจัดด"วยดังนี้ 
  1. เจ"าอาวาสเป,นผู"จัดการศาสนศึกษาในฐานะเจ"าสํานักเรียนหรือเจ"าสํานักศาสนศึกษา 
  2. เจ"าคณะจังหวัดเป,นผู"จัดการในฐานะเจ"าสํานักเรียนคณะจังหวัด 
  3. ในบางกรณีให"เจ"าคณะสังกัดร6วมจัดด"วย 
  สิ่งท่ีสําคัญในด"านการจัดการศาสนศึกษา เจ"าสํานักเรียนหรือเจ"าสํานักศาสนศึกษาและครู
อาจารย�ผู"บริหารการศาสนศึกษาจะต"องดําเนินงานให"เต็มความสามารถท้ังนี้เพ่ือดํารงไว"แห6งพระศาสนา 
 3) ด"านการศึกษาสงเคราะห� 
  ในด"านการศึกษาสงเคราะห� คือ การจัดการศึกษา เพ่ือช6วยเหลือเก้ือกูล หรืออุดหนุน   
จุนเจือช6วยเหลือด"านการศึกษาอ่ืน นอกจากการศาสนศึกษาหรือสถาบันอ่ืน หรือบุคคลอ่ืนผู"กําลัง
ศึกษาเล6าเรียนคณะสงฆ�ได"กําหนดการศึกษาสงเคราะห�เป,นกิจการอันหนึ่งของพระสงฆ�การศึกษา
สงเคราะห�นั้นว6าโดยลักษณะควรแยกออกเป,นลักษณะ คือ 
  1. การศึกษานอกเหนือจากการศาสนศึกษาท่ีพระสงฆ�ดําเนินการเพ่ือสงเคราะห�
ประชาชน หรือพระภิกษุสามเณร 
  2. การสงเคราะห�เก้ือกูลแก6การศึกษาสถาบันการศึกษาหรือบุคคลผู"กําลังศึกษา 
  ดังนั้นหากจะแบ6งลักษณะการศึกษาสงเคราะห� แบ6งได"เป,น 4 ประเภท คือ 1) โรงเรียน
การกุศลของวัดในพระพุทธศาสนาและโรงเรียนสงเคราะห�เด็กยากจนตามพระราชประสงค�มีความมุ6ง
หมายให"วัดและพระภิกษุในพระศาสนาได"จัดการตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการเพ่ือสงเคราะห�
เด็กและเยาวชนของชาติ และพระภิกษุสามเณรส6วนหนึ่งเป,นเหตุให"เด็กและเยาวชนได"เข"าใกล"วัด       
2) ศูนย�ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย�มีความมุ6งหมายให"วัดได"ช6วยอบรมบ6มนิสัยเด็กก6อนวัยเรียน
เพ่ือปลูกฝ.งคุณธรรม วัฒนธรรม และประเพณีอันดีงามแก6เด็กและเยาวชน เป,นโอกาสให"พระสงฆ�ได"ใช"
วิชาการศาสนศึกษาเพ่ือพัฒนาทรัพยากรบุคคลของชาติด"วยหลักธรรมของพระศาสนา 3) ศูนย�อบรม
เด็กก6อนเกณฑ�ในวัดมีความมุ6งหมายให"วัดช6วยอบรมบ6มนิสัยเด็กก6อนวัยเรียนเพ่ือปลูกฝ.งคุณธรรมและ
ศีลธรรมแต6ยังเด็กท้ังเป,นการให"โอกาสวัดและพระสงฆ�ได"ร6วมพัฒนาทรัพยากรบุคคลของชาติในวัยเด็ก
และ 4) โรงเรียนปริยัติธรรมแผนกธรรม บาลี และสามัญศึกษาจัดต้ังข้ึนเพ่ือให"พระภิกษุสามเณรศึกษา
เล6าเรียน 
  มหาเถรสมาคมมีอํานาจหน"าท่ีควบคุม และส6งเสริมการศึกษาสงเคราะห�ของคณะสงฆ�
และส6งเสริมการดําเนินการการจัดการศึกษาสงเคราะห�ของเจ"าอาวาสเจ"าคณะทุกส6วนทุกชั้นต"องมี
ส6วนควบคุม และส6งเสริมให"เจ"าอาวาสดําเนินการส6งเสริมการศึกษาสงเคราะห�ตามสมควรถ"าเพิกเฉย
เสียย6อมเป,นการละเว"นการปฏิบั ติหน"าท่ีเพราะการศึกษาประเภทนี้ เป,นของคณะสงฆ� หรือ
พระพุทธศาสนาเป,นกิจการของวัดตามหน"าท่ีของเจ"าอาวาส ส6วนเจ"าคณะทุกส6วนทุกชั้นควรให"การ
ช6วยเหลือเก้ือกูลสถาบันการศึกษา หรือบุคคลผู"ศึกษาได"โดยไม6ขัดต6อพระธรรมวินัย และระเบียบ แบบ
แผนของพระสงฆ� เช6น ช6วยขวนขวายในการสร"างอาคารเรียน ช6วยจัดหาอุปกรณ�การศึกษา จัดต้ัง
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กองทุนสงเคราะห�นักเรียนชั้นประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอุดมศึกษาตามหลักการประกาศของ
มหาเถรสมาคมช6วยแก"ไขข"อขัดข"องของเจ"าอาวาสให"เป,นไป โดยชอบและพิจารณาให"กําลังใจและ
บํารุงขวัญแก6เจ"าอาวาสตามสมควรแก6การปฏิบัติหน"าท่ี 
 4) ด"านการเผยแผ6พระพุทธศาสนา 
  ในด"านการเผยแผ6พระพุทธศาสนาคือการทําให"พระพุทธศาสนาขยายวงกว"างออกไป
อย6างแพร6หลายโดยเฉพาะการเผยแผ6หลักคําสอนในพระพุทธศาสนาทําให"มีผู"เคารพเลื่อมใสศรัทธาใน
พระรัตนตรัยน"อมนําเอาหลักคําสอนในพระพุทธศาสนาไปประพฤติปฏิบัติ เพ่ือให"เกิดผลแก6ผู"ปฏิบัติ
เหล6านั้นตามบทบัญญัติมาตรา 3 (3) แห6งพระราชบัญญัติคณะสงฆ� พ.ศ. 2505 แก"ไขเพ่ิมเติมโดย
พระราชบัญญัติคณะสงฆ�ฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2535 หน"าท่ีของเจ"าอาวาสหรือผู"รักษาการแทนเจ"าอาวาส
จะต"องปฏิบัติรับผิดชอบด"านการเผยแผ6พระพุทธศาสนาจะต"องจัดทําอันเป,นภารกิจประจําตลอดเวลา
ท่ีดํารงตําแหน6งเจ"าอาวาส หรือตําแหน6งท่ีสูงข้ึนไปซ่ึงแยกออกเป,น 2 ประเภท คือ 1) เป,นธุระในการ
จัดการศึกษาอบรมสั่งสอนพระธรรมวินัยแก6บรรพชิต  2) เป,นธุระในการอบรมและสั่งสอนธรรมะแก6
คฤหัสถ�โดยจัดให"มีหน6วยพระธรรมทูต ธรรมจาริก ธรรมพัฒนาและหน6วยอบรมทางจิตมีท้ังหน6วย
อบรมอ.ป.ต. (หน6วยอบรมประชาชนประจําตําบล) กิจกรรมเผยแผ6พระพุทธศาสนาของพระสงฆ�วัด
และคณะสงฆ�ในป.จจุบันมีท้ังแบบประเพณีและปรับปรุงให"เหมาะสมกับสังคมป.จจุบันและแบบท่ี
จัดเป,นคณะหรือหน6วยงานเฉพาะจัดข้ึนมีการดําเนินการดังนี้ 
  1. การเผยแผ6ตามประเพณีคณะสงฆ�และตามประเพณีไทย ได"แก6 การเทศนาอบรมสั่ง
สอนประชาชนท่ีวัดท่ีบ"านและผู"อาราธนาท่ีอ่ืนๆ ในโอกาสต6างๆ ท้ังแบบเทศน�ธรรมดา คือ เทศน�รูป
เดียว หรือเทศน�ปุจฉาวิสัชนา 2 รูปข้ึนไป และได"มีการปรับปรุงการเทศน�ทางวิทยุกระจายเสียง วิทยุ
โทรทัศน�หรือบันทึกลงแผ6นเสียงหรือแถบบันทึกเสียงนําไปเผยแผ6ในท่ีต6างๆ และโอกาสต6างๆ 
  2. การเผยแผ6แบบปรับปรุงให"เหมาะสมกับสภาพสังคมป.จจุบันได"แก6การบรรยายธรรม
การสนทนาธรรมการปาฐกถาธรรมในท่ีประชุมท่ีวัด หรือท่ี อ่ืนๆ ในโอกาสต6างๆ หรือทาง
วิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน� บันทึกลงแผ6นเสียง หรือแถบบันทึกเสียงนําไปเผยแพร6ในท่ีอ่ืนๆ ใน
โอกาสต6างๆ รวมถึงตลอดการพิมพ�หนังสือเทศน� หนังสือธรรมะออกเผยแพร6ในหนังสือพิมพ� 
  3. การเผยแผ6แบบจัดเป,นคณะ หรือหน6วยงานเผยแผ6 หรือเป,นสถานศึกษาเป,นท่ีประจํา
หรือครั้งคราว หรือจัดเป,นกิจกรรมพิเศษภายในวัด หรือในหมู6บ"านใกล"เคียง เช6น งานพระธรรมทูต 
งานพระธรรมจาริก งานอบรมประชาชน (อ.ป.ต.) หน6วยสงเคราะห�พุทธมามกะผู"เยาว� โรงเรียน
พระพุทธศาสนาวันอาทิตย� เป,นต"น 
  4. การเผยแผ6พระพุทธศาสนาด"านคฤหัสถ�มีการต้ังเป,นสมาคม เพ่ือการเผยแผ6
พระพุทธศาสนา เช6น พุทธสมาคมแห6งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ� ยุวพุทธิกสมาคมประเทศ
ไทยในพระบรมราชูปถัมภ� สมาคมส6งเสริมพระพุทธศาสนาต6างๆ การบรรยายธรรมในท่ีประชุมและ
ทางสื่อมวลชนต6างๆ การต้ังชมรมพุทธศาสนาในมหาวิทยาลัยและโรงเรียนต6างๆ 
  5. การจัดกิจกรรมเนื่องในวันสําคัญทางพระพุทธศาสนาต6างๆ บางวัดจัดให"มีปาฐกถา
เป,นประจําทุกสัปดาห� หรือจัดกิจกรรมหลายประการ เช6น การหล6อเทียนพรรษา อาจมีการประกวด
กันวันสงกรานต�จัดให"มีพิธีสรงน้ําพระ การแห6พระ การขนทรายเข"าวัด การก6อเจดีย�ทราย 
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  นอกจากนั้นกิจกรรมการเผยแผ6พระพุทธศาสนาเป,นการจัดกิจกรรมเนื่องในวันสําคัญ
ทางพระพุทธศาสนาต6างๆ จัดให"มีการเทศน� หรือปาฐกถาธรรมเป,นประจําทุกสัปดาห� นอกจากนี้ยังมี
กิจกรรมอีกหลายประการ เช6น การหล6อเทียนพรรษา มีการประกวดเทียนพรรษา วันสงกรานต� มีการ
จัดพิธีสรงน้ําพระ การแห6พระ การก6อเจดีย�ทราย การขนทรายเข"าวัด การรดน้ําดําหัวผู"มีอายุ การ
เวียนเทียนในวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา เป,นต"น 
 5) ด"านการสาธารณูปการ 
  ในด"านการสาธารณูปการ หมายถึง 1) การก6อสร"างและการบูรณปฏิสังขรณ�ศาสนวัตถุ
และศาสนสถาน 2) กิจการอันเก่ียวกับวัด คือการสร"างวัด การต้ัง การรวม การย"าย การยุบเลิก การ
ขอรับพระราชทานวิสุงคามสีมา การยกวัดร"างเป,นวัดมีพระภิกษุจําพรรษา และการยกวัดราษฎร�เป,น
พระอารามหลวง  3) กิจการอ่ืนๆ ของวัด เช6น การจัดงานวัดการเรี่ยไรและ 4) การศาสนสมบัติของวัด 
  การสาธารณูปการท้ัง 4 ประการนี้เป,นหน"าท่ีของเจ"าอาวาสท่ีจะทํานุบํารุงรักษาวัดจัด
กิจกรรมและศาสนสมบัติของวัดให"เป,นไปด"วยดีโดยดําเนินการใน 3 ลักษณะ คือ 1) การกระทําด"วย
แรงความคิด 2) การกระทําด"วยเอกสารรายงาน 3) การกระทําโดยการจัดประโยชน� 
  การควบคุมและส6งเสริมการสาธารณูปการเป,นงานท่ีละเอียดอ6อนเป,นตัวหลักของการ
คณะสงฆ�แต6ผู"ปฏิบัติโดยตรงคือเจ"าอาวาสซ่ึงเป,นพระสังฆาธิการระดับวัด เจ"าคณะทุกส6วนทุกชั้นต"องมี
ความสัมพันธ�กัน 2 ประการ คือ การควบคุมสาธารณูปการและส6งเสริมสาธารณูปการ โดยเจ"าอาวาส
มีหน"าท่ีดําเนินการดังนี้  
  1. ควบคุมการทําแผนผังวัดให"สอดคล"องกับยุคพัฒนา 
  2. ควบคุมแบบแปลนเสนาสนะแต6ละวัดให"อยู6 ในหลักประหยัด และพอเหมาะ
พอสมควรแก6สภาพท"องถ่ินและก6อสร"างตามแบบแปลน 
  3. ควบคุมให"แต6ละวัดท่ีสร"างถาวรวัตถุให"เป,นทรงไทย หรือให"รักษาศิลปะวัฒนธรรม
ท"องถ่ินเป,นสําคัญ 
  4. ควบคุมการเงินและบัญชีรายรับ- รายจ6ายของแต6ละวัดให"เป,นไปตามบัญชี 
  5. ควบคุมดูแลเอกสารต6างๆ ของเจ"าอาวาส เช6น รายงานขอรับพระราชทาน
วิสุงคามสีมาให"เป,นไปโดยถูกต"อง 
  6. ควบคุมการจัดศาสนสมบัติของวัดให"เป,นไปตามกฎกระทรวง การส6งเสริมกิจการของ
วัดเจ"าคณะทุกชั้นควรส6งเสริมเจ"าอาวาสในการสาธารณูปการดังนี้ 
    1. ออกตรวจตราเยี่ยมเจ"าอาวาสให"เร6งรัดพัฒนาวัด 
    2. แก"ไขข"อขัดข"องของเจ"าอาวาสดังนี้ 
     2.1 จัดหาช6างดําเนินการก6อสร"าง 
     2.2  จัดแปลนอาคารตลอดจนแผนผังวัด 
     2.3 ดูแลหาทุนก6อสร"างด"วยการขอเงินงบประมาณ 
     2.4  ให"คําชี้แจง แนะนําการปฏิบัติงานสาธารณูปการเพ่ือเข"าใจให"ถูกต"อง 
     2.5 ขจัดความขัดแย"งระหว6างวัดกับชาวบ"านซ่ึงมีสาธารณูปการเห็นเป,นเหตุ 
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    3. แนะนําการจัดงานวัด และการเรี่ยไรให"เป,นไปตามระเบียบและคําสั่งสอนของ
มหาเถรสมาคม 
    4. ช6วยยกฐานะวัดท่ีได"พัฒนาดีแล"วเป,นวัดพัฒนาตัวอย6าง 
    5. ช6วยยกย6องเจ"าอาวาสผู"มีผลงานสาธารณูปการดีหรือแม"แต6รองเจ"าอาวาสและ
หรือผู"ช6วยเจ"าอาวาสก็ควรยกย6องด"วยแต6อย6าเกินเจ"าอาวาส 
    6. แนะนําชี้แจงการจัดประโยชน�ของวัดให"ถูกต"องตามกฎกระทรวง 
 6) ด"านการสาธารณสงเคราะห� 
  ในด"านการสาธารณสงเคราะห� คือ การดําเนินกิจการต6างๆ เพ่ือให"เป,นสาธารณะ
ประโยชน�แก6หน6วยงาน หรือของบุคคล หรือคณะบุคคล หรือการช6วยเหลือเก้ือกูล หรือการอุดหนุนจุน
เจือสถานท่ี ซ่ึงเป,นสาธารณะสมบัติ หรือประชาชนท่ัวไปการสงเคราะห�ท่ีเป,นหลักของพระสงฆ� คือ
การสงเคราะห�ในด"านจิตใจและด"านวัตถุ 
  ด"านจิตใจกระทําได"โดย 
  1. เป,นท่ีปรึกษาแนะนําในป.ญหาชีวิตและด"านอ่ืนๆ เช6น ทางวิชาการบางอย6าง 
  2. ทําให"วัดร6มรื่นร6มเย็นสมเป,นอารามให"ความร6มเย็นทางการปฏิบัติตนให"เป,น
แบบอย6างของผู"ดําเนินชีวิตอันประเสริฐเป,นท่ีตั้งแห6งความเคารพศรัทธาเลื่อมใส และนับถือสร"างความ
ร6มเย็นเม่ือเห็นวัดและพระสงฆ� 
  ด"านวัตถุกระทําได"โดย 
  1. แนะนําชักจูงให"ผู"อ่ืนกระทํา เช6น การสาธารณูปโภคจัดให"มีโรงเรียน โรงพยาบาล
ถนน บ6อน้ํา เป,นต"น 
  2. นําสิ่งของหรือบริการท่ีรับจากผู"อ่ืนมาแบ6งป.นให"มีประโยชน�กว"างขวางออกไป คือ
มหาเถรสมาคมกําหนดหลักการและวิธีการปฏิบัติ และควบคุมส6งเสริมไว"ชัดแจ"งคือ กิจการหน6วย
อบรมประชาชนประจําตําบล ซ่ึงจัดต้ังข้ึนตามระเบียบมหาเถรสมาคมว6าด"วยการจัดต้ังหน6วยอบรม
ประชาชนประจําตําบล พ.ศ. 2518 โดยมีวัตถุประสงค� 3 ประการ คือการเผยแผ6พระพุทธศาสนา
การศึกษาสงเคราะห�และการสาธารณสงเคราะห� โดยกําหนดหน6วยงานให"ต้ัง ณ วัดใดวัดหนึ่งตําบลละ
หนึ่งหน6วยให"จัดเป,นรูปคณะกรรมการ โดยให"เจ"าอาวาสท่ีต้ังหน6วยอบรมประชาชนประจําตําบลเป,น
ประธานกรรมการโดยตําแหน6ง เจ"าอาวาสอ่ืนในเขตตําบลนั้นเป,นรองกรรมการ ฝoายบรรพชิต กํานัน
ในตําบลนั้น เป,นรองประธานกรรมการ ฝoายคฤหัสถ� ผู"ใหญ6บ"าน และแพทย�ประจําตําบล เป,น
กรรมการโดยตําแหน6ง คณะกรรมการประกอบด"วย คณะกรรมการโดยตําแหน6ง ผู"ทรงคุณวุฒิ 5-9 คน
เป,นกรรมการสําหรับผู"ควบคุมและส6งเสริมมีกรรมการระดับอําเภอ ระดับจังหวัด ผู"อํานวยการภาค
และกรรมการอํานวยการอบรมประชาชนกลาง อนึ่งการสาธารณสงเคราะห�ให"เจ"าคณะพระสังฆาธิการ
จัดการสงเคราะห�ตามสมควรแก6โอกาส เช6น 1) การพัฒนาหมู6บ"าน การพัฒนาตําบล การช6วยจัดหา
ทุน การสงเคราะห� การปRองกันยาเสพติดให"โทษ เช6น ยาบ"า การปRองกันโรคเอดส� 2) การช6วยเหลือ
สถานท่ีอันเป,นสาธารณสมบัติ เช6น การสร"างถนนหนทาง ขุดลอกคูคลอง สร"างฌาปนสถาน สร"างการ
ประปา สร"างเครื่องกําเนิดไฟฟRา 3) การช6วยเหลือประชาชนในโอกาสท่ีควรช6วยเหลือ เช6น การ
ประสบอุทกภัย หรือช6วยเหลือคนชรา คนพิการ เป,นต"น 
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 ตัวแบบท่ีเหมาะสมในการบริหารคณะสงฆ�ในเขตปกครองคณะสงฆท่ี 4 
 ตัวแบบการบริหารคณะสงฆ�ในเขตปกครองคณะสงฆ�ภาค 4 หลังจากได"เก็บรวบรวมข"อมูล
และนํามาวิเคราะห�และสังเคราะห�ตัวแบบการบริหารคณะสงฆ� ในเขตปกครองคณะสงฆ�ข้ึนแล"วนํา
กลับไปให"ผู"ท่ีมีส6วนเก่ียวข"องทุกระดับ ในพ้ืนท่ีรวมท้ังผู"เชี่ยวชาญได"ทําการตรวจสอบความเป,นไปได"
ป.จจัยเง่ือนไขในการนําเอาตัวแบบการบริหารคณะสงฆ�ในเขตปกครองคณะสงฆ�ไปประยุกต�ใช"การ
ดําเนินงานใช"กระบวนการประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) เป,นการตรวจสอบข"อมูลซ่ึงผู"วิจัยได"จัด
ให"มีการประชุมเชิงปฏิบัติการข้ึนเม่ือวันท่ี 14 พฤศจิกายน 2556 ณ ห"องประชุมวัดท6าหลวง อําเภอ
เมือง จังหวัดพิจิตร หลังจากนั้นได"จัดสนทนากลุ6มย6อยและการตรวจสอบเป,นรายบุคคลจาก
ผู"เชี่ยวชาญเพ่ือให"การตรวจสอบมีความหลากหลายได"ความคิดเห็นและข"อสรุปในทุกแง6ทุกมุม โดย
ผู"วิจัยได"เตรียมข"อมูลในการตรวจสอบไว" 6 ประเด็นหลักๆ ได"แก6 1) การปกครอง 2) การศาสนศึกษา     
3) การศึกษาสงเคราะห� 4) การเผยแผ6 5) การสาธารณูปการ และ 6) การสาธารณสงเคราะห� ผลมีดังนี้ 
 1) ด"านการปกครองคณะสงฆ� 
  การบริหารคณะสงฆ�ในเขตปกครองคณะสงฆ�ท่ี 4 ในด"านการปกครองคณะสงฆ� ซ่ึงเป,น
ภารกิจท่ีสําคัญมากด"านหนึ่ง เพราะเป,นภารกิจท่ีจะต"องทําให"คณะสงฆ�อยู6กันอย6างปกติสุข พระภิกษุ
สามเณร ในเขตปกครองปฏิบัติตามพระธรรมวินัย พระราชบัญญัติ คณะสงฆ� กฎหมาย กฎมหา       
เถรสมาคม ข"อบังคับ ระเบียบ คําสั่ง มติ ประกาศ และบัญชาของสมเด็จพระสังฆราช ดําเนินการ
พัฒนาวัดให"เป,นศูนย�กลางแห6งศาสนาและชุมชน เพ่ือเป,นแหล6งให"วิทยาการแก6ชาวบ"านทุกๆ ด"าน 
ได"แก6 ด"านการศึกษา ด"านอาชีพ ด"านศีลธรรม และประเพณี ดังนั้นแนวทางพัฒนาในอนาคตควรมี ดังนี้ 
  1.  เน"นการติดต6อกันเพ่ิมมากข้ึน เพ่ือนําไปช6วยกันดูแลกันท่ัวถึงมากกว6าเดิม  
  2. การมีส6วนร6วมของทุกภาคส6วนท่ีเก่ียวข"อง  
  3. ความสามารถนํากฎ ระเบียบ คําสั่งของทางคณะสงฆ�มาใช"ให"เห็นเป,นรูปธรรม 
  4. การลงโทษกับผู"ล6วงละเมิด และควรมีวิธีการแก"ป.ญหาท่ีรวดเร็วมากยิ่งข้ึน 
  5. การแต6ตั้งผู"บริหารควรพิจารณาจากผู"ท่ีมีความสามารถมากกว6าทํางานด"วยวาจา  
  6. ให"ภิกษุผู"ปกครองสงฆ�ทําหน"าท่ีให"เต็มท่ี การเอาใจใส6ต6อการดูแล และควบคุมกํากับ  
  7. พระสงฆ�จะต"องมีการศึกษา มีความรู" ความสามารถมากข้ึน  
  8. ควรมีการปรับปรุงในเรื่อง ระเบียบ ข"อปฏิบัติตนของสงฆ� ซ่ึงจําพรรษาอยู6ในวัดนั้นๆ 
ให"เป,นระบบ ระเบียบ  
  9. ควรมีการจัดทํากองทุนเพ่ือการศึกษาให"กับพระในเขตปกครอง เพ่ือเป,นทุนใน
การศึกษาเล6าเรียนในระดับสูงข้ึนต6อไป 
 2) ด"านการศาสนศึกษา 
  การบริหารคณะสงฆ�ในเขตปกครองคณะสงฆ�ท่ี 4 ในด"านการศาสนศึกษาเป,นอีกภารกิจ
หนึ่งท่ีคณะสงฆ�ต"องดําเนินการให"เกิดการศึกษาเล6าเรียนพระธรรมวินัยในพระพุทธศาสนาของ
บรรพชิตและคฤหัสถ�โดยคณะสงฆ� ท้ังหลายจะต"องดําเนินการในด"านการศาสนศึกษาให"เต็ม
ความสามารถ จึงเป,นบทบาทหน"าท่ีของของเจ"าอาวาส ท่ีจะต"องเป,นธุระในการศึกษาอบรมและสั่ง
สอนพระธรรมวินัยแก6บรรพชิต และคฤหัสถ� ดังนั้นแนวทางพัฒนาในอนาคตควรมี ดังนี้ 
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  1. พัฒนาองค�ความรู"ด"านภาษา ซ่ึงในอนาคตต"องพัฒนาพร"อมกันไป 4 ภาษา คือ ภาษา
บาลี ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาคอมพิวเตอร�  
  2. ใช"เทคโนโลยีเป,นส6วนประกอบเพ่ือความเจริญก"าวหน"าให"ทันกับสมัยป.จจุบัน 
  3. พัฒนาระบบการเรียนการสอนให"เทียบเคียงกับทางโลกให"ได"  
  4. การเลื่อนสมณะศักด์ิของพระสังฆาธิการทุกระดับ จะต"องพิจารณาการศึกษาร6วม
ด"วย หรือกําหนดเป,นมาตรฐาน 
  5. การจัดการเรียนการสอนพระปริยัติในอนาคต คณะสงฆ�ควรออกแบบการศึกษา
มุ6งเน"นให"ผู"ศึกษารู"จักคิดวิเคราะห�มากยิ่งข้ึน มากกว6าการท6องจํา  
  6. ควรจะมีการบริหารจัดการและสนับสนุนการศึกษาของพระสงฆ�ให"มากยิ่งข้ึน 
โดยเฉพาะกองทุนการศึกษาของพระภิกษุ สามเณร 
  7. การพัฒนานาสถาบันการศึกษาให"มากข้ึน 
 3) ด"านการศึกษาสงเคราะห� 
  การบริหารคณะสงฆ�ในเขตปกครองคณะสงฆ�ท่ี 4 ในด"านการศึกษาสงเคราะห� เป,น
ภารกิจท่ีให"การช6วยเหลือเก้ือกูลด"านการศึกษา หรืออุดหนุนจุนเจือช6วยเหลือด"านการศึกษาอ่ืน
นอกจากการศาสนศึกษา หรือสถาบันอ่ืนหรือบุคคลอ่ืนผู"กําลังศึกษาเล6าเรียน คณะสงฆ�ได"กําหนด
การศึกษาสงเคราะห�เป,นกิจการอันหนึ่งของพระสงฆ�การศึกษาสงเคราะห�ในเขตการปกครองคณะสงฆ�
ภาค 4 แบ6งได"เป,น 4 ประเภท คือ 1) โรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนาและโรงเรียน
สงเคราะห�เด็กยากจนตามพระราชประสงค� 2) ศูนย�ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย� 3) ศูนย�อบรม
เด็กก6อนเกณฑ�ในวัด และ 4) โรงเรียนปริยัติธรรมแผนกธรรมบาลี และสามัญศึกษา การจัดการศึกษา
สงเคราะห� เป,นบทบาทของเจ"าอาวาสเจ"าคณะทุกส6วนทุกชั้นควรให"การช6วยเหลือเ ก้ือกูล
สถาบันการศึกษา หรือบุคคลผู"ศึกษาได"โดยไม6ขัดต6อพระธรรมวินัย และระเบียบ แบบแผน ของ
พระสงฆ�ดังนั้นแนวทางพัฒนาในอนาคตควรมีดังนี้ 
  1. การกําหนดให"วัดท่ีอยู6ในชุมชน ใกล"โรงเรียนมีส6วนร6วมในการจัดการศึกษามากยิ่งข้ึน
เพ่ือปลูกฝ.งเยาวชน 
  2. การจัดแผนงาน หรือแนวทางให"ชัดเจน มีการกระจายอํานาจ จัดเป,นองค�กรบริหาร
จัดการอย6างมืออาชีพเพ่ิมข้ึน 
  3. การเชื่อมระบบกับภาครัฐ มีงบประมาณสนับสนุนอย6างเท6าเทียม มีตัวชี้วัดคุณภาพ 
มีการปรับปรุงพัฒนาอย6างต6อเนื่องทรงพลังเพ่ิมมากข้ึน 
  4. การพัฒนาผู"บริหารคณะสงฆ�หรือพระสังฆษธิการให"มีความรู"ความสามารถท่ีจะ
พัฒนาการศึกษาสงเคราะห� 
  5. การจัดการศึกษาไม6แยกส6วนเฉพาะพระสงฆ� สามเณร โดยมีผู"แทนสงฆ�เข"าร6วมใน
คณะกรรมการทุกระดับทางการศึกษา 
 4) ด"านการเผยแผ6พระพุทธศาสนา 
  การบริหารคณะสงฆ�ในเขตปกครองคณะสงฆ�ท่ี 4 ในด"านการเผยแผ6พระพุทธศาสนาเป,น
ภารกิจท่ีสําคัญยิ่ง ท่ีจะทําให"พระพุทธศาสนาขยายวงกว"างออกไปอย6างแพร6หลาย โดยเฉพาะการเผย
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แผ6หลักคําสอนในพระพุทธศาสนา ทําให"มีผู"เคารพเลื่อมใสศรัทธาในพระรัตนตรัยน"อมนําเอาหลัก     
คําสอนในพระพุทธศาสนาไปประพฤติปฏิบัติ เพ่ือให"เกิดแก6ผู"ปฏิบัติเหล6านั้น เจ"าอาวาสหรือผู"
รักษาการแทนเจ"าอาวาสจึงมีหน"าท่ีจะต"องปฏิบัติรับผิดชอบด"านการเผยแผ6พระพุทธศาสนา จะต"อง
จัดทําอันเป,นภารกิจประจําตลอดเวลาท่ีดํารงตําแหน6งเจ"าอาวาสหรือตําแหน6งท่ีสูงข้ึนไปดังนั้น
แนวทางพัฒนาในอนาคตควรมีดังนี้ 
  1. การใช"เทคโนโลยีการสื่อสารท่ีทันสมัยในการเผยแผ6พระพุทธศาสนา เช6น การใช"
อินเทอร�เน็ตและโซเชี่ยลเน็ตเวอร�ค เป,นต"น 
  2. ควรให"องค�กรท่ีเก่ียวกับพระพุทธศาสนา เช6น สํานักงานพระพุทธศาสนา หรือต้ัง
องค�กรข้ึนมาเพ่ือมีหน"าท่ีดูแลการเผยแผ6  
  3. การพัฒนาผู"ท่ีทําหน"าท่ีเผยแผ6เป,นการเฉพาะ 
  4. ใช"ภาษาท่ีหลากหลายในการเผยแผ6 
  5. การประยุกต�ศาสนาเข"ากับการศึกษาทุกแขนง  
  6. การพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนทางศาสนาให"ทันสมัย  
  7. การจัดต้ังศูนย�อบรมเข"าค6ายพุทธบุตร ทุกโรงเรียนในประเทศไทยและสถาบันต6างๆ 
เพ่ือการปลูกฝ.งแก6เยาวชนให"รู"จักพระพุทธศาสนา  
 5) ด"านการสาธารณูปการ 
  การบริหารคณะสงฆ�ในเขตปกครองคณะสงฆ�ท่ี 4 ในด"านการสาธารณูปการท่ี
ประกอบด"วย 1) การก6อสร"างและการบูรณปฏิสังขรณ�ศาสนวัตถุและศาสนสถาน 2) กิจการอัน
เก่ียวกับวัด คือ การสร"างวัด การต้ัง การรวม การย"าย การยุบเลิก การขอรับพระราชทานวิสุงคามสีมา
การยกวัดร"างเป,นวัดมีพระภิกษุจําพรรษา และการยกวัดราษฎร�เป,นพระอารามหลวง 3) กิจการอ่ืนๆ 
ของวัด เช6น การจัดงานวัด การเรี่ยไร และ 4) การศาสนสมบัติของวัดการสาธารณูปการท้ัง 4 
ประการนี้ เป,นหน"าท่ีของเจ"าอาวาสท่ีจะทํานุบํารุงรักษาวัด จัดกิจกรรมและศาสนสมบัติของวัดให"
เป,นไปด"วยดีโดยดําเนินการใน 3 ลักษณะ คือ 1) การกระทําด"วยแรงความคิด 2) การกระทําด"วย
เอกสารรายงาน 3) การกระทําโดยการจัดประโยชน� ดังนั้นแนวทางพัฒนาในอนาคตควรมี ดังนี้ 
  1. การจัดการสิ่งแวดล"อมภายในวัดให"เป,นระเบียบมากข้ึน 
  2. การจัดวางผังวัดให"เป,นระเบียบแบบแผน 
  3. การจัดวัดให"เป,นแหล6งท6องเท่ียวและการเรียนรู" 
  4. ควรมีการสร"างสถาบันการศึกษาให"พระภิกษุและสามเณรให"มากยิ่งข้ึนกว6าเดิม  
  5. ควรมีการส6งเสริมสนับสนุนจากผู"ท่ีเก่ียวข"องให"มากข้ึน 
  6. การก6อสร"างศาสนสถานต"องคํานึงถึงประโยชน�การใช"สอยมากข้ึน  
  7. การกําหนดมาตรการการก6อสร"าง มีแผน มีผัง มีมาตรการการดูแล บํารุงรักษา การ
ขออนุญาตก6อสร"าง เป,นต"น 
 6) ด"านการสาธารณสงเคราะห� 
  การบริหารคณะสงฆ�ในเขตปกครองคณะสงฆ�ท่ี 4 ในด"านการสาธารณสงเคราะห�เป,น
ภารกิจท่ีดําเนินการให"เกิดเป,นสาธารณประโยชน�แก6หน6วยงาน หรือของบุคคล หรือคณะบุคคล หรือ
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การช6วยเหลือเก้ือกูล หรือการอุดหนุนจุนเจือสถานท่ี ซ่ึงเป,นสาธารณะสมบัติหรือประชาชนท่ัวไปการ
สงเคราะห�ท่ีเป,นหลักของพระสงฆ�คือ การสงเคราะห�ในด"านจิตใจและด"านวัตถุ การดําเนินงานด"าน
การสาธารณสงเคราะห�ของวัด จะต"องกําหนดหน6วยงานให"ตั้ง ณ วัดใดวัดหนึ่ง ตําบลละหนึ่งหน6วย ให"
จัดเป,นรูปคณะกรรมการ โดยให"เจ"าอาวาสท่ีต้ังหน6วยอบรมประชาชนประจําตําบล เป,นประธาน
กรรมการ โดยตําแหน6งเจ"าอาวาสอ่ืนในเขตตําบลนั้นรองกรรมการ ฝoายบรรพชิต กํานันในตําบลนั้น
เป,นรองประธานกรรมการฝoายคฤหัสถ� ผู"ใหญ6บ"าน และแพทย�ประจําตําบล เป,นกรรมการ โดย
ตําแหน6งการจัดการสาธารณสงเคราะห� ดําเนินการตามสมควรแก6โอกาส เช6น การพัฒนาหมู6บ"าน การ
พัฒนาตําบล การช6วยจัดหาทุนการสงเคราะห� การปRองกันยาเสพติดให"โทษ การปRองกันโรคเอดส� การ
สร"างถนนขุดลอกคูคลอง สร"างฌาปนสถาน สร"างการประปา สร"างเครื่องกําเนิดไฟฟRา การช6วยเหลือ
ประชาชน เม่ือประสบอุทกภัย หรือช6วยเหลือคนชรา คนพิการ เป,นต"น ดังนั้น แนวทางพัฒนาใน
อนาคตควรมีดังนี้ 
  1. ควรมีกิจกรรมในการช6วยเหลือสังคมเชิงรุกมากยิ่งข้ึน ศึกษาสภาพป.ญหาของสังคมท่ี
เราอยู6อาศัย เพ่ือช6วยพัฒนาชุมชนอย6างยั่งยืน 
  2. ทุกวัดต"องมีแผนการบริหารจัดการท่ีเตรียมพร"อมท้ังบุคลากรและสถานท่ีเพ่ือรองรับ
การให"ความอนุเคราะห�แก6ประชาชน  
  3. ควรได"รับการสนับสนุน ส6งเสริมจากคณะสงฆ�ทุกระดับในจังหวัดอย6างยิ่ง ให"โยมนั้น
ศรัทธามากข้ึน 
  4. อาจเป,นแกนหลักหนึ่งให"กับสังคมในการสงเคราะห�  
  5. ต"องมีส6วนร6วมกันมากข้ึนระหว6างคณะสงฆ�กับชาวบ"าน 
  6. ต"องการให"วัดเป,นท่ีพ่ึงพํานักพักพิงทางจิตใจของผู"มีทุกข� ต"องการเห็นวัดเป,นท่ีสงบ
เยือกเย็น สะอาดร6มรื่น มีระเบียบ 
  7. ต"องการเห็นพระภิกษุเข"าหาประชาชน ปลอบขวัญให"กําลังใจ แนะแนวทางแก"ไข
ป.ญหาชีวิต 
  8. ต"องการให"วัดเป,นศูนย�กลางพัฒนาชนบท ให"ความร6วมมือสนับสนุนให"เกิดการรวม
พลังแก"ไขป.ญหาต6างๆ 
  9. ต"องการให"วัดเป,นศูนย�กลางของการศึกษาด"านต6างๆ ท้ังด"านหลักธรรมของพระ
ศาสนา และการอาชีพ การปฏิรูปจิตใจของประชาชน ควรริเริ่มท่ีวัด เป,นต"น 
  10. ควรจัดกิจกรรมฝVกฝนให"เยาวชนได"มีบทบาทแก6พระพุทธศาสนา คือจัดอบรม
ธรรมะ แก6เยาวชน นักเรียน นักศึกษาให"รู"จักช6วยเหลือสังคม ช6วยเหลือชุมชนและหน6วยงานต6างๆ  
  ดังนั้น ตัวแบบท่ีเหมาะสมในการบริหารคณะสงฆ� ในเขตปกครองคณะสงฆ�ภาค 4 ควรเป,น 
ดังนี้  

