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  บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ  ๑) ศึกษาสภาพปัจจุบัน และปัญหาอุปสรรคการปฏิบัติงานของ
พระสังฆาธิการระดับอ าเภอ ในเขตการปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๑  ๒) ศึกษาหลักพุทธธรรมและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
กับการปฏิบัติงานด้านการปกครองของพระสังฆาธิการ  และ ๓) เพ่ือน าเสนอแนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพ         
การปฏิบัติงานด้านการปกครองของพระสังฆาธิการระดับอ าเภอ ในเขตการปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๑    
 ระเบียบวิธีวิจัยเป็นแบบผสานวิธี (Mixed Methods Research) คือ การวิจัยเชิงคุณภาพ โดย
การศึกษาเอกสาร การสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้ให้ข้อมูลส าคัญ จ านวน ๒๕ รูป/คน และการสนทนากลุ่มเฉพาะกับ
ผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน ๑๐ รูป/คน วิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพโดยวิธีการพรรณนาความ และการวิจัยเชิงปริมาณ  
โดยการแจกแบบสอบถาม ซึ่งมีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.881 กับกลุ่มเป้าหมาย จ านวน ๑๘๐ รูป สถิติ         
ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ การแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
 ผลการวิจัย พบว่า 
 ๑.  สภาพปัจจุบันในการปฏิบัติงานด้านการปกครองโดยภาพรวมมีประสิทธิภาพอยู่ในระดับ
มาก (µ=4.16) ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ด้านการระงับอธิกรณ์ชั้นเจ้าคณะต าบลส่วนด้านอ่ืนๆ อยู่
ในระดับมากทุกด้าน ส่วนปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานด้านการปกครอง พบว่ามีปัญหาอุปสรรคทุกด้าน 
อันเนื่องจากมีความรู้ความเข้าใจในบทบัญญัติทางวินัยสงฆ์เกี่ยวกับการระงับอธิกรณ์ด้านต่าง  ๆ ไม่
ชัดเจน ท าให้มีความน่าเชื่อถือน้อยในกระบวนการตัดสินแก้ไขปัญหา ผู้ที่มีความเชี่ยวชาญโดยเฉพาะมี
น้อย และมีทักษะและเทคนิคในการให้ค าปรึกษาการแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องที่ต้องได้รับการพัฒนา 
นอกจากนั้นยังมีปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน คือ อายุของผู้ปฏิบัติหน้าที่ ปัญหาสุขภาพ 
ความรูค้วามเข้าใจในบทบัญญัติทางวินัยสงฆ์ ตลอดทั้งทักษะและเทคนิคการปฏิบัติงานเฉพาะด้าน 
 ๒. หลักพุทธธรรมที่ประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานด้านการปกครองของพระสังฆาธิการให้มี
ประสิทธิภาพนั้นใช้หลักอิทธิบาท ๔ ประกอบด้วย ฉันทะ ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน วิริยะ ความเพียร
พยายามในการปฏิบัติงาน  จิตตะ การเอาใจฝักใฝ่ในการปฏิบัติงาน  วิมังสา การใคร่ครวญหาเหตุผลในการ
ปฏิบัติงานอันเป็นความรับผิดชอบต่อหน้าที่การงาน ส่วนทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้านการปกครอง



ข 

 

ของพระสังฆาธิการให้มีประสิทธิภาพ ใช้หลัก Deming Circle Theory : PDCA ประกอบด้วย P (Plan) มีการ
วางแผน เตรียมความพร้อม D (Do) มีการลงมือปฏิบัติ ด าเนินการให้เป็นไปตามแผน C (Check) มีการตรวจสอบ
ผลการด าเนินงานตามแผน  A (Act) มีการปรับปรุงแก้ไขตามแผนงานนั้น 
 ๓. แนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการปกครองของพระสังฆาธิการระดับ
อ าเภอ ในเขตการปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๑ พบว่า ด้านการด าเนินการปกครอง มีแผนปฏิบัติงานที่ชัดเจน     
สอดคล้องกับสภาพสังคมปัจจุบัน มีผู้รับผิดชอบด าเนินการตามรูปแบบและกระบวนการตามแผนงาน 
ด้านการควบคุมและส่งเสริมกิจการคณะสงฆ์  มีการจัดอบรม สัมมนา ศึกษาดูงานแบบอย่างการ
ปฏิบัติงานที่ดี  มีระบบการติดตามดูแลให้ขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงานชัดเจน  ด้านการระงับอธิกรณ์  
จัดอบรม หลักสูตรการระงับอธิกรณ์ส าหรับพระสังฆาธิการโดยเฉพาะ เพ่ือเป็นแนวปฏิบัติให้ถูกต้องตาม
หลักพระธรรมวินัยและกฎหมายบ้านเมือง ด้านการแก้ไขข้อขัดข้องชั้นเจ้าคณะต าบล จัดอบรมระเบียบ
กฎหมาย หลักการ และกระบวนการคิดในการแก้ไขปัญหาที่ถูกต้องตามหลักพระธรรมวินัยและกฏหมาย
บ้านเมือง มีระบบเครือข่ายในการปฏิบัติงานให้สามารถแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้องชัดเจน  การควบคุม
บังคับบัญชา ก าหนดแนวทางข้อปฏิบัติที่ดีในการอยู่ร่วมกันที่ไม่ขัดต่อพระธรรมวินัยและกฎหมาย
บ้านเมือง พัฒนาทักษะและเทคนิคด้านต่าง ๆ ในการควบคุมบังคับบัญชา และการตรวจการและประชุม
คณะสงฆ์ มีแผนการด าเนินงานตรวจการและแผนการประชุมคณะสงฆ์ชัดเจน มีการสรุปบันทึกและ
รายงานการตรวจการและการประชุมที่ชัดเจนเป็นปัจจุบัน 
  



ค 
 

Dissertation Title :  Development of Administrative Efficiency of Sangkha 
   In the district Level of Administrative sangkha at the Sangkha 
   Administrative In Region 11  

Researcher  :  Phramaha Wisit Theeravangso (Kleebmuang) 
Degree   :  Doctor of Philosophy (Public Administration) 

Dissertation Supervisory Committee. 
 :  Assit., Prof. Dr.Thatchanan Issaradat,  
    B.A. (Pol.Sc.), LL.B.(Laws), M.A.(Pol.Sc.), Ph.D. (Pol.Sc.) 
 :  Assoc., Prof. Dr.Surapon Suyaprom 
    B.A. (Pol.Sc.), M.A.(Pol.Sc.), Ph.D. (Pol.Sc.) 
Date of Graduation :  30 March  2017 

 
ABSTRACT 

The Objectives of this research were; 1)  to study the present conditions and 
problems of duty performance of administrative sangkha in District level at the Sangkha 
Administrative Region 11, 2) To study Buddhadhamma and theory related to duty 
performance of administrative sangkha at District level at Sangkha administrative region 11 
and 3. To propose the guideline for the duty performance efficiency development of 
administrative monks at District level at Sangkha administrative region 11 

This study was mixed methods Research which combined Qualitative and 
Quantitative Method Approaches. The Qualitative Method was conducted by studying the 
Buddhism document and theories related to the topic of study and In-depth interviewing with 
25 key Informant and the 10 focus group , who were related purposively, and the data were 
analyzed by content analysis, which the quantitative method was conducted by using 
questioners with reliability score at 0.881, of 180 Simple Size and the simple descriptive statistics 
were included frequency, percentage, mean and standard deviation, However the quantitative 
method was employed to confirm and support the qualitative method.  

 



ง 
 

The Research findings were as follows:  
1. Propose condition of administration by overall was effective at high level, 

µ=4.16. The aspect with highest average score was the conflict solution at Sub-District level. All 
other aspects were at high level. The problems of administration were concerned with problems 
at all aspects, because of unclear understanding of rules and regulations in conflict resolution. 
This also caused untrustworthiness in justice process. Experts in laws and order were limited. 
The expertise in justice process needed be developed. Another factors effecting the duty 
performance efficiency was the age, health, knowledge in Sangkha rules of laws as well as the 
technique of issue handling with specific expertise. 

2. Buddhadhamma that could be applied to effective Administrative Sangkha 
administration was Itthipadga 4; Chanta, aspiration to work, Viriya, effort to perform duty, Chitta, 
paying attention to work and Vimamsa, examining cause and effects of duty performance which 
was the responsibility. For the theory related to administrative sangkhas’ effective administration 
was Deming Circle Theory: PDCA: P; plan, well preparation, D; do,actual doing according the 
plan, C; Check, checking the result of performance according to the plan, A; act, improving 
performance according the plan. 

3. Guidelines for performance efficiency development of administrative sangkha at 
Sub-District level at the Sangkha adminiostrative Region 11 found that: Administration; there was 
clear working plan with responsible units that was appropriate to the present situations, Sangha 
Affairs Controlling and Promotion; there were training, seminar and educational tour to learn 
from good examples and clear monitoring, morales and reward appraisal system, Conflict 
resolution; there was curriculum of conflict management and resolution specifically designed 
for administrative sangkha in order to resolve the conflicts according to Dhamma-Vinaya and 
the laws of the country, Conflict and Problem resolution at Sub-District level; there was training 
in law and order, rules and regulations, concept and principle of conflict resolution according 
to Dhamma-Vinaya and the laws of the country. There was networking system to help one 
another to solve the conflicts and problems effectively, Controlling and directing; there was 
clear direction for living together in harmony and by Dhamma-Vinaya and the laws of the 
country. While skill and controlling techniques development, Inspection and Sangkha Meeting 
were clearly plan for regular inspection and meeting with up-to-date record. 
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ดุษฎีนิพนธ์ครั้งนี้ โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.บุญทัน  ดอกไธสง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชชุกร นาคธน,            

รองศาสตราจารย์ ดร.สมาน งามสนิท, รองศาสตราจารย์ ดร.สุรพล สุยะพรหม และผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

ดร.ธัชชนันท์ อิศรเดช ที่เมตตาชี้แนะแก้ไขเนื้อหาที่บกพร่องให้สมบูรณ์ถูกต้อง 

ผู้วิจัยขอขอบคุณคณะผู้เชี่ยวชาญทุกท่านที่กรุณาช่วยตรวจสอบเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
ประกอบด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.อภินันท์ จันตะนี , ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธานันธ์ โพธิ์ชาธาร,     
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปฏิภาร์ มหรรษนาธิบดี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรายุ ทรัพย์สิน, ดร.วันชัย      
สุขตาม ที่ให้ความอนุเคราะห์ตรวจทาน แนะน า แก้ไข ให้แบบสอบถามสมบูรณ์ยิ่งขึ้น ส่งผลให้การศึกษา
ส าเร็จลุล่วงลงด้วยดี  ผู้วิจัยรู้สึกซาบซึ้งในความกรุณาของท่าน และขอขอบคุณเป็นอย่างสูงมา ณ ที่นี้ 

การศึกษาครั้งนี้จะส าเร็จลงไม่ได้หากขาดความอนุเคราะห์จากผู้ทรงคุณวุฒิและพระสังฆาธิการ
ระดับอ าเภอ ในเขตการปกครองคณะสงฆ์ ภาค ๑๑ ที่ผู้วิจัยได้ลงพื้นที่ทั้งแจกแบบสอบถามและสัมภาษณ์              
ซ่ึงเป็นกลุ่มเป้าหมายในการตอบแบบสอบถามที่ท าให้ได้ข้อมูลที่สมบูรณ์ครบถ้วน 

ที่ส าคัญยิ่ง ขอกราบขอบคุณคณาจารย์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย            
ทีค่อยสนับสนุนทุก ๆ ด้าน รวมทั้งเป็นก าลังใจให้กับผู้วิจัยเป็นอย่างดี  และสุดท้ายนี้ ขอขอบคุณอาจารย์
ทุกรูป/คนทีป่ระสิทธิ์ประสาทวิทยาการ และเพ่ือนร่วมชั้นเรียนทั้งบรรพชิตและคฤหัสถ์ท่ีเป็นก าลังใจให้มา        
โดยตลอดจนประสบผลส าเร็จ  ผู้วิจัยขอมอบบูชาเป็นกตเวทิตาคุณแด่คุณพ่อ คุณแม่ ปู่ย่า ตายาย          
ครูบาอาจารย์ ญาติมิตร ผู้มีอุปการคุณ รวมถึงญาติธรรมทุก ๆ ท่าน 

  
  พระมหาวิศิต  ธีรว์โส  (กลีบม่วง)  

๓๐ มีนาคม  ๒๕๖๐ 



ฉ 
 

 

สารบัญ  
เร่ือง  หน้า 
  

บทคัดย่อภาษาไทย ก 
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ ค 
กิตติกรรมประกาศ จ 
สารบัญ ฉ 
สารบัญตาราง ซ 
สารบัญแผนภาพ ฎ 
ค าอธิบายสัญลักษณ์และค าย่อ ฎ 
  
บทที่ ๑ บทน า ๑ 
 ๑.๑  ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา ๑ 
 ๑.๒ วัตถุประสงค์ของการวิจัย ๖ 
 ๑.๓ ปัญหาที่ต้องการทราบ ๖ 
 ๑.๔ ขอบเขตการวิจัย ๗ 
 ๑.๕ นิยามศัพท์เฉพาะที่ใช้ในการวิจัย ๘ 

 ๑.๖ ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย ๑๐ 
  

 

 

บทที่ ๒ เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ๑๑ 
 ๒.๑ แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนา ๑๑ 
 ๒.๒ แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 20 
 ๒.๓ แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหาร  32 
 ๒.๔ แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านการปกครองคณะสงฆ์ 42 
 ๒.๕ แนวคิดเกี่ยวกับพระสังฆาธิการ 64 
 ๒.๖ หลักธรรมพุทธธรรมเกี่ยวกับการพัฒนาประสิทธิภาพ  79 
 ๒.๗   พ้ืนที่เขตการปกครองคณะสงค ์ภาค ๑๑ 95 
 ๒.๘ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  112 
 ๒.๙ กรอบแนวคิดในการวิจัย ๑43 

 

บทที่ ๓ วิธีด าเนินการวิจัย 144 
 ๓.๑ การวิจัยเชิงคุณภาพ 144 
 ๓.๒ การวิจัยเชิงปริมาณ 148 
   

 

 

 



ช 
 

 

 
 
 

สารบัญ (ต่อ)  
เร่ือง  หน้า 

 

บทที่ ๔ ผลการวิจัย ๑44 
 ๔.๑ ผลการวิจัยเชิงคุณภาพ 145 
 ๔.๒ ผลการวิจัยเชิงปริมาณ  289 
 ๔.๓ ข้อเสนอความคิดเห็นเพิ่มเติมจากการสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus 

Group Discussion) 
 

306 
 ๔.๔ องค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัย 338 
    
บทที่ ๕ สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ ๓๔8 
 ๕.๑ สรุปผลการวิจัย ๓48 
 ๕.๒ อภิปรายผลการวิจัย ๓55 
 ๕.๓ ข้อเสนอแนะ ๓68 
บรรณานุกรม  ๓71 
ภาคผนวก  ๓๘๐ 
 ภาคผนวก ก  รายนามผู้เชี่ยวชาญ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ผู้ทรงคุณวุฒิ  ๓๘๑ 
 ภาคผนวก ข หนังสือขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบแก้ไขเครื่องมือการวิจัย 

                หนังสือขอความอนุเคราะห์เก็บข้อมูลการสัมภาษณ์เชิงลึก 
                หนังสือขอความอนุเคราะห์เก็บข้อมูลการสนทนากลุ่ม 

 
 

๓๘๕ 
 ภาคผนวก ค เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย และผลการหาคุณภาพเครื่องมือ ๔๓๐ 
 ภาคผนวก ง ประมวลภาพการสัมภาษณ์เชิงลึก ๔๖๒ 
 ภาคผนวก จ ประมวลภาพการสนทนากลุ่มเฉพาะ ๔๗๕ 
ประวัติผู้วิจัย ๔๘๕ 

 



ซ 

 

 

สารบัญตาราง  
ตารางที่ หน้า 
  

๒.๑ สรุปแนวคิดหลักเกี่ยวกับการพัฒนา ๑7 
๒.๒ สรุปแนวคิดหลักเก่ียวกับทฤษฎีการพัฒนา ๑9 
๒.๓ สรุปแนวคิดหลักเก่ียวกับความหมายของประสิทธิภาพ  ๒๒ 
๒.๔ สรุปแนวคิดหลักเก่ียวกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ๒4 
๒.๕ สรุปแนวคิดหลักเก่ียวกับปัจจัยที่ส าคญต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 29 
๒.๖ สรุปแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 32 
๒.๗ สรุปแนวคิดหลักเกี่ยวกับกระบวนการบริหารที่ส่งเสริมประสิทธิภาพการ

ท างาน 
 

2.8 สรุปแนวคิดหลักเก่ียวทฤษฎีการบริหารที่ส่งเสริมประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 40 
๒.๙ แสดงสาระส าคัญลักษณะการปกครองคณะสงฆ์ 45 

๒.๑๐ แสดงสาระส าคัญระเบียบการปกครองคณะสงฆ์ไทย 48 
๒.๑๑ แสดงสาระส าคัญระเบียบการปกครองคณะสงฆ์ส่วนกลาง 50 
๒.๑๒ แสดงสาระส าคัญระเบียบการปกครองคณะสงฆ์ส่วนภูมิภาค 58 
๒.๑๓ แสดงสาระส าคัญระเบียบการปกครองในรูปแบบส่งเสริมการรักษาความ

เรียบร้อยดีงาม 
 

63 
๒.๑4 แสดงสาระส าคัญความหมายของพระสังฆาธิการ 66 
๒.๑5 แสดงสาระส าคัญการแต่งตั้งพระสังฆาธิการ 70 
๒.๑6 แสดงสาระส าคัญบทบาทพระสังฆาธิการ 75 
๒.๑7 แสดงสาระส าคัญด้านการปกครอง 79 
๒.๑8 สรุปแนวคิดหลักเก่ียวกับอิทธิบาท ๔   90 
๒.๑9 แสดงจ านวนพระสังฆาธิการระดับอ าเภอจังหวัดนครราชสีมา 97 
๒.20 แสดงรายนามพระสั งฆาธิการระดับจังหวัดและระดับอ าเภอจังหวัด

นครราชสีมา 
 

98 
๒.21 แสดงจ านวนพระสังฆาธิการระดับอ าเภอจังหวัดชัยภูมิ 102 
๒.22 แสดงรายนามพระสังฆาธิการจังหวัดและระดับอ าเภอจังหวัดชัยภูมิ 103 
๒.๒3 แสดงจ านวนพระสังฆาธิการระดับอ าเภอจังหวัดบุรีรัมย์ 105 
๒.๒4 แสดงรายนามพระสังฆาธิการระดับจังหวัดและระดับอ าเภอจังหวัดบุรีรัมย์ 106 
๒.๒5 แสดงจ านวนพระสังฆาธิการระดับอ าเภอจังหวัดสุรินทร์ 110 
๒.๒6 แสดงรายนามพระสังฆาธิการระดับจังหวัดและระดับอ าเภอจังหวัดสุรินทร์ 110 
๒.๒7 สรุปงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาประสิทธิภาพ 128 
๒.๒8 สรุปงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน    139 

 

 

 



ฌ 

 

 

 

สารบัญตาราง (ต่อ) 
ตารางท่ี  หน้า 

   

๔.๑ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 2๘9 
๔.๒ ค่าเฉลี่ย (µ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( ) ของสภาพการปฏิบัติงานด้าน

การปกครองของพระสังฆาธิการระดับอ าเภอ ในเขตการปกครองคณะสงฆ์
ภาค ๑๑ โดยรวมทั้ง ๖ ด้าน 

 
 

291 
๔.๓ ค่าเฉลี่ย (µ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ( ) ของสภาพการปฏิบัติงานด้าน

การปกครองของพระสังฆาธิการระดับอ าเภอ ในเขตการปกครองคณะสงฆ์
ภาค ๑๑ ด้านการด าเนินการปกครองคณะสงฆ์ 

 
 

292 
๔.๔ ค่าเฉลี่ย (µ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ( ) ของสภาพการปฏิบัติงานด้าน

การปกครองของพระสังฆาธิการระดับอ าเภอ ในเขตการปกครองคณะสงฆ์
ภาค ๑๑ ด้านการควบคุมและส่งเสริมกิจการคณะสงฆ์ 

 
 

293 
๔.๕ ค่าเฉลี่ย (µ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( ) ของสภาพการปฏิบัติงานด้าน

การปกครองของพระสังฆาธิการระดับอ าเภอ ในเขตการปกครองคณะสงฆ์
ภาค ๑๑ ด้านการระงับอธิกรณ์ 

 
 

294 
๔.๖ ค่าเฉลี่ย (µ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ( ) ของสภาพการปฏิบัติงานด้าน

การปกครองของพระสังฆาธิการระดับอ าเภอ ในเขตการปกครองคณะสงฆ์
ภาค ๑๑ ด้านการแก้ไขข้อขัดข้องชั้นเจ้าคณะต าบล 

 
 

295 
๔.๗ ค่าเฉลี่ย (µ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ( ) ของสภาพการปฏิบัติงานด้าน

การปกครองของพระสังฆาธิการระดับอ าเภอ ในเขตการปกครองคณะสงฆ์
ภาค ๑๑ ด้านการควบคุมบังคับบัญชาคณะสงฆ์ 

 
 

296 
๔.๘ ค่าเฉลี่ย (µ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ( ) ของสภาพการปฏิบัติงานด้าน

การปกครองของพระสังฆาธิการระดับอ าเภอ ในเขตการปกครองคณะสงฆ์
ภาค ๑๑ ด้านการตรวจการคณะสงฆ์และประชุมพระสังฆาธิการ 

 
 

298 
๔.๙ ค่าเฉลี่ย (µ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( ) การน าหลักอิทธิบาท ๔ มา

ประยุกต์ ใช้กับการปฏิบัติงานด้านการปกครองของพระสังฆาธิการระดับ
อ าเภอ ในเขตการปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๑ โดยรวมทั้ง  ๔  ด้าน 

 
 

๒99 
๔.๑๐ ค่าเฉลี่ย (µ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( ) การน าหลักอิทธิบาท ๔ มา

ประยุกต์ใช้ กับการปฏิบัติงานด้านการปกครองของพระสังฆาธิการระดับ
อ าเภอ ในเขตการปกครองคณะสงฆ์ ภาค ๑๑ ด้านฉันทะ (ความพึงพอใจใน
การปฏิบัติงาน) 

 
 
 

300 
 

 

 

 

 

 



ญ 

 

 

 

สารบัญตาราง (ต่อ) 
ตารางท่ี  หน้า 

 

๔.๑๑ ค่าเฉลี่ย (µ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( ) การน าหลักอิทธิบาท ๔ มา
ประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานด้านการปกครองของพระสังฆาธิการระดับ
อ าเภอ ในเขตการปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๑  ด้านวิริยะ (ความเพียรพยายาม
ในการปฏิบัติงาน)    

 
 
 

301 
๔.๑๒ ค่าเฉลี่ย (µ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( ) การน าหลักอิทธิบาท ๔ มา

ประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานด้านการปกครองของพระสังฆาธิการระดับ
อ าเภอ ในเขตการปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๑  ด้านจิตตะ (การเอาใจฝักใฝ่ใน
การปฏิบัติงาน)    

 
 
 

303 
๔.๑๓ ค่าเฉลี่ย (µ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( ) การน าหลักอิทธิบาท ๔ มา

ประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานด้านการปกครองของพระสังฆาธิการระดับ
อ าเภอ ในเขตการปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๑  ด้านวิมังสา (การใคร่ครวญหา
เหตุผลในการปฏิบัติงาน)   
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ฏ 
 

 

สารบัญแผนภาพ  
 

แผนภาพที่ 
 

  หน้า 
แผนภาพที่ ๒.๑ วงจร PDCA ๓๙ 
แผนภาพที่ ๒.๒ แสดงแผนที่จังหวัดนครราชสีมา ๙๖ 

แผนภาพที่ ๒.๓ แสดงแผนที่จังหวัดชัยภูมิ ๑๐๑ 

แผนภาพที่ ๒.๔ แสดงแผนที่จังหวัดบุรีรัมย์ ๑๐๕ 
แผนภาพที่ ๒.๕ แสดงแผนที่จังหวัดสุรินทร์ ๑๐๙ 
แผนภาพที่ ๒.๖ กรอบแนวคิดในการวิจัย ๑๔๓ 
แผนภาพที่ ๔.๑   องค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัย ๓๓๘ 
แผนภาพที่ ๔.๒   ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการด าเนินการปกครอง ๓๔๒ 
แผนภาพที่ ๔.๓   ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการควบคุมและส่งเสริม                  

กิจการคณะสงฆ์ 
 

๓๔๓ 
แผนภาพที่ ๔.๔   ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการระงับอธิกรณ์ ๓๔๔ 
แผนภาพที่ ๔.๕  ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานการแก้ไขข้อขัดข้องชั้นเจ้าคณะต าบล ๓๔๕ 
แผนภาพที่ ๔.๖   ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการควบคุมบังคับบัญชา ๓๔๖ 
แผนภาพที่ ๔.๗   ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการตรวจการคณะสงฆ์และการ

ประชุมพระสังฆาธิการ 
 

๓๔๗ 
 



ฏ 
 

ค ำอธิบำยสัญลักษณ์และค ำย่อ 
 

กำรใช้อักษรย่อ 

 อักษรย่อชื่อคัมภีร์ในวิทยานิพนธ์นี้  ใช้อ้างอิงจากคัมภีร์พระไตรปิฏกภาษาบาลี ฉบั บ
มหาจุฬาเดปิฎกํ ๒๕๐๐  และพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เฉลิมพระ
เกียริพระนางเจ้าสิริกิต์พระบรมราชินีนาถ พุทธศักราช ๒๕๓๙  คัมภีร์อรรถกถาภาษาบาลี ฉบับมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ดังต่อไปนี้ 
 
ค ำย่อเกี่ยวกับพระไตรปิฎก 

 การอ้างอิงพระไตรปิฎกอ้างทั้งฉบับภาษาบาลีและภาษาไทย ใช้ระบุคัมภีร์ และระบุถึง 
เล่ม/ข้อ/หน้า ตามลําดับ  เช่น  วิ.มหา. (บาลี) ๕/๑๖/๑๕  หมายถึง  คัมภีร์วินัยปิฎก มหาววิภงฺคปาลิ
ภาษาบาลี เล่ม ๕ ข้อ ๑๖ หน้า ๑๕  วิ.มหา. (ไทย) ๕/๑๖/๒๑-๒๒  หมายถึง คัมภีร์วินัยปิฎก        
มหาวิภงฺคปาลิภาษาไทย เล่ม ๕ ข้อ ๑๖ หน้า ๒๑-๒๒  เป็นต้น   
 

พระวินัยปิฎก 
วิ.มหา. (ไทย)  =  วินัยปิฎก  มหาวิภังค ์ (ภาษาไทย) 

 
พระสุตตันตปิฏก 

ที.ม. (ไทย)    =  สุตตันตปิฎก   ทีฆนิกาย   มหาวรรค  (ภาษาไทย) 
ที.ปา. (ไทย)  =  สุตตันตปิฎก   ทีฆนิกาย   ปาฏิกวรรค  (ภาษาไทย) 
ม.ม. (ไทย)   =  สุตตันตปิฎก   มัชฌิมนิกาย   มัชฌิมปัณณาสก ์ (ภาษาไทย)  
สํ.ม. (ไทย)    =  สุตตันตปิฎก   สังยุตตนิกาย   มหาวารวรรค  (ภาษาไทย) 
องฺ.ปญฺจก. (ไทย)  =  สุตตันตปิฎก   อังคุตตรนิกาย   ปัญจกนิบาต  (ภาษาไทย) 
องฺ.จตุกฺก.อ. (ไทย)  =  สุตตันตปิฎก   อังคุตตรนิกาย  มโนรถปูรณี  จตุกกนิปาตอฏฺฐกถา  
       (ภาษาไทย) 
 



บทท่ี ๑ 

บทน ำ 
 

๑.๑  ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 
    พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาที่เกิดในอินเดียก่อนพุทธศักราช ๔๕ ปี เป็นศาสนาที่ส าคัญ

ที่สุดของโลกศาสนาหนึ่ง มีผู้นับถือหลายร้อยล้านคน โดยเฉพาะในประเทศต่าง ๆ ทางเอเชียใต้ เอเชีย

ตะวันออก และเอเชียอาคเนย์ ผู้ให้ก าเนิดพระพุทธศาสนาคือพระพุทธเจ้า  หลังจากที่พระพุทธเจ้า

ปรินิพพานแล้ว สาวกของพระองค์ก็ยังช่วยกันเผยแผ่พระพุทธศาสนาสืบต่อมา จนกระทั่งถึงประมาณ 

พ.ศ. ๓๐๐ พระเจ้าอโศกมหาราชแห่งเมืองปาฏลีบุตรร่วมกับคณะสงฆ์ได้ส่งพระสงฆ์ออกประกาศ

พระพุทธศาสนาทั้งภายในและภายนอกประเทศอินเดีย  คณะสงฆ์สายหนึ่งได้เข้ามายังสุวรรณภูมิ          

อันได้แก่ ดินแดนในเขตประเทศพม่าและไทยในปัจจุบันนี้  พระพุทธศาสนาได้เจริญรุ่งเรืองขึ้นใน

ดินแดนนี้ตามล าดับ จนกระทั่งถึงสมัยสุโขทัยเป็นราชธานี พ่อขุนรามค าแหงมหาราชจึงได้ทรงรับเอา

พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจ าชาติไทย และเป็นศาสนาประจ าชาติเรื่อยมาจนกระทั่งถึงทุกวันนี้   

โดยมีคณะสงฆ์เป็นผู้ปกครองดูแลพระสงฆ์เองภายใต้การอุปถัมภ์ของภาครัฐ 

 การปกครองคณะสงฆ์ในสมัยพุทธกาล พระพุทธองค์ทรงใช้ระบบการปกครองแบบ            

พ่อปกครองลูก ประกอบด้วยสันติวิธีธรรมหรือสามัคคีธรรม  ให้สิทธิเสรีภาพเสมอกัน ไม่เลือก            

ชนชั้นวรรณะ โดยอาศัยการนับอายุพรรษาในการนับระดับชั้นอาวุโส ซึ่งมีพระพุทธเจ้าทรงเป็น   

ประมุขสงฆ์ ทรงเป็นประธานในการตัดสินวินิจฉัยวางกรอบแนวการปกครองคณะสงฆ์ให้อยู่ในรูปแบบ

ที่พระพุทธองค์ทรงก าหนดไว้ด้วยหลักพระธรรมวินัย   ถึงแม้ว่ากาลเวลาจะล่วงเลยไปหลังจาก               

พระพุทธองค์ปรินิพพานไปแล้ว  คณะสงฆ์ในยุคนั้น ๆ ก็ยังยึดถือหลักพระธรรมวินัยเป็นข้อบัญญัติ

เกณฑ์ก าหนดตัดสินให้ด าเนินไปด้วยหลักประชาธิปไตยโดยยึดหลักเสียงข้างมากเป็นมติเอกฉันท์ 

กล่าวโดยรวมในสมัยพุทธกาลนั้นได้ก าหนดรูปแบบและวิธีการปกครองคณะสงฆ์  คือ การบวช              

พระธรรมวินัย การศึกษาและการเผยแผ่๑   

 การปกครองตามความหมายในพระพุทธศาสนาเป็นการปกครองเพ่ือการศึกษาการ

ปกครองและความสงบเรียบร้อยที่เกิดจากการปกครองนั้นมิใช่เป็นจุดหมายในตัว แต่เป็นเพียงปัจจัย

                                                           

 ๑แสวง อุดมศรี , กำรปกครองคณะสงฆ์ไทย , (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณ                 

ราชวิทยาลัย, ๒๕๔๙), หน้า ๕.   



  

 

๒ 

คือสภาพเอ้ือเฟ้ือช่วยให้แต่ละบุคคลบรรลุจุดหมายแห่งการศึกษา หรือเพ่ือเป็นหลักประกันของ

การศึกษาทั้งสิ้น  ถ้าไม่ปกครองด้วยการศึกษาก็ต้องปกครองด้วยอ านาจ เมื่อปกครองด้วยอ านาจ            

ก็เกิดความรู้สึกในเชิงปฏิปักษ์ที่เอียงไปในทางที่จะขัดแย้งกัน  ด้วยเหตุนี้ การปกครองแบบใช้อ านาจ

จึงก่อให้เกิดปัญหา เริ่มตั้งแต่เกิดความขัดแย้งในจิตใจเป็นต้นไป  ท าให้ยิ่งต้องเพ่ิมการใช้อ านาจ           

ใช้อาญาและจะเน้นการลงโทษมากยิ่งขึ้นตามล าดับ ไม่ใช่การปกครองแบบพยายามสร้างคนดี แต่เป็น

การปกครองแบบพยายามก าจัดคนเลวนั่นเอง๒  ซึ่งการปกครองคณะสงฆ์นั้น แก่นแท้คือการปกครอง

ตามพระธรรมวินัย คือยึดพระธรรมวินัยเป็นธรรมนูญการปกครอง โดยใช้อ านาจรัฐและจารีตเป็นหลัก

อุดหนุน  คราวใดเกิดความไม่เรียบร้อยขึ้นในคณะสงฆ์จนเป็นเหตุขัดข้องและจ าเป็นต้องพ่ึงรัฐ จึงได้

อาศัยอ านาจรัฐเข้าช่วยจัดการแก้ข้อขัดข้อง ดังเช่นในสมัยพระเจ้าอโศกมหาราช การคณะสงฆ์และ

การพระศาสนาด าเนินมาได้ด้วยลักษณะเช่นนี้  โดยเฉพาะเมื่อกล่าวถึงในประเทศไทย ครั้นในรัชสมัย

ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระองค์ทรงถวายอ านาจรัฐช่วยคณะสงฆ์จัดระบบ 

การปกครองขึ้นเป็นครั้งแรก ด้วยการที่ทรงตราพระราชบัญญัติปกครองคณะสงฆ์ รัตนโกสินทรศก 

๑๒๑  ต่อมาในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล ได้ทรงตราพระราชบัญญัติ

คณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๔๘๔ โดยยกเลิกฉบับแรกนั้น ทั้งนี้เพ่ือจัดระบบการปกครองคณะสงฆ์ใหม่ให้มี

รูปแบบคล้ายกับการปกครองของฝ่ายราชอาณาจักร  ครั้นถึงรัชกาลปัจจุบัน  ได้ทรงตรา

พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๐๕ และต่อมาในปี พ.ศ.๒๕๓๕ ได้ตราพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ 

(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ อันเป็นการแก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ใช้อยู่ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ซึ่งพระราชบัญญัติ

คณะสงฆ์ทั้งสองฉบับดังกล่าวล่าสุดนี้ถือว่าใช้เป็นรูปแบบการปกครองคณะสงฆ์และเป็นหลัก              

จัดระเบียบการปกครองคณะสงฆ์อยู่ในปัจจุบันนี้  

 การปกครองคณะสงฆ์ไทยในปัจจุบัน มีโครงสร้างการปกครองกิจการคณะสงฆ์ตาม

รูปแบบของพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๐๕ แต่เนื่องจากพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ฉบับดังกล่าว

มีผลบังคับใช้มาเป็นเวลานาน จึงได้มีการแก้ไขเพ่ิมเติมการปกครองคณะสงฆ์อยู่ภายใต้การปกครอง

ของมหาเถรสมาคม  โดยมีการจัดระเบียบการปกครองคณะสงฆ์ให้เป็นไปตามที่ก าหนดในกฎมหาเถร

สมาคม  พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๐ แก้ไขเพ่ิมเติมรูปแบบการปกครอง  

คณะสงฆ์ออกเป็น ๒ ส่วน คือ การปกครองคณะสงฆ์ส่วนกลางกับการปกครองคณะสงฆ์ส่วนภูมิภาค    

                                                           

 ๒พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต),  พจนำนุกรมพุทธศำสตร์ ฉบับประมวลธรรม ,  พิมพ์ครั้งที่ ๑๐.  

(กรุงเทพมหานคร : บริษัท เอส. อาร์. พริ้นติ้ง แมส โปรดักส์ จ ากัด,  ๒๕๔๕), หน้า  ๒๔๓.   



  

 

๓ 

การปกครองคณะสงฆ์ส่วนกลางเป็นหน้าที่ของมหาเถรสมาคม โดยมีสมเด็จพระสังฆราชทรงเป็น

ประธาน  สมเด็จพระราชาคณะทุกรูป (เดิมมี ๔ รูป ปัจจุบันมี ๖ รูป) เป็นกรรมการโดยต าแหน่ง และ

มีพระราชาคณะซึ่งสมเด็จพระสังฆราชจะทรงแต่งตั้งมีจ านวนไม่ต่ ากว่า ๔ รูป แต่ไม่เกิน ๘ รูป             

เป็นกรรมการ เพ่ือเป็นการแบ่งเบาภาระของมหาเถรสมาคม  และเพ่ือประโยชน์แก่การปกครอง             

คณะสงฆ์ มหาเถรสมาคมได้ก าหนดให้มีเจ้าคณะใหญ่ ๕ รูปด้วยกัน คือ เจ้าคณะใหญ่หนกลาง              

เจ้าคณะใหญ่หนเหนือ เจ้าคณะใหญ่หนตะวันออก เจ้าคณะใหญ่หนใต้ และเจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุต  

ทั้งนี้ เพราะในประเทศไทยพระสงฆ์ไทยมีอยู่ ๒ นิกาย คือ มหานิกายกับธรรมยุติกนิกายหรือธรรมยุต  

เจ้าคณะใหญ่ ๔ รูปแรกเป็นฝ่ายมหานิกาย อีกรูปหนึ่งเป็นฝ่ายธรรมยุติกนิกาย  การปกครองคณะสงฆ์

ส่วนภูมิภาคแบ่งเขตการปกครองออกไปเป็นภาค จังหวัด อ าเภอ ต าบล แต่ละระดับมีเจ้าคณะ           

เป็นผู้ปกครองดูแล๓   

 การปกครองคณะสงฆ์ในระดับต่าง ๆ ใช้อ านาจหน้าที่ของมหาเถรสมาคมเป็นเครื่องมือ 

ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๑๘ มีความว่า “มาตรา ๑๘ มหาเถรสมาคมมีอ านาจหน้าที่ปกครองคณะ

สงฆ์ให้เป็นไปโดยเรียบร้อย เพ่ือการนี้ให้มีอ านาจตรากฎมหาเถรสมาคม ออกข้อบังคับ วางระเบียบ

หรือออกค าสั่ง โดยไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายและพระธรรมวินัย ใช้บังคับได้” 

 พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ มีเนื้อหาสาระส าคัญ กล่าวคือเป็นการ

ปรับปรุงบทบัญญัติว่าด้วยการสถาปนาสมเด็จพระสังฆราชเพียงองค์เดียว  ก าหนดอ านาจหน้าที่และ

การปฏิบัติงานของมหาเถรสมาคมให้ชัดเจน  ก าหนดให้มีรูปแบบการปกครองตามล าดับชั้น  ก าหนด

บทลงโทษผู้กระท าผิด ยกฐานะวัดให้ เป็นนิติบุคคล ซึ่งพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ (ฉบับที่  ๒)               

พ.ศ.๒๕๓๕ เป็นการปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๐๕ เพ่ือให้สอดคล้อง             

กับสภาพการณ์ในยุคปัจจุบัน 

 จากพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ที่ได้กล่าวมาข้างต้น เป็นการก าหนดให้พระสงฆ์มีกรอบ

กติกาในการปกครองดูแลกิจการต่าง ๆ ของคณะสงฆ์เอง ซึ่งมีหน่วยงานที่ส าคัญที่คอยก ากับดูแล

กิจการคณะสงฆ์ภายใต้กรอบกฎหมายซึ่งเรียกว่ากฎมหาเถรสมาคม ซึ่งมหาเถรสมาคมมีอ านาจหน้าที่

ดังต่อไปนี้๔  ๑. ปกครองคณะสงฆ์ให้เป็นไปโดยเรียบร้อยดีงาม  ๒. ปกครองและก าหนดการบรรพชา
                                                           

 ๓พระเทพปริยัติสุธี (วรวิทย์ คงฺคปญฺโญ), กำรคณะสงฆ์ และกำรศำสนำ, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๕), หน้า ๑๖. 

 ๔พระเมธีธรรมาภรณ์  (ประยู ร  ธมฺมจิตฺ โต ), กำรปกครองคณ ะสงฆ์ ไทย , พิมพ์ ครั้ งที่  ๙ , 

(กรุงเทพมหานคร : มูลนิธิพุทธธรรม, ๒๕๓๙), หน้า ๖-๑๒.   



  

 

๔ 

สามเณร ๓. ควบคุมและส่งเสริมการศาสนศึกษา การศึกษาสงเคราะห์ การเผยแผ่  การสาธารณ

สงเคราะห์ของคณะสงฆ์  ๔.รักษาหลักพระธรรมวินัยของพระพุทธศาสนา และ ๕. ปฏิบัติหน้าที่          

อ่ืน ๆ ตามท่ีบัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติหรือกฎหมายอื่น 

 เพ่ือการนี้  ให้มหาเถรสมาคมมีอ านาจตรากฎมหาเถรสมาคม ออกข้อบังคับ วางระเรียบ                 

ออกค าสั่ง มีมติหรือออกประกาศ โดยไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายและพระธรรมวินัยใช้บังคับได้ และ

จะมอบให้พระภิกษุใดหรือคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการเพ่ือรักษาหลักพระธรรมวินัย และ 

เพ่ือความเรียบร้อยดีงามของคณะสงฆ์  มหาเถรสมาคมจะตรากฎมหาเถรสมาคมเพ่ือก าหนดโทษหรือ

วิธีลงโทษการปกครองส าหรับพระภิกษุและสามเณรที่ประพฤติให้เกิดความเสียหายแก่ศาสนาและ 

การปกครองคณะสงฆ์ได้ 

 การปกครองคณะสงฆ์ทุกส่วนทุกชั้นให้มีเจ้าคณะมหานิกายและเจ้าคณะธรรมยุตปกครอง

บังคับบัญชาวัดและพระภิกษุสามเณรในนิกายนั้น ส่วนการปกครองคณะสงฆ์ส่วนภูมิภาค เจ้าคณะภาค            

มีอ านาจหน้าที่ปกครองคณะสงฆ์ในเขตภาคของตน ด าเนินการปกครองคณะสงฆ์ให้เป็นไปตาม             

พระธรรมวินัย และการปกครองคณะสงฆ์จังหวัด มีเจ้าคณะจังหวัดกรุงเทพมหานครและเจ้าคณะ

จังหวัดนอกจากกรุงเทพมหานครมีอ านาจหน้าที่ปกครองคณะสงฆ์ในเขตจังหวัดของตน ด าเนินการ

ปกครองคณะสงฆ์ให้เป็นไปตามพระธรรมวินัย กฎมหาเถรสมาคม ข้อบังคับ ระเบียบ ค าสั่ง มติ 

ประกาศ พระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช ค าสั่งของผู้บังคับบัญชาเหนือตน ควบคุมและส่งเสริมการ

รักษาความเรียบร้อยดีงาม ระงับอธิกรณ์ วินิจฉัยการลงนิคหกรรม วินิจฉัยข้ออุทธรณ์ค าสั่งหรือ            

ค าวินิจฉัยชั้นเจ้าคณะอ าเภอ  แก้ไขข้อขัดข้องของเจ้าคณะอ าเภอให้เป็นไปโดยชอบ   

 การปฏิบัติงานด้านการปกครองของพระสังฆาธิการระดับอ าเภอในเขตการปกครองคณะ

สงฆ์ภาค ๑๑ มีการปฏิบัติงานด้านการปกครอง ๖ ภารกิจ คือ (๑) ด าเนินการปกครองคณะสงฆ์ให้

เป็นไปตามพระธรรมวินัย กฎหมาย กฎมหาเถรสมาคม ข้อบังคับ ระเบียบ ค าสั่ง มติ ประกาศ              

พระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช ค าสั่งของผู้บังคับบัญชาเหนือตน  (๒) ควบคุมและส่งเสริมการรักษา

ความเรียบร้อยดีงาม การศาสนศึกษา การศึกษาสงเคราะห์  การเผยแผ่พระพุทธศาสนา                      

การสาธารณูปการ และการสาธารณสงเคราะห์ ให้ด าเนินไปด้วยดี  (๓) ระงับอธิกรณ์ วินิจฉัยการลง

นิคหกรรม วินิจฉัยข้ออุทธรณ์ค าสั่งหรือค าวินิจฉัยชั้นเจ้าคณะต าบล  (๔)  แก้ไขข้อขัดข้องของเจ้า

คณะต าบลให้เป็นไปโดยชอบ  (๕)  ควบคุมบังคับบัญชาเจ้าคณะและเจ้าอาวาส ตลอดถึงพระภิกษุ

สามเณรผู้อยู่ในบังคับบัญชาหรืออยู่ในเขตปกครองของตน และชี้แจงแนะน าการปฏิบัติหน้าที่ของผู้อยู่



  

 

๕ 

ในบังคับบัญชา ให้เป็นไปโดยความเรียบร้อย  และ(๖) ตรวจการและประชุมพระสังฆาธิการในเขต

ปกครองของตน ในและการปฏิบัติงานตามตามภารกิจดังกล่าว มีปัญหา พบว่า 

 พระสังฆาธิการที่มีต าแหน่งทางการปกครอง มีอายุพรรษาสูงวัย มีปัญหาสุขภาพ มี

ประสบการณ์และความสามารถในการปฏิบัติงานบริหารกิจการคณะสงฆ์น้อย  มีความรู้ความเข้าใจใน

พระธรรมวินัย กฎหมาย กฎมหาเถรสมาคม ข้อบังคับ ระเบียบ ค าสั่ง มติ ประกาศ พระบัญชาสมเด็จ

พระสังฆราช และค าสั่งผู้บังคับบัญชาเหนือตนยังไม่ลึกซึ้ง  โครงสร้างภาระงานของพระสังฆาธิการยังไม่

ชัดเจน  ระบบการท างานยังไม่เป็นรูปธรรมชัดเจน  ขาดความเข้มงวดในการควบคุมดูแลจริยาวัตรของ

พระสงฆ์อย่างใกล้ชิด  ไม่มีความต่อเนื่องในการด าเนินการควบคุมหรือส่งเสริมอย่างเป็นรูปธรรม ระบบ

การบริหารจัดการรายได้ของวัดยังไม่ชัดเจน การควบคุมการก่อสร้างยังไม่มีมาตรการที่ชัดเจน การ

ส่งเสริมการศึกษาของพระภิกษุสามเณรยังไม่มีระบบการสร้างแรงจูงใจในการเรียนนักธรรม-บาลี การ

ส่งเสริมการเผยแผ่หลักธรรมไม่มีเอกภาพในการปฏิบัติ  

 นอกจากนั้นพระสังฆาธิการต้องพัฒนาทักษะเทคนิค วิธีการและหลักจิตวิทยาในการ
สร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ยังต้องพัฒนาความรู้ความเข้าใจในกฎหมายและเทคนิควิธีในการ
สืบสวนสอบสวน และไม่ชัดเจนในเรื่องกฎหมายบ้านเมืองที่มีส่วนเชื่อมโยงกับพระธรรมวินัย กฎมหา
เถรสมาคม ขาดความมั่นใจในการตัดสินใจอธิกรณ์ที่เกิดขึ้น ขาดประสบการณ์และความสามารถใน
การน าความรู้วิชาการสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น   ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านมี
จ ากัด ระบบการรายงานผลการปฏิบัติงานยังไม่ชัดเจน การแก้ไขปัญหายังไม่ เป็นระบบ การ
ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ยังไม่สอดคล้องกับภาระงาน และมีทักษะการใช้เครื่องมือสื่อสาร
เทคโนโลยีสมัยใหม่น้อย มีความรู้ความเข้าใจในการควบคุมบังคับบัญชาคณะสงฆ์ไม่ลึกซ้ึงเพียงพอ ยัง
ขาดเทคนิคในการบริหารจัดการบุคคล และไม่สามารถน านโยบายสู่การปฏิบัติให้เป็นไปตามเป้าหมาย
ที่ก าหนด ขาดความเข้มงวดในการควบคุมบังคับบัญชา การร่วมมือในการวางแผนปกครองร่วมกับ
คณะสงฆ์มีน้อย อายุวัยพรรษาต่างกันมาก ยากแก่การควบคุมบังคับบัญชา ระบบการตรวจการคณะ
สงฆ์ที่ยังไม่ชัดเจน การนัดประชุมหารือกันยังไม่เป็นทางการ ขาดรูปแบบการตรวจการเป็นการ
เฉพาะที่ชัดเจน ภารกิจของพระสังฆาธิการมีมาก ท าให้การนัดประชุมแต่ละครั้งมาไม่ครบทุกรูป  การ
ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลการด าเนินงานยังไม่ทั่วถึง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของพระครูสันติธรร
มาภิรัต (บุญชัย   สนฺติกโร) ได้วิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการปกครองคณะสงฆ์ในเขตปกครองคณะ
สงฆ ์ภาค ๑๕  พบว่า คณะสงฆ์ยังขาดบุคลากรที่มีคุณภาพ มีการใช้อ านาจในการปกครอง ขาดความ
ยุติธรรม และขาดความร่วมมือกันของบุคลากรในคณะสงฆ์ มีนโยบายที่ไม่สอดคล้องกับแผนการ
ปฏิบัติงาน ขาดแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน  ผู้บริหารขาดความรัดกุมในการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 
ขาดงบประมาณเพ่ือสนับสนุนการปกครองคณะสงฆ์ และขาดความรู้ด้านเทคโนโลยีเพ่ือการสื่อสาร



  

 

๖ 

เพ่ือการพัฒนา๕ และสอดคล้องกับงานวิจัยของพระครูสุตธรรมพิทักษ์ (น้้ำผึ้ง สุธมฺโม) ได้วิจัยเรื่อง 
กำรพัฒนำกำรปกครองคณะสงฆ์ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พบว่ำ กำรขำดแคลนบุคลำกร บุคลำกรไม่
ตั้งใจท้ำงำนเพรำะขำดแรงกระตุ้น๖   
 จากสภาพปัญหาดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจในการศึกษาการพัฒนา

ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการปกครองของพระสังฆาธิการระดับอ าเภอ ในเขตการปกครอง

คณะสงฆ์ ภาค ๑๑  เพ่ือน าข้อมูลมาใช้เป็นข้อมูลพ้ืนฐานในการเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้าน

การปกครองของพระสังฆาธิการ และเป็นข้อมูลในการวางแผนให้การปฏิบัติงานด้านการปกครองของ

พระสังฆาธิการระดับอ าเภอและระดับอ่ืน ๆ ให้มีประสิทธิภาพต่อไป 
 

๑.๒ วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 
 ๑.๒.๑  เพ่ือศึกษาสภาพปัจจุบัน และปัญหาอุปสรรคการปฏิบัติงานของพระสังฆาธิการ   

ระดับอ าเภอ ในเขตการปกครองคณะสงฆ์ ภาค ๑๑ 

 ๑.๒.๒  เพ่ือศึกษาหลักพุทธธรรมและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้านการปกครอง  

ของพระสังฆาธิการ 

 ๑.๒.๓  เพ่ือน าเสนอแนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการปกครองของ  

พระสังฆาธิการระดับอ าเภอ ในเขตการปกครองคณะสงฆ์ ภาค ๑๑ 
 

๑.๓ ปัญหำที่ต้องกำรทรำบ 
 เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์การวิจัย ผู้วิจัยจึงไดต้ั้งค าถามการวิจัยไว้ ดังนี้ 

 ๑.๓.๑  สภาพปัจจุบัน และปัญหาอุปสรรคการปฏิบัติงานของพระสังฆาธิการระดับอ าเภอ

ในเขตการปกครองคณะสงฆ์ ภาค ๑๑ เป็นอย่างไร 

                                                           
๕พระครูสันติธรรมาภิรัต (บุญชัย สนฺติกโร),  “การพัฒนารูปแบบการปกครองคณะสงฆ์ในเขตปกครอง

คณะสงฆ์ ภาค ๑๕”,  วิทยำนิพนธ์ปริญญำพุทธศำสตรดุษฎีบัณฑิต (สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ), (บัณฑิต

วิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๘).     

 ๖พระครูสุตธรรมพิทักษ์ (น้ าผึ้ง สุธมฺโม), การพัฒนาการปกครองคณะสงฆ์ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์, 
วิทยำนิพนธ์พุทธศำสตรดุษฎีบัณฑิต (สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ), (บัณฑิตวิทยลัย : มหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย, ๒๕๕๘). 

  



  

 

๗ 

 ๑.๓.๒ หลักพุทธธรรม และทฤษฎีที่ เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้านการปกครอง             

ของพระสังฆาธิการ ควรมีอะไรบ้าง 

 ๑.๓.๓  แนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการปกครองของพระสังฆาธิการ
ระดับอ าเภอ ในเขตการปกครองคณะสงฆ์ ภาค ๑๑ ที่เหมาะสม ควรเป็นอย่างไร 
 

๑.๔ ขอบเขตกำรวิจัย 
 ๑.๔.๑  ขอบเขตด้ำนเนื้อหำ 

 ในการวิจัยครั้งนี้  ผู้วิจัยได้ก าหนดขอบเขตด้านเนื้อหาตามประเด็นที่ศึกษาเกี่ยวกับ          

สภาพการปฏิบัติงานด้านการปกครอง ปัญหาและอุปสรรคการปฏิบัติงานด้านการปกครอง ได้แก่    

ด้านการด าเนินการปกครองคณะสงฆ์ ด้านการควบคุมและส่งเสริมกิจการคณะสงฆ์ ด้านการระงับ

อธิกรณ์ชั้นเจ้าคณะต าบล ด้านการแก้ไขข้อขัดข้องของเจ้าคณะต าบล ด้านควบคุมบังคับบัญชา         

คณะสงฆ์  ด้านการตรวจการคณะสงฆ์และประชุมพระสังฆาธิการ  หลักพุทธธรรมและทฤษฎีที่

เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการปกครอง และการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน

ด้านการปกครองของพระสังฆาธิการระดับอ าเภอ ในเขตการปกครองคณะสงฆ์  ภาค ๑๑  

 ๑.๔.๒ ขอบเขตด้ำนตัวแปร 

  ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยก าหนดตัวแปรส าหรับการวิจัยในครังนี้  คือ   

   ๑) ตัวแปรต้น คือ   

    ๑.๑) สภาพการปฏิบัตงานของพระสังฆาธิการระดับอ าเภอ  

    ๑.๒) การใช้อิทธิบาท ๔ ในการพัฒนาการปฏิบัติงานด้านการปกครองของ 

พระสังฆาธิการระดับอ าเภอ ในเขตการปกครองคณะสงฆ์ ภาค ๑๑ 

    ๑.๓) การปฏิบัติงานด้านการปกครอง ๖ ด้าน คือ ด้านการด าเนินการปกครอง

คณะสงฆ์ ด้านการควบคุมและส่งเสริมกิจการคณะสงฆ์ ด้านการระงับอธิกรณ์ชั้นเจ้าคณะต าบล             

ด้านการแก้ไขข้อขัดข้องของเจ้าคณะต าบล ด้านควบคุมบังคับบัญชาคณะสงฆ์  ด้านการตรวจการคณะ

สงฆ์และประชุมพระสังฆาธิการ   

   ๒) ตัวแปรตาม คือ ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการปกครองของพระสังฆาธิการ

ระดับอ าเภอ ในเขตการปกครองคณะสงฆ์ ภาค ๑๑ ประกอบด้วยระดับประสิทธิภาพในการพัฒนาการ

ปฏิบัติงานด้านการปกครอง ๖ ด้าน และระดับประสิทธิภาพในการใช้อิทธิบาท ๔ ในการปฏิบัติงาน 

  



  

 

๘ 

 ๑.๔.๓ ขอบเขตด้ำนประชำกร/ผู้ให้ข้อมูลส ำคัญ 

   ๑.๔.๓.๑  ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ   

     ๑)  ผู้ ให้ข้อมูลส าคัญในการสัมภาษณ์  คือ  พระสังฆาธิการในเขต             

การปกครองคณะสงฆ์ ภาค ๑๑ ใน ๘ ระดับ ได้แก่ ๑) พระสังฆาธิการระดับภาค ๒) พระสังฆาธิการ

ระดับจังหวัด ๓) พระสังฆาธิการระดับอ าเภอ  ๔) พระสังฆาธิการระดับต าบล ๕) พระเลขานุการเจ้าคณะ

อ าเภอ ๖) ข้าราชการที่ เกี่ยวข้อง  ๗) ผู้ทรงคุณวุฒิหรือนักวิชาการ ๘) ผู้น าชุมชน ในเขตจังหวัด

นครราชสีมา  จังหวัดชัยภูมิ  จังหวัดบุรีรัมย์  และจังหวัดสุรินทร์ จ านวน ๒๕ รูป หรือคน      

      ๒)  ผู้ทรงคุณวุฒิในการสนทนากลุ่ม  ได้แก่ เลขานุการเจ้าคณะภาค ๑๑  

พระสังฆาธิการ ข้าราชการที่ เกี่ยวข้อง  นักวิชาการที่มีความเชี่ยวชาญในด้านการปฏิบัติงานด้าน                

การปกครองคณะสงฆ์ ในจังหวัดนครราชสีมา  จังหวัดชัยภูมิ  จังหวัดบุรีรัมย์  และจังหวัดสุรินทร์  จ านวน  

๑๐  รูป หรือคน  

   ๑.๔.๓.๒  ประชากร  คือ พระสังฆาธิการระดับอ าเภอ ได้แก่ เจ้าคณะอ าเภอ

และรองเจ้าคณะอ าเภอ ในเขตการปกครองคณะสงฆ์ ภาค ๑๑ จ านวน ๔ จังหวัด ได้แก่  จังหวัด

นครราชสีมา  จังหวัดชัยภูมิ  จังหวัดบุรีรัมย์ และจังหวัดสุรินทร์  จ านวน ๑๘๐ รูป๗     

 ๑.๔.๔ ขอบเขตด้ำนพื้นที่ 

 ผู้วิจัยก าหนดเลือกพ้ืนที่วิจัยในเขตปกครองคณะสงค์ ภาค ๑๑ ของพระสังฆาธิการระดับ

อ าเภอใน ๔ จังหวัด  คือ  จังหวัดนครราชสีมา  จังหวัดชัยภูมิ  จังหวัดบุรีรัมย์  และจังหวัดสุรินทร์   

 ๑.๔.๕ ขอบเขตด้ำนระยะเวลำ 

 ผู้วิจัยก าหนดช่วงเวลาในการท าวิจัยครั้งนี้  ระหว่างตั้งแต่เดือนมกราคม  ๒๕๕๘ – 

ธันวาคม  ๒๕๕๙ รวม ๒๔ เดือน 
 

๑.๕  นิยำมศัพท์เฉพำะที่ใช้ในกำรวิจัย 
 กำรพัฒนำประสิทธิภำพ  หมายถึง กระบวนกำรในกำรเปลี่ยนแปลงสร้ำงสรรค์

ควำมก้ำวหน้ำในกำรปฏิบัติงำนด้ำนกำรปกครองคณะสงฆ์ ในเขตกำรปกครองคณะสงฆ์ภำค ๑๑  
ด้วยวิธีกำรพัฒนำที่สมดุล ใช้วิธีกำรบูรณำกำรระหว่ำงหลักพุทธธรรม คือ หลักอิทธิบำท ๔ และทฤษฎี

                                                           

 ๗ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ,  ท ำเนียบพระสังฆำธิกำร,  (กรุงเทพมหานคร : ส านักงาน

พระพุทธศาสนาแห่งชาติ,  ๒๕๕๕),  หน้า  ๑๖-๒๔.  



  

 

๙ 

ที่เหมำะสมสอดคล้องกัน คือ แนวคิดวงล้อเดมมิง หรือ PDCA  เพ่ือให้กำรปฏิบัติงำนด้ำนกำรปกครอง
ของพระสังฆำธิกำรระดับอ้ำเภอได้ผลตำมวัตถุประสงค์หรือเป้ำหมำยที่ตั้งไว้  

  กำรปฏิบัติงำนด้ำนกำรปกครอง  หมายถึง การปฏิบัติงานด้านการปกครองของพระ

สังฆาธิการระดับอ าเภอ ในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๑ ตามอ านาจหน้าที่ปกครองคณะสงฆ์ ตาม

กฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ ๒๓ (พ.ศ. ๒๕๔๑)  ว่าด้วยระเบียบการปกครองคณะสงฆ์ อันประกอบด้วย 

        ๑. ด้านการด าเนินการปกครองคณะสงฆ์  ให้เป็นไปตามพระธรรมวินัย กฎหมาย กฎมหาเถร

สมาคม ข้อบังคับ ระเบียบ ค าสั่ง มติ ประกาศ พระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช ค าสั่งของผู้บังคับบัญชา

เหนือตน 

 ๒. ด้านการควบคุมและส่งเสริมกิจการคณะสงฆ์  ควบคุมและส่งเสริมการรักษาความ

เรียบร้อยดีงาม การศาสนศึกษา การศึกษาสงเคราะห์ การเผยแผ่พระพุทธศาสนา การสาธารณูปการ 

และการสาธารณสงเคราะห์ ให้ด าเนินไปด้วยดี 

 ๓. ด้านการระงับอธิกรณ์ชั้นเจ้าคณะต าบล  วินิจฉัยการลงนิคหกรรม วินิจฉัยข้ออุทธรณ์

ค าสั่งหรือค าวินิจฉัยชั้นเจ้าคณะต าบล 

 ๔. ด้านแก้ไขข้อขัดข้องของเจ้าคณะต าบลให้เป็นไปโดยชอบ  

 ๕. ควบคุมบังคับบัญชาเจ้าคณะและเจ้าอาวาส ตลอดถึงพระภิกษุสามเณรผู้อยู่ในบังคับ

บัญชาหรืออยู่ในเขตปกครองของตน และชี้แจงแนะน าการปฏิบัติหน้าที่ของผู้อยู่ในบังคับบัญชา        

ให้เป็นไปโดยความเรียบร้อย 

 ๖. ด้านการตรวจการคณะสงฆ์และประชุมพระสังฆาธิการในเขตปกครองของตน 

 พระสังฆำธิกำรระดับอ ำเภอในเขตปกครองคณะสงฆ์ภำค ๑๑   หมายถึง  พระภิกษุผู้ด ารง

ต าแหนงเจ้าคณะอ าเภอและรองเจ้าคณะอ าเภอ (มหานิกาย)  ตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๐๕ 

แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ และกฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ ๒๓ 

(พ.ศ. ๒๕๔๑) ว่าด้วยระเบียบการปกครองคณะสงฆ์  ในจังหวัดนครราชสีมา จังหวัดชัยภูมิ  จังหวัด

บุรีรัมย์  และจังหวัดสุรินทร์ 

 

 

 

 

 



  

 

๑๐ 

๑.๖  ประโยชน์ที่ได้รับจำกกำรวิจัย 
  ๑.๖.๑ ได้รู้และเข้าใจสภาพปัจจุบัน และปัญหาอุปสรรคการปฏิบัติงานของพระสังฆาธิ

การระดับอ าเภอ ในเขตการปกครองคณะสงฆ์  ภาค ๑๑ 

  ๑.๖.๒ ได้หลักพุทธธรรม และทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้านการปกครอง            

ของพระสังฆาธิการ 

 ๑.๖ .๓  ได้ แนวทางการพัฒ นาประสิทธิภ าพการปฏิบั ติ งานด้ านการปกครอง                      

ของพระสังฆาธิการระดับอ าเภอ ในเขตการปกครองคณะสงฆ์  ภาค ๑๑ อันจะน าข้อมูลไปใช้ในการ

ก าหนดนโยบายหรือแนวปฏิบัติที่ดขีองพระสังฆาธิการต่อไป           

 ๑.๖.๔ ผลการวิจัยสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน              

ของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือลักษณะเดียวกันได้ 

 

 



บทท่ี ๒ 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 

 การศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการปกครองของพระสังฆาธิการ
ระดับอ าเภอ ในเขตการปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๑ ผู้วิจัยได้ก าหนดขอบเขตแนวคิดและทฤษฎีต่าง ๆ          
ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งประกอบด้วย 

 ๒.๑ แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนา 
  ๒.๑.๑ แนวคิดการพัฒนา 
  ๒.๑.๒ ทฤษฎีการพัฒนา 
 ๒.๒ แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 
  ๒.๒.๑  ความหมายของประสิทธิภาพ 

  ๒.๒.๒  แนวคิดเกี่ยวกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 

  ๒.๒.๓  ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 
  ๒.๒.๔  ทฤษฎีประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 
 ๒.๓ แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหาร 
  ๒.๓.๑ แนวคิดการบริหารที่ส่งเสริมประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 
  ๒.๓.๒ ทฤษฎีการบริหารที่ส่งเสริมประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 
 ๒.๕ แนวคิดเก่ียวกับการปฎิบัติงานด้านการปกครองคณะสงฆ์ 
 ๒.๖ แนวคิดเก่ียวกับพระสังฆาธิการ 
 ๒.๗ หลักธรรมพุทธรรมที่เก่ียวกับการพัฒนาประสิทธิภาพ 
 ๒.๘  พ้ืนที่เขตการปกครองคณะสงค์ภาค  ๑๑ 
 ๒.๙  งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  
 ๒.๑๐  กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

๒.๑ แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนา 
 ๒.๑.๑ แนวคิดการพัฒนา 
 ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิดการพัฒนาจากทัศนะของ นักวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิที่หลากหลาย ซึ่ง
ประมวลเนื้อหา ดังนี้  



 ๑๒ 

 ค าว่า “พัฒนา” ในภาษาไทย มาจาก “วฑฺฒน” ในภาษาบาลี และ “วรธน” ในภาษา 
สันสกฤต แปลว่า ความเจริญ๑ หลักการพัฒนานี้ ในทางพระพุทธศาสนาเน้นพัฒนาคนและสังคมอย่าง
สัมพันธ์ควบคู่กัน ไปและเป็นปัจจัยต่อกัน โดยค านึงถึงธรรมชาติแวดล้อมพร้อมไปด้วย ตามหลักการที่
จัดไว้เป็นระบบ อย่างครบถ้วนชัดเจน พระพุทธศาสนามุ่งเน้นการพัฒนามนุษย์เป็นส าคัญโดยมุ่ง
พัฒนา ๔ ด้าน คือ ด้านกาย ศีล จิต และปัญญา๒ นอกจากนี้ค าว่า “พัฒนา” หรือ “วฒฺนา” ในภาษา
บาลีนั้นแปลว่า รก คือ รกอย่าง หนาแน่น เช่น รกหญ้า ผมบนศีรษะรก ก็เรียกว่าพัฒนา คือเป็นความ
เจริญด้วยเหมือนกัน ถ้าบุคคลมี ความประพฤติหรือการกระท าที่ไม่มีประโยชน์อะไรในโลกนี้ ก็เรียกว่า 
คนท าโลกให้รก รวมความค าว่า “พัฒนา” แปลว่า ท าให้รก หรือสร้างความรก ถ้าจะให้รกไปด้วยคนดี 
หรือทรัพยากรมนุษย์ที่ดีแล้ว จ าเป็นต้องส่งเสริมปลูกสร้าง ทัศนคติโดยต้องพัฒนาทางจิต ซึ่งเป็นผู้น า
ของกาย ถ้าจะให้รกไปด้วย ปัญหายุ่งยาก รกไปด้วยความโกลาหลวุ่นวาย ก็ต้องพัฒนาวัตถุ การ
พัฒนาที่สมบูรณ์แบบจ าเป็นต้อง พัฒนาให้ครบทั้ง ๒ ด้าน กล่าวคือ ควรพัฒนาทั้งทางวัตถุและทาง
จิตใจให้ควบคู่และทัศนคติ โดยเฉพาะ ทัศนคติเป็นการพัฒนาทางด้านจิตใจจะต้องเน้นเป็นพิเศษ 
เพราะการพัฒนาถูกต้องดีแล้ว ก็จะสามารถ ควบคุมการพัฒนาทางด้านวัตถุให้เป็นไปในทิศทางที่
ถูกต้องได้และการพัฒนาจิตที่ถูกต้องก็คือ พัฒนา จิตให้มีธรรมเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจจนกระทั่ง
พัฒนาจิตให้มีสมาธิ ตั้งมั่น มั่นคง สะอาด สว่าง จาก กิเลสเครื่องเศร้าหมองทั้งหลาย จนเป็นจิตที่ควร
แก่การท างาน สามารถจะน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้๓ อย่างไรก็ดีการพัฒนา เป็นการกระท าเพ่ือให้มี
การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น และการ เปลี่ยนแปลงนั้น จะต้องเป็นไปในทางที่ดีขึ้น หรือดีกว่าสภาพที่
เป็นอยู่ และการพัฒนา เมื่อน ามา วิเคราะห์แล้ว จะเห็นว่ามีการให้ความหมายตามแนวทาง ๓ แนว 
คือ ในแง่ของความก้าวหน้า ในแง่ที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนเพ่ือให้เกิดความเจริญ และในแง่ของ
วิธีการในการด าเนินการพัฒนา๔ โดย เป้าหมายของการพัฒนา คือ การปลดปล่อยตนเองให้พ้นจาก
ความทุกข์ทั้งทางกายและทางจิตใจ โดยการให้ความส าคัญกับความสุขทางจิตใจอันเกิดจากความมี
อิสรภาพที่พ่ึงตนเองได้ และความเข้มแข็งของ บุคคลและสังคม ซึ่งเป็นเครื่องชี้ให้เห็นระดับของการ
พัฒนาประการหนึ่งในบรรดาตัวชี้วัด ๔ ประการ๕ คือ  
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 ๑๓ 

 ๑. พัฒนากาย มีการพัฒนาทางกายภาพ อันได้แก่ มีร่างกายแข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้ 
เจ็บ ไม่ขาดอาหาร มีเสื้อผ้า ที่อยู่อาศัยยาบรรเทารักษาโรคมีสภาพแวดล้อมทั้งทางธรรมชาติและ
สังคมท่ีด ี 
 ๒. พัฒนาศีล มีการพัฒนาด้านระเบียบ กฎเกณฑ์กฎหมายอันเป็นกติกาในการอยู่ร่วมกัน 
ในสังคมที่ให้ความสงบสุข เป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย สามารถขจัดข้อขัดแย้งและจัดสรรผลประโยชน์ได้
อย่าง ยุติธรรม โดยเฉพาะเป็นกติกาที่อยู่ในจิตส านึกของผู้คนที่เรียกว่าเป็นการพัฒนาสังคม 
 ๓. พัฒนาจิต มีการพัฒนาจิตใจ ด้วยการฝึกอบรมจิตใจให้สมบูรณ์ด้วยคุณสมบัติทั้ง ๓ ด้าน 
คือ คุณภาพจิต สมรรถภาพจิต และสุขภาพจิต 
  ๓.๑ คุณภาพจิต เป็นจิตที่มีพ้ืนฐานที่ดีอันได้แก่มีเมตตา มีความรัก ความเป็นมิตร ความ
ปรารถนาประโยชน์สุขแก่ผู้อ่ืน มีความกรุณา มีใจเสียสละแบ่งปันมีน้ าใจเผื่อแผ่โอบอ้อมอารีย์  
  ๓.๒ สมรรถภาพจิต เป็นจิตที่มีความสามารถ เนื่องจากถูกฝึกให้มีสติความพากเพียรสู้
งาน มีความอดทนมีสมาธิแน่วแน่ มีสัจจะเอาจริงเอาจังมีความเด็ดเดี่ยวต่อปณิธานและอุดมการณ์            
ในใจ  
  ๓.๓ สุขภาพจิต เป็นจิตที่มีสุขภาพดีมีจิตใจเป็นสุข สดชื่น ร่าเริง เบิกบาน ปลอด โปร่ง 
สงบ ผ่องใส ไม่ขุ่นมัว  
 ๔. พัฒนาปัญญา มีการพัฒนาปัญญา อันได้แก่ ความรู้ความเข้าใจในศิลป์และศาสตร์ต่าง ๆ 
อย่างไม่มีอคติมีความรู้ความเข้าใจโลกและชีวิตตามความเป็นจริงรู้เท่าทันธรรมดาของสังขารคือ  โลก
และชีวิต ถึงขั้นท าจิตให้เป็นอิสระหลุดพ้นจากความทุกข์โดยสมบูรณ์  
 การพัฒนาเป็นกระบวนการที่มีมิติหลากหลายและเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญ  
หลายอย่างได้แก่โครงสร้างทางสังคมทัศนคติของประชาชนสถาบันของชาติขณะเดียวกันก็เร่งความ  
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจการลดความไม่เท่าเทียมกันและการขจัดความยากจนการพัฒนามี
ความหมาย กว้างมากมักใช้ในความหมายการพัฒนาประเทศโลกที่สามแต่ถ้าจะเข้าใจได้ดีก็ต้อง
หมายถึงประเทศที่ พัฒนาแล้วด้วยเนื่องจากประเทศที่พัฒนาแล้วมาถึงจุดที่ตระหนักในศักยภาพของ
มนุษย์นานแล้วและได้เรียนรู้ถึงความไม่เท่าเทียมกันและการบรรเทา๖ การพัฒนาที่พ่ึงพิงโลกภายนอก
ก็มีทั้งข้อดี ข้อเสีย มี โอกาสทั้งที่จะเกิดความหายนะหรือเจริญรุ่งเรืองบางคนอาจได้ยินว่ามีการพัฒนา
เกิดขึ้นแล้วทว่ามองดู จริงๆ แล้ว อาจยังไม่ใช่ความยากจนยังมีมิติที่ลึกกว่านั้นอีก ชาวนายังคงต่อสู้
เพ่ือความอยู่รอดจากการขาดท่ีดินท ากินสลัมผุดขึ้นเต็มเมืองคนร่ ารวยเป็นคนให้กู้เงินและเจ้าของที่ดิน
ท่ามกลางความยากล าบาก ในการเพาะปลูกของชาวนาที่สภาพแวดล้อมไม่เอ้ืออ านวยและเต็มไปด้วย
ความเสี่ยงการวัดจากดัชนี บางอย่างอาจบอกได้ว่าการปรับปรุงดีขึ้นในบางด้านเช่นด้านเศรษฐกิจช่วง
อายุขัยการลดอัตราการตาย ของเด็กทารกแต่บางด้านอาจยิ่งแย่ลงกว่าเดิมเช่นภาระหนี้การท าลาย
สภาพแวดล้อมและความเหลื่อมล้ า ยิ่งมีคนอ้างแนวคิดของการพัฒนามากเท่าใดก็ยิ่งสับสนค าว่า“การ
พัฒนา” มีหลายความหมายการ พัฒนามีแนวคิดและการกระท าที่เปลี่ยนแปลงมาตลอดแต่ก่อนที่จะ
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 ๑๔ 

กล่าวถึงความหมายใหม่ในปัจจุบัน นั้นขอกล่าวถึงประวัติของแนวคิดในการพัฒนาเสียก่อน๗ การน า
การพัฒนาไปปฏิบัติส่วนใหญ่หาทางเพ่ิมและก าหนดทิศทางการเปลี่ยนแปลงซึ่งเป็นรากฐานของการ
ก าหนดจุดมุ่งหมายของการพัฒนา นอกจากนี้ยังมีการประเมินขอบเขตของการเปลี่ยนแปลงตาม
ทิศทางที่เกิดขึ้นจริงหรือควรจะเกิดขึ้นใน บรรดาปัญหาเหล่านี้มีประเด็นหลักอันหนึ่งคือใครควรเป็นผู้
ตัดสินใจก าหนดทิศทางและก าหนดลักษณะ ของการเปลี่ยนแปลงประวัติของแนวคิดในการพัฒนา
อาจจ าแนกได้เป็น ๒ ยุค คือยุคแรกที่เน้นการ พัฒนาเศรษฐกิจและยุคหลังจากนั้น๘ 
 อย่างไรก็ตาม การพัฒนาทุกอย่างจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นก่อนแล้วจะต้องมีสิ่งอ่ืน 
หรือลักษณะอ่ืนเข้ามาผสม จึงจะเรียกการเปลี่ยนแปลงนั้นว่า “การพัฒนา” โดยลักษณะที่เพ่ิมเข้ามา
นั้น ที่ส าคัญ คือ ทิศทางของการเปลี่ยนแปลงที่ก าหนดไว้ล่วงหน้า๙ และในการพัฒนาประสิทธิภาพ
และคุณภาพของการด าเนินงานมีทฤษฎีสากลซึ่งเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวาง ได้แก่ “วงล้อเดมมิ่ง” 
ที่ พัฒนาขึ้นโดย นักวิทยาศาสตร์ชาวอเมริกัน ต่อมาได้น าไปเผยแพร่ที่ประเทศญี่ปุุนจนประสบ
ความส าเร็จ เป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลาย โดยวงล้อเดมมิ่ง หรือวงล้อ PDCA คือวิธีการที่เป็นขั้นตอน
ในการท างานให้งานเสร็จอย่างถูกต้องอย่างมีประสิทธิภาพและเชื่อถือได้ซึ่งประกอบด้วย การวางแผน 
(Plan) การน าแผนไปสู่การปฏิบัติ(Do) การตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน (Check) และการปฏิบัติการ
แก้ไขปัญหาที่ท าให้งานไม่บรรลุเป้าหมายตามแผนที่วางไว้(Act) ดังนั้นการหมุนวงล้อเดมมิ่ง (PDCA) 
อย่างต่อเนื่อง จึงเป็นสิ่งส าคัญที่ท าให้การบริหารงานบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้อย่างมีประสิทธิภาพ๑๐ ซึ่ง
แนวความคิดในการแก้ปัญหา (Problem Solving) และการพัฒนากระบวนการ (Process 
Improvement) อย่างต่อเนื่อง ถือว่าเป็นแนวคิดพ้ืนฐานของวิธีการต่าง ๆ ที่ มีอยู่ ในปัจจุบัน 
กระบวนการแก้ไขปัญหาประกอบด้วย๑๑  
 ๑. Plan คือการวางแผน จะครอบคลุมในเรื่องการก าหนดวัตถุประสงค์เป้าหมาย วิธีการ  
แก้ไขและจัดท า แผนด าเนินงาน ในบรรดาองค์ประกอบทั้ง ๔ ของวงจร PDCA นั้น ขั้นตอนการ
วางแผน เป็นเรื่องส าคัญที่สุด แต่ไม่ได้หมายความว่า ไม่ว่าการด าเนินการในขั้นตอนที่เหลือจะเป็น
อย่างไร ขอให้การวางแผนถูกต้องก็พอ แต่เนื่องจากทุกสิ่งทุกอย่างต้องอาศัยแผน ดังนั้นถ้าแผนไม่ดี
เสียแล้ว งานอ่ืนก็ ไม่ดีด้วย ซึ่งถ้าแผนเดิมมีการวางแผนอย่างดีการแก้ไขก็มีน้อยและกิจกรรมต่างๆ ก็
สามารถด าเนินได้อย่างมีประสิทธิภาพมากกว่า ในการจัดท าแผนจ าเป็นจะต้องมีการระบุข้อจ ากัดของ
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 ๑๕ 

ทรัพยากรที่มีและผลที่มีต่อแผน เช่น ทรัพยากรมนุษย์วัตถุดิบ และเงินทุน ระยะเวลาที่เกี่ยวข้อง และ
พิจารณาหาวิธีการ ที่เป็นไปได้ภายใต้ข้อจ ากัดดังกล่าว ถ้าเป็นไปได้ควรตรวจสอบความเป็นไปได้ใน
การผ่อนคลายข้อจ ากัด ดังกล่าวด้วย ควรมีการพิจารณาข้อเสนอต่างๆ ก่อนที่จะก าหนดเลือกใช้
ข้อเสนอที่ดีที่สุดให้เป็น แผนปฏิบัติการ ในแผนควรก าหนดวิธีการต่าง ๆ ที่ใช้เพ่ือการตรวจสอบว่า
แผนดังกล่าวมีการวางแผนที่ดี และมีการปฏิบัติตามแผนอย่างถูกต้อง 
 ๒. Do คือการลงมือปฏิบัติหลังจากจบจากการวางแผนแล้วก็เข้าสู่ขั้นตอนการปฏิบัติงาน  
หรือด าเนินงานขั้นตอนต่าง ๆ ที่เสนอไว้ควรน าไปปฏิบัติเพ่ือให้มั่นใจว่ามีการปฏิบัติการตามแผนที่วาง 
ไว้สิ่งที่ต้องค านึงถึงในขั้นตอนนี้คือ  
  ๒.๑ สร้างความมั่นใจว่าผู้รับผิดชอบด าเนินการ ตระหนักถึงวัตถุประสงค์และความ
จ าเป็นของงานอย่างถ่องแท้  
  ๒.๒ ให้ผู้รับผิดชอบรับรู้เนื้อหา และด าเนินการตามแผนที่ก าหนด  
  ๒.๓ ให้มีการศึกษา และฝึกอบรม เพ่ือด าเนินการตามแผนอย่างถูกต้อง  
  ๒.๔ จัดหาทรัพยากรที่จ าเป็นตามท่ีก าหนด และเม่ือต้องการ 
 ๓. Check คือการตรวจสอบผลการปฏิบัติ เมื่อท าการตรวจสอบผลการด าเนินงานตามแผน 
เพ่ือให้สามารถเข้าใจปัญหาที่เกิดขึ้น และด าเนินการแก้ไขจนได้กระบวนการหรือวิธีการปฏิบัติงานที่
สามารถก าหนดเป็นมาตรฐาน ควรมีการประเมินสองด้านและเป็นอิสระซึ่งกันและกัน ดังนี้ 
  ๓.๑ มีการด าเนินงานตามแผนอยา่งถูกต้องหรือไม ่
  ๓.๒ เนื้อหาของแผนมีสาระเพียงพอหรือไม่  ถ้าวัตถุประสงค์ของงานไม่บรรลุนั่น
หมายความว่าสภาพเงื่อนไขไม่เป็นไปตามข้อ ๓.๑ หรือข้อ ๓.๒ หรือทั้งสองข้อเป็นสิ่งที่จ าเป็นที่ต้อง
พิจารณาว่าอยู่ในกรณีใด เพราะการแก้ไขท่ีต้องการใน แต่ละข้อจะแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง  
 ๔. Act คือการปฏิบัติตามผลการตรวจสอบ หรือแก้ไข การปฏิบัติการใดๆ ที่เหมาะสมตาม 
ผลลัพธ์ที่ได้จากขั้นตอนการตรวจสอบหากผลลัพธ์ไม่เป็นไปตามเปูาหมายจะต้องท าการปรับปรุงแก้ไข 
ในกรณีผลลัพธ์เป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ให้จัดท าเป็นมาตรฐานซึ่งเรียกข้ันตอนนี้ว่าการน าไปปฏิบัติ 
และก าหนดเป็นมาตรฐาน (Action) พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานฉบับ ได้ให้ความหมายของค า
ว่าศักยภาพไว้ว่า “ศักยภาพ หมายถึง ภาวะแฝง อ านาจหรือคุณสมบัติที่แฝงอยู่ในสิ่งต่างๆ อาจท าให้
พัฒนาหรือให้ ปรากฏเป็นสิ่งที่ประจักษ์ได้เช่น เขามีศักยภาพในการท างานสูง น้ าตกขนาดใหญ่มี
ศักยภาพในการให้ พลังงานได้มาก”๑๒ ศักยภาพ เป็นการรู้จักตัวเองว่าก าลังท าอะไรอยู่ และสิ่งที่ท า
อยู่นั้นถูกต้องหรือไม่ จงคิดดี ท าอะไรอย่างมีสติ และน าสิ่งที่มีอยู่เหล่านี้มาสร้างด้วยตนเองให้น าไปสู่
ความส าเร็จ”๑๓ การพัฒนาศักยภาพ เป็นแรงจูงใจ การตั้งเป้าหมายที่ท าและพัฒนาตนเองให้ไปสู่
พฤติกรรมที่เหมาะสมและ ลงมือปฏิบัติจนบรรลุถึงจุดหมาย เป็นทั้งความพร้อม และความสามารถใน
การลงมือปฏิบัติจนบรรลุถึง จุดหมายเป็นการเพ่ิมพูนความเชื่อมั่นในตนเอง และปูลาดเส้นทางไปสู่
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 ๑๖ 

ความส าเร็จในอนาคต๑๔ และการพัฒนาศักยภาพ เป็นการเข้าใจในตนเอง รู้ตนเอง ว่าตอนนี้เราท า
อะไรอยู่ มีอะไรบกพร่องบ้าง ส ารวจตัวเองให้ถี่ถ้วน ปรับปรุงแก้ไขพัฒนาไปสู่จุดมุ่งหมาย”๑๕ 
ศักยภาพ เป็นผลการเรียนรู้ที่เกิดจากกระบวนการเรียนการสอนในโรงเรียนผสมผสานกับ  คุณสมบัติ
และคุณลักษณะที่ตกตะกอนติดตัวนอกจากความรู้ในเนื้อหาวิชาหรือผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ซึ่ง
ทักษะ และคุณลักษณะพื้นฐานที่จ าเป็นต่อการด ารงชีวิตในสังคมยุคโลกาภิวัฒน์ ๓ องค์ประกอบหลัก 
รวมกัน ๙ ด้าน ดังนี้๑๖ ๑) ทักษะพ้ืนฐานที่จ าเป็นต่อการเรียนรู้ในอนาคต ประกอบด้วย ๓ ด้าน คือ 
ทักษะการเรียน ทักษะการคิด ทักษะการสื่อสาร  ๒) ทักษะพ้ืนฐานที่จ าเป็นต่อการท างาน 
ประกอบด้วย ๓ ด้าน คือ ทักษะการจัดการ การท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ความขยัน อดทน ประหยัด 
และอดออม ๓) ทักษะพ้ืนฐานที่จ าเป็นในการอยู่ร่วมกันในสังคม ประกอบด้วย ๓ ด้าน คือ การ
ควบคุม ตนเองได้ความรับผิดชอบ และความมีวินัยในตนเอง การช่วยเหลือผู้อ่ืน เสียสละ มุ่งมั่น และ
พัฒนา ศักยภาพ (Potentiality) เป็นพลังที่สร้างสมอยู่ในสมองของมนุษย์เกิดขึ้นโดยการกระตุ้น จาก
สิ่งแวดล้อม สะสม พัฒนา เชื่อมโยงเส้นใยประสาทเป็นประสบการณ์แห่งการเรียนรู้ศักยภาพของ  
มนุษย์จะแสดงออกในลักษณะความสามารถ ซึ่งจะมีมากน้อยเพียงไรขึ้นอยู่กับการกระตุ้นจาก 
สิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ ได้แก่ กระบวนการจัดการเรียนการสอน บทบาทของผู้สอนสู่ยุทธศาสตร์  
การสอนที่ผู้เรียนเป็นส าคัญ ได้แก่ การกระตุ้น และส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเอง พัฒนาและ
ส่งเสริมศักยภาพของผู้เรียนให้เต็มตามขีดความสามารถอย่างเป็นไปตามธรรมชาติ การที่จะพัฒนา 
ผู้เรียนให้เต็มตามขีดความสามารถได้นั้น มีปัจจัยที่เกื้อหนุนหลายด้านและโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้สอน  
จะต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสมองของมนุษย์ซึ่งเป็นขุมพลังแห่งการเรียนรู้  สรุปได้ว่า การ
พัฒนาศักยภาพ หมายถึง ความพร้อมความสามารถในการพัฒนาตนเอง ไปสู่พฤติกรรมที่เหมาะสม
และลงมือปฏิบัติและบรรลุจุดมุ่งหมาย รวมทั้งได้เข้าใจในตนเอง ส ารวจตัวเอง  เพ่ือปรับปรุงแก้ไข 
พัฒนาตนเองให้ไปสู่จุดมุ่งหมาย  
 จากแนวคิดเกี่ยวกับแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนา สามารถสรุปได้ว่า การพัฒนา เป็น
กระบวนการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงไปสู่ความเจริญ  เป็นความตั้งใจที่พยายามกระท าเพ่ือ
เปลี่ยนแปลงโครงสร้าง หรือเพ่ือปฏิบัติการให้บรรลุผลตามเป้าหมาย โดยอาศัยยุทธศาสตร์หรือ
แผนการหรือวิธีการอันชาญฉลาดเพ่ือบรรลุจุดหมายอย่างหนึ่งอย่างใด ซึ่งเป็นเป้าหมายที่มีความยาก
พิเศษไม่บรรลุได้โดยวิธีธรรมดาและสามารถน าไปผ่านการตรวจสอบ  โดยกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ เพ่ือยืนยันว่าเป็นแผนการที่ใช้ปฏิบัติการเพ่ือบรรลุจุดหมายของงาน  อย่างต่อเนื่อง จึง
เป็นสิ่งส าคัญท่ีท าให้การบริหารงานบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังตารางที่ ๒.๑ ดังนี้ 
 

                                                           
๑๔นภดล เวชสวัสดิ์, บุคลิกภาพสู่ความเป็นผู้น า, (กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์ซีเอดย์เคช่ัน, ๒๕๓๓), 

หน้า ๑๒.   
๑๕สมิต อาชวนิจกุล, พัฒนาแนวทางก้าวหน้าแนวทางปรับปรุงตนเองสู่ความส าเร็จ, (กรุงเทพมหานคร : 

นวสารินการพิมพ,์ ๒๕๔๔), หน้า ๒๑. 
๑๖กองวิจัยทางการศึกษา กรมวิชาการ, ความหมายของค าว่าศักยภาพ, (กรุงเทพมหานคร : กรมวิชาการการพิมพ์, 

๒๕๔๓), หน้า ๓. 



 ๑๗ 

ตารางท่ี ๒.๑  สรุปแนวคิดหลักเกี่ยวกับการพัฒนา 

นักวิชาการหรือแหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก  
ราชบัณฑิตยสถาน, (๒๕๔๖, หน้า ๗๗๙) ความเจริญ  
พระพรหมคุณ าภรณ์ (ป .อ. ปยุตฺ โต ), 
(๒๕๔๙, หน้า ๒) 

พระพุทธศาสนามุ่งเน้นการพัฒนามนุษย์เป็นส าคัญโดย
มุ่งพัฒนา ๔ ด้าน คือ ด้านกาย ศีล จิต และปัญญา  

ณัฐหทัย ชลายนวัฒน์, (๒๕๔๖, หน้า ๒๓) การพัฒนาจิตให้มีสมาธิ ตั้งมั่น มั่นคง สะอาด สว่าง จาก
กิเลสเครื่องเศร้าหมองทั้งหลาย จนเป็น จิตที่ควรแก่การ
ท างาน สามารถจะน าไปใช้ใน ชีวิตประจ าวันได้  

ทวี ทิมขา, (๒๕๒๘, หน้า ๑-๒) การกระท าเพ่ือให้มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น และ การ
เปลี่ยนแปลงนั้น จะต้องเป็นไปในทางที่ดีขึ้น หรือดีกว่า
สภาพที่เป็นอยู่ 

พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต),(๒๕๓๗, 
หน้า ๗๙-๘๑) 

การปลดปล่อยตนเองให้พ้นจากความทุกข์ทั้งทาง กาย
และทางจิตใจ โดยการให้ความส าคัญกับ ความสุขทาง
จิตใจอันเกิดจากความมีอิสรภาพที่ พ่ึงตนเองได ้ 

สัญญา สัญญาวิวัฒน์, (๒๕๔๑, หน้า ๑๙) การพัฒนาทุกอย่างจะต้องมีการเปลี่ยนแปลง เกิดขึ้น
ก่อนแล้วจะต้องมีสิ่งอ่ืนหรือลักษณะอ่ืน เข้ามาผสม  

วีรพงษ์ เฉลิมจิระรัตน์, (๒๕๔๗,หน้า ๕๖) ขั้นตอนในการท างานให้งานเสร็จอย่างถูกต้อง อย่างมี
ประสิทธิภาพและเชื่อถือได้ประกอบด้วย การวางแผน 
การน าแผนไปสู่การปฏิบัติ  การตรวจสอบผลการ
ปฏิบัติงานให้ถึงเป้าหมาย 

 
 ๒.๑.๒ ทฤษฎีการพัฒนา 
 ผู้วิจัยได้ศึกษาทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนา โดยมีนักวิชาการได้กล่าวถึงทฤษฎีการพัฒนา 
ไว้ดังนี้  
 ทฤษฎีการพัฒนาที่ส าคัญมีอยู ๔ ทฤษฎี แตขณะเดียวกันเมื่อไมนานมานี้ก็มีความ
พยายามเสนอทฤษฎีที่ ๕ เขามา รวมทั้งหมดแลวจึงเปน ๕ ทฤษฎี ดังนี้๑๗ 
 ๑ ) ทฤษฎีการพัฒนาตามขั้นตอน (Linear-stages theory) ทฤษฎีนี้ยึดประเทศ
อุตสาหกรรมเปนแมแบบ วิเคราะหวาประเทศเกษตรกรรมสวนใหญยังไมพัฒนาเศรษฐกิจ จึงพยายาม
วางแผนใหพัฒนาไปสูอุตสาหกรรม โดยก าหนดเปนขั้นตอน เชน ทฤษฎีความเจริญเติบโตของรอสทาว 

                                                           

 ๑๗Michael P. Todaro, Economic development, 5th ed, (New York: Longman, 1994),  
pp. 66-89. 



 ๑๘ 

(Rostow’s Stages of Growth) หรือตัวแบบการออมและการลงทุนเพ่ือสรางความเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจของฮารรอดและโดมาร (Harrod-Domar Growth Model) เปนตน 
 ๒) ทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงทางโครงสราง (Structural-change models) ทฤษฎีนี้ตอง
การใหเปลี่ยนโครงสรางจากภาคเกษตรไปเปนภาคอุตสาหกรรมซึ่งสามารถผลิตไดมูลคามากกวา 
อาจตองมีการเคลื่อนยายแรงงานจากภาคเกษตรไปยังภาคอุตสาหกรรม เพ่ือดูดซับแรงงานสวนเกิน
และ พั ฒ นาเท ค โน โลยี ในการผลิ ต  เชน  ท ฤษฎี ก าร พั ฒ น าของลู อิ ส  (Lewis Theory of 
Development) เปนตน 
 ๓ ) ทฤษฎี พ่ึงพาระหวางประเทศ (International-Dependence Revolution) นัก
ทฤษฎีในประเทศก าลังพัฒนา หรือมองจากจุดยืนของประเทศก าลังพัฒนาโดยเฉพาะละตินอเมริกา
นั้นไมเห็นดวยกับทฤษฎีการพัฒนาไปสูความทันสมัยของตะวันตก เพราะมองวาเปนการครอบง า ซึ่ง
จะท าใหเกิดการพัฒนาที่พ่ึงพา โดยเฉพาะอยางยิ่งการพ่ึงพาทางเศรษฐกิจและเทคโนโลยีจนมีสภาพ
เหมือนเปนอาณานิคมสมัยใหม่ และยิ่งพัฒนาไปจะมีคนรวยเพียงกลุมนอยที่ไดรับผลประโยชน์ ปญหา
ความเปนธรรมและการกระจายรายไดจะยิ่งรุนแรงยิ่งขึ้น รวมไปถึงการสรางคานิยมในการพัฒนา
ในทางท่ีผิดที่ตองพ่ึงภายนอกอยูตลอด 
 ๔ ) ทฤษฎี เสรีนิยมใหม (Neoclassical Counterrevolution) ทฤษฎีนี้ เกิดในชวง
ทศวรรษ ๑๙๘๐ เมื่อรัฐบาลอนุรักษนิยมของตะวันตก ไดแก่ สหรัฐอเมริกา อังกฤษ แคนาดา และ
เยอรมนีตะวันตกพรอมใจกันรับเอาแนวคิดเสรีนิยมใหมมาเปนหลักในการก าหนดนโยบาย  แนวคิดนี้
จะเนนเศรษฐศาสตร์มหภาคทางดานอุปทาน (Supply-side macroeconomics) หมายความวา 
สนใจการปรับปรุงทางการผลิตมากกวาการบริโภค ขณะเดียวกันก็เนนการแปรรูป ลดขนาดของรัฐ 
ลดการวางแผนจากสวนกลาง ลดการควบคุม และลดกฎระเบียบ  แนวคิดนี้มีอิทธิพลตอองคการ             
ระหวางประเทศที่ส าคัญ คือธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหวางประเทศ หรือ IMF ตลอดจนองค
การระหวางประเทศอ่ืน ๆ จึงท าใหสามารถเผยแพรแนวคิดของการเปดเสรีไปอยางรวดเร็ว 
 ๕) ทฤษฎีความเจริญเติบโตแนวใหม (New Growth Theory) ทฤษฎีนี้ เห็นวาการ                
เปดเสรีมีปญหา เพราะความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจพ่ึงพิงภายนอกขณะที่สถานการณภายนอก   
ผันผวนยากจะคาดการณได้ นอกจากนี้การเติบโตที่เกิดนั้นยังมีภาวะไมแนนอน ขึ้นอยูกับการ
เปลี่ยนแปลงของภายนอก เชน การเคลื่อนยายทุน และการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี  ดังนั้น การเพ่ิม
ของผลผลิตมวลรวมจึงเปนการปรับตัวระยะสั้น และอาจไมยั่งยืน  ดวยเหตุนี้ ทฤษฎีนี้จึงหันมาสนใจ
ความเจริญเติบโตแนวใหมที่เนนการเติบโตจากภายใน (Endogenous growth theory) และเนนการ
เติบโตที่ยั่งยืน (Sustainable growth) ซึ่งมีความสัมพันธโดยตรงระหวางทุนกับแรงงาน ไมใช่        
เปนเพียงการเคลื่อนยายทุน ทฤษฎีความเจริญเติบโตแนวใหมจึงเนนการใชทรัพยากรภายในและ    
เนนการพัฒนาทุนมนุษย (Human capital) โดยเฉพาะลงทุนทางดานการศึกษา การสรางโครงสราง



 ๑๙ 

พ้ืนฐาน (Infrastructure) และการวิจัยและการพัฒนา (R&D) ซึ่งเปนทางเลือกอีกทางเลือกหนึ่งของ
การลงทุนในปจจุบัน 
 ทฤษฎีความเจริญเติบโตจากภายในนี้เริ่มเขามาทดแทนทฤษฎีรุนเกาที่เนนความ
เจริญเติบโตจากภายนอก (Exogenous growth theory) นอกจากนี้ทฤษฎีความเจริญเติบโตจาก
ภายในยังมองวาความเจริญเติบโตขึ้นอยูกับสภาพแวดลอมเริ่มตน (Initial conditions) เชน ระดับ
การศึกษา ระดับการพัฒนาของตลาดทุน และที่ส าคัญคือแบบแผนการกระจายรายไดก็มีผลตอความ
เจริญเติบโตเชนกัน เนื่องจากการกระจายรายไดมีผลท าใหคนมีทุนตางกันและมีการลงทุนตางกัน 
ระบบเศรษฐกิจที่มีการกระจายรายไดดีนั้นคนลงทุนก็มากและสามารถลงทุนพรอม ๆ กันได จึงชักน า
ใหเศรษฐกิจเติบโตเขาสูจุดดุลยภาพที่สูงกวาได๑๘  
   สรุปได้ว่า  ทฤษฎีการพัฒนา คือทฤษฎีการพัฒนาตามข้ันตอน ทฤษฎีการเปลี่ยนแปลง
ทางโครงสราง ทฤษฎีพ่ึงพาระหวางประเทศ ทฤษฎีเสรีนิยมใหม และทฤษฎีความเจริญเติบโตแนวใหม
เป็นทฤษฎีที่มีความส าคัญกับการเจริญเติบโตจากภายในมากกว่าเน้นการพัฒนาจากภายนอก  ทฤษฎี
การพัฒนามีแนวคิดส าคัญที่สามารถน ามาใช้ ในการพัฒนาการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ 
เจริญก้าวหน้าและมั่นคง ก่อให้เกิดประสิทธิผลได้อย่างดียิ่ง  สรุปได้ตามตารางที ่๒.๒ ดังนี้ 
 

ตารางท่ี ๒.๒  สรุปแนวคิดหลักเก่ียวกับทฤษฎีการพัฒนา 

นักวิชาการ แนวคิดหลัก 
Michael P.,  
(1994, pp. 66-89). 
 

๑) ทฤษฎีการพัฒนาตามขั้นตอน  
๒) ทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงทางโครงสราง 
๓) ทฤษฎีพึ่งพาระหวางประเทศ  
๔) ทฤษฎีเสรีนิยมใหม 
๕) ทฤษฎีความเจริญเติบโตแนวใหม่  

สมชัย  จิตสุชน,  
(๒๕๔๗)  

ความเจริญเติบโตขึ้นอยูกับสภาพแวดลอมเริ่มตน (Initial 
conditions) เชน ระดับการศึกษา ระดับการพัฒนาของ
ตลาดทุน  และที่ส าคัญคือแบบแผนการกระจายรายไดก็มี
ผลตอความเจริญเติบโตด้วยเช่นกัน 

 
 

 

                                                           

 ๑๘สมชัย จิตสุชน, “การกระจายรายได : บทส ารวจความรู,” วารสารเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์,       
ปีท่ี ๒๒  ฉบับท่ี ๓  (กันยายน ๒๕๔๗) : ๗๗-๗๘. 



 ๒๐ 

๒.๒  แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 
 ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานเป็นหัวใจหลักของการท างานให้ ไปสู่การบรรลุผล
ความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของการด าเนินงาน   งานจะมีความเจริญก้าวหน้าและสร้างความ              
พึงพอใจทั้งแก่ผู้มาใช้บริการหรือเจ้าของงาน จึงขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพของผู้ปฏิบัติงานนั้นเอง              
การปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพนั้น ผู้ปฏิบัติงานต้องพยายามแสวงหาแนวคิด เทคนิค แนวคิดการ
พัฒนาที่จะช่วยฟ้ืนฟูกิจการ ปรับปรุงแก้ไขพัฒนางาน สร้างสมรรถนะให้ตนเองและผู้ปฏิบัติงานใน
การปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม  น าเอาแนวคิดการปฏิบัติงานที่ประสบ
ความส าเร็จมาประยุกต์ใช้เพ่ือพัฒนางาน่หรือกิจการให้เข้าสถานการณ์ปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงใน
ทุก ๆ ด้าน 
 ๒.๒.๑  ความหมายของประสิทธิภาพ 

 มีนักวิชาการได้ให้ความหมายของประสิทธิภาพไว้ว่า ประสิทธิภาพ หมายถึง ความสามารถ
ในการสร้างผลงานหรือผลส าเร็จออกมา โดยผลงานที่ได้มีคุณค่ามากกว่าทรัพยากรที่ใช้ไป๑๙  
ประสิทธิภาพเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับวิธีที่ดีที่สุดที่จะใช้ในการท างาน ความสามารถในการท างานโดย
สิ้นเปลืองเวลาและเสียพลังงานในการท างานน้อยที่สุด ผู้ที่มีประสิทธิภาพในการท างานจึงเป็นผู้ที่
ฉลาดในการเรียนรู้ คือรู้ว่าท างานอย่างไรจะท าให้งานนั้นบรรลุผลส าเร็จในเวลาอันรวดเร็วและสูญเสีย 
พลังงานน้อยที่สุด๒๐ ประสิทธิภาพ (Efficiency) หมายถึงความสามารถในการลดต้นทุนหรือ
ทรัพยากรต่อหน่วยของผลผลิตที่ได้จากการด าเนินงานต่ ากว่าที่ก าหนดไว้ในแผน หรือในทางกลับกัน
หมายถึงความสามารถในการเพ่ิมผลผลิตหรือผลประโยชน์ต่อหน่วยของต้นทุนที่ใช้ในการด าเนินงาน
สูงกว่าที่ก าหนดไว้ในแผน โดยประสิทธิภาพเป็นอัตราส่วนแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่าง
ผลผลิตหรือผลประโยชน์ที่ได้กับต้นทุนหรือทรัพยากรที่ใช้ในการด าเนินงานจริงเมื่อเปรียบเทียบกับ
แผนที่วางไว้๒๑ ประสิทธิภาพมีความหมายถึงผลการด าเนินกิจกรรมหรือโครงการใด ๆ รวมถึงความ 
พึงพอใจที่เกิดแก่ผู้บริหารโดยใช้ทรัพยากรทางการบริหารอย่างคุ้มค่าและปริมาณการใช้ทรัพยากร
น้อยที่สุด๒๒ ประสิทธิภาพยังหมายถึงการวัดผลการท างานขององค์การนั้นว่าท างานได้ปริมาณงาน

                                                           
๑๙ธงชัย  สันติวงษ์, องค์การและการบริหาร, พิมพ์ครั้งที่ ๑๑,  (กรุงเทพมหานคร : วีอินเตอร์พริ้น,๒๕๕๐),  

หน้า ๑๘. 

 ๒๐มัณฑรา  ธรรมบุศน์, คุณภาพในการท างาน, [ออนไลน์]. แหล่งที่มา : http://www.chanda.ac.th            
[๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙]. 
 ๒๑วรัท  พฤกษากุลนันท์,  ประสิทธิภาพและประสิทธิผล, (กรุงเทพมหานคร: ไทยวัฒนาพานิช,  
๒๕๕๑), หน้า ๑๕. 
 ๒๒วัชริน   ขวัญ พะ งุ้น ,  หลักประสิทธิภ าพและประสิ ทธิผล , [ออน ไลน์ ].  แหล่ งที่ ม า  : 
http://gotohow.org/blog/watcharin [๒  มกราคม ๒๕๕๗]. 

http://www.chanda.ac.th/
http://gotohow.org/blog%20/watcharin2008/226830


 ๒๑ 

มากน้อยแค่ไหน ใช้เงินใช้เวลาใช้แรงงานไปมากน้อยแค่ไหน เป็นผลดีต่อผู้รับบริการมากน้อยแค่ไหน 
โดยรวมความมีประสิทธิภาพเราจะให้ความหมายถึงการท างานได้ปริมาณและคุณภาพมาก องค์การ
โดยรวมมีความสมัครสมานสามัคคี  มีสันติภาพ และมีความสุข รวมเป็นผลดีต่อส่วนรวมและ
ผู้รับบริการ แต่ใช้แรงงานและงบประมาณน้อย๒๓ ประสิทธิภาพของการบริหารงานจะเป็นเครื่องชี้
ความเจริญก้าวหน้าหรือความล้มเหลวขององค์กร งานที่ส าคัญที่สุดของผู้บริหารก็คืองานในหน้าที่ของ
การบริหาร ไม่ว่าจะเป็นการประสานงาน การควบคุมบุคลากรภายในองค์กร การแบ่งงานกันท า การ
ปฏิบัติงานตามหน้าที่อย่างเต็มก าลังความสามารถ และการสร้างความสามัคคีภายในองค์กร ซึ่งจะเป็น
สากล ไม่ว่าองค์กรนั้นจะมีขนาดใหญ่หรือเล็ก ผู้บริหารที่ชาญฉลาดจะต้องเลือกการบริหารที่เหมาะสมกับ
องค์กรของตนเองในสถานการณ์นั้น ๆ และสามารถน าไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กรมากที่สุด๒๔   
 Gibson และคณะได้ให้ความหมายว่า ประสิทธิภาพ หมายถึงอัตราส่วนของผลผลิตต่อปัจจัย 
(Ratio of outputs to inputs)  การวัดประสิทธิภาพ จะวัดตัวบ่งชี้หลายตัวประกอบด้วยกัน เช่น๒๕  

 ๑. อัตราการได้ผลตอบแทน (Rate of return) ในเงินลงทุนหรือทรัพย์สินที่เป็นทุน   
 ๒. ค่าใช้จ่ายต่อหน่วยผลิต (Unit cost) 
 ๓. อัตราการสูญเปล่าสิ้นเปลืองการใช้ทรัพยากร   
 ๔. อัตราส่วนของผลก าไรต่อค่าใช้จ่ายในการลงทุน 
 

 สรุปได้ว่า  ประสิทธิภาพเป็นเรื่องของการใช้ปัจจัยและกระบวนการในการด าเนินงานโดยมี
ผลผลิตที่ได้รับเป็นตัวก ากับ  การแสดงประสิทธิภาพของการด าเนินการใด ๆ อาจแสดงค่าของ
ประสิทธิภาพในลักษณะการเปรียบเทียบระหว่างค่าใช้จ่ายในการลงทุนกับผลก าไรที่ได้รับ ซึ่งถ้าผล
ก าไรมีสูงกว่าต้นทุนเท่าไรก็ยิ่งแสดงถึงประสิทธิภาพมากขึ้น  นอกจากนี้   ประสิทธิภาพอาจไม่แสดง
เป็นค่าประสิทธิภาพเชิงตัวเลข แต่แสดงด้วยการบั นทึกถึงลักษณะต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการ
ประสานงาน การควบคุม การแบ่งงานกันท า การปฏิบัติงานตามภาระหน้าที่  ประสิทธิภาพการสร้าง
ความสามัคคีหรือการใช้เงิน วัสดุ คนและเวลาในการปฏิบัติงานอย่างคุ้มค่า ประหยัด ไม่มีการสูญ
เปล่าเกินความจ าเป็น  รวมถึงมีการใช้กลยุทธ์หรือเทคนิควิธีการปฏิบัติที่เหมาะสมสามารถน าไปสู่การ
บังเกิดผลได้เร็ว ตรงต่อเวลา และมีคุณภาพ  ประสิทธิภาพจึงมีความส าคัญที่จะช่วยให้การปฏิบัติงาน
มีประสิทธิผลบรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ได้อย่างดียิ่ง  สามารถสรุปได้ดังตารางท่ี ๒.๓ ดังนี้  
 
 

                                                           

 ๒๓สัญญา  สัญญาวิวัฒน์, ทฤษฎีองค์กรประสิทธิภาพ, (กรุงเทพมหานคร : ภาควิชาสังคมวิทยา
มานุษยวิทยา คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ๒๕๕๔), หน้า ๑๑๔. 
 ๒๔วิรัช   วิรัชนิภาวรรณ , แนวคิดทางรัฐประศาสนศาสตร์การประยุก ต์และการพัฒนา ,
(กรุงเทพมหานคร : พอเพชพับลิชช่ิงเฮ้าส์, ๒๕๔๙), หน้า ๑๑.   
 ๒๕Gibson J. L. and others, Organization, 6thed, (Texas : Business, 1988), pp. 12-13.  
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ตารางท่ี  ๒.๓  สรุปแนวคิดหลักเก่ียวกับความหมายของประสิทธิภาพ 

นักวิชาการหรือแหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 
ธงชัย สันติวงษ์,  
(๒๕๕๐, หน้า  ๑๘)  

ความสามารถในการสร้างผลงานหรือผลส าเร็จออกมา โดยผลงานที่
ได้มีคุณค่ามากกว่าทรัพยากรที่ใช้ไป 

มัณฑรา  ธรรมบุศน์, 
(๒๕๕๖) 

วิธีที่ดีที่สุดในการท างานคือความสามารถในการท างานโดยสิ้นเปลือง
เวลาและเสียพลังงานน้อยที่สุด  ผู้ที่มีประสิทธิภาพในการท างานจึง
เป็นผู้ที่ฉลาดในการเรียนรู้ คือรู้ว่าท างานอย่างไรจะท าให้งานนั้น
บรรลุผลส าเร็จในเวลาอันรวดเร็ว และสูญเสียพลังงานน้อยที่สุด   

วรัท  พฤกษากุลนันท์, 
(๒๕๕๑, หน้า ๑๕)   

ความสามารถในการลดต้นทุนหรือทรัพยากรต่อหน่วยของผลผลิตที่
ได้จากการด าเนินงานต่ ากว่าที่ก าหนดไว้ในแผนหรือความสามารถ
ในการเพ่ิมผลผลิตหรือผลประโยชน์ต่อหน่วยของต้นทุนที่ใช้ในการ
ด าเนินงานสูงกว่าที่ก าหนดไว้ในแผน  

วัชริน  ขวัญพะงุ้น, 
(๒๕๔๗) 

เป็นเครื่องชี้ความเจริญก้าวหน้าหรือความล้มเหลวขององค์กรงานท่ี
ส าคัญท่ีสุดของผู้บริหารก็คืองานในหน้าท่ีของการบริหาร ไม่ว่าจะเป็น
การประสานงาน การควบคุมบุคลากรภายในองค์กร การแบ่งงานกัน
ท า การปฏิบัติงานตามหน้าท่ีอย่างเต็มก าลังความสามารถ และการ
สร้างความสามัคคีภายในองค์กร ซึ่งจะเป็นสากล ไม่ว่าองค์กรนั้นจะมี
ขนาดใหญ่หรือเล็ก ผู้บริหารท่ีชาญฉลาดจะต้องเลือกการบริหารท่ี
เหมาะสมกับองค์กรของตนเองในสถานการณ์นั้น ๆ 

สัญญา  สัญญาวิวัฒน์, 
(๒๕๕๔, หน้า ๑๑๔)  

การวัดผลการท างานขององค์การว่าท างานได้ปริมาณงานมากน้อย
แค่ไหน ใช้เงินใช้เวลาใช้แรงงานไปมากน้อยแค่ไหน เป็นผลดีต่อ
ผู้รับบริการมากน้อยแค่ไหนการท างานที่ได้ปริมาณและคุณภาพ
มาก องค์การโดยรวมมีความสมัครสมานสามัคคี มีสันติภาพ และมี
ความสุข รวมเป็นผลดีต่อส่วนรวมและผู้รับบริการ แต่ใช้แรงงาน
และงบประมาณน้อย 

Gibson, (1988, pp.12-13) 

 
อัตราส่วนของผลผลิตต่อปัจจัย การวัดประสิทธิภาพจะวัดตัวบ่งชี้
หลายตัวประกอบด้วยกัน เช่น  
๑. อัตราการได้ผลตอบแทน   
๒. ค่าใช้จ่ายต่อหน่วยผลิต           
๓. อัตราการสูญเปล่าสิ้นเปลืองการใช้ทรัพยากร          
๔. อัตราส่วนของผลก าไรต่อค่าใช้จ่ายในการลงทุน 



 ๒๓ 

 

 ๒.๒.๒  แนวคิดเกี่ยวกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน  
 มีนักวิชาการมากมายหลายท่านทั้งชาวต่างประเทศและชาวไทยได้อธิบายความหมายของ
ประสิทธิภาพไว้  ค าว่า “ประสิทธิภาพ” เป็นค าศัพท์ที่ใช้กันอย่างกว้างขวาง ซึ่งโดยทั่วไปมักหมายถึง
ความสามารถในการปฏิบัติงาน  (Performance) กล่าวคือเมื่อมีผลการปฏิบัติงานที่ดีก็คือว่ามี
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานสูง  และในทางกลับกัน  หากมีผลการปฏิบัติงานไม่ดีก็คือว่ามี
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานต่ า ซึ่งได้มีการให้ค านิยามที่เป็นความหมายของประสิทธิภาพที่มุ่งถึง
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานโดยนักวิชาการชาวต่างประเทศและนักวิชาการของไทย ดังต่อไปนี้ 
 ประสิทธิภาพ  (Efficiency) หมายถึง ความสามารถขององค์กรในการท าให้บรรลุ
จุดมุ่งหมายโดยใช้ทรัพยากรต่ าสุด คือใช้วิธีการให้เกิดการจัดสรรทรัพยากรที่สิ้นเปลืองน้อยที่สุด โดยมี
เป้าหมายคือประสิทธิผล๒๖  การปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพก็คือการปฏิบัติกิจกรรมการงานอย่าง
ราบรื่นครบถ้วน ประหยัดเวลา ใช้ก าลังและทรัพย์อย่างคุ้มค่า เกิดการสูญเปล่าน้อยที่สุด บุคคลที่มี
ประสิทธิภาพจึงเป็นบุคคลที่พึงปรารถนาในสังคมที่เขาเป็นสมาชิกและในองค์การที่เขาปฏิบัติหน้าที่
การงาน๒๗ ค าว่าประสิทธิภาพในการบริหารงานด้านธุรกิจในความหมายอย่างแคบหมายถึงการลด
ต้นทุนในการผลิต และในความหมายอย่างกว้างหมายถึงคุณภาพของการมีประสิทธิผล  (Quality of 
effectiveness) และความสามารถในการผลิต (Competence and capability)  การด าเนินงาน
ทางด้านธุรกิจที่จะถือว่ามีประสิทธิภาพสูงสุดนั้นก็เพ่ือสามารถผลิตสินค้าหรือบริการในปริมาณและ
คุณภาพที่ต้องการและเหมาะสมและต้นทุนน้อยที่สุด เพ่ือค านึงถึงสถานการณ์และข้อผูกพันด้าน
การเงินที่มีอยู่  ดังนั้นแนวความคิดของค าว่าประสิทธิภาพทางด้านธุรกิจในที่นี้มีองค์ประกอบ ๔ 
ประการ คือ ต้นทุน  (Cost) คุณภาพ (Quality) ปริมาณ  (Quantity) และวิธีการในการผลิต 
(Method)๒๘ 
 มีทรรศนะเกี่ยวกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานว่า ถ้าพิจารณาว่างานใดมีประสิทธิภาพ
สูงสุดนั้นให้ดูจากความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยน าเข้า  (Input) กับผลผลิต  (Output) ที่ ได้รับ 
เพราะฉะนั้น ตามทรรศนะนี้ ประสิทธิภาพ (การปฏิบัติงาน) จึงเท่ากับผลผลิตลบด้วยปัจจัยน าเข้าใน

                                                           

 ๒๖ทวี มณีสาย และ จารีรักษ์ วีระหงศ์, การควบคุมคุณภาพ, (กรุงเทพมหานคร : ศูนย์ส่งเสริมวิชาการ, 

๒๕๔๖), หน้า ๕๕. 
 ๒๗สมใจ  ลักษณะ,  การพัฒนาประสิทธิภาพในการท างาน,  (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพเพิ่มทรัพย

การพิมพ์, ๒๕๔๙), หน้า ๒๗๙. 

 ๒๘Peterson, E. & Plowman, E.G, Business Organization and Management, (Home-

wood, Illinois : Richard D. Irwin, 1953), p. 433. 



 ๒๔ 

กรณีถ้าเป็นการบริหารราชการและองค์กรของภาครัฐก็บวกความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
(Satisfaction) เข้าไปด้วย ซึ่งอาจเขียนเป็นสูตรได้ ดังนี้๒๙ 
  E = (O – I) + S   โดยที่   
 E = Efficiency คือ ประสิทธิภาพของงาน 
 O = Output คือ ผลผลิต 
 I = Input คือ ปัจจัยน าเข้า 
 S  = Satisfaction คือ ความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
 ประสิทธิภาพคือส่วนประกอบส าคัญของประสิทธิผล  ประสิทธิภาพขององค์กรนั้น 
หมายถึงการบรรลุเป้าหมาย (Goal attainment) ขององค์กร  ในการบรรลุเป้าหมายขององค์กรนั้น  
ปัจจัยประกอบด้วยการฝึกอบรม ประสบการณ์ ความรู้สึกผูกพันกับองค์กรยังมีความสัมพันธ์กับ
ประสิทธิภาพขององค์กรด้วย๓๐  ประสิทธิภาพหมายถึงผลการปฏิบัติงานที่ท าให้เกิดความพึงพอใจ
และได้รับผลก าไรจากการปฏิบัติ (Human satisfaction and benefit product)๓๑  
  สรุปได้ว่า  การปฏิบัติงานหรือด าเนินการให้บรรลุเป้าหมายภายในเวลาที่ก าหนด และใช้
ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างประหยัดคุ้มค่า และเกิดการสูญเสียน้อยที่สุด โดยอาศัยบุคลากรที่มี
ประสบการณ์ มีความรู้สึกผูกพันกับองค์กร ท างานเป็นทีม มีการประสานงาน และรู้บทบาทหน้าที่ จะ
ส่งผลต่อประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน ท าให้บรรลุผลส าเร็จได้อย่างคุ้มค่าเป็นที่น่าพอใจ  สามารถ
สรุปได้ตามตารางที่ ๒.๔ ดังนี้ 
 

ตารางท่ี ๒.๔  สรุปแนวคิดหลักเก่ียวกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 

นักวิชาการหรือแหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 
ทวี มณีสาย และจารีรักษ์ วีระหงศ์, 
(๒๕๔๖, หน้า ๕๕) 

ความสามารถขององค์กรในการท าให้บรรลุจุดมุ่งหมาย  
โดยใช้ทรัพยากรต่ าสุด คือใช้วิธีการให้เกิดการจัดสรร
ทรัพยากรที่สิ้น เปลืองน้อยที่สุด โดยมีเป้าหมายคือ
ประสิทธิผล 

 

 

                                                           

 ๒๙Herbert, Simon A., Donald W. Smithburg and Victor A. Thompson, Public 
Administration, (New York : Alfred A. Knopf, 1960), pp. 180–181. 

 ๓๐Katz D & Kahn R L., The Social Psychology of Organizations, (New York : Wiley, 
1966), p. 226. 

 ๓๑Millet,John D, Management the Public Service, (New York : McGraw-Hill, 1954),  p. 4. 



 ๒๕ 

ตารางท่ี ๒.๔  สรุปแนวคิดหลักเก่ียวกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน  (ต่อ) 

นักวิชาการหรือแหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 
สมใจ  ลักษณะ,  
(๒๕๔๙, หน้า ๒๗๙) 

การปฏิบัติกิจกรรมการงานอย่างราบรื่นครบถ้วน 
ประหยัด เวลา ใช้ก าลังและทรัพย์อย่างคุ้มค่า เกิดการ
สูญเปล่าน้อยท่ีสุด   

Peterson, E. & Plowman, E.G,  
(1953, p. 433) 

การลดต้นทุนในการผลิต คุณภาพของการมีประสิทธิผล
และความสามารถในการผลิต  ประสิทธิภาพด้านธุรกิจมี
องค์ประกอบ ๔ ประการ  คือ  (๑) ต้นทุน  (๒) คุณภาพ         
(๓) ปริมาณ  และ (๔) วิธีการในการผลิต 

Herbert, Simon A., Donald W.,  
(1960, pp. 180–181) 

ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเท่ากับผลผลิตลบด้วยปัจจัย
น าเข้า  กรณีเป็นการบริหารราชการและองค์กรของ
ภาครัฐก็บวกความพึงพอใจของผู้รับบริการเข้าไปด้วย 
เขียนเป็นสูตรได้ว่า         

E = (O – I) + S 

โดยที่     E = Efficiency คือประสิทธิภาพของงาน 
            O = Output คือผลผลิต 
            I = Input คือปัจจัยน าเข้า 
            S = Satisfaction คื อ ค ว าม พึ งพ อ ใจข อ ง
ผู้รับบริการ 

Katz D & Kahn R L.,  
(1966, p. 226) 

การบรรลุ เป้ าหมายขององค์กร โดยมีปัจจัยส าคัญ
ประกอบด้วยการฝึกอบรม ประสบการณ์ ความรู้สึก
ผูกพันกับองค์กร ซึ่งมีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพของ
องค์กรด้วย 

Millet, John D,  
(1954, p. 4) 

ผลการปฏิบัติงานที่ท าให้เกิดความพึงพอใจและได้รับผล
ก าไรจากการปฏิบัติ 

วีรพงษ เฉลิมจิระรัตน์, (2527, หน้า
46) 

PDCA คือวิธีการที่ เปนขั้นตอนในการท างานใหงาน
เสร็จอยางถูกตองอย่างมีประสิทธิภาพและเชื่อถือได ซึ่ง
ประกอบด้วย การวางแผน (Plan) การน าแผนไปสูการ
ปฏิบัติ (Do) การตรวจสอบผลการ ปฏิบัติงาน (Check) 
และการปฏิบัติการแก้ไขปัญหาที่ท าใหงานไมบรรลุเปา
หมายตามแผนที่วางไว (Act) 

 



 ๒๖ 

 ๒.๒.๓  ปัจจัยท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 
  มีนักวิชาการได้เสนอแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ว่า ปัจจัยที่ส่งเสริมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ประกอบด้วย๓๒ 
   ๑. วัตถุประสงค์ของงานที่มีคุณค่าที่แท้จริง ไม่ว่าจะปฏิบัติงานอะไร ถ้าข้าราชการรู้ว่า
สิ่งที่ตนท านั้นมีค่ามีประโยชน์อย่างแท้จริง ย่อมตั้งใจปฏิบัติงานที่มีคุณค่านั้น ๆ มากกว่า งานที่ไม่มี
ประโยชน์หรือมีคุณค่าน้อย  ในขณะที่เงินเดือนเท่ากัน ข้าราชการย่อมสนใจงานที่มีคุณค่ามากกว่า 
   ๒. สถานที่ปฏิบัติงานหรือสิ่งแวดล้อมในการปฏิบัติงานที่ดี  การจัดสถานที่ปฏิบัติงาน
สะอาด มีอุปกรณ์เครื่องอ านวยความสะดวกสบายที่เหมาะสม แสงสว่างพอเพียง ท าให้ สามารถ
ปฏิบัติงานได้รวดเร็ว และอยู่กับโต๊ะปฏิบัติงานนานขึ้น ได้ผลงานมากขึ้น ท าให้รักและพอใจในการ
ปฏิบัติงาน  ห้องพักควรจัดให้สะอาดเรียบร้อย มีสิ่งอ านวยความสะดวกพอสมควร 
   ๓. ความม่ันคงในต าแหน่งหน้าที่การงาน  เพ่ือให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความมั่นใจอยู่เสมอ
ว่าต าแหน่งหน้าที่ท่ีตนกระท านั้นจะเป็นอะไร  ผู้บริหารที่ดีจะต้องพยายามสนับสนุนให้ข้าราชการของ
ตนก้าวหน้าต่อไปให้มากที่สุด  หาโอกาสให้ได้รับต าแหน่งหน้าที่สูงขึ้น  สนับสนุนให้เรียนต่อหรือเข้า
รับการอบรมสัมมนา 
  ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน เป็นการเปรียบเทียบทรัพยากรที่ใช้ ไปกับผลที่ได้จากการ
ท างานว่าดีขึ้นอย่างไรแค่ไหนในขณะก าลังท างานตามเป้าหมายขององค์การ  ความมีประสิทธิภาพจึง
หมายถึงการมีสมรรถนะสูง สามารถ มีระบบการท างาน สร้างสมทรัพยากรและความมั่งคั่งเก็บไว้
ภายในไว้เพ่ือขยายตัวต่อไปและเพ่ือไว้ส าหรับรองรับสถานการณ์ที่อาจเกิดวิกฤติจากภายนอกได้  ด้วย
เหตุนี้เอง ประสิทธิภาพขององค์การที่จะชี้ว่าองค์การมีประสิทธิผลหรือไม่เพียงใดจึงอยู่ในเกณฑ์การ
วัดอีกตัวหนึ่งคือ “การอยู่รอด” (Survival) ซึ่งจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อองค์การต้องสามารถปรับตัวต่อ
สภาวการณ์และสิ่งใหม่ ๆ ที่เกิดข้ึน  และสามารถสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติงานภายในพร้อมกันไป
ด้วยเสมอ  การวัดความมีประสิทธิภาพโดยวัดการอยู่รอดขององค์การจึงเท่ากับเป็นการวัดความส าเร็จ
ขององค์การในระยะยาว โดยมีเงื่อนไขแฝงเอาไว้ว่าองค์การจะต้องมีประสิทธิภาพการท างานของ
ระบบปฏิบัติงานภายในเสมอ  และประสิทธิผล (Effectiveness) หมายถึงความส าเร็จในการที่
สามารถด าเนินกิจการก้าวหน้าไปและสามารถบรรลุเป้าหมายต่าง ๆ ที่องค์การตั้งไว้ได้  โดยหลักการ
แล้วองค์การควรจะมีทั้งประสิทธิผลและประสิทธิภาพควบคู่กัน  แต่ก็ปรากฏให้เห็นอยู่บ่อยครั้งว่า
องค์การจ านวนมากที่สามารถท าได้เพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง  คือองค์การบางแห่งอาจมีประสิทธิผล
บรรลุเป้าหมายได้ แต่กลับมีการใช้จ่ายทรัพยากรอย่างสิ้นเปลือง (ก็คือท างานไม่มีประสิทธิภาพ) ซึ่ง
อาจปรากฏในรูปแบบต่าง ๆ โดยมีกระบวนการขั้นตอนและศึกษาสภาพปัญหาในการท างาน  (การ

                                                           

 ๓๒สมคิด บางโม, องค์การและการจัดการ, (กรุงเทพมหานคร : พิมพ์ดีจ ากัด, ๒๕๔๐), หน้า ๑๙๓. 



 ๒๗ 

ให้บริการ) ก าหนดแนวทางแก้ไขปัญหา (การให้บริการ) ด าเนินการใส่กิจกรรมแทรกผลที่เกิดขึ้นเป็น
ผลงาน คือมีการพัฒนาคุณภาพการท างาน (การให้บริการ) ในด้านบุคลากร ด้านระบบงาน ด้าน
อาคารสถานที่ และด้านเทคโนโลยี๓๓  ประสิทธิภาพ (Efficiency) ได้แก่ การสนับสนุนให้มีการบริหาร
ที่จะได้รับผลดีมากที่สุด โดยสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายน้อยที่สุด คือการลดค่าใช้จ่ายทางด้านวัตถุและ
บุคลากรลง  ในขณะที่พยายามเพ่ิมความแม่นตรง ความเร็ว และความราบเรียบของการบริหารให้
มากขึ้น๓๔ การบริหารงานที่มีประสิทธิภาพเป็นกลวิธีจัดการที่มีการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ให้เกิดผล
ส าเร็จ  องค์ประกอบที่ส าคัญของการบริหารหรือการจัดการจึงมีอยู่ ๓ ส่วนคือ  การบริหารตนคือ   
ตัวเราเอง  การบริหารคนคือคนที่เก่ียวข้อง  และการบริหารงานซึ่งเป็นจุดส าคัญ๓๕ การบริหารตนเป็น
ความเข้าใจในความส าเร็จของชีวิตที่มีความสุขจากการท างานในความรับผิดชอบจนส าเร็จมากกว่า
ต าแหน่งหน้าที่ฐานะทางเศรษฐกิจ โดยนักบริหารต้องมีคุณธรรมส าหรับผู้น า เช่น พรหมวิหาร ๔  
อิทธิบาท ๔  ทศพิธราชธรรม  สัปปุริสธรรม เป็นแนวทางประพฤติและเป็นหลักในการปฏิบัติงาน มี
ความรอบรู้ทางวิชาการและวิชาชีพ และต้องพัฒนาตนให้เกิดความรอบรู้สูง มีความคิดเชิงวิสัยทัศน์ 
คิดเป็นระบบ และคิดทั่วทุกด้านในการแก้ไขปัญหา ปรับปรุงพัฒนางาน ปรับตัวปรับความคิดให้ทัน
สิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา เสริมสร้างทัศนคติที่ดีในการท างาน ค านึงถึงต้นทุนผลลัพธ์
และผลส าเร็จของงาน มีทัศนคติที่ดีต่อตนเอง รู้จักเสียสละให้อภัย เปิดใจกว้างยอมรับการ
เปลี่ยนแปลง มีความอดทนและมองโลกในแง่ดี ปรับวิธีการท างานอย่างรู้เท่าทันเหตุการณ์ ท างานเชิง
รุก ท างานล่วงหน้าและคู่ขนาน สร้างความเชื่อถือ และมีความเที่ยงตรง  การบริหารคนมีปฏิสัมพันธ์
อย่างเหมาะสมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง ๔ กลุ่ม คือ  (๑) ความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา ท าให้ได้รับความ
เชื่อถือและปฏิบัติงานตามประสงค์ โดยต้องมีความจริงใจซื่อตรงและรู้จักการท าความเข้าใจค าสั่ง   
(๒) ความสัมพันธ์กับผู้ใต้บังคับบัญชา โดยมีความเที่ยงธรรม ให้เวลาให้โอกาสให้อภัยให้ข้อแนะน า
ช่วยเหลือแก้ปัญหา มีความเข้าใจในความแตกต่างของคน  (๓) ความสัมพันธ์กับเพ่ือนร่วมงาน  ต้อง
พยายามปรับตัวให้เข้ากับเพ่ือนร่วมงานด้วยความรู้สึกเอ้ืออาทรเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ รู้จักประสานงาน
ประสานใจด้วยความนุ่มนวลนอบน้อมแน่วแน่และหนักแน่น  การท างานมีความยืดหยุ่น เกิด
ความรู้สึกประสานได้อย่างคล่องตัว  (๔) ความสัมพันธ์กับประชาชน ต้องทราบปัญหาความต้องการ

                                                           

 ๓๓ธงชัย  สันติวงษ์,  ทฤษฎีการจูงใจ ,  พิมพ์ครั้งที่   ๙, (กรุงเทพมหานคร : ไทยวัฒนาพานิช,  

๒๕๔๓), หน้า ๒๙-๓๑. 