 
 
 

 



158 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 4.1 ตัวแบบการบริหารกิจการคณะสงฆ�ในเขตปกครองคณะสงฆ�ภาค 4 

 

เจ"าคณะจังหวัด  

ด�านการสาธารณูปการ 
1. การจัดวัดให"เป,นแหล6งท6องเที่ยวและการเรียนรู" 

2. การกําหนดมาตรการการก6อสร"าง มีแผน มีผัง มี

มาตรการการดูแล บํารุงรักษา การขออนุญาต

ก6อสร"างวัด 

 

ตัวแบบการบริหารกิจการคณะสงฆ�ในเขตปกครอง

คณะสงฆ�ภาค 4  

องค�กรปกครองส'วนท�องถ่ิน 

1. ส6งเสริมสนับสนุนงบประมาณ วัสดุ อุปกรณ� 
2. สนับสนุนการเข"าร6วมพัฒนาชุมชนของ
พระสงฆ� 
3. ให"วัดเป,นศูนย�กลางการพัฒนาของชุมชน 
4. จัดกิจกรรมทางด"านศาสนาอย6างต6อเนื่อง 
5. เป,นคณะกรรมการพัฒนาวัด 
6. ส6งเสริมการศึกษาของพระสงฆ� สามเณร 
 

สํานักงานพระพุทธศาสนา 

1. พัฒนาศาสนวัตถุ 
2. พัฒนาศาสนธรรม 
3. พัฒนาศาสนบุคคล  
4. พัฒนายุทธศาสตร�วัดเป,นศูนย�กลาง 
5. ส6งเสริมให"วัดเป,นองค�กรเปYดที่ให"ทุกภาคส6วน
เข"ามามีส6วนร6วมในการพัฒนาพระพุทธศาสนา 
6. พัฒนายุทธศาสตร�การส6งเสริมให"วัดเป,น
สถานที่ให"บริการและจัดกิจกรรมของชุมชน 
 

ด�านการปกครอง 
1. การมีส6วนร6วมของทุกภาคส6วนท่ีเกี่ยวข"อง  

2. การบังคับใช"กฎ ระเบียบ คําสั่งของทางคณะสงฆ� 

3. พระสงฆ�จะต"องได"รับการศึกษา มีความรู" ความสามารถ

มากข้ึน  

 

ด�านการศาสนศึกษา 
1. เน"นการใช"ภาษาบาลี ไทย อังกฤษ และคอมพิวเตอร�  

2. ใช"เทคโนโลยีในการจัดการการศึกษา 

3. ใช"การศึกษาเป,นการเลื่อนสมณะศักด์ิหรือตําแหน6งทางการปกครอง 

4. ส6งเสริมและสนับสนุนการศึกษาของพระสงฆ�ให"มากย่ิงข้ึน  

ด�านการเผยแผ'ศาสนา 
1. การใช"เทคโนโลยีสื่อสารอินเตอร�เน็ตและโลกออนไลน� 

2. ควรมีองค�กรทําหน"าท่ีเผยแผ6โดยตรง 

3. เน"นการสร"างคนเพื่อการเผยแพร6มากข้ึน  

4. ใช"หลายภาษาในการเผยแพร6 

ด�านการศึกษาสงเคราะห� 
1. การกําหนดให"วัดร6วมกับโรงเรียนจัดการศึกษา

ในชุมชนให"ครอบคลุมทุกแห6ง 

2. พัฒนาครูพระสงฆ�ให"ครอบคลุมทุกโรงเรียน 

3. สร"างการมีส6วนร6วมของคณะสงฆ�ใน

คณะกรรมการการศึกษาทุกระดับ 

 

ด�านการสาธารณสงเคราะห� 
1. วัดเป,นแกนหลักให"กับสังคมในการสงเคราะห�  

2. ต"องมีส6วนร6วมกันมากข้ึนระหว6างคณะสงฆ�กับ

ชาวบ"าน 

3. ต"องการให"วัดเป,นศูนย�กลางพัฒนาชนบท 

 

การบริหาร

กิจการ 

คณะสงฆ� 6 ด�าน 

1. กระบวนการมีส6วนร6วม 
2. ยุทธศาสตร�การพัฒนาคณะสงฆ�ในเขตการ
ปกครองคณะสงฆ�ภาค 4 

เจ"าคณะตําบล 

วัด  

เจ"าคณะอําเภอ 



บทที่ 5 
สรุป อภิปรายผล และข�อเสนอแนะ 

 
 การวิจัยเรื่องตัวแบบการบริหารคณะสงฆ�ในเขตปกครองคณะสงฆ�ภาค 4 มีวัตถุประสงค�เพ่ือ
ศึกษา 1) เพ่ือศึกษานโยบายภาครัฐ สภาพป+จจุบัน ป+ญหาในการบริหารคณะสงฆ�ในเขตการปกครอง
คณะสงฆ�ภาค 4  2) เพ่ือศึกษาแนวทางการจัดการการบริหารคณะสงฆ�ในเขตการปกครองคณะสงฆ�ภาค 4 
เป0นอย1างไร และ 3) เพ่ือเสนอตัวแบบการบริหารคณะสงฆ�ในเขตการปกครองคณะสงฆ�ภาค 4 ผู7วิจัยใช7
การวิจัยแบบผสานวิธี  (MixedResearch Method)  โดยส1วนแรกจะทําการศึกษาเชิงปริมาณ 
(Quantitative  Research) กลุ1มตัวอย1างประกอบด7วย คณะสงฆ�ระดับผู7บริหารท่ีเป0นพระสังฆาธิการ 
พระนักบริหาร ครู-อาจารย�โรงเรียนพระปริยัติธรรมและประชาชนท่ัวไปในเขตการปกครองสงฆ�ภาค 4 
ซ่ึงได7มาด7วยวิธีการสุ1มอย1างง1าย (Simple Random Sampling) จําแนกได7ดังนี้ พระสังฆาธิการในเขต
ปกครองคณะสงฆ�ภาค 4 จํานวน 200 รูป ครู-อาจารย�ในโรงเรียนพระปริยัติธรรม จํานวน 100 รูป/คน 
และประชาชนผู7มารับบริการจํานวน 50 คน รวมท้ังสิ้น 350 คน เครื่องมือท่ีใช7ในการเก็บรวบรวมข7อมูล
ได7แก1 แบบสอบถาม ส1วนการวิจัยเชิงคุณภาพ ประกอบด7วยเครื่องมือ คือ แบบสัมภาษณ�เชิงลึก (In-
depth Interview) และการสนทนากลุ1ม (Focus Group) และการประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห�
ข7อมูลโดย (1) ข7อมูลเชิงปริมาณใช7วิเคราะห�ด7วยสถิติพรรณนา ได7แก1 ค1าความถ่ี ค1าร7อยละ ค1าเฉลี่ย   
ค1าส1วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และหาป+จจัยท่ีมีอิทธิพลต1อการบริหารจัดการคณะสงฆ�ในเขตปกครองสงฆ�
ภาค 4 ใช7การวิเคราะห�การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) (2) ข7อมูลเชิงคุณภาพ 
ได7แก1 การจัดข7อมูลจากการศึกษาเอกสารใช7วิธีการวิเคราะห�เอกสารเนื้อหา (Content Analysis) ข7อมูล
ท่ีได7จากการสัมภาษณ�เชิงลึก และการจัดสนทนากลุ1ม และการประชุมเชิงปฏิบัติการ ใช7วิธีการวิเคราะห�
อุปนัย (Analytic Induction) และการตีความ ผลจากการวิจัยสรุปได7ดังนี้ 
 