 ๓๔ติน  ปรัชญพฤทธิ์ และ อิสระ  สุวรรณบล, ปทานุกรมการบริหาร, (กรุงเทพมหานคร :  โรงพิมพ์

สมาคมสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย, ๒๕๔๔), หน้า ๑๓๐. 

 ๓๕นภดล  เฮงเจริญ, “เทคนิคการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ”, วารสารข้าราชการ, ปีที่ ๔๔ ฉบับที่ 

๒ (มีนาคม-เมษายน ๒๕๔๖) : ๒๓-๒๔. 



 ๒๘ 

ของประชาชนให้ได้รับข้อมูลข่าวสารอย่างถูกต้อง โดยข้าราชการที่ดีต้องรู้จักส านึกในการบริการ
ประชาชน ไม่ใช่บริการแต่พวกเดียวกัน 
   นอกจากบริหารตนและบริหารคนแล้ว  การบริหารงานมีความส าคัญมาก องค์ประกอบ
ของการบริหารงานหรือ POSDCORB เป็นหลักพ้ืนฐานของการบริหาร P ตัวแรกคือ Planning การ
วางแผน แผนวางแล้วต้องน าไปปฏิบัติ  O คือ Organizing การจัดองค์การ การจัดโครงสร้าง การจัด
วางระบบงานต่าง ๆ  S คือ Staffing การจัดหาบุคลากร การสรรหาบุคลากรเข้ามาท าหน้าที่ การใช้
คนให้ตรงกับงาน   D คือ Directing การบริหารจัดการ การก ากับดูแลทรัพยากร การบริหาร
โดยเฉพาะงบประมาณ   Co คือ Coordinating การประสานงาน การประสานสัมพันธ์ รวมถึง 
Communication การติดต่อสื่อสาร  R คือ Reporting การรายงาน การตรวจสอบกลั่นกรอง  
สุดท้าย  B คือ Budgeting เป็นกรอบในการบริหารงานแบบกว้าง ๆ  แต่ในปัจจุบันนี้ แนวคิดหรือ
เทคนิคการบริหารมีมากขึ้นกว่าเดิม 
   การพัฒนาประสิทธิภาพขององค์กรข้ึนอยู่กับความสามารถขององค์กรที่จะจัดหาและใช้
เทคโนโลยีอย่างเหมาะสมและกว้างขวาง  รูปแบบองค์ประกอบที่ส าคัญของการเปลี่ยนแปลงและ
พัฒนาองค์กรมี ๔ ด้าน คือ  (๑) โครงสร้างขององค์กร  (๒) บุคลากร  (๓) กระบวนการท างาน                 
(๔) เทคโนโลยี แนวทางการปฏิบัติงานเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานมีแนวทางที่
หลากหลาย ประกอบด้วย การท าความเข้าใจและก าหนดแนวคิดของการท างานให้ชัดเจน การใช้
สามัญส านึกในการพิจารณา การให้ค าปรึกษาที่ถูกต้อง การรักษาระเบียบวินัยในการปฏิบัติงาน 
ปฏิบัติงานด้วยความยุติธรรม การปฏิบัติงานต้องเชื่อถือได้มีความรวดเร็ว  งานเสร็จเร็วและได้
มาตรฐาน รวมถึงการมีคุณธรรมจริยธรรมในการท างาน มีความซื่อสัตย์สุจริต มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีใน
การปฏิบัติงาน  ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานจะเน้นเรื่องความสามารถของบุคลากรในการ
ปฏิบัติงาน จึงต้องเน้นพัฒนาความสามารถของบุคคลเป็นหลักซึ่งเป็นองค์ประกอบที่ส่งผลต่อ
ความสามารถของบุคคล ประกอบด้วย คุณลักษณะของบุคคล ได้แก่ ความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ใน
การปฏิบัติงาน จะมีความสัมพันธ์กับขีดความสามารถในการปฏิบัติงาน  ลักษณะบุคคลที่เหมาะสมกับ
งานนั้น ๆ ก็จะสามารถปฏิบัติงานได้ดีมีประสิทธิภาพ  ความพยายามในการท างานของบุคคลคือความ
ตั้งใจในการท างานอย่างเต็มที่ซึ่งจะมีความสัมพันธ์กับความยินดีที่จะท างานซึ่งขึ้นอยู่กับแรงจูงใจใน
การปฏิบัติงาน และจะส่งผลกระทบต่อความส าเร็จของงาน  การสนับสนุนจากองค์กรคือค่าตอบแทน 
วัสดุอุปกรณ์ ตลอดจนสิ่งอ านวยความสะดวกต่าง ๆ ในการปฏิบัติงาน  การได้รับการนิเทศ   การ
ประเมินผลที่มีความยุติธรรม การบริหารงานแบบมีส่วนร่วม รวมทั้งการช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน  
การมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานคือความพร้อมและความพยายาม รวมไปถึงความสามารถที่จะ
ปฏิบัติงานให้ส าเร็จโดยการประเมินผลการท างาน  ประสิทธิภาพในการท างานนั้นไม่สามารถท าได้
โดยตรงเนื่องจากหน่วยงานในการวัดสิ่งที่ลงทุนลงแรง  เช่น  ค่าตอบแทน วัสดุอุปกรณ์ ตลอดจนสิ่ง



 ๒๙ 

อ านวยความสะดวกต่าง ๆ  ความพยายามและแรงงานเป็นคนละหน่วยในการวัดผลลัพธ์คือการ
ปฏิบัติงาน๓๖ 
  สรุปได้ว่า  ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเป็นความสามารถในการท างานได้ผลตาม
วัตถุประสงค์หรือเป้าหมายที่ตั้งไว้ โดยใช้ประโยชน์จากทรัพยากรอย่างประหยัด มีความรวดเร็ว 
สูญเสียน้อยที่สุด และท าให้ได้รับปริมาณงานที่เหมาะสมไม่น้อยกว่าตัวชี้วัดที่หน่วยงานก าหนดเกิด
คุณภาพ  ความรู้เกี่ยวกับงาน  ความสามารถในการใช้วัสดุ  ความสามารถในการเรียนรู้งาน  ความ
รับผิดชอบ  มนุษย์สัมพันธ์  ความคิดริเริ่ม  ความประพฤติตามระเบียบ ซึ่งเกิดขึ้นคุ้มค่าต่อทุนที่รั ฐ
สนับสนุน   และปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ได้แก่  ค่าตอบแทนที่คุ้มค่า การพัฒนา
ของผู้ปฏิบัติงาน  ความก้าวหน้าและมั่นคงในการท างาน  ภาวะผู้น าของผู้บังคับบัญชา  ความ
รับผิดชอบ  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ  สภาพการท างานที่ปลอดภัย บรรยากาศการท างานที่อบอุ่น  
โครงสร้างองค์กร ระบบการบริหารที่ดี กระบวนการท างานที่รวดเร็ว การประเมินที่ยุติธรรม และวัสดุ
อุปกรณ์เทคโนโลยีที่ทันสมัยพร้อมใช้  ความสามารถรู้ถึงปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานนี้
ช่วยให้สามารถวางแผนการท างานให้ประสบความส าเร็จตามทิศทางที่ก าหนดไว้ได้เป็นอย่างดี 
สามารถสรุปได้ตามตารางที่ ๒.๕ ดังนี้  
 

ตารางท่ี ๒.๕  สรุปแนวคิดหลักเก่ียวกับปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 

นักวิชาการหรือแหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 
สมคิด บางโม,  
(๒๕๔๐, หน้า ๑๙๓) 

ปัจจัยที่ส่งเสริมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานประกอบด้วย 
๑. วัตถุประสงค์ของงานที่มีคุณค่าท่ีแท้จริง   
๒. สถานที่ปฏิบัติงานสิ่งแวดล้อมในการปฏิบัติงานที่ดี    
๓. ความมั่นคงในต าแหน่งหน้าที่การงาน  

ธงชัย  สันติวงษ์,  
(๒๕๔๓, หน้า ๒๙-๓๑) 
 

ระบบการท างานสร้างสมทรัพยากรและความมั่งคั่งเก็บไว้
ภายใน ไว้เพ่ือขยายตัวต่อไป และเพ่ือไว้ส าหรับรองรับ
สถานการณ์ที่อาจเกิดวิกฤติจากภายนอกได้   มีผลต่อ
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน    

 

 

 

 

                                                           

 ๓๖Bowditch, James L and  Buono, Anthony,  F.A Primer on Organization Behavior. 

2nded (New York : John Wiley and Sons, 1990). pp. 508-510. 



 ๓๐ 

ตารางท่ี ๒.๕  สรุปแนวคิดหลักเก่ียวกับปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน (ต่อ) 

นักวิชาการหรือแหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 
ติน ปรัชญพฤทธิ์  
และอิสระ สุวรรณบล, 
(๒๕๔๔, หน้า ๑๓๐) 
 

การสนับสนุนให้มีการบริหารที่จะได้รับผลดีมากที่สุด โดย
สิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายน้อยที่สุดคือการลดค่าใช้จ่ายทางด้าน
วัตถุและบุคลากรลง มีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 
ความแม่นตรง ความเร็ว และความราบเรียบของการบริหาร
ทีม่ากขึ้น มีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 

นภดล  เฮงเจริญ, 
(๒๕๔๖)  
 

การบริหารหรือการจัดการทั้ง ๓ ส่วน คือ  (๑) การบริหาร
ตนคือตัวเราเอง  (๒) การบริหารคนคือคนที่ เกี่ยวข้อง              
(๓) การบริหารงานซึ่งเป็นจุดส าคัญ  มีผลต่อประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงาน   

Bowditch, James L and Buono, 
Anthony, (1990, pp. 508-510) 
 

องค์ประกอบส าคัญของการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาองค์กรที่
มีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานมี ๔ ด้าน คือ            
(๑) โครงสร้างขององค์กร   
(๒) บุคลากร   
(๓) กระบวนการท างาน   
(๔) เทคโนโลยี     

 
๒.๒.๔ ทฤษฎีประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 
ทฤษฎีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานมีนักวิชาการได้ศึกษาและสรุปที่น่าสนใจดังต่อไปนี้ 
เบคเกอร์ และ นิวเฮาเซอร์ (Becker&Neuhauser)๓๗ ได้เสนอตัวแบบจ าลองเกี่ยวกับ

ประสิทธิภาพขององค์กร (model of organization efficiency) โดยกล่าวว่า ประสิทธิภาพขององค์การ
นอกจากจะพิจารณาถึง ทรัพยากร เชน คน เงิน วัสดุ ที่เป็นปัจจัยน าเข้า และผลผลิตขององค์การ คือ การ
บรรลุเป้าหมายแล้วองค์การในฐานะที่เป็นองค์กรในระบบเปิด (open system) ยังมีปัจจัย ประกอบอีกดัง
แบบจ าลองในรูปสมมติฐานซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้ 

 
 
 

                                                           
๓๗Becker, S., & Neuhauser, D,  The Efficient Organization,  (New York: Elsevier Scientific, 

1975), p.94. 



 ๓๑ 

1. หากสภาพแวดล้อมในการท างานขององค์การนั้นมีความซ้ าซ้อนต ่า ( low task 
environment complexity) หรือมีความแน่นอน (certain) มีการก าหนดระเบียบปฏิบัติในการ
ท างานขององค์การอย่างละเอียดถี่ถ้วนแล้ว แน่ชัดว่าจะน าไปสู่ความมีประสิทธิภาพขององค์การ
มากกว่าองค์การที่มีสภาพแวดล้อมในการท างานยุ่งยาก และ ซับซอนสูง (high task environment 
complexity) หรือมีความไม่แน่นอน (uncertain) 

2. การก าหนดระเบียบปฏิบัติชัดเจนเพ่ือเพ่ิมผลการท างานที่มองเห็นได้มีผลท าให้
ประสิทธิภาพมากขึ้นด้วย 

3. ผลการท างานที่มองเห็นได้สัมพันธ์ในทางบวกกับประสิทธิภาพ 
4. หากพิจารณาควบคู่กันไปจะปรากฏว่าการก าหนดระเบียบปฏิบัติอย่างชัดเจนและผล

การท างานที่สามารถมองเห็นได้จะมีความสัมพันธ์มากขึ้นต่อประสิทธิภาพมากกว่าตัวแปรแต่ละตัว
ตามล าพัง 

เบ็คเกอร์ และนิวเฮาเซอร์ ยังเชื่ออีกว่า การสามารถมองเห็นผลการท างานขององค์กรได้ 
(visibility consequences) และมีความสัมพันธ์ของประสิทธิภาพขององค์กร เพราะองค์กรสามารถ
ทดลองและเลือกระเบียบการปฏิบัติได้ซึ่งระเบียบการปฏิบัติและผลการปฏิบัติงานจะมีอิทธิพลต่อ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

แคทซ์ และคาฮ์น (Katz & Kahn)๓๘ ซึ่งเป็นนักทฤษฎีที่ศึกษาองค์กรระบบเปิด (open 
system) เช่นกันก็ได้ศึกษาในเรื่องปัจจัยที่ส าคัญต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ซึ่งเขากล่าวว่า
ประสิทธิภาพ คือ ส่วนประกอบที่ส าคัญของประสิทธิผล ประสิทธิภาพขององค์การ ถ้าจะวัดจาก
ปัจจัยน าเข้าเปรียบเทียบกับผลผลิตที่ได้ จะท าให้การวัดประสิทธิภาพคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริง
ขององค์กร หมายถึง การบรรลุเป้าหมาย (goal-attainment) ขององค์กรในการบรรลุเป้าหมายของ
องค์กร ปัจจัยต่าง ๆ คือ การฝึกอบรม ประสบการณ์ความผูกพันยังมีความส าคัญต่อประสิทธิภาพใน
องค์กรด้วย 

สรุปได้ว่า ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของแต่ละบุคคลเกิดจากสภาพภูมิหลัง ของแต่ละ
คนที่ไม่เหมือนกัน สภาพร่างกายจิตใจ การศึกษา ความรู้ความสามารถ ความ ถนัดต่าง ๆ โดยมีปัจจัย
สนับสนุนให้เกิดความแตกต่างจากการประเมินของผู้บังคับบัญชาแล้วให้คะแนนออกมาในระดับต ่า ปาน
กลาง และระดับสูง ซึ่งมีผลต่อการ ปรับเปลี่ยนวิธีการท างานให้ข้าราชการผู้นั้นมีประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานที่มากขึ้นเรื่อย ๆ ดังตารางที่ ๒.๖ ดังนี้ 
 
 
 
 
 
                                                           

๓๘Katz, Daniel, & Kahn, Robert L.,   The social psychology of organization,  (2 nd ed.). 

(New York: McGraw-Hill, 1978), pp. 232-240. 
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ตารางท่ี ๒.๖  สรุปแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 

นักวิชาการหรือแหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 
 Becker, S., & Neuhauser, D., 1975) 
p.94 

ประสิทธิภาพขององค์การนอกจากจะพิจารณาถึง 
ทรัพยากร เชน คน เงิน วัสดุ ที่เป็นปัจจัยน าเข้า และ
ผลผลิตขององค์การ คือ การบรรลุเป้าหมายแล้วองค์การ
ในฐานะที่เป็นองค์กรในระบบเปิด 

 Katz, Daniel, & Kahn, Robert L., 
1978) pp. 232-240. 

การบรรลุเป้าหมาย(goal-attainment)ขององค์กรในการ
บรรลุเป้าหมายขององค์กรปัจจัยต่าง ๆ คือการฝึกอบรม 
ประสบการณ์ความผูกพันยังมีความส าคัญต่อประสิทธิภาพ
ในองค์กรด้วย 

 
๒.๓  แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหาร 
 การศึกษาแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารที่ส่งเสริมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน               
ได้สรุปแนวคิด ดังนี้ 
 ๒.๓.๑  แนวคิดการบริหารทีส่่งเสริมประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 
  การบริหารเป็นกระบวนการหรือวิธีการสั่งการและปฏิบัติเพ่ือให้บรรลุถึงเป้าหมาย เป็น
การด าเนินงานที่ท าให้การปฏิบัติงานประสบผลส าเร็จ  ดังนั้น  กระบวนการบริหารจึงเป็นการ
ด าเนินงานตามขั้นตอนของการบริหาร  มีนักวิชาการได้อธิบายถึงกระบวนการบริหารไว้ว่า  แนว
ทางการบริหารนั้นมีความเชื่อว่าเป็นไปได้ที่จะหาทางศึกษาถึงศาสตร์ที่ เกี่ยวกับการบริหาร 
(Administrative) ซึ่งสามารถใช้ได้กับการบริหารทุกชนิด ไม่ว่าจะเป็นการบริหารงานอุตสาหกรรม
หรืองานรัฐบาล โดยมีสาระส าคัญเกี่ยวกับการบริหาร ซึ่งประกอบด้วยหน้าที่ทางการบริหาร 
(Management functions) ๕ ประการ  คือ   
 ๑ . การวางแผน (Planning) หมายถึง ภาระหน้าที่ของผู้บริหารที่จะต้องท าการ
คาดการณ์ล่วงหน้าถึงเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่จะมีผลกระทบต่อธุรกิจ และก าหนดขึ้นเป็นแผนปฏิบัติงาน
หรือวิถีทางท่ีจะปฏิบัติเอาไว้ เพ่ือเป็นแนวทางของการท างานในอนาคต  
 ๒.  การจัดองค์การ (Organizing) หมายถึง ภาระหน้าที่ที่ผู้บริหารจ าต้องจัดให้มีโครง
ของงานต่าง ๆ และอ านาจหน้าที่  ทั้งนี้เพ่ือให้เครื่องจักร สิ่งของ และตัวคนอยู่ในส่วนประกอบที่
เหมาะสมในอันท่ีจะช่วยให้งานขององค์การบรรลุผลส าเร็จได้ 
 



 ๓๓ 

 ๓.  การบังคับบัญชาสั่งการ (Commanding) หมายถึง หน้าที่ในการสั่งงานต่าง ๆ ต่อผู้
อยู่ใต้บังคับบัญชา ซึ่งจะกระท าให้ผลส าเร็จด้วยดี โดยที่ผู้บริหารจะต้องกระท าตนเป็นตัวอย่างที่ดี  
จะต้องเข้าใจคนงานของตน จะต้องเข้าใจถึงข้อตกลงในการท างานของคนงานและองค์การที่มีอยู่  
รวมถึงจะต้องมีการติดต่อสื่อสารกับผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างใกล้ชิดทั้งขึ้นและล่อง  นอกจากนี้ ยังต้อง
ท าการประเมินโครงสร้างขององค์การและผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาของตนเป็นประจ าอีกด้วย  หาก
โครงสร้างขององค์การที่เป็นอยู่ไม่เหมาะสมก็จ าเป็นต้องปรับปรุงเช่นเดียวกัน  ถ้าผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา
คนใดหย่อนประสิทธิภาพ การไล่ออกเพ่ือปรับปรุงก าลังคนที่มีอยู่ให้เหมาะสมยิ่งข้ึน 
 ๔.  การประสานงาน (Coordinating) หมายถึง ภาระหน้าที่จะต้องเชื่อมโยงงานของทุก
คนให้เข้ากันได้ และก ากับให้ไปสู่จุดมุ่งหมายเดียวกัน  
 ๕.  การควบคุม (Controlling) หมายถึง ภาระหน้าที่ในการที่จะต้องก ากับให้สามารถ
ประกันได้ว่ากิจกรรมต่าง ๆ ที่ท าไปนั้นสามารถเข้ากันได้กับแผนที่ได้วางไว้แล้ว๓๙ 
 กระบวนการบริหารมีองค์ประกอบและขั้นตอน อยู่  ๗  ขั้นตอน รวมเรียกว่า  
"POSDCoRB" ซึ่งเป็นอักษรน าขององค์ประกอบกระบวนการ  ดังนี้  
 ๑.  Planning (การวางแผนงาน) หมายถึง การจัดวางโครงการ แผนปฏิบัติงาน และ
วิธีการปฏิบัติงานไว้ล่วงหน้า  ผู้จัดการองค์กรต้องวางแผนงานทุกขั้นตอนของการปฏิบัติงาน เพราะ
แผนงานจะเป็นแนวทางปฏิบัติทั้งองค์กร  ซึ่งประกอบด้วยแผนงานหลักและแผนงานย่อย  แผนงาน
ต้องมีลักษณะยืดหยุ่น  
 ๒.  Organizing (การจัดหน่วยงาน) หมายถึง การก าหนดโครงสร้างอ านาจหน้าที่ การ
แบ่งส่วนงาน และการจัดสายงาน  
 ๓.  Staffing (การจัดตัวบุคคล) หมายถึง การบริหารงานด้านบุคลากร ได้แก่ การจัด
อัตราก าลัง การสรรหา และพัฒนาบุคลากร การเลื่อนขั้นเลื่อนต าแหน่ง การส่งเสริมขวัญและก าลังใจ  
สวัสดิการ และการเสริมสร้างบรรยากาศในการท างาน  “คน” เป็นทรัพยากรที่ส าคัญที่สุดที่ส่งผลให้
งานส าเร็จหรือล้มเหลว   
 ๔.  Directing (การอ านวยการ) หมายถึง การวินิจฉัยสั่งการ การควบคุมบังคับบัญชา 
และการควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของผู้บริหาร  ในฐานะหัวหน้าหน่วยงาน หัวหน้าต้องมอบหมาย
หน้าที่ให้ลูกน้องแต่ละคนตามล าดับ โดยให้สัมพันธ์และสอดคล้องกับความรับผิดชอบแต่ละต าแหน่ง  
ประกาศใช้ระเบียบให้ปฏิบัติตาม มีการตัดสินใจสั่งการอย่างถูกต้องและรวดเร็ว   
 

                                                           

 ๓๙Price, A,“Human resource management” ,  In A Business Context.  2ed.  (London : 
Thomson Leaming, 2004). p. 110. 



 ๓๔ 

 ๕. Coordinating (การประสานงาน) หมายถึง การประสานกิจกรรมต่าง ๆ  ของ
หน่วยงาน เพ่ือให้เกิดมีการร่วมมือที่ดีและน าไปสู่จุดหมายปลายทางเดียวกัน     
 ๖.  Reporting (การรายงาน) หมายถึง การรายงานผลการปฏิบัติงานของบุคลากร
ระดับต่าง ๆ ในหน่วยงาน เพื่อให้ผู้บริหารและสมาชิกหน่วยงานได้รับทราบความเคลื่อนไหวและความ
คืบหน้าของกิจการอย่างสม่ าเสมอ  
 ๗.  Budgeting (การบริหารงบประมาณ) หมายถึง การจัดท างบประมาณ การจัดท า
บัญชีการใช้จ่ายเงิน และการควบคุมตรวจสอบทางด้านการเงินและทรัพย์สิน๔๐ 
 การบริหารและการจัดการ คือการก าหนดนโยบายที่ส าคัญและการก าหนดแผนงานของ
องค์กร รวมถึงการบริหารงานที่มุ่งเน้นการด าเนินงานเพ่ือให้เป็นไปตามนโยบายที่วางแผนไว้เพ่ือให้
กิจการหรือองค์กรสามารถด าเนินกิจการอยู่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ท่ีองค์กรตั้ง
ไว้   กระบวนการของการจัดการเพื่อให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้มีอยู่ ๔ ขั้นตอน  คือ 
 ๑.  การวางแผน (Planning) ด้วยการก าหนดวัตถุประสงค์ (Objectives)  การก าหนด
แนวทางการด าเนินงาน (Map out activities)   
 ๒.  การจัดองค์การ (Organizing) เพ่ือให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ ไม่ว่าจะเป็น
ด้านบุคลากร การเงิน โครงสร้าง การสื่อสาร และข้อมูลต่าง ๆ ที่จะเป็นสิ่งสนับสนุน ด้วยการก าหนด
บทบาทหน้าที่ของแต่ละคน ตลอดจนการแก้ปัญหาความขัดแย้ง   
 ๓.  การชักน า (Leading) ประกอบด้วยการจูงใจผู้ใต้บังคับบัญชา การสั่งการ การ
คัดเลือกช่องทางการสื่อสารที่มีประสิทธิผลที่สุด ตลอดจนการแก้ปัญหาความขัดแย้ง   
 ๔.  การควบคุม (Controlling) เป็นกิจกรรมการติดตามผลและการแก้ไขปรับปรุงสิ่งที่
จ าเป็น เพ่ือให้เกิดความเชื่อม่ันว่างานบรรลุผลตามที่ได้วางแผนไว้๔๑ 
 สรุปได้ว่า  การบริหาร ซึ่งเป็นกระบวนการด าเนินงานองค์กรขององค์การหรือ
หน่วยงานนั้น  ผู้บริหารจ าเป็นต้องใช้วิธีการที่เหมาะสมในการบริหารงานในองค์การของตนเอง  
กระบวนการบริหารงานนั้นจะประกอบไปด้วย การวางแผน การจัดองค์การ การบังคับบัญชาสั่งการ 
การบริหารงานบุคคล การประสานงาน การควบคุม การจัดตัวบุคคล การรายงาน และการบริหารงาน
งบประมาณ  ซึ่งกระบวนการบริหารเหล่านี้ ผู้บริหารจ าเป็นต้องด าเนินการให้สอดคลองกันเพ่ือการ

                                                           

 ๔๐Gulick, L. and L. Urwick,  Papers on the science of  administration,  (New York : 
Columbia University, 1973), p. 13. 
 ๔๑ประสงค์  ประณีตพลกรัง  และคณะ,  การบริหารการผลิตและการปฏิบัติการ, (กรุงเทพมหานคร : 
Diamond in Business World,  ๒๕๕๓), หน้า ๙-๑๘. 
 



 ๓๕ 

บริหารงานที่ดีและส าเร็จผลในองค์กร  กระบวนการบริหารที่ดีจะช่วยให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลดีไปด้วย  สามารถสรุปได้ตามตารางท่ี ๒.๗ ดังนี้ 
 
 

ตารางท่ี ๒.๗  สรุปแนวคิดหลักเก่ียวกับกระบวนการบริหารที่ส่งเสริมประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 

นักวิชาการ แนวคิดหลัก 
Price, A,  
(2004, p. 110) 

หน้าที่ทางการบริหาร  ๕  ประการ  คือ    
๑.  การวางแผน    
๒.  การจัดองค์การ            
๓.  การบังคับบัญชาสั่งการ   
๔.  การประสานงาน    
๕.  การควบคุม   

Gulick, L. and L. Urwick, 
 (1973, p. 13) 

กระบวนการบริหารมีองค์ประกอบและขั้นตอน ๗ ขั้น  
๑.  Planning  (การวางแผนงาน) 
๒.  Organizing  (การจัดหน่วยงาน)   
๓.  Staffing  (การจัดตัวบุคคล) 
๔.  Directing  (การอ านวยการ) 
๕.  Coordinating  (การประสานงาน)  
๖.  Reporting  (การรายงาน) 
๗.  Budgeting  (การบริหารงบประมาณ) 

ประสงค์  ประณีตพลกรัง   และคณะ,   
(๒๕๕๓, หน้า ๙-๑๘) 

กระบวนการของการจัดการมีอยู่ ๔ ขั้นตอน  คือ 
๑. การวางแผน  (Planning)  ๒. การจัดองค์การ  
(Organizing)  ๓. การชักน า  (Leading)   
๔. การควบคุม  (Controlling) 

  
 ๒.๓.๔ ทฤษฎีการบริหารที่ส่งเสริมประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 
 ผู้วิจัยได้ศึกษาทฤษฎีการบริหารที่สามารถน าไปปรับใช้ในการพัฒนาประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานครั้งนี้  ได้แก่  
  ๒.๓.๔.๑ ทฤษฎีการบริหารแบบราชการ (bureaucratic management) 
  Max Weber ได้เสนอแนวคิด “ระบบราชการเชิงอุดมคติ” ขึ้นเพ่ือมุ่งศึกษาองค์การ
เป็นส าคัญ โดยที่เขามิได้มีจุดมุ่งหมายเพ่ือการบริหารเพราะตระหนักและเข้าใจดีว่าหลักการบริหาร
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ดังกล่าวเป็นไปได้ยากในโลกของความเป็นจริง  อย่างไรก็ตามนักวิชาการหลายท่านเห็นว่าแนวคิดของ 
Max Weber สามารถน าไปใช้กับการบริหารองค์การได้ดีจากหลักส าคัญ ๗ ประการนี้ คือ 
       ๑. หลักการมีกฎและระเบียบข้อบังคับ (Rules and Regulation) เพ่ือควบคุม
การตัดสินใจ 
  ๒. หลักความไม่เป็นส่วนตัว (Impersonal) ผู้บริหารต้องอยู่ภายใต้กฎและ
ระเบียบข้อบังคับ เพ่ือให้ปลอดจากการกระท าตามอ าเภอใจ 
  ๓. หลักการแบ่งงานกันท า (Division of Labour) ตามความถนัดหรือความ
ช านาญเฉพาะทาง 
  ๔. หลักการมีโครงสร้างสายบังคับบัญชา (Hierarchical Structure) 
  ๕. หลักความเป็นอาชีพที่มั่นคง (Life-long career) 
  ๖. หลักการมีอ านาจหน้าที่ ในการตัดสินใจ (Authority) โดยมีกฎระเบียบ
ข้อบังคับรองรับ 
  ๗. หลักความเป็นเหตุผล (Rationality) ในกระบวนการตัดสินใจเพ่ือบรรลุ
จุดหมาย 
  ทฤษฎีนี้ท าให้องค์การมีประสิทธิภาพสูง  เพราะ ๑) ด้านโครงสร้าง เน้นเรื่องการ
แบ่งงานกันท า  การมีสายบังคับบัญชา การก าหนดหน้าที่ทางการบริหาร และเน้นหลักการ  ๒) ด้านผู้
ปฏิบัติ เน้นสิ่งจูงใจด้านเศรษฐกิจและความมั่นคงในงาน คนต้องปรับตัวให้เข้ากับงาน  ๓) ด้านความ
เป็นผู้น า ให้ความส าคัญกับบทบาทของผู้บริหาร การเชื่อฟังผู้บังคับบัญชา ความเป็นเอกภาพของ
จุดมุ่งหมาย  ๔) ด้านการตัดสินใจ เน้นความเป็นเหตุผล ค านึงถึงความมีประสิทธิภาพ   นอกจากนี้ 
Weber ยังได้จัดท าเป็นพิมพ์เขียว (Blueprint) ของหลักการหรือสิ่งที่องค์การควรจะท าไว้ โดยเน้น
กฎระเบียบข้อบังคับ และการก าหนดอ านาจหน้าที่ที่ชัดเจนเพ่ือช่วยให้การประเมินผลการปฏิบัติงาน
ง่ายขึ้นและการให้รางวัลตอบแทนยุติธรรมขึ้น๔๒ 
  ๒.๓.๔.๒ ทฤษฎีการบริหารคุณภาพโดยรวม (Total Quality Management : 
TQM) 
  ทฤษฎีการบริหารคุณภาพโดยรวมนิยมเรียกกันสั้น ๆ ว่า ทีคิวเอ็ม (TQM) เป็นอีก
ทฤษฎีหนึ่งที่ได้รับการพัฒนาขึ้นเพ่ือใช้ในการบริหาร โดยมุ่งให้ความส าคัญที่ความรับผิดชอบต่อการ
ผลิตหรือการให้บริการที่มีคุณภาพร่วมกัน กระตุ้นให้คนงานแต่ละฝ่ายมุ่งพัฒนาคุณภาพของงาน  
หลักการบริหารของทฤษฎีนี้มี พ้ืนฐานมาจากหลักการควบคุมคุณภาพโดยรวม (Total Quality 

                                                           

 ๔๒Max  Weber,  อ้างใน  วิโรจน์  สารรัตนะ, รศ., ดร., การบริหาร, (กรุงเทพมหานคร : บริษัท                
อักษราพิพัฒน์ จ ากัด, ๒๕๔๕), หน้า ๑๘-๑๙.  
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Control : TQC) ที่เน้นความมีพันธะผูกพันกับองค์การ การบูรณาการความพยายามในการปรับปรุง
คุณภาพเพ่ือบรรลุจุดหมายขององค์การ และการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
 แนวคิดเกี่ยวกับ TQM เริ่มต้นที่อเมริกา และ W. Edwards Deming ได้น ามาพัฒนาใช้
ในญี่ปุ่นโดยก าหนดหลัก ๑๔ ประการเพ่ือพัฒนาคุณภาพของงาน ซึ่งเป็นสิ่งที่นักบริหารระดับสูงต้อง
กระท าเพ่ือเพ่ิมผลผลิตที่มีคุณภาพสูงขึ้น  หลัก ๑๔ ประการ ประกอบด้วย 
  ๑. ให้มีพันธะผูกพันระยะยาว เพ่ือปรับปรุงผลผลิตและการบริการ 
  ๒. ให้น าปรัชญาใหม่ ๆ มาใช้ในการปรับปรุงคุณภาพ 
  ๓. สร้างคุณภาพกับผลผลิตเป็นอันดับแรก 
  ๔. สร้างความจงรักภักดีและความเชื่อถือระยะยาว 
  ๕. ปรับปรุงระบบการผลิตและการให้บริการอยู่เสมอ 
  ๖. ให้มีการอบรมบุคลากร 
  ๗. ให้มีสภาวะความเป็นผู้น า 
  ๘. ขจัดบรรยากาศแห่งความกลัว ท างานด้วยความเป็นสุข 
  ๙. ขจัดอุปสรรคระหว่างหน่วยงาน เพ่ือความเป็นทีม 
  ๑๐. ขจัดค าขวัญหรือค าชักชวนเพ่ือให้ปรับปรุงคุณภาพ เพราะอาจเป็นสาเหตุให้
คุณภาพและการผลิตตกต่ าเสียเอง 
  ๑๑. ขจัดการใช้มาตรฐานการท างานและเป้าหมายเชิงปริมาณกับระดับล่าง แต่ใช้
ภาวะผู้น าแทน 
  ๑๒. เปลี่ยนจุดเน้นจากมุ่งปริมาณเป็นมุ่งคุณภาพ 
  ๑๓. มีแผนงานให้การศึกษาและการพัฒนาตนเอง 
  ๑๔. ให้ยึดถือการเปลี่ยนแปลงเป็นภารกิจแห่งตน๔๓ 
  ๒.๓.๔.๓ ทฤษฎีมนุษยสัมพันธ์ (Human Relations) 
  ทฤษฎีมนุษยสัมพันธ์มุ่ งแสวงหาทางแก้ไขปัญหาการบริหารที่นักทฤษฎี
แนวความคิดสมัยเก่าไม่สามารถแก้ไขได้  มีการพิจารณาองค์การบริหารเน้นตรงที่มนุษย์ในองค์การ
หรือที่เรียกว่ามุ่งไปที่ “คน” โดยไม่สนใจโครงสร้างขององค์การ (Man without organization) จน
อาจ เรี ย ก ได้ ว่ า เป็ น ก ลุ่ ม นั กท ฤษ ฎี ก ารบ ริห าร โบ ราณ สมั ย ให ม่  (Neo Classical theory 
Management)  
  George Elton Mayo นักจิตวิทยาชาวอเมริกันได้ท าการทดลองค้นคว้าได้ผล
สรุปว่า  (๑) ขวัญของคนงานเป็นสิ่งส าคัญ ซึ่งจะมีผลต่อการปฏิบัติงาน  (๒) ปริมาณการท างานของ
คนงาน ไม่ได้ขึ้นอยู่กับสภาพทางกายภาพเพียงอย่างเดียว แต่ยังขึ้นอยู่กับความสามารถทางสังคมด้วย  
                                                           

 ๔๓W. Edwards Deming,  อ้างใน  เรื่องเดียวกัน, หน้า ๒๗-๒๘.  
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(๓) รางวัลทางจิตใจ จะให้ความสุขในการปฏิบัติงาน และมีผลในการกระตุ้นให้ท างานได้มากกว่าตัว
เงิน  (๔) ปทัสถานทางสังคมของกลุ่ม มีผลต่อประสิทธิภาพและปริมาณของงานด้วย  (๕) คนงาน
มักจะไม่มีปฏิกิริยาต่อการบริหาร ปทัสถานทางสังคม หรือรางวัลใด ๆ เป็นส่วนตัว  แต่จะแสดงออก
ในลักษณะที่เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม 
  ทฤษฎีนี้นับเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งส าคัญในการบริหารงานบุคคลที่นักบริหารได้
หันมาสนใจตัวบุคคลหรือประสิทธิภาพที่เกิดจากตัวบุคคลในการปฏิบัติงาน โดยเฉพาะเน้นด้านจิต ใจ
และความพอใจในการท างานของมนุษย์ นอกเหนือไปจากความสามารถด้านอ่ืน ๆ๔๔ 
  ๒.๓.๔.๔ ทฤษฎีวงล้อเดมม่ิง (Deming Cycle)  
  วงลอเดมมิ่งพฒนาขึ้นโดย ดร.ชิวฮารท นักวิทยาศาสตรชาวอเมริกัน ตอมา ดร.
เดมมิ่ง ไดน าไปเผยแพรที่ประเทศญี่ปุนจนประสบความส าเร็จเปนที่รูจักกันอย่างแพรหลาย โดยมี
กิจกรรม 4 ขั้นตอนคือ PDCA (Plan, Do, Check and Act) เปนกิจกรรมพ้ีนฐานในการพัฒนา
ประสิทธิภาพและคุณภาพของการด าเนินงาน 
  วีรพงษ เฉลิมจิระรัตน กลาววา วงลอเดมม่ิง หรือวงลอ PDCA คือวิธีการที่เปนขั้น
ตอนในการท างานใหงานเสร็จอยางถูกตองอย่างมีประสิทธิภาพและเชื่อถือได ซึ่งประกอบด้วย การ
วางแผน (Plan) การน าแผนไปสูการปฏิบัติ (Do) การตรวจสอบผลการ ปฏิบัติงาน (Check) และการ
ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาที่ท าใหงานไมบรรลุเปาหมายตามแผนที่วางไว (Act) ดังนั้นการหมุนวงลอเดม
มิ่ง (PDCA) อยางตอเนื่อง จึงเปนสิ่งส าคัญที่ท าใหการบริหารงาน บรรลุเปาหมายที่ตั้งไว้อยางมี
ประสิทธิภาพ๔๕ 
  อุทัย บุญประเสริฐ๔๖  ได้เสนอว่า วงจร PDCA หรือวงจรเดมมิ่ง คือ แนวความคิด
ในการแก้ปญัหา (Problem Solving) และการพัฒนากระบวนการ (Process Improvement)อยางต
อเนื่อง ซึ่งน าเสนอโดย  ดร.เดมมิ่ง และถือว่าเปนแนวคิดพ้ืนฐานของวิธีการตาง ๆ ที่มีอยูในปจจุบัน 
กระบวนการแกไขปัญหาประกอบด้วย๔๗ 
  1. Plan คือการวางแผน จะครอบคลุมในเรื่องการก าหนดวัตถุประสงค เปาหมาย 
วิธีการ        แกไขและจัดท าแผนด าเนินงาน ในบรรดาองคประกอบทั้ง 4 ของวงจร PDCA นั้น 
ขั้นตอนการวางแผนเป็นเรื่องที่ส าคัญที่สุด แตไมไดหมายความวา ไม่ว่าการด าเนินการในขั้นตอนที่
                                                           

 ๔๔Elton Mayo, อ้างใน  คณาจารย์ภาควิชาบริหารรัฐกิจ, การบริหารรัฐกิจเบื้องต้น , (กรุงเทพ-     
มหานคร : ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามค าแหง, ๒๕๔๒), หน้า ๒๓๐-๒๓๑.   
 ๔๕วีรพงษ์ เฉลิมจิระรัตน์, การแก้ปัญหาแบบคิวซี :วิธีการแก้ปัญหาในงานตามแบบฉบับญี่ปุ่น , 
(กรุงเทพมหานคร : สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี,2547),  หน้า 46. 

 ๔๖อุทัย บุญประเสริฐ,  การบริหารจัดการสถานศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน, (กรุงเทพมหานคร:  
โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๕), หน้า 76. 
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เหลือจะเป็นอย่างไร ขอให้การวางแผนถูกต้องก็พอ แต่เนื่องจากทุกสิ่งทุกอย่างต้องอาศัยแผน ดังนั้น
ถ้าแผนไม่ดีเสียแล้ว งานอ่ืนก็ไม่ดีด้วย ซึ่งถ้าแผนเดิมมีการวางแผนที่ดี  การแกไขก็มีนอยและ
กิจกรรมตาง ๆก็สามารถด าเนินไดอยางมประสิทธิภาพมากกวา ในการจัดท าแผนจ าเปนจะตองมีการ
ระบุขอจ ากดัของทรัพยากรที่มีและผลที่มีตอแผน เชน ทรัพยากรมนษย วัตถุดิบ และเงินทุน 
ระยะเวลาที่เกี่ยวของ และพิจารณาหาวิธีการที่เปนไปไดภายใตขอจากดังกลาว ถ้าเป็นไปได้ควร
ตรวจสอบความเปนไปไดในการผอนคลายขอจ ากัดดังกล่าว ควรมีการพิจารณาขอเสนอตาง ๆ กอนที่
จะก าหนดเลือกใชขอเสนอที่ดีที่สุดใหเปนแผนปฏิบัติการ ในแผนควรก าหนดวิธีการตาง ๆ ที่ใชเพ่ือ
การตรวจสอบวาแผนดังกลาวมีการวางแผนที่ดี และมการปฏิบัติตามแผนอยางถูกตอง 
  2. Do คือการลงมือปฏิบัติ  หลังจากจบจากการวางแผนแล้วก็เข้าสู่ ขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานหรือด าเนินงานขั้นตอนตาง ๆ ที่เสนอไว ควรน าไปปฏิบัติเพ่ือใหมั่นใจว่า มีการปฏิบัตการตาม
แผนที่วางไว สิ่งที่ตองค านึงถึงในขั้นตอนนี้ คือ 
   2.1 สรางความมั่นใจวาผูรับผิดชอบด าเนินการตระหนักถึงวัตถุประสงค์
และความจ าเปนของงานอย่างถองแท 
   2.2 ใหผูรับผิดชอบรับรูเนื้อหา และด าเนินการตามแผนที่ก าหนด 
   2.3 ใหมีการศึกษา และฝกอบรม เพ่ือด าเนนการตามแผนอย่างถูกตอง 
   2.4 จัดหาทรัพยากรที่จ าเปนตามที่ก าหนด และเม่ือตองการ 
  3. Check คือการตรวจสอบผลการปฏิบัติ เมื่อท าการตรวจสอบผลการด าเนินงาน
ตามแผน เพ่ือใหสามารถเขาใจปัญหาที่เกิดขึ้น และด าเนินการแกไขจนได้กระบวนการหรือวิธีการ
ปฏิบัติงานที่สามารถก าหนดเปนมาตรฐาน ควรมีการประเมินสองดานและเปนอิสระซึ่งกันและกัน  
  4. Act คือการปฏิบัติตามผลการตรวจสอบ หรอแก้ไขการปฏิบัติการใด ๆ ที่
เหมาะสม ตามผลลัพธที่ไดจากขั้นตอนการตรวจสอบหากผลลัพธไมเปนไปตามเปาหมายจะต้องท า
การปรับปรุงแกไข ในกรณีผลลัพธ์เปนไปตามเปาหมายที่ตั้งไวใหจัดท าเป็นมาตรฐานซึ่งเรียกขั้นตอนนี้ 
วาการน าไปปฏิบัติและก าหนดเปนมาตรฐาน (Action) 

 
แผนภาพที่ ๒.๑ วงจร PDCA 

 
 สรุปได้ว่า  ทฤษฎีการบริหารช่วยให้ทราบถึงสิ่งที่เคยเกิดมีมาก่อนแล้วในอดีต ทั้งช่วยให้
เข้าใจสิ่งที่ก าลังเกิดขึ้นปรากฏมีอยู่ในปัจจุบันได้อย่างกระจ่างดีขึ้น และสามารถจะสร้างสรรค์สิ่งดี ๆ 
ใหม่ ๆ ให้เกิดขึ้นในอนาคตได้  การศึกษาทฤษฎีทางการบริหารต่าง ๆ จึงช่วยให้สามารถน าแนวคิด
แนวการปฏิบัติที่เคยมีผู้น าไปใช้และประสบความส าเร็จได้ผลดีมาปรับใช้เพ่ือช่วยในการปฏิบัติงานได้



 ๔๐ 

อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลตามที่ต้องการ โดยเฉพาะทฤษฎีวัฏจักรเดมิ่ง หรือ PDCA ซึ่ง
เป็นที่นิยมในการน าประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน   สามารถสรุปได้ตามตารางที่ ๒.๘ ดังนี้   
 
ตารางท่ี ๒.๘  สรุปแนวคิดหลักเก่ียวกับทฤษฎีการบริหารที่ส่งเสริมประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 

นักวิชาการหรือแหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 
Max Weber, 
(1940) 

หลักส าคัญเพ่ือการบริหารองค์การได้ดี ๗ ประการ คือ 
๑. การมีกฎและระเบียบข้อบังคับ  
๒. ความไม่เป็นส่วนตัว  
๓. หลักการแบ่งงานกันท า  
๔. การมีโครงสร้างสายบังคับบัญชา   
๕. ความเป็นอาชีพท่ีมั่นคง  
๖. การมีอ านาจหน้าที่ในการตัดสินใจ   
๗. ความเป็นเหตุผล  

W. Edwards Deming, 
(1940) 

หลัก ๑๔ ประการ เพ่ือเพ่ิมคุณภาพงานให้สูงขึ้น  
๑. สร้างพันธะผูกพันระยะยาว   
๒. น าปรัชญาใหม่ ๆ มาใช้ในการปรับปรุงคุณภาพ 
๓. สร้างคุณภาพกับผลผลิตเป็นอันดับแรก 
๔. สร้างความจงรักภักดีและความเชื่อถือระยะยาว 
๕. ปรับปรุงระบบการผลิตและการให้บริการอยู่เสมอ 
๖. การอบรมบุคลากร 
๗. สร้างภาวะความเป็นผู้น า 
๘. ขจัดบรรยากาศแห่งความกลัว ท างานด้วยความสุข 
๙. ขจัดอุปสรรคระหว่างหน่วยงาน เพ่ือความเป็นทีม 
๑๐. ขจัดค าขวัญหรือค าชักชวนเพื่อให้ปรับปรุงคุณภาพ  
เพราะอาจเป็นสาเหตุให้คุณภาพและการผลิตตกต่ า 

 

 

 

 

 



 ๔๑ 

ตารางท่ี ๒.๘  สรุปแนวคิดหลักเก่ียวกับทฤษฎีการบริหารที่ส่งเสริมประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน (ต่อ) 

นักวิชาการหรือแหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 
 ๑๑. ขจัดการใช้มาตรฐานการท างานและเป้าหมาย             

เชิงปริมาณกับระดับล่าง แต่ใช้ภาวะผู้น าแทน 
๑๒. เปลี่ยนจุดเน้นจากมุ่งปริมาณเป็นมุ่งคุณภาพ 
๑๓. มีแผนงานให้การศึกษาและการพัฒนาตนเอง 
๑๔. ยึดถือการเปลี่ยนแปลงเป็นภารกิจแห่งตน 

Elton Mayo, 
(1927-1932) 

การบริหารที่มีประสิทธิภาพต้องให้ความส าคัญที่ “คน” 
ซึ่ งเป็นผู้ปฏิบั ติ งาน  หลักการบริหารที่ ส าคัญมี  ๕ 
ประการ คอื 
๑. ขวัญของคนงานเป็นสิ่ งส าคัญและมีผลต่อการ
ปฏิบัติงาน  ๒. ปริมาณการท างานของคนงานขึ้นอยู่กับ
ทั้งสภาพทางกายภาพและกับความสามารถทางสังคม
ร่วมกัน   
๓. รางวัลทางจิตใจให้ความสุขในการปฏิบัติงานและช่วย
กระตุ้นคนให้ท างานได้มากกว่าตัวเงิน   
๔. ปทัสฐานทางสังคมของกลุ่มมีผลต่อประสิทธิภาพและ
ปริมาณของงาน 
๕. คนงานมักไม่มีปฏิกิริยาต่อการบริหาร ปทัสฐานทาง
สังคม หรือรางวัลใด ๆ เป็นการส่วนตัว แต่จะแสดงออก
ในลักษณะที่เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม 

W.Edwards Deming,  
(1939) 

วัฏจักรเดมิ่ง (Deming) หรือวงจร PDCA มี ๔ ขั้นตอน 
คือ 
๑  Plan   : P    ได้แก่  การวางแผน 
๒. Do      : D   ได้แก่  การปฏิบัติงานตามแผน 
๓. Check : C    ได้แก่  การตรวจสอบ 
๔. Act     : A    ได้แก่  การแก้ไขปรับปรุง 

 
 
 



 ๔๒ 

๒.๔ แนวคิดเกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านการปกครองคณะสงฆ์ 
 การปกครองคณะสงฆ์ ย่อมเป็นหน้าที่ หรือบทบาทของพระสงฆ์ ซึ่งมีการแต่งตั้งให้พระสงฆ์
ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นผู้ปกครองตามล าดับชั้น ซึ่งได้ก าหนดเรียกพระผู้ปกครองเหล่านั้นว่า           
พระสังฆาธิการ คณะสงฆ์เป็นพุทธสาวกของพระพุทธเจ้าที่ต้องยึดพระธรรมวินัยเป็นหลักปฏิบัติสูงสุด
มาตั้งแต่สมัยพุทธกาล เป็นองค์กรขนาดใหญ่มีอยู่ทั่วโลก ส าหรับประเทศไทยนั้น นอกจากจะต้อง
ปฏิบัติตามพระธรรมวินัยแล้ว ยังมีกฎหมายการปกครองคณะสงฆ์ หรือพระราชบัญญัติคณะสงฆ์มา
ช่วยในการปกครองคณะสงฆ์เพ่ือให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย  
 ดังนั้น จะเห็นได้ว่า งานการควบคุมและส่งเสริมการรักษาความเรียบร้อยดีงามเป็นงาน
เกี่ยวกับการปกครองพระภิกษุ สามเณร ตลอดจนคฤหัสถ์ที่อยู่ภายในวัดให้ประพฤติปฏิบัติตนให้
ถูกต้อง เรียบร้อยดีงาม 
 การปกครองคณะสงฆ์ ถือว่าเป็นปัจจัยที่ส าคัญ เพราะถ้ามีระบบปกครองดีศาสนาก็มีความ
เจริญมั่นคง การปกครองหรือการบริหารที่ดีนั้น จะต้องมีรูปแบบและวิธีการจัดการหรือมีแนวคิดซึ่ง
ขึ้นอยู่กับการแบ่งงานมอบอ านาจกระจายงานให้ผู้อยู่ฝ่ายบริหารระดับต่างๆ รับผิดชอบตามความรู้
ความสามารถของตน และพัฒนาการในด้านต่างๆ เพราะการปกครองคณะสงฆ์ปัจจุบันนี้ มีอ านาจรัฐ
และจารีตประเพณีเข้ามาเกี่ยวข้อง เมื่อมีอธิกรณ์เกิดขึ้นต้องอาศัยพระราชบัญญัติคณะสงฆ์เป็นเกณฑ์
จัดระเบียบ 
 ๒.๔.๑ ลักษณะการปกครองคณะสงฆ์ 

 การปกครองคณะสงฆ์มีมาตั้งแต่พุทธกาล หลังจากที่พระพุทธองค์มอบความเป็นใหญ่ให้
คณะสงฆ์ หลักที่ใช้คือ พระธรรมวินัยเมื่อพระพุทธเจ้าเสด็ จดับขันธ์ปรินิพพานแล้ว เกิดความ             
ไม่เรียบร้อยขึ้น จึงได้มีการท าปฐมสังคายนาขึ้นที่เมืองราชคฤห์  โดยมีพระมหากัสสปะเป็นประธาน 
การบริหารคณะสงฆ์ ก็เรียบร้อยมาได้ระยะหนึ่ง ต่อมาก็เกิดถือลัทธิต่างกัน  เกิดความไม่เรียบร้อย          
ขึ้นอีก เป็นเช่นนี้ตลอดมา 
 เมื่อพิจารณาจากประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนาในช่วงต้นพุทธกาลในการปกครองคณะ
สงฆ์ พระพุทธเจ้ายังไม่ทรงบัญญัติพระวินัยเพ่ือควบคุมความประพฤติของพระสงฆ์ เพราะพระสงฆ์ชุด
แรกๆ ที่เข้ามาบวชล้วนมีจิตใจเลื่อมใสและตั้งใจประพฤติปฏิบัติ นอกจากนั้นจ านวนของพระสงฆ์ก็ยัง
มีไม่มาก แต่มาช่วงระยะหลัง เมื่อพระสงฆ์มีมากขึ้นกฎเกณฑ์ต่างๆ จึงต้องมีเพ่ือให้ภิกษุแต่ละรูป  ได้
ถือปฏิบัติในแนวทางเดียวกัน ท านองเดียวกับกฎหมายของรัฐก็เกิดขึ้นจากการที่มนุษย์มาอยู่รวมกัน
และการกระท าของคนคนหนึ่งอาจจะไปล่วงละเมิดคนอีกคนหนึ่ง รัฐจึงจ าเป็นต้องออกระเบียบ
กฎเกณฑ์ท่ีเราเรียกว่า กฎหมาย มาคุ้มครอง 
 



 ๔๓ 

 พระพุทธองค์ยอมให้มีกฎหมายที่จะละเมิดสิทธิส่วนบุคคลผู้กระท าความชั่วได้  พระพุทธ
องค์ จึงทรงบัญญัติสิกขาบทเอาไว้เพ่ือเอาผิดกับผู้ฝ่าฝืน ซึ่งเป็นการผิดต่อสังคมในขณะเดียวกันก็มี
จุดมุ่งหมายอ่ืนๆ ด้วยดังที่พระองค์ได้ตรัสไว้ว่า๔๘ …ภิกษุทั้งหลายเราบัญญัติสิกขาบทแก่ภิกษุทั้งหลาย
โดยอาศัยอ านาจประโยชน์ ๑๐ ประการ คือ ๑) เพ่ือความยอมรับว่าดีแห่งสงฆ์ ๒) เพ่ือความผาสุก
แห่งสงฆ์ ๓) เพ่ือข่มบุคคลผู้เก้อยาก ๔) เพ่ือความอยู่ผาสุกแห่งเหล่าภิกษุผู้มีศีลอันดีงาม ๕) เพ่ือปิด
กั้นอาสวะทั้งหลาย อันจะเกิดขึ้นในปัจจุบัน ๖) เพ่ือก าจัดอาสวะทั้งหลายที่จะเกิดขึ้นในอนาคต         
๗) เพ่ือความเลื่อมใสยิ่งขึ้นของคนที่ยังไม่เลื่อมใส ๘) เพ่ือความเลื่อมใสของบุคคลผู้เลื่อมใสแล้ว           
๙) เพ่ือความตั้งมั่นแห่งสัทธรรม ๑๐) เพ่ือเอ้ือเฟ้ือวินัย…๔๙ 
 จะเห็นได้ว่า ที่พระองค์บัญญัติพระวินัยนั้น ข้อ ๑–๒ มีจุดมุ่งหมายเพ่ือประโยชน์ส่วนรวม
ของคณะสงฆ์เอง ข้อ ๓–๔ เพ่ือประโยชน์แก่บุคคล ข้อ ๕–๖ เพ่ือประโยชน์แก่ความบริสุทธิ์ ข้อ ๗-๘
เพ่ือประโยชน์แก่ประชาชน ข้อ ๙-๑๐ เพ่ือประโยชน์แก่พระศาสนาโดยรวม 
 ขั้นตอนวิธีการในการบัญญัติกฎหมาย (สิกขาบท) พระพุทธเจ้าทรงทราบดีว่าเมื่อใดควร
จะบัญญัต ิโดยค านึงถึงหลัก ๓ ประการ นี้  
 ๑.  สงฆ์ตั้งได้เป็นเวลายาวนานพอสมควร 
 ๒.  สังคมขยายใหญ่ขึ้น 
 ๓.  มีผลประโยชน์มากขึ้น 
 จากแนวทางทั้ง ๓ ประการนี้เอง จึงก่อให้เกิดการบัญญัติพระวินัยหรือกฎหมายคณะ
สงฆ์ขึ้น โดยมีจุดมุ่งหมาย ๑๐ ประการดังกล่าวแล้ว โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ข้อ ๑๐ นั้น หมายเอาเพ่ือการ
เกื้อหนุนการปกครอง๕๐ สิกขาบท หรือพระวินัย ถือได้ว่าเป็นธรรมนูญการปกครองที่ภิกษุจะต้อง
ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ถ้าหากว่าล่วงละเมิดก็จะได้รับการลงโทษหนักบ้างเบาบ้างตามลักษณะของ
การกระท า 
 ในส่วนของวิธีการบัญญัติสิกขาบทเมื่อเกิดเหตุการณ์ไม่ดีไม่งามในสังคมสงฆ์พระสงฆ์
และประชาชนก็จะต าหนิติเตียนพระพุทธองค์ก็จะประชุมสงฆ์และพิจารณาบัญญัติพระวินัยขึ้น
ขั้นตอนในการบัญญัติพระวินัยของพระพุทธองค์จึงปฏิบัติตามล าดับดังนี้ 
 

                                                           
๔๘สมภาร พรมทาม, “ศีลธรรมกับกฎหมายมุมมองจากพุทธศาสนา” ใน พุทธศาสน์ศึกษา, (ปีท่ี ๕ ฉบับที ่

๒-๓ พฤษภาคม-ธันวาคม ๒๕๔๑) : ๕๑-๕๒. 
๔๙วิ.มหา. (ไทย) ๑/๓๙/๒๘-๒๙. 
๕๐พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), นิติศาสตร์แนวพุทธ, พิมพ์ครั้งที่ ๓, (กรุงเทพมหานคร : สหธรรมิก, 

๒๕๔๑), หน้า ๖๗. 



 ๔๔ 

 ๑.  เมื่อภิกษุก่อเหตุขึ้นพระองค์ตรัสเรียกประชุมสงฆ์ 
 ๒.  ตรัสถามภิกษุผู้ก่อเหตุถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้น 
 ๓.  ชี้โทษแห่งการล่วงละเมิดและแสดงอานิสงค์ของการส ารวมระวัง 
 ๔.  วางโทษหรือบัญญัติสิกขาบทให้ภิกษุถือปฏิบัติตาม 
 เมื่อพิจารณาการบัญญัติสิกขาบทจะเห็นได้ว่า พระพุทธเจ้ามิได้ทรงบัญญัติให้เสร็จใน
คราวเดียวกัน แต่จะบัญญัติต่อเมื่อมีพระภิกษุกระท าความผิดจากหลักการที่วางเอาไว้ พระองค์จะทรง
ประชุมคณะสงฆ์ทุกครั้งเพ่ือพิจารณาความผิดที่เกิดขึ้น เมื่อประชุมสงฆ์เห็นชอบอย่างไรพระองค์ก็จะ
ทรงบัญญัติสิกขาบทและโทษตามความผิดนั้นๆ 
 จะเห็นได้ว่า สังคมสงฆ์ในสมัยพุทธกาล มีอ านาจตามขอบเขตของตน ไม่ว่าจะเป็น
อ านาจนิติบัญญัติ อ านาจบริหาร และอ านาจตุลาการ กล่าวคือ 
 ๑. อ านาจนิติบัญญัติ พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติสิกขาบทหรือพระวินัยเพื่อใช้ปกครองสงฆ์
เป็นพุทธบัญญัติทั้งหมด ทรงบัญญัติอย่างเปิดเผย ทั้งต่อหน้าสงฆ์ วัตถุ และบุคคล โดยมีสังคมสงฆ์ให้
ความเห็นชอบ 
 ๒. อ านาจบริหาร เดิมทีนั้นพระสงฆ์ยังมีไม่มาก พระองค์จึงทรงบริหารงานเอง ต่อมา
เมื่อพระสงฆ์มีจ านวนมากขึ้นพระองค์ก็ทรงมอบอ านาจให้แก่สงฆ์  ดังจะเห็นได้จากการบรรพชา
อุปสมบท การกรานกฐิน การระงับอธิกรณ ์เป็นต้น 
 ๓. อ านาจตุลาการ สถาบันตุลาการของพุทธจักรมีกฎระเบียบที่วางไว้เป็นบรรทัดฐาน
แห่งการกระท าของบุคคลในสังคม ป้องกันมิให้ประพฤติผิด และมีวิธีการลงโทษ แต่การลงโทษ
ผู้กระท าความผิดในทัศนะของพุทธปรัชญาเถรวาทมิใช่เพ่ือการแก้แค้น หากเป็นการให้บทเรียนเพ่ือให้
ผู้กระท าความผิดกลับตัวเป็นคนดีในสังคม จะเห็นได้จากการปรับอาบัติตั้งแต่สังฆาทิเสสลงมา 
 ดังนั้น การลงโทษจึงมีจุดมุ่งหมาย ๒ ประการคือ๕๑ ๑) เพ่ือให้ผู้กระท าความผิดกลับตัว
เป็นคนดี และ ๒) เพ่ือช่วยป้องกันความชั่วร้ายท านองเดียวกันที่จะเกิดข้ึนในอนาคต 
 สรุปได้ว่า ลักษณะการปกครองคณะสงฆ์ในสมัยพุทธกาล ขั้นตอนวิธีการในการบัญญัติ
กฎหมาย (สิกขาบท) พระพุทธเจ้าค านึงถึงหลัก ๓ ประการ คือ ๑) สงฆ์ตั้งได้เป็นเวลายาวนาน
พอสมควร ๒) สังคมขยายใหญ่ขึ้น ๓) มีผลประโยชน์มากขึ้น จึงก่อให้เกิดการบัญญัติพระวินัยหรือ
กฎหมายคณะสงฆ์ขึ้น โดยมีจุดมุ่งหมาย ๑๐ ประการ คือ ๑) เพ่ือความยอมรับว่าดีแห่งสงฆ์ ๒) เพ่ือ
ความผาสุกแห่งสงฆ์ ๓) เพ่ือข่มบุคคลผู้เก้อยาก ๔) เพ่ือความอยู่ผาสุกแห่งเหล่าภิกษุผู้มีศีลอันดีงาม 
๕) เพ่ือปิดกั้นอาสวะทั้งหลาย อันจะเกิดขึ้นในปัจจุบัน ๖) เพ่ือก าจัดอาสวะทั้งหลายที่จะเกิดขึ้นใน

                                                           
๕๑สมภาร พรมทา, “สิทธิในทัศนะของพุทธศาสนา”, ในพุทธศาสน์ศึกษา, (ปีที่ ๑ ฉบับที่ ๑ มกราคม-

เมษายน ๒๕๓๗), หน้า ๖๑. 



 ๔๕ 

อนาคต ๗) เพ่ือความเลื่อมใสยิ่งขึ้นของคนที่ยังไม่เลื่อมใส ๘) เพ่ือความเลื่อมใสของบุคคลผู้เลื่อมใส
แล้ว ๙) เพ่ือความตั้งมั่นแห่งสัทธรรม ๑๐) เพ่ือเอ้ือเฟ้ือวินัย และการลงโทษจึงมีจุดมุ่งหมาย ๒ 
ประการ คือ ๑) เพ่ือให้ผู้กระท าความผิดกลับตัวเป็นคนดี และ ๒) เพ่ือช่วยป้องกันความชั่วร้ายท านอง
เดียวกันที่จะเกิดข้ึนในอนาคต 

ตารางท่ี ๒.๙  แสดงสาระส าคัญลักษณะการปกครองคณะสงฆ์ 

นักวิชาการหรือแหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 

วิ.มหา. (ไทย) ๑/๓๙/๒๘-๒๙. บัญญัติสิกขาบทแก่ภิกษุ ๑๐ ประการ คือ ๑) เพ่ือความยอมรับว่าดี

แห่งสงฆ์ ๒)เพ่ือความผาสุกแห่งสงฆ์ ๓)เพ่ือข่มบุคคลผู้เก้อยาก           

๔) เพ่ือความอยู่ผาสุกแห่งเหล่าภิกษุผู้มีศีลอันดีงาม ๕) เพ่ือปิดกั้น

อาสวะทั้งหลาย อันจะเกิดขึ้นในปัจจุบัน ๖) เพ่ือก าจัดอาสวะ

ทั้งหลายที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ๗)เพ่ือความเลื่อมใสยิ่งขึ้นของคนที่

ยังไม่เลื่อมใส ๘) เพ่ือความเลื่อมใสของบุคคลผู้เลื่อมใสแล้ว ๙) เพ่ือ

ความตั้งมั่นแห่งสัทธรรม ๑๐) เพ่ือเอ้ือเฟ้ือวินัย 

พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต),

(๒๕๔๑, หน้า ๖๗). 

ขั้นตอนวิธีการในการบัญญัติกฎหมาย  (สิกขาบท) พระพุทธเจ้า

ค านึงถึงหลัก ๓ ประการ คือ ๑) สงฆ์ตั้งได้เป็นเวลายาวนาน

พอสมควร ๒) สังคมขยายใหญ่ขึ้น  ๓) มีผลประโยชน์มากขึ้น              

จึงก่อให้เกิดการบัญญัติพระวินัยหรือกฎหมายคณะสงฆ์ขึ้น โดยมี

จุดมุ่งหมาย ๑๐ ประการดังกล่าวแล้ว โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ข้อ ๑๐ 

นั้น หมายเอาเพ่ือการเก้ือหนุนการปกครอง 

สมภาร พรมทา, (๒๕๓๗, หน้า

๖๑). 

การลงโทษจึงมีจุดมุ่งหมาย ๒ ประการ คือ ๑) เพ่ือให้ผู้กระท า

ความผิดกลับตัวเป็นคนดี และ ๒) เพ่ือช่วยป้องกันความชั่วร้าย

ท านองเดียวกันที่จะเกิดข้ึนในอนาคต 

 
 
 
 
 



 ๔๖ 

 ๒.๔.๓ ระเบียบการปกครองคณะสงฆ์ไทย 
 ระเบียบการปฏิบัติปกครองคณะสงฆ์ไทย ก าหนดให้มีเจ้าคณะมหานิกาย และเจ้าคณะ
ธรรมยุต ปกครองบังคับบัญชาวัด และพระภิกษุสามเณรในนิกายนั้นๆ โดยมีแบบการปกครองคณะ
สงฆ์ส่วนกลาง และระเบียบการปกครองคณะสงฆ์ส่วนภูมิภาค๕๒ 
 ระเบียบการปกครองคณะสงฆ์ส่วนกลาง มีมหาเถรสมาคมเป็นศูนย์กลางรวมอ านาจ
ปกครอง และกิจการคณะสงฆ์ทั้งสิ้นของคณะสงฆ์ไทย เป็นศูนย์รวมเขตการปกครอง และเจ้าคณะ
ส่วนกลาง ซึ่งเป็นผู้ปกครองคณะสงฆ์ส่วนกลาง โดยก าหนดเขตการปกครอง ได้แก่ เขตการกปกครอง
บังคับบัญชาเจ้าคณะ เจ้าอาวาส และภิกษุสามเณรในนิกายนั้นๆ ในส่วนกลาง จะแยกส่วนปกครอง 
เป็นคณะนิกายเรียกว่า “หน” มี ๔ หน คือ หนกลาง หนเหนือ หนตะวันออก และหนใต้ ในส่วนของ
คณะธรรมยุต เรียกว่า คณะธรรมยุต จะรวมเขตปกครองคณะสงฆ์ส่วนภูมิภาค และวัดธรรมยุตเป็น
เขตเดียวกัน 

การปกครองสงฆ์ในส่วนกลาง ได้แก่ เจ้าคณะหนใหญ่ ซึ่งเป็นพระสังฆาธิการใน
ส่วนกลางเป็นผู้ประสานงานกับสมเด็จพระสังฆราช มีมหาเถรสมาคม เป็นหน่วยงานในส่วนกลางและ
ประสานงานกับเจ้าคณะในส่วนภูมิภาค ปฏิบัติหน้าที่ปกครองคณะสงฆ์ในเขตปกครองของตน เรียกว่า 
หน มีเจ้าคณะหนใหญ่ ๕ หน คือ 

๑.  เจ้าคณะใหญ่หนกลาง 
๒.  เจ้าคณะใหญ่หนเหนือ 
๓.  เจ้าคณะใหญ่หนตะวันออก 
๔.  เจ้าคณะใหญ่หนใต้ 
๕.  เจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุต 

 อ านาจหน้าที่ปกครองคณะสงฆ์ของเจ้าคณะหนใหญ่ ในเขตปกครองของตนมีอ านาจ
หน้าที่ปกครองคณะสงฆ์ ดังนี้๕๓ 
 ๑. ด าเนินการปกครองคณะสงฆ์ให้เป็นไปตามพระธรรมวินัย กฎหมาย กฎมหาเถร
สมาคม ข้อบังคับ ระเบียบ ค าสั่ง มติ ประกาศ พระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช 

๒. ควบคุมและส่งเสริมการรักษาความเรียบร้อยดีงาม การศาสนศึกษา การศึกษา
สงเคราะห์ การเผยแผ่พระพุทธศาสนา การสาธารณูปการ และการสาธารณสงเคราะห์ ให้ด าเนินไป
ด้วยดี 
                                                           

๕๒พระเทพปริยัติสุธี (วรวิทย์ คงฺคปญฺโ ), เอกสารประกอบค าบรรยายเร่ืองการคณะสงฆ์และ              

การพระศาสนา, ๒๕๔๕, หน้า ๒. 
๕๓คณาจารย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, การปกครองคณะสงฆ์ไทย, (กรุงเทพมหานคร: 

โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๑), หน้า ๑๘๔. 



 ๔๗ 

๓. วินิจฉัยการลงนิคหกรรม วินิจฉัยข้ออุทธรณ์ค าสั่งหรือค าวินิจฉัยชั้นภาค หรือมี
อ านาจหน้าที่ในกรณีที่ได้รับมอบหมายอย่างอ่ืนจากมหาเถรสมาคม 

๔. แก้ไขข้อขัดข้องของเจ้าคณะภาคให้เป็นไปโดยชอบ 
๕. ควบคุมบังคับบัญชาเจ้าคณะและเจ้าอาวาส ตลอดถึงพระภิกษุสามเณรผู้อยู่ในบังคับ

บัญชาหรืออยู่ในเขตปกครองของตน และชี้แจงแนะน าการปฏิบัติหน้าที่ของผู้อยู่ในบังคับบัญชา      
ให้เป็นไปโดยความเรียบร้อย 

๖. ตรวจการและประชุมพระสังฆาธิการในเขตปกครองของตนระเบียบการปกครอง
คณะสงฆ์ในส่วนภูมิภาค การปกครองคระสงฆ์ส่วนภูมิภาคพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ ได้ก าหนดส่วน
หลักไว้อย่างชัดเจนในมาตรตรา ๒๑ ของพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ส่วนภูมิภาค ได้จัดเขตการปกครอง
ออกเป็นภาค จังหวัด อ าเภอ ต าบลจ านวนต าบล และเขตปกครองให้เป็นไปตามก าหนดในกฎมหาเถร
สมาคม ส่วนมาตรฐาน ๒๒ ก าหนดให้พระภิกษุเป็นผู้ปกครองตามชั้น ตามล าดับชั้น คือ เจ้าคณะภาค 
รองเจ้าคณะจังหวัดรองเจ้าคณะอ าเภอและเจ้าคณะต าบล  เมื่อมหาเถรสมาคมเห็นสมควรจะจัดให้มี
รองเจ้าคณะภาค รองเจ้าคณะจังหวัด รองเจ้าคณะอ าเภอ และรองเจ้าคณะต าบลเป็นผู้ช่วยเจ้าคณะ
ชั้นนั้นๆ ด้วยก็ได้พระภิกษุผู้ปกครองคณะสงฆ์ ทุกต าแหน่ง เรียกว่า พระสังฆาธิการ เป็นภิกษุผู้ท างาน
โดยสิทธิขาดทางคณะสงฆ์ โดยมีอ านาจเต็มแบบรวมต าแหน่ง ซึ่งนอกเหนือจากต าแหน่งดังกล่าว
ข้างต้นแล้วยังรวมไปถึงเจ้าอาวาส รองเจ้าอาวาส และผู้ช่วยเจ้าอาวาส เจ้าคณะ และเจ้าอาวาส เป็นผู้
ท างานคณะสงฆ์อย่างมีอ านาจเต็มกฎหมาย และควบคุมงานทุกส่วนในเขตปกครองหรือในวัด 
 พระสังฆาธิการ เป็นนามบัญญัติตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ .ศ.๒๕๐๕ ซึ่งแก้ไข
เพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๓๕ ได้ก าหนดบทบาทอ านาจหน้าที่การ
ปกครองคณะสงฆ์ ในเขตปกครองของตน ได้แก่ การรักษาความเรียบร้อยดีงามการศาสนศึกษา การ
เผยแผ่พระพุทธศาสนา การสาธารณูปการ การศึกษาสงเคราะห์ และการสาธารณสงเคราะห์ รวมทั้ง
การนิคหกรรมหรือการวินิจฉัย อธิกรณ์ หรือความผิดทางพระธรรมวินัยของพระภิกษุ 
 กฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ ๒๔ (พ.ศ. ๒๕๔๑) ว่าด้วยการแต่งตั้งถอดถอนพระสังฆาธิการ 
ได้ก าหนดจริยาพระสังฆาธิการซึ่งพระสังฆาธิการต้องปฏิบัติตามบทบาทของพระสังฆาธิการ 
ดังต่อไปนี้ 

๑.  ต้องเคารพเอ้ือเฟ้ือต่อกฎหมาย พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ กฎกระทรวง กฎมหาเถร
สมาคม ข้อบังคับ ระเบียบ ค าสั่ง มติ ประกาศ พระบัญชาสมเด็จพระสังฆราชสังวรและปฏิบัติตาม
พระธรรมวินัยโดยเคร่งครัด 

๒.  ต้องเชื่อฟังและปฏิบัติตามค าสั่งของผู้บังคับบัญชา ซึ่งสั่งโดยชอบด้วยอ านาจหน้าที่   
ถ้าไม่เห็นพ้องด้วยค าสั่งนั้น ให้เสนอความเห็นทัดทานเป็นลายลักษณ์อักษรภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่
ได้รับทราบค าสั่งและเมื่อได้ทัดทานดังกล่าวมานั้นแล้ว แต่ผู้สั่งมิได้ถอนหรือแก้ค าสั่งนั้น ถ้าค าสั่งนั้นไม่



 ๔๘ 

ผิดพระวินัยต้องปฏิบัติตาม ต้องรายงานจนถึงผู้สั่งในกรณีมีการทัดทานค าสั่งให้ผู้สั่งรายงานเรื่อง
ทั้งหมดไปยังผู้บังคับบัญชาเหนือตน เพ่ือพิจารณาสั่งการต่อไป ในการปฏิบัติหน้าที่ ห้ามท าข้าม
ผู้บังคับบัญชาเหนือตน เว้นแต่จะได้รับอนุญาตพิเศษเป็นครั้งคราว 

๓.  ต้องตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวัง มิให้เกิดความเสียหายแก่การคณะสงฆ์
และการพระศาสนาและห้ามมิให้ละทิ้งหน้าที่โดยไม่มีเหตุอันควร 

๔.  ต้องปฏิบัติหน้าที่โดยชอบและห้ามมิให้ใช้อ านาจหน้าที่ในทางที่ไม่สมควร 
๕.  ต้องสุภาพเรียบร้อยต่อผู้บังคับบัญชาเหนือตนและผู้อยู่ในปกครอง 
๖.  ต้องรักษาส่งเสริมสามัคคีในหมู่คณะและช่วยเหลือซึ่งกันและกันในทางที่ชอบ 
๗.  ต้องอ านวยความสะดวกในหน้าที่การคณะสงฆ์และการพระศาสนา 
๘.  ต้องรักษาข้อความอันเกี่ยวกับการคณะสงฆ์ที่ยังไม่ควรเปิดเผย 
ทั้ง ๘ ข้อนี้ เป็นจริยาอันพระสังฆาธิการต้องถือปฏิบัติตามโดยเคร่งครัด   
สรุปได้ว่า ระเบียบการปกครองคณะสงฆ์ไทยก าหนดให้มีเจ้าคณะมหานิกาย และเจ้าคณะ

ธรรมยุต ปกครองบังคับบัญชาวัด และพระภิกษุสามเณรในนิกายนั้นๆ โดยมีแบบการปกครองคณะ
สงฆ์ส่วนกลาง และระเบียบการปกครองคณะสงฆ์ส่วนภูมิภาคอ านาจหน้าที่ปกครองคณะสงฆ์ของเจ้า
คณะหนใหญ่ คือ ๑) ด าเนินการปกครองคณะสงฆ์ให้เป็นไปตามพระธรรมวินัย ๒) ควบคุมและ
ส่งเสริมการรักษาความเรียบร้อยดีงาม ๓) วินิจฉัยการลงนิคหกรรม วินิจฉัยข้ออุทธรณ์ค าสั่งหรือค า
วินิจฉัยชั้นภาค หรือมีอ านาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากมหาเถรสมาคม ๔) แก้ไขข้อขัดข้องของเจ้า
คณะภาคให้เป็นไปโดยชอบ ๕) ควบคุมบังคับบัญชาเจ้าคณะและเจ้าอาวาส ตลอดถึงพระภิกษุ
สามเณรผู้อยู่ในบังคับบัญชาหรืออยู่ในเขตปกครองของตน ๖) ตรวจการและประชุมพระสังฆาธิการใน
เขตปกครองของตนระเบียบการปกครองคณะสงฆ์ในส่วนภูมิภาค การให้การศึกษาด้านจริยธรรมคือ
การเปิดโรงเรียนพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ขึ้น การเปิดโรงเรียนเด็กเล็กที่เรียกว่า เด็กก่อนเกณฑ์ ซึ่ง
เป็นโครงการของมหาเถรสมาคม 

 
ตารางที่ ๒.๑๐  แสดงสาระส าคัญระเบียบการปกครองคณะสงฆ์ไทย  

นักวิชาการหรือแหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 
พระเทพปริยัติสุธี (วรวิทย์ 

คงฺคปญฺโ ), (๒๕๔๐, หน้า ๒) 

ระเบียบการปกครองคณะสงฆ์ ก าหนดให้มีเจ้าคณะมหานิกาย 

และเจ้าคณะธรรมยุต ปกครองบังคับบัญชาวัด และพระภิกษุ

สามเณรในนิกายนั้นๆ โดยมีแบบการปกครองคณะสงฆ์ส่วนกลาง 

และระเบียบการปกครองคณะสงฆ์ส่วนภูมิภาค 

 



 ๔๙ 

ตารางที่ ๒.๑๐  แสดงสาระส าคัญระเบียบการปกครองคณะสงฆ์ไทย (ต่อ) 

นักวิชาการหรือแหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 
คณาจารย์ มหาวิทยาลัย            

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 

(๒๕๕๑, หน้า ๑๘๔) 

อ านาจหน้าที่ปกครองคณะสงฆ์ของเจ้าคณะหนใหญ่ คือ  

๑. ด าเนินการปกครองคณะสงฆ์ให้เป็นไปตามพระธรรมวินัย  

๒. ควบคุมและส่งเสริมการรักษาความเรียบร้อยดีงาม  

๓ . วินิจฉัยการลงนิคหกรรม วินิจฉัยข้ออุทธรณ์ ค าสั่ งหรือ                  

ค าวินิจฉัยชั้นภาค หรือมีอ านาจหน้าที่ที่ ได้รับมอบหมายจาก           

มหาเถรสมาคม 

๔. แก้ไขข้อขัดข้องของเจ้าคณะภาคให้เป็นไปโดยชอบ 

๕. ควบคุมบังคับบัญชาเจ้าคณะและเจ้าอาวาส ตลอดถึงพระภิกษุ

สามเณรผู้อยู่ในบังคับบัญชาหรืออยู่ในเขตปกครองของตน  

๖. ตรวจการและประชุมพระสังฆาธิการในเขตปกครองของตน

ระเบียบการปกครองคณะสงฆ์ในส่วนภูมิภาค  

 
 ๒.๔.๔ ระเบียบการปกครองคณะสงฆ์ส่วนกลาง 
 กฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ ๒๓ (พ.ศ.๒๕๔๑) ว่าด้วยระเบียบการปกครองคณะสงฆ์ 
ได้ก าหนดวิธีการด าเนินการเพ่ือความเรียบร้อยดีงาม วิธีด าเนินการศาสนศึกษา และศึกษาสงเคราะห์
วิธีด าเนินการเผยแผ่พระพุทธศาสนา วิธีด าเนินการสาธารณูปการ และสาธารณะสงเคราะห์๕๔ อัน
เกี่ยวกับการคณะสงฆ์ และการพระศาสนาให้เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในระเบียบมหาเถรสมาคมเพ่ือ
ประโยชน์แก่การปกครองคณะสงฆ์ ให้เจ้าคณะใหญ่ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับคณะสงฆ์ในนิกายนั้น ๆ ใน
เขตปกครองคณะสงฆ์ ผู้วิจัยได้น ามาแสดงไว้ ดังนี้ 
 ๑. เจ้าคณะใหญ่หนกลาง ปฏิบัติหน้าที่ในเขตปกครองคณะสงฆ์ ภาค ๑ ภาค ๒ ภาค ๓  
ภาค ๑๓ ภาค ๑๔ และ ภาค ๑๕ 
 ๒. เจ้าคณะใหญ่หนเหนือ ปฏิบัติหน้าที่ในเขตปกครองคณะสงฆ์ ภาค ๔ ภาค ๕ ภาค ๖ 
และ ภาค ๗ 
 ๓. เจ้าคณะใหญ่หนตะวันออก ปฏิบัติหน้าที่ในเขตปกครองคณะสงฆ์ ภาค ๘ ภาค ๙     
ภาค ๑๐ ภาค ๑๑ และ ภาค ๑๒ 

                                                           
๕๔อ้างแล้ว, หน้า ๗๑. 



 ๕๐ 

 ๔. เจ้าคณะใหญ่หนใต้ ปฏิบัติหน้าที่ในเขตปกครองคณะสงฆ์ ภาค ๑๖ ภาค ๑๗ และ   
ภาค ๑๘ 
 ๕ . เจ้าคณะใหญ่ธรรมยุต ปฏิบัติหน้าที่ ในเขตปกครองคณะสงฆ์ธรรมยุตทุกภาค                
เจ้าคณะใหญ ่มีอ านาจหน้าที่ปกครองคณะสงฆ์ในเขตหนของตน ดังนี้ 
  ๑) ด าเนินการปกครองคณะสงฆ์ให้เป็นไปตามพระธรรมวินัยกฎหมายกฎมหาเถร
สมาคมข้อบังคับระเบียบค าสั่งมติประกาศพระราชบัญชาสมเด็จพระสังฆราช 
  ๒) ควบคุมและส่งเสริมการรักษาความเรียบร้อยดีงามการศาสนศึกษาการศึกษา
สงเคราะห์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาการสาธารณูปการและการสาธารณสงเคราะห์ให้ด าเนินไปด้วยดี 
  ๓) วินิจฉัยการลงนิคหกรรมวินิจฉัยข้ออุทธรณ์ค าสั่งหรือวินิจฉัยชั้นภาคหรือมีอ านาจ
หน้าที่ในกรณีท่ีได้รับมอบหมายอย่างอ่ืนจากมหาเถรสมาคม 
  ๔) แก้ไขข้อขัดข้องของเจ้าคณะภาคให้เป็นไปโดยชอบ 
  ๕) ควบคุมบังคับบัญชาเจ้าคณะและเจ้าอาวาสตลอดถึงพระภิกษุสามเณรผู้อยู่ในบังคับ
บัญชาหรืออยู่ในเขตปกครองของตนและชี้แจงแนะน าการปฏิบัติหน้าที่ของผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาให้
เป็นไปโดยความเรียบร้อย 
  ๖) ตรวจการและประชุมพระสังฆาธิการในเขตปกครองของตน 
 สรุปได้ว่า ระเบียบการปกครองคณะสงฆ์ส่วนกลาง การด าเนินการปกครองของพระ
สังฆาธิการในส่วนกลางมีการก าหนดอ านาจหน้าที่อย่างชัดเจน และรัดกุม เพ่ือให้การปกครองมี
ประสิทธิภาพสูงสุด เนื่องจากการปกครองในส่วนกลางนี้ จะเป็นส่วนส าคัญในการก าหนดนโยบาย
หลักในการบริหารจัดการคณะสงฆ์ในส่วนภูมิภาคต่อไป 
 

ตารางท่ี ๒.๑๑  แสดงสาระส าคัญระเบียบการปกครองคณะสงฆ์ส่วนกลาง 

นักวิชาการหรือแหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 
พระเทพปริยัติสุธี (วรวิทย์              

คงฺคปญฺโญ), (๒๕๔๕) 

 

กฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ ๒๓ (พ.ศ.๒๕๔๑) ว่าด้วยระเบียบ

การปกครองคณะสงฆ์ ให้เจ้าคณะใหญ่ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับ

คณะสงฆ์ในนิกายนั้นๆ ในเขตปกครองคณะสงฆ์ ดังนี้ (๑)

เจ้าคณะใหญ่หนกลางปฏิบัติหน้าที่ในเขตปกครองคณะสงฆ์

ภาค ๑ ภาค ๒ ภาค ๓ ภาค ๑๓ ภาค ๑๔ และ ภาค ๑๕ 

(๒)เจ้าคณะใหญ่หนเหนือ ปฏิบัติหน้าที่ในเขตปกครองคณะ

สงฆ์ ภาค ๔ ภาค ๕ ภาค ๖ และ ภาค ๗ (๓)เจ้าคณะใหญ่

หนตะวันออก ปฏิบัติหน้าที่ในเขตปกครองคณะสงฆ์ ภาค ๘  



 ๕๑ 

ตารางท่ี ๒.๑๑  แสดงสาระส าคัญระเบียบการปกครองคณะสงฆ์ส่วนกลาง (ต่อ) 

นักวิชาการหรือแหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 
 ภาค ๙ ภาค ๑๐ ภาค ๑๑ และ ภาค ๑๒ (๔)เจ้าคณะใหญ่

หนใต้  ปฏิบัติหน้าที่ ในเขตปกครองคณะสงฆ์ ภาค ๑๖            

ภาค ๑๗ และ ภาค ๑๘ (๕) เจ้าคณะใหญ่ธรรมยุต ปฏิบัติ

หน้าที่ในเขตปกครองคณะสงฆ์ธรรมยุตทุกภาคเจ้าคณะใหญ่ 

มีอ านาจหน้าที่ปกครองคณะสงฆ์ในเขตหนของตน ดังนี้                

๑ ) ปกครองคณะสงฆ์ให้ เป็นไปตามพระธรรมวินัย  กฎ               

มหาเถรสมาคม ข้อบังคับ ระเบียบ ค าสั่ง มติ ประกาศ           

พระราชบัญชาสมเด็จพระสังฆราช ๒) ควบคุมและส่งเสริม

การรักษาความเรียบร้อยดีงามการศาสนศึกษา การศึกษา

สงเคราะห์ การเผยแผ่พระพุทธศาสนา การสาธารณูปการ

และการสาธารณสงเคราะห์ให้ด าเนินไปด้วยดี  ๓) วินิจฉัย

การลงนิคหกรรมวินิจฉัยข้ออุทธรณ์ค าสั่งหรือวินิจฉัยชั้นภาค

หรือมีอ านาจหน้าที่ในกรณีที่ได้รับมอบหมายอย่างอ่ืนจาก

มหาเถรสมาคม ๔) แก้ไขข้อขัดข้องของเจ้าคณะภาคให้

เป็นไปโดยชอบ ๕) ควบคุม บังคับบัญชา เจ้าคณะ และเจ้า

อาวาส ตลอดถึงพระ ภิกษุ สามเณร ผู้อยู่ในบังคับบัญชา 

หรืออยู่ในเขตปกครองของตนให้เป็นไปโดยความเรียบร้อย              

๖) ตรวจการและประชุมพระสังฆาธิการในเขตปกครองของ

ตน 

  
 ๒.๔.๕ ระเบียบการปกครองคณะสงฆ์ส่วนภูมิภาค 
 การปกครองคณะสงฆ์ส่วนภูมิภาคนั้น จะมีการปกครองที่มีส่วนส าคัญ เพราะความเจริญ
งอกงามของพระพุทธศาสนาในแต่ละท้องถิ่น ขึ้นอยู่กับการบริหารจัดการในส่วนภูมิภาคนี้ ซึ่งการ
ปกครองส่วนภูมิภาคนั้นแบ่งการปกครองเป็นระดับชั้น๕๕ ดังนี้ 

                                                           
๕๕อ้างแล้ว, หน้า ๗๒. 



 ๕๒ 

 
 
 ๑.  เจ้าคณะภาค มีอ านาจหน้าที่ปกครองคณะสงฆ์ในเขตภาคของตน ดังนี้ 
   ๑.๑ ด าเนินการปกครองคณะสงฆ์ให้เป็นไปตามพระธรรมวินัยกฎหมายกฎมหาเถร
สมาคมข้อบังคับระเบียบค าสั่งมติประกาศตามพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช 
    ๑.๒ ควบคุมและส่งเสริมการรักษาความเรียบร้อยดีงามการศาสนศึกษาการศึกษา
สงเคราะห์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาการสาธารณูปการและการสาธารณสงเคราะห์ให้ด าเนินไปด้วยดี 
   ๑.๓ วินิจฉัยการลงนิคหกรรมวินิจฉัยข้ออุทธรณ์ค าสั่งหรือค าวินิจฉัยชั้นจังหวัด 
   ๑.๔ แก้ไขข้อขัดข้องของเจ้าคณะจังหวัดให้เป็นไปโดยชอบ 
   ๑.๕ การควบคุมบังคับบัญชาเจ้าคณะและเจ้าอาวาสตลอดถึงพระภิกษุสามเณรผู้อยู่
ในบังคับบัญชาหรืออยู่ในเขตปกครองของตนและชี้แจงแนะน าการปฏิบัติหน้าที่ของผู้อยู่ในบังคับ
บัญชาให้เป็นไปโดยความเรียบร้อย 
   ๑.๖ ตรวจการและประชุมพระสังฆาธิการในเขตปกครองของตน 
 ๒.  เจ้าคณะจังหวัด หมายถึง เจ้าคณะกรุงเทพมหานคร และเจ้าคณะจังหวัดนอกจาก
กรุงเทพมหานคร รวมถึงรองเจ้าคณะจังหวัด หมายถึง รองเจ้าคณะจังหวัดกรุงเทพมหานคร และรอง
เจ้าคณะจังหวัดนอกจากกรุงเทพมหานคร เจ้าคณะจังหวัดมีอ านาจหน้าที่ปกครองคณะสงฆ์ในเขต
จังหวัดของตน๕๖ ดังนี้ 
   ๒.๑ ด าเนินการปกครองคณะสงฆ์ให้เป็นไปตามพระธรรมวินัยกฎหมายกฎมหาเถร
สมาคมข้อบังคับระเบียบค าสั่งมติประกาศพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราชค าสั่งของผู้บังคับบัญชาเหนือตน 
   ๒.๒ ควบคุมและส่งเสริมการรักษาความเรียบร้อยดีงาม การศาสนศึกษาการศึกษา
สงเคราะห์การเผยแผ่แพระพุทธศาสนาการสาธารณูปการและการสาธารณสงเคราะห์ให้ด าเนินไป
ด้วยดี 
   ๒.๓ ระงับอธิกรณ์วินิจฉัยการลงนิคหกรรมวินิจฉัยข้ออุทธรณ์ค าสั่งหรือค าวินิจฉัยชั้น
เจ้าคณะอ าเภอ 
   ๒.๔ แก้ไขข้อขัดข้องของเจ้าคณะอ าเภอให้เป็นไปโดยชอบ 
   ๒.๕ ควบคุมบังคับบัญชาเจ้าคณะและเจ้าอาวาสตลอดถึงพระภิกษุสามเณรผู้อยู่ใน
บังคับบัญชาหรืออยู่ในเขตปกครองของตนและชี้แจงแนะน าการปฏิบัติหน้าที่ของผู้อยู่ในบังคับบัญชา
ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
   ๒.๖ ตรวจการและประชุมพระสังฆาธิการในเขตปกครองของตน 

                                                           
๕๖อ้างแล้ว, หน้า ๗๓. 



 ๕๓ 

 ๓.  เจ้าคณะอ าเภอ หมายถึง เจ้าคณะเขตในกรุงเทพมหานคร และเจ้าคณะอ าเภอใน
จังหวัดนอกจากกรุงเทพมหานคร รองเจ้าคณะอ าเภอ หมายถึง รองเจ้าคณะเขตในกรุงเทพมหานคร
และรองเจ้าคณะอ าเภอในจังหวัดนอกจากกรุงเทพมหานคร เจ้าคณะอ าเภอ มีอ านาจหน้าที่ปกครอง
คณะสงฆ์ในเขตอ าเภอของตน๕๗ ดังนี้ 
   ๓.๑ ด าเนินการปกครองคณะสงฆ์ให้เป็นไปตามพระธรรมวินัยกฎหมายกฎมหาเถร
สมาคมข้อบังคับระเบียบค าสั่งมติประกาศพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราชค าสั่งของผู้บังคับบัญชาเหนือตน 
   ๓.๒ ควบคุมและการส่งเสริมการรักษาความเรียบร้อยการศาสนศึกษาการศึกษา
สงเคราะห์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาการสาธารณูปการและการสาธารณสงเคราะห์ได้ด าเนินไป 
   ๓.๓ ระงับอธิกรณ์วินิจฉัยการลงนิคหกรรมวินิจฉัยข้ออุทธรณ์ค าสั่งหรือค าวินิจฉัยชั้น
เจ้าคณะต าบล 
   ๓.๔ แก้ไขข้อขัดข้องของเจ้าคณะต าบลให้เป็นไปโดยชอบ 
   ๓.๕ ควบคุมบังคับบัญชาเจ้าคณะและเจ้าอาวาสตลอดถึงพระภิกษุสามเณรผู้อยู่ใน
บังคับบัญชาหรืออยู่ในเขตปกครองของตนและชี้แจงแนะน าการปฏิบัติหน้าที่ของผู้อยู่ในบังคับบัญชา
ให้เป็นไปโดยความเรียบร้อย 
   ๓.๖ ตรวจการและประชุมพระสังฆาธิการในเขตปกครองของตน 
 ๔.  เจ้าคณะต าบล หมายถึง เจ้าคณะแขวงในกรุงเทพมหานคร และเจ้าคณะต าบลใน
จังหวัดนอกจากกรุงเทพมหานคร รวมถึงรองเจ้าคณะต าบล หมายถึง รองเจ้าคณะแขวงใน
กรุงเทพมหานคร และรองเจ้าคณะต าบลในจังหวัดนอกจากกรุงเทพมหานคร รวมถึงเจ้าคณะต าบล มี
อ านาจหน้าที่ปกครองคณะสงฆ์ในเขตต าบลของตน๕๘ ดังนี้ 
   ๔.๑ ด าเนินการปกครองคณะสงฆ์ให้เป็นไปตามพระธรรมวินัยกฎหมายกฎมหาเถร
สมาคมข้อบังคับระเบียบค าสั่งมติประกาศพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราชค าสั่งขอผู้บังคับบัญชาเหนือตน 
   ๔.๒ ควบคุมและส่งเสริมการรักษาความเรียบร้อยดีงามการศาสนศึกษาการศึกษา
สงเคราะห์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาการสาธารณูปการและการสาธารณสงเคราะห์ให้ด าเนินไปด้วยดี 

๔.๓ ระงับอธิกรณ์วินิจฉัยการลงนิคหกรรมวินิจฉัยข้ออุทธรณ์ค าสั่งหรือค าวินิจฉัยชั้น
เจ้าอาวาส 

๔.๔ แก้ไขข้อขัดข้องของเจ้าอาวาสให้เป็นไปโดยชอบ 

                                                           
๕๗อ้างแล้ว, หน้า ๗๕. 
๕๘อ้างแล้ว, หน้า ๗๖. 



 ๕๔ 

๔.๕ ควบคุมบังคับบัญชาเจ้าอาวาสและพระภิกษุสามเณรผู้อยู่ในบังคับบัญชาหรือผู้
อยู่ในเขตปกครองของตนและชี้แจงแนะน าการปฏิบัติหน้าที่ของผู้อยู่ในบังคับบัญชาให้เป็นไปโดย
ความเรียบร้อย 

๔ .๖ การประชุมและตรวจตราพระสังฆาธิการในเขตปกครองของตนเพ่ือเป็น
ประโยชน์แก่การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าคณะใหญ่เจ้าคณะภาครองเจ้าคณะภาคเจ้าคณะจังหวัดรองเจ้า
คณะจังหวัด เจ้าคณะอ าเภอ รองเจ้าคณะอ าเภอ เจ้าคณะต าบล รองเจ้าคณะต าบล ให้มีเลขานุการท า
หน้าที่เลขานุการ 
 ๕. เจ้าอาวาส ผู้มีอ านาจสูงสุดภายในวัด คือ เจ้าอาวาส ซึ่งเป็นพระสังฆาธิการอันดับที่ ๙     
ตามกฎมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดเป็นผู้มีความรับผิดชอบต่อการพระศาสนาอันยิ่งใหญ่ เพราะต้อง
ท าหน้าที่เป็นผู้ปกครองวัด และเป็นผู้แทนวัด เนื่องจากวัดมีฐานะเป็นนิติบุคคล คือ บุคคลตาม
กฎหมาย ดังนั้น เจ้าอาวาสจึงมีฐานะเป็นเจ้าพนักงานตามความในประมวลกฎหมายอาญา ตาม
มาตรา ๔๕ กล่าวว่า “ให้ถือว่า พระภิกษุซึ่งได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในการปกครองคณะสงฆ์และ
ไวยาวัจกรเป็นเจ้าพนักงานตามความในประมวลกฎหมายอาญา” ต าแหน่งเจ้าอาวาส จึงเป็นต าแหน่ง
ส าคัญยิ่ง๕๙ นอกจากนั้น เจ้าอาวาส ยังมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับพุทธศาสนิกชนให้มากที่สุดที่จะช่วย
จรรโลงพระพุทธศาสนา ปลูกฝังศรัทธาในพุทธศาสนาแก่ประชาชน ดังค ากล่าวที่ว่า พระสังฆาธิการ 
คือ ผู้ปกครองสงฆ์ ซึ่งตามกฎมหาเถรสมาคมก าหนดให้มีจ านวน ๑๑ อันดับ โดยมีเจ้าคณะภาคเป็น
อันดับที่ ๑ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสเป็นอันดับที่ ๑๑ นั้น๖๐ พระสังฆาธิการ อันดับที่ ๙ คือ เจ้าอาวาสนับเป็น
พระสังฆาธิการที่มีความส าคัญมากที่สุด มีความรับผิดชอบสูงสุด ด้วยเหตุผล ดังนี้ 
  ๑.  เจ้าอาวาสเป็นผู้อยู่ใกล้ชิดพระภิกษุ สามเณร อุบาสก อุบาสิกา ประชาชนและ
เด็กเล็ก รู้จักพ้ืนฐานของบุคคลเหล่านั้นดีกว่าใครๆ อยู่ใกล้ชิดเหตุการณ์ทางพระศาสนาทั้งดีและร้าย
ย่อมเข้าใจปัญหาต่างๆ และหาทางคลี่คลายปัญหาได้ง่าย 
  ๒. ต าแหน่งเจ้าอาวาสจัดเป็นพ้ืนฐานที่ส าคัญของต าแหน่งผู้ปกครองสงฆ์ทุกต าแหน่ง 
เป็นเครื่องพิสูจน์และรับรองความสามารถของต าแหน่งปกครองสงฆ์ทั้งหลายได้อย่างดี  คือถ้าเป็นเจ้า
อาวาสได้ดี ก็มีหวังที่จะเป็นเจ้าคณะต าบล หรือเจ้าคณะต่างๆ ได้ดี ดังนั้น กฎหมายคณะสงฆ์ จึงได้
บัญญัติอ านาจหน้าที่ของเจ้าอาวาสไว้ใน มาตรา ๓๗ และ มาตรา ๓๘๖๑ ดังนี้ 

                                                           
๕๙อ้างแล้ว, หน้า ๗๗. 
๖๐พระพุทธวรญาณ (ทองย้อย  กิตฺติทินฺโน), ธรรมญาณนิพนธ์ : ๑๐๐ปีพระพุทธวรญาณ, พิมพ์ครั้งท่ี ๒, 

(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๔๘), หน้า ๗๕. 
๖๑พระเทพปริยัติสุธี (วรวิทย์ คงฺคปญฺโ ), เอกสารประกอบค าบรรยายเร่ืองการคณะสงฆ์และ              

การพระศาสนา, หน้า ๓๓-๓๔. 



 ๕๕ 

มาตราที่ ๓๗ เจ้าอาวาสมีหน้าที่ ดังนี้ 
๑. บ ารุงรักษาวัด จัดกิจกรรม และศาสนสมบัติของวัดให้เป็นไปด้วยดี 
๒. ปกครอง และสอดส่องให้บรรพชิตและคฤหัสถ์ที่มีอยู่หรือพ านักอาศัยอยู่ในวัด

นั้นปฏิบัติตามพระธรรมวินัย กฎมหาเถรสมาคม ข้อบังคับ ระเบียบ หรือค าสั่งของมหาเถรสมาคม 
๓. เป็นธุระในการศึกษา อบรม และสั่งสอนพระธรรมวินัยแก่บรรพชิตและ

คฤหัสถ ์
๔. ให้ความสะดวกตามสมควรในการบ าเพ็ญกุศล 
หน้าที่เจ้าอาวาสดังกล่าวใน มาตรา ๓๗ นี้ เป็นหน้าที่โดยภาพรวม ลักษณะงาน

อย่างกว้างๆ มิได้ชี้ชัดถึงวิธีปฏิบัติแต่อย่างใด เพราะวิธีปฏิบัตินั้นได้ก าหนดโดยลักษณะงานเป็น ๔ 
อย่าง๖๒ คือ 

๑.  หน้าที่ต้องปฏิบัติให้เป็นรูปธรรม ได้แก่ 
  ๑ .๑  การบ ารุ งรักษ าวัด ให้ เป็ น ไปด้ วยดีหมายถึ งการก่ อสร้ างการ

บูรณปฏิสังขรณ์การปรับปรุงตบแต่งการก าหนดแบบแปลนแผนผังซึ่งล้วนแต่เป็นงานที่ต้องท าด้วยแรง
เงินแรงงานและแรงความคิดอันเป็นส่วนสร้างสรรค์และเสริมสร้างส่วนที่เป็นวัตถุให้ปรากฏเป็น
รูปธรรมศาสนสถานและศาสนวัตถุของวัดวาอารามต่างๆจักได้รับการปรับปรุงพัฒนาให้เป็นไปด้วยดี
ด้วยหน้าที่เจ้าอาวาสข้อนี้ 

 ๑.๒ การจัดกิจการของวัดให้เป็นไปด้วยดีหมายถึงการจัดกิจการของวัดตาม
หน้าที่ผู้ปกครองวัดและหน้าที่จัดกิจการแทนวัดในฐานะผู้แทนนิติบุคคลเช่นการรับทรัพย์สินการอรรถ
คดีกิจการเหล่านี้เจ้าอาวาสจะต้องจัดการให้เป็นไปด้วยดีคือเป็นไปโดยถูกต้องตามระเบียบแบบแผน
หรือจารีตว่าด้วยการนั้น 

 ๑ .๓ การจัดการศาสนสมบัติของวัดให้ เป็นไปด้วยดีหมายถึงการดูแล
รักษาการใช้จ่ายการจัดทรัพย์สินของตลอดจนการบัญชีทั้งส่วนที่เป็นศาสนวัตถุ ศาสนสถาน และ 
ศาสนสมบัติของวัดที่ตนเป็นเจ้าอาวาสให้ เป็นไปด้วยดี คือ ให้เป็นไปตามวิธีการที่ก าหนดใน
กฎกระทรวง 

๒.  หน้าที่ในการปกครองบรรพชิตและคฤหัสถ์ในวัดได้แก่ 
๒.๑ การปกครองบรรพชิตและคฤหัสถ์ในวัดหมายถึงการคุ้มครองปกป้อง

รักษาให้บรรพชิตและคฤหัสถ์ผู้ที่มีที่อยู่หรือพ านักอาศัยอยู่ในวัดนั้นให้เป็นอยู่ด้วยความผาสุกให้ความ
อนุเคราะห์ในส่วนที่อยู่อาศัยและปัจจัยพอสมควรหรือกล่าวอีกในหนึ่งว่าช่วยบ าบัดทุกข์บ ารุงสุขแก่
บรรพชิตและคฤหัสถ์ดังกล่าวด้วยพรหมวิหารธรรมตามควรแก่เหตุ 

                                                           
๖๒อ้างแล้ว, หน้า ๓๕. 



 ๕๖ 

๒.๒ การสอดส่องบรรพชิตและคฤหัสถ์ในวัดหมายถึงการตรวจตราและเอา
ใจใส่ดูแลการประพฤติปฏิบัติตนของบรรพชิตและคฤหัสถ์ที่มีถิ่นที่อยู่หรือพ านักอาศัยอยู่ในวัดนั้นให้
เป็นไปด้วยความเรียบร้อยดีงามรวมถึงควบคุมและบังคับบัญชาบรรพชิตและคฤหัสถ์ดังกล่าวให้ปฏิบัติ
ตามพระธรรมวินัยกฎหมายกฎมหาเถรสมาคมข้อบังคับระเบียบหรือค าสั่งมหาเถรสมาคมและรวมถึง
การว่ากล่าวแนะน าชี้แจงเกี่ยวกับการปฏิบัติดังกล่าวด้วยทั้งนี้เพ่ือความเจริญรุ่งเรืองแห่งวัดและพระ
ศาสนาอันเป็นส่วนรวม 

๓.  หน้าที่เป็นธุระจัดการศึกษาและอบรม 
๓.๑ การจัดการศาสนศึกษา หมายถึง การจัดการให้มีการเรียนการสอนพระ

ปริยัติธรรม ให้บรรพชิตและคฤหัสถ์ได้ศึกษาเล่าเรียนทั้งแผนกบาลีและแผนกธรรม (รวมถึงธรรม
ศึกษาอยู่ด้วย) หรือเฉพาะแผนกใดแผนกหนึ่งซึ่งยึดแบบแผนตามจารีตประเพณี  โดยปฏิบัติสืบมา
โดยตรง ได้แก่ การจัดตั้งส านักศาสนศึกษาแผนกธรรมหรือการให้พระภิกษุสามเณรไปเรียนที่วัด
ใกล้เคียง ซึ่งมีส านักศาสนศึกษาดังกล่าว 

๓.๒ การอบรมสั่งสอนพระธรรมวินัย หมายถึง การจัดให้มีการอบรมสั่งสอน
พระธรรมวินัยแก่บรรพชิตตามวิธีการที่ก าหนดในค าสั่งมหาเถรสมาคม เรื่อง ให้ภิกษุสามเณรเรียน
พระธรรมวินัย พ.ศ.๒๕๒๘ และการจัดให้มีการอบรมสั่งสอนพระธรรมวินัยแก่คฤหัสถ์ในรูปแบบอ่ืนๆ
รวมถึงการฝึกอบรมระเบียบแบบแผนเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระธรรมวินัยและการปฏิบัติศาสนกิจ
ของพระสงฆ์ เช่น การท ากิจวัตรประจ าวัน การฝึกซ้อมสวดมนต์ ฝึกซ้อมเรื่องสังฆกรรม และพิธีกรรม
ทางพระศาสนา ตลอดจนฝึกอบรมการปฏิบัติศาสนกิจของคฤหัสถ์ เช่น การท าวัตรสวดมนต์ประจ าวัน
พระ การสมาทานอุโบสถ และปฏิบัติศาสนพิธีอ่ืนๆ 

๔. หน้าที่อ านวยความสะดวกในการบ าเพ็ญกุศล หน้าที่อ านวยความสะดวกใน
การบ าเพ็ญกุศลนั้นเป็นหน้าที่เชื่อมโยงผูกผันกับสังคมทั้งในส่วนวัดและนอกวัด และเป็นหน้าที่อัน
เกี่ยวกับผลประโยชน์ทั้งโดยตรงและโดยอ้อม ซึ่งพอแยกได้โดยลักษณะคือ 

๔.๑ การอ านวยความสะดวกแก่บรรพชิตและคฤหัสถ์ที่ขอใช้วัดเป็นที่จัด
บ าเพ็ญกุศลทั้งที่เป็นส่วนตัวและส่วนรวม 

๔.๒ การอ านวยความสะดวกในการบ าเพ็ญกุศลของวัดเองทั้งที่ เป็นการ
ประจ าและเป็นการจร 

๔.๓ การอ านวยความสะดวกแก่ประชาชนผู้จะบ าเพ็ญกุศลนอกวัด แต่ขอรับ
ค าปรึกษาและความอุปถัมภ์จากเจ้าอาวาสหรือจากวัด 

๔.๔ การสร้างสถานที่เพ่ือที่จะได้อ านวยความสะดวกในการบ าเพ็ญกุศล เช่น 
การสร้างฌาปนสถาน มีเมรุเผาศพ ศาลาเผาศพ ศาลาพักศพ หรือศาลาบ าเพ็ญกุศลและที่เก็บศพ เป็นต้น 



 ๕๗ 

อ านาจของเจ้าอาวาส หมายถึง สิ่งที่เป็นอุปการะแก่การปฏิบัติงานของเจ้า
อาวาสเพ่ือให้งานที่ปฏิบัติเป็นไปด้วยดี เป็นสิ่งที่มีคู่กับหน้าที่เจ้าอาวาสมีไว้เพ่ือใช้บังคับบัญชาผู้อยู่ใน
บังคับบัญชาโดยเฉพาะเกี่ยวกับบรรพชิตและคฤหัสถ์ที่พ านักอาศัยอยู่ภายในวัดนั้น  ดังใน
พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ มาตรา ๓๘ เจ้าอาวาสมีหน้าที่๖๓ ดังนี้ 

๑.  ห้ามบรรพชิตและคฤหัสถ์ซึ่งมิได้รับอนุญาตจากเจ้าอาวาสเข้าไปอยู่อาศัยในวัด 
๒.  สั่งให้บรรพชิตและคฤหัสถ์ซึ่งไม่อยู่ในโอวาทของเจ้าอาวาสออกไปจากวัด 
๓.  สั่งให้บรรพชิตและคฤหัสถ์ที่มีอยู่หรือหรือพ านักอาศัยในวัดท างานในวัดหรือ

ให้ท าทัณฑ์บนหรือให้ขอขมาโทษในเมื่อบรรพชิตหรือคฤหัสถ์ในวัดนั้นประพฤติผิด เจ้าอาวาสซึ่งได้สั่ง
โดยชอบด้วยพระธรรมวินัยกฎมหาเถรสมาคมข้อบังคับระเบียบหรือค าสั่งของมหาเถรสมาคม 
 นอกจากอ านาจหน้าที่ของเจ้าอาวาสตามกฎหมายคณะสงฆ์ดังกล่าวแล้ว๖๔ ได้กล่าวถึง
บทบาทความรับผิดชอบของพระสังฆาธิการระดับเจ้าอาวาสว่าต้องช่วยพัฒนาท้องถิ่นในการ
เสริมสร้างคุณธรรมให้แก่ประชาชนในท้องถิ่นของตนด้วยในการพัฒนาท้องถิ่นนั้นก็ต้องเริ่มที่เจ้า
อาวาสต้องคุมบรรยากาศในวัดให้หุ้มห่อด้วยเมตตาสัจจะสามัคคีคนในวัดรักกันซื่อสัตย์ต่ อกัน
ปรองดองต่อกันนอกจากนั้นพระธรรมญาณมุนี (ทองย้อย กิตฺติทินโน)๖๕ ยังได้กล่าวว่าในส่วนสภาพวัด
เจ้าอาวาสก็ต้องจัดวัดให้เป็นศาสนสถาน คือ เป็นที่บ าเพ็ญกิจทางศาสนา เป็นบุญสถาน คือ เป็น
สถานที่ในการบ าเพ็ญกุศลเป็นศึกษาสถานคือเป็นที่ให้การศึกษาเล่าเรียนอบรมเป็นธรรมสถานคือเป็น
สถานที่ประสิทธิ์ประสาทคุณงามความดีดังนั้นภายในวัดจึงต้องมีบรรยากาศแห่งศาสนกิจอยู่
ตลอดเวลาเช่นมีการไหว้พระมีการสวดมนต์มีการเข้าท าสังฆกรรมเป็นประจ าตามพระธรรมวินัย 
 สรุปได้ว่า ระเบียบการปกครองคณะสงฆ์ส่วนภูมิภาคแบ่งการปกครองเป็นระดับชั้น ดังนี้  
๑) เจ้าคณะภาค ๒) เจ้าคณะจังหวัด ๓) เจ้าคณะอ าเภอ ๔) เจ้าคณะต าบล และ ๕) เจ้าอาวาส        
พระสังฆาธิการแต่ละระดับ มีอ านาจหน้าที่ปกครองคณะสงฆ์ในเขตปกครองของตน 
 
 
 
 
 

                                                           
๖๓อ้างแล้ว, หน้า ๓๖-๓๗. 
๖๔อ้างแล้ว, หน้า ๓๘. 
๖๕พระธรรมญาณมุนี (ทองย้อย  กิตฺติทินฺโน), “วัดจะช่วยชาวบ้านได้อย่างไร”, ใน การแสวงหาเส้นทาง

การพัฒนาชนบทของพระสงฆ์ไทย, หน้า ๓๙-๔๐. 



 ๕๘ 

ตารางท่ี ๒.๑๒  แสดงสาระส าคัญระเบียบการปกครองคณะสงฆ์ส่วนภูมิภาค 

นักวิชาการหรือ
แหล่งข้อมูล 

แนวคิดหลัก 

พระเทพปริยัติสุธี                         

(วรวิทย์ คงฺคปญฺโญ), 

(๒๕๔๕), หน้า ๗๒. 

ระเบียบการปกครองคณะสงฆ์ส่วนภูมิภาค แบ่งการปกครองเป็นระดับชั้น

ดังนี้ ๑) เจ้าคณะภาพมีอ านาจหน้าท่ีปกครองคณะสงฆ์ในเขตภาคของตน 

 พระเทพปริยัติสุธี                         

(วรวิทย์ คงฺคปญฺโญ), 

(๒๕๔๕), หน้า ๗๐. 

๒) เจ้าคณะจังหวัด หมายถึง เจ้าคณะกรุงเทพมหานคร และเจ้าคณะจังหวัด

นอกจากกรุงเทพมหานคร รวมถึงรองเจ้าคณะจังหวัด หมายถึง รองเจ้าคณะ

จังหวัดกรุงเทพมหานคร และรองเจ้าคณะจังหวัดนอกจากกรุงเทพมหานคร 

เจ้าคณะจังหวัดมีอ านาจหน้าท่ีปกครองคณะสงฆ์ในเขตจังหวัดของตน 

พระเทพปริยัติสุธี                         

(วรวิทย์ คงฺคปญฺโญ), 

(๒๕๔๕), หน้า ๗๕-๗๖ 

๓) เจ้าคณะอ าเภอ หมายถึง เจ้าคณะเขตในกรุงเทพมหานคร และเจ้าคณะ

อ าเภอในจังหวัดนอกจากกรุงเทพมหานคร รองเจ้าคณะอ าเภอ หมายถึง รอง

เจ้าคณะเขตในกรุงเทพมหานครและรองเจ้าคณะอ าเภอในจังหวัดนอกจาก

กรุงเทพมหานคร เจ้าคณะอ าเภอ มีอ านาจหน้าท่ีปกครองคณะสงฆ์ในเขต

อ าเภอของตน ๔) เจ้าคณะต าบล หมายถึง เจ้าคณะแขวงในกรุงเทพมหานคร 

และเจ้าคณะต าบลในจังหวัดนอกจากกรุงเทพมหานคร รวมถึงรองเจ้าคณะ

ต าบล หมายถึง รองเจ้าคณะแขวงในกรุงเทพมหานคร และรองเจ้าคณะ

ต าบลในจังหวัดนอกจากกรุงเทพมหานคร รวมถึงเจ้าคณะต าบล มีอ านาจ

หน้าท่ีปกครองคณะสงฆ์ในเขตต าบลของตน ๕) เจ้าอาวาส ผู้มีอ านาจสูงสุด

ภายในวัด คือ เจ้าอาวาส ซึ่งเป็นพระสังฆาธิการอันดับท่ี ๙ ตามกฎมหาเถร

สมาคม เจ้าอาวาสวัดเป็นผู้มีความรับผิดชอบต่อการพระศาสนาอันยิ่งใหญ่ 

เพราะต้องท าหน้าที่เป็นผู้ปกครองวัด และเป็นผู้แทนวัด เนื่องจากวัดมีฐานะ

เป็นนิติบุคคล 

 
 
 
 



 ๕๙ 

๒.๔.๖ การปกครองในรูปแบบส่งเสริมการรักษาความเรียบร้อยดีงาม 
การบริหารงานเป็นกิจการของคณะสงฆ์ที่จะต้องท าหรือที่จะต้องถือเป็นธุระหน้าที่และ

เป็นภารกิจของพระสังฆาธิการจะต้องปฏิบัติอันเป็นภารกิจของคณะสงฆ์ ปัจจุบันสังคมมีการ
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว พระสงฆ์จึงมีการปรับบทบาทให้สอดคล้องกับสังคมเพ่ิมมากขึ้น ผู้วิจัยได้
ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการปกครองในรูปแบบส่งเสริมรักษาความเรียบร้อยดีงามผ่านบทบาทของ
พระสงฆ์ และได้น ามาแสดงดังต่อไปนี้การศาสนา มี ๖ ประการ๖๖คือ  ๑) การควบคุมและส่งเสริม
รักษาความเรียบร้อยดีงาม (การปกครองคณะสงฆ์) ๒) การศาสนศึกษา ๓) การศึกษาสงเคราะห์             
๔) การเผยแผ่พระพุทธศาสนา  ๕) การสาธารณูปการ และ ๖) การสาธารณสงเคราะห์ 

วิธีด าเนินการทั้ง ๖ ประการ ดังกล่าว บางประการมีก าหนดไว้ในระเบียบกฎมหาเถรสมาคมแต่
บางประการคงเป็นไปตามจารีตที่ถือปฏิบัติตามจารีตก็มีอยู่การควบคุมและส่งเสริมการรักษาความ
เรียบร้อยดีงามหมายถึงงานในหน้าที่ของพระสังฆาธิการในการปกครองดูแลพระภิกษุสามเณรในเขต
ปกครองของตนให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้องตามหลักพระธรรมวินัยและตามพระบัญญัติคณะ
สงฆ์ท้ังนี้ค าว่าการปกครองแปลว่าการควบคุมดูแลรักษาควบคุมให้ท่านอยู่ในที่ท่านควรจะอยู่ด้วยเหตุ
นี้พระสังฆาธิการจึงต้องด าเนินการปกครอคณะสงฆ์ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้องตามพระธรรม
วินัยกฎหมายกฎมหาเถรสมาคมข้อบังคับระเบียบค าสั่งมติประกาศและพระบัญชาจากสมเด็จพระสังฆราช
นอกจากนั้นพระสังฆาธิการยังจะต้องท าหน้าที่ระงับอธิกรณ์วินิจฉัยการลงนิคหกรรมวินิจฉัยข้อ
อุทธรณ์ค าสั่งรวมทั้งควบคุมบังคับบัญชาพระภิกษุสามเณรผู้อยู่ภายใต้เขตปกครองของตนชี้แจง
แนะน าการปฏิบัติหน้าที่ของผู้อยู่ในการบังคับบัญชาให้เป็นไปโดยความเรียบร้อยพร้อมทั้งการตรวจ
การและประชุมพระสังฆาธิการในเขตปกครองของตน๖๗ 

ดังนั้น จะเห็นได้ว่างานควบคุมและการส่งเสริมการรักษาความเรียบร้อยดีงามเป็นงาน
เกี่ยวกับการปกครองพระภิกษุสามเณรตลอดจนคฤหัสถ์ที่อยู่ภายในวัดให้ประพฤติปฏิบัติตนให้ถูกต้อง
ดีงาม 

พระพุทธวรญาณ (ทองย้อย  กิตฺติทินฺโน)๖๘ กล่าวว่า งานปกครองเป็นงานของผู้น าเป็น
งานลึกซึ้งกว้างขวางยิ่งใหญ่และละเอียดอ่อนยิ่งกว่างานทั้งหลายและเป็นงานที่ท าไม่ส าเร็จต้องคอย
ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้เหมาะสมกับสภาพการณ์ปัจจุบันอยู่ตลอดเวลาถ้างานปกครองด าเนินไปอย่าง
ใดงานอ่ืนๆก็จะด าเนินไปอย่างนั้นถ้างานปกครองด าเนินไปไม่ได้งานบริหารลักษณะอ่ืนๆก็จะด าเนินไป
ไม่ได้เช่นกันผู้ปกครองวัดก็คือเจ้าอาวาสซึ่งเป็นพระสังฆาธิการ อันดับที่ ๙ เป็นผู้มีความรับผิดชอบต่อ

                                                           
๖๖อ้างแล้ว, หน้า ๗๐. 
๖๗ อ้างแล้ว, หน้า ๗๒. 
๖๘ พระพุทธวรญาณ (ทองย้อย  กิตฺติทินฺโน), ธรรมญาณนิพนธ์ : ๑๐๐ ปี พระพุทธวรญาณ, หน้า ๕๒-๕๓. 



 ๖๐ 

การพระศาสนาอย่างยิ่งใหญ่เพราะต้องปกครองวัดค าว่า “วัด” มีความหมาย ๒ ประการ คือ หมายถึง
ศูนย์กลางแห่งการศาสนาทั้งปวง และหมายถึง แหล่งรวมของส่วนประกอบที่ส าคัญของพระศาสนา ๕ 
ประการ คือ 

๑. ศาสนสถาน ได้แก่ พ้ืนที่ตั้งวัด และบริเวณมีลักษณะเป็นไปตามธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม
เหมาะที่จะเป็นเครื่องเสริมสร้างความวิเวก ความสงบ 

๒. ศาสนวัตถุ ได้แก่ สิ่งปลูกสร้างเป็นเสนาสนะต่างๆ เป็นปูชนียวัตถุ ปูชนียสถานที่แสดง
ถึงความถูกต้อง เรียบร้อยน าไปสู่ความสงบ 

๓. ศาสนบุคคล ได้แก่ พระภิกษุสามเณรที่มีลักษณะเป็นสมณะตั้งอยู่ในศีลจารวัตร 
บ าเพ็ญหน้าที่ ศึกษาปฏิบัติและแนะน าสั่งสอนเพ่ือความสงบ บ าเพ็ญสังคมสงเคราะห์ตามสมณวินัย
ศิษย์วัดที่มีลักษณะเป็นพุทธมามกะ ตลอดจนทายกทายิกาที่มีแนวทางแห่งความเป็นอุบาสกอุบาสิกา
มีความม่ันคงในพระศาสนาพอสมควร 

๔. ศาสนธรรม ได้แก่ ระเบียบแบบแผน ขนบประเพณีทางศาสนา ตลอดถึงค าสั่งสอนและ
แนวปฏิปทาทางพระศาสนาที่ได้รับการยกย่องเชิดชูและศึกษาเล่าเรียนด้วยความเลื่อมใสในคุณค่า  
เป็นที่พ่ึงทางใจ 

๕. ศาสนกิจ ได้แก่ งานต่างๆ ทางพระศาสนา เช่น การศึกษา การเผยแพร่ หรืองาน
เสริมสร้างความบริสุทธิ์ ความมั่นคงของสังฆมณฑล เพ่ือความด ารงอยู่ด้วยดีของพระศาสนา  

เจ้าอาวาส มีภาระหน้าที่ที่จะต้องบริหารส่วนประกอบที่ส าคัญของพระศาสนาทั้ง ๕ นี้ ไป
พร้อมๆ กัน ด้วยความรับผิดชอบ โดยนโยบายที่สุขุมรอบคอบ เหมาะสมกับกาลเทศะและสถานการณ์
ปัจจุบัน ทั้งนี้ ภารกิจที่เจ้าอาวาสจะต้องให้ความสนใจเอาใจใส่เป็นพิเศษ คือ การบริหารศาสนบุคคล
โดยเริ่มงานปกครองพระภิกษุสามเณรในวัดให้เป็นพื้นฐานในเบื้องต้น 

นอกจากภาระหน้าที่ของเจ้าอาวาสทั้ง ๕ ประการ ดังกล่าวแล้ว เจ้าอาวาสยังมีภาระหน้าที่
ส าคัญตามพุทธประสงค์ คือ การช่วยพัฒนาท้องถิ่นด้วย เพราะปัจจุบันประชาชนนับถือพระภิกษุ     
ที่ประพฤติถูกมีน้อย นับถือพระที่ผิดมากกว่า การนับถือพระถูกจะต้องนับถือที่ท่านใช้ชีวิตของท่าน
ตามพระพุทธประสงค์ 

การที่พระสงฆ์จะมีบทบาทต่อสังคมนั้น คุณภาพของพระสงฆ์เป็นสิ่งส าคัญมาก ปัจจุบัน
พระสงฆ์มีคุณภาพลดน้อยถอยลงในด้านข้อวัตรปฏิบัติและความสามารถในการสอนและการเผยแผ่
พระธรรม จึงท าให้พระสงฆ์สูญเสียความเป็นผู้น าในทางคุณธรรมและสติปัญญา และสูญเสียศรัทธา
จากญาติโยม ดังนั้น การบริหาร การปกครอง และการดูแลพระสงฆ์ เป็นหนทางหนึ่งที่จะช่วยให้
คุณภาพของพระสงฆ์ดีขึ้น คุณภาพของพระสงฆ์จะดีขึ้นได้ต้องอาศัยปัจจัยอย่างอ่ืนอีก ทั้งนี้ หากระบบ
การปกครองสงฆ์เป็นระบบก ากับดูแลพระสงฆ์ให้มีความประพฤติที่ถูกต้องดีงาม สิ่งที่จะต้องมาเสริม
ควบคู่กันก็คือ ระบบกลั่นกรอง และกล่อมเกลา ระบบกลั่นกรอง มีไว้ส าหรับคัดเลือกผู้ที่จะมาบวช 



 ๖๑ 

ส่วนระบบกล่อมเกลา ส าหรับผู้ที่ผ่านการบวชมาแล้ว อันที่จริงการกล่อมเกลาผู้บวชนั้นมีอยู่แล้วตาม
พระธรรมวินัย โดยอุปัชฌาย์เป็นผู้ได้รับมอบหมายให้ท าหน้าที่นี้  และเป็นผู้รับรองต่อคณะสงฆ์
อุปัชฌาย์จะต้องมีหน้าที่กลั่นกรอง และกล่อมเกลา การกลั่นกรองเป็นขั้นแรกส าหรับผู้ที่จะมาเป็น
สมาชิกคณะสงฆ์ ขั้นตอนที่ส าคัญกว่านั้น คือ การกล่อมเกลา ทั้งในด้านความประพฤติ ความรู้ ความ
เข้าใจในทางธรรมให้เจริญงอกงามทั้งคุณธรรมและปัญญา แม้คณะสงฆ์จะไม่มีระบบกลั่นกรองแต่ถ้ามี
ระบบกล่อมเกลาที่ดี ก็ยังมีหลักประกันว่าผู้ที่มาบวชเป็นพระจะได้รับการศึกษาอบรมให้เป็นพระที่ดี
สามารถท าหน้าที่ตามพระธรรมวินัยได้ 

ดังนั้น คณะสงฆ์จะต้องสร้างระบบกล่อมเกลาที่ดี ได้แก่ ระบบกล่อมเกลาที่ไม่เป็นทางการก็
คือ การดูแลเอาใจใส่ที่อุปัชฌาย์อาจารย์พึงมีต่อศิษย์ ส่วนระบบที่เป็นทางการก็คือ ระบบการศึกษา
ด้านปริยัติธรรมของพระสงฆ์๖๙ นอกจากนั้น การศึกษาโดยใช้พระธรรมวินัยเป็นเครื่องฝึกฝนพัฒนาตน
นั้น การเล่าเรียนทางวิชาการพุทธศาสนาและการฝึกฝนพัฒนาจิตที่เรียกว่า ปริยัติ และปฏิบัติเป็นส่วน
หนึ่งของการศึกษา ในชุมชนสงฆ์ วัด ได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมไทยจนมีฐานะเป็นศูนย์กลาง
ของชุมชนพระสงฆ์ท่ีมีข้อวัตรปฏิบัติอยู่ในสังคมที่งดงามและมีความสามารถในการอบรมประชาชนให้
มีหลักธรรมทางพุทธศาสนาในการด ารงชีวิต นับว่ามีความส าคัญมาก๗๐ 

อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบันบทบาทของวัดได้ถูกท าให้ผิดเพ้ียนไปจากเดิม กรมการศาสนา 
จึงได้รวบรวมโครงการพัฒนาวัดให้เป็นศูนย์กลางชุมชน โดยมีหลักการส าคัญ ดังนี้ 

๑.  มุ่งพัฒนาวัดให้เป็นสถานที่ที่สะอาด เรียบร้อย ร่มรื่น เพ่ือจูงใจให้ประชาชนได้เข้ามาสู่
วัดมากขึ้น 

๒.  มุ่งในการปกครองศาสนบุคคลที่พ านักอาศัยอยู่ภายในวัด ให้อยู่กันด้วยความเรียบร้อยและ
สงบสุข มีการศึกษาเล่าเรียนพระธรรมวินัยกันอย่างจริงจัง  และปฏิบัติตามพระธรรมวินัยอย่าง
เคร่งครัดเพื่อก่อให้เกิดศรัทธาต่อประชาชน 

๓.  มุ่งให้วัดได้จัดกิจกรรมที่จะเป็นประโยชน์ต่อประชาชน ได้แก่ การอบรมสั่งสอน
ศีลธรรมแก่ประชาชน และช่วยอบรมสั่งสอนศีลธรรมแก่นักเรียนให้มากขึ้น 

เมื่อว่าตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ คณะสงฆ์ไทยมีการจัดองค์กรอย่างดี 
วัดนับหมื่นวัดและพระภิกษุสามเณรประมาณ ๓ แสนรูป อยู่ภายใต้การบริหารแบบรวมอ านาจเข้าสู่
ศูนย์กลาง และคณะสงฆ์ได้รับการยอมรับและอุปถัมภ์จากรัฐ ซึ่งท าให้กิจการคระสงฆ์ การศึกษาและ
พิธีกรรมมีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน การปกครองคณะสงฆ์ที่มีการรวมอ านาจเข้าสู่ศูนย์กลางนี้   

                                                           
๖๙พระไพศาล วิสาโล, พระพุทธศาสนาไทยในอนาคตแนวโน้มและทางออกจากวิกฤต, (กรุงเทพมหานคร : 

มูลนิธิสดศรีสฤษดิ์วงศ์, ๒๕๔๖), หน้า ๒๗๕-๒๗๗. 
๗๐อ้างแล้ว, หน้า ๗๓. 
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ท าให้กิจการคณะสงฆ์ได้รับการดูแลใกล้ชิด สามารถรักษาระเบียบวินัย และมีช่องทางการ
ติดต่อสื่อสารระหว่างศูนย์กลางการบริหารกับจังหวัดที่ไกลออกไป เนื่องจากมีการจัดองค์กรแบบนี้ 
การประสานร่วมมือและความปรองดองกับรัฐจึงคงมีอยู่ได้ และพระสงฆ์เองก็มีส่วนสร้างความสามัคคี
ในหมู่ประชาชนและรักษาความมั่นคงของชาติ แต่เมื่อมองอีกมุมหนึ่ง องค์กรที่มีการรวมเข้าสู่
ศูนย์กลางเช่นนี้ต้องพ่ึงพาอาศัยคณะผู้น าจ านวนน้อย ซึ่งจะมีข้อจ ากัดตรงที่ไม่สามารถตอบรับต่อ
สภาพสังคมท่ีเปลี่ยนแปลงได้อย่างทันท่วงที 
 ดังนั้น แม้พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ.๒๕๐๕ จะมีส่วนดีตรงที่ช่วยลดความขัดแย้ง
ระหว่างมหานิกายกับธรรมยุตกนิกายและท าให้มีเอกภาพเกิดขึ้นในคณะสงฆ์ไทยได้ก็จริง แต่กระนั้น
พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ฉบับนี้ ก็ได้สร้างปัญหาให้กับการบริหารกิจการคณะสงฆ์ ทั้งนี้ เพราะมีการ
ยกเลิก“องค์กร”หรือ“กระทรวง”แล้ว มอบงานทั้งหมดให้อยู่ในความรับผิดชอบของกรรมการมหาเถร
สมาคม ว่าโดยหลักการ กรรมการมหาเถรสมาคมแต่ละรูปต้องรับภาระก ากับดูแลงานปกครอง        
งานศึกษา งานเผยแผ่ งานสาธารณูปการ และงานสาธารณสงเคราะห์ของคณะสงฆ์ การวินิจฉัยสั่งการ
แต่ละครั้ง ต้องอาศัยมติร่วมกันของมหาเถรสมาคม มีหลายครั้งที่มีเรื่องสั่นสะเทือนวงการคณะสงฆ์
เกิดขึ้น ประชาชนรอดูว่า คณะสงฆ์จะจัดการอย่างไร ปรากฏว่า กรรมการมหาเถรสมาคมแต่ละรูปยัง
ท าอะไรไม่ได้ จนกว่าจะมีการประชุมกรรมการมหาเถรสมาคมเพ่ือพิจารณาเรื่องนั้น เพ่ือแก้ปัญหานี้
กฎหมายคณะสงฆ์น่าจะก าหนดให้มี“องค์กร” หรือ “กระทรวง“ ซึ่งอยู่ในก ากับดูแลของกรรมการ
มหาเถรสมาคมบางรูปผู้ท าหน้าที่สังฆมนตรี มีอ านาจวินิจฉัยสั่งการในเรื่องนั้นๆ แล้วจึงรายงานมหา
เถรสมาคม แม้พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๐๕ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๓๕ มาตรา ๑๙ จะให้
อ านาจสมเด็จพระสังฆราชทรงแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการฝ่ายต่างๆ ตามมติมหาเถร
สมาคม เพ่ือกลั่นกรองเรื่องที่จะเสนอมหาเถรสมาคมและปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่มหาเถรสมาคม
มอบหมาย แต่มีข้อสังเกตว่า คณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการเหล่านี้  มีหน้าที่เพียง“กลั่นกรอง
เรื่อง“ เพ่ือเสนอมหาเถรสมาคมเท่านั้น อ านาจในการวินิจฉัยสั่งการยังอยู่ที่มหาเถรสมาคม ในทาง
ปฏิบัติมหาเถรสมาคมสามารถมอบอ านาจให้คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการปฏิบัติหน้าที่ประจ า 
“องค์กร”หรือ“กระทรวง”ตามที่มหาเถรสมาคมก าหนด เช่น คณะกรรมการปกครอง คณะกรรมการ
ศึกษา คณะกรรมการเผยแผ่ ให้คณะกรรมการเหล่านี้มีส านักงานประจ า  และมีหน้าที่ประจ า
เช่นเดียวกับหน่วยงานของรัฐ ผลดีของการมีส านักงานถาวรและคณะกรรมการถาวรก็คือ ความ
ต่อเนื่องของเอกสารและการปฏิบัติงาน ไม่ว่าคณะกรรมการจะเปลี่ยนไปกี่ชุดก็ตามงานยังคงด าเนินไป
อย่างต่อเนื่องและเอกสารส าคัญก็ไม่สูญหาย ทั้งคณะกรรมการชุดใหม่ยังอาศัยเอกสารเหล่านั้นเพ่ือ
ศึกษางานเก่าไปด้วย ข้อส าคัญก็คือคณะกรรมการหรืออนุกรรมการต้องมีวาระการด ารงต าแหน่ง        
ไม่เกินสี่ปีเหมือนคณะรัฐมนตรีของฝ่ายบ้านเมือง 
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 ประเด็นสาระส าคัญของการออกพระราชก าหนดแก้ไขเพ่ิมเติมนั้น ด้วยการบริหารงาน
คณะสงฆ์ไม่สามารถด าเนินกิจการงานคณะสงฆ์ได้ เพราะประธานกรรมการมหาเถรสมาคมประชวร
และประทับรักษาพระสุขภาพเป็นเวลานานนับปีไม่สามารถทรงเข้าร่วมประชุมได้ด้วยประเด็นดังกล่าว
นี้อาจเกิดความเสียหายต่อวงการคณะสงฆ์ในการบริหารการตัดสินใจในนโยบายหลักโดยภาพรวมจึง
จ าเป็นต้องมีประธานคณะผู้ปฎิบัติหน้าที่แทนสมเด็จพระสังฆราช  องค์ประธานในการประชุม
กรรมการมหาเถรสมาคมด้วยการออกพระราชก าหนดแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติคณะสงฆ์  พ.ศ. 
๒๕๐๕ (ฉบับที่๒) พ.ศ.๒๕๓๕ พ.ศ.๒๕๔๗ โดยความเห็นชอบของทั้งพุทธจักร คือ กรรมการมหาเถร
สมาคม และราชอาณาจักร คือ คณะรัฐมนตรี ซึ่งเป็นอ านาจของฝ่ายบริหารโดยตรง ทั้งนี้ เพ่ือความ
เจริญรุ่งเรืองในการพัฒนาด้านการศึกษา การเผยแผ่ และการสาธารณสงเคราะห์ของคณะสงฆ์ไทย
และความม่ันคง ศรัทธา ยั่งยืนสถาพรของพระพุทธศาสนาสืบไป 
 สรุปได้ว่า การปกครองคณะสงฆ์ในยุคสถานการณ์ปัจจุบันนี้ คณะสงฆ์ย่อมมีการ
พัฒนาการด้านเทคโนโลยี บูรณาการด้วยหลักพุทธธรรมน าการปกครองไปพร้อมกับความเจริญ และมี
กฎหมาย พระราชบัญญัติ ข้อบังคับ ระเบียบต่างๆ มาเกื้อกูลพระธรรมวินัย โดยเฉพาะการปกครอง
คณะสงฆ์มีรูปแบบที่แตกต่างไปจากสมัยก่อนมาก เช่น ด้านการปกครอง ด้านการเผยแผ่ ด้าน
การศึกษา ด้านการศึกษาสงเคราะห์ ด้านการสาธารณสงเคราะห์  ด้านสาธารณูปการ มีรูปแบบที่
ปฏิบัติชัดเจนมากยิ่งขึ้น รูปแบบ แนวคิด และวิธีการในการปกครองคณะสงฆ์ มีส่วนส าคัญยิ่งในการ
บริหารจัดการให้องค์กร คณะสงฆ์มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ผู้ที่จะเป็นผู้น าในการปกครอง        
คณะสงฆ์ในยุคปัจจุบันนี้ ต้องเป็นผู้ที่มีวิสัยทัศน์ มีความรู้ ความสามารถ ความเสียสละ และยอมรับ
ความคิดเห็นของผู้อ่ืน ตลอดจนเป็นผู้เพียบพร้อมด้วยจริยาวัตร ข้อปฏิบัติ เป็นที่ยอมรับของคณะสงฆ์
และสังคมโดยรวมที่ส าคัญจะต้องเป็นนักปกครองที่มีความซื่อสัตย์ ยุติธรรม ต้องเว้นจากความมีอคติ
ทั้งปวง ตั้งมั่นในหลักพรหมวิหารธรรม เป็นแกนหลักของการปกครองอยู่เสมอ 
 
ตารางท่ี ๒.๑๓  แสดงสาระส าคัญการปกครองในรูปแบบส่งเสริมการรักษาความเรียบร้อยดีงาม 

นักวิชาการหรือแหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 
พระเทพปริยัติสุธี                         

(วรวิทย์ คงฺคปญฺโญ), ๒๕๔๕), หน้า 

๗๐. 

การปกครองในรูปแบบส่งเสริมรักษาความเรียบร้อยดีงามตาม

บทบาทของพระสงฆ์ดังนี้  คือ ๑) การควบคุมและส่งเสริม

รักษาความเรียบร้อยดีงาม (การปกครองคณะสงฆ์) ๒) การศา

สน ศึ กษ า  ๓ ) ก ารศึ ก ษ าส ง เค ร าะห์  ๔ ) ก าร เผ ยแ ผ่

พระพุทธศาสนา ๕) การสาธารณูปการ และ ๖)การสาธารณ

สงเคราะห ์
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ตารางท่ี ๒.๑๓  แสดงสาระส าคัญการปกครองในรูปแบบส่งเสริมการรักษาความเรียบร้อยดีงาม (ต่อ) 

นักวิชาการหรือแหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 
พระพุทธวรญาณ                           

(ทองย้อย กิตฺติทินฺโน),                          

หน้า ๕๒-๕๓. 

ผู้ปกครองวัด คือ เจ้าอาวาส ซึ่งเป็นพระสังฆาธิการ อันดับที่ ๙ 

เป็นผู้ปกครองวัด ค าว่า “วัด” มีความหมาย ๒ ประการ คือ 

หมายถึงศูนย์กลางแห่งการศาสนาทั้งปวง และ หมายถึง แหล่ง

รวมของส่วนประกอบที่ส าคัญของพระศาสนา ๕ ประการ คือ 

๑) ศาสนสถาน ๒) ศาสนวัตถุ ๓) ศาสนบุคคล ๔) ศาสนธรรม 

และ ๕) ศาสนกิจ  

พระไพศาล วิสาโล, (๒๕๔๖,             

หน้า ๒๗๕-๒๗๗) 

ภาระหน้าที่ส าคัญของเจ้าอาวาส คือ การช่วยพัฒนาท้องถิ่น 

และระบบก ากับดูแลพระสงฆ์ คือ ระบบกลั่นกรอง มีไว้ส าหรับ

คัดเลือกผู้ที่จะมาบวช ส่วนระบบกล่อมเกลาส าหรับผู้ที่ผ่านการ

บวชมาเป็นหลักประกันว่าผู้ที่มาบวชเป็นพระจะได้รับการศึกษา

อบรมให้เป็นพระที่ดีสามารถท าหน้าที่ตามพระธรรมวินัยได้ 

ปัจจุบันมีโครงการพัฒนาวัดให้เป็นศูนย์กลางชุมชนโดยมี

หลักการคือ ๑) มุ่งพัฒนาวัดให้เป็นสถานที่สะอาดร่มรื่น ๒) มุ่ง

ในการปกครองศาสนบุคคล ที่พ านักอาศัยอยู่ภายในวัดให้อยู่กัน

ด้วยความเรียบร้อยสงบสุข ๓) มุ่งให้วัดได้จัดกิจกรรมที่จะเป็น

ประโยชน์ต่อประชาชน  การบริหารงานคณะสงฆ์ในปัจจุบัน มี

ประธานคณะผู้ปฎิบัติหน้าที่แทนสมเด็จพระสังฆราช 

 
๒.๕ แนวคิดเกี่ยวกับพระสังฆาธิการ 
 พระสังฆาธิการ มีบทบาทหน้าที่ในการปกครองคณะสงฆ์โดยมีหลักการปกครอง คือ มุ่ง
หมายความสงบเรียบร้อย มุ่งความเจริญงอกงาม และมุ่งความสามัคคีปรองดอง ซึ่งทั้ง ๓ ประการ นี้
เป็นเครื่องหมายของสมรรถภาพของการปกครอง๗๑ 

                                                           
๗๑พระธรรมญาณมุนี (ทองย้อย  กิตตฺิทินฺโน), “วัดจะช่วยชาวบ้านได้อย่างไร”, ใน การแสวงหาเส้นทาง

การพัฒนาชนบทของพระสงฆ์ไทย, (กรุงเทพมหานคร: กองแผนงาน กรมการศาสนา, ๒๕๒๖), หน้า ๔๗. 



 ๖๕ 

๒.๕.๑ ความหมายของพระสังฆาธิการ  
"พระสังฆาธิการ" เป็นค ารวมต าแหน่งพระภิกษุผู้ปกครองคณะสงฆ์ ตามพระราชบัญญัติ

คณะสงฆ์ พ.ศ.๒๕๐๕ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๓๕ เริ่มใช้มา
แต่ พ.ศ.๒๕๐๖ จนถึงปัจจุบัน โดยมีกฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ ๕ (พ.ศ.๒๕๐๖) ว่าด้วยการแต่งตั้ง     
ถอดถอนพระสังฆาธิการ ก าหนดนามเป็นครั้งแรก โดยเปลี่ยนค าว่า "พระคณาธิการ" มาเป็น "พระ
สังฆาธิการ" ให้สอดคล้องกับลักษณะการด าเนินกิจการคณะสงฆ์  รวมค าว่า "พระ" "สังฆ" และ 
"อธิการ" เป็น "พระสังฆาธิการ" แปลตามรูปศัพท์ว่า "พระภิกษุผู้ท างานโดยสิทธิขาดในทางคณะสงฆ์" 
"พระภิกษุผู้ท างานคณะสงฆ์โดยมีอ านาจเต็มตามต าแหน่ง" ซึ่งท่านบัญญัติว่า หมายถึง "พระภิกษุผู้
ด ารงต าแหน่งปกครองคณะสงฆ์" มีต าแหน่ง ดังนี้  

๑) เจ้าคณะใหญ่  
๒) เจ้าคณะภาค รองเจ้าคณะภาค  
๓) เจ้าคณะจังหวัด รองเจ้าคณะจังหวัด  
๔) เจ้าคณะอ าเภอ รองเจ้าคณะอ าเภอ  
๕) เจ้าคณะต าบล รองเจ้าคณะต าบล  
๖) เจ้าอาวาส รองเจ้าอาวาส ผู้ช่วยเจ้าอาวาส๗๒  
เจ้าคณะและเจ้าอาวาสดังกล่าวนี้ เป็นผู้ท างานคณะสงฆ์อย่างมีอ านาจเต็มตามกฎหมาย 

และครอบคลุมงานทุกส่วนในเขตปกครองหรือในวัด ส่วนรองเจ้าคณะ รองเจ้าอาวาส และผู้ช่วยเจ้า
อาวาส จะมีอ านาจหน้าที่เต็มตามต าแหน่ง ก็เพราะได้รับการมอบหมาย จึงบัญญัตินามว่า "พระ
สังฆาธิการ" ซึ่งเทียบได้กับข้าราชการของฝ่ายราชอาณาจักร ส่วนเลขานุการเจ้าคณะและเลขานุการ
รองเจ้าคณะ หาได้เป็นพระสังฆาธิการไม่ เพราะเป็นเพียงผู้ท าการเลขานุการ  

จากความหมายข้างต้น พระสังฆาธิการ จึงหมายถึง พระภิกษุผู้ด ารงต าแหน่งปกครอง
คณะสงฆ์ ดังต่อไปนี้  

๑. เจ้าคณะใหญ่  
๒. เจ้าคณะภาค รองเจ้าคณะภาค  
๓. เจ้าคณะจังหวัด รองเจ้าคณะจังหวัด  
๔. เจ้าคณะอ าเภอ รองเจ้าคณะอ าเภอ  
๕. เจ้าคณะต าบล รองเจ้าคณะต าบล  

                                                           
๗๒กฎมหาเถรสมาคม ฉบับท่ี ๕ (พ.ศ.๒๕๐๖). 



 ๖๖ 

๖. เจ้าอาวาส รองเจ้าอาวาส ผู้ช่วยเจ้าอาวาส๗๓  
ก าหนดพระสังฆาธิการไว้ ๖ ชั้นด้วยกัน เมื่อแบ่งเป็นต าแหน่ง หมายถึง ที่ต้องใช้ตัวบุคคล

ผู้ที่ ด ารงต าแหน่งนั้นได้ ๑๒ ต าแหน่ง คือ  
๑. ชั้น (ระดับ) หน มี ๑ ต าแหน่ง คือ เจ้าคณะใหญ่หน  
๒. ชั้น (ระดับ) ภาค มี ๒ ต าแหน่ง คือ เจ้าคณะภาค ๑ รองเจ้าคณะภาค ๑  
๓. ชั้น (ระดับ) จังหวัด มี ๒ ต าแหน่ง คือ เจ้าคณะจังหวัด ๑ รองเจ้าคณะจังหวัด ๑  
๔. ชั้น (ระดับ) อ าเภอ มี ๒ ต าแหน่ง คือ เจ้าคณะอ าเภอ ๑ รองเจ้าคณะอ าเภอ ๑  
๕. ชั้น (ระดับ) ต าบล มี ๒ ต าแหน่ง คือ เจ้าคณะต าบล ๑ รองเจ้าคณะต าบล ๑  
๖. ชั้น (ระดับ) วัด มี ๓ ต าแหน่ง คือ เจ้าอาวาส ๑ รองเจ้าอาวาส ๑ ผู้ช่วยเจ้า อาวาส ๑  
สรุปได้ว่า พระสังฆาธิการ หมายถึง พระภิกษุผู้ด ารง ต าแหน่งปกครองคณะสงฆ์โดยมี

อ านาจเต็มตามต าแหน่งตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์  
 

ตารางท่ี ๒.๑๔ แสดงสาระส าคัญความหมายของพระสังฆาธิการ 

นักวิชาการหรือแหล่งข้อมูล ความหมายของพระสังฆาธิการ 
กฎมหาเถรสมาคม, (๒๕๐๕)  พระภิกษุผู้ท างานโดยสิทธิขาดในทางคณะสงฆ์ และพระภิกษุผู้ท างาน

คณะสงฆ์โดยมีอ านาจเต็มตามต าแหน่ง  
 

กฎมหาเถรสมาคม, (๒๕๔๐)  พระสังฆาธิการ หมายถึง พระภิกษุผู้ด ารงต าแหน่งปกครองคณะสงฆ์  
 

กรมการศาสนา 
กระทรวงศึกษาธิการ, 
(๒๕๔๐, ค าน า)  

ผู้ใกล้ชิดประชาชนโดยเฉพาะพระสังฆาธิการระดับเจ้าอาวาส ซึ่งเป็นที่
เคารพเลื่อมใสศรัทธาของประชาชน  

สานักงานเจ้าคณะภาค ๑๖
(๒๕๔๐ , หน้า ๔๖)  

ผู้ปฏิบัติที่ถูกต้องและเป็นประโยชน์ทั้งงานการศาสนศึกษา การเผยแผ่
พระพุทธศาสนา การสาธารณูปการ  การศึกษาสงเคราะห์และ      
การสาธารณสงเคราะห์  

 
 
 
 

                                                           
๗๓กรมศาสนา, กฎมหาเถรสมาคม ฉบับท่ี ๒๔, ว่าด้วยการแต่งต้ังถอดถอนพระสังฆาธกิาร, หมวด ๑ ข้อ ๔, 

(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์สานกังานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ, พ.ศ.๒๕๔๑), หน้า ๒. 



 ๖๗ 

๒.๕.๒ การแต่งตั้งพระสังฆาธิการ  
การแต่งตั้งพระสังฆาธิการในแต่ละชั้นนั้น มีความแตกต่างกันออกไป  ทั้งนี้  ก็อยู่ที่

ความส าคัญของบทบาทหน้าที่ของแต่ละต าแหน่งและวุฒิภาวะของผู้ที่จะต าแหน่งนั้นๆ ว่า มี
ความสัมพันธ์กันและมีความเป็นไปได้ว่า จะด าเนินการตามบทบาทหน้าที่ที่ได้รับนั้นให้ส าเร็จลุล่วงไป
ได้ด้วยดีมากน้อยเพียงไร ซึ่งการแต่งตั้งพระสังฆาธิการในแต่ละระดับนั้น จะมีข้อพิจารณาดังนี้  

พระภิกษุผู้จะด ารงต าแหน่งพระสังฆาธิการ ต้องมีคุณสมบัติทั่วไปดังต่อไปนี้  
(๑) มีพรรษาสมควรแก่ต าแหน่ง  
(๒) มีความรู้ความสามารถแก่ต าแหน่ง  
(๓) มีความประพฤติเรียบร้อยตามพระธรรมวินัย  
(๔) เป็นผู้ฉลาด สามารถในการปกครองคณะสงฆ์  
(๕) ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพ ไร้ความสามารถ หรือมีจิตฟ้ันเฟือนไม่สมประกอบ หรือ

เป็นโรคเรื้อน หรือเป็นวัณโรค ในระยะอันตรายจนเป็นที่น่ารังเกียจ  
(๖) ไม่เคยต้องค าวินิจฉัยลงโทษในอธิกรณ์ท่ีพึงรังเกียจมาก่อน   
(๗) ไม่เคยถูกถอดถอน หรือถูกปลดจากต าแหน่งใด เพราะความผิดมาก่อน๗๔ 
พระศรีศาสนวงศ์ (มีชัย วีรปญฺโญ) ได้ตั้งข้อสังเกตว่า ค าว่า พระสังฆาธิการ ใช้ค าว่า

พระภิกษุ เพราะยึดหลัก ค าว่า พระภิกษุ อันเป็นนามบัญญัติ เรียกพระโดยรวมตามกฎหมาย ด้วยเหตุ
ที่ยังไม่ได้แต่งตั้ง แต่ที่ก าหนดนี้ ก็เพ่ือก าหนดคุณสมบัติผู้ที่จะด ารงต าแหน่งพระสังฆาธิการดังกล่าว
มาแล้วนั่นเองว่า ต้องมีคุณสมบัติดังนี้  

(๑) มีพรรษาสมควรแก่ต าแหน่ง  
(๒) มีความรู้ความสามารถแก่ต าแหน่ง  
(๓) มีความประพฤติเรียบร้อยตามพระธรรมวินัย  
(๔) เป็นผู้ฉลาดสามารถในการปกครองคณะสงฆ์  
(๕) ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพ ไร้ความสามารถ หรือมีจิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ หรือ

เป็นโรคเรื้อน หรือเป็นวัณโรค ในระยะอันตรายจนเป็นที่น่ารังเกียจ  
(๖) ไม่เคยต้องค าวินิจฉัยลงโทษในอธิกรณ์ท่ีพึงรังเกียจมาก่อน  
(๗) ไม่เคยถูกถอดถอน หรือถูกปลดจากต าแหน่งใด เพราะความผิดมาก่อน  

                                                           
๗๔กรมศาสนา, กฎมหาเถรสมาคม, ฉบับที ่๒๔, ว่าด้วยเร่ืองการแต่งต้ังถอดถอนพระสังฆาธิการ, หมวด 

๒ ข้อ ๖, พ.ศ.๒๕๔๑.   



 ๖๘ 

ในการก าหนดคุณสมบัตินี้ เป็นคุณสมบัติหลักผู้ที่จะมาด ารงต าแหน่งพระสังฆาธิการไม่ว่า 
จะเป็นชั้นใดๆ ก็ตามให้ถือเอาคุณสมบัติตามนี้เป็นหลักพิจารณาเป็นเบื้องต้นและต้องพิจารณาทุกข้อ 
ตั้งแต ่(๑) จนถึง (๗) นั่นเอง เพราะเป็นคุณสมบัติหลัก๗๕ ได้แก่ 

๑) เป็นข้อที่ก าหนดไว้ตายตัว ในแต่ละชั้นของพระสังฆาธิการชั้นนั้นๆ ว่า  ผู้จะด ารง
ต าแหน่งนั้น ต้องมีพรรษาเท่าไหร่ เป็นต้น เช่น ผู้ที่จะด ารงต าแหน่งเจ้าอาวาส ต้องมีพรรษาพ้น ๕ 
พรรษา ในชั้นอ่ืนๆ ก็ก าหนดไว้ชัดเจนเช่นเดียวกัน ซึ่งจะไม่ขอกล่าวในที่นี้ เพราะก าหนดไว้ในข้อและ
หมวดต่อๆ ไป  

๒) เป็นข้อที่ก าหนดถึงความรู้ของผู้ที่จะมาด ารงต าแหน่งดังกล่าวแล้ว แต่ในที่นี้ ก าหนดไว้
กว้างๆ ซึ่งจะมีปรากฏอยู่ในข้อต่อๆ ไปข้างหน้า ทั้งนี้ ก็เพ่ือให้มีผู้มีอ านาจในการแต่งตั้งได้พิจารณาเอา
ตามความเหมาะสม ซึ่งในเรื่องของความรู้นั้น ท่านมิได้ก าหนดตายตัวลงไปว่า ต้องเป็นความรู้ชั้นไหน
อย่างไร ทั้งนี้ ก็เพ่ือสะดวกในการปฏิบัติจริงนั่นเอง ความรู้ที่ก าหนดเป็นมาตรฐานทางการศึกษาของ
คณะสงฆ์ในปัจจุบันที่ถือเป็นหลักนั้น มี ๒ ประการ คือ ความรู้ในส่วนนักธรรม เรียกว่า นักธรรมชั้น 
ตรี โท เอก ความรู้ในทางการศึกษาบาลี เรียกว่า ประโยค ๑-๒, ประโยค ป.ธ. ๓ ไปจนถึงประโยค 
ป.ธ.๙ ความรู้ในส่วนของการศึกษาภาษาบาลนี้ในปัจจุบัน ได้ถูกจัดเป็นสมณศักดิ์ประเภทหนึ่งด้วย แต่
โดยความเป็นจริงแล้ว ความรู้มีความหมายมากกว่านั้น เพราะในบางท่านบางคน แม้ไม่มีความรู้ที่เป็น
มาตรฐานทางการศึกษาอันได้รับประกาศนียบัตร หรือปริญญาบัตร แต่มีความรู้ความเชี่ยวชาญที่เป็น
ประสบการณ์จริง ประสบการณ์ตรงก็มีมาก และมีประโยชน์ในการปฏิบัติงานเป็นอย่างยิ่งด้วย ดังนั้น 
ในเรื่องของความรู้นั้น กฎจึงก าหนดไว้แบบกว้างๆ นั่นเอง ยังมีความรู้อีกอย่างหนึ่ง ซึ่งจัดเป็น
ระดับอุดมศึกษาของคณะสงฆ์ กล่าวคือ มหาวิทยาลัยสงฆ์ ได้แก่ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ มีหน้าที่ผลิตบัณฑิตมาเพ่ือรองรับและสนองการคณะ
สงฆ์ ในด้านการปกครองและการเผยแผ่ เป็นต้น ซึ่งในปัจจุบัน มีระดับความรู้ถึงปริญญาเอกทีเดียว๗๖ 

๓) ก าหนดถึงความประพฤติ โดยยกพระธรรมวินัยเป็นเกณฑ์ในการก าหนดคุณสมบัติของ
ผู้ที่จะมาด ารงต าแหน่งพระสังฆาธิการว่า เป็นภิกษุผู้มีความประพฤติเรียบร้อยตามหลักพระธรรมวินัย 
ซึ่งในทางปฏิบัติ ย่อมต้องหมายถึงผู้มีอ านาจในการแต่งตั้ง จะใช้วิธี ในการสอดส่องดูแลความ
ประพฤติของภิกษุผู้อยู่ในปกครองว่าเป็นอย่างไรนั่นเอง ควรแก่การแต่งตั้งในต าแหน่งนั้น ๆหรือไม่
อย่างไร  

                                                           
๗๕พระศรีศาสนวงศ์ (มีชัย วีรปญฺโญ), อธิบายกฎมหาเถรสมาคม, (กรุงเทพมหานคร : หจก.ประยูรสาส์น

ไทยการพิมพ์, ๒๕๕๑), หน้า ๑ .   
๗๖อ้างแล้ว, หน้า ๑.   



 ๖๙ 

๔) ก าหนดถึงความสามารถ ในการปกครอง ซึ่งในข้อนี้ ก็เป็นการก าหนดไว้แบบกว้างๆ 
อีกเช่นกัน ซึ่งต้องเป็นดุลยพินิจของท่านผู้มีอ านาจในการแต่งตั้งที่จะพิจารณา  

๕) ก าหนดถึงความเป็นปกติของร่างกายเป็นหลักโดยก าหนดไว้ชัดเจนว่า  ต้องไม่เป็นผู้มี
ร่างกายทุพพลภาพไร้ความสามารถ คือต้องยังคงเป็นผู้มีความสามารถในการบริหารงานได้อยู่ มิใช่
เป็นผู้ เจ็บป่วย หรืออ่อนแอไม่มีก าลัง อันหมายถึง ความไม่เป็นปกติ และต้องไม่มีจิตฟ่ันเฟือน          
ไม่สมประกอบ ต้องไม่เป็นโรคเรื้อน หรือวัณโรคในระยะอันตรายจนเป็นน่ารังเกียจ  ในข้อที่กล่าวถึง
เรื่องโรคเรื้อนหรือวัณโรคนี้ ก็ก าหนดไว้โดยเน้นว่า วัณโรคในระยะอันตราย ซึ่งเป็นที่น่ารังเกียจ ซึ่ง
ในทางการแพทย์นั้น วัณโรค มีหลากหลายระยะ ดังนั้น ถ้าเป็นวัณโรค แต่ในระยะเริ่มต้น แล้วรีบ
รักษาและไม่มีลักษณะเป็นที่น่ารังเกียจ เมื่อไม่เป็นที่น่ารังเกียจก็ไม่จัดเข้าในข้อนี้๗๗ 

๖) ท่านก าหนดหมายเอาประวัติแห่งการด ารงเพศพระภิกษุว่า ต้องไม่เคยต้องค าวินิจฉัย
ลงโทษในอธิกรณ์ที่พังรังเกียจมาก่อน อธิกรณ์นั้น เมื่อกล่าวตามศัพท์ ก็คือเรื่องราวที่เกิดขึ้นและสงฆ์
จะต้องจัดท าให้ส าเร็จ มีการอุปสมบท ที่เรียกว่า กิจจาธิกรณ์ เป็นต้น แต่ในที่นี้ หมายถึงอธิกรณ์ ที่
เป็นเรื่องราวในทางเสียหาย หมายถึง ตัวภิกษุเองก่อเรื่องขึ้นหรือพัวพันกับเรื่องราวที่เป็นไปในทาง
เสียหาย เมื่อมีค าวินิจฉัยลงโทษจากผู้ปกครองที่พิจารณาอธิกรณ์นั้นแล้ว อย่างนี้ถือว่า ขาดคุณสมบัติ 
ดังนั้น จึงก าหนดว่า ต้องไม่เคยต้องค าวินิจฉัยลงโทษ ในอธิกรณ์ท่ีพึงรังเกียจมาก่อน  

จริงอยู่ แม้ในกฎมหาเถรสมาคมจะก าหนดลักษณะไว้ตามนี้ แต่ในความเป็นจริงแล้ว 
พระภิกษุผู้ถูกค าวินิจฉัยลงโทษในอธิกรณ์ท่ีพึงรังเกียจนั้น อาจไม่มีความผิดตามที่ถูกลงโทษก็เป็นได้ 
หากแต่ถูกการกระท าอันไม่ชอบมาพากลบางอย่างสร้างเรื่องสร้างหลักฐานจนแนบเนียน ก็เป็นได้ จึง
เป็นสิ่งที่พระภิกษุพึงส าเหนียกและระมัดระวังในเรื่องเหล่านี้ให้มาก ในส่วนของท่านผู้วินิจฉัยเองก็ตาม
ที คงต้องใช้วิจารณญาณให้มากเช่นเดียวกัน มิเช่นนั้น จะเป็นการสนับสนุนผู้ไม่ประสงค์ดีไปเสีย อันมี
ผลต่อบุคลากรของพระศาสนา ทั้งมีผลต่ออายุและความมั่นคงของพระศาสนาด้วย  

๗) ก าหนดเอาประวัติแห่งการด ารงต าแหน่งในชั้นต้นๆ มาก่อนแล้ว โดยก าหนดว่า ต้องไม่
ถูกถอดถอนหรือถูกปลดจากต าแหน่งใด เพราะความผิดมาก่อน มีข้อที่ควรพิจารณา ดังนี้ การปลด 
หรือถูกถอดถอนนั้นเป็นโทษทางจริยาพระสังฆาธิการ เหตุเพราะละเมิดจริยาพระสังฆาธิการอย่าง
ร้ายแรง ต้องไม่ถูกถอดถอนจากต าแหน่ง เพราะความผิด เหตุเพราะละเมิดจริยาพระสังฆาธิการอย่าง
ร้ายแรงนั่นเอง๗๘  

สรุปได้ว่า การแต่งตั้งพระสังฆาธิการในแต่ละชั้นนั้น มีความแตกต่างกันออกไป ทั้งนี้ ก็อยู่
ที่ความส าคัญของบทบาทหน้าที่ของแต่ละต าแหน่งและวุฒิภาวะของผู้ที่จะต าแหน่งนั้ นๆ สิ่งที่ต้อง

                                                           
๗๗เรื่องเดียวกัน, หน้า ๒๑-๒๒.   
๗๘พระศรีศาสนวงศ์ (มีชัย วีรปญฺโญ), อธิบายกฎมหาเถรสมาคม, หน้า ๒๒-๒๓ 



 ๗๐ 

พิจารณา ได้แก่ ๑) มีพรรษาสมควรแก่ต าแหน่ง ๒) มีความรู้ความสามารถแก่ต าแหน่ง ๓) มีความ
ประพฤติเรียบร้อยตามพระธรรมวินัย ๔) เป็นผู้ฉลาดสามารถในการปกครองคณะสงฆ์ ๕) ไม่เป็นผู้มี
ร่างกายทุพพลภาพไร้ความสามารถ หรือเป็นโรคเรื้อน หรือเป็นวัณโรค ในระยะอันตรายจนเป็นที่น่า
รังเกียจ ๖) ไม่เคยต้องค าวินิจฉัยลงโทษในอธิกรณ์ที่พึงรังเกียจมาก่อน ๗) ไม่เคยถูกถอดถอน หรือถูก
ปลดจากต าแหน่งใด เพราะความผิดมาก่อน  

 
ตารางท่ี ๒.๑๕ แสดงสาระส าคัญการแต่งตั้งพระสังฆาธิการ  

นักวิชาการหรือแหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 
กฎมหาเถรสมาคม, 
(๒๕๔๑, หน้า ๒๑-๒๒)  

การแต่งตั้งพระสังฆาธิการ 
๑) มีพรรษาสมควรแก่ต าแหน่ง  
๒) มีความรู้ความสามารถแก่ต าแหน่ง  
๓) มีความประพฤติเรียบร้อยตามพระธรรมวินัย  
๔) เป็นผู้ฉลาดสามารถในการปกครองคณะสงฆ์  
๕) ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพไร้ความสามารถ หรือเป็นโรคเรื้อน 
หรือเป็นวัณโรค ในระยะอันตรายจนเป็นที่น่ารังเกียจ  
๖) ไม่เคยต้องค าวินิจฉัยลงโทษในอธิกรณ์ท่ีพึงรังเกียจมาก่อน  
๗) ไม่เคยถูกถอดถอน หรือถูกปลดจากต าแหน่งใด เพราะความผิดมา
ก่อน  

 

พระศรีศาสนวงศ์  
(มีชัย วีรปญฺโญ), 
(๒๕๕๑, หน้า ๓-๕)  

๑) เป็นข้อที่ก าหนดไว้ตายตัว  
๒) เป็นข้อที่ก าหนดถึงความรู้  
๓) ก าหนดถึงความประพฤติ  
๔) ก าหนดถึงความสามารถ  
๕) ก าหนดถึงความเป็นปกติของร่างกาย  
๖) ท่านก าหนดหมายเอาประวัติแห่งการด ารงเพศพระภิกษุ  
๗) ก าหนดเอาประวัติแห่งการด ารงต าแหน่งในชั้นต้นๆ 
 

 
 
 
 



 ๗๑ 

๒.๕.๓ บทบาทของพระสังฆาธิการ  
พระสังฆาธิการมีบทบาทหน้าที่ในการปกครองคณะสงฆ์ โดยมีหลักการปกครองคือมุ่ง

ความสงบเรียบร้อย มุ่งความเจริญงอกงาม และมุ่งความสามัคคีปรองดอง ซึ่งทั้ง ๓ ประการนี้เป็น
เครื่องวัดสมรรถภาพของการปกครอง ในขณะเดียวกันในการปกครองพระสงฆ์ให้ได้ผลดีตามหลักการ
พระสังฆาธิการระดับเจ้าอาวาส ทุกรูปต้องพัฒนาตนเองให้อยู่ในระเบียบวินัยก่อนเป็นประการแรก
ประการที่สองจะต้องมีรูปแบบการปกครองในวัดวาอารามให้เรียบร้อยและประการสุดท้ายจะต้อง
จัดรูปแบบในการศึกษาเล่าเรียน แผนกพระปริยัติธรรมขึ้น เช่น แผนกนักธรรม แผนกบาลี ขึ้นในวัด
ของตน นอกจากนี้จะต้องอบรมวิปัสสนากรรมฐานให้กับพระภิกษุสามเณร เรียกว่า พัฒนาจิตใจของ
พระภิกษุสามเณรให้มีความมั่นคง เพ่ือพระภิกษุสามเณรจะได้นาหลักการพัฒนาจิตใจนี้ไปสู่เด็กหรือ
เยาวชนหรือยุวพุทธให้หันเข้ามาศึกษาหาความรู้ด้านพระพุทธศาสนา เรียกว่า จริยธรรม การให้
การศึกษา ด้านจริยธรรมก็คือการเปิดโรงเรียนพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ขึ้น การเปิดโรงเรียนเด็กเล็ก 
ที่เรียกว่าเด็กก่อนเกณฑ์ ซึ่งเป็นโครงการของมหาเถรสมาคม ก็เพ่ือเป็นการชักจูง เด็กเล็กให้หันเข้ามา
พ่ึงพระสงฆ์ พระสงฆ์๗๙ ก็มีบทบาทช่วยเหลือเด็กเล็กด้วยเมตตาธรรม เด็กเล็กเหล่านี้ ก็คือ ลูกหลาน 
ชาวบ้านที่ต้องออกไปประกอบอาชีพ เมื่อวัดรับดูแลลูกหลานให้ ความเลื่อมใสศรัทธาต่อวัด ต่อ 
พระพุทธศาสนา ก็บังเกิดขึ้นกับประชาชนจึงเห็นได้ว่า พระสังฆาธิการระดับเจ้าอาวาส นอกจากจะมี
หน้าที่ในการดูแลวัด พัฒนาวัดแล้ว ยังต้องช่วยเหลือและพัฒนาชุมชนพร้อมกันไปด้วย๘๐ 

พระสังฆาธิการ เป็นนามบัญญัติตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์  พ.ศ.๒๕๐๕ ซึ่งแก้ไข
เพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๓๕ ได้ก าหนดบทบาทอ านาจหน้าที่          
การปกครองคณะสงฆ์ในเขตปกครองของตน ได้แก่ การรักษาความเรียบร้อยดีงาม การศาสนศึกษา 
การเผยแผ่พระพุทธศาสนา การสาธารณูปการ การศึกษาสงเคราะห์ และการสาธารณสงเคราะห์รวม 
ทั้งการนิคหกรรมหรือการวินิจฉัย อธิกรณ์ หรือ ความผิดทางพระธรรมวินัยของพระภิกษุ กฎมหาเถร
สมาคม ฉบับที่ ๒๔ (พ.ศ. ๒๕๔๑) ว่าด้วยการแต่งตั้งถอดถอนพระสังฆาธิการ ได้ก าหนดจริยาพระ
สังฆาธิการ ซึ่งพระสังฆาธิการต้องปฏิบัติตามบทบาทของพระสังฆาธิการ ดังต่อไปนี้  

๑. ต้องเคารพเอ้ือเฟ้ือต่อกฎหมายพระราชบัญญัติคณะสงฆ์กฎกระทรวง  กฎมหาเถร
สมาคม ข้อบังคับ ระเบียบ คา สั่ง มติ ประกาศ พระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช สังวรและปฏิบัติตาม
พระธรรมวินัยโดยเคร่งครัด  

                                                           
๗๙พระธรรมญาณมุนี (ทองย้อย กิตฺติทินฺโน), “วัดช่วยชาวบ้านได้อย่างไร,” การแสวงหาเส้นทางการ

พัฒนาชนบทของพระสงฆ์ไทย, ๒๕๒๖, หน้า ๔ . (อัดสาเนา). 
๘๐พระครูมงคลศีลวงศ์ (กุศล คนฺธวโร) และคณะ, พระสงฆ์กับการพัฒนาชนบท การแสวงหาเส้นทาง

การพัฒนาชนบทของพระสงฆ์ไทย, ๒๕๒๖), หน้า ๕๓. 



 ๗๒ 

๒. ต้องเชื่อฟังและปฏิบัติตามค าสั่งของผู้บังคับบัญชาซึ่งสั่งโดยชอบด้วยอ านาจหน้าที่ถ้า
ไม่เห็นพ้องด้วยค าสั่งนั้น ให้เสนอความเห็นทัดทานเป็นลายลักษณ์อักษรภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ได้ 
รับทราบค าสั่ง และเมื่อได้ทัดทานดังกล่าวมานั้นแล้ว แต่ผู้สั่งมิได้ถอนหรือแก้ค าสั่งนั้นถ้าค าสั่งนั้นไม่
ผิดพระวินัยต้องปฏิบัติตาม ต้องรายงานจนถึงผู้สั่ง ในกรณีมีการทัดทานคา สั่งให้ผู้สั่งรายงานเรื่อง
ทั้งหมดไปยังผู้บังคับบัญชาเหนือตนเพ่ือพิจารณาสั่งการต่อไปในการปฏิบัติหน้าที่ ห้ามท าข้าม
ผู้บังคับบัญชาเหนือตน เว้นแต่จะได้รับอนุญาตพิเศษเป็นครั้งคราว  

๓. ต้องตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวัง มิให้เกิดความเสียหายแก่การคณะสงฆ์และ
การพระศาสนา และห้ามมิให้ละทิ้งหน้าที่โดยไม่มีเหตุอันควร  

๔. ต้องปฏิบัติหน้าที่โดยชอบ และห้ามมิให้ใช้อ านาจหน้าที่ในทางที่ไม่สมควร  
๕. ต้องสุภาพเรียบร้อยต่อผู้บังคับบัญชา เหนือตนและผู้อยู่ในปกครอง  
๖. ต้องรักษาส่งเสริมสามัคคีในหมู่คณะและช่วยเหลือซึ่งกันและกันในทางที่ชอบ  
๗. ต้องอ านวยความสะดวกในหน้าที่การคณะสงฆ์และการพระศาสนา 
๘. ต้องรักษาข้อความอันเกี่ยวกับการคณะสงฆ์ที่ยังไม่ควรเปิดเผย  
ทั้ง ๘ ข้อนี้ เป็นจริยาอันพระสังฆาธิการต้องถือปฏิบัติตามโดยเคร่งครัด เพราะละเมิดแล้ว

ย่อมได้รับโทษฐานละเมิดจริยา ๒.๒.๕ อ านาจหน้าที่ของพระสังฆาธิการ  
อ านาจหน้าที่ของเจ้าคณะใหญ่  
เจ้าคณะใหญ่มีอ านาจหน้าที่ปกครองคณะสงฆ์ในเขตหนของตน ดังนี้  
(๑) ด าเนินการปกครองคณะสงฆ์ให้เป็นไปตามพระธรรมวินัยกฎหมาย กฎมหาเถรสมาคม 

ข้อบังคับ ระเบียบ ค าสั่ง มต ิประกาศ พระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช  
(๒) ควบคุมและส่งเสริมการรักษาความเรียบร้อยดีงาม  การศาสนศึกษา การศึกษา

สงเคราะห์ การเผยแผ่พระพุทธศาสนา การสาธารณูปการ และการสาธารณสงเคราะห์ ให้ด าเนินไป
ด้วยดี  

(๓) วินิจฉัยการลงนิคหกรรม วินิจฉัยข้ออุทธรณ์ค าสั่งหรือค าวินิจฉัยชั้นภาค หรือมีอ านาจ
หน้าที่ในกรณีท่ีได้รับมอบหมายอย่างอ่ืนจากมหาเถรสมาคม  

(๔) แก้ไขข้อขัดข้องของเจ้าคณะภาคให้เป็นไปโดยชอบ  
(๕) ควบคุมบังคับบัญชาเจ้าคณะและเจ้าอาวาส ตลอดถึงพระภิกษุสามเณรผู้อยู่ในบังคับ

บัญชาหรืออยู่ในเขตปกครองของตน และชี้แจงแนะน าการปฏิบัติหน้าที่ของผู้อยู่ในบังคับบัญชา ให้
เป็นไปโดยความเรียบร้อย  



 ๗๓ 

(๖) ตรวจการและประชุมพระสังฆาธิการในเขตปกครองของตน๘๑  
อ านาจหน้าที่ของเจ้าคณะภาค  
เจ้าคณะภาคมีอ านาจหน้าที่ปกครองคณะสงฆ์ในเขตภาคของตน ดังนี้  
(๑) ด าเนินการปกครองคณะสงฆ์ให้เป็นไปตามพระธรรมวินัยกฎหมาย กฎมหาเถรสมาคม 

ข้อบังคับ ระเบียบ ค าสั่ง มต ิประกาศ พระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช  
(๒) ควบคุมและส่งเสริมการรักษาความเรียบร้อยดีงาม  การศาสนศึกษา การศึกษา

สงเคราะห์ การเผยแผ่พระพุทธศาสนา การสาธารณูปการ และการสาธารณสงเคราะห์ ให้ด าเนินไป
ด้วยดี  

(๓) วินิจฉัยการลงนิคหกรรม วินิจฉัยข้ออุทธรณ์ค าสั่งหรือค าวินิจฉัยชั้นภาค หรือมีอ านาจ
หน้าที่ในกรณีที่ได้รับมอบหมายอย่างอ่ืนจากมหาเถรสมาคม  

(๔) แก้ไขข้อขัดข้องของเจ้าคณะจังหวัดให้เป็นไปโดยชอบ 
(๕) ควบคุมบังคับบัญชาเจ้าคณะและเจ้าอาวาส ตลอดถึงพระภิกษุสามเณรผู้อยู่ในบังคับ

บัญชาหรืออยู่ในเขตปกครองของตน และชี้แจงแนะน าการปฏิบัติหน้าที่ของผู้อยู่ในบังคับบัญชา ให้
เป็นไปโดยความเรียบร้อย  

(๖) ตรวจการและประชุมพระสังฆาธิการในเขตปกครองของตน๘๒ 
อ านาจหน้าที่ของเจ้าคณะจังหวัด  
เจ้าคณะจังหวัดมีอ านาจหน้าที่ปกครองคณะสงฆ์ในเขตจังหวัดของตน ดังนี้  
(๑) ด าเนินการปกครองคณะสงฆ์ให้เป็นไปตามพระธรรมวินัย กฎหมาย มหาเถรสมาคม 

ข้อบังคับ ระเบียบ ค าสั่ง มต ิประกาศ พระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช ค าสั่งของผู้บังคับบัญชาเหนือตน  
(๒) ควบคุมและส่งเสริมการรักษาความเรียบร้อยดีงาม การศาสนศึกษา การศึกษาสงเคราะห์ 

การเผยแผ่พระพุทธศาสนา การสาธารณูปการ และการสาธารณสงเคราะห์ ให้ด าเนินไปด้วยดี  
(๓) ระงับอธิกรณ์ วินิจฉัยการลงนิคหกรรม วินิจฉัย ข้ออุทธรณ์ค าสั่งหรือค าวินิจฉัยชั้นเจ้า

คณะอ าเภอ  
(๔) แก้ไขข้อขัดข้องของเจ้าคณะอ าเภอให้เป็นไปโดยชอบ  

                                                           
๘๑กรมการศาสนา, กฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ ๒๓ (พ.ศ.๒๕๔๑), ว่าด้วยระเบียบการปกครองคณะสงฆ์ 

หมวด ๒ ระเบียบการปกครองคณะสงฆ์ส่วนกลาง, ข้อ ๖-๗. 

๘๒กรมการศาสนา, กฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ ๒๓ (พ.ศ.๒๕๔๑), ว่าด้วยระเบียบการปกครองคณะสงฆ์ 

หมวด ๓ ระเบียบการปกครองคณะสงฆ์ส่วนภูมิภาค ส่วนที่ ๑, ข้อ ๑๐. 



 ๗๔ 

(๕) ควบคุมบังคับบัญชาเจ้าคณะและเจ้าอาวาส ตลอดถึงพระภิกษุสามเณรผู้อยู่ในบังคับ
บัญชาหรืออยู่ในเขตปกครองของตน และชี้แจงแนะน าการปฏิบัติหน้าที่ของผู้อยู่ในบังคับบัญชา ให้
เป็นไปโดยความเรียบร้อย  

(๖) ตรวจการและประชุมพระสังฆาธิการในเขตปกครองของตน๘๓  
อ านาจหน้าที่ของเจ้าคณะอ าเภอ 
เจ้าคณะอ าเภอมีอ านาจหน้าที่ปกครองคณะสงฆ์ในเขตอ าเภอของตน ๘๔ดังนี้ 
(๑) ด าเนินการปกครองคณะสงฆ์ให้เป็นไปตามพระธรรมวินัย กฎหมาย กฎมหาเถร

สมาคม ข้อบังคับ ระเบียบ ค าสั่ง มติ ประกาศ พระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช ค าสั่งของผู้บังคับบัญชา
เหนือตน 

(๒) ควบคุมและส่งเสริมการรักษาความเรียบร้อยดีงาม การศาสนศึกษา การศึกษา
สงเคราะห์ การเผยแผ่พระพุทธศาสนา การสาธารณูปการ และการสาธารณสงเคราะห์ให้ด าเนินไป
ด้วยดี 

(๓) ระงับอธิกรณ์ วินิจฉัยการลงนิคหกรรม วินิจฉัยข้ออุทธรณ์ค าสั่งหรือค าวินิจฉัยชั้นเจ้า
คณะต าบล 

(๔) แก้ไขข้อขัดข้องของเจ้าคณะต าบลให้เป็นไปโดยชอบ 
(๕) ควบคุมบังคับบัญชาเจ้าคณะและเจ้าอาวาส ตลอดถึงพระภิกษุสามเณรผู้อยู่ในบังคับ

บัญชาหรืออยู่ในเขตปกครองของตน และชี้แจงแนะน าการปฏิบัติหน้าที่ของผู้อยู่ในบังคับบัญชาให้
เป็นไปโดยความเรียบร้อย 

(๖) ตรวจการและประชุมพระสังฆาธิการในเขตปกครองของตน 
อ านาจหน้าที่ของเจ้าคณะต าบล  
เจ้าคณะต าบลมีอ านาจหน้าที่ปกครองคณะสงฆ์ในเขตต าบลของตน ดังนี้  
(๑) ด าเนินการปกครองคณะสงฆ์ให้เป็นไปตามพระธรรมวินัย กฎหมาย กฎมหาเถรสมาคม 

ข้อบังคับ ระเบียบ ค าสั่ง มต ิประกาศ พระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช ค าสั่งของผู้บังคับบัญชาเหนือตน  
(๒) ควบคุมและส่งเสริมการรักษาความเรียบร้อยดีงาม การศาสนศึกษา การศึกษาสงเคราะห์ 

การเผยแผ่พระพุทธศาสนา การสาธารณูปการและการสาธารณสงเคราะห์ ให้ด าเนินไปด้วยดี  
(๓) ระงับอธิกรณ์  วินิจฉัยการลงนิคหกรรม วินิจฉัยข้ออุทธรณ์ค าสั่งหรือค าวินิจฉัยชั้น            

เจ้าอาวาส 

                                                           
๘๓กรมการศาสนา, กฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ ๒๓ (พ.ศ.๒๕๔๑), ว่าด้วยระเบียบการปกครองคณะสงฆ์ 

หมวด ๓ ระเบียบการปกครองคณะสงฆ์ส่วนภูมิภาค ส่วนที่ ๒, ข้อ ๑๕. 
๘๔พระพรหมกวี (วรวิทย์ คงฺคปญโฺญ),  เร่ืองเดียวกัน, หน้า ๒๘๐. 



 ๗๕ 

(๔) แก้ไขข้อขัดข้องของเจ้าอาวาสให้เป็นไปโดยชอบ  
(๕) ควบคุมและบังคับบัญชาเจ้าอาวาสและพระภิกษุสามเณรผู้อยู่ในบังคับบัญชาหรือ อยู่ใน

เขตปกครองของตน และชี้แจงแนะน าการปฏิบัติหน้าที่ของผู้อยู่ในบังคับบัญชา ให้เป็นไปโดยความ
เรียบร้อย  

(๖) ตรวจการและประชุมพระสังฆาธิการในเขตปกครองของตน๘๕ 
อ านาจหน้าที่ของเจ้าอาวาส  
เจ้าอาวาสมีหน้าที่ ดังนี้ 
(๑) บ ารุงรักษาวัด จัดกิจกรรม และศาสนสมบัติของวัดให้เป็นไปด้วยดี   
(๒) ปกครองและสอดส่องให้บรรพชิตและคฤหัสถ์ที่มีที่อยู่หรือพ านักอาศัยอยู่ในวัดนั้น  

ปฏิบัติตามพระธรรมวินัย กฎมหาเถรสมาคม ข้อบังคับ ระเบียบ หรือค าสั่งของมหาเถรสมาคม  
(๓) เป็นธุระในการศึกษาอบรมและสั่งสอน พระธรรมวินัย แก่บรรพชิต และคฤหัสถ ์ 
(๔) ให้ความสะดวกตามสมควรในการบ าเพ็ญกุศล 
 

ตารางท่ี ๒.๑๖ แสดงสาระส าคัญบทบาทพระสังฆาธิการ 

นักวิชาการหรือแหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 
พระธรรมญาณมุนี (ทองย้อย กิตฺติทินฺโน), 
(๒๕๒๖, หน้า ๖)  

๑) มุ่งความสงบเรียบร้อย ๒) มุ่งความเจริญงอกงาม ๓) 
มุ่งความสามัคคีปรองดอง  

พระครูมงคลศีลวงศ์ (กุศล คนฺธวโร) และ
คณะ, (๒๕๒๖, หน้า ๕๓) 

๑) ดูแลวัด ๒) พัฒนาวัด ๓) การช่วยเหลือชาวบ้าน ๔) 
การพัฒนาชุมชน 

กฎมหาเถรสมาคม, 
(๒๕๔๑)  

๑) ต้องเคารพเอ้ือเฟ้ือต่อกฎหมาย  
๒) ต้องเชื่อฟังและปฏิบัติตามค าสั่งของผู้บังคับบัญชา  
๓) ต้องตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวัง  
๔) ต้องปฏิบัติหน้าที่โดยชอบ และห้ามมิให้ใช้อ านาจ
หน้าที่ในทางท่ีไม่สมควร  
๕) ต้องสุภาพเรียบร้อยต่อผู้บังคับบัญชาเหนือตนและผู้
อยู่ในปกครอง  

 

                                                           
๘๕กรมการศาสนา, กฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ ๒๓ (พ.ศ.๒๕๔๑) ว่าด้วยระเบียบการปกครองคณะสงฆ์ 

หมวด ๓ ระเบียบการปกครองคณะสงฆ์ส่วนภูมิภาค ส่วนที่ ๔, ข้อ ๒๕.  
 



 ๗๖ 

ตารางท่ี ๒.๑๖ แสดงสาระส าคัญบทบาทพระสังฆาธิการ (ต่อ) 

นักวิชาการหรือแหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 
กฎมหาเถรสมาคม, 
(๒๕๔๑)  

๖) ต้องรักษาส่งเสริมสามัคคีในหมู่คณะและช่วยเหลือ
ซึ่งกันและกันในทางท่ีชอบ  
๗) ต้องอ านวยความสะดวกในหน้าที่การคณะสงฆ์และ
การพระศาสนา  
๘) ต้องรักษาข้อความอันเกี่ยวกับการคณะสงฆ์ที่ยังไม่
ควรเปิดเผย  

กฎมหาเถรสมาคม, 
(๒๕๔๑)  

เจ้าคณะทุกระดับมีอ านาจหน้าที่ปกครองคณะสงฆ์ใน
เขตการปกครองของตน  

พระพุทธวรญาณ  
(ทองย้อย กิตฺติทินฺโน), (๒๕๔๘, หน้า ๓๕)  

เจ้าอาวาสวัดเป็นผู้มีความรับผิดชอบต่อการพระศาสนา
อย่างยิ่งใหญ่ เพราะต้องทาหน้าที่เป็น ผู้ปกครองวัด 
และเป็นผู้แทนวัด เนื่องจากวัดมีฐานะเป็นนิติบุคคล คือ
บุคคลตามกฎหมาย  
 

 
๒.๕.๔ บทบาทของพระสังฆาธิการในการปกครองคณะสงฆ์  
การปกครองคณะสงฆ์ตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ.๒๕๐๕และพระราชบัญญัติคณะ

สงฆ์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๓๕ ได้ระบุให้สมเด็จพระสังฆราชในต าแหน่งสกลมหาสังฆปรินายกเป็นพระ
ประมุขสงฆ์ไทยและสงฆ์อ่ืน ทรงบัญชาการคณะสงฆ์ทางมหาเถรสมาคมตามอ านาจกฎหมายและพระ
ธรรมวินัย และทรงตราพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช โดยไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมาย พระธรรมวินัย 
และกฎมหาเถรสมาคม และสมเด็จพระสังฆราชทรงอยู่ในฐานะผู้ใดจะหมิ่นประมาท ดูหมิ่นหรือแสดง
ความอาฆาตมาดร้ายมิได้ โดยมีมหาเถรสมาคมเป็นองค์กรปกครองคณะสงฆ์สูงสุด  คณะสงฆ์และ
สามเณรต้องอยู่ภายใต้การปกครองของมหาเถรสมาคม ซึ่งมีสมเด็จพระสังฆราชทรงเป็นประธาน
กรรมการ และมีกรรมการโดยต าแหน่ง และกรรมการโดยแต่งตั้ง  

ในการปกครองคณะสงฆ์ แบบแผนการปกครองคณะสงฆ์แบ่งเป็น  ๒ ส่วน คือ ส่วนหลัก 
ก าหนดหน่วยงาน เขตปกครอง ผู้ปกครองหรือผู้รับมอบงานหรือคณะผู้รับมอบงาน ในการปฏิบัติงาน
การปกครองคณะสงฆ์ และส่วนย่อย ได้แก่ แบบแผนก าหนดอ านาจหน้าที่การควบคุมบังคับบัญชา 
การประสานงานการตั้งผู้รักษาการแทนและการวางระเบียบวิธีปฏิบัติอื่นๆ  

ระเบียบการปกครองคณะสงฆ์ส่วนกลาง มีมหาเถรสมาคมเป็นศูนย์รวมอ านาจการ
ปกครองและกิจการคณะสงฆ์ทั้งสิ้นของคณะสงฆ์ไทย  เป็นศูนย์รวมเขตปกครองและเจ้าคณะใน



 ๗๗ 

ส่วนกลาง ซึ่งเป็นผู้ปกครองคณะสงฆ์ส่วนกลาง โดยก าหนดเขตปกครอง ได้แก่ เขตปกครองบังคับ
บัญชาเจ้าคณะเจ้าอาวาส และพระภิกษุสามเณรในนิกายนั้น ๆ ในส่วนกลางจะแยกส่วนการปกครอง
เป็นคณะมหานิกาย เรียกว่า “หน” มี ๔ หน คือ หนกลาง หนเหนือ หนตะวันออกและหนใต้ ในส่วน
ของคณะธรรมยุต เรียกว่า คณะธรรมยุต จะรวมเขตปกครองคณะสงฆ์ส่วนภูมิภาคและวัดธรรมยุต
ทั้งหมดเข้าเป็นเขตเดียวกัน  

การปกครองสงฆ์ในส่วนกลาง ได้แก่ เจ้าคณะใหญ่  ซึ่งเป็นพระสังฆาธิการสังกัดใน
ส่วนกลางเป็นผู้ประสานงานกับสมเด็จพระสังฆราช มีมหาเถรสมาคมเป็นหน่วยงานในส่วนกลาง และ
ประสานงานกับเจ้าคณะในส่วนภูมิภาค ปฏิบัติหน้าที่ปกครองคณะสงฆ์ในเขตของตน เรียกว่า หน มี 
เจ้าคณะใหญ่ ๕ หน คือ ๑) เจ้าคณะใหญ่หนกลาง ๒) เจ้าคณะใหญ่หนเหนือ ๓) เจ้าคณะใหญ่หน
ตะวันออก ๔) เจ้าคณะใหญ่หนใต้ ๕) เจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุต๘๖ 

การปกครอง หมายถึง การควบคุมและส่งเสริมรักษาความเรียบร้อยดีงาม หมายถึง งาน
ในหน้าที่ของพระสังฆาธิการในการปกครองดูแลพระภิกษุสามเณรในเขตปกครองของตนให้เป็นไป
ด้วยความเรียบร้อยถูกต้องตามหลักพระธรรมวินัย  และตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ทั้งนี้ ค าว่า         
การปกครอง แปลว่า การควบคุมดูแล รักษา ควบคุมให้ท่านอยู่ในที่ท่านควรจะอยู่ ด้วยเหตุนี้ พระ
สังฆาธิการจึงต้องด าเนินการปกครองคณะสงฆ์ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง ตามพระธรรม
วินัย กฎหมาย กฎมหาเถรสมาคม ข้อบังคับ ระเบียบ ค าสั่ง มติ ประกาศและบัญชาของสมเด็จ
พระสังฆราช นอกจากนั้น พระสังฆาธิการยังจะต้องท าหน้าที่ระงับอธิกรณ์วินิจฉัยการลงนิคหกรรม 
การวินิจฉัยลงข้ออุทธรณ์ค าสั่ง ตลอดถึงการควบคุมบังคับบัญชาพระภิกษุสามเณรผู้อยู่ใต้เขตปกครอง
ของตน ชี้แจง แนะน าการปฏิบัติหน้าที่ของผู้อยู่ในบังคับบัญชาให้เป็นไปโดยความเรียบร้อยพร้อมทั้ง
การตรวจตรา การประชุมพระสังฆาธิการในเขตปกครองของตน๘๗  

การที่พระสงฆ์จะมีบทบาทต่อสังคมนั้นคุณภาพของพระสงฆ์เป็นสิ่งส าคัญมาก ปัจจุบัน
พระสงฆ์มีคุณภาพลดน้อยลงในด้านข้อวัตรปฏิบัติ และความสามารถในการสอน การเผยแผ่ธรรม             
ท าให้พระสงฆ์สูญเสียความเป็นผู้น าในด้านคุณธรรม และด้านสติปัญญาและความศรัทธาจากญาติโยม  

พระไพศาล วิสาโล กล่าวว่า การบริหารปกครอง และการดูแลพระสงฆ์เป็นเรื่องหนึ่งที่จะ
ช่วยให้คุณภาพของพระสงฆ์ดีขึ้น คุณภาพของพระสงฆ์จะดีขึ้นได้ต้องอาศัยปัจจัยอย่างอ่ืนอีก ทั้งนี้ 
หากระบบการปกครองสงฆ์เป็นระบบก ากับดูแลพระสงฆ์ให้มีความประพฤติที่ถูกต้องดีงาม สิ่งที่
จะต้องมาเสริมคู่กันก็คือระบบการกลั่นกรองและกล่อมเกลา ระบบกลั่นกรองมีไว้ส าหรับบุคคลที่จะมา

                                                           
๘๖พระเทพปริยัติสุธี (วรวิทย์ คงฺคปญฺโญ), เอกสารประกอบคาบรรยาย เร่ืองการปกครองคณะสงฆ์และ

การพระศาสนา, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๐), หน้า ๓ - ๕. 
๘๗อ้างแล้ว, หน้า ๖. 
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บวชส่วนระบบกล่อมเกลาส าหรับผู้ที่ผ่านการบวชมาแล้ว อันที่จริงการกล่อมเกลาผู้บวชนั้นมีอยู่แล้ว
ตามพระธรรมวินัย โดยอุปัชฌาย์เป็นผู้มอบหมายให้ท าหน้าที่นี้  และเป็นผู้รับรองต่อคณะสงฆ์ 
อุปัชฌาย์จะต้องมีหน้าที่กลั่นกรองและกล่อมเกลา การกลั่นกรองเป็นขั้นแรกส าหรับผู้ที่จะมาเป็น
สมาชิกคณะสงฆ์ข้ันตอนส าคัญกว่านั้น คือ การกล่อมเกลาในด้านประพฤติ ความรู้ ความเข้าใจในทาง
ธรรมให้เจริญงอกงามทั้งในคุณธรรมและปัญญา แม้คณะสงฆ์จะไม่มีระบบกลั่นกรองแต่ถ้ามีระบบ
กล่อมเกลาที่ดีก็ยังมีหลักประกันว่า ผู้ที่จะเข้ามาบวชเป็นพระจะได้รับการศึกษาอบรมให้เป็นพระที่ดี 
สามารถท าหน้าที่ตามพระธรรมวินัยได้ ทั้งนี้ คณะสงฆ์จะต้องสร้างระบบกล่อมเกลาที่ดี  ได้แก่ ระบบ
กล่อมเกลาที่ไม่เป็นทางการ ก็คือ การดูแลเอาใจใส่ที่อุปัชฌาย์อาจารย์พึงมีต่อศิษย์ ส่วนระบบที่เป็น
ทางการ ก็คือ ระบบการศึกษาด้านปริยัติธรรมของพระสงฆ์ นอกจากนั้น การศึกษาโดยใช้พระธรรม
วินัยเป็นเครื่องฝึกฝนพัฒนาจิตที่เรียกว่า ปริยัติ และปฏิบัติ เป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมไทยจนเป็น
ศูนย์กลางชุมชน พระสงฆ์ที่มีข้อวัตรปฏิบัติอยู่ในสังคมที่งดงาม และมีความสามารถในการอบรม
ประชาชนให้มีหลักธรรมทางพุทธศาสนาในการด าเนินชีวิตนับว่า มีความส าคัญมาก๘๘  

นอกจากหลักการพัฒนาวัดให้เป็นศูนย์กลางของชุมชนดังกล่าวแล้ว วัดยังจะต้องท าหน้าที่
เป็นศูนย์กลางของประชาชน กระตุ้นให้เกิดการพัฒนาชุมชน ให้ประชาชนในชุมชนนั้นปรับปรุง
คุณภาพชีวิตที่ดี แต่อย่างไรก็ตาม เจ้าอาวาสจะต้องเริ่มต้นพัฒนาวัดของตนเองเสียก่อน ให้พร้อมที่จะ
พัฒนาให้เป็นศูนย์กลางของชุมชน ซึ่งต้องประกอบไปด้วย 

๑. พระภิกษุ สามเณร ของวัดจะต้องเป็นผู้น าของชุมชนทุกด้าน เป็นที่พ่ึงของประชาชน
สามารถด าเนินกิจกรรมต่างๆ เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชนอยู่ดีกินดี  หรือสอนให้
ประชาชนมีความศรัทธา ปฏิบัติตามค าสั่งสอนของพระพุทธองค์ก็ได้ ท าให้ชีวิตเขามีความสุข จิตใจ
สงบ มีสมาธิในการประกอบสัมมาชีพ  

๒. สงบ ร่มรื่น วัดต้องสงบร่มรื่นมีต้นไม้  
๓. สะอาด วัดจะต้องสะอาด บริเวณวัดจะต้องไม่มีสิ่งปฏิกูลต่างๆ  
๔. สวยงาม วัดจะต้องมีสิ่งก่อสร้างสวยงาม เหมาะกับเศรษฐกิจชุมชน  
๕. เสนาสนะ การปลูกสร้างเสนาสนะเป็นระเบียบ มีแบบแปลนแผนผังที่ดี  
๖. ถูกสุขลักษณะ วัดควรจะจัดระเบียบให้ถูกสุขลักษณะ มีระบบการจัดเก็บขยะกาจัด

ขยะมูลฝอยมีระบายน้า  
๗. สิ่งแวดล้อม วัดไม่ควรปล่อยปละละเลยให้บ้านเรือนของประชาชนเข้ามาในเขตวัด  
๘. สะดวก วัดควรให้ความสะดวกแก่ประชาชนที่จะเข้าไปในวัด  
๙. สัดส่วน วัดควรมีแผนผังบริเวณท่ีดี ก าหนดสัดส่วนที่เป็นพุทธาวาส เขตสังฆาวาส  

                                                           
๘๘พระไพศาล  วิสาโล , พระพุทธศาสนาไทยในอนาคต  แนวโน้มและทางออกจากวิกฤต ,                     

(กรุงเทพมหานคร : มูลนิธิสดศรี–สฤษดิ์วงศ,์ ๒๕๔๖), หน้า ๒๗๕ – ๒๗๗.  



 ๗๙ 

๑๐. สร้างศรัทธา วัดควรเสริมสร้างศรัทธาของประชาชนที่มีต่อวัด  
๑๑. ความสามัคคีในหมู่พระภิกษุ และสามเณรภายในวัด  
 

สรุปได้ว่า การบริหารปกครอง และการดูแลพระสงฆ์เป็นเรื่องหนึ่งที่จะช่วยให้คุณภาพ
ของพระสงฆ์ดีข้ึน คุณภาพของพระสงฆ์จะดีขึ้นได้ต้องอาศัยปัจจัยต่าง ๆ 

 
ตารางท่ี ๒.๑๗ แสดงสาระส าคัญด้านการปกครอง 

นักวิชาการหรือแหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 
พระเทพปริยัติสุธี  
(วรวิทย์ คงฺคปญฺโญ), 
(๒๕๔๐, หน้า ๓-๕)  

“หน” มี ๔ หน คือ หนกลาง หนเหนือ หนตะวันออกและหนใต้ ใน
ส่วนของคณะธรรมยุต เรียกว่า คณะธรรมยุต จะรวมเขตปกครอง
คณะสงฆ์ส่วนภูมิภาคและวัดธรรมยุตทั้งหมดและเจ้าคณะใหญ่ ๕ หน 
คือ ๑. เจ้าคณะใหญ่หนกลาง ๒. เจ้าคณะใหญ่หนเหนือ ๓. เจ้าคณะ
ใหญ่หนตะวันออก ๔. เจ้าคณะใหญ่หนใต้ ๕. เจ้าคณะใหญ่คณะ
ธรรมยุต  

พระไพศาล วิสาโล, 
(๒๕๔๖, หน้า ๒๗๕-๒๗๗ )  

การบริหารปกครอง และการดูแลพระสงฆ์เป็นเรื่องหนึ่งที่จะช่วยให้
คุณภาพของพระสงฆ์ดีขึ้น คุณภาพของพระสงฆ์จะดีขึ้นได้ต้องอาศัย
ปัจจัยต่าง ๆ  

 

๒.๖  หลักพุทธธรรมที่เกี่ยวกับการพัฒนาประสิทธิภาพ 
 หลักธรรมทั้งหลายในพระพุทธศาสนาที่พระพุทธองค์ได้ตรัสรู้และตรัสแนะน าชาวสั่งสอน
พุทธให้น าไปปรับประยุกต์ใช้ปฏิบัติทั้งในการด าเนินชีวิตประจ าวันและในการปฏิบัติหน้าที่การงานใด 
ๆ ย่อมสามารถช่วยอ านวยให้ผู้ปฏิบัติประสบความส าเร็จได้รับประโยชน์สุขตามศักยภาพของบุคคล
นั้น ๆ  หลักพุทธธรรมนี้เหมาะส าหรับการน าไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนและพัฒนาสังคม 
เศรษฐกิจ การเมืองได้ทุกระดับ  อิทธิบาท ๔ เป็นหลักธรรมหมวดหนึ่งที่สามารถช่วยให้บุคคลปฏิบัติ
หน้าที่การงานได้อย่างดีมีประสิทธิภาพและประสบความส าเร็จได้เป็นอย่างดี 

๒.๖.๑  ความหมายของอิทธิบาท ๔ 
     ๒.๖.๑.๑  ความหมายของอิทธิบาท ๔ ในพระไตรปิฎก 
   ในพระไตรปิฎกซ่ึงเป็นคัมภีร์บันทึกค าสอนของพระพุทธเจ้าได้อธิบายความหมาย

ของอิทธิบาท ๔ ไว้ว่า  อิทธิบาท หมายถึง คุณเครื่องให้ถึงความส าเร็จ ๔  ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ 
  ๑) เจริญอิทธิบาทที่ประกอบด้วยฉันทสมาธิปธานสังขาร (สมาธิที่เกิดจากฉันทะ

และความเพียรสร้างสรรค์) 



 ๘๐ 

  ๒) เจริญอิทธิบาทที่ประกอบด้วยวิริยสมาธิปธานสังขาร (สมาธิที่เกิดจากวิริยะ
และความเพียรสร้างสรรค์) 

  ๓) เจริญอิทธิบาทท่ีประกอบด้วยจิตตสมาธิปธานสังขาร  (สมาธิ ที่เกิดจากจิตตะ
และความเพียรสร้างสรรค์) 

  ๔) เจริญอิทธิบาทที่ประกอบด้วยวิมังสาสมาธิปธานสังขาร  (สมาธิ ที่เกิดจาก
วิมังสาและความเพียรสร้างสรรค์)๘๙ 

  พระพุทธองค์ได้ให้หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับอิทธิบาท  ๔ ในสุตตันตปิฎก 
มัชฌิมนิกาย มัชฌิมปัณณาสก์ไว้ว่า สาวกทั้งหลายของเรา ผู้ปฏิบัติตาม เจริญอิทธิบาท ๔ ประการ 
คือ ภิกษุในธรรมวินัยนี้ 

  ๑. เจริญอิทธิบาท อันประกอบไปด้วยฉันทสมาธิปธานสังขาร (สมาธิที่เกิดจาก
ฉันทะความเพียรสร้างสรรค์) 

  ๒. เจริญอิทธิบาทอันประกอบไปด้วยวิริยสมาธิปธานสังขาร  (สมาธิที่เกิดจาก
วิริยะความเพียรสร้างสรรค์) 

  ๓. เจริญอิทธิบาทอันประกอบไปด้วยจิตตสมาธิปธานสังขาร (สมาธิที่เกิดจาก
จิตตความเพียรสร้างสรรค์ 

  ๔. เจริญอิทธิบาทอันประกอบไปด้วยวิมังสาสมาธิปธานสังขาร (สมาธิที่เกิดจาก
วิมังสาสมาธิความเพียรสร้างสรรค์) ประการนั้นแล สาวกของเราเป็นอันมากจึงได้บรรลุที่สุดแห่ง
อภิญญาและอภิญญาบารมีอยู่๙๐ 

  สรุปได้ว่า อิทธิบาท คือคุณเครื่องให้ส าเร็จความประสงค์ ๔ ประการ ประกอบ 
ด้วย  (๑) ฉันทะ พอใจรักใคร่ในสิ่งนั้น  (๒) วิริยะ เพียรประกอบสิ่งนั้น  (๓) จิตตะ เอาใจฝักใฝ่ในสิ่ง
นั้นไม่วางธุระ  และ (๔) วิมังสา หมั่นตริตรองพิจารณาเหตุผล  ธรรมทั้ง ๔ ประการนี้มีความสัมพันธ์
เกี่ยวเนื่องถึงกันอย่างเป็นระบบ แต่ละข้อ ๆ มีหน้าที่เฉพาะของตน 

   ฉันทะ คือความพอใจ  ในฐานะเป็นสิ่งที่ตนถือว่าดีที่สุดที่มนุษย์เราควรจะได้   
ข้อนี้เป็นก าลังใจอันแรกที่ท าให้เกิดคุณธรรมข้อต่อไปทุกข้อ   วิริยะ คือความพากเพียร  การกระท าที่
ติดต่อไม่ขาดตอนเป็นระยะยาวจนประสบความส าเร็จ  ค านี้มีความหมายของความกล้าหาญเจืออยู่
ด้วยส่วนหนึ่ง   จิตตะ คือความไม่ทอดทิ้งสิ่งนั้นไปจากความรู้สึกของตัว  ท าสิ่งซึ่งเป็นวัตถุประสงค์นั้น
ให้ชัดเจนอยู่ในใจเสมอ  ค านี้รวมความหมายของค าว่าสมาธิอยู่ด้วยอย่างเต็มที่   วิมังสา คือความ
สอดส่องในเหตุและผลแห่งความส าเร็จเกี่ยวกับเรื่องนั้น ๆ ให้ลึกซึ้งยิ่ง ๆ ขึ้นไปตลอดเวลา  ค านี้รวม
ความหมายของค าว่าปัญญาไว้อย่างเต็มที่ 

                                                           

 ๘๙ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๓๐๖/๒๗๗,  องฺ.จตุกฺก.อ. (ไทย) ๒๑/๒๗๖/๓๙๑. 
 ๙๐ม.ม. (ไทย) ๑๓/๒๔๗/๒๙๒. 



 ๘๑ 

    ๒.๖.๑.๒  ความหมายของอิทธิบาท ๔ ตามทัศนะนักวิชาการพระพุทธศาสนา 
   หลักในการท างานให้ส าเร็จตามหลักพระพุทธศาสนาเรียกว่า “อิทธิบาท” มาจากค าว่า 

อิทธิ ความส าเร็จ และบาท วิถีทางที่จะน าไปสู่   เมื่อ “อิทธิบาท” เป็นชื่อของธรรมหมวดหนึ่ง                  
ก็หมายความว่า ธรรมหมวดนั้นแหละเป็น “หลักการ” ส าคัญที่จะน าเราไปสู่จุดหมายปลายทาง หรือ
ไปสู่ความส าเร็จได้  อิทธิบาทแยกออกเป็น อิทธิแปลว่าความส าเร็จ บาทแปลว่าฐาน เชิงรอง              
ดังนั้น อิทธิบาทจึงแปลว่ารากฐานแห่งความส าเร็จซึ่งม ี๔ อย่าง คือ ฉันทะ วิริยะ จิตตะ และวิมังสา๙๑  
อิทธิบาท แปลว่า ธรรมที่เป็นเหตุให้ประสบความส าเร็จ คุณธรรมให้ถึงซึ่งความส าเร็จคุณเครื่องให้
ส าเร็จความประสงค์เป็นชุดคุณธรรม มี ๔ ประการ คือ 

 ๑. ฉันทะ  พอใจรักใคร่ในสิ่งนั้น 
 ๒. วิริยะ เพียรประกอบสิ่งนั้น 
 ๓. จิตตะ เอาใจฝักใฝ่ในสิ่งนั้น ไม่วางธุระ 
 ๔. วิมังสา หมั่นตริตรองพิจารณาเหตุผลในสิ่งนั้น๙๒ 
 หลักอิทธิบาท แปลว่า ธรรมเครื่องให้ถึงอิทธิ (ฤทธิ์หรือความส าเร็จ) หรือธรรมที่เป็น

เหตุให้ประสบความส าเร็จ หรือแปลง่าย ๆ ว่าทางแห่งความส าเร็จ มี ๔ อย่าง คือ ฉันทะ (ความพอใจ) 
วิริยะ (ความเพียร) จิตตะ (ความคิดจดจ่อ) และวิมังสา (ความสอบสวนไตร่ตรอง) แปลให้จ าง่าย ๆ 
ตามล าดับว่า มีใจรัก พากเพียรท า เอาจิตฝักใฝ่ ใช้ปัญญาสอบสวน๙๓  อิทธิบาท ๔ นั้น ฉันทะความ
พอใจ คือความต้องการที่จะท า ใฝ่ใจรัก จะท าสิ่งนั้นอยู่เสมอ และปรารถนาจะท าให้ได้ผลดียิ่ง ๆ ขึ้น
ไป วิริยะความเพียร คือขยันหมั่นประกอบสิ่งนั้นด้วยความพยายาม เข้มแข็ง อดทน เอาธุระไม่ท้อถอย 
จิตตะความคิดมุ่งไป คือตั้งจิตรับรู้ในสิ่งที่ท าและท าสิ่งนั้นด้วยความคิด เอาจิตฝักใฝ่ไม่ปล่อยใจให้
ฟุ้งซ่านเลื่อนลอยไป อุทิศตัวอุทิศใจให้แก่สิ่งที่ท า  วิมังสาความไตร่ตรอง หรือทดลอง คือหมั่นใช้
ปัญญาพิจารณาใคร่ครวญตรวจตราหาเหตุผลและตรวจสอบข้อยิ่งหย่อนในสิ่งที่ท านั้น มีการวางแผน 
วัดผล คิดค้นวิธีแก้ไขปรับปรุง๙๔  อิทธิบาทธรรมเป็นบาทฐานแห่งความส าเร็จ เป็นคุณธรรมเครื่องให้
ถึงความส าเร็จตามที่ตนประสงค์ ผู้หวังความส าเร็จในสิ่งใด ต้องท าตนให้สมบูรณ์ด้วยสิ่งที่เรียกว่า 
อิทธิบาท  คือ 

                                                           

     ๙๑พุทธทาสภิกขุ, การท างานที่เป็นสุข, (กรุงเทพมหานคร : ธรรมสภา, ๒๕๓๗), หน้า ๙๐.  

 ๙๒คณาจารย์แห่งโรงพิมพ์เลี่ยงเซียง, นวโกวาท ฉบับมาตรฐาน, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์เลี่ยง
เซียง, ๒๕๕๓), หน้า ๕๕.  
                ๙๓พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), พุทธธรรม ฉบับปรับปรุงและขยายความ, พิมพ์ครั้งที่ ๑๑, 
(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์บริษัทสหธรรมิก จ ากัด, ๒๕๔๙), หน้า ๘๔๒.  
 ๙๔พระธรรมปิฎก (ป. อ.  ปยุตฺโต ), พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม, (กรุงเทพมหานคร :            
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๖), หน้า ๑๖๐. 



 ๘๒ 

    ๑. ฉันทะ มีความพอใจรักใคร่ในสิ่งนั้น 
   ๒. วิริยะ มีความพากเพียรในสิ่งนั้น 
   ๓. จิตตะ มีความเอาใจใส่ฝักใฝ่ในสิ่งนั้น 
   ๔. วิมังสา มีความหมั่นสอดส่องในเหตุผลของสิ่งนั้น 
   ธรรม ๔ อย่างนี้ ย่อมเนื่องกัน แต่ละข้อ ๆ มีหน้าที่เฉพาะของตน  ดังนี้ 
   ฉันทะ คือความพอใจในฐานะเป็นสิ่งที่ตนถือว่าดีที่สุดที่มนุษย์เราควรจะได้  ข้อนี้เป็น

ก าลังใจอันแรกที่ท าให้เกิดคุณธรรมข้อต่อไปทุกข้อ 
   วิริยะ  คือความพากเพียร หมายถึง การการะท าที่ติดต่อไม่ขาดตอนเป็นระยะยาวจน

ประสบความส าเร็จ  ค านี้มีความหมายของความกล้าหาญเจืออยู่ด้วยส่วนหนึ่ง 
   จิตตะ  หมายถึงความไม่ทอดทิ้ งสิ่ งนั้น ไปจากความรู้สึกของตัว ท าสิ่ งซึ่ งเป็น

วัตถุประสงค์นั้นให้เด่นชัดอยู่ในใจเสมอ  ค านี้รวมความหมายของค าว่า สมาธิ อยู่ด้วยอย่างเต็มที่ 
     วิมังสา หมายถึง ความสอดส่องในเหตุและผลแห่งความส าเร็จเกี่ยวกับเรื่องนั้น ๆ ให้

ลึกซึ้งยิ่ง ๆ ขึ้นไปตลอดเวลา ค านี้รวมความหมายของค าว่าปัญญาไว้อย่างเต็มที่๙๕ อิทธิบาททั้ง ๔ คือ
การใช้คุณธรรมน าทางสู่ความส าเร็จที่ตนประสงค์ ต้องมีความพอใจ มีความเพียร มีสมาธิ จึงท าให้เกิด
ปัญญา๙๖ 

   อิทธิบาท ๔ เป็นคุณธรรมที่ควรปลูกฝังให้มีขึ้นในจิตใจและพัฒนาให้เจริญงอกงามจน
กลายเป็นมโนธรรม เนื่องจากเป็นคุณธรรมที่น าไปสู่ความส าเร็จแห่งผลที่มุ่งหมาย ๔ ประการ ได้แก่ 

   ๑.  ฉันทะ ความพอใจ คือ ความต้องการที่จะท า ใฝ่ใจรักที่จะท าสิ่งนั้น  อยู่เสมอ และ
ปรารถนาจะท าให้ได้ผลยิ่ง ๆ ขึ้นไป 

   ๒.  วิริยะ ความเพียร คือ ขยันหมั่นเพียร ท างานด้วยความพยายาม เข้มแข็ง อดทน 
เอาธุระ ไม่ท้อถอย 

   ๓.  จิตตะ ความคิด คือ ตั้งจิตรับรู้ในสิ่งที่ท า และท าสิ่งนั้นด้วยความคิด เอาจิตฝักใฝ่ไม่
ปล่อยใจให้ฟุ้งซ่านเสื่อมถอยไป 

                                                           

 ๙๕พระธรรมโกศาจารย์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต),  ท าอย่างไรจึงจะเรียนเก่ง, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์  
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๑), หน้า ๓๙. 

     ๙๖พระธรรมโกศาจารย์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) : “ธรรมในใจของนักบริหารไฮโซ”, ไทยรัฐ, (๒๐ มิถุนายน 
๒๕๕๑) : ๒๔.  



 ๘๓ 

   ๔. วิมังสา ความใคร่ครวญหรือทดลอง  คือ หมั่นใช้ปัญญาพิจารณาใคร่ครวญตรวจตรา
หาเหตุผลและตรวจสอบข้อยิ่งหย่อนในสิ่งที่ท านั้น มีการวางแผน วัดผลคิดค้นหาวิธีแก้ไขปรับปรุงให้ดี
ขึ้นเจริญขึ้น เพ่ือไปสู่ความสัมฤทธิ์ผล๙๗ 

   พระพรหมมังคลาจารย์ (หลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ) ได้กล่าวถึงหลักอิทธิบาท ๔  ใน
หนังสืองานคือชีวิต ชีวิตคืองานบันดาลสุข ว่า อิทธิบาท ๔ คือ ข้อธรรมะที่เป็นบันไดแห่งความส าเร็จ
ในการปฏิบัติกิจทุกอย่าง ประกอบไปด้วย ฉันทะ ความพอใจในเรื่องที่เราจะท าวิริยะ ความเพียรไม่
ท้อถอยในการประกอบกิจนั้นๆ จิตตะ เอาใจใส่ไม่ทอดธุระในเรื่องนั้นๆ วิมังสา จะต้องท างานนั้น
ต่อไป บันไดสู่ความส าเร็จสี่ประการที่กล่าวนี้ข้อสุดท้ายส าคัญสุด๙๘ 
  สรุปว่า  อิทธิบาท คือคุณธรรมที่ช่วยให้การปฏิบัติงานตามหน้าที่ของปัจเจกบุคคลหรือ
ขององค์กรประสบผลส าเร็จได้ตามที่หวังไว้  มี ๔ หัวข้อ คือ 

 ๑. ฉันทะ  มีความพอใจในงานที่ท า เพราะได้ท างานตามความถนัดตามความสนใจ 
 ๒. วิริยะ  มีความมุ่งมั่นในการท างาน เพราะมีความรับผิดชอบในหน้าที่ มีอุดมการณ์ 
 ๓. จิตตะ  มีความเอาใจใส่ในงานที่ท า เพราะมีความผูกพันภักดี มีใจให้งานหน้าที่เสมอ 
 ๔. วิมังสา  มีปัญญารอบรู้ในงานที่ท าอย่างถ่องแท้ทุก ๆ ด้าน เพราะมีความเข้าใจงาน

อย่างถูกต้องครบถ้วนตามกระบวนการ 
  ๒.๖.๒  องค์ประกอบของอิทธิบาท ๔ 
  พระพุทธเจ้าตรัสว่า “ภิกษุท้ังหลาย อิทธิบาท ๔ ประการนี้ ที่บุคคลเจริญท าให้มากแล้ว 

ย่อมเป็นไปเพ่ือถฝึั่งโน้นจากฝั่งนี้  อิทธิบาท ๔ ประการ  คือ  ภิกษุในธรรมวินัยนี้ 
   ๑. เจริญอิทธิบาทที่ประกอบด้วยฉันทสมาธิปธานสังขาร (สมาธิที่เกิดจากฉันทะและ

ความเพียรที่มุง่มัน่) 
   ๒. เจริญอิทธิบาทที่ประกอบด้วยวิริยสมาธิปธานสังขาร (สมาธิที่เกิดจากวิริยะและ 

ความเพียรที่มุง่มัน่) 
   ๓. เจริญอิทธิบาทที่ประกอบด้วยจิตตสมาธิปธานสังขาร (สมาธิที่เกิดจากจิตตะและ

ความเพียรที่มุง่มัน่) 
   ๔. เจริญอิทธิบาทที่ประกอบด้วยวิมังสาสมาธิปธานสังขาร (สมาธิที่เกิดจากวิมังสาและ

ความเพียรที่มุง่มัน่) 

                                                           

 ๙๗สมพร  เทพสิทธา,  คุณธรรมและจริยธรรม,  (กรุงเทพมหานคร : สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชินูปถัมภ์, ๒๕๔๒), หน้า ๒๙. 
 ๙๘พระพรหมมังคลาจารย์   (หลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ ) , งานคือชีวิต ชีวิตคืองานบันดาลสุข , 
(กรุงเทพมหานคร : สถาบันบันลือธรรม, ม.ป.ป.), หน้า ๖๐. 



 ๘๔ 

  ภิกษุท้ังหลาย อิทธิบาท ๔ ประการนี้แลที่บุคคลเจริญ ท าให้มากแล้ว ย่อมเป็นไปเพ่ือถึง
ฝั่งโน้นจากฝั่งนี้”๙๙ 

  มีนักวิชาการได้อธิบายความหมายขององค์ประกอบของอิทธิบาท ๔ คือ ฉันทะ วิริยะ 
จิตตะ และวิมังสา ไว้ดังนี้ 
  ๑. ฉันทะ (ความพอใจรักใคร่ในการท างาน) 
  ฉันทะความพอใจ ได้แก่ ความมีใจรักในสิ่งที่ท าและพอใจใฝ่รักในจุดหมายของสิ่งที ่            
ท านั้น อยากท าสิ่งนั้น ๆ ให้ส าเร็จ อยากให้งานนั้นหรือสิ่งนั้นบรรลุถึงจุดหมาย พูดง่าย ๆ ว่ารักงาน
และรักจุดหมายของงาน พูดให้ลึกลงไปในทางธรรมว่าความรักความใฝ่ใจปรารถนาต่อภาวะดีงามเต็ม
เปี่ยมสมบูรณ์ซึ่งเป็นจุดหมายของสิ่งที่กระท าหรือซึ่งจะเข้าถึงได้ด้วยการกระท านั้น อยากให้สิ่งนั้น ๆ 
เข้าถึงหรือด ารงอยู่ในภาวะที่ด่ีที่งดงามที่ประณีตที่สมบูรณ์ที่สุดของมัน หรืออยากให้ภาวะดีงามเต็ม
เปี่ยมสมบูรณ์ของสิ่งนั้น ๆ ของงานนั้นเกิดมีเป็นจริงขึ้น อยากท าให้ส าเร็จผลตามจุดหมายที่ดีงามนั้น   
ความอยากที่เป็นฉันทะนี้เป็นคนละอย่างกันกับความอยากได้สิ่งนั้น ๆ มาเสพเสวยหรืออยากเอามา
เพ่ือตัวตนในรูปใดรูปหนึ่งซึ่งเรียกว่าเป็นตัณหา ความอยากของฉันทะนั้นให้เกิดความสุขความชื่นชม
เมือ่เห็นสิ่งนั้น ๆ งานนั้น ๆ บรรลุความส าเร็จเข้าถึงความสมบูรณ์อยู่ในภาวะอันดีงามของมัน หรือพูด
แยกออกไปว่าขณะเมื่อท าสิ่งนั้น หรืองานนั้นก าลังเดินหน้าไปสู่จุดหมายก็เกิดปีติเป็นความเอิบอ่ิมใจ 
ครั้นสิ่งหรืองานที่ท าบรรลุจุดหมายก็ได้รับโสมนัสเป็นความฉ่ าชื่นใจที่พร้อมด้วยความรู้สึกโปร่งโล่ง           
ผ่องใสเบิกบานแผ่ออกไปเป็นอิสระไร้ขอบเขต... ถ้าสามารถปลุกเร้าฉันทะให้เกิดข้ึนอย่างแรงกล้า เกิด
ความรักในคุณค่าความดีงามความสมบูรณ์ของสิ่งนั้นหรือจุดหมายนั้นอย่างเต็มที่แล้ว คนก็จะทุ่มเท
จิตใจอุทิศให้แก่สิ่งนั้น เมือ่รักแท้ก็มอบใจให้ อาจถึงขนาดยอมสละชีวิตเพ่ือสิ่งนั้นได้ เจ้าขุนนางเศรษฐี
พราหมณ์คนหนุ่มสาวมากมายในพุทธกาลยอมสละวังทรัพย์สมบัติและโลกามิสมากมายออกบวชได้ก็
เพราะเกิดฉันทะในธรรม เมือได้สดับซาบซึ้งค าสอนของพระพุทธเจ้า แม้คนทัง้หลายที่ท างานด้วยใจรัก
ก็เช่นเดียวกัน เมื่อมีฉันทะน าแล้วก็ต้องการท าสิ่งนั้นให้ดีที่สุดให้ผลส าเร็จอย่างดีที่สุดของสิ่งนั้นของ
งานนั้น ไม่ห่วงพะวงกับสิ่งล่อเร้าหรือผลตอบแทนทั้งหลาย จิตใจก็มุ่งแน่วแน่มั่นคงเดินไปสู่จุดหมาย 
เดินเรียบสม่ าเสมอ ไม่ซ่านไม่ส่าย ฉันทะสมาธิจึงเกิดขึ้นโดยนัยนี้ และพร้อมนั้นปธานสังขารคือความ
เพียรสร้างสรรค์ก็ย่อมเกิดควบคู่มาด้วย๑๐๐ 
  ฉันทะ คือความพึงพอใจหรือความต้องการที่จะท า หรือใฝ่ใจจะท าสิ่งนั้นอยู่เสมอ และ
ปรารถนาจะท าให้ได้ผลดียิ่ง ๆ ขึ้นไป บาทฐานแห่งความส าเร็จหมายถึงสิ่งซึ่งมีคุณธรรมเครื่องให้ลุถึง

                                                           

    ๙๙ส .ม. (ไทย) ๑๙/๘๑๓/๓๗๗. 
   ๑๐๐พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), พุทธธรรม ฉบับปรับปรุงและขยายความ, หน้า ๘๔๒–๘๔๔.  



 ๘๕ 

ความส าเร็จตามที่ตนประสงค์ผู้หวังความส าเร็จในสิ่งใดต้องท าตนให้สมบูรณ์  เรียกว่ามีฉันทะ๑๐๑  
ฉันทะจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมือเราเล็งเห็นผลของงานว่าท างานนี้แล้วจะได้อะไร๑๐๒  
  สรุปว่า  ฉันทะคือความรักความพอใจ ใฝ่ใจในการท างานอยู่เสมอ เป็นจุดเริ่มต้นของ
การท างานที่ทุ่มเททั้งความสามารถและชีวิตจิตใจท างานให้ประสบผลส าเร็จและให้ได้ผลดียิ่ง ๆ ขึ้นไป 
โดยมีความปรารถนาที่จะท างานนั้น ๆ ให้ดีที่สุด ไม่ยึดติดกับวัตถุสิ่งของที่เป็นสิ่งเร้าหรือผลตอบแทน
ทั้งหลาย ฉันทะเป็นกระบวนการเริ่มต้นการท างานที่รู้เป้าหมาย คือรู้ว่าท างานนี้แล้วจะต้องได้รับผล
ข้างหน้าเป็นอย่างไร  
  ๒. วิริยะ (ความเพียรพยายามในการท างาน) 
  วิริยะความเพียร ได้แก่ ความอาจหาญ แกล้วกล้า บากบั่น ก้าวไป ใจสู้ ไม่ย่อท้อไม่หวั่นกลัว
ต่ออุปสรรคและความยากล าบาก เมื่อคนรู้ว่าสิ่งใดมีคุณค่าควรแก่การบรรลุถึง ถ้าวิริยะเกิดขึ้นแก่เขาแล้ว 
แม้ได้ยินว่าจุดหมายนั้นจะลุถึงได้ยากนัก มีอุปสรรคมาก หรืออาจใช้เวลายาวนานเท่านั้นปีเท่านี้เดือน เขา
ก็ไม่ท้อถอย กลับเห็นเป็นสิ่งท้าทายที่จะเอาชนะให้ได้ท าให้ส าเร็จ เช่น นักบวชนอกศาสนาหลายท่านใน
สมัยพุทธกาล เมื่อสดับพุทธธรรมแล้วเลื่อมใสขอบรรพชาอุปสมบท ครั้นได้รับทราบว่าผู้เคยเป็นนักบวช
นอกศาสนาจะต้องประพฤติวัตรทดสอบตนเองก่อนเรียกว่าอยู่ปริวาสเป็นเวลา ๔ เดือน ใจก็ไม่ท้อถอย 
กลับกล้าเสนอตัวประพฤติวัตรทดสอบเพ่ิมเป็นเวลาถึง ๔ ปี  ส่วนผู้ที่ขาดความเพียรอยากบรรลุ
ความส าเร็จเหมือนกัน แต่พอได้ยินว่าต้องใช้เวลานานเป็นปีก็หมดแรง ถอยหลัง ถ้าอยู่ระหว่างปฏิบัติก็
ฟุ้งซ่าน จิตใจวุ่นวาย ปฏิบัติได้ผลยาก คนที่มีความเพียรเท่ากับมีแรงหนุน เวลาท างานหรือปฏิบัติธรรมก็
ตาม จิตใจจะแน่วแน่มั่นคงพุ่งตรงต่อจุดหมาย สมาธิก็เกิดขึ้นได้ เรียกว่าเป็นวิริยะสมาธิ พร้อมทั้งมีปธาน
สังขารคือความเพียรสร้างสรรค์เข้าประกอบคู่ไปด้วยกัน๑๐๓ 
  วิริยะคือความเพียรประกอบความดีมีความขยันหมั่นเพียรไม่ทอดธุระ เป็นเครื่องพยุง
ความพอใจไม่ให้ท้อถอยในการท างาน เพราะว่างานทุกชนิดมักจะง่ายตอนคิดแต่มักจะติดตอนท า จึง
จ าเป็นต้องใช้ความพยายามเรื่อยไปจนกว่าจะส าเร็จตามความพอใจที่ปลูกไว้ในเบื้องต้น ดังพระพุทธ
นิพนธ์เตือนไว้ว่า “วายเมเถว ปุริโส ยาว อตฺถสฺส นิปฺปทา เกิดเป็นคนควรพากเพียรเรื่อยไปจนกระทั่ง 

                                                           

 ๑๐๑พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร์ฉบับประมวลธรรม , (กรุงเทพมหานคร :  

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๖), หน้า ๑๖๐. 

   ๑๐๒พระสมชาย ฐานวุฑฺโฒ, มงคลชีวิต ฉบับทางก้าวหน้า, (กรุงเทพมหานคร : ชมรมพุทธศาสตร์สากล 
ในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์, ๒๕๔๔), หน้า ๔๔-๔๖.  

    ๑๐๓พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), พุทธธรรม ฉบับปรับปรุงและขยายความ, หน้า ๘๔๔.  



 ๘๖ 

ส าเร็จจุดที่ประสงค์”๑๐๔  คือมีความพากเพียรไม่ท้อถอย เป็นคุณธรรมทางใจ เรียกความรู้สึกนี้ว่า 
ความกล้า ที่กล่าวว่าความกล้าคือตรงกันข้ามกับความเกียจคร้าน เพราะคนเกียจคร้านทุกคนคือคน
ขลาด คนกลัว กลัวหนาว กลัวร้อน กลัวแดด กลัวฝน จะท างานแต่ละครั้งมักมีข้ออ้าง๑๐๕  คนมีความ
เพียร คือคนมีความขยันบากบั่นในการท างานของตน วิริยะตรงกันข้ามกับความเกียจคร้าน คนเกียจ
คร้านคือคนขลาดกลัว ส่วนคนมีวิริยะคือคนกล้า คือกล้าสู้กับความยากล าบากและอุปสรรคเพ่ือ
ท างานให้เสร็จสิ้นไป๑๐๖  วิริยะคือความเพียรหรือความขยันหมั่นเพียรประกอบสิ่งนั้นด้วยความ
พยายามเข้มแข็งอดทน เอาธุระไม่ท้อถอย๑๐๗ 
  สรุปว่า วิริยะคือความขยันหมั่นเพียร พยายามไม่ย่อท้อ มีความเข้มแข็งอดทน บากบั่น 
มุมานะมุ่งมั่นท างานให้ส าเร็จเรียบร้อยด้วยอุตสาหะเต็มก าลังความสามารถ ไม่หวาดหวั่นต่ออุปสรรค
ความยากล าบากใด ๆ ไม่ลดละความพยายาม มีจิตใจมั่งคงองอาจสามารถท างานได้อย่างต่อเนื่องและ
ประสบผลส าเร็จได้ในที่สุด 
  ๓. จิตตะ (ความเอาใจใส่ฝักใฝ่ในการท างาน) 
  จิตตะ คือความจดจ่อหรือเอาใจฝักใฝ่ ความมีจิตผูกพันจดจ่อเฝ้าคิดเรื่องนั้น ใจอยู่กับ
งานนั้น ไม่ปล่อย ไม่ห่างไปไหน  ถ้าจิตตะเป็นไปอย่างแรงกล้าในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรืองานอย่างใด
อย่างหนึ่ง คนผู้นั้นจะไม่สนใจรับรู้เรื่องอ่ืน ๆ ใครพูดอะไรเรื่องอ่ืน ๆ ไม่สนใจ แต่ถ้าพูดเรื่องนั้นงานนั้น
จะสนใจเป็นพิเศษทันที บางทีจัดท าเรื่องนั้นงานนั้นขลุกง่วนอยู่ได้ทั้งวันทั้งคืน ไม่เอาใจใส่ร่างกายการ
แต่งเนื้อแต่งตัว อะไรจะเกิดขึ้นก็ไม่สนใจ เรื่องอ่ืนเกิดขึ้นใกล้ ๆ บางทีก็ไม่รู้ ท าจนลืมวันลืมคืน ลืมกิน
ลืมนอน ความมีใจจดจ่อฝักใฝ่เช่นนี้ย่อมน าให้สมาธิเกิดขึ้น จิตจะแน่วแน่แนบสนิทในกิจที่ท า มีก าลัง
มากเฉพาะส าหรับกิจนั้น เรียกว่าจิตเป็นสมาธิ พร้อมนั้นก็เกิดปธานสังขารคือความเพียรสร้างสรรค์
ร่วมสนับสนุนไปด้วย๑๐๘   จิตตะเป็นความเอาใจใส่ คนมีจิตตะไม่ปล่อยปละละเลยกับงานของตน๑๐๙ 
  จิตตะ แปลว่า คิดถึงงาน ซ่ึงออกความหมายได้หลายค า เช่น ความสนใจ ความใฝ่ฝัน 
ความตั้งใจ ความใส่ใจ ความเอาใจใส่ เป็นต้น  คนที่มีจิตตะเป็นคนที่ไม่ปล่อยปละละเลยกับงานของ
ตน คอยตรวจตรางานอยู่เสมอ การงานจึงไม่บกพร่อง จิตตะจึงมีประโยชน์ที่ก าจัดเสียซึ่งความ

                                                           

     ๑๐๔พระเทพวิสุทธิญ าณ  (อุบล  นนฺท โก ), อธิบายธรรมวิภาค  ป ริเฉทที่  ๑ , พิมพ์ ครั้ งที่  ๕ ,  

(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๓๘), หน้า ๙๔–๙๕. 

     ๑๐๕พระสมชาย ฐานวุฑฺโฒ, มงคลชีวิต ฉบับทางก้าวหน้า, (กรุงเทพมหานคร : ชมรมพุทธศาสตร์สากล 

ในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์, ๒๕๔๔), หน้า ๔๖-๔๗. 
     ๑๐๖ป่ิน มุทุกันต์,พ.อ., บันทึกธรรม ฉบับสมบูรณ์, หน้า ๑๙๖–๑๙๘. 
     ๑๐๗บุญม ีแท่นแก้ว, จริยศาสตร์, หน้า ๑๔๓. 
      ๑๐๘พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), พุทธธรรม ฉบับปรับปรุงและขยายความ, หน้า ๘๔๔–๘๔๕. 
      ๑๐๙พระสมชาย ฐานวุฑฺโฒ, มงคลชีวิต ฉบับทางก้าวหน้า, หน้า ๔๔-๔๖. 



 ๘๗ 

ประมาทเลินเล่อ จิตตะคือความคิดหรือตั้งจิตรับรู้ในสิ่งที่ท าและท าสิ่งนั้นด้วยความคิด ไม่ปล่อยให้ใจ
ฟุ้งซ่านเลือนลอยไป๑๑๐ 
  สรุปว่า จิตตะ คือความเอาใจใส่ฝักใฝ่ในการท างาน เป็นภาวะที่จิตใจมีความตั้งมั่นเป็น
สมาธิมั่นคงกับงาน ไม่ประมาท ไม่ทอดธุระ ไม่ปล่อยปละละเลยให้งานเสียหาย ไม่ปล่อยใจให้ฟุ้งซ่าน
เลื่อนลอยไปจากงานที่ท าที่รับผิดชอบอยู่  ถึงระดับที่บางครั้งท างานอยู่ได้ทั้งวันทั้งคืน ไม่สนใจรับรู้สิ่ง
ใด ๆ อื่น ไม่รู้สนใจแม้กระท่ังความรู้สึกหิวอาหารเลยก็มี จะสนใจรับรู้เฉพาะงานที่ท าอยู่เท่านัน้ 
  ๔. วิมังสา (การพิจารณาใคร่ครวญเหตุผลแห่งความส าเร็จของงาน) 
  วิมังสา คือความสอบสวน ไตร่ตรอง ได้แก่ การใช้ปัญญาพิจารณา หมั่นใคร่ครวญตรวจตรา
หาเหตุผล และตรวจสอบข้อยิ่งหย่อน เกินเลย บกพร่อง หรือขัดข้อง เป็นต้น ในกิจที่ท า รู้จักทดลองและ
คิดหาทางแก้ไขปรับปรุง  ข้อนี้เป็นการใช้ปัญญาชักน าสมาธิ ซ่ึงจะเห็นได้ไม่ยาก คนมีวิมังสาชอบคิดค้นหา
เหตุผล ชอบสอบสวนทดลอง เมื่อท าอะไรก็คิดพิจารณาทดสอบไป เช่น คิดว่าผลนี้เกิดจากเหตุอะไร ท าไม
จึงเป็นอย่างนี้ ผลคราวนี้เกิดจากปัจจัยที่เป็นองค์ประกอบเหล่านี้ ถ้าชักองค์ประกอบนี้ออกเสียจะเป็น
อย่างนี้ ถ้าเพ่ิมองค์ประกอบนี้เข้าไปแทนจะเกิดผลอย่างนี้ ลองเปลี่ยน องค์ประกอบนั้นแล้วไม่เกิดผลอย่าง
ที่คาดหมาย เป็นเพราะอะไร จะแก้ไขท่ีจุดไหน ฯลฯ หรือในการปฏิบัติธรรมก็ชอบพิจารณาใคร่ครวญ
สอบสวน เช่นว่า ธรรมข้อนี้ ๆ มีความหมายว่าอย่างไร มีความมุ่งหมายอย่างไร ควรใช้ในโอกาสอย่างใด 
ควบคู่สัมพันธ์กับข้อธรรมอ่ืนข้อใด ปฏิบัติธรรมคราวนี้ไม่ค่อยก้าวหน้า อินทรีย์ใดอ่อนไป อินทรีย์ใดเกินไป 
คนปัจจุบันในสภาพอย่างนี้ขาดแคลนธรรมข้อใดมาก จะน าธรรมข้อนี้เข้าไปควรใช้วิธีการอย่างใด ควรเน้น
ความหมายด้านไหน เป็นต้น  การคิดหาเหตุผลและสอบสวนทดลองอย่างนี้ย่อมช่วยรวมจิตให้คอยก าหนด
และติดตามเรื่องที่พิจารณาอย่างติดแจตลอดเวลา เป็นเหตุให้จิตแน่วแน่แล่นดิ่งไปกับเรื่องที่พิจารณา ไม่
ฟุ้งซ่าน ไม่วอกแวก และมีก าลัง เรียกว่าเป็นวิมังสาสมาธิ ซ่ึงก็มีปธานสังขารคือความเพียรสร้างสรรค์เกิด
มาด้วยเช่นเดียวกับสมาธิข้ออ่ืน ๆ๑๑๑ 
  วิมังสาแปลว่าความตริตรองพิจารณาเหตุผลในสิ่ งนั้น ๆ หมายความว่าใช้ปัญญา
สอดส่องเทียบเคียงเปรียบเทียบเหตุและผลในความดีต่าง ๆ ที่ตนกระท ามาแล้ว คือย้อนกลับไปดูว่า
ตนได้ท าเหตุปลูกฉันทะ ใช้วิริยะ ได้ตั้งจิตตะในการนั้น ๆ ไว้มากน้อยเท่าไร เมื่อบุคคลพิจารณา
สอบสวนการกระท าของตนด้วยตนก็ย่อมเข้าใจตนเอง สามารถปรับตนเองให้ท างานได้ถูกต้อง๑๑๒ 
วิมังสาเป็นความไตร่ตรองหรือทดลอง การหมั่นใช้ปัญญาพิจารณาใคร่ครวญตรวจตราหาเหตุผลและ
ตรวจสอบข้อยิ่งหย่อนในสิ่งที่ท านั้น มีการวางแผนวัดผล คิดค้นวิธีแก้ไขปรับปรุงงาน เป็นต้น๑๑๓            

                                                           

     ๑๑๐บุญม ีแท่นแก้ว, จริยศาสตร์, หน้า ๑๔๓. 

      ๑๑๑พระพรหมคุณาภรณ ์(ป.อ. ปยตฺุโต), พุทธธรรม ฉบับปรับปรุงและขยายความ, หน้า ๘๔๕.  
     ๑๑๒พระเทพวิสุทธิญาณ (อุบล นนฺทโก), อธิบายธรรมวิภาค ปริเฉทท่ี ๑, หน้า ๙๕. 
     ๑๑๓อ้างแล้ว, หน้า ๑๔๓. 



 ๘๘ 

สุดยอดของวิธีท างานให้ส าเร็จรวมอยู่ในอิทธิบาทข้อสุดท้ายนี้คือวิมังสา ซ่ึงแปลว่าการพินิจพิเคราะห์ 
หมายความว่าท างานด้วยปัญญาด้วยสมองคิด ไม่ใช่สักแต่ว่าท า คนเราถึงจะรักงานเท่าไร บากบั่น 
ปานใด และเอาใจใส่อยู่ตลอดเวลา แต่ถ้าขาดการใช้ปัญญาพิจารณางานด้วยแล้ว ผลที่สุดก็คั่งค้าง
อากูลจนได้ เพราะแม้แต่ขบวนการจะกระท าเสร็จไปแล้ว แต่ผลงานก็ไม่เรียบร้อย๑๑๔ วิมังสาเป็นการ
ใช้ปัญญาพิจารณาหาวิธีการที่ จะท าให้การท างานนั้นได้ผลดียิ่งขึ้นและไม่ให้ผิด อุปสรรคของ
ความส าเร็จในการท างานนอกเหนือจากความเบื่อหน่าย ความเกียจคร้าน และความทอดธุระแล้ว ยัง
มีอยู่อีกอย่างหนึ่งคือความโง่เขลา รู้เท่าไม่ถึงการณ์ วิมังสาก าจัดอุปสรรคข้อนี้โดยตรง๑๑๕ 
  สรุปว่า วิมังสาคือการใช้ปัญญาใคร่ครวญพินิจพิจารณาถึงเหตุผลแห่งความส าเร็จในการ
ท างาน หมั่นพินิจพิเคราะห์ไตร่ตรองและตรวจสอบหาข้อบกพร่องในการท างานอยู่ เป็นประจ า
สม่ าเสมอ รู้จักค้นคว้า ทดลอง คิดค้นหาแนวทางเพ่ือแก้ไขปรับปรุงงานและวิธีการท างานให้ดี เพ่ือ
ความเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้ายิ่ง ๆ ขึ้นไป   
  ๒.๖.๓  ความส าคัญของอิทธิบาท ๔ 

  พระพุทธเจ้าได้ตรัสถึงประโยชน์และความส าคัญของอิทธิบาท ๔ ไว้ว่า  ภิกษุทั้งหลาย 
ภิกษุหรือภิกษุณีรูปใดรูปหนึ่งเจริญ ท าให้มากซึ่ง ธรรม ๕ ประการ  ภิกษุหรือภิกษุณีรูปนั้นพึงหวัง
ได้ผลอย่าง ๑ ใน ๒ อย่าง คือ อรหัตตผลในปัจจุบัน หรือเมื่อยังมีอุปาทานเหลืออยู่ก็จักเป็นอนาคามี  
ธรรม ๕ ประการ อะไรบ้าง  คือ ภิกษุในธรรมวินัยนี้เจริญ 

  ๑. อิทธิบาทที่ประกอบด้วยฉันทสมาธิและปธานสังขาร 
  ๒. อิทธิบาทที่ประกอบด้วยวิริยสมาธิและปธานสังขาร 
  ๓. อิทธิบาทที่ประกอบด้วยจิตตสมาธิและปธานสังขาร 
  ๔. อิทธิบาทที่ประกอบด้วยวีมังสาสมาธิและปธานสังขาร 
  ๕. ความขะมักเขม้น (ความเพียรชั้นสูง) 
  ภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุหรือภิกษุณีรูปใดรูปหนึ่งเจริญ ท าให้มากซึ่งธรรม ๕ ประการนี้แล  

ภิกษุหรือภิกษุณีรูปนั้นพึงหวังได้ผลอย่าง ๑ ใน ๒ อย่าง คือ อรหัตตผลในปัจจุบัน หรือเมื่อยังมี
อุปาทานเหลืออยู่ก็จักเป็นอนาคามี๑๑๖ 

  ภิกษุทั้งหลาย  เธอทั้งหลายจงประพฤติธรรมอันเป็นโคจร ซ่ึงเป็นวิสัยอันสืบเนื่องมาจาก
บิดาของตน เมื่อเธอทั้งหลายประพฤติธรรมอันเป็นโคจรซึ่งเป็นวิสัยอันสืบเนื่องมาจากบิดาของตน จัก
เจริญด้วยอายุบ้าง จักเจริญด้วยวรรณะบ้าง จักเจริญด้วยสุขะบ้าง จักเจริญด้วยโภคะบ้าง จักเจริญ
ด้วยพละบ้าง  ในเรื่องอายุของภิกษ ุมีค าอธิบายอย่างไร  คือ ภิกษุในธรรมวินัยนี้ 

                                                           

     ๑๑๔ปิน มุทุกันต์,พ.อ., มงคลชีวิต ภาค ๒, หน้า ๑๘๘–๑๘๙. 
     ๑๑๕ปิน มุทุกันต์,พ.อ., บันทึกธรรม ฉบับสมบูรณ์, หน้า ๑๙๙–๒๐๐.  
     ๑๑๖องฺ.ปญฺจก. (ไทย) ๒๒/๖๗/๑๑๕.  



 ๘๙ 

  ๑. เจริญอิทธิบาทอันประกอบด้วยฉันทสมาธิปธานสังขาร (สมาธิที่เกิดจากฉันทะและ
ความเพียรสร้างสรรค์) 

  ๒. เจริญอิทธิบาทอันประกอบด้วยวิริยสมาธิปธานสังขาร (สมาธิที่เกิดจากวิริยะและ
ความเพียรสร้างสรรค์) 

  ๓. เจริญอิทธิบาทอันประกอบด้วยจิตตสมาธิปธานสังขาร (สมาธิที่เกิดจากจิตตะและ
ความเพียรสร้างสรรค์) 

  ๔. เจริญอิทธิบาทอันประกอบด้วยวิมังสาสมาธิปธานสังขาร (สมาธิที่เกิดจากวิมังสาและ
ความเพียรสร้างสรรค์) 

  เพราะเจริญท าอิทธิบาท ๔ ประการนี้ให้มาก เมื่อมุ่งหวัง เธอจะพึงด ารงอยู่ได้ ๑ กัป
หรือเกินกว่า ๑ กัป  ภิกษุทั้งหลาย นี้แลเป็นค าอธิบายในเรื่องอายุของภิกษุ๑๑๗  

  การกระท าทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นการด าเนินชีวิต  การแสวงหาความรู้ การประกอบ
สัมมาชีพ หรือการท าวิจัย จะส าเร็จประสงค์ได้นั้น ต้องฟันฝ่าอุปสรรคความยากล าบากมากน้อย
เพียงใดตามลักษณะของสิ่งที่ท าอยู่นั้น  หากผู้ท าไม่มีหลักธรรมประจ าใจ จะประสบความขัดข้องใน
การท างานอเนกประการ ท าให้ไม่บรรลุความส าเร็จ หรือแม้จะท างานส าเร็จ แต่ผลที่ได้จะไม่สมบูรณ์ 
ทีเ่ป็นเช่นนี้เพราะขาดคุณธรรมคือหลักอิทธิบาท ๔ นั้นเอง  

  อิทธิบาทจึงเป็นธรรมที่คอยสกัดกั้นอุปสรรคต่อความส าเร็จ และเป็นแรงเสริมก าลังใจที่
คอยผลักดันการท างานให้บรรลุวัตถุประสงค์ ประโยชน์ของอิทธิบาท ๔ สามารถสรุปได ้ดังนี้ 

  ๑. ประโยชน์ของฉันทะ คือเป็นข้าศึกกับความเบือหน่าย ท าให้ไม่เบื่องานไม่ท้อแท้ มี
ก าลังใจต่อสู้ป้องกันสร้างสรรค์สิ่งที่ตนรัก ท าให้งานหนักกลายเป็นงานเบา งานยากกลายเป็นง่าย ถ้า
ขาดฉันทะจะท าให้ขาดก าลังใจ เบื่องาน ทอดทิง้งาน กลายเป็นคนไม่จับจด ไม่ก้าวหน้า 

  ๒. ประโยชน์ของวิริยะ คือก าจัดความเกียจคร้าน ท าให้งานต่อเนื่อง ถ้าขาดวิริยะจะเป็น
คนอ่อนแอ หนีที่ยากไปหาแต่ทีง่าย ท าอะไรไม่ส าเร็จ ขาดความก้าวหน้า มีแต่งานค้าง กลายเป็นคน
หย่อนสมรรถภาพ 

  ๓. ประโยชน์ของจิตตะ คือท าให้ทราบความเป็นไปของงานอยู่เสมอ เมื่อมีปัญหาสามารถ
แก้ไขเหตุการณ์ได้ทันท่วงที ถ้าขาดจิตตะงานอาจเสียหายได้โดยไม่รู้ตัวหรือรู้ตัวเมื่อสายเกินแก้เสียแล้ว 

  ๔. ประโยชน์ของวิมังสา คือช่วยให้ท างานไม่ผิดพลาด และท าให้มองเห็นลู่ทางที่จะท างาน
ให้ได้ผลด ีถ้าขาดวิมังสาจะท างานผิด ๆ ถูก ๆ เปลืองทุนเปลืองแรงเปลืองเวลา และท าให้โง่เขลา 

  สรุปว่า  อิทธิบาท ๔ นี้ช่วยอ านวยประโยชน์แก่บุคคลผู้น าไปใช้ในการปฏิบัติงานได้ คือ 
ฉันทะและวิริยะเป็นหลักปฏิบัติส าคัญทีจ่ะช่วยให้บุคคลเกิดความรักงานและมีความพากเพียรพยายาม
บากบั่น เพ่ิมสมรรถนะในการท างานได้เป็นอย่างดี และช่วยให้มีความกล้าเผชิญกับปัญหาและ
                                                           

     ๑๑๗ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๑๑๐/๘๐-๘๑.  



 ๙๐ 

อุปสรรคนานาประการในการท างาน  จิตตะและวิมังสาเป็นหลักปฏิบัติส าคัญทีจะช่วยให้ใส่ใจงานและ
ตรวจสอบการท างานอย่างรอบคอบถี่ถ้วนและสม่ าเสมอ  เป็นคุณธรรมช่วยในการปฏิบัติงานให้
ประสบผลส าเร็จได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

  ประมวลสรุปได้ว่า  อิทธิบาท ๔ นับเป็นคุณธรรมส าคัญที่น าไปสู่ความส าเร็จ คือให้ถึง
ความส าเร็จในการท างาน ช่วยให้การปฏิบัติหน้าที่ประสบความส าเร็จตามความมุ่งหมายที่วางไว้ได้เป็น
อย่างดียิ่ง  ในการปฏิบัติงานด้านการปกครองก็เช่นกัน หากพระสังฆาธิการผู้ปกครองคณะสงฆ์ยึดหลัก
อิทธิบาท ๔ ประการนี้ในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเคร่งครัด ก็จะช่วยให้เกิดมีความรักในงาน ปฏิบัติงานด้วย
ความพากเพียรบากบั่น ด้วยความเอาใจใส่ และมีการทบทวนตรวจสอบการท างานอยู่เป็นประจ า อันจะ
ช่วยให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น สามารถสรุปได้ตามตารางที่ ๒.๑๕ ดังนี้ 

 
ตารางท่ี  ๒.๑๘  สรุปแนวคิดหลักเกี่ยวกับอิทธิบาท ๔   

นักวิชาการหรือแหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 

พุทธทาสภิกขุ, 
(๒๕๓๗, หน้า ๙๐) 

อิทธิบาทแยกออกเป็น อิทธิแปลว่าความส าเร็จ บาทแปลว่าฐาน 
เชิงรอง  ดังนั้น อิทธิบาทจึงแปลว่ารากฐานแห่งความส าเร็จ ซ่ึงม ี
๔ อย่าง คือ ฉันทะ วิริยะ จิตตะ และวิมังสา 

ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๓๐๖/๒๗๗ 
 

คุณเครื่องให้ถึงความส าเร็จ ๔ ประการ คือ ภิกษุในพระธรรม
วินัยนี้ 
๑. เจริญอิทธิบาทที่ประกอบด้วยฉันทสมาธิปธานสังขาร (สมาธิ
ที่เกิดจากฉันทะและความเพียรสร้างสรรค์) 
๒. เจริญอิทธิบาทที่ประกอบด้วยวิริยสมาธิปธานสังขาร (สมาธิที่
เกิดจากวิริยะและความเพียรสร้างสรรค์) 
๓. เจริญอิทธิบาทที่ประกอบด้วยจิตตสมาธิปธานสังขาร (สมาธิที่
เกิดจากจิตตะและความเพียรสร้างสรรค์) 
๔. เจริญอิทธิบาทที่ประกอบด้วยวิมังสาสมาธิปธานสังขาร 
(สมาธิที่เกิดจากวิมังสาและความเพียรสร้างสรรค์) 

ม.ม. (ไทย) ๑๓/๒๔๗/๒๙๒ ภิกษุในธรรมวินัยนี้ 
๑. เจริญอิทธิบาท อันประกอบไปด้วยฉันทสมาธิปธานสังขาร  
๒. เจริญอิทธิบาทอันประกอบไปด้วยวิริยสมาธิปธานสังขาร  
๓. เจริญอิทธิบาทอันประกอบไปด้วยจิตตสมาธิปธานสังขาร  
๔. เจริญอิทธิบาทอันประกอบไปด้วยวิมังสาสมาธิปธานสังขาร  

 



 ๙๑ 

ตารางท่ี  ๒.๑๘  สรุปแนวคิดหลักเกี่ยวกับอิทธิบาท ๔   (ต่อ) 

นักวิชาการหรือแหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 

อภิ.วิภงฺค.(ไทย). ๓๕/๒๙๒ 
 

คุณเครื่องให้ส าเร็จความประสงค์  ๔  อย่าง 
๑. ฉันทะ  พอใจรักใคร่ในสิ่งนั้น   
๒. วิริยะ  เพียรประกอบสิ่งนั้น  
๓. จิตตะ  เอาใจฝักใฝ่ในสิ่งนั้นไม่วางธุระ   
๔. วิมังสา  หมั่นตริตรองพิจารณาเหตุผล   
ธรรม ๔ อย่างนี้ย่อมเนื่องกันแต่ละอย่างๆ มีหน้าที่เฉพาะของตน 

คณาจารย์แห่งโรงพิมพ์เลี่ยงเซียง,  
(๒๕๕๓, หน้า ๕๕) 
  

อิทธิบาท แปลว่า ธรรมที่ เป็นเหตุให้ประสบความ  ส าเร็จ  
คุณธรรมให้ถึงซึ่งความส าเร็จ  คุณเครื่องให้ส าเร็จความประสงค์  
เป็นชุดคุณธรรม มี ๔ ประการ คือ 
๑. ฉันทะ  พอใจรักใคร่ในสิ่งนั้น 
๒. วิริยะ เพียรประกอบสิ่งนั้น 
๓. จิตตะ เอาใจฝักใฝ่ในสิ่งนั้น ไม่วางธุระ 
๔. วิมังสา หมั่นตริตรองพิจารณาเหตุผลในสิ่งนั้น  

พระพรหมมังคลาจารย์ (ปัญญา
นันทภิกขุ),  
(ม.ป.ป., หน้า ๖๐) 
 

อิทธิบาท ๔ คือ ข้อธรรมะที่เป็นบันไดแห่งความ ส าเร็จในการ
ปฏิบัติกิจทุกอย่าง ประกอบไปด้วย ฉันทะ ความพอใจในเรื่องที่
เราจะท า  วิริยะ ความเพียรไม่ท้อถอยในการประกอบกิจนั้น ๆ  
จิตตะ เอาใจใส่ไม่ทอดธุระในเรื่องนั้น ๆ  วิมังสา จะต้องท างาน
นั้นต่อไป  บันไดสู่ความส าเร็จสี่ประการที่กล่าวนี้ข้อสุดท้าย
ส าคัญทีสุ่ด  

พระพรหมคุณาภรณ์  
(ป.อ.ปยุตฺโต),  
(๒๕๔๙, หน้า ๘๔๒) 

ธรรมเครื่องให้ถึงอิทธิ (ฤทธิ์,ความส าเร็จ) ธรรมที่เป็นเหตุให้
ประสบความส าเร็จ แปลง่าย ๆ ว่าทางแห่งความ ส าเร็จ มี ๔ 
อย่าง คือ  ฉันทะ (ความพอใจ ) วิริยะ (ความเพียร ) จิตตะ 
(ความคิดจดจ่อ) และวิมังสา (ความสอบ สวนไตร่ตรอง) แปลให้
จ าง่าย ๆ ตามล าดับว่า มีใจรัก พากเพียรท า เอาจิตฝักใฝ่ ใช้
ปัญญาสอบสวน 

 

 

 

 



 ๙๒ 

ตารางท่ี  ๒.๑๘  สรุปแนวคิดหลักเกี่ยวกับอิทธิบาท ๔   (ต่อ) 

นักวิชาการหรือแหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 

พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), 
(๒๕๔๖, หน้า ๑๖๐) 

ฉันทะความพอใจ คือความต้องการที่จะท า ใฝ่ใจรัก จะท าสิ่งนั้น
อยู่เสมอปรารถนาจะท าให้ได้ผลดียิ่ง ๆ ขึ้นไป  วิริยะความเพียร 
คือขยันหมั่นประกอบสิ่งนั้นด้วยความพยายามเข้มแข็ง อดทน
เอาธุระไม่ท้อถอย  จิตตะความคิดมุ่งไป คือตั้งจิตรับรู้ในสิ่งที่ท า
และท าสิ่งนั้นด้วยความคิด เอาจิตฝักใฝ่ไม่ปล่อยใจให้ฟุ้งซ่าน
เลื่อนลอยไป อุทิศตัวอุทิศใจให้แก่สิ่งที่ท า  วิมังสาความไตร่ตรอง
หรือทดลอง คือหมั่นใช้ปัญญาพิจารณาใคร่ครวญตรวจตราหา
เหตุผลและตรวจสอบข้อยิ่งหย่อนในสิ่งที่ท านั้น มีการวางแผน 
วัดผล คิดค้นวิธีแก้ไขปรับปรุง  

พระธรรมโกศาจารย์               

(ประยูร  ธมฺมจิตฺโต), 

(๒๕๕๑, หน้า ๒๔). 

อิทธิบาท  ๔  คือการใช้คุณธรรมน าทางสู่ความส าเร็จที่ ตน
ประสงค์ ต้องมีความพอใจ มีความเพียร มีสมาธิ จึงท าให้เกิด
ปัญญา  

พระธรรมโกศาจารย์                 
(ประยูร  ธมฺมจิตฺโต), 
(๒๕๕๑, หน้า ๓๙) 

บาทฐานแห่งความส าเร็จ เป็นคุณธรรมเครื่องให้ลุถึงความ 
ส าเร็จตามที่ตนประสงค์ ผู้หวังความส าเร็จในสิ่งใด ต้องท าตนให้
สมบูรณ์ด้วยสิ่งที่เรียกว่าอิทธิบาท ประกอบด้วย ฉันทะ ความ
พอใจในฐานะเป็นสิ่งที่ตนถือว่าดีที่สุดที่มนุษย์เราควรจะได้ เป็น
ก าลังใจอันแรกที่ท าให้เกิดคุณธรรมข้อต่อไปทุกข้อวิริยะ ความ
พากเพียร หมายถึงการการะท าที่ติดต่อไม่ขาดตอนเป็นระยะยาว
จนประสบความส าเร็จ  ค านี้มีความหมายของความกล้าหาญเจือ
อยู่ด้วยส่วนหนึ่ง   จิตตะ หมายถึงความไม่ทอดทิ้งสิ่งนั้นไปจาก
ความรู้สึกของตัว ท าสิ่งซึ่งเป็นวัตถุประสงค์นั้นให้เด่นชัดอยู่ในใจ
เสมอ  ค านี้รวมความหมายของค าว่า สมาธิ อยู่ด้วยอย่างเต็มที่   
วิมังสา หมายถึงความสอดส่องในเหตุและผลแห่งความส าเร็จ
เกี่ยวกับเรื่องนั้น ๆ ให้ลึกซึ้งยิ่ง ๆ ขึ้นไปตลอดเวลา ค านี้รวม
ความหมายของค าว่าปัญญาไว้อย่างเต็มที่   อิทธิบาททั้ง ๔ คือ
การใช้คุณธรรมน าทางสู่ความส าเร็จที่ตนประสงค์ ต้องมีความ
พอใจ มีความเพียร มีสมาธิ จึงท าให้เกิดปัญญา 

 



 ๙๓ 

ตารางท่ี  ๒.๑๘  สรุปแนวคิดหลักเกี่ยวกับอิทธิบาท ๔   (ต่อ) 

นักวิชาการหรือแหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 

องฺ.ปญฺจก. (ไทย) ๒๒/๖๗/๑๑๕ ภิกษุหรือภิกษุณีรูปใดรูปหนึ่ งเจริญ ท าให้มากซึ่ ง ธรรม ๕ 
ประการ ภิกษุหรือภิกษุณีรูปนั้นพึงหวังได้ผลอย่าง ๑ ใน ๒ อย่าง 
คือ อรหัตตผลในปัจจุบัน หรือเมื่อยังมีอุปาทานเหลืออยู่ก็จักเป็น
อนาคามี  ธรรม ๕ ประการ อะไรบ้าง  คือ ภิกษุในธรรมวินัยนี้
เจริญ 
๑. อิทธิบาทที่ประกอบด้วยฉันทสมาธิและปธานสังขาร 
๒. อิทธิบาทที่ประกอบด้วยวิริยสมาธิและปธานสังขาร 
๓. อิทธิบาทที่ประกอบด้วยจิตตสมาธิและปธานสังขาร 
๔. อิทธิบาทที่ประกอบด้วยวีมังสาสมาธิและปธานสังขาร 
๕. ความขะมักเขม้น (ความเพียรชั้นสูง)  

สมพร  เทพสิทธา,   
(๒๕๔๒, หน้า ๒๙) 

อิทธิบาท ๔ เป็นคุณธรรมที่ควรปลูกฝังให้มีขึ้นในจิตใจและ
พัฒนาให้เจริญงอกงามจนกลายเป็นมโนธรรม มีความมุ่งหมาย 
๔ ประการ ได้แก่ ๑.  ฉันทะ ความพอใจ คือ ความต้องการที่จะ
ท า ใฝ่ใจรักที่จะท าสิ่งนั้นอยู่เสมอ  ๒.  วิริยะ ความเพียร คือ 
ขยันหมั่นเพียร ท างานด้วยความพยายาม เข้มแข็ง อดทน  
๓.  จิตตะ ความคิด คือ ตั้งจิตรับรู้ในสิ่งที่ท า ๔.  วิมังสา ความ
ใคร่ครวญหรือทดลอง  คือ หมั่นใช้ปัญญาพิจารณาใคร่ครวญ
ตรวจตราหาเหตุผลและตรวจสอบข้อยิ่งหย่อนในสิ่งที่ท านั้น 

ส .ม. (ไทย) ๑๙/๘๑๓/๓๗๗ 

 
อิทธิบาท ๔ ประการ  คือ  ภิกษุในธรรมวินัยนี้ 
๑. เจริญอิทธิบาททีป่ระกอบด้วยฉันทสมาธิปธานสังขาร (สมาธิที่
เกิดจากฉันทะและความเพียรที่มุง่มัน่)  
๒. เจริญอิทธิบาทที่ประกอบด้วยวิริยสมาธิปธานสังขาร (สมาธิที่
เกิดจากวิริยะและ ความเพียรที่มุง่มัน่) 
๓. เจริญอิทธิบาทท่ีประกอบด้วยจิตตสมาธิปธานสังขาร (สมาธิที่
เกิดจากจิตตะและความเพียรที่มุง่มัน่) 
๔ . เจริญอิทธิบาทที่ประกอบด้วยวิมังสาสมาธิปธานสังขาร 
(สมาธิทีเ่กิดจากวิมังสาและความเพียรที่มุง่มัน่) 
อิทธิบาท ๔ ประการนี้แลที่บุคคลเจริญ  ท าให้มากแล้ว ย่อม
เป็นไปเพ่ือถึงฝั่งโน้นจากฝั่งนี้ 



 ๙๔ 

ตารางท่ี  ๒.๑๘  สรุปแนวคิดหลักเกี่ยวกับอิทธิบาท ๔  (ต่อ) 

นักวิชาการหรือแหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 
พระสมชาญ  ฐานวุฑฺโฒ, 
(๒๕๔๔), หน้า ๔๔-๔๖. 