5.1  สรุปผลการวิจัย 
 ส1วนท่ี 1 นโยบายของคณะสงฆ�เก่ียวกับการบริหารคณะสงฆ� สภาพป+จจุบัน ป+ญหาในการ
บริหารคณะสงฆ�ในเขตการปกครองคณะสงฆ�ภาค 4 
 1.1 นโยบายของคณะสงฆ�เก่ียวกับการบริหารคณะสงฆ� 
  วิสัยทัศน� (Vision) “คณะสงฆ�ในเขตการปกครองคณะสงฆ�ภาค 4  เป0นศูนย�รวมแห1ง
พลังศรัทธาพัฒนาคณะสงฆ�แบบบูรณาการตามหลักไตรสิกขา คือ บ7าน วัด โรงเรียน โดยการมีส1วนร1วม
ของชุมชน” 
  พันธกิจ (Mission) 
  1. พัฒนาระบบการปกครองคณะสงฆ�ภาค 4 ให7เป0นท่ียอมรับของพระสงฆ� และ
สามเณรทุกระดับ 
  2. พัฒนาและยกระดับคุณภาพ มาตรฐานการศาสนศึกษาทุกระดับ 
  3. จัดและส1งเสริมการศึกษาสงเคราะห�อย1างท่ัวถึงมีคุณภาพ 
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  4. พัฒนาระบบการเผยแผ1พระพุทธศาสนาให7ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ 
  5. บูรณะพัฒนาและสร7างศาสนวัตถุอย1างเหมาะสมตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
  6. ประสานความร1วมมือกับทุกภาคส1วนในการส1งเสริมกิจกรรมสาธารณสงเคราะห�โดย
ใช7หลักหลักไตรสิกขา  
  ประเด็นยุทธศาสตร� (Strategies) 
  1. พัฒนา ปรับปรุง ส1งเสริมการออกกฎ ระเบียบ ข7อบังคับ และนําไปใช7ในการปกครอง
คณะสงฆ�ภาค 4 ให7เกิดประโยชน�สูงสุดและเป0นท่ียอมรับ 
  2. ส1งเสริมให7วัดจัดให7มีสถานศึกษาและการจัดการศึกษาท่ีมีระดับคุณภาพและได7
มาตรฐานสากล 
  3. พัฒนาบุคลากร จัดหาสื่อ และเครื่องมือสื่อสารท่ีทันสมัยและมีคุณภาพในการเผยแผ1
พระพุทธศาสนา 
  4. ส1งเสริมการมีส1วนร1วมของทุกภาคส1วนในการจัดการศึกษาสงเคราะห�ได7อย1างท่ัวถึงมี
คุณภาพ 
  5. บูรณะพัฒนาและสร7างศาสนวัตถุอย1างเหมาะสมตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
  6. ประสานความร1วมมือกับทุกภาคส1วนโดยใช7หลักไตรสิกขา  
  เปiาประสงค� (Goal) 
  1. การใช7บังคับใช7กฎ ระเบียบ ข7อบังคับ ในเขตปกครองคณะสงฆ�ภาค 4 ต7องเป0นไป
ด7วยความเท่ียงตรง เป0นธรรม และเสมอภาค 
  2. วัดท่ีจัดให7มีสถานศึกษาและการจัดการศึกษาจะต7องมีคุณภาพและได7มาตรฐานสากล 
  3. พระภิกษุ สามเณรและศาสนบุคคลในวัดได7รับการฝkกอบรมท่ีดีมีคุณภาพอย1างท่ัวถึง  
  4. การมีส1วนร1วมของทุกภาคส1วนในการจัดการศึกษาสงเคราะห�มีความต1อเนื่อง 
  5. การบูรณะพัฒนาและสร7างศาสนวัตถุของวัดต7องเป0นไปปตามระเบียบ แบบแผนท่ี
เหมาะสม 
  6. ทุกวัดในเขตการปกครองใช7หลักไตรสิกขาในการพัฒนา 
  กลยุทธ� 
  1. เน7นการใช7กฎ ระเบียบ ข7อบังคับ ท่ีเป0นธรรมและต1อเนื่อง 
   1.1 ใช7กระบวนการมีส1วนร1วมในการพัฒนาและแก7ไขป+ญหา 
   1.2 ปรับปรุง แก7ไข กฎ ระเบียบ ข7อบังคับให7เหมาะสมกับสถานการณ�ป+จจุบัน  
   1.3 การเข7าสู1 ตําแหน1งของพระสังฆาธิการทุกระดับ จะต7องเป0นผู7 ท่ีมีความรู7 
ความสามารถตามเกณฑ�ท่ีกําหนด 
   1.4 เน7นการใช7เทคโนโลยีการสื่อสารในการพัฒนา 
  2. สร7างโอกาสทางการศาสนศึกษาและการเรียนรู7ตลอดชีวิต 
   2.1 พระภิกษุ สามเณร ทุกรูปจะต7องได7รับการศึกษาเล1าเรียนพระปริยัติธรรมท้ัง
แผนกธรรม/แผนกบาลีทุกชั้นทุกประโยค 
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   2.2 เปmดโอกาสให7พระภิกษุ สามเณร ทุกรูปได7รับการศึกษาในพระปริยัติธรรมแผนก
สามัญ จนถึงระดับอุดมศึกษา 
   2.3 พัฒนาบุคลากรทางการศึกษา และรูปแบบการจัดการศาสนศึกษาท่ีหลากหลาย
และสอดคล7องกับวุฒิภาวะของผู7เรียน 
   2.4 พัฒนาหลักสูตรและแบบเรียนพระปริยัติธรรมให7เหมาะสมแก1พระภิกษุ สามเณร 
  3. ยกระดับการเผยแผ1พระพุทธศาสนาให7สอดคล7องกับสถานการณ�ป+จจุบัน 
   3.1 พัฒนาพระธรรมทูต พระนักเผยแผ1 พระจริยานิเทศก�และพระธรรมกถึกให7มี
ความรู7ความชํานาญเพียงพอ ต1อเนื่องให7ครอบคลุมทุกวัด 
   3.2 ใช7เทคโนโลยี่สารสนเทศและการสื่อสารท่ีเหมาะสม ทันสมัยในการเผยแผ1
พระพุทธศาสนา 
   3.3 ส1งเสริมการจัดต้ังสถานีวิทยุเพ่ือการเผยแผ1พระพุทธศาสนาครอบคลุมทุกอําเภอ 
  4. พัฒนาการศึกษาสงเคราะห�ตามแนววิถีพุทธ 
   4.1 พัฒนาด7านบริหารจัดการตามหลักพุทธวิธีและธรรมาภิบาล 
   4.2 พัฒนาศูนย�ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย�ตามหลักไตรสิกขา 
   4.3 ส1งเสริมการมีส1วนร1วมในทุกภาคส1วนในชุมชน 
  5. พัฒนาวัดให7เป0นศูนย�รวมพลังศรัทธาของชุมชน  
   5.1 จัดให7วัดเป0นอุทยานการศึกษาของชุมชน 
   5.2 จัดให7วัดเป0นศูนย�สุขภาพของชุมชน 
   5.3 จัดให7วัดเป0นสถานท่ีประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู7ของชุมชน 
   5.4 ส1งเสริมบทบาทของวัดให7เป0นผู7นําทางจิตวิญญาณ 
   5.5 อํานวยความสะดวกในการบําเพ็ญกุศลตามสมควร 
   5.6 เป0นศูนย�กลางในการจัดกิจกรรมทางด7านวัฒนธรรมและประเพณีของชุมชน 
 1.2 โครงสร7างการบริหารคณะสงฆ�ในป+จจุบัน 
  โครงสร7างการบริหารคณะสงฆ�เป0นสิ่งท่ีมีความจําเป0นต7องมีการดําเนินการจัดโครงสร7าง
ให7เหมาะสมเพ่ือการบริหารได7อย1างมีประสิทธิภาพ การปกครองคณะสงฆ�ของไทยในป+จจุบันจึงได7
กําหนดให7มีรูปแบบการปกครองหรือการบริหารคณะสงฆ� โดยเริ่มต้ังแต1พระสังฆาธิการ ซ่ึงเป0นพระภิกษุ
ผู7ดํารงตําแหน1งปกครองคณะสงฆ�นับต้ังแต1ตําแหน1งเจ7าคณะภาค จนถึงตําแหน1งผู7ช1วยเจ7าอาวาสในเขต
การปกครองคณะสงฆ�มีสมเด็จพระสังฆราชเป0นประมุขมหาเถรสมาคมแบ1งการปกครองออกเป0น         
5 ภูมิภาค การปกครองในส1วนของมหานิกาย คือ หนเหนือ หนใต7 หนกลาง และหนตะวันออกและคณะ
ธรรมยุติ และในระดับภูมิภาคแยกการปกครองออกเป0นภาค จังหวัด อําเภอ ตําบล และเจ7าอาวาส
ตามลําดับ พระภิกษุผู7ดํารงตําแหน1งปกครองคณะสงฆ�มีหน7าท่ีในการบริหารกิจการคณะสงฆ�ผู7มีหน7าท่ีใน
การบริหารกิจการคณะสงฆ� การปกครองคณะสงฆ� หรือการบริหารกิจการคณะสงฆ� เพ่ือเป0นการจัด
ระเบียบการปกครองคณะสงฆ�มีความสงบเรียบร7อยดีงาม  
  การบริหารจัดการคณะสงฆ�ในป+จจุบันท่ีมีความหลากหลายและซับซ7อน มีความจําเป0นท่ี
พระนักบริหาร หรือเจ7าคณะพระสังฆาธิการต7องเป0นผู7ความรู7ดีและสามารถปฏิบัติตามแนวนโยบายได7
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ตามอํานาจหน7าท่ีเก่ียวกับงานคณะสงฆ�ท้ัง 6 ด7าน คือ การปกครอง การศาสนศึกษา การศึกษา
สงเคราะห� การเผยแผ1 การสาธารณูปการ และการสาธารณสงเคราะห�ได7เพ่ือความสงบเรียบร7อยดีงาม
แก1คณะสงฆ�การศึกษาข7อมูลในระดับพระสังฆาธิการ คือการศึกษาข7อมูลพระภิกษุผู7ดํารงตําแหน1ง
ปกครองคณะสงฆ�นับต้ังแต1ตําแหน1งเจ7าคณะภาคจนถึงตําแหน1งผู7ช1วยเจ7าอาวาส ในเขตการปกครอง
คณะสงฆ�ภาค 4 พระภิกษุผู7ดํารงตําแหน1งปกครองคณะสงฆ�มีหน7าท่ีในการบริหารกิจการคณะสงฆ�ผู7มี
หน7าท่ีในการบริหารกิจการคณะสงฆ� คือพระสังฆาธิการซ่ึงเรียกได7ว1าเป0นพระนักบริหาร ผู7บริหารท่ีมี
คุณสมบัติท้ังความสามารถทางด7านการบริหารจัดการ และความสามารถในการเป0นผู7นํา (Leader) 
หมายถึงพระสังฆาธิการซ่ึงมีผู7ตาม (Followers) คือพระสงฆ�ในสังกัดท่ีตนนั้นดูแลและมีอิทธิพลท่ีจะทํา
ให7ผู7ตามช1วยกันกําหนดวัตถุประสงค�และบรรลุวัตถุประสงค�นั้น เป0นบุคคลท่ีทําให7องค�การประสบ
ความก7าวหน7า และบรรลุผลสําเร็จ โดยใช7อิทธิพลจูงใจผู7อ่ืนให7ปฏิบัติตามเป0นผู7ตัดสินใจ กําหนดป+ญหา
วางแผน และรับผิดชอบต1อความอยู1รอด หรือการพัฒนาขององค�การ พระสังฆาธิการยังมีส1วนทําให7เกิด
วิสัยทัศน�ขององค�การและพนักงาน ผู7นําจัดเป0นตัวแทนของการเปลี่ยนแปลง การกระทําของผู7นําย1อมมี
ผลกระทบต1อบุคคลส1วนใหญ1มากกว1าท่ีบุคคลอ่ืนเป0นผู7กระทํา พระสังฆาธิการมีบทบาทท่ีแสดงท้ังต1อ
องค�ประกอบของงาน ซ่ึงพระสังฆาธิการจะต7องเป0นผู7จัดรวบรวมพฤติกรรม และมีอิทธิพลเหนือ
พฤติกรรมของกลุ1มสมาชิกโดยทําให7กลุ1มสมาชิกทํางานได7ผลสําเร็จและมีบทบาทการแสดงเก่ียวกับ
อารมณ�ได7อย1างมีประสิทธิภาพมีความสามารถในการติดต1อสัมพันธ�อย1างม่ันคง ซ่ึงพระสังฆาธิการเป0น
สื่อกลางท่ีจะประสานความต7องการของกลุ1มสมาชิกให7มีความสัมพันธ�กับการทํางานพระภิกษุสามเณร
ของวัด จะต7องเป0นผู7นําของชุมชนทุกด7านเป0นท่ีพ่ึงของประชาชนสามารถดําเนินกิจกรรมต1างๆ เพ่ือเป0น
การส1งเสริมให7ประชาชนในชุมชนอยู1ดีกินดีมีความสงบสุขได7รวมท้ังสามารถสอนให7ประชาชนนําเอา
หลักธรรมมาใช7ในชีวิตประจําวันได7 หรือสอนให7ประชาชนมีศรัทธาปฏิบัติธรรมตามคําสอนของ
พระพุทธเจ7าองค�ได7ทําให7ชีวิตเขามีความสุข จิตใจสงบ มีสมาธิในการประกอบสัมมาชีพ เจ7าอาวาสวัด
พระสังฆาธิการก็ต7องเริ่มต7นพัฒนาวัดของตนเองให7พร7อมท่ีจะพัฒนาไปเป0นศูนย�กลางของชุมชน 
 1.3 สภาพและป+ญหาการบริหารงานคณะสงฆ�ในป+จจุบัน 
  ด7านการปกครองคณะสงฆ� 
  ในเขตปกครองคณะสงฆ�ภาค 4 กลุ1มตัวอย1างให7ข7อมูลว1าในด7านการปฏิบัติเก่ียวกับด7าน
การปกครองคณะสงฆ�อยู1ในระดับมากถึงมากท่ีสุดทุกข7อคําถาม โดยประเด็นคําถามท่ีมีระดับการปฏิบัติ
มากท่ีสุด คือ การกํากับดูแลและจัดศาสนสมบัติของวัด ให7เป0นระเบียบเรียบร7อย มีความม่ันคง แข็งแรง 
( X  = 3.51, S.D. = 0.60) รองลงมาเป0นการออกระเบียบในการอยู1ร1วมกันเป0นหมู1คณะอย1างสันติสุข 
( X  = 3.45, S.D. = 0.67) และการควบคุมดูแลการปฏิบัติงาน ให7เป0นไปตามแบบแผนและประเพณี  
อันดีงาม ( X  = 3.42, S.D. = 0.63) ตามลําดับ สําหรับข7อมูลเชิงคุณภาพมีดังนี้ 
  1. การปกครองคณะสงฆ�ไทยในป+จจุบันนั้น กฎ ระเบียบของเถรสมาคมได7มีกฎมากข้ึน 
ได7มีการปรับปรุงในรูปแบบการปกครองแต1ละจังหวัด อําเภอ  
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  2. มีการประชุมระดับจังหวัดเพ่ือแก7ไข ปรับปรุง ดูแล เพ่ือให7เกิดความสามัคคีกันในเขต
การปกครอง เพ่ือให7มีประสิทธิภาพของคณะสงฆ�เพ่ือให7ทันตามสถานการณ�โลกท่ีได7เปลี่ยนแปลงไป 
และจะได7ไม1ให7ศาสนาอ่ืนมารุกรานของเรา 
  3. มีการติดต1อสื่อสารด7วยเทคโนโลยีท่ีทันสมัยได7เร็วข้ึน 
  4. การเดินทางการคมนาคมเริ่มดีข้ึน สามารถส1งสิ่งของและดูแลให7คณะสงฆ�ในการ
ปกครองของตัวเองนั้นอยู1ในระเบียบได7 
  5. การปกครองคณะสงฆ�ของไทยเป0นไปตามพระราชบัญญัติการปกครองคณะสงฆ� พ.ศ.
2505 และแก7ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ร.บ. การปกครองคณะสงฆ� พ.ศ. 2535 
  6. ในการปกครองคณะสงฆ�ในป+จจุบัน ถือเป0นการปกครองท่ียังไม1มีประสิทธิภาพ     
มากนัก อย1างท่ีเห็นได7ชัดในป+จจุบัน 
  7. มีการแต1งต้ังผู7ปกครองจากผู7ท่ีมีความรู7เป0นส1วนใหญ1และเน7นผู7ท่ีทํางานเป0นหลัก 
  8. มีการปกครองท่ีดีมาก เพราะมีการส1งเสริมพระสงฆ�สามเณรให7มีการศึกษาท้ังใน   
ด7านบาลี และในด7านมหาวิทยาลัยถือว1ามีการปกครองท่ีดีมาก 
  9. มีการบริหารเป0นระบบมากข้ึน มีการจัดต้ังหน7าท่ีในการปฏิบัติงานในวัด มีการ
มอบหมายงานเพ่ือให7พระในปกครองได7รับผิดชอบตามระดับชั้น ระดับศักดินา ซ่ึงจะมีรูปแบบท่ีชัดเจน 
และมีผู7คอยเป0นผู7ตรวจสอบการปฏิบัติของพระในคณะสงฆ�นั้นๆ 
  10. ในสภาพป+จจุบันการปกครองคณะสงฆ� มีการจัดสัดส1วนในการปกครองท่ีมีระบบ   
ท่ีดี ชัดเจนในทุกเรื่อง เช1นระบบในการปกครองในป+จจุบันแบ1งได7เป0น เจ7าคณะหน เจ7าคณะภาค เจ7า
คณะจังหวัด เจ7าคณะอําเภอ เจ7าคณะตําบล เจ7าอาวาส ซ่ึงจะเห็นได7ว1าการปกครองตามลําดับชั้น มี
ความชัดเจน 
  11. ในป+จจุบันมีการประชุมคณะสงฆ� มีการสัมมนา มีการอบรมในภาคส1วนต1างๆ ชี้แจง
ให7เห็นซ่ึงสถานการณ�ต1างๆ ในป+จจุบันว1าเป0นอย1างไร ซ่ึงในการปกครองคณะสงฆ�ในป+จจุบันมีความ
ชัดเจนยิ่งข้ึนแต1ก็ไม1ท้ิงหลักของธรรมวินัยของพระพุทธเจ7าท่ีได7บัญญัติไว7แต1เดิม 
  ด7านการศาสนศึกษาของสงฆ� 
  ในด7านการศาสนศึกษาของคณะสงฆ�ในเขตปกครองคณะสงฆ�ภาค 4 กลุ1มตัวอย1างให7
ข7อมูลว1าในด7านการปฏิบัติเก่ียวกับการศาสนศึกษาอยู1ในระดับมากถึงปานกลางทุกข7อคําถาม โดย
ประเด็นคําถามท่ีมีระดับการปฏิบัติมากท่ีสุดคือ การยกย1องเชิดชูเกียรติครูพระผู7สอนให7มีขวัญและ
กําลังใจ ( X  = 3.54, S.D. = 0.60) รองลงมาเป0นมีการจัดส1งพระภิกษุสามเณรไปศึกษาในระดับสูงข้ึน 
( X  = 3.46, S.D. = 0.62) และการสรรหาและพัฒนาครูผู7สอนนักธรรมและธรรมศึกษา ( X  = 3.43, 
S.D. = 0.67) ตามลําดับ สําหรับข7อมูลเชิงคุณมีดังนี้ 
  1. การศึกษาระดับพ้ืนฐานแยกออกจากกันระหว1างสงฆ�กับคฤหัสถ� 
  2. มีการศึกษาในรูปแบบปริยัติสามัญ และในด7านปริยัติบาลี  
  3. มีมหาวิทยาลัยสงฆ� 
  4. ตามโรงเรียนมีหน1วยอบรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม 
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  5. มีอาคารสถานท่ี สื่อการเรียนการสอน บุคลากร และงบประมาณ ทําให7การศึกษา
ของสงฆ�มีความทันสมัยและมีประโยชน�อย1างมาก 
  6. โดยมากยังให7วัดจัดการเรียนการสอนเอง 
  7. การเรียนยังมุ1งเน7นการท1องจําอยู1 การคิดวิเคราะห�ยังน7อยเกินไป 
  8. มีการศึกษาของพระน7อยลง  
  9. ครูพระลดลง 
  10. มีระบบ IT ช1วยในการศึกษามากข้ึน  
  ด7านการศึกษาสงเคราะห� 
  ในด7านการศึกษาสงเคราะห�ของคณะสงฆ�ในเขตปกครองคณะสงฆ�ภาค 4 กลุ1มตัวอย1าง
ให7ข7อมูลว1า ในด7านการปฏิบัติเก่ียวกับการศึกษาสงเคราะห�ของคณะสงฆ�อยู1ในระดับมากถึงปานกลาง 
ทุกข7อคําถามโดยประเด็นคําถามท่ีมีระดับการปฏิบัติมากท่ีสุดคือ การจัดต้ังโรงเรียนปริยัติเพ่ือส1งเสริม
การศึกษาแก1ภิกษุสามเณร ( X  = 3.39, S.D. = 0.68) รองลงมาเป0นการจัดหางบประมาณในการสร7าง
อาคารเรียน ( X  = 3.30, S.D. = 0.69) ตามลําดับ สําหรับข7อมูลเชิงคุณภาพมีดังนี้ 
  1. โรงเรียนพระพุทธศาสนาวันอาทิตย� 
  2. ศูนย�อบรมเด็กก1อนเกณฑ�ในวัด  
  3. โรงเรียนเอกชนการกุศลของวัด  
  4. มีการแจกทุนการศึกษาให7กับเด็กนักเรียน  
  5. มอบอาหารกลางวันให7กับเด็กนักเรียน  
  6. มีองค�กรสถานท่ีสงเคราะห�อย1างเป0นระบบเพ่ิมข้ึน  
  7. โรงเรียนสงเคราะห�เด็กยากจนตามพระราชประสงค� 
  ด7านการเผยแผ1พระพุทธศาสนา 
  ในด7านการเผยแผ1ศาสนาของคณะสงฆ�ในเขตปกครองคณะสงฆ�ภาค 4 กลุ1มตัวอย1างให7
ข7อมูลว1าในด7านการปฏิบัติเก่ียวกับการเผยแผ1ศาสนาของคณะสงฆ�อยู1ในระดับมากถึงปานกลางทุกข7อ
คําถาม โดยประเด็นคําถามท่ีมีระดับการปฏิบัติมากท่ีสุดคือ จัดให7มีกิจกรรมการบําเพ็ญกุศลในวันสาคัญ
เช1นวันวิสาขบูชา ( X  = 3.39, S.D. = 0.71) รองลงมาเป0นแนะนําคําสั่งสอนประชาชนให7ต้ังอยู1ใน
ศีลธรรมตามหลักธรรมคําสั่งสอนของพระพุทธศาสนาโดยถูกต7อง ( X  = 3.35, S.D. = 0.66) และการ
อบรมพระภิกษุสามเณรให7มีสมณะสัญญาและอบรมในเรื่องพระธรรมวินัยจรรยามารยาทการปฏิบัติอัน
เก่ียวกับพิธีหรือแบบอย1างท่ีดี ( X  = 3.20, S.D. = 0.74) ตามลําดับ สําหรับข7อมูลเชิงคุณภาพมีดังนี้ 
  1. มีการใช7เทคโนโลยีการสื่อสารมากข้ึน เช1น การเผยแพร1ทางทีวี ซีดี ทางวิทยุ        
ทางอินเทอร�เน็ต  
  2. ใช7สื่อการสอนรูปแบบต1างๆ เช1น รูปการ�ตูนสอดแทรกหลักธรรม นิทานคติธรรม 
  3. มีการจัดโครงการบวชสามเณรภาคฤดูร7อน การจัดโครงการอุปสมบทหมู1  
  4. มีการอบรมครูจริยศึกษา เพ่ือเป0นหลักตัวอย1างให7แก1นักเรียนเป0นอย1างดี 