๑. ฉันทะ จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมือเราเล็งเห็นผลของงานว่าท างานนี้
แล้วจะได้อะไร 
๒. วิริยะ ความพากเพียรไม่ท้อถอย เป็นคุณธรรมทางใจ เรียก
ความรู้สึกนี้ว่า ความกล้า ที่กล่าวว่าความกล้าคือตรงกันข้ามกับ
ความเกียจคร้าน เพราะคนเกียจคร้านทุกคนคือคนขลาด คนกลัว 
กลัวหนาว กลัวร้อน กลัวแดด กลัวฝน จะท างานแต่ละครั้งมักมี
ข้ออ้าง 
๓. จิตตะ เป็นความเอาใจใส่ คนมีจิตตะไม่ปล่อยปละละเลยกับงาน
ของตน 
๔. วิมังสา พิจารณาสอบสวนการกระท าของตนด้วยตน ก็ย่อมเข้าใจ
ตนเอง สามารถปรับตนเอง ให้ถูกต้อง ท างานให้ถูกต้อง ทั้งคดีโลก
คดีธรรม ก็ย่อมส าเร็จกิจตามวัตถุประสงค์ท่ีไม่เหลือวิสัยทุกประการ 

ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๑๑๐/๘๐-
๘๑ 

ภิกษุทั้งหลาย  เธอทั้งหลายจงประพฤติธรรมอันเป็นโคจร ซ่ึงเป็น
วิสัยอันสืบเนื่องมาจากบิดาของตน เมื่อเธอทั้งหลายประพฤติธรรม
อันเป็นโคจรซึ่งเป็นวิสัยอันสืบเนื่องมาจากบิดาของตน จักเจริญด้วย
อายุบ้าง จักเจริญด้วยวรรณะบ้าง จักเจริญด้วยสุขะบ้าง จักเจริญ
ด้วยโภคะบ้าง จักเจริญด้วยพละบ้าง  ในเรื่องอายุของภิกษุ มี
ค าอธิบายอย่างไร  คือ ภิกษุในธรรมวินัยนี้ 
๑. เจริญอิทธิบาทอันประกอบด้วยฉันทสมาธิปธานสังขาร (สมาธิที่
เกิดจากฉันทะและความเพียรสร้างสรรค์) 
๒. เจริญอิทธิบาทอันประกอบด้วยวิริยสมาธิปธานสังขาร (สมาธิที่
เกิดจากวิริยะและความเพียรสร้างสรรค์) 
๓. เจริญอิทธิบาทอันประกอบด้วยจิตตสมาธิปธานสังขาร (สมาธิที่
เกิดจากจิตตะและความเพียรสร้างสรรค์) 
๔. เจริญอิทธิบาทอันประกอบด้วยวิมังสาสมาธิปธานสังขาร (สมาธิ
ทีเ่กิดจากวิมังสาและความเพียรสร้างสรรค์) 
เพราะเจริญ ท าอิทธิบาท ๔ ประการนี้ให้มาก เมื่อมุ่งหวัง เธอจะพึง
ด ารงอยู่ได้ ๑ กัปหรือเกินกว่า ๑ กัป ภิกษุทั้ งหลาย  นี้แลเป็น
ค าอธิบายในเรื่องอายุของภิกษุ  



 ๙๕ 

๒.๗  พื้นที่เขตการปกครองคณะสงค์ภาค  ๑๑ 
  ผู้ศึกษาวิจัยได้ท าการศึกษาวิจัยในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๑ ประกอบด้วยจังหวัดที่
ต้องศึกษาวิจัย ๔ จังหวัด คือ จังหวัดนครราชสีมา  จังหวัดชัยภูมิ  จังหวัดบุรีรัมย์  และจังหวัด
สุรินทร์๑๑๘ 
  เขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๑ ประกอบด้วย ๔ จังหวัด มีอ าเภอทางคณะสงฆ์รวม ๘๘ 
อ าเภอ  มีเจ้าคณะอ าเภอรวม ๘๘ รูป  รองเจ้าคณะอ าเภอรวม ๙๙ รูป  มีพระสังฆาธิการระดับ
อ าเภอรวม ๑๘๗ รูป  ประกอบด้วย  
  ๒.๗.๑  จังหวัดนครราชสีมา  มี ๓๒ อ าเภอ  มีเจ้าคณะอ าเภอ ๓๒ รูป รองเจ้าคณะ
อ าเภอ ๓๔ รูป  รวมพระสังฆาธิการระดับอ าเภอ ๖๖ รูป  
  ๒.๗.๒  จังหวัดชัยภูมิ  มี ๑๖  อ าเภอ  มีเจ้าคณะอ าเภอ  ๑๖ รูป  รองเจ้าคณะอ าเภอ    
๒๐ รูป  รวมพระสังฆาธิการระดับอ าเภอ ๓๖ รูป    
  ๒.๗.๓  จังหวัดบุ รีรัมย์   มี   ๒๓  อ าเภอ  มี เจ้าคณะอ าเภอ  ๒๓ รูป รองเจ้า                 
คณะอ าเภอ ๒๗ รูป  รวมพระสังฆาธิการระดับอ าเภอ ๕๐ รูป   
  ๒.๗.๔  จังหวัดสุรินทร์  มี ๑๗ อ าเภอ  มีเจ้าคณะอ าเภอ  ๑๗  รูป รองเจ้าคณะอ าเภอ 
๑๘ รูป  รวมพระสังฆาธิการระดับอ าเภอ ๓๕ รูป  มีรายละเอียดดังนี้ 
  ๒.๗.๑ จังหวัดนครราชสีมา 
  จังหวัดนครราชสีมาเป็นจังหวัดที่ตั้งอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อยู่บนที่ราบสูงโคราช 
ห่างจากกรุงเทพมหานคร ๒๕๙ กิโลเมตร มีพ้ืนที่ทั้งหมด ๒๐,๔๙๓.๙๖๔ ตารางกิโลเมตร (๑๒,๘๐๘,๗๒๘ 
ไร่) เป็นพื้นที่ป่าไม้ ๒,๒๙๗,๗๓๕ ไร่ โดยส่วนใหญ่เป็นพ้ืนที่อุทยานแห่งชาติคืออุทยานแห่งชาติเขาใหญ่
และอุทยานแห่งชาติทับลานร้อยละ ๖๑.๔ และเป็นแหล่งน้ า ๒๘๐,๓๑๓ ไร่ ทิศเหนือติดต่อกับจังหวัด
ชัยภูมิ และขอนแก่น  ทิศใต้ติดต่อกับจังหวัดปราจีนบุรี นครนายก และสระแก้ว  ทิศตะวันออกติดต่อกับ
จังหวัดบุรีรัมย์  และทิศตะวันตกติดต่อกับจังหวัดสระบุรี ชัยภูมิ และลพบุร ี
  พ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบสูงจากระดับน้ าทะเลปานกลาง ระหว่าง ๑๕๐-๓๐๐ เมตร            
มีเทือกเขาสันก าแพง และเทือกเขาพนมดงรักเป็นแนวยาวทางด้านทิศใต้และทิศตะวันตก   ส่วน
บริเวณตอนล่างค่อนไปทางเหนือและตะวันออกเป็นที่ราบลุ่ม โดยมีล าตะคองและล าน้ าสาขาอ่ืน ๆ 
ไหลหล่อเลี้ยงบริเวณด้านเหนือของเมือง และเป็นสาขาหนึ่งของแม่น้ าส าคัญคือแม่น้ ามูลซึ่งเป็นแม่น้ า
สายหลักของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดนครราชสีมาแบ่งเขตปกครองออกเป็น ๓๒ อ าเภอ 
ประกอบด้วย  (๑) อ าเภอเมืองนครราชสีมา (๒) อ าเภอโนนสูง (๓) อ าเภอโนนโทย (๔) อ าเภอพระ

                                                           

        ๑๑๘กฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ ๑๔ (พ.ศ. ๒๕๓๕) ว่าด้วยจ านวนและเขตปกครองคณะสงฆ์ส่วน

ภูมิภาค, ข้อท่ี ๔ (ภาค ๑๑), ประกาศในแถลงการณ์คณะสงฆ์ เล่ม ๘๐ ฉบับพิเศษ (๒), ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๓๕.  

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%87%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%9E
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%8D%E0%B9%88
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%8D%E0%B9%88
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%94%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%97%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A5
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A5%E0%B8%B3%E0%B8%95%E0%B8%B0%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%87&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B8%A5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%95%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%89%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B7%E0%B8%AD


 ๙๖ 

ทองค า (๕) อ าเภอขามสะแกแสง (๖) อ าเภอปักธงชัย (๗) อ าเภอวังน้ าเขียว (๘) อ าเภอครบุรี (๙) 
อ าเภอโชคชัย (๑๐) อ าเภอหนองบุญมาก (๑๑) อ าเภอเสิงสาง (๑๒) อ าเภอปากช่อง (๑๓) อ าเภอสีคิ้ว 
(๑๔) อ าเภอสูงเนิน (๑๕) อ าเภอด่านขุนทด (๑๖) อ าเภอเทพารักษ์ (๑๗) อ าเภอขามทะเลสอ (๑๘) 
อ าเภอพิมาย (๑๙) อ าเภอชุมพวง (๒๐) อ าเภอเมืองยาง (๒๑) อ าเภอล าทะเมนชัย (๒๒) อ าเภอเฉลิม
พระเกียรติ (๒๓) อ าเภอจักราช (๒๔) อ าเภอห้วยแถลง (๒๕) อ าเภอบัวใหญ่ (๒๖) อ าเภอสีดา (๒๗) 
อ าเภอบัวลาย (๒๘) อ าเภอคง (๒๙) อ าเภอประทาย (๓๐) อ าเภอแก้งสนามนาง (๓๑) อ าเภอบ้าน
เหลี่ยม (๓๒) อ าเภอโนนแดง 
 

     
                                      

แผนภาพที่ ๒.๒  แสดงแผนที่จังหวัดนครราชสีมา๑๑๙ 
 
 การแบ่งการปกครองคณะสงฆ์ในเขตปกครองคณะสงฆ์ ภาค ๑๑ ในจังหวัดนครราชสีมา มี
อ าเภอคณะสงฆ์  ๓๒ อ าเภอ  มีเจ้าคณะจังหวัด ๑ รูป รองเจ้าคณะจังหวัด ๒ รูป เจ้าคณะอ าเภอ ๓๒ 
รูป และรองเจ้าคณะอ าเภอ ๓๔ รูป ดังนี้๑๒๐ 
 
 
 

                                                           
๑๑๙ แผนที่จังหวัดนครราชสีมา [ออนไลน]์. แหล่งท่ีมา : http://oss101.ldd.go.th  [๒๕ พฤศจิกายน 

๒๕๕๘]  
 ๑๒๐ส านักงานเจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมา, วัดสระแก  ต าบลในเมือง  อ าเภอเมืองนครราชสีมา  

จังหวัดนครราชสีมา,  [๑ ธันวาคม  ๒๕๕๘]. 

http://oss101.ldd.go.th/


 ๙๗ 

ตารางท่ี  ๒.๑๙ แสดงจ านวนพระสังฆาธิการระดับอ าเภอจังหวัดนครราชสีมา 

ล าดับที่ อ าเภอ เจ้าคณะอ าเภอ/รูป รองเจ้าคณะอ าเภอ/รูป 
๑ เมืองนครราชสีมา ๑ ๒ 
๒ โนนสูง ๑ ๒ 
๓ โนนไทย ๑ ๑ 
๔ พระทองค า ๑ - 
๕ ขามสะแกแสง ๑ ๑ 
๖ ปักธงชัย ๑ ๒ 
๗ วังน้ าเขียว ๑ ๑ 
๘ ครบุรี ๑ ๒ 
๙ โชคชัย ๑ ๑ 

๑๐ หนองบุญมาก ๑ ๑ 
๑๑ เสิงสาง ๑ - 
๑๒ ปากช่อง ๑ ๒ 
๑๓ สีคิ้ว ๑ ๒ 
๑๔ สูงเนิน ๑ ๒ 
๑๕ ด่านขุนทด ๑ ๒ 
๑๖ เทพารักษ์ ๑ - 
๑๗ ขามทะเลสอ ๑ - 
๑๘ พิมาย ๑ ๒ 
๑๙ ชุมพวง ๑ ๑ 
๒๐ เมืองยาง ๑ - 
๒๑ ล าทะเมนชัย ๑ - 
๒๒ เฉลิมพระเกียรติ ๑ - 
๒๓ จักราช ๑ ๒ 
๒๔ ห้วยแถลง ๑ ๑ 
๒๕ บัวใหญ่ ๑ ๒ 
๒๖ สีดา ๑ - 
๒๗ บัวลาย ๑ - 
๒๘ คง ๑ ๒ 

 



 ๙๘ 

ตารางท่ี  ๒.๑๙ แสดงจ านวนพระสังฆาธิการระดับอ าเภอจังหวัดนครราชสีมา (ต่อ) 

ล าดับที่ อ าเภอ เจ้าคณะอ าเภอ/รูป รองเจ้าคณะอ าเภอ/รูป 
๒๙ ประทาย ๑ ๒ 
๓๐ แก้งสนามนาง ๑ ๑ 
๓๑ บ้านเหลื่อม ๑ - 
๓๒ โนนแดง ๑ - 
รวม ๓๒ ๓๒ ๓๔ 

รวมพระสังฆาธิการระดับอ าเภอ ๖๖ 

 
ตารางท่ี ๒.๒๐  แสดงรายนามพระสังฆาธิการระดับจังหวัดและระดับอ าเภอจังหวัดนครราชสีมา 

ล าดับที่ อ าเภอ ชื่อ – ฉายา ต าแหน่ง ที่อยู่ 
 จังหวัด

นครราชสีมา 
พระราชวิมลโมลี เจ้าคณะจังหวัด วัดพายัพ 

  พระราชสีมาภรณ์ รองเจ้าคณะจังหวัด วัดบึง 
  พระสีหราชสมาจารมุนี รองเจ้าคณะจังหวัด วัดพระนารายณ์ฯ 

๑ เมือง
นครราชสีมา 

พระโสภณปริยัติวิธาน เจ้าคณะอ าเภอ วัดสะแก 

  พระครูเกษมกิจจาทร รองเจ้าคณะอ าเภอ วัดพระนารายณ์ฯ 
  พระครูสุนทรคุณวัตร รองเจ้าคณะอ าเภอ วัดประมวลราษฎร์ 

๒ โนนสูง พระครูวิสารวรกิจ เจ้าคณะอ าเภอ วัดหนองหว้า 
  พระครูวิจิตรคุณวัตร รองเจ้าคณะอ าเภอ วัดโนนหมัน 
  พระครูนันทประโชติ รองเจ้าคณะอ าเภอ วัดบัว 

๓ โนนไทย พระครูอนุวัตรชินวงศ์ เจ้าคณะอ าเภอ วัดโนนไทย 
  พระครูสารธรรมพินิจ รองเจ้าคณะอ าเภอ วัดบ้านอ้อ 

๔ พระทองค า พระครูอุดมเหมคุณ เจ้าคณะอ าเภอ วัดทองหลาง 
๕ ขามสะแกแสง พระครูศรีภาวนาวิสุทธิ์ วิ. เจ้าคณะอ าเภอ วัดหนองหัวฟาน 
  พระครูพิมลธรรมานุวัตร รองเจ้าคณะอ าเภอ วัดบ้านห้วย 

๖ ปักธงชัย พระกิตติรามมุน ี เจ้าคณะอ าเภอ วัดโพธิ์นิมิต 
  พระครูศรีธวัชชัยคุณ รองเจ้าคณะอ าเภอ วัดกลางเมืองปัก 
  พระครูสุทธิสีลคุณ รองเจ้าคณะอ าเภอ วัดห้วยสะแกราช 

 



 ๙๙ 

ตารางท่ี ๒.๒๐  แสดงรายนามพระสังฆาธิการระดับจังหวัดและระดับอ าเภอจังหวัดนครราชสีมา (ต่อ) 

ล าดับที่ อ าเภอ ชื่อ – ฉายา ต าแหน่ง ที่อยู่ 
๗ วังน้ าเขียว พระครูสุวัฒนานุกูล เจ้าคณะอ าเภอ วัดเขาภูหลวง 
  พระครูประโชติสังฆกิจ รองเจ้าคณะอ าเภอ วัดห้วยพรหม 

๘ ครบุรี พระครูวิภัชธรรมคุณ เจ้าคณะอ าเภอ วัดจระเข้หิน 
  พระครูสิริพัฒนพิศาล รองเจ้าคณะอ าเภอ วัดสมุทรการ 
  พระครูสุวรรณธรรมโกศล รองเจ้าคณะอ าเภอ วัดซับยาง 

๙ โชคชัย พระครูพิทักษ์ปทุมากร เจ้าคณะอ าเภอ วัดใหม่สระประทุม 
  พระครูชลธารชัยเขต รองเจ้าคณะอ าเภอ วัดโบสถ์คงคาล้อม 

๑๐ หนองบุญมาก พระครูวรธรรมทัต เจ้าคณะอ าเภอ วัดไตรสิริมงคล 
  พระครูวิมลวิสารสุทธิ์ รองเจ้าคณะอ าเภอ วัดหนองหัวแรต 

๑๑ เสิงสาง พระมหาวิเชียร กลฺยาโณ  
ป.ธ.๙ 

เจ้าคณะอ าเภอ วัดหนองเข้ 

๑๒ ปากช่อง พระสมาจารวิมล เจ้าคณะอ าเภอ วัดมิตรภาพวนาราม 
  พระเมธีสุตาภรณ์ รองเจ้าคณะอ าเภอ วัดคีรีวันต์ 
  พระครูสิริกิตติสาร รองเจ้าคณะอ าเภอ วัดโกศลสิตาราม 

๑๓ สีคิ้ว พระครูกัลยาณานุโยค เจ้าคณะอ าเภอ วัดห้วยลุง 
  พระครูอุดมชัยสิริ รองเจ้าคณะอ าเภอ วัดชัยศรีคณาราม 

๑๔ สูงเนิน พระครูถาวรกิจจารักษ์ เจ้าคณะอ าเภอ วัดใหญ่สูงเนิน 
  พระครูสิริภัทรประยุต รองเจ้าคณะอ าเภอ วัดสว่างบูรพาราม 
  พระครูปัญญาวัฒนกิจ รองเจ้าคณะอ าเภอ วัดมะเกลือใหม่ 

๑๕ ด่านขุนทด พระครูศรีปริยัติวิสุทธิ์ เจ้าคณะอ าเภอ วัดด่านใน 
  พระครูศรีปริยัติพิธาน รองเจ้าคณะอ าเภอ วัดบ้านหาน 
  พระครูปราโมทย์ธรรมรส รองเจ้าคณะอ าเภอ วัดท่าข้ีเหล็ก 

๑๖ เทพารักษ์ พระครูวิภัชธรรมสาร เจ้าคณะอ าเภอ วัดส านักตะคร้อ 
๑๗ ขามทะเลสอ พระครูถาวรธรรมานุศาสก์ เจ้าคณะอ าเภอ วัดสีจาน 
๑๘ พิมาย พระครูโสภณสีลวิสุทธิ์ เจ้าคณะอ าเภอ วัดเดิม 

  พระครูสุตธรรมวิสิฐ รองเจ้าคณะอ าเภอ วัดวิปัสสนา 
รังกาใหญ่ 

  พระครูสุตวรากร รองเจ้าคณะอ าเภอ วัดหนองระเวียง 
 



 ๑๐๐ 

ตารางท่ี ๒.๒๐  แสดงรายนามพระสังฆาธิการระดับจังหวัดและระดับอ าเภอจังหวัดนครราชสีมา (ต่อ) 

ล าดับที่ อ าเภอ ชื่อ – ฉายา ต าแหน่ง ที่อยู่ 
๑๙ ชุมพวง พระครูจันทปทุมาภรณ์ เจ้าคณะอ าเภอ วัดใหม่หนองบัวรี 

  พระครูนิเทศธีรธรรม รองเจ้าคณะอ าเภอ วัดขามขุนร่ม 
๒๐ เมืองยาง พระครูอาทรธรรมธัช เจ้าคณะอ าเภอ วัดโนนลอย 
๒๑ ล าทะเมนชัย พระครูอดุลชัยคุณ เจ้าคณะอ าเภอ วัดศิริชัย 
๒๒ เฉลิมพระเกียรติ พระครูโกวิทกิตติสาร เจ้าคณะอ าเภอ วัดโนนหมัน 
๒๓ จักราช พระครูวิบูลพัฒนาทร เจ้าคณะอ าเภอ วัดบุ 

  พระครูเกษมศีลาภรณ์ รองเจ้าคณะอ าเภอ วัดตาเงิน 
  พระครูสุภาจารนิวิฐ รองเจ้าคณะอ าเภอ วัดโคกสุภาราม 

๒๔ ห้วยแถลง พระครูสถิตธรรมวิบูล เจ้าคณะอ าเภอ วัดชัยมงคล 
  พระครูพิทักษ์กิจจาทร รองเจ้าคณะอ าเภอ วัดพลับทอง 

๒๕ บัวใหญ่ พระครูสิริปุญญาภิรักษ์ เจ้าคณะอ าเภอ วัดบ้านไร่ 
  พระครูพิศาลปัญญาวุธ รองเจ้าคณะอ าเภอ วัดศรีสุภณ 
  พระครูสังวรสุวรรณโชติ รองเจ้าคณะอ าเภอ วัดสุวรรณาราม 

๒๖ สีดา พระครูอดุลธรรมสถิต เจ้าคณะอ าเภอ วัดโนนประดู่ 
๒๗ บัวลาย พระครูปทุมสีลาภรณ์ เจ้าคณะอ าเภอ วัดปทุมวนาราม 
๒๘ คง พระครูอาทรกิตตยารักษ์ เจ้าคณะอ าเภอ วัดตะคร้อ 

  พระครูอินทธรรมาภรณ์ รองเจ้าคณะอ าเภอ วัดตะคร้อ 
  พระครูสถิตปัญญาธรรม รองเจ้าคณะอ าเภอ วัดปอปิด 

๒๙ ประทาย พระครูสุธรรมานุรักษ์ เจ้าคณะอ าเภอ วัดกระโตน 
  พระครูวิทิตสันติธรรม รองเจ้าคณะอ าเภอ วัดนางร า 
  พระครูอินทสีลาภรณ์ รองเจ้าคณะอ าเภอ วัดหนองคีม 

๓๐ แก้งสนามนาง พระครูญาณิสสรคุณ เจ้าคณะอ าเภอ วั ด ศ า ล า ห น อ ง
ขอน 

  พระครูกันตวีราภรณ์ เจ้าคณะอ าเภอ วัดหนองเต่า 
๓๑ บ้านเหลื่อม พระครูกิตติสารนิวิฐ เจ้าคณะอ าเภอ วัดบ้านเหลี่ยม 
๓๒ โนนแดง พระครูโอภาสวิริยานุวัตร เจ้าคณะอ าเภอ วัดโคกหนองแวง 

ที่มา : ปฏิทินศาสนา.  ๒๕๕๘. 
 



 ๑๐๑ 

 ๒.๗.๒ จังหวัดชัยภูมิ 
 จังหวัดชัยภูมิตั้งอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือบริเวณใจกลางของประเทศ   เส้นรุ้งที่ ๑๕
องศาเหนือ เส้นแวงที่ ๑๐๒ องศาตะวันออก  สูงจากระดับน้ าทะเล ๖๓๑ ฟุต ห่างจากกรุงเทพมหา 
นคร  โดยทางรถยนต์  ๓๓๒  กิ โล เมตร   มี เนื้ อที่ ป ระมาณ  ๑๒ ,๗๗๘ .๓  ตารางกิ โล เมตร
หรือ ๗,๙๘๖,๔๒๙ ไร่ คิดเป็นร้อยละ ๗.๖ ของพ้ืนที่ทั้งหมดของภาค และร้อยละ ๒.๕ ของพ้ืนที่ทั้ง
ประเทศ  มีเนื้อที่ใหญ่เป็นอันดับ ๓ ของภาค และใหญ่เป็นอันดับ ๗ ของประเทศ  มีอาณาเขตติดต่อ
กับจังหวัดใกล้เคียง  ดังนี้ 
   ทิศเหนือ              ติดต่อกับ จังหวัดขอนแก่น  และเพชรบูรณ์ 
   ทิศตะวันออก        ติดต่อกับ จังหวัดขอนแก่น  และนครราชสีมา 
   ทิศใต้                  ติดต่อกับ จังหวัดนครราชสีมา 
   ทิศตะวันตก          ติดต่อกับ จังหวัดลพบุรี  และเพชรบูรณ์ 
 การปกครองแบ่งออกเป็น ๑๖ อ าเภอ ประกอบด้วย  (๑) อ าเภอเมืองชัยภูมิ (๒) อ าเภอ
จัตุรัส (๓) อ าเภอคอนสวรรค์ (๔) อ าเภอแก้งคร้อ (๕) อ าเภอภูเขียว (๖) อ าเภอเกษตรสมบูรณ์ (๗) 
อ าเภอคอนสาร (๘) อ าเภอบ้านแท่น (๙) อ าเภอบ้านเขว้า (๑๐) อ าเภอน าเหน็จณรงค์ (๑๑) อ าเภอ
เทพสถิต (๑๒) อ าเภอหนองบัวแดง (๑๓) อ าเภอภักดีชุมพล (๑๔) อ าเภอหนองบัวระเหว (๑๕) 
อ าเภอเนินสง่า (๑๖) อ าเภอซับใหญ่ 
 

 
แผนภาพที่ ๒.๓  แสดงแผนที่จังหวัดชัยภูมิ๑๒๑ 

                                                           
๑๒๑ แผนที่จังหวัดชัยภูมิ [ออนไลน]์. แหล่งท่ีมา : http://www.chaiyaphum.go.th/page_about/about1.php  

[๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๘] 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD
http://www.chaiyaphum.go.th/page_about/about1.php


 ๑๐๒ 

 การแบ่งการปกครองคณะสงฆ์ในเขตปกครองคณะสงฆ์ ภาค ๑๑ ในจังหวัดชัยภูมิ มีอ าเภอ
คณะสงฆ์  ๑๖ อ าเภอ  มีเจ้าคณะจังหวัด ๑ รูป รองเจ้าคณะจังหวัด ๒ รูป เจ้าคณะอ าเภอ ๑๖ รูป  
และรองเจ้าคณะอ าเภอ ๒๐ รูป ดังนี้๑๒๒ 
 
ตารางที่ ๒.๒๑  แสดงจ านวนพระสังฆาธิการระดับอ าเภอจังหวัดชัยภูมิ 

ล าดับที่ อ าเภอ เจ้าคณะอ าเภอ/รูป รองเจ้าคณะอ าเภอ/รูป 
๑ เมืองชัยภูม ิ ๑ ๒ 

๒ จัตุรัส ๑ ๒ 
๓ คอนสวรรค์ ๑ ๑ 
๔ แก้งคร้อ ๑ ๒ 
๕ ภูเขียว ๑ ๒ 
๖ เกษตรสมบูรณ ์ ๑ ๒ 
๗ คอนสาร ๑ ๑ 
๘ บ้านแท่น ๑ ๑ 
๙ บ้านเขว้า ๑ ๑ 

๑๐ บ าเหน็จณรงค์ ๑ ๑ 
๑๑ เทพสถิต ๑ ๒ 
๑๒ หนองบัวแดง ๑ ๒ 
๑๓ ภักดีชุมพล ๑ - 
๑๔ หนองบัวระเหว ๑ ๑ 
๑๕ เนินสง่า ๑ - 
๑๖ ซับใหญ ่ ๑ - 
รวม ๑๖ ๑๖ ๒๐ 

รวมพระสังฆาธิการระดับอ าเภอ ๓๖ 

 
 
 

                                                           
๑๒๒ ส านักงานเจา้คณะจังหวัดชัยภมูิ, วัดชัยภูมิพิทักษ์ (ผาเกิ้ง)  ต าบลกดุชุมแสง  อ าเภอหนองบัวแดง  

จังหวัดชัยภูมิ, [๑ ธันวาคม ๒๕๕๘]. 



 ๑๐๓ 

ตารางที่ ๒.๒๒  แสดงรายนามพระสังฆาธิการจังหวัดและระดับอ าเภอจังหวัดชัยภูมิ 
ล าดับที ่ อ าเภอ ชื่อ – ฉายา ต าแหน่ง ที่อยู่ 

 จังหวัดชัยภูม ิ พระเทพภาวนาวิกรม วิ. เจ้าคณะจังหวัด วัดชัยภูมิพิทักษ์ 
  พระวีรชัยสุนทร รองเจ้าคณะจังหวัด วัดไพรีพินาศ 
  พระมหาสุมินทร์ ยติกโร 

ป.ธ.๙ 
รองเจ้าคณะจังหวัด วัดห้วยหินฝน 

๑ เมืองชัยภูมิ พระมหาสมวงษ์  สีลภูโต เจ้าคณะอ าเภอ วัดชัยภูมิวนาราม 
  พระครูศรีปริยัติพิมล รองเจ้าคณะอ าเภอ วัดไพรีพินาศ 
  พระครูสิริปริยัตยานุรักษ์ รองเจ้าคณะอ าเภอ วัดกลางหมื่นแผ้ว 

๒ จัตุรัส พระครูจันทโพธานุวัตร เจ้าคณะอ าเภอ วัดราษ ี
  พระครูสุทธิธรรมประสิทธ์ิ รองเจ้าคณะอ าเภอ วดหลุบง้ิว 
  พระครูมนูญปัญญาภินันท์ รองเจ้าคณะอ าเภอ วัดเลียบน้ าไหล 

๓ คอนสวรรค์ พระครูสุนทรธรรมาวุธ เจ้าคณะอ าเภอ วัดหนองบัวลอย 
  พระครูปริยัติโพธิสาร รองเจ้าคณะอ าเภอ วัดโพธิ ์

๔ แก้งคร้อ พระครูสุตชัยคุณ เจ้าคณะอ าเภอ วัดชัยสามหมอ 
  พระครูญาณวรากร รองเจ้าคณะอ าเภอ วัดสง่าคงคาราม 
  พระครูศรีปริยัติคุณาธาร รองเจ้าคณะอ าเภอ วัดป่าโคกกุง 

๕ ภูเขียว พระครูนีลบรรพตคณารักษ์ เจ้าคณะอ าเภอ วัดนครบาล 
  พระครูสิริเมตตาธรรม รองเจ้าคณะอ าเภอ วัดป่าเมตตาราม 
  พระมหาณรงค์ฤทธิ์  ป.ธ.๙ รองเจ้าคณะอ าเภอ วัดธรรมสถาน 

๖ เกษตรสมบูรณ์ พระครูชยานันทคุณ เจ้าคณะอ าเภอ วัดบริบูรณ์ 
  พระครูโพธิธรรมประยุต รองเจ้าคณะอ าเภอ วัดโพธิ์ศรี 
  พระครูสุเมธธรรมากร รองเจ้าคณะอ าเภอ วัดทรายมูล 

๗ คอนสาร พระครูปริยัติเขตคณารักษ์ เจ้าคณะอ าเภอ วัดป่าเรไร 
  พระครูนันทเจติยาภิรักษ์ เจ้าคณะอ าเภอ วัดเจดีย์ 

๘ บ้านแท่น พระครูสิริวชิรากร เจ้าคณะอ าเภอ วัดวิเชียรธรรมาราม 
  พระครูพุทธิวราภรณ์ รองเจ้าคณะอ าเภอ วัดจูมทอง  

๙ บ้านเขว้า พระครูสุวิมลพุทธิสาร เจ้าคณะอ าเภอ วัดศรีมหาโพธ์ิ 
  พระครูวิมลจันทโสภณ รองเจ้าคณะอ าเภอ วัดปทุมาวาส 

๑๐ บ าเหน็จณรงค์ พระครูพินิจสมณวัตร เจ้าคณะอ าเภอ วัดบูรณ์ 
  พระครูพิพัฒน์วัชรภูมิ รองเจ้าคณะอ าเภอ วัดเพชรภูมิ

สุวรรณวราราม 
๑๑ เทพสถิต พระครูบรรพตวิหารการ เจ้าคณะอ าเภอ วัดเทพบุตรบรรพต 

  พระครูจันทสรกิจ รองเจ้าคณะอ าเภอ วัดนายางกลัก 
  พระครูปฏิภาณธรรมรส รองเจ้าคณะอ าเภอ วัดวะตะแบก 



 ๑๐๔ 

 

ตารางที่ ๒.๒๒  แสดงรายนามพระสังฆาธิการจังหวัดและระดับอ าเภอจังหวัดชัยภูมิ (ต่อ) 

ล าดับที่ อ าเภอ ชื่อ – ฉายา ต าแหน่ง ที่อยู่ 
๑๒ หนองบัวแดง พระครูรัตตปทุมคณารักษ์ เจ้าคณะอ าเภอ วัดใหม่ชัยมงคล 

  พระครูอินทธรรมธัช รองเจ้าคณะอ าเภอ วัดศรีธงชัย 
  พระครูสุวรรณจันทรังสี รองเจ้าคณะอ าเภอ วัดเขต 

๑๓ ภักดีชุมพล พระครูกัลยาณ์กิจจานุกูล เจ้าคณะอ าเภอ วัดลาดชุมพล 
๑๔ หนองบัวระเหว พระครูอนุรักษ์ชัยคุณ เจ้าคณะอ าเภอ วัดบ้านโนนม่วง 

  พระครูปริยัติญาณโสภณ รองเจ้าคณะอ าเภอ วัดหนองบัวระเหว 
๑๕ เนินสง่า พระครูอรรถธรรมโกศล เจ้าคณะอ าเภอ วัดบึงบริบูรณ์ 
๑๖ ซับใหญ่ พระครูวิบูลคุณากร รองเจ้าคณะอ าเภอ วัดสว่างวารี 

ที่มา : ปฏิทินศาสนา ๒๕๕๘ 
 

๒.๗.๓ จังหวัดบุรีรัมย์ 
จังหวัดบุรีรัมย์ตั้งอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างของประเทศไทย ระหว่างเส้นรุ้งที่ 

๑๔ องศา ๑๕ ลิปดาเหนือกับ ๑๕ องศา ๔๕ ลิปดาเหนือ เส้นแวงที่ ๑๐๒ องศา ๓๐ ลิปดากับ ๑๐๓ 
องศา ๔๕ ลิปดาตะวันออก ห่างจากกรุงเทพมหานครโดยทางรถยนต์ประมาณ ๔๑๒ กิโลเมตร ทาง
รถไฟประมาณ ๓๗๖ กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดและประเทศใกล้เคียงดังนี้ 

ทิศเหนือ  ติดต่อกับจังหวัดขอนแก่น จังหวัดมหาสารคาม และจังหวัดสุรินทร์ 
ทิศตะวันออก  ติดต่อกับจังหวัดสุรินทร์ 
ทิศใต้   ติดต่อกับจังหวัดสระแก้ว และประเทศกัมพูชา 
ทิศตะวันตก  ติดต่อกับจังหวัดนครราชสีมา 

จังหวัดบุรีรัมย์มีเนื้อที่รวม ๑๐,๓๒๒,๘๘๕ ตารางกิโลเมตร หรือ ๖,๔๕๑,๑๗๘,๑๒๕ ไร่ คิด
เป็นร้อยละ ๖.๑๑ ของพ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และร้อยละ ๒.๐๑ ของพ้ืนที่ประเทศ การ
ปกครองแบ่งออกเป็น ๒๓ อ าเภอ ประกอบด้วย (๑) อ าเภอเมืองบุรีรัมย์ (๒) อ าเภอบ้านด่าน (๓) 
อ าเภอประโคนชัย (๔) อ าเภอพุทไธสง (๕) อ าเภอนางรอง (๖) อ าเภอล าปลายมาศ (๗) อ าเภอสตึก 
(๘) อ าเภอแคนดง (๙) อ าเภอบ้านกรวด (๑๐) อ าเภอกระสัง (๑๑) อ าเภอละหานทราย (๑๒) อ าเภอ
คูเมือง (๑๓) อ าเภอหนองกี่ (๑๔) อ าเภอปะค า (๑๕) อ าเภอหนองหงส์ (๑๖) อ าเภอนาโพธิ์ (๑๗) 
อ าเภอพลับพลาชัย (๑๘) อ าเภอห้วยราช (๑๙) อ าเภอโนนสุวรรณ (๒๐) อ าเภอบ้านใหม่ชัยพจน์ 
(๒๑) อ าเภอช านิ (๒๒) อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ (๒๓) อ าเภอโนนดินแดง 
 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%95%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%89%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B7%E0%B8%AD
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%9E%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%88%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%89%E0%B8%A7
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B9%E0%B8%8A%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%A1%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%95%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%89%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B7%E0%B8%AD


 ๑๐๕ 

 
 

  แผนภาพที่ ๒.๔  แสดงแผนที่จังหวัดบุรีรัมย์๑๒๓  
 
 การแบ่งการปกครองคณะสงฆ์ในเขตปกครองคณะสงฆ์ ภาค ๑๑ ในจังหวัดบุรีรัมย์ มี
อ าเภอคณะสงฆ์  ๒๓ อ าเภอ  มีเจ้าคณะจังหวัด ๑ รูป รองเจ้าคณะจังหวัด ๒ รูป เจ้าคณะอ าเภอ ๒๓ 
รูป และรองเจ้าคณะอ าเภอ ๒๗ รูป ดังนี้๑๒๔ 
 

ตารางที่ ๒.๒๓  แสดงจ านวนพระสังฆาธิการระดับอ าเภอจังหวัดบุรีรัมย์ 

ล าดับที่ อ าเภอ เจ้าคณะอ าเภอ/รูป รองเจ้าคณะอ าเภอ/รูป 
๑ เมืองบุรีรัมย์ ๑ ๒ 
๒ บ้านด่าน ๑ - 
๓ ประโคนชัย ๑ ๒ 
๔ พุทไธสง ๑ ๑ 
๕ นางรอง ๑ ๑ 
๖ ล าปลายมาศ ๑ ๒ 

 

                                                           
๑๒๓แผนที่จังหวัดบุรีรัมย์ [ออนไลน]์. แหล่งท่ีมา : 

http://buriram.bru.ac.th/index.php/en/burirumdata/background/22-generalinfo  [๒๕ พฤศจิกายน 
๒๕๕๘].  
 ๑๒๔ส านักงานเจ้าคณะจังหวัดบุรีรัมย์, วัดกลาง  ต าบลในเมือง  อ าเภอเมืองบุรีรัมย์  จังหวัดบุรีรัมย์, [๑ 
ธันวาคม ๒๕๕๘]. 



 ๑๐๖ 

ตารางที่ ๒.๒๓  แสดงจ านวนพระสังฆาธิการระดับอ าเภอจังหวัดบุรีรัมย์ (ต่อ) 

ล าดับที่ อ าเภอ เจ้าคณะอ าเภอ/รูป รองเจ้าคณะอ าเภอ/รูป 
๗ สตึก ๑ ๒ 
๘ แคนดง ๑ ๑ 
๙ บ้านกรวด ๑ ๒ 

๑๐ กระสัง ๑ ๒ 
๑๑ ละหานทราย ๑ ๒ 
๑๒ คูเมือง ๑ ๒ 
๑๓ หนองก่ี ๑ ๒ 
๑๔ ปะค า ๑ ๑ 
๑๕ หนองหงส์ ๑ ๒ 
๑๖ นาโพธิ์ ๑ ๑ 
๑๗ พลับพลาชัย ๑ ๑ 
๑๘ ห้วยราช ๑ - 
๑๙ โนนสุวรรณ ๑ - 
๒๐ บ้านใหม่ชัยพจน์ ๑ ๑ 
๒๑ ช านิ ๑ - 
๒๒ เฉลิมพระเกียรติ ๑ - 
๒๓ โนนดินแดง ๑ - 
รวม ๒๓ ๒๓ ๒๗ 

รวมพระสังฆาธิการระดับอ าเภอ ๕๐ 

 
ตารางที่  ๒.๒๔  แสดงรายนามพระสังฆาธิการระดับจังหวัดและระดับอ าเภอจังหวัดบุรีรัมย์ 

ล าดับที ่ อ าเภอ ชื่อ – ฉายา ต าแหน่ง ที่อยู่ 
 จังหวัดบุรีรัมย์ พระราชปริยัติกวี เจ้าคณะจังหวัด วัดกลาง 
  พระศรีปริยัติธาดา รองเจ้าคณะจังหวัด วัดโพธิ์ย่อย 
  พระสุนทรธรรมเมธี ดร. รองเจ้าคณะจังหวัด วัดท่าสว่าง 

๑ เมืองบุรีรัมย์ พระครูโสภณธรรมโฆษิต เจ้าคณะอ าเภอ วัดหนองไผ่น้อย  
  พระครูโสภณรมณียกิจ รองเจ้าคณะอ าเภอ วัดทักษิณาวาส 
  พระครูอินทวนานุรักษ ์ รองเจ้าคณะอ าเภอ วัดอินทวนาราม 

 



 ๑๐๗ 

ตารางที่  ๒.๒๔  แสดงรายนามพระสังฆาธิการระดับจังหวัดและระดับอ าเภอจังหวัดบุรีรัมย์ (ต่อ) 
ล าดับที ่ อ าเภอ ชื่อ – ฉายา ต าแหน่ง ที่อยู่ 

๒ บ้านด่าน พระครูสถิตธรรมสาร เจ้าคณะอ าเภอ วัดบ้านกระหาด 
๓ ประโคนชัย พระครูสิริคณารักษ์ เจ้าคณะอ าเภอ วัดจ าปา 
  พระครูสุนทรชัยวัฒน์ รองเจ้าคณะอ าเภอ วัดกลาง 
  พระครูสิทธิญาณโสภณ รองเจ้าคณะอ าเภอ วัดพินทอง 

๔ พุทไธสง พระครูวิลาศธรรมคุณ เจ้าคณะอ าเภอ วัดโพนทอง 
  พระครูโชติรสโกศล รองเจ้าคณะอ าเภอ วัดเทพรังสรรค์ 

๕ นางรอง พระครูปริยัติภัทรคุณ เจ้าคณะอ าเภอ วัดสิงห์วงศ์ 
  พระครูประสิทธ์ิธรรมวัตร รองเจ้าคณะอ าเภอ วัดขุนก้อง 

๖ ล าปลายมาศ พระครูจินดาวรวัฒน์ เจ้าคณะอ าเภอ วัดจินดาราม 
  พระครูปิยธรรมทัศน์ รองเจ้าคณะอ าเภอ วัดโพธิ์ย่อย 
  พระมหาบุญเลิศ สนฺติกโร รองเจ้าคณะอ าเภอ วัดบุตาวงษ์ 

๗ สตึก พระครูอัมพวันธรรมวิสิฐ เจ้าคณะอ าเภอ วัดอัมพวัน 
  พระครูสิริธรรมเมธี รองเจ้าคณะอ าเภอ วัดประชาบูรณะ 
  พระมหาพรม  กิตฺติวณฺโณ รองเจ้าคณะอ าเภอ วัดสุกาวาส 

๘ แคนดง พระครโูสภณธรรมประสิทธ์ิ เจ้าคณะอ าเภอ วัดสว่างแคนทะเล 
  พระครูปริยัติวิริยาทร รองเจ้าคณะอ าเภอ วัดวารีมุขาราม 

๙ บ้านกรวด พระครูพิศาลสังฆกิจ เจ้าคณะอ าเภอ วัดใหม่สายตะกู 
  พระครูสุนทรกิจวิจารณ์ รองเจ้าคณะอ าเภอ วัดป่าบ้านกรวด 
  พระครูพัชรกิตติโสภณ รองเจ้าคณะอ าเภอ วัดโสภณวนาราม 

๑๐ กระสัง พระครูวิสุทธินันทสาร เจ้าคณะอ าเภอ วัดบ้านหนองแขม 
  พระครูปริยัติธรรมาภรณ์ รองเจ้าคณะอ าเภอ วัดห้วยส าราญ 
  พระครูปริยัติธีรคุณ รองเจ้าคณะอ าเภอ วัดทุ่งสว่าง 

๑๑ ละหานทราย พระครูบุญเขตวิชัย เจ้าคณะอ าเภอ วัดปานจัยนาราม 
  พระมหาเรืองฤทธิ์  สุธีโร รองเจ้าคณะอ าเภอ วัดป่าละหานทราย 
  พระครูพิทักษ์ศาสนกิจ รองเจ้าคณะอ าเภอ วัดโคกไม้แดง 

๑๒ คูเมือง พระครูบวรสมณวัตร เจ้าคณะอ าเภอ วัดสุพลศรัทธาราม 
  พระครูวีรสุธรรมาภรณ์ รองเจ้าคณะอ าเภอ วัดบ้านโจด 
  พระมหาบุญถิ่น ปุญฺญสิริ รองเจ้าคณะอ าเภอ วัดกลาง 

๑๓ หนองกี่ พระครูสุตกิตติสุนทร เจ้าคณะอ าเภอ วัดเย้ยปราสาท 
  พระครูสังวราภิราม รองเจ้าคณะอ าเภอ วัดโคกสูง 
  พระครูประพัฒน์กิจจาทร รองเจ้าคณะอ าเภอ วัดเวฬุนครราม 

 



 ๑๐๘ 

ตารางที่  ๒.๒๔  แสดงรายนามพระสังฆาธิการระดับจังหวัดและระดับอ าเภอจังหวัดบุรีรัมย์ (ต่อ) 
ล าดับที ่ อ าเภอ ชื่อ – ฉายา ต าแหน่ง ที่อยู่ 

๑๔ ปะค า พระครูสุกิจโกศล เจ้าคณะอ าเภอ วัดโพธิ์ย้อย 
  พระครูอุทัยสารคุณ รองเจ้าคณะอ าเภอ วัดโคกลอย 

๑๕ หนองหงส์ พระครูรัตนสราภิบาล เจ้าคณะอ าเภอ วัดหนองหงส์ 
  พระครูประสิทธ์ินวกร รองเจ้าคณะอ าเภอ วัดประสิทธาราม 
  พระครูสิริปัญญาธร รองเจ้าคณะอ าเภอ วัดเวฬุวนาราม 

๑๖ นาโพธิ ์ พระครูอมรบุญวัฒน์ เจ้าคณะอ าเภอ วัดอมราวาส 
  พระครูโพธิคุณากร รองเจ้าคณะอ าเภอ วัดสมศรี 

๑๗ พลับพลาชัย พระครูวิมลวรธรรม เจ้าคณะอ าเภอ วัดบุญช่วย 
  พระครูจันทศิริพิมล รองเจ้าคณะอ าเภอ วัดศิริมงคล 

๑๘ ห้วยราช พระครูประจิตรสีลคุณ เจ้าคณะอ าเภอ วัดสนวนนอก 
๑๙ โนนสุวรรณ พระครูสิริปริยัติธาดา เจ้าคณะอ าเภอ วัดสว่างโพธิ์ทองวราราม 

๒๐ บ้านใหม่ชัยพจน์ พระครูวิบูลธรรมธัช เจ้าคณะอ าเภอ วัดสระจันทร์ 
  พระครูประดิษฐ์โชติคุณ รองเจ้าคณะอ าเภอ วัดเทพประดิษฐ ์

๒๑ ช าน ิ พระครูถาวรธรรมประสุต เจ้าคณะอ าเภอ วัดโคกเพชร 
๒๒ เฉลิมพระเกียรติ พระครูภาวนาวิหารธรรม เจ้าคณะอ าเภอ วัดสุขส าราญ 
๒๓ โนนดินแดง พระครูนิเทศก์ธรรมคุณ เจ้าคณะอ าเภอ วัดโนนดินแดงใต้ 

ที่มา : ปฏิทินศาสนา ๒๕๕๘ 
 
 ๒.๗.๔ จังหวัดสุรินทร์ 
 จังหวัดสุรินทร์ตั้งอยู่ทางตอนล่างของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างลองติจูด ๑๐๓  
และ ๑๐๕ องศาตะวันออก ละติจูด ๑๕ และ ๑๖ องศาเหนือ มีพ้ืนที่ประมาณ ๘,๑๒๔.๐๕๖ ตาราง
กิโลเมตร หรือประมาณ ๕,๐๗๗,๕๓๕ ไร่ เท่ากับ ๔.๘ % ของพ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็น
พ้ืนที่เพ่ือการเกษตร ประมาณ ๓,๖๓๑,๔๒๑ ไร่ และเป็นเขตทุ่งกุลา ประมาณ ๕๗๖,๐๐๐ ไร่อยู่เขต
พ้ืนที่อ าเภอชุมพลบุรี ทั้ง ๙ ต าบล จ านวน ๔๐๐,๔๐๐ ไร่ อ าเภอท่าตูม ๓ ต าบล จ านวน ๑๗๕,๖๐๐ 
ไร่ คือ ต าบลโพนครก ทุ่งกุลา และพรมเทพ 
 อาณาเขตติดต่อ จังหวัดสุรินทร์ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ห่างจาก
กรุงเทพมหานคร ประมาณ ๔๕๐ กิโลเมตร 
   ทิศเหนือ             ติดต่อกับจังหวัดร้อยเอ็ด  และจังหวัดมหาสารคาม 
   ทิศตะวันออก       ติดต่อกับจังหวัดศรีสะเกษ 
   ทิศตะวันตก         ติดต่อกับจังหวัดบุรีรัมย์ 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%95%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%89%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B7%E0%B8%AD
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%B9%E0%B8%94
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%B9%E0%B8%94
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B8%B2


 ๑๐๙ 

   ทิศใต้ติดต่อกับจังหวัดอุดรมีชัย ราชอาณาจักรกัมพูชา ในพ้ืนที่ ๔ อ าเภอ คือ บัวเชด 
สังขะ กาบเชิง และพนมดงรัก ความยาวตลอดแนวชายแดนประมาณ ๙๐ กิโลเมตร  การปกครอง
แบ่งออกเป็น ๑๗ อ าเภอ ประกอบด้วย (๑) อ าเภอเมืองสุรินทร์ (๒) อ าเภอเขวาสินรินทร์ (๓) อ าเภอ
ศีขรภูมิ (๔) อ าเภอรัตนบุรี (๕) อ าเภอโนนนารายณ์ (๖) อ าเภอท่าตูม (๗) อ าเภอปราสาท (๘) อ าเภอ
กาบเชิง (๙) อ าเภอพนมดงรัก (๑๐) อ าเภอชุมพลบุรี (๑๑) อ าเภอจอมพระ (๑๒) อ าเภอสังขะ (๑๓) 
อ าเภอศรีณรงค์ (๑๔) อ าเภอสนม (๑๕) อ าเภอส าโรงทาบ (๑๖) อ าเภอบัวเชด (๑๗) อ าเภอล าดวน 
 

 
 

แผนภาพที่ ๒.๕  แสดงแผนที่จังหวัดสุรินทร์๑๒๕ 
 

 
 การแบ่งการปกครองคณะสงฆ์ในเขตปกครองคณะสงฆ์ ภาค ๑๑ ในจังหวัดสุรินทร์มี
อ าเภอคณะสงฆ์  ๑๗ อ าเภอ  มีเจ้าคณะจังหวัด ๑ รูป รองเจ้าคณะจังหวัด ๒ รูป เจ้าคณะอ าเภอ ๑๗ 
รูป และรองเจ้าคณะอ าเภอ ๑๘ รูป ดังนี้๑๒๖ 
 
 
 
 

                                                           
๑๒๕ แ ผ น ที่ จั ง ห วั ด สุ ริ น ท ร์  [อ อ น ไล น์ ]. แ ห ล่ งที่ ม า  : https://www.google.co.th/search                    

[๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๘].  
๑๒๖ส านักงานเจ้าคณะจังหวัดสุรินทร์,  วัดศาลาลอย (พระอารามหลวง)  ต าบลในเมือง  อ าเภอเมือง

สุรินทร์  จังหวัดสุรินทร์,  [๑ ธันวาคม  ๒๕๕๘]. 

https://www.google.co.th/search


 ๑๑๐ 

 

ตารางที่  ๒.๒๕  แสดงจ านวนพระสังฆาธิการระดับอ าเภอจังหวัดสุรินทร์ 

ล าดับที่ อ าเภอ เจ้าคณะอ าเภอ/รูป รองเจ้าคณะอ าเภอ/รูป 
๑ เมืองสุรินทร์ ๑ ๒ 
๒ เขวาสินรินทร์ ๑ - 
๓ ศีขรภูม ิ ๑ ๒ 
๔ รัตนบุรี ๑ ๒ 
๕ โนนนารายณ์ ๑ ๑ 
๖ ท่าตูม ๑ ๒ 
๗ ปราสาท ๑ ๒ 
๘ กาบเชิง ๑ - 
๙ พนมดงรัก ๑ - 

๑๐ ชุมพลบุรี ๑ ๑ 
๑๑ จอมพระ ๑ ๑ 
๑๒ สังขะ ๑ ๒ 
๑๓ ศรีณรงค์ ๑ - 
๑๔ สนม ๑ ๑ 
๑๕ ส าโรงทาบ ๑ ๑ 
๑๖ บัวเชด ๑ ๑ 
๑๗ ล าดวน ๑ - 
รวม ๑๗ ๑๗ ๑๘ 

รวมพระสังฆาธิการระดับอ าเภอ ๓๕ 

 
ตารางที่ ๒.๒๖  แสดงรายนามพระสังฆาธิการระดับจังหวัดและระดับอ าเภอจังหวัดสุรินทร์ 

ล าดับที่ อ าเภอ ชื่อ – ฉายา ต าแหน่ง ที่อยู่ 
 จังหวัดสุรินทร์ พระโสภณปริยัตยาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัด วัดพรหมสุรินทร ์
  พระศรีวิสุทธิคุณ ป.ธ.๙,ดร. รองเจ้าคณะจังหวัด วัดศาลาลอย 
  พระครูวิมลขันติธรรม รองเจ้าคณะจังหวัด วัดจุมพลสุทธาวาส 

๑ เมืองสุรินทร์ พระครูปริยัติกิจธ ารง เจ้าคณะอ าเภอ วัดกลางสุรินทร์ 
  พระครูอนุวัตปัญญาภรณ์ รองเจ้าคณะอ าเภอ วัดหนองบัว 
  พระครูปทุมสังฆการ รองเจ้าคณะอ าเภอ วัดประทุมเมฆ 

 



 ๑๑๑ 

ตารางที่ ๒.๒๖  แสดงรายนามพระสังฆาธิการระดับจังหวัดและระดับอ าเภอจังหวัดสุรินทร์ (ต่อ) 
ล าดับที ่ อ าเภอ ชื่อ – ฉายา ต าแหน่ง ที่อยู่ 

๒ เขวาสินรินทร์ พระครูประดิษฐ์ธรรมวัฒน์ เจ้าคณะอ าเภอ วัดพะเนารัตน์ 
๓ ศีขรภูมิ พระมหาเจริญสุข คุณวีโร(ป.ธ.๙) เจ้าคณะอ าเภอ วัดศรีวิหารเจริญ 
  พระครูบริหารชัยมงคล รองเจ้าคณะอ าเภอ วัดบ้านตรมไพร 
  พระครูวิมลศีขรคุณ รองเจ้าคณะอ าเภอ วัดกาเจาะ 

๔ รัตนบุรี พระครูบุญเขตวรคุณ เจ้าคณะอ าเภอ วัดอิสาณ 
  พระครูรัตนธรรมานุรักษ์ รองเจ้าคณะอ าเภอ วัดดอกจานรัตนาราม 
  พระครูประภัสร์สารธรรม รองเจ้าคณะอ าเภอ วัดทุ่งไทรขะยูง 

๕ โนนนารายณ์ พระครูศรีปริยัติวราภรณ์ เจ้าคณะอ าเภอ วัดปราสาทขุมดิน 
  พระครูมงคลรัตนาภิรักษ์ รองเจ้าคณะอ าเภอ วัดมณีวรรณ 

๖ ท่าตูม พระครูสิรพรหมสร เจ้าคณะอ าเภอ วัดโพธิศรีสว่าง 
  พระครูสังวรพรหมคุณ รองเจ้าคณะอ าเภอ วัดพรมเทพ 
  พระครูปริยัติวิสุทธิคุณ รองเจ้าคณะอ าเภอ วัดโพธิพฤกษาราม 

๗ ปราสาท พระครูพิพิธวรการ เจ้าคณะอ าเภอ วัดป่าห้วยเสนง 
  พระครูอนุสรณ์ปิยธรรม รองเจ้าคณะอ าเภอ วัดสามราษฎร์บ ารุง 
  พระครูประภัศร์นวกิจ รองเจ้าคณะอ าเภอ วัดตาเบา 

๘ กาบเชิง พระครูพรหมวิหารธรรม เจ้าคณะอ าเภอ วัดอุดมพรหมวิหาร 
๙ พนมดงรัก พระมหาวิศิต ธีรว โส (ป.ธ.๙) เจ้าคณะอ าเภอ วัดพรหมสุรินทร์ 

๑๐ ชุมพลบุรี พระครูกันตสีลากร เจ้าคณะอ าเภอ วัดประชาสังคม 
  พระครูสิริธรรมวิสิฐ รองเจ้าคณะอ าเภอ วัดแจ้งศรีโพธ์ิทอง 

๑๑ จอมพระ พระครูวิวิตธรรมวงศ์ เจ้าคณะอ าเภอ วัดป่าพุทธนิมิต 
  พระครูสิริปริยัติธ ารง รองเจ้าคณะอ าเภอ วัดจอมพระ 

๑๒ สังขะ พระครูพิทักษ์สังฆกิจ เจ้าคณะอ าเภอ วัดโพธาราม 
  พระครูวิศิษฎ์วิหารคุณ รองเจ้าคณะอ าเภอ วัดป่ าสั งฆพงษ์พิ ทั กษ์            

ธรรมาราม 
  พระครูสิริธีรญาณ รองเจ้าคณะอ าเภอ วัดศาลาลอย 

๑๓ ศรีณรงค์ พระครูจันทปัญญาภรณ์ เจ้าคณะอ าเภอ วัดป่าบ้านตรวจ 
๑๔ สนม พระครูประทีปธรรมวงศ์ เจ้าคณะอ าเภอ วัดสว่างโคกสะอาด 

  พระครูสุตกิตติวัฒน์ รองเจ้าคณะอ าเภอ วัดหนองพลับ 
๑๕ ส าโรงทาบ พระครูสุธรรมวรานุรักษ์ เจ้าคณะอ าเภอ วัดสหมิตรบ ารุง 

  พระมหาบุญชอบ ปุญฺญสาทโร รองเจ้าคณะอ าเภอ วัดศาลาลอย 
 

 



 ๑๑๒ 

ตารางที่ ๒.๒๖  แสดงรายนามพระสังฆาธิการระดับจังหวัดและระดับอ าเภอจังหวัดสุรินทร์ (ต่อ) 
ล าดับที ่ อ าเภอ ชื่อ – ฉายา ต าแหน่ง ที่อยู่ 

๑๖ บัวเชด พระครูโอภาสธรรมพิทักษ์ เจ้าคณะอ าเภอ วัดแสงสว่างราษฎร์บ ารุง 
  พระครูปัญญาสุธรรมนิเทศก์ เจ้าคณะอ าเภอ วัดศาลาลอย 

๑๗ ล าดวน พระครูศรีสุนทรสรกิจ เจ้าคณะอ าเภอ วัดศรีรัตนาราม 

ที่มา : ปฏิทินศาสนา ๒๕๕๘ 

๒.๘  งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 การศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการปกครองของพระ                 
สังฆาธิการระดับอ าเภอ ในเขตการปกครองคณะสงฆ์ ภาค ๑๑  ได้ศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพ่ือใช้
เป็นแนวทางในการก าหนดกรอบแนวคิดในการวิจัยและอธิบายข้อมูล ดังนี้ 
 ๒.๘.๑ งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนาประสิทธิภาพ  
  การศึกษาวิจัยเรื่องการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการปกครองของ               
พระสังฆาธิการระดับอ าเภอ  ในเขตการปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๑ ได้มีการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  
กับการพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ซึ่งในแต่ละเรื่องจะมีประเด็นที่หลากหลาย ดังต่อไปนี้ 
  อธิเทพ ผาทา๑๒๗  ได้วิจัยเรื่อง การศึกษารูปแบบและกระบวนการแก้ปัญหาใน
พระพุทธศาสนาเถรวาท : ศึกษาเฉพาะกรณีอธิกรณสมถะ ๗ และ กฎนิคหกรรมของมหาเถรสมาคม
ในพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๐๕ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบบที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ วิทยานิพนธ์นี้
ประสงค์ที่จะศึกษาเปรียบเทียบรูปแบบและกระบวนการแก้ไขปัญหา โดยอธิกรณสมถวิธีในสมัย
พุทธกาลกับกฎนิคหกรรมของมหาเถรสมาคม ภายใต้กรอบของพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๐๕ 
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบบที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ในเชิงการเปรียบเทียบเพ่ือที่จะหาข้อสรุปเกี่ยวกับรูปแบบและ
กระบวนการแก้ไขปัญหาอธิกรณ์ทั้งใน สมัยพุทธกาลและในสมัยปัจจุบันว่า มีความเหมือนหรือ
แตกต่างกันอย่างไร และจะได้น าเอาผลการศึกษานั้นไปปรับประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์กับสังคมสงฆ์ 
และพระพุทธศาสนาในประเทศไทยได้อย่างไรจากการศึกษาวิจัยมาทั้งหมด ผู้วิจัยได้พบข้อสรุปอัน
เป็นประโยชน์เกี่ยวกับแนวความคิดเรื่องรูปแบบและกระบวนการแก้ไขปัญหาโดยอธิกรณสมถวิธีใน
สมัยพุทธกาล และแนวความคิดเรื่องรูปแบบและกระบวนการแก้ไขปัญหาโดยกฏนิคหกรรม ใน
พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ ดังนี้ 

๑. อธิกรณสมถวิธี เป็นรูปแบบและกระบวนการแก้ไขปัญหาอธิกรณ์ที่มีวัตถุประสงค์ใน
การแก้ไขปัญหา พระธรรมวินัยใน ๒ เรื่องคือ เรื่องที่มีโทษและไม่มีโทษ เช่น ทั้งในด้านพิธีกรรมและ
                                                           

 ๑๒๗อธิเทพ ผาทา, “การศึกษารูปแบบและกระบวนการแก้ปัญหาในพระพุทธศาสนาเถรวาท : ศึกษาเฉพาะ
กรณีอธิกรณสมถะ ๗ และ กฎนิคหกรรมของมหาเถรสมาคมในพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๐๕ แก้ไขเพิ่มเติม 
(ฉบบที่  ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕”  วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัญฑิต (พระพุทธศาสนา), (บัณฑิตวิทยาลัย : 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2550). 
 



 ๑๑๓ 

การก่อความวุ่นวายภายในสังคมสงฆ์ ได้แก่ ปัญหา ๔ หมวด คือวิวาทาธิกรณ์อนุวาทาธิกรณ์              
อาปัตตาธิกรณ์และกิจจาธิกรณ์ ส่วนกฏนิคหกรรมของมหาเถรสมาคม เป็นรูปแบบและกระบวนการ
แก้ไขปัญหาพระธรรมวินัยที่มีวัตถุประสงค์ในการเข้าไป ระงับหรือแก้ไขปัญหาเฉพาะเรื่องที่มีโทษใน 
๒ หมวดคือ อนุวาทาธิกรณ์ อาปัตตาธิกรณ์เท่านั้น 

๒. อธิกรณสมถวิธี เป็นรูปแบบและกระบวนการแก้ไขปัญหาของพระธรรมวินัย ส่วนกฎ
นิคหกรรมของมหาเถรสมาคม เป็นรูปแบบและกระบวนการแก้ไขปัญหาตามกระบวนการพิจารณาคดี
ของรัฐ ซึ่งเป็นวิธีการทางกฎหมายไม่ใช่วิธีการตามแนวทางของพระธรรมวินัย แต่ก็มุ่งที่จะใช้ในการ
แก้ไขปัญหาพระธรรมวินัยเช่นกัน 

๓. อธิกรณสมถวิธี เป็นรูปแบบและกระบวนการแก้ไขปัญหา ที่ถือเอาพระธรรมวินัยเป็น
กรอบในการด าเนินการสูงสุด ส่วนกฏนิคหกรรมของมหาเถรสมาคม เป็นรูปแบบการแก้ไขปัญหา
อธิกรณ์ ที่ยึดรูปแบบตามกระบวนการยุติธรรมของรัฐภายใต้กฎหมายคณะสงฆ์คือพระราชบัญญัติ
คณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๐๕ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕. 

๔. อธิกรณสมถวิธี เป็นรูปแบบและกระบวนการแก้ไขปัญหา ที่มีผู้ด านินการคือสงฆ์โดย
มีพระวินัยธรเป็นประธาน ใช้อ านาจผ่านทางสังฆกรรมตามพระธรรมวินัย ส่วนกฏนิคหกรรมของมหา
เถรสมาคม เป็นรูปแบบการแก้ไขปัญหาอธิกรณ์ที่มีผู้ด าเนินการคือ ภิกษุผู้ด ารงต าแหน่งทางการ
ปกครองคณะสงฆ์ ตั้งแต่ระดับเจ้าอาวาสถึงมหาเถรสมาคม โดยแบ่งการพิจารณาออกเป็น ๒ ระดับ
คือ ระดับพระผู้พิจารณา และระดับคณะผู้พิจารณาซึ่งในระดับนี้ได้แบ่งการพิจารณาออกเป็น ๓ ชั้น
คือ (๑) การพิจารณาชั้นต้น (๒) การพิจารณาชั้นอุทธรณ์ (๓) การพิจารณาชั้นฎีกา 

๕. อุปสรรคและปัญหาของอธิกรณสมถวิธีคือ (๑) สงฆ์ผู้ด าเนินการไม่ปฏิบัติให้ถูกต้องตาม
พระธรรมวินัยเนื่องจากความไม่รู้ (๒) สังฆมณฑลไม่มีความเป็นเอกภาพเนื่องจากไม่เคารพในมติสงฆ์ (๓) ผู้
ละเมิดพระธรรมวินัยไม่มีความละอาย โง่เขลาและฝืนมติไม่เคารพการตัดสินของพระวินัยธรและสงฆ์ (๔) 
สังฆมณฑลขาดผู้น าที่เข้มแข็ง ส่วนอุปสรรคและปัญหาของกฎนิคหกรรมคือ (๑) บุคลากรผู้มีหน้าที่เป็นทั้ง
ผู้พิจารณาและคณะผู้พิจารณาไม่มีความรู้ทาง กฏหมายและพระธรรมวินัยเพียงพอท าให้การด าเนินการไม่
ถูกต้องตามขั้นตอนของ กฏนิคหกรรม (๒) ปัญหาความใกล้ชิดระหว่างพระผู้พิจารณา/ คณะผู้พิจารณากับ
ภิกษุผู้ตกเป็นจ าเลย (๓) ปัญหาการแทรกแซงโดยอ านาจรัฐ เป็นต้น 

๖. ในอนาคต ควรมีการประยุกต์รูปแบบและกระบวนการแก้ไขปัญหาคณะสงฆ์ให้
สอดคล้องกับพระธรรมวินัยและเหมาะสมกับยุคสมัย ด้วยการจัดการศึกษาเพ่ือให้คณะสงฆ์ทุกระดับมี
ความรู้เกี่ยวกับหลักพระธรรม วินัยและกฎหมายโดยเฉพาะวิธีการด าเนินการตามกระบวนการของ
พระราชบัญญัติและกฎนิคหกรรมรวมถึงกฏของมหาเถรสมาคมอ่ืนๆโดยการร่วมมือของ 
สถาบันการศึกษาและหน่วยงานด้านการปกครองคณะสงฆ์และรัฐบาลเพ่ือให้คณะสงฆ์ สามารถแก้ไข
ปัญหาได้อย่างรวดเร็ว๑๒๘ 
                                                           

๑๒๘อธิเทพ ผาทา, “การศึกษารูปแบบและกระบวนการแก้ปัญหาในพระพุทธศาสนาเถรวาท : ศึกษา
เฉพาะกรณีอธิกรณสมถะ ๗ และ กฎนิคหกรรมของมหาเถรสมาคมในพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๐๕ แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบบที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕”  วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต(พระพุทธศาสนา), (บัณฑิตวิทยาลัย : 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2550).  



 ๑๑๔ 

  นพรัตน์  พบลาภ  ได้วิจัยเรื่อง  การพัฒนารูปแบบการเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดและ
ด าเนินงานของวิทยาลัยพลศึกษา  โดยน าเอาเทคนิค DEA มาวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือเปรียบเทียบและ
ปรับประสิทธิภาพสัมพัทธ์ในการจัดและด าเนินงานของวิทยาลัยพลศึกษา  ผลการวิจัยพบว่า  ดัชนีที่มี
ความเหมาะสมกับวิทยาลัยพลศึกษาด้านการผลิตบัณฑิต ๗ ตัว  ด้านการวิจัย ๕ ตัว  ด้านการบริการ
วิชาการ ๕ ตัว  ด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ๔ ตัว  และสามารถจ าแนกเป็นตัวแปรปัจจัยการ
ผลิต ๑๒ ตัว  ตัวแปรการผลิต ๗ ตัว  ในการวิเคราะห์ประสิทธิภาพ พบว่า มีวิทยาลัย    พลศึกษาที่
ประสิทธิภาพสัมพันธ์ ๑๐๐% ในภารกิจการผลิตบุคลากร ๒ แห่ง  ด้านการวิจัย ๓ แห่ง  ด้านการ
บริการวิชาแก่สังคม ๓ แห่ง  ด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ๕ แห่ง  หากพิจารณารวมทั้ง ๔ 
ภารกิจ พบว่า  วิทยาลัยพลศึกษามีค่าประสิทธิภาพสัมพัทธ์ตั้งแต่ ๗๐% ขึ้นไป ๓ ภารกิจมีอยู่ ๓  
แห่ง  ๒ ภารกิจมีอยู่ ๕ แห่ง  ๑ ภารกิจมีอยู่ ๗ แห่ง๑๒๙   
 พระมหาวีระชัย ชยวีโร (มิตะสิทธิ์) ได้วิจัยเรื่อง  การพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการ 
ศาสนสมบัติวัดของคณะสงฆ์ไทย  ผลการวิจัยพบว่า  ๑) ในคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนามีขอบเขตของ
การครอบครองและจัดการทรัพย์สินที่เป็นศาสนสมบัติหรือทรัพย์สินของสงฆ์ที่เป็นส่วนรวมและ
จัดการไปตามหลักการทางพระธรรมวินัย  ๒) พระสงฆ์เองควรตระหนักว่าการบริหารจัดการศาสน
สมบัติ แม้จะอยู่ในอ านาจหน้าที่ แต่เป็นลักษณะของทางโลกซ่ึงมีปัญหาในข้อกฎหมายหลายประการที่
เกี่ยวข้อง ดังนั้น พระสงฆ์โดยเฉพาะที่เป็นพระสังฆาธิการต้องระมัดระวังและจัดการให้ตั้งอยู่บนฐาน
ของความสุจริตและโปร่งใส  ๓) ปัญหาในการจัดการศาสนสมบัติวัดของคณะสงฆ์ไทยนั้นพบว่าเป็นสิ่ง
ที่ยากจะหลีกเลี่ยง เพราะเป็นลักษณะตามธรรมชาติของกิจการทางโลกที่มีต้นตอของปัญหาจาก
คุณภาพและคุณธรรมของบุคลากร ดังนั้น ข้อเสนอที่ได้รับจากการประชุมกลุ่มและการสัมภาษณ์เชิง
ลึกพบว่า ต้องยึดหลักการท างานตามความถนัด และคัดเลือกคนให้เหมาะกับงาน ด้วยเหตุนี้ จึงควรให้
เจ้าอาวาสจัดหามืออาชีพมารับงานด้านศาสนสมบัติไปท าแทน ซึ่งจะท าให้พระสงฆ์ไม่ต้องมีภาระมา
ท างานด้านนี้ แต่จะได้รับประโยชน์จากภาระงานที่ต้องรับผิดชอบอยู่ ซึ่งอาจมีผลผลิตดีขึ้นกว่าเดิมก็
เป็นได ้วิธีนี้เป็นระบบเกื้อกูลที่มีคุณภาพที่ใช้อยู่ในวงการต่าง ๆ ของทางโลก๑๓๐ 
 พระอ านวย  หมอกเมฆ  ได้วิจัยเรื่อง  กลยุทธ์การบริหารวัดในพระพุทธศาสนาส าหรับ
เจ้าอาวาสวัดราษฎร์ในเขตหนเหนือ ภาค ๔  ผลการวิจัยพบว่า  โดยเฉลี่ยเจ้าอาวาสมีการปฏิบัติ
หน้าที่ดีมาก ซื่อสัตย์สุจริต บริหารวัดโปร่งใส แต่ยังให้ความส าคัญกับหลักความประหยัด ความคุ้มค่า 
และการท างานเป็นทีมน้อย จึงน าไปสู่การพัฒนากลยุทธ์ส าหรับเจ้าอาวาสวัดราษฎร์ เรียกว่า                 

                                                           

  ๑๒๙นพรัตน์  พบลาภ, “การพัฒนารูปแบบการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดและด าเนินงานของวิทยาลัย
พลศึกษา”, วิทยานิพนธ์ปริญญาศาสตรดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย,  ๒๕๔๐).    
 ๑๓๐พระมหาวีระชัย ชยวีโร, “การพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการศาสนสมบัติวัดของคณะสงฆ์ไทย”, 
วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต,  (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๖).   



 ๑๑๕ 

“ปัญจบริหาร” ประกอบด้วย (๑) กลยุทธ์การถือธรรมเป็นใหญ่  (๒) กลยุทธ์การป้องกันความเสื่อม
น าไปสู่ความเจริญรุ่งเรือง  (๓) กลยุทธ์ปฏิบัติหน้าที่ศีลธรรม  (๔) กลยุทธ์การท างานที่ดีให้ส าเร็จ
ความประสงค ์ และ (๕) กลยุทธ์การสงเคราะห์สิ่งอันเป็นความเอ้ือเฟ้ือเกื้อกูล๑๓๑ 
 พรเพ็ญ  ชัยคาริยะสกุล  ได้วิจัยเรื่อง  การด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานวัดในพุทธ
ศาสนา : ศึกษาเฉพาะกรณีวัดบึงพลาญชัย อ าเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด  ผลการวิจัยพบว่า วัด                 
บึงพลาญชัย อ าเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด ได้ด าเนินการตามเกณฑ์มาตรฐานวัดในพระพุทธศาสนาตาม
ระเบียบของเถรสมาคม กรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ พุทธศักราช ๒๕๐๗ เพ่ือพัฒนาวัดให้เป็นวัด
พัฒนาตัวอย่าง และได้แบ่งกิจกรรมของการพัฒนาวัดพัฒนาตัวอย่างออกเป็น ๕ ด้าน คือ ๑. บริเวณวัด 
เสนาสนะ และถาวรวัตถุ ทางวัดได้ด าเนินการปฏิบัติด้วยความวิริยะอุตสาหะ มีกุฏิวิหาร เสนาสนะ 
ตลอดจนสิ่งปลูกสร้างภายในที่มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาด สวยงาม มั่นคงแข็งแรงดี  ๒. การ
บริหารวัดและการปกครอง ได้ด าเนินตามระบอบประชาธิปไตย และได้เป็นวิทยากรไปอบรมผู้บริหารของ
หน่วยงานต่าง ๆ เป็นประจ า  ๓. การดูแลและการจัดศาสนสมบัติ ทางวัดได้ยึดเกณฑ์ด าเนินการตาม
เกณฑ์มาตรฐานวัดพัฒนาตัวอย่าง คือ การจัดท าทะเบียนอสังหาริมทรัพย์ ทะเบียนครุภัณฑ์ จัดเก็บดูแล
รักษาหนังสือส าคัญเกี่ยวกับกรรมสิทธิ์ที่ดินของวัด  ๔. การศึกษาอบรมและเผยแพร่ ส่งเสริมให้มีการ
ปฏิบัติตามหลักธรรมค าสอนในพระพุทธศาสนา เช่น การละความชั่ว การท าความดี และการท าจิตใจให้
บริสุทธิ์  ๕. การสาธารณสงเคราะห์ ทางวัดได้จัดให้มีการมอบทุนการศึกษาทุก ๆ ปี และได้สร้างศาสน
สมบัติที่ท าให้เกิดประโยชน์ต่อพุทธศาสนา เช่น หอพระไตรมิ่งเมือง  วัดบึงพลาญชัยได้ปฏิบัติตามเกณฑ์
มาตรฐานวัดในพระพุทธศาสนาทุกด้านได้ในระดับมาก๑๓๒ 
 อาธาดา สุดเส้นผม  ได้วิจัยเรื่อง  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามหลักพุทธธรรมของ
กรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน  ผลการวิจัยพบว่า  ๑) ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีระดับความคิดเห็น
ต่อการพัฒนากรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน โดยรวมในแต่ละด้านอยู่ในระดับปานกลาง  เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือการพัฒนาด้านการบริหาร  ระดับค่าที่
เหลืออยู่ในระดับปานกลางทั้ง ๘ ด้าน ได้แก่ ๑. ด้านความรู้ทั่วไป ๒. ด้านความรู้และทักษะเฉพาะงาน 
๓. ด้านคุณสมบัติส่วนตัว  ๔. ด้านคุณธรรมจริยธรรม ๕. ด้านทาน ๖. ด้านปิยวาจา ๗. ด้านอัตถจริยา  
๘. ด้านสมานัตตตา   ๒) หลักพุทธธรรม แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวข้องกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ของกรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์กรมธุรกิจพลังงานเป็น

                                                           

 ๑๓๑พระอ านวย หมอกเมฆ,  “กลยุทธ์การบริหารวัดในพระพุทธศาสนาส าหรับเจ้าอาวาสวัดราษฎร์ใน
เขตหนเหนือ ภาค ๔”, วิทยานิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยภาคกลาง, ๒๕๕๓).    
  ๑๓๒พรเพ็ญ  ชัยคาริยะสกุล,  “การด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานวัดในพุทธศาสนา : ศึกษาเฉพาะ
กรณีวัดบึงพลาญชัย อ าเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด”,  รายงานการวิจัย, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
, ๒๕๔๓), หน้า ๒. 



 ๑๑๖ 

ทรัพยากรที่ทรงคุณค่า สามารถด าเนินธุรกิจพลังงานได้อย่างมีประสิทธิผลอย่างแท้จริงการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ของกรมธุรกิจพลังงานมุ่งเน้นตามยุทธศาสตร์ของส านักงาน ก.พ. (สมรรถนะหลักการ
สั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ) และยุทธศาสตร์ของพนักงานเป็นหลัก ไม่ได้เน้นการพัฒนาตาม
แนวสังคหวัตถุ ๔  เป็นเรื่องของแต่ละบุคคลที่ได้รับการสั่งสมอบรมจากครอบครัว  หรือครูบาอาจารย์  
การใช้หลักพุทธธรรมสามารถท าได้เฉพาะผู้ที่เปิดใจให้กว้างรับฟังเหตุผล มีคุณธรรม จริยธรรมและ
ความยุติธรรมเท่านั้น  ถ้าภายในหน่วยงานมีบุคลากรดังกล่าวน้อย ก็ไม่สามารถน าหลักพุทธธรรมมา
ใช้ให้ก่อประโยชน์ได้   ๓) รูปแบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของกรมธุรกิจพลังงาน กระทรวง
พลังงานตามหลักพุทธธรรมสามารถด าเนินการพัฒนาได้ตามองค์ประกอบส่วนที่ส าคัญแนวหลักพุทธ
ธรรมของกรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน ตาม Model ที่ค้นพบ ดังนี้ การพัฒนากรมธุรกิจ
พลังงาน กระทรวงพลังงานตามนโยบายขององค์กรต้องท าอย่างมีแบบแผนและเป็นระบบ ตาม
หลักสังคหวัตถุ ๔ ได้แก่ ด้านทาน ด้านปิยวาจา ด้านอัตถจริยา ด้านสมานัตตตา และองค์ประกอบ
ด้านบรรยากาศ ด้านปฏิสัมพันธ์ ด้านการอบรม ด้านการปฏิบัติ ด้านกายภาพ ด้านสิ่งแวดล้อม ด้าน
การบริหาร ด้านการจัดการ จึงท าให้องค์กรมีความเจริญอย่างยั่งยืน๑๓๓  
 พระเทพปริยัติเมธี (สฤษฏิ์ สิริธโร) ได้วิจัยเรื่อง กระบวนการสร้างความปรองดองใน
สังคมไทยตามรูปแบบพุทธวิธีการช าระอธิกรณ์ การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ ๑) เพ่ือศึกษาหลักพุทธ
ธรรมในคัมภีร์พระไตรปิฎก อรรถกถา วรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา และผลงานวิชาการเกี่ยวกับ
พุทธวิธีการช าระอธิกรณ์ ๒) เพ่ือศึกษากระบวนการสร้างความปรองดองที่ปรากฏในบริบทของสังคม
โลกและสังคมไทย และ ๓) เพ่ือก าหนดรูปแบบกระบวนการสร้างความปรองดองในสังคมไทยตาม
รูปแบบพุทธวิธีช าระอธิกรณ์ ผลการวิจัย พบว่า 

 ๑. หลักพุทธธรรมได้แบ่งประเภทปัญหาของความขัดแย้ง (อธิกรณ์) ไว้ ๔ ประเภท คือ ๑) 
การทะเลาะวิวาทกันเรื่องพระธรรมวินัย เรียกว่า วิวาทาธิกรณ์  ๒) การใส่ร้ายป้ายสี ฟ้องร้องกันด้วย
เรื่องอันหาเหตุมิได้ เรียกว่า อนุวาทาธิกรณ์  ๓) ปัญหาการละเมิดกฎเกณฑ์น้อยใหญ่ เรียกว่า อาปัต
ตาธิกรณ์  ๔) เรื่องพิธีกรรมและปัญหาการลงโทษผู้กระท าให้ส านึกผิด เรียกว่า กิจจาธิกรณ์ ซึ่งปัญหา
ความขัดแย้ง ๔ ประเภทนี้สามารถแก้ไขหรือระงับยับยั้งได้โดยวิธีการ ๗ อย่าง (อธิกรณสมถะ) 
กล่าวคือ  ๑) วิธีการระงับในที่พร้อมหน้า ๒) วิธีการระงับโดยถือเอาสติเป็นหลัก  ๓) วิธีการระงับ
ส าหรับผู้หายจากเป็นบ้า  ๔) วิธีการระงับโดยลงโทษตามที่ผู้กระท าผิดรับสารภาพ ๕) วิธีการระงับ
โดยการตัดสินลงโทษตามความผิด  ๖) วิธีการตัดสินตามเสียงข้างมาก  ๗) วิธีการประนีประนอม    
ทั้งสองฝ่าย 

                                                           
๑๓๓อาธาดา สุดเส้นผม,  “การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามหลักพุทธธรรมของกรมธุรกิจพลังงาน กระทรวง

พลังงาน”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์), (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗).   



 ๑๑๗ 

 ๒. กระบวนการสร้างความปรองดองที่ปรากฏในบริบทของสังคมโลกและสังคมไทย เมื่อ
กล่าวโดยรวมคือ ๑) การเยียวยาทางจิตใจ ๒) การใช้กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ ๓) การเล่า
ความจริง ๔) การชดเชย ซึ่งกระบวนการเหล่านี้สามารถน ามาใช้ได้ระดับหนึ่งแต่ยังไม่สามารถสร้าง
ความปรองดองและระงับยับยั้งปัญหาความขัดแย้งในสังคมไทยได้ทั้งหมดโดยสิ้นเชิง 

 ๓. รูปแบบการสร้างความปรองดองในสังคมไทยโดยการประยุกต์น าพุทธวิธีการช าระ
อธิกรณ์มาใช้ในสังคมไทยให้บังเกิดผลได้อย่างแท้จริงนั้น  รูปแบบพุทธวิธีการช าระอธิกรณ์ที่น ามา
ประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาความขัดแย้ง ในสังคมไทยที่น าไปสู่การสร้างความปรองดองนั้น ถือว่า
หลักการและวิธีการทางพระพุทธศาสนา เน้นวิธีการป้องกันไม่ให้เกิดความขัดแย้ง โดยอาศัยหลักพุทธ
ธรรมประกอบด้วย หลักปธาน ๔ หลักสาราณียธรรม ๖ หลักขันติธรรม หลักอภัยธรรม หลักสามัคคี
ธรรม หลักอปริหานิยธรรม ๗หลักสัปปุริสธรรม หลักทิศ ๖ หลักสังคหวัตถุธรรม ๔ หลักพรหมวิหาร
ธรรม ๔ หลักอคติ ๔ หลักฆราวาสธรรม ๔ และหลักของศีล ๕ ซึ่งหลักพุทธธรรมเหล่านี้สามารถน าไป
เป็นฐานหรือเครื่องมือในการเยียวยาทางจิตใจ การใช้กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ การเล่า
ความจริงและการชดเชย เพ่ือส่งเสริมความเข้มแข็งในกระบวนการสร้างความปรองดองในสังคมไทย
ได้อย่างมั่นคงและบังเกิดสันติสุขพร้อมทั้งความเจริญรุ่งเรืองให้แก่สังคมไทยต่อไป๑๓๔ 
 พระมหาศรณชัย  มหาปุญฺโ  (การะเวก)  ได้วิจัยเรื่อง  การพัฒนาการบริหารกิจการ
คณะสงฆ์ของพระสังฆาธิการในยุคโลกาภิวัตน์  ผลการวิจัยพบว่า  การบริหารกิจการคณะสงฆ์ของ
พระสังฆาธิการในยุคโลกาภิวัตน์ จ านวน ๖ ด้าน ได้แก่  ด้านการปกครอง ในรูปแบบ เดิม ๆ มีการ
ประชุมเพ่ืออบรมพระสังฆาธิการตามมติมหาเถรสมาคม หรือการจัดหลักสูตรในระยะสั้น ๆ เท่านั้น จึง
ควรมีองค์กรหรือสถาบันที่เป็นหน่วยงานรับผิดชอบเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพ มีการกระจายอ านาจ 
ประสานสร้างประโยชน์ สร้างเครือข่ายให้เกิดความร่วมมือทุกภาคส่วน  ด้านการ ศาสนศึกษามีการ
บริหารจัดการทางด้านการศึกษาที่ยังคงไว้ซึ่งพระธรรมวินัย แต่มีการศึกษาพระปริยัติธรรมสายสามัญ
หรือการศึกษาในมหาวิทยาลัยมากขึ้น จึงควรให้ความส าคัญในด้านการศึกษาพระปริยัติธรรมทั้งแผนก
ธรรมและบาลี ปรับปรุงกฎระเบียบการจัดการการศึกษาให้เข้ากับยุคสมัย  วางนโยบายให้ไปใน
ทิศทางเดียวเพ่ือให้เกิดเอกภาพทางการศึกษา พร้อมสร้างแรงจูงใจให้เห็นความส าคัญในการเรียนบาลี
เพ่ือน าไปประพฤติปฏิบัติเป็นแบบอย่างที่ดีต่อไป   ด้านการศึกษาสงเคราะห์มีการบริหารจัดการ
ทางด้านการศึกษาโดยมุ่งเน้นการสงเคราะห์ประชาชนให้ได้รับการศึกษาทางพระธรรมวินัยควบคู่ไป
กับการปฏิบัติ จึงควรสนับสนุนให้มีการศึกษาทางธรรมแก่เยาวชนและประชาชนทั่วไปให้มีความรู้
ในทางธรรมเพ่ือปลูกฝังคุณธรรมให้แก่เยาวชนและประชาชนทั่วไป และควรมีการระดมความคิดใน

                                                           
๑๓๔พระเทพปริยัติเมธี (สฤษฏิ์ สิริธโร), กระบวนการสร้างความปรองดองในสังคมไทยตามรูปแบบพุทธ

วิธีการช าระอธิกรณ์, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์), (บัณฑิตวิทยาลัย : 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,๒๕๕๗). 



 ๑๑๘ 

เบื้องต้นในระดับจังหวัดเพ่ือศึกษาปัญหา อุปสรรค จุดเด่น จุดด้อยของแต่ละจังหวัด และเป็นมติของ
จังหวัดแล้วน ามารวมความคิดเป็นระดับภาคต่อไป   ด้านการเผยแผ่มีการพัฒนาให้พระสังฆาธิการมี
ความก้าวหน้าในการเผยแผ่และทักษะการใช้ภาษาของสมัยปัจจุบัน มีความพร้อมทั้งในการพูด เทศน์ 
การบรรยาย การเขียนและพิมพ์ต าราทางพระพุทธศาสนา และแต่งต าราทางวรรณคดี วรรณกรรม 
ต าราวิชาการ รวมถึงมีการมุ่งเน้นให้ประชาชนมีน าการปฏิบัติธรรมที่ถือว่าเป็นการสั่งสอนในภาค
ทฤษฏีและปฏิบัติที่ควบคู่กันไป จึงควรมีแผนระยะสั้นและแผนระยะยาวในการฝึกอบรมผู้น าสงฆ์ทั้ง
ภาคทฤษฎีและปฏิบัติด้วยการจัดให้มีการรับฟังนโยบาย หลักการเผยแผ่ และฝึกพูด เทศน์ บรรยาย 
และผลิตสื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในรูปแบบต่าง ๆ เพ่ือที่จะได้ท างานเผยแผ่เชิงรุกได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ   ด้านสาธารณูปการปัจจุบันมี ๒ รูปแบบ คือ ๑) การพัฒนาตามก าลังศรัทธาของ
พุทธศาสนิกชน โดยไม่ได้มีการวางแผนเอาไว้ล่วงหน้า ซึ่งในปัจจุบันมีอยู่มาก  และ ๒) การพัฒนาโดย
การศึกษาและวางแผนการก่อสร้างสิ่งต่าง ๆ ภายในวัดเพ่ือให้เหมาะสมกับสถานที่ จึงควรมีการจัดท า
แผนแม่บทในการพัฒนาวัด ศึกษารายละเอียดของงานสาธารณูปการ การบริหารจัดการวัดด้วยความ
โปร่งใส การบูรณปฏิสังขรณ์โบราณสถาน โบราณวัตถุ ควรอนุรักษ์ศิลปะของท้องถิ่น รูปแบบการ
ก่อสร้างตามภูมิภาคตามความเหมาะสมตามอัตลักษณ์ของพ้ืนที่นั้น ๆ และต้องค านึงถึงประโยชน์ใช้
สอยต่าง ๆ ก าลังความสามารถของเจ้าอาวาส  ในอนาคตน่าจะมีการระดมทุนหรือตั้งธนาคาร
พระพุทธศาสนา เพ่ือเปิดโอกาสให้วัดเล็ก ๆ ที่มีการก่อสร้างแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการก่อสร้างให้
ได้มีโอกาสได้กู้ยืมเพ่ือในการก่อสร้างสาธารณูปการของวัดให้มีประสิทธิภาพ และได้เกิดความรวดเร็ว
ในการก่อสร้าง เพ่ือพัฒนาวัดให้เป็นศูนย์รวมจิตใจของพุทธศาสนิกชนและศูนย์กลางทางการศึกษา
และการพัฒนาของชุมชน    ด้ านการสาธารณ สงเคราะห์  การด าเนิ นกิจการเพ่ือให้ เป็ น
สาธารณประโยชน์ ปัจจุบันมีการช่วยเหลือประชาชนโดยอยู่บนพ้ืนฐานของจิตเมตตา พระสงฆ์จึงควร
มีบทบาทด้วยการเสนอแนะให้เกิดความคิดริเริ่มแก่ชาวบ้านว่าในชุมชนมีอะไรที่จะท าให้เกิดประโยชน์
แก่ส่วนรวม โดยท าหน้าที่เหมาะสมกับบทบาท ค านึงถึงความเหมาะสมและกาลเทศะและไม่ขัดต่อ
พระธรรมวินัย เป็นผู้น าในการเสียสละ แสดงภาวะในการเป็นผู้น าที่มีอยู่ให้ประจักษ์แก่คณะสงฆ์และ
ประชาชน ด้วยการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพไปสู่ยุคโลกาภิวัตน์๑๓๕ 
  พระครูวิสุทธานันทคุณ (สุรศักดิ์ วิสุทฺธาจาโร) ได้วิจัยเรื่อง การบริหารจัดการวัดเพ่ือ
ความมั่นคงแห่งพระพุทธศาสนา   ผลการวิจัยพบว่า   
  ๑. การบริหารจัดการวัดของคณะสงฆ์ ในยุคสถานการณ์ปัจจุบันนี้ ผู้บริหารคณะสงฆ์
ย่อมมีการพัฒนาการด้านเทคโนโลยี บูรณาการด้วยหลักพุทธธรรมนาการบริหาร/การปกครองไป

                                                           

       ๑๓๕พระมหาศรณชัย  มหาปุญฺโ  (การะเวก), “การพัฒนาการบริหารกิจการคณะสงฆ์ของพระ             
สังฆาธิการในยุคโลกาภิวัตน์”, วิทยานิพนธ์ปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์), 
(บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗).  



 ๑๑๙ 

พร้อมกับความเจริญ และมีกฎหมาย พระราชบัญญัติ ข้อบังคับ ระเบียบต่างๆ มาเกื้อกูลพระธรรม
วินัย โดยเฉพาะการบริหาร/การปกครองวัดมีรูปแบบที่แตกต่างไปจากสมัยก่อนมาก เช่น ด้านการ
ปกครอง ด้านการเผยแผ่ ด้านการศึกษา ด้านการศึกษาสงเคราะห์ ด้านการสาธารณสงเคราะห์ ด้าน
สาธารณูปการมีรูปแบบที่ปฏิบัติชัดเจนมากยิ่งขึ้น ดังนั้น รูปแบบแนวคิดและวิธีการในการบริหาร
จัดการวัด ชื่อว่ามีส่วนส าคัญยิ่งในการบริหารจัดการให้องค์กรคณะสงฆ์ให้มีประสิทธิภาพประสิทธิผล 
ฉะนั้นผู้ที่จะเป็นผู้น าในการบริหาร/การปกครองวัดและคณะสงฆ์ในยุคปัจจุบันนี้ต้องเป็นผู้ที่มี
วิสัยทัศน์ มีความรู้ ความสามารถ ความเสียสละ และยอมรับความคิดเห็นของผู้อ่ืน ตลอดจนเป็นผู้
เพียบพร้อมด้วยจริยาวัตรข้อปฏิบัติ เป็นที่ยอมรับของคณะสงฆ์และสังคมโดยรวม และที่ส าคัญจะต้อง
เป็นนักปกครองที่มีความซื่อสัตย์ยุติธรรม ต้องเว้นจากความมีอคติทั้งปวง ตั้งมั่นในหลักพรหมวิหาร
ธรรมเป็นแกนหลักของการบริหาร/การปกครองอยู่เสมอ วัดในซึ่งเป็นฐานรากอันส าคัญของคณะสงฆ์
และพระพุทธศาสนาก็จะเกิดความม่ันคง นั่นย่อมส่งผลให้พระพุทธศาสนามีความเจริญมั่นคง  
  ๒. การบริหารจัดการวัดขององค์กรคณะสงฆ์ภาค ๑๕ มีประเด็นส าคัญ ๗ ประการ 
ได้แก่ ด้านระบบและรูปแบบในการบริหารจัดการวัด ปัญหาด้านผู้น าในการบริหารจัดการวัด ด้านการ
จัดบุคลากรในการบริหารจัดการวัด ด้านงบประมาณในการบริหารจัดการวัด ด้านเทคโนโลยีและ
อุปกรณ์ในการบริหารจัดการวัด ด้านสภาพแวดล้อมโบราณวัตถุ/พุทธศิลป์/อาคารสถานที่/ภูมิทัศน์
ธรรมชาติ และปัญหาความสัมพันธ์กับชุมชนและหน่วยงานของรัฐ อันเป็นปัญหาที่ส าคัญใหญ่หลวง
ส าหรับวัดและคณะสงฆ์ในภาค ๑๕  
  ๓. การบริหารจัดการวัดเพ่ือความมั่นคงแห่งพระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์ภาค ๑๕ ใน
การบริหารกิจการงานคณะสงฆ์ทั้ง ๖ ด้าน คือ ๑) ด้านการปกครอง ๒) ด้านการศาสนศึกษา ๓) ด้าน
การเผยแผ่ ๔) ด้านการศึกษาสงเคราะห์ ๕) ด้านการสาธารณูปการ และ ๖) ด้านการสาธารณ
สงเคราะห์ แบบ 5M ได้แก่ (๑) บุคคล (M1 : Man) (๒) เงิน (M2 : Money) (๓) วัสดุอุปกรณ์ (M3 : 
materials) (๔) การจัดการ (M4 : Management) และ (๕) คุณธรรม (M5 : Moral) เป็นการบริหาร
จัดการวัดที่เหมาะสมดีงามมีประสิทธิภาพขึ้นอยู่กับความสามารถในการบริหารจัดการของพระภิกษุ
สามเณรภายในวัดเป็นส าคัญ เจ้าอาวาส ซึ่งเป็นผู้ปกครองคณะสงฆ์ระดับต้นซึ่งมีหน้าที่ในการบริหาร
จัดการวัดในด้านต่าง ๆ เจ้าอาวาส ซึ่งเป็นผู้น าเบื้องต้นนับเป็นปัจจัยส าคัญในการน าองค์กรไปสู่
เป้าหมายแห่งความส าเร็จ ทั้งนี้ เพราะเจ้าอาวาสเป็นผู้ที่มีบทบาทส าคัญในการตัดสินใจ ก าหนด
นโยบายและบริหารบุคลากรในองค์กรให้ท างานอย่างมีประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติงานของบุคลากร
จ าเป็นจะต้องมีความสามัคคีและท างานให้สอดคล้องสัมพันธ์กันระหว่างผู้น าและผู้ตาม เจ้าอาวาสนั้น
มีภารกิจการบริหารจัดการวัดตามอ านาจหน้าที่ของเจ้าอาวาสตามภารกิจของคณะสงฆ์ ๖ ด้านคือ 
ด้านการปกครอง ด้านการเผยแผ่ศาสนธรรม ด้านการศาสนศึกษา ด้านการศึกษาสงเคราะห์ ด้านการ
สาธารณูปการ และด้านการสาธารณสงเคราะห์ เจ้าอาวาสที่มีความสามารถพิเศษเฉพาะตัวมีภาวะ
ผู้น า มีกระบวนการและวิธีปฏิบัติงาน สร้างความสัมพันธ์กับชุมชน รวมทั้งมีการพัฒนาตนเองให้
สมบูรณ์พร้อมในด้านพระธรรมวินัย จะส่งผลโดยตรงต่อศรัทธาความเชื่อถือของพุทธศาสนิกชน ซึ่งจะ
ช่วยให้การปฏิบัติศาสนกิจทุกอย่างบรรลุตามวัตถุประสงค์โดยง่าย เจ้าอาวาสจึงต้องมีภารกิจที่ต้อง
รับผิดชอบต่อการบริหารจัดการวัดในทุก ๆ ด้าน โดยให้พระภิกษุสามเณรในวัดทุกรูปได้ศึกษาและ
ปฏิบัติอย่างเต็มความสามารถ ให้เกิดประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคล้องกับกรมการศาสนา กล่าวว่า การ



 ๑๒๐ 

บริหารวัด คือการปกครองบังคับบัญชาก ากับดูแล แนะน า สั่งสอนภิกษุสงฆ์ สามเณร และฆราวาสผู้
อยู่ในวัดให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย ให้อยู่ในศีลธรรมอันดี และดาเนินกิจกรรมโครงการต่าง ๆ 
ของวัด ให้สาเร็จด้วยดีมีประสิทธิภาพสูงสุด เจ้าอาวาสจึงต้องมีภารกิจที่ต้องรับผิดชอบต่อการบริหาร
จัดการวัดทุกด้าน โดยให้พระภิกษุสามเณรในวัดทุกรูปได้ศึกษาและปฏิบัติอย่างเต็มความสามารถ 
และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด การบริหารจัดการวัดที่ดีมีคุณภาพจึงเป็นหลักท า ให้พระพุทธศาสนามี
ความมั่นคงยั่งยืนสืบต่อไป๑๓๖ 
 พระครูสุตธรรมพิทักษ์ (น้ าผึ้ง สุธมฺโม) ได้วิจัยเรื่อง การพัฒนาการปกครองคณะสงฆ์ใน
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาสภาพปัญหาอุปสรรคการปกครองคณะสงฆ์ใน
ปัจจุบัน ๒) เพ่ือศึกษาหลักพุทธธรรม แนวคิดและทฤษฎีที่เหมาะสมกับการปกครองคณะสงฆ์  และ                
๓) เพ่ือศึกษาแนวทางการพัฒนาการปกครองคณะสงฆ์ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ผลการวิจัยพบว่า  
 1. สภาพทั่วไป ปัญหาอุปสรรคในการปกครองคณะสงฆ์ เป็นดังนี้ ๑) บุคลากร: ปัญหา
การขาดแคลนบุคลากร  ๒) การเงิน: บุคลากรไม่ตั้งใจท างานเพราะขาดแรงกระตุ้น แนวทางการ
พัฒนาการระดมทุนทรัพย์   มีการหารายได้เข้ามา   ซึ่งเป็นการระดมทุนในเทศกาลส าคัญ ๆ ๓) วัสดุ
อุปกรณ์: วัสดุอุปกรณ์เครื่องใช้ภายใน เป็นสิ่งของส าคัญในการท างานในส านักงานแต่ละวัด ถ้าสิ่งของ
ดังกล่าวมาไม่เพียงพอ ทางวัดก็ควรจะด าเนินการหาเจ้าภาพในการจัดการวัสดุอุปกรณ์ให้พร้อม               
๔) วิธีการจัดการ: ควรจะมีการฝึกฝนอบรมพัฒนาบุคลากรพระสังฆาธิการบ่อย ๆ ควรจะมีการจัดทุน
ทรัพย์เพ่ือการด าเนินการปกครองให้พร้อม จัดหาสิ่งของเครื่องใช้ในส านักงานให้พร้อม ถ้าทางวัดมี
ปัจจัยด าเนินการได้ระดับน้อยก็ควรจะขอความอนุเคราะห์จากหน่วยงานอ่ืนๆ ที่มีปัจจัยสามารถให้
ความอุปถัมภ์ได้  
 2. หลักพุทธธรรม แนวคิด และทฤษฎีที่เหมาะสมกับการปกครองคณะสงฆ์ในจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ คือ หลักอปริหานิยธรรม ๗ ดังนี้ ๑) ด้านหมั่นประชุมเนืองนิตย์  พระสังฆาธิการส่วน
ภูมิภาคตั้งแต่เจ้าคณะภาค เจ้าคณะจังหวัด จนถึงเจ้าอาวาส ควรจะมีการประชุมตามมติของเถร
สมาคม ถือว่าเป็นการประชุมรับนโยบาย ปรึกษา แนะน า แก้ไขทุกปัญหา ทุกระดับ เป็นแนวทาง
เดียวกันตลอดสาย ควรจะมีการรายงานการประชุมในทุกระดับให้ผู้บังคับบัญชาได้รับทราบด้วย ควร
จะมีการจัดการประชุมอย่างต่อเนื่องในหมู่ผู้บริหารพระสังฆาธิการ ๒) พร้อมเพรียงกันประชุม ต้อง
เคารพกฎระเบียบ มีมารยาทที่ดีในการประชุม เคารพประธานในการประชุม ๓) ไม่บัญญัติสิ่งที่
พระพุทธเจ้าไม่ทรงบัญญัติ ผู้ปกครองคณะสงฆ์ควรจะปฏิบัติตามหลักพระธรรมวินัย และกฎหมาย
ของบ้านเมือง ๔) ภิกษุเหล่าใดเป็นผู้ใหญ่เคารพนับถือภิกษุเหล่านั้น ควรให้ความเคารพและให้เกียรติ
กันตามอาวุโส เพ่ือความสามัคคีกันในหมู่คณะสงฆ์ ๕) ไม่ลุอ านาจตัณหาคือความยากที่เกิดขึ้น การ
เสียสละก็ดี การมีใจเมตตาปราณีกับผู้อ่ืนก็ดี เป็นคุณธรรมที่จะช่วยปิดกั้นความลุอ านาจตัณหาที่จะ
เกิดข้ึนในจิตได้ จึงสมควรอย่างยิ่งที่พระสังฆาธิการทุกระดับชั้นการปกครองควรประพฤติปฏิบัติอยู่ ๖)  

                                                           

 ๑๓๖พระครูวิสุทธานันทคุณ (สุรศักดิ์ วิสุทฺธาจาโร), การบริหารจัดการวัดเพ่ือความมั่นคง
แห่งพระพุทธศาสนา , วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต  (สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ),           
(บัณฑิตวิทยาลัย : มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๘). 



 ๑๒๑ 

ยินดีในเสนาสนะ ควรดูแลเสนาสนะที่อยู่อาศัยให้สะอาดเรียบร้อย ๗) สพรหมจารีผู้มีศีลดีงามยังไม่มา
ขอให้มา ควรมีนโยบายเข้มงวดในการรับผู้เข้ามาบวช ตามกฎระเบียบพระอุปัชฌาย์ 
  3.  แนวทางการพัฒนาการปกครองคณะสงฆ์ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ด าเนินการได้
ดังนี้  ๑) การวางแผน : ผู้บริหารควรจะมีการวางแผนการปกครองอย่างต่อเนื่อง มีการประชุมปรึกษา
ผู้บริหารเพ่ือวางแผนให้เป็นไปในทิศทางที่ก าหนด  ๒) การจัดองค์การ: จัดโครงสร้างการปกครอง
คณะสงฆ์ให้มีการปรับเปลี่ยนพัฒนาอยู่เสมอ เปิดโอกาสให้บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเข้ามา
บริหารงาน มีการเปลี่ยนแปลงบุคลากรที่มีความเหมาะสมเข้ามาท าหน้าที่  ๓) การสั่งการ: พระสังฆาธิ
การ เป็นเจ้าพนักงานของรัฐ มีหน้าที่ในการก ากับดูแลพระภิกษุสามเณร ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
ดีงาม  ๔)  การประสานงาน: พระสังฆาธิการ ควรจะมีการประสานงานติดต่อกับผู้ช่วยเจ้าอาวาส เจ้า
อาวาส เจ้าคณะต าบล เจ้าคณะอ าเภอ และเจ้าคณะจังหวัดเป็นต้น ร่วมมือร่วมใจกันท าหน้าที่ดูแล
รักษาความเรียบร้อยให้ดี ในเขตพ้ืนที่นั้น ๆ ๕)  การควบคุม: พระสังฆาธิการมีหน้าที่ในการควบคุม
ทรัพยากรการปกครองคณะสงฆ์ทั้งปวง ให้เป็นไปตามล าดับชั้นการปกครอง การตรวจสอบการเงิน
ภายในแต่ละวัด ผู้ปกครองควรจะน าเสนอเป็นรายงานประจ าปีแจ้งให้เจ้าคณะจังหวัดทราบ ๑๓๗ 
 พชรพรรณ  ชุ่มเปี่ ยม  ได้วิจัยเรื่อง  การบริหารงานพระสังฆาธิการในจังหวัด
ก าแพงเพชร  ผลการศึกษาพบว่า  แนวทางการพัฒนาการบริหารงานของพระสังฆาธิการในจังหวัด
ก าแพงเพชร ควรด าเนินการดังนี้  ๑) ด้านการวางแผน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรจัดให้มีการถวาย
ความรู้เกี่ยวกับการวางแผน  เกี่ยวกับพระสังฆาธิการ กรมการศาสนาหน่วยงานที่เก่ียวข้อง ควรจัดหา
คู่มือรูปแบบเกี่ยวกับการวางแผนให้กับวัด พระสงฆ์ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นพระสังฆาธิการต้องได้รับ
การฝึกอบรมเกี่ยวกับระบบการบริหาร  และผู้น าชุมชน ผู้ทรงคุณวุฒิควรเข้ามามีส่วนร่วมในการ
วางแผนของวัด  ๒) ด้านการจัดองค์การ กรมการศาสนาควรจัดท ารูปแบบหรือแผนภูมิการจัดองค์ 
การให้แก่วัดเพ่ือศึกษาและพิจารณา หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรจัดให้มีการถวายความรู้เกี่ยวกับการจัด
องค์การแก่พระสังฆาธิการตามโอกาส และควรให้มีการศึกษาดูงานการจัดองค์การทั้งภาครัฐและ
เอกชนหรือวัดที่มีการจัดองค์การดีเด่น  ๓) ด้านการบริหารงานบุคคล ควรมีการอบรมบุคคลที่เข้ามา
บวชในพระพุทธศาสนาเพ่ือให้มั่นใจว่าจะเข้ามาศึกษาพระธรรมวินัยอย่างแท้จริง  ต้องให้การศึกษา
อบรมพระธรรมวินัยแก่ผู้เข้ามาบวช ทั้งก่อนบวชและระหว่างบวช สรรหาบรรพชิตและคฤหัสถ์ที่มี
ความรู้ความสามารถจัดกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การศาสนศึกษา การศึกษาสงเคราะห์ การเผยแผ่
พระพุทธศาสนา การสาธารณูปการ และการสาธารณสงเคราะห์  ๔) ด้านการวินิจฉัยสั่งการ การ
บริหารวัดต้องให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมในกิจกรรมของวัด เช่น ร่วมแสดงความคิดเห็นเพ่ือให้
เจ้าอาวาสน าข้อมูลมาประกอบการตัดสินใจก่อนสั่ งการแต่ละครั้ง ต้องศึกษาและให้ความส าคัญกับ
ทรัพยากรการบริหาร คือ บุคลากร เงิน วัสดุ อุปกรณ์ และการจัดการ ควรศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับ

                                                           

 ๑๓๗พระครูสุตธรรมพิทักษ์ (น้ าผึ้ง สุธมฺโม), การพัฒนาการปกครองคณะสงฆ์ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์, 
วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ , (บัณฑิตวิทยลัย : มหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย,๒๕๕๘). 



 ๑๒๒ 

เรื่องต่าง ๆ ที่ตัดสินใจเป็นอย่างดีก่อนการวินิจฉัยสั่งการ  ๕) ด้านการควบคุมงาน พระสังฆาธิการต้อง
ปฏิบัติตามหลักพระธรรมวินัยอย่างเคร่งครัดเพ่ือเป็นแบบอย่างแก่บรรพชิตและคฤหัสถ์ การปกครอง
สงฆ์ให้มีพฤติกรรมและการกระท าอย่างเหมาะสม พระสังฆาธิการควรด าเนินการให้พระภิกษุทุกรูปใน
วัดมีภาพลักษณ์ที่ดีเพ่ือก่อให้เกิดความศรัทธาแก่ประชาชน ควรจัดหางบประมาณเพ่ือพัฒนาวัดให้มี
สภาพที่เหมาะสมแก่การปฏิบัติธรรม เช่น ความสงบร่มรื่น สะอาด สวยงาม สะดวกต่อการปฏิบัติ
ศาสนกิจและการศึกษาพระธรรมวินัย  ๖) ด้านการประสานงาน ควรบริหารวัดให้เป็นศูนย์กลางชุมชน
ที่พัฒนาทั้งจิตใจและคุณภาพชีวิต จะก่อให้เกิดความสัมพันธ์การประสานงานที่ดีระหว่างประชาชนกับ
วัด ควรจัดเครื่องวัดอย่างมีระบบเพ่ือสะดวกต่อการให้บริการแก่ประชาชนในกิจการทาง
พระพุทธศาสนา เป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อกัน ควรร่วมเมือกับชุมชนจัดโครงการป่าชุมชน
โครงการอุทยานการศึกษาเพ่ือการส่งเสริมการปลูกต้นไม้ และใช้ต้นไม้เป็นเครื่องมือในการ
ประสานงานกิจกรรมต่าง ๆ ของวัดต่อไป  ๗) ด้านการเสนอรายงาน ทุกวัดควรจัดให้มีหอกระจาย
ข่าวเพ่ือประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมต่าง ๆ ที่วัดด าเนินการให้ชุมชนทราบ  เจ้าคณะจังหวัด เจ้า
คณะอ าเภอ เจ้าคณะต าบล และส านักงานศึกษาอธิการอ าเภอควรให้ความส าคัญกับการรายงานผล
การจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของวัด การรายงานผลแต่ละครั้งควรด าเนินการดังนี้ รวบรวม ตรวจสอบข้อมูล
จัดประเภทเรื่องราว เรียงล าดับ สรุป และเตรียมเผยแพร่ข้อมูลเพื่อการเผยแพร่ข่าวสาร๑๓๘ 
 พระโชติ  บดีรัฐ  ได้วิจัยเรื่อง  การบริหารงานของพระสังฆาธิการในเขตการปกครอง
คณะสงฆ์ภาค ๔ เพ่ือความมั่นคงแห่งพระพุทธศาสนา  ผลการวิจัยพบว่า  ๑) สภาพการบริหารงาน
ของพระสังฆาธิการในเขตการปกครองคณะสงฆ์ภาค ๔  มีผลดังนี้  ในการบริหารคน มีการสร้างและ
พัฒนาภาวะผู้น าบุคลากรทางพระพุทธศาสนาให้มีประสิทธิภาพ  ในการบริหารภาระงาน มีการออก
กฎระเบียบในการปกครองคณะสงฆ์ และก าหนดโทษผู้ที่ ละเมิดกฎระเบียบที่วางไว้  และในการ
บริหารองค์กร มีการท างานเป็นทีม  ๒)  ประสิทธิผลการบริหารงานของพระสังฆาธิการในเขตการ
ปกครองคณะสงฆ์ภาค ๔  ในการบริหารคน มีการด าเนินไปอย่างรวดเร็วสนองต่องานที่มอบหมายให้
ท า โดยใช้คนตรงกับความรู้ความสามารถ  ในการบริหารภาระงาน มุ่งบริหารอย่างประหยัดคุ้มค่าและ
ตอบสนองต่อความต้องการของผู้มาติดต่อ  และในการบริหารองค์กร ได้เน้นในเรื่องสร้างศรัทธาเข้า
วัดและปฏิบัติธรรมมากขึ้น  ๓) ศักยภาพการบริหารงานของพระสังฆาธิการในเขตการปกครองคณะ
สงฆ์ภาค ๔  ในการบริหารคน มีการน าจุดเด่นของบุคลากรมาใช้ในการบริหารงานและแก้ปัญหาจุด
ด้อยของบุคลากรในการบริหารงาน  ในการบริหารภาระงาน มีการประยุกต์เทคโนโลยีเข้ามาช่วยใน
การบริหารงาน  และในการบริหารองค์กร มีการจัดท าแผนงานหรือโครงการเพ่ือพัฒนาองค์กรอย่าง
ต่อเนื่อง  ๔) ส าหรับแนวทางการพัฒนาการบริหารคน การบริหารภาระงาน และการบริหารองค์กร

                                                           

 ๑๓๘พชรพรรณ  ชุ่มเปี่ยม,  “การบริหารงานพระสังฆาธิการในจังหวัดก าแพงเพชร”.  รายงานการวิจัย, 
(บัณฑิตวิทยาลัย  : มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร, ๒๕๔๘), หน้า บทคัดย่อ.     



 ๑๒๓ 

ของพระสังฆาธิการในเขตการปกครองคณะสงฆ์ภาค ๔ มีข้อเสนอแนะดังนี้ ควรมีวิธีการพัฒนาคนให้
เก่ง มีความรู้ความสามารถ ให้มีความรู้ความเข้าใจหลักพระศาสนาที่ถูกต้อง โดยวิธีการส่งเสริมให้พระ
สังฆาธิการมีการศึกษาและพัฒนาภาวะผู้น า มีการพัฒนาสมรรถนะภาระงานด้านการบริหาร โดย
อบรมให้พระสังฆาธิการให้เป็นผู้น าในการพัฒนาจิตใจ จริยธรรม คุณธรรม และให้มีความรู้และทักษะ
ในเรื่องการป้องกันไม่ให้พุทธศาสนิกชนเสื่อมศรัทธาในพระพุทธศาสนาและตั้งมั่นความเชื่อความ
เลื่อมใสในพระพุทธศาสนาอย่างยั่งยืนต่อไป๑๓๙ 

วาสิตา เกิดผล ประสพศักดิ์๑๔๐ ได้วิจัยเรื่อง “แบบจ าลองการบริหารเชิงพุทธบูรณการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” ผลการวิจัยพบว่า ผู้บริหารท้องถิ่น ควรมีพรหมวิหาร ๔ ในการ
ปกครององค์กรท้องถิ่นมีเมตตา กรุณา ปรารถนาดีต่อผู้ปฏิบัติงาน และประชาชนอย่างจริงใจ มีมุทิตา 
ยินดีส่งเสริมสนับสนุนในความส าเร็จของบุคลากรในท้องถิ่น  และมีอุเบกขา เป็นธรรม ไม่ลาเอียงใน
การตัดสินใจ หรือประเมินผลงานของบุคลากร ผู้ปฏิบัติงานท้องถิ่นควรมีสังคหวัตถุ ๔ ในการ
ให้บริการสาธารณะท้องถิ่น เพ่ือสร้างความพึงพอใจและเป็นที่รักของประชาชนผู้รับบริการ ทานให้
ด้วยความจริงใจไม่หวังผลตอบแทน ปิยาวาจากับประชาชนด้วยวาจาสุภาพ อ่อนน้อม สร้างความ
สามัคคีในท้องถิ่น อัตถจริยา ช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มที่ สมานัตตตา การวางตัวให้เหมาะสมใน
การให้บริการ ประชาชนผู้รับบริการ   
  พระครูสั งวรสุตกิจ  (อนันต์  าณ ส วโร) ได้ วิจั ย เรื่อง  การพัฒ นาองค์การ
พระพุทธศาสนาในเขตจังหวัดภาคเหนือตอนบน  ผลการวิจัยพบว่า  ๑. สภาพทั่วไปและสภาพปัญหา
อุปสรรคของการบริหารจัดการองค์การพระพุทธศาสนาในเขตจังหวัดภาคเหนือตอนบน พบว่า  ด้าน
การปกครองมีการใช้หลักการปกครองตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ ภายใต้กรอบของกฎมหาเถร
สมาคม แต่พบข้อจ ากัดในการท างานของพระสงฆ์บางรูปยังไม่เป็นระบบ  ด้านการศาสนศึกษามีการ
ให้การศึกษาทางโลกและทางธรรมซึ่งโดยทั่วไปอยู่ในระดับพอใจ แต่ยังมีข้อจ ากัดอยู่ที่ประสิทธิภาพ
ของครูผู้สอน  ด้านการศึกษาสงเคราะห์อยู่ในรูปแบบของการมอบทุนการศึกษาแก่พระภิกษุสามเณร
ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ และพบว่าคณะสงฆ์ขาดทักษะในการบริหารจัดการการศึกษาสงเคราะห์  ด้าน
การเผยแผ่มีการเผยแผ่แบบทีมงาน โดยท างานเชิงรุกและใช้สื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัยทันต่อการ
เปลี่ยนแปลง แต่ยังมีข้อจ ากัดส าหรับงานด้านการเผยแผ่ที่ถึงแม้จะมีพระภิกษุท่ีมีความรู้มากแต่ยังขาด
                                                           

   ๑๓๙พระโชติ  บดีรัฐ, “การบริหารงานของพระสังฆาธิการในเขตการปกครองคณะสงฆ์ภาค ๔ เพื่อ
ความมั่นคงแห่งพระพุทธศาสนา”,  วิทยานิพนธ์รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต,  (บัณฑิตวิทยาลัย : 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยลงกรณ์, ๒๕๕๔), หน้า บทคัดย่อ.   

๑๔๐วาสิตา เกิดผล ประสพศักดิ์, “แบบจ าลองการบริหารเชิงพุทธบูรณการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น” (ปริญญาพุทธศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต, สาขารัฐประศาสนศาสตร์, บัณฑิตวิทยาลัย : มหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย, ๒๕๕๗). 



 ๑๒๔ 

ความเชี่ยวชาญในการท าการเผยแผ่  ด้านการสาธารณูปการมีความโดดเด่นทางด้านสถาปัตยกรรมที่
ด ารงไว้ซึ่งรูปแบบอันเป็นล้านนา ธ ารงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ของภาคเหนือ แต่เป็นการสร้างเสนาสนะมาก
เกินความจ าเป็น โดยบางแห่งขาดการซ่อมแซมบูรณปฏิสังขรณ์   ด้านการสาธารณสงเคราะห์มีการ
ช่วยเหลือสังคมในมิติต่าง ๆ เพ่ือการช่วยเหลือเกื้อกูลเพ่ือนมนุษย์ แต่ยังมีข้อจ ากัดส าหรับงานด้านนี้ 
ผู้บริหารควรมีการสร้างจิตส านึกของคณะสงฆ์บนฐานความคิดที่ว่ามีชีวิตอยู่เพ่ือสังคมและอยู่ได้ด้วย
การให้   ๒. แนวคิดทฤษฎีที่เหมาะสมส าหรับการพัฒนาองค์การพระพุทธศาสนาในเขตจังหวัด
ภาคเหนือตอนบน  ด้านการปกครองพบว่าการท างานเป็นทีมจะเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญที่สุด  ด้าน
การศาสนศึกษาพบว่ากระบวนการจัดการองค์การเพ่ือให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนมีการใช้แนวคิดการ
มีส่วนร่วมและการท างานเป็นทีมมีความส าคัญที่สุด   ด้านการศึกษาสงเคราะห์พบว่าการสร้าง
แรงจูงใจจะเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญที่สุด  ด้านการเผยแผ่พบว่าการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์จะเป็น
องค์ประกอบที่ส าคัญที่สุด  ด้านสาธารณูปการพบว่ากระบวนการทางการวางแผนจะเป็น
องค์ประกอบที่ส าคัญที่สุด  และด้านสาธารณสงเคราะห์พบว่าการมีส่วนร่วมเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญ
ที่สุด   ส่วนหลักพุทธธรรมที่เหมาะสมกับการพัฒนาองค์การพระพุทธศาสนาในเขตจังหวัดภาคเหนือ
ตนบน หลักธรรมส าหรับการพัฒนาตน ได้แก่ ปาปณิกธรรม ๓  หลักธรรมส าหรับการพัฒนาคน ได้แก่
สังคหวัตถุ ๔  และหลักธรรมส าหรับการพัฒนางาน ได้แก่ อิทธิบาท ๔ ซึ่งเป็นคุณธรรมที่น าไปสู่
ความส าเร็จแห่งผลที่ตั้งเป้าหมายไว้   ๓. แนวทางการพัฒนาตนเพ่ือการพัฒนาองค์การทาง
พระพุทธศาสนาในเขตจังหวัดภาคเหนือตอนบน คณะสงฆ์ต้องมีการถ่ายทอดความรู้ ทักษะให้เข้าใจ
ไปในทางเดียวกันของเจตนารมณ์ในพระธรรมวินัย ด้วยการมุ่งเน้นการให้การศึกษา (Education) การ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Development) และการท างานเป็นทีม มีการคิด
ร่วมกัน พัฒนาร่วมกันในงานด้านต่าง ๆ ของพระพุทธศาสนา ก่อให้เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่าง
ผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชา  การเกิดเอกภาพในการปกครองจะก่อให้เกิดความมั่นคงเข้มแข็ง
ของคณะสงฆ์และงานของคณะสงฆ์ทั้ง ๖ ด้าน ผ่านกิจกรรมที่สร้างสรรค์ของคณะสงฆ์ด้วยการมีส่วน
ร่วมในการพัฒนาองค์การ ผ่านกระบวนการคิดและจูงใจร่วมกัน (Motivation) ด้วยการสร้างทีมงาน 
(Teamwork) ตามระบบการที่เกิดจากการอยู่ร่วมกัน การประสานงาน และการช่วยเหลือซึ่งกันและ
กันภายในองค์การ โดยเป็นการเปลี่ยนแปลงระบบองค์กรอย่างมีแบบแผน เพื่อให้องค์กรสามารถแก้ไข
ปัญหาและมีการพัฒนาการอย่างเหมาะสม พร้อมทั้งเกิดแนวทางการปฏิบัติงานของคณะสงฆ์อย่าง
เป็นรูปธรรม ด้วยการพัฒนาประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการท างานขององค์กร    ส าหรับ
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยเห็นว่าการพัฒนาองค์การพระพุทธศาสนาต้องพัฒนาตั้งแต่ตัว
บุคคลให้มีศักยภาพสู่การเป็นผู้น า เพ่ือที่จะผลักดันให้สมาชิกในองค์การปฏิบัติงานร่วมกันเป็นทีมงาน



 ๑๒๕ 

อย่างเต็มความสามารถ อันก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการท างานขององค์การบนพ้ืนฐานของการ
ปฏิบัติงานที่มีหลักพุทธธรรมเป็นแนวทางสู่ความส าเร็จ๑๔๑ 
 พระครูพิพิธพัฒนโสภณ (สุบิน สุเมโธ) ได้วิจัยเรื่อง รูปแบบการพัฒนาการปกครอง
คณะสงฆ์ตามหลักอปริหานิยธรรม  ในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๒ การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์  เพ่ือ  
๑) ศึกษาสภาพปัจจุบันและปัญหาการปกครองคณะสงฆ์ในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๒  ๒) ศึกษา
การปกครองคณะสงฆ์ตามหลักอปริหานิยธรรมในเขตปกครองคณะสงฆ์ ภาค ๒ ๓) น าเสนอรูปแบบ
การพัฒนาการปกครองคณะสงฆ์ตามหลักอปริหานิยธรรมในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๒ ผลการวิจัย
พบว่า ๑) สภาพการปกครองโดยรวมมีความเป็นเอกภาพในการปกครองของทางคณะสงฆ์ การ
ด าเนินงานในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๒ ใช้พระธรรมวินัยเป็นหลัก โดยมีกรอบของพระราชบัญญัติ
คณะสงฆ์และกฎมหาเถรสมาคม ประกาศ ระเบียบและกฎเกณฑ์ต่างๆ เป็นแนวทางในการขับเคลื่อน 
ท าให้งานการปกครองเป็นไปด้วยดี ไม่มีปัญหาอุปสรรค  ๒) การพัฒนาการปกครองคณะสงฆ์ตาม
หลักอปริหานิยธรรมในเขตปกครองคณะสงฆ์ ภาค ๒ พบว่าพระสงฆ์และกรรมการวัด มีความคิดเห็น
ต่อรูปแบบการพัฒนาการปกครองคณะสงฆ์ตามหลักอปริหานิยธรรมในเขตปกครองคณะสงฆ์ ภาค ๒  
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๓.๙๒ และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน  ทั้งด้านการ
ปกครองพระภิกษุสามเณร ด้านการปกครองศิษย์วัดและด้านการระงับอธิกรณ์ของพระสังฆาธิการ 
พบว่า พระสงฆ์และกรรมการวัด มีความคิดเห็นต่อรูปแบบการพัฒนาการปกครองคณะสงฆ์ตามหลัก
อปริหานิยธรรมในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๒ อยู่ในระดับมากทุกด้านในขณะที่ค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์ภายในระหว่างตัวแปร ๓ ตัวแปร มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อยู่ระหว่าง ๐.๐๘๓-๐.๒๓๕ 
ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรที่มีค่าสูงสุดคือ ความคิดเห็นต่อรูปแบบการพัฒนาการ
ปกครองคณะสงฆ์ตามหลักอปริหานิยธรรมในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๒ ด้านการระงับอธิกรณ์กับ
การปกครองพระภิกษุสามเณร (r= ๐.๒๓๕) และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรที่มีค่าต่ าสุด
คือ ความคิดเห็นต่อรูปแบบการพัฒนาการปกครองคณะสงฆ์ตามหลักอปริหานิยธรรมในเขตปกครอง
คณะสงฆ์ภาค ๒การปกครองศิษย์วัดกับการปกครองพระภิกษุสามเณร (r= ๐.๐๘๓) ๓) รูปแบบการ
พัฒนาการปกครองคณะสงฆ์ตามหลักอปริหานิยธรรมในเขตปกครองคณะสงฆ์ ภาค ๒ มีการส่งเสริม
ให้มีความเข้มงวดกวดขันในพระวินัย ตลอดทั้งกฎและระเบียบและกฎหมายบ้านเมืองที่เกี่ยวข้อง โดย
ให้ยึดปฏิบัติทั้งต่อตนเองและผู้อ่ืน หากเมื่อมีเหตุการณ์เกิดขึ้น ก็ให้มีการผ่อนผันอนุโลมอาศัยหลัก
พรหมวิหารธรรมและพระวินัยเป็นที่ตั้ง มิให้มีการตัดสินด้วยอ านาจแห่งอคติ แต่ให้ ค านึงถึงความ

                                                           

      ๑๔๑พระครูสังวรสุตกิจ (อนันต์ าณส วโร), “การพัฒนาองค์การพระพุทธศาสนาในเขตจังหวัด
ภาคเหนือตอนบน”, วิทยานิพนธ์ปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์),                   
(บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๖)   



 ๑๒๖ 

ถูกต้องและเหมาะสมตามพระพุทธบัญญัติโดยใช้วิธีการ “เข้มงวด กวดขัน ผ่อนผัน และอนุโลม” 
ตามล าดับสถานการณ์ต่างๆ  
 ข้อเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาการปกครองคณะสงฆ์ตามหลักอปริหานิยธรรมในเขต
ปกครองคณะสงฆ์ ภาค ๒  ๑) ด้านการปกครองพระภิกษุสามเณรควรมีการกระจายอ านาจการ
ปกครองภายในวัดไปยังกลุ่มที่มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการวัดเช่น มีกรรมการบริหารวัด ที่สามารถ
บริหารจัดการวัด ร่วมกับเจ้าอาวาสได้อย่างมีประสิทธิภาพ ๒) ด้านการบริหารจัดการวัดควรมีการ
วางแผน นโยบาย แผนผังการบริหารจัดการวัดที่ชัดเจน เป็นระบบและต่อเนื่องเป็นรูปธรรมประชาชน
สามารถเข้ามามีส่วนร่วมและตรวจสอบได้อย่างไม่ยุ่งยาก ๓) ควรด าเนินการประชุมการระงับอธิกรณ์
ของพระสังฆาธิการภายในพ้ืนที่ปกครองเป็นประจ า๑๔๒  

พระเทพรัตนสุธี (สมศักดิ์ ชุตินธโร)๑๔๓ ได้วิจัยเรื่อง เรื่อง กลยุทธ์การปกครองคณะ
สงฆ์ ภาค ๑ ผลการวิจัย พบว่า  ๑) การปกครองคณะสงฆ์ในยุคปัจจุบัน มีการพัฒนาการด้าน
เทคโนโลยี ซึ่งบูรณาการด้วยหลักพุทธธรรมน าการปกครองไปพร้อมกับความเจริญและมีกฎหมาย 
พระราชบัญญัติ ข้อบังคับ ระเบียบต่างๆ มาเกื้อกูลพระธรรมวินัย โดยเฉพาะการปกครองคณะสงฆ์มี
รูปแบบที่แตกต่างไปจาก สมัยก่อนมาก คือ ด้านการปกครอง ด้านการศาสนศึกษา ด้านการเผยแผ่ 
ด้านการศึกษาสงเคราะห์ ด้านการสาธารณูปการ และด้านการสาธาณสงเคราะห์ ซึ่งมีรูปแบบที่ปฏิบัติ
ชัดเจนมากยิ่งขึ้น ดังนั้น รูปแบบแนวคิดและวิธีการในการปกครองคณะสงฆ์ เชื่อว่ามีส่วนส าคัญในการ
บริหารจัดการให้องค์กร คณะสงฆ์มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ฉะนั้น ผู้ที่จะเป็นผู้น าในการ
ปกครองคณะสงฆ์ในยุค ปัจจุบันนี้ต้องเป็นผู้ที่มีวิสัยทัศน์ มีความรู้ ความสามารถ และเป็นผู้
เพียบพร้อมด้วยจริยาวัตรข้อ ปฏิบัติ ซึ่งเป็นที่ยอมรับของคณะสงฆ์และประชาชนในชุมชนและ
สังคมไทย   ๒) หลักเกณฑ์การปกครองคณะสงฆ์  มีการปกครองตามล าดับชั้นการปกครอง โดยเจ้า 
คณะชั้นปกครองจะดูแลปกครองผู้อยู่ในเขตปกครองนั้นๆ โดยปกครองตามล าดับชั้นไปตามล าดับ 
เมื่อเจ้าคณะชั้นปกครองดูแลปกครองพ้ืนที่ในเขตปกครองที่ตนรับผิดชอบด้วยดี เช่น เจ้าคณะภาค 
ดูแลปกครองในภาคที่ตนปกครอง เจ้าอาวาสดูแลปกครองภายในวัดที่ต้องเป็นเจ้าอาวาส หรือพระ 
อุปัชฌาย์ดูแลสัทธิวิหาริกที่ตนให้การอุปสมบท กลยุทธ์การปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑ ในปัจจุบัน มี 
ระเบียบที่ว่าด้วยการปกครองคณะสงฆ์ภาคที่เอ้ือประโยชน์ต่อการจัดการปกครองในเขต พ้ืนที่(ภาค) 
อย่างครอบคลุมและเหมาะสม มีการกระจายอ านาจไปยังเขตการปกครองในแต่ละจังหวัด                  

                                                           
๑๔๒พระครูพิพิธพัฒนโสภณ (สุบิน สุเมโธ),   “รูปแบบการพัฒนาการปกครองคณะสงฆ์ตามหลักอปริหานิยธรรม 

ในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๒”,  วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต (สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ), (บัณฑิตวิทยาลัย 

: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗).  

๑๔๓พระเทพรัตนสุธี (สมศักดิ์ โชตินฺธโร), “กลยุทธ์การปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตร

ดุษฎีบัณฑิต, สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๘). 

 



 ๑๒๗ 

อย่างชัดเจน การปกครองควรเป็นไปตามจารีตอันดีงามที่บูรพาจารย์เคยประพฤติปฏิบัติอันไม่ขัดแย้ง
ต่อพระธรรมวินัยและกฎหมายบ้านเมือง ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของหลักพุทธธรรม เอ้ือเฟ้ือต่อพระธรรม
วินัย จึงอาศัยพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และมติมหาเถระสมาคม เป็นแนวทาง 
ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างบ้าน วัด ราชการ และที่ส าคัญคือสามารถน าหลักพุทธธรรมมา
ประยุกต์ใช้ในการบริหารการจัดการปกครองคณะสงฆ์ มีการปฏิบัติตามระเบียบการปกครองคณะสงฆ์ 
ได้ยึดเอาพระธรรมวินัยเป็นหลัก มีพระราชบัญญัติคณะสงฆ์เป็นกฎหมายส่งเสริมให้การปฏิบัติตาม 
พระธรรมวินัยมีความศักดิ์สิทธิ์ยิ่งขึ้น การปฏิบัติหน้าที่ของพระสังฆาธิการทุกระดับ จึงเป็นไปโดย
ถูกต้องตามหลักนิติธรรม ยึดเอาความถูกต้อง โดยอาศัยความรู้ความฉลาดและความสามารถเป็น 
เครื่องมือในการปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑   ๓) เพ่ือเสนอกลยุทธ์ส าหรับการปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑ 
โดยกลยุทธ์ในการปกครอง ผู้ปกครองต้องมีความรู้ความสามารถสูง มีการศึกษาระดับอุดมศึกษา มี
การสื่อสารและการคมนาคม เดินทางไปมาสะดวก สามารถติดต่อ สื่อสารได้ อย่างรวดเร็ว การ
ปกครองคณะสงฆ์ให้ยึดพระธรรม วินัยเป็นหลัก โดยเน้นบริหารจัดการเชิงพุทธ มุ่งการสร้างความ
สามัคคี โดยบริหารแบบพ่อปกครองลูก ใช้หลักสังคหวัตถุ ๔ และพรหมวิหาร ๔  ในการครองตน 
ครองคน และครองงาน โดยจุดแข็งของ การปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑ อยู่ในพ้ืนที่ชุมเมืองและใกล้
สถาบันการศึกษาทั้งระดับการศึกษาพ้ืนฐาน มีสถาบันการศึกษาของคณะสงฆ์เป็นร้อยแห่งการสอบ
ผ่านของนักธรรมและเปรียญธรรม ซึ่งสอบได้ ในอัตราสูง และมีพระสงฆ์ประจ าพรรษาจ านวนมาก 
เป็นการจัดการภายในที่มีความเข้มแข็ง เพราะมีความรู้ความสามารถในการปกครองสูง และมี
ภาพลักษณ์ที่ดี ซึ่งถือเป็นแนวทางในการส่งเสริมกลยุทธ์ การปกครองของคณะสงฆ์ภาค ๑ ให้เป็นที่
ยอมรับของสังคมสงฆ์ท่ัวไป 

 
จากงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา สามารถสรุปได้ว่า  การพัฒนาเป็นกระบวนการ

เพ่ิมสมรรถนะทั้งด้านการปฏิบัติงานและด้านการบริหาร สามารถน ามาใช้กับงานวิจัยได้อย่าง
หลากหลายที่ได้พัฒนาขึ้นอย่างเหมาะสมกับบริบทของผู้สนใจที่จะศึกษา  และสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ได้ทั่วไป และสอดคล้องกับการศึกษาการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการ
ปกครองของพระสังฆาธิการระดับอ าเภอ ในเขตการปกครองคณะสงฆ์ ภาค ๑๑ ได้เป็นอย่างดี เพราะ
มีลักษณะแนะน าผู้บริหารให้ความส าคัญกับปัจจัยที่ เกี่ยวข้องกับการบริหารและการพัฒนา
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานนั้น ๆ ด้วย  สรุปได้ตามตารางที่ ๒.๒๔ ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 

 



 ๑๒๘ 

ตารางท่ี ๒.๒๗  สรุปงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาประสิทธิภาพ  

ผู้วิจัย ผลการวิจัย 
อธิเทพ ทาผา, 
(๒๕๕๐). 

ศึ กษ าเรื่ อ งการศึ กษ ารูป แบ บและกระบ วนการแก้ ปั ญ ห าใน
พระพุทธศาสนาเถรวาท : ศึกษาเฉพาะกรณีอธิกรณสมถะ ๗ และ กฎ
นิคหกรรมของมหาเถรสมาคมในพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๐๕ 
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบบที่  ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ พบว่า ควรมีการประยุกต์
รูปแบบและกระบวนการแก้ไขปัญหาคณะสงฆ์ให้สอดคล้องกับพระ
ธรรมวินัยและเหมาะสมกับยุคสมัย ด้วยการจัดการศึกษาเพ่ือให้คณะ
สงฆ์ทุกระดับมีความรู้ เกี่ยวกับหลักพระธรรม วินัยและกฎหมาย
โดยเฉพาะวิธีการด าเนินการตามกระบวนการของพระราชบัญญัติและ
กฎนิคหกรรมรวมถึงกฏของมหาเถรสมาคมอ่ืนๆโดยการร่วมมือของ 
สถาบันการศึกษาและหน่วยงานด้านการปกครองคณะสงฆ์และรัฐบาล
เพ่ือให้คณะสงฆ์ สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว 

พระเทพรัตนสุธี 
(สมศักดิ์ ชุตินธโร), 
(2558). 

ได้วิจัยเรื่อง เรื่อง กลยุทธ์การปกครองคณะสงฆ์ ภาค ๑ ผลการวิจัย 
พบว่า  การปกครองคณะสงฆ์ในยุคปัจจุบัน มีการพัฒนาการด้าน
เทคโนโลยี ซึ่งบูรณาการด้วยหลักพุทธธรรมน าการปกครองไปพร้อมกับ
ความเจริญและมีกฎหมาย พระราชบัญญัติ ข้อบังคับ ระเบียบต่างๆ มา
เกื้อกูลพระธรรมวินัย โดยเฉพาะการปกครองคณะสงฆ์มีรูปแบบที่
แตกต่างไปจาก สมัยก่อนมาก คือ ด้านการปกครอง ด้านการศาสน
ศึกษา ด้านการเผยแผ่ ด้านการศึกษาสงเคราะห์ ด้านการสาธารณูปการ 
และด้านการสาธาณสงเคราะห์ ซึ่งมีรูปแบบที่ปฏิบัติชัดเจนมากยิ่งข้ึน 

วีระวัฒน์ อุทัยรัตน์   
และคณะ, (๒๕๔๘). 

วิจัยเรื่องการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการ ศาสนสมบัติวัดของคณะ
สงฆ์ไทย  ผลการวิจัยพบว่า รูปแบบใหม่ของโครงสร้างองค์กรและการ
กระจายอ านาจการบริหารงานศาสนา เน้นการกระจายอ านาจไปยังส่วน
ภูมิภาคและประชาชน มีองค์ประกอบหลัก ๕ ส่วน คือ (๑) กรมการ
ศาสนา เป็นหน่วยงานบริหารระดับสูง ประกอบด้วยส่วนนโยบายหรือ
ส่วนกลยุทธ์ ส่วนเทคนิคและส่วนสนับสนุนมีฐานะเป็นหน่วยงาน
ราชการส่วนกลาง  (๒) ส านักงานศาสนาจังหวัด เป็นหน่วยงานบริหาร
ระดับกลาง มีฐานะเป็นหน่วยงานราชการส่วนภูมิภาค (๓) ส านักงาน
ศาสนาอ าเภอ เป็นหน่วยปฏิบัติงาน มีฐานะเป็นหน่วยงานราชการส่วน
ภูมิภาค (๔) ศูนย์ส่งเสริมและท านุบ ารุงศาสนาประจ าต าบล เป็น
หน่วยงานสนับสนุนและท านุบ ารุงศาสนา มีฐานะเป็นองค์กรเอกชน
ท้องถิ่นโดยมีคณะกรรมการซึ่งเป็นประชาชนในท้องถิ่นเป็นผู้บริหาร
จัดการ  (๕) คณะกรรมการกิจการศาสนาแห่งชาติ คณะกรรมการ 



 ๑๒๙ 

ตารางท่ี ๒.๒๗  สรุปงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาประสิทธิภาพ (ต่อ) 

ผู้วิจัย ผลการวิจัย 

พระครูสังวรสุตกิจ 
(อนันต์ าณส วโร), 
(2556) 

ได้วิจัยเรื่อง  การพัฒนาองค์การพระพุทธศาสนาในเขตจังหวัดภาคเหนือ
ตอนบน  ผลการวิจัยพบว่า ด้านการปกครองมีการใช้หลักการปกครอง
ตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ ภายใต้กรอบของกฎมหาเถรสมาคม แต่
พบข้อจ ากัดในการท างานของพระสงฆ์บางรูปยังไม่เป็นระบบ    

พระมหาวีระชัย ชยวีโร 
(มิตะทธิ์), (๒๕๕๖) 

วิจัยเรื่องการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการ ศาสนสมบัติวัดของคณะ
สงฆ์ไทย  ผลการวิจัยพบว่า  (๑ ) พระพุทธศาสนามีขอบเขตการ
ครอบครองและจัดการทรัพย์สินที่เป็นศาสนสมบัติหรือทรัพย์สินของ
สงฆ์ที่ เป็นส่วนรวมและจัดการไปตามหลักการทางพระธรรมวินัย              
(๒) การบริหารจัดการศาสนสมบัติ พระสงฆ์โดยเฉพาะที่เป็นพระสังฆาธิ
การต้องระมัดระวังและจัดการให้ตั้งอยู่บนฐานของความสุจริตและ
โปร่งใส (๓) การศาสนสมบัติวัดของคณะสงฆ์ไทย ต้องยึดหลักการ
ท างานตามความถนัด และคัดเลือกคนให้เหมาะกับงาน ควรให้เจ้า
อาวาสจัดหามืออาชีพมารับงานด้านศาสนสมบัติไปท าแทน  

พระอ านวย หมอกเมฆ, 
(๒๕๕๓). 

วิจัยเรื่องกลยุทธ์การบริหารวัดในพระพุทธศาสนาส าหรับเจ้าอาวาสวัด
ราษฎร์ในเขตหนเหนือ ภาค ๔  ผลการวิจัยพบว่า เจ้าอาวาสมีการ
ปฏิบั ติหน้ าที่ ดีมาก  ซื่ อสั ตย์สุ จริต  บริหารวัด โปร่งใส  แต่ยั งให้
ความส าคัญกับหลักความประหยัด ความคุ้มค่า และการท างานเป็นทีม
น้อย จึงน าไปสู่การพัฒนากลยุทธ์ส าหรับเจ้าอาวาสวัดราษฎร์เรียกว่า 
“ปัญจบริหาร” ประกอบด้วย (๑) กลยุทธ์การถือธรรมเป็นใหญ่ (๒) กล
ยุทธ์การป้องกันความเสื่อมน าไปสู่ความเจริญรุ่งเรือง (๓) กลยุทธ์ปฏิบัติ
หน้าที่ศีลธรรม  (๔) กลยุทธ์การท างานที่ดีให้ส าเร็จความประสงค์ และ 
(๕) กลยุทธ์การสงเคราะห์สิ่งอันเป็นความเอ้ือเฟ้ือเกื้อกูล 

พระครูสังวรสุตกิจ 
(อนันต์ าณส วโร, 
(2556). 

รูปแบบการพัฒนาการปกครองคณะสงฆ์ตามหลักอปริหานิยธรรมในเขต
ปกครองคณะสงฆ์ ภาค ๒ มีการส่งเสริมให้มีความเข้มงวดกวดขันใน
พระวินัย ตลอดทั้งกฎและระเบียบและกฎหมายบ้านเมืองที่เกี่ยวข้อง 
โดยให้ยึดปฏิบัติทั้งต่อตนเองและผู้อ่ืน หากเมื่อมีเหตุการณ์เกิดขึ้น ก็ให้
มีการผ่อนผันอนุโลมอาศัยหลักพรหมวิหารธรรมและพระวินัยเป็นที่ตั้ง 
มิให้มีการตัดสินด้วยอ านาจแห่งอคติ แต่ให้ค านึงถึงความถูกต้องและ
เหมาะสมตามพระพุทธบัญญัติโดยใช้วิธีการ “เข้มงวด กวดขัน ผ่อนผัน 
และอนุโลม” ตามล าดับสถานการณ์ต่างๆ  

 



 ๑๓๐ 

ตารางท่ี ๒.๒๗  สรุปงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาประสิทธิภาพ (ต่อ) 

ผู้วิจัย ผลการวิจัย 

พระครูพิพิธพัฒน
โสภณ (สุบิน สุเมโธ), 
(2557) 

ได้วิจัยเรื่อง รูปแบบการพัฒนาการปกครองคณะสงฆ์ตามหลักอปริ
หานิยธรรม  ในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๒  ผลการวิจัยพบว่า สภาพ
การปกครองโดยรวมมีความเป็นเอกภาพในการปกครองของทางคณะ
สงฆ์ การด าเนินงานในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๒ ใช้พระธรรมวินัย
เป็นหลัก โดยมีกรอบของพระราชบัญญัติคณะสงฆ์และกฎมหาเถร
สมาคม ประกาศ ระเบียบและกฎเกณฑ์ต่างๆ เป็นแนวทางในการ
ขับเคลื่อน ท าให้งานการปกครองเป็นไปด้วยดี ไม่มีปัญหาอุปสรรค  การ
พัฒนาการปกครองคณะสงฆ์ตามหลักอปริหานิยธรรมในเขตปกครอง
คณะสงฆ์ ภาค ๒ พบว่าพระสงฆ์และกรรมการวัด มีความคิดเห็นต่อ
รูปแบบการพัฒนาการปกครองคณะสงฆ์ตามหลักอปริหานิยธรรมในเขต
ปกครองคณะสงฆ์ ภาค ๒  โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 

พชรพรรณ  ชุ่มเปี่ยม, 
(2548). 
  

ได้วิจัยเรื่อง  การบริหารงานพระสังฆาธิการในจังหวัดก าแพงเพชร  ผล
การศึกษาพบว่า  แนวทางการพัฒนาการบริหารงานของพระสังฆาธิการ
ในจังหวัดก าแพงเพชร ๗ ด้าน คือ  ๑) ด้านการวางแผน ๒) ด้านการจัด
องค์การ ๓) ด้านการบริหารงานบุคคล ๔) ด้านการวินิจฉัยสั่งการ ๕) 
ด้านการควบคุมงาน ๖) ด้านการประสานงาน ๗) ด้านการเสนอรายงาน 

พระครูสุตธรรมพิทักษ์ 
(น้ าผึ้ง สุธมฺโม), 
(2558). 

วิจัยเรื่อง การพัฒนาการปกครองคณะสงฆ์ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
ผลการวิจัย พบว่า ด้านวิธีการจัดการ ควรจะมีการฝึกฝนอบรมพัฒนา
บุคลากรพระสังฆาธิการบ่อย ๆ ควรจะมีการจัดทุนทรัพย์เพ่ือการ
ด าเนินการปกครองให้พร้อม จัดหาสิ่งของเครื่องใช้ในส านักงานให้พร้อม 
ถ้าทางวัดมีปัจจัยด าเนินการได้ระดับน้อยก็ควรจะขอความอนุเคราะห์
จากหน่วยงานอ่ืนๆ ที่มีปัจจัยสามารถให้ความอุปถัมภ์ได้  หลักพุทธ
ธรรม แนวคิด และทฤษฎีที่เหมาะสมกับการปกครองคณะสงฆ์ในจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ คือ หลักอปริหานิยธรรม ๗ 

วีระวัฒน์ อุทัยรัตน์   
และคณะ, (๒๕๔๘). 
(ต่อ) 

กิจการศาสนาจังหวัด และคณะกรรมการกิจการศาสนาอ าเภอ เป็นองค์
คณะบุคคล ประกอบด้วยข้าราชการ ประชาชน ลักษณะรัฐ-ราษฎร์ร่วม
พัฒนา มีฐานะเป็นที่ปรึกษา ผู้ติดตามก ากับและประเมินผลการ
ด าเนินงานของกรมการศาสนา 

 

 



 ๑๓๑ 

ตารางท่ี ๒.๒๗  สรุปงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาประสิทธิภาพ (ต่อ) 

ผู้วิจัย ผลการวิจัย 

พระครูวิสุทธานันทคุณ 
(สุรศักดิ์ วิสุทฺธาจาโร), 
(2558). 
 

ได้วิจัยเรื่อง การบริหารจัดการวัดเพ่ือความมั่นคงแห่งพระพุทธศาสนา  

ผลการวิจัยพบว่า ๑. การบริหารจัดการวัดของคณะสงฆ์  ในยุค
สถานการณ์ปัจจุบันนี้ ผู้บริหารคณะสงฆ์ย่อมมีการพัฒนาการด้าน
เทคโนโลยี บูรณาการด้วยหลักพุทธธรรมนาการบริหาร/การปกครองไป
พร้อมกับความเจริญ และมีกฎหมาย พระราชบัญญัติ ข้อบังคับ ระเบียบ
ต่างๆ มาเกื้อกูลพระธรรมวินัย โดยเฉพาะการบริหาร/การปกครองวัดมี
รูปแบบที่แตกต่างไปจากสมัยก่อนมาก เช่น ด้านการปกครอง ด้านการ
เผยแผ่ ด้านการศึกษา ด้านการศึกษาสงเคราะห์ ด้านการสาธารณ
สงเคราะห์ ด้านสาธารณูปการมีรูปแบบที่ปฏิบัติชัดเจนมากยิ่งขึ้น ที่จะ
เป็นผู้น าในการบริหาร/การปกครองวัดและคณะสงฆ์ในยุคปัจจุบันนี้ต้อง
เป็นผู้ที่มีวิสัยทัศน์ มีความรู้ ความสามารถ ความเสียสละ และยอมรับ
ความคิดเห็นของผู้ อ่ืน ตลอดจนเป็นผู้เพียบพร้อมด้วยจริยาวัตรข้อ
ปฏิบัติ เป็นที่ยอมรับของคณะสงฆ์และสังคมโดยรวม และที่ ส าคัญ
จะต้องเป็นนักปกครองที่มีความซื่อสัตย์ยุติธรรม ต้องเว้นจากความมี
อคติทั้งปวง ตั้งมั่นในหลักพรหมวิหารธรรมเป็นแกนหลักของการ
บริหาร/การปกครองอยู่เสมอ 

พระมหาศรณชัย   
มหาปุญฺโ  (การะเวก), 
(2557).   

วิจัยเรื่อง  การพัฒนาการบริหารกิจการคณะสงฆ์ของพระสังฆาธิการใน
ยุคโลกาภิวัตน์  ผลการวิจัยพบว่า  การบริหารกิจการคณะสงฆ์ของพระ
สังฆาธิการในยุคโลกาภิวัตน์ ด้านการปกครอง ในรูปแบบเดิม ๆ มีการ
ประชุมเพ่ืออบรมพระสังฆาธิการตามมติมหาเถรสมาคม หรือการจัด
หลักสูตรในระยะสั้น ๆ เท่านั้น จึงควรมีองค์กรหรือสถาบันที่ เป็น
หน่วยงานรับผิดชอบเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพ มีการกระจายอ านาจ 
ประสานสร้างประโยชน์ สร้างเครือข่ายให้เกิดความร่วมมือทุกภาคส่วน   

 

 

 

 

 



 ๑๓๒ 

ตารางท่ี ๒.๒๗  สรุปงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาประสิทธิภาพ (ต่อ) 

ผู้วิจัย ผลการวิจัย 

พระเทพปริยัติเมธี 
(สฤษฏิ์ สิริธโร), 
(2557). 

ได้วิจัยเรื่อง กระบวนการสร้างความปรองดองในสังคมไทยตามรูปแบบ
พุทธวิธีการช าระอธิกรณ์ ผลการวิจัย พบว่า กระบวนกา รสร้างความ

ปรองดองที่ปรากฏในบริบทของสังคมโลกและสังคมไทย เมื่อกล่าว

โดยรวมคือ ๑) การเยียวยาทางจิตใจ ๒) การใช้กระบวนการยุติธรรมเชิง

สมานฉันท์ ๓) การเล่าความจริง ๔) การชดเชย ซึ่งกระบวนการเหล่านี้

สามารถน ามาใช้ได้ระดับหนึ่งแต่ยังไม่สามารถสร้างความปรองดองและ

ระงับยับยั้งปัญหาความขัดแย้งในสังคมไทยได้ทั้ งหมดโดยสิ้นเชิง 

รูปแบบการสร้างความปรองดองในสังคมไทยโดยการประยุกต์น าพุทธ

วิธีการช าระอธิกรณ์มาใช้ในสังคมไทยให้บังเกิดผลได้อย่างแท้จริงนั้น 

รูปแบบพุทธวิธีการช าระอธิกรณ์ที่น ามาประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหา

ความขัดแย้ง ในสังคมไทยที่น าไปสู่การสร้างความปรองดองนั้น ถือว่า

หลักการและวิธีการทางพระพุทธศาสนา เน้นวิธีการป้องกันไม่ให้เกิด

ความขัดแย้ง โดยอาศัยหลักพุทธธรรมประกอบด้วย หลักปธาน ๔ หลัก

สาราณียธรรม ๖ หลักขันติธรรม หลักอภัยธรรม หลักสามัคคีธรรม หลัก

อปริหานิยธรรม ๗หลักสัปปุริสธรรม หลักทิศ ๖ หลักสังคหวัตถุธรรม ๔ 

หลักพรหมวิหารธรรม ๔ หลักอคติ ๔ หลักฆราวาสธรรม ๔ และหลัก

ของศีล ๕ ซึ่งหลักพุทธธรรมเหล่านี้สามารถน าไปเป็นฐานหรือเครื่องมือ

ในการเยียวยาทางจิตใจ การใช้กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ การ

เล่าความจริงและการชดเชย เพ่ือส่งเสริมความเข้มแข็งในกระบวนการ

สร้างความปรองดองในสังคมไทยได้อย่างมั่นคงและบังเกิดสันติสุขพร้อม

ทั้งความเจริญรุ่งเรืองให้แก่สังคมไทยต่อไป 

 

 

 

  



 ๑๓๓ 

ตารางท่ี ๒.๒๗  สรุปงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาประสิทธิภาพ (ต่อ) 

ผู้วิจัย ผลการวิจัย 
พรเพ็ญ ชัยคาริยะสกุล,  
(๒๕๔๓). 

วิจัยเรื่องการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานวัดในพุทธศาสนา : ศึกษา
เฉพาะกรณีวัดบึงพลาญชัย อ าเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด  ผลการวิจัยพบว่า 
การพัฒนาวัดพัฒนาตัวอย่าง ๕ ด้าน คือ  (๑) บริเวณวัด เสนาสนะและ
ถาวรวัตถุ ทางวัดได้ด าเนินการปฏิบัติด้วยความวิริยะอุตสาหะ มีกุฏิวิหาร 
เสนาสนะ ตลอดจนสิ่งปลูกสร้างภายในที่มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย 
สะอาด สวยงาม มั่นคงแข็งแรงดี  (๒) การบริหารวัดและการปกครอง ได้
ด าเนินตามระบอบประชาธิปไตย และได้เป็นวิทยากรไปอบรมผู้บริหาร
ของหน่วยงานต่าง ๆ เป็นประจ า  (๓) การดูแลและการจัดศาสนสมบัติ 
ทางวัดได้ยึดเกณฑ์ด าเนินการตามเกณฑ์มาตรฐานวัดพัฒนาตัวอย่าง คือ
การจัดท าทะเบียนอสังหาริมทรัพย์ ทะเบียนครุภัณฑ์ จัดเก็บดูแลรักษา
หนังสือส าคัญเกี่ยวกับกรรมสิทธิ์ที่ดินของวัด  (๔) การศึกษาอบรมและ
เผยแพร่ ส่งเสริมให้มีการปฏิบัติตามหลักธรรมค าสอนในพระพุทธศาสนา 
เช่น การละความชั่ว การท าความดี และการท าจิตใจให้บริสุทธิ์  (๕) การ
สาธารณสงเคราะห์ ทางวัดได้จัดให้มีการมอบทุนการศึกษาทุก ๆ ปี  และ
ได้สร้างศาสนสมบัติที่ท าให้เกิดประโยชน์ต่อพุทธศาสนา เช่น หอพระไตร
มิ่ ง เมื อ ง   วั ดบึ งพลาญ ชั ย ได้ ป ฏิ บั ติ ต าม เกณ ฑ์ ม าต รฐาน วั ด ใน
พระพุทธศาสนาทุกด้านได้ในระดับมาก 

อาธาดา   
สุดเส้นผม, (๒๕๕๗).  

วิจัยเรื่องการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามหลักพุทธธรรมของกรมธุรกิจ
พลังงาน กระทรวงพลังงาน  ผลการวิจัยพบว่า การพัฒนาทีส่ าคัญ คือ 
๑. การพัฒนาด้านการบริหาร   ๒. ด้านความรู้ทั่วไป ๓. ด้านความรู้และ
ทักษะเฉพาะงาน ๔ . ด้านคุณสมบัติส่วนตัว  และ ๕ . ด้านคุณธรรม
จริยธรรม  การพัฒนากรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงานตามนโยบาย
ขององค์กรต้องท าอย่างมีแบบแผนและเป็นระบบตามหลักสังคหวัตถุ ๔ 
ได้แก่ ด้านทาน ด้านปิยวาจา ด้านอัตถจริยา ด้านสมานัตตตา  และ
องค์ประกอบด้านบรรยากาศ ด้านปฏิสัมพันธ์ ด้านการอบรม ด้านการ
ปฏิบัติ ด้านกายภาพ ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านการบริหาร ด้านการจัดการ  
จึงท าให้องค์กรมีความเจริญอย่างยั่งยืน 

 

 



 ๑๓๔ 

 ๒.๘.๒  งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 
 การศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการปกครองของพระ
สังฆาธิการระดับอ าเภอ  ในเขตการปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๑ ได้ศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการ
พัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน  โดยมีผู้ศึกษาไว้ ดังต่อไปนี้ 
   ขวัญใจ  สนธิสวัสดิ์  ได้วิจัยเรื่อง  ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของงานบัญชี กองคลัง  
ส านักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยรามค าแหง  ผลการวิจัยพบว่า  ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของงานบัญชี กองคลังส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยรามค าแหง  ที่
ระดับนัยทางสถิติ .๐๕ คือ ตัวแปรด้านเจ้าหน้าที่และบุคลากรเพียงตัวแปรเดียว  ส่วนตัวแปรด้านวัสดุ
อุปกรณ์ งบประมาณ ความถูกต้องแม่นย าในกฎระเบียบ ผู้น า ไม่มีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงานของงานบัญชี กองคลัง มหาวิทยาลัยรามค าแหง  และระดับประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานของงานบัญชี กองคลัง ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยรามค าแหง อยู่ในระดับปาน
กลาง๑๔๔  
 โชติกา  ศิลาเกษ  ได้วิจัยเรื่อง  ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของงานธุรการกองงาน
วิทยาเขตบางนา ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยรามค าแหง  ผลการวิจัยพบว่า ๑) ส่วนใหญ่
บุคลากรงานธุรการมีความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของงานธุรการ กองงานวิทยา
เขตบางนา อยู่ในระดับปานกลาง  ๒) ผู้มารับบริการมีความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของงานธุรการ กองงานวิทยาเขตบางนา ส่วนใหญ่อยู่ในระดับปานกลาง  ๓) การศึกษา
เปรียบเทียบความคิดเห็นของบุคลากรงานธุรการกับผู้รับบริการที่มีต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ธุรการ กองงานวิทยาเขตบางนา  บุคลากรงานธุรการประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ๓ ด้าน  
อยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างสูง คือ ด้านคุณภาพของงาน  ด้านความรอบรู้ในงานที่ท า  ด้านความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการ   ส่วนด้านความประหยัดคุ้มค่าในการใช้ทรัพยากร และด้านความรวดเร็วทันเวลา
ประเมินอยู่ในเกณฑ์ปานกลาง   ส่วนผู้มารับบริการประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติงานทั้ง ๔ ด้านอยู่
ในเกณฑ์ค่อนข้างสูง   ส่วนด้านความรวดเร็วทันเวลาประเมินอยู่ในเกณฑ์ปานกลาง๑๔๕   
 จินตนา  พรมนิมิต  ได้วิจัยเรื่อง  ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของงานบริการการศึกษา
คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค าแหง  ผลการวิจัยพบว่า การปฏิบัติงานในหน่วยงานบริการ
การศึกษา คณะรัฐศาสตร์นั้น  ความพร้อมของบุคลากร  ความรู้ความสามารถด้านกฎระเบียบและวิธี

                                                           

 ๑๔๔ขวัญใจ  สนธิสวัสดิ์, “ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของงานบัญชี กองคลัง ส านักงานอธิการบดี  

มหาวิทยาลัยรามค าแหง”, รายงานวิจัย, (ส านักงานอธิการบดี : มหาวิทยาลัยรามค าแหง, ๒๕๔๖), หน้า ๑-๒. 

 ๑๔๕โชติกา  ศิลาเกษ, “ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของงานธุรการ กองงานวิทยาเขตบางนา  
ส านักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยรามค าแหง”, รายงานวิจัย, (ส านักงานอธิการบดี : มหาวิทยาลัยรามค าแหง, 
๒๕๔๙), หน้า ๑-๒. 



 ๑๓๕ 

ปฏิบัติ และการบริการของเจ้าหน้าที่ เป็นกลุ่มที่ท าให้หน่วยงานนี้มีประสิทธิภาพในการท างานบริการ
การศึกษาได้มากกว่าตัวแปรอ่ืน ๆ ซึ่งผลที่ออกมาเป็นที่ยอมรับทั้งเจ้าหน้าที่และนักศึกษาผู้มาใช้
บริการ๑๔๖    
 ปัทมา  จักษุรัตน์ และคณะ  ได้วิจัยเรื่อง  ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ผลการวิจัยพบว่า
ปัจจัยส่วนบุคคลที่มีผลกระทบต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในระดับมากที่สุด คือการเกิดปัญหาใน
ครอบครัวท าให้ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานลดลง  ปัจจัยด้านการปฏิบัติงานที่มีผลกระทบต่อ
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในระดับมาก คือภาระงานที่ได้รับมอบหมายมากเกินไปท าให้ไม่สามารถ
พัฒนางานและเกิดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงานได้ง่าย และการมีโอกาสในการแสดงความคิดเห็นและ
ความสามารถในการท างานมีน้อย  ปัจจัยด้านการบริหารที่มีผลกระทบต่อประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานในระดับมาก คือผู้บังคับบัญชาไม่ค่อยกล่าวชื่นชมบุคลากรเมื่อบุคลากรท างานอย่างทุ่มเท
และเสียสละ  ปัจจัยด้านความสัมพันธ์กับเพ่ือนร่วมงานอยู่ในระดับมากในเชิงบวก  ดั งนั้น จึงไม่มี
ผลกระทบต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน  และปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมในการท างานที่มีผลกระทบ
ต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในระดับมาก คือห้องท างานคับแคบ การจัดวางโต๊ะท างานแออัด ไม่
สามารถรองรับผู้มาติดต่อได้อย่างสะดวก ห้องออกก าลังกาย และยานพาหนะที่ใช้ในการปฏิบัติงานมี
ไม่เพียงพอ  ส าหรับข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ นั้น กลุ่มตัวอย่างเห็นว่าคณะวิทยาศาสตร์ควรสนับสนุนให้
พนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราวที่ปฏิบัติงานมานานมีความก้าวหน้าและรู้สึกมีความมั่นคงในการท างาน 
โดยการหาต าแหน่งบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประจ าและเพ่ิมจ านวนวันลากิจให้มากขึ้น  และ
ควรมีเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยประจ าที่เปลี่ยนสถานภาพมาจาก
ข้าราชการหรือลูกจ้างประจ าให้เหมาะสมกับเงินเดือนที่ได้รับ๑๔๗   
 ยุพาภรณ์  อุไรรัตน์ และ นางธันยาภรณ์  ดาจุติ  ได้วิจัยเรื่อง  ส่วนประสมการตลาด
ภายในต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  
ผลการวิจัยพบว่า  ๑)  ไม่มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญระหว่างปัจจัยทางประชากรศาสตร์ ๓ 
ประการ คือ อายุ ต าแหน่งงาน และเงินเดือน กับส่วนประสมการตลาดภายใน  แต่มีความสัมพันธ์
อย่างมีนัยส าคัญระหว่างปัจจัยทางประชากรศาสตร์ ๒ ประการ คือประสบการณ์และแผนกงาน กับ
ส่วนประสมการตลาดภายใน โดยที่ประสบการณ์การท างานกับการบริหารจัดการและแผนกงานกับ

                                                           

 ๑๔๖จินตนา  พรมนิมิต, “ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของงานบริการการศึกษาคณะรัฐศาสตร์  
มหาวิทยาลัยรามค าแหง”, รายงานวิจัย, (คณะรัฐศาสตร์ : มหาวิทยาลัยรามค าแหง, ๒๕๕๓), หน้า ๒. 

 ๑๔๗ปัทมา จักษุรัตน์ และคณะ, “ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรสาย
สนับสนุนคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่”, รายงานวิจัย, (คณะวิทยาศาสตร์ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 
๒๕๕๔), หน้า  ๑๐. 



 ๑๓๖ 

การให้รางวัลตอบแทนของพนักงานในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ซึ่งเป็นกลุ่มตัวอย่างใน
การท าวิจัย  ๒) ไม่มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญระหว่างปัจจัยทางประชากรศาสตร์ ๗ ประการ คือ 
อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ ประสบการณ์ รายได้ ต าแหน่งงาน และแผนกงาน กับประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงาน  แต่มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญระหว่างปัจจัยทางประชากรศาสตร์ คือเพศที่
แตกต่างกันมีระดับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานแตกต่างกันของกลุ่มตัวอย่าง  ๓) ความสัมพันธ์ของ
ส่วนประสมการตลาดภายในทั้งหมดซึ่งได้แก่ การเข้าถึงความต้องการของพนักงาน ตลาดแรงงาน การ
สื่อสารระหว่างพนักงานและผู้บริหาร การแบ่งกลุ่มพนักงาน การอธิบายลักษณะงาน การให้รางวัล
ตอบแทน การบริหารจัดการ และการฝึกอบรม  พบว่า มีความสัมพันธ์ในทางบวกกับประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงาน  ๔) ในการวิเคราะห์ข้อมูลแบบวิเคราะห์ถดถอยและสหสัมพันธ์สามารถแสดงให้เห็นว่า
มีตัวแปรอิสระ คือ การบริหารจัดการ (ด้านการมีส่วนร่วม) การสื่อสารระหว่างพนักงานและผู้บริหาร 
(ด้านการส่งเสริมการตลาด) และการแบ่งกลุ่มพนักงาน (ด้านกระบวนการ) ที่มีผลต่อตัวแปรตามคือ 
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงาน ซึ่งแสดงออกโดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการท าวิจัย๑๔๘   
 กัญญนันทน์  ภัทร์สรณ์สิริ  ได้วิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการท างาน
ของบุคลากร : กรณีศึกษาส าหรับสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน  ผลการวิจัยพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม
ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ ๗๒.๘  มีอายุเฉลี่ย ๔๑.๙๔  สถานภาพส่วนใหญ่แต่งงานแล้ว  
คิดเป็นร้อยละ ๕๖.๒  ส าหรับระดับการศึกษาพบว่า ส่วนใหญ่จบปริญญาโท คิดเป็นร้อยละ ๖๔.๔  มี
อายุการท างานเฉลี่ย ๑๕.๑๕ ปี  และมีรายได้ต่อเดือน ๑๐,๐๐๐ - ๑๙,๙๙๙ บาท  คิดเป็นร้อยละ 
๓๘.๗   จากการทดสอบสมมติฐานโดยหาความสัมพันธ์ พบว่า  ปัจจัยทุกปัจจัย ได้แก่ ปัจจัยส่วน
บุคคล  สภาพแวดล้อมในการท างาน  ความผูกพันต่อหน่วยงาน  การท างานเป็นทีม  ความก้าวหน้า
ในการท างาน  เทคโนโลยีสารสนเทศ  รายได้และสวัสดิการ มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับประสิทธิภาพ
การท างาน  แต่เมื่อทดสอบด้วยการวิเคราะห์แบบมัลติเปิ้ลรีเกสชั่น พบว่า ปัจจัยด้านความก้าวหน้า
และเทคโนโลยีสารสนเทศ มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการท างานของบุคลากรอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
ที่ระดับ ๐.๐๕๑๔๙   

                                                           

 ๑๔๘ยุพาภรณ์  อุไรรัตน์  และธันยาภรณ์ ดาจุติ , “ส่วนประสมการตลาดภายในต่อประสิทธิภาพการ

ปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย”, รายงานวิจัย, (คณะบริหารธุรกิจ : มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย, ๒๕๕๔), หน้า ๘๔. 
 ๑๔๙กัญญนันทน์  ภัทร์สรณ์สิริ, “ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการท างานของบุคลากร : กรณีศึกษา
ส าหรับสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน”, รายงานวิจัย, (คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี : สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน, 
๒๕๕๕), หน้า ๒๑. 



 ๑๓๗ 

พระมหาศรณชัย มหาปุณฺโณ๑๕๐ (การะเวก) ได้ศึกษา เรื่อง การพัฒนาการบริหาร

กิจการคณะสงฆ์ของพระสังฆาธิการในยุคโลกาภิวัตน์  พบว่า การพัฒนาการบริหารกิจการคณะสงฆ์

ของพระสังฆาธิการในยุคโลกาภิวัตน์ ด้านการศาสนศึกษา ควรปรับปรุงกฎระเบียบการจัดการศึกษา

ให้เข้ากับยุคสมัย วางนโยบายให้ไปในทิศทางเดียวกัน ตลอดจนส่งเสริมให้มีการศึกษากฎหมายที่

เกี่ยวข้องกับการบริหารงานคณะสงฆ์ 

 พระมหาธฤติ  วิโรจโน (รุ่งชัยวิทูร) ได้วิจัยเรื่อง วิจัยเรื่อง  รูปแบบการพัฒนาพระ                       
สังฆาธิการเพ่ือประสิทธิภาพการบริหารกิจการคณะสงฆ์  ผลการวิจัยพบว่า  การพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ตามแนวทั่วไปสรุปเป็นองค์ประกอบของการพัฒนาที่ส าคัญเป็น ๔ ด้าน ใช้อักษรย่อ
ภาษาอังกฤษว่า VETS ได้แก่ ๑) V; Vision, การสร้างวิสัยทัสน์  ๒) E; Education การให้การศึกษา 
๓) T; Training การฝึกอบรม  และ ๔) S; Study tour การไปดูงาน ส่วนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ตามแนวพระพุทธศาสนา ได้แก่การพัฒนาตามหลักสิกขา ๓ พรหมวิหาร ๔ สังคหวัตถุ ๔ ภาวนา ๔ 
อิทธิบาท ๔ และสัปปุริสธรรม ๗  การพัฒนาพระสังฆาธิการในการบริหารกิจการคณะสงฆ์ไทยใน
ปัจจุบันทั้ง ๖ ด้าน ได้แก่  (๑) ด้านการปกครอง มีการประชุมเพ่ืออบรมพระสังฆาธิการตามมติมหา
เถรสมาคม หรือการจัดหลักสูตรในระยะสั้น ๆ เท่านั้น แต่ยังไม่ได้มีองค์กรรับผิดชอบโดยตรง                   
(๒) ด้านการศาสนศึกษา ยังคงมีการบริหารจัดการทางด้านการศึกษาที่ยังคงไว้ซึ่งพระธรรมวินัย มี
การศึกษาพระปริยัติธรรมสายสามัญ หรือการศึกษาในมหาวิทยาลัยมากขึ้น (๓) ด้านการศึกษา
สงเคราะห์ มีการบริหารจัดการทางด้านการศึกษาโดยมุ่งเน้นการสงเคราะห์ประชาชนในด้าน
การศึกษา ซึ่งยังคงให้ประชาชนได้รับการศึกษาทางพระธรรมวินัย ควบคู่ไปกับการปฏิบัติ  (๔) ด้าน
การเผยแผ่พระพุทธศาสนา เป็นการพัฒนาให้พระสังฆาธิการมีความก้าวหน้าในการเผยแผ่ และทักษะ
การใช้ภาษาของสมัยปัจจุบัน มุ่งเน้นให้ประชาชนปฏิบัติธรรมตามก าลังศรัทธา ถือว่า เป็นการสั่งสอบ
ในภาคทฤษฎี และปฏิบัติที่ควบคู่กันไป (๕) ด้านสาธารณูปการ การพัฒนาตามก าลังศรัทธาของ
พุทธศาสนิกชน โดยไม่ได้มีการวางแผนเอาไว้ล่วงหน้า ซึ่งในปัจจุบันมีอยู่มาก และ มีการพัฒนาโดย
การศึกษาและวางแผนการก่อสร้างสิ่งต่าง ๆ ภายในวัด เพ่ือให้เหมาะสมกับสถานที่  (๖) ด้าน               
สาธารณสงเคราะห์ มีการช่วยเหลือประชาชนโดยอยู่บนพ้ืนฐานของจิตเมตตา แต่ยังไม่ได้ช่วยเหลือ
เป็นระบบ ต้องมีการวางแผน ความต้องการของประชาชน หรือศึกษาปัญหาหรือความเดือดร้อนของ
ประชาชนว่ามีสิ่งใดที่ขาดแคลน    รูปแบบการพัฒนาพระสังฆาธิการตามแนวทั่ วไปและตามแนว
                                                           

๑๕๐พระมหาศรณชัย มหาปุญฺโ  (การะเวก), “การพัฒนาการบริหารกิจการคณะสงฆ์ของพระสังฆาธิการ

ในยุคโลกาภิวัตน์”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต, สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์, (บัณฑิตวิทยาลัย : 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๖). 
 



 ๑๓๘ 

พระพุทธศาสนาที่จะให้มีประสิทธิภาพในการบริหารกิจการคณะสงฆ์ทั้ง ๖ ด้าน ควรมีการบูรณาการ
การพัฒนาพระสังฆาธิการตามแนวสากลและพระพุทธศาสนาเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพในการบริหาร
กิจการคณะสงฆ์มากยิ่งขึ้น ได้แก่  ๑) ด้านการปกครอง ควรบูรณาการการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตาม
แนวทั่วไปตามองค์ประกอบของ VETS ร่วมกับหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา คือ พรหมวิหาร ๔ ที่ถือ
ว่าเป็นหลักธรรมที่เหมาะสมกับผู้ปกครองมากท่ีสุด ๒) ด้านการศาสนศึกษา ควรบูรณาการการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ตามแนวทั่วไป (VETS) ร่วมกับหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา คือ สิกขา ๓ หรือ
ไตรสิกขา ที่ถือว่าเป็นหลักธรรมในการพัฒนามนุษย์ให้เป็นผู้อยู่อย่างประเสริฐ ๓) ด้านการศึกษา
สงเคราะห์ ควรบูรณาการการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามแนวทั่วไป (VETS) ร่วมกับหลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนา คือ สังคหวัตถุ ๔ ที่ถือว่าเป็นหลักธรรมที่เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจบุคคล และ
ประสานหมู่ชนไว้ให้สามัคคี เป็นหลักการสงเคราะห์ซึ่งกันและกัน ๔) ด้านการเผยแผ่ ควรบูรณาการ
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามแนวทั่วไป (VETS) ร่วมกับหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา คือ ภาวนา 
๔ ที่ถือว่าเป็นหลักธรรมส าหรับพัฒนา ฝึกฝน อบรมมนุษย์ให้มีความสามารถด ารงชีวิตอยู่ ในสังคมได้
อย่างปกติสุข ๕) ด้านการสาธารณูปการ ควรบูรณาการการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามแนวทั่วไป 
(VETS) ร่วมกับหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา คือ อิทธิบาท ๔ ที่ถือว่าเป็นหลักธรรมที่ท าให้ประสบ
ความส าเร็จเป็นบันไดแห่งความสุขและความส าเร็จ ๖) ด้านสาธารณสงเคราะห์ ควรบูรณาการการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามแนวทั่วไป (VETS) ร่วมกับหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา คือ สัปปุริส-
ธรรม ๗ ที่ถือว่าเป็นหลักธรรมที่สามารถพัฒนามนุษย์ได้เป็นอย่างดี  ด้ วยการประยุกต์หลั กการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามองค์ประกอบ VETS เข้ากับหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาแต่ละหัวข้อ
สามารถยังการบริหารกิจการคณะสงฆ์ของพระสังฆาธิการให้ด าเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สูงสุด๑๕๑ 

จากงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน  สามารถสรุปได้ว่า  
การพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานนั้นย่อมเกี่ยวข้องกับปัจจัยที่มีผลกระทบ มีทั้งปัจจัยส่วนบุคคล
และปัจจัยด้านการปฏิบัติงาน ภาระงานที่มากเกิน  ผู้บังคับบัญชา ความสัมพันธ์กับงาน ลักษณะการ
ปฏิบัติงาน เหล่านี้หากมีความสัมพันธ์ในเชิงบวกก็จะท าให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพสูงขึ้น  
นอกจากนี้ปัจจัยที่อาจมีผลกระทบต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้วย ได้แก่ อายุงาน ต าแหน่ง 
เงินเดือน  ส่วนสภาพรายได้มีความสัมพันธ์ต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานอยู่บ้างแต่น้อย  จะเห็นได้
ว่าปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานมีอยู่ ๒ ประการ คือ (๑) ปัจจัยภายในตัวบุคคล 
กับ (๒) ปัจจัยภายนอกตัวบุคคล การพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานให้ได้ผลดีจึงต้องมีการ

                                                           

      ๑๕๑พระมหาธฤติ  วิโรจโน (รุ่งชัยวิทูร),  “รูปแบบการพัฒนาพระสังฆาธิการเพื่อประสิทธิภาพ             
การบริหารกิจการคณะสงฆ์”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ),                   
(บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗).   



 ๑๓๙ 

ประยุกต์หลักการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามแนวสากล โดยเฉพาะตามองค์ประกอบ VETS ได้แก่  V; 
Vision การสร้างวิสัยทัสน์   E; Education การให้การศึกษา   T; Training การฝึกอบรม  และ S; 
Study tour การไปดูงาน เข้ากับหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา เช่น อิทธิบาท ๔ จึงจะช่วยให้การ
ปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  และสามารถน าไปใช้ในการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ของพระสังฆาธิการระดับอ าเภอ ในเขตปกครองคณะสงฆ์  ภาค ๑๑ ได้เป็นอย่างดี  สามารถสรุปได้
ตามตารางท่ี ๒.๒๗ ดังนี้ 
 
ตารางท่ี ๒.๒๘  สรุปงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน    

ผู้วิจัย ผลการวิจัย 
วาสิตา เกิดผล 
ประสพศักดิ,์ 
(2557) 

ได้วิจัยเรื่อง “แบบจ าลองการบริหารเชิงพุทธบูรณการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น” พบว่า ผู้บริหารท้องถิ่น ควรมีพรหมวิหาร ๔ ในการปกครององค์กร
ท้องถิ่นมีเมตตา กรุณา ปรารถนาดีต่อผู้ปฏิบัติงาน และประชาชนอย่างจริงใจ 
มีมุทิตา ยินดีส่งเสริมสนับสนุนในความส าเร็จของบุคลากรในท้องถิ่น  และมี
อุเบกขา เป็นธรรม ไม่ลาเอียงในการตัดสินใจ หรือประเมินผลงานของบุคลากร 
ผู้ปฏิบัติงานท้องถิ่นควรมีสังคหวัตถุ ๔ ในการให้บริการสาธารณะท้องถิ่น เพื่อ
สร้างความพึงพอใจและเป็นท่ีรักของประชาชนผู้รับบริการ ทานให้ด้วยความ
จริงใจไม่หวังผลตอบแทน ปิยาวาจากับประชาชนด้วยวาจาสุภาพ อ่อนน้อม 
สร้างความสามัคคีในท้องถิ่น อัตถจริยา ช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มท่ี 
สมานัตตตา การวางตัวให้เหมาะสมในการให้บริการประชาชนผู้รับบริการ   

จินตนา  พรมนิมิต, 
(๒๕๕๓). 
 

วิจัยเรื่องประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของงานบริการการศึกษาคณะรัฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง  พบว่า การปฏิบัติงานในหน่วยงานบริการการศึกษา 
คณะรัฐศาสตร์ ท่ีท าให้หน่วยงานนี้มีประสิทธิภาพในการท างานบริการ 
ประกอบด้วย ๑.ความพร้อมของบุคลากร  ๒.ความรู้ความสามารถด้าน
กฎระเบียบและวิธีปฏิบัติ ๓.การบริการของเจ้าหน้าที่  

กัญญนันทน์    
ภัทร์สรณ์สิริ, (๒๕๕๕) 
 

วิจัยเรื่องปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการท างานของบุคลากร : กรณีศึกษา

ส าหรับสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน  ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยทุกปัจจัย ได้แก่ ปัจจัย

ส่วนบุคคล สภาพแวดล้อมในการท างาน ความผูกพันต่อหน่วยงาน การท างานเป็น

ทีม ความก้าวหน้าในการท างาน เทคโนโลยีสารสนเทศ  รายได้ และสวัสดิการ มี

ความสัมพันธ์เชิงบวกกับประสิทธิภาพการท างานเมื่อทดสอบด้วยการวิเคราะห์

แบบมัลติเปิ้ลรีเกสชั่น พบว่า ปัจจัยด้านความก้าวหน้า และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการท างานของบุคลากร 
 



 ๑๔๐ 

ตารางท่ี ๒.๒๘ สรุปงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน  (ต่อ) 

ผู้วิจัย ผลการวิจัย 
ขวัญใจ  สนธิสวัสดิ์, 
(๒๕๔๖).  
 

วิจัยเรื่อง ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของงานบัญชีกองคลัง  ส านักงาน
อธิการบดี   มหาวิทยาลัยรามค าแหง  ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยที่ มี
ความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของงานบัญชี กองคลัง
ส านักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยรามค าแหงที่ระดับนัยทางสถิติ .๐๕ คือ 
ตัวแปรด้านเจ้าหน้าที่และบุคลากรเพียงตัวแปรเดียว  ส่วนตัวแปรด้านวัสดุ
อุปกรณ์  งบประมาณ  ความถูกต้องแม่นย าในกฎระเบียบ  ผู้น า ไม่มี
ความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของงานบัญชี กองคลัง 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง และระดับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของงาน
บัญชี กองคลัง ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยรามค าแหง อยู่ในระดับ
ปานกลาง 

โชติกา  ศิลาเกษ,  
(๒๕๔๙). 

วิจัยเรื่องประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของงานธุรการ กองงานวิทยาเขตบาง
นา ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยรามค าแหง  ผลการวิจัยพบว่า  
๑) ส่วนใหญ่บุคลากรงานธุรการมีความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของงานธุรการ กองงานวิทยาเขตบางนา อยู่ในระดับปานกลาง   
๒) ผู้มารับบริการมีความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ
งานธุรการ กองงานวิทยาเขตบางนา ส่วนใหญ่อยู่ในระดับปานกลาง   
๓) การศึกษาเปรียบเทียบความคิดเห็นของบุคลากรงานธุรการกับ
ผู้รับบริการที่มีต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานธุรการ กองงานวิทยาเขตบาง
นา  บุคลากรงานธุรการประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ๓ ด้านอยู่ใน
เกณฑ์ค่อนข้างสูง คือ ด้านคุณภาพของงาน  ด้านความรอบรู้ในงานที่ท า  
ด้านความพึงพอใจของผู้รับบริการ   ส่วนด้านความประหยัดคุ้มค่าในการใช้
ทรัพยากร และด้านความรวดเร็วทันเวลาประเมินอยู่ในเกณฑ์ปานกลาง   
ส่วนผู้มารับบริการประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติงานทั้ง ๔ ด้านอยู่ใน
เกณฑ์ค่อนข้างสูง ส่วนด้านความรวดเร็วทันเวลาประเมินอยู่ในเกณฑ์ปาน
กลาง 

 
 
 
 



 ๑๔๑ 

ตารางท่ี ๒.๒๘  สรุปงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน (ต่อ)   

ผู้วิจัย ผลการวิจัย 
ปัทมา จักษุรัตน์ และคณะ, 
(๒๕๕๔) 
 

วิจัยเรื่องปัจจัยที่มีผลกระทบต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรสายสนับสนุน คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ผลการวิจัยพบว่า  
๑. ปั จจัยส่ วนบุคคลที่มีผลกระทบต่อประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงาน คือ การเกิดปัญหาในครอบครัวท าให้ประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติ งานลดลง ๒ .ปั จจัยด้านการปฏิบัติ งานที่ มี
ผลกระทบต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน คือ ภาระงานที่ได้รับ
มอบหมายมากเกินไปท าให้ไม่สามารถพัฒนางานและเกิด
ข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงานได้ง่าย และการมีโอกาสในการ
แสดงความคิดเห็นและความสามารถในการท างานมีน้อย             
๓.ปัจจัยด้านการบริหารที่มีผลกระทบต่อประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงาน คือ ผู้บังคับบัญชาไม่ค่อยกล่าวชื่นชมบุคลากรเมื่อ
บุ คล ากรท างานอย่ างทุ่ ม เท และ เสี ย สละ   ปั จจั ยด้ าน
ความสัมพันธ์กับเพ่ือนร่วมงานอยู่ในระดับมากในเชิงบวก   

ยุพาภรณ์  อุไรรัตน์  
และธันยาภรณ์   ดาจุติ, 
(๒๕๕๔) 
 

วิจัยเรื่องส่วนประสมการตลาดภายในต่อประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี
วิชัย  ผลการวิจัยพบว่า   
๑)  ไม่มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญระหว่างปัจจัยทาง
ประชากรศาสตร์ ๓ ประการ คือ อายุ ต าแหน่งงาน และ
เงินเดือน กับส่วนประสมการตลาดภายใน  แต่มีความสัมพันธ์
อย่างมีนัยส าคัญระหว่างปัจจัยทางประชากรศาสตร์ ๒ ประการ 
คือ ประสบการณ์ และแผนกงาน กับส่วนประสมการตลาด  ๒)  
ไม่ มี ความสั ม พัน ธ์อย่ างมี นั ยส าคัญ ระหว่างปั จจั ยทาง
ประชากรศาสตร์  ๗  ประการ คือ อายุ  ระดับการศึกษา 
สถานภาพ ประสบการณ์ รายได้ ต าแหน่งงาน และแผนกงาน 
กับประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน  แต่มีความสัมพันธ์อย่างมี
นัยส าคัญระหว่างปัจจัยทางประชากรศาสตร์  

 

 



 ๑๔๒ 

ตารางท่ี ๒.๒๘ สรุปงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน (ต่อ)   

ผู้วิจัย ผลการวิจัย 
พระมหาธฤต ิ วิโรจโน  
(รุ่งชัยวิทูร), (๒๕๕๗). 

วิจัยเรื่องรูปแบบการพัฒนาพระสังฆาธิการเพ่ือประสิทธิภาพ
การบริหารกิจการคณะสงฆ์  ผลการวิจัยพบว่า การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานตามแนว
ทั่วไปสรุปเป็นองค์ประกอบของการพัฒนาที่ส าคัญเป็น ๔ ด้าน 
ใช้อักษรย่อภาษาอังกฤษว่า VETS ได้แก่  
๑) V; Vision, การสร้างวิสัยทัสน์   
๒) E; Education การให้การศึกษา  
๓) T; Training การฝึกอบรม   
๔) S; Study tour การไปดูงาน   
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามแนวพระพุทธศาสนา ได้แก่การ
พัฒนาตามหลักสิกขา ๓ พรหมวิหาร ๔ สังคหวัตถุ ๔ ภาวนา ๔ 
อิทธิบาท ๔ และสัปปุริสธรรม ๗ รูปแบบการพัฒนาพระสังฆาธิ
การตามแนวทั่วไปและตามแนวพระพุทธศาสนาที่จะให้มี
ประสิทธิภาพในการบริหารกิจการคณะสงฆ์ทั้ง ๖ ด้าน ควรมี
การบูรณาการการพัฒนาพระสังฆาธิการตามแนวสากลและ
พระพุทธศาสนาเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพในการบริหารกิจการ
คณะสงฆ์มาก 
การประยุกต์หลักการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามองค์ประกอบ 
VETS เข้ากับหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาแต่ละหัวข้อสามารถ
ยังการบริหารกิจการคณะสงฆ์ของพระสังฆาธิการให้ด าเนินไปได้
อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 

พระมหาศรณชัย มหาปุณฺโณ, 
(2556). 

ได้วิจัย เรื่อง การพัฒนาการบริหารกิจการคณะสงฆ์ของพระ
สังฆาธิการในยุคโลกาภิวัตน์ พบว่า การพัฒนาการบริหาร
กิจการคณะสงฆ์ของพระสังฆาธิการในยุคโลกาภิวัตน์ ด้าน
การศาสนศึกษา ควรปรับปรุงกฎระเบียบการจัดการศึกษาให้
เข้ากับยุคสมัย วางนโยบายให้ไปในทิศทางเดียวกัน ตลอดจน
ส่งเสริมให้มีการศึกษากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงาน
คณะสงฆ์ 

 



 ๑๔๓ 

๒.๘  กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 จากการสังเคราะห์เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานด้านการปกครองและหลักพุทธธรรม ผู้วิจัยได้ใช้กรอบแนวคิดในการวิจัย  ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพที่  ๒.๖  กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 
 
 

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
ด้านการปกครอง 

ของพระสังฆาธิการระดับอ าเภอ
ในเขตการปกครองคณะสงฆ ์

ภาค ๑๑ 

การปฏิบัติงานด้านการปกครองของ                  
พระสังฆาธิการ ๖ ด้าน 
๑. การด าเนินการปกครองคณะสงฆ์ 
๒. การควบคุมและส่งเสริมกิจการคณะสงฆ ์
๓. การระงับอธิกรณช์ั้นเจ้าคณะต าบล 
๔. การแก้ไขข้อขัดข้องของเจ้าคณะต าบล 
๕. การควบคุมบังคับบัญชาคณะสงฆ์ 
๖. การตรวจการคณะสงฆ์และประชุม              
   พระสังฆาธิการ 
 

 

สภาพการปฏิบัตงานของพระสังฆาธิการ

ระดับอ าเภอ 
     

การใช้ อิทธิบาท ๔ ในการพัฒนาการ

ป ฏิ บั ติ ง า น ด้ า น ก า ร ป ก ค ร อ งข อ ง               

พระสังฆาธิการระดับอ าเภอ   
 
 



บทท่ี  ๓ 

วิธีด ำเนินกำรวิจัย 

 
 การวิจัยเรื่อง  “การพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติ งานด้านการปกครองของ            

พระสังฆาธิการระดับอ าเภอ ในเขตการปกครองคณะสงฆ์  ภาค ๑๑”  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา

สภาพปัจจุบัน และปัญหาอุปสรรคการปฏิบัติงานของพระสังฆาธิการระดับอ าเภอ ในเขตการปกครอง

คณะสงฆ์ ภาค ๑๑ เพ่ือศึกษาหลักพุทธธรรมและทฤษฎีที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติงานด้านการปกครอง  

ของพระสังฆาธิการ และเพ่ือน าเสนอแนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการปกครอง

ของ  พระสังฆาธิการระดับอ าเภอ ในเขตการปกครองคณะสงฆ์ ภาค ๑๑ เป็นการวิจัยแบบผสานวิธี 

(Mixed Methods Research)  ระหว่างการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) กับการวิจัย

เชิงปริมาณ (Quantitative Research) ซึ่งผู้วิจัยจะได้น าเสนอรายละเอียด ดังนี้ 

 ๓.๑  การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) 

 ๓.๒  การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) 
 

๓.๑ กำรวิจัยเชิงคุณภำพ (Qualitative Research) 
 ๓.๑.๑ รูปแบบกำรวิจัย 

  ๑) กำรสัมภำษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) โดยการสัมภาษณ์พระสังฆาธิการ

และบุคคลที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับสภาพปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานด้านการปกครองของคณะสงฆ์  

ในเขตการปกครองคณะสงฆ์ ภาค ๑๑ ซึ่งประกอบด้วย ๘ ระดับ ได้แก่ ๑) พระสังฆาธิการระดับภาค 

๒) พระสังฆาธิการระดับจังหวัด ๓) พระสังฆาธิการระดับอ าเภอ ๔) พระสังฆาธิการระดับต าบล ๕) พระ

เลขานุการเจ้าคณะอ าเภอ ๖) ข้าราชการที่เกี่ยวข้อง  ๗) ผู้ทรงคุณวุฒิหรือนักวิชาการ และ ๘) ผู้น าชุมชน 

ในเขตจังหวัดนครราชสีมา  จังหวัดชัยภูมิ  จังหวัดบุรีรัมย์  และจังหวัดสุรินทร์  จ านวน ๒๕ รูปหรือคน 

และศึกษาหลักพุทธธรรมที่เกี่ยวกับการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน จากพระไตรปิฎก

ภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และศึกษาเอกสารเกี่ยวกับหลักทฤษฎีเกี่ยวกับ

ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน   

  ๒) กำรจัดสนทนำกลุ่มเฉพำะ (Focus Group Discussion) ได้แก่ การนิมนต์พระภิกษุ

สงฆ์และเรียนเชิญผู้เชี่ยวชาญในด้านการพัฒนาพระสังฆาธิการมาให้ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการ

พัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพระสังฆาธิการ ประกอบด้วย พระสังฆาธิการ ข้าราชการที่



 

 
๑๔๕ 

เกี่ยวข้อง นักวิชาการที่มีความเชี่ยวชาญในด้านการปฏิบัติงานด้านการปกครองคณะสงฆ์ ในจังหวัด

นครราชสีมา  จังหวัดชัยภูมิ  จังหวัดบุรีรัมย์  และจังหวัดสุรินทร์ จ านวน ๑๐ รูปหรือคน    

 ๓.๑.๒ ผู้ให้ข้อมูลส ำคัญ (Key Informants) 

  ๑) ผู้ใหข้้อมูลส ำคัญในกำรสัมภำษณ์เชิงลึกประกอบด้วย  

 (๑) พระธรรมโมลี ดร. (ทองอยู่ ญาณวิสุทฺโธ) ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๑ 

 (๒) พระราชวิมลโมลี (ด ารง ทิฎฐธมฺโม)  เจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมา  

 (๓) พระราชปริยัติกวี (สุพจน์ โชติญาโณ)  เจ้าคณะจังหวัดบุรีรัมย์ 

 (๔) พระเทพภาวนาวิกรม วิ. (บุญมา ปุญฺญาภิรโต) เจ้าคณะจังหวัดชัยภูมิ 

 (๕) พระโสภณปริยัตยาภรณ์ (ฉัตต์ สจฺจวโร) เจ้าคณะจังหวัดสุรินทร์ 

 (๖) พระครูศรีภาวนาวิสุทธิ์ (ประกอบ ปภงฺกโร) เจ้าคณะอ าเภอขามสะแกแสง  

จังหวัดนครราชสีมา 

 (๗) พระครูศรีปริยัตยารักษ์ (ประสงค์ กิตฺติปญฺโญ) เลขานุการเจ้าคณะอ าเภอเมือง

นครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา  

 (๘) พระครูสิริวชิรากร (สมพร อริยปญฺโญ) เจ้าคณะอ าเภอบ้านแท่น  จังหวัดชัยภูมิ   

 (๙) พระมหาสมวงษ์  สีลภูโต เจ้าคณะอ าเภอเมืองชัยภูมิ  จังหวัดชัยภูมิ  

 (๑๐) พระครูสิริคณารักษ์ (ผล ปิยธมฺโม) เจ้าคณะอ าเภอประโคนชัย  จังหวัด

บุรีรัมย์ 

 (๑๑) พระครูนิเทศธรรมคุณ (วินัย ฐานิสฺสโร) เจ้าคณะอ าเภอโนนดินแดง  จังหวัด

บุรีรัมย์  

 (๑๒) พระครูรัตนญาณวิมล (มนตรี รตนญาโณ) เลขานุการ เจ้าคณะอ าเภอกระสัง  

จังหวัดบุรีรัมย์  

 (๑๓) พระครูสิริพรหมสร (สมพงษ์ พฺรหฺมสโร) เจ้าคณะอ าเภอท่าตูม  จังหวัด

สุรินทร์   

 (๑๔) พระครูรัตนธรรมานุรักษ์ (ภูชิต ยสินฺธโร) รองเจ้าคณะอ าเภอรัตนบุรี  จังหวัด

สุรินทร์ 

 (๑๕) พระครูอุดรประชานุกูล (อุดม สารเมธี) เจ้าคณะต าบลแกใหญ่  อ าเภอเมือง

สุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์  



 

 
๑๔๖ 

 (๑๖) นายบัญชายุทธ  นาคมุจลินท์ ผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนา   

จังหวัดนครราชสีมา 

 (๑๗) นายประสงค์  ทองประ  นักวิชาการศาสนาช านาญการพิเศษ รักษาราชการ

แทนผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดบุรีรัมย์ 

 (๑๘) นางปรีดา  ชาติวุฒิ อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนา จังหวัดชัยภูมิ 

 (๑๙) นายเพทาย  สดทรงศิลป์ ผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนา จังหวัด

สุรินทร์  

 (๒๐) นายวัชรนนท์  มั่นใจ ปราชญ์ชาวบ้าน  อดีตวัฒนธรรมจังหวัดบุรีรัมย์ อ าเภอ

เมืองสุรินทร์  จังหวัดสุรินทร์  

 (๒๑) นายเอือก  มีแก้ว ก านันต าบลนาดี  อ าเภอเมืองสุรินทร์  จังหวัดสุรินทร์  

  (๒๒) นายเสรี  อุปถัมภ์  หัวหน้าศูนย์สมุนไพรตะบัลไพร  ต าบลสลักได อ าเภอ

เมืองสุรินทร์  จงัหวัดสุรินทร์ 

 (๒๓) นายวิยะ  ศรีพรหม ครูช านาญการพิเศษ  โรงเรียนบ้านละเวี้ยแปลงคุรุ-

ราษฎร์บ ารุง  ต าบลละเวี้ย  อ าเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ 

  (๒๔) นายประยงค์  ศรีแก้ว ผู้ใหญ่บ้านโคกรัมย์พัฒนา หมู่ ๑๖ ต าบลกระเทียม  

อ าเภอสังขะ  จังหวัดสุรินทร์ 

  (๒๕) นายเกลียม  คัชมา  ไวยาวัจกรวัดป่าเจริญผล  อ าเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 

  ๒) ผู้ใหข้้อมูลส ำคัญในกำรสนทนำกลุ่ม ประกอบด้วย  

 (๑) พระศรีธีรพงศ์ (อุดม สารเมธี) เลขานุการเจ้าคณะภาค ๑๑ 

 (๒) พระครูสังฆรักษ์เกียรติศักดิ์  กิตฺติปญฺโญ ดร. ผู้อ านวยการหลักสูตรพุทธศาสตร

ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  

 (๓) พระมหาโชว์  ทสฺสนีโย ดร. ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและ

บริการสังคม, อาจารย์ประจ าหลักสูตรบัณฑิตศึกษา 

 (๔) พระมหาบุญเกิด  กตเวที ดร. วัดกทลิวนาราม  อ าเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ 

 (๕) ศ.ดร.บุญทัน  ดอกไธสง  ผู้อ านวยการหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎี

บัณฑิต (นานาชาติ)อดีตสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดนครราชสีมา 

 (๖) ผศ.ดร.เติมศักดิ์  ทองอินทร์  หัวหน้าภาควิชารัฐศาสตร์ 

 (๗) นายประสงค์  จักรค า  ผู้ตรวจราชการส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 



 

 
๑๔๗ 

 (๘) นายวีระ  ดาวศรี ผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการและกิจการคณะสงฆ์ ส านักงาน

พระพุทธศาสนาจังหวัดสุรินทร์ 

 (๙) ดร.ประดิษฐ์  ชื่นบาน  อาจารย์ประจ ากลุ่มวิชาจิตวิทยาและการแนะแนว 

คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 

 (๑๐) พระเจริญ  จิรปุญโญ ดร. นักวิชาการด้านรัฐประศาสนศาสตร์ 

 ๓.๑.๓ เครื่องมือกำรวิจัยเชิงคุณภำพ   

  การวิจัยเชิงคุณภาพผู้วิจัยก าหนดเครื่องมือในการวิจัย  ๒ แบบ ได้แก่  

  ๑) แบบสัมภาษณ์เชิงลึก ซึ่งศึกษาจากแนวคิด ทฤษฎีหลักพุทธธรรมที่ระบุถึงการ

พัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน น ามาสร้างเป็นแบบสัมภาษณ์โดยก าหนดเป็นร่างค าถามการ

วิจัยแบบปลายเปิดในการแสดงความคิดเห็นอย่างเต็มที่ และน าไปปรึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษา เพ่ือ

ความชัดเจนและความถูกต้อง ครบถ้วนในประเด็นที่จะศึกษา พร้อมกับขอค าแนะน าเพ่ือน ามา

ปรับปรุงแก้ไขเพ่ิมเติมก่อนจะลงภาคสนามในการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ 

  ๒) แบบสนทนากลุ่ม ซึ่งศึกษาเนื้อหาผลการวิจัย ไปสัมภาษณ์เจาะลึกจากผู้เชี่ยวชาญ

ทั้ง ๑๐ รูปหรือคน เพ่ือเสนอแนะและขอค าแนะน าประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องพร้อมทั้งการประเมิน

คุณค่าของผลการวิจัยว่ามีความครบถ้วนสมบูรณ์มากน้อยเพียงใดต่อประเด็นต่าง ๆ ที่จะศึกษา 

 ๓.๑.๔ กำรเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภำพ  

 การเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพนั้น ผู้วิจัยได้ด าเนินการ ดังนี้ 

  ๑) การเก็บรวบรวมข้อมูลแบบการสัมภาษณ์เชิงลึก ( In-depth Interview) ที่ไม่มี

โครงสร้าง จ านวน ๒๕ รูปหรือคน โดยผู้วิจัยจะส่งหนังสืออย่างเป็นทางการ จากผู้อ านวยการหลักสูตร

รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต เพ่ือขอสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญด้วยตนเองพร้อมกับบริบทเนื้อหาต่าง ๆ 

ที่ใช้ในการสัมภาษณ์ และก าหนด วัน เวลา สถานที่ และสัมภาษณ์ตามประเด็นค าถาม และขอ

อนุญาตบันทึกเสียงและภาพนิ่ง 

  ๒) การเก็บรวบรวมข้อมูลการจัดสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion) ซึ่ง

ผู้วิจัยใช้การสนทนากลุ่มแบบไม่มีโครงสร้าง โดยผู้วิจัยจะส่งหนังสืออย่างเป็นทางการจากผู้อ านวยการ

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต เพ่ือขอเข้าร่วมสนทนากลุ่มพร้อมกับบริบทเนื้อหาต่าง ๆ ที่

ใช้ในการสนทนากลุ่มล่วงหน้า และก าหนด วัน เวลา และสถานที่ในการสนทนากลุ่ม ในขณะการ

สัมภาษณ์ ผู้วิจัยจะขออนุญาตจากผู้เชี่ยวชาญบันทึกเสียง และภาพนิ่ง 

 



 

 
๑๔๘ 

 ๓.๑.๕ กำรวิเครำะห์ข้อมูลเชิงคุณภำพ  

  ๑) วิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ ได้แก่ การสัมภาษณ์เชิงลึกและการสนทนากลุ่มเฉพาะ 

ผู้วิจัยจะน าข้อมูลที่ได้มาท าการอธิบายความ ตีความ และแปลความตามนัยยะที่ผู้ให้ข้อมูลอาจจะ

แสดงออกจากการสังเกตแบบมีส่วนร่วมและไม่มีส่วนร่วมวิเคราะห์โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์เนื้อหา  

(Content Analysis Technique) แบบพรรณนาความและการอธิบายความเพ่ือให้เหตุผลที่สอดคล้อง

กับวัตถุประสงค์มากท่ีสุด  

  ๒) การวิเคราะห์ สังเคราะหข์้อมูลจากเอกสาร งานวิจัยพระไตรปิฏก เกี่ยวกับหลักพุทธ

ธรรมและทฤษฎีเกี่ยวกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการปกครองของพระสังฆาธิการ เพ่ือน าเป็น

กรอบในการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการปกครองของพระสังฆาธิการระดับอ าเภอ ใน

เขตการปกครองคณะสงฆ์  ภาค ๑๑ 

 

๓.๒ กำรวิจัยเชิงปริมำณ (Quantitative Research) 
 ๓.๒.๑ รูปแบบกำรวิจัย  

 การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ได้แก่ การแจกแบบสอบถามแก่พระสังฆาธิการ

ระดับอ าเภอ ในเขตปกครองคณะสงฆ์ ภาค ๑๑ เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน

ด้านการปกครองของพระสังฆาธิการ โดยผู้วิจัยลงมือเก็บข้อมูลจากประชากร คือ เจ้าคณะอ าเภอและรอง

เจ้าคณะอ าเภอ ในเขตการปกครองคณะสงฆ์ ภาค ๑๑ โดยใช้กลุ่มประชากร จ านวนทั้งหมด ๑๘๐ รูป 

 ๓.๒.๒ ประชำกร  คือ พระสังฆาธิการระดับอ าเภอ ได้แก่ เจ้าคณะอ าเภอและรองเจ้าคณะ

อ าเภอ ในเขตการปกครองคณะสงฆ์ ภาค ๑๑ จ านวน ๔ จังหวัด ได้แก่  จังหวัดนครราชสีมา  จังหวัด

ชัยภูมิ  จังหวัดบุรีรัมย์  และจังหวัดสุรินทร์  จ านวนทั้งหมด ๑๘๐ รูป๑ โดยการเลือกแบบเจาะจง  

 ๓.๒.๓ เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัยเชิงปริมำณ 

 การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยก าหนดเครื่องมือการวิจัยเชิงปริมาณ ได้แก่ แบบสอบถาม โดย

ด าเนินการสร้างตามกรอบแนวคิดการวิจัยและพัฒนาขึ้นตามระเบียบวิธีวิจัย ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

 

 

 

                                                           
    ๑ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ,  ท ำเนียบพระสังฆำธิกำร,  (กรุงเทพมหานคร : ส านักงาน

พระพทุธศาสนาแห่งชาติ, ๒๕๕๕), หน้า ๑๖-๒๔.   



 

 
๑๔๙ 

 ขั้นตอนกำรสร้ำงเครื่องมือ 
 ๑. ศึกษาหลักการ แนวคิด และทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนาประสิทธิภาพจากพระไตรปิฎก 
หนังสือ เอกสารและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และก าหนดเป็นกรอบแนวคิดให้ครอบคลุมกับเนื้อหาและ
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 ๒. สร้างแบบสอบถามตามกรอบแนวคิดท่ีก าหนดไว้ในข้อ ๑ ตามวิธีการสร้างแบบสอบถาม 
ซึ่งผู้วิจัยได้แบ่งออกเป็น ๓ ตอน ดังนี้ 
 ตอนที่  ๑  เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ อายุ  
พรรษา ระยะเวลาในการด ารงต าแหน่ง  วุฒิการศึกษาทางธรรม  วุฒิการศึกษาบาลี วุฒิการศึกษา
สามัญ มีลักษณะเป็นแบบเลือกตอบ (Check List)  จ านวน ๖ ข้อ                    
 ตอนที่ ๒ เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการปกครองของพระ
สังฆาธิการระดับอ าเภอ ในเขตการปกครองคณะสงฆ์ ภาค ๑๑  ด้านการด าเนินการปกครองคณะสงฆ์  
ด้านการควบคุมและส่งเสริมกิจการคณะสงฆ์  ด้านการระงับอธิกรณ์ชั้นเจ้าคณะต าบล  ด้านการแก้ไข
ข้อขัดข้องของเจ้าคณะต าบล  ด้านควบคุมบังคับบัญชาคณะสงฆ์  ด้านการตรวจการคณะสงฆ์และ
ประชุมพระสังฆาธิการ  และแบบสอบถามเกี่ยวกับอิทธิบาท ๔  ด้านฉันทะ  ด้านวิริยะ  ด้านจิตตะ  
ด้านวิมังสา  ซึ่งมีลักษณะเป็นมาตราส่วนประเมินค่า (Numerical Rating Scale)๒ มี ๕ ระดับ โดยมี
เกณฑ์การให้คะแนน ๕ ระดับ ดังนี้ 
  ๕   หมายถึง  ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานมากที่สุด 

  ๔   หมายถึง  ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานมาก 

   ๓   หมายถึง  ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานปานกลาง 

  ๒   หมายถึง  ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานน้อย 

  ๑   หมายถึง  ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานน้อยที่สุด  

 ตอนที่  ๓ เป็นข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงพัฒนาเกี่ยวกับการพัฒนาประสิทธิภาพการ

ปฏิบัติงานด้านการปกครองของพระสังฆาธิการระดับอ าเภอ ในเขตการปกครองคณะสงฆ์   ภาค ๑๑ 

ซึ่งมีลักษณะเป็นค าถามแบบปลายเปิด (Open ended Questionnaire) ให้เลือกตอบโดยเสรี 

 

 

 

                                                           
 ๒ สุวรีย์  ศิริโภคาภิรมย์,  กำรวิจัยทำงกำรศึกษำ,  (ลพบุรี : ฝ่ายเอกสารการพิมพ์สถาบันราชภัฎ    

เทพสตรี, ๒๕๔๖), หน้า ๑๓๙-๑๔๐. 



 

 
๑๕๐ 

 กำรตรวจสอบคุณภำพของเครื่องมือ 

 การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือที่สร้างขึ้นเพ่ือการวิจัยนั้น ผู้วิจัยได้ด าเนินการทดสอบ

เครื่องมือโดยการหาความเที่ยงตรง (Validity) และทดสอบหาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ของ

แบบสอบถามทั้งฉบับ ตามข้ันตอน ดังนี้   

 ๑. กำรทดสอบหำควำมเที่ยงตรง (Validity) โดยผู้วิจัยได้น าร่างแบบสอบถามที่สร้างขึ้น

ไปให้ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน ๕ ท่าน ซึ่งประกอบคณาจารย์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการวิจัยในมหาวิทยาลัย

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยอื่น ๆ ประกอบด้วย 

  ๑)  รองศาสตราจารย์ ดร.อภินันท์ จันตะนี  Ph.D. (Management) and Candidate, 

Ph.D. (Business Economics), ศ.ม. (เศรษฐศาสตร์) ศศ.บ. (รัฐศาสตร์) อาจารย์ประจ ามหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
  ๒) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธานันธ์ โพธิ์ชาธาร ปร.ด. (เศรษฐศาสตร์ ), วท.ม 
(เศรษฐศาสตร์), ศ.บ.(วิเคราะห์เชิงปริมาณ) รองอธิการฝ่ายพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสีมา  
  ๓) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปฏิภาร์ มหรรษนาธิบดี พธ.บ.(ปรัชญา), ค.ม.(เทคโนโลยี
และสื่อสารการศึกษ), ค.ด. (ภาวะผู้น าทางการบริหาการศึกษา)  อาจารย์ประจ าสาขาวิชาหลักสูตร
และการสอน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา 
  ๔) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรายุ ทรัพย์สิน ร.บ.(รัฐศาสตร์), ศศ.ม.(รัฐศาสตร์), รปด.
(รัฐประศาสนศาสตร์) อาจารย์ประจ าสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์  
  ๕) ดร.วันชัย  สุขตาม อาจารย์ประจ าสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏสุรินทร์ รปด. (รัฐประศาสนศาสตร์), รป.ม. รัฐประศาสนศาสตร์ (การจัดการทรัพยากรมนุษย์), 
พธ.บ. รัฐศาสตร์ (การบริหารรัฐกิจ), ศศ.บ. รัฐศาสตร์ (การปกครอง) 
 ซึ่งผู้เชี่ยวชาญได้ช่วยตรวจสอบความถูกต้อง ครอบคลุมตามวัตถุประสงค์การวิจัย และ

แก้ไขปรับปรุงให้เกิดความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) และความสอดคล้องตาม

วัตถุประสงค์ และน ามาหาค่าความสอดคล้องตามวัตถุประสงค์รายข้อ ( Index of Item-Objective 

Congruence : IOC ) ซึ่งมีค่า ๐.๐๕ ขึ้นไป จึงจะแปลผลว่าใช้ได้  ซึ่งการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้มีผลการ

หาค่าดัชนีความสอดคล้องของแบบสอบถามเท่ากับ ๐.๑๐ ทุกข้อ 

 ๒. กำรทดสอบหำควำมเชื่อม่ัน (Reliability) ของเครื่องมือ ศึกษาวิจัยน าแบบสอบถามที่

ผ่านการปรับปรุงจากผู้เชี่ยวชาญเรียบร้อยแล้ว ไปทดลองใช้ (Try-out) โดยการขออนุญาตเก็บข้อมูล

ตัวอย่างกับพระสังฆาธิการในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดสระบุรีที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันกับประชากรที่ใช้

ในการวิจัยครั้งนี้ จ านวน ๓๐ รูป เพ่ือหาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถามโดยการหา



 

 
๑๕๑ 

ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (α-Coefficient) ตามวิธีของครอนบาค (Cronbach) โดยการวิจัยครั้งนี้ มีค่า

สัมประสิทธิ์ของความสอดคล้องรายข้อและสัมประสิทธิ์ ของความเชื่อมั่น เท่ากับ ๐.๘๘๑ (ดู

ภาคผนวก) 

 ๓. กำรปรับปรุงแก้ไข น าแบบสอบถามที่ด าเนินการปรับปรุงแก้ไขเสนอต่ออาจารย์ที่

ปรึกษางานวิจัย เพ่ือขอความเห็นชอบและจัดพิมพ์แบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ เพ่ือใช้ในการเก็บ

รวบรวมข้อมูลกับกลุ่มประชากรต่อไป 

 ๓.๒.๔ กำรเก็บรวบรวมข้อมูล  

 การเก็บรวมรวบข้อมูลเชิงปริมาณ ได้แก่ การแจกแบบสอบถามแก่พระสังฆาธิการในเขต

การปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๑ จ านวนทั้งหมด ๑๘๐ รูป โดยด าเนินการเก็บข้อมูลตามขั้นตอน ดังนี้ 

 ๑) ผู้วิจัยได้ด าเนินการขออนุมัติหนังสือขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจาก

สาขารัฐประศาสนศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ถึงพระ

สังฆาธิการระดับอ าเภอในเขตการปกครองคณะสงฆ์  ภาค ๑๑ จ านวน ๔ จังหวัด ได้แก่  จังหวัด

นครราชสีมา  จังหวัดชัยภูมิ  จังหวัดบุรีรัมย์ และจังหวัดสุรินทร์  

 ๒)  ผู้วิจัยน าหนังสืออนุญาตเก็บรวบรวมข้อมูล เสนอต่อเจ้าคณะจังหวัด ประกอบด้วย 

จังหวัดสุรินทร์ นครราชสีมา ชัยภูมิ และบุรีรัมย์ เพื่อขออนุญาตเก็บข้อมูลท าการศึกษา 

 ๓) ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการแจกจ่ายแบบสอบถามกับประชากรที่เป็นกลุ่ม

เป้าหมาย คือพระสังฆาธิการในเขตการปกครองคณะสงฆ์ ภาค ๑๑ ด้วยตนเองและน าแบบสอบถามที่

รวบรวมมาได้ทั้งหมด ๑๘๐ ชุด ตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ซึ่งได้แบบสอบถามสมบูรณ์ทุกฉบับ

จากนั้นจึงน าไปบันทึกข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล 

 ๓.๒.๕ กำรวิเครำะห์ข้อมูลเชิงปริมำณ 

 ผู้วิจัยได้ด าเนินการน าข้อมูลที่ตรวจสอบความถูกต้องเรียบร้อยแล้ว ลงในแบบลงรหัส 

(Coding Form) และท าการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปเพ่ือการวิจัยทางสังคมศาสตร์

เพ่ือหาค่าสถิติต่าง ๆ ได้แก่ ค่าร้อยละ (Percentage), ค่าเฉลี่ย (Mean), ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

(Standard Deviation)   

 ส่วนการแปลความหมายของค่าเฉลี่ยที่ได้จากการวิเคราะห์ข้อมูลโดยยึดเกณฑ์ ประกอบ 

กรรณสูตร๓  ดังนี้ 

                                                           
๓ประกอบ  กรรณสูตร, สถิติเพ่ือกำรวิจัยทำงพฤติกรรมศำสตร์, พิมพ์ครั้งท่ี ๓, (กรุงเทพมหานคร : 

ด่านสุทธาการพิมพ์, ๒๕๔๒), หน้า ๑๐๘. 



 

 
๑๕๒ 

   ค่าเฉลี่ยตั้งแต่ ๔.๕๐-๕.๐๐  หมายถึง  ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานมากที่สุด 

   ค่าเฉลี่ยตั้งแต่ ๓.๕๐-๔.๔๙  หมายถึง  ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานมาก 

   ค่าเฉลี่ยตั้งแต่ ๒.๕๐-๓.๔๙  หมายถึง  ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานปานกลาง 

   ค่าเฉลี่ยตั้งแต่ ๑.๕๐-๒.๔๙  หมายถึง  ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานน้อย 

   ค่าเฉลี่ยตั้งแต่  ๑.๐๐-๑.๔๙  หมายถึง  ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานน้อยที่สุด 

  ๓.๒.๖ สถิติที่ใช้กำรวิเครำะห์ข้อมูลเชิงปริมำณ 

  ผู้วิจัยได้น าสถิติมาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลส าหรับการวิจัยในครั้งนี้ คือ 

  ๑) สถิติที่ใช้ในการหาคุณภาพของเครื่องมือ ได้แก่ การหาค่าความตรงเชิงเนื้อหา ของ

แบบสอบถามโดยการตรวจสอบความความสอดคล้องระหว่างนิยามปฏิบัติการที่ผู้วิจัยก าหนดไว้กับ

ข้อมูลที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมา ( IOC) โดยผู้ เชี่ยวชาญจ านวน ๕ ท่าน และหาค่าความเชื่อมั่นของ

แบบสอบถามทั้งฉบับ โดยใช้วิธีหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (α-Coefficient) ตามวิธีของครอนบาค 

(Cronbach) 

  ๒) สถิติที่ใช้ในการหาความถี่ของผู้ตอบแบบสอบถามตอนที่ ๑ โดยใช้ค่าร้อยละ 

(Percentage) 

  ๓) สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถามตอนที่ ๒ โดยใช้ค่าเฉลี่ย(Mean) และ

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)      



  
 

บทท่ี ๔ 
ผลการวิจัย 

 
 การวิจัยเรื่อง “การพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการปกครองของพระสังฆาธิการ

ระดับอ าเภอ ในเขตการปกครองคณะสงฆ์ ภาค ๑๑” เป็นการวิจัยแบบผสานวิธี  (Mix Methods 

Research) ระหว่ างการวิ จั ย เชิ งคุ ณ ภ าพ  (Qualitative Research) และการวิ จั ย เชิ งปริ ม าณ 

(Quantitative Research) โดยมีวัตถุประสงค์  ๑) เพ่ือศึกษาสภาพปัจจุบัน และปัญหาอุปสรรคการ

ปฏิบัติงานด้านการปกครองของพระสังฆาธิการระดับอ าเภอ ในเขตการปกครองคณะสงฆ์ ภาค ๑๑          

๒) เพ่ือศึกษาหลักพุทธธรรมและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้านการปกครองของพระสังฆาธิการ            

๓) เพ่ือน าเสนอแนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการปกครองของพระสังฆาธิการระดับ

อ าเภอ ในเขตการปกครองคณะสงฆ์ ภาค ๑๑  มีผลการวิจัย ดังนี้ 

 ๔.๑ ผลการวิจัยเชิงคุณภาพ 
 ผลการวิจัยจากการเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informants) โดยการ

สัมภาษณ์พระสังฆาธิการในเขตการปกครองคณะสงฆ์ ภาค ๑๑ ได้แก่ พระสังฆาธิการระดับภาค             

พระสังฆาธิการระดับจังหวัด  พระสังฆาธิการระดับอ าเภอ  พระสังฆาธิการระดับต าบล  พระเลขานุการ

เจ้าคณะอ าเภอ  ข้าราชการที่เกี่ยวข้อง  ผู้ทรงคุณวุฒิหรือนักวิชาการ  ผู้น าชุมชน  จังหวัดนครราชสีมา  

จังหวัดชัยภูมิ  จังหวัดบุรีรัมย์  และจังหวัดสุรินทร์   จ านวน ๒๕ รูปหรือคน โดยใช้การเลือกแบบ

เจาะจง (Purposive Selection)   

 ๔.๒ ผลการวิจัยเชิงปริมาณ  

 ผลการวิจัยจากการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มประชากรที่ตอบแบบสอบถาม ซึ่งเก็บ

ข้อมูลจากพระสังฆาธิการระดับอ าเภอ ได้แก่ เจ้าคณะอ าเภอ และรองเจ้าคณะอ าเภอ ในเขตการ

ปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๑ จ านวน ๔ จังหวัด ได้แก่  จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดชัยภูมิ   จังหวัด

บุรีรัมย์  และจังหวัดสุรินทร์  จ านวนทั้งหมด ๑๘๐ รูป โดยใช้การสุ่มอย่างง่าย (Simple Random 

Sampling)  

 ๔.๓ ผลสรุปผลวิเคราะห์จากการสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion)

 ผู้เชี่ยวชาญในการเข้าร่วมการสนทนากลุ่ม ประกอบด้วย เลขานุการเจ้าคณะภาค ๑๑   

พระสังฆาธิการ ข้าราชการที่เกี่ยวข้อง  นักวิชาการที่มีความเชี่ยวชาญในด้านการปฏิบัติงานด้านการ



๑๕๔ 
 

ปกครองคณะสงฆ์ ในจังหวัดนครราชสีมา  จังหวัดชัยภูมิ  จังหวัดบุรีรัมย์  และจังหวัดสุรินทร์  จ านวน  

๑๐  รูปหรือคน  

 
๔.๑ ผลการวิจัยเชิงคุณภาพ  
 ๔.๑.๑ สภาพปัจจุบัน ปัญหาอุปสรรคการปฏิบัติงานของพระสังฆาธิการระดับอ าเภอ 
ในเขตการปกครองคณะสงฆ์ ภาค ๑๑ 
 จากการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) ซึ่งผู้ให้ข้อมูล

ส าคัญ (Key Informants) ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพปัจจุบันและปัญหาอุปสรรคการปฏิบัติงานของ

พระสังฆาธิการระดับอ าเภอ ในเขตการปกครองคณะสงฆ์  ภาค ๑๑ ทั้ง ๖ ด้าน ได้แก่ ด้านการ

ด าเนินการปกครองคณะสงฆ์  ด้านการควบคุมและส่งเสริมกิจการคณะสงฆ์  ด้านการระงับอธิกรณ์ชั้น

เจ้าคณะต าบล  ด้านการแก้ไขข้อขัดข้องของเจ้าคณะต าบล ด้านการควบคุมบังคับบัญชาคณะสงฆ์   

ด้านการตรวจการคณะสงฆ์และประชุมพระสังฆาธิการ มีสาระส าคัญของการวิจัยดังนี้ 

  ๑) ด้านการด าเนินการปกครองคณะสงฆ์   
  จากการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) ซึ่งผู้ให้
ข้อมูลส าคัญ (Key Informants) ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพปัญหาด้านการด าเนินการปกครอง           
ของพระสังฆาธิการระดับอ าเภอ  โดยมีสาระส าคัญดังนี้ 
  สภาพการปฏิบัติงาน  
  การด าเนินการปกครองคณะสงฆ์นี้ เข้าใจตาม ๆ กันมาว่า การด าเนินการก็คือการ  
สั่งการ การปฏิบัติ การลงมือท า การด าเนินการ  ได้แก่ การท าให้เป็นไป ให้มันด าเนินไปได้นั่นเอง 
เป็นงานที่เจ้าคณะอ าเภอต้องลงมือท าเอง สั่งการเอง ดูแลให้มันขับเคลื่อนไปได้๑ เจ้าคณะพระสังฆาธิ
การผู้ปกครองต้องมีคุณลักษณะพิเศษเฉพาะตัว คือ (๑) ศึกษาพระธรรมวินัยสูงสุด (๒) ศึกษาฝึกฝน
งานในหน้าที่ (๓) ศรัทธาต่องาน (๔) เสียสละทรัพย์และนิสัยทราม (๕) สู้งาน และมีวิธีท างานพิเศษ 
คือ (๑) สนองงาน (๒) สั่งงาน (๓) สอนงาน (๔) ส่งเสริมผู้มีผลงาน (๕) สร้างงาน (๖) สามัคคีต่อ
ผู้ร่วมงาน (๗) สะสมผลงาน (๘) สะสางงาน (๙) สรุปงาน (๑๐) ส่งงาน (๑๑) เสริมประสิทธิภาพการ
ท างาน (๑๒) สุขกับงาน๒  การท างานของคณะสงฆ์ยังไม่มีรูปแบบเป็นทางการ  การปฏิบัติงานของ 

                                           
     ๑สัมภาษณ์  พระราชปริยัติกวี (สุพจน์ โชติญาโณ),  เจ้าคณะจังหวัดบุรีรัมย์,  ๑๕  พฤศจิกายน 
๒๕๕๘.       
     ๒สัมภาษณ์  พระราชวิมลโมลี (ด ารง ทิฏฺฐธมฺโม),  เจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมา,  ๑๖  พฤศจิกายน  
๒๕๕๘.  



๑๕๕ 
 

เจ้าคณะอ าเภอทั่วทั้งประเทศไม่น่าจะเกินกัน คงไม่แตกต่างกันมากนัก มันก็คล้าย ๆ ใกล้เคียงกัน๓ 
เจ้าคณะอ าเภอในเขตการปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๑ มีอยู่หลายวัยหลายระดับ๔ หลายประเภทหลาย
กลุ่มด้วยกัน และที่มีอยู่ในขณะนี้ก็มีคุณสมบัติที่แตกต่างกันมาก บ้างก็ไม่มีพ้ืนฐานทางการศึกษา ไม่มี
พ้ืนฐานทางการบริหารคณะสงฆ์ตามที่ต้องการ และยังไม่สามารถสนองนโยบายของคณะสงฆ์ได้ดี
เต็มที่๕  แต่ส่วนมากก็สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อยู่ในระดับดีเป็นที่น่าพอใจ๖  มีการรวมกลุ่มอ าเภอที่
ใกล้เคียงกันเป็นกลุ่ม ๆ ขึ้นกลุ่มละ ๕ – ๗ อ าเภอ เพ่ือร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ปรึกษาหารือช่วยเหลือ
เกื้อกูลซึ่งกันและกันเกี่ยวกับการด าเนินงานกิจการคณะสงฆ์ทุกด้าน๗  มีการพัฒนาตนเอง ศึกษาหา
ความรู้ช่วยรับภารธุระการพระศาสนา สามารถวางแผนงานเชื่อมโยงกับชุมชนในเชิงบูรณาการได้ดี๘ มี
ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานในหน้าที่ เช่น การเข้าร่วมประชุมระดับจังหวัด๙ ให้ความร่วมมือ
และปฏิบัติงานตามนโยบาย และสนองงานตามค าสั่งผู้บังคับบัญชา๑๐ ด าเนินการปกครองได้ดี มี
นโยบายชัดเจนทุกเรื่อง มอบหมายนโยบายผ่านการประชุมที่ชัดเจนเรียบร้อย๑๑ นัดประชุมคณะสงฆ์
ระดับอ าเภออย่างสม่ าเสมอและปฏิบัติหน้าที่ประธานด าเนินการประชุมได้ดี๑๒ มอบหมายงานแก่รอง

                                           
     ๓สัมภาษณ์  พระธรรมโมลี ดร. (ทองอยู่ ณาณวิสุทฺโธ),  ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๑, วัดศาลาลอย  
พระอารามหลวง จังหวัดสุรินทร์,  ๒๑  ธันวาคม  ๒๕๕๘. 
     ๔สัมภาษณ์  นายบัญชายุทธ นาคมุจลินทร์,  ผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด
นครราชสีมา,  ๒๒  ธันวาคม  ๒๕๕๘.   
     ๕สัมภาษณ์  พระราชวิมลโมลี (ด ารง ทิฏฺฐธมฺโม),  เจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมา,  ๑๖  พฤศจิกายน   
๒๕๕๘.  
 ๖สัมภาษณ์  พระโสภณปริยัตยาภรณ์ (ฉัตต์ สจฺจวโร) ,  เจ้าคณะจังหวัดสุรินทร์,  ๒๔  ธันวาคม  
๒๕๕๘.  
     ๗สัมภาษณ์ พระครูศรีปริยัตยารักษ์  (ประสงค์ กิตฺติปญฺ โญ),  เลขานุการเจ้าคณะอ าเภอเมือง
นครราชสีมา,  จังหวัดนครราชสีมา,  ๑๕  ธันวาคม  ๒๕๕๘. 
     ๘สัมภาษณ์   นายวัชรนนท์  มั่นใจ,  ปราชญ์ชาวบ้าน,  อ าเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ,             
๒๓  ธันวาคม  ๒๕๕๘.    
     ๙สัมภาษณ์  พระครูรัตนญาณวิมล (มนตรี รตนญาโณ),  เจ้าคณะต าบลชุมแสง เลขานุการเจ้าคณะ
อ าเภอกระสัง, จังหวัดบุรีรัมย์,  ๒๒  พฤศจิกายน  ๒๕๕๘.  
     ๑๐สัมภาษณ์  พระเทพภาวนาวิกรม (บุญมา ปุญฺญาภิรโต),  เจ้าคณะจังหวัดชัยภูมิ,  ๖  พฤศจิกายน  
๒๕๕๘.      
     ๑๑สัมภาษณ์   นางปรีดา ชาติวุฒิ ,  ผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชัยภูมิ ,                     
๒๗  ธันวาคม  ๒๕๕๘. 
       ๑๒สัมภาษณ์  พระครูศรีปริยัตยารักษ์  (ประสงค์ กิตฺติปญฺโญ),  เลขานุการเจ้าคณะอ าเภอเมือง
นครราชสีมา, จังหวัดนครราชสีมา,  ๑๕  ธันวาคม  ๒๕๕๘. 



๑๕๖ 
 

เจ้าคณะอ าเภอให้ช่วยรับผิดชอบ๑๓ ให้อิสระเจ้าคณะต าบลในการก ากับดูแลการคณะสงฆ์ระดับ
ต าบล๑๔ เอาใจใส่ ให้ความร่วมมือ ปฏิบัติงาน รายงานผลการด าเนินงานกิจกรรมต่อหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง๑๕ การปกครองคณะสงฆ์ด าเนินกันแบบครอบครัว ให้ก าลั งใจกันด้วยความเป็น
กัลยาณมิตร๑๖ ภายใต้หลักความรัก ความศรัทธา ความสามัคคี ความเคารพ ยึดหลักพระธรรมวินัย
เป็นส าคัญ๑๗   
 พระธรรมวินัยค าสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเป็นหลักการใหญ่ส าคัญที่สุดที่ ใช้ปกครอง        
คณะสงฆ์มาตั้งแต่สมัยพุทธกาลแล้ว ทุกวันนี้พระสงฆ์ก็ยึดถือปกครองตามธรรมตามวินัยอยู่อย่าง
เคร่งครัด ปกครองดูแลกันด้วยเมตตาจิต๑๘  กฎหมาย กฎมหาเถรสมาคม ข้อบังคับ ระเบียบ ค าสั่ง 
มติ ประกาศทั้งหลายนี้เพ่ิงเกิดมีขึ้นมาภายหลังที่ประเทศไทยนี้เอง เพ่ือช่วยก ากับดูแลข้อวัตรปฏิบัติ
ของพระสงฆ์เราให้เรียบร้อยดีงามเหมาะสมกับโอกาสยุคสมัยทางโลก๑๙  การด าเนินการด้านการ
ปกครองคณะสงฆ์ในปัจจุบันนี้ยังคงมีพระธรรมวินัยเป็นหลักส าคัญส าหรับปกครองหมู่คณะ และยังมี
กฎหมายบ้านเมือง กฎระเบียบมหาเถรสมาคมต่าง ๆ ส าหรับใช้ในการปกครองคณะสงฆ์ด้วย  
กฎระเบียบมหาเถรสมาคมที่ใช้อยู่ทุกวันนี้ตั้งแต่ตราขึ้นมาแล้วก็เห็นว่าเป็นสิ่งที่ดีถูกต้องเหมาะสม 
กะทัดรัดกระชับมากกว่ากฎระเบียบสมัยก่อน ๆ๒๐ มีมติมหาเถรสมาคม มีข้อบังคับ มีประกาศ มีค าสั่ง
มากมายที่ทางคณะสงฆ์ไทยได้ก าหนดหลักเกณฑ์เหล่านี้ไว้ส าหรับเป็นเครื่องมือในการปกครองก ากับ
ดูแลให้คณะสงฆ์ถือปฏิบัติเพ่ือให้เกิดความเรียบร้อยดีงามในหมู่สงฆ์ ตามที่คณะสงฆ์เห็นว่าตรงนั้นตรง

                                           
     ๑๓สัมภาษณ์  พระครูรัตนธรรมานุรักษ์ (ภูชิต ยสินฺธโร), รองเจ้าคณะอ าเภอรัตนบุรี, จังหวัดสุรินทร์, 
๒๗  พฤศจิกายน  ๒๕๕๘. 
     ๑๔สัมภาษณ์  พระครูอุดรประชานุกูล (สมอาจ สกฺโก),  เจ้าคณะต าบลแกใหญ่,  อ าเภอเมืองสุรินทร์ 
จังหวัดสุรินทร์,  ๑  ธันวาคม  ๒๕๕๘. 
     ๑๕สัมภาษณ์   นางปรีดา ชาติวุฒิ ,  ผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชัยภูมิ ,                   
๒๗  ธันวาคม  ๒๕๕๘. 
     ๑๖สัมภาษณ์  พระธรรมโมลี ดร. (ทองอยู่ ณาณวิสุทฺโธ),  ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๑, วัดศาลาลอย 
พระอารามหลวง จังหวัดสุรินทร์,  ๒๑  ธันวาคม  ๒๕๕๘. 
     ๑๗สัมภาษณ์  พระครูสิริวชิรากร (สมพร อริยปญฺโญ),  เจ้าคณะอ าเภอบ้านแท่น,  จังหวัดชัยภูมิ,           
๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๘. 
       ๑๘สัมภาษณ์  พระเทพภาวนาวิกรม (บุญมา ปุญฺญาภิรโต),  เจ้าคณะจังหวัดชัยภูมิ,  สัมภาษณ์,              
๖  พฤศจิกายน  ๒๕๕๘.      
     ๑๙สัมภาษณ์  พระราชปริยัติกวี (สุพจน์ โชติญาโณ),  เจ้าคณะจังหวัดบุรีรัมย์,  ๑๕  พฤศจิกายน  
๒๕๕๘.      
 ๒๐สัมภาษณ์  พระโสภณปริยัตยาภรณ์ (ฉัตต์ สจฺจวโร),  เจ้าคณะจังหวัดสุรินทร์,  ๒๔ ธันวาคม 
๒๕๕๘.  



๑๕๗ 
 

นี้ควรไม่ควร ซึ่งก็มีมานานแล้ว และคณะสงฆ์พระสงฆ์ทุกรูปต่างก็รู้และยอมรับกันด้วยดีตลอดมา      
นี้นับเป็นจุดแข็งของคณะสงฆ์ไทย๒๑  คณะสงฆ์ไทยมีความเคารพในพระธรรมวินัยอย่างแรงกล้ายึดถือ
เป็นหลักปฏิบัติและปกครองหมู่คณะให้เป็นไปด้วยดีเรื่อยมาตลอดทุกยุคทุกสมัยตั้งแต่อดีตมาจนถึง
ปัจจุบัน ทุกวันนี้เรามีกฎหมายก าหนดให้คณะสงฆ์ เจ้าคณะพระสังฆาธิการทุกระดับชั้นมีอ านาจ
หน้าที่ส าหรับถือปฏิบัติในการปกครองหมู่คณะไว้อย่างชัดเจน มีการสั่งงานเป็นล าดับชั้น๒๒ เจ้าคณะ
พระสังฆาธิการตั้งแต่ระดับต าบล อ าเภอขึ้นไปถึงระดับจังหวัดระดับภาคมีหน้าที่ในการบริหาร
ปกครองคณะสงฆ์ในเขตปกครองของตนอยู่ ๖ อย่างเหมือน ๆ กัน๒๓ ที่นับว่าเป็นงานที่ยาก๒๔      
พระสังฆาธิการระดับอ าเภอในเขตปกครองคณะสงฆ์ ภาค ๑๑ มีภาพรวมการปฏิบัติงานด้านการ
ด าเนินการปกครองคณะสงฆ์เป็นไปด้วยความเรียบร้อยดี๒๕ แม้ภาระงานที่ต้องปฏิบัติตามหน้าที่ในแต่
ละข้อยังมีไม่ชัดเจนแน่นอนด้วยลายลักษณ์อักษรก็ตามที๒๖ แต่ก็ยังคงมุ่งมั่นปฏิบัติหน้าที่ตามแบบ
แผนประเพณีที่บรรพบุรุษเจ้าคณะพระมหาเถระองค์ก่อน ๆ ได้เคยถือปฏิบัติด าเนินการเป็นกิจวัตรสืบ 
ๆ ต่อกันมา น ามาศึกษาและถือเป็นแบบอย่างแนวทางในการปฏิบัติงานด้านการด าเนินการปกครอง
และด้านอื่น ๆ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบายของผู้บังคับบัญชาเหนือตนขึ้นไปตามล าดับชั้น๒๗ ซึ่ง
วิธีการด าเนินการปกครองเช่นนี้ มีการเรียนรู้และรับรู้สืบทอดแบบแผนการปกครองที่นิยมกันอีก
วิถีทาง ๑ ก็คือการเรียนรู้สืบทอดผ่านกิจกรรมการประชุมคณะสงฆ์ระดับจังหวัด ที่ เจ้าคณะ        
พระสังฆาธิการระดับอ าเภอเข้าร่วมประชุมคณะสงฆ์ระดับจังหวัดมีเจ้าคณะจังหวัดเป็นประธาน๒๘ 

                                           
 ๒๑สัมภาษณ์  นายบัญชายุทธ นาคมุจลินทร์,  ผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด
นครราชสีมา,  ๒๒  ธันวาคม  ๒๕๕๘.   
 ๒๒สัมภาษณ์  นายเพทาย สดทรงศิลป์,  ผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุรินทร์,          
๑๗ ธันวาคม  ๒๕๕๘.  
     ๒๓สัมภาษณ์  พระธรรมโมลี ดร. (ทองอยู่ ณาณวิสุทฺโธ),  ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๑, วัดศาลาลอย 
พระอารามหลวง จังหวัดสุรินทร์,  ๒๑  ธันวาคม  ๒๕๕๘. 
     ๒๔สัมภาษณ์  พระโสภณปริยัตยาภรณ์ (ฉัตต์ สจฺจวโร) ,  เจ้าคณะจังหวัดสุรินทร์,  ๒๔  ธันวาคม  
๒๕๕๘.   
    ๒๕สัมภาษณ์  พระธรรมโมลี ดร. (ทองอยู่ ณาณวิสุทฺโธ),  ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๑, วัดศาลาลอย 
พระอารามหลวง จังหวัดสุรินทร์,  ๒๑  ธันวาคม  ๒๕๕๘. 
    ๒๖สัมภาษณ์  พระราชวิมลโมลี (ด ารง ทิฏฺฐธมฺโม),  เจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมา,  ๑๖  พฤศจิกายน  
๒๕๕๘. 
 ๒๗สัมภาษณ์  พระครูอุดรประชานุกูล (สมอาจ สกฺโก),  เจ้าคณะต าบลแกใหญ่, อ าเภอเมืองสุรินทร์ 
จังหวัดสุรินทร์,  ๑  ธันวาคม  ๒๕๕๘.  
    ๒๘สัมภาษณ์  นางปรีดา ชาติวุฒิ, ผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชัยภูมิ, ๒๗  ธันวาคม  
๒๕๕๘. 



๑๕๘ 
 

งานประชุมถือว่าเป็นหน้าที่ที่จะต้องถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด แม้ไม่สบายถ้าพอเข้าประชุมได้ก็ต้องไป 
หรือหากมีกิจธุระส าคัญไม่สามารถเข้าประชุมได้ ก็จะมอบหมายให้รองหรือเลขานุการเป็นผู้เข้า
ประชุมแทน ไม่มีละเลยเพิกเฉยทอดธุระเสีย๒๙  อ าเภอจะมีการร่วมประชุมทุกครั้งที่จังหวัดจัดประชุม 
เช่น  ช่วงการด าเนินการตามโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ มีประชุมทุกเดือน บางทีเดือนละหลาย ๆ 
ครั้งก็มี เพ่ือจะเร่งเรื่องโครงการศีล ๕ นี้๓๐ และพอหลังประชุมคณะสงฆ์ระดับจังหวัดเสร็จแล้ว เจ้า
คณะอ าเภอแต่ละอ าเภอก็จะไปด าเนินการปกครองคณะสงฆ์ในเขตปกครองของตนผ่านการประชุม
คณะสงฆ์ในแต่ละอ าเภอ๓๑  มีการระดมทุนทอดผ้าป่าในวันที่ประชุมระดับอ าเภอด้วย เพ่ือจัดตั้งเป็น
กองทุนคณะสงฆ์อ าเภอ๓๒  การด าเนินในระดับอ าเภอทุกอย่างจะด าเนินการตามล้อที่หมุนมาจากที่
ประชุมระดับจังหวัด๓๓เพราะฉะนั้น ภารกิจงานที่ได้มีมติร่วมกัน ภารกิจงานที่ได้ตกลงกันในที่ประชุม
คณะสงฆ์ระดับจังหวัดนั้น เจ้าคณะอ าเภอก็จะน าสืบต่อไปสู่การปฏิบัติในระดับอ าเภอผ่านกิจกรรม
การประชุมคณะสงฆ์ระดับอ าเภอแต่ละอ าเภอ และในส่วนของส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดก็จะ
ลงไปร่วมประชุมกับคณะสงฆ์ระดับจังหวัดและระดับอ าเภอด้วยทุกครั้ง เพ่ือจะได้แจ้งท าความเข้าใจ
ในหลาย ๆ เรื่องที่เป็นภารกิจ และการด าเนินการทุกอย่างยึดตามมติที่ประชุมของคณะสงฆ์เป็นหลัก 
เจ้าคณะพระสังฆาธิการระดับอ าเภอส่วนมากมีการปฏิบัติตนและด าเนินการปกครองคณะสงฆ์ในเขต
การปกครองให้เป็นไปอย่างเคร่งครัดและเรียบร้อยดี มีการอบรมก าชับเรื่องอาจาระเป็นประจ า
สม่ าเสมอ ให้มีจริยาวัตรงดงามเรียบร้อยเพ่ือรักษาศรัทธาของพุทธศาสนิกชน๓๔  การด าเนินการ
ปกครองคณะสงฆ์ในระดับอ าเภอจะได้ผลดีมากในด้านการน าไปสู่การปฏิบัติในระดับต าบลและระดับ
วัด เพราะมีพระสงฆ์เข้าประชุมจ านวนน้อยกว่าระดับจังหวัด ท าให้สามารถอธิบายพูดคุยได้ง่าย รับรู้

                                           
    ๒๙สัมภาษณ์  พระครูรัตนญาณวิมล (มนตรี รตนญาโณ),  เจ้าคณะต าบลชุมแสง เลขานุการเจ้าคณะ
อ าเภอกระสัง, จังหวัดบุรีรัมย์,  ๒๒  พฤศจิกายน  ๒๕๕๘. 
    ๓๐สัมภาษณ์  พระครูนิเทศก์ธรรมคุณ (วินัย ฐานิสฺสโร),  เจ้าคณะอ าเภอโนนดินแดง,  จังหวัดบุรีรัมย์,  
๒๐  พฤศจิกายน   ๒๕๕๘.   
    ๓๑สัมภาษณ์  พระมหาสมวงษ์ สีลภูโต,  เจ้าคณะอ าเภอเมืองชัยภูมิ,  จังหวัดชัยภูมิ, ๕ พฤศจิกายน  
๒๕๕๘. 
    ๓๒สัมภาษณ์  พระครูสิริคณารักษ์  (ผล ปิยธมฺโม),  เจ้าคณะอ าเภอประโคนชัย, จังหวัดบุรีรัมย์,           
๑๘  พฤศจิกายน  ๒๕๕๘. 
    ๓๓สัมภาษณ์  พระเทพภาวนาวิกรม (บุญมา ปุญฺญาภิรโต),  เจ้าคณะจังหวัดชัยภูมิ,  ๖  พฤศจิกายน  
๒๕๕๘.      
    ๓๔สัมภาษณ์  นางปรีดา ชาติวุฒิ, ผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชัยภูมิ,  ๒๗ ธันวาคม  
๒๕๕๘. 



๑๕๙ 
 

ได้ง่าย เข้าใจได้ง่าย น าไปปฏิบัติได้อย่างทั่วถึง๓๕ การปกครองดูแลเป็นแบบพ่ีน้อง เคารพกันตามอายุ
พรรษาและล าดับชั้นการปกครอง  เจ้าคณะอ าเภอมักชี้แจงก าชับเกี่ยวกับระเบียบข้อวัตรปฏิบัติต่าง ๆ 
อบรมให้มีความขยันให้มีความอดทนและช่วยกันท าภาระหน้าที่ภายในวัด๓๖ แนะน าให้ศึกษาพระ
ธรรมวินัยและปฏิบัติตามให้เคร่งครัด๓๗ มุ่งความสามัคคีของหมู่คณะเป็นใหญ่ในการปกครอง 
สอดส่องดูแลพระภิกษุสามเณรหรือผู้ที่อยู่ใต้บังคับบัญชาให้ยึดพระธรรมวินัยเป็นหลัก ใช้โอกาสช่วง
เข้าพรรษาที่มีการประชุมคณะสงฆ์ให้โอวาทขอความร่วมมือในการปฏิบัติตามจริยาวัตรของพระสง ฆ์
ให้เกิดสมณสารูป และมีการนัดประชุมเจ้าคณะต าบลเป็นส่วน ๆ เป็นงาน ๆ ไปตามสถานการณ์ที่
เกิดขึ้นแล้วมอบนโนบายให้น าไปสู่การปฏิบัติของผู้ใต้บังคับบัญชาตามล าดับ โดยเฉพาะเน้นเรื่อง
กิจวัตรของสงฆ์ทั้ง ๑๐ ประการ๓๘ มีการประชุมแนะน าและก าชับให้ปฏิบัติอย่างเคร่งครัด๓๙  
พระสงฆ์ตั้งแต่ระดับเจ้าอาวาส เจ้าคณะต าบล เจ้าคณะอ าเภอจะพูดอบรมชี้แจงเรื่องจริยาวัตรตลอด 
อบรมเรื่องศีลธรรมจรรยาทั้งแก่พระสงฆ์และชาวบ้านญาติโยมเป็นประจ าทั้งในเวลาประชุมสงฆ์หมู่
ใหญ่ เวลาเทศน์ และวันพระที่นอกจากอบรมตอนเช้าช่วงตักบาตรแล้ว ตอนเย็นก็มีท าวัตรสวดมนต์
ทัง้พระสงฆ์และชาวบ้าน ก็จะพูดอบรมเรื่องศีลธรรมวินัยอีก๔๐  คณะสงฆ์มีการประชุมกันตลอด จะให้
นโยบายปฏิบัติเป็นส่วนมาก นอกจากจะแจ้งและก าชับเกี่ยวกับเรื่องการปกครองให้มีความเคารพ 
พระธรรมวินัย กฎหมายบ้านเมือง กฎระเบียบมหาเถรสมาคมและจะต้องส ารวมปฏิบัติให้ดีให้
เรียบร้อยถูกต้องดีงามเป็นแบบอย่างให้พุทธศาสนิกชนปฏิบัติตามให้เหมาะสมกับที่อบรมสั่งสอนให้
เขามีศีลมีธรรมแล้ว๔๑  โดยเฉพาะช่วงนี้ ก าลังเน้นเรื่องยุทธศาสตร์เชิงรุกโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ 
ระยะที่สามเชิงคุณภาพ มีกระบวนการท า MOU ร่วมกับนายอ าเภอ ก านัน ผู้ใหญ่บ้านที่เป็นฝ่าย

                                           
    ๓๕สัมภาษณ์  พระครูสิริวชิรากร (สมพร อริยปญฺโญ),  เจ้าคณะอ าเภอบ้านแท่น,  จังหวัดชัยภูมิ,           
๕  พฤศจิกายน  ๒๕๕๘. 
    ๓๖สัมภาษณ์  พระครูสิริคณารักษ์ (ผล ปิยธมฺโม),  เจ้าคณะอ าเภอประโคนชัย,  จังหวัดบุรีรัมย์,            
๑๘  พฤศจิกายน  ๒๕๕๘. 
    ๓๗สัมภาษณ์  นายประยงค์ ศรีแก้ว,  ผู้ใหญ่บ้านโคกรัมย์พัฒนา,  อ าเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์,          
๑๐ ธันวาคม  ๒๕๕๘. 
    ๓๘สัมภาษณ์  พระครูรัตนญาณวิมล (มนตรี รตนญาโณ),  เจ้าคณะต าบลชุมแสง,  เลขานุการเจ้าคณะ
อ าเภอกระสัง, จังหวัดบุรีรัมย์,  ๒๒  พฤศจิกายน  ๒๕๕๘. 
    ๓๙สัมภาษณ์  นายเกลียม คัชมา,  ไวยาวัจกรวัดป่าเจริญผล,  อ าเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์,    
๑๖  ธันวาคม  ๒๕๕๘. 
    ๔๐สัมภาษณ์  นายวิยะ ศรีพรหม,  ครูช านาญการพิเศษ,  โรงเรียนบ้านละเวี้ยแปลงคุรุราษฎร์บ ารุง 
อ าเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์,  ๑๘  ธันวาคม  ๒๕๕๘. 
    ๔๑สัมภาษณ์  นายเอือก มีแก้ว,  ก านันต าบลนาดี,  อ าเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์,  ๘  ธันวาคม  
๒๕๕๘. 



๑๖๐ 
 

ปกครองเพ่ือจะขับเคลื่อนไปในระดับชุมชนและหมู่บ้านอย่างเต็มที่๔๒ นอกจากนี้ ในการประชุมระดับ
อ าเภอหรือมีการประกอบกิจกรรมตามวัด เจ้าคณะอ าเภอมักจะพูดแจ้งให้ทราบว่ามีมติมีค าสั่งจาก
เบื้องบนมาขอความร่วมมือให้ได้ช่วยกันด าเนินการปฏิบัติไปให้เรียบร้อยตามล าดับ๔๓  
 การท างานของเจ้าคณะพระสังฆาธิการระดับอ าเภอในเขตปกครองคณะสงฆ์ ภาค ๑๑ อยู่
ในเกณฑ์ดี รักษาศาสนาได้มาพอสมควร๔๔  หลายรูปมีความรู้ความเชี่ยวชาญในพระธรรมวินัยชัดเจน
และมีกระบวนการก ากับติดตามการด าเนินการปกครองคณะสงฆ์ ณ วันนี้ถือว่าอยู่ในระดับเป็นที่น่า
พึงพอใจอยู่พอสมควร แม้ไม่ถึงกับว่าดีมากนักก็ตาม๔๕ แต่ก็นับว่าเป็นกระบวนการติดตามควบคุม
เร่งรัดอย่างใกล้ชิดสม่ าเสมอ๔๖  และยังมีการร่วมประชุมกันก าหนดแนวทางการปกครอง ยอมรับ 
เคารพปฏิบัติตามข้อก าหนด กฎ กติกา หรือข้อตกลงร่วมกันนั้น๔๗  มีการออกค าสั่ง มติ ประกาศของ
คณะสงฆ์เพ่ือถือปฏิบัติร่วมกันอันจะก่อให้เกิดความเรียบร้อยดีงามในคณะสงฆ์ที่เจ้าคณะอ าเภอต้อง
ก ากับดูแล มีการบูรณาการระหว่างหลักพระธรรมวินัยและพระราชบัญญัติคณะสงฆ์น ามาปรับ
ประยุกต์ใช้๔๘ เจ้าคณะอ าเภอบางรูปมีศักยภาพมีพลังความเป็นพระหนุ่มรุ่นใหม่ มีวิสัยทัศน์สามารถ
บูรณาการทั้งพระธรรมวินัยและเทคนิควิธีการสมัยใหม่มาใช้ในการด าเนินการปกครองตามแนวการ
บริหารยุคใหม่ มีการก าหนดกลยุทธ์ มีการใช้สื่อเทคโนโลยี นวัตกรรมช่วยในการสื่อสารสั่งการ๔๙ มี
การประสานงานประชุมคณะสงฆ์ร่วมกับฝ่ายบ้านเมืองทั้งระดับนายอ าเภอ ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน และ
ผู้บริหารสถานศึกษา ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ปรึกษาหารือเพ่ือด าเนินงานกิจการคณะสงฆ์ทุก ๆ ด้าน  

                                           
 ๔๒สัมภาษณ์  นายเสรี อุปถัมภ์,  หัวหน้าศูนย์สมุนไพรตะบัลไพร,  อ าเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์,  
๑๒  ธันวาคม  ๒๕๕๘. 
    ๔๓สัมภาษณ์  นายประยงค์ ศรีแก้ว,  ผู้ใหญ่บ้านโคกรัมย์พัฒนา,  อ าเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์,               
๑๐  ธันวาคม  ๒๕๕๘. 
    ๔๔สัมภาษณ์  พระธรรมโมลี ดร. (ทองอยู่ ณาณวิสุทฺโธ),  ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๑, วัดศาลาลอย 
พระอารามหลวง จังหวัดสุรินทร์,  ๒๑  ธันวาคม  ๒๕๕๘. 
    ๔๕สัมภาษณ์   นายวัชรนนท์ มั่นใจ,  ปราชญ์ชาวบ้าน,  อ าเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ,                 
๒๓   ธันวาคม  ๒๕๕๘.   
 ๔๖สัมภาษณ์  นายเสรี อุปถัมภ์,  หัวหน้าศูนย์สมุนไพรตะบัลไพร,  อ าเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์,  
๑๒  ธันวาคม  ๒๕๕๘. 
    ๔๗สัมภาษณ์  นายประสงค์ ทองประ,  นักวิชาการศาสนาช านาญการพิเศษ, ส านักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดบุรีรัมย์,  ๒๗  ธันวาคม  ๒๕๕๘. 
               ๔๘สัมภาษณ์  พระครูนิเทศก์ธรรมคุณ (วินัย ฐานิสฺสโร),  เจ้าคณะอ าเภอโนนดินแดง, จังหวัดบุรีรัมย์,  
๒๐ พฤศจิกายน  ๒๕๕๘. 
    ๔๙สัมภาษณ์  นายเสรี อุปถัมภ์,  หัวหน้าศูนย์สมุนไพรตะบัลไพร,  อ าเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์,  
๑๒  ธันวาคม  ๒๕๕๘. 



๑๖๑ 
 

มีการร่วมวางแผน ก าหนดวัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่ชัดเจน๕๐  มีการก าหนดปฏิทินการปฏิบัติงาน 
ปฏิทินส่งงานที่ชัดเจน มีการแต่งตั้งกรรมการ มอบหมายคณะท างาน มีการแบ่งการบริหารงานกลุ่ม
เครือข่าย เพ่ือด าเนินงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และประสานความร่วมมือสั่งการไปยังเจ้าคณะ
ต าบลทุกพ้ืนที่เพ่ือช่วยก ากับดูแลและด าเนินการในระดับวัดระดับเจ้าอาวาสตามล าดับซึ่งเป็นกลไก
ส าคัญในงานปกครองคณะสงฆ์ระดับอ าเภอ๕๑ การน าข้อกฎหมาย กฎมหาเถรสมาคม ข้อบังคับ 
ระเบียบ ค าสั่ง มติ ประกาศ พระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช และค าสั่งของผู้บังคับชาเหนือตนสู่การ
ปฏิบัติในระดับต าบลระดับวัดและระดับชาวบ้าน นอกจากด าเนินการผ่านการประชุมคณะสงฆ์แล้ว 
ยังมีการแจ้งประสานงานสื่อสารผ่านหนังสือราชการคณะสงฆ์ โทรศัพท์ ระบบเครือข่ายเฟสบุ๊ค ระบบ
ไลน์ อีเมล์อีกด้วย๕๒ ตามบริบทและสถานการณ์ของแต่ละอ าเภอ การสื่อสารเกี่ยวกับมติ ประกาศ 
ระเบียบ หรือเรื่องราวต่าง ๆ ทางราชการคณะสงฆ์นี้ส่วนมากจะมีการออกหนังสือเป็นหลักฐาน และ
การประสานงานจะสื่อสารผ่านระบบอีเล็กโทรนิคและเทคโนโลยี๕๓ มอบหมายให้พระเลขานุการเจ้า
คณะสื่อสารทางเทคโนโลยี หนังสือก็ออกด้วย แต่บางครั้งก็แจ้งเรื่องผ่านสื่ออิเล็กโทรนิคไปก่อนแล้ว
ไม่ได้ส่งหนังสือตามก็มี มารับหนังสือนัดประชุม ณ ที่ประชุมในวันประชุมเอาเลยก็มี๕๔ จะมีหนังสือสั่ง
การไปถึงเจ้าคณะผู้ปกครองตามล าดับให้ช่วยปฏิบัติตาม และก็สื่อสารผ่านทางโทรศัพท์บ้าง ทางไลน์
บ้าง เฟสบุ๊คบ้างก็มี แต่การส่งหนังสือนี้ส่วนใหญ่จะใช้ให้คนน าหนังสือไปส่งให้ถึงมือเจ้าคณะ
ผู้ปกครองโดยตรง๕๕  มีการติดต่อทางหนังสือแจ้งมาให้ทราบให้ปฏิบัติ หรือที่เข้มกว่านั้นก็มีเลขาเจ้า
คณะอ าเภอติดต่อประสานงานต าบลและวัด ส่วนมากจะได้รับทราบทางจดหมาย ส่วนทางโทรศัพท์
ทางเฟสบุ๊คทางไลน์ก็มีบ้างแต่มีส่วนน้อย ส่วนใหญ่ก็เป็นหนังสือที่เป็นมติเบื้องบนเป็นนโยบายทาง

                                           
    ๕๐สัมภาษณ์  นายเอือก มีแก้ว,  ก านันต าบลนาดี,  อ าเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์,  ๘  ธันวาคม  
๒๕๕๘.    
 ๕๑สัมภาษณ์ พระครูศรีปริยัตยารักษ์  (ประสงค์ กิตฺติปญฺโญ),  เลขานุการเจ้าคณะอ าเภอเมือง
นครราชสีมา, จังหวัดนครราชสีมา,  ๑๕  ธันวาคม  ๒๕๕๘.     
    ๕๒สัมภาษณ์  พระครูรัตนธรรมานุรักษ์ (ภูชิต ยสินฺธโร),  รองเจ้าคณะอ าเภอรัตนบุรี, จังหวัดสุรินทร์, 
๒๗  พฤศจิกายน  ๒๕๕๘. 
    ๕๓สัมภาษณ์  พระครูศรีปริยัตยารักษ์  (ประสงค์ กิตฺติปญฺโญ),  เลขานุการเจ้าคณะอ าเภอเมือง
นครราชสีมา, จังหวัดนครราชสีมา,  ๑๕  ธันวาคม  ๒๕๕๘. 
    ๕๔สัมภาษณ์  พระครูนิเทศก์ธรรมคุณ (วินัย ฐานิสฺสโร),  เจ้าคณะอ าเภอโนนดินแดง, จังหวัดบุรีรัมย์,  
๒๐ พฤศจิกายน  ๒๕๕๘.  
    ๕๕สัมภาษณ์  พระครูรัตนญาณวิมล (มนตรี รตนญาโณ),  เจ้าคณะต าบลชุมแสง เลขานุการเจ้าคณะ
อ าเภอกระสัง, จังหวัดบุรีรัมย์,  ๒๒  พฤศจิกายน  ๒๕๕๘. 