165 
 

  5. มีการเขียนและพิมพ�ตําราทางพระพุทธศาสนาโดยตรง คือพระไตรปmฎก อรรถกถา    
ฎีกา อนุฎีกา และแต1งตําราทางวรรณคดี วรรณกรรม วรรณศิลปy ตําราวิชาการ  
  6. การเผยแพร1ผ1านทางเว็บไซต� 
  7. ขาดบุคลากรท่ีมีความรู7 ความสามารถในการเผยแผ1  
  8. มีการจัดบรรยายธรรมในสถาบันการศึกษา ตามโรงเรียนต1างๆ การจัดกิจกรรม 
อบรมแก1เด็กนักเรียน การจัดกิจกรรมเข7าค1ายแก1ประชาชนท่ัวไป  
  9. สภาพการเผยแผ1พระพุทธศาสนาในป+จจุบัน มีการเผยแผ1ท่ีมีวิธีการมากข้ึน เช1น การ
แสดงธรรม ปาฐกถาธรรม การบรรยายธรรม การปุจฉาวิสัชนา และการเขียนหนังสือธรรมะ การทํา
รายการหนังการ�ตูนธรรมะ ทําให7การเผยแผ1เข7าถึงพุทธศาสนิกชนอย1างท่ัวถึง และเกิดประโยชน�มากข้ึน 
  10. การประเมินผลการเข7าถึงการเผยแผ1ยังมีน7อย  
  ด7านการสาธารณูปการ 
  ในด7านการสาธารณูปการของคณะสงฆ�ในเขตปกครองคณะสงฆ�ภาค 4 กลุ1มตัวอย1างให7
ข7อมูลว1า ในด7านการปฏิบัติเก่ียวกับด7านการสาธารณูปการอยู1ในระดับมากถึงปานกลางทุกข7อคําถาม 
โดยประเด็นคําถามท่ีมีระดับการปฏิบัติมากท่ีสุดคือ การจัดสาธารณูปโภคเช1นน้ําไฟภายในวัด ( X  = 
3.54, S.D. = 0.60) รองลงมาเป0นการดูแลซ1อมแซมและปฏิสังขรณ�ถาวรวัตถุภายในวัดท่ีชํารุดทรุดโทรม 
( X  = 3.52, S.D. = 0.56) และการจัดเตรียมท่ีพักอาศัยสาหรับบรรดาประชาชนโดยท่ัวไป ( X  = 3.47, 
S.D. = 0.62) ตามลําดับ สําหรับข7อมูลเชิงคุณมีดังนี้ 
  1. ป+จจุบันพระสงฆ�มีความรู7ความสามารถหาเงินมาซ้ือสิ่งของและเครื่องสาธารณูปโภค
มาต1อเติม หรือสร7างสรรค�บูรณะปฏิสังขรณ�ข้ึนมาได7 
  2. มีการก1อสร7างและบูรณะปฏิสังขรณ�ศาสนสถานและศาสนวัตถุเพ่ิมมากข้ึน เกินความ
จําเป0นของสงฆ� และการใช7ประโยชน� 
  3. ขาดการควบคุมการสาธารณูปการต1างๆ เพราะมีบุคลากรน7อย  
  ด7านการสาธารณสงเคราะห� 
  ในด7านการสาธารณสงเคราะห�ของคณะสงฆ�ในเขตปกครองคณะสงฆ�ภาค 4 กลุ1มตัวอย1าง
ให7ข7อมูลว1า ในด7านการปฏิบัติเก่ียวกับด7านการสาธารณะสงเคราะห�อยู1ในระดับมากถึงปานกลางทุกข7อ
คําถาม โดยประเด็นคําถามท่ีมีระดับการปฏิบัติมากท่ีสุดคือ การจัดทําถนนภายในวัดให7สะดวกแก1การ
สัญจรไปมา ( X  = 3.36, S.D. = 0.65) รองลงมาเป0นการจัดสร7างศาลาท่ีพักเพ่ือผู7สัญจรไปมา การ
ดําเนินการก1อสร7างประปาชุมชน ( X  = 3.15, S.D. = 0.83) และการดําเนินการก1อสร7างประปาชุมชน 
( X  = 3.08, S.D. = 0.83) ตามลําดับสําหรับข7อมูลเชิงคุณภาพมีดังนี้ 
  1. มีการจัดเป0นคณะ ท่ีสามารถช1วยคณะกลุ1มคนนอกชุมชน และสามารถช1วยเหลืออีก
หลายๆ ท่ีอีกด7วย 
  2. ป+จจุบันการสาธารณสงเคราะห�มีมากข้ึน เช1น พระสงฆ�นําของไปช1วยเหลือ
ผู7ประสบภัยน้ําท1วม ผู7ประสบภัยต1างๆ เป0นต7น (เครื่องอาหารแห7ง เครื่องนุ1งห1ม ยารักษาโรค) 
  3. มีการจัดกองทุน มูลนิธิ สมาคมสงเคราะห�ช1วยเหลือต1างๆ  
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  4. มีการเปmดสถานีวิทยุเผยแผ1บริการเก่ียวกับการสื่อสารข7อมูลทางราชการต1างๆ ถึงชุมชน  
  5. การพัฒนาหมู1บ7าน การพัฒนาตําบล การมีส1วนร1วมในการสร7างถนนหนทาง การขุด
ลอกคูคลอง การสร7างฌาปนสถาน การสร7างระบบประปา และระบบไฟฟiา หรือเครื่องกําเนิดไฟฟiา 
  6. การช1วยจัดหาทุนสงเคราะห�การปiองกันยาเสพติด  
  7. ห7องสมุดเพ่ือประชาชน  
  สรุปในภาพรวมของการบริหารคณะสงฆ�ในเขตการปกครองคณะสงฆ�ภาค 4 พบว1า การ
ปฏิบัติเก่ียวกับการบริหารคณะสงฆ�ส1วนใหญ1อยู1ในระดับมาก โดยมีประเด็นคําถามท่ีมีระดับการปฏิบัติ
มากคือ ด7านการศึกษาสงเคราะห� ( X  = 2.51, S.D. = 0.53) รองลงมาเป0นด7านการปกครอง ( X  = 
2.39, S.D. = 0.51) และด7านการสาธารณูปการ ( X  = 2.36, S.D. = 0.52) ตามลําดับ 
  ผลการวิเคราะห�หาความสัมพันธ�ระหว1างตัวแปรอิสระกับตัวแปรตามพบว1า ตัวแปรด7าน
การการปกครอง (X1) มีความสัมพันธ�กันกับตัวแปรการบริหารจัดการคณะสงฆ� ในเขตปกครองคณะสงฆ�
ภาค 4 (Y) อย1างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 
  ผลการวิเคราะห�การถดถอยพหุคูณตามลําดับความสําคัญของตัวแปรท่ีเข7าสมการพบว1า
ตัวแปรด7านการการปกครอง (X1) ด7านการศาสนศึกษา (X2) ด7านการศึกษาสงเคราะห� (X3) ด7านการ
สาธารณูปการ (X5) และ ด7านการสาธารณสงเคราะห� (X6) ท่ีมีอิทธิพลในการทํานายต1อการบริหาร
จัดการคณะสงฆ�ในเขตปกครองคณะสงฆ�ภาค 4(Y) ได7ทุกตัวโดยมีคะแนนการทํานายเท1ากับร7อยละ
70.30 อย1างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 โดยมีความคลาดเคลื่อนในการทํานายเท1ากับ 0.38   
 ส1วนท่ี 2 แนวทางการจัดการการบริหารคณะสงฆ�ในเขตการปกครองคณะสงฆ�ภาค 4 
 2.1 ด7านการปกครองคณะสงฆ� 
  1. เน7นการติดต1อกันเพ่ิมมากข้ึน เพ่ือนําไปช1วยกันดูแลกันท่ัวถึงมากกว1าเดิม  
  2. การมีส1วนร1วมของทุกภาคส1วนท่ีเก่ียวข7อง  
  3. ความสามารถนํากฎ ระเบียบ คําสั่งของทางคณะสงฆ�มาใช7ให7เห็นเป0นรูปธรรม 
  4. การลงโทษกับผู7ล1วงละเมิด และควรมีวิธีการแก7ป+ญหาท่ีรวดเร็วมากยิ่งข้ึน 
  5. การแต1ตั้งผู7บริหารควรพิจารณาจากผู7ท่ีมีความสามารถมากกว1าทํางานด7วยวาจา  
  6. ให7ภิกษุผู7ปกครองสงฆ�ทําหน7าท่ีให7เต็มท่ี การเอาใจใส1ต1อการดูแล และควบคุมกํากับ  
  7. พระสงฆ�จะต7องมีการศึกษา มีความรู7 ความสามารถมากข้ึน  
  8. ควรมีการปรับปรุงในเรื่อง ระเบียบ ข7อปฏิบัติตนของสงฆ� ซ่ึงจําพรรษาอยู1ในวัดนั้นๆ 
ให7เป0นระบบ ระเบียบ  
  9. ควรมีการจัดทํากองทุนเพ่ือการศึกษาให7กับพระในเขตปกครอง เพ่ือเป0นทุนใน
การศึกษาเล1าเรียนในระดับสูงข้ึนต1อไป 
 2.2 ด7านการศาสนศึกษาของสงฆ� 
  1. อนาคตต7องพัฒนาพร7อมกันไป 4 ภาษา คือ ภาษาบาลี ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และ
ภาษาคอมพิวเตอร�  
  2. ใช7เทคโนโลยีเป0นส1วนประกอบเพ่ือความเจริญก7าวหน7าให7ทันกับสมัยป+จจุบัน 
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  3. พัฒนาระบบการเรียนการสอนให7เทียบเคียงกับทางโลกให7ได7  
  4. การศึกษาของพระภิกษุสงฆ�ไทยต7องใช7เพ่ือเพ่ิมสมณะศักด์ิของตนเองข้ึนเพราะว1า
การศึกษาสําคัญมาก 
  5. การจัดการเรียนการสอนของพระปริยัติในอนาคต คณะสงฆ�ควรออกแบบการศึกษา
มุ1งเน7นให7ผู7ศึกษารู7จักวิเคราะห�มากยิ่งข้ึน มากกว1าการท1องจํา  
  6. ควรจะมีการบริหารจัดการและสนับสนุนการศึกษาของพระสงฆ�ให7มากยิ่งข้ึน  
  7. การพัฒนานาสถาบันการศึกษาให7มากข้ึน 
 2.3 ด7านการศึกษาสงเคราะห� 
  1. การกําหนดให7วัดท่ีอยู1ในชุมชน ใกล7โรงเรียนมีส1วนร1วมในการจัดการศึกษามากยิ่งข้ึน
เพ่ือปลูกฝ+งเยาวชน 
  2. การจัดวางแนวทาง จัดทําเป0นแผนไว7ชัดเจน มีการกระจายอํานาจ จัดเป0นองค�กร
บริหารจัดการอย1างมืออาชีพเพ่ิมข้ึน 
  3. การเชื่อมระบบกับภาครัฐ มีงบประมาณสนับสนุนอย1างเท1าเทียม มีตัวชี้วัดคุณภาพ 
มีการปรับปรุงพัฒนาอย1างต1อเนื่องทรงพลังเพ่ิมมากข้ึน 
  4. อยากให7มีพระสงฆ�มีความรู7ความสามารถท่ีจะพัฒนาการศึกษาสงเคราะห� 
  5. การจัดการทางการศึกษาไม1แยกส1วนเฉพาะสงฆ� โดยมีผู7แทนสงฆ�เข7าร1วมใน
คณะกรรมการทุกระดับทางการศึกษา 
 2.4 ด7านการเผยแผ1พระพุทธศาสนา 
  1. การเทคโนโลยีสื่อสารเผยแผ1พระพุทธศาสนา อินเทอร�เน็ตและโลกออนไลน� 
  2. ควรให7องค�กรท่ีเก่ียวกับพระพุทธศาสนา เช1น สํานักงานพระพุทธศาสนา หรือต้ัง
องค�กรข้ึนมาเพ่ือมีหน7าท่ีดูแลการเผยแผ1ท้ังยังดูแลเนื้อหา  
  3. ในอนาคตต7องสร7างคนเพ่ือการเผยแพร1มากข้ึน  
  4. การใช7หลายภาษาในการเผยแพร1  
  5. การประยุกต�ศาสนาเข7ากับการศึกษาทุกแขนง  
  6. การพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนทางศาสนาให7ทันสมัย  
  7. ในการเผยแผ1พระพุทธศาสนาในอนาคตจะเป0นแบบโซเซียลเน็ตเวิร�คด7วยเทคโนโลยีท่ี
ทันสมัย เพราะง1ายสะดวก  
  8. การจัดต้ังศูนย�อบรมเข7าค1ายพุทธบุตร ทุกโรงเรียนในประเทศไทยและสถาบันต1างๆ 
เพ่ือการปลูกฝ+งแก1เยาวชนให7รู7จักพระพุทธศาสนา  
 2.5 ด7านการสาธารณูปการ 
  1. การจัดการสิ่งแวดล7อมภายในวัดให7มากข้ึน 
  2. การจัดวางผังวัดให7เป0นระเบียบแบบแผน 
  3. การจัดวัดให7เป0นแหล1งท1องเท่ียวและการเรียนรู7 
  4. ควรมีการสร7างสถาบันการศึกษาให7พระภิกษุและสามเณรให7มากยิ่งข้ึนกว1าเดิม  
  5. ควรมีการส1งเสริมสนับสนุนจากผู7ท่ีเก่ียวข7องให7มากข้ึน 
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  6. จึงต7องคํานึงถึงประโยชน�การใช7สอยมากข้ึน  
  7. การกําหนดมาตรการการก1อสร7าง มีแผน มีผัง มีมาตรการการดูแล บํารุงรักษา การ
ขออนุญาตก1อสร7าง เป0นต7น 
 2.6 ด7านการสาธารณสงเคราะห� 
  1. ควรมีกิจกรรมในการช1วยเหลือสังคมเชิงรุกมากยิ่งข้ึน ศึกษาสภาพป+ญหาของสังคมท่ี
เราอยู1อาศัย เพ่ือช1วยพัฒนาชุมชนอย1างยั่งยืน 
  2. ทุกวัดต7องมีแผนการบริหารจัดการท่ีเตรียมพร7อมท้ังบุคลากรและสถานท่ีเพ่ือรองรับ
การให7ความอนุเคราะห�แก1ประชาชน  
  3. ควรได7รับการสนับสนุน ส1งเสริมจากคณะสงฆ�ทุกระดับในจังหวัดอย1างยิ่ง ให7โยมนั้น
ศรัทธามากข้ึน 
  4. อาจเป0นแกนหลักหนึ่งให7กับสังคมในการสงเคราะห�  
  5. ต7องมีส1วนร1วมกันมากข้ึนระหว1างคณะสงฆ�กับชาวบ7าน 
  6. ต7องการให7วัดเป0นท่ีพ่ึงพํานักพักพิงทางจิตใจของผู7มีทุกข� ต7องการเห็นวัดเป0นท่ีสงบ
เยือกเย็น สะอาดร1มรื่น มีระเบียบ 
  7. ต7องการเห็นพระภิกษุเข7าหาประชาชน ปลอบขวัญให7กําลังใจ แนะแนวทางแก7ไข
ป+ญหาชีวิต 
  8. ต7องการให7วัดเป0นศูนย�กลางพัฒนาชนบท ให7ความร1วมมือสนับสนุนให7เกิดการรวม
พลังแก7ไขป+ญหาต1างๆ 
  9. ต7องการให7วัดเป0นศูนย�กลางของการศึกษาด7านต1างๆ ท้ังด7านหลักธรรมของพระ
ศาสนา และการอาชีพ การปฏิรูปจิตใจของประชาชน ควรริเริ่มท่ีวัด เป0นต7น 
  10. ควรจัดกิจกรรมฝkกฝนให7เยาวชนได7มีบทบาทแก1พระพุทธศาสนา คือ จัดอบรม
ธรรมะ แก1เยาวชน นักเรียน นักศึกษาให7รู7จักช1วยเหลือสังคม ช1วยเหลือชุมชนและหน1วยงานต1างๆ  
 ส1วนท่ี 3 ตัวแบบการบริหารคณะสงฆ�ในเขตการปกครองคณะสงฆ�ภาค 4 
 3.1 การบริหารคณะสงฆ�แบบมีส1วนร1วมของพระสงฆ�ในวัด 
  1. การวางแผนพัฒนาวัด และคณะสงฆ� 
  การวางแผนพัฒนาวัดและคณะสงฆ� เป0นกระบวนการท่ีมีความสําคัญในระดับต7นๆของ
การบริหารกิจการคณะสงฆ� และวัดซ่ึงเป0นรากฐานของระบบการบริหารคณะสงฆ�เพราะเปรียบเสมือน
เข็มทิศนําทางท่ีจะทําให7กฎ ระเบียบ ข7อบังคับ กฎหมาย และมาตรการต1างๆ ท่ีอยู1ในกรอบเดียวกัน
ดําเนินไปในทิศทางท่ีถูกต7องเหมาะสม การจัดทําแผนพัฒนาวัดและคณะสงฆ�จึงจําเป0นท่ีจะต7องเกิดจาก
ความร1วมมือของทุกภาคส1วนและเกิดจากความต7องการของชุมชนเพราะวัดและคณะสงฆ�เป0นส1วนหนึ่ง
ของชุมชน บุคลากรโดยเฉพาะพระภิกษุสงฆ� ก็เป0นหนึ่งในสมาชิกของชุมชน หากวัดเป0นศูนย�กลางแห1ง
การพัฒนาชุมชน การมีส1วนร1วมของชุมชนหรือคนในชุมชน ผู7นําของชุมชน จึงจะเรียกได7ว1าเกิดจาก
กระบวนการมีส1วนร1วมของชุมชนอย1างแท7จริง จึงจะทําให7การดําเนินตามแนวทางหรือมาตรการต1างๆ 
ประสบความสําเร็จ 
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  การวางแผนพัฒนาวัดและคณะสงฆ�จะต7องมีการพิจารณาให7ครอบคลุมภารกิจของคณะ
สงฆ�ท้ัง 6 ด7าน ได7แก1  
  ด7านการปกครองคณะสงฆ� 
  ในด7านการปกครองคณะสงฆ�  มุ1งเน7นการพัฒนาท่ีอยู1ในกรอบพระธรรมวินัย กฎ 
ระเบียบ ข7อบังคับของคณะสงฆ� ส1งเสริมการมีส1วนร1วมของทุกภาคส1วนในชุมชน วางแผนพัฒนาวัดให7
เป0นศูนย�กลางแห1งศาสนาและชุมชน 
  ด7านการศาสนศึกษา 
  ในด7านการศาสนศึกษามุ1งเน7นการวางแผนพัฒนาการศึกษา ให7เข7าใจในหลักพระธรรม
วินัยในพระพุทธศาสนาของบรรพชิต และคฤหัสถ�รวมท้ัง การวางแผนพัฒนาครูอาจารย� ผู7บริหาร             
การศาสนศึกษาจะต7องดําเนินงานให7เต็มความสามารถท้ังนี้เพ่ือดํารงไว7แห1งพระศาสนา  
  ด7านการศึกษาสงเคราะห� 
  ในด7านการศึกษาสงเคราะห� มุ1งเน7นการวางแผนพัฒนาให7วัดมีการจัดการศึกษาเพ่ือ
ช1วยเหลือเก้ือกูล หรืออุดหนุน จุนเจือ ช1วยเหลือด7านการศึกษา ท้ังในและนอกสถาบันการศึกษา รวมท้ัง
ช1วยเหลือให7บุคคลได7รับการศึกษาเล1าเรียน รวมท้ังการจัดท้ังจัดต้ังสถานศึกษาและศูนย�การศึกษาอบรม
ต1างๆ เพ่ือการสงเคราะห� 
  ด7านการเผยแผ1พระพุทธศาสนา 
  ในด7านการเผยแผ1พระพุทธศาสนามุ1 ง เน7นให7 เ กิดการวางแผนพัฒนาผู7 เผยแผ1
พระพุทธศาสนา การพัฒนาช1องทางการเผยแผ1 สื่อต1างๆ โดยใช7เทคโนโลยีท่ีทันสมัยหรือกําหนดให7มี
ผู7รับผิดชอบในการเผยแผ1เป0นการเฉพาะ รวมท้ังให7ความสําคัญในการจัดกิจกรรมการเผยแผ1
พระพุทธศาสนาเนื่องในวันสําคัญทางพระพุทธศาสนาต1างๆ ของหน1วยงานท้ังภาครัฐ เอกชน และชุมชน 
  ด7านการสาธารณูปการ 
  ในด7านการสาธารณูปการมุ1งเน7นการวางแผนพัฒนาศาสนสถานท่ีเกิดประโยชน�สูงสุด 
การวางผังโครงสร7างของวัด การกําหนดมาตรการการก1อสร7าง และการบํารุงรักษา  
  ด7านการสาธารณสงเคราะห� 
  ในด7านการสาธารณสงเคราะห�มุ1งเน7นการวางแผนพัฒนาวัดให7เป0นท่ีพ่ึงพิงของประชาชน
ในยามยาก และสงเคราะห�ประชาชนในท7องถ่ินชุมชนเม่ือเกิดภัยพิบัติต1างๆ  
  2. การสื่อสารประชาสัมพันธ� 
   การสื่อสารประชาสัมพันธ�เป0นท้ังเครื่องมือ และกระบวนการดําเนินงานท่ีมี
ความสําคัญไม1ยิ่งหย1อนไปกว1ากิจกรรมอ่ืนใดเพราะการประชาสัมพันธ�จะทําให7หน1วยงานท่ีเก่ียวข7อง
ต1างๆ ได7เกิดความเข7าใจรับรู7 รับทราบแนวทางนโยบายมาตรการและวิธีการปฏิบัติได7อย1างครอบคลุม
และท่ัวถึงรวมท้ังยังเสนอผลการดําเนินงานให7ผู7อ่ืน หรือผู7ท่ีเก่ียวข7องได7รับทราบ เข7าใจถึงผลความสําเร็จ
หรือไม1สําเร็จของการดําเนินงานอันจะนําไปสู1การปรับปรุงแก7ไขแนวทางนโยบายมาตรการและวิธีการ
ปฏิบัติท่ีดีได7ในอนาคต 
  3. การดําเนินการตามแผน 
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   การดําเนินการตามแผนถือเป0นหัวใจหลักในกระบวนการปฏิบัติ หากเรามีแผนงานท่ี
ดีมีการประชาสัมพันธ�ท่ีท่ัวถึงแต1ขาดซ่ึงการปฏิบัติท่ีเป0นรูปธรรมขาดการมีส1วนร1วมในการดําเนินงาน
หรือการดําเนินงานไม1เป0นไปอย1างท่ีเรากําหนดไว7 ผลสําเร็จท่ีตามมาก็คงจะไม1ไปสู1เปiาหมายได7ตาม
เปiาประสงค�ท่ีกําหนด ดังนั้นการดําเนินงานเพ่ือพัฒนากิจการคณะสงฆ�ทุกภาคส1วนจึงมีความจําเป0นท่ี
จะต7องนําแผนงานไปสู1การปฏิบัติอย1างจริงจังและต1อเนื่อง 
  4. การติดตามประเมินผล 
   การติดตามประเมินผล เป0นกระบวนการท่ีมีความจําเป0นต7องดําเนินการเพราะการ
ประเมินผลเปรียบเสมือนกระจกเงาคอยส1งให7เห็นว1า เรามีหน7าตาเป0นแบบใดเม่ือเวลาหนึ่งท่ีเราได7
ดําเนินการด7านการประหยัดพลังงานไฟฟiาไปได7ระยะหนึ่งแล7ว หรือเม่ือสิ้นสุดโครงการการประเมินผล
จะทําให7เราทราบว1าแผนงานโครงการหรือกิจกรรมท่ีดําเนินการบรรลุเปiาประสงค�ท่ีต้ังไว7 หรือไม1ท้ังคน
เงินอุปกรณ�และวิธีการดําเนินงานเป0นไปตามแผนหรือไม1 
  5. การปรับปรุงนโยบายและมาตรการการดําเนินงาน 
   การปรับปรุงนโยบายและมาตรการการดําเนินงาน เป0นกระบวนการท่ีมีความสําคัญ
อีกกระบวนการหนึ่ง เพราะเม่ือเราประเมินผลการดําเนินงานแล7วพบว1ามีท้ังประสบความสําเร็จ และไม1
ประสบความสําเร็จสิ่งท่ีสําคัญก็คือ แผนงานนั้นจะดําเนินการต1อไปหรือไม1หากเกิดความล7มเหลวอะไร
คือ ป+จจัย ดังนั้นการปรับปรุงนโยบายและมาตรการการดําเนินงานจึงเกิดข้ึนได7ตลอดเวลาท่ีเรามีการ
ประเมินผลเพ่ือจะทําให7เปiาหมายหรือเปiาประสงค�ของการดําเนินงานไปสู1จุดมุ1งหวังได7อย1างมี
ประสิทธิภาพ 
 3.2 การบริหารคณะสงฆ�แบบยึดนโยบายของคณะสงฆ�ระดับประกาศมหาเถรสมาคม 
  การบริหารงานกิจการของคณะสงฆ�ท่ีจะต7องทํา หรือจะต7องเป0นธุระหน7าท่ีและเป0น
ภารกิจของเจ7าคณะปกครองจะต7องปฏิบัติอันเป0นภารกิจของคณะสงฆ�และการพระศาสนามี 6 ประการ
คือ การปกครอง การควบคุมและส1งเสริมการรักษาความสงบเรียบร7อยดีงาม การศาสนศึกษา การศึกษา
สงเคราะห�การเผยแผ1พระศาสนา การสาธารณูปการ การสาธารณสงเคราะห� วิธีการดําเนินงานท้ัง 6 
ประการดังกล1าวบางประการมีกําหนดไว7ในกฎมหาเถรสมาคม แต1บางประการคงเป0นไปตามจารีต
ประเพณีท่ีมีอยู1มีรายละเอียดดังนี้ 
  1. ด7านการปกครองคณะสงฆ� 
   ในด7านการปกครองคณะสงฆ� คือ การควบคุมและส1งเสริมรักษาความเรียบร7อยดีงาม
ซ่ึงเป0นหน7าท่ีของพระสังฆาธิการในการปกครองดูแล พระภิกษุ สามเณรในเขตปกครองของตน ให7
เป0นไปด7วยความเรียบร7อยถูกต7องตามหลักพระธรรมวินัยและตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ� ดังนั้นพระ
สังฆาธิการจึงต7องดําเนินการปกครองคณะสงฆ�ให7เป0นไปด7วยความเรียบร7อยถูกต7องตามพระธรรมวินัย
กฎหมาย กฎมหาเถรสมาคม ข7อบังคับ ระเบียบ คําสั่ง มติ ประกาศ และบัญชาของสมเด็จพระสังฆราช 
นอกจากนั้นพระสังฆาธิการยังจะต7องทําหน7าท่ีระงับอธิกรณ�วินิจฉัยการลงนิคหกรรม การวินิจฉัยลง     
ข7ออุทธรณ�คําสั่ง ตลอดถึงการควบคุมบังคับบัญชาพระภิกษุสามเณรผู7อยู1ใต7เขตปกครองของตน ชี้แจง
แนะนําการปฏิบัติหน7าท่ีของผู7อยู1ในบังคับบัญชาให7เป0นไปโดยความเรียบร7อยพร7อมท้ัง การตรวจตราการ
ประชุมพระสังฆาธิการในเขตปกครองของตน 
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   วัดจะต7องเป0นศูนย�กลางแห1งศาสนาและชุมชน จึงมีความจําเป0นท่ีจะต7องช1วยกัน
พัฒนาวัดให7เป0นศูนย�กลางของชุมชน ท้ังนี้วัดกับบ7านพระกับชาวบ7านเป0นของคู1กันมาช7านานแล7วโดยท่ี
วัดต7องเป0นแหล1งให7วิทยาการแก1ชาวบ7านทุกๆ ด7าน ได7แก1 ด7านการศึกษา ด7านอาชีพ ด7านศีลธรรม และ
ประเพณีรวมท้ังวัดจะต7องทําหน7าท่ีเป0นศูนย�กลางของประชาชนกระตุ7นให7เกิดการพัฒนาชุมชนให7
ประชาชนในชุมชนนั้นปรับปรุงคุณภาพชีวิตท่ีดี 
  2. ด7านการศาสนศึกษา 
   ในด7านการศาสนศึกษาคือการศึกษาเล1าเรียนพระธรรมวินัยในพระพุทธศาสนาของ
บรรพชิต และคฤหัสถ�เป0นกิจการของคณะสงฆ�ประการหนึ่งท่ีสําคัญยิ่ง ในอํานาจหน7าท่ีของมหาเถร
สมาคมมีความตอนหนึ่งว1า “ควบคุมส1งเสริมการศาสนศึกษา” ของคณะสงฆ�และในระเบียบการปกครอง
คณะสงฆ�ส1วนกลางมหาเถรสมาคมได7กําหนดวิธีการดําเนินการควบคุมและส1งเสริมการศาสนศึกษาว1า
“ควบคุมและส1งเสริมการศาสนศึกษาให7ดําเนินไปด7วยดี” ซ่ึงเป0นหลักฐานอันดีว1า คณะสงฆ�ท้ังหลาย
จะต7องดําเนินการในด7านการศาสนศึกษาให7เต็มความสามารถ จึงเป0นบทบาทหน7าท่ีของของเจ7าอาวาส 
ท่ีจะต7องเป0นธุระในการศึกษาอบรม และสั่งสอนพระธรรมวินัยแก1บรรพชิต และคฤหัสถ�เจ7าอาวาสก็ควร
จะเป0นผู7จัดการศาสนศึกษาและวัดเป0นสถานศึกษาของพระภิกษุสามเณรเรียนพระธรรมวินัย              
ก็กําหนดให7เป0นหน7าท่ีของเจ7าอาวาสโดยตรงและให7เจ7าคณะเจ7าสังกัดร1วมจัดด7วยดังนี้ 
   1. เจ7าอาวาสเป0นผู7จัดการศาสนศึกษาในฐานะเจ7าสํานักเรียนหรือเจ7าสํานักศาสนศึกษา 
   2. เจ7าคณะจังหวัดเป0นผู7จัดการในฐานะเจ7าสํานักเรียนคณะจังหวัด 
   3. ในบางกรณีให7เจ7าคณะสังกัดร1วมจัดด7วย 
   สิ่งท่ีสําคัญในด7านการจัดการศาสนศึกษา เจ7าสํานักเรียนหรือเจ7าสํานักศาสนศึกษา
และครูอาจารย�ผู7บริหารการศาสนศึกษาจะต7องดําเนินงานให7เต็มความสามารถท้ังนี้ เพ่ือดํารงไว7แห1ง
พระศาสนา  
  3. ด7านการศึกษาสงเคราะห� 
   ในด7านการศึกษาสงเคราะห� คือ การจัดการศึกษาเพ่ือช1วยเหลือเก้ือกูล หรืออุดหนุน
จุนเจือช1วยเหลือ ด7านการศึกษาอ่ืน นอกจากการศาสนศึกษา หรือสถาบันอ่ืน หรือบุคคลอ่ืนผู7กําลัง
ศึกษาเล1าเรียนคณะสงฆ�ได7กําหนดการศึกษาสงเคราะห�เป0นกิจการอันหนึ่งของพระสงฆ� การศึกษา
สงเคราะห�นั้นว1าโดยลักษณะควรแยกออกเป0นลักษณะ คือ 
   1. การศึกษานอกเหนือจากการศาสนศึกษาท่ีพระสงฆ�ดําเนินการ เพ่ือสงเคราะห�
ประชาชน หรือพระภิกษุสามเณร 
   2. การสงเคราะห�เก้ือกูลแก1การศึกษาสถาบันการศึกษา หรือบุคคลผู7กําลังศึกษา 
    ดังนั้น หากจะแบ1งลักษณะการศึกษาสงเคราะห� แบ1งได7เป0น 4 ประเภท คือ         
1) โรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา และโรงเรียนสงเคราะห�เด็กยากจนตามพระราชประสงค�
มีความมุ1งหมายให7วัด และพระภิกษุในพระศาสนาได7จัดการตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ เพ่ือ
สงเคราะห�เด็กและเยาวชนของชาติ และพระภิกษุ สามเณร ส1วนหนึ่งเป0นเหตุให7เด็กและเยาวชนได7เข7า
ใกล7วัด 2) ศูนย�ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย� มีความมุ1งหมายให7วัดได7ช1วยอบรมบ1มนิสัย เด็กก1อนวัย
เรียน เพ่ือปลูกฝ+งคุณธรรม วัฒนธรรม และประเพณีอันดีงามแก1เด็กและเยาวชน เป0นโอกาสให7พระสงฆ�
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ได7ใช7วิชาการศาสนศึกษา เพ่ือพัฒนาทรัพยากรบุคคลของชาติด7วยหลักธรรมของพระศาสนา 3) ศูนย�
อบรมเด็กก1อนเกณฑ�ในวัดมีความมุ1งหมายให7วัดช1วยอบรมบ1มนิสัยเด็กก1อนวัยเรียน เพ่ือปลูกฝ+งคุณธรรม
และศีลธรรมแต1ยังเด็กท้ังเป0นการให7โอกาสวัดและพระสงฆ�ได7ร1วมพัฒนาทรัพยากรบุคคลของชาติในวัย
เด็กและ 4) โรงเรียนปริยัติธรรมแผนกธรรม บาลี และสามัญศึกษาจัดต้ังข้ึนเพ่ือให7พระภิกษุสามเณร
ศึกษาเล1าเรียน 
    มหาเถรสมาคมมีอํานาจหน7าท่ีควบคุม และส1งเสริมการศึกษาสงเคราะห�ของคณะ
สงฆ�และส1งเสริมการดําเนินการการจัดการศึกษาสงเคราะห�ของเจ7าอาวาส เจ7าคณะทุกส1วนทุกชั้นต7องมี
ส1วนควบคุมและส1งเสริมให7เจ7าอาวาสดําเนินการส1งเสริมการศึกษาสงเคราะห�ตามสมควร ถ7าเพิกเฉย  
เสียย1อมเป0นการละเว7น การปฏิบั ติหน7าท่ีเพราะการศึกษาประเภทนี้  เป0นของคณะสงฆ� หรือ
พระพุทธศาสนาเป0นกิจการของวัดตามหน7าท่ีของเจ7าอาวาสส1วนเจ7าคณะ ทุกส1วนทุกชั้นควรให7การ
ช1วยเหลือเก้ือกูล สถาบันการศึกษา หรือบุคคลผู7ศึกษาได7โดยไม1ขัดต1อพระธรรมวินัย และระเบียบแบบ
แผนของพระสงฆ� เช1น ช1วยขวนขวายในการสร7างอาคารเรียน ช1วยจัดหาอุปกรณ�การศึกษา จัดต้ัง