๑๖๒ 
 

ราชการและคณะสงฆ์ให้ปฏิบัติเป็นกิจกรรมเป็นเรื่อง ๆ ไป ๕๖  มีการเชื่อมต่อเป็นเครือข่ายกับ
หน่วยงานที่สนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะสงฆ์ เช่น ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดจะมีไลน์อยู่
กับคณะสงฆ์และพระเลขานุการเจ้าคณะ  เจ้าคณะอ าเภอ รองเจ้าคณะอ าเภอก็จะลงในไลน์กลาง 
ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดจะประสานงานทั้ง ๓ ทางคือ เจ้าคณะอ าเภอ รองเจ้าคณะอ าเภอ 
และพระเลขานุการเจ้าคณะ ซึ่งสามารถประสานงานกับเจ้าคณะอ าเภอ รองเจ้าคณะอ าเภอ และ                 
พระเลขานุการเจ้าคณะได้เหมือนประสานงานกับคน ๆ เดียวกัน เพราะท่านจะสื่อสาร ถึงกันได้ตลอด
และรวดเร็ว ถ้ามีเรื่องเร่งด่วน หนังสือออกไปแล้ว แต่ไม่มีเวลาวิ่งส่งหนังสือ ก็จะน าหนังสือที่กราบ
เรียนเจ้าคณะอ าเภอลงในระบบไลน์นี้  สามารถประสานงานเรื่องเดียวกันได้ เป็นกลุ่มเป็นเซ็ตในเวลา
เดียวกันด้วยระบบไลน์นี้ การส่งงานก็จะส่งทางระบบอิเล็กโทรนิค ส่วนใหญ่เจ้าคณะจะใช้เทคโนโลยี
เป็น มีการเรียนรู้ในเรื่องของเทคโนโลยีพอใช้ได้ บางรูปก็ดีเยี่ยมมาก มีอยู่อ าเภอสองอ าเภอที่เจ้าคณะ
อ าเภอไม่ถนัดด้านนี้๕๗  ในระดับชาวบ้านส่วนใหญ่จะได้รับรู้มติส าคัญ ๆ ทั้งจากเจ้าอาวาสและจาก
ผู้ใหญ่บ้าน ก านันแล้วบอกแจ้งต่อ ๆ กัน เช่น มติให้จัดกิจกรรมวันส าคัญต่าง ๆ หรือขอร่วมรับบริจาค
ช่วยเหลือสาธารณสงเคราะห์ มติเกี่ยวกับการด าเนินงานโครงการหมู่บ้านศีล ๕ เป็นต้น๕๘  การ
ประสานงานจากคณะสงฆ์ส่วนใหญ่จะเป็นหนังสือ แต่ที่ใช้ประจ าคือส่งหนังสือและการโทรศัพท์ มีการ
โทรแจ้งบอกล่วงหน้าก่อนแล้วจึงมีหนังสือตามทีหลัง๕๙ บางทีก็มีหนังสือแจ้งถึงชาวบ้านทั้งจากคณะ
สงฆ์ผ่านเจ้าอาวาส และจากนายอ าเภอผ่านผู้ใหญ่บ้านที่ไปร่วมประชุมรับเรื่องมา โดยเฉพาะเรื่อง
โครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ และกิจกรรมวันส าคัญ เช่น เวียนเทียน เจริญพระพุทธมนต์ จัด
นิทรรศการ เป็นต้น ที่วัดแจ้งให้ทราบและทางอ าเภอแจ้งมาอีกทางหนึ่ง๖๐ บางครั้งบางช่วงก็มีค าสั่ง
ของเจ้าคณะจังหวัดด้วยที่เจ้าอาวาสแจ้งให้ชาวบ้านทราบ เช่น ค าสั่งให้เจ้าอาวาสเป็นกรรมการคุม
ห้องสอบนักธรรม หรือมีหนังสือขอความอุปถัมภ์ภัตตาหารเพล ค าสั่งเจ้าคณะอ าเภอเจ้าคณะต าบล  

                                           
    ๕๖สัมภาษณ์  พระครูอุดรประชานุกูล (สมอาจ สกฺโก),  เจ้าคณะต าบลแกใหญ่,  อ าเภอเมืองสุรินทร์  
จังหวัดสุรินทร์,  ๑  ธันวาคม  ๒๕๕๘. 
    ๕๗สัมภาษณ์  นางปรีดา ชาติวุฒิ,  ผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชัยภูมิ, ๒๗ ธันวาคม  
๒๕๕๘. 
    ๕๘สัมภาษณ์  นายวิยะ ศรีพรหม, ครูช านาญการพิเศษ, โรงเรียนบ้านละเวี้ยแปลงคุรุราษฎร์บ ารุง 
อ าเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์,  ๑๘  ธันวาคม  ๒๕๕๘. 
    ๕๙สัมภาษณ์  นายเอือก มีแก้ว,  ก านันต าบลนาดี,  อ าเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์,  ๘  ธันวาคม  
๒๕๕๘.     
    ๖๐สัมภาษณ์  นายประยงค์ ศรีแก้ว,  ผู้ใหญ่บ้านโคกรัมย์พัฒนา,  อ าเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์,                 
๑๐   ธันวาคม  ๒๕๕๘. 



๑๖๓ 
 

ก็มี ส่วนใหญ่เป็นค าสั่งแต่งตั้งให้เป็นกรรมการด้านต่าง ๆ ในกิจการคณะสงฆ์ และหนังสือขอความ
อุปถัมภ์อาหาร ขอรับบริจาคช่วยเหลือสาธารณสงเคราะห์๖๑ 
 การด าเนินภารกิจการปกครองต่าง ๆ ของคณะสงฆ์ระดับอ าเภอ เช่น การแต่งตั้ง                 
พระสังฆาธิการผู้ปกครองสงฆ์ระดับต าบล ระดับวัด การแต่งตั้งไวยาวัจกร เป็นต้น มีการด าเนินการ
เป็นไปตามพระธรรมวินัย ยึดหลักปฏิบัติแห่งพระธรรมวินัยที่ก าหนดไว้มาเป็นแนวปฏิบัติ และยึดหลัก
พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ใช้เป็นแนวปฏิบัติควบคู่กับระเบียบปฏิบัติ อ่ืน ๆ ที่ เกี่ยวข้องกับการ
ด าเนินการของทางโลกตามที่กฎหมายบ้านเมืองก าหนดไว้เพ่ือใช้แก้ไขปัญหาข้อขัดแย้งอ่ืน ๆ ที่มิได้
ระบุไว้ในพระธรรมวินัย รวมถึงการด าเนินงานกิจกรรมคณะสงฆ์ อ่ืน ๆ เช่น  การฟ้องร้อง การ
ประนีประนอมข้อขัดแย้งให้การปกครองคณะสงฆ์ด าเนินการไปด้วยความเรียบร้อยตามกฎหมาย
บ้านเมือง และกฎระเบียบมหาเถรสมาคม๖๒ 
 การด าเนินการเสนอขอแต่งตั้งเจ้าคณะต าบล   
 การเสนอแต่งตั้งเจ้าคณะต าบลและรองเจ้าคณะต าบลไม่ต้องมีการทดสอบความรู้ใด ๆ  
แต่งตั้งตามความเหมาะสมคือเป็นพระสังฆาธิการมีอาจารสีลวัตรที่ดี๖๓ มีระบบกลไกด าเนินการคือ 
เจ้าคณะ อ าเภอคัดเลือกพระภิกษุผู้มีคุณสมบัติถูกต้องเสนอเจ้าคณะจังหวัดพิจารณาแต่งตั้ง ในการ
คัดเลือกพระภิกษุเพ่ือเสนอแต่งตั้งนั้นต้องมีอายุพรรษาถูกต้องครบถ้วน๖๔ บางจังหวัดก าหนดให้ต้องมี
พรรษา ๑๐ ขึ้นไป๖๕ หรือมีพรรษาพ้น ๕ มีความรู้นักธรรมชั้นเอก ด ารงต าแหน่งพระสังฆาธิการตั้งแต่
ระดับผู้ช่วยเจ้าอาวาสขึ้นไป๖๖ และเจ้าอาวาสในเขตปกครองต าบลนั้น ๆ ยอมรับให้ความสนับสนุน๖๗  
คณะสงฆ์ไทยยังคงมีลักษณะถือปฏิบัติตามแนวนี้เป็นอันดับแรกคือเอาอายุพรรษาเป็นคุณสมบัติอันดับ 

                                           
    ๖๑สัมภาษณ์  นายเกลียม คัชมา,  ไวยาวัจกรวัดป่าเจริญผล,  อ าเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์,    
๑๖  ธันวาคม  ๒๕๕๘.   
 ๖๒สัมภาษณ์  พระครูรัตนธรรมานุรักษ์ (ภูชิต ยสินฺธโร),  รองเจ้าคณะอ าเภอรัตนบุรี, จังหวัดสุรินทร์, 
๒๗ พฤศจิกายน  ๒๕๕๘. 
    ๖๓สัมภาษณ์ นายบัญชายุทธ นาคมุจลินทร์,  ผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด
นครราชสีมา,  ๒๒  ธันวาคม  ๒๕๕๘. 
    ๖๔สัมภาษณ์  พระครูสิริวชิรากร (สมพร อริยปญฺโญ),  เจ้าคณะอ าเภอบ้านแท่น,  จังหวัดชัยภูมิ,           
๕  พฤศจิกายน  ๒๕๕๘.   
    ๖๕สัมภาษณ์  พระราชปริยัติกวี (สุพจน์ โชติญาโณ),  เจ้าคณะจังหวัดบุรีรัมย์,  ๑๕  พฤศจิกายน  
๒๕๕๘.       
    ๖๖สัมภาษณ์  พระโสภณปริยัตยาภรณ์ (ฉัตต์ สจฺจวโร) ,  เจ้าคณะจังหวัดสุรินทร์,  ๒๔  ธันวาคม  
๒๕๕๘.   
    ๖๗สัมภาษณ์  พระธรรมโมลี ดร. (ทองอยู่ ณาณวิสุทฺโธ),  ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๑, วัดศาลาลอย 
พระอารามหลวง จังหวัดสุรินทร์,  ๒๑  ธันวาคม  ๒๕๕๘. 



๑๖๔ 
 

ต้น ๆ ส่วนความรู้ความสามารถเอามาเป็นล าดับรอง ๆ ลงไป นี้เป็นการด าเนินการตามธรรมเนียมตาม
หลักพระธรรมวินัย๖๘ และต้องผ่านการอบรมที่ทางจังหวัดจัดให้จึงจะได้รับการแต่งตั้ง๖๙ ซึ่งบางจังหวัดมี
นโยบายจัดอบรมพระสังฆาธิการทุกต าแหน่งทุกระดับเป็นระยะเวลาถึง ๑๕ วัน๗๐  ในการคัดเลือกจะ
พิจารณาดูจากผลงานเน้นผลงานในหน้าที่คือ ผลงานด้านการศึกษา ด้านการปกครอง ความเอ้ือเฟ้ือต่อ
พระธรรมวินัย กฎหมาย กฎระเบียบมหาเถรสมาคม และการให้ความร่วมมือกับคณะสงฆ์ ถ้ามีผู้
เหมาะสมหลายรูปก็จะพิจารณาเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติดีพร้อมที่สุด เมื่อตั้งแล้วจะได้ไม่มีปัญหาตามมา
ภายหลัง ส่วนใหญ่เมื่อได้รับการแต่งตั้งแล้วก็จะเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ไม่มีการประท้วงใด ๆ 
เพราะผ่านการกลั่นกรองมาอย่างเรียบร้อยดีแล้ว๗๑ 
  การด าเนินการเสนอขอแต่งตั้งเจ้าอาวาส   
  การแต่งตั้งเจ้าอาวาสก็เช่นเดียวกันไม่มีการสอบคัดเลือกใด ๆ ไม่มีการทดสอบเรื่องพระ
ธรรมวินัย เรื่องกฎระเบียบมหาเถรสมาคม เรื่องกฎหมายบ้านเมือง แต่เสนอเข้ามาโดยพิจารณา
พฤติกรรมว่าท่านดูเรียบร้อยงดงามดีเป็นพระเถระมีอายุพรรษา๗๒  เจ้าคณะต าบลเป็นผู้เสนอชื่อผู้ที่
สมควรได้รับการแต่งตั้งผ่านการกลั่นกรองของรองเจ้าคณะอ าเภอและผ่านความเห็นชอบของเจ้าคณะ
อ าเภอเสนอถึงเจ้าคณะจังหวัดเพ่ือพิจารณาแต่งตั้ง วุฒิทางธรรมอย่างต่ าต้องได้นักธรรมชั้นโท๗๓ หรือ
อาจมีอนุโลมนักธรรมชั้นตรีเป็นกรณีพิเศษเฉพาะกรณี๗๔  ต้องมีอายุพรรษาครบ ๕ พรรษา๗๕  และ

                                           
    ๖๘สัมภาษณ์  พระราชวิมลโมลี (ด ารง ทิฏฺฐธมฺโม),  เจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมา, จังหวัดนครราชสีมา, 
๑๖ พฤศจิกายน  ๒๕๕๘. 
    ๖๙สัมภาษณ์ พระครูศรีปริยัตยารักษ์  (ประสงค์ กิตฺติปญฺโญ),  เลขานุการเจ้าคณะอ าเภอเมือง
นครราชสีมา,  จังหวัดนครราชสีมา,  ๑๕  ธันวาคม  ๒๕๕๘. 
   ๗๐สัมภาษณ์  พระครูสิริคณารักษ์ (ผล ปิยธมฺโม),  เจ้าคณะอ าเภอประโคนชัย,  จังหวัดบุรีรัมย์,            
๑๘  พฤศจิกายน  ๒๕๕๘. 
    ๗๑สัมภาษณ์  พระครูรัตนญาณวิมล (มนตรี รตนญาโณ),  เจ้าคณะต าบลชุมแสง เลขานุการเจ้าคณะ
อ าเภอกระสัง, จังหวัดบุรีรัมย์,  ๒๒  พฤศจิกายน  ๒๕๕๘.    
    ๗๒สัมภาษณ์  นายบัญชายุทธ นาคมุจลินทร์,  ผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด
นครราชสีมา,  ๒๒  ธันวาคม  ๒๕๕๘. 
    ๗๓สัมภาษณ์  พระครูสิริพรหมสร (สมพร อริยปญฺโญ),  เจ้าคณะอ าเภอท่าตูม,  จังหวัดสุรินทร์,               
๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๘. 
    ๗๔สัมภาษณ์  พระราชวิมลโมลี (ด ารง ทิฏฺฐธมฺโม),  เจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมา, จังหวัดนครราชสีมา,  
๑๖  พฤศจิกายน  ๒๕๕๘. 
    ๗๕สัมภาษณ์  พระครูสิริวชิรากร (สมพร อริยปญฺโญ),  เจ้าคณะอ าเภอบ้านแท่น,  จังหวัดชัยภูมิ,        
๕  พฤศจิกายน  ๒๕๕๘. 



๑๖๕ 
 

ผ่านการอบรมที่ทางจังหวัดจัดให้จึงจะได้รับการแต่งตั้ง๗๖ บางอ าเภอมีการตั้งให้เป็นผู้รักษาการแทน
เจ้าอาวาสให้ไปอยู่ประจ าในวัดนั้นเพ่ือทดลองปฏิบัติงานเป็นระยะเวลา ๑ ปีก่อนแล้วถ้าผ่านการ
ทดลองงานก็จะได้รับการเสนอแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสวัดนั้น ๆ ต่อไป ทั้งนี้การแต่งตั้ งเจ้าอาวาสนี้จะให้
ชาวบ้านมีส่วนร่วมในการพิจารณา ยึดความต้องการของชาวบ้านเป็นส าคัญ และแม้ผ่านการทดลอง
งานแล้วแต่ชาวบ้านไม่ยอมรับ ก็จะไม่ได้รับการเสนอแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งเจ้าอาวาส และพระภิกษุ
ผู้ทดลองงานนั้นก็ยอมรับเงื่อนไขนี้ด้วยดี๗๗ กระบวนการมีส่วนร่วมของชาวบ้านในการเลือกสรร
พระภิกษุเพ่ือเสนอขอแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสนั้นคือจะมีการประชุมรวมกันที่วัดทั้งพระภิกษุสามเณร
และชาวบ้าน ร่วมกันพิจารณาดูว่าเหมาะสมหรือไม่เหมาะสม เพราะการตั้งเจ้าอาวาสนี้ ถ้าเจ้าคณะ
จังหวัดแต่งตั้งโดยไม่ให้ชาวบ้านมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ บางหมู่บ้านออกมาประท้วงต่อต้านก็มี 
ปัจจุบันมีหลายวัดที่ยังไม่มีเจ้าอาวาส เพราะแต่งตั้งยังไม่ได้ ต้องตั้งรักษาการไปก่อน บางรูปมีพรรษา
ครบ ๕ แต่ได้นักธรรมชั้นตรี หรือบางรูปก็ยังไม่ได้นักธรรม จึงต้องให้เรียนก่อนและก็ตั้งเป็นรักษาการ
ไปพร้อม  บางรูปเป็นนิสิต มจร.ก็ตั้งเป็นรักษาการไปก่อน ให้เรียนไปพร้อม เมื่อครบ ๕ ปีแล้วก็ตั้งเป็น
เจ้าอาวาส๗๘  บางรูปเป็นพระหลวงตา ไม่ได้นักธรรม อ่านหนังสือไม่ออก แต่เก่งเรื่องการก่อสร้างน า
ญาติโยมสร้างกุฏิได้สวยงาม มีการเสนอขอแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาส แต่ทางจังหวัดไม่สามารถแต่งตั้งให้
ได้ และญาติโยมก็ไม่ยอมรับเอาเจ้าอาวาสจากส านักอ่ืน จึงต้องแต่งตั้งให้เป็นผู้รักษาการแทนเจ้า
อาวาสไปก่อน๗๙   
  การอนุมัติการแต่งตั้งไวยาวัจกร  
  ไวยาวัจกรคือคนที่จะท างานให้พระท างานแทนพระนี้ ต้องเลือกดูให้ดี ต้องเลือกคนที่มี
คุณสมบัติพิเศษ เช่น เป็นคนมีศรัทธาอย่างแท้จริง รู้จักขวนขวายในงานบุญงานกุศล มีความซื่อสัตย์
สุจริตเชื่อใจได้ เสียสละใช้งานง่าย สนิทสนมกับพระภิกษุสามเณรได้ดีรู้ใจพระ มีไหวพริบรู้อะไรควร
อะไรไม่ควร๘๐ และควรเลือกแต่งตั้งคฤหัสถ์ผู้ชายเป็นไวยาวัจกรเพ่ือความสะดวกและเหมาะสมในการ

                                           
   ๗๖สัมภาษณ์  พระครูศรีปริยัตยารักษ์  (ประสงค์ กิตฺติปญฺโญ),  เลขานุการเจ้าคณะอ าเภอเมือง
นครราชสีมา, จังหวัดนครราชสีมา,  ๑๕  ธันวาคม  ๒๕๕๘. 
    ๗๗สัมภาษณ์  พระครูรัตนญาณวิมล (มนตรี รตนญาโณ),  เจ้าคณะต าบลชุมแสง เลขานุการเจ้าคณะ
อ าเภอกระสัง, จังหวัดบุรีรัมย์,  ๒๒  พฤศจิกายน  ๒๕๕๘. 
    ๗๘สัมภาษณ์  พระครูศรีภาวนาวิสุทธิ์ (ประกอบ ปภงฺกโร),  เจ้าคณะอ าเภอขามสะแกแสง, จังหวัด
นครราชสีมา,  ๑๙  พฤศจิกายน  ๒๕๕๘.   
 ๗๙สัมภาษณ์  พระครูอุดรประชานุกูล (สมอาจ สกฺโก),  เจ้าคณะต าบลแกใหญ่,  อ าเภอเมืองสุรินทร์ 
จังหวัดสุรินทร์,  ๑  ธันวาคม  ๒๕๕๘. 
    ๘๐สัมภาษณ์  พระโสภณปริยัตยาภรณ์ (ฉัตต์ สจฺจวโร) ,  เจ้าคณะจังหวัดสุรินทร์,  ๒๔  ธันวาคม  
๒๕๕๘.   



๑๖๖ 
 

ท างานกับพระสงฆ์๘๑ การด าเนินการเกี่ยวกับการตั้งและการพ้นจากต าแหน่งไวยาวัจกร  เจ้าคณะ
อ าเภอมีอ านาจหน้าที่ในการอนุมัติการแต่งตั้งไวยาวัจกรของเจ้าอาวาส รับทราบและอนุมัติการพ้น
จากต าแหน่งไวยาวัจกร  ในเขตการปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๑  อ าเภอมีนโยบายให้วัดตั้งไวยาวัจกร 
มีการมอบหมายให้เจ้าคณะต าบลช่วยก ากับดูแลเรื่องนี้ด้วย๘๒ มีหลายอ าเภอที่สามารถด าเนินการให้
วัดตั้งไวยาวัจกรได้ครบทุกวัด๘๓  แต่บางอ าเภอก็มิได้บังคับโดยเด็ดขาด การจะตั้งไวยาวัจกรหรือไม่นั้น
ให้เป็นสิทธิอ านาจของเจ้าอาวาสเป็นผู้พิจารณาตามเห็นเหมาะสม๘๔ ปัจจุบันยังมีการตั้งไวยาวัจกรไม่
ครบทุกวัด ด้วยเหตุคือเจ้าอาวาสยังสรรหาคฤหัสถ์ชายที่มีคุณสมบัติเหมาะสมไม่ได้ตามที่ต้องการ 
คฤหัสถ์บางคนมีความรู้ความสามารถแต่ท างานร่วมกับเจ้าอาวาสไม่ได้ เข้ากันไม่ได้ คนที่เข้ากับเจ้า
อาวาสได้ก็ไม่ประสงค์จะรับต าแหน่งนี้ แต่ก็มีศรัทธาช่วยงานวัดไปได้ ส านักงานพระพุทธศาสนานั้นมี
นโยบายชัดเจนให้เจ้าอาวาสทุกวัดตั้งไวยาวัจกรให้เรียบร้อย แต่คณะสงฆ์ยังไม่สามารถด าเนินการได้
ตามนั้น๘๕ ส าหรับวัดที่ด าเนินการตั้งไวยาวัจกรเรียบร้อยแล้วก็จะส่งไปอบรมที่จังหวัด โดยส านักงาน
เจ้าคณะจังหวัดร่วมกับส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดจะมีโครงการจัดอบรมไวยาวัจกรและ
กรรมการวัดเป็นรุ่น ๆ ไป๘๖ อบรมเกี่ยวบทบาทหน้าที่และการจัดท าบัญชีการเงินของวัด มีหลาย
อ าเภอที่เจ้าคณะและคณะสงฆ์มีศักยภาพด าเนินการได้ก็มีการจัดอบรมไวยาวัจกรในระดับอ าเภอขึ้น
เอง๘๗  ไวยาวัจกรที่ได้รับการแต่งตั้งแล้วมีหน้าที่ช่วยท างานวัดทุกอย่างตามที่เจ้าอาวาสมอบหมายให้
ท าไม่ว่างานเล็กงานใหญ่ ทั้งงานด้านการเงินการบัญชีของวัด การขวนขวายบอกบุญหาทุนก่อสร้าง

                                           
    ๘๑สัมภาษณ์  นายเพทาย สดทรงศิลป์,  ผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุรินท ร์,           
๑๗  ธันวาคม  ๒๕๕๘. 
    ๘๒สัมภาษณ์  พระครูศรีภาวนาวิสุทธิ์ (ประกอบ ปภงฺกโร),  เจ้าคณะอ าเภอขามสะแกแสง,  จังหวัด
นครราชสีมา,  ๑๙  พฤศจิกายน  ๒๕๕๘.    
    ๘๓สัมภาษณ์   นางปรีดา ชาติวุฒิ ,  ผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชัยภูมิ ,               
๒๗  ธันวาคม  ๒๕๕๘.  
    ๘๔สัมภาษณ์  พระครูรัตนญาณวิมล (มนตรี รตนญาโณ),  เจ้าคณะต าบลชุมแสง เลขานุการเจ้าคณะ
อ าเภอกระสัง,  จังหวัดบุรีรัมย์,  ๒๒  พฤศจิกายน  ๒๕๕๘.     
    ๘๕สัมภาษณ์  พระครูนิเทศก์ธรรมคุณ (วินัย ฐานิสฺสโร),  เจ้าคณะอ าเภอโนนดินแดง,  จังหวัดบุรีรัมย์, 
๒๐ พฤศจิกายน   ๒๕๕๘.   
    ๘๖สัมภาษณ์  พระราชปริยัติกวี (สุพจน์ โชติญาโณ),  เจ้าคณะจังหวัดบุรีรัมย์,  ๑๕  พฤศจิกายน  
๒๕๕๘.      
    ๘๗สัมภาษณ์  พระราชวิมลโมลี (ด ารง ทิฏฺฐธมฺโม), เจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมา,  จังหวัดนครราชสีมา,  
๑๖  พฤศจิกายน  ๒๕๕๘. 



๑๖๗ 
 

เมรุ งานฉลองตราตั้งพระครูสัญญาบัตร ประชาสัมพันธ์บอกชาวบ้านร่วมเป็นเจ้าภาพเทศน์มหาชาติ 
ร่วมบริจาคเงินและชักชวนชาวบ้านร่วมด าเนินการสร้างโบสถ์ เป็นต้น๘๘ 
 การด าเนินการด้านการปกครองของพระสังฆาธิการระดับอ าเภอในเขตปกครองคณะสงฆ์
ภาค ๑๑ นี้ ยังมีบางอ าเภอที่คณะสงฆ์ยังไม่สามารถด าเนินการขับเคลื่อนงานด้านการปกครองให้
บรรลุเป้าหมายครบตามวัตถุประสงคไ์ด ้ นอกจากงานคณะสงฆ์ภาพรวมมีโครงสร้างภาระงานซึ่งกล่าว
ได้ว่ายังไม่ชัดเจนแล้ว  บางอ าเภอมีการด าเนินการปกครองคณะสงฆ์ผ่านกิจกรรมการประชุมก าหนด
นโยบายชี้แจงและน าเสนอสภาพปัญหาด้านการปกครองได้ผลในระดับที่ยังน้อย  เนื่องจากเจ้าคณะ
อ าเภอบางอ าเภอติดขัดเรื่องกิจของสงฆ์หลายประการท าให้ไม่สามารถเข้าร่วมการประชุมของคณะ
สงฆ์ได้ ท าให้น าสาระการประชุมไปถ่ายทอดต่อในระดับต าบลได้ไม่เต็มที่ไม่ครบถ้วนกระบวนความ๘๙  
บางอ าเภอบางครั้งเข้าร่วมประชุมร่วมรับฟังตลอด แต่ไม่สามารถจับใจความหรือรับสาระเรื่องราวที่
ประชุมได้ถูกต้องเต็มที่ อาจเป็นเพราะมีข้อจ ากัดเรื่องสุขภาพ สมรรถนะการรับรู้ทางโสตประสาท๙๐  
หรือมีอายุพรรษามากแล้ว ท าให้การถ่ายทอดเนื้อหาสาระในการประชุมระดับอ าเภอไม่สมบูรณ์เต็มที่
มีความคลาดเคลื่อน๙๑  บางอ าเภอมีส่วนร่วมในการประชุมระดับจังหวัดเป็นไปด้วยดีและรับรู้
รับทราบได้ดี แต่ไม่สามารถถ่ายทอดสาระน าสู่การรับรู้ เข้าใจ และการปฏิบัติในระดับต าบล วัด และ
ชาวบ้านได้ อาจเป็นเพราะไม่มีจิตวิทยาและความรู้ความเข้าใจในศาสตร์ว่าด้วยการถ่ายทอดความรู้
และศาสตร์ว่าด้วยการบริหารการปกครอง โดยมากมีความรู้เรื่องพระพุทธศาสนาเป็นหลัก๙๒ บาง
อ าเภอไม่ค่อยได้เข้าร่วมประชุมระดับจังหวัดและไม่ค่อยได้จัดประชุมระดับอ าเภอ เพราะมีข้อจ ากัด
ด้านงบประมาณส าหรับการประชุมและจัดประชุม โดยเฉพาะงบค่าใช้จ่ายในการเดินทางส าหรับ
บุคลากรคฤหัสถ์ที่เป็นเจ้าหน้าที่ของส่วนงานอ่ืน ๆ ที่สนับสนุนงานด้านการปกครองคณะสงฆ์๙๓  การ
ด าเนินการปกครองคณะสงฆ์ระดับอ าเภอ  บางอ าเภอจัดประชุมคณะสงฆ์แต่ไม่ค่อยได้ผลเพราะเจ้า

                                           
    ๘๘สัมภาษณ์  นายเกลียม คัชมา,  ไวยาวัจกรวัดป่าเจริญผล,  อ าเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์,          
๑๖  ธันวาคม  ๒๕๕๘.   
    ๘๙สัมภาษณ์  นายบัญชายุทธ นาคมุจลินทร์,  ผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด
นครราชสีมา,  ๒๒  ธันวาคม  ๒๕๕๘.  
    ๙๐สัมภาษณ์  พระครูรัตนญาณวิมล (มนตรี รตนญาโณ),  เจ้าคณะต าบลชุมแสง เลขานุการเจ้าคณะ
อ าเภอกระสัง,  จังหวัดบุรีรัมย์,  ๒๒  พฤศจิกายน  ๒๕๕๘. 
    ๙๑สัมภาษณ์   นางปรีดา ชาติวุฒิ ,  ผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชัยภูมิ ,                
๒๗  ธันวาคม  ๒๕๕๘.  
    ๙๒สัมภาษณ์  พระเทพภาวนาวิกรม (บุญมา ปุญฺญาภิรโต),  เจ้าคณะจังหวัดชัยภูมิ,  ๖  พฤศจิกายน  
๒๕๕๘.      
 ๙๓สัมภาษณ์  พระครูสิริพรหมสร (สมพงษ์ พฺรหฺมสโร),  เจ้าคณะอ าเภอท่าตูม,  จังหวัดสุรินทร์,               
๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๘. 



๑๖๘ 
 

คณะต าบลและเจ้าอาวาสเข้าร่วมประชุมไม่พร้อมเพรียงและบางรูปประชุมไม่ต่อเนื่อง หรือบางรูปไม่
ค่อยเข้าร่วมประชุม๙๔  เป็นเหตุให้การร่วมก าหนดแนวทางการปกครองก็ดี การมอบนโยบายการ
ปกครองก็ดีไม่ส าเร็จผล และแนวปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับมติประกาศค าสั่งมหาเถรสมาคมและ
ค าสั่งเจ้าคณะจังหวัดได้รับการถ่ายทอดและรับทราบไม่ทั่วถึง๙๕ แต่ก็มีการใช้วิธีการแจ้งข่าวสารและ
แนวปฏิบัติให้เป็นไปตามพระธรรมวินัยและกฎหมาย กฎระเบียบมหาเถรสมาคมให้พระสังฆาธิการ
พร้อมพระภิกษุสามเณรในปกครองได้รับทราบและด าเนินการปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด๙๖  เจ้าคณะ
อ าเภอบางรูปยังไม่เข้าใจบทบาทภารกิจตามหน้าที่ทั้ง ๖ ด้านอย่างถูกต้องดีพอ ทั้งไม่มีความรู้ความ
เข้าใจในหลักการบริหารการปกครองและวิชาการสมัยใหม่ และบางรูปก็มีอายุพรรษามาก ท าให้
ปฏิบัติหน้าที่ได้ไม่ดีเต็มที่เท่าที่ควร๙๗ เจ้าคณะอ าเภอบางรูปมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารกิจการ
คณะสงฆ์แตกต่างออกไป๙๘ มีอุเบกขาคือวางเฉยมากเกินไป ทั้ง ๆ ที่รู้เห็นชัดอยู่ว่ามีความผิดมีการ
กระท าผิดเกิดขึ้น เช่น ห้ามไม่ให้พระสงฆ์ขับรถ ห้ามไม่ให้พระสงฆ์ใช้กล้องถ่ายรูป ไม่ให้แสดงตัวที่มัน
ใกล้เคียงกับฤติกรรมคฤหัสถ์๙๙  คือไม่ได้ห้ามไม่ให้ใช้ แต่ควรจะใช้อย่างเหมาะสมและรู้จักกาลเทศะ 
เวลาฉันก็เหมือนกัน พระชอบถ่ายภาพอาหารหรูโพสต์ลงเฟสบุ๊ค  อวดกัน แบบนี้ไม่เหมาะสม พระ
ผู้ปกครองเห็นก็รู้ว่าไม่เหมาะไม่ควร๑๐๐  แต่ก็นิ่งเฉยละเลยเสียด้วยถือคติว่า “พูดไปสองไพเบี้ย นิ่งเสีย
ต าลึงทอง” เพราะเห็นว่าถึงพูดไปก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรแก่ตน มีแต่จะหาเรื่องใส่ตัวเปล่า ๆ โดยมิได้
ค านึงถึงภาระหน้าที่ของผู้ปกครองที่จะต้องด าเนินการปกครองคณะสงฆ์ให้เป็นไปตามพระธรรมวินัย 
กฎหมาย กฎ ระเบียบมหาเถรสมาคม อาจเป็นเพราะผูกติดกับวัฒนธรรมองค์กรสงฆ์ที่ปกครองกัน
ด้วยเมตตาธรรมว่า “สงฆ์ย่อมไม่ฆ่าสงฆ์ด้วยกัน” หรืออาจเป็นเพราะเจริญอายุพรรษามากข้ึนแล้วเริ่ม

                                           
    ๙๔สัมภาษณ์  พระครูศรีภาวนาวิสุทธิ์ (ประกอบ ปภงฺกโร),  เจ้าคณะอ าเภอขามสะแกแสง,  จังหวัด
นครราชสีมา,  ๑๙  พฤศจิกายน  ๒๕๕๘.    
    ๙๕สัมภาษณ์  พระครูสิริคณารักษ์ (ผล ปิยธมฺโม),  เจ้าคณะอ าเภอประโคนชัย,  จังหวัดบุรีรัมย์,           
๑๘  พฤศจิกายน  ๒๕๕๘. 
 ๙๖สัมภาษณ์  พระครูนิเทศก์ธรรมคุณ (วินัย ฐานิสฺสโร),  เจ้าคณะอ าเภอโนนดินแดง,  จังหวัดบุรีรัมย์,  
๒๐  พฤศจิกายน   ๒๕๕๘. 
    ๙๗สัมภาษณ์  นายบัญชายุทธ นาคมุจลินทร์,  ผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด
นครราชสีมา,  ๒๒  ธันวาคม  ๒๕๕๘.  
    ๙๘สัมภาษณ์  พระโสภณปริยัตยาภรณ์ (ฉัตต์ สจฺจวโร) ,  เจ้าคณะจังหวัดสุรินทร์,  ๒๔  ธันวาคม  
๒๕๕๘.   
    ๙๙สัมภาษณ์  นายบัญชายุทธ นาคมุจลินทร์,  ผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด
นครราชสีมา,  ๒๒  ธันวาคม  ๒๕๕๘.  
    ๑๐๐สัมภาษณ์  นายวิยะ ศรีพรหม,  ครูช านาญการพิเศษ,  โรงเรียนบ้านละเวี้ยแปลงคุรุราษฎร์บ ารุง 
อ าเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์,  ๑๘  ธันวาคม  ๒๕๕๘. 



๑๖๙ 
 

อ่อนล้าอ่อนแรงเริ่มนิ่งไม่ขยับตัวไม่ด่าไม่ว่าไม่ต าหนิ เริ่มเข้าสู่กรรมฐานเป็นของตัวเอง ใครจะเป็น
อย่างไรก็ช่างเขา อย่างนี้เป็นอันตรายต่อศาสนาอย่างยิ่ง๑๐๑ เจ้าคณะอ าเภอส่วนใหญ่มีความรู้ความ
เข้าใจเรื่องพระธรรมวินัย กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ มหาเถรสมาคมในระดับน้อย๑๐๒ ทั้งยังมี
ความเข้าใจอย่างถูกต้องถ่องแท้ไม่ดีพอ ขาดการศึกษาอย่างลึกซึ้ง ครั้นเกิดปัญหาทางพระวินัยและ
ทางกฎหมายขึ้น ก็ขาดผู้เชี่ยวชาญในการพิจาณาตัดสินเป็นธรรม๑๐๓ และทุกวันนี้ยังปรากฏว่ามีพระ
สังฆาธิการและพระภิกษุสามเณรประพฤติตนไม่เอ้ือเฟ้ือต่อพระธรรมวินัยและกฎระเบียบมหาเถร
สมาคม๑๐๔ คณะสงฆ์ระดับอ าเภอยังขาดมาตรการในการถ่ายทอดพระธรรมวินัย กฎ ระเบียบ 
ข้อบังคับ ค าสั่ง มติ ประกาศของมหาเถรสมาคมไปสู่การปฏิบัติอย่างเข้มงวดจริงจังที่ชัดเจน ไม่มีการ
พัฒนา ไม่มีการปรับปรุงปฏิรูปให้เหมาะสมในภาคปฏิบัติ จะมีเพียงการแจ้งให้ทราบเท่านั้น๑๐๕ เช่น 
ปรากฏเป็นข่าวให้ได้เห็นกันอยู่บ่อย ๆ ที่มีกลุ่มพระสงฆ์ท่ีบวชใหม่มักมีเรื่องเคยเกี่ยวข้องกับยาเสพติด
คราวเป็นคฤหัสถ์ เมื่อบวชมาแล้วละนิสัยเดิมไม่ได้พากันประพฤติตนผิด ๆ แบบเดิมอีก มีเรื่องมีราว
เกิดคดีความขึ้น สร้างความเสื่อมเสียให้กับพระศาสนา๑๐๖ และคณะสงฆ์ทุกวันนี้ก็ดูยังห่างไกลจากการ
ควบคุมดูแล  พระผู้ปกครองสงฆ์ไม่สามารถควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิดได้ แม้มีปัญหาการกระท าผิด
เกิดขึ้นก็ไม่มีโอกาสได้รับรู้ในทันที  โดยมากเป็นฝ่ายบ้านเมืองที่เป็นผู้เข้าไปจัดการปัญหานั้นแล้ว
รายงานให้ผู้ปกครองสงฆ์ได้ทราบและด าเนินการในขั้นต้อนต่อไปตามสมควรแก่เหตุ๑๐๗ นี้อาจเป็น
เพราะว่ากลไกการก ากับติดตามการประพฤติปฏิบัติตนของพระภิกษุสามเณรในเขตปกครองคณะสงฆ์

                                           
    ๑๐๑สัมภาษณ์  นายบัญชายุทธ นาคมุจลินทร์,  ผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด
นครราชสีมา,  ๒๒  ธันวาคม  ๒๕๕๘. 
    ๑๐๒สัมภาษณ์  นายเกลียม คัชมา,  ไวยาวัจกรวัดป่าเจริญผล,  อ าเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ,  
๑๖   ธันวาคม  ๒๕๕๘. 
 ๑๐๓สัมภาษณ์  นายเพทาย สดทรงศิลป์,  ผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุรินทร์,              
๑๗  ธันวาคม  ๒๕๕๘.  
    ๑๐๔สัมภาษณ์  นายประสงค์  ทองประ,  นักวิชาการศาสนาช านาญการพิ เศษ ,  ส านักงาน
พระพุทธศาสนาจังหวัดบุรีรัมย์,  ๒๗  ธันวาคม  ๒๕๕๘.  
    ๑๐๕สัมภาษณ์  นายบัญชายุทธ นาคมุจลินทร์,  ผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด
นครราชสีมา,  ๒๒  ธันวาคม  ๒๕๕๘. 
    ๑๐๖สัมภาษณ์  พระครูรัตนญาณวิมล (มนตรี รตนญาโณ),  เจ้าคณะต าบลชุมแสง เลขานุการเจ้าคณะ
อ าเภอกระสัง,  จังหวัดบุรีรัมย์,  ๒๒  พฤศจิกายน  ๒๕๕๘. 
    ๑๐๗สัมภาษณ์  นายวิยะ ศรีพรหม,  ครูช านาญการพิเศษ,  โรงเรียนบ้านละเวี้ยแปลงคุรุราษฎร์บ ารุง 
อ าเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์,  ๑๘  ธันวาคม  ๒๕๕๘. 



๑๗๐ 
 

ที่รับผิดชอบค่อนข้างมีข้อจ ากัด ทั้งด้านบุคลากร โอกาส และศักยภาพในการปฏิบัติหน้าที่๑๐๘  
ปัจจุบันมีรายงานสถิติผลการสอบนักธรรมและธรรมศึกษาชั้นตรี โท เอกให้เห็นว่าพระภิกษุสามเณร 
นักเรียน นักศึกษา และพุทธศาสนิกชนมีโอกาสได้ศึกษาเล่าเรียน พระธรรมวินัยเป็นศาสนทายาท
จ านวนมาก แต่ในด้านการน าไปประพฤติปฏิบัติจริงในชีวิตประจ าวัน เช่น จากสภาพปัญหาที่ปรากฏ
เป็นข่าวตามสื่อต่าง ๆ สื่อสารให้มองเห็นผลสะท้อนที่ตรงกันข้ามกับจ านวนสถิติที่สอบได้อย่างมาก 
ท าให้มีมุมมองอีกมุมหนึ่งว่ามีการศึกษากันอยู่มากก็จริง แต่ในการน าไปใช้ปฏิบัติจริงในชีวิตนั้นดู
เหมือนจะมีน้อยมาก๑๐๙ และการน าไปปฏิบัติของคนในสังคมไทยยังไม่ค่อยชัดเจน๑๑๐  จึงนับว่าเป็น
จุดด้อยของการจัดการศาสนศึกษาและการเผยแผ่ของคณะสงฆ์   
 เจ้าคณะอ าเภอบางอ าเภอยังมีอคติในการปกครอง ขาดความยุติธรรม เลือกปฏิบัติ มีการ
เลือกหน้าให้ในการเสนอขอสมณศักดิ์ ไม่มีระบบด าเนินการที่ชัดเจน นิยมการยกมือแบบพวกมากลาก
ไป ไม่ได้ยึดหลักอาวุโสหรือผลงานตามหลักพระธรรมวินัย๑๑๑  บางอ าเภอมีการแจ้งมติ ระเบียบ 
ข้อบังคับ ประกาศ ค าสั่งมหาเถรสมาคม และค าสั่งเจ้าคณะจังหวัดผ่านการประชุมและหนังสือ
ราชการคณะสงฆ์ถึงเจ้าคณะต าบลและเจ้าอาวาสอย่างเดียว ไม่มีการติดตามผลการปฏิบัติงานตามมติ
เป็นต้นนั้น จะรอรับการรายงานผลกลับอย่างเดียว และระดับต าบลจะด าเนินการและรายงานผล
หรือไม่ อ าเภอก็ไม่ใส่ใจไม่มีการติดตาม๑๑๒  เจ้าคณะอ าเภอบางรูปถือวิสาสะมีมานะสูง ไม่เอ้ือเฟ้ือต่อ
ค าสั่งของผู้บังคับบัญชา ไม่ด าเนินการให้เป็นไปตามค าสั่ง๑๑๓ ไม่ค่อยใส่ใจงานคณะสงฆ์เท่าที่ควร  
ขาดความรับผิดชอบ ท าให้งานที่จังหวัดสั่งไปเกิดความล่าช้าและไม่บรรลุเป้าหมายตามที่ก าหนด๑๑๔ 

                                           
    ๑๐๘สัมภาษณ์   นายวัชรนนท์ มั่นใจ,  ปราชญ์ชาวบ้าน, อ าเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ,                   
๒๓  ธันวาคม  ๒๕๕๘.   
    ๑๐๙สัมภาษณ์  นายเสรี อุปถัมภ์,  หัวหน้าศูนย์สมุนไพรตะบัลไพร,  อ าเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์,  
๑๒  ธันวาคม  ๒๕๕๘. 
    ๑๑๐สัมภาษณ์  นายเกลียม คัชมา,  ไวยาวัจกรวัดป่าเจริญผล,  อ าเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์,  
๑๖  ธันวาคม  ๒๕๕๘.  
 ๑๑๑สัมภาษณ์  พระครูอุดรประชานุกูล (สมอาจ สกฺโก),  เจ้าคณะต าบลแกใหญ่,  อ าเภอเมืองสุรินทร์ 
จังหวัดสุรินทร์,  ๑  ธันวาคม  ๒๕๕๘.  
 ๑๑๒สัมภาษณ์  พระครูอุดรประชานุกูล (สมอาจ สกฺโก),  เจ้าคณะต าบลแกใหญ่,  อ าเภอเมืองสุรินทร์ 
จังหวัดสุรินทร์,  ๑  ธันวาคม  ๒๕๕๘.  
    ๑๑๓สัมภาษณ์  นายประสงค์  ทองประ,  นักวิชาการศาสนาช านาญการพิ เศษ ,  ส านักงาน
พระพุทธศาสนาจังหวัดบุรีรัมย์,   ๒๗  ธันวาคม  ๒๕๕๘. 
    ๑๑๔สัมภาษณ์  พระเทพภาวนาวิกรม (บุญมา ปุญฺญาภิรโต),  เจ้าคณะจังหวัดชัยภูมิ,  ๖  พฤศจิกายน  
๒๕๕๘.       



๑๗๑ 
 

เช่น การด าเนินการตามโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕๑๑๕  บางครั้งก็ไม่มีการติดตามงาน สรุปและ
รายงานผลการปฏิบัติงานตามกิจกรรมและโครงการตามมติต่าง ๆ เป็นลายลักษณ์อักษรให้จังหวัดและ
ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดทราบ๑๑๖  บางอ าเภอมีการรายงานผลการด าเนินงานตามที่ได้รับ
มอบหมายถึงจังหวัดและส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดล่าช้า ไม่เป็นไปตามก าหนดเวลาที่ระบุ 
เพราะมีการเปลี่ยนแปลงพระเลขานุการเจ้าคณะอ าเภอ๑๑๗  การเปลี่ยนแปลงพระเลขานุการเจ้าคณะ
อ าเภอบ่อยก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่ท าให้การสานงานต่อชะงักไม่ต่อเนื่อง และการประสานงานเชื่อมโยงกับ
เจ้าคณะต าบลและเจ้าอาวาสมีความล าบากและล่าช้า เพราะเป็นพระเลขานุการใหม่ อาจไม่ค่อยได้รับ
ความเกรงใจหรือความร่วมมือเท่าที่ควรนัก  จึงมีผลกระทบต่อการรายงานผลให้ทันตามก าหนดเวลา
ไปด้วย๑๑๘  และมีเจ้าคณะอ าเภอที่มอบหมายหน้าที่ให้รองเจ้าคณะอ าเภอช่วยรับผิดชอบปฏิบัติงาน
ในหน้าที่เป็นกิจจลักษณะมีหนังสือมอบหมายเป็นลายลักษณ์อักษรถูกต้อง๑๑๙  แต่ก็มีบางอ าเภอที่
มอบหมายให้รองเจ้าคณะอ าเภอปฏิบัติหน้าที่แทนเพียงมอบหมายด้วยวาจา ไม่มีการมอบหมายเป็น
ลายลักษณ์อักษรที่ถูกต้องชัดเจน๑๒๐ เช่น มอบหมายให้เป็นผู้คัดเลือกพระสังฆาธิการเพ่ือเสนอขอตั้ง
สมณศักดิ์ โดยเจ้าคณะอ าเภอไม่ยอมตัดสินใจด้วยตนเอง แต่มอบหมายด้วยวาจาให้รองเจ้าคณะ
อ าเภอเป็นผู้ตัดสินใจเลือกแทน อาจสร้างความล าบากใจให้แก่รองเจ้าคณะอ าเภอได้ แต่ก็จ าเป็นต้อง
ปฏิบัติตามค าสั่งผู้บังคับบัญชา๑๒๑  บางอ าเภอเจ้าคณะอ าเภอและพระเลขานุการเจ้าคณะอ าเภอไม่
ปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของตนเอง คือเจ้าคณะอ าเภอบางรูปลงมือท างานนั้นเสียเอง ไม่สั่งงานให้  
พระเลขานุการน าไปด าเนินการ งานบางอย่างจึงคั่งค้างอยู่ที่ เจ้าคณะอ าเภอ บางครั้งไม่มีการ

                                           
    ๑๑๕สัมภาษณ์  พระโสภณปริยัตยาภรณ์ (ฉัตต์ สจฺจวโร) ,  เจ้าคณะจังหวัดสุรินทร์,  ๒๔  ธันวาคม  
๒๕๕๘.    
    ๑๑๖สัมภาษณ์  นายเพทาย สดทรงศิลป์,  ผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุรินทร์,              
๑๗ ธันวาคม  ๒๕๕๘. 
    ๑๑๗สัมภาษณ์  พระราชปริยัติกวี (สุพจน์ โชติญาโณ),  เจ้าคณะจังหวัดบุรีรัมย์,  ๑๕  พฤศจิกายน  
๒๕๕๘.      
    ๑๑๘สัมภาษณ์ นางปรีดา ชาติวุฒิ,  ผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชัยภูมิ,  ๒๗ ธันวาคม  
๒๕๕๘. 
 ๑๑๙สัมภาษณ์ พระครูรัตนธรรมานุรักษ์ (ภูชิต ยสินฺธโร),  รองเจ้าคณะอ าเภอรัตนบุรี,  จังหวัดสุรินทร์,  
๒๗  พฤศจิกายน  ๒๕๕๘. 
    ๑๒๐สัมภาษณ์  พระมหาสมวงษ์ สีลภูโต,  เจ้าคณะอ าเภอเมืองชัยภูมิ,  จังหวัดชัยภูมิ,  ๕  พฤศจิกายน  
๒๕๕๘. 
    ๑๒๑สัมภาษณ์  นายประสงค์  ทองประ,  นักวิชาการศาสนาช านาญการพิ เศษ ,  ส านักงาน
พระพุทธศาสนาจังหวัดบุรีรัมย์,  ๒๗  ธันวาคม  ๒๕๕๘.    



๑๗๒ 
 

ด าเนินการ ท าให้การด าเนินงานขัดข้องเป็นไปด้วยความล่าช้า ไม่บรรลุผลตามเป้าหมายที่ก าหนด๑๒๒ 
หรือบางอ าเภอตั้งเลขานุการเจ้าคณะอ าเภอแล้ว แต่พระเลขานุการไม่สนองงานเจ้าคณะอ าเภอ ท าให้
เป็นภาระหนักแก่เจ้าคณะ และการขับเคลื่อนงานไปสู่ระดับต าบล วัด และชุมชนหมู่บ้านไม่ราบรื่น
และเป็นไปด้วยความล่าช้า ไม่ได้รับการด าเนินการตามก าหนดเวลา๑๒๓  เจ้าคณะอ าเภอมีภาระหน้าที่
ต้องรับผิดชอบในการปฏิบัติงานบริหารกิจการคณะสงฆ์หลายด้าน บางรูปได้รับการศึกษามี
ประสบการณ์มีความรู้ความเข้าใจในงานนั้น ๆ บางรูปไม่ได้รับการศึกษาทั้งไม่มีประสบการณ์และยัง
ไม่มีความรู้ความเข้าใจในงานนั้นดีเท่าที่ควร และเจ้าคณะอ าเภอมีที่ปรึกษาคืออดีตเจ้าคณะอ าเภอที่
เกษียณอายุ ๘๐ ปีนั้นเองซึ่งได้รับยกข้ึนเป็นที่ปรึกษาซ่ึงมีอายุวัยชราภาพแล้ว แต่ที่ปรึกษาด้านวิชาชีพ
และวิชาการสาขาอ่ืน ๆ เช่น นักกฎหมาย นักวิชาการ นักจิตวิทยา นักปกครอง นักบริหาร เป็นต้น          
ไม่มีการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ ของเจ้าคณะอ าเภอจึงได้ผลไม่ดีเท่าที่ควร๑๒๔ 
 ปัญหาและอุปสรรคการปฏิบัติงานด้านการปกครองของพระสังฆาธิการระดับอ าเภอ แยก
ตามจังหวัด 
  ปัญหาและอุปสรรคการปฏิบัติงานด้านการด าเนินการปกครองของพระสังฆาธิการ
ระดับอ าเภอ จังหวัดนครราชสีมา พบว่า  
 ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดจากปัจจัยภายใน เป็นปัญหาอุปสรรคเฉพาะตัวของเจ้าคณะ
อ าเภอและรองเจ้าคณะอ าเภอผู้ปกครอง มีดังนี ้
 ๑. เจ้าคณะอ าเภอมีคุณสมบัติแตกต่างกันหลายด้าน เช่น วัย  อายุ  พรรษา  พ้ืนฐาน
การศึกษา ประสบการณ์การบริหารคณะสงฆ์ ความสามารถในการปฏิบัติงาน พบว่า “เจ้าคณะอ าเภอ
มีอยู่หลายวัยหลายระดับ๑๒๕ หลายประเภทหลายกลุ่มด้วยกัน และที่มีอยู่ในขณะนี้ก็มีคุณสมบัติที่
แตกต่างกันมาก บ้างก็ไม่มีพ้ืนฐานทางการศึกษา ไม่มีพ้ืนฐานทางการบริหารคณะสงฆ์ตามที่ต้องการ 
และยังไม่สามารถสนองนโยบายของคณะสงฆ์ได้ดีเต็มที่๑๒๖ 

                                           
    ๑๒๒สัมภาษณ์   นางปรีดา ชาติวุฒิ ,  ผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชัยภูมิ ,               
๒๗  ธันวาคม  ๒๕๕๘. 
    ๑๒๓สัมภาษณ์  นายเพทาย สดทรงศิลป์,  ผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุรินทร์,              
๑๗ ธันวาคม  ๒๕๕๘.  
    ๑๒๔สัมภาษณ์  พระธรรมโมลี ดร. (ทองอยู่ ณาณวิสุทฺโธ),  ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๑,  วัดศาลาลอย 
พระอารามหลวง จังหวัดสุรินทร์,  ๒๑  ธันวาคม  ๒๕๕๘. 
    ๑๒๕สัมภาษณ์ นายบัญชายุทธ นาคมุจลินทร์,  ผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด
นครราชสีมา,  ๒๒  ธันวาคม  ๒๕๕๘.   
    ๑๒๖สัมภาษณ์  พระราชวิมลโมลี (ด ารง ทิฏฺฐธมฺโม),  เจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมา,  ๑๖  พฤศจิกายน  
๒๕๕๘.  



๑๗๓ 
 

 ๒. เจ้าคณะอ าเภอขาดความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของตนเอง พบว่า “เจ้าคณะอ าเภอ
บางรูปยังไม่เข้าใจบทบาทภารกิจตามหน้าที่ทั้ง ๖ ด้านอย่างถูกต้องดีพอ ทั้งไมมีความรู้ความเข้าใจใน
หลักการบริหารการปกครองและวิชาการสมัยใหม่ และบางรูปก็มีอายุพรรษามาก ท าให้ปฏิบัติหน้าที่
ได้ไม่ดเีต็มที่เท่าที่ควร๑๒๗  
 ๓. เจ้าคณะอ าเภอขาดความสามารถ ประสบการณ์ และการฝึกหัด พบว่า “เจ้าคณะ
อ าเภอในจังหวัดนครราชสีมามีหลายประเภทหลายกลุ่มด้วยกัน   พระสังฆาธิการที่มีอยู่ขณะนี้มี
คุณสมบัติที่ยังแตกต่างกันมาก ไม่มีพ้ืนฐานในการบริหารคณะสงฆ์ตามที่ต้องการ และก็ยังสนอง
นโยบายของคณะสงฆ์ไม่ได้ นี้เป็นภาพรวม เพราะนโยบายในคณะสงฆ์เองก็ไม่มีความชัดเจน น าไป
ทางไหนก็แล้วแต่เขาจะน าไป ผู้น าคณะสงฆ์ยังไม่ได้ก าหนดนโยบายที่ชัดเจน เจ้าคณะโดยเฉพาะเจ้า
คณะอ าเภอก็จะแบ่งเป็นเจ้าคณะประเภทเป็นเจ้าการศึกษา ได้รับการศึกษาทางโลกพอทันโลกเขาอยู่
บ้าง แต่ก็ยังขาดความสามารถ ประสบการณ ์และการฝึกหัด”๑๒๘    
 ๔. เจ้าคณะอ าเภอขาดความรับผิดชอบและความเอาใจใส่ในหน้าที่ ส่งผลกระทบต่อ
ประสิทธิภาพการปกครองคณะสงฆ์ พบว่า “เจ้าคณะอ าเภอบางอ าเภอไม่มีความรับผิดชอบในการเข้า
ประชุมเท่าที่ควรคือเข้าร่วมประชุมไม่ต่อเนื่องหรือไม่ตลอด เช่น มาเช้าแล้วกลับบ่าย หรือมาสาย 
มาร่วมประชุมไม่เต็มเวลา ท าให้รับทราบสาระการประชุมได้ไม่เต็มที่ไม่ครบกระบวนความ  ท าให้น า
สาระการประชุมไปถ่ายทอดต่อในระดับต าบลได้ไม่เต็มที่ไม่ครบถ้วนกระบวนความ”๑๒๙  
 ๕. เจ้าคณะอ าเภอวางเฉยต่อปัญหามากเกินไป พบว่า “มีอุเบกขาคือวางเฉยมากเกินไป 
ทั้ง ๆ ที่รู้เห็นชัดอยู่ว่ามีความผิดมีการกระท าผิดเกิดขึ้น เช่น ห้ามไม่ให้พระสงฆ์ขับรถ ห้ามไม่ให้
พระสงฆ์ใช้กล้องถ่ายรูป ไม่ให้แสดงตัวที่มันใกล้เคียงกับพฤติกรรมคฤหัสถ์ แต่ก็นิ่งเฉยละเลยเสียด้วย
ถือคติว่า “พูดไปสองไพเบี้ย นิ่งเสียต าลึงทอง”๑๓๐ 
 ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดจากปัจจัยภายนอก เป็นปัญหาอุปสรรคที่เกิดจากทรัพยากร
ทางการบริหารและปัจจัยภายนอกอ่ืน ๆ พบว่า   

                                           
    ๑๒๗สัมภาษณ์  นายบัญชายุทธ นาคมุจลินทร์,  ผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด
นครราชสีมา,  ๒๒  ธันวาคม  ๒๕๕๘.  
    ๑๒๘สัมภาษณ์ พระราชวิมลโมลี (ด ารง ทิฏฺฐธมฺโม),  เจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมา, จังหวัดนครราชสีมา,  
๑๖  พฤศจิกายน  ๒๕๕๘. 
    ๑๒๙สัมภาษณ์  นายบัญชายุทธ นาคมุจลินทร์,  ผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด
นครราชสีมา,  ๒๒  ธันวาคม  ๒๕๕๘.  
    ๑๓๐สัมภาษณ์ นายบัญชายุทธ นาคมุจลินทร์,  ผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด
นครราชสีมา,  ๒๒  ธันวาคม  ๒๕๕๘.  



๑๗๔ 
 

 ๑.  โครงสร้างภาระงานของพระสังฆาธิการทุกระดับยังไม่ชัดเจน มิใช่เพียงเฉพาะเจ้าคณะ
อ าเภอเท่านั้น พบว่า “ยังมีจุดที่ล้าหลังอยู่ ในจุดที่ท าให้คณะสงฆ์ยังท างานกันไม่ได้ ในขณะนี้ก็พอมี
อยู่ อยากจะมองไปถึงเรื่องการปกครองที่ว่า การปกครองเริ่มต้นมันต้องรู้ภาระงานของผู้ปกครอง ว่า
ต าแหน่งไหนต้องท าอะไรเป็นบ้าง ในตัวนี้คือพ้ืนฐานใหญ่  และทีนี้การบรรจุหรือการแต่งตั้งเจ้าคณะ 
ทุกวันนี้เราก็ไม่ได้ยกเอาประเด็นความสามารถตามภารกิจ ถ้าเราจะดูธรรมเนียมเดิม ๆ จากสมัย
พุทธกาลก็จะถือเอาพระเถระรูปใดเป็นรัตตัญญูที่บวชมานาน มีประสบการณ์มานาน เราก็จะตั้งพระ
รูปนั้นเป็นหัวหน้าผู้ปกครองในท้องถิ่นในระดับนั้น ๆ”๑๓๑ 
 ๒. ขาดมาตรการในการถ่ายทอดพระธรรมวินัย กฎระเบียบข้อบังคับ มหาเถรสมาคมสู่
การปฏิบัติอย่างจริงจัง พบว่า “คณะสงฆ์ระดับอ าเภอยังขาดมาตรการในการถ่ายทอดพระธรรมวินัย 
กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่ง มติ ประกาศของมหาเถรสมาคมไปสู่การปฏิบัติอย่างเข้มงวดจริงจังที่
ชัดเจน ไม่มีการพัฒนา ไม่มีการปรับปรุงปฏิรูปให้เหมาะสมในภาคปฏิบัติ จะมีเพียงการแจ้งให้ทราบ
เท่านั้น”๑๓๒ 
 ๓. ขาดมาตรฐานสากลในการคัดเลือกพระภิกษุเข้าสู่ต าแหน่งพระสังฆาธิการผู้ปกครอง  
พบว่า “ไม่มีการสอบคัดเลือกใด ๆ ไม่มีการทดสอบเรื่องพระธรรมวินัย เรื่องกฎระเบียบมหาเถร
สมาคม เรื่องกฎหมายบ้านเมือง แต่เสนอเข้ามาโดยพิจารณาพฤติกรรมว่า ท่านดูเรียบร้อยงดงามดี
เป็นพระเถระมีอายุพรรษา๑๓๓ คณะสงฆ์ไทยยังคงมีลักษณะถือปฏิบัติตามแนวนี้เป็นอันดับแรกคือเอา
อายุพรรษาเป็นคุณสมบัติอันดับต้น ๆ ส่วนความรู้ความสามารถเอามาเป็นล าดับรอง ๆ ลงไป นี้เป็น
การด าเนินการตามธรรมเนียมตามหลักพระธรรมวินัย”๑๓๔ 
 ๔. เจ้าคณะต าบลเจ้าอาวาสขาดความพร้อมเพรียงและไม่ให้ความร่วมมือ พบว่า “บาง
อ าเภอจัดประชุมคณะสงฆ์แต่ไม่ค่อยได้ผลเพราะเจ้าคณะต าบลและเจ้าอาวาสเข้าร่วมประชุมไม่พร้อม

                                           
    ๑๓๑สัมภาษณ์ พระราชวิมลโมลี (ด ารง ทิฏฺฐธมฺโม),  เจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมา, จังหวัดนครราชสีมา,  
๑๖  พฤศจิกายน  ๒๕๕๘. 
    ๑๓๒สัมภาษณ์  นายบัญชายุทธ นาคมุจลินทร์,  ผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด
นครราชสีมา,  ๒๒  ธันวาคม  ๒๕๕๘. 
    ๑๓๓สัมภาษณ์  นายบัญชายุทธ นาคมุจลินทร์,  ผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด
นครราชสีมา,  ๒๒  ธันวาคม  ๒๕๕๘. 
    ๑๓๔สัมภาษณ์ พระราชวิมลโมลี (ด ารง ทิฏฺฐธมฺโม),  เจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมา, จังหวัดนครราชสีมา,  
๑๖  พฤศจิกายน  ๒๕๕๘. 



๑๗๕ 
 

เพรียงและบางรูปประชุมไม่ต่อเนื่อง หรือบางรูปไม่ค่อยเข้าร่วมประชุม และบางรูปพอได้เป็นพระครู
สัญญาบัตรแล้วก็มักขาดประชุมไม่ค่อยมา๑๓๕ 
 สรุปได้ว่าปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นจากภายใน ได้แก่  ความแตกต่างด้านวัย อายุ พรรษา 
การศึกษา ประสบการณ์  ความสามารถความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่  ความสามารถ 
ประสบการณ์ และการฝึกหัดความรับผิดชอบและการเอาใจใส่การวางเฉยต่อปัญหา ส่วนปัญหาและ
อุปสรรคที่เกิดจากภายนอก ได้แก่ โครงสร้างภาระงานไม่ชัดเจนไม่มีมาตรการในการสื่อสารองค์กร           
ไม่มีมาตรฐานการคัดเลือกพระสังฆาธิการ ขาดความพร้อมเพรียงของคณะสงฆ์ ขาดความร่วมมือใน
การปฏิบัติงาน 
 ปัญหาและอุปสรรคการปฏิบัติงานด้านการด าเนินงานปกครองของพระสังฆาธิการ
ระดับอ าเภอ จังหวัดชัยภูม ิ พบว่า  
 ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดจากปัจจัยภายใน เป็นปัญหาอุปสรรคเฉพาะตัวของเจ้าคณะ
อ าเภอและรองเจ้าคณะอ าเภอผู้ปกครอง มีดังนี้ 
 ๑. เจ้าคณะอ าเภอบางรูปมีอายุมากสูงวัย ท าให้ติดต่อประสานงานและถ่ายทอดสารได้ไม่
สะดวก พบว่า “เจ้าคณะอ าเภอบางรูปมีอายุพรรษามากแล้ว เข้าร่วมประชุมร่วมรับฟังตลอด แต่ไม่
สามารถจับใจความหรือรับสาระเรื่องราวที่ประชุมได้ถูกต้องเต็มที่ ท าให้การถ่ายทอดเนื้อหาสาระใน
การประชุมระดับอ าเภอไม่สมบูรณ์เต็มท่ีมีความคลาดเคลื่อน๑๓๖ 
 ๒. เจ้าคณะอ าเภอขาดความรู้ความเข้าใจในพระธรรมวินัย กฎหมาย กฎมหาเถรสมาคม 
ข้อบังคับ ระเบียบ ค าสั่ง มติ ประกาศ พระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช และค าสั่งผู้บังคับบัญชาเหนือ
ตน พบว่า “พระสงฆ์ส่วนใหญ่ไม่มีความรู้ความเข้าใจเรื่องกฎหมาย กฎ ระเบียบ มหาเถรสมาคม 
อย่างลึกซึ้ง เจ้าคณะอ าเภอมีความรู้ความเข้าใจในพระธรรวินัย กฎหมาย กฎระเบียบมหาเถรสมาคม
เป็นอย่างดี  แต่จะพูดเป็นส่วนใหญ่ ไม่มีการน ามาใช้ในการปกครองระดับการปฏิบัติการ ไม่มีการลง
มาร่วมปฏิบัติการอย่างใกล้ชิด มีการพูดถึงการให้ประพฤติปฏิบัติตาม กฎหมาย และกฎ ระเบียบมหา
เถรสมาคม เป็นประจ าในคราวประชุมคณะสงฆ์”๑๓๗ 
 ๓. ขาดความรู้ความเข้าใจศาสตร์สมัยใหม่และความสามารถในการถ่ายทอดนโยบายสู่การ
ปฏิบัติ พบว่า “บางอ าเภอมีส่วนร่วมในการประชุมระดับจังหวัดเป็นไปด้วยดีและรับรู้รับทราบได้ดี แต่

                                           
    ๑๓๕สัมภาษณ์  พระครูศรีภาวนาวิสุทธิ์ (ประกอบ ปภงฺกโร),  เจ้าคณะอ าเภอขามสะแกแสง, จังหวัด
นครราชสีมา,  ๑๙    พฤศจิกายน  ๒๕๕๘.    
    ๑๓๖สัมภาษณ์   นางปรีดา ชาติวุฒิ ,  ผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชัยภูมิ ,                     
๒๗  ธันวาคม  ๒๕๕๘.  
    ๑๓๗สัมภาษณ์  พระมหาสมวงษ์ สีลภูโต,  เจ้าคณะอ าเภอเมืองชัยภูมิ,  จังหวัดชัยภูมิ,  ๕  พฤศจิกายน  
๒๕๕๘. 



๑๗๖ 
 

ไม่สามารถถ่ายทอดสาระน าสู่การรับรู้ เข้าใจ และการปฏิบัติในระดับต าบล วัด และชาวบ้านได้ อาจ
เป็นเพราะไม่มีจิตวิทยาและความรู้ความเข้าใจในศาสตร์ว่าด้วยการถ่ายทอดความรู้และศาสตร์ว่าด้วย
การบริหารการปกครอง โดยมากมีความรู้เรื่องพระพุทธศาสนาเป็นหลัก๑๓๘ 
 ๔. เจ้าคณะอ าเภอขาดธรรมาภิบาลในการปกครอง มีการเลือกปฏิบัติ  พบว่า มีการเอ้ือ
อาทรประโยชน์บางประการกับพวกพ้อง เป็นต้นว่า ในกิจธุระที่เนื่องด้วยการรับปัจจัย หรือการเลื่อน
ขั้นต าแหน่ง เป็นต้น๑๓๙ 
 ๕. การปฏิบัติงานไม่เต็มความสามารถ ท าให้ผลสัมฤทธิ์ที่ได้ไม่เต็มที่หรืออาจก่อให้เกิด
ความเสียหายได้ พบว่า “เป็นปัญหามากคือ ความเสียสละ ตั้งใจ ส่วนมากจะท าตามพิธีหรือแบบขอ
ไปท”ี๑๔๐ 
 ๖. เจ้าคณะอ าเภอไม่ด าเนินการปกครองให้เป็นไปตามค าสั่งผู้บังคับบัญชา พบว่า                
“ไม่ค่อยใส่ใจงานคณะสงฆ์เท่าที่ควร ขาดความรับผิดชอบ ท าให้งานที่จังหวัดสั่งไปเกิดความล่าช้าและ
ไม่บรรลุเป้าหมายตามที่ก าหนด”๑๔๑ 
 ๗. การมอบหมายงานให้รองเจ้าคณะอ าเภอปฏิบัติหน้าที่แทนไม่เป็นกิจจะลักษณะ พบว่า 
“มีบางอ าเภอที่มอบหมายให้รองเจ้าคณะอ าเภอปฏิบัติหน้าที่แทนเพียงมอบหมายด้วยวาจา ไม่มีการ
มอบหมายเป็นลายลักษณ์อักษรที่ถูกต้องชัดเจน๑๔๒ เช่น มอบหมายให้เป็นผู้คัดเลือกพระสังฆาธิการ
เพ่ือเสนอขอตั้งสมณศักดิ์ โดยเจ้าคณะอ าเภอไม่ยอมตัดสินใจด้วยตนเอง แต่มอบหมายด้วยวาจาให้
รองเจ้าคณะอ าเภอเป็นผู้ตัดสินใจเลือกแทน อาจสร้างความล าบากใจให้แก่รองเจ้าคณะอ าเภอได้ แต่ก็
จ าเป็นต้องปฏิบัติตามค าสั่งผู้บังคับบัญชา”๑๔๓ 
 ๘. ไม่ติดตามหรือก ากับผลการสั่งการ พบว่า “เจ้าคณะอ าเภอมอบหมายงานให้เลขาเจ้า
คณะอ าเภอปฏิบัติหน้าที่เป็นส่วนใหญ่ เช่น การส่งหนังสือนัดประชุม  การแจ้งมติ ระเบียบมหาเถร

                                           
    ๑๓๘สัมภาษณ์  พระเทพภาวนาวิกรม (บุญมา ปุญฺญาภิรโต),  เจ้าคณะจังหวัดชัยภูมิ,  ๖  พฤศจิกายน  
๒๕๕๘.      
     ๑๓๙สัมภาษณ์  พระมหาสมวงษ์ สีลภูโต,  เจ้าคณะอ าเภอเมืองชัยภูมิ,  จังหวัดชัยภูมิ,  ๕  พฤศจิกายน  
๒๕๕๘. 
     ๑๔๐สัมภาษณ์  พระมหาสมวงษ์ สีลภูโต,  เจ้าคณะอ าเภอเมืองชัยภูมิ,  จังหวัดชัยภูมิ,  ๕  พฤศจิกายน  
๒๕๕๘. 
    ๑๔๑สัมภาษณ์  พระเทพภาวนาวิกรม (บุญมา ปุญฺญาภิรโต),  เจ้าคณะจังหวัดชัยภูมิ,  ๖  พฤศจิกายน  
๒๕๕๘.       
    ๑๔๒สัมภาษณ์  พระมหาสมวงษ์ สีลภูโต,  เจ้าคณะอ าเภอเมืองชัยภูมิ,  จังหวัดชัยภูมิ,  ๕  พฤศจิกายน  
๒๕๕๘. 
    ๑๔๓สัมภาษณ์  นายประสงค์  ทองประ,  นักวิชาการศาสนาช านาญการพิ เศษ ,  ส านักงาน
พระพุทธศาสนาจังหวัดบุรีรัมย์,  ๒๗  ธันวาคม  ๒๕๕๘.    



๑๗๗ 
 

สมาคม  การแจ้งค าสั่งเจ้าคณะจังหวัด  การสั่งการมักนิยมสั่งผ่านหนังสือราชการคณะสงฆ์ และพูดใน
ที่ประชุม ไม่มีการสั่งการในภาคปฏิบัติการ ไม่มีการติดตามการด าเนินการตามค าสั่งอย่างใกล้ชิด            
สั่งแล้วรอรับผลการรายงานอย่างเดียว”๑๔๔ 
 ๙. เจ้าคณะอ าเภอไม่สั่งงานเลขานุการ พบว่า “เจ้าคณะอ าเภอบางรูปลงมือท างานนั้นเสีย
เอง ไม่สั่งงานให้พระเลขานุการน าไปด าเนินการ งานบางอย่างจึงคั่งค้างอยู่ที่เจ้าคณะอ าเภอ บางครั้ง
ไม่มีการด าเนินการ ท าให้การด าเนินงานขัดข้องเป็นไปด้วยความล่าช้า ไม่บรรลุผลตามเป้าหมายที่
ก าหนด”๑๔๕ 
 ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดจากปัจจัยภายนอก เป็นปัญหาอุปสรรคที่เกิดจากทรัพยากร
ทางการบริหารและปัจจัยภายนอกอ่ืน ๆ  พบว่า 
 ๑. ไม่มีระบบและกลไกก ากับการท างานที่เป็นมาตรฐานสากลเหมือนฝ่ายอาณาจักร 
พบว่า “ในปัจจุบันยังพบว่าต้องอาศัยความร่วมมือด้วยการถ้อยอาศัยตามหลักธรรมวินัยเป็นหลัก 
ระเบียบ หรือค าสั่งที่มาจากกฎหมายบางครั้งใช้ไม่ได้ ต้องละไว้ในฐานที่เข้าใจกันเอง  ท าให้ระบบการ
ท างานยังสู้ฝ่ายอาณาจักรไม่ได้ แต่ก็ยังพอท างานได้”๑๔๖ 
 ๒. ข้อจ ากัดด้านทรัพยากรบุคคลที่มีอยู่  มีผลกระทบต่อการพัฒนาบุคลากรและ
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการปกครอง  ซึ่งพบว่า “หลายวัดที่มีพระหลวงตาไม่จบนักธรรมเอก
เป็นเจ้าอาวาส ความรู้ด้านวิชาการจึงมีน้อย  หลายวัดที่มีพระลูกวัดเป็นหลวงตาเสียส่วนใหญ่          
จึงล าบากแก่การพัฒนาบุคลากร”๑๔๗ 
 ๓. การเปลี่ยนแปลงผู้รับผิดชอบงานบ่อย ท าให้การรายงานข้อมูลล่าช้าและการสานงาน
ไม่ต่อเนื่อง  เนื่องจากวัดบางวัดมีการเปลี่ยนเจ้าอาวาส ท าให้การรายงานผลการปฏิบัติงานของแต่ละ
วัดในเขตปกครองไม่สามารถน ามาใช้เป็นข้อมูลพ้ืนฐานและการจัดเก็บข้อมูลไม่ต่อเนื่อง พบว่า “การ

                                           
     ๑๔๔สัมภาษณ์  พระมหาสมวงษ์ สีลภูโต,  เจ้าคณะอ าเภอเมืองชัยภูมิ,  จังหวัดชัยภูมิ,  ๕  พฤศจิกายน  
๒๕๕๘. 
    ๑๔๕สัมภาษณ์  นางปรีดา ชาติวุฒิ ,  ผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชัยภูมิ ,                
๒๗  ธันวาคม  ๒๕๕๘. 
     ๑๔๖สัมภาษณ์  พระครูสิริวชิรากร (สมพร อริยปญฺโญ),  เจ้าคณะอ าเภอบ้านแท่น,  จังหวัดชัยภูมิ,              
๒๘  พฤศจิกายน  ๒๕๕๘.  
     ๑๔๗สัมภาษณ์  พระมหาสมวงษ์ สีลภูโต,  เจ้าคณะอ าเภอเมืองชัยภูมิ,  จังหวัดชัยภูมิ,  ๕  พฤศจิกายน  
๒๕๕๘. 



๑๗๘ 
 

รายงานเกิดความล้าช้าไม่ต่อเนื่อง สืบเนื่องจากการเปลี่ยนตัวเจ้าอาวาสในเขตปกครองท าให้ไม่มี
ข้อมูลหรือการจัดเก็บข้อมูลได้ขาดหายไป”๑๔๘ 
 ๔. การติดต่อประสานงานไม่สะดวก เพราะเจ้าอาวาสหรือเจ้าคณะต าบลบางรูปอยู่ในวัด
หรือต าบลห่างไกล ท าให้การติดต่อประสานงานได้ไม่สะดวกและไม่ทั่วถึง ท าให้การสื่อสารและการ
รายงานผลการด าเนินงานด้านการปกครองเป็นไปโดยล่าช้าและไม่มีประสิทธิภาพ๑๔๙  
 สรุปได้ว่า ปัญหาอุปสรรคที่เกิดจากปัจจัยภายใน ได้แก่ การมีอายุสูงวัย ขาดความรู้ความ
เข้าใจลึกซึ้งในพระธรรมวินัย ขาดความรู้ในศาสตร์สมัยใหม่ ขาดธรรมาภิบาลในการปกครอง 
ปฏิบัติงานไม่เต็มความสามารถ ไม่ด าเนินการปกครองให้เป็นไปตามค าสั่งผู้บังคับบัญชา ท างานไม่เป็น
ระบบ ขาดการก ากับติดตามงาน ส่วนปัญหาอุปสรรค์ที่เกิดภายนอก ได้แก่ ขาดระบบและกลไกในการ
ท างาน ทรัพยากรมีอยู่จ ากัด การเปลี่ยนแปลงผู้รับผิดชอบบ่อย ปัญหาการติดต่อประสานงาน  
 ปัญหาและอุปสรรคการปฏิบัติงานด้านการด าเนินงานปกครองของพระสังฆาธิการ
ระดับอ าเภอ จังหวัดบุรีรัมย ์ พบว่า  
 ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดจากปัจจัยภายใน เป็นปัญหาอุปสรรคเฉพาะตัวของเจ้าคณะ
อ าเภอและรองเจ้าคณะอ าเภอผู้ปกครอง พบว่า 
 ๑. เจ้าคณะอ าเภอมีข้อจ ากัดด้านร่างกาย พบว่า “บางอ าเภอบางครั้งเข้าร่วมประชุมร่วม
รับฟังตลอด แต่ไม่สามารถจับใจความหรือรับสาระเรื่องราวที่ประชุมได้ถูกต้องเต็มที่ อาจเป็นเพราะมี
ข้อจ ากัดเรื่องสุขภาพ สมรรถนะการรับรู้ทางโสตประสาท๑๕๐ 
 ๒. ไม่มีความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายให้ส าเร็จลุล่วงด้วยดีได้ 
พบว่า “คณะสงฆ์ที่มอบให้ไปปฏิบัติหน้าที่ล้วนแต่ได้รับการคัดเลือกโดยความเห็นดีงามของคณะสงฆ์
หมู่ใหญ่ที่มีการเสนอผลงานต่าง ๆ ให้พิจารณา และเมื่อได้รับการมอบหมายให้ดูแลแล้วก็ยังพบปัญหา
การปฏิบัติหน้าที่ไม่ประสบความส าเร็จเท่าที่ควร”๑๕๑  
 ๓. ขาดการปกครองดูแลอย่างใกล้ชิด พบว่า “คณะสงฆ์ทุกวันนี้ก็ดูยังห่างไกลจากการ
ควบคุมดูแล  พระผู้ปกครองสงฆ์ไม่สามารถควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิดได้ แม้มีปัญหาการกระท าผิด

                                           
     ๑๔๘สัมภาษณ์  พระมหาสมวงษ์ สีลภูโต,  เจ้าคณะอ าเภอเมืองชัยภูมิ,  จังหวัดชัยภูมิ,  ๕  พฤศจิกายน  
๒๕๕๘. 
    ๑๔๙สัมภาษณ์   นางปรีดา ชาติวุฒิ ,  ผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชัยภูมิ ,                     
๒๗  ธันวาคม  ๒๕๕๘. 
    ๑๕๐สัมภาษณ์  พระครูรัตนญาณวิมล (มนตรี รตนญาโณ),  เจ้าคณะต าบลชุมแสง เลขานุการเจ้าคณะ
อ าเภอกระสัง,  จังหวัดบุรีรัมย์,  ๒๒  พฤศจิกายน  ๒๕๕๘. 
    ๑๕๑สัมภาษณ์  พระราชปริยัติกวี (สุพจน์ โชติญาโณ),  เจ้าคณะจังหวัดบุรีรัมย์,  ๑๕  พฤศจิกายน  
๒๕๕๘.      



๑๗๙ 
 

เกิดขึ้นก็ไม่มีโอกาสได้รับรู้ในทันที  โดยมากเป็นฝ่ายบ้านเมืองที่เป็นผู้เข้าไปจัดการปัญหานั้นแล้ว
รายงานให้ผู้ปกครองสงฆ์ได้ทราบและด าเนินการในขั้นต้อนต่อไปตามสมควรแก่เหตุ๑๕๒ 
 ๔. วางเฉยต่อปัญหามากเกินไป พบว่า “ไม่ได้ห้ามไม่ให้ใช้ แต่ควรจะใช้อย่างเหมาะสมและ
รู้จักกาลเทศะ เวลาฉันก็เหมือนกัน พระชอบถ่ายภาพอาหารหรูโพสต์ลงเฟสบุ๊คอวดกัน  แบบนี้ไม่
เหมาะสม พระผู้ปกครองเห็นก็รู้ว่าไม่เหมาะไม่ควร  แต่ก็นิ่งเฉยละเลยเสีย๑๕๓ 
 ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดจากปัจจัยภายนอก เป็นปัญหาอุปสรรคที่เกิดจากทรัพยากร
ทางการบริหารและปัจจัยภายนอกอ่ืน ๆ พบว่า   
 ๑. ความหลากหลายและความแตกต่างด้านวัฒนธรรมการปฏิบัติ ที่เกิดจากการจัดตั้งวัด
โดยยึดตามบารมีของครูบาอาจารย์ที่เคารพของลูกศิษย์ ท าให้มีวัดที่ได้รับการจัดตั้งเริ่มตั้งแต่การเป็น
ที่พักสงฆ์ที่มาจากสายศรัทธาของลูกศิษย์และศรัทธาญาติโยมที่ร่วมกันจัดตั้งวัด ซึ่งมีที่มาหลากหลาย 
ท าให้มีแนวการสอนหลากหลาย พบว่า “ไม่สามารถเข้าร่วมท ากิจของสงฆ์ได้เนื่องจากมีบริบทที่
แตกต่างกัน และข้อวัตรปฏิบัติต่างกัน อีกทั้งความยึดมั่นในหลักพระธรรมวินัยที่เคร่งครัดไม่เท่ากัน
ของแต่ละส านัก”๑๕๔ 
 ๒. ระบบและกลไกการท างานที่ต้องเกี่ยวข้องกับหน่วยงานราชการท าให้การประสานงาน
ด้านข้อมูลสารสนเทศไม่สะดวกและมีความล่าช้า พบว่า“การท างานในระบบการสมัยใหม่ที่มีภารกิจ
งานคณะสงฆ์หลากหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ท าให้ผู้รับผิดชอบท างานยากมากข้ึน เพราะเมื่อท างาน
ไปแล้วต้องอาศัยบารมีหรืออ านาจของผู้ใหญ่เข้าไปตรวจสอบหรือประเมินผลที่ได้ท าการสั่งการลงไป 
และกว่าจะได้มาก็ท าให้เกิดความล่าช้าไปบ้างก็มี”๑๕๕ 
 ๓. การสื่อสารของสื่อมวลชนที่ไม่เป็นมิตรต่อคณะสงฆ์  พบว่า “นอกจากนั้นบางที่สังคมก็
สร้างกระแสให้คณะสงฆ์ท างานยากมากขึ้น เพราะสื่อที่กระจายข่าวได้รวดเร็วและบางครั้งผู้บริโภค

                                           
    ๑๕๒สัมภาษณ์  นายวิยะ ศรีพรหม, ครูช านาญการพิเศษ, โรงเรียนบ้านละเวี้ยแปลงคุรุราษฎร์บ ารุง 
อ าเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์,  ๑๘  พฤศจิกายน  ๒๕๕๘. 
    ๑๕๓สัมภาษณ์  นายวิยะ ศรีพรหม,  ครูช านาญการพิเศษ,  โรงเรียนบ้านละเวี้ยแปลงคุรุราษฎร์บ ารุง 
อ าเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์,  ๑๘  ธันวาคม  ๒๕๕๘. 
    ๑๕๔สัมภาษณ์  พระราชปริยัติกวี (สุพจน์ โชติญาโณ),  เจ้าคณะจังหวัดบุรีรัมย์,  ๑๕  พฤศจิกายน  
๒๕๕๘.      
    ๑๕๕สัมภาษณ์  พระครูรัตนญาณวิมล (มนตรี รตนญาโณ),  เจ้าคณะต าบลชุมแสง เลขานุการเจ้าคณะ
อ าเภอกระสัง,  จังหวัดบุรีรัมย์,  ๒๒  พฤศจิกายน  ๒๕๕๘. 



๑๘๐ 
 

ข่าวสารก็ไม่มีการพิจารณาว่ามีข้อเท็จจริงมากน้อยแค่ไหน ท าให้เกิดความไม่เป็นธรรมแก่คณะ
สงฆ”์๑๕๖ 
 ๔. การประสานงานหนังสือราชการคณะสงฆ์ไม่เป็นปัจจุบัน  การสื่อสารและประสานงาน
อย่างเป็นทางการไม่เป็นปัจจุบัน พบว่า “การสื่อสารเกี่ยวกับมติ ประกาศ ระเบียบ หรือเรื่องราวต่าง 
ๆ ทางราชการคณะสงฆ์นี้ส่วนมากจะมีการออกหนังสือเป็นหลักฐาน และการประสานงานจะสื่อสาร
ผ่านระบบอีเล็กโทรนิคและเทคโนโลยี๑๕๗ มอบหมายให้พระเลขานุการเจ้าคณะสื่อสารทางเทคโนโลยี 
หนังสือก็ออกด้วย แต่บางครั้งก็แจ้งเรื่องผ่านสื่ออิเล็กโทรนิคไปก่อนแล้วไม่ได้ส่งหนังสือตามก็มี มารับ
หนังสือนัดประชุม ณ ที่ประชุมในวันประชุมเอาเลยก็มี๑๕๘ 
 ๕. การเปลี่ยนแปลงผู้รับผิดชอบงานบ่อย มีการเปลี่ยนแปลงเลขานุการเจ้าคณะอ าเภอ
บ่อย พบว่า “บางอ าเภอมีการรายงานผลการด าเนินงานตามที่ได้รับมอบหมายถึงจังหวัดและ
ส านักงานพระพุทธ ศาสนาจังหวัดล่าช้า ไม่เป็นไปตามก าหนดเวลาที่ระบุ เพราะมีการเปลี่ยนแปลง
พระเลขานุการเจ้าคณะอ าเภอ”๑๕๙ 
 ๖. การตั้งไวยาวัจกรมียังไม่ครบทุกวัด พบว่า “ปัจจุบันยังมีการตั้งไวยาวัจกรไม่ครบทุกวัด 
ด้วยเหตุคือเจ้าอาวาสยังสรรหาคฤหัสถ์ชายที่มีคุณสมบัติเหมาะสมไม่ได้ตามที่ต้องการ คฤหัสถ์บางคน
มีความรู้ความสามารถแต่ท างานร่วมกับเจ้าอาวาสไม่ได้ เข้ากันไม่ได้ คนที่เข้ากับเจ้าอาวาสได้ก็ไม่
ประสงค์จะรับต าแหน่งนี้ แต่ก็มีศรัทธาช่วยงานวัดไปได้ ส านักงานพระพุทธศาสนานั้นมีนโยบาย
ชัดเจนให้เจ้าอาวาสทุกวัดตั้งไวยาวัจกรให้เรียบร้อย แต่คณะสงฆ์ยังไม่สามารถด าเนินการได้
ตามนั้น๑๖๐ 
 สรุปได้ว่า ปัญหาอุปสรรคที่เกิดจากปัจจัยภายใน ได้แก่ มีปัญหาสุขภาพ มีความสามารถ
ในการปฏิบัติหน้าที่น้อย ขาดการปกครองดูแลอย่างใกล้ชิด การวางเฉยต่อปัญหา   ส่วนปัญหาอุป
สรรค์ท่ีเกิดภายนอก ได้แก่ ความหลากหลายและความแตกต่างด้านวัฒนธรรมการปฏิบัติ ระบบกลไก

                                           
    ๑๕๖สัมภาษณ์  พระครูสิริวชิรากร (สมพร อริยปญฺโญ),  เจ้าคณะอ าเภอบ้านแท่น,  จังหวัดชัยภูมิ,            
๒๘  พฤศจิกายน  ๒๕๕๘. 
    ๑๕๗สัมภาษณ์  พระครูสิริคณารักษ์ (ผล ปิยธมฺโม),  เจ้าคณะอ าเภอประโคนชัย,  จังหวัดบุรีรัมย์,             
๑๘  พฤศจิกายน  ๒๕๕๘. 
    ๑๕๘สัมภาษณ์  พระครูนิเทศก์ธรรมคุณ (วินัย ฐานิสฺสโร),  เจ้าคณะอ าเภอโนนดินแดง,  จังหวัดบุรีรัมย์,  
๒๐ พฤศจิกายน  ๒๕๕๘.  
    ๑๕๙สัมภาษณ์  พระราชปริยัติกวี (สุพจน์ โชติญาโณ),  เจ้าคณะจังหวัดบุรีรัมย์,  ๑๕  พฤศจิกายน  
๒๕๕๘.          
    ๑๖๐สัมภาษณ์  พระครูนิเทศก์ธรรมคุณ (วินัย ฐานิสฺสโร),  เจ้าคณะอ าเภอโนนดินแดง,  จังหวัดบุรีรัมย์,  
๒๐ พฤศจิกายน  ๒๕๕๘.   



๑๘๑ 
 

ลการติดต่อกับหน่วยงานภายนอกเกิดความล่าช้า ความขัดแย้งกับสื่อสารมวลชน การท างานที่ไม่เป็น
ปัจจุบัน เปลี่ยนผู้รับผิดชอบบ่อย การขาดไวยาวัจกรมาดูแลให้ครบทุกวัด  
 ปัญหาและอุปสรรคการปฏิบัติงานด้านการด าเนินงานปกครองของพระสังฆาธิการ
ระดับอ าเภอ จังหวัดสุรินทร์ พบว่า  
 ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดจากปัจจัยภายใน เป็นปัญหาอุปสรรคเฉพาะตัวของเจ้าคณะ
อ าเภอและรองเจ้าคณะอ าเภอผู้ปกครอง พบว่า 
 ๑. เจ้าคณะอ าเภอมีวัยวุฒิและอายุพรรษามาก เป็นพระมหาเถระผู้สูงอายุแล้ว พบว่า 
“การพระศาสนานี้ก็คงจะใกล้เคียงกันระดับดี ดูภาพรวมแล้ว สังเกตดู พระเรานี้ไม่เหมือนกับชาวบ้าน
เขา พวกเราที่เป็นระดับอ าเภอส่วนมากจะอายุมากแล้ว อาจจะว่าเกินแกง แต่พระเรายิ่งแก่ยิ่งมัน          
จะหาคนที่หนุ่ม ๆ ยากเหมือนกันตั้งแต่ระดับอ าเภอขึ้นไปนี้  การบริหารงานมีหน้าที่อยู่ ๖ อย่าง                  
พระสังฆาธิการเราตั้งแต่ระดับต าบลอ าเภอขึ้นไปถึงระดับจังหวัดก็เหมือนกัน”๑๖๑ 
๑.๒.๔.๑๐ ปัญหาเจ้าคณะอ าเภอขาดวิสัยทัศน์ พบว่า “เจ้าคณะอ าเภอบางรูปเห็นกิจการคณะสงฆ์
เป็นเรื่องเล็กน้อย ไร้วิสัยทัศน์ ไม่เอาใจใส่ในการปกครองคณะสงฆ์๑๖๒ 
 ๒. ไม่มีความรู้ความเข้าใจพระธรรมวินัย กฎหมาย และกฎระเบียบมหาเถรสมาคมอย่าง
ลึกซึ้ง ท าให้ขาดบุคลากรผู้มีความสามารถในการพิจารณาตัดสินปัญหาที่เป็นธรรม พบว่า “เจ้าคณะ
อ าเภอส่วนใหญ่มีความรู้ความเข้าใจเรื่องพระธรรมวินัย กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับมหาเถร
สมาคมในระดับน้อย๑๖๓ ทั้งยังมีความเข้าใจอย่างถูกต้องถ่องแท้ไม่ดีพอ ขาดการศึกษาอย่างลึกซึ้ง 
ครั้นเกิดปัญหาทางพระวินัยและทางกฎหมายขึ้น ก็ขาดผู้เชี่ยวชาญในการพิจาณาตัดสินเป็นธรรม๑๖๔ 
 ๓. ไม่มีพ้ืนฐานการศึกษาด้านหรือประสบการณ์การปกครอง พบว่า “เจ้าอาวาสเองก็ไม่ได้จบ
รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์มาเลย เอกปกครองอะไรก็มันไม่ได้จบสายการปกครองมาโดยตรง เพียงแต่
บวชเก่าแก่ไปก็เลยเขาให้เป็น  มันไม่มีสายไม่ตรงสาย  มันล าบากในการปกครองนี้แหละ พูดนี้สังเกตทั่วไป  
มันไม่ได้ปูพ้ืนฐานเหมือนฝ่ายบ้านเมืองเขาที่เรียนจบด้านรัฐศาสตร์ก็ไปเป็นอ าเภอหรือเป็นนายปกครอง
หรือเป็นปลัดอ าเภอนายอ าเภอเป็นอะไรตามสายปกครอง เขาใครจะเรียนระดับอย่างนี้มันมีวิชาของเขา 

                                           
     ๑๖๑สัมภาษณ์  พระธรรมโมลี ดร. (ทองอยู่ ณาณวิสุทฺโธ),  ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๑, วัดศาลาลอย 
พระอารามหลวง จังหวัดสุรินทร์,   ๒๑  พฤศจิกายน  ๒๕๕๘. 
    ๑๖๒สัมภาษณ์  พระครูอุดรประชานุกูล (สมอาจ สกฺโก),  เจ้าคณะต าบลแกใหญ่,  อ าเภอเมืองสุรินทร์ 
จังหวัดสุรินทร์,  ๑  ธันวาคม  ๒๕๕๘. 
    ๑๖๓สัมภาษณ์  นายเกลียม คัชมา,  ไวยาวัจกรวัดป่าเจริญผล,  อ าเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์,  
๑๖  ธันวาคม  ๒๕๕๘. 
 ๑๖๔สัมภาษณ์  นายเพทาย สดทรงศิลป์,  ผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุรินทร์,  ๑๗ 
ธันวาคม  ๒๕๕๘.  



๑๘๒ 
 

แต่พระไม่มี ทั้งที่การปกครองระบบบริหารก็แบบเลียนแบบรัฐบาลเหมือนกัน แต่ไม่มีเลยที่จะให้เรียน แค่
อบรมก็ยากแล้ว ทุกคนก็ปีละสองครั้งสามครั้ง ที่เหลือก็จัดการเอาเอง เป็นการปกครองแบบศรัทธาหรือ
อะไรอย่างนี้”๑๖๕   
 ๔. ไม่มีความรู้ความเข้าใจในหลักการปกครอง มีการถือปฏิบัติโดยสืบต่อจากรุ่นสู่รุ่น 
พบว่า “การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าคณะอ าเภอเป็นแบบประเพณีสืบ ๆ ต่อกันมา ปฏิบัติตามแบบแผนที่
หลวงพ่อองค์เก่าท่านเคยปกครองมาก็ด าเนินตามอย่างท่านสืบต่อ ๆ กันมา ท่านเคยปฏิบัติมาอย่างไร 
ก็จะต้องปฏิบัติตาม ไม่จ าเพาะแต่เรื่องในพระธรรมวินัย ในประเด็นอ่ืนที่เคยมีมาอย่างไรก็ปฏิบัติตาม
อย่างนั้น เพราะหลวงพ่อองค์ก่อน ๆ นั้นได้มีประสบการณ์เกี่ยวแก่เรื่อง การปฏิบัติงาน”๑๖๖ 
 ๕. ขาดความรับผิดชอบในหน้าที่และความร่วมมือต่องานปกครองคณะสงฆ์ระดับจังหวัด 
พบว่า “บางท่านให้ความส าคัญกับงานไม่เท่ากันหรือจัดล าดับความส าคัญของภาระหน้าที่ไม่เท่ากันว่า
อย่างไหนส าคัญเป็นอันดับแรก”๑๖๗ ท าให้การด าเนินการปกครองคณะสงฆ์ผ่านกิจกรรมการประชุม
ก าหนดนโยบายชี้แจงและน าเสนอสภาพปัญหาด้านการปกครองของอ าเภอนั้น ๆ ได้ผลในระดับที่ยังน้อย 
 ๖. ไม่ด าเนินการปกครองให้เป็นไปตามค าสั่งผู้บังคับบัญชา พบว่า “ไม่ค่อยใส่ใจงานคณะ
สงฆ์เท่าที่ควร ขาดความรับผิดชอบ ท าให้งานที่จังหวัดสั่งไปเกิดความล่าช้าและไม่บรรลุเป้าหมาย
ตามท่ีก าหนด เช่น การด าเนินการตามโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕”๑๖๘ 
 ๗. ขาดการก ากับและติดตามงาน พบว่า “บางอ าเภอมีการแจ้งมติ ระเบียบ ข้อบังคับ 
ประกาศ ค าสั่งมหาเถรสมาคม และค าสั่งเจ้าคณะจังหวัดผ่านการประชุมและหนังสือราชการคณะสงฆ์
ถึงเจ้าคณะต าบลและเจ้าอาวาสอย่างเดียว ไม่มีการติดตามผลการปฏิบัติงานตามมติเป็นต้นนั้น จะรอ
รับการรายงานผลกลับอย่างเดียว และระดับต าบลจะด าเนินการและรายงานผลหรือไม่ อ าเภอก็ไม่ใส่
ใจไม่มีการติดตาม”๑๖๙ 

                                           
     ๑๖๕สัมภาษณ์  พระธรรมโมลี ดร. (ทองอยู่ ณาณวิสุทฺโธ),  ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๑,  วัดศาลาลอย 
พระอารามหลวง จังหวัดสุรินทร์,  ๒๑  ธันวาคม  ๒๕๕๘. 
    ๑๖๖สัมภาษณ์  พระครูอุดรประชานุกูล (สมอาจ สกฺโก),  เจ้าคณะต าบลแกใหญ่,  อ าเภอเมืองสุรินทร์ 
จังหวัดสุรินทร์,  ๑  ธันวาคม  ๒๕๕๘. 
    ๑๖๗สัมภาษณ์  พระโสภณปริยัตยาภรณ์ (ฉัตต์ สจฺจวโร) ,  เจ้าคณะจังหวัดสุรินทร์,  ๒๔  ธันวาคม  
๒๕๕๘.   
    ๑๖๘สัมภาษณ์  พระโสภณปริยัตยาภรณ์ (ฉัตต์ สจฺจวโร) ,  เจ้าคณะจังหวัดสุรินทร์,  ๒๔  ธันวาคม  
๒๕๕๘.    
 ๑๖๙สัมภาษณ์  พระครูอุดรประชานุกูล (สมอาจ สกฺโก),  เจ้าคณะต าบลแกใหญ่,  อ าเภอเมืองสุรินทร์ 
จังหวัดสุรินทร์,  ๑  ธันวาคม  ๒๕๕๘.  



๑๘๓ 
 

 ๘. ขาดการติดตามงานและสรุปรายงานผล พบว่า “บางครั้งก็ไม่มีการติดตามงาน สรุป
และรายงานผลการปฏิบัติงานตามกิจกรรมและโครงการตามมติต่าง ๆ เป็นลายลักษณ์อักษรให้จังหวัด
และส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดทราบ”๑๗๐ 
 ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดจากปัจจัยภายนอก เป็นปัญหาอุปสรรคที่เกิดจากทรัพยากร
ทางการบริหารและปัจจัยภายนอกอ่ืน ๆ พบว่า   
 ๑. ไม่มีนโยบายก าหนดประชุมคณะสงฆ์ที่เน้นเรื่องการรักษาความเรียบร้อยดีงามหรือการ
ปกครองเป็นการเฉพาะ พบว่า “ไม่มีอะไรเกินกว่าจัดการประชุมสัมมนาปีหนึ่ง ควรจะมีสักครั้ง ๑ 
ไม่ใช่ตามมติของมหาเถรสมาคม แต่เป็นกรณีพิเศษ เราพูดกันเรื่องพิเศษเลย พูดง่าย ๆ เลยว่าเรื่อง
ปัจจุบันที่เราเป็นอยู่นี้แหละ ก็เอาเรื่องอ่ืนมาท าแล้วมันก็ท าให้ละลานไปหมด เอาเรื่องนี้แหละเรื่อง
การบริหารกิจการคณะสงฆ์ในระดับอ าเภอในระดับต าบลอันนี้แล้วเรามาว่ากันนี่ ต าบลคุณท ายังไง 
อ าเภอสั่งไปแล้ว คุณไม่ท า จะมีโทษมีปัญหาอย่างไร”๑๗๑ 
 ๒. เจ้าคณะอ าเภอขาดมาตรการในการด าเนินการปกครองอย่างเด็ดขาด พบว่า “ทุกวันนี้
ยังปรากฏว่ามีพระสังฆาธิการและพระภิกษุสามเณรประพฤติตนไม่เอ้ือ เฟ้ือต่อพระธรรมวินัยและ
กฎระเบียบมหาเถรสมาคม๑๗๒ 
 ๓. ข้อจ ากัดของระบบและกลไกการปกครองคณะสงฆ์ พบว่า “กลไกการก ากับติดตาม
การประพฤติปฏิบัติตนของพระภิกษุสามเณรในเขตปกครองคณะสงฆ์ที่รับผิดชอบค่อนข้างมีข้อจ ากัด 
ทั้งด้านบุคลากร โอกาส และศักยภาพในการปฏิบัติหน้าที่”๑๗๓ 
 ๔. ขาดงบประมาณด าเนินการ  งบประมาณเป็นตัวขับเคลื่อนที่ส าคัญ แม้พระสงฆ์จะ
ท างานดีมีความเอาใจใส่รับผิดชอบ หากไม่มีงบประมาณในการด าเนินการแล้ว งานก็ไม่สามารถ
ด าเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ๑๗๔  บางอ าเภอไม่ค่อยได้เข้าร่วมประชุมระดับจังหวัดและไม่ค่อยได้
จัดประชุมระดับอ าเภอ เพราะมีข้อจ ากัดด้านงบประมาณส าหรับการประชุมและจัดประชุม 

                                           
    ๑๗๐สัมภาษณ์  นายเพทาย สดทรงศิลป์,  ผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุรินทร์,              
๑๗ ธันวาคม  ๒๕๕๘. 
     ๑๗๑สัมภาษณ์  พระโสภณปริยัตยาภรณ์ (ฉัตต์ สจฺจวโร) ,  เจ้าคณะจังหวัดสุรินทร์,  ๒๔  ธันวาคม  
๒๕๕๘.    
 ๑๗๒สัมภาษณ์  พระครูอุดรประชานุกูล (สมอาจ สกฺโก),  เจ้าคณะต าบลแกใหญ่,  อ าเภอเมืองสุรินทร์ 
จังหวัดสุรินทร์,  ๑  ธันวาคม  ๒๕๕๘. 
    ๑๗๓สัมภาษณ์  นายวัชรนนท์ มั่นใจ,  ปราชญ์ชาวบ้าน,  อ าเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์,                  
๒๓  ธันวาคม  ๒๕๕๘.   
    ๑๗๔สัมภาษณ์  นายเอือก มีแก้ว,  ก านันต าบลนาดี,  อ าเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์,  ๘  ธันวาคม  
๒๕๕๘.     



๑๘๔ 
 

โดยเฉพาะงบค่าใช้จ่ายในการเดินทางส าหรับบุคลากรคฤหัสถ์ที่เป็นเจ้าหน้าที่ของส่วนงานอ่ืน ๆ ที่
สนับสนุนงานด้านการปกครองคณะสงฆ์”๑๗๕  
 ๕. ไม่ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐอย่างเพียงพอทั้งในด้านงบประมาณและการ
ช่วยเหลือจากภาครัฐในส่วนอ่ืนๆ  พบว่า “ภาครัฐให้การสนับสนุนงบประมาณไม่เพียงพอต่อการใช้
สอยในกิจการทางพระพุทธศาสนา และให้ความส าคัญไม่เท่าเทียมกันกับหน่วยงานอ่ืน”๑๗๖ 
 ๖. ขาดแคลนพระสงฆ์ผู้มีศักยภาพเพ่ือปฏิบัติหน้าที่ด้านการปกครอง พบว่า “หลวงพ่อ
เองก็ยังคิดเหตุการณ์ไปข้างหน้าอีกว่า พระจ านวนลดลง ต่อไปส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดหรือ
แห่งชาติจะมั่นคงเป็นปึกแผ่น แต่พระอาจจะไม่ค่อยมั่นคง เท่าที่สังเกตดูแล้ว สี่ห้าปีมานี้จ านวนลดลง 
ๆ ลดมาหลายปี ต่อไปเจ้าหน้าที่ส านักงานพระพุทธศาสนานี้แหละจะมาดูแลวัดแทนเจ้าอาวาส  
ตอนนี้ก็ดูแลอยู่แล้ว มา ๆ ช่วยงานเจ้าอาวาสที่ยังหละหลวมหรือที่ยังด้อยยังมีงานล้นมือไม่สามารถจะ
ท าได้รวดเร็ว ส านักงานพุทธศาสนานี้แหละมาเป็นผู้ช่วยมาดูแลบริหารจัดการ  ต่อไปวัดร้างวัดอะไรก็
ส านักงานพระพุทธศาสนามาดูแลแทนพระ  อาจจะมีเครื่องหมายอะไรติดอะไรเหมือนอนุศาสนาจารย์  
ตัวแทน คล้าย ๆ นั้นแหละ คือเป็นอนุศาสน์นั้นแหละ พระก็จ านวนลดลง ๆ อีก ๑๐๐ ปีไม่รู้จะเหลือกี่
รูป”๑๗๗ 
 ๗. ไม่มีรูปแบบและระบบการท างานที่ชัดเจน การท างานยังไม่มีรูปแบบที่เป็นระบบ
ทางการที่ชัดเจน  พบว่า “การท างานของคณะสงฆ์ยังไม่มีรูปแบบเป็นทางการ การปกครองคณะสงฆ์
ด าเนินกันแบบครอบครัว  การปฏิบัติงานของเจ้าคณะอ าเภอทั่วทั้งประเทศมันคงจะไม่เกินกัน คงไม่
แตกต่างกันมากนัก มันก็คล้าย ๆ ใกล้เคียงกัน๑๗๘ คือปฏิบัติหน้าที่ตามแบบแผนประเพณีที่บรรพบุรุษ
เจ้าคณะพระมหาเถระองค์ก่อน ๆ ได้เคยถือปฏิบัติด าเนินการเป็นกิจวัตรสืบ ๆ ต่อกันมา น ามาศึกษา
และถือเป็นแบบอย่างแนวทางในการปฏิบัติงานด้านการด าเนินการปกครองและด้านอ่ืน ๆ ให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ตามนโยบายของผู้บังคับบัญชาเหนือตนขึ้นไปตามล าดับชั้น”๑๗๙ 

                                           
 ๑๗๕สัมภาษณ์  พระครูสิริพรหมสร (สมพงษ์ พฺรหฺมสโร),  เจ้าคณะอ าเภอท่าตูม,  จังหวัดสุรินทร์,              
๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๘. 
  ๑๗๖สัมภาษณ์  พระธรรมโมลี ดร. (ทองอยู่ ณาณวิสุทฺโธ),  ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๑, วัดศาลาลอย 
พระอารามหลวง จังหวัดสุรินทร์,  ๒๑  ธันวาคม  ๒๕๕๘. 
 ๑๗๗สัมภาษณ์  นายเสรี อุปถัมภ์,  หัวหน้าศูนย์สมุนไพรตะบัลไพร,  อ าเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์,  
๑  ธันวาคม  ๒๕๕๘. 
   ๑๗๘สัมภาษณ์  นายเพทาย สดทรงศิลป์,  ผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุรินทร์,  
สัมภาษณ์,  ๑๗ ธันวาคม  ๒๕๕๘. 
 ๑๗๙สัมภาษณ์  พระครูอุดรประชานุกูล (สมอาจ สกฺโก),  เจ้าคณะต าบลแกใหญ่,  อ าเภอเมืองสุรินทร์  
จังหวัดสุรินทร์,  ๑  ธันวาคม  ๒๕๕๘.  



๑๘๕ 
 

 ๘. ข้อจ ากัดในการขับเคลื่อนงานของอ าเภอ  เมื่อพระสงฆ์ได้รับแต่งตั้งเป็น เจ้าคณะอ าเภอ
แล้ว ก็จะมีพระเลขานุการได้ ๑ รูป พระเลขานุการต้องสนองงานเจ้าคณะอ าเภอทุกอย่าง คนเดียวท าทุก
อย่าง แต่ว่าพระเลขานุการก็มีภารกิจอ่ืนที่ต้องรับผิดชอบอีกด้วย อาจท าให้การสนองงานเจ้าคณะด าเนิน
ไปได้ไม่เรียบร้อยดีไม่มีประสิทธิภาพ๑๘๐   
 ๙. พระเลขานุการไม่สนองงานเจ้าคณะอ าเภอ พบว่า “บางอ าเภอตั้งเลขานุการเจ้าคณะ
อ าเภอแล้ว แต่พระเลขานุการไม่สนองงานเจ้าคณะอ าเภอ ท าให้เป็นภาระหนักแก่เจ้าคณะ และการ
ขับเคลื่อนงานไปสู่ระดับต าบล วัด และชุมชนหมู่บ้านไม่ราบรื่นและเป็นไปด้วยความล่าช้า ไม่ได้รับ
การด าเนินการตามก าหนดเวลา”๑๘๑ 
 สรุปได้ว่า ปัญหาอุปสรรคที่เกิดจากปัจจัยภายใน ได้แก่ วัยวุฒิและอายุพรรษามาก ขาด
ความรู้ความเข้าใจลึกซึ้งในพระธรรมวินัย ขาดความรู้พ้ืนฐานด้านการปกครอง ไม่เข้าใจหลักการ
ปกครอง มีความรับผิดชอบในหน้าที่และงานปกครองคณะสงฆ์น้อย ไม่ด าเนินการปกครองให้ เป็นไป
ตามค าสั่งบังคับบัญชา ขาดการก ากับติดตามงานและสรุปรายงานผล   ส่วนปัญหาอุปสรรคที่เกิด
ภายนอก ได้แก่ ขาดนโยบายเฉพาะด้านเกี่ยวกับการก าหนดประชุมคณะสงฆ์ ขาดความเด็ดขาดใน
การปกครอง ขาดระบบและกลไกในการควบคุมการปกครองคณะสงฆ์ ขาดงบประมาณในการ
ด าเนินงาน การสนับสนุนจากภาครัฐไม่เพียงพอ ขาดแคลนบุคลากรที่มีศักยภาพในการปกครอง ขาด
รูปแบบการท างานที่ชัดเจน ระบบงานเลขานุการไม่เข้มแข็ง   
 สรุปสภาพปัจจุบัน และปัญหาอุปสรรคการปฏิบัติงานด้านการด าเนินการปกครอง
คณะสงฆ์ให้เป็นไปตามพระธรรมวินัย กฎหมาย กฎมหาเถรสมาคม ข้อบังคับ ระเบียบ ค าสั่ง มติ 
ประกาศ พระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช ค าสั่งของผู้บังคับบัญชาเหนือตน 
 สภาพการปฏิบัติงานด้านการด าเนินการปกครองคณะสงฆ์ของพระสังฆาธิการระดับ
อ าเภอในเขตการปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๑  ผลจากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญในการสัมภาษณ์ 
พบว่า  เจ้าคณะอ าเภอและรองเจ้าคณะอ าเภอมีความภูมิใจในต าแหน่งหน้าที่และมีความมุ่งมั่นที่จะ
ด าเนินการปกครองคณะสงฆ์ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย แม้จะมีความแตกต่างกันด้านวัย อายุ 
พรรษา พ้ืนฐานการศึกษา  ประสบการณ์  ความสามารถในการปฏิบัติงาน และบางรูปมีความรู้ความ
เข้าใจในพระธรรมวินัย กฎหมาย กฎมหาเถรสมาคม ข้อบังคับ ระเบียบ ค าสั่ง มติ ประกาศ             
พระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช และค าสั่งผู้บังคับบัญชาเหนือตนยังไม่ลึกซึ้งก็ตาม ถึงกระนั้นก็มีการ
รวมกลุ่มกันเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกื้อกูลกันในการปฏิบัติงานตามภาระหน้าที่ที่มีอยู่ และมีความ

                                           
    ๑๘๐สัมภาษณ์  นายเสรี อุปถัมภ์,  หัวหน้าศูนย์สมุนไพรตะบัลไพร,  อ าเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์,  
๑  ธันวาคม  ๒๕๕๘. 
    ๑๘๑สัมภาษณ์  นายเพทาย สดทรงศิลป์,  ผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุรินทร์,  
สัมภาษณ์,  ๑๗ ธันวาคม  ๒๕๕๘.  



๑๘๖ 
 

รับผิดชอบพัฒนาตนเอง ช่วยรับภาระพระพุทธศาสนาในการปกครองสอดส่องดูแลคณะสงฆ์ให้ด ารง
ตนผาสุกและประพฤติปฏิบัติอยู่ในกรอบแห่งพระธรรมวินัย กฎหมาย และกฎระเบียบมหาเถรสมาคม
ได้ดีเป็นที่น่าพอใจ  การปกครองดูแลกันเป็นไปแบบพี่น้อง เคารพนับถือกันตามอายุพรรษาและล าดับ
ชั้นทางการปกครอง  เน้นการประชุมคณะสงฆ์เป็นกิจกรรมหลักส าหรับถ่ายทอดนโยบายการปกครอง
ทั้งนโยบายของมหาเถรสมาคมและข้อก าหนดข้อตกลงกันของคณะสงฆ์ระดับจังหวัดและระดับอ าเภอ 
มีการวางแผนด้านการปกครองร่วมกันโดยค านึงถึงข้อดีและข้อเสียที่จะเกิดขึ้นกระทบต่อภาพลักษณ์
ของคณะสงฆ์และศรัทธาของประชาชน การปกครองระดับท้องถิ่นมีการแต่งตั้งเจ้าคณะต าบลและเจ้า
อาวาสเพ่ือช่วยปกครองสอดส่องดูแลพระภิกษุสามเณรในวัดและในเขตปกครอง อนุมัติการแต่งตั้ง
ไวยาวัจกรช่วยดูแลกิจการงานเจ้าอาวาสภายในวัดโดยเฉพาะเรื่องการเงินการบัญชี  การด าเนินการ
ปกครองคณะสงฆ์ของพระสังฆาธิการระดับอ าเภอในเขตการปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๑ ยังไม่บรรลุ
เป้าหมายและวัตถุประสงค์ครบสมบูรณ์ทุกอย่างได้ เนื่องจากมีปัญหาอุปสรรคมากมายที่เป็นปัจจัยท า
ให้การปฏิบัติงานของเจ้าคณะอ าเภอและรองเจ้าคณะอ าเภอขาดประสิทธิภาพและประสิทธิผล    
 ปัญหาอุปสรรคที่มีผลกระทบต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการด าเนินการปกครอง
คณะสงฆ์ของพระสังฆาธิการระดับอ าเภอในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๑ สรุปได้ดังนี้ 
 ๑. เจ้าคณะอ าเภอมีคุณสมบัติแตกต่างกันหลายด้าน ทั้งด้านอายุพรรษาสูงวัย เป็น           
พระมหาเถระ มีข้อจ ากัดด้านร่างกาย เช่น ปัญหาสุขภาพ สมรรถนะการรับรู้ทางโสตประสาทไม่ดี 
และพ้ืนฐานการศึกษา ประสบการณ์และความสามารถในการปฏิบัติงานบริหารคณะสงฆ์ ท าให้การ
ติดต่อประสานงานและถ่ายทอดสารได้ไม่สะดวก 
  ๒. ไม่มีความรู้ความเข้าใจในพระธรรมวินัย กฎหมาย กฎมหาเถรสมาคม ข้อบังคับ 
ระเบียบ ค าสั่ง มติ ประกาศ พระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช และค าสั่งผู้บังคับบัญชาเหนือตนอย่าง
ลึกซึ้ง ท าให้ขาดบุคลากรผู้มีความสามารถในการพิจารณาตัดสินอย่างเป็นธรรม  
 ๓. ขาดความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ทั้ง ๖ ด้าน ทั้งไม่มีความรู้ความเข้าใจในหลักการ
บริหารการปกครองและวิชาการศาสตร์สมัยใหม่ ไม่มีความสามารถในการถ่ายทอดนโยบายสู่              
การปฏิบัติ ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ตามท่ีได้รับมอบหมายให้ส าเร็จลุล่วงด้วยดีได้ 
 ๔. เจ้าคณะอ าเภอไม่ได้รับการพัฒนา ประสบการณ์ และการฝึกหัด 
 ๕. ปฏิบัติงานไม่เต็มความสามารถ ขาดความรับผิดชอบปกครองดูแลอย่างใกล้ชิด ไม่เอา
ใจใส่ในหน้าที่ และไม่ให้ความร่วมมือต่องานปกครองคณะสงฆ์ระดับจังหวัด ไม่ด าเนินการปกครองให้
เป็นไปตามค าสั่งผู้บังคับบัญชา 
 ๖. ผู้มีอ านาจทางการปกครองขาดธรรมาภิบาลในการปกครอง และในบางกรณีละเว้น
การปฏิบัติหน้าที่ในการแก้ไขปัญหาการกระท าผิดของพระสังฆาธิการซึ่งเป็นเจ้าพนักงานตามประมวล
กฎหมายอาญา  



๑๘๗ 
 

 ๗. โครงสร้างภาระงานของพระสังฆาธิการทุกระดับยังไม่ชัดเจน ไม่มีรูปแบบและระบบ
การท างานที่เป็นทางการ  ทั้งไม่มีระบบและกลไกก ากับการท างานที่เป็นมาตรฐานสากลเหมือนฝ่าย
อาณาจักร 
 ๘. ขาดมาตรฐานสากลในการคัดเลือกพระภิกษุเข้าสู่ต าแหน่งพระสังฆาธิการผู้ปกครอง 
เช่น ไม่มีการสอบคัดเลือก ไม่มีการทดสอบเรื่องพระธรรมวินัย เรื่องกฎระเบียบมหาเถรสมาคม เรื่อง
กฎหมายบ้านเมือง เป็นต้น  ทั้งกลไกการก ากับติดตามการประพฤติปฏิบัติตนของพระภิกษุสามเณรใน
เขตปกครองคณะสงฆ์ที่รับผิดชอบก็ค่อนข้างมีข้อจ ากัด ทั้งด้านบุคลากร โอกาส และศักยภาพในการ
ปฏิบัติหน้าที่ 
  ๙. ไม่มีนโยบายก าหนดประชุมคณะสงฆ์ที่เน้นเรื่องการรักษาความเรียบร้อยดีงามหรือ
การปกครองเป็นการเฉพาะ  ทั้งขาดมาตรการในการด าเนินการปกครองอย่างเด็ดขาดเพ่ือแกไ้ขปัญหา
ความไม่เรียบร้อยดีงามของพระสังฆาธิการและพระภิกษุสามเณร 
 ๑๐. ความหลากหลายและความแตกต่างด้านวัฒนธรรมการปฏิบัติที่เกิดจากการจัดตั้งวัด
โดยยึดตามบารมีของครูบาอาจารย์ที่เคารพของลูกศิษย์ซึ่งมีที่มาหลากหลาย ท าให้มีแนวการสอนที่
หลากหลาย  ทั้งยังขาดมาตรการในการถ่ายทอดพระธรรมวินัย กฎระเบียบข้อบังคับมหาเถรสมาคมสู่
การปฏิบัติอย่างจริงจัง ไม่มีการปรับปรุงพัฒนาปฏิรูปให้เหมาะสมในภาคปฏิบัติ 
 ๑๑. มอบหมายงานให้รองเจ้าคณะอ าเภอปฏิบัติหน้าที่แทนไม่เป็นกิจจะลักษณะ              
มักมอบหมายด้วยวาจา ไม่มีการมอบหมายเป็นลายลักษณ์อักษรที่ถูกต้องชัดเจน 
 ๑๒. ไม่สั่งงานให้พระเลขานุการน าไปด าเนินการ งานบางอย่างจึงคั่งค้างอยู่ที่เจ้าคณะ
อ าเภอ  ทั้งขาดการก ากับ ติดตามงาน และสรุปรายงานผล เช่น งานที่เกี่ยวกับหนังสือนัดประชุม มติ
หรือระเบียบมหาเถรสมาคม  ค าสั่งเจ้าคณะจังหวัด 
 ๑๓. ข้อจ ากัดในการขับเคลื่อนงานของอ าเภอ  เจ้าคณะอ าเภอมีพระเลขานุการ ๑ รูป 
พระเลขานุการต้องสนองงานเจ้าคณะอ าเภอทุกด้าน  หรือบางอ าเภอพระเลขานุการไม่สนองงานเจ้า
คณะอ าเภอ และมีการเปลี่ยนแปลงผู้รับผิดชอบงานบ่อย เช่น เจ้าอาวาส พระเลขานุการ ท าให้การ
รายงานข้อมูลล่าช้าและการสานงานไม่ต่อเนื่อง   
 ๑๔. การติดต่อประสานงานไม่สะดวกและไม่ทั่วถึง เพราะเจ้าอาวาสหรือเจ้าคณะต าบล
บางรูปอยู่ในวัดหรือต าบลห่างไกล  และบางอ าเภอมีการสื่อสารและประสานงานหนังสือราชการคณะ
สงฆ์อย่างเป็นทางการไม่เป็นปัจจุบัน บางครั้งแจ้งเรื่องผ่านสื่ออิเล็กโทรนิคไปก่อนแล้ว แต่ไม่ได้ส่ง
หนังสือตาม หรือได้รับหนังสือนัดประชุมในวันประชุม   
 ๑๕. เจ้าคณะต าบลและเจ้าอาวาสขาดความพร้อมเพรียงและไม่ให้ความร่วมมือในการ
ปกครองคณะสงฆ์ เช่น การเข้าร่วมประชุมเพ่ือร่วมก าหนดและรับทราบนโยบายทางการปกครอง 
 ๑๖. การตั้งไวยาวัจกรมียังไม่ครบทุกวัด 



๑๘๘ 
 

 ๑๗. ระบบและกลไกการท างานที่ต้องเกี่ยวข้องกับหน่วยงานราชการท าให้การ
ประสานงานด้านข้อมูลสารสนเทศไม่สะดวกและมีความล่าช้า 
 ๒) ด้านการควบคุมและส่งเสริมกิจการคณะสงฆ์   
 จากการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) ซึ่งผู้ให้ข้อมูล
ส าคัญ (Key Informants) ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพปัญหาด้านการควบคุมและส่งเสริมกิจการคณะ
สงฆ ์ โดยมีสาระส าคัญดังนี้ 
 สภาพการปฏิบัติงาน 
  การควบคุมและส่งเสริมกิจการคณะสงฆ์ข้อที่ ๒ นี้ การควบคุมก็คือการที่เจ้าคณะอ าเภอ
ก ากับดูแลการท างานของเจ้าคณะต าบลและเจ้าอาวาส และการส่งเสริมคือการสนับสนุน การ
ช่วยเหลือ การบ ารุงขวัญให้ก าลังใจการท างานของเจ้าคณะต าบลและเจ้าอาวาสให้ด าเนินไปและเกิด
ความเชื่อมั่นได้ว่างานนั้น ๆ ได้คืบหน้าไปในกรอบของพระธรรมวินัย กฎหมาย กฎระเบียบข้อบังคับ
ต่าง ๆ ของมหาเถรสมาคม ตรงตามวัตถุประสงค์และนโยบายที่ก าหนดให้ไว้ในข้อ ๑๑๘๒ การควบคุม
และส่งเสริมกิจการคณะสงฆ์ในที่นี้ก็คือการก ากับดูแลส่งเสริมสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าคณะ
ต าบลและการท างานของเจ้าอาวาสในการปฏิบัติงานการคณะสงฆ์ทั้ง ๖ ด้าน ได้แก่ (๑) การรักษา
ความเรียบร้อยดีงามคือการปกครองนั่นเอง (๒) การศาสนศึกษา (๓) การศึกษาสงเคราะห์ (๔) การ
เผยแผ่พระพุทธศาสนา (๕) การสาธารณูปการ และ (๖) การสาธารณสงเคราะห์๑๘๓  ถ้ามีการบริหาร
ควบคุมส่งเสริมกิจการคณะสงฆ์ทั้ง ๖ ด้านทั้งหมดนี้ บริหารให้มันได้ตามกระบวนการของอิทธิบาท ๔ 
มีการวางแผนงาน ลงมือท างานตามแผนที่วางไว้ ติดตามก ากับดูแลการท างานอย่างใกล้ชิด และมีการ
ประเมินผลการท างาน น าผลการประเมินนั้นมาวิเคราะห์พิจารณาหาเหตุปัจจัยเหตุผลเพ่ือปรับปรุง
พัฒนาในครั้งต่อไปในขั้นต่อ ๆ ไป ท าได้อย่างนี้ งานคณะสงฆ์ทั้ง ๖ ด้านทั้งหมดก็จะไปได้ดีถึงขั้น
ระดับยอดเยี่ยมเลยทีเดียว๑๘๔  พระสังฆาธิการระดับอ าเภอในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๑ ได้ให้
ความส าคัญ มีความตั้งใจมุ่งมั่น ทุ่มเท เสียสละ มีการควบคุมและส่งเสริมกิจการคณะสงฆ์ทุกด้าน
อย่างชัดเจนดี๑๘๕ เจ้าคณะอ าเภอลงภาคสนามควบคุมก ากับดูแลงานตลอดเวลาที่มีกิจกรรมทางคณะ

                                           
    ๑๘๒สัมภาษณ์,  พระราชปริยัติกวี (สุพจน์ โชติญาโณ),  เจ้าคณะจังหวัดบุรีรัมย์,  ๑๕  พฤศจิกายน  
๒๕๕๘.      
   ๑๘๓สัมภาษณ์ ,  พระโสภณปริยัตยาภรณ์ (ฉัตต์ สจฺจวโร) ,  เจ้าคณะจังหวัดสุรินทร์,  สัมภาษณ์,               
๒๔  ธันวาคม  ๒๕๕๘.    
    ๑๘๔สัมภาษณ์  พระธรรมโมลี ดร. (ทองอยู่ ณาณวิสุทฺโธ),  ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๑, วัดศาลาลอย 
พระอารามหลวง จังหวัดสุรินทร์,  ๒๑  ธันวาคม  ๒๕๕๘.  
    ๑๘๕สัมภาษณ์   นายวัชรนนท์ มั่นใจ, ปราชญ์ ชาวบ้าน, อ าเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ,            
๒๓ ธันวาคม  ๒๕๕๘.    



๑๘๙ 
 

สงฆ์ ท าให้เกิดความเข้าใจและร่วมมือกันดีตั้งแต่ระดับวัด ต าบล อ าเภอ และชุมชนหมู่บ้าน๑๘๖  มี
บุคลากรท าหน้าที่ทุกกิจการและปฏิบัติกิจการคณะสงฆ์ทุกด้านอย่างกว้างขวางและสม่ าเสมอ๑๘๗ เจ้า
คณะดูแลการคณะสงฆ์อย่างใกล้ชิดเป็นกัลยาณมิตร คณะสงฆ์ส่วนใหญ่มีความเข้มแข็ง เคารพ
ผู้บังคับบัญชา ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี มีการมอบเป็นกองทุนกองกลางเพ่ือใช้บริหารจัดการงาน
คณะสงฆ์ มีการขับเคลื่อนงานคณะสงฆ์ได้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งมีแนวโน้มว่าจะพัฒนาได้ดียิ่งขึ้นต่อไป
ในอนาคต๑๘๘ 
 การควบคุมและส่งเสริมการรักษาความเรียบร้อยดีงาม 
 พระสังฆาธิการระดับอ าเภอในเขตการปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๑ ได้ปฏิบัติงาน ควบคุม
และส่งเสริมการรักษาความเรียบร้อยดีงามหรือการปกครองทั้ง ๖ ด้านให้ด าเนินไปด้วยดี๑๘๙ มีความ
โดดเด่น  เจ้าคณะเอาจริงเอาจัง๑๙๐ ทั้งระดับจังหวัดและระดับอ าเภอได้เน้นย้ าก าชับเป็นอย่างมาก 
และติดตามตลอดในเรื่องอาจาระของพระภิกษุสามเณร แต่ก็มีอยู่บ้างเป็นธรรมดาในเรื่องพระนอกรีต 
ซึ่งก็ได้ร่วมกันด าเนินการแก้ไขได้อยู่๑๙๑  ฉะนั้น ด้านการปกครองนี้ เจ้าคณะผู้ปกครองผู้บังคับบัญชา
จะปกครองใคร มองดูแล้วก็ยาก ต้องระมัดระวังด้วย ผู้บังคับบัญชาจะปกครองธรรมดาไม่ได้ เพราะ
คนเขามีวิชาความรู้มาก ต้องปกครองดูแลเป็นพิเศษ๑๙๒  เจ้าคณะต าบลและเจ้าอาวาสส่วนใหญ่
เล็งเห็นประโยชน์ส่วนรวมของคณะสงฆ์ และให้ความร่วมมือด้านการควบคุมส่งเสริมความเรียบร้อยดี
งามเป็นอย่างดี มีการจัดตั้งคณะท างาน ติดตามงาน ประเมินผลงาน พร้อมรายงานแก่เจ้าคณะ

                                           
    ๑๘๖สัมภาษณ์  นายเอือก มีแก้ว,  ก านันต าบลนาดี,  อ าเภอเมืองสุรินทร์  จังหวัดสุรินทร์,  ๘  ธันวาคม  
๒๕๕๘.     
    ๑๘๗สัมภาษณ์  นายเพทาย สดทรงศิลป์,  ผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนาจั งหวัดสุรินทร์,             
๑๗ ธันวาคม  ๒๕๕๘. 
    ๑๘๘สัมภาษณ์ นางปรีดา ชาติวุฒิ,  ผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชัยภูมิ,  ๒๗ ธันวาคม  
๒๕๕๘. 
    ๑๘๙สัมภาษณ์  นายประสงค์  ทองประ,  นักวิชาการศาสนาช านาญการพิ เศษ ,  ส านักงาน
พระพุทธศาสนาจังหวัดบุรีรัมย์,  ๒๗  ธันวาคม  ๒๕๕๘.    
    ๑๙๐สัมภาษณ์  นายบัญชายุทธ นาคมุจลินทร์,  ผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด
นครราชสีมา,  ๒๒  ธันวาคม  ๒๕๕๘. 
    ๑๙๑สัมภาษณ์ นางปรีดา ชาติวุฒิ,  ผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชัยภูมิ,  ๒๗ ธันวาคม  
๒๕๕๘.  
    ๑๙๒สัมภาษณ์  พระโสภณปริยัตยาภรณ์ (ฉัตต์ สจฺจวโร) ,  เจ้าคณะจังหวัดสุรินทร์,  ๒๔  ธันวาคม  
๒๕๕๘.     



๑๙๐ 
 

อ าเภอ๑๙๓  มีการควบคุมดูแลให้การจัดกิจกรรมต่าง ๆ ที่จัดขึ้นตามค าสั่งมติคณะสงฆ์ให้เป็นไปตาม
พระธรรมวินัยและกฎระเบียบมหาเถรสมาคม และไม่ขัดแย้งต่อกฎหมายบ้านเมืองตลอดทั้งประเพณี
วัฒนธรรมท้องถิ่นนั้น ๆ๑๙๔  บางอ าเภอ เจ้าคณะต าบลเจ้าอาวาสและหัวหน้าที่พักสงฆ์ส่วนมากเป็น
พระในถิ่นมีความเชื่อฟังไม่ดื้อไม่ค่อยออกนอกกฎนอกเกณฑ์ควบคุมดูแลง่าย การควบคุมส่งเสริม
นโยบายด้านการปกครองโดยใช้วิธีการผ่านกิจกรรมการจัดประชุมสัญจรที่วัดเจ้าคณะต าบลเวียนไป
เรื่อย ๆ บ้าง ไปเยี่ยมเยียนที่วัดโดยตรงบ้าง ไปร่วมฉันภัตตาหารเพลที่วัดเจ้าคณะต าบลบ้าง ประกาศ
ยกย่องเจ้าคณะต าบลเจ้าอาวาสให้ปรากฏ๑๙๕  เจ้าคณะอ าเภอได้ด าเนินการสร้างสัมมาทิฐิให้เกิดมีขึ้น
แก่พระสังฆาธิการ ได้ชี้แจงถึงวัตถุประสงค์ของกิจกรรมต่าง ๆ เช่น ด้านการปกครอง เป็นต้นว่ามี
วัตถุประสงค์เช่นไร  ได้ด าเนินการให้ค าแนะน า อบรมเสริมความรู้แก่พระสังฆาธิการให้มีความเข้าใจใน
กิจกรรมต่าง ๆของคณะสงฆ์๑๙๖  และมีนโยบายถึงเจ้าคณะต าบลให้จัดประชุมเจ้าอาวาสในเขตปกครองปี
ละ ๒ ครั้งเป็นอย่างน้อย ให้เจ้าคณะต าบลน านโยบายของอ าเภอไปแจ้งต่อเจ้าอาวาสทุกวัดซึ่งเป็น
นโยบายที่อ าเภอรับมาจากจังหวัดที่ให้วัดจัดท ากฎกติกาข้อปฏิบัติประจ าวัด ซึ่งแต่ละวัดก็มีกฎกติกา
ไม่เหมือนกัน๑๙๗ แต่วัดส่วนมากด าเนินการด้วยวาจา ไม่มีการด าเนินการเป็นลายลักษณ์อักษร ถ้าจะมี
ก็จะท าเฉพาะกรณีการเสนอขอสมณศักดิ์เท่านั้น ไม่ได้ด าเนินการในการปฏิบัติจริง๑๙๘  และส่งเสริม
ให้เจ้าคณะต าบลและเจ้าอาวาสได้จัดท าป้ายแสดงกฎกติการะเบียบการปฏิบัติตนส าหรับพระภิกษุ
สงฆ์และคฤหัสถ์และติดประกาศภายในบริเวณวัดไว้ชัดเจน จัดท าป้ายแสดงพุทธศาสนสุภาษิตติดตาม
ต้นไม้และตามมุมสถานที่ต่าง ๆ ภายในวัด มีการจัดท าป้ายรณรงค์ให้สุภาพสตรีไม่นุ่งสั้นเข้าในบริเวณ
วัด และป้ายวัดเป็นเขตอภัยทานและเขตปลอดอบายมุข๑๙๙ บางวัดมีการตั้งกฎระเบียบข้อปฏิบัติต่าง 

                                           
 ๑๙๓สัมภาษณ์  พระครูรัตนธรรมานุรักษ์ (ภูชิต ยสินฺธโร),  รองเจ้าคณะอ าเภอรัตนบุรี, จังหวัดสุรินทร์, 
๒๗ พฤศจิกายน  ๒๕๕๘. 
    ๑๙๔สัมภาษณ์ พระครูศรีปริยัตยารักษ์  (ประสงค์ กิตฺติปญฺโญ), เลขานุการเจ้าคณะอ าเภอเมือง
นครราชสีมา, จังหวัดนครราชสีมา, ๑๕  ธันวาคม ๒๕๕๘. 
    ๑๙๕สัมภาษณ์  พระครูนิเทศก์ธรรมคุณ (วินัย ฐานิสฺสโร),  เจ้าคณะอ าเภอโนนดินแดง,  จังหวัดบุรีรัมย์,  
สัมภาษณ์,  ๒๐  พฤศจิกายน  ๒๕๕๘.   
    ๑๙๖สัมภาษณ์  พระครูสิริวชิรากร (สมพร อริยปญฺโญ),  เจ้าคณะอ าเภอบ้านแท่น,  จังหวัดชัยภูมิ,             
๕  พฤศจิกายน  ๒๕๕๘. 
    ๑๙๗สัมภาษณ์  พระครูรัตนญาณวิมล (มนตรี รตนญาโณ),  เจ้าคณะต าบลชุมแสง เลขานุการเจ้าคณะ
อ าเภอกระสัง,  จังหวัดบุรีรัมย์,   ๒๒  พฤศจิกายน  ๒๕๕๘. 
    ๑๙๘สัมภาษณ์  พระครูสิริวชิรากร (สมพร อริยปญฺโญ),  เจ้าคณะอ าเภอบ้านแท่น,  จังหวัดชัยภูมิ,              
๕  พฤศจิกายน  ๒๕๕๘. 
    ๑๙๙สัมภาษณ์  นายเอือก มีแก้ว,  ก านันต าบลนาดี,  อ าเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์, ๘  ธันวาคม  
๒๕๕๘.     



๑๙๑ 
 

ๆ ไว้ชัดเจน มีพิมพ์เป็นลายลักษณ์ อักษรแจ้งให้ทราบ เช่น การห้ามเกี่ยวกับเหล้า เครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ และบุหรี่ภายในบริเวณวัด มีกฎปฏิบัติส าหรับพระภิกษุสามเณรและคฤหัสถ์ไว้ชัดเจน๒๐๐  
ก าชับให้เจ้าคณะต าบลได้ด าเนินการปกครองให้เป็นไปตามพระธรรมวินัยกฎหมาย และกฎระเบียบ
มหาเถรสมาคมอย่างเคร่งครัดและก าหนดให้เจ้าคณะต าบลและเจ้าอาวาสได้จัดท ากฎระเบียบการ
ปกครองภายในวัดประกาศใช้เป็นลายลักษณ์อักษร ทั้งมีการออกเยี่ยมเยียน ณ วัดเจ้าคณะต าบลและ
เจ้าอาวาสเพ่ือติดตามและแนะน านโยบายเป็นประจ าสม่ าเสมอ๒๐๑ บางวัดมีการก าหนดกฎระเบียบ
ของวัด แต่เป็นเพียงถือปฏิบัติตามที่เจ้าอาวาสแจ้งให้รับรู้รับทราบกันทางวาจา ไม่ได้เขียนเป็นลาย
ลักษณ์อักษร ไม่ได้ท าป้ายติดประกาศไว้ เช่น ห้ามไม่ให้คนขายของเข้ามาพักอาศัยในวัด เหตุเพราะมี
สิ่งของของวัดสูญหายบ่อยครั้ง จึงมีการพูดคุยตกลงกันว่าไม่อนุญาตให้พวกคนขายของเข้ามาพักค้าง
แรมภายในบริเวณวัดเป็นอันขาด๒๐๒  ก าหนดนโยบายให้เจ้าคณะต าบลและเจ้าอาวาสด าเนินการ
กิจกรรมตามโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ระยะที่ ๒ และระยะที่ ๓ ตามมติมหาเถรสมาคมและส่ง
พระเลขานุการและพระสงฆ์ลงพ้ืนที่ประสานงานตรวจเยี่ยมการด าเนินงานในระดับต าบล พร้อมช่วย
อ านวยความสะดวกรับข้อมูลจาก อบต. และผู้ใหญ่บ้านน ามาบันทึกลงระบบ  ณ ส านักงานเจ้าคณะ
อ าเภอ๒๐๓ เจ้าคณะต าบลและเจ้าอาวาสบางรูปมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบข้อปฏิบัติและ
วิธีการของหลักวิชาทางโลกน้อย  ไม่สามารถน าความรู้วิชาการศาสตร์สมัยใหม่มาบูรณาการกับ
หลักธรรมวินัยของพระพุทธเจ้าเพ่ือปรับประยุกต์ใช้กับงานด้านการปกครองคณะสงฆ์ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  บางครั้งต้องอาศัยเจ้าคณะอ าเภอให้ค าแนะน าและเข้าไปช่วยด าเนินการ๒๐๔  เจ้าคณะ
ต าบลที่มีพ้ืนฐานทางการศึกษาและประสบการณ์สามารถปฏิบัติงานและแก้ไขปัญหาด้านการปกครอง
คณะสงฆ์ได้ด้วยตนเอง หากมีประเด็นใดที่ไม่สามารถด าเนินการให้เรียบร้อยได้ก็จะเสนอเรื่องขอ
ค าปรึกษาขึ้นมาตามล าดับ คณะสงฆ์จะมีการปรึกษาหารือถึงวิธีการในการแก้ไขปัญหาร่วมกัน๒๐๕  

                                           
    ๒๐๐สัมภาษณ์  นายเสรี อุปถัมภ์,  หัวหน้าศูนย์สมุนไพรตะบัลไพร, อ าเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์,   
๑๒  ธันวาคม  ๒๕๕๘. 
    ๒๐๑สัมภาษณ์  นายประสงค์  ทองประ,  นักวิชาการศาสนาช านาญการพิ เศษ ,  ส านักงาน
พระพุทธศาสนาจังหวัดบุรีรัมย์,  ๒๗  ธันวาคม  ๒๕๕๘.    
    ๒๐๒สัมภาษณ์  นายเกลียม คัชมา,  ไวยาวัจกรวัดป่าเจริญผล,  อ าเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์,  
๑๖  ธันวาคม  ๒๕๕๘.  
    ๒๐๓สัมภาษณ์  พระครูศรีภาวนาวิสุทธิ์ (ประกอบ ปภงฺกโร),  เจ้าคณะอ าเภอขามสะแกแสง,  จังหวัด
นครราชสีมา,  ๑๗  พฤศจิกายน  ๒๕๕๘.     
 ๒๐๔สัมภาษณ์  พระครูสิริวชิรากร (สมพร อริยปญฺโญ),  เจ้าคณะอ าเภอบ้านแท่น,  จังหวัดชัยภูมิ,             
๕  พฤศจิกายน  ๒๕๕๘. 
 ๒๐๕สัมภาษณ์  พระครูศรีภาวนาวิสุทธิ์ (ประกอบ ปภงฺกโร),  เจ้าคณะอ าเภอขามสะแกแสง, จังหวัด
นครราชสีมา,  ๑๙  พฤศจิกายน  ๒๕๕๘.   



๑๙๒ 
 

การพูดคุยปรึกษาหารือกันนี้ช่วยให้เกิดการคลี่คลายปัญหาบางประการ โดยเฉพาะถ้าเป็นปัญหาที่
เกี่ยวกับอาจาระของพระสังฆาธิการหรือพระภิกษุสามเณรซึ่งมีผลกระทบต่อต าแหน่งการปกครองและ
ศรัทธาของชาวบ้าน ก็จะสามารถปรับความเข้าใจให้เกิดความปรองดองสมานฉันท์ของผู้เกี่ยวข้องทุก
ฝ่าย ช่วยลดความขัดแย้งในหมู่สงฆ์และชาวบ้านได้๒๐๖ เป็นแนวทางที่ดีประการหนึ่งที่ท าให้การ
ปกครองคณะสงฆ์ไม่มีการถอดถอนพระสังฆาธิการ และเจ้าคณะพระสังฆาธิการสามารถด ารงอยู่ใน
ต าแหน่งได้จนครบวาระเกษียณอายุ ๘๐ ปี๒๐๗  
 เจ้าคณะอ าเภอมีหนังสือแจ้งค าสั่ง ประกาศ มติมหาเถรสมาคมทุกครั้งถึงเจ้าคณะต าบล
เพ่ือด าเนินการแจ้งต่อเจ้าอาวาสทุกวัดในเขตปกครองและเจ้าอาวาสไปประชาสัมพันธ์แจ้งต่อก านัน
ผู้ใหญ่บ้านและชาวบ้านด้วยวาจาและด้วยหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งเจ้าคณะต าบลและ             
เจ้าอาวาสได้ด าเนินการน าชาวบ้านปฏิบัติตามมติมหาเถรสมาคมเป็นอย่างดี เช่น การรับสมัครสมาชิก
ตามโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ และกิจกรรมวันส าคัญต่าง ๆ ได้รับความร่วมมือจากชาวบ้าน และ
ทุกระดับมีความร่วมมือปฏิบัติเป็นอย่างดี๒๐๘ มีติดป้ายประชาสัมพันธ์เชิญชวนร่วมกิจกรรม มีหนังสือ
แจ้งผู้ใหญ่บ้านและชาวบ้านอย่างทั่วถึง มีการจัดนิทรรศการวันส าคัญ ทุกระดับคือวัด ต าบล อ าเภอมี
การร่วมมือรณรงค์ส่งเสริมกิจกรรมที่ชัดเจน๒๐๙  ในการท าบุญตักบาตรวันพระ ในช่วงเช้าเจ้าอาวาส
จะให้ศีลและเทศน์สอนเรื่องการปฏิบัติตามศีล ๕ และภาคค่ าก็น าชาวบ้านท าวัตรสวดมนต์บ าเพ็ญ
สมาธิภาวนารักษาศีล ๘ ฟังเทศนาธรรมเกี่ยวกับการรักษาศีลปฏิบัติธรรมทุกวันพระ๒๑๐  
 การควบคุมและส่งเสริมการศาสนศึกษา 
 การศาสนศึกษาที่คณะสงฆ์ด าเนินการอยู่ในขณะนี้ที่ปรากฏเด่นชัดก็มีการจัดการศึกษา
แผนกธรรม แผนกบาลี แผนกปริยัติสามัญ และการจัดการศึกษาพระอภิธรรม๒๑๑ พระสังฆาธิการ
ระดับอ าเภอในเขตการปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๑ ได้ปฏิบัติงาน ควบคุมและส่งเสริมการศาสนศึกษา

                                           
 ๒๐๖สัมภาษณ์  พระราชปริยัติกวี (สุพจน์ โชติญาโณ),  เจ้าคณะจังหวัดบุรีรัมย์,  ๑๕  พฤศจิกายน  
๒๕๕๘.      
 ๒๐๗สัมภาษณ์  พระธรรมโมลี ดร. (ทองอยู่ ณาณวิสุทฺโธ),  ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๑, วัดศาลาลอย 
พระอารามหลวง จังหวัดสุรินทร์,  ๒๑  ธันวาคม  ๒๕๕๘. 
    ๒๐๘สัมภาษณ์  นายประสงค์  ทองประ,  นักวิชาการศาสนาช านาญการพิ เศษ ,  ส านักงาน
พระพุทธศาสนาจังหวัดบุรีรัมย์,  ๒๗  ธันวาคม  ๒๕๕๘.    
    ๒๐๙สัมภาษณ์  นายเพทาย สดทรงศิลป์,  ผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุรินทร์,            
๑๗ ธันวาคม  ๒๕๕๘. 
    ๒๑๐สัมภาษณ์  นายเสรี อุปถัมภ์,  หัวหน้าศูนย์สมุนไพรตะบัลไพร,  อ าเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์,   
๑๒  ธันวาคม  ๒๕๕๘.  
    ๒๑๑สัมภาษณ์   พระราชวิมลโมลี (ด ารง ทิฏฺฐธมฺโม),  เจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมา,  จังหวัด
นครราชสีมา,  ๑๖  พฤศจิกายน  ๒๕๕๘. 



๑๙๓ 
 

ให้ด าเนินไปด้วยดี คณะสงฆ์และชุมชนให้ความร่วมมือสนับสนุนอย่างเต็มที่๒๑๒  มีระบบการศึกษาที่
ชัดเจนแบ่งป็นแผนกแยกจากกัน มีส านักเรียนและส านักศาสนศึกษาให้การศึกษาอบรมอย่าง
กว้างขวางและทั่วถึง๒๑๓ ช่วยให้พระภิกษุสามเณรได้รับการศึกษาวิชาความรู้ การศึกษาจะช่วยพัฒนา
บุคลากรทางศาสนาให้มีคุณภาพและปฏิบัติงานการพระศาสนาได้ดีมีประสิทธิภาพขึ้น๒๑๔  งานการศา
สนศึกษานี้นับเป็นงานกิจการคณะสงฆ์ท่ีมีผลงานเห็นประจักษ์งานหนึ่ง๒๑๕ ระดับอ าเภอสนองนโยบาย
ระดับจังหวัดและน าไปสู่ภาคปฏิบัติให้ด าเนินไปได้ดี๒๑๖ เจ้าคณะอ าเภอมีหน้าที่ควบคุมดูแลการศึกษา 
แม้ส่วนมากจะไม่ได้ส าเร็จการศึกษาสาขาวิชาการบริหารการศึกษาก็ตาม๒๑๗  การศึกษาเดี๋ยวนี้ก็ชัก
ถอย การควบคุมส่งเสริมนี้มีอยู่ นักธรรมบาลีนี้นักเรียนจะค่อยหายไป ๆ พระภิกษุสามเณรมุ่งแต่จะ
ศึกษาทางโลก มักอ้างว่านักธรรมบาลีเรียนยาก๒๑๘   ระดับเจ้าคณะให้การส่งเสริมการศึกษาทุกระดับ
ทั้งแผนกธรรม บาลี ปริยัติสามัญ ปริญญาตรี วิทยาลัยสงฆ์ พระสงฆ์สามเณรได้รับการศึกษาอย่าง
ครบถ้วน แต่ก็มีที่เป็นปัญหาคือพระสงฆ์สามเณรทุกวันนี้ไม่ค่อยจะสนใจเรียนบาลีกันนัก ยังเป็น
ปัญหาที่แก้ล าบาก และน่าจะเป็นปัญหาระดับประเทศ๒๑๙ ส่วนใหญ่การศึกษาแผนกบาลีและแผนก
ปริยัติสามัญจะมีจัดการศึกษาในส านักศาสนศึกษาในตัวจังหวัดและอ าเภอ ส่วนส านักศาสนศึกษา
ระดับต าบลและวัดจะจัดการศึกษาแผนกธรรมเป็นส่วนใหญ่ แม้จะไม่เข้มข้นเท่าส านักศาสนศึกษาใน

                                           
    ๒๑๒สัมภาษณ์  นายวิยะ ศรีพรหม,  ครูช านาญการพิเศษ, โรงเรียนบ้านละเวี้ยแปลงคุรุราษฎร์บ ารุง 
อ าเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์,  ๑๘  ธันวาคม  ๒๕๕๘. 
    ๒๑๓สัมภาษณ์  นายเพทาย สดทรงศิลป์,  ผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุรินทร์,             
๑๗  ธันวาคม ๒๕๕๘. 

 ๒๑๔สัมภาษณ์  พระธรรมโมลี ดร. (ทองอยู่ ณาณวิสุทฺโธ),  ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๑,  วัดศาลาลอย 
พระอารามหลวง จังหวัดสุรินทร์,  ๒๑  ธันวาคม  ๒๕๕๘. 
    ๒๑๕สัมภาษณ์  นายประสงค์  ทองประ,  นักวิชาการศาสนาช านาญการพิ เศษ ,  ส านักงาน
พระพุทธศาสนาจังหวัดบุรีรัมย์,  ๒๗  ธันวาคม  ๒๕๕๘.    
    ๒๑๖สัมภาษณ์ นายบัญชายุทธ นาคมุจลินทร์,  ผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด
นครราชสีมา,  ๒๒  ธันวาคม  ๒๕๕๘. 
    ๒๑๗สัมภาษณ์  พระธรรมโมลี ดร. (ทองอยู่ ณาณวิสุทฺโธ),  ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๑,  วัดศาลาลอย 
พระอารามหลวง จังหวัดสุรินทร์,  ๒๑  ธันวาคม  ๒๕๕๘. 
    ๒๑๘สัมภาษณ์  พระโสภณปริยัตยาภรณ์ (ฉัตต์ สจฺจวโร) ,  เจ้าคณะจังหวัดสุรินทร์,  ๒๔  ธันวาคม  
๒๕๕๘.     
    ๒๑๙สัมภาษณ์  พระมหาสมวงษ์ สีลภูโต,  เจ้าคณะอ าเภอเมืองชัยภูมิ,  จังหวัดชัยภูมิ,  ๕ พฤศจิกายน 
๒๕๕๘. 



๑๙๔ 
 

ตัวเมือง แต่ก็มีการส่งชื่อเข้าสอบและสอบได้เป็นประจ าทุกปี๒๒๐ บางอ าเภอมีการส่งเสริมสนับสนุน
การศาสนศึกษาดีมาก มีส านักศาสนศึกษาแผนกธรรมมากถึง ๓๑ แห่ง แผนกบาลี ๑๐ แห่ง และ
แผนกปริยัติสามัญ ๓ แห่ง มีครูสอนพระปริยัติธรรมปฏิบัติงานด้านการศึกษาเป็นประจ า มีการจัด
นิตยภัตถวายครูสอนตามสมควร จัดหาปัจจัยและผ้าไตรถวายแก่นักเรียนผู้สอบได้๒๒๑ บางอ าเภอมีจัด
การศึกษาทั้งนักธรรม บาลี และอภิธรรม  จัดพิธีเฉลิมฉลองให้พระภิกษุสามเณรผู้สอบได้ จัด
ทุนการศึกษาถวาย ขึ้นป้ายประชาสัมพันธ์ประกาศยกย่องให้ปรากฏต่อสาธารณชน๒๒๒  มีการมอบ
นโยบายให้เจ้าคณะต าบลและเจ้าอาวาสด าเนินการจัดการศึกษาระดับต าบล ให้มีส านักศาสนศึกษา
ประจ าต าบล ๆ ละ ๑ แห่ง รับผิดชอบบริหารจัดการศึกษาแผนกธรรม ดูแลทั้งนักเรียนและครูสอน 
อ าเภอจะให้การสนับสนุนด้านงบประมาณส่วนหนึ่ง ส าหรับแผนกบาลีเป็นส านักศาสนศึกษาระดับ
อ าเภอ มอบหมายให้รองเจ้าคณะอ าเภอเป็นผู้รับผิดชอบด าเนินการจัดการศึกษา และยังมีจัด
การศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาแก่พระภิกษุสามเณรด้วย๒๒๓ บางอ าเภอเจ้าคณะอ าเภอ
พูดให้โอวาทพระภิกษุสามเณรรณรงค์ให้เรียนนักธรรมเป็นประจ า และมีการจัดการศึกษาตาม
ศักยภาพที่มี เรียนบ้าง หยุดบ้าง ตามสถานการณ์ และมีสอบธรรมสนามหลวงเป็นประจ าทุกปี๒๒๔   
มีการสนับสนุนส่งเสริมการศึกษาอย่างจริงจัง มีการเสนอรางวัลให้ส าหรับผู้สอบได้๒๒๕ ร่วมมือกับ
ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดจัดการศึกษาแก่สามเณรผู้อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้เป็นกลุ่ม ๆ เช่น 
กลุ่มอ่านแบบเรียน ป.๓ ไม่ได้ กลุ่มอ่านแบบเรียน ป.๔ ไม่ได้ กลุ่มอ่านแบบเรียน ป.๕ ไม่ได้ กลุ่มอ่าน
แบบเรียน ป.๖ ไม่ได้ จัดอบรมให้ได้ฝึกหัดอ่านเขียนตามกลุ่มตามชั้นเรียน๒๒๖ บางอ าเภอมีการเรียน
นักธรรมในศาลาวัด เจ้าอาวาสหรือพระภิกษุที่ส าเร็จนักธรรมชั้นเอกเป็นผู้สอน บางครั้งมีคฤหัสถ์ผู้เคย

                                           
   ๒๒๐สัมภาษณ์  นายเสรี อุปถัมภ์,  หัวหน้าศูนย์สมุนไพรตะบัลไพร, อ าเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์,  
๑๒  ธันวาคม  ๒๕๕๘.  
    ๒๒๑สัมภาษณ์  พระครูศรีปริยัตยารักษ์ (ประสงค์ กิตฺติปญฺโญ),  เลขานุการเจ้าคณะอ าเภอเมือง
นครราชสีมา,  จังหวัดนครราชสีมา,  ๑๕  ธันวาคม  ๒๕๕๘. 
    ๒๒๒สัมภาษณ์  พระครูศรีภาวนาวิสุทธิ์ (ประกอบ ปภงฺกโร),  เจ้าคณะอ าเภอขามสะแกแสง,  จังหวัด
นครราชสีมา,  ๑๙  พฤศจิกายน  ๒๕๕๘.     
    ๒๒๓สัมภาษณ์  พระครูรัตนญาณวิมล (มนตรี รตนญาโณ),  เจ้าคณะต าบลชุมแสง  เลขานุการเจ้าคณะ
อ าเภอกระสัง, จังหวัดบุรีรัมย์,  ๒๒  พฤศจิกายน  ๒๕๕๘.  
    ๒๒๔สัมภาษณ์  นายประยงค์ ศรีแก้ว,  ผู้ใหญ่บ้านโคกรัมย์พัฒนา,  อ าเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์,             
๑๐  ธันวาคม  ๒๕๕๘. 
    ๒๒๕สัมภาษณ์  พระครูสิริวชิรากร (สมพร อริยปญฺโญ),  เจ้าคณะอ าเภอบ้านแท่น, จังหวัดชัยภูมิ,          
๕ พฤศจิกายน  ๒๕๕๘. 
    ๒๒๖สัมภาษณ์  นายบัญชายุทธ นาคมุจลินทร์,  ผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด
นครราชสีมา,  ๒๒  ธันวาคม  ๒๕๕๘. 



๑๙๕ 
 

บวชเรียนไปช่วยสอนด้วย ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน และชาวบ้านให้ความอุปถัมภ์ปัจจัยสี่อย่างบริบูรณ์ดี๒๒๗  
บางอ าเภอก าหนดเป็นนโยบายให้เจ้าคณะต าบล เจ้าอาวาสทุกรูปในเขตปกครองต้องเรียนบาลีและ
หลักสูตรประกาศนียบัตรการบริหารกิจการคณะสงฆ์  ผู้ไม่เรียนบาลีและหลักสูตรการบริหารกิจการ
คณะสงฆ์จะไม่ได้รับสิทธิในการเสนอขอแต่งตั้งเป็นพระสังฆาธิการและการเสนอขอสมณศักดิ์ ส่งเสริม
จัดการศึกษาทั้งแผนกธรรม แผนกบาลี และแผนกปริยัติสามัญแก่พระภิกษุสามเณรในเขตปกครองฟรี
โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย จัดหาภัตตาหารถวายฟรี จัดหารถยนต์รับส่งไป-กลับฟรี จัดการศึกษาภายใน
พรรษาแก่พระนวกะทุกรูปในเขตปกครอง จัดหาทุนการศึกษาพร้อมอุปกรณ์เทคโนโลยีส าหรับ
การศึกษามอบให้แก่พระภิกษุสามเณรผู้ส าเร็จการศึกษาจากโรงเรียนปริยัติสามัญในเขตปกครองและ
ศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ๑๐๐% ผู้ศึกษาต่อระดับปริญญาโท ๕๐% และผู้ศึกษาต่อระดับปริญญา
เอก ๒๐%๒๒๘ เจ้าคณะอ าเภอเป็นประธานสนามสอบธรรมสนามหลวงนักธรรมชั้นตรีประจ า
อ าเภอ๒๒๙  เป็นกรรมการอ านวยการสอบธรรมสนามหลวงนักธรรมชั้นโทและนักธรรมชั้ นเอก๒๓๐  
เป็นกรรมการอ านวยการสอบบาลีสนามหลวงประจ าจังหวัด๒๓๑   
  บางอ าเภอ สถานที่เรียนมีพร้อม ครูสอนมีพร้อม เจ้าคณะอ าเภอสนับสนุนเต็มที่ทุกต าบล 
ทั้งทุนการศึกษาและรางวัล แต่นักเรียนมีทัศนคติที่เกี่ยวกับการเรียนที่แตกต่างออกไป๒๓๒  แต่ก็มีบาง
วัดในชนบทที่เจ้าอาวาสสอบได้นักธรรมชั้นตรี ไม่มีการเรียนการสอน นักเรียนต้องอ่านหนังสือศึกษา
ด้วยตนเอง  เพราะไม่มีครูสอน ไม่มีการบริหารจัดการ ไม่มีการสนับสนุนด้านทรัพยากร เช่น 
งบประมาณในการด าเนินการ การจ้างครู การจัดหาครู๒๓๓  บางต าบลมีสถานที่เรียน มีครูสอน แต่ไม่

                                           
    ๒๒๗สัมภาษณ์  นายเอือก มีแก้ว,  ก านันต าบลนาดี,  อ าเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์,  ๘  ธันวาคม  
๒๕๕๘.     
 ๒๒๘สัมภาษณ์  พระครูนิเทศก์ธรรมคุณ (วินัย ฐานิสฺสโร),  เจ้าคณะอ าเภอโนนดินแดง,  จังหวัดบุรีรัมย์,  
๒๐  พฤศจิกายน  ๒๕๕๘. 
    ๒๒๙สัมภาษณ์  พระครูสิริวชิรากร (สมพร อริยปญฺโญ),  เจ้าคณะอ าเภอบ้านแท่น,  จังหวัดชัยภูมิ,           
๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๘. 
    ๒๓๐สัมภาษณ์  พระครูศรีภาวนาวิสุทธิ์ (ประกอบ ปภงฺกโร),  เจ้าคณะอ าเภอขามสะแกแสง, จังหวัด
นครราชสีมา, ๑๙  พฤศจิกายน  ๒๕๕๘.     
    ๒๓๑สัมภาษณ์  พระครูรัตนธรรมานุรักษ์ (ภูชิต ยสินฺธโร),  รองเจ้าคณะอ าเภอรัตนบุรี, จังหวัดสุรินทร์,  
๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๘. 
    ๒๓๒สัมภาษณ์  พระราชปริยัติกวี (สุพจน์ โชติญาโณ),  เจ้าคณะจังหวัดบุรีรัมย์,  ๑๕  พฤศจิกายน  
๒๕๕๘.      
    ๒๓๓สัมภาษณ์  พระครูสิริพรหมสร (สมพงษ์ พฺรหฺมสโร),  เจ้าคณะอ าเภอท่าตูม,  จังหวัดสุรินทร์,           
๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๘. 



๑๙๖ 
 

มีนักเรียน เพราะนักเรียนในวัดชนบทไม่สะดวกในการเดินทางไปเรียนที่ต าบล และต าบลด าเนินการ
ได้ไม่เต็มที่ เพราะไม่มีความสะดวกเรื่องยานพาหนะ และงบประมาณส าหรับด าเนินการ๒๓๔ 
 การควบคุมและส่งเสริมการศึกษาสงเคราะห์ 
 การศึกษาสงเคราะห์สมัยก่อนนั้น หลวงพ่อหลายรูปที่ท่านมีลูกศิษย์ลูกหา ๔-๕ คน ท่าน
รับเอาลูกหลานชาวบ้านมาช่วยเหลืออุปถัมภ์ค้ าจุน เอาลูกคนนั้นเอาลูกคนนี้มาอบรมบ่มนิสัยให้ได้รับ
การศึกษาเล่าเรียนอยู่กับวัดเป็นศิษย์วัดแล้วส่งเสียให้ศึกษาเล่าเรียนสูง ๆ ขึ้น อย่างนี้คือลักษณะ
การศึกษาสงเคราะห์สมัยแต่ก่อน  ส่วนการศึกษาสงเคราะห์สมัยปัจจุบันที่คณะสงฆ์ได้ด าเนินการเป็น
รูปแบบเด่นชัดมากที่สุดก็มีการจัดการเรียนการสอนธรรมศึกษา  จัดครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน  
การจัดการเรียนการสอนพุทธศาสนาวันเสาร์-อาทิตย์  การด าเนินการโรงเรียนการกุศลของวัด และ
การด าเนินการศูนย์พัฒนาเด็กก่อนเกณฑ์ในวัด๒๓๕  เจ้าคณะอ าเภอสนับสนุนเต็มที่ให้เจ้าคณะต าบล
เจ้าอาวาสและครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนเป็นผู้รับผิดชอบด าเนินการงานธรรมศึกษาและพุทธ
ศาสนาวันอาทิตย์ อ าเภอมีงบประมาณสนับสนุนการสอบของสนามสอบทุกสนาม ๒๓๖ ซึ่งถือว่า
ด าเนินการไปได้ดีเป็นที่น่าพึงพอใจ๒๓๗  ส่วนมากมีการจัดการศึกษาธรรมศึกษา จัดหาทุนมอบให้แก่
นักเรียนผู้สอบได้ มอบรางวัลให้แก่โรงเรียนที่ส่งนักเรียนเข้าสอบธรรมศึกษาสนามหลวง๒๓๘ ซึ่งมี
โรงเรียนจ านวนมากให้ความร่วมมือและท าข้อตกลงความร่วมมือให้มีการจัดการเรียนการสอนธรรม
ศึกษาในโรงเรียนและส่งนักเรียนเข้าสอบเป็นจ านวนมาก๒๓๙ ให้ใช้โรงเรียนเป็นสนามสอบธรรมศึกษา 
มีครูและบุคลากรทางการศึกษาร่วมเป็นกรรมการก ากับห้องสอบ เจ้าคณะ พระสังฆาธิการลงพ้ืนที่
เยี่ยมเยียนให้ก าลังใจงานธรรมศึกษาเป็นอย่างดี สนับสนุนครูพระสอนศีลธรรมให้ด าเนินการเรียนการ

                                           
    ๒๓๔สัมภาษณ์  นางปรีดา ชาติวุฒิ ,  ผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชัยภูมิ ,                   
๒๗  ธันวาคม  ๒๕๕๘. 
    ๒๓๕สัมภาษณ์  พระโสภณปริยัตยาภรณ์ (ฉัตต์ สจฺจวโร) ,  เจ้าคณะจังหวัดสุรินทร์,  ๒๔  ธันวาคม  
๒๕๕๘.      
    ๒๓๖สัมภาษณ์  พระครูรัตนญาณวิมล (มนตรี รตนญาโณ),  เจ้าคณะต าบลชุมแสง เลขานุการเจ้าคณะ
อ าเภอกระสัง,  จังหวัดบุรีรัมย์,  ๒๒  พฤศจิกายน  ๒๕๕๘.  
    ๒๓๗สัมภาษณ์  นายวัชรนนท์ มั่นใจ,  ปราชญ์ชาวบ้าน,  อ าเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุริ นทร์,                
๒๓  ธันวาคม  ๒๕๕๘.   
    ๒๓๘สัมภาษณ์  พระครูศรีภาวนาวิสุทธิ์ (ประกอบ ปภงฺกโร),  เจ้าคณะอ าเภอขามสะแกแสง,  จังหวัด
นครราชสีมา,  ๑๙  พฤศจิกายน  ๒๕๕๘.     
    ๒๓๙สัมภาษณ์  นายประยงค์ ศรีแก้ว,  ผู้ใหญ่บ้านโคกรัมย์พัฒนา,  อ าเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์,              
๑๐   ธันวาคม  ๒๕๕๘.  



๑๙๗ 
 

สอนและก ากับการสอบ๒๔๐ มีสอนทั้งศีลธรรมและพุทธศาสนาวันอาทิตย์๒๔๑ เป็นการด าเนินการของ
คณะสงฆ์ไทยที่ยังมีอยู่ทั่วประเทศและเป็นกิจกรรมที่ดีมาก๒๔๒  เจ้าคณะอ าเภอให้การสนับสนุน
เต็มที่๒๔๓  มีการส่งเสริมให้ครูในสถานศึกษาในเขตปกครองเรียนและสอบธรรมศึกษาจนจบธรรม
ศึกษาชั้นเอกโดยจัดให้สอบ ณ สนามสอบที่วัดเจ้าคณะอ าเภอ  ประสานงานกับสถานศึกษาในเขต
ปกครองเพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนทุกคนได้เรียนและเข้าสอบธรรมศึกษาทุกปีโดยจัดสนามสอบ
ตามโรงเรียนต่าง ๆ  ส่งเสริมให้ชาวบ้านผู้มาสมาทานศีลภาวนาสวดมนต์ปฏิบัติธรรมในวันพระได้
เรียนและสอบธรรมศึกษา  ส่งเสริมให้ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน และชาวบ้านทั่ วไปได้เรียนและสอบธรรม
ศึกษาทุกปีโดยก าหนดให้เรียนในวันพระและระบบการเรียนเสียงตามสาย  และก าหนดเป็นนโยบาย
ให้เจ้าคณะต าบลและเจ้าอาวาสในเขตปกครองน าไปด าเนินการในเขตปกครองของตนทุกต าบล๒๔๔  
ตั้งกองทุน เพ่ิมกองทุน และมอบทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียนทุกระดับ นิสิต นักศึกษาเป็นประจ าทุก
ปี๒๔๕  จัดหาวัสดุอุปกรณ์การศึกษาและอุปกรณ์การกีฬามอบให้แก่โรงเรียนต่าง ๆ โดยเฉพาะโรงเรียน
ในเขตชนบททุรกันดารและโรงเรียนในเขตชายแดน๒๔๖ แนะน าให้เจ้าคณะต าบลและเจ้าอาวาส
พิจารณาด าเนินการมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนทุกปีตามความสามารถและเหมาะสม๒๔๗  ช่วย
ประสานงานการรับสมัครครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ            
ราชวิทยาลัย และเป็นผู้น าด าเนินการขอรับบริจาคเงินสนับสนุนกองทุนและกิจกรรมของโรงเรียน เช่น 

                                           
    ๒๔๐สัมภาษณ์  นายวิยะ ศรีพรหม,  ครูช านาญการพิเศษ, โรงเรียนบ้านละเวี้ยแปลงคุรุราษฎร์บ ารุง 
อ าเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์,  ๑๘  ธันวาคม  ๒๕๕๘. 
    ๒๔๑สัมภาษณ์  พระมหาสมวงษ์ สีลภูโต,  เจ้าคณะอ าเภอเมืองชัยภูมิ,  จังหวัดชัยภูมิ,  ๕  พฤศจิกายน  
๒๕๕๘. 
    ๒๔๒สัมภาษณ์  นายเอือก มีแก้ว,  ก านันต าบลนาดี,  อ าเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์,  ๘  ธันวาคม  
๒๕๕๘.     
    ๒๔๓สัมภาษณ์  พระครูสิริคณารักษ์ (ผล ปิยธมฺโม),  เจ้าคณะอ าเภอประโคนชัย,  จังหวัดบุรีรัมย์,            
๑๘  พฤศจิกายน  ๒๕๕๘. 
 ๒๔๔สัมภาษณ์  พระครูนิเทศก์ธรรมคุณ (วินัย ฐานิสฺสโร),  เจ้าคณะอ าเภอโนนดินแดง, จังหวัดบุรีรัมย์,  
๒๐  พฤศจิกายน  ๒๕๕๘. 
    ๒๔๕สัมภาษณ์  พระครูสิริพรหมสร (สมพงษ์ พฺรหฺมสโร),  เจ้าคณะอ าเภอท่าตูม,  จังหวัดสุรินทร์,         
๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๘. 
    ๒๔๖สัมภาษณ์  พระครูสิริคณารักษ์ (ผล ปิยธมฺโม),  เจ้าคณะอ าเภอประโคนชัย, จังหวัดบุรีรัมย์,               
๑๘  พฤศจิกายน  ๒๕๕๘. 
    ๒๔๗สัมภาษณ์  พระครูรัตนธรรมานุรักษ์ (ภูชิต ยสินฺธโร),  รองเจ้าคณะอ าเภอรัตนบุรี, จังหวัดสุรินทร์,  
๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ 



๑๙๘ 
 

กิจกรรมวันเด็ก กิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรม กิจกรรมกีฬาสี เป็นต้น๒๔๘  เชิญชวนคณะสงฆ์และชาวบ้าน
รวบรวมจัดหาอาหาร ข้าวสารอาหารแห้งและน้ าดื่มเครื่องดื่มสนับสนุนกิจกรรมนักเรียนโรงเรียนใน
เขตอ าเภอ๒๔๙  เจ้าคณะต าบลได้บริจาคเครื่องเสียง ๑ ชุดให้แก่โรงเรียนเพ่ือใช้ในกิจกรรมต่าง ๆ เจ้า
คณะอ าเภอเป็นประธานพร้อมคณะสงฆ์ให้การสนับสนุนจัดทอดผ้าป่าสามัคคีเพ่ือระดมทุนช่วยงาน
ก่อสร้างของโรงเรียนเป็นประจ า๒๕๐ คณะสงฆ์น าชาวบ้านเลี้ยงอาหารกลางวันแก่เด็กนักเรียนอนุบาล
ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ประจ าต าบลและนักเรียนโรงเรียนประถมศึกษาในเขตต าบล ๒๕๑ เป็น
ประธานสนามสอบธรรมศึกษาชั้นตรี โท เอกประจ าอ าเภอ๒๕๒ 
 พระสังฆาธิการที่ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าคณะต าบลเจ้าอาวาสยังไม่เข้าใจเรื่องระบบระเบียบ
การศึกษาสงเคราะห์ ท าให้เกิดการต่อต้าน เพราะไม่เข้าใจหลักการเหตุผลและวัตถุประสงค์ที่ต้องมี
การด าเนินการเกี่ยวกับการศึกษาสงเคราะห์นี้๒๕๓  อ าเภอส่งเสริมสนับสนุนเชิงนโยบาย แต่ไม่มีการ
ปฏิบัติให้เห็นเป็นรูปธรรมในการติดตามอย่างใกล้ชิด๒๕๔  บางอ าเภอไม่มีการสนับสนุนด้านทรัพยากร 
เพราะแต่ละอ าเภอก็มีไม่เหมือนกัน ต่างด าเนินการตามอัตภาพ และต้องอาศัยความร่วมมือจากเจ้า
คณะพระสังฆาธิการในเขตปกครอง๒๕๕  บางโรงเรียนถามหาวุฒิครูหรือใบประกอบวิชาชีพครูของครู
พระสอนศีลธรรมที่เข้าไปท าการสอนในโรงเรียน เป็นเหตุให้ครูพระสอนศีลธรรมที่ไม่มีวุฒิครูหรือใบ

                                           
    ๒๔๘สัมภาษณ์  พระครูศรีปริยัตยารักษ์  (ประกอบ ปภงฺกโร),  เลขานุการเจ้าคณะอ าเภอเมือง
นครราชสีมา, จังหวัดนครราชสีมา,  ๑๕  ธันวาคม  ๒๕๕๘. 
 ๒๔๙สัมภาษณ์  พระครูนิเทศก์ธรรมคุณ (วินัย ฐานิสฺสโร),  เจ้าคณะอ าเภอโนนดินแดง,  จังหวัดบุรีรัมย์, 
๒๐  พฤศจิกายน  ๒๕๕๘. 
    ๒๕๐สัมภาษณ์  นายวิยะ ศรีพรหม, ครูช านาญการพิเศษ, โรงเรียนบ้านละเวี้ยแปลงคุรุราษฎร์บ ารุง 
อ าเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์,  ๑๘  ธันวาคม  ๒๕๕๘. 
    ๒๕๑สัมภาษณ์  นายเกลียม คัชมา, ไวยาวัจกรวัดป่าเจริญผล, อ าเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์,            
๑๖  ธันวาคม  ๒๕๕๘. 
 ๒๕๒สัมภาษณ์  พระครูนิเทศก์ธรรมคุณ (วินัย ฐานิสฺสโร),  เจ้าคณะอ าเภอโนนดินแดง, จังหวัดบุรีรัมย์,  
๒๐  พฤศจิกายน  ๒๕๕๘. 
    ๒๕๓สัมภาษณ์  พระครูสิริวชิรากร (สมพร อริยปญฺโญ),  เจ้าคณะอ าเภอบ้านแท่น,  จังหวัดชัยภูมิ,          
๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๘.  
 ๒๕๔สัมภาษณ์  พระครูอุดรประชานุกูล (สมอาจ สกฺโก),  เจ้าคณะต าบลแกใหญ่,  อ าเภอเมืองสุรินทร์  
จังหวัดสุรินทร์,  ๑  ธันวาคม  ๒๕๕๘.  
    ๒๕๕สัมภาษณ์  พระครูรัตนธรรมานุรักษ์ (ภูชิต ยสินฺธโร),  รองเจ้าคณะอ าเภอรัตนบุรี, จังหวัดสุรินทร์, 
๒๗ พฤศจิกายน  ๒๕๕๘. 



๑๙๙ 
 

ประกอบวิชาชีพครูต้องระงับการปฏิบัติหน้าที่สอนในโรงเรียนนั้น ๆ๒๕๖ พระสงฆ์ที่เข้าไปสอนหรืออบ
บรมนักเรียนในโรงเรียนส่วนมากมักจะได้รับนิมนต์ตามโครงการที่ทางโรงเรียนจัดขึ้นเอง คณะสงฆ์ไม่
ค่อยมีโครงการที่ต้องส่งพระสงฆ์เข้าไปสอนหรืออบรมในโรงเรียนมากนัก นอกจากโครงการพระสอน
ศีลธรรม และพระสงฆ์ที่เข้าไปสอนหรืออบรมนักเรียนในโรงเรียนส่วนมากยังไม่ประสบผลส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ที่โรงเรียนก าหนดไว้ เพราะยังขาดจิตวิทยาพัฒนาการเด็กและเทคนิควิธี การจูงใจและ
ควบคุมนักเรียนให้มีส่วนร่วมอยู่ในกิจกรรมได้๒๕๗  
 การควบคุมและส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 
 การเผยแผ่สมัยแต่ก่อน กว่าจะได้ฟังพระเทศน์แต่ละครั้งแต่ละที สมัยทุกวันนี้ ได้ฟังเกือบ
ทุกวัน เปิดฟังเกือบทุกวัน สิ่งที่แตกต่างก็คือพระทุกวันกับพระสมัยก่อน โยมทุกวันกับโยมสมัยก่อน  
การไปฟังพระเทศน์ก็เช่นเดียวกัน โยมสมัยก่อนไม่มีความรู้แต่ฟังแล้วได้ โยมทุกวันนี้มีความรู้แต่ฟัง
แล้วไม่ได้ คือโยมสมัยก่อนฟังพระเทศน์แล้วได้ระเบียบได้มารยาทได้ความเคารพนับถือ เช่น ขณะพระ
ก าลังพูดก าลังเทศน์ก็จะไม่กล้าลุกเดินออกไป แต่โยมทุกวันนี้ อยากพูดก็พูด อยากว่าก็ว่า นี้คือ
วัตถุประสงค์ของการเผยแผ่ประการหนึ่งที่มุ่งสร้างความมีระเบียบความมีมารยาทความเคารพนับถือ
ความย าเกรงในพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์ให้เกิดมีในกมลสันดานของพุทธบริษัท๒๕๘ การเผยแผ่
นี้นับเป็นงานที่เด่นของคณะสงฆ์ทุกวันนี้ที่ท าได้ดีเพราะเป็นงานที่ท าเป็นปกติประจ าวันอยู่แล้ว โดย
บางครั้งบางโอกาสก็มีส่วนของงบประมาณสนับสนุนจากภาครัฐ เช่น ส่วนของส านักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ ส่วนของกรมการศาสนากระทรวงวัฒนธรรม หรืองบจากท้องถิ่นให้การ
สนับสนุน มีองค์กรเพ่ือการเผยแผ่ เช่น พระนักเผยแผ่ พระนักเทศน์ พระวิทยากร พระธรรมทูต           
พระบัณฑิตเผยแผ่ เป็นต้น มีวัดต่าง ๆ เป็นศูนย์ประสานงานศูนย์เครือข่ายในการปฏิบัติงาน๒๕๙ 
ส่งเสริมพระสงฆ์เข้ารับการฝึกอบรมเป็นพระวิปัสสนาจารย์ในส านักปฏิบัติธรรมต่าง ๆ ซึ่งมีอยู่จ านวน
มาก๒๖๐  ทั้งส านักปฏิบัติธรรมระดับจังหวัด ระดับอ าเภอ และระดับต าบล  มีพระธรรมทูตเป็นหลักใน

                                           
    ๒๕๖สัมภาษณ์  พระราชปริยัติกวี (สุพจน์ โชติญาโณ),  เจ้าคณะจังหวัดบุรีรัมย์,  ๑๕  พฤศจิกายน  
๒๕๕๘.      
    ๒๕๗สัมภาษณ์  นายวิยะ ศรีพรหม,  ครูช านาญการพิเศษ, โรงเรียนบ้านละเวี้ยแปลงคุรุราษฎร์บ ารุง 
อ าเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์,  ๑๘  ธันวาคม  ๒๕๕๘. 
    ๒๕๘สัมภาษณ์  พระโสภณปริยัตยาภรณ์ (ฉัตต์ สจฺจวโร) ,  เจ้าคณะจังหวัดสุรินทร์,  ๒๔  ธันวาคม  
๒๕๕๘.     
    ๒๕๙สัมภาษณ์   นายวัชรนนท์ มั่นใจ, ปราชญ์ชาวบ้าน, อ าเภอเมือ งสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ,            
๒๓ ธันวาคม  ๒๕๕๘.   
    ๒๖๐สัมภาษณ์  พระเทพภาวนาวิกรม (บุญมา ปุญฺญาภิรโต),  เจ้าคณะจังหวัดชัยภูมิ,  ๖  ธันวาคม  
๒๕๕๘.       



๒๐๐ 
 

การปฏิบัติงานด้านการเผยแผ่เป็นประจ า๒๖๑ เจ้าคณะอ าเภอด ารงต าแหน่งพระธรรมทูตฝ่ายบริหาร
โดยต าแหน่ง และมีพระธรรมทูตฝ่ายปฏิบัติการอีกคณะหนึ่งซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากส านักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ มีนิตยภัตค่าภัตตาหารและค่าเดินทางถวาย  และพระธรรมทูตอาสาซึ่งได้แก่
พระภิกษุทั่วไปที่มีจิตอาสาออกปฏิบัติงานร่วมกับพระธรรมทูตทูต๒๖๒  งานพระธรรมทูตนี้เป็น
กิจกรรมที่ลงมือปฏิบัติการด้วยศรัทธาและความเสียสละของพระธรรมทูต คณะสงฆ์อ าเภอไม่มี
งบประมาณสนับสนุนการด าเนินการนี้๒๖๓ แต่จะส่งเสริมให้พระธรรมทูตรับผิดชอบการเผยแผ่ระดับ
อ าเภอ ส่งเสริมให้เจ้าคณะต าบลและเจ้าอาวาสรับผิดชอบการเผยแผ่ระดับวัด๒๖๔  พระธรรมทูต
ประจ าการและพระธรรมทูตอาสาจะออกเผยแผ่ในโรงเรียนบ้าง ในหมู่บ้านบ้าง ในวัดบ้าง๒๖๕  
ข้อจ ากัดของการด าเนินงานพระธรรมทูตนี้คือจ านวนพระธรรมทูตที่ได้รับการแต่งตั้งมี จ านวนน้อย   
ไม่เพียงพอ  บริการเผยแผ่ได้ไม่ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย และมีอุปกรณ์สื่อประกอบการเผยแผ่ไม่
เพียงพอ ไม่มีงบประมาณในการจัดซื้อจัดหา๒๖๖  อ าเภอสามารถให้การสนับสนุนส่งเสริมได้ในเชิง
นโยบายและการพิจารณาเป็นความดีความชอบ แต่ไม่มีงบประมาณสนับสนุน พระธรรมทูตต้ อง
ด าเนินการกันเองตามอัตภาพ ไม่มีการติดตามประเมินผล  ปฏิบัติงานเสร็จคือเสร็จ  เมื่อมีอีกก็เริ่มต้น
กันใหม่๒๖๗  บางอ าเภอมีการจัดปฏิบัติธรรมภายในพรรษาด้วย  เจ้าคณะอ าเภอเป็นประธานน าคณะ
สงฆ์เดินธุดงค์จาริกช่วงเวลานอกพรรษาด้วย เดินเวียนรอบไปทั่วบริเวณอาณาเขตอ าเภอจนครบทุก
ต าบล มีก าหนดการเลือกพักต าบลละ ๑ วัด ๆ ละ ๑ วัน ๑ คืนแล้วเดินธุดงค์จาริกต่อไปจนทั่วทุก

                                           
    ๒๖๑สัมภาษณ์  พระครูศรีปริยัตยารักษ์  (ประสงค์ กิตฺติปญฺโญ), เลขานุการเจ้าคณะอ าเภอเมือง
นครราชสีมา, จังหวัดนครราชสีมา,  ๑๕  ธันวาคม  ๒๕๕๘. 
    ๒๖๒สัมภาษณ์  พระครูสิริพรหมสร (สมพงษ์ พฺรหฺมสโร),  เจ้าคณะอ าเภอท่าตูม, จังหวัดสุรินทร์,              
๒๘  พฤศจิกายน  ๒๕๕๘. 
    ๒๖๓สัมภาษณ์   พระราชวิมลโมลี (ด ารง ทิฏฺฐธมฺโม),  เจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมา,  จังหวัด
นครราชสีมา, ๑๖ พฤศจิกายน  ๒๕๕๘. 
    ๒๖๔สัมภาษณ์  พระครูรัตนญาณวิมล (มนตรี รตนญาโณ),  เจ้าคณะต าบลชุมแสง เลขานุการเจ้าคณะ
อ าเภอกระสัง,  จังหวัดบุรีรัมย์,  ๒๒  พฤศจิกายน  ๒๕๕๘.  
    ๒๖๕สัมภาษณ์  นายเสรี อุปถัมภ์,  หัวหน้าศูนย์สมุนไพรตะบัลไพร, อ าเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์,  
๑๒  ธันวาคม  ๒๕๕๘. 
    ๒๖๖สัมภาษณ์  พระมหาสมวงษ์ สีลภูโต,  เจ้าคณะอ าเภอเมืองชัยภูมิ,  จังหวัดชัยภูมิ,  ๕  พฤศจิกายน  
๒๕๕๘. 
 ๒๖๗สัมภาษณ์  พระครูอุดรประชานุกูล (สมอาจ สกฺโก),  เจ้าคณะต าบลแกใหญ่,  อ าเภอเมืองสุรินทร์ 
จังหวัดสุรินทร์,  ๑  ธันวาคม  ๒๕๕๘.  



๒๐๑ 
 

ต าบล มีการด าเนินงานหน่วยอบรมประชาชนประจ าต าบล (อปต.) ด้วย๒๖๘ บางอ าเภอมอบหมายให้
เจ้าคณะต าบลและเจ้าอาวาสด าเนินการโครงการธรรมสัญจรภายในพรรษา เวียนไปให้ครบทุกวัดใน
เขตปกครองต าบลนั้น ๆ เจ้าคณะอ าเภอรองเจ้าคณะอ าเภอและพระเลขานุการจะไปเป็นประธานและ
ร่วมกิจกรรมตามก าหนดการที่ระดับต าบลรายงาน กิจกรรมธรรมสัญจรเริ่มตั้งแต่ภาคเช้าและสิ้นสุดใน
ภาคบ่าย๒๖๙ มีกิจกรรมการท าบุญบริจาคทาน การแสดงนิทรรศการผลงานของคณะสงฆ์ การเลี้ยง
ภัตตาหารเพล การแสดงพระธรรมเทศนา ๑ ธรรมาสน์ การท าวัตรสวดมนต์บ าเพ็ญสมาธิภาวนาจิต
ภาวนา การแผ่เมตตาถวายเป็นพระราชกุศลและอุทิศส่วนบุญกุศล และการทอดผ้าป่าระดมทุนมอบ
ถวายแก่วัดเจ้าของสถานที่จัดกิจกรรมนั้น ๆ๒๗๐  เจ้าคณะอ าเภอเจ้าคณะต าบลและเจ้าอาวาสมีการ
แสดงธรรม ๑ ธรรมาสน์บ้าง แสดงธรรมปุจฉา-วิสัชนา ๒ ธรรมาสน์บ้าง ๓ ธรรมาสน์บ้างในโอกาส
งานต่าง ๆ๒๗๑ รวมทั้งการเจริญพระพุทธมนต์ในงานพิธีต่าง ๆ๒๗๒ ทั้งในหมู่บ้าน ในวัด ในหน่วยงาน
ราชการ เอกชน ห้างร้าน และสถานที่ต่าง ๆ๒๗๓  มีการบรรยายธรรมทุกวันพระ มีการจัดบวชอบรม
ภาคฤดูร้อน จัดบวชชีพราหมณ์ จัดปริวาสกรรม และอบรมกัมมัฏฐานเป็นประจ าทุกปี บางครั้งก็ได้รับ
การสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนต าบล๒๗๔ มีการด าเนินกิจกรรมลงอุโบสถเวียนไป
ตามต าบลต่าง ๆ ทุกวันอุโบสถภายในพรรษา การจัดเข้าค่ายอบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน การ
เทศน์เวียนพรรษา น าพุทธบริษัทร่วมท าวัตรสวดมนต์แปลที่วัดภายในพรรษา จัดกิจกรรมสวดมนต์
ข้ามปีในเทศกาลขึ้นปีใหม่๒๗๕ และการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติในวโรกาสต่าง ๆ ตามมติมหาเถร

                                           
    ๒๖๘สัมภาษณ์  พระราชปริยัติกวี (สุพจน์ โชติญาโณ),  เจ้าคณะจังหวัดบุรีรัมย์,  ๑๕  พฤศจิกายน  
๒๕๕๘.      
    ๒๖๙สัมภาษณ์  พระครูสิริคณารักษ์ (ผล ปิยธมฺโม),  เจ้าคณะอ าเภอประโคนชัย,  จังหวัดบุรีรัมย์,            
๑๘  พฤศจิกายน  ๒๕๕๘. 
 ๒๗๐สัมภาษณ์  พระครูนิเทศก์ธรรมคุณ (วินัย ฐานิสฺสโร),  เจ้าคณะอ าเภอโนนดินแดง,  จังหวัดบุรีรัมย์,  
๒๐  พฤศจิกายน  ๒๕๕๘. 
    ๒๗๑สัมภาษณ์  พระครูศรีปริยัตยารักษ์  (ประสงค์ กิตฺติปญฺโญ),  เลขานุการเจ้าคณะอ าเภอเมือง
นครราชสีมา,  จังหวัดนครราชสีมา,  ๑๕  ธันวาคม  ๒๕๕๘. 
    ๒๗๒สัมภาษณ์  นายเกลียม คัชมา,  ไวยาวัจกรวัดป่าเจริญผล,  อ าเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์,  
๑๖  ธันวาคม  ๒๕๕๘. 
    ๒๗๓สัมภาษณ์  นายเอือก มีแก้ว,  ก านันต าบลนาดี,  อ าเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์,  ๘  ธันวาคม  
๒๕๕๘.     
    ๒๗๔สัมภาษณ์  นายประยงค์ ศรีแก้ว, ผู้ใหญ่บ้านโคกรัมย์พัฒนา, อ าเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์,              
๑๐ ธันวาคม  ๒๕๕๘.  
    ๒๗๕สัมภาษณ์  นายเสรี อุปถัมภ์,  หัวหน้าศูนย์สมุนไพรตะบัลไพร,  อ าเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์,  
๑๒  ธันวาคม  ๒๕๕๘. 



๒๐๒ 
 

สมาคม๒๗๖  เจ้าคณะพระสังฆาธิการเป็นพระนักปฏิบัติ ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอย่างแท้จริง มีสีลาจาร
วัตรที่งดงาม ใคร ๆ เห็นแล้วก็ศรัทธากราบไหว้ด้วยความสนิทใจ๒๗๗ เป็นประธานน าคณะสงฆ์ออกรับ
บิณฑบาตโปรดญาติโยมกิจกรรมวันส าคัญต่าง ๆ ที่ชุมชนหรือโรงเรียนจัดขึ้นตามกาลสมัย เช่น วันตัก
บาตรเทโวโรหณะ วันส าคัญแห่งชาติ วันขึ้นปีใหม่ วันเด็ก วันครู เป็นต้น๒๗๘ มีคณะครูน านักเรียนมา
ประกอบกิจกรรมวันส าคัญทางศาสนาที่วัดเป็นประจ า เช่น กิจกรรมเวียนเทียนเนื่องในวันส าคัญทาง
พระพุทธศาสนา กิจกรรมแสดงตนเป็นพุทธมามกะ๒๗๙  เจ้าคณะต าบลเจ้าอาวาสหรือพระภิกษุสงฆ์ที่
ได้รับมอบหมายด าเนินการบรรยายธรรมให้ความรู้ อบรมคุณธรรมและเรื่องการกราบ การไหว้ และ
การนั่งสมาธิที่ถูกต้อง เป็นต้น๒๘๐   
 การควบคุมและส่งเสริมการสาธารณูปการ 
 การสาธารณูปการนับเป็นงานที่มีผลงานเห็นประจักษ์อีกงานหนึ่งของคณะสงฆ์ เพราะ
ศรัทธาประชาชนยังมั่นคง ท าให้ง่ายต่อการส่งเสริมการก่อสร้างและบูรณปฏิสังขรณ์วัดวาอาราม๒๘๑  
การสร้างวัดสร้างวา สมัยใหม่กับสมัยเก่า  สมัยเก่านั้นสร้างยากกว่า สมัยใหม่ปัจจุบันนี้สร้างง่ายกว่า 
เพราะวิธีการมันมีต่าง ๆ กัน โดยเฉพาะการหาเงินหาทองหาอุปกรณ์หาจตุปัจจัย มันมีวิธีการต่าง ๆ 
นานา นี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ว่า สมัยเก่าสร้างยากกว่าสมัยใหม่๒๘๒ การก่อสร้างส่วนใหญ่เป็นไปตามความ
ต้องการของวัด โดยเฉพาะวัดในชนบทจะมีแปลนเคร่า ๆ คือพิมพ์เขียวเคร่า ๆ อยู่ในใจ อาศัยความ
เห็นชอบร่วมกันของเจ้าอาวาส กรรมการวัด และชาวบ้าน  เจ้าอาวาสหลายรูปมีความเชี่ยวชาญด้าน

                                           
    ๒๗๖สัมภาษณ์  นายเพทาย สดทรงศิลป์,  ผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุรินทร์,           
๑๗ ธันวาคม  ๒๕๕๘. 

    ๒๗๗สัมภาษณ์  นางปรีดา ชาติวุฒิ ,  ผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชัยภูมิ ,              
๒๗  ธันวาคม  ๒๕๕๘. 
    ๒๗๘สัมภาษณ์ นายวิยะ ศรีพรหม,  ครูช านาญการพิเศษ, โรงเรียนบ้านละเวี้ยแปลงคุรุราษฎร์บ ารุง 
อ าเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์,  ๑๘  ธันวาคม  ๒๕๕๘. 
    ๒๗๙สัมภาษณ์ นายประยงค์ ศรีแก้ว,  ผู้ใหญ่บ้านโคกรัมย์พัฒนา, อ าเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์,              
๑๐  ธันวาคม  ๒๕๕๘.  
    ๒๘๐สัมภาษณ์  พระครูศรีภาวนาวิสุทธิ์ (ประกอบ ปภงฺกโร),  เจ้าคณะอ าเภอขามสะแกแสง,  จังหวัด
นครราชสีมา,  ๑๙  พฤศจิกายน  ๒๕๕๘.     
    ๒๘๑สัมภาษณ์  นายประสงค์  ทองประ,  นักวิชาการศาสนาช านาญการพิ เศษ ,  ส านักงาน
พระพุทธศาสนาจังหวัดบุรีรัมย์,  ๒๗  ธันวาคม  ๒๕๕๘.    
    ๒๘๒สัมภาษณ์  พระโสภณปริยัตยาภรณ์ (ฉัตต์ สจฺจวโร) ,  เจ้าคณะจังหวัดสุรินทร์,  ๒๔  ธันวาคม  
๒๕๕๘.     



๒๐๓ 
 

งานช่างงานก่อสร้าง๒๘๓ จึงคิดเองก าหนดเองสร้างเอง มีงบก็สร้าง มีเจ้าภาพศรัทธาสร้างถวายก็สร้าง 
ไม่มีการก าหนดแผนผังส าหรับการพัฒนาสิ่งปลูกสร้างภายในบริเวณวัด  ไม่มีแบบแปลนอาคารที่จะ
สร้าง ไม่ได้ด าเนินการตามระเบียบของราชการ๒๘๔ ไม่มีความรู้เกี่ยวกับระเบียบปฏิบัติและกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับการก่อสร้าง๒๘๕ เสนาสนะหรือถาวรวัตถุที่ก่อสร้างนั้นจึงไม่ได้แบบไม่ได้แปลน ไม่ได้
มาตรฐาน๒๘๖  คณะสงฆ์ยังไม่มีการก าหนดนโยบายควบคุมและส่งเสริมด้านการก่อสร้างที่ชัดเจน
แน่นอน วัดสร้างได้ตามก าลั งความสามารถ ก าลั งทรัพย์  และก าลั งศรัทธา ๒๘๗ ส านักงาน
พระพุทธศาสนามีการแจ้งให้วัดทราบเกี่ยวกับกฎหมายควบคุมการก่อสร้าง แนะน าให้วัดด าเนินการ
จัดท าแบบแปลนให้พร้อมตามระเบียบราชการ๒๘๘  เจ้าคณะอ าเภอมักก าชับในที่ประชุมคณะสงฆ์ ให้
ด าเนินการก่อสร้างถาวรวัตถุให้มีคุณภาพ ให้มีแบบแปลน เพ่ือความปลอดภัยในชีวิต๒๘๙ ท าให้มัน
ถูกต้องจะได้สบายใจ ไม่มีเรื่องมีราวเกิดขึ้นตามมาภายหลัง๒๙๐  ให้ด าเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมาย 
เน้นความคงทนถาวรใช้ประโยชน์ได้นาน๒๙๑ ทั้งยังมีการก าชับให้ด าเนินการให้ถูกต้องตามกฎระเบียบ
พระธรรมวินัย แต่ส่วนใหญ่ไม่ค่อยจะได้ปฏิบัติตามนัก เพียงแต่รับทราบเท่านั้น เพราะเห็นว่า
สิ่งก่อสร้างไม่ใหญ่โตนักบ้าง มองข้ามกฎระเบียบบ้าง ถือตามประเพณีเดิมที่ปฏิบัติต่ อ ๆ กันมา

                                           
    ๒๘๓สัมภาษณ์  นายเสรี อุปถัมภ์,  หัวหน้าศูนย์สมุนไพรตะบัลไพร, อ าเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์,  
๑๒  ธันวาคม  ๒๕๕๘. 
    ๒๘๔สัมภาษณ์   นางปรีดา ชาติวุฒิ ,  ผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชัยภูมิ ,                    
๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๘. 
    ๒๘๕สัมภาษณ์  พระมหาสมวงษ์ สีลภูโต,  เจ้าคณะอ าเภอเมืองชัยภูมิ,  จังหวัดชัยภูมิ,  ๕ พฤศจิกายน  
๒๕๕๘. 
    ๒๘๖สัมภาษณ์  พระเทพภาวนาวิกรม (บุญมา ปุญฺญาภิรโต),  เจ้าคณะจังหวัดชัยภูมิ,  ๖ พฤศจิกายน  
๒๕๕๘.       
    ๒๘๗สัมภาษณ์  พระธรรมโมลี ดร. (ทองอยู่ ณาณวิสุทฺโธ),  ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๑,  วัดศาลาลอย 
พระอารามหลวง จังหวัดสุรินทร์,  ๒๑  ธันวาคม  ๒๕๕๘. 
    ๒๘๘สัมภาษณ์  นายเพทาย สดทรงศิลป์,  ผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุรินทร์,              
๑๗ ธันวาคม  ๒๕๕๘. 

 ๒๘๙สัมภาษณ์  พระครูนิเทศก์ธรรมคุณ (วินัย ฐานิสฺสโร),  เจ้าคณะอ าเภอโนนดินแดง, จังหวัดบุรีรัมย์,  
๒๐ พฤศจิกายน  ๒๕๕๘. 
    ๒๙๐สัมภาษณ์  นายประยงค์ ศรีแก้ว,  ผู้ใหญ่บ้านโคกรัมย์พัฒนา,  อ าเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์,               
๑๐  ธันวาคม  ๒๕๕๘. 
    ๒๙๑สัมภาษณ์  พระครูสิริพรหมสร (สมพงษ์ พฺรหฺมสโร),  เจ้าคณะอ าเภอท่าตูม,  จังหวัดสุรินทร์,             
๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๘. 
    ๒๙๒สัมภาษณ์  พระครูสิริวชิรากร (สมพร อริยปญฺโญ),  เจ้าคณะอ าเภอบ้านแท่น,  จังหวัดชัยภูมิ,            
๕  พฤศจิกายน  ๒๕๕๘.  



๒๐๔ 
 

ในการก่อสร้างนี้ ไม่มีงบสนับสนุนจากทางราชการ หรือถ้ามีบ้างก็น้อยมาก ไม่เพียงพอ  วัดต้องจัดหา
ทุนเอง โดยมากใช้ทุนสนับสนุนจากศรัทธาญาติโยมเป็นหลัก๒๙๓ เช่น ญาติโยมชาวบ้านร่วมกันจัดท า
ผ้าป่าทอดถวายบ้าง ช่วยกันบริจาคบ้าง จัดหาทุนมาสมทบเพ่ิมให้บ้าง ตามแต่ที่จะด าเนินการได้
สะดวก๒๙๔  วัดมีการด าเนินการก่อสร้างมากมายหลากหลาย เจ้าอาวาสดูแลเอาใจใส่เป็นอย่างดี 
ชาวบ้านมีศรัทธาร่วมบริจาคทรัพย์ในการก่อสร้างวัดจ านวนมาก ที่เจ้าภาพมีศรัทธารับสร้างถวายเลย
ก็มี การก่อสร้างเสนาสนะหลังใหญ่ ๆ โดยมากมีแบบแปลนชัดเจน มีนายช่างคอยควบคุมดูแล๒๙๕ 
ได้รับความร่วมมือจากองค์การบริหารส่วนต าบลให้นายช่างโยธาช่วยด าเนินการออกแบบกุฏิ ศาลา 
หรือถาวรวัตถุท่ีมีขนาดใหญ่๒๙๖ พร้อมทั้งประมาณการราคาค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างให้ด้วย๒๙๗  ให้วัด
ด าเนินการจัดหาแบบแปลนเอง คณะสงฆ์ไม่มีการควบคุมในเรื่องนี้ มีเจ้าคณะจังหวัดเจ้าคณะอ าเภอ
และเจ้าคณะต าบลหลายรูปที่ให้ความช่วยเหลือวัดที่มีการก่อสร้าง เช่น ช่วยเกณฑ์พระเณรไปช่วย
ท างาน ช่วยงบประมาณเยี่ยมเยียนดูแลให้ก าลังใจ เป็นประธานช่วยด าเนินการจัดหาทุนสนับสนุน
บ้าง๒๙๘ เป็นผู้อุปถัมภ์บ้าง หรือตามสถานะที่วัดมีหนังสือขอ๒๙๙  เจ้าคณะอ าเภอบางรูปมีความรู้
ความสามารถและประสบการณ์ด้านการก่อสร้างเป็นอย่างดี สามารถออกแบบแปลนแผนผังได้เอง 
ควบคุมการก่อสร้างเอง บางอ าเภอก็อาศัยลูกศิษย์ช่วยในการออกแบบแปลน ควบคุมงาน และ
ด าเนินการก่อสร้าง  หลวงพ่อเจ้าคณะจังหวัดออกแบบแปลนและด าเนินการก่อสร้างอาคารวิทยาลัย
สงฆ์ด้วยตัวท่านเอง๓๐๐  การก่อสร้างอ่ืน ๆ เช่น การก่อสร้างฌาปนสถาน (เมรุ) ภายในวัด อ าเภอยัง

                                           
    ๒๙๓สัมภาษณ์  พระเทพภาวนาวิกรม (บุญมา ปุญฺญาภิรโต),  เจ้าคณะจังหวัดชัยภูมิ,  ๖  พฤศจิกายน  
๒๕๕๘.       
 ๒๙๔สัมภาษณ์  พระครูรัตนธรรมานุรักษ์ (ภูชิต ยสินฺธโร),  รองเจ้าคณะอ าเภอรัตนบุรี,  จังหวัดสุรินทร์, 
๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๘. 
    ๒๙๕สัมภาษณ์  นายเอือก มีแก้ว,  ก านันต าบลนาดี,  อ าเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์,  ๘  ธันวาคม  
๒๕๕๘.     
    ๒๙๖สัมภาษณ์  นายเสรี อุปถัมภ์, หัวหน้าศูนย์สมุนไพรตะบัลไพร, อ าเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์,  
๑๒  ธันวาคม  ๒๕๕๘. 
    ๒๙๗สัมภาษณ์  พระครูอุดรประชานุกูล (สมอาจ สกฺโก),  เจ้าคณะต าบลแกใหญ่,  อ าเภอเมืองสุรินทร์  
จังหวัดสุรินทร์,  ๑  ธันวาคม  ๒๕๕๘. 
    ๒๙๘สัมภาษณ์  พระครูศรีปริยัตยารักษ์  (ประสงค์ กิตฺติปญฺโญ),  เลขานุการเจ้าคณะอ าเภอเมือง
นครราชสีมา, จังหวัดนครราชสีมา,  ๑๕  ธันวาคม  ๒๕๕๘.    
    ๒๙๙สัมภาษณ์  พระครูสิริคณารักษ์ (ผล ปิยธมฺโม),  เจ้าคณะอ าเภอประโคนชัย,  จังหวัดบุรีรัมย์,           
๑๘  พฤศจิกายน  ๒๕๕๘. 
    ๓๐๐สัมภาษณ์   นางปรีดา ชาติวุฒิ ,  ผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชัยภูมิ ,                     
๒๗  ธันวาคม  ๒๕๕๘. 



๒๐๕ 
 

ไม่มีนโยบายควบคุมและส่งเสริมที่ชัดเจนเหมือนกัน มอบหมายให้เจ้าอาวาสวัดนั้น ๆ ด าเนินการ
ควบคุมดูแลพิจารณาเลือกสถานที่ที่จะสร้างให้เหมาะสมทั้งแผนผังภูมิทัศน์ภายในบริเวณวัดทั้ ง
สภาพแวดล้อมที่อาจจะส่งผลกระทบต่อสุขภาวะของชุมชนรอบข้าง ให้ปรึกษาเรื่องแบบแปลนและ
กฎหมายกับหน่วยงานบ้านเมืองที่เก่ียวข้อง เช่น องค์การบริหารส่วนต าบล เทศบาลต าบล เป็นต้น๓๐๑ 
 นอกจากนี้ยังปรากฏว่า ในบางอ าเภอมีการก่อสร้างที่พักสงฆ์และส านักปฏิบัติธรรม
จ านวนมากบนที่ดินซึ่งเป็นพ้ืนที่ในความรับผิดชอบดูแลของกรมป่าไม้ที่ไม่สามารถด าเนินการเสนอขอ
ตั้งเป็นวัดที่ถูกต้องตามกฎหมายได้ ต้องก่อสร้างและพ านักอาศัยอยู่ภายใต้เงื่อนไขของทางราชการ 
ต้องให้ความร่วมมือกับกรมป่าไม้ในการบ ารุงรักษาป่าให้ร่มรื่น แต่มีบ้างที่ด าเนินการติดต่อขออนุญาต
ป่าไม้เพ่ือขอตั้งวัดและยินยอมปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางราชการทุกประการ  พระสงฆ์ที่พ านักอาศัย
อยู่นั้นมีความส ารวมให้ความร่วมมือกับทางป่าไม้เป็นอย่างดี ด ารงตนอยู่ในกรอบที่ป่าไม้อนุญาตไม่
ปรากฏว่ามีพฤติกรรมที่ละเมิดกระท าผิดต่อป่าไม้แต่อย่างใด หลวงพ่อเจ้าคณะจังหวัดบางรูปก็ด ารง
ตนพ านักอยู่ในที่พักสงฆ์ปราสาทดินนี้ อยู่เพ่ือปฏิบัติธรรม ช่วยปลูกและบ ารุงรักษาต้นไม้ป่าไม้ ไม่เคย
ด าเนินเรื่องขอใช้ที่ดินป่าไม้เพ่ือสร้างวัด๓๐๒  
 การด าเนินการเกี่ยวกับการเงินของวัด 
  การด าเนินการเกี่ยวกับการเงินของวัด ส่วนมากมีระบบการจัดการดี บริหารจัดการโดย
คณะกรรมการวัดกรรมการหมู่บ้าน๓๐๓ เจ้าคณะอ าเภอก าหนดให้เจ้าอาวาสทุกวัดตั้งไวยาวัจกรตาม
เห็นสมควรเพ่ือร่วมเป็นคณะกรรมการบริหารจัดการเงินของวัดให้เป็นระบบถูกต้องตามระเบียบและ
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย๓๐๔  คณะกรรมการ ทายก ไวยาวัจกรเปิดบัญชีธนาคารร่วมกัน ใช้จ่ายอะไร
ต้องมีกรรมการด าเนินการและมีเจ้าอาวาสร่วมด้วยทุกครั้ง มีการจัดท าบัญชีรับ-จ่ายตามแบบรายงาน
ที่ส านักพุทธงานพระพุทธศาสนาจังหวัดก าหนดให้๓๐๕ แต่ก็มีบางวัดทั้งระดับอ าเภอระดับต าบลและ
ระดับวัดที่ไม่มีการจัดท าบัญชีรายรับ-รายจ่าย แนะน าไปแล้วก็ไม่ด าเนินการ บางวัดให้เหตุผลว่าไม่รู้

                                           
 ๓๐๑สัมภาษณ์  พระครูนิเทศก์ธรรมคุณ (วินัย ฐานิสฺสโร),  เจ้าคณะอ าเภอโนนดินแดง, จังหวัดบุรีรัมย์,  
๒๐  พฤศจิกายน  ๒๕๕๘. 
    ๓๐๒สัมภาษณ์   นางปรีดา ชาติวุฒิ ,  ผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชัยภูมิ ,              
๒๗  ธันวาคม  ๒๕๕๘. 
    ๓๐๓สัมภาษณ์  นายวิยะ ศรีพรหม,  ครูช านาญการพิเศษ,  โรงเรียนบ้านละเวี้ยแปลงคุรุราษฎร์บ ารุง  
อ าเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์,  ๑๘  ธันวาคม  ๒๕๕๘. 
    ๓๐๔สัมภาษณ์   นางปรีดา ชาติวุฒิ ,  ผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชัยภูมิ ,                     
๒๗  ธันวาคม  ๒๕๕๘. 
    ๓๐๕สัมภาษณ์  นายเอือก มีแก้ว,  ก านันต าบลนาดี,  อ าเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์,  ๘  ธันวาคม  
๒๕๕๘.     



๒๐๖ 
 

จะท ายังไงเพราะวัดไม่มีรายได้ไม่มีรายรับ๓๐๖ หรือบางวัดบางอ าเภอไม่มีการจัดเก็บเอกสารหลักฐาน
การใช้จ่ายเงินไว้ จึงเป็นปัญหาถึงคราวต้องส่งรายงานบัญชีรายรับ-รายจ่าย๓๐๗  รายได้ของวัดจะมีเงิน
ที่ได้รับจากการบริจาคท าบุญในโอกาสต่าง ๆ เช่น วันเข้าพรรษา วันออกพรรษา กฐิน ผ้าป่า วันสารท 
และวันพระทั่วไป ผู้รับผิดชอบการเงิน เมื่อรับเงินมาแล้วก็จัดการรวบรวมนับให้เรียบร้อย ถ้ามีรายการ
จ่ายก็จะหักเพ่ือใช้จ่าย๓๐๘ เสร็จแล้วมีการแจ้งยอดรายรับ-รายจ่ายให้ทราบทันที๓๐๙ ที่เหลือส่วนหนึ่ง
น าถวายเจ้าอาวาสเพ่ือส ารองเป็นค่าใช้จ่ายที่จ าเป็นส าหรับพระภิกษุสามเณรในวัด๓๑๐  ส่วนหนึ่งจะ
น าฝากธนาคาร และคณะกรรมการจะเบิกออกมาเมื่อมีความจ าเป็นต้องใช้ เช่น มีการจัดงานในวัด  
เงินอีกส่วนหนึ่งจะฝากธนาคารไว้ส าหรับเป็นค่าน้ า-ค่าไฟเพ่ือให้เขาหักเอาจากบัญชีนี้ทุกเดือน กรณี
เงินค่าน้ า-ค่าไฟที่ฝากไว้ในบัญชีไม่เพียงพอกับจ านวนที่ต้องจ่าย หน่วยงานจัดเก็บค่าน้ า-ค่าไฟจะแจ้ง
ให้วัดทราบ คณะกรรมการก็จะด าเนินการน าเงินฝากเข้าบัญชีค่าน้ า-ค่ าไฟเพ่ิมให้เพียงพอ การน าเงิน
ฝากบัญชีธนาคารนั้นขึ้นอยู่กับจ านวนเงินที่ได้รับ ถ้ารายรับมากก็ฝากมาก รายรับน้อยก็ฝากน้อย๓๑๑  
  เจ้าคณะอ าเภอมีนโยบายให้วัดทุกวัดจัดท าบัญชีรายรับ -รายจ่ายรายงานส านักงาน
พระพุทธศาสนาจังหวัดทุกปี เจ้าอาวาสส่วนมากให้ความร่วมมือปฏิบัติเป็นอย่างดี๓๑๒  ส่วนใหญ่มีการ
รายงานเกี่ยวกับบัญชีรายรับ-รายจ่ายของวัดถึงส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเป็นประจ าทุกปี มี
การรายงานเป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด และยังมีท่ีพักสงฆ์ท่ีเอาใจใส่ส่งรายงานด้วย โดยไม่ต้องทวง
ถามบ่อยครั้ง บางอ าเภอส่งรายงานมาครั้งเดียวครบชุด โดยเจ้าคณะอ าเภอหรือพระเลขานุการเจ้า

                                           
    ๓๐๖สัมภาษณ์  พระครูรัตนญาณวิมล (มนตรี รตนญาโณ),  เจ้าคณะต าบลชุมแสง เลขานุการเจ้าคณะ
อ าเภอกระสัง,  จังหวัดบุรีรัมย์,  ๒๒  พฤศจิกายน  ๒๕๕๘. 
    ๓๐๗สัมภาษณ์   นายประสงค์  ทองประ,  นักวิชาการศาสนาช านาญการพิ เศษ,  ส านักงาน
พระพุทธศาสนาจังหวัดบุรีรัมย์,  ๒๗  ธันวาคม  ๒๕๕๘.    
    ๓๐๘สัมภาษณ์  นายเสรี อุปถัมภ์,  หัวหน้าศูนย์สมุนไพรตะบัลไพร, อ าเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์,  
๑๒  ธันวาคม  ๒๕๕๘. 
    ๓๐๙สัมภาษณ์  นายวิยะ ศรีพรหม,  ครูช านาญการพิเศษ,  โรงเรียนบ้านละเวี้ยแปลงคุรุราษฎร์บ ารุง,  
อ าเภอ    ประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์,  ๑๘  ธันวาคม  ๒๕๕๘. 
    ๓๑๐สัมภาษณ์  นายเกลียม คัชมา,  ไวยาวัจกรวัดป่าเจริญผล,  อ าเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุ รินทร์,  
๑๖  ธันวาคม  ๒๕๕๘. 
    ๓๑๑สัมภาษณ์  นายประยงค์ ศรีแก้ว,  ผู้ใหญ่บ้านโคกรัมย์พัฒนา,  อ าเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์,               
๑๐  ธันวาคม  ๒๕๕๘. 
    ๓๑๒สัมภาษณ์  พระครูนิเทศก์ธรรมคุณ (วินัย ฐานิสฺสโร),  เจ้าคณะอ าเภอโนนดินแดง,  จังหวัดบุรีรัมย์,  
๒๐  พฤศจิกายน  ๒๕๕๘. 



๒๐๗ 
 

คณะอ าเภอเป็นผู้น าส่งด้วยตนเอง๓๑๓  แต่ก็มีบางอ าเภอที่น าส่งรายงานล่าช้า ไม่เป็นไปตามระยะเวลา
ที่ก าหนด และมีบางวัดที่ยังไม่น าส่งเลย๓๑๔ เจ้าอาวาสบางวัดจัดท าบัญชีรายงานรายรับ-รายจ่ายไม่
เป็น ท าให้เกิดความล่าช้า ส่งไม่ทันตามก าหนด เจ้าหน้าที่ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดและ          
พระเลขานุการเจ้าคณะอ าเภอต้องลงพื้นที่ช่วยด าเนินการจึงเรียบร้อย๓๑๕ 
 ยังมีวัดจ านวนมากที่ไม่มีการวางผังการพัฒนาและการก่อสร้างภายในบริเวณวัด ไม่มีแบบ
แปลนในการก่อสร้าง ไม่มีความรู้เรื่องการออกแบบภูมิทัศน์ ไม่มีความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวกับ
การก่อสร้าง มีการด าเนินการก่อสร้างไม่เป็นไปตามพระธรรมวินัย เช่น ให้สงฆ์ก าหนดที่ให้  ส่วนใหญ่
เจ้าอาวาสด าเนินการก่อสร้างเอง ไม่มีนายช่างควบคุม และไม่มีการปรึกษาหารือเจ้าคณะผู้ปกครอง
ก่อน มักสร้างเสร็จแล้วจึงแจ้งนิมนต์ไปเป็นประธาน๓๑๖ หรือบางแห่งมีการก่อสร้างเสนาสนะท่ีพักสงฆ์
ในที่สาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาต และเจ้าคณะอ าเภอยังไม่มีมาตรการด าเนินการที่เด็ดขาดกับ
พระสงฆ์ที่ก่อสร้างในที่ที่ไม่ได้รับอนุญาต๓๑๗  บางวัดมีระบบการควบคุมเงินวัดยังไม่ค่อยรัดกุมดี
เท่าที่ควร ท าให้เกิดความไม่ชัดเจน ไม่โปร่งใส ไม่เปิดเผย ไม่ปรากฏที่มาที่ ไป ไม่มีการชี้แจง
รายละเอียดของการใช้จ่าย จะรู้ก็คือรู้ว่าเงินหมดแล้ว ซึ่งเป็นเหตุน าไปสู่ความขัดแย้งภายใน วัด
ระหว่างเจ้าอาวาส คณะกรรมการ และชุมชน๓๑๘ และบางวัด กรรมการคฤหัสถ์มีอ านาจเหนือ          
เจ้าอาวาส ไม่ไว้ใจไม่เชื่อใจเจ้าอาวาส จึงเป็นผู้บริหารจัดการเงินวัดเบ็ดเสร็จ โดยที่เจ้าอาวาสซึ่งมีอายุ
พรรษามากไม่มีสิทธิ์มีเสียงอะไรเลย๓๑๙ เจ้าอาวาสไม่มีความรู้เรื่องการเงินการบัญชี เป็นเหตุให้ไม่มี
การจัดท าบัญชีรายรับ-รายจ่ายของวัด และไม่ได้จัดท าและจัดเก็บเอกสารการใช้จ่ายเงินไว้ เมื่อเวลา

                                           
    ๓๑๓สัมภาษณ์   นางปรีดา ชาติวุฒิ ,  ผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชัยภูมิ ,                     
๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๘. 
    ๓๑๔สัมภาษณ์  พระครูรัตนญาณวิมล (มนตรี ฐานิสฺสโร),  เจ้าคณะต าบลชุมแสง เลขานุการเจ้าคณะ
อ าเภอกระสัง,  จังหวัดบุรีรัมย์,  ๒๒  พฤศจิกายน  ๒๕๕๘. 
    ๓๑๕สัมภาษณ์  นายเพทาย สดทรงศิลป์,  ผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุรินทร์,              
๑๗ ธันวาคม  ๒๕๕๘. 
    ๓๑๖สัมภาษณ์  พระมหาสมวงษ์ สีลภูโต,  เจ้าคณะอ าเภอเมืองชัยภูมิ,  จังหวัดชัยภูมิ,  ๕  พฤศจิกายน  
๒๕๕๘. 
    ๓๑๗สัมภาษณ์   นายประสงค์  ทองประ,  นักวิชาการศาสนาช านาญการพิ เศษ,  ส านักงาน
พระพุทธศาสนาจังหวัดบุรีรัมย์,   ๒๗  ธันวาคม  ๒๕๕๘.    
    ๓๑๘สัมภาษณ์  พระครูสิริวชิรากร (สมพร อริยปญฺโญ),  เจ้าคณะอ าเภอบ้านแท่น,  จังหวัดชัยภูมิ,              
๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๘. 
    ๓๑๙สัมภาษณ์  พระครูนิเทศก์ธรรมคุณ (วินัย ฐานิสฺสโร),  เจ้าคณะอ าเภอโนนดินแดง, จังหวัดบุรีรัมย์,  
๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘. 



๒๐๘ 
 

ต้องส่งบัญชีรายงานรายรับ-รายจ่ายให้แก่ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดจึงไม่สามารถด าเนินการ
จัดส่งได้ หรือท าให้มีการด าเนินการจัดส่งล่าช้า๓๒๐   
 การควบคุมและส่งเสริมการสาธารณสงเคราะห์ 
 การสาธารณสงเคราะห์นับว่าเป็นงานเด่นอีกงานหนึ่งของคณะสงฆ์ เป็นการช่วยเหลือ
ทั่วไปที่เห็นอยู่เป็นประจ า ช่วยเหลือชุมชนบ้าง หมู่บ้านบ้าง เช่น งานบุญงานกุศลในชุมชน งานศพใน
หมู่บ้าน๓๒๑ หน่วยงานราชการบ้าง ที่ไม่เก่ียวกับสถานศึกษาและวัด๓๒๒  สาธารณสงเคราะห์นี้เมื่อก่อน
ก็มีเหมือนกัน ไม่ใช่ไม่มี เช่น ญาติโยมเมื่อถึงฤดูเก็บเกี่ยวข้าว เกิดน้ าท่วมนาข้าว มาขอให้พระสงฆ์
สามเณรไปช่วยเก็บเกี่ยวข้าวด้วย กลัวน้ าจะท่วมทิ้ง พระสงฆ์ก็สงเคราะห์ไปช่วยตามที่ญาติโยมขอ นี้
ยกเป็นตัวอย่างเมื่อก่อน๓๒๓ ทุกวันนี้บางอย่างบางครั้งก็มีการระดมร่วมกันท า บางอย่างบางครั้งก็ต่าง
คนต่างท าไปตามแบบประเพณีสืบต่อกันมา๓๒๔  คณะสงฆ์มีนโยบายส่งเสริมเรื่องนี้ชัดเจน๓๒๕ มีการ
ช่วยเหลือสงเคราะห์อย่างกว้างขวาง๓๒๖  เจ้าคณะอ าเภอมอบหมายให้เจ้าคณะต าบลและเจ้าอาวาส
พิจารณาด าเนินการสงเคราะห์ตามที่เห็นสมควรเพ่ือเป็นผลงานของตนในการเสนอขอสมณศักดิ์ ส่วน
ใหญ่ก็เลือกที่จะให้การสงเคราะห์ชุมชนและโรงเรียน๓๒๗ ช่วงนี้วัด บ้าน โรงเรียน และหน่วยงาน
ราชการช่วยเหลือเกื้อกูลกันเข้ากันได้ดีมากตามหลักการของค าว่า “บวร”๓๒๘ คณะสงฆ์ร่วมด้วย

                                           
    ๓๒๐สัมภาษณ์  พระครูสิริพรหมสร (สมพงษ์ พฺรหฺมสโร),  เจ้าคณะอ าเภอท่าตูม, จังหวัดสุรินทร์,             
๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๘. 
    ๓๒๑สัมภาษณ์  นายเสรี อุปถัมภ์,  หัวหน้าศูนย์สมุนไพรตะบัลไพร, อ าเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์,  
๑๒  ธันวาคม  ๒๕๕๘. 
    ๓๒๒สัมภาษณ์  พระธรรมโมลี ดร. (ทองอยู่ ณาณวิสุทฺโธ),  ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๑, วัดศาลาลอย 
พระอารามหลวง จังหวัดสุรินทร์,  ๒๑  ธันวาคม  ๒๕๕๘. 
    ๓๒๓สัมภาษณ์  พระโสภณปริยัตยาภรณ์ (ฉัตต์ สจฺจวโร) ,  เจ้าคณะจังหวัดสุรินทร์,  ๒๔  ธันวาคม  
๒๕๕๘.     
    ๓๒๔สัมภาษณ์  พระครูสิริวชิรากร (สมพร อริยปญฺโญ),  เจ้าคณะอ าเภอบ้านแท่น,  จังหวัดชัยภูมิ,               
๕  พฤศจิกายน  ๒๕๕๘. 
    ๓๒๕สัมภาษณ์  พระเทพภาวนาวิกรม (บุญมา ปุญฺญาภิรโต),  เจ้าคณะจังหวัดชัยภูมิ,  ๖  พฤศจิกายน  
๒๕๕๘.       
    ๓๒๖สัมภาษณ์  นายเพทาย สดทรงศิลป์,  ผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุรินทร์,            
๑๗  ธันวาคม  ๒๕๕๘. 
    ๓๒๗สัมภาษณ์  พระครูรัตนญาณวิมล (มนตรี รตนญาโณ),  เจ้าคณะต าบลชุมแสง เลขานุการเจ้าคณะ
อ าเภอกระสัง, จังหวัดบุรีรัมย์,  ๒๒  พฤศจิกายน  ๒๕๕๘. 
    ๓๒๘สัมภาษณ์  นายประยงค์ ศรีแก้ว,  ผู้ใหญ่บ้านโคกรัมย์พัฒนา,  อ าเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์,              
๑๐  ธันวาคม  ๒๕๕๘. 



๒๐๙ 
 

ช่วยกันอย่างสม่ าเสมอท้ังระดับอ าเภอระดับต าบลวัดและชาวบ้าน เช่น ทอดผ้าป่าจัดหาทุนสร้างศาลา
กลางหมู่บ้าน สร้างโรงพยาบาล ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน เป็นต้น๓๒๙  และเมื่อมีการขอความช่วยเหลือ
จากหน่วยงานราชการ เช่น ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมีหนังสือถึงเจ้าคณะอ าเภอขอความ
ร่วมมือประสานงานเจ้าคณะต าบลเจ้าอาวาสและชุมชนหมู่บ้านเพื่อขอรับการบริจาคอุปถัมภ์จตุปัจจัย
และข้าวสารอาหารแห้งเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจากธรรมชาติ เช่น น้ าท่วม แผ่นดินไหว ภัย
แล้ง ลมพายุ ไฟไหม้ เป็นต้น๓๓๐ ก็ได้เชิญชวนคณะสงฆ์และชาวบ้านร่วมบริจาคเป็นประจ า ส่วนใหญ่ก็
ช่วยเป็นปัจจัย อาหารสดบ้าง อาหารแห้งบ้างตามเหตุการณ์ และน้ าดื่ม๓๓๑ คณะสงฆ์ก็ให้ความ
ร่วมมือเป็นอย่างดี เจ้าอาวาสประกาศบอกบุญขอรับบริจาคช่วยเหลือ ฆราวาสญาติโยมชาวบ้านก็ร่วม
บริจาคช่วยเหลือกันเต็มที่ ช่วยกันทั้งสองฝ่ายทั้งคณะสงฆ์และชาวบ้าน๓๓๒  บางจังหวัดเจ้าคณะ
จังหวัดเจ้าคณะอ าเภอและคณะสงฆ์มีเมตตาสูงมาก มีแต่ให้ ให้ทั้งธรรมให้ทั้งข้าวน้ า เป็นผู้น าพุทธ
บริษัทฝ่ายบ้านเมืองในการจัดงานตามโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ทุกครั้ง ให้ความช่วยเหลือเรื่อง
อาหารน้ าดื่มและอ่ืน ๆ อย่างดีมาก จัดโรงทานส าหรับชาวบ้านให้ตลอดทั้งวัน๓๓๓   
  แต่การสาธารณสงเคราะห์นี้ บางครั้งก็ดูเหมือนต่างคนต่างท าตามประเพณีที่สืบ ๆ ต่อกัน
มา ไม่มีการวางระบบกลไกในการก ากับดูแลแต่อย่างใด ใครสามารถท าได้แค่ไหนก็ท าแค่นั้น ไม่มีการ
ติดตามประเมินผลใด ๆ๓๓๔  วัดบางวัดก็ยังมีจุดด้อยเรื่องการอ านวยความสะดวกให้กับชาวบ้านหรือ
ชุมชนในการให้บริการยืมพัสดุสิ่ งของเครื่องใช้ของวัด๓๓๕  คณะสงฆ์เอาใจใส่ด าเนินงานด้าน           
สาธารณสงเคราะห์เป็นอย่างดี ได้รับความร่วมมือจากทั้งพระสงฆ์และชาวบ้าน แต่บางครั้งก็
จ าเป็นต้องมีต้องใช้งบประมาณในการขับเคลื่อนงาน เมื่องบประมาณกลางในการด าเนินการเพ่ือ

                                           
    ๓๒๙สัมภาษณ์  นายเอือก มีแก้ว,  ก านันต าบลนาดี, อ าเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์, ๘ ธันวาคม 
๒๕๕๘.     
    ๓๓๐สัมภาษณ์  นายประยงค์ ศรีแก้ว, ผู้ใหญ่บ้านโคกรัมย์พัฒนา, อ าเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์,               
๑๐ ธันวาคม  ๒๕๕๘. 
    ๓๓๑สัมภาษณ์  พระครูนิเทศก์ธรรมคุณ (วินัย ฐานิสฺสโร),  เจ้าคณะอ าเภอโนนดินแดง,  จังหวัดบุรีรัมย์,  
๒๐ พฤศจิกายน  ๒๕๕๘. 
    ๓๓๒สัมภาษณ์  นายวิยะ ศรีพรหม,  ครูช านาญการพิเศษ,  โรงเรียนบ้านละเวี้ยแปลงคุรุราษฎร์บ ารุง 
อ าเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์,  ๑๘  ธันวาคม  ๒๕๕๘. 
    ๓๓๓สัมภาษณ์ นางปรีดา ชาติวุฒิ,  ผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชัยภูมิ,  ๒๗ ธันวาคม  
๒๕๕๘. 
    ๓๓๔สัมภาษณ์  พระครูสิริวชิรากร (สมพร อริยปญฺโญ),  เจ้าคณะอ าเภอบ้านแท่น,  จังหวัดชัยภูมิ,              
๕  พฤศจิกายน  ๒๕๕๘. 
    ๓๓๕สัมภาษณ์  นายประสงค์  ทองประ,  นักวิชาการศาสนาช านาญการพิ เศษ ,  ส านักงาน
พระพุทธศาสนาจังหวัดบุรีรัมย์,  ๒๗  ธันวาคม  ๒๕๕๘.    



๒๑๐ 
 

ประสานงานทุกภาคส่วนไม่มี ก็ท าให้การขับเคลื่อนงานนี้ได้ผลไม่ดีเท่าที่ควร และด าเนินไปไม่
เรียบร้อย๓๓๖ 
 ปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานด้านการควบคุมและส่งเสริมกิจการคณะสงฆ์แยกตาม
จังหวัด  
 ปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานด้านการควบคุมและส่งเสริมกิจการคณะสงฆ์ จังหวัด
นครราชสีมา  พบว่า  
 ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดจากปัจจัยภายใน เป็นปัญหาอุปสรรคเฉพาะตัวของเจ้าคณะ
อ าเภอและรองเจ้าคณะอ าเภอผู้ปกครอง พบว่า  เจ้าคณะอ าเภอและรองเจ้าคณะอ าเภอมีความ
แตกต่างกันด้านวัยอายุพรรษา และพ้ืนฐานทางการศึกษา บางรูปอาจมีความรู้ความสามารถและ
ประสบการณ์ในการด าเนินการกิจการคณะสงฆ์น้อย อาจมีอุปสรรคในการควบคุมและส่งเสริมกิจการ
คณะสงฆ์อยู่บ้าง๓๓๗ 
 ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดจากปัจจัยภายนอก เป็นปัญหาอุปสรรคที่เกิดจากทรัพยากร
ทางการบริหารและปัจจัยภายนอกอ่ืน ๆ พบว่า   
 ๑. ไม่มีระบบและกลไกการจัดการศึกษาหลักสูตรส าหรับพระสังฆาธิการโดยเฉพาะ  
พบว่า เคยมีนโยบายผลักดันเกี่ยวกับหลักสูตรพระสังฆาธิการ “เปิดท าการสอนหลักสูตรบริหารกิจการ
คณะสงฆ์ โดยเฉพาะก็คือเริ่มตั้งแต่หลักสูตรเจ้าอาวาส  อันนี้เป็นหลักสูตรข้อบังคับว่าใครจะเป็นเจ้า
อาวาสต้องเรียนล่วงหน้า ๑ ปี จะต้องเรียนทุกเย็น ๆ และจะมีการประเมินตรวจสอบทั้งเจ้าอาวาส
และผู้ที่เตรียมเป็นเจ้าอาวาส เดี๋ยวนี้หลักสูตรพวกนี้เราเรียนแค่ ๒ วัน ๕ วัน มันก็ไม่พอจะรู้เรื่องอะไร  
มาถึงเรื่องการพัฒนาคุณภาพ จะต้องมีตรงนี้ แต่ว่าจะท าได้แค่ไหนอันนี้ไม่อยากจะคุยเฟ้อล้ าหน้าไป 
เพราะว่ายังอยู่ในขั้นเตรียมการ  หลวงพ่อก็เข้ามาอยู่ต าแหน่งนี้แค่ ๓ เดือนกว่า ๆ นี้เอง  ฉะนั้นก็ต้อง
ดูแนวโน้มการมีส่วนร่วมของทางเจ้าคณะต่าง ๆ ค่อย ๆ สอดใส่ความคิดโน้มน้าวต่อไป  เจ้าอาวาส
ต้องเรียนทุกรูป ไม่มียกเว้นใคร ใครเป็นเจ้าอาวาสต้องมีคุณสมบัติครบถ้วน นั้นก็คือหน้าที่ ๔ ข้อต้อง
ท าให้ครบทั้ง ๔ ข้อ  อ านาจ ๓ ก็ต้องเอามาปฏิบัติเอามาใช้ได้ชัดเจนถูกต้อง  อันนี้มีส่วนเจ้าอาวาส  ที
นี้ในส่วนที่สูงกว่านั้น เจ้าคณะต าบล อ าเภอ จังหวัด ภาค แม้กระทั่งเจ้าคณะใหญ่ ก็มีหน้าที่ปรากฏอยู่
ในกฎมหาเถรสมาคม  หน้าที่ของเจ้าคณะ  ทีนี้พอเป็นเจ้าคณะแล้วก็ต้องมาเรียนหน้าที่เท่านั้นแล้วก็
ต้องเรียนไปกระทั่งถึงพระราชประสงค์ ๔ ข้อที่ในหลวงพระราชทานมาพร้อมกับสัญญาบัตร        
‘ขอพระคุณจงรับธุระพระพุทธศาสนาเป็นภาระสั่งสอนระงับอธิกรณ์ อนุเคราะห์พระเณรในอาราม’  

                                           
    ๓๓๖สัมภาษณ์  นายเอือก มีแก้ว,  ก านันต าบลนาดี,  อ าเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์,  ๘  ธันวาคม  
๒๕๕๘.     
    ๓๓๗สัมภาษณ์  พระราชวิมลโมลี (ด ารง ทิฏฺฐธมฺโม),  เจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมา,  ๑๖ พฤศจิกายน  
๒๕๕๘.  



๒๑๑ 
 

๔ ข้อ ผู้ที่เป็นสัญญาบัตรจะต้องท าได้ครบทั้ง ๔ ข้อ อย่างเช่นกรณีระงับอธิกรนี้ พระเราไม่มีความรู้
เรื่องนี้เลย พอมีอธิกรณ์อะไรก็แก้ปัญหาไม่ได้ ทั้ง ๆ ที่ตัวเองเป็นพระสัญญาบัตรแล้ว แต่ก็สนองพระ
เดชพระคุณในหลวงท่านไม่ได้ ก็เป็นประเด็นที่เราจะต้องบูรณาการว่า ต่อไปเมื่อเป็น พระสัญญาบัตร
แล้วท่านจะต้องใส่ใจศึกษาเรื่องอธิกรณ์เรื่องพระวินัย ช าระอธิกรณ์เป็น เมื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการ
พระอธิกรณ์ ท่านก็ต้องท าได้ ตรงนี้มันมีอยู่แต่ในบทบัญญัติ แต่ว่าในกระบวนการพัฒนาเราไม่ได้ยก
มาพัฒนา”๓๓๘ 
 ๒. ขาดแคลนนักเรียนและครูสอนทั้งแผนกธรรมแผนกบาลี ในเขตปกครอง พบว่า 
“การศึกษามีการเรียนบาลี ส่งเสริมบอกพระเณร การเรียนบาลีไปเรียนที่วัด ใครจะเรียนอภิธรรม แต่
ตอนนี้นักศึกษามันน้อยลง มีการสอนบาลี นักธรรม อภิธรรม ธรรมศึกษา ปีนี้อภิธรรมไม่มีนักเรียน แต่
อาจารย์สอนมี ท่านจบจากวัดมหาธาตุฯ อภิธรรมบัณฑิต แต่ขาดแคลนบุคลากรและปัจจัยในการ
ด าเนินงาน และมีนักเรียนที่เข้ามาศึกษาน้อยลง การสรรหาบุคลากรมาปฏิบัติหน้าที่ยากมากข้ึน และ
นักเรียนที่บวชเข้ามาในพระพุทธศาสนาน้อยลงท าให้การด าเนินงานยากข้ึน”๓๓๙ 
 ๓. ขาดแคลนอุปกรณ์และงบประมาณในการด าเนินการเรียนการสอนของโรงเรียนในเขต
ปกครอง พบว่า “ในเขตอ าเภอประทายมีการส่งเสริมการศึกษาพระภิกษุสามาเณร และสงเคราะห์
นักเรียนประถมถึงมัธยมศึกษา เป็นโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนาพบปัญหาการท างาน
ยังขาดอุปกรณ์ อ านวยความสะดวกในการท างาน และยังต้องอาศัยศรัทธาจากประชาชนมากกว่าการ
ได้รับการสนับสนุนงบประมาณด าเนินงาน ซึ่งไม่สามารถคาดการณ์ว่าจะมีความเพียงพอหรือไม่
สามารถคาดหวังผลการปฏิบัติงานได้”๓๔๐ 
 ๔. ขาดเอกภาพในการเผยแผ่ธรรมของคณะสงฆ์  พบว่า “ปัญหาเรื่องการเผยแผ่ซึ่งไปคน
ละทิศละทาง และลักษณะการสอนที่แตกแยกแบบออกไปเป็นสายเป็นกลุ่มเป็นอาจารย์ ทางนี้ก็จะ
เชื่อสายนี้ ทางโน้นก็จะเชื่อสายโน้น ทาง มจร. จะเชื่อสายอาณาปานาสติ ทางธรรมกายก็เชื่อทางลัทธิ
ธรรมกาย ออกไปทางวัดหนองป่าพง ออกไปทางฤๅษีลิงด า ออกไปทางที่พวกท่ีสอนให้แยกทิศแยกทาง
กันอยู่ทุกวันนี้ ไม่มีความเป็นเอกภาพ แล้วก็เกิดการแตกสามัคคีตามมา นั้นก็คือเชื่อครูอาจารย์ของ
ตนเองเป็นอาจริยวาท แยกกันไปคล้าย ๆ กับฝ่ายมหายาน ไม่เชื่อเถรวาทคือว่าค าสอนดั้งเดิมในปฐม
สังคายนา อันนี้คือความแตกแยก และเกิดกระบวนการเผยแพร่ลัทธิอิทธิปาฏิหาริย์ต่าง ๆ ขายวัตถุ

                                           
 ๓๓๘สัมภาษณ์  พระราชวิมลโมลี (ด ารง ทิฏฺฐธมฺโม),  เจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมา,  ๒๑  ธันวาคม  
๒๕๕๘.  
 ๓๓๙สัมภาษณ์  พระครูศรีภาวนาวิสุทธิ์  (ประกอบ ปภงฺกโร), เจ้าคณะอ าเภอขามสะแกแสง, จังหวัด
นครราชสีมา, ๑๙ พฤศจิกายน  ๒๕๕๘.     
    ๓๔๐สัมภาษณ์  พระครูศรีภาวนาวิสุทธิ์ (ประกอบ ปภงฺกโร),  เจ้าคณะอ าเภอขามสะแกแสง, จังหวัด
นครราชสีมา,  ๑๙  พฤศจิกายน  ๒๕๕๘.      



๒๑๒ 
 

มงคลตามมา นี้ต้องหาเงินระดมเงินจ านวนมาก อันไหนที่เป็นทางจะได้เงินเอาหมดผลสุดท้ายก็เผยแผ่
ลัทธิเดียรัจฉานวิชา มันก็ไปไกลถึงโน้น ไปทางเดียรัจฉานวิชา”๓๔๑ 
 ๕. การด าเนินการตามระเบียบปฏิบัติของทางราชการ  การได้รับสถานภาพเป็นวัดที่
ถูกต้องล่าช้า มีผลกระทบต่อการจัดการทรัพย์สินของวัด ซึ่งมีบางวัดที่ด าเนิน การขอจัดตั้งวัดมานาน
มาก แต่ก็ยังไม่ได้รับการจัดตั้งให้เป็นวัดที่ถูกต้องตามกฎหมาย พบว่า “ได้ขอความช่วยเหลือหลาย
ด้าน โดยเฉพาะวัดที่ตั้งมายาวนาน ต้องการขึ้นทะเบียนเป็นวัดที่ถูกต้อง เจ้าอาวาสพร้อมจะดูแล
รักษาศาสนสมบัติให้มีความมั่นคง แต่การด าเนินการขอจัดตั้งวัดไม่สามารถขอได้ ผ่านระยะเวลามา
ยาวนานตั้งแต่สมัยที่มีศึกษาธิการอ าเภอเป็นผู้ดูแล วัดก็ยังไม่ผ่านการพิจารณา อ้างว่ามีเนื้อที่ไม่พอ ๖ 
ไร่บ้าง เป็นที่สาธารณะบ้าง เป็นต้น”๓๔๒ 
 ๖. คณะสงฆ์ไม่มีมาตรการควบคุมส่งเสริมด้านการก่อสร้างที่ชัดเจน พบว่า “ให้วัด
ด าเนินการจัดหาแบบแปลนเอง คณะสงฆ์ไม่มีการควบคุมในเรื่องนี้  มีเจ้าคณะจังหวัดเจ้าคณะอ าเภอ
และเจ้าคณะต าบลหลายรูปที่ให้ความช่วยเหลือวัดที่มีการก่อสร้าง เช่น ช่วยเกณฑ์พระเณรไปช่วย
ท างาน ช่วยงบประมาณเยี่ยมเยียนดูแลให้ก าลังใจ เป็นประธานช่วยด าเนินการจัดหาทุนสนับสนุน
บ้าง”๓๔๓ 
 สรุปได้ว่า ปัญหาอุปสรรคท่ีเกิดจากปัจจัยภายใน ได้แก่ ความแตกต่างด้านวัยอายุพรรษา 
พ้ืนฐานการศึกษา ประสบการณ์ในการปฏบัติงานน้อย  ส่วนปัญหาอุปสรรค์ท่ีเกิดภายนอก ได้แก่ ไม่มี
ระบบและกลไกการจัดการศึกษาหลักสูตรพระสังฆาธิการโดยเฉพาะ ขาดแคลนครูและนักเรียนที่เรียน
แผนนกธรรม-บาลี ขาดแคลนงบประมาณ ขาดเอกภาพในการเผยแผ่ธรรม การด าเนินการตาม
ระเบียบราชการเกิดความล่าช้า ไม่มีมาตรการควบคุมส่งเสริมด้านการก่อสร้างชัดเจน 
 ปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานของพระสังฆาธิการระดับอ าเภอ จังหวัดชัยภูมิ พบว่า 
 ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดจากปัจจัยภายใน เป็นปัญหาอุปสรรคเฉพาะตัวของเจ้าคณะ
อ าเภอและรองเจ้าคณะอ าเภอผู้ปกครอง พบว่า เจ้าคณะอ าเภอขาดความเข้มงวดในการควบคุมดูแล
จริยาวัตรของพระสงฆ์อย่างใกล้ชิด พบว่า “ยังมีพระภิกษุที่ประพฤติผิดพระธรรมวินัยยังมีปรากฏอยู่

                                           
    ๓๔๑สัมภาษณ์  พระราชวิมลโมลี (ด ารง ทิฏฺฐธมฺโม),  เจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมา,  ๑๖  พฤศจิกายน  
๒๕๕๘.  
    ๓๔๒สัมภาษณ์  พระครูศรีภาวนาวิสุทธิ์ (ประกอบ ปภงฺกโร),  เจ้าคณะอ าเภอขามสะแกแสง, จังหวัด
นครราชสีมา, ๑๙  พฤศจิกายน  ๒๕๕๘.      
    ๓๔๓สัมภาษณ์  พระครูศรีปริยัตยารักษ์  (ประสงค์ กิตฺติปญฺโญ),  เลขานุการเจ้าคณะอ าเภอเมือง
นครราชสีมา, จังหวัดนครราชสีมา,  ๑๕  ธันวาคม  ๒๕๕๘.    



๒๑๓ 
 

บ่อยครั้งจาการร้องเรียนของพุทธศาสนิกชนในพ้ืนที่ซึ่งมีทั้งประพฤติผิดในระดับเบาไปจนถึงผิดวินัย
ร้ายแรง”๓๔๔ 
 ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดจากปัจจัยภายนอก เป็นปัญหาอุปสรรคที่เกิดจากทรัพยากร
ทางการบริหารและปัจจัยภายนอกอ่ืน ๆ พบว่า   
 ๑. เจ้าคณะต าบลและเจ้าอาวาสมีความรู้ความเข้าใจหลักวิชาการสมัยใหม่น้อย ไม่
สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการปกครองได้ พบว่า “เจ้าคณะต าบลและเจ้าอาวาสบางรูปมีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบข้อปฏิบัติและวิธีการของหลักวิชาทางโลกน้อย  ไม่สามารถน าความรู้
วิชาการศาสตร์สมัยใหม่มาบูรณาการกับหลักธรรมวินัยของพระพุทธเจ้า เพ่ือปรับประยุกต์ใช้กับงาน
ด้านการปกครองคณะสงฆ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  บางครั้งต้องอาศัยเจ้าคณะอ าเภอให้ค าแนะน าและ
เข้าไปช่วยด าเนินการ๓๔๕   
 ๒. พระภิกษุสามเณรมีความสนใจเรียนนักธรรม-บาลีน้อยลง พบว่า “ระดับเจ้าคณะให้
การส่งเสริมการศึกษาทุกระดับทั้งแผนกธรรม บาลี ปริยัติสามัญ ปริญญาตรี วิทยาลัยสงฆ์ พระสงฆ์
สามเณรได้รับการศึกษาอย่างครบถ้วน แต่ก็มีที่เป็นหาคือพระสงฆ์สามเณรทุกวันนี้ไม่ค่อยจะสนใจ
เรียนบาลีกันนัก ยังเป็นปัญหาที่แก้ล าบาก และน่าจะเป็นปัญหาระดับประเทศ”๓๔๖ 
 ๓. การคมนาคมของนักเรียนไม่สะดวก พบว่า “บางต าบลมีสถานที่เรียน มีครูสอน แต่ไม่
มีนักเรียน เพราะนักเรียนในวัดชนบทไม่สะดวกในการเดินทางไปเรียนที่ต าบล และต าบลด าเนินการ
ได้ไม่เต็มที่ เพราะไม่มีความสะดวกเรื่องยานพาหนะ และงบประมาณส าหรับด าเนินการ”๓๔๗ 
  ๔. สถานศึกษาในเขตปกครองมีเหลือน้อย พบว่า “เมื่อก่อนมีเยอะ แต่เดี๋ยวนี้เหลือ ๒ 
ส านัก เพราะปัจจัยผลผลิตทางด้านการศึกษา ไม่มีการผลิต ไม่มีการส่งต่อ ปัจจัยตัวนี้แหละที่จะมา
ผลิตเป็นพระเณรมีน้อย และที่ เหลือทุกวันนี้มี  ๒ แห่งคือส านักเจ้าคณะอ าเภอ และส านัก             
เจ้าคณะต าบล”๓๔๘ 

                                           
    ๓๔๔สัมภาษณ์  พระมหาสมวงษ์ สีลภูโต,  เจ้าคณะอ าเภอเมืองชัยภูมิ,  จังหวัดชัยภูมิ, ๕ พฤศจิกายน  
๒๕๕๘. 
 ๓๔๕สัมภาษณ์  พระครูสิริวชิรากร (สมพร อริยปญฺโญ),  เจ้าคณะอ าเภอบ้านแท่น, จังหวัดชัยภูมิ,              
๕  พฤศจิกายน  ๒๕๕๘. 
    ๓๔๖สัมภาษณ์  พระมหาสมวงษ์ สีลภูโต,  เจ้าคณะอ าเภอเมืองชัยภูมิ, จังหวัดชัยภูมิ, ๕ พฤศจิกายน  
๒๕๕๘. 
    ๓๔๗สัมภาษณ์   นางปรีดา ชาติวุฒิ , ผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชัยภูมิ ,                       
๒๗ พฤศจิกายน  ๒๕๕๘. 
    ๓๔๘สัมภาษณ์  พระครูสิริวชิรากร (สมพร อริยปญฺโญ),  เจ้าคณะอ าเภอบ้านแท่น,  จังหวัดชัยภูมิ,             
๕  พฤศจิกายน  ๒๕๕๘.  



๒๑๔ 
 

 ๕. พระสังฆาธิการไม่เข้าใจงานการศึกษาสงเคราะห์อย่างถูกต้อง พบว่า “เจ้าคณะต าบล
เจ้าอาวาสยังไม่เข้าใจเรื่องระบบระเบียบการศึกษาสงเคราะห์ ท าให้เกิดการต่อต้าน เพราะไม่เข้าใจลัก
การเหตุผลและวัตถุประสงค์ที่ต้องมีการด าเนินการเกี่ยวกับการศึกษาสงเคราะห์นี้”๓๔๙ 
 ๖. การด าเนินการก่อสร้างไม่เป็นไปตามพระธรรมวินัย กฎหมาย กฎระเบียบมหาเถร
สมาคม  พบว่า “มีวัดจ านวนมากที่ไม่มีการวางผังการพัฒนาและการก่อสร้างภายในบริเวณวัด ไม่มี
แบบแปลนในการก่อสร้าง ไม่มีความรู้เรื่องการออกแบบภูมิทัศน์ ไม่มีความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่
เกี่ยวกับการก่อสร้าง มีการด าเนินการก่อสร้างไม่เป็นไปตามพระธรรมวินัย เช่น ให้สงฆ์ก าหนดที่ให้  
ส่วนใหญ่เจ้าอาวาสด าเนินการก่อสร้างเอง ไม่มีนายช่างควบคุม และไม่มีการปรึกษาหารือเจ้าคณะ
ผู้ปกครองก่อน มักสร้างเสร็จแล้วจึงแจ้งนิมนต์ไปเป็นประธาน”๓๕๐ 
 ๗. การด าเนินการก่อสร้างโดยไม่เอ้ือเฟ้ือค าแนะน าของผู้บังคับบัญชา พบว่า “มีการ
ก าชับให้ด าเนินการให้ถูกต้องตามกฎระเบียบพระธรรมวินัย แต่ส่วนใหญ่ไม่ค่อยจะได้ปฏิบัติตามนัก 
เพียงแต่รับทราบเท่านั้น เพราะเห็นว่าสิ่งก่อสร้างไม่ใหญ่โตนักบ้าง มองข้ามกฎระเบียบบ้าง ถือตาม
ประเพณีเดิมที่ปฏิบัติต่อ ๆ กันมาบ้าง”๓๕๑ 
 ๘. การก่อสร้างภายในวัดด าเนินการโดยไม่มีแบบแปลนแผนผังประกอบการก่อสร้าง 
พบว่า “ส่วนมากเจ้าอาวาสคิดเองก าหนดเองสร้างเอง มีงบก็สร้าง มีเจ้าภาพศรัทธาสร้างถวายก็สร้าง 
ไม่มีการก าหนดแผนผังส าหรับการพัฒนาสิ่งปลูกสร้างภายในบริเวณวัด  ไม่มีแบบแปลนอาคารที่จะ
สร้าง ไม่ได้ด าเนินการตามระเบียบของราชการ๓๕๒ ไม่มีความรู้เกี่ยวกับระเบียบปฏิบัติและกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับการก่อสร้าง๓๕๓ เสนาสนะหรือถาวรวัตถุที่ก่อสร้างนั้นจึงไม่ได้แบบไม่ได้แปลน ไม่ได้
มาตรฐาน”๓๕๔  

                                           
    ๓๔๙สัมภาษณ์  พระครูสิริวชิรากร (สมพร อริยปญฺโญ),  เจ้าคณะอ าเภอบ้านแท่น,  จังหวัดชัยภูมิ,             
๕  พฤศจิกายน  ๒๕๕๘.  
    ๓๕๐สัมภาษณ์  พระมหาสมวงษ์ สีลภูโต,  เจ้าคณะอ าเภอเมืองชัยภูมิ,  จังหวัดชัยภูมิ,  ๕  พฤศจิกายน  
๒๕๕๘. 
   ๓๕๑สัมภาษณ์  พระครูสิริวชิรากร (สมพร อริยปญฺโญ),  เจ้าคณะอ าเภอบ้านแท่น,  จังหวัดชัยภูมิ,              
๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๘.  
    ๓๕๒สัมภาษณ์   นางปรีดา ชาติวุฒิ , ผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชัยภูมิ ,               
๒๗  พฤศจิกายน  ๒๕๕๘. 
    ๓๕๓สัมภาษณ์  พระมหาสมวงษ์ สีลภูโต,  เจ้าคณะอ าเภอเมืองชัยภูมิ, จังหวัดชัยภูมิ,  ๕ พฤศจิกายน  
๒๕๕๘. 
    ๓๕๔สัมภาษณ์  พระเทพภาวนาวิกรม (บุญมา ปุญฺญาภิรโต),  เจ้าคณะจังหวัดชัยภูมิ,  ๖  พฤศจิกายน  
๒๕๕๘.       



๒๑๕ 
 

 ๙. งบประมาณก่อสร้าง พบว่า “ในการก่อสร้างนี้ ไม่มีงบสนับสนุนจากทางราชการ หรือ
ถ้ามีบ้างก็น้อยมาก ไม่เพียงพอ วัดต้องจัดหาทุนเอง โดยมากใช้ทุนสนับสนุนจากศรัทธาญาติโยมเป็น
หลัก”๓๕๕ 
 ๑๐. ระบบการควบคุมเงินวัดยังไม่รัดกุมเท่าที่ควร พบว่า “บางวัดมีระบบการควบคุมเงิน
วัดยังไม่ค่อยรัดกุมดีเท่าท่ีควร ท าให้เกิดความไม่ชัดเจน ไม่โปร่งใส ไม่เปิดเผย ไม่ปรากฏที่มาที่ไป ไม่มี
การชี้แจงรายละเอียดของการใช้จ่าย จะรู้ก็คือรู้ว่าเงินหมดแล้ว ซึ่งเป็นเหตุน าไปสู่ความขัดแย้งภายใน
วัดระหว่างเจ้าอาวาส คณะกรรมการ และชุมชน”๓๕๖ 
 ๑๑. ขาดรูปแบบและระบบกลไกด้านสาธารณสงเคราะห์ พบว่า “ด้านการสาธารณสงเคราะห์นี้ 
บางครั้งก็ดูเหมือนต่างคนต่างท าตามประเพณีที่สืบ ๆ ต่อกันมา ไม่มีการวางระบบกลไกในการก ากับดูแลแต่
อย่างใด ใครสามารถท าได้แค่ไหนก็ท าแค่นั้น ไม่มีการติดตามประเมินผลใด ๆ”๓๕๗    
 สรุปได้ว่า ปัญหาและอุปสรรคท่ีเกิดจากปัจจัยภายใน ได้แก่ การขาดความเข้มงวดในการ
ควบคุมดูแลจริยาวัตร ส่วนปัญหาและอุปสรรคที่เกิดจากภายนอก ได้แก่ มีความรู้ในวิชาการสมัยใหม่น้อย 
ความสนใจในการเรียนบาลี-นักธรรมของพระภิกษุสามเณรน้อยลง ความไม่สะดวกในการเดินทางของนักเรียน 
สถานศึกษาบาลีนักธรรมของสงฆ์ในเขตมีน้อย พระสังฆาธิการขาดความรู้ที่ถูกต้องในการปฏิบัติงานการศึกษา
สงเคราะห์ การด าเนินการก่อสร้างที่ยังไม่เป็นระบบไม่สอดคล้องกับหลักพระธรรมวินัย ไม่มีแบบการก่อสร้าง 
ขาดงบประมาณในการก่อสร้าง ระบบการเงินของวัดยังไม่ชัดเจนรัดกุม ขาดรูปแบบและกลไกด้านสาธารณ
สงเคราะห์   
 ปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานของพระสังฆาธิการระดับอ าเภอ จังหวัดบุรีรัมย์   
พบว่า  
 ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดจากปัจจัยภายใน เป็นปัญหาอุปสรรคเฉพาะตัวของเจ้าคณะ
อ าเภอและรองเจ้าคณะอ าเภอผู้ปกครอง พบว่า เจ้าคณะอ าเภอและรองเจ้าคณะอ าเภอส่วนมาก
ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรการบริหารกิจการคณะสงฆ์ และให้ความร่วมมือในการ

                                           
    ๓๕๕สัมภาษณ์  พระเทพภาวนาวิกรม (บุญมา ปุญฺญาภิรโต),  เจ้าคณะจังหวัดชัยภูมิ,  ๖  พฤศจิกายน  
๒๕๕๘.       
    ๓๕๖สัมภาษณ์  พระครูสิริวชิรากร (สมพร อริยปญฺโญ),  เจ้าคณะอ าเภอบ้านแท่น,  จังหวัดชัยภูมิ,            
๕  พฤศจิกายน  ๒๕๕๘. 
    ๓๕๗สัมภาษณ์  พระครูสิริวชิรากร (สมพร อริยปญฺโญ),  เจ้าคณะอ าเภอบ้านแท่น,  จังหวัดชัยภูมิ,              
๕  พฤศจิกายน  ๒๕๕๘. 



๒๑๖ 
 

ควบคุมและส่งเสริมกิจการคณะสงฆ์เป็นอย่างดี  แต่ขาดงบประมาณในการด าเนินการและ
สนับสนุน๓๕๘ 
 ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดจากปัจจัยภายนอก เป็นปัญหาอุปสรรคที่เกิดจากทรัพยากร
ทางการบริหารและปัจจัยภายนอกอ่ืน ๆ พบว่า   
 ๑. กรรมการวัดไม่ยอมรับเจ้าอาวาสบางรูปจึงไม่ให้ความร่วมมือเจ้าคณะเจ้าคณะอ าเภอมี
การแนะน าเจ้าอาวาสและกรรมการวัดให้ด าเนินการน าเงินของวัดเปิดบัญชีธนาคารฝากเป็นเงินของ
สงฆ์มีกรรมการรับผิดชอบเบิกจ่ายให้ชัดเจนโดยต้องมีเจ้าอาวาสร่วมเป็นกรรมการอยู่ด้วย และการ
เบิกจ่ายทุกครั้งต้องมีเจ้าอาวาสเซ็นชื่อรับรู้ด้วยทุกครั้ง ไม่ใช่เฉพาะกรรมการวัดเท่านั้นเป็นผู้มีอ านาจ
ด าเนินการ แต่ความร่วมมือในการปฏิบัติตามจะเกิดมีข้ึนเฉพาะวัดที่มีเจ้าอาวาสเป็นพระเถระผู้ใหญ่มี
อายุพรรษามีความสามารถที่คณะกรรมการยอมรับได้ แต่วัดที่มีเจ้าอาวาสใหม่ ๆ มีอายุพรรษาน้อย
หรือเป็นพระหลวงตามักไม่ได้รับการยอมรับจากคณะกรรมการวัด ก็จะไม่มีการด าเนินการตาม
ข้อแนะน าของเจ้าคณะอ าเภอ๓๕๙  
 ๒. วัดมีพระภิกษุสามเณรจ าพรรษาน้อยลง ไม่มีผู้ดูแลศาสนสมบัติและศาสนสถาน พบว่า 
“ในระยะหลังมานี้ พบวัดจ านวนมากมีพระสงฆ์อยู่จ าพรรษาน้อยมาก ท าให้การดูแลวัดหรือดูแลศา
สนสมบัติมีปัญหา จ าเป็นต้องอาศัยการจัดตั้งไวยาวัจกรเข้ามาช่วยกิจการของ  คณะสงฆ์ในแต่ละ
วัด”๓๖๐  
 ๓. ขาดแคลนบุคลากรทางการศึกษาในเขตปกครอง พบว่า “บางอ าเภอจะมีอุปสรรคใน
เรื่องการศึกษา คือไม่สามารถเปิดโรงเรียนปริยัติสามัญ/บาลี ได้เนื่องจากพ้ืนที่ยังมีข้อจ ากัดด้าน
บุคลากร ผู้สอนมีน้อย เพราะผู้ที่มีความรู้ความสามารถจะไม่ค่อยอยู่ในพ้ืนที่”๓๖๑ 
 ๔. พระภิกษุสามเณรมีทัศนคติที่ไม่ดีต่อการเรียนนักธรรม-บาลี พบว่า “สถานที่เรียนมี
พร้อม ครูสอนมีพร้อม เจ้าคณะอ าเภอสนับสนุนเต็มที่ทุกต าบล ทั้งทุนการศึกษาและรางวัล แต่
นักเรียนมีทัศนคติเก่ียวกับการเรียนนักธรรมบาลีที่แตกต่างออกไป”๓๖๒ 

                                           
    ๓๕๘สัมภาษณ์  พระราชปริยัติกวี (สุพจน์ โชติญาโณ),  เจ้าคณะจังหวัดบุรีรัมย์,  ๑๕  พฤศจิกายน  
๒๕๕๘.      
    ๓๕๙สัมภาษณ์  พระครูนิเทศก์ธรรมคุณ (วินัย ฐานิสฺสโร),  เจ้าคณะอ าเภอโนนดินแดง, จังหวัดบุรีรัมย์,  
๒๐  พฤศจิกายน  ๒๕๕๘. 
     ๓๖๐สัมภาษณ์  พระครูสิริคณารักษ์ (ผล ปิยธมฺโม),  เจ้าคณะอ าเภอประโคนชัย, จังหวัดบุรีรัมย์,               
๑๘  พฤศจิกายน  ๒๕๕๘. 
    ๓๖๑สัมภาษณ์  พระราชปริยัติกวี (สุพจน์ โชติญาโณ),  เจ้าคณะจังหวัดบุรีรัมย์,  ๑๕  พฤศจิกายน  
๒๕๕๘.      



๒๑๗ 
 

 ๕. ครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนบางรูปไม่มีวุฒิครูหรือใบประกอบวิชาชีพจึงไม่สามารถ
ปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษาได้ พบว่า “บางโรงเรียนถามหาวุฒิครูหรือใบประกอบวิชาชีพครูของครู
พระสอนศีลธรรมที่เข้าไปท าการสอนในโรงเรียน เป็นเหตุให้ครูพระสอนศีลธรรมที่ไม่มีวุฒิครูหรือใบ
ประกอบวิชาชีพครูต้องระงับการปฏิบัติหน้าที่สอนในโรงเรียนนั้น ๆ๓๖๓ 
 ๖. ไม่มีนโยบายในการส่งพระสงฆ์เข้าไปสอนหรืออบรมนักเรียนในโรงเรียนที่ชัดเจนและ
หลากหลาย  พระสงฆ์ที่เข้าไปสอนหรืออบบรมนักเรียนในโรงเรียนส่วนมากมักจะได้รับนิมนต์ตาม
โครงการที่ทางโรงเรียนจัดขึ้นเอง คณะสงฆ์ไม่ค่อยมีโครงการที่ต้องส่งพระสงฆ์เข้าไปสอนหรืออบรมใน
โรงเรียนมากนัก นอกจากโครงการพระสอนศีลธรรม๓๖๔ 
 ๗. พระสงฆ์ขาดจิตวิทยาพัฒนาการเด็กและเทคนิควิธีจูงใจให้เด็กร่วมกิจกรรม  พระสงฆ์
ที่เข้าไปสอนหรืออบรมนักเรียนในโรงเรียนส่วนมากยังไม่ประสบผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ โรงเรียน
ก าหนดไว้ เพราะยังขาดจิตวิทยาพัฒนาการเด็กและเทคนิควิธีการจูงใจและควบคุมนักเรียนให้มีส่วน
ร่วมอยู่ในกิจกรรมได้๓๖๕  
 ๘. ไม่มีมาตรการควบคุมการก่อสร้างในที่สาธารณะอย่างเด็ดขาด พบว่า “บางแห่งมีการ
ก่อสร้างเสนาสนะที่พักสงฆ์ในที่สาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาต และเจ้าคณะอ าเภอยังไม่มีมาตรการ
ด าเนินการที่เด็ดขาดกับพระสงฆ์ท่ีก่อสร้างในที่ที่ไม่ได้รับอนุญาต”๓๖๖   
 ๙. การบริหารจัดการเงินวัด  กรรมการวัดมีอ านาจบริหารจัดการเงินวัดเหนือเจ้าอาวาส 
พบว่า “บางวัด กรรมการคฤหัสถ์มีอ านาจเหนือเจ้าอาวาส ไม่ไว้ใจไม่เชื่อใจเจ้าอาวาส จึงเป็นผู้บริหาร
จัดการเงินวัดเบ็ดเสร็จ โดยที่เจ้าอาวาสซึ่งมีอายุพรรษามากไม่มีสิทธิ์มีเสียงอะไรเลย”๓๖๗ 
 ๑๐. ไม่มีการจัดเก็บเอกสารหลักฐานการใช้จ่ายเงิน ไม่จัดท าบัญชีรายรับ -รายจ่าย ไม่
น าส่งส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด หรือน าส่งล่าช้า พบว่า “บางวัดทั้งระดับอ าเภอระดับต าบล

                                                                                                                         
    ๓๖๒สัมภาษณ์  พระราชปริยัติกวี (สุพจน์ โชติญาโณ),  เจ้าคณะจังหวัดบุรีรัมย์,  ๑๕  พฤศจิกายน  
๒๕๕๘.      
    ๓๖๓สัมภาษณ์  พระราชปริยัติกวี (สุพจน์ โชติญาโณ),  เจ้าคณะจังหวัดบุรีรัมย์,  ๑๕  พฤศจิกายน  
๒๕๕๘.      
    ๓๖๔สัมภาษณ์  นายวิยะ ศรีพรหม,  ครูช านาญการพิเศษ,  โรงเรียนบ้านละเวี้ยแปลงคุรุราษฎร์บ ารุง 
อ าเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์,  ๑๘  ธันวาคม  ๒๕๕๘. 
    ๓๖๕สัมภาษณ์  นายวิยะ ศรีพรหม,   ครูช านาญการพิเศษ,  โรงเรียนบ้านละเวี้ยแปลงคุรุราษฎร์บ ารุง 
อ าเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์,  ๑๘  ธันวาคม  ๒๕๕๘. 
    ๓๖๖สัมภาษณ์  นายประสงค์  ทองประ,  นักวิชาการศาสนาช านาญการพิ เศษ ,  ส านักงาน
พระพุทธศาสนาจังหวัดบุรีรัมย์,  ๒๗  ธันวาคม  ๒๕๕๘.    
    ๓๖๗สัมภาษณ์  พระครูนิเทศก์ธรรมคุณ (วินัย ฐานิสฺสโร),  เจ้าคณะอ าเภอโนนดินแดง, จังหวัดบุรีรัมย์,  
๒๐  พฤศจิกายน  ๒๕๕๘. 