กองทุนสงเคราะห� นักเรียนชั้นประถมศึกษา มัธยมและอุดมศึกษา ตามหลักการประกาศของมหาเถร
สามคมช1วยแก7ไขข7อขัดข7องของเจ7าอาวาสให7เป0นไปโดยชอบ และพิจารณาให7กําลังใจและบํารุงขวัญแก1
เจ7าอาวาสตามสมควรแก1การปฏิบัติหน7าท่ี 
  4. ด7านการเผยแผ1พระพุทธศาสนา 
   ในด7านการเผยแผ1พระพุทธศาสนา คือ การทําให7พระพุทธศาสนาขยายวงกว7าง
ออกไปอย1างแพร1หลายโดยเฉพาะการเผยแผ1หลักคําสอนในพระพุทธศาสนาทําให7มีผู7เคารพเลื่อมใส
ศรัทธาในพระรัตนตรัยน7อมนําเอาหลักคําสอนในพระพุทธศาสนาไปประพฤติปฏิบัติ เพ่ือให7เกิดผลแก1ผู7
ปฏิบัติเหล1านั้นตามบทบัญญัติมาตรตรา 3 (3) แห1งพระราชบัญญัติคณะสงฆ� พ.ศ. 2505 แก7ไขเพ่ิมเติม
โดยพระราชบัญญัติคณะสงฆ� (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2535 หน7าท่ีของเจ7าอาวาส หรือผู7รักษาการแทนเจ7าอาวาส
จะต7องปฏิบัติรับผิดชอบด7านการเผยแผ1พระพุทธศาสนา จะต7องจัดทําอันเป0นภารกิจประจําตลอดเวลาท่ี
ดํารงตําแหน1งเจ7าอาวาส หรือตําแหน1งท่ีสูงข้ึนไปซ่ึงแยกออกเป0น 2 ประเภท คือ 1) เป0นธุระในการจัด
การศึกษาอบรมสั่งสอนพระธรรมวินัยแก1บรรพชิต 2) เป0นธุระในการอบรมและสั่งสอนธรรมะแก1คฤหัสถ�
โดยจัดให7มีหน1วยพระธรรมทูต ธรรมจาริก ธรรมพัฒนา และหน1วยอบรมทางจิตมีท้ังหน1วยอบรม อ.ป.ต. 
(หน1วยอบรมประชาชนประจําตําบล) กิจกรรมเผยแผ1พระพุทธศาสนาของพระสงฆ�วัดและคณะสงฆ�ใน
ป+จจุบันมีท้ังแบบประเพณีและปรับปรุงให7เหมาะสมกับสังคมป+จจุบันและแบบท่ีจัดเป0นคณะหรือ
หน1วยงานเฉพาะจัดข้ึนมีการดําเนินการดังนี้ 
   1.  การเผยแผ1ตามประเพณีคณะสงฆ� และตามประเพณีไทย ได7แก1 การเทศนาอบรม
สั่งสอนประชาชนท่ีวัดท่ีบ7านและผู7อาราธนาท่ีอ่ืนๆ ในโอกาสต1างๆ ท้ังแบบเทศน�ธรรมดา คือเทศน�รูป
เดียว หรือเทศน�ปุจฉาวิสัชนา 2 รูปข้ึนไป และได7มีการปรับปรุงการเทศน� ทางวิทยุกระจายเสียง วิทยุ
โทรทัศน� หรือบันทึกลงแผ1นเสียง หรือแถบบันทึกเสียง นําไปเผยแผ1ในท่ีต1างๆ และโอกาสต1างๆ 
   2. การเผยแผ1แบบปรับปรุงให7เหมาะสมกับสภาพสังคมป+จจุบัน ได7แก1 การบรรยาย
ธรรม การสนทนา การปาฐกถาธรรม ในท่ีประชุมท่ีวัด หรือท่ี อ่ืนๆ ในโอกาสต1างๆ หรือทาง
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วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน� บันทึกลงแผ1นเสียง หรือแถบบันทึกเสียงนําไปเผยแพร1ในท่ีอ่ืนๆ ใน
โอกาสต1างๆ รวมถึงตลอดการพิมพ�หนังสือเทศน� หนังสือธรรมะออกเผยแพร1ในหนังสือพิมพ� 
   3. การเผยแผ1แบบจัดเป0นคณะ หรือหน1วยงานเผยแผ1 หรือเป0นสถานศึกษาเป0นท่ี
ประจํา หรือครั้งคราว หรือจัดเป0นกิจกรรมพิเศษภายในวัด หรือในหมู1บ7านใกล7เคียง เช1น งานพระธรรม
ทูต งานพระธรรมจาริก งานอบรมประชาชน (อ.ป.ต.) หน1วยสงเคราะห�พุทธมามกะผู7เยาว�โรงเรียน
พระพุทธศาสนาวันอาทิตย� เป0นต7น 
   4. การเผยแผ1พระพุทธศาสนาด7านคฤหัสถ�มีการต้ังเป0นสมาคม เพ่ือการเผยแผ1
พระพุทธศาสนา เช1น พุทธสมาคมแห1งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ� ยุวพุทธิกสมาคมประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ� สมาคมส1งเสริมพระพุทธศาสนาต1างๆ การบรรยายธรรมในท่ีประชุม และทาง
สื่อมวลชนต1างๆ การต้ังชมรมพุทธศาสน�ในมหาวิทยาลัยและโรงเรียนต1างๆ 
   5. การจัดกิจกรรมเนื่องในวันสําคัญทางพระพุทธศาสนาต1างๆ บางวัดจัดให7มี
ปาฐกถาเป0นประจําทุกสัปดาห� หรือจัดกิจกรรมหลายประการ เช1น การหล1อเทียนพรรษา วันสงกรานต�
จัดให7มีพิธีสรงน้ําพระ การแห1พระ การขนทรายเข7าวัด การก1อเจดีย�ทราย 
    นอกจากนั้นกิจกรรมการเผยแผ1พระพุทธศาสนาเป0นการจัดกิจกรรมเนื่องในวัน
สําคัญทางพระพุทธศาสนาต1างๆ จัดให7มีการเทศน� หรือปาฐกถาธรรมเป0นประจําทุกสัปดาห� นอกจากนี้
ยังมีกิจกรรมอีกหลายประการ เช1น การหล1อเทียนพรรษา มีการประกวดเทียนพรรษา วันสงกรานต�มี
การจัดพิธีสรงน้ําพระ การแห1พระ การก1อเจดีย�ทราย การขนทรายเข7าวัด การรดน้ําดําหัวผู7มีอายุ การ
เวียนเทียนในวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา เป0นต7น 
  5. ด7านการสาธารณูปการ 
   ในด7านการสาธารณูปการ หมายถึง  1) การก1อสร7างและการบูรณปฏิสังขรณ�ศาสน
วัตถุและศาสนสถาน 2) กิจการอันเก่ียวกับวัด คือการสร7างวัดการต้ังการรวมการย7ายการยุบเลิกการ
ขอรับพระราชทานวิสุงคามสีมา การยกวัดร7างเป0นวัดมีพระภิกษุจําพรรษา และการยกวัดราษฎร�เป0น
พระอารามหลวง  3) กิจการอ่ืนๆ ของวัดเช1นการจัดงานวัดการเรี่ยไร และ 4) การศาสนสมบัติของวัด 
   การสาธารณูปการท้ัง 4 ประการนี้เป0นหน7าท่ีของเจ7าอาวาสท่ีจะทํานุบํารุงรักษาวัด
จัดกิจกรรม และศาสนสมบัติของวัดให7เป0นไปด7วยดีโดยดําเนินการใน 3 ลักษณะ คือ 1) การกระทําด7วย
แรงความคิด 2) การกระทําด7วยเอกสารรายงาน 3) การกระทําโดยการจัดประโยชน� 
   การควบคุมและส1งเสริมการสาธารณูปการเป0นงานท่ีละเอียดอ1อนเป0นตัวหลักของ
การคณะสงฆ�แต1ผู7ปฏิบัติโดยตรง คือเจ7าอาวาส ซ่ึงเป0นพระสังฆาธิการระดับวัดเจ7าคณะทุกส1วนทุกชั้น
ต7องมีความสัมพันธ�กัน 2 ประการ คือ การควบคุมสาธารณูปการและส1งเสริมสาธารณูปการ โดยเจ7า
อาวาสมีหน7าท่ีดําเนินการ ดังนี้  
   1. ควบคุมการทําแผนผังวัดให7สอดคล7องกับยุคพัฒนา 
   2. ควบคุมแบบแปลนเสนาสนะแต1ละวัดให7อยู1ในหลักประหยัด และพอเหมาะ
พอสมควรแก1สภาพท7องถ่ิน และก1อสร7างตามแบบแปลน 
   3. ควบคุมให7แต1ละวัดท่ีสร7างถาวรวัตถุให7เป0นทรงไทย หรือให7รักษาศิลปะวัฒนธรรม
ท7องถ่ินเป0นสําคัญ 
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   4. ควบคุมการเงินและบัญชีรายรับ- รายจ1ายของแต1ละวัดให7เป0นไปตามบัญชี 
   5. ควบคุมดูแลเอกสารต1างๆ ของเจ7าอาวาส เช1น รายงานขอรับพระราชทาน
วิสุงคามสีมาให7เป0นไปโดยถูกต7อง 
   6. ควบคุมการจัดศาสนสมบัติของวัดให7เป0นไปตามกฎกระทรวง การส1งเสริมกิจการ
ของวัดเจ7าคณะทุกชั้นควรส1งเสริมเจ7าอาวาสในการสาธารณูปการ ดังนี้ 
    1. ออกตรวจตราเยี่ยมเจ7าอาวาสให7เร1งรัดพัฒนาวัด 
    2. แก7ไขข7อขัดข7องของเจ7าอาวาสดังนี้ 
     2.1 จัดหาช1างดําเนินการก1อสร7าง 
     2.2 จัดแปลนอาคารตลอดจนแผนผังวัด 
     2.3 ดูแลหาทุนก1อสร7างด7วยการขอเงินงบประมาณ 
     2.4 ให7คําชี้แจง แนะนําการปฏิบัติงานสาธารณูปการ เพ่ือเข7าใจให7ถูกต7อง 
     2.5 ขจัดความขัดแย7งระหว1างวัดกับชาวบ7านซ่ึงมีสาธารณูปการเห็นเป0นเหตุ 
    3. แนะนําการจัดงานวัดและการเรี่ยไรให7เป0นไปตามระเบียบและคําสั่งสอนของ
มหาเถรสมาคม 
    4. ช1วยยกฐานะวัดท่ีได7พัฒนาดีแล7วเป0นวัดพัฒนาตัวอย1าง 
    5. ช1วยยกย1องเจ7าอาวาสผู7มีผลงานสาธารณูปการดี หรือแม7แต1รองเจ7าอาวาสและ
หรือผู7ช1วยเจ7าอาวาสก็ควรยกย1องด7วยแต1อย1าเกินเจ7าอาวาส 
    6. แนะนําชี้แจงการจัดประโยชน�ของวัดให7ถูกต7องตามกฎกระทรวง 
  6. ด7านการสาธารณสงเคราะห� 
   ในด7านการสาธารณสงเคราะห� คือ การดําเนินกิจการต1างๆ เพ่ือให7เป0นสาธารณะ
ประโยชน�แก1หน1วยงาน หรือของบุคคล หรือคณะบุคคล หรือการช1วยเหลือเก้ือกูล หรือการอุดหนุน     
จุนเจือสถานท่ี ซ่ึงเป0นสาธารณสมบัติ หรือประชาชนท่ัวไป การสงเคราะห�ท่ีเป0นหลักของพระสงฆ� คือ
การสงเคราะห�ในด7านจิตใจและด7านวัตถุ โดยด7านจิตใจกระทําได7โดย 
   1. เป0นท่ีปรึกษาแนะนําในป+ญหาชีวิตและด7านอ่ืนๆ เช1น ทางวิชาการบางอย1าง 
   2. ทําให7วัดร1มรื่นร1มเย็นสมเป0นอารามให7ความร1มเย็นทางการปฏิบัติตนให7เป0น
แบบอย1างของผู7ดําเนินชีวิตอันประเสริฐเป0นท่ีต้ังแห1งความเคารพศรัทธาเลื่อมใสและนับถือสร7างความ
ร1มเย็นเม่ือเห็นวัดและพระสงฆ� 
   ด7านวัตถุกระทําได7โดย 
   1. แนะนําชักจูงให7ผู7อ่ืนกระทํา เช1น การสาธารณูปโภคจัดให7มีโรงเรียน โรงพยาบาล
ถนน บ1อน้ํา เป0นต7น 
   2. นําสิ่งของหรือบริการท่ีรับจากผู7อ่ืนมาแบ1งป+นให7มีประโยชน�กว7างขวางออกไป คือ
ทางมหาเถรสมาคมกําหนดหลักการ และวิธีการปฏิบัติและควบคุมส1งเสริมไว7ชัดแจ7ง คือ กิจการหน1วย
อบรมประชาชนประจําตําบล ซ่ึงจัดต้ังข้ึนตามระเบียบมหาเถรสมาคมว1าด7วยการจัดต้ังหน1วยอบรม
ประชาชนประจําตําบล พ.ศ. 2518 โดยมีวัตถุประสงค� 3 ประการ คือ การเผยแผ1พระพุทธศาสนา
การศึกษาสงเคราะห� และการสาธารณสงเคราะห�โดยกําหนดหน1วยงานให7ต้ัง ณ วัดใดวัดหนึ่ง ตําบลละ
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หนึ่งหน1วยให7จัดเป0นรูปคณะกรรมการ โดยให7เจ7าอาวาสท่ีต้ังหน1วยอบรมประชาชนประจําตําบลเป0น
ประธานกรรมการ โดยตําแหน1งเจ7าอาวาสอ่ืนในเขตตําบลนั้นเป0นรองกรรมการ ฝ~ายบรรพชิต กํานันใน
ตําบลนั้นเป0นรองประธานกรรมการ ฝ~ายคฤหัสถ� ผู7ใหญ1บ7านและแพทย�ประจําตําบลเป0นกรรมการโดย
ตําแหน1งคณะกรรมการ ประกอบด7วย คณะกรรมการโดยตําแหน1งผู7ทรงคุณวุฒิ 5-9 คน เป0นกรรมการ
สําหรับผู7ควบคุม และส1งเสริมมีกรรมการระดับอําเภอ ระดับจังหวัด ผู7อํานวยการภาค และกรรมการ
อํานวยการอบรมประชาชนกลาง อนึ่งการสาธารณสงเคราะห�ให7เจ7าคณะพระสังฆาธิการจัดการ
สงเคราะห�ตามสมควรแก1โอกาส เช1น 1) การพัฒนาหมู1บ7าน การพัฒนาตําบล การช1วยจัดหาทุน การ
สงเคราะห� การปiองกันยาเสพติดให7โทษ เช1น ยาบ7า การปiองกันโรคเอดส� 2) การช1วยเหลือสถานท่ีอัน
เป0นสาธารณสมบัติเช1น การสร7างถนนหนทางขุดลอกคูคลอง สร7างฌาปนสถาน สร7างการประปา สร7าง
เครื่องกําเนิดไฟฟiา 3) การช1วยเหลือประชาชนในโอกาสท่ีควรช1วยเหลือ เช1น การประสบอุทกภัย หรือ
ช1วยเหลือคนชรา คนพิการ เป0นต7น 
 3.3 ตัวแบบท่ีเหมาะสมตามผลการวิจัยเป0น การบริหารแบบผสมผสานเชิงบูรณาการยึดพระ
ธรรมวินัย เพ่ือให7การบริหารงานของคณะสงฆ�ดําเนินไปอย1างมีประสิทธิสูงสุด ผู7วิจัยได7ทําการสังเคราะห�
ตัวแบบท่ีเหมาะสมในการบริหารคณะสงฆ�ในเขตปกครองคณะสงฆท่ี 4 ตามภารกิจของการบริหารคณะ
สงฆ�ท้ัง 6 ด7าน ดังนี้  
  1. ด7านการปกครองคณะสงฆ� 
   การบริหารคณะสงฆ�ในเขตปกครองคณะสงฆท่ี 4 ในด7านการปกครองคณะสงฆ� ซ่ึง
เป0นภารกิจท่ีสําคัญมากด7านหนึ่ง เพราะเป0นภารกิจท่ีจะต7องทําให7คณะสงฆ�อยู1กันอย1างปรกติสุข  
พระภิกษุสามเณร ในเขตปกครองปฏิบัติตามพระธรรมวินัยพระราชบัญญัติคณะสงฆ�กฎหมาย กฎมหา
เถรสมาคม ข7อบังคับ ระเบียบ คําสั่ง มติ ประกาศและบัญชาของสมเด็จพระสังฆราช ดําเนินการพัฒนา
วัดให7เป0นศูนย�กลางแห1งศาสนาและชุมชน เพ่ือเป0นแหล1งให7วิทยาการแก1ชาวบ7านทุกๆ ด7าน ได7แก1 ด7าน
การศึกษา ด7านอาชีพ ด7านศีลธรรม และประเพณีดังนั้นแนวทางพัฒนาในอนาคตควรมี ดังนี้ 
   1. เน7นการติดต1อกันเพ่ิมมากข้ึน เพ่ือนําไปช1วยกันดูแลกันท่ัวถึงมากกว1าเดิม  
   2. การมีส1วนร1วมของทุกภาคส1วนท่ีเก่ียวข7อง  
   3. ความสามารถนํากฎ ระเบียบ คําสั่งของทางคณะสงฆ�มาใช7ให7เห็นเป0นรูปธรรม 
   4. การลงโทษกับผู7ล1วงละเมิด และควรมีวิธีการแก7ป+ญหาท่ีรวดเร็วมากยิ่งข้ึน 
   5. การแต1ตั้งผู7บริหารควรพิจารณาจากผู7ท่ีมีความสามารถมากกว1า ทํางานด7วยวาจา  
   6. ให7ภิกษุผู7ปกครองสงฆ�ทําหน7าท่ีให7เต็มท่ี การเอาใจใส1ต1อการดูแล และควบคุมกํากับ  
   7. พระสงฆ�จะต7องมีการศึกษา มีความรู7 ความสามารถมากข้ึน  
   8. ควรมีการปรับปรุงในเรื่อง ระเบียบ ข7อปฏิบัติตนของสงฆ� ซ่ึงจําพรรษาอยู1ในวัด
นั้นๆ ให7เป0นระบบ ระเบียบ  
   9. ควรมีการจัดทํากองทุน เพ่ือการศึกษาให7กับพระในเขตปกครอง เพ่ือเป0นทุนใน
การศึกษาเล1าเรียนในระดับสูงข้ึนต1อไป 
  2. ด7านการศาสนศึกษา 
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   การบริหารคณะสงฆ�ในเขตปกครองคณะสงฆท่ี 4 ในด7านการศาสนศึกษาเป0นอีก
ภารกิจหนึ่งท่ีคณะสงฆ�ต7องดําเนินการให7เกิดการศึกษาเล1าเรียน พระธรรมวินัยในพระพุทธศาสนาของ
บรรพชิตและคฤหัสถ�โดยคณะสงฆ� ท้ังหลายจะต7องดําเนินการในด7านการศาสนศึกษาให7 เต็ม
ความสามารถ จึงเป0นบทบาทหน7าท่ีของเจ7าอาวาส ท่ีจะต7องเป0นธุระในการศึกษาอบรมและสั่งสอนพระ
ธรรมวินัยแก1บรรพชิตและคฤหัสถ� ดังนั้นแนวทางพัฒนาในอนาคตควรมี ดังนี้ 
   1. พัฒนาองค�ความรู7ด7านภาษา ซ่ึงในอนาคตต7องพัฒนาพร7อมกันไป 4 ภาษา คือ 
ภาษาบาลี ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาคอมพิวเตอร�  
   2. ใช7เทคโนโลยีเป0นส1วนประกอบเพ่ือความเจริญก7าวหน7าให7ทันกับสมัยป+จจุบัน 
   3. พัฒนาระบบการเรียนการสอนให7เทียบเคียงกับทางโลกให7ได7  
   4. การเลื่อนสมณะศักด์ิของพระสังฆาธิการทุกระดับ จะต7องพิจารณาการศึกษาร1วม
ด7วยหรือกําหนดเป0นมาตรฐาน 
   5. การจัดการเรียนการสอนพระปริยัติในอนาคต คณะสงฆ�ควรออกแบบการศึกษา
มุ1งเน7นให7ผู7ศึกษารู7จักคิดวิเคราะห�มากยิ่งข้ึน มากกว1าการท1องจํา  
   6. ควรจะมีการบริหารจัดการและสนับสนุนการศึกษาของพระสงฆ�ให7มากยิ่งข้ึน 
โดยเฉพาะกองทุนการศึกษาของพระภิกษุ สามเณร 
   7. การพัฒนานาสถาบันการศึกษาให7มากข้ึน 
  3. ด7านการศึกษาสงเคราะห� 
   การบริหารคณะสงฆ�ในเขตปกครองคณะสงฆท่ี 4 ในด7านการศึกษาสงเคราะห� เป0น
ภารกิจท่ีให7การช1วยเหลือเก้ือกูลด7านการศึกษา หรืออุดหนุนจุนเจือช1วยเหลือ ด7านการศึกษาอ่ืนนอกจาก
การศาสนศึกษา หรือสถาบันอ่ืน หรือบุคคลอ่ืน ผู7กําลังศึกษาเล1าเรียนคณะสงฆ�ได7กําหนดการศึกษา
สงเคราะห�เป0นกิจการอันหนึ่งของพระสงฆ� การศึกษาสงเคราะห�ในเขตการปกครองคณะสงฆ�ภาค 4 
แบ1งได7เป0น 4 ประเภท คือ 1) โรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนาและโรงเรียนสงเคราะห�เด็ก
ยากจนตามพระราชประสงค� 2) ศูนย�ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย� 3) ศูนย�อบรมเด็กก1อนเกณฑ�ใน
วัดและ 4) โรงเรียนปริยัติธรรมแผนกธรรมบาลี และสามัญศึกษา การจัดการศึกษาสงเคราะห�เป0น
บทบาทของเจ7าอาวาส เจ7าคณะทุกส1วนทุกชั้นควรให7การช1วยเหลือเก้ือกูลสถาบันการศึกษา หรือบุคคลผู7
ศึกษาได7โดยไม1ขัดต1อพระธรรมวินัย และระเบียบ แบบแผนของพระสงฆ� ดังนั้นแนวทางพัฒนาใน
อนาคตควรมีดังนี้ 
   1. การกําหนดให7วัดท่ีอยู1ในชุมชน ใกล7โรงเรียนมีส1วนร1วมในการจัดการศึกษามาก
ยิ่งข้ึนเพ่ือปลูกฝ+งเยาวชน 
   2. การจัดแผนงาน หรือแนวทางให7ชัดเจน มีการกระจายอํานาจ จัดเป0นองค�กร
บริหารจัดการอย1างมืออาชีพเพ่ิมข้ึน 
   3. การเชื่อมระบบกับภาครัฐ มีงบประมาณสนับสนุนอย1างเท1าเทียม มีตัวชี้วัด
คุณภาพ มีการปรับปรุงพัฒนาอย1างต1อเนื่องทรงพลังเพ่ิมมากข้ึน 
   4. การพัฒนาผู7บริหารคณะสงฆ� หรือพระสังฆษธิการให7มีความรู7ความสามารถท่ีจะ
พัฒนาการศึกษาสงเคราะห� 
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   5. การจัดการศึกษาไม1แยกส1วนเฉพาะพระสงฆ� สามเณร โดยมีผู7แทนสงฆ�เข7าร1วมใน
คณะกรรมการทุกระดับทางการศึกษา 
  4. ด7านการเผยแผ1พระพุทธศาสนา 
   การบริหารคณะสงฆ�ในเขตปกครองคณะสงฆท่ี 4 ในด7านการเผยแผ1พระพุทธศาสนา
เป0นภารกิจท่ีสําคัญยิ่งท่ีจะทําให7พระพุทธศาสนาขยายวงกว7างออกไปอย1างแพร1หลาย โดยเฉพาะการเผยแผ1
หลักคําสอนในพระพุทธศาสนา ทําให7มีผู7เคารพเลื่อมใสศรัทธาในพระรัตนตรัยน7อมนําเอาหลักคําสอนใน
พระพุทธศาสนาไปประพฤติปฏิบัติ เพ่ือให7เกิดแก1ผู7ปฏิบัติเหล1านั้นเจ7าอาวาส หรือผู7รักษาการแทนเจ7า
อาวาสจึงมีหน7าท่ีจะต7องปฏิบัติรับผิดชอบด7านการเผยแผ1พระพุทธศาสนาจะต7องจัดทําอันเป0นภารกิจ
ประจําตลอดเวลาท่ีดํารงตําแหน1งเจ7าอาวาส หรือตําแหน1งท่ีสูงข้ึนไป ดังนั้นแนวทางพัฒนาในอนาคต
ควรมี ดังนี้ 
   1. การใช7เทคโนโลยีการสื่อสารท่ีทันสมัยในการเผยแผ1พระพุทธศาสนา เช1น การใช7
อินเทอร�เน็ตและโซเชี่ยลเน็ตเวอร�ค เป0นต7น 
   2. ควรให7องค�กรท่ีเก่ียวกับพระพุทธศาสนา เช1น สํานักงานพระพุทธศาสนา หรือต้ัง
องค�กรข้ึนมาเพ่ือมีหน7าท่ีดูแลการเผยแผ1  
   3. การพัฒนาผู7ท่ีทําหน7าท่ีเผยแผ1เป0นการเฉพาะ  
   4. ใช7ภาษาท่ีหลากหลายในการเผยแผ1 
   5. การประยุกต�ศาสนาเข7ากับการศึกษาทุกแขนง  
   6. การพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนทางศาสนาให7ทันสมัย  
   7. การจัดต้ังศูนย�อบรมเข7าค1ายพุทธบุตร ทุกโรงเรียนในประเทศไทยและสถาบัน
ต1างๆ เพ่ือการปลูกฝ+งแก1เยาวชนให7รู7จักพระพุทธศาสนา  
  5. ด7านการสาธารณูปการ 
   การบริหารคณะสงฆ�ในเขตปกครองคณะสงฆท่ี 4 ในด7านการสาธารณูปการท่ี
ประกอบด7วย 1) การก1อสร7างและการบูรณปฏิสังขรณ�ศาสนวัตถุและศาสนสถาน  2) กิจการอันเก่ียวกับ
วัด คือการสร7างวัด การต้ังการรวม การย7าย การยุบเลิก การขอรับพระราชทานวิสุงคามสีมา การยกวัด
ร7างเป0นวัดมีพระภิกษุจําพรรษาและการยกวัดราษฎร�เป0นพระอารามหลวง 3) กิจการอ่ืนๆ ของวัด เช1น 
การจัดงานวัดการเรี่ยไร และ 4) การศาสนสมบัติของวัด การสาธารณูปการท้ัง 4 ประการนี้ เป0นหน7าท่ี
ของเจ7าอาวาสท่ีจะทํานุบํารุงรักษาวัดจัดกิจกรรมและศาสนสมบัติของวัดให7เป0นไปด7วยดีโดยดําเนินการ
ใน 3 ลักษณะ คือ 1) การกระทําด7วยแรงความคิด 2) การกระทําด7วยเอกสารรายงาน 3) การกระทํา
โดยการจัดประโยชน� ดังนั้นแนวทางพัฒนาในอนาคตควรมี ดังนี้ 
   1. การจัดการสิ่งแวดล7อมภายในวัดให7เป0นระเบียบมากข้ึน 
   2. การจัดวางผังวัดให7เป0นระเบียบแบบแผน 
   3. การจัดวัดให7เป0นแหล1งท1องเท่ียวและการเรียนรู7 
   4. ควรมีการสร7างสถาบันการศึกษาให7พระภิกษุและสามเณรให7มากยิ่งข้ึนกว1าเดิม  
   5. ควรมีการส1งเสริมสนับสนุนจากผู7ท่ีเก่ียวข7องให7มากข้ึน 
   6. การก1อสร7างศาสนสถานต7องคํานึงถึงประโยชน�การใช7สอยมากข้ึน  
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   7. การกําหนดมาตรการการก1อสร7าง มีแผน มีผัง มีมาตรการการดูแล บํารุงรักษา 
การขออนุญาตก1อสร7าง เป0นต7น 
  6. ด7านการสาธารณสงเคราะห� 
   การบริหารคณะสงฆ�ในเขตปกครองคณะสงฆท่ี 4 ในด7านการสาธารณสงเคราะห�เป0น
ภารกิจท่ีดําเนินการให7เกิดเป0นสาธารณประโยชน�แก1หน1วยงาน หรือของบุคคล หรือคณะบุคคล หรือการ
ช1วยเหลือเก้ือกูล หรือการอุดหนุนจุนเจือสถานท่ี ซ่ึงเป0นสาธารณสมบัติ หรือประชาชนท่ัวไป การ
สงเคราะห�ท่ีเป0นหลักของพระสงฆ� คือการสงเคราะห�ในด7านจิตใจ และด7านวัตถุ การดําเนินงานด7านการ
สาธารณสงเคราะห�ของวัดจะต7องกําหนดหน1วยงานให7ต้ัง ณ วัดใดวัดหนึ่ง ตําบลละหนึ่งหน1วยให7จัดเป0น
รูปคณะกรรมการ โดยให7เจ7าอาวาสท่ีต้ังหน1วยอบรมประชาชนประจําตําบลเป0นประธานกรรมการ โดย
ตําแหน1งเจ7าอาวาสอ่ืนในเขตตําบลนั้นเป0นรองกรรมการ ฝ~ายบรรพชิต กํานันในตําบลนั้นเป0นรอง
ประธานกรรมการ ฝ~ายคฤหัสถ�ผู7ใหญ1บ7านและแพทย�ประจําตําบลเป0นกรรมการโดยตําแหน1ง การจัดการ
สาธารณสงเคราะห� ดําเนินการตามสมควรแก1โอกาส เช1น การพัฒนาหมู1บ7าน การพัฒนาตําบล การช1วย
จัดหาทุน การสงเคราะห� การปiองกันยาเสพติดให7โทษ การปiองกันโรคเอดส� การสร7างถนน ขุดลอกคู
คลองสร7าง  ฌาปนสถาน สร7างการประปา สร7างเครื่องกําเนิดไฟฟiา การช1วยเหลือประชาชน เม่ือ
ประสบอุทกภัยหรือช1วยเหลือคนชรา คนพิการ เป0นต7น ดังนั้นแนวทางพัฒนาในอนาคตควรมี ดังนี้ 
   1. ควรมีกิจกรรมในการช1วยเหลือสังคมเชิงรุกมากยิ่งข้ึน ศึกษาสภาพป+ญหาของ
สังคมท่ีเราอยู1อาศัย เพ่ือช1วยพัฒนาชุมชนอย1างยั่งยืน 
   2. ทุกวัดต7องมีแผนการบริหารจัดการท่ีเตรียมพร7อมท้ังบุคลากร และสถานท่ีเพ่ือ
รองรับการให7ความอนุเคราะห�แก1ประชาชน  
   3. ควรได7รับการสนับสนุน ส1งเสริมจากคณะสงฆ�ทุกระดับในจังหวัดอย1างยิ่ง ให7โยม
นั้นศรัทธามากข้ึน 
   4. อาจเป0นแกนหลักหนึ่งให7กับสังคมในการสงเคราะห�  
   5. ต7องมีส1วนร1วมกันมากข้ึนระหว1างคณะสงฆ�กับชาวบ7าน 
   6. ต7องการให7วัดเป0นท่ีพ่ึงพํานักพักพิงทางจิตใจของผู7มีทุกข� ต7องการเห็นวัดเป0นท่ี
สงบเยือกเย็น สะอาดร1มรื่น มีระเบียบ 
   7. ต7องการเห็นพระภิกษุเข7าหาประชาชน ปลอบขวัญให7กําลังใจ แนะแนวทางแก7ไข
ป+ญหาชีวิต 
   8. ต7องการให7วัดเป0นศูนย�กลางพัฒนาชนบท ให7ความร1วมมือสนับสนุนให7เกิดการ
รวมพลังแก7ไขป+ญหาต1างๆ 
   9. ต7องการให7วัดเป0นศูนย�กลางของการศึกษาด7านต1างๆ ท้ังด7านหลักธรรมของพระ
ศาสนา และการอาชีพ การปฏิรูปจิตใจของประชาชน ควรริเริ่มท่ีวัด เป0นต7น 
   10. ควรจัดกิจกรรมฝkกฝนให7เยาวชนได7มีบทบาทแก1พระพุทธศาสนา คือ จัดอบรม
ธรรมะ แก1เยาวชน นักเรียน นักศึกษาให7รู7จักช1วยเหลือสังคม ช1วยเหลือชุมชนและหน1วยงานต1างๆ 
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5.2 อภิปรายผล 
 5.2.1 ด7านการปกครอง 
   ในด7านการปกครองคณะสงฆ�ในเขตปกครองคณะสงฆ�ภาค 4 กลุ1มตัวอย1างให7ข7อมูล   
ว1าในด7านการปฏิบัติเก่ียวกับด7านการปกครองคณะสงฆ�ท่ีอยู1ในระดับน7อยถึงน7อยท่ีสุด ได7แก1 การจัด
ประชุมพระภิกษุ สามเณรเพ่ืออบรมสั่งสอน ด7านวัตรปฏิบัติตามหลักธรรมวินัยการกํากับดูแลและจัด  
ศาสนสมบัติของวัดให7เป0นระเบียบเรียบร7อยมีความม่ันคงแข็งแรงและการให7การศึกษาอบรมแก1ภิกษุ
สามเณร ประกอบกับการเจริญก7าวหน7าทางด7านเทคโนโลยีท่ีทันสมัยป+จจุบัน ทําให7การปกครองดูจะ
หย1อนยานไปมาก ถึงแม7ว1าจะมีกฎระเบียบของมหาเถรสมาคมมากข้ึน ได7มีการปรับปรุงในรูปแบบการ
ปกครองแต1ละจังหวัด อําเภอ ตําบล และระดับวัดก็ตาม แต1สิ่งท่ีพบกลับสวนทางกันอย1างสิ้นเชิง วัด
มุ1งเน7นการพัฒนาทางด7านวัตถุ หย1อนยานในการให7การศึกษาแก1พระภิกษุ สามเณร การใช7เทคโนโลยี
การสื่อสารมากข้ึน แม7ว1าข7อมูลท่ีเป0นสภาพป+จจุบันจะพบว1าการปกครองคณะสงฆ�ไทยในป+จจุบันนั้น มี
กฎระเบียบของมหาเถรสมาคมมากข้ึน ได7มีการปรับปรุงในรูปแบบการปกครองแต1ละจังหวัด อําเภอ มี
การประชุมระดับจังหวัดเพ่ือแก7ไข ปรับปรุง ดูแล เพ่ือให7ให7เกิดความสามัคคีกันในเขตการปกครอง 
เพ่ือให7มีประสิทธิภาพของคณะสงฆ�เพ่ือให7ทันตามสถานการณ�โลกท่ีได7เปลี่ยนแปลงไป และจะได7ไม1ให7
ศาสนาอ่ืนมารุกรานของเราซ่ึงสอดคล7องกับการศึกษาของ พระมหาอานนท� อานนฺโท (2552) พระ
สังฆาธิการมีการประชุมพระภิกษุสามเณรในพ้ืนท่ีเขตปกครอง เป0นประจําและยังมีการประชุมร1วมกัน
ระหว1างคณะสงฆ�กับผู7นําชุมชน พร7อมกันนี้ยังมีการประเมินผล ให7ความสําคัญในการประชุมโดยสละ
เวลาเข7าร1วมประชุม มีการติดต1อสื่อสารด7วยเทคโนโลยีท่ีทันสมัยได7เร็วข้ึน การเดินทางการคมนาคมเริ่ม
ดีข้ึน สามารถส1งสิ่งของและดูแลให7คณะสงฆ�ในการปกครองของตัวเองนั้นอยู1ในระเบียบได7 การปกครอง
คณะสงฆ�ของไทยเป0นไปตามพระราชบัญญัติปกครองคณะสงฆ� พ.ศ. 2505 และแก7ไขเพ่ิมเติม พ.ร.บ. 
ปกครองคณะสงฆ� พ.ศ. 2535 ในการปกครองคณะสงฆ�ในป+จจุบัน ถือเป0นการปกครองท่ียังไม1มี
ประสิทธิภาพมากนัก อย1างท่ีเห็นได7ชัดในป+จจุบัน การแต1งต้ังผู7ปกครองจากผู7ท่ีมีความรู7เป0นส1วนใหญ1
และเน7นผู7ท่ีทํางานเป0นหลัก การส1งเสริมพระสงฆ�สามเณรให7มีการศึกษาท้ังในด7านบาลีและในด7าน
มหาวิทยาลัยถือว1ามีการปกครองท่ีดีมาก การบริหารเป0นระบบมากข้ึน มีการจัดต้ังหน7าท่ีในการ
ปฏิบัติงานในวัด มีการมอบหมายงานเพ่ือให7พระในปกครองได7รับผิดชอบตามระดับชั้น ระดับศักดินา ซ่ึง
จะมีรูปแบบท่ีชัดเจน และมีผู7คอยเป0นผู7ตรวจสอบการปฏิบัติของพระในคณะสงฆ�นั้นๆ ในสภาพป+จจุบัน
การปกครองคณะสงฆ� มีการจัดสัดส1วนในการปกครองท่ีมีระบบท่ีดี ชัดเจนในทุกเรื่อง เช1นระบบในการ
ปกครองในป+จจุบันแบ1งได7เป0น เจ7าคณะหน เจ7าคณะภาค เจ7าคณะจังหวัด เจ7าคณะอําเภอ เจ7าคณะ
ตําบล เจ7าอาวาส ซ่ึงจะเห็นได7ว1าการปกครองตามลําดับชั้น มีความชัดเจนและมีการสัมมนา ฝkกอบรมใน
ภาคส1วนต1างๆ ชี้แจงให7เห็นซ่ึงสถานการณ�ต1างๆ ในป+จจุบันว1าเป0นอย1างไร ซ่ึงในการปกครองคณะสงฆ�
ในป+จจุบันมีความชัดเจนยิ่งข้ึนแต1ก็ไม1ท้ิงหลักของธรรมวินัยของพระพุทธเจ7าท่ีได7บัญญัติไว7แต1เดิม 
   ในด7านทิศทางของการพัฒนาในอนาคตมีหลายแง1มุมท่ีต7องได7รับการพัฒนาโดยเฉพาะ
การติดต1อกันให7มากข้ึน ถึงแม7ว1าป+จจุบันจะมีระบบการสื่อสารท่ีดีและทันสมัย แต1กลับพบว1าการติดต1อ
ระหว1างคณะสงฆ�กลับไม1ได7ใช7ประโยชน�จากการสื่อสารนั้นเลย หากเพ่ิมการติดต1อสื่อสารกันมากข้ึนจะ
ช1วยเพ่ิมการช1วยกันดูแลกันท่ัวถึงได7มากกว1าเดิม นอกจากนี้ยังอาจจะต7องเพ่ิมการมีส1วนร1วมของทุกภาค
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ส1วนท่ีเก่ียวข7องในท7องถ่ินชุมชนในทุกระดับท่ีจะเข7ามามีส1วนร1วมในการพัฒนาคณะสงฆ�ในทุกๆ เรื่องท่ี
เก่ียวข7องหากจะยืนอยู1ตามลําพังด7วยวัดหรือคณะสงฆ�เองคงไม1สามารถเกิดการพัฒนาไปได7 สิ่งท่ีสําคัญ
ไม1ยิ่งหย1อนไปกว1าประเด็นอ่ืนๆ ก็คือความสามารถนํากฎ ระเบียบ คําสั่งของทางคณะสงฆ�มาใช7ให7เห็น
เป0นรูปธรรม การลงโทษกับผู7ล1วงละเมิด และควรมีวิธีการแก7ป+ญหาท่ีรวดเร็วมากยิ่งข้ึนซ่ึงสอดคล7องกับ
การศึกษาของพระธนดล นาคสุวณฺโณ (2551) ท่ีกล1าวว1า ควรมีการปกครองพระภิกษุ สามเณร ให7
ปฏิบัติตามพระวินัยอย1างเคร1งครัด การแต1งต้ังผู7บริหารควรพิจารณาจากผู7ท่ีมีความสามารถมากกว1า
ทํางานด7วยวาจา ให7พระภิกษุผู7ปกครองสงฆ�ทําหน7าท่ีให7เต็มท่ี การเอาใจใส1ต1อการดูแล และควบคุม
กํากับ ซ่ึงเป0นประเด็นของการปกครองท่ีต7องได7รับการพัฒนา ปรับปรุงแก7ไขให7มากยิ่งข้ึนเพราะใน
ป+จจุบันผู7ปกครองวัด พระภิกษุ สามเณร ท่ีขาดการติดต1อสื่อสาร การทําหน7าท่ีของตนเองไม1เต็มท่ี เต็ม
ความสามารถหรือการเอาผู7ปกครองท่ีขาดประสิทธิภาพเข7ามาบริหารกิจการคณะสงฆ�ในทุกระดับ ก็
ย1อมส1งผลต1อการพัฒนาและความยั่งยืนของคณะสงฆ�ได7มากซ่ึงสอดคล7องกับการศึกษาของพระครู   
สังฆรักษ� พศวีร�ธีรป�ฺโญ (2551) ท่ีกล1าวไว7ว1า เจ7าอาวาสจะต7องมีความเข7มงวดในการปฏิบัติกิจของสงฆ�
ในวัดหากไม1มีความเคร1งครัดเท1าท่ีควร จะทําให7พระภิกษุและสามเณรหย1อนยานเรื่องระเบียบวินัยได7
มาก การศึกษาของพระภิกษุสงฆ� สามเณรจึงเป0นสิ่งท่ีจะต7องได7รับการแก7ไข ส1งเสริมให7มีการศึกษา
เพ่ิมข้ึนและนํากลับมาเป0นผู7นํา ผู7ปกครองของคณะสงฆ�ในอนาคต  
 5.2.2 ด7านการศาสนศึกษา 
   ในด7านการศาสนศึกษาของคณะสงฆ�ในเขตปกครองคณะสงฆ�ภาค 4 พบว1าข7อมูลใน
ด7านการปฏิบัติเก่ียวกับด7านการศาสนาศึกษาของคณะสงฆ�ท่ีอยู1ในระดับน7อยถึงน7อยท่ีสุด ในด7านให7การ
สนับสนุนส1งเสริมการสอนนักธรรมบาลีและการรณรงค�ให7มีการอบรมนักธรรมก1อนสอบหากจะย7อนกลับ
มาดูถึงระบบการศึกษาของคณะสงฆ�ไทย เราจะพบว1าในอดีตส1วนใหญ1เราเน7นไปท่ีการศึกษาทางธรรม
บาลีและก็มีมาจนถึงป+จจุบัน ถึงแม7ว1าในป+จจุบันการศึกษาของคณะสงฆ�ไทยจะได7รับการพัฒนาข้ึนมา
มากก็ตาม แต1สิ่งท่ีจะต7องปลูกฝ+งไว7กับพระพุทธศาสนาคือการศึกษาธรรมบาลี ด7วยเหตุผลนี้จึงทําให7
ชายไทยไม1นิยมท่ีเข7ามาบวชเรียนทางด7านนี้ จึงทําให7ขาดท้ังครูผู7สอนนักธรรมบาลีร1วมไปด7วย  
   ในด7านการศึกษาของพระภิกษุ สามเณรในคณะสงฆ�ภาค 4 ในป+จจุบันพบว1า 
การศึกษาระดับพ้ืนฐานยังมีการแยกออกจากกันระหว1างพระภิกษุสงฆ� สามเณร กับคฤหัสห�หรือ
ประชาชนโดยท่ัวไป ในส1วนของพระภิกษุสงฆ� สามเณรมีการศึกษาในรูปแบบปริยัติสามัญ และในด7าน
ปริยัติบาลี มีการส1งเสริมการศึกษาท่ีไม1ผ1านระบบการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการอย1างแท7จริง ทําให7
ระบบการจัดการศึกษาไม1เป0นมาตรฐานเดียวกัน ท้ังนี้เพราะความจํากัดในป+จจัยหลายอย1างท้ังตัวผู7เรียน 
ผู7สอน และการบริหารจัดการท่ีทางกระทรวงศึกษาธิการไม1สามารถเข7ามาควบคุมดูแลได7อย1างเบ็ดเสร็จ
เด็ดขาด โดยเฉพาะในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา สําหรับในส1วนของระดับมหาวิทยาลัยจะเป0น
มาตรฐานเดียวกันกับมหาวิทยาลัยท่ัวไปท่ีอยู1ในความดูแลของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)  
   การศาสนาสงเคราะห� ในมุมมองของคณะสงฆ�จึงเป0นไปในรูปแบบของการให7เปล1า 
การสงเคราะห�คณะสงฆ�เข7ามารับภาระท้ังอาคารสถานท่ี สื่อการเรียนการสอน บุคลากร และ
งบประมาณ ซ่ึงเป0นภาระท่ีหนักมาก ในขณะท่ีสังคมมีความคาดหวังกับคณะสงฆ�สูงมาก โดยเฉพาะการ
ฝkกอบรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของเยาวชนและประชาชนท่ัวไป แต1พระสงฆ�ท่ีเป0นแกนหลักในการ
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พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมกลับมีระดับการศึกษาท่ีน7อยลง คนเข7ามาบวชน7อยลง การบริหารจัดการส1วน
ใหญ1เป0นภาระของวัดและพระสงฆ�ท่ีเป0นผู7ปกครอง การขยายแหล1งการเรียนรู7และการพัฒนาทางด7าน
จิตใจจึงทําได7ยากมากในป+จจุบัน  
   การศาสนศึกษาในอนาคตจะต7องมีการพัฒนาไปพร7อมๆ กันท้ัง 4 ภาษา คือ ภาษา
บาลี ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาคอมพิวเตอร� เพราะความเจริญก7าวหน7าในยุคป+จจุบัน
การศึกษาจะต7องได7รับการพัฒนาไปพร7อมๆ กับเทคโนโลยีท่ีก7าวไกล การใช7เทคโนโลยีเป0นส1วนประกอบ
ในการศึกษาจะทําให7การพัฒนาระบบการเรียนการสอนเทียบเคียงกับทางโลกได7 การศึกษาของ
พระภิกษุสงฆ�ไทยต7องนํามาประกอบกับการเลื่อนหรือเพ่ิมสมณะศักด์ิในการแต1งต้ังจะทําให7เพ่ิมผู7ทรง
ความรู7ในระบบได7มากข้ึน อย1างน7อยเจ7าอาวาสจะต7องมีความรู7ในระดับธรรมศึกษาชั้นเอก หรือนักธรรม
เอก เจ7าคณะตําบลต7องไม1ต่ํากว1าประโยคธรรม 3 เป0นต7น ในด7านการจัดการเรียนการสอนในระบบพระ
ปริยัติธรรมแผนกสามัญในอนาคต คณะสงฆ�ควรออกแบบการศึกษามุ1งเน7นให7ผู7ศึกษารู7จักวิเคราะห�มาก
ยิ่งข้ึน มากกว1าการท1องจํา และพัฒนาองค�ความรู7ในระดับท7องถ่ิน สถานศึกษา การพัฒนาให7เทียบเคียง
กับสถานศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการให7ได7 ควรมีการบริหารจัดการและสนับสนุนการศึกษาของ
พระสงฆ�ให7มากยิ่งข้ึน โดยเฉพาะการจัดต้ังกองทุน เพ่ือการศึกษาของพระภิกษุ สามเณร ซ่ึงสอดคล7อง
กับการศึกษาของ พระธนดล นาคสุวณฺโณ (2551) ท่ีกล1าวว1า ในการศึกษาของคณะสงฆ�ควรมีกองทุน
ส1งเสริมด7านการศึกษาแก1พระภิกษุ สามเณร ให7พระภิกษุ สามเณร เอาใจใส1ต1อกิจกรรม ด7าน
พระพุทธศาสนา ให7พระภิกษุ สามเณร ดําเนินกิจกรรมบางอย1างภายในวัดอย1างมีระเบียบและเม่ือเรียน
จบแล7วต7องม่ันใจว1าสามารถนําไปประกอบอาชีพได7 หากเข7ามาเรียนในระบบการศึกษาทาง
พระพุทธศาสนา สิ่งท่ีสําคัญการพัฒนาสถาบันการศึกษาให7มีความทันสมัย พัฒนาหลักสูตรให7เหมาะสม
กับความต7องการของผู7เรียน  
 5.2.3 ด7านการศึกษาสงเคราะห� 
   ในด7านการศึกษาสงเคราะห�ของคณะสงฆ�ในเขตปกครองคณะสงฆ�ภาค 4 พบว1า มีการ
จัดการศึกษาสงเคราะห�ของคณะสงฆ�ท่ีอยู1ในระดับน7อยถึงน7อยท่ีสุดมีเพียงครึ่งหนึ่งท่ีการจัดต้ังโรงเรียน
ปริยัติ เพ่ือสงเสริมการศึกษาแก1ภิกษุสามเณรและการจัดต้ังทุนสงเคราะห�การศึกษาแก1เด็กและเยาวชน
ทุกระดับชั้นหากจะมองว1าวัด คือสถานท่ีท่ีให7การศึกษาแก1ประชาชนโดยท่ัวไปเหมือนกับอดีตท่ีผ1านมา 
ความหวังเช1นนี้ก็อาจจะสะท7อนได7กับข7อมูลท่ีปรากฎ แต1ความเป0นป+จจุบันท่ีระบบการศึกษามีความ
เจริญก7าวหน7ามากข้ึน กระทรวงศึกษาธิการ โดยสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (สพฐ.) 
และการศึกษาตามอัธยาศัย หรือการศึกษานอกโรงเรียน (กศน.) มีการจัดการศึกษาให7กับประชาชนได7
อย1างครอบคลุมอยู1แล7ว ดังนั้นการจัดการศึกษาสงเคราะห�โดยคณะสงฆ�จึงได7ลดบทบาทลงไปมาก แต1ท่ี
ทางคณะสงฆ�สามารถทําได7ก็คือ การจัดให7มีโรงเรียนพระพุทธศาสนาวันอาทิตย�แต1ก็ไม1สามารถจัดให7มี
ได7ทุกวัดเนื่องจากสภาพป+ญหาทางด7านบุคลากรและงบประมาณท่ีไม1สามารถจัดสรรให7ได7อย1างท่ัวถึง 
และโดยเฉพาะประชาชนท่ีต7องการศึกษาเล1าเรียนทางด7านพระพุทธศาสนาก็มีจํานวนน7อยลงในทุกขณะ 
สิ่งท่ีวัดบางแห1งสามารถดําเนินการไปได7ก็คือ การจัดต้ังโรงเรียนเอกชนการกุศลของวัดซ่ึงในจํานวนนี้
ต7องดําเนินการมานานมากแล7วจึงจะสามารถดําเนินการอยู1ได7 และได7เข7าสู1ระบบการบริหารจัดการของ
กระทรวงศึกษาธิการหรือของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (สพฐ.) แต1สิ่งท่ียังเป0นภาระ
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ให7ทางวัดหรือทางคณะสงฆ�ต7องรับภาระคือศูนย�อบรมเด็กก1อนเกณฑ�ในวัดท่ีบางวัดยังต7องรับภาระใน
การจัดการถึงแม7ว1าจะมีหน1วยงานของรัฐเข7ามาช1วยเหลือบ7าง แต1วัดก็ยังต7องรับภาระท่ีหนักอยู1ใน
ป+จจุบัน นอกจากนี้หน7าท่ีของวัด หรือคณะสงฆ�ท่ีต7องดําเนินการในกิจกรรมศาสนสงเคราะห� คือการ
แจกทุนการศึกษาให7กับเด็กนักเรียน การมอบหรือส1งเสริมอาหารกลางวันให7กับเด็กนักเรียน โดยเฉพาะ
โรงเรียนท่ีอยู1ในวัดและวัดกับโรงเรียนยังสามารถเก้ือกูลกันอยู1ได7ในป+จจุบัน  
   แนวทางพัฒนาในอนาคตในด7านการศึกษาสงเคราะห� อาจต7องกําหนดให7วัดท่ีอยู1ใน
ชุมชน ใกล7โรงเรียนมีส1วนร1วมในการจัดการศึกษาทางด7านพุทธศาสนาให7มากยิ่งข้ึนเพ่ือปลูกฝ+งเยาวชน
ในด7านคุณธรรมจริยธรรม ซ่ึงสอดคล7องกับการศึกษาของ ชุติมา  สัจจานันท� (2548) ท่ีพบว1าวัดควรเป0น
ศูนย�กลางของชุมชน และเป0นแหล1งการเรียนรู7ตลอดชีวิต ท่ีมีบทบาทเป0นแหล1งการเรียนรู7ตามอัธยาศัย 
โดยมีรูปแบบการจัดการศึกษา การจัดกระบวนการการเรียนรู7และกิจกรรมท่ีหลากหลาย โดยเฉพาะ   
ศาสนพิธี พีกรรมทางศาสนาท่ีเก่ียวเนื่องกับวิถีชีวิต เป0นแหล1งปลูกฝ+งศีลธรรม สร7างเสริมคุณธรรมและ
จริยธรรมของบุคคล ชุมชนและสังคม ซ่ึงการจัดการทางด7านการศึกษาสงเคราะห�โดยเฉพาะวัดท่ีมีการ
ดําเนินการทางด7านนี้อยู1แล7วจะต7องมีการกําหนดแนวทาง จัดทําเป0นแผนรองรับให7ชัดเจน มีการกระจาย
อํานาจ จัดเป0นองค�กรบริหารจัดการอย1างมืออาชีพเพ่ิมข้ึน การเชื่อมระบบกับภาครัฐ มีงบประมาณ
สนับสนุนอย1างเท1าเทียม มีตัวชี้วัดคุณภาพ มีการปรับปรุงพัฒนาอย1างต1อเนื่องทรงพลังเพ่ิมมากข้ึน
พัฒนาศักยภาพของพระสงฆ�ให7มีความรู7ความสามารถท่ีจะพัฒนาการศึกษาสงเคราะห�ได7อย1างมี
ประสิทธิภาพ และสิ่งท่ีสําคัญต7องไม1มีการจัดการศึกษาท่ีแยกส1วนระหว1างพระภิกษุ สามเณร กับ
คฤหัสห� โดยมีผู7แทนสงฆ�เข7าร1วมในคณะกรรมการทุกระดับทางการศึกษา 
 5.2.4 ด7านการเผยแผ1ศาสนา 
   ในด7านการเผยแผ1ศาสนาของคณะสงฆ�ในเขตปกครองคณะสงฆ�ภาค 4 พบว1า ข7อมูลว1า
ในด7านการปฏิบัติเก่ียวกับด7านการเผยแผ1ศาสนาของคณะสงฆ�ท่ีอยู1ในระดับน7อยถึงน7อยท่ีสุด มีเพียง
ครึ่งหนึ่งท่ีมีการแนะนําสั่งสอนอบรมประชาชนให7เข7าใจในศาสนพิธี และการปฏิบัติการแนะนําคําสั่ง
สอนจัดให7มีการเทศน�บรรยายธรรมในวันสําคัญต1างๆ เช1น วันพระ วันหยุดราชการต1างๆ และการจัดหา
หนังสือ การไหว7พระสวดมนต�เพ่ือผู7รักษาศีลฟ+งธรรมได7ท1องได7อ1าน ตามควรแก1โอกาส จากข7อมูล
ดังกล1าวทําให7ทราบว1าการปฏิบัติของคณะสงฆ�ในด7านภารกิจท่ีสําคัญมากคือการเผยแผ1พระพุทธศาสนา
ให7แก1เยาวชนและประชาชนโดยท่ัวไปหย1อนยานมาก โดยสงฆ�ไม1สามารถปฏิบัติภารกิจของตนเองให7เกิด
ความเข7มแข็งได7 แม7ว1าในป+จจุบัน จะมีการใช7เทคโนโลยีการสื่อสารมากข้ึนท้ังทางวิทยุ โทรทัศน� และ
ทางอินเทอร�เน็ต ซ่ึงเป0นการสื่อสารท่ีทําได7อย1างกว7างขวางและรวดเร็วมาก การเผยแผ1ความรู7ทางสื่อ
การสอนรูปแบบต1างๆ เช1น รูปการ�ตูนสอดแทรกหลักธรรม นิทานคติธรรมแต1สิ่งเหล1านี้ยังไม1สามารถ
ดําเนินการได7อย1างท่ัวถึง ท้ังนี้อาจเป0นเพราะวัดต1างๆ ยังขาดบุคลากรท่ีมีความรู7 ความสามารถในการ
ผลิตสื่อเหล1านี้ รวมถึงความสามารถในการเผยแพร1สื่ออีกด7วย การพัฒนาสื่ออาจจะไม1สามารถเข7าถึงผู7
ใช7ได7อย1างถูกต7อง ท้ังนี้อาจจะต7องมีการปรับแต1ให7เหมาะสมกับบริบทของแต1ละพ้ืนท่ี เช1น ตําราทาง
พระพุทธศาสนา พระไตรปmฏก อรรถกถา ฎีกา อนุฎีกา และแต1งตําราทางวรรณคดี วรรณกรรม 
วรรณศิลปy ตําราวิชาการ อาจจะต7องมาวิเคราะห�ว1าจะทําอย1างไรให7คนอ1านพระไตรปmฎกได7ง1ายข้ึน ตํารา
ทางพระพุทธศาสนาท่ีอ1านได7ง1าย เข7าใจง1าย ซ่ึงสอดคล7องกับการศึกษาของ สุรพันธ�  สุวรรณศรี (2552) 
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ท่ีพบว1า การเผยแผ1พระพุทธศาสนามีส1วนประกอบสําคัญ คือ เนื้อหาท่ีสอนต7องก1อให7เกิดคารวะธรรม  
สามัคคีธรรม และป+ญญาธรรม ต7องปรับให7เกิดความเหมาะสมกับผู7ฟ+ง ผู7สอนต7องมีความรู7ความสามารถ
ท่ีเหมาะสม สร7างบรรยากาศแห1งการเผยแผ1 โดยการเปลี่ยนแปลงคําสอนและหลักความเชื่อบางประการ
ของศาสนาเดิม ให7เหมาะสมกับสภาพสังคมและวัฒนธรรมของชุมชน การเปmดเว็บไวต� การจัดต้ังสถานี
วิทยุชุมชน ก็เป0นทางออกของการเผยแผ1พระพุทธศาสนาท่ีดีในอนาคต การจัดโครงการบวชสามเณร
ภาคฤดูร7อน การจัดโครงการอุปสมบทหมู1 การอบรมครูจริยศึกษา เพ่ือเป0นหลักตัวอย1างให7แก1นักเรียน
เป0นอย1างดี ยังเป0นกิจกรรมท่ีเป0นการเผยแผ1พระพุทธศาสนาได7ดีในป+จจุบัน การจัดบรรยายธรรมใน
สถาบันการศึกษา ตามโรงเรียนต1างๆ การจัดกิจกรรมอบรมแก1เด็กนักเรียน การจัดกิจกรรมเข7าค1ายแก1
ประชาชนท่ัวไป ซ่ึงตรงกับแนวทางท่ีพระมหาสนธยา ชมพู (2552) ได7เสนอแนวทางว1าการเผยแผ1ศาสนธรรม
ในยุคโลกาภิวัตน�ท่ีมีประสิทธิภาพจะต7องใช7เทคโนโลยีท่ีทันสมัยมาใช7ในการสอนและฝkกอบรม 
   สําหรับแนวทางพัฒนาในอนาคตทางด7านการเผยแผ1พระพุทธศาสนา อาจจะต7องพ่ึงพิง
เทคโนโลยีการสื่อสารทางอินเทอร�เน็ตและโลกออนไลน�มากข้ึน มีองค�กรท่ีเก่ียวกับพระพุทธศาสนา เช1น 
สํานักงานพระพุทธศาสนา หรือต้ังองค�กรข้ึนมาเพ่ือมีหน7าท่ีดูแลการเผยแผ1ท้ังยังดูแลเนื้อหาเป0นการ
เฉพาะ การสร7างบุคลากรเพ่ือการเผยแพร1มากข้ึน การใช7หลายภาษาในการเผยแพร1ท่ีหลากหลายท้ัง
ภาษาเขียน และภาษาพูดเพ่ือการสื่อสาร การประยุกต�ศาสนาเข7ากับการศึกษาทุกแขนง การพัฒนา
หลักสูตรการเรียนการสอนทางศาสนาให7ทันสมัย การเผยแผ1พระพุทธศาสนาในอนาคตจะเป0นแบบ
โซเซียลเน็ตเวิร�คด7วยเทคโนโลยีท่ีทันสมัย ซ่ึงสอดคล7องกับ จํานง อดิวัฒนสิทธิ์ (2548) ท่ีเสนอว1า คณะ
สงฆ�ควรมีหน1วยงานเก่ียวกับการแจ7งข1าวเก่ียวกับบทบาทของคณะสงฆ�ในเชิงรุกเป0นประจําและควร
จัดต้ังองค�กรด7านการเผยแพร1ข1าวสารเก่ียวกับพระศาสนาให7มีประสิทธิภาพและน1าสนใจเพ่ือดึงดูดความ
สนใจของประชาชนให7มากข้ึน 
 5.2.5 ด7านการสาธารณูปการ 
   ในด7านการสาธารณูปการของคณะสงฆ�ในเขตปกครองคณะสงฆ�ภาค 4 พบว1าข7อมูลใน
ด7านการปฏิบัติเก่ียวกับด7านการสาธารณูปการของคณะสงฆ�ท่ีอยู1ในระดับน7อยถึงน7อยท่ีสุดได7แก1 การ
จัดการควบคุมสิ่งปลูกสร7างภายในวัดให7เป0นระเบียบสัดส1วน ในป+จจุบันการจัดการกับสิ่งปลูกสร7างในวัด
ถือเป0นเรื่องท่ีอยู1ในข้ันวิกฤติ เพราะแต1ละวัดมีสิ่งปลูกสร7างมากมายซ่ึงมันสวนทางกับการดูแลรักษา 
สวนทางกับภิกษุ สามเณรท่ีมีอยู1ท่ีวัด บางวัดต7องปล1อยให7บริเวณวัดรกรุงรัง ศาลา กุฏิ อาคาร สิ่งปลูก
สร7างปล1อยให7ผุพัง สกปรก รกรุงรัง ขาดการดูแลรักษา ไม1น1ามองน1าชมสําหรับผู7พบเห็นหรือญาติโยม
ท่ีมาทําบุญตักบาตร เกินความจําเป0นของสงฆ�และการใช7ประโยชน�ท้ังนี้คงไม1โทษฝ~ายหนึ่งฝ~ายใด ท้ังฝ~าย
ท่ีเป0นผู7ให7 และฝ~ายท่ีเป0นผู7รับคือวัด ท้ังหมดเกิดข้ึนเพราะความศรัทธาของผู7ให7 แต1ทางวัดเองก็ไม1มี
กฎเกณฑ� หรือหลักการในการพัฒนาวัด ไม1ดูความจําเป0นท่ีจะเกิดข้ึน ไม1ดูว1าจะนําไปใช7ให7เกิดประโยชน�
สูงสุดได7อย1างไร และก็ไม1ได7คาดการณ�ว1าในอนาคตจะดูแลรักษาสิ่งเหล1านี้อย1างไร เพราะวัดไม1มีแผน
ยุทธศาสตร�ท่ีชัดเจนในการพัฒนาวัด จึงอาจจะต7องมีความจําเป0นในการกําหนดให7เป0นมาตรฐาน หรือ
แนวทางในการพัฒนาวัดโดยเฉพาะการปลูกสิ่งก1อสร7างต1างๆ การวางผังการก1อสร7าง ให7เป0นระเบียบ
เรียบร7อย ดูสวยงาม  
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   สําหรับแนวทางพัฒนาในอนาคตวัดจะต7องมีการกําหนดแผนยุทธศาสตร�ในการพัฒนา
วัดให7ครอบคลุมภารกิจท้ัง 6 ด7าน มีมาตรการจัดการด7านสิ่งแวดล7อมภายในบริเวณวัดให7มากข้ึน การจัด
วางผังวัดให7เป0นระเบียบแบบแผนการจัดวัดให7เป0นแหล1งเรียนรู7 และแหล1งท1องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม 
ปรับเปลี่ยนสิ่งปลูกสร7างให7เป0นการก1อสร7างสถาบันการศึกษาให7พระภิกษุและสามเณรให7มากยิ่งข้ึน
กว1าเดิม การบริหารแบบมีส1วนร1วมกับท7องถ่ิน ชุมชนให7มากข้ึนโดยจะต7องคํานึงถึงประโยชน�การใช7สอย การ
กําหนดมาตรการการก1อสร7าง มีแผนผัง มีมาตรการการดูแล บํารุงรักษา การขออนุญาตก1อสร7าง เป0นต7น 
 5.2.6 ด7านการสาธารณสงเคราะห� 
   ในด7านการสาธารณสงเคราะห�ของคณะสงฆ�ในเขตปกครองคณะสงฆ�ภาค 4 เป0น
ภารกิจของคณะสงฆ�ในลําดับสุดท7ายท่ีพบว1า คณะสงฆ�ในเขตปกครองคณะสงฆ�ภาค 4 ยังมีกิจกรรมให7
ความสงเคราะห�ท7องถ่ิน ชุมชนในบางกิจกรรมน7อยเกินไป แต1เม่ือสํารวจการให7การสงเคราะห�ชุมชนแล7ว
ยังพบว1าคณะสงฆ�ได7ให7ความช1วยเหลือในหลายด7าน ไม1ว1าการช1วยเหลือคณะกลุ1มคนนอกชุมชนหรือใน  
ชุมชนเม่ือเกิดภัยพิบัติต1างๆ เช1น พระสงฆ�นําของประเภทอาหารแห7ง เครื่องนุ1งห1ม ยารักษาโรคไป
ช1วยเหลือผู7ประสบภัยน้ําท1วม ผู7ประสบภัยต1างๆ มีการจัดกองทุน มูลนิธิ สมาคมสงเคราะห�ช1วยเหลือ
ต1างๆ มีการเปmดสถานีวิทยุเผยแพร1บริการ เก่ียวกับการสื่อสารข7อมูลทางราชการต1างๆ ถึงชุมชน การ
พัฒนาหมู1บ7าน การพัฒนาตําบล การมีส1วนร1วมในการสร7างถนนหนทาง การขุดลอกคูคลอง การ
สร7างฌาปนสถาน การสร7างระบบประปา และระบบไฟฟiา หรือเครื่องกําเนิดไฟฟiา การช1วยจัดหาทุน
สงเคราะห�การปiองกันยาเสพติด และสร7างห7องสมุดเพ่ือประชาชน ซ่ึงกิจกรรมต1างๆ ท่ีเป0นการสาธารณ
สงเคราะห� พระสงฆ� หรือวัดต1างๆ ได7ดําเนินการอย1างต1อเนื่องและมีจํานวนเพ่ิมข้ึนในป+จจุบัน ท้ังนี้อาจ
เป0นเพราะวัดเป0นนิติบุคคล สามารถดําเนินการได7โดยไม1ต7องผ1านกระบวนการพิจารณาหลายข้ันตอน 
เจ7าอาวาสสามารถดําเนินการได7ทันที จึงเป0นเหตุและผลท่ีดีในการดําเนินการ  
   ในส1วนของการพัฒนาในอนาคตในด7านการสาธารณสงเคราะห� สิ่ง ท่ีสามารถ
ดําเนินการได7และควรเป0นสิ่งแรกท่ีจะต7องดําเนินการสําหรับคณะสงฆ�หรือวัดท่ีอยู1ในชุมชนคือการทํา
กิจกรรมในการช1วยเหลือสังคมเชิงรุกมากยิ่งข้ึน เป0นศูนย�กลางพัฒนาชนบทให7ความร1วมมือสนับสนุนให7
เกิดการรวมพลังแก7ไขป+ญหาต1างๆ โดยเฉพาะในชุมชนท่ีต้ังของวัด หรืออาจเป0นแกนหลักหนึ่งให7กับ
สังคมในการสงเคราะห� ท้ังนี้เพ่ือสร7างความสามัคคีในการทํางานร1วมกันทุกวัดซ่ึงพระมหาวิเชียร      
ชาญณรงค� (2547) เสนอว1าพระสงฆ�มีบทบาทในการเป0นผู7นําชุมชน ด7วยการกระตุ7นปลูกจิตสํานึก นํา
เทคนิควิธีการในการเข7าถึงชุมชน การสื่อสารกับชุมชนเป0นผู7ให7คําปรึกษาในการพัฒนากิจกรรมของ
ชุมชน ให7ประชาชนเข7ามามีส1วนร1วมในการแก7ป+ญหาของตนเอง และจะต7องมีแผนการบริหารจัดการท่ี
เตรียมพร7อมท้ังบุคลากรและสถานท่ีเพ่ือรองรับการให7ความอนุเคราะห�แก1ประชาชน และควรได7รับการ
สนับสนุน ส1งเสริมจากคณะสงฆ�ทุกระดับในจังหวัด ส1งเสริมให7วัดและพระภิกษุเข7าหาประชาชน เป0นท่ี
พ่ึงพิงทางจิตใจของผู7มีทุกข� ต7องการเห็นวัดเป0นท่ีสงบเยือกเย็น สะอาดร1มรื่น มีระเบียบ ต7องการเห็นชน 
การปลอบขวัญให7กําลังใจ แนะแนวทางแก7ไขป+ญหาชีวิต นอกจากนี้วัดต7องเป0นศูนย�กลางของการศึกษา
ด7านต1างๆ ท้ังด7านหลักธรรมของพระศาสนา และการอาชีพ การปฏิรูปจิตใจของประชาชน ควรริเริ่มท่ี
วัด และจัดกิจกรรมฝkกฝนให7เยาวชนได7มีบทบาทแก1พระพุทธศาสนา คือจัดอบรมธรรมะ แก1เยาวชน 
นักเรียน นักศึกษาให7รู7จักช1วยเหลือสังคม ช1วยเหลือชุมชนและหน1วยงานต1างๆ ซ่ึงสอดคล7องกับ
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การศึกษาของ ชุติมา  สัจจานันท�  (2548) ท่ีเสนอว1าวัดเป0นศูนย�กลางของชุมชนและมีบทบาทเป0นแหล1ง
การเรียนรู7และจัดกิจกรรมทางศาสนาท่ีเก่ียวเนื่องกับวิถีชีวิต เป0นแหล1งปลูกฝ+งศีลธรรมสร7างเสริม
คุณธรรมและจริยธรรมของบุคคล ชุมชนและสังคม 
 