๒๑๘ 
 

และระดับวัดที่ไม่มีการจัดท าบัญชีรายรับ-รายจ่าย แนะน าไปแล้วก็ไม่ด าเนินการ บางวัดให้เหตุผลว่า
ไม่รู้จะท ายังไงเพราะวัดไม่มีรายได้ไม่มีรายรับ๓๖๘ หรือบางวัดบางอ าเภอไม่มีการจัดเก็บเอกสาร
หลักฐานการใช้จ่ายเงินไว้ จึงเป็นปัญหาถึงคราวต้องส่งรายงานบัญชีรายรับ -รายจ่าย๓๖๙ บางอ าเภอ
น าส่งรายงานล่าช้า ไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด และมีบางวัดที่ยังไม่น าส่งเลย”๓๗๐ 
 ๑๑. การให้บริการ  ขาดการให้บริการที่ดี พบว่า “วัดบางวัดก็ยังมีจุดด้อยเรื่องการอ านวย
ความสะดวกให้กับชาวบ้านหรือชุมชนในการให้บริการยืมพัสดุสิ่งของเครื่องใช้ของวัด”๓๗๑   
 สรุปได้ว่า ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดจากปัจจัยภายใน ขาดงบประมาณในการสนับสนุน
การศึกษาหลักสูตรที่เกี่ยวกับพระสังฆาธิการ ส่วนปัญหาอุปสรคที่เกิดจากปัจจัยภายนอก ได้แก่ การไม่
ยอมรับเจ้าอาวาสในบางพ้ืนที่ การลดจ านวนพระสงฆ์ที่จ าพรรษา ขาดแคลนบุคลารให้ความรู้แต่ละวัด 
ทัศนคติที่ไม่ดีต่อการเรียนบาลี-นักธรรม บางรูปไม่มีวุฒิทางวิชาชีพครูส าหรับพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน 
นโยบายในการให้พระสงฆ์สอนในสถานศึกษายังไม่ชัดเจน ขาดหลักจิตวิทยาการเรียนการสอน ขาดมาตรการ
ในการควบคุมการก่อสร้าง การจัดการเรืองเงินรายได้ของวัดยังไม่ชัดเจน ระบบเอกสารการรับการจ่ายยังไม่
เป็นไปตามระเบียบ การขาดสิ่งอ านวยความสะดวกแก่ญาติโยมในบางวัด 
  ปัญหา อุปสรรคในการปฏิบัติงานด้านการควบคุมและส่งเสริมกิจการคณะสงฆ์ของ
พระสังฆาธิการระดับอ าเภอ จังหวัดสุรินทร์ พบว่า 
  ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดจากปัจจัยภายใน เป็นปัญหาอุปสรรคเฉพาะตัวของเจ้าคณะ
อ าเภอและรองเจ้าคณะอ าเภอผู้ปกครอง พบว่า 
 ๑. เจ้าคณะอ าเภอไม่มีความรู้หรือประสบการณ์หรือไม่ได้ศึกษาสาขาวิชาตรงตามภาระ
งานที่ต้องรับผิดชอบ เช่น เจ้าคณะอ าเภอมีหน้าที่ควบคุมดูแลการศึกษา แต่ส่วนมากไม่ได้ส าเร็จ
การศึกษาสาขาวิชาการบริหารการศึกษา พบว่า “เจ้าคณะอ าเภอเองที่จบตรงแผนกการศึกษามันไม่มี 
ไม่มีหัว ไม่ได้เพาะ ผู้ที่เป็นผู้บริหารการศึกษานี้เขาจะเอาจะเลือกที่จบสายการศึกษานี้แหละ คณบดี
คณะไหนจบสายไหน อะไรอย่างนี้ วิทยาศาสตร์ก็ดูแลวิทยาศาสตร์ ให้มีคนดูแล อันนี้เขาส่งตามนั้น
แหละ เรามัน ๑๐๘ ทุกอย่าง เป็นเจ้าอาวาสต้องเป็นทุกอย่าง อย่างนี้ พันธุ์เดียว โอ้โฮ ยอดจริง ๆ 

                                           
    ๓๖๘สัมภาษณ์  พระครูรัตนญาณวิมล (มนตรี รตนญาโณ),  เจ้าคณะต าบลชุมแสง เลขานุการเจ้าคณะ
อ าเภอกระสัง, จังหวัดบุรีรัมย์,   ๒๒  พฤศจิกายน  ๒๕๕๘. 
    ๓๖๙สัมภาษณ์  นายประสงค์  ทองประ,  นักวิชาการศาสนาช านาญการพิ เศษ ,  ส านักงาน
พระพุทธศาสนาจังหวัดบุรีรัมย์,  ๒๗  ธันวาคม  ๒๕๕๘.    
    ๓๗๐สัมภาษณ์  พระครูรัตนญาณวิมล (มนตรี รตนญาโณ),  เจ้าคณะต าบลชุมแสง เลขานุการเจ้าคณะ
อ าเภอกระสัง,  จังหวัดบุรีรัมย์,  ๒๒  พฤศจิกายน  ๒๕๕๘. 
    ๓๗๑สัมภาษณ์  นายประสงค์  ทองประ,  นักวิชาการศาสนาช านาญการพิ เศษ ,  ส านักงาน
พระพุทธศาสนาจังหวัดบุรีรัมย์,  ๒๗  ธันวาคม  ๒๕๕๘.    



๒๑๙ 
 

พระ เออ ไม่ต้องไปเรียนอะไร แต่รู้เกือบหมด  เราจึงไม่สมดุลกันไง บางองค์ก็เด่นไป บางองค์ก็ด้อยไป 
ไปเฉลี่ยเจือจานกันก็คงพอได้กินด้วยกัน พอได้อ่ิม มันไม่ได้ตรงตามนั้น..  แม้แต่มหาวิทยาลัยเราก็
บรรจุยังไม่ตรงเลย แต่ก่อนอนุโลม ใช่ไหม แต่เดี๋ยวนี้ต้องตรงสาย นี้  แต่พระเรามันไม่ตรงสายเลย มา
ทุกสาย ได้ทุกสาย อย่างเจ้าคณะอ าเภอนี่ตรงที่ไหนล่ะ เจ้าคณะต าบลตรงที่ไหนล่ะ แล้วก็องค์คุณของ
ความเป็นเจ้าอาวาสนี่ รู้ไหมในพระไตรปิฎก คุณสมบัติของเจ้าอาวาส  เพราะฉะนั้น ที่ส าคัญต้อง
บรรจุให้ถูก ต้องพัฒนาพระสังฆาธิการให้ถูกให้ได้ ให้มีคุณสมบัติตามนั้น”๓๗๒ 
 ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดจากปัจจัยภายนอก เป็นปัญหาอุปสรรคที่เกิดจากทรัพยากร
ทางการบริหารและปัจจัยภายนอกอ่ืน ๆ พบว่า   
 ๑. ขาดการด าเนินการอย่างต่อเนื่อง ไม่ค่อยมีการติดตามงานและการสานงานอย่าง
ต่อเนื่อง พบว่า “การติดตามงานนี้เราไม่ค่อยมี  การวางแผนรวมกันก็มีบ้าง เวลาเราประชุมกันเรา
ประกาศว่า ปีนี้จะมาพระราชทานพัดที่วัดนั้นวัดนี้ ขอให้เราช่วยกัน ก็มีประชุมกัน ประชุมกันบางที
ครั้งเดียว นี้แหละ ไม่ต่อเนื่อง ประชุมครั้งเดียว  แต่ว่าทางบ้านเมืองเขา หนึ่งครั้ง สองครั้ง สามครั้ง 
สองสามครั้งก็มี มีการติดตาม มีความต่อเนื่อง และก็มอบหมายใครก็ชัดเจน เมื่อถึงเวลาก็เรียกประชุม
ติดตามสอบถาม ถึงไหนแล้ว พวกเขารู้สึกจะรวดเร็วดี แต่ของเราไม่ค่อยได้อย่างนั้น ไม่ค่อยได้ แต่ก็มี
การทบทวนกันบ้างเหมือนกัน มี เท่าที่สังเกตดูที่ผ่าน ๆ มา แต่ถ้าล าพังพวกเรานี้ ครั้งเดียวเท่านั้น
แหละ แต่รวมฝ่ายบ้านเมืองด้วยก็น่าจะดี เขาจะให้ใครที่รับผิดชอบนี้ก็พร้อม”๓๗๓  
 ๒. ขาดแรงจูงใจในการเรียนนักธรรม -บาลี  พระภิกษุสามเณรมีความสนใจศึกษา
นักธรรม-บาลีน้อย พบว่า “การศึกษานักธรรม-บาลีในยุคปัจจุบันมีพระภิกษุสามเณรที่ยังท าการเรียน
การสอนอยู่น้อยมาก เนื่องจากพระภิกษุสามเณรมุ่งแต่จะศึกษาทางโลกซึ่งแต่ละท่านจะมีเหตุผลใน
การไม่เรียนแตกต่างกันออกไป”๓๗๔ 
 ๓. ขาดแคลนทรัพยากรทางการศึกษา เช่น ครู งบประมาณ และการบริหารจัดการ พบว่า 
“บางวัดในชนบทที่เจ้าอาวาสสอบได้นักธรรมชั้นตรี ไม่มีการเรียนการสอน นักเรียนต้องอ่านหนังสือ

                                           
     ๓๗๒สัมภาษณ์  พระธรรมโมลี ดร. (ทองอยู่ ณาณวิสุทฺโธ),  ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๑, วัดศาลาลอย 
พระอารามหลวง จังหวัดสุรินทร์,  ๒๑  ธันวาคม  ๒๕๕๘. 
    ๓๗๓สัมภาษณ์  พระธรรมโมลี ดร. (ทองอยู่ ณาณวิสุทฺโธ),  ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๑, วัดศาลาลอย 
พระอารามหลวง จังหวัดสุรินทร์,  ๒๑  ธันวาคม  ๒๕๕๘. 
    ๓๗๔สัมภาษณ์  พระโสภณปริยัตยาภรณ์ (ฉัตต์ สจฺจวโร) ,  เจ้าคณะจังหวัดสุรินทร์,  ๒๔  ธันวาคม  
๒๕๕๘.     



๒๒๐ 
 

ศึกษาด้วยตนเอง  เพราะไม่มีครูสอน ไม่มีการบริหารจัดการ ไม่มีการสนับสนุนด้านทรัพยากร เช่น 
งบประมาณในการด าเนินการ การจ้างครู การจัดหาครู”๓๗๕ 
 ๔.  ไม่มีการสนับสนุนที่ชัดเจน ระดับอ าเภอไม่มีการสนับสนุนและติดตามงานให้เห็นอย่าง
เป็นรูปธรรม พบว่า “อ าเภอส่งเสริมสนับสนุนเชิงนโยบาย ไม่มีการปฏิบัติให้เห็นเป็นรูปธรรมในการ
ติดตามอย่างใกล้ชิด๓๗๖  ไม่มีการสนับสนุนด้านทรัพยากร เพราะแต่ละอ าเภอก็มีไม่เหมือนกัน ต่าง
ด าเนินการตามอัตภาพ และต้องอาศัยความร่วมมือจากเจ้าคณะพระสังฆาธิการในเขตปกครอง”๓๗๗ 
 ๕. เจ้าอาวาสไม่มีความรู้ความเข้าใจและความสามารถด้านการเงิน-การบัญชี พบว่า  
“เจ้าอาวาสไม่มีความรู้เรื่องการเงินการบัญชี เป็นเหตุให้ไม่มีการจัดท าบัญชีรายรับ -รายจ่ายของวัด 
และไม่ได้จัดท าและจัดเก็บเอกสารการใช้จ่ายเงินไว้ เมื่อเวลาต้องส่งบัญชีรายงานรายรับ -รายจ่าย
ให้แก่ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดจึงไม่สามารถด าเนินการจัดส่งได้ หรือท าให้มีการด าเนินการ
จัดส่งล่าช้า”๓๗๘   
 ๖. เจ้าอาวาสจัดท าบัญชีรายรับ-รายจ่ายไม่เป็น พบว่า “  เจ้าอาวาสบางวัดจัดท าบัญชี
รายงานรายรับ-รายจ่ายไม่เป็น ท าให้เกิดความล่าช้า ส่งไม่ทันตามก าหนด เจ้าหน้าที่ส านักงาน
พระพุทธศาสนาจังหวัดและพระเลขานุ การเจ้าคณะอ าเภอต้องลงพ้ืนที่ ช่วยด าเนินการจึง
เรียบร้อย”๓๗๙ 
 ๗. ขาดงบประมาณด าเนินการ พบว่า “คณะสงฆ์เอาใจใส่ด าเนินงานด้านสาธารณ
สงเคราะห์เป็นอย่างดี ได้รับความร่วมมือจากทั้งพระสงฆ์และชาวบ้าน แต่บางครั้งก็จ าเป็นต้องมีต้อง
ใช้งบประมาณในการขับเคลื่อนงาน เมื่องบประมาณกลางในการด าเนินการเพ่ือประสานงานทุก          
ภาคส่วนไม่มี ก็ท าให้การขับเคลื่อนงานนี้ได้ผลไม่ดีเท่าที่ควร และด าเนินไปไม่เรียบร้อย”๓๘๐ 
 

                                           
    ๓๗๕สัมภาษณ์  พระครูสิริพรหมสร (สมพงษ์ พฺรหฺมสโร),  เจ้าคณะอ าเภอท่าตูม, จังหวัดสุรินทร์,             
๒๘  พฤศจิกายน  ๒๕๕๘. 
 ๓๗๖สัมภาษณ์  พระครูอุดรประชานุกูล (สมอาจ สกฺโก),  เจ้าคณะต าบลแกใหญ่,  อ าเภอเมืองสุรินทร์ 
จังหวัดสุรินทร์,  ๑  ธันวาคม  ๒๕๕๘.  
    ๓๗๗สัมภาษณ์  พระครูรัตนธรรมานุรักษ์ (ภูชิต ยสินฺธโร),  รองเจ้าคณะอ าเภอรัตนบุรี, จังหวัดสุรินทร์,  
๒๗ พฤศจิกายน  ๒๕๕๘. 
    ๓๗๘สัมภาษณ์  พระครูสิริพรหมสร (สมพงษ์ พฺรหฺมสโร),  เจ้าคณะอ าเภอท่าตูม,  จังหวัดสุรินทร์,            
๒๘  พฤศจิกายน  ๒๕๕๘. 
    ๓๗๙สัมภาษณ์  นายเพทาย สดทรงศิลป์,  ผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุรินทร์,              
๑๗ธันวาคม  ๒๕๕๘. 
    ๓๘๐สัมภาษณ์  นายเอือก มีแก้ว,  ก านันต าบลนาดี,  อ าเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์,  ๘  ธันวาคม  
๒๕๕๘.     



๒๒๑ 
 

 สรุปได้ว่า ปัญหาและอุปสรรคที่ เกิดจากปัจจัยภายใน ได้แก่ เจ้าคณะอ าเภอมีความรู้
ความสามารถไม่ตรงตามภาระงานที่ปฏิบัติหรือรับผิดชอบ ส่วนปัญหาและอุปสรรคที่เกิดจากปัจจัยภายนอก 
ได้แก่ การขาดความต่อเนื่องในการติดตามหรือประสานการปฏิบัติงาน แรงจูงใจในการเรียนนักธรรม-บาลี
ลดลง ขาดแคลนครูสอนบาลี-นักธรรม ระบบการสนับสนุนด้านต่าง ๆ ยังไม่ชัดเจน เจ้าอาวาสขาดความรู้
ความเข้าใจด้านการเงิน การบัญชี จัดท าบัญชีรายรับ-รายจ่ายไม่เป็น ขาดงบประมาณในการขับเคลื่อนงาน
ด้านสาธารณสงเคราะห์  

 สรุปสภาพปัจจุบัน และปัญหาอุปสรรคการปฏิบัติงานด้านการควบคุมและส่งเสริม
กิจการคณะสงฆ์ของพระสังฆาธิการระดับอ าเภอในเขตการปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๑ 
 สภาพการปฏิบัติงานด้านการควบคุมและส่งเสริมกิจการคณะสงฆ์ของพระสังฆาธิการ
ระดับอ าเภอในเขตการปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๑  ผลจากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญในการ
สัมภาษณ์ พบว่า  เจ้าคณะอ าเภอและรองเจ้าคณะอ าเภอได้ให้ความส าคัญ มีความตั้งใจมุ่งมั่นทุ่มเท
เสียสละปฏิบัติหน้าที่ในการควบคุมและส่งเสริมให้เจ้าคณะต าบลและเจ้าอาวาสได้ด าเนินการกิจการ
คณะสงฆ์ทุกด้านอย่างเต็มที่โดยมิได้ค านึงถึงค่าตอบแทนหรือประโยชน์ส่วนตนใด ๆ แม้จะมีอุปสรรค
ในตัวเจ้าคณะพระสังฆาธิการทุกระดับอยู่บ้าง เช่น อายุสูงวัย สุขภาพกาย มีความรู้ความเข้าใจ
วิชาการสมัยใหม่และประสบการณ์ด้านการบริหารไม่มากเท่าที่ควร ท าให้ไม่สามารถน ามาประยุกต์ใช้
ในการบริหารปกครองได้ดีมากนัก แต่ส่วนมากก็พยายามศึกษาหาความรู้และได้รับการอบรมสัมมนา
เพ่ิมเติมเพ่ือน าความรู้และประสบการณ์มาปรับใช้ในการบริหารควบคุมและส่งเสริมกิจการคณะสงฆ์
ให้ได้ผลดี ทุกฝ่ายมีความเข้าใจและร่วมมือกันดีทั้งระดับวัด ต าบล อ าเภอ และชุมชนหมู่บ้านในการ
บ ารุงรักษากิจการพระพุทธศาสนาให้มั่นคง งานคณะสงฆ์ที่สามารถด าเนินการได้เด่นชัดทั่วไป คือ 
การศาสนศึกษาและการเผยแผ่  อุปสรรคส าคัญในการควบคุมและส่งเสริมกิจการคณะสงฆ์คือขาด
แคลนทรัพยากรการบริหารทั้งคนที่มีความรู้ความสามารถ วัสดุอุปกรณ์ที่มีคุณภาพเพียงพอ 
งบประมาณในการขับเคลื่อนและด าเนินการกิจการคณะสงฆ์ทั้ง ๖ ด้าน     
 ปัญหาอุปสรรคที่มีผลกระทบต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการควบคุมและส่งเสริม
กิจการคณะสงฆ์ทั้ง ๖ ด้านของพระสังฆาธิการระดับอ าเภอในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๑ สรุปได้
ดังนี้ 
 ๑. เจ้าคณะอ าเภอไม่มีความรู้หรือประสบการณ์หรือไม่ได้ศึกษาสาขาวิชาตรงตามภาระ
งานที่ต้องรับผิดชอบ เช่น เจ้าคณะอ าเภอมีหน้าที่ควบคุมดูแลการศึกษา แต่ส่วนมากไม่ได้ส าเร็จ
การศึกษาสาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
 ๒. เจ้าคณะอ าเภอขาดความเข้มงวดในการควบคุมดูแลจริยาวัตรของพระสงฆ์อย่าง
ใกล้ชิด  ซึ่งมีปัญหาปรากฏอยู่บ่อย ๆ เช่น มีพระภิกษุสามเณรประพฤติผิดพระธรรมวินัย ซึ่งส่งผลให้
ชาวโลกติเตียน แต่ไม่ได้รับการแก้ไขปัญหาเหล่านี้อย่างจริงจัง 
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 ๓. ขาดการด าเนินการอย่างต่อเนื่อง ไม่ค่อยมีการติดตามงานและการสานงานอย่าง
สม่ าเสมอ  ไม่มีการสนับสนุนที่ชัดเจน ระดับอ าเภอไม่มีการสนับสนุนและติดตามงานให้เห็นอย่างเป็น
รูปธรรม 
 ๔. วัดมีพระภิกษุสามเณรจ าพรรษาน้อยลง ไม่มีผู้ช่วยดูแลรักษาศาสนสมบัติ 
 ๕. ไม่มีระบบและกลไกการจัดการศึกษาหลักสูตรส าหรับพระสังฆาธิการโดยเฉพาะ   
 ๖. เจ้าคณะต าบลและเจ้าอาวาสมีความรู้ความเข้าใจหลักวิชาการสมัยใหม่น้อย ไม่
สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการปกครองได้  และไม่เข้าใจงานการศึกษาสงเคราะห์อย่างถูกต้องท าให้
เกิดมีการต่อต้าน  ทั้งไม่มีความรู้เกี่ยวกับระเบียบปฏิบัติและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้าง ไม่มี
ความรู้ความเข้าใจและความสามารถด้านการเงิน-การบัญชี จัดท าบัญชีรายรับ-รายจ่ายไม่เป็น 
 ๗. พระภิกษุสามเณรมีทัศนคติที่ไม่ดีต่อการเรียนนักธรรม-บาลี  ขาดแรงจูงใจในการเรียน
นักธรรม-บาลี  พระภิกษุสามเณรมีความสนใจศึกษานักธรรม -บาลีน้อยลง  สถานศึกษาใน            
เขตปกครองมีเหลือน้อย  การคมนาคมของนักเรียนไม่สะดวก บางต าบลมีสถานที่เรียน มีครูสอน          
แต่ไม่มีนักเรียน เพราะนักเรียนในวัดชนบทไม่สะดวกในการเดินทางไปเรียนที่ต าบล และต าบล
ด าเนินการได้ไม่เต็มที่ เพราะไม่มีความสะดวกเรื่องยานพาหนะ   
 ๘. ขาดเอกภาพในการเผยแผ่ธรรมของคณะสงฆ์  ซึ่งมีการเผยแผ่ไปคนละทิศละทางตาม
ลักษณะการสอนที่แตกแยกออกไปเป็นสายเป็นกลุ่มเป็นอาจารย์  และไม่มีนโยบายในการส่งพระสงฆ์
เข้าไปสอนหรืออบรมนักเรียนในโรงเรียนที่ชัดเจนและหลากหลาย  พระสงฆ์ท่ีเข้าไปสอนหรืออบบรม
นักเรียนในโรงเรียนส่วนมากมักจะได้รับนิมนต์ตามโครงการที่ทางโรงเรียนจัดขึ้นเองทั้งพระสงฆ์ที่เข้า
ไปสอนในโรงเรียนยังขาดจิตวิทยาพัฒนาการเด็กและเทคนิควิธีจูงใจให้เด็กร่วมกิจกรรม  ครูพระสอน
ศีลธรรมในโรงเรียนบางรูปไม่มีวุฒิครูหรือใบประกอบวิชาชีพจึงไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษา
ได้ เพราะโรงเรียนบางโรงต้องการวุฒิครูหรือใบประกอบวิชาชีพครูของครูพระสอนศีลธรรมที่เข้าไปท า
การสอนในโรงเรียน  
 ๙. คณะสงฆ์ไม่มีมาตรการควบคุมส่งเสริมด้านการก่อสร้างที่ชัดเจน เช่น ให้วัดด าเนินการ
จัดหาแบบแปลนก่อสร้างเอง โดยไม่มีรูปแบบหรือแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน  ไม่มีมาตรการควบคุมการ
ก่อสร้างในที่สาธารณะอย่างเด็ดขาด ยังมีการก่อสร้างเสนาสนะที่พักสงฆ์ในที่สาธารณะโดยไม่ได้รับ
อนุญาต  การด าเนินการก่อสร้างไม่เป็นไปตามพระธรรมวินัย กฎหมาย กฎระเบียบ  มหาเถรสมาคม  
หรือไม่เอ้ือเฟ้ือค าแนะน าของผู้บังคับบัญชาที่เป็นไปโดยชอบด้วยธรรมวินัยและกฎระเบียบ   การ
ก่อสร้างโดยไม่มีแบบแปลนแผนผังประกอบการก่อสร้าง ไม่ได้ด าเนินการตามระเบียบของราชการ 
 ๑๐. ระบบการควบคุมเงินวัดยังไม่รัดกุมเท่าที่ควร เช่น บางวัดมีระบบการควบคุมเงินวัด
ยังไม่ค่อยรัดกุมดีเท่ าที่ควร ท าให้ เกิดความไม่ชัดเจน ไม่โปร่งใส   การบริหารจัดการเงินวัด           
บางวัดกรรมการวัดมีอ านาจบริหารจัดการเงินวัดเหนือเจ้าอาวาส  ทั้ง ไม่มีการจัดเก็บเอกสารหลักฐาน
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การใช้จ่ายเงิน ไม่จัดท าบัญชีรายรับ-รายจ่าย ไม่น าส่งส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด หรือน าส่ง
ล่าช้า 
 ๑๑. ขาดรูปแบบและระบบกลไกด้านสาธารณสงเคราะห์ บางครั้งดูเหมือนต่างคนต่างท า
ตามประเพณีที่สืบ ๆ ต่อกันมา   และบางวัดยังด้อยในเรื่องการอ านวยความสะดวกให้กับชาวบ้าน
หรือชุมชนในการให้บริการยืมพัสดุสิ่งของเครื่องใช้ของวัด 
 ๑๒. ขาดแคลนทรัพยากรทางการศึกษา เช่น  ครู  เงิน  และการบริหารจัดการ              
ขาดแคลนนักเรียนและครูสอนทั้งแผนกธรรมแผนกบาลี  และยังขาดงบประมาณในการด าเนินการ
กิจการคณะสงฆ์ทั้ง ๖ ด้าน 
 ๑๓. การด าเนินการตามระเบียบปฏิบัติของทางราชการ เช่น การได้รับสถานภาพเป็นวัดที่
ถูกต้องล่าช้า มีผลกระทบต่อการจัดการทรัพย์สินของวัด ซึ่งมีบางวัดที่ด าเนินการขอจัดตั้งวัดมานาน
มาก แต่ก็ยังไม่ได้รับการจัดตั้งให้เป็นวัดที่ถูกต้องตามกฎหมาย   
 ๑๔. กรรมการวัดไม่ยอมรับเจ้าอาวาสบางรูปที่มีอายุพรรษาน้อยหรือเป็นพระหลวงตา    
จึงไม่ให้ความร่วมมือกับเจ้าคณะอ าเภอในการแก้ปัญหาความขัดแย้งเรื่องการบริหารจัดการเงินวัด 
 ๓) ด้านการระงับอธิกรณ์ชั้นเจ้าคณะต าบล   
 จากการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) ซึ่งผู้ให้ข้อมูล
ส าคัญ (Key Informants) ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพปัญหาด้านการระงับอธิกรณ์ชั้นเจ้าคณะต าบล 
โดยมีสาระส าคัญดังนี้ 
 สภาพการปฏิบัติงาน 
 ระงับอธิกรณ์ก็คือการยุติเรื่องราว การปิดคดีความข้อขัดแย้ง เจ้าคณะอ าเภอด าเนินการ
ให้เรื่องราวที่เป็นปัญหาพิพาทกันสิ้นสุดลง อ านาจหน้าที่ในการระงับอธิกรณ์นี้ก็จะมีตั้งแต่เจ้าคณะ
จังหวัดลงไปถึงเจ้าคณะอ าเภอ ส่วนวินิจฉัยก็คือการพิจารณาตัดสินว่าถูกว่าผิด เป็นการที่เจ้าคณะ
อ าเภอต้องวินิจฉัยเกี่ยวกับค าอุทธรณ์ ค าสั่ง หรือค าวินิจฉัยที่ได้ด าเนินการมาในชั้นต้นคือชั้นเจ้าคณะ
ต าบลนั่นเอง๓๘๑  เจ้าคณะพระสังฆาธิการต้องรู้หน้าที่ต้องรู้พระราชประสงค์ว่า “ขอพระคุณจงรับธุระ
พระพุทธศาสนาเป็นภาระสั่งสอนระงับอธิกรณ์อนุเคราะห์พระเณรในอาราม” ต้องท าให้ได้ทั้ง ๔ ข้อ 
ต้องสนองพระเดชพระคุณในหลวงให้ได้ โดยเฉพาะเรื่องอธิกรณ์ เจ้าคณะต้องศึกษาเรื่องอธิกรณ์เรื่อง
พระวินัย ต้องช าระอธิกรณ์เป็น เมื่อได้รับแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการช าระอธิกรณ์จะต้องท าได้๓๘๒  
อธิกรณ์เกิดขึ้นในวัดเจ้าอาวาสต้องจัดการให้เรียบร้อย อธิกรณ์เกิดขึ้นในต าบลเจ้าคณะต าบลต้อง

                                           
    ๓๘๑สัมภาษณ์  พระธรรมโมลี ดร. (ทองอยู่ ณาณวิสุทฺโธ),  ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๑, วัดศาลาลอย 
พระอารามหลวง จังหวัดสุรินทร์,  ๒๑  ธันวาคม  ๒๕๕๘. 
    ๓๘๒สัมภาษณ์   พระราชวิมลโมลี (ด ารง ทิฏฺฐธมฺโม),  เจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมา,   จังหวัด
นครราชสีมา,  ๑๖  พฤศจิกายน  ๒๕๕๘. 
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จัดการให้เรียบร้อย อธิกรณ์เกิดขึ้นในอ าเภอเจ้าคณะอ าเภอต้องจัดการให้เรียบร้อย ถ้าอธิกรณ์นั้นสุด
ความสามารถของเจ้าคณะอ าเภอที่จะจัดการได้ จึงส่งต่อถึงระดับจังหวัดเพ่ือด าเนินการให้เรียบร้อย
ต่อไป๓๘๓   
  พระสังฆาธิการระดับอ าเภอในเขตการปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๑  หลายรูปยึดพระธรรม
วินัยอย่างมั่นคง๓๘๔ เด็ดขาดมาก สุดยอด และเป็นคณะกรรมการระดับจังหวัดเวลามีอธิกรณ์เกิดขึ้น
ทุกครั้ง การระงับอธิกรณ์เน้นการแก้ปัญหาโดยละมุนละม่อม มีการประสานงานความร่วมมือจากทาง
ราชการเพ่ือการมีส่วนร่วมในการไกล่เกลี่ยแก้ปัญหา เช่น อ าเภอ ส านักงานพระพุทธศาสนา
มีการตั้งคณะกรรมการวินิจฉัยอธิกรณ์  มีพระวินยาธิการช่วยงาน ๓๘๖  มีการด าเนินการตาม
กระบวนการขั้นตอนและมีการยืดหยุ่น๓๘๗ ใช้หลักเมตตาและพระธรรมวินัยในการแก้ปัญหา๓๘๘ มีการ
ด าเนินการอย่างใกล้ชิด๓๘๙  ท าให้การด าเนินการเป็นไปด้วยความราบรื่น๓๙๐  ปัญหาอธิกรณ์เป็นเรื่อง
ละเอียดอ่อน บางเรื่องเป็นเรื่องใหญ่ มีความซับซ้อน๓๙๑  ถึงขั้นขาดจากความเป็นพระเป็นสามเณร 
แต่บางเรื่องที่ไม่ถึงกับเป็นเรื่องเมถุนธรรม คณะสงฆ์ก็จะด าเนินการโดยใช้หลักความรักความสามัคคี 
หลักกฎหมาย หลักพระธรรมวินัยเข้ามาช่วยแก้ไขปัญหา ไม่ท าให้ภาพออกมาไม่ดี จะท าเรื่องใหญ่ ๆ 
ให้เป็นเรื่องเล็ก ท าเรื่องหนัก ๆ ให้เป็นเรื่องเบา ไม่ให้เสียอกเสียใจทั้งสองฝ่าย เรียกว่า “บัวไม่ให้ช้ า 

                                           
    ๓๘๓สัมภาษณ์  พระราชปริยัติกวี (สุพจน์ โชติญาโณ),  เจ้าคณะจังหวัดบุรีรัมย์,  ๑๕  พฤศจิกายน  
๒๕๕๘.      
    ๓๘๔สัมภาษณ์  นายเพทาย สดทรงศิลป์,  ผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุรินทร์,            
๑๗ ธันวาคม  ๒๕๕๘. 
    ๓๘๕สัมภาษณ์   นางปรีดา ชาติวุฒิ ,  ผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชัยภูมิ ,                  
๒๗ ธันวาคม  ๒๕๕๘. 
    ๓๘๖สัมภาษณ์  พระครูศรีปริยัตยารักษ์ (ประสงค์ กิตฺติปญฺโญ),  เลขานุการเจ้าคณะอ าเภอเมือง
นครราชสีมา, จังหวัดนครราชสีมา,  ๑๕  ธันวาคม  ๒๕๕๘.    
    ๓๘๗สัมภาษณ์  พระมหาสมวงษ์ สีลภูโต,  เจ้าคณะอ าเภอเมืองชัยภูมิ,  จังหวัดชัยภูมิ,  ๕ พฤศจิกายน    
๒๕๕๘. 
    ๓๘๘สัมภาษณ์  พระเทพภาวนาวิกรม (บุญมา ปุญฺญาภิรโต),  เจ้าคณะจังหวัดชัยภูมิ,  ๖  พฤศจิกายน  
๒๕๕๘.       
    ๓๘๙สัมภาษณ์  นายเพทาย สดทรงศิลป์,  ผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุรินทร์,            
๑๗ ธันวาคม  ๒๕๕๘. 
    ๓๙๐สัมภาษณ์   นายประสงค์  ทองประ,  นักวิชาการศาสนาช านาญการพิ เศษ, ส านั กงาน
พระพุทธศาสนาจังหวัดบุรีรัมย์,  ๒๗  ธันวาคม  ๒๕๕๘.    
    ๓๙๑สัมภาษณ์  นายเพทาย สดทรงศิลป์,  ผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุรินทร์,            
๑๗ ธันวาคม  ๒๕๕๘. 



๒๒๕ 
 

น้ าไม่ให้ขุ่น” พยายามแก้ไขปัญหาให้ได้ในระดับอ าเภอ เว้นแต่เรื่องนั้นมันเกินกว่าที่เจ้าคณะอ าเภอจะ
ระงับได้ ก็จะส่งเรื่องนั้นไปปรึกษาในระดับจังหวัด มีการน าเรื่องที่สามารถแก้ไขได้และที่แก้ไขไม่ได้ไป
ปรึกษาในระดับจังหวัด ซึ่งระดับจังหวัดจะให้ค าปรึกษาและข้อแนะน า เป็นอย่างดี๓๙๒  อธิกรณ์หรือ
เรื่องร้องเรียนที่ด าเนินการหาข้อยุติเรื่องราวระงับเหตุได้แล้วจะมีการรายงานถึงผู้บังคับบัญชาเพ่ือ
รับทราบตามล าดับชั้นจนถึงระดับจังหวัด๓๙๓  อธิกรณ์ที่มีส่วนใหญ่เป็นเรื่องของการปกครองและ
สาธารณูปการ๓๙๔ มักเป็นเรื่องระหว่างวัดกับบ้าน พระกับชาวบ้าน๓๙๕ ชาวบ้านเอาเปรียบวัด หรือ
บางทีก็วัดเอาเปรียบชาวบ้าน หรือบางทีเจ้าคณะผู้ปกครองก็เป็นซะเอง เช่น พระกับพระ เจ้าคณะ
ต าบลกับพระนวกะ๓๙๖  พระลูกวัดกับเจ้าอาวาสก็มี เรื่องที่ร้องเรียนนั้นเกี่ยวกับความเห็นไม่ตรงกัน
บ้าง  ความขัดแย้งเรื่องผลประโยชน์บ้าง ความต้องการของชาวบ้านในพ้ืนที่บ้าง๓๙๗  เรื่องเงินทองบ้าง 
แย่งที่กันบ้าง มีการปฏิบัติขัดแย้งกันบ้าง๓๙๘ บุกรุกที่ป่าช้าที่สาธารณบ้าง๓๙๙  กินเหล้า เมายาบ้าง๔๐๐ 
กลั่นแกล้งกันบ้าง เรื่องผู้หญิงบ้าง๔๐๑  ยาเสพติดบ้างแต่งเครื่องแบบคฤหัสถ์ออกเที่ยวกลางคืนบ้าง๔๐๒  
การพนันบ้าง๔๐๓ เป็นต้น   

                                           
    ๓๙๒สัมภาษณ์  พระครูสิริวชิรากร (สมพร อริยปญฺโญ),  เจ้าคณะอ าเภอบ้านแท่น,  จังหวัดชัยภูมิ,            
๒๘  พฤศจิกายน ๒๕๕๘. 
    ๓๙๓สัมภาษณ์  พระครูรัตนญาณวิมล (มนตรี รตนญาโณ),  เจ้าคณะต าบลชุมแสง เลขานุการเจ้าคณะ
อ าเภอกระสัง, จังหวัดบุรีรัมย์,  ๒๒  พฤศจิกายน  ๒๕๕๘. 
    ๓๙๔สัมภาษณ์  นายบัญชายุทธ นาคมุจลินทร์,  ผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด
นครราชสีมา,  ๒๒  ธันวาคม  ๒๕๕๘. 
    ๓๙๕สัมภาษณ์  พระครูศรีภาวนาวิสุทธิ์ (ประกอบ ปภงฺกโร),  เจ้าคณะอ าเภอขามสะแกแสง, จังหวัด
นครราชสีมา,  ๑๙  พฤศจิกายน  ๒๕๕๘.     
    ๓๙๖สัมภาษณ์ นายบัญชายุทธ นาคมุจลินทร์,  ผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด
นครราชสีมา,  ๒๒  ธันวาคม  ๒๕๕๘. 
    ๓๙๗สัมภาษณ์  นายวัชรนนท์ มั่นใจ, ปราชญ์ชาวบ้าน,  อ าเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์,  ๒๓ 
ธันวาคม  ๒๕๕๘.   
    ๓๙๘สัมภาษณ์  นายบัญชายุทธ นาคมุจลินทร์,  ผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด
นครราชสีมา,  ๒๒  ธันวาคม  ๒๕๕๘. 
    ๓๙๙สัมภาษณ์  พระครูศรีภาวนาวิสุทธิ์ (ประกอบ ปภงฺกโร),  เจ้าคณะอ าเภอขามสะแกแสง, จังหวัด
นครราชสีมา,  ๑๙  พฤศจิกายน  ๒๕๕๘.     
    ๔๐๐สัมภาษณ์  นายประยงค์ ศรีแก้ว,  ผู้ใหญ่บ้านโคกรัมย์พัฒนา,  อ าเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์,  ๑๐  
ธันวาคม  ๒๕๕๘. 
    ๔๐๑สัมภาษณ์  พระครูรัตนญาณวิมล (มนตรี รตนญาโณ),  เจ้าคณะต าบลชุมแสง เลขานุการเจ้าคณะ
อ าเภอกระสัง, จังหวัดบุรีรัมย์,  ๒๒  พฤศจิกายน  ๒๕๕๘. 



๒๒๖ 
 

 พระสังฆาธิการระดับอ าเภอส่วนมากยังขาดความรู้ความเข้าใจเรื่องอธิกรณ์อยู่มาก        
มีความรู้ด้านกฎหมายบ้านเมืองน้อย สามารถวินิจฉัยตามหลักพระธรรมวินัยและด าเนินการไปตาม
ขั้นตอนได้ แต่ก็ยังมีที่ไม่สอดคล้องกับกฎหมายบ้านเมือง ท าให้มีการวินิจฉัยผิดพลาดกันบ่อย ๔๐๔          
อีกทั้งยังไม่ชัดเจนในเรื่องกฎหมายบ้านเมืองที่มีส่วนเชื่อมโยงกับพระธรรมวินัย เชื่อมโยงกับกฎ             
มหาเถรสมาคม ไม่สามารถตัดสินลงไปว่าใช่หรือไม่ใช่ ถูกหรือไม่ถูก๔๐๕  ส่วนมากมีความสามารถใน
การระงับอธิกรณ์ยังไม่พอ ไม่สามารถระงับเหตุได้ ขาดการเอาใจใส่ ไม่รับผิดชอบปัญหา มักส่งเรื่อง
ต่อให้ระดับจังหวัดด าเนินการ เช่น มีอธิกรณ์บางเรื่องที่ระดับอ าเภอไม่ได้จัดการให้เรียบร้อยเป็น
เวลานานถึง ๗-๘ ปี เป็นภาระของเจ้าคณะจังหวัดต้องด าเนินการต่อ๔๐๖ ที่ส าคัญคือระดับอ าเภอยัง
มองว่าเหมือนลูกในบ้านจึงไม่จัดการ จะอาศัยทางการเจ้าหน้าที่บ้านเมืองเป็นผู้จัดการ๔๐๗  หรืออาศัย
ระดับจังหวัด บางครั้งก็เชิญให้ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเข้าไปร่วมแก้ปัญหาด้วย เหมือนกับว่า
จะหาคนกลางมาช่วยอีกคน  จริง ๆ ถ้าระดับอ าเภอจะตัดสินลงไปก็สามารถกระท าได้ แต่อาศัย
เมตตาธรรมจึงไม่เฆี่ยนไม่ตีลูกตัวเอง ให้คนอ่ืนช่วยจัดการช่วยปรามแทน บางครั้งเจ้าคณะอ าเภอก็อ้าง
ว่าเหมือนเขียนด้วยมือลบด้วยเท้าแล้วไม่ด าเนินการ รอให้พระผู้กระท าผิดมีจิตส านึกแล้วลาออกจาก
ต าแหน่งหรือลาสิกขาไปด้วยตนเอง คณะสงฆ์เหมือนกันอย่างนี้คือมีเมตตา เป็นวัฒนธรรมองค์กรของ
พระสงฆ์๔๐๘  ถ้าเรื่องเล็กน้อย เจ้าคณะอ าเภอจะมอบหมายให้รองเจ้าคณะอ าเภอดูแล หรือเจ้าคณะ
ต าบลผู้ปกครองเขตตามล าดับ๔๐๙  ร่วมกับพระวินยาธิการและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องรับผิดชอบ

                                                                                                                         
    ๔๐๒สัมภาษณ์  นายเสรี อุปถัมภ์,  หัวหน้าศูนย์สมุนไพรตะบัลไพร,  อ าเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์,  
๑๒  ธันวาคม  ๒๕๕๘. 
    ๔๐๓สัมภาษณ์  พระครูสิริคณารักษ์ (ผล ปิยธมฺโม),  เจ้าคณะอ าเภอประโคนชัย, จังหวัดบุรีรัมย์, ๑๘  
พฤศจิกายน  ๒๕๕๘. 
    ๔๐๔สัมภาษณ์  พระธรรมโมลี ดร. (ทองอยู่ ณาณวิสุทฺโธ), ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๑, วัดศาลาลอย 
พระอารามหลวง จังหวัดสุรินทร์,  ๒๑  ธันวาคม  ๒๕๕๘. 
    ๔๐๕สัมภาษณ์   นายวัชรนนท์ มั่นใจ,  ปราชญ์ชาวบ้าน, อ าเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ,                    
๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๘.   
    ๔๐๖สัมภาษณ์  พระโสภณปริยัตยาภรณ์ (ฉัตต์ สจฺจวโร) ,  เจ้าคณะจังหวัดสุรินทร์,  ๒๔  ธันวาคม  
๒๕๕๘.     
    ๔๐๗สัมภาษณ์ พระครูรัตนธรรมานุรักษ์ (ภูชิต ยสินฺธโร), รองเจ้าคณะอ าเภอรัตนบุรี,  จังหวัดสุรินทร์,  
๒๗ พฤศจิกายน  ๒๕๕๘.  
    ๔๐๘สัมภาษณ์   นางปรีดา ชาติวุฒิ ,  ผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชัยภูมิ ,                    
๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๘. 
    ๔๐๙สัมภาษณ์  พระครูศรีภาวนาวิสุทธิ์ (ประกอบ ปภงฺกโร),  เจ้าคณะอ าเภอขามสะแกแสง, จังหวัด
นครราชสีมา,  ๑๙  พฤศจิกายน  ๒๕๕๘.     



๒๒๗ 
 

ด าเนินการในเบื้องต้น๔๑๐  และเปิดโอกาสให้พระสงฆ์และญาติโยมสามารถร้องเรียนหากมีเหตุ  และ
พร้อมพิจารณาให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย  เรื่องร้องเรียนโดยมากมีความซับซ้อนน้อย ปัญหาไม่
มาก๔๑๑  เป็นเรื่องความประพฤตินอกลู่นอกทางฝ่าฝืนพระธรรมวินัยเป็นการส่วนตัวและมีการลงโทษ
โดยเจ้าตัวยอมรับ เช่น แต่งเครื่องแบบคฤหัสถ์ออกเที่ยวในเวลากลางคืนเป็นอาจิณ มีการร้องเรียน
และยอมรับสารภาพ เจ้าคณะให้ลาสิกขาไปบ้าง๔๑๒  เป็นเรื่องทะเลาะวิวาทกันเล็ก ๆ น้อย ๆ สามารถ
ยุติปัญหาได้ภายใน ไม่ต้องถึงกับตั้งคณะกรรมการสอบสวน ไกล่เกลี่ยทั้งสองฝ่ายหาข้อยุติได้บ้าง๔๑๓ 
เป็นเรื่องขัดแย้งกันเพราะเข้าใจผิด สามารถคุยกันได้ตกลงกันได้ยุติเรื่องราวได้ ว่ากล่าวตักเตือนกันได้ 
ให้ปรับปรุงพฤติกรรม ไม่ถึงขั้นให้ออกจากวัดหรือให้ลาสิกขาบ้าง๔๑๔  หรือบางกรณีก็เป็นเรื่อง
พระสงฆ์มีความประพฤติไม่เหมาะสม เช่น กินเหล้า เมายา ชาวบ้านแจ้งผู้ใหญ่บ้านหรือก านัน 
ผู้ใหญ่บ้านหรือก านันแจ้งเจ้าอาวาส สามารถคุยกันได้ยุติได้ โดยการให้ออกไปจากวัด ไม่ถึงขั้นให้ลา
สิกขา เป็นต้นบ้าง แต่กรณีเช่นนี้นาน ๆ จะมีเกิดขึ้นกรณีหนึ่ง ไม่ได้เกิดขึ้นเป็นประจ าบ่อยนัก๔๑๕  
เป็นเรื่องร้องเรียนพระกับสตรีบ้างก็มี เช่น ชาวบ้านร้องเรียนถึงเจ้าคณะต าบลว่ามีเจ้าอาวาสรูปหนึ่งมี
ความประพฤติไม่เหมาะสมมีความเกี่ยวข้องกับสตรีเพศ เจ้าคณะต าบลรับเรื่องร้องเรียนไว้แล้ว
ด าเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง ปรากฏว่าเป็นความจริงตามที่มีการร้องเรียน ต าบลได้ด าเนินการไกล่
เกลี่ยในเบื้องต้น แต่ไม่สามารถไกล่เกลี่ยยุติเรื่องราวได้ จึงส่งเรื่องถึงเจ้าคณะอ าเภอ รองเจ้าคณะ
อ าเภอ พระเลขานุการเจ้าคณะอ าเภอ และพระวินยาธิการได้ลงไปด าเนินการไกล่เกลี่ยจนสามารถยุติ
เรื่องราวได้เพราะพระไม่ได้ผิดถึงขั้นต้องอาบัติหนัก  ส่วนกรณีที่ชาวบ้านไม่ยอมรับ และ ไม่ยอมยุติ
เรื่องราว อ าเภอตรวจสอบแล้วปรากฏว่าไม่ต้องอาบัติร้ายแรง จึงให้พระสละวัดไปอยู่ที่อ่ืนเสีย ส่วนวัด

                                           
    ๔๑๐สัมภาษณ์  พระครูสิริวชิรากร (สมพร อริยปญฺโญ),  เจ้าคณะอ าเภอบ้านแท่น,  จังหวัดชัยภูมิ,              
๕  พฤศจิกายน  ๒๕๕๘. 
    ๔๑๑สัมภาษณ์  นายเพทาย สดทรงศิลป์,  ผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุรินทร์,            
๑๗ ธันวาคม  ๒๕๕๘. 
    ๔๑๒สัมภาษณ์  นายเสรี อุปถัมภ์,  หัวหน้าศูนย์สมุนไพรตะบัลไพร, อ าเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์,  
๑๒  ธันวาคม  ๒๕๕๘. 
    ๔๑๓สัมภาษณ์  พระครูสิริคณารักษ์ (ผล ปิยธมฺโม),  เจ้าคณะอ าเภอประโคนชัย,  จังหวัดบุรีรัมย์,            
๑๘  พฤศจิกายน  ๒๕๕๘. 
    ๔๑๔สัมภาษณ์  นายเอือก มีแก้ว,  ก านันต าบลนาดี,  อ าเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์,  ๘  ธันวาคม  
๒๕๕๘.     
    ๔๑๕สัมภาษณ์  นายประยงค์ ศรีแก้ว,  ผู้ใหญ่บ้านโคกรัมย์พัฒนา,  อ าเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์,              
๑๐   ธันวาคม  ๒๕๕๘. 



๒๒๘ 
 

ที่เป็นปัญหานั้นก็มอบหมายให้พระภิกษุผู้มีอายุพรรษาพอสมควรช่วยดูแลบริหารปกครองไปก่อน๔๑๖  
เป็นเรื่องกลั่นแกล้งกันบ้างก็มี เช่น มีการร้องเรียนถึงเจ้าคณะอ าเภอว่าเจ้าอาวาสเมาสุรา  แต่อ าเภอ
ไม่รีบด าเนินการใด ๆ ได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วปรากฏว่าไม่เป็นความจริงตามที่มีการร้องเรียน แต่
เป็นการกลั่งแกล้งกัน จึงได้ท าความเข้าใจกับชาวบ้านชี้แจงให้ทราบเรื่องนั้นตามความเป็นจริง และ
สามารถยุติเรื่องราวได้๔๑๗ เป็นเรื่องบุกรุกที่ป่าช้าบ้างที่สาธารณะบ้างก็มี เช่น ชาวบ้านต้องการจะ
สร้างวัดเป็นของหมู่บ้านจึงพากันบุกรุกที่ป่าช้าที่สาธารณะเพ่ือสร้างเป็นวัดมีการร้องเรียนพระถึง
องค์การบริหารส่วนต าบล เจ้าคณะอ าเภอมอบหมายให้รองเจ้าคณะอ าเภอร่วมกับเจ้าหน้าที่องค์การ
บริหารส่วนต าบลและผู้ใหญ่บ้านช่วยกันไกล่เกลี่ยจนสามารถยุติปัญหาได้ และแนะน าให้ซื้อที่เพ่ิมเพ่ือ
สร้างเป็นวัด ปัญหาเช่นนี้มีอยู่ทั่วไป๔๑๘ บางกรณี เจ้าอาวาสผู้น าชุมชนชาวบ้านและฝ่ายบ้านเมืองที่
เกี่ยวข้องปรึกษาหารือกันแล้วสามารถยุติเรื่องราวได้ในระดับวัด ตกลงกันได้ด้วยดี ไม่ต้องถึงเป็น
อธิกรณ์ฟ้องร้องกัน ไม่ต้องถึงขั้นมีกรรมการพระสงฆ์ระดับต าบลระดับอ าเภอมาวินิจฉัย คณะสงฆ์และ
ชุมชนไม่นิยมท าเรื่องให้ใหญ่โต๔๑๙ เพราะจะมีผลกระทบต่อศรัทธาของชาวบ้าน ภาพลักษณ์ของ
พระสงฆ์ โดยเฉพาะความมั่นคงของพระพุทธศาสนา และมีเจ้าหน้าที่ส านักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดร่วมสนองงานคณะสงฆ์ในเรื่องนี้ด้วย ท าให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความราบรื่น๔๒๐  บาง
กรณีชาวบ้านร้องเรียนพระภิกษุถึงศูนย์ด ารงธรรมว่าพระมีพฤติกรรมไม่เหมาะสม ท าบั้งไฟเอง จุดบั้ง
ไฟเอง ร่วมเล่นบั้งไฟเอง มีการเล่นพนันเพราะบั้งไฟด้วย ซึ่งไม่ใช่กิจของสงฆ์ ศูนย์ด ารงธรรมส่งเรื่องถึง
ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดส่งเรื่องให้เจ้าคณะอ าเภอ เจ้า
คณะอ าเภอได้ด าเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง ปรากฏว่าเป็นความจริงตามที่มีการร้องเรียน เจ้าคณะ
อ าเภอได้เรียกพระมากล่าวตักเตือน และได้เรียกชาวบ้านพร้อมพระภิกษุรูปดังกล่าวมาพูดคุยไกล่
เกลี่ยปรับความเข้าใจกันเพ่ือหาข้อยุติ จนสามารถยุติเรื่องราวได้ โดยชาวบ้านก าหนดเงื่อนไขให้พระ
หยุดพฤติกรรมดังกล่าวและให้ปรับปรุงพฤติกรรมประพฤติตนเสียใหม่ ถ้าท าได้ก็ให้อยู่ในวัดต่อไป ถ้า

                                           
    ๔๑๖สัมภาษณ์  พระครูรัตนญาณวิมล (มนตรี รตนญาโณ),  เจ้าคณะต าบลชุมแสง เลขานุการเจ้าคณะ
อ าเภอกระสัง,  จังหวัดบุรีรัมย์,  ๒๒  พฤศจิกายน  ๒๕๕๘. 
    ๔๑๗สัมภาษณ์  พระครูรัตนญาณวิมล (มนตรี รตนญาโณ),  เจ้าคณะต าบลชุมแสง เลขานุการเจ้าคณะ
อ าเภอกระสัง, จังหวัดบุรีรัมย์,  ๒๒  พฤศจิกายน  ๒๕๕๘. 
    ๔๑๘สัมภาษณ์  พระครูศรีภาวนาวิสุทธิ์ (ประกอบ ปภงฺกโร),  เจ้าคณะอ าเภอขามสะแกแสง, จังหวัด
นครราชสีมา,  ๑๙  พฤศจิกายน  ๒๕๕๘.     
    ๔๑๙สัมภาษณ์  นายวิยะ ศรีพรหม,  ครูช านาญการพิเศษ,  โรงเรียนบ้านละเวี้ยแปลงคุรุราษฎร์บ ารุง  
อ าเภอ     ประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์,  ๑๘  ธันวาคม  ๒๕๕๘. 
    ๔๒๐สัมภาษณ์  นายประสงค์  ทองประ,  นักวิชาการศาสนาช านาญการพิ เศษ ,  ส านักงาน
พระพุทธศาสนาจังหวัดบุรีรัมย์,  ๒๗  ธันวาคม  ๒๕๕๘.    



๒๒๙ 
 

ท าไม่ได้ก็ให้ออกไปจากวัด พระรับปากว่าจะปรับปรุงพฤติกรรมประพฤติตนเสียใหม่และกล่าวขอโทษ
ต่อคณะสงฆ์และชาวบ้านที่ตนได้พลาดพลั้งไปแล้ว ชาวบ้าน  ก็ยินดีให้อภัยและให้โอกาสพระอาศัยอยู่
ในวัดต่อไป ขณะนี้พระภิกษุรูปดังกล่าวก็ยังคงอาศัยอยู่ในวัดนั้น เรื่องอธิกรณ์ท่ีหนักกว่านี้ไม่มี๔๒๑  
 อธิกรณ์บางเรื่องบางกรณีมีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาพิจารณา เช่น มีการร้องเรียน
เกี่ยวกับพระมีความประพฤติอาจาระไม่เหมาะสมถึงศูนย์ด ารงธรรม ศูนย์ด ารงธรรมส่งเรื่องให้
ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด และขณะเดียวกันผู้ร้องเรียนก็ร้องเรียนไปที่เจ้าคณะจังหวัดด้วย จึง
มีการตั้งคณะกรรมการพิจารณา โดยเจ้าคณะจังหวัดได้ตั้งคณะกรรมการขึ้นประกอบด้วยรองเจ้าคณะ
จังหวัดเป็นประธาน มีผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดร่วมเป็นกรรมการอยู่ด้วย ซึ่ง
คณะกรรมการได้ด าเนินการพิจารณาแล้วเป็นเรื่องละเมิดวินัยไม่ร้ายแรง สามารถตกลงยุติเรื่องราวกัน
ได้๔๒๒  เป็นเรื่องเกี่ยวกับการบริหารจัดการเงินวัดไม่โปร่งใสก็มี ทั้งระดับวัดและระดับต าบล ส่วนมาก
จะเป็นคฤหัสถ์ร้องเรียนพระ เพราะเจ้าอาวาสไม่ให้ญาติโยมมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการเงินวัด 
บางรายก็ส่งเรื่องร้องเรียนไปถึงส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด บางรายก็ส่งถึงเจ้าคณะจังหวัด บาง
รายก็ส่งถึงเจ้าคณะอ าเภอ บางรายก็ส่งถึงเจ้าคณะต าบล  มีการรับเรื่องร้องเรียนแล้วตั้ง พบ
คณะกรรมการสอบสวนประกอบด้วยรองเจ้าคณะอ าเภอเป็นประธาน เจ้าคณะต าบล และบุคลากร
ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด ด าเนินการสอบทั้ง ๒ ฝ่ายเสร็จแล้วแจ้งผลให้ทราบ บางกลุ่มไม่
พอใจก็มีร้องเข้ามาใหม่อีกครั้ง ครั้งที่ ๒ เจ้าคณะอ าเภอเป็นประธานด าเนินการสอบสวนด้วยตนเอง          
ก็มีข้องใจ สอบถามมาอีก ต้องชี้แจงเพ่ิมเติมอีก ด าเนินการจนสามารถยุติเรื่องราวได้ แต่ไม่มีถึง               
ขั้นต้องขึ้นโรงขึ้นศาลเป็นคดีความ๔๒๓  
 เมื่อพิจารณาแยกปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานด้านการระงับอธิกรณ์ชั้นเจ้าคณะ
ต าบล แยกตามจังหวัด พบว่า   
 ปัญหา อุปสรรคในการปฏิบัติงานด้านการระงับอธิกรณ์ชั้นเจ้าคณะต าบล ในจังหวัด
นครราชสีมา พบว่า 
 ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดจากปัจจัยภายใน เป็นปัญหาอุปสรรคเฉพาะตัวของเจ้าคณะ
อ าเภอและรองเจ้าคณะอ าเภอผู้ปกครอง   

                                           
    ๔๒๑สัมภาษณ์  พระครูสิริคณารักษ์ (ผล ปิยธมฺโม),  เจ้าคณะอ าเภอประโคนชัย, จังหวัดบุรีรัมย์,              
๑๘ พฤศจิกายน  ๒๕๕๘. 
    ๔๒๒สัมภาษณ์ นางปรีดา ชาติวุฒิ,  ผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชัยภูมิ,  ๒๗ ธันวาคม  
๒๕๕๘. 
    ๔๒๓สัมภาษณ์ พระครูศรีปริยัตยารักษ์  (ประสงค์ กิตฺติปญฺโญ),  เลขานุการเจ้าคณะอ าเภอเมือง
นครราชสีมา, จังหวัดนครราชสีมา,  ๑๕  ธันวาคม  ๒๕๕๘.    



๒๓๐ 
 

  ๑. ขาดความรู้ความเข้าใจในระเบียบและข้ันตอน ไม่ปฏิบัติตามขั้นตอน การแจ้งเรื่องหรือ
เหตุการณ์ของคณะสงฆ์ที่เกิดขึ้นในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบยังไม่มีการปฏิบัติตามขั้นตอนหรืออาจเป็น
เพราะความเคยชินกับการไม่เคยใช้ระบบท าให้เกิดการปฏิบัติงานไม่เป็นระเบียบ 
 ๒. ขาดความรู้ความเข้าใจในกฎหมายและขาดความสามารถในการระงับอธิกรณ์  อธิกรณ์
บางเรื่องมีความซับซ้อนมาก เกี่ยวข้องกับทั้งสองกฎหมาย คือกฎหมายคณะสงฆ์และกฎหมาย
บ้านเมืองเชื่อมโยงค้ ากัน เจ้าคณะอ าเภอไม่สามารถตัดสินลงไปได้ ระงับเหตุไม่ได้ และบางเรื่องไม่
ยอมจบที่ระดับอ าเภอ มีร้องเรียนต่อถึงเจ้าคณะจังหวัด๔๒๔ 
 ๓. ขาดความสามารถในการไกล่เกลี่ยและระงับอธิกรณ์ ที่เป็นความขัดแย้งของบ้านกับวัด 
พระสังฆาธิการกับประชาชนจนเกิดการฟ้องร้องและร้องเรียนซึ่งกันและกันระหว่างพระสังฆาธิการกับ
ฆราวาส มีการร้องเรียนถึงเจ้าคณะจังหวัด พบว่า “อันนี้เป็นเรื่องสืบเนื่องมาตั้งแต่ปีก่อน เป็นอธิกรณ์
ที่เขาร้องเรียนมา มันเป็นเหตุเกิดที่มาก่อน ก็ยาวนานมาพอสมควรแล้วเรื่องนี้ เนื่องมาจากเป็นความ
ขัดแย้งของเจ้าอาวาสกับชาวบ้าน ส่วนใหญ่เป็นเรื่องเจ้าอาวาสท าหน้าที่ ใช้อ านาจของเจ้าอาวาส มี
ผลกระทบต่อความคิดเห็นของประชาชน ของชุมชน ก็เลยขัดแย้งกัน  ส่วนใหญ่มันเกิดจากความไม่
เข้าใจกัน และการท าหน้าที่ที่ใช้อ านาจมากเกินไป ก็มีผลกระทบต่อชาวบ้าน ดังนั้นเจ้าอาวาสจะต้องมี
ความอะลุ้มอล่วย มีความยืดหยุ่นพอสมควร แต่ประเด่นนี้ ในส่วนที่มานี้น่าจะถึงขั้นแตกหักเลย แต่ 
แล้วชาวบ้านไม่เอาและไม่รับแล้วขอให้ออกอย่างเดียว ตอนนี้เจ้าอาวาสรูปนี้ไม่ได้อยู่ที่วัดมาตั้งแต่
เข้าพรรษามา พรรษานี้ไม่ได้อยู่เลย ชาวบ้านไม่ยอมให้เข้าวัด...มันเป็นเรื่องสืบเนื่องจากเจ้าคณะองค์
ก่อนยังไม่จบ ตอนนี้คงต้องเริ่มกันใหม่ ว่ามีการตามศึกษาดูในกรณีนี้ มันมีทั้งเจ้าอาวาสฟ้องชาวบ้าน 
ชาวบ้านฟ้องเจ้าอาวาส กรณีนี้มีคดีเต็มไปหมดเลย เป็นสิบกว่าคดี คดีนี้เกิดจากที่เจ้าอาวาสจะไปรื้อ
โบสถ์เก่าสร้างโบสถ์ใหม่โดยไม่ถามชาวบ้าน  อาจจะเป็นเรื่องการสื่อสารไม่ได้พูดคุยกัน การมีส่วนร่วม
น้อยไป..กรณีร้องเรียนส่วนใหญ่ ก็จะมีที่ผ่านมาเมื่อเดือนก่อนนี้ก็จะเป็น โยมขับไล่เจ้าอาวาส 
เช่นเดียวกัน กรณีที่เจ้าอาวาสใช้เงินไม่โปรงใส่บ้างอะไรบ้าง คือมันเกิดจากความที่ไม่เข้าใจกัน การ
ท างานไม่ได้ปรึกษากันก็เลย เกิดเป็นประเด็นแบบนี้ แต่ก็พยายามที่จะหาแนวทางแก้ไข”๔๒๕ 
  ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดจากปัจจัยภายนอก เป็นปัญหาอุปสรรคที่เกิดจากทรัพยากร
ทางการบริหารและปัจจัยภายนอกอ่ืน ๆ พบว่า  พระสังฆาธิการมีทิฏฐิมานะไม่ยอมเข้าใจกัน มีความ
ไม่ เข้าใจและความเห็น ไม่ตรงกัน พบว่า “เจ้าคณะอ าเภอได้ด าเนินการประชุมคณะสงฆ์ 
คณะกรรมการ และไวยาวัจกรแล้วมีมติให้ปรองดองสมานฉันท์ ให้อภัยซึ่งกันและกัน แต่ก็มีบางรูปมี

                                           
    ๔๒๔สัมภาษณ์ นายบัญชายุทธ นาคมุจลินทร์,  ผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด
นครราชสีมา,  ๒๒  ธันวาคม  ๒๕๕๘. 
     ๔๒๕สัมภาษณ์   พระราชวิมลโมลี (ด ารง ทิฏฺฐธมฺโม),  เจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมา,  จังหวัด
นครราชสีมา, ๑๖ พฤศจิกายน  ๒๕๕๘. 



๒๓๑ 
 

ความไม่เข้าใจกันและมีทิฏฐิความเห็นไม่ตรงกัน  ไม่เข้าใจการท าหน้าที่ตามบทบาทหน้าที่ตนเอง และ
บางรูปมีทิฐิส่วนตัวมากกว่าตามหลักธรรมวินัย”๔๒๖   
 สรุปได้ว่า ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดจากปัจจัยภายใน ได้แก่ ขาดความรู้ความเข้าใจในระเบียบ
และขั้นตอนการแจ้งเรื่องหรือเหตุการณ์คณะสงฆ์ มีความรู้ความเข้าใจในการระงับอธิกรณ์น้อย   ส่วนปัญหา
และอุปสรรคที่เกิดจากปัจจัยภายนอก ได้แก่ ขาดความสามัคคี มีความเห็นไม่ลงรอยกัน  
 ปัญหา อุปสรรคในการปฏิบัติงานด้านการระงับอธิกรณ์ชั้นเจ้าคณะต าบลของคณะ
สงฆ์จังหวัดชัยภูมิ  
 ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดจากปัจจัยภายใน เป็นปัญหาอุปสรรคเฉพาะตัวของเจ้าคณะ
อ าเภอและรองเจ้าคณะอ าเภอผู้ปกครอง พบว่า 
 ๑. เจ้าคณะอ าเภอขาดความรู้ด้านกฎหมายและความมั่นใจ  มีความรู้ความเข้าใจในพระ
ธรรมวินัยเป็นอย่างดี แต่มีความรู้ด้านกฎหมายยังไม่เต็มที่ มีการด าเนินการตามกระบวนการขั้นตอน
ทุกอย่าง แต่ยืดหยุ่นที่การลงโทษ ไม่กล้าตัดสินใจลงโทษ เพราะไม่มั่นใจประการหนึ่ง เพราะมีเมตตา
มากเกินไปประการหนึ่ง การวินิจฉัยอธิกรณ์บางเรื่องจึงใช้เวลานานเป็นปีจึงยุติปัญหาได้ เช่น เรื่อง
พระกับสีกา๔๒๗    
  ๒. ขาดหลักการและอ านาจการตัดสินใจ ส่วนใหญ่เมื่อเกิดปัญหาในระดับพ้ืนที่ คณะสงฆ์
มักเกิดความเกรงใจกัน ต้องอาศัยการวินิจฉัยหรือระงับอธิกรณ์โดยผู้ปกครองระดับเหนือขึ้นไปในการ
ไกล่เกลี่ยแก้ไขปัญหา ซึ่งพบว่า “โดยส่วนใหญ่แล้ว ท่านยังมองว่าเหมือนลูกในบ้าน ก็จะอาศัยทาง
จังหวัด บางทีก็ให้ส านักพุทธเข้าไปร่วมด้วย เหมือนกับว่าจะหาคนกลางอีกคนหนึ่ง แต่ถามว่าถ้าท่าน
จะตัดสินลงไปนี่ท่านท าได้ไหม ก็เห็นว่าท่านท าได้ แต่ว่าท่านอาศัยความเมตตา ก็เลยไม่เฆี่ยนไม่ตีลูก
ตัวเอง ให้คนอ่ืนมาช่วยจัดการช่วยปราม อะไรประมาณนี้  เป็นสไตล์ของคณะสงฆ์ บางทีท่านก็อ้างว่า
เหมือนเขียนด้วยมือลบด้วยเท้า ท่านท าไม่ลงหรอก รอให้เขาส านึกได้เองก็ลาออกไป ให้เขาคิดได้เองก็
ลาออกหรือสึกไป  คณะสงฆ์นี้เหมือนกันคือจะมีเมตตา เรียกว่าเป็นวัฒนธรรมองค์กรของคณะสงฆ์เลย
ก็ว่าได้ เป็นจริตของพระ”๔๒๘ 
 ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดจากปัจจัยภายนอก เป็นปัญหาอุปสรรคที่เกิดจากทรัพยากร
ทางการบริหารและปัจจัยภายนอกอ่ืน ๆ พบว่า  อธิกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายบ้านเมือง ที่เกินเลย

                                           
 ๔๒๖สัมภาษณ์  พระครูศรีปริยัตยารักษ์  (ประสงค์ กิตฺติปญฺโญ),  เลขานุการเจ้าคณะอ าเภอเมือง
นครราชสีมา,  จังหวัดนครราชสีมา,  ๑๕  ธันวาคม  ๒๕๕๘. 
    ๔๒๗สัมภาษณ์  พระมหาสมวงษ์ สีลภูโต,  เจ้าคณะอ าเภอเมืองชัยภูมิ,  จังหวัดชัยภูมิ,  ๕  พฤศจิกายน   
๒๕๕๘. 
    ๔๒๘สัมภาษณ์  นางปรีดา ชาติวุฒิ,  ผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชัยภมูิ, ๒๗ ธันวาคม  
๒๕๕๘. 



๒๓๒ 
 

กว่ากฎหมายคณะสงฆ์และผิดในกฎหมายบ้านเมือง (คดีโลก) ซึ่งพบว่า “ปัญหาเรื่องหนึ่งที่หนักที่สุด
คือเรื่อง นิคคหกรรม พวกอธิกรณ์ ถ้าอธิกรณ์เกิดขึ้นเป็นเรื่องของคน ไม่มีปัญหาหรอก แต่ถ้าอธิกรณ์
ที่เกิดขึ้นเก่ียวข้องกับกฎหมายที่มันหนัก (ติณวัตถะ) กับวินัย อันนี้มีปัญหามาก”๔๒๙  
  สรุปได้ว่า ปัญหาและอุปสรรคท่ีเกิดจากปัจจัยภายใน ได้แก่ ขาดความม่ันใจและไม่เข้าใจ
กฎหมาย มีความเกรงใจกันท าให้ตัดสินใจแก้ปัญหายาก ส่วนปัญหาและอุปสรรคที่เกิดจากปัจจัยภายนอก 
ได้แก ่การแก้ไขปัญหาอธิกรณ์ท่ีเกี่ยวข้องกับกฎหมายบ้านเมือง 
 ปัญหา อุปสรรคในการปฏิบัติงานด้านการระงับอธิกรณ์ชั้นเจ้าคณะต าบล ของคณะ
สงฆ์จังหวัดบุรีรัมย์  
 ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดจากปัจจัยภายใน เป็นปัญหาอุปสรรคเฉพาะตัวของเจ้าคณะ
อ าเภอและรองเจ้าคณะอ าเภอผู้ปกครอง พบว่า  
 ๑. ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทและกลไกการมีส่วนร่วมแก้ไขปัญหา พบว่า “อธิกรณ์เรื่อง
ระหองระแหง ส่วนมากเป็นเจ้าหน้าที่บ้านเมืองเป็นผู้จัดการ  ถ้าเป็นเรื่องวัดที่ชาวบ้านร้องเรียนพระ
อย่างนี้ ก็จะร้องเรียนไปทางอ าเภอ  รองเจ้าคณะอ าเภอนี้มีน้อยมากที่จะได้ร่วมอธิกรณ์ แต่ส่ วนใหญ่
เรื่องที่สามารถยุติปัญหาได้ภายใน ไม่ต้องถึงกับตั้งกรรมการสอบสวน สามารถไกล่เกลี่ยทั้งสองฝ่ายหา
ข้อยุติได”้๔๓๐  
 ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดจากปัจจัยภายนอก เป็นปัญหาอุปสรรคที่เกิดจากทรัพยากร
ทางการบริหารและปัจจัยภายนอกอ่ืน ๆ พบว่า  พระสังฆาธิกายังขาดความรู้ความเข้าใจและ
ความสามารถในการวินิจฉัยระงับอธิกรณ์ให้สิ้นสุดลงด้วยความเรียบร้อย พบว่า “มีข้อวิวาทข้อขัดแย้ง
บ้างเล็กน้อย ส่วนใหญ่ก็จะเป็นการร้องเรียนเรื่องเจ้าอาวาส  ผู้ร้องเรียนคือชาวบ้าน ส่วนใหญ่เป็น
ชาวบ้านร้องเรียนเรื่องเจ้าอาวาส พระเณรทั่วไปไม่มี มีแต่เจ้าอาวาส ประเด็นที่ส าคัญมักเป็นเรื่อง
เกี่ยวกับสตรี เป็นความประพฤติที่ไม่เหมาะสมนี้ก็มีบ้าง แต่ถึงขั้นโจทย์เป็นอาบัติหนักนี้ไม่มี  ส่วนใหญ่
ก็จะเป็นเพียงการเกี่ยวข้องที่ไม่เหมาะสมเล็ก ๆ น้อย ๆ  ก็จะร้องเรียนมาที่ต าบลก่อนแล้วก็ต าบล
ด าเนินการตรวจสอบเพ่ือความแน่ใจ ตรวจสอบสอบถามให้แน่ใจเสร็จก็รายงานอ าเภอ เมื่อต าบลไกล่
เกลี่ยไม่ได้ ทีนี้ก็อ าเภอก็เป็นหน้าที่อ าเภอที่จะลงไปช่วยไกล่เกลี่ย ก็จะมีหลวงพ่ออ าเภอ รองอ าเภอ 
เลขาอ าเภอ เจ้าคณะต าบล และพระวินยาธิการร่วมกันในเรื่องที่มันเกิดพิพาทขึ้นมา สามารถระงับ
และยุติเรื่องได้ ถ้ายุติไม่ได้ไม่เป็นที่ชอบใจก็จะมีขอให้สละวัดและก็ไปอยู่ที่อ่ืนเสียก่อน ที่ถึงลาสิกขานี้

                                           
     ๔๒๙สัมภาษณ์  พระครูสิริวชิรากร (สมพร อริยปญฺโญ),  เจ้าคณะอ าเภอบ้านแท่น,  จังหวัดชัยภูมิ,             
๕  พฤศจิกายน  ๒๕๕๘. 
    ๔๓๐สัมภาษณ์  พระครูสิริคณารักษ์ (ผล ปิยธมฺโม),  เจ้าคณะอ าเภอประโคนชัย, จังหวัดบุรีรัมย์,             
๑๘ พฤศจิกายน  ๒๕๕๘. 



๒๓๓ 
 

ยังไม่มี มีแต่ให้สละวัดและให้ไปอยู่ที่อ่ืนในกรณีที่ชาวบ้านเขาไม่ยอมเขารับไม่ได้  เป็นในกรณีที่เรา
แน่ใจว่าไม่มีอาบัติร้ายแรงเกิดขึ้น  ตรวจสอบแล้วก็ให้สละวัดแล้วก็ไปอยู่ท่ีอ่ืน”๔๓๑   
 สรุปได้ว่า ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดจากปัจจัยภายใน ได้แก่ ไม่เข้าใจบทบาทหน้าที่ในการแก้ไข
ปัญหาอธิกรณ์ที่เกิดขึ้น    ส่วนปัญหาและอุปสรรคที่เกิดจากปัจจัยภายนอก ได้แก่ ขาดความรู้ความเข้าใจใน
การวินิจฉัยระงับอธิกรณ์ให้สิ้นสุดลง 
  ปัญหา อุปสรรคในการปฏิบัติงานด้านการระงับอธิกรณ์ชั้นเจ้าคณะต าบลของ
คณะสงฆ์จังหวัดสุรินทร์  
  ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดจากปัจจัยภายใน เป็นปัญหาอุปสรรคเฉพาะตัวของเจ้า
คณะอ าเภอและรองเจ้าคณะอ าเภอผู้ปกครอง พบว่า 
  ๑. พระสังฆาธิการส่วนมากยังขาดความรู้ความเข้าใจด้านการระงับอธิกรณ์อย่าง
แท้จริง ขาดความรู้ในเชิงกฎหมายและเทคนิคในการสืบสวนสอบสวน ไม่ได้รับการพัฒนาด้านการ
แก้ไขปัญหาและการระงับอธิกรณ์๔๓๒ ท าให้ไม่ชัดเจนในการจัดการกระบวนการเกี่ยวกับการระงับ
อธิกรณ์ ไม่สามารถแก้ปัญหาได้ พบว่า “ไม่ชัดเจนในเรื่องกฎหมายบ้านเมืองที่มีส่วนเชื่อมโยงกับ       
พระธรรมวินัย เชื่อมโยงกับกฎมหาเถรสมาคม ไม่สามารถตัดสินลงไปว่าใช่หรือไม่ใช่ ถูกหรือไม่ถูก๔๓๓ 
มีอธิกรณ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ก็ยึดถือแบบแนวทางของหลวงพ่อองค์ก่อนเป็นหลัก  เพราะว่าบางทีก็ไม่
ค่อยสันทัดเกี่ยวแก่เรื่องการช าระการระงับอธิกรณ์ต่าง ๆ ที่เคยมีมาแล้ว ก็ต้องช าระให้เรี ยบร้อยตาม
แบบประเพณีที่เคยปฏิบัติมา  อันนี้ก็เป็นหน้าที่คือด าเนินตามอย่างที่เจ้าคณะอ าเภอองค์ก่อนเคย
ด าเนินมาอย่างไรก็ด าเนินอย่างนั้น ไปในแนวทางทิศทางแต่โบราณที่เคยปฏิบัติมา  แม้ในส่วนที่ดีก็ว่า
ดี ที่ว่าไม่ดีไม่ควร ก็มีอยู่บ้าง  เช่น ไม่สามารถท่ีจะพอใจกับฝ่ายโจทก์ ไม่พอใจกับจ าเลย ส่วนมากที่ไม่
พอใจก็คือ การไต่ถามไม่ถูกประเด็น อันนี้ประการหนึ่ง ถามไม่ถูกประเด็นไม่ตรงประเด็น แล้วก็
ส่วนมากพวกเราก็มีแบบแต่โบราณ ถ้าหากว่ายังไงเสียก็ต้องช่วยประคับประคองไว้ก่อน อย่างนี้           
เมื่อเป็นอย่างนี้ก็มักจะถามไม่ถูกประเด็น หรือผู้ที่โจทก์ก็ไม่กล้าที่จะเปิดเผยตัวเอง อันนี้เรื่องเกี่ยวกับ
การมีอธิกรณ์เกิดขึ้น  แต่ในส่วนการปกครองก็พอใช้ได้....เรื่องอธิกรณ์ต่าง ๆ แต่ว่าการที่จะไปช าระ
อธิกรณ์นั้นส่วนมากก็จะเห็นหน้ากันว่าเมื่อฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งตอบอย่างไรก็จะไปในทางอันเดียวกัน แต่ใน

                                           
    ๔๓๑สัมภาษณ์  พระครูรัตนญาณวิมล (มนตรี รตนญาโณ),  เจ้าคณะต าบลชุมแสง เลขานุการเจ้าคณะ
อ าเภอกระสัง,  จังหวัดบุรีรัมย์,  ๒๒  พฤศจิกายน  ๒๕๕๘. 
    ๔๓๒สัมภาษณ์  นายเพทาย สดทรงศิลป์,  ผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุรินทร์,             
๑๗ ธันวาคม  ๒๕๕๘. 
    ๔๓๓สัมภาษณ์  นายวัชรนนท์ มั่นใจ,  ปราชญ์ชาวบ้าน,  อ าเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์, ๒๓  
ธันวาคม  ๒๕๕๘.   



๒๓๔ 
 

บางครั้งในเมื่อเห็นหลักฐานหรือได้ทราบหลักฐานตามที่โจทก์ เราก็อาจจะขออนุญาตว่าที่โจทก์ไป
อย่างนี้ เราก็ไม่ควรที่จะตอบเบี่ยงเบน ควรจะตอบให้ตรงประเด็น อย่างนี้ก็มีเยอะมาก”๔๓๔ 
 ๒. ขาดความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่  มีการวินิจฉัยผิดพลาด พบว่า “เรื่องระงับ
อธิกรณ์นี้ก็ขาดความรู้นั้นแหละ ขาดความรู้ มันเลยวินิจฉัยผิดพลาด มีอยู่ มีอยู่บ้าง นี่ก็มีปัญหาอยู่
บ้าง อันนี้ก็ทั่วทั้งประเทศนั้นแหละ อือ แต่ก็ควรให้การศึกษานี้แหละ ให้ได้รับความรู้ความเข้าใจที่
ถูกต้อง  นี้เรื่องเกี่ยวกับอธิกรณ์นี้ต้องให้การศึกษา ผู้พิพากษาเขาเรียนอะไร เรียนวิชากฎหมาย และผู้
ที่เป็นวินัยธรนี้ก็ต้องด้วย วินัยด้วย กฎหมายด้วย มีวินัยแล้วก็ต้องมีกฎหมายบ้านเมืองประกอบด้วย 
เพราะฉะนั้น จ าเป็นจะต้องให้ได้รู้ นี้คือวิธีแก้ปัญหา การศึกษานี้โชคดีแล้ว มหาวิทยาลัยเปิด
นิติศาสตร์ ต่อไปใครจะมาเป็นเจ้าอาวาสก็ต้องจบนิติศาสตร์ด้วย ผู้ช่วยเจ้าอาวาสก็ตามนั้น เผยแผ่จบ
อะไร การศึกษาแบบไหน ต้องให้มันได้การศึกษาให้ครบถ้วน”๔๓๕ 
 ๓. ขาดความรู้ความเข้าใจกระบวนการวิธีพิจารณาสอบสวนอธิกรณ์ พบว่า “แต่อ าเภอ
บางอ าเภอ ผมก็รู้ว่าเขาส านึกพอสมควร แต่เมื่อส านึกพอสมควร แต่ขาดความรู้ พวกส านึกพอสมควร
แต่ขาดความรู้ ไม่มีความเข้าใจในกระบวนการวิธีพิจารณาสอบสวนเพื่อระงับอธิกรณ์สิ่งนี้”๔๓๖ 
 ๔. ไม่มีความสามารถในการระงับอธิกรณ์ให้เรียบร้อย  พบว่า “ความสามารถยังไม่พอ ไม่
ว่าอ าเภอหลายอ าเภอจะคิดถึงแต่จังหวัดอย่างเดียว อะไรก็คิดถึงจังหวัด นี่ผมสั่งไปแล้ว เรื่องเกิดในวัด
ขอให้วัดจัดการให้เรียบร้อย เรื่องเกิดในต าบลขอให้ต าบลจัดการให้เรียบร้อย เรื่องเกิดในอ าเภอขอให้
อ าเภอจัดการให้เรียบร้อย จนสุดความสามารถจริง ๆ เข้าจังหวัดก็น่าเห็นใจ ส่วนมากก็จะทิ้งให้
จังหวัดอย่างเดียว อย่างนี้ อย่างที่เป็นไปแล้ว ๑ ปี จังหวัดท าเอง มันขาดการกระท ามา ๗-๘ ปี”๔๓๗ 
 ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดจากปัจจัยภายนอก เป็นปัญหาอุปสรรคที่เกิดจากทรัพยากร
ทางการบริหารและปัจจัยภายนอกอ่ืน ๆ พบว่า  การไม่ยอมรับกระบวนการตัดสินหรือการพิจารณา
อธิกรณ์ในระบบของธรรมวินัย  พบว่า “มีอยู่ ยังไม่จบ มีอยู่ ๒ งานยังไม่จบเลย,  งานแรกยังไม่จบ 
เพราะว่าพระเรานี่ก็ดื้อแพ่ง เมื่อเขาถามถึงวิธีนี้ ก็หาวิธีอ่ืนไป ไปท าเพ่ือให้มันเด่น จะได้มาทับจุดที่
ประเด็นเป็นอธิกรณ์ นี่มีวิธีการ แทนที่จะแก้ปัญหาตรงที่ตนเองเป็น รับสารภาพยอมรับ เคารพปฏิบัติ  

                                           
 ๔๓๔สัมภาษณ์  พระครูอุดรประชานุกูล (สมอาจ สกฺโก),  เจ้าคณะต าบลแกใหญ่,  อ าเภอเมืองสุรินทร์ 
จังหวัดสุรินทร์,  ๑  ธันวาคม  ๒๕๕๘. 
 ๔๓๕สัมภาษณ์  พระธรรมโมลี ดร. (ทองอยู่ ณาณวิสุทฺโธ),  ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๑, วัดศาลาลอย 
พระอารามหลวง จังหวัดสุรินทร์,  ๒๑  ธันวาคม  ๒๕๕๘. 
    ๔๓๖สัมภาษณ์  พระโสภณปริยัตยาภรณ์ (ฉัตต์ สจฺจวโร) ,  เจ้าคณะจังหวัดสุรินทร์,  ๒๔  ธันวาคม  
๒๕๕๘.     
 ๔๓๗สัมภาษณ์  พระโสภณปริยัตยาภรณ์ (ฉัตต์ สจฺจวโร) ,  เจ้าคณะจังหวัดสุรินทร์,  ๒๔  ธันวาคม  
๒๕๕๘.     



๒๓๕ 
 

รับแค่ไหนท าแค่นั้น  ใช่ไหม อยู่ ๒ คน ไม่รับ ไม่ได้ท าอะไร ๆ ไม่ได้ท าอะไร,  งานที่ ๒ นี้ก าลังตรวจดี
เอ็นเอ เจ้าคณะอ าเภอผมสั่งไปแล้ว นี่ก็เป็นเรื่องยาก ก็ว่าให้ตรวจดีเอ็นเอ  สมัยแต่ก่อนนั้นประจักษ์
พยาน ไม่ประจักษ์พยาน ก็เจ้าตัวยอมรับสารภาพ เพราะส านึกผิด แต่ปัจจุบันนี้ ประจักษ์พยานก็
ประจักษ์พยาน แต่เขายังไม่รับนั่นนะ ยังตรวจดีเอ็นเอ แล้วผมว่า มันใช่ไหม? มันก็ใช่ แต่ว่ามันไปยึด
แบบโลกธรรมมากกว่า แทนที่จะรับส านึกในตัวเอง ท าตัวเองก็รับผิดชอบซี ผมผิดแล้วครับ”๔๓๘ 
 สรุปได้ว่า ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดจากปัจจัยภายใน ได้แก่ ขาดความรู้ความเข้าใจในการระงับ
อธิกรณ์อย่างแท้จริง ขาดทักษะและเทคนิคการสืบสวนสอบสวนอธิกรณ์ท่ีเกิดขึ้น  ไม่เข้าใจกระบวนการระงับ
อธิกรณ์ที่เกี่ยวกับกฎหมายบ้านเมืองกับพระธรรมวินัย  ขาดความรู้ความเข้าใจในการวินิจฉัย  ส่วนปัญหา
และอุปสรรคที่เกิดจากปัจจัยภายนอก ได้แก่ พระผู้ใต้บังคับบัญชาไม่ยอมรับกระบวนการตัดสินอธิกรณ์ 
 สรุปสภาพปัจจุบัน และปัญหาอุปสรรคการปฏิบัติงานด้านการระงับอธิกรณ์ วินิจฉัยข้อ
อุทธรณ์ค าสั่งหรือค าวินิจฉัยชั้นเจ้าคณะต าบล ของพระสังฆาธิการระดับอ าเภอในเขตปกครอง            
คณะสงฆ์ภาค ๑๑  
 สภาพการปฏิบัติงานด้านการระงับอธิกรณ์ของพระสังฆาธิการระดับอ าเภอในเขตการ
ปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๑  ผลจากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญในการสัมภาษณ์ พบว่า เจ้าคณะ
อ าเภอและรองเจ้าคณะอ าเภอยึดมั่นพระธรรมวินัยเป็นหลักในการด าเนินการระงับอธิกรณ์ เน้นความ
ละมุนละม่อมและใช้หลักเมตตาในการแก้ไขปัญหา แต่ส่วนมากยังไม่ได้รับการพัฒนาด้านการแก้ไข
ปัญหาและระงับอธิกรณ์ ท าให้ขาดความรู้ความเข้าใจในกฎหมายและกระบวนการขั้นตอนเทคนิควิธี
ในการสืบสวนสอบสวน ไม่ชัดเจนในประเด็นกฎหมายบ้านเมืองที่มีส่วนเชื่อมโยงกับพระธรรมวินัย 
เชื่อมโยงกับกฎมหาเถรสมาคม ไม่สามารถตัดสินลงไปว่าใช่หรือไม่ใช่ ถูกหรือไม่ถูก ขาดหลักการและ
ความมั่นใจในการตัดสินใจ ไม่กล้าตัดสินลงโทษเพราะไม่มั่นใจ เพราะมีเมตตา และเพราะความ
เกรงใจ  ถึงกระนั้นก็พร้อมปฏิบัติหน้าที่และพยายามใช้ความรู้ความสามารถและประสบการณ์เท่าที่มี
ด าเนินการระงับอธิกรณ์ให้เป็นไปตามกระบวนการขั้นตอนอย่างระมัดระวังเพ่ือให้เกิดความบริสุทธิ์
ยุติธรรมและส าเร็จผลด้วยความเรียบร้อยเป็นที่ยอมรับได้ของทุกฝ่าย มีการประสานงานความร่วมมือ
จากทางราชการเพ่ือมีส่วนร่วมในการไกล่เกลี่ยแก้ปัญหา อธิกรณ์ที่มีอยู่ส่วนมากเป็นเรื่องด้านการ
ปกครองเกี่ยวกับพฤติกรรมไม่เหมาะสมของพระภิกษุและด้านการสาธารณูปการทีมักเกี่ยวกับเรื่อง
ที่ดินและเงินวัด แต่ก็มีเจ้าคณะอ าเภอบางรูปที่ขาดความรับผิดชอบไม่ปฏิบัติหน้าที่ในการระงับ
อธิกรณ์ปล่อยให้เป็นภาระของเจ้าคณะจังหวัด การด าเนินการระงับอธิกรณ์ของเจ้าคณะอ าเภอมีทั้ง
ส าเร็จผลเรียบร้อยและไม่ส าเร็จผลด้วยเหตุปัจจัยที่เป็นอุปสรรคต่าง ๆ กันที่หลากหลาย 

                                           
 ๔๓๘สัมภาษณ์  พระโสภณปริยัตยาภรณ์ (ฉัตต์ สจฺจวโร) ,  เจ้าคณะจังหวัดสุรินทร์,  ๒๔  ธันวาคม  
๒๕๕๘.     



๒๓๖ 
 

 ปัญหาอุปสรรคที่มีผลกระทบต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการระงับอธิกรณ์ 
วินิจฉัยข้ออุทธรณ์ค าสั่งหรือค าวินิจฉัยชั้นเจ้าคณะต าบลของพระสังฆาธิการระดับอ าเภอใน             
เขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๑ สรุปได้ดงันี้ 
 ๑. เจ้าคณะอ าเภอ รองเจ้าคณะอ าเภอขาดความรู้ความเข้าใจในกฎหมายและเทคนิควิธี
ในการสืบสวนสอบสวน   ไม่ชัดเจนในเรื่องกฎหมายบ้านเมืองที่มีส่วนเชื่อมโยงกับพระธรรมวินัย 
เชื่อมโยงกับกฎมหาเถรสมาคม ไม่สามารถตัดสินลงไปว่าใช่หรือไม่ใช่ ถูกหรือไม่ถูก   ขาดความเข้าใจ
ในระเบียบและขั้นตอนกระบวนการเกี่ยวกับการระงับอธิกรณ์    ขาดความรู้ความเข้าใจในบทบาท
หน้าที่และกลไกการมีส่วนร่วมในการระงับอธิกรณ์  ไม่มีความสามารถในการไกล่เกลี่ยและวินิจฉัย
ระงับอธิกรณ์ให้สิ้นสุดลงด้วยความเรียบร้อย 
 ๒. ไม่ได้รับการพัฒนาด้านการแก้ไขปัญหาและระงับอธิกรณ์ 
 ๓. ขาดหลักการและความมั่นใจในการตัดสินใจ ไม่กล้าตัดสินลงโทษเพราะไม่มั่นใจ 
เพราะมีเมตตา และเพราะความเกรงใจทั้งการสั่งการหรือก าหนดโทษก็ยังไม่เป็นธรรม ยังใช้ระบบ
อุปถัมภ์ เห็นอกเห็นใจ และเอ้ือต่อพวกพ้อง ผู้ปกครองถือตนเป็นใหญ่ ไม่รับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน 
 ๔. เจ้าคณะต าบล เจ้าอาวาส และพระภิกษุบางรูปมีทิฐิมานะไม่ยอมเข้าใจกัน มีความไม่
เข้าใจและความเห็นไม่ตรงกัน  และบางรูปไม่ยอมรับกระบวนการตัดสินหรือการพิจารณาอธิกรณ์ใน
ระบบของธรรมวินัย  พยายามหาวิธีบ่ายเบี่ยง หลีกเลี่ยง เบี่ยงเบนประเด็น ท าให้การด าเนินการระงับ
อธิกรณ์ยังไม่สามารถยุติลงได้ ต้องยืดเยื้อออกไป 
 ๔) ด้านการแก้ไขข้อขัดข้องของเจ้าคณะต าบล   
 จากเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) ซึ่งผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
(Key Informants) ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพปัญหาด้านการแก้ไขข้อขัดข้องของพระสังฆาธิการโดยมี
สาระส าคัญดังนี้ 
  สภาพการปฏิบัติงาน 
  การแก้ไขข้อขัดข้องนั้นก็คือเจ้าคณะอ าเภอช่วยแก้ช่วยคลายความสงสัย   ความไม่เข้าใจ 
ความไม่รู้วิธีปฏิบัติ ไม่รู้วิธีท า หรือปฏิบัติไม่ถูกท าไม่ถูก รวมทั้งช่วยเหลือบรรเทาแก้ไขปัญหาอุปสรรค
ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงานในหน้าที่ของเจ้าคณะต าบลในเขตปกครองของตน๔๓๙ การช่วยแก้ไข
ข้อขัดข้องของเจ้าคณะต าบลเป็นการช่วยเหลือพระสังฆาธิการในเขตปกครองให้สามารถปฏิบัติงานให้
เป็นไปตามแผนงานและเป้าหมายที่ก าหนดไว้๔๔๐  โดยเฉพาะการด าเนินงานตามหน้าที่ที่เจ้าคณะ

                                           
    ๔๓๙สัมภาษณ์  พระราชปริยัติกวี (สุพจน์ โชติญาโณ),  เจ้าคณะจังหวัดบุรีรัมย์,  ๑๕  พฤศจิกายน  
๒๕๕๘.       
  ๔๔๐สัมภาษณ์ พระครูรัตนธรรมานุรักษ์ (ภูชิต ยสินฺธโร),  รองเจ้าคณะอ าเภอรัตนบุรี, จังหวัดสุรินทร์, 
๒๗  พฤศจิกายน  ๒๕๕๘. 



๒๓๗ 
 

ต าบลจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามพระธรรมวินัย กฎหมาย และกฎระเบียบมหาเถรสมาคม ซึ่งจะช่วย
ให้เจ้าคณะต าบลมีประสบการณ์และการเรียนรู้หลักและวิธีการปฏิบัติงานและการด าเนินการกิจการ
งานคณะสงฆ์อย่างลึกซึ้ง๔๔๑  สามารถแก้ไขปัญหาอุปสรรคข้อขัดข้องที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าระหว่างการ
ปฏิบัติหน้าที่ทั้ง ๖ ด้านไม่ว่าจะเป็นการด าเนินการปกครอง การควบคุมส่งเสริมกิจการคณะสงฆ์ การ
ระงับอธิกรณ์ การช่วยแก้ไขปัญหาให้ค าปรึกษาเจ้าอาวาส การควบคุมบังบัญชาเจ้าอาวาสและ
พระภิกษุสามเณรตลอดทั้งคฤหัสถ์ในปกครอง และการตรวจการประชุมคณะสงฆ์ในเขตปกครองให้
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย อันจะเป็นการช่วยแบ่งเบาและลดภาระในการปกครองดูแลของเจ้าคณะ
อ าเภอได้เป็นอย่างดีอีกด้วย๔๔๒ เจ้าคณะอ าเภอจะต้องเรียนต้องศึกษาให้มีวิชาความรู้เพ่ือช่วยให้
ค าปรึกษาแนะน าช่วยแก้ปัญหาเจ้าคณะต าบลได้อย่างมีประสิทธิภาพ หากเจ้าคณะอ าเภอไม่มีความรู้
ไม่ได้รับการศึกษา การอบรมแนะน าให้ค าปรึกษาอาจเกิดความผิดพลาดหรือไร้ประสิทธิภาพได้๔๔๓ 
และจะต้องหมั่นพูดหมั่นคุยหมั่นประชุมกัน การสัมมนากันบ่อย ๆ เป็นวิธีการให้ค าปรึกษาแนะน า
แนวทางแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องได้เป็นอย่างดีประการหนึ่ง๔๔๔ เจ้าคณะอ าเภอมีความรู้จ ากัดเฉพาะ
เรื่องเฉพาะทาง ไม่ครอบคลุมไปทุกเรื่อง และมีบทบาทหน้าที่ต้องให้ค าปรึกษาเจ้าคณะต าบลเจ้า
อาวาสและชาวบ้าน จึงควรมีที่ปรึกษาในทุก ๆ ด้าน ไม่ควรปล่อยให้ต้องท างานทุกเรื่องทุกอย่างเพียง
ล าพัง บางพ้ืนที่มีที่ปรึกษาทั้งฝ่ายบรรพชิตทั้งฝ่ายบ้านเมือง แต่บางพ้ืนที่ยังไม่มีการเชื่อมต่อเพ่ือการ
ด าเนินงานอย่างชัดเจน๔๔๕  
  พระสังฆาธิการระดับอ าเภอในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๑  ยังไม่เคยมีรายงานการ
ปฏิบัติงานด้านการแก้ไขข้อขัดข้องของเจ้าคณะต าบลเป็นเอกสารหรือลายลักษณ์อักษร แต่มักมี
รายงานด้วยวาจาว่าเจ้าคณะต าบลไม่มีความรู้ความเข้าใจ ท าอะไรไม่ถูก มักท าตามที่ญาติโยมชี้น า  
ไม่รู้ถึงพระธรรมวินัย เจ้าคณะอ าเภอจึงได้เข้าไปช่วยเหลือ แสดงให้เห็นว่าเจ้าคณะอ าเภอดูแลเอาใจใส่
ในหน้าที่ของตนเองเป็นอย่างดี แม้ไม่มีความรู้ก็แสวงหาความรู้ ปรึกษาผู้รู้เพ่ือน ามาปฏิบัติหน้าที่

                                           
    ๔๔๑สัมภาษณ์  พระเทพภาวนาวิกรม (บุญมา ปุญฺญาภิรโต),  เจ้าคณะจังหวัดชัยภูมิ,  ๖  พฤศจิกายน  
๒๕๕๘.       
 ๔๔๒สัมภาษณ์   พระราชวิมลโมลี (ด ารง ทิฏฺฐธมฺโม),  เจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมา,  จังหวัด
นครราชสีมา,  ๒๑  ธันวาคม  ๒๕๕๘. 
    ๔๔๓สัมภาษณ์  พระธรรมโมลี ดร. (ทองอยู่ ณาณวิสุทฺโธ),  ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๑,  วัดศาลาลอย 
พระอารามหลวง จังหวัดสุรินทร์,  ๒๑  ธันวาคม  ๒๕๕๘. 
    ๔๔๔สัมภาษณ์  นายบัญชายุทธ นาคมุจลินทร์,  ผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด
นครราชสีมา,  ๒๒  ธันวาคม  ๒๕๕๘. 
    ๔๔๕สัมภาษณ์   นายวัชรนนท์ มั่นใจ, ปราชญ์ชาวบ้าน, อ าเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ,              
๒๓   ธันวาคม  ๒๕๕๘.   



๒๓๘ 
 

พัฒนากิจการงานคณะสงฆ์๔๔๖ เจ้าคณะอ าเภอส่วนมากมีความรู้ความสามารถและประสบการณ์อยู่ใน
ระดับเป็นที่น่าพอใจและเอาใจใส่ปฏิบัติงานในการให้ค าปรึกษาแนะน าช่วยเหลือแก้ไขข้อขัดข้องของ
เจ้าคณะต าบลเป็นอย่างดีด้วยความเป็นกัลยาณมิตร๔๔๗ แม้จะยังขาดความรู้ความเข้าใจใน           
ข้อกฎหมาย กฎระเบียบต่าง ๆ และสาขาวิชาการที่เกี่ยวข้อง๔๔๘ ก็ตาม บางรูปก็แสวงหาความรู้ด้วย
การขอค าปรึกษาแนะน าข้อปฏิบัติแนวทางด าเนินการเรื่องภารกิจงานคณะสงฆ์ เช่น การขอใช้ที่ดิน
เพ่ือสร้างวัดจากเจ้าหน้าที่ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด๔๔๙  และมีความเมตตาเป็นกันเอง 
ช่วยเหลือแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องของเจ้าคณะต าบลแบบพ่ีแบบน้อง โดยยึดหลักพระธรรมวินัยเป็น
ส าคัญ  ทั้งนี้ ส่วนใหญ่เป็นปัญหาอุปสรรคที่มีความซับซ้อนน้อย๔๕๐  และมักจะเป็นเจ้าคณะต าบลที่มี
อายุพรรษามากแล้วที่ประสบปัญหาอุปสรรคและข้อขัดข้องในการปฏิบัติงาน๔๕๑ กิจกรรมที่เจ้าคณะ
อ าเภอใช้เป็นเครื่องมือในการให้ค าปรึกษาแนะน าแก้ไขปัญหาอุปสรรคข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานของ       
เจ้าคณะต าบลและเจ้าอาวาสมีหลายวิธี เช่น การนัดประชุมชี้แจง  การจัดประชุมอบรม การลงพ้ืนที่ตรวจ
เยี่ยมและแนะน าชี้แจงถึงวัดเป็นการเฉพาะ  การแนะน าชี้แจงในสถานการณ์จริง๔๕๒  เจ้าคณะอ าเภอบาง
อ าเภอนิมนต์เจ้าคณะต าบลและเจ้าอาวาสที่ประสบปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานมาประชุมที่วัดเพ่ือ
แนะน าให้ค าปรึกษาช่วยแก้ไขปัญหาและร่วมปรึกษาหารือถึงแนวทางในการพัฒนางานคณะสงฆ์ต่อไป๔๕๓  
ที่ส าคัญมีการน ากรณีศึกษาที่เคยเกิดเป็นปัญหาอุปสรรคความขัดข้องในอดีตมาเป็นกรณีตัวอย่างแล้ว

                                           
    ๔๔๖สัมภาษณ์  พระโสภณปริยัตยาภรณ์ (ฉัตต์ สจฺจวโร) ,  เจ้าคณะจังหวัดสุรินทร์,  ๒๔  ธันวาคม  
๒๕๕๘.     
    ๔๔๗สัมภาษณ์ นางปรีดา ชาติวุฒิ, ผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชัยภูมิ,  ๒๗ ธันวาคม  
๒๕๕๘. 
    ๔๔๘สัมภาษณ์  พระมหาสมวงษ์ สีลภูโต,  เจ้าคณะอ าเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ, ๕ พฤศจิกายน  
๒๕๕๘. 
   ๔๔๙สัมภาษณ์  นางปรีดา ชาติวุฒิ,  ผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชัยภมูิ, ๒๗ ธันวาคม  
๒๕๕๘. 
    ๔๕๐สัมภาษณ์  นายเพทาย สดทรงศิลป์,  ผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุรินทร์,             
๑๗ ธันวาคม  ๒๕๕๘. 
    ๔๕๑สัมภาษณ์  พระครูศรีปริยัตยารักษ์  (ประสงค์ กิตฺติปญฺโญ),  เลขานุการเจ้าคณะอ าเภอเมือง
นครราชสีมา, จังหวัดนครราชสีมา,  ๑๕  ธันวาคม  ๒๕๕๘.    
    ๔๕๒สัมภาษณ์  พระครูรัตนญาณวิมล (มนตรี รตนญาโณ),  เจ้าคณะต าบลชุมแสง เลขานุการเจ้าคณะ
อ าเภอกระสัง, จังหวัดบุรีรัมย์,  ๒๒  พฤศจิกายน  ๒๕๕๘. 
   ๔๕๓สัมภาษณ์  พระครูสิริพรหมสร (สมพงษ์ พฺรหฺมสโร), เจ้าคณะอ าเภอท่าตูม,  จังหวัดสุรินทร์,            
๒๘ พฤศจิกายน  ๒๕๕๘. 



๒๓๙ 
 

ร่วมกันก าหนดแนวทางแก้ไขข้อขัดข้องและป้องกันปัญหาข้อขัดข้องที่จะเกิดขึ้นในอนาคต๔๕๔ แต่ส่วนมาก
แล้ว เจ้าคณะอ าเภอจะลงพ้ืนที่ไปช่วยดูแลแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานถึงวัดถึงต าบลเป็นประจ า 
พร้อมชี้แจงสร้างความเข้าใจแก่พระสังฆาธิการที่ยังขาดความรู้ความเข้าใจ ให้มีความรู้ความเข้าใจในหน้าที่
ความรับผิดชอบ ระเบียบปฏิบัติ และการปฏิบัติงานเพ่ิมมากขึ้น๔๕๕  ทั้งงานตามภาระหน้าที่กิจการคณะ
สงฆ์ทั้ง ๖ ด้าน งานสังฆกรรม และงานพิธีการต่าง ๆ เช่น งานผูกพัทธสีมางานพระราชทานเพลิงศพ เป็น
ต้น เจ้าคณะอ าเภอจะลงไปก ากับดูแลให้ค าปรึกษาแนะน าให้ก าลังใจเป็นอย่างดี๔๕๖  ทั้งยังน าพระภิกษุ
สามเณรไปช่วยงานช่วยอ านวยความสะดวกบริการอย่างเต็มที่ มีเจ้าหน้าที่ส านักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดลงพ้ืนที่ช่วยดูแล และมีคณะกรรมการช่วยรับผิดชอบเป็นแผนก ๆ๔๕๗   ข้อขัดข้องของเจ้าคณะ
ต าบลที่เจ้าคณะอ าเภอต้องลงไปช่วยแก้ไขให้ค าปรึกษาแนะน ามีหลายงานหลายอย่างแตกต่างกันไป๔๕๘ 
ส่วนใหญ่จะเป็นงานด้านการปกครอง๔๕๙  งานด้านสาธารณูปการ๔๖๐ งานด้านเทคโนโลยี งานสาร
บรรณ๔๖๑ และงานเอกสาร๔๖๒  เช่น  งานด้านการปกครองที่เกี่ยวกับอ านาจหน้าที่ในการปกครอง ซึ่ง
นาน ๆ จะมีเกิดขึ้นครั้งหนึ่งที่เจ้าคณะต าบลไม่เข้าใจหรือมีความสงสัย ปฏิบัติไม่ถูก เช่นนี้ อ าเภอก็จะ
ลงไปช่วยเหลือดูแลแนะน า เช่น เจ้าคณะต าบลไม่เข้าใจในข้อปฏิบัติส าหรับตนเอง ละเลยหน้าที่ 
ปฏิบัติหน้าที่ไม่เต็มที่ ลืมปกครองดูแลพระลูกวัด ลืมปกครองดูแลเจ้าอาวาสในเขตปกครอง เป็นต้น 

                                           
 ๔๕๔สัมภาษณ์  พระครูสิริคณารักษ์ (ผล ปิยธมฺโม),  เจ้าคณะอ าเภอประโคนชัย, จังหวัดบุรีรัมย์,               
๑๘ พฤศจิกายน  ๒๕๕๘. 
 ๔๕๕สัมภาษณ์  พระครูศรีภาวนาวิสุทธิ์ (ประกอบ ปภงฺกโร),  เจ้าคณะอ าเภอขามสะแกแสง, จังหวัด
นครราชสีมา, ๑๙   พฤศจิกายน  ๒๕๕๘. 
    ๔๕๖สัมภาษณ์  นายวิยะ ศรีพรหม,  ครูช านาญการพิเศษ,  โรงเรียนบ้านละเวี้ยแปลงคุรุราษฎร์บ ารุง  
อ าเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์, ๑๘  ธันวาคม  ๒๕๕๘. 
    ๔๕๗สัมภาษณ์  นายเอือก มีแก้ว,  ก านันต าบลนาดี,  อ าเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์,  ๘ ธันวาคม  
๒๕๕๘.     
    ๔๕๘สัมภาษณ์  นายเสรี อุปถัมภ์,  หัวหน้าศูนย์สมุนไพรตะบัลไพร, อ าเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์,  
๑๒  ธันวาคม  ๒๕๕๘. 
    ๔๕๙สัมภาษณ์  พระเทพภาวนาวิกรม (บุญมา ปุญฺญาภิรโต),  เจ้าคณะจังหวัดชัยภูมิ,  ๖  พฤศจิกายน  
๒๕๕๘.       
    ๔๖๐สัมภาษณ์  พระครูนิเทศก์ธรรมคุณ (วินัย ฐานิสฺสโร),  เจ้าคณะอ าเภอโนนดินแดง,  จังหวัดบุรีรัมย์, 
๒๐ พฤศจิกายน  ๒๕๕๘. 
    ๔๖๑สัมภาษณ์  พระครูสิริพรหมสร (สมพงษ์ พฺรหฺมสโร),  เจ้าคณะอ าเภอท่าตูม, จังหวัดสุรินทร์,            
๒๘ พฤศจิกายน  ๒๕๕๘. 
    ๔๖๒สัมภาษณ์  พระครูศรีปริยัตยารักษ์  (ประสงค์ กิตฺติปญฺโญ),  เลขานุการเจ้าคณะอ าเภอเมือง
นครราชสีมา, จังหวัดนครราชสีมา,  ๑๕  ธันวาคม  ๒๕๕๘.    



๒๔๐ 
 

ส่วนมากเป็นเจ้าคณะต าบลที่มีอายุพรรษามากแล้ว และการลงไปช่วยแนะน าแก้ไขข้อขัดข้องนี้จะไป
เป็นคณะประกอบด้วย เจ้าคณะอ าเภอ รองเจ้าอ าเภอ และพระเลขานุการเจ้าคณะอ าเภอ พระ
เลขานุการรองเจ้าคณะอ าเภอ๔๖๓  มีการช่วยแก้ไขข้อขัดข้องของเจ้าคณะต าบลและเจ้าอาวาสผู้ขาด
ความรู้ความเข้าใจในพระธรรมวินัยอย่างลึกซึ้ง มีความรู้ความเข้าใจในวิชาการสมัยใหม่ ๔๖๔ ใน
กฎหมายและกฎระเบียบข้อบังคับมหาเถรสมาคมน้อย ไม่มีความสามารถในการด าเนินการปกครอง 
ด้วยการจัดอบรมความรู้ความเข้าใจเรื่องงานปกครองและกฎระเบียบมหาเถรสมาคมให้บ่อย ๆ จนมี
ความรู้ความเข้าใจดีขึ้น๔๖๕  มีการช่วยแก้ไขข้อขัดข้องของเจ้าคณะต าบลและเจ้าอาวาสผู้ไม่มีความรู้
ความเข้าใจและความสามารถในการวางผังพัฒนาวัดได้ ด้วยการให้ค าปรึกษาแนะน าการวางผังพัฒนา
บริเวณวัดให้เป็นระเบียบเป็นสัดส่วน ให้เป็นแถวเป็นแนว จะท าอะไรจะสร้างอะไรต้องมีการปรึกษา
กัน ไม่ให้ท าโดยพลการตามใจชอบ ต้องมีการวัดพ้ืนที่ ต้องมีการวางผังบริบทของวัด  และแนะน าชี้ที่
แสดงพื้นท่ีส าหรับด าเนินการการก่อสร้างให้ด้วย๔๖๖  
 แต่ก็ปรากฏว่ามีบางอ าเภอที่เจ้าคณะอ าเภอไม่ค่อยได้ลงพ้ืนที่เยี่ยมเยียนสอดส่องดูแลให้
ก าลังใจให้ค าปรึกษาแนะน าเจ้าคณะต าบลและเจ้าอาวาสในเขตปกครอง แต่ได้เคยแจ้งไว้ว่าหากมี
ปัญหาอุปสรรคใด ๆ ก็ให้รายงานหรือแจ้งให้ทราบด้วย  เจ้าคณะต าบลและเจ้าอาวาสในเขตปกครอง
นั้นได้ช่วยกันด าเนินงานคณะสงฆ์ให้เป็นไปตามศักยภาพของตัวเอง๔๖๗ และเมื่อมีปัญหาอุปสรรค
ข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานก็จะไปขอค าปรึกษาถึงวัดเจ้าคณะอ าเภอ๔๖๘  ซึ่งอาจเป็นเพราะวัดในเขต
ต าบลนั้น ๆ ไม่มีปัญหาอะไรใหญ่โตนัก โดยมากเจ้าคณะต าบลมีศักยภาพสามารถด าเนินการและ
แก้ไขปัญหาอุปสรรคได้ด้วยดี๔๖๙ หรืออาจเป็นเพราะภารกิจของเจ้าคณะอ าเภอมีมาก ท าให้ไม่มีเวลา

                                           
    ๔๖๓สัมภาษณ์  พระครูรัตนญาณวิมล (มนตรี รตนญาโณ),  เจ้าคณะต าบลชุมแสง เลขานุการเจ้าคณะ
อ าเภอกระสัง, จังหวัดบุรีรัมย์,  ๒๒  พฤศจิกายน  ๒๕๕๘. 
    ๔๖๔สัมภาษณ์  พระครูสิริวชิรากร (สมพร อริยปญฺโญ),  เจ้าคณะอ าเภอบ้านแท่น,  จังหวัดชัยภูมิ,          
๕  พฤศจิกายน  ๒๕๕๘. 
    ๔๖๕สัมภาษณ์  พระเทพภาวนาวิกรม (บุญมา ปุญฺญาภิรโต),  เจ้าคณะจังหวัดชัยภูมิ,  ๖  พฤศจิกายน  
๒๕๕๘.       
    ๔๖๖สัมภาษณ์  พระครูนิเทศก์ธรรมคุณ (วินัย ฐานิสฺสโร),  เจ้าคณะอ าเภอโนนดินแดง, จังหวัดบุรีรัมย์,  
๒๐ พฤศจิกายน  ๒๕๕๘. 
    ๔๖๗สัมภาษณ์  พระครูอุดรประชานุกูล (สมอาจ สกฺโก),  เจ้าคณะต าบลแกใหญ่,  อ าเภอเมืองสุรินทร์ 
จังหวัดสุรินทร์,    ๑  ธันวาคม  ๒๕๕๘. 
    ๔๖๘สัมภาษณ์  พระครูสิริวชิรากร (สมพร อริยปญฺโญ),  เจ้าคณะอ าเภอบ้านแท่น,  จังหวัดชัยภูมิ,            
๕  พฤศจิกายน  ๒๕๕๘. 
    ๔๖๙สัมภาษณ์  นายประยงค์ ศรีแก้ว,  ผู้ใหญ่บ้านโคกรัมย์พัฒนา, อ าเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์,         
๑๐ ธันวาคม  ๒๕๕๘. 



๒๔๑ 
 

เพียงพอในการลงพ้ืนที่เยี่ยมเยียนให้ค าปรึกษาชี้แนะ แนะน า และช่วยแก้ไขปัญหาอุปสรรคข้อขัดข้อง
ต่าง ๆ ของเจ้าคณะต าบลได้อย่างเต็มที่๔๗๐ 
  เมื่อพิจารณาแยกปัญหาและอุปสรรคการปฏิบัติงานด้านการแก้ไขข้อขัดข้องของเจ้า
คณะต าบล ตามจังหวัด พบว่า  
  ปัญหา อุปสรรคในการปฏิบัติงานด้านการแก้ไขข้อขัดข้องของเจ้าคณะต าบล  
จังหวัดนครราชสีมา  
  ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดจากปัจจัยภายใน เป็นปัญหาอุปสรรคเฉพาะตัวของเจ้า
คณะอ าเภอและรองเจ้าคณะอ าเภอผู้ปกครอง พบว่า เจ้าคณะอ าเภอมีภาระหน้าที่และบทบาทในการ
ให้ค าปรึกษาแนะน าช่วยแก้ไขปัญหาอุปสรรคข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานทุกด้านของเจ้าคณะต าบล
และเจ้าอาวาส แต่มีเพียงที่ปรึกษาที่เป็นอดีตเจ้าคณะอ าเภอที่เกษียณแล้วได้รับการยกขึ้นในต าแหน่ง
ที่ปรึกษาเจ้าคณะอ าเภอ และมีความชราภาพ บางรูปไม่มีความรู้ในศาสตร์สมัยสาขาต่าง ๆ เจ้าคณะ
อ าเภอจึงไม่มีที่ปรึกษาที่มีความสามารถครอบคลุมและสอดคล้องทันกับเหตุการณ์โลกสมัยปัจจุบัน 
อาจปฏิบัติหน้าที่การให้ค าปรึกษาแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องแก่ เจ้าคณะต าบลได้ไม่มีประสิทธิภาพ
เท่าท่ีควร โดยเฉพาะเจ้าคณะต าบลที่มีอายุพรรษามากแล้ว๔๗๑ 
  ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดจากปัจจัยภายนอก เป็นปัญหาอุปสรรคที่เกิดจากทรัพยากร
ทางการบริหารและปัจจัยภายนอกอ่ืน ๆ พบว่า เจ้าอาวาสไม่มีความรู้ด้านการเงินการบัญชี พบว่า 
“เจ้าอาวาส รักษาการเจ้าอาวาสไม่เข้าใจเรื่องการใช้เงิน ไม่ท าบัญชี และชาวบ้านมีผลประโยชน์ในวัด 
ก านัน ผู้ใหญ่บ้านเก็บหมด มีประมาณ ๓-๔ วัดที่ขัดแย้งกับเจ้าอาวาส ให้เจ้าคณะต าบลเข้าไปดูแลตั้ง
ไวยาวัจกร”๔๗๒ 
  สรุปได้ว่า ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดจากปัจจัยภายใน ได้แก่ พระผู้ด ารงต าแหน่งอายุ
มาก ท าให้ไม่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างเต็มความสามารถ ไม่มีความรู้ในศาสตร์สมัยใหม่ ส่วนปัญหา
และอุปสรรคที่เกิดจากปัจจัยภายนอก ได้แก่ ขาดความรู้เข้าใจด้านการเงินบัญชี เกิดความขัดแย้งใน
การจัดเก็บรักษาเงินของวัด   
 

                                           
    ๔๗๐สัมภาษณ์   นายประสงค์  ทองประ,  นักวิชาการศาสนาช านาญการพิ เศ ษ, ส านักงาน
พระพุทธศาสนาจังหวัดบุรีรัมย์,  ๒๗  ธันวาคม  ๒๕๕๘.     
    ๔๗๑สัมภาษณ์  พระครูศรีปริยัตยารักษ์  (ประสงค์ กิตฺติปญฺโญ),  เลขานุการเจ้าคณะอ าเภอเมือง
นครราชสีมา, จังหวัดนครราชสีมา,  ๑๕  ธันวาคม  ๒๕๕๘.    
 ๔๗๒สัมภาษณ์  พระครูศรีภาวนาวิสุทธิ์ (ประกอบ ปภงฺกโร),  เจ้าคณะอ าเภอขามสะแกแสง, จังหวัด
นครราชสีมา,  ๑๙  พฤศจิกายน  ๒๕๕๘.     



๒๔๒ 
 

  ปัญหา อุปสรรคในการปฏิบัติงานด้านการแก้ไขข้อข้ดข้องของชั้นเจ้าคณะต าบล 
จังหวัดชัยภูมิ  
  ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดจากปัจจัยภายใน เป็นปัญหาอุปสรรคเฉพาะตัวของเจ้า
คณะอ าเภอและรองเจ้าคณะอ าเภอผู้ปกครอง พบว่า  เจ้าคณะอ าเภอบางรูปยังขาดความรู้ความเข้าใจ
พระธรรมวินัย กฎหมาย กฎระเบียบมหาเถรสมาคมอย่างลึกซึ้ง๔๗๓  และไม่มีความรู้ในวิชาการ
สมัยใหม่เท่าที่ควร เช่น จิตวิทยาการให้ค าปรึกษาและแนะน าการแก้ปัญหา  ไม่มีความรู้ในเชิง
กฎหมายเพ่ือช่วยเหลือให้ค าปรึกษาแนะน าในการแก้ไขข้อข้องของเจ้าคณะต าบล๔๗๔  ขาดความรู้
ความเข้าใจในระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการคณะสงฆ์ มีเจ้าคณะอ าเภอบางอ าเภอมาขอค าปรึกษา
แนะน าข้อปฏิบัติแนวทางด าเนินการ และขอให้ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดช่วยก ากับดูแลเรื่อง
เกี่ยวกับการด าเนินการภารกิจงานของวัดต่าง ๆ ในเขตปกครองที่ยังติดขัดอยู่ เช่น เรื่องการขอใช้ที่ดิน
เพ่ือสร้างวัด  แสดงให้เห็นว่าเจ้าคณะอ าเภอบางรูปยังไม่มีความรู้ความเข้าใจในระเบียบวิธีปฏิบัติงาน
บางอย่าง ซึ่งอาจมีผลท าให้ไม่สามารถให้ค าปรึกษาแนะน าและช่วยแก้ไขข้อขัดข้องของเจ้าคณะต าบล
ได้อย่างมีประสิทธิภาพได้๔๗๕ เจ้าคณะอ าเภอบางอ าเภอมีการให้ค าปรึกษาแก่เจ้าคณะต าบลและ             
เจ้าอาวาสในพ้ืนที่น้อยมาก เนื่องจากมีการประชุมหรือพบปะปรึกษาหารือกันน้อยครั้ง๔๗๖ 
 ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดจากปัจจัยภายนอก เป็นปัญหาอุปสรรคที่เกิดจากทรัพยากร
ทางการบริหารและปัจจัยภายนอกอ่ืน ๆ พบว่า เจ้าคณะต าบลและเจ้าอาวาสบางรูปไม่มีความรู้ความ
เข้าใจในระเบียบวิธีการปฏิบัติงานในหน้าที่ พบว่า “พระสังฆาธิการที่มีความรู้ความสามารถเหลืออยู่
จ านวนน้อย พระสงฆ์ที่ได้รับการศึกษาเล่าเรียนมีความรู้ความสามารถจะลาสิกขา ส่วนผู้ที่ยังอยู่เมื่อมี
ความรู้น้อยจะปฏิบัติในลักษณะที่ไม่สร้างสรรค์ เป็นปัญหาจระเข้ขวางคลอง ท าให้การปฏิบัติหน้าที่มี
อุปสรรคมากขึ้น ส่วนใหญ่ใช้ความคิดเห็นส่วนตัวเป็นบรรทัดฐานมากกว่าใช้หลักการตามกฎหมาย
หรือระเบียบข้อบังคับในการตัดสิน๔๗๗” 

                                           
    ๔๗๓สัมภาษณ์  พระครูสิริวชิรากร (สมพร อริยปญฺโญ),  เจ้าคณะอ าเภอบ้านแท่น,  จังหวัดชัยภูมิ,             
๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๘. 
    ๔๗๔สัมภาษณ์  พระมหาสมวงษ์ สีลภูโต,  เจ้าคณะอ าเภอเมืองชัยภูมิ, จังหวัดชัยภูมิ,  ๕ พฤศจิกายน  
๒๕๕๘. 
    ๔๗๕สัมภาษณ์  นางปรีดา ชาติวุฒิ, ผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชัยภูมิ, ๒๗ ธันวาคม  
๒๕๕๘. 
    ๔๗๖สัมภาษณ์  พระครูสิริวชิรากร (สมพร อริยปญฺโญ),  เจ้าคณะอ าเภอบ้านแท่น,  จังหวัดชัยภูมิ,              
๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๘. 
     ๔๗๗สัมภาษณ์  พระมหาสมวงษ์ สีลภูโต,  เจ้าคณะอ าเภอเมืองชัยภูมิ,  จังหวัดชัยภูมิ, ๕ พฤศจิกายน  
๒๕๕๘. 



๒๔๓ 
 

 สรุปได้ว่า ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดจากปัจจัยภายใน ได้แก่ ขาดความรู้ความเข้าใจที่
ลึกซึ้งในพระธรรมวินัย ขาดความรู้หลักจิตวิทยาการให้ค าปรึกษาและศาสตร์สมัยใหม่ ขาดความรู้ด้าน
กฏหมายบ้านเมือง ส่วนปัญหาและอุปสรรคที่ เกิดจากปัจจัยภายนอก พระสงฆ์ที่มีความรู้
ความสามารถมีการศึกษาเล่าเรียนสูงแล้วจะลาสิกขา   
  ปัญหา อุปสรรคในการปฏิบัติงานด้านการแก้ไขข้อขัดข้องชั้นเจ้าคณะต าบล ของ       
พระสังฆาธิการระดับอ าเภอ จังหวัดบุรีรัมย์ 
  ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดจากปัจจัยภายใน เป็นปัญหาอุปสรรคเฉพาะตัวของเจ้าคณะ
อ าเภอและรองเจ้าคณะอ าเภอผู้ปกครอง พบว่า  เจ้าคณะอ าเภอไม่มีความความรู้และทักษะการใช้
เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ หรือหากมีก็เพียงแค่พอใช้ได้ไม่ถึงระดับช านาญการ 
เมื่อเจ้าคณะต าบลหรือเจ้าอาวาสประสบปัญหาอุปสรรคข้อขัดข้องด้านการใช้เทคโนโลยี จึงไม่
สามารถให้ค าปรึกษาแนะน าหรือแก้ไขข้อขัดข้องได้อย่างเต็มที่ อาจท าให้การปฏิบัติหน้าที่ด้านนี้ได้ผล
ไมเ่ต็มที่และไม่มีประสิทธิภาพ๔๗๘   เจ้าคณะอ าเภอต้องให้ค าปรึกษาแนะน าความรู้ความสามารถด้าน
การวางผังและจัดภูมิทัศน์ภายในวัดแก่พระสังฆาธิการ พบว่า “มีการช่วยแก้ไขข้อขัดข้องของเจ้าคณะ
ต าบลและเจ้าอาวาสผู้ไม่มีความรู้ความเข้าใจและความสามารถในการวางผังพัฒนาวัดได้ ด้วยการให้
ค าปรึกษาแนะน าการวางผังพัฒนาบริเวณวัดให้เป็นระเบียบเป็นสัดส่วน ให้เป็นแถวเป็นแนว จะท า
อะไรจะสร้างอะไรต้องมีการปรึกษากัน ไม่ให้ท าโดยพลการตามใจชอบ ต้องมีการวัดพ้ืนที่ ต้องมีการ
วางผังบริบทของวัด  และแนะน าชี้ที่แสดงพ้ืนที่ส าหรับด าเนินการการก่อสร้างให้ด้วย๔๗๙ ภารกิจของ
เจ้าคณะอ าเภอมีมาก ท าให้ไม่มีเวลาเพียงพอในการให้ค าปรึกษาชี้แนะ แนะน า และช่วยแก้ไขปัญหา
อุปสรรคข้อขัดข้องต่าง ๆ ของเจ้าคณะต าบลได้อย่างเต็มที่๔๘๐ 
 ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดจากปัจจัยภายนอก เป็นปัญหาอุปสรรคที่เกิดจากทรัพยากร
ทางการบริหารและปัจจัยภายนอกอ่ืน ๆ พบว่า  เจ้าคณะต าบลและเจ้าอาวาสบางรูปมีความเคารพ
และเกรงขามบารมีเจ้าคณะอ าเภอผู้บังคับบัญชา จึงไม่กล้าเข้าไปขอค าปรึกษา เป็นเหตุให้ระดับ
อ าเภอไม่สามารถรู้ถึงปัญหาอุปสรรคบางอย่างซึ่งอาจเป็นปัญหาส าคัญได้ อุปสรรคในการปฏิบั ติงาน
นั้น ๆ จึงไม่ได้รับการแก้ไข อาจส่งผลให้การปฏิบัติงานไม่มีประสิทธิภาพและไม่สัมฤทธิ์ผลตาม

                                           
 ๔๗๘สัมภาษณ์  พระครูสิริคณารักษ์ (ผล ปิยธมฺโม),  เจ้าคณะอ าเภอประโคนชัย, จังหวัดบุรีรัมย์,              
๑๘ พฤศจิกายน  ๒๕๕๘. 
    ๔๗๙สัมภาษณ์  พระครูนิเทศก์ธรรมคุณ (วินัย ฐานิสฺสโร),  เจ้าคณะอ าเภอโนนดินแดง, จังหวัดบุรีรัมย์,  
๒๐ พฤศจิกายน  ๒๕๕๘. 
    ๔๘๐สัมภาษณ์  นายประสงค์  ทองประ,  นักวิชาการศาสนาช านาญการพิ เศษ ,  ส านักงาน
พระพุทธศาสนาจังหวัดบุรีรัมย์,  ๒๗  ธันวาคม  ๒๕๕๘.     



๒๔๔ 
 

เป้าหมาย และอาจส่งผลกระทบด้านลบในระยะยาว๔๘๑  เจ้าคณะต าบลไม่เข้าใจบทบาทอ านาจหน้าที่
ของตนเอง พบว่า  “งานด้านการปกครองที่เกี่ยวกับอ านาจหน้าที่ในการปกครอง ซึ่งนาน ๆ จะมี
เกิดขึ้นครั้งหนึ่งที่เจ้าคณะต าบลไม่เข้าใจหรือมีความสงสัย ปฏิบัติไม่ถูก เช่นนี้ อ าเภอก็จะลงไป
ช่วยเหลือดูแลแนะน า เช่น เจ้าคณะต าบลไม่เข้าใจในข้อปฏิบัติส าหรับตนเอง ละเลยหน้าที่ ปฏิบัติ
หน้าที่ไม่เต็มที่ลืมปกครองดูแลพระลูกวัด ลืมปกครองดูแลเจ้าอาวาสในเขตปกครอง เป็นต้น ส่วนมากเป็น
เจ้าคณะต าบลที่มีอายุพรรษามากแล้ว และการลงไปช่วยแนะน าแก้ไขข้อขัดข้องนี้จะไปเป็นคณะ
ประกอบด้วยเจ้าคณะอ าเภอ รองเจ้าอ าเภอ และพระเลขานุการเจ้าคณะอ