5.3 ข�อเสนอแนะ 
 5.3.1 ข7อเสนอแนะจากการวิจัย 
   1) ข7อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
     1) ด7านการปกครองควรเน7นการมีส1วนร1วมของทุกภาคส1วนท่ีเก่ียวข7องโดยการมี
ส1วนร1วมต้ังแต1ระดับเจ7าคณะจังหวัดจนถึงคณะสงฆ� นอกจากกนี้หน1วยงานท่ีเก่ียวข7อง อาทิ สํานักงาน
พระพุทธศาสนาจังหวัด องค�กรปกครองส1วนท7องถ่ิน ประชาชนในชุมชน โรงเรียน เป0นต7น นอกจากนี้ยัง
ต7องมีการบังคับใช7กฎ ระเบียบ คําสั่งของทางคณะสงฆ�ให7เป0นรูปธรรมอย1างเคร1งครัดชัดเจน และการ
พิจารณาเลื่อนตําแหน1งทางการปกครองจะต7องเน7นพระสงฆ�ท่ีมีการศึกษา มีความรู7 ความสามารถมาก
ข้ึน และคณะสงฆ�จะต7องมีการกําหนดแผนยุทธศาสตร�ในการพัฒนาวัดให7ชัดเจน 
    2) ด7านการศาสนศึกษาควรเน7นการพัฒนาภาษาปฏิบัติการท้ังภาษาไทย บาลี 
อังกฤษ และภาษาคอมพิวเตอร� ต7องมีการพัฒนาหลักสูตรบาลีแบบพ้ืนฐานสําหรับพระสงฆ�บวชใหม1 
การใช7ภาษาไทยท่ีถูกหลักไวยากรณ�มากข้ึน เน7นการใช7ภาษาอังกฤษสําหรับการเตรียมตัวเข7าสู1
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในป� 2558 และท่ีสําคัญมากอีกภาษาคือภาษาคอมพิวเตอร�ท่ีจะเข7ามามี
บทบาทในการติดต1อสื่อสารและการจัดการการศึกษา นอกจากนี้การศึกษาควรเป0นองค�ประกอบหลัก
ของการได7เลื่อนสมณะศักด์ิหรือตําแหน1งทางการปกครองคณะสงฆ�ร1วมด7วยอย1างจริงจังจึงจําเป0นท่ี
จะต7องส1งเสริมและสนับสนุนการศึกษาของพระสงฆ�ให7มากยิ่งข้ึนด7วย 
    3) ด7านการศึกษาสงเคราะห�ในส1วนนี้เป0นภารกิจท่ีคณะสงฆ�ต7องให7การสงเคราะห� 
จึงจําเป0นท่ีจะต7องมีการกําหนดให7วัดร1วมมือกับโรงเรียนจัดการศึกษาในชุมชนให7ครอบคลุมทุกแห1งเน7น
ท่ีจะมีการพัฒนาครูพระสงฆ�ให7ครอบคลุมทุกโรงเรียน และสร7างการมีส1วนร1วมของคณะสงฆ�ใน
คณะกรรมการการศึกษาทุกระดับของชุมชน 
    4) ด7านการเผยแผ1ถือเป0นด7านท่ีต7องให7ความสนใจในการพัฒนาเป0นอย1างยิ่งในยุค
ป+จจุบัน เพราะหากละเลยด7านนี้การคงอยู1ของพระพุทธศาสนาจะได7รับการท7าทาย ดังนั้นจะต7องมีการ
พัฒนาการเผยแผ1พระพุทธศาสนาท่ีเน7นการใช7เทคโนโลยีสื่อสารอินเทอร�เน็ตและโลกออนไลน�มาเป0น
องค�ประกอบในการเผยแผ1ให7มาข้ึน ซ่ึงอาจจะต7องมีการจัดต้ังองค�กรท่ีทําหน7าท่ีเผยแผ1พระพุทธศาสนา
โดยตรงก็เป0นได7 ซ่ึงการสร7างคนเพ่ือการเผยแผ1พระพุทธศาสนายังต7องมีการดําเนินการอย1างต1อเนื่องซ่ึงใน
ป+จจุบันเริ่มลดลงเป0นอย1างมาก และท่ีสําคัญการใช7ภาษาท่ีหลากหลายจะช1วยให7การเผยแผ1มีผู7รู7จัก
พระพุทธศาสนาเพ่ิมมากข้ึน 
    5) ด7านการสาธารณูปการในป+จจุบันวัดต1างๆ เกิดป+ญหาในด7านนี้มากท่ีสุดท้ัง
ป+ญหาการก1อสร7างและป+ญหาการบํารุงรักษา การปลูกสิ่งก1อสร7างท่ีไม1คํานึงถึงการใช7ประโยชน�อย1าง
คุ7มค1า การปลูกสร7างท่ีมากเกินความจําเป0น การปลูกสร7างท่ีไม1เป0นระเบียบแบบแผน ขาดความสวยงาม 
ขาดบุคลากรในการดูแลรักษา ดังนั้น คณะสงฆ�ควรจะมีการกําหนดมาตรการการก1อสร7าง มีแบบแผน
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หรือแผนผังการก1อสร7าง มีมาตรการการดูแล บํารุงรักษา การขออนุญาตก1อสร7างวัด และท่ีสําคัญหาก
ต7องการให7วัดสามารถอยู1ได7จะต7องส1งเสริมให7วัดเป0นแหล1งท1องเท่ียวและแหล1งการเรียนรู7ของชุมชน 
    6) ด7านการสาธารณสงเคราะห�วัดยังเป0นหน1วยงานหรือองค�กรท่ีเป0นท่ีพ่ึงพิงของ
ชุมชนและประชาชนไม1เสื่อมคลาย เม่ือยามใดประชาชนเกิดตกทุกข�ได7ยากวัดจะเป0นแกนหลักให7กับ
สังคมในการสงเคราะห�นั้นๆ ไม1ว1าจะเกิดอัคคีภัย วาตภัย อุทกภัยหรือป+ญหาใดๆ ก็ตาม ซ่ึงสิ่งเหล1านี้วัด
จะต7องสร7างกระบวนการมีส1วนร1วมซ่ึงกันและกันให7มากข้ึนระหว1างคณะสงฆ�กับชาวบ7าน ชุมชน และ
หน1วยงานต1างๆ ในท7องถ่ิน ท่ีสําคัญวัดจะต7องกลับมาเป0นศูนย�กลางพัฒนาชนบทเหมือนกับอดีตท่ีผ1านมา 
   2) ข7อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ 
    1) ด7านการปกครอง พระสังฆาธิการควรให7ความสําคัญต1อการกํากับดูแลปฏิบัติ
ตามกฎระเบียบของวัดให7เหมาะสมไม1เคร1งครัดเกินไป หรือหย1อนยานเกินไป การปกครองเป0นหน7าท่ี
ของเจ7าอาวาสและภิกษุ สามเณร ถ7าสามารถนํามาประยุกต�ใช7ให7เข7ากับสังคมในป+จจุบันเป0นบรรทัดฐาน
เพ่ือให7เกิดความสมดุลต1อชีวิตความเป0นอยู1ของสมณะ โดยการให7ความเคารพกันตามลําดับความอาวุโส 
    2) ด7านการศาสนศึกษา คณะสงฆ�ควรดําเนินงานอบรมความรู7ให7แก1พุทธศาสนิกชน
คณะสงฆ�ควรจะจัดให7มีครูพระเข7าไปช1วยสอนศีลธรรมในโรงเรียนให7ได7อย1างต1อเนื่องสําหรับอบรม
เยาวชนจะได7ซึมซับรับธรรมเป0นหลักการใช7ชีวิตควรจัดสถานท่ีของวัด เพ่ือเป0นท่ีสาหรับเป0นค1ายพุทธบุตร
อบรมเยาวชนและสามารถนาหลักธรรมไปปรับใช7ในชีวิตประจําได7 
    3) ด7านการศึกษาสงเคราะห� คณะสงฆ�ควรให7การสนับสนุนการเป0นครูพระช1วย
สอนวิชาพระพุทธศาสนาในสถานท่ีศึกษานั้นๆ ทางคณะสงฆ�ควรจัดหาและส1งไปฝkกอบรมเสริมความรู7
เพ่ือท่ีจะได7บุคลากรท่ีมีประสิทธิภาพในการสอนให7พระภิกษุ สามเณร ได7มีโอกาสในการแสดง
ความสามารถตามสติป+ญญาในด7านต1างๆ เช1น อบรมเยาวชน เป0นต7น 
    4) ด7านการเผยแผ1 คณะสงฆ�ควรสั่งให7แต1ละวัดหม่ันทํากิจวัตรของสงฆ�ให7ครบถ7วน
เช1น การสวดมนต� เพ่ือเป0นแบบอย1างท่ีดีแก1ผู7พบเห็น ส1งเสริมให7มีการออกไปเผยแผ1ธรรมตามสถานท่ี
ต1างๆ สถานศึกษาหรือในสถานท่ีราชการ เพ่ืออบรมความรู7คุณแก1ทุกคนท่ีสนใจเป0นการเผยแผ1
พระพุทธศาสนาไปในตัวสาหรับการใช7ชีวิตประจําวัน 
    5) ด7านการสาธารณูปการ ผู7ปกครองทุกวัดควรมีการวางแผนในการซ1อมแซมและ
ปฏิสังขรณ�ถาวรวัตถุและการก1อสร7างเสนาสนะโดยการจัดหากองทุนบํารุงวัด การจัดการทอดกฐิน การ
ทอดผ7าป~าเพ่ือการบํารุงวัด คณะสงฆ�ควรมีการประชุมวางแผน ให7มีการพัฒนาองค�ความรู7ความเข7าใจในการ
บริหารจัดการจัดสรรงบประมาณของตนเองท่ีมีอยู1ให7เหมาะสมและคุ7มค1าท่ีสุดในเรื่องการดูแลและการ
บํารุงรักษาอาคารเสนาสนะของวัดรวมท้ังการก1อสร7างเพ่ือเติมเพ่ือให7อยู1ในสภาพท่ีสมบูรณ�น1าอยู1อาศัย 
    6) ด7านการสาธารณสงเคราะห� พระภิกษุสงฆ�ควรมีบทบาทในการส1งเสริมด7วยการ
ปลูกจิตสํานึกให7เข7าถึงชุมชน สร7างความเข7าใจอันดีต1อกัน การสื่อธรรมเข7าสู1ชุมชน การส1งเสริมศีลธรรม 
ซ่ึงควรจะต้ังเปiาหมายไว7ให7ชุมชนชนปลอดอบายมุขด7วยอุบายดําเนินการในการปiองกันยาเสพติดให7โทษ
เพ่ือเป0นการปiองกันภัยจากอบายมุขทุกอย1าง สู1ลูกหลานและคณะสงฆ�เป0นการปiองกันการเสื่อมเสีย
ชื่อเสียงของหมู1คณะด7วย 
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 5.3.2 ข7อเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งต1อไป 
   1) การพัฒนาสังคม โดยเฉพาะสังคมในพระพุทธศาสนา ประกอบกับกิจของคณะสงฆ�
ท้ัง 6 ด7าน ชี้ให7เห็นว1าควรจะมีการวิจัยและพัฒนาบทบาทของคณะสงฆ�กับการพัฒนาท7องถ่ินเพ่ือให7เกิด
การประสานความร1วมมือในการพัฒนาท7องถ่ินชุมชนซ่ึงเป0นท่ีสงฆ�พึงปฏิบัติ 
   2) ศิลปและวัฒนธรรมของสมบัติของชาติท่ีฝ+งลึกในวิถีปฏิบัติ คณะสงฆ�พึงให7ความ
สนใจและรักษา ส1งเสริมให7อยู1คู1กับสังคมไทย ดังนั้นจึงควรมีการวิจัยถึงรูปแบบท่ีเหมาะสมของคณะสงฆ�
ในการส1งเสริมศิลปวัฒนธรรมท7องถ่ิน 
   3) ควรวิจัยและพัฒนาเปรียบเทียบการจัดการสิ่งแวดล7อมและศาสนสถานในวัดของ
พระสังฆาธิการในระดับต1างๆ 
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แบบตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ 
การวิจัยเร่ือง ตัวแบบการบริหารคณะสงฆ�ในเขตปกครองคณะสงฆ�ภาค 4 

.............................................................. 
 

คําช้ีแจง  1) โปรดพิจารณาองค�ประกอบของเครื่องมืองานวิจัยในทุกประเด็น แล(วให(คะแนนตาม
ความสอดคล(องเชิงโครงสร(าง และเนื้อหา 
 2) จงทําเครื่องหมาย � ในระดับความคิดเห็น ดังนี้ 
  ค/าคะแนน  + 1  หมายถึง   มีความสอดคล(อง 
  ค/าคะแนน     0  หมายถึง   มีความสอดคล(องแต/ยังไม/มีความชัดเจนต(องปรับปรุง 
  ค/าคะแนน   - 1  หมายถึง   ไม/มีความสอดคล(อง 
 

ส(วนท่ี 1 ข(อมูลพ้ืนฐานของผู(ตอบแบบสอบถาม 
คําชี้แจง ให(กาเครื่องหมาย √ ลงในช/อง (    ) ของแบบสอบถาม 
 

ข+อท่ี ข+อคําถาม 
ผลการประเมิน 

ข+อเสนอแนะ 
+1 0 -1 

1 อายุ      � ................... ป<       
2 อายุพรรษา  

     � .................. พรรษา 
    

3 วุฒิทางการศึกษา 

     � ตํ่ากว/าปริญญาตรี 

     � ปริญญาตรี 

     � สูงกว/าปริญญาตรี 

    

4 ตําแหน/งปCจจุบันของท/าน 
� พระสังฆาธิการ  � ครูอาจารย�    

� ประชาชนท่ัวไป 
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ส(วนท่ี 2 ข(อมูลท่ีเก่ียวกับการปฏิบัติด(านการบริหารคณะสงฆ� ในเขตการปกครองคณะสงฆ�ภาค 4 

คําช้ีแจง โปรดทําเครื่องหมาย √ ลงในช/องว/างท่ีกําหนดให( ตรงกับสิ่งท่ีท/านประสบอยู/มากท่ีสุด 
 

ข+อท่ี ข+อคําถาม 
ผลการปฏิบัต ิ ข+อ 

เสนอแนะ +1 0 -1 
 1. ด+านการปกครอง     

1 การจัดประชุมพระภิกษุ สามเณรเพ่ืออบรมสั่งสอน
ด(านวัตรปฏิบัติตามหลักธรรมวินัย 

    

2 การออกระเบียบในการอยู/ร/วมกันเปGนหมู/คณะอย/าง
สันติสุข 

    

3 การควบคุมดูแลการปฏิบัติงานให(เปGนไปตามแบบ
แผนและประเพณีอันดีงาม 

    

4 การกากับดูแลและจัดศาสนสมบัติของวัดให(เปGน
ระเบียบเรียบร(อยมีความม่ันคงแข็งแรง 

    

5 จัดให(มีผู(ทําหน(าท่ีบํารุงรักษาวัด ให(เจริญก(าวหน(า
และเปGน ศาสนสถานท่ีน/าเลื่อมใสศรัทธา 

    

6 ให(การศึกษาอบรมแก/ภิกษุสามเณร     
7 การให(ความสะดวกแก/พุทธศาสนิกชนในการ

บําเพ็ญกุศล 
    

 2. ด+านการศาสนศึกษา     
1 ให(การสนับสนุนส/งเสริมการสอนนักธรรมบาลี     
2 การดูแลเร/งรัดให(มีการเรียนการสอนนักธรรมตาม

หลักสูตรมหาเถรสมาคม 
    

3 การให(การศึกษาอบรมแก/ ภิกษุ สามเณร     
4 รณรงค�ให(มีการอบรมนักธรรมก/อนสอบ     
5 การสรรหาและพัฒนาครูผู(สอนนักธรรมและธรรมศึกษา     
6 มีการจัดส/งพระภิกษุสามเณรไปศึกษาในระดับสูงข้ึน     
7 การยกย/องเชิดชูเกียรติครูพระผู(สอนให(มีขวัญ 

และกําลังใจ 
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ข+อ
ท่ี 

ข+อคําถาม 
ผลการปฏิบัต ิ ข+อ 

เสนอแนะ +1 0 -1 
 3. ด+านการศึกษาสงเคราะห�     
1 ต้ังทุนสงเคราะห�การศึกษาแก/เด็ก และเยาวชนทุก

ระดับชั้น 
    

2 ให(สถานท่ีภายในวัดเพ่ือเปGนสื่อกลางทาง
การศึกษา 

    

3 การช/วยเหลือด(านอุปกรณ�การศึกษา     
4 การจัดต้ังโรงเรียนปริยัติเพ่ือส/งเสริมการศึกษา 

แก/ภิกษุ สามเณร 
    

5 เปGนครูช/วยสอนวิชาพุทธศาสนาในสถานศึกษา     
6 การจัดหางบประมาณในการสร(างอาคารเรียน     
7 การช/วยเหลือเก้ือกูล ให(ทุนการศึกษาแก/พระ 

เณรเพ่ือศึกษาในระดับสูง 
    

 4. ด+านการเผยแผ(     
1 การอบรมพระภิกษุสามเณรให(มีสมณะสัญญาและ

อบรมในเรื่องพระธรรมวินัยจรรยามารยาทการ
ปฏิบัติอันเก่ียวกับพิธีหรือแบบอย/างท่ีดี 

    

2 จัดให(มีกิจกรรมการบําเพ็ญกุศลในวันสําคัญ เช/น
วันวิสาขบูชา 

    

3 การแนะนําสั่งสอนอบรมประชาชนให(เข(าใจ   
ในศาสนพิธีและการปฏิบัติ 

    

4 แนะนําคําสั่งสอนประชาชนให(ต้ังอยู/ในศีลธรรมตาม
หลักธรรมคําสั่งสอนของพระพุทธศาสนาโดยถูกต(อง 

    

5 จัดให(มีการเทศน�บรรยายธรรมในวันสําคัญต/างๆ 
เช/น วันพระ วันหยุดราชการต/างๆ 

    

6 การจัดหาหนังสือ การไหว(พระสวดมนต�เพ่ือผู(รักษา
ศีลฟCงธรรมได(ท/องได(อ/าน ตามควรแก/โอกาส 

    

7 จัดให(มีพระธรรมทูตในการเผยแผ/ธรรมเปGน 
ประจํา 
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ข+อ
ท่ี 

ข+อคําถาม 
ผลการปฏิบัต ิ ข+อ 

เสนอแนะ +1 0 -1 
 5. ด+านการสาธารณูปการ     
1 การวางแผนในการก/อสร(างอาคารเสนาสนะในวัด     
2 การหาทุนในการบํารุงวัดและซ/อมแซมอาคารและ

เครื่องสาธารณูปโภค 
    

3 การจัดการควบคุมสิ่งปลูกสร(างภายในวัดให(เปGน
ระเบียบสัดส/วน 

    

4 การดูแลซ/อมแซมและปฏิสังขรณ�ถาวรวัตถุภายใน
วัดท่ีชํารุดทรุดโทรม 

    

5 การจัดเตรียมท่ีพักอาศัยสําหรับบรรดาประชาชน
โดยท่ัวไป 

    

6 การจัดสาธารณูปโภค เช/น น้ําไฟภายในวัด     
7 การปรับสภาพภูมิทัศภายในวัดให(มีสภาพสวยงาม     
 6. ด+านการสาธารณสงเคราะห�     
1 การจัดทําถนนภายในวัดให(สะดวกแก/การสัญจรไปมา     
2 การจัดสร(างศาลาท่ีพักเพ่ือผู(สัญจรไปมา     
3 การดําเนินการก/อสร(างประปาชุมชน     
4 การดําเนินกิจการสงเคราะห�ด(วยการพัฒนาถนน

หนทาง คูคลอง 
    

5 การจัดสถานท่ีเพ่ือเปGนท่ีบําบัดผู(ติดยาเสพติดให(
โทษ 

    

6 การจัดต้ังกองทุนเพ่ือส/งเสริมอาชีพแก/ประชาชน     
7 การกําหนดแผนงานเพ่ีอให(สงเคราะห�แก/ประชาชน     
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ส(วนท่ี 3 ป=จจัยท่ีมีผลต(อการบริหารคณะสงฆ� เขตการปกครองคณะสงฆ� ภาค 4  

คําช้ีแจง โปรดทําเครื่องหมาย √ ลงในช/องว/างท่ีกําหนดให( 
 

ข+อ
ท่ี 

ข+อคําถาม ผลการปฏิบัต ิ ข+อ 
เสนอแนะ +1 0 -1 

 นโยบายการบริหารคณะสงฆ�     
1 อํานาจทางนิติบัญญัติของมหาเถรสมาคม โดยการ

ออกกฎ ข(อบังคับ ฯลฯ เปGนไปถูกต(องและ                  
เท่ียงธรรม 

    

2 นโยบาย วิสัยทัศน�ของเจ(าคณะภาค 4 มีความ
สอดคล(องกับสภาพความเปGนจริง 

    

3 อํานาจบริหารปกครองสงฆ�อยู/บนพ้ืนฐาน       
หลักธรรมาภิบาล 

    

4 มีการบังคับใช(พระธรรมวินัย ในการปกครองสงฆ� 
อย/างจริงจัง 

    

5 การพิจารณาวินิจฉัย อธิกร ดําเนินการโดยยึดหลัก
ความยุติธรรม 

    

6 สภาพสังคมปCจจุบัน สมควรปรับเปลี่ยน หรือปฏิรูป
การบริหารคณะสงฆ� 

    

 การบริหารคณะสงฆ�     
1 การพิจารณาแต/งต้ัง พระสังฆธิการจากพรรษา 

ประสบการณ� และความประพฤติ มีความ
เหมาะสม 

    

2 การบริหารคณะสงฆ�ของมหาเถรสมาคม มีความ 
เท่ียงธรรม 

    

3 มหาเถรสมาคมกระจายอํานาจการบริหารไปสู/
ภูมิภาคและท(องถ่ิน 

    

4 สายการบังคับบัญชา ตามโครงสร(างพระสังฆธิการ 
ทําให(เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผล 
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ข+อ
ท่ี 

ข+อคําถาม ผลการปฏิบัต ิ ข+อ 
เสนอแนะ +1 0 -1 

5 บทบาทอํานาจหน(าท่ีของพระสังฆธิการ เอ้ือต/อ 
การมีส/วนร/วมของคฤหัสถ� หรือชุมชน 

    

6 มีการใช(พุทธวิธีตามหลักการธรรมาธิปไตยในการ
บริหารคณะสงฆ� 

    

7 การบริหารวัดได(รับการสนับสนุนทรัพยากร
ทางการบริหารอย/างเพียงพอ 

    

8 สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด ให(การสนับสนุน
กิจการพระพุทธศาสนา อย/างเหมาะสม 
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ส(วนท่ี 4 ข(อมูลสภาพปCญหา อุปสรรคและแนวทางในการพัฒนา ในการบริหารคณะสงฆ�เขตปกครอง 
คณะสงฆ�ภาค 4 (เปGนคําถามปลายเปRดตอบแบบอิสระ) 
คําช้ีแจง  โปรดทําเครื่องหมาย √ ลงในช/องว/างท่ีกําหนดให( ตรงกับสิ่งท่ีท/านประสบอยู/มากท่ีสุด 
 

ข+อ
ท่ี 

ข+อคําถาม 
ผลการประเมิน ข+อ 

เสนอแนะ +1 0 -1 
1) ด+านการปกครอง     

 ปCญหาและอุปสรรคในด(านการปกครอง     
 แนวทางการพัฒนาในอนาคต     

2) ด+านการศาสนศึกษา     
 ปCญหาและอุปสรรคในด(านการศาสนศึกษา     
 แนวทางการพัฒนาในอนาคต     

3) ด+านการศึกษาสงเคราะห�     
 ปCญหาและอุปสรรคในด(านการศึกษาสงเคราะห�     
 แนวทางการพัฒนาในอนาคต     

4) ด+านการเผยแผ(พระพุทธศาสนา     
 ปCญหาและอุปสรรคในด(านการเผยแผ/

พระพุทธศาสนา 
    

 แนวทางการพัฒนาในอนาคต     
5) ด+านการสาธารณูปการ     

 ปCญหาและอุปสรรคในด(านการสาธารณูปการ     
 แนวทางการพัฒนาในอนาคต     

6) ด+านการสาธารณสงเคราะห�     
 ปCญหาและอุปสรรคในด(านการสาธารณสงเคราะห�     
 แนวทางการพัฒนาในอนาคต     

    
 ลงชื่อ....................................................................ผู(ประเมิน 

                                        (.........................................................) 
                                        ความคิดเห็นของผู(เชี่ยวชาญคนท่ี ........... 



 

ประวัติผู
วิจัย 
 

ชื่อ – นามสกุล พระมหาวิรัช  วะสะศิริ 
วัน เดือน ป� ท่ีเกิด 2 กันยายน 2507 
สถานท่ีเกิด  จังหวัดพิจิตร 
ท่ีอยู&ป'จจุบัน 140 หมู& 5 ตําบลคลองคะเชนทร- อําเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร 
ประวัติการศึกษา 

พ.ศ. 2543 
 
พ.ศ. 2547 
 
พ.ศ. 2548 

 

 
ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม จังหวัดพิษณุโลก 
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร- 
มหาวิทยาลัยเจ:าพระยา จังหวัดนครสวรรค- 
การบริหารศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก 

ประวัติการทํางาน 
พ.ศ. 2530 
พ.ศ. 2532 
พ.ศ. 2535 
 
พ.ศ. 2539  
 
พ.ศ. 2541 
 
พ.ศ. 2543 
พ.ศ. 2544 
พ.ศ. 2545 
พ.ศ. 2546-2549 
พ.ศ. 2550 
พ.ศ. 2552 
พ.ศ. 2553 
พ.ศ. 2554 
พ.ศ. 2555-ป'จจุบัน 

 
เลขานุการเจ:าอาวาสวัดท&าหลวง (พระอารามหลวง) 
พระกรรมวาจาจารย- 
เลขานุการเจ:าคณะอําเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร                 
ในพระครูพิศาลธรรมานุศิษฐ- วัดท&าหลวง พระอารามหลวง 
เลขานุการเจ:าคณะอําเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร                 
ในพระครูพิศิษฏ-ธรรมโกศล วัดหัวดง 
เลขานุการรองเจ:าคณะจังหวัดพิจิตร ในพระสุทัสสีมุนีวงศ-           
(บุญมี) วัดท&าหลวง พระอารามหลวง 
ผู:ช&วยเจ:าอาวาสวัดท&าหลวง พระอารามหลวง (ฝEายปกครอง) 
พระครูสัญญาบัตร ผจล.ชท.ท่ี พระครูวชิรพุทธานุกูล 
รองผู:อํานวยการโรงเรียนหลวงพ&อเพชรวิทยา (แผนกสามัญ) 
รองเจ:าคณะอําเภอเมืองพิจิตร 
พระอุป'ชฌาย- (วิสามัญ) 
รองเจ:าคณะจังหวัดพิจิตร 
อาจารย-ประจําห:องเรียน มจร.พิจิตร 
พระราชาคณะท่ี พระทีฆทัสสีมุนีวงศ- (สป) 
เจ:าคณะจังหวัดพิจิตร  

ตําแหน&งหน:าท่ีการงานป'จจุบัน เจ:าคณะจังหวัดพิจิตร 
ท่ีทํางานป'จจุบัน วัดท&าหลวง ตําบลในเมือง อําเภอเมือง จังหวัดพิจิตร 66000 
รางวัลหรือทุนการศึกษาท่ีได:รับ ได:รับโล&รางวัล “วัฒนคุณาธร” เปMนผู:ทําคุณประโยชน- 

ต&อกระทรวงวัฒนธรรม  ด:านศาสนา 
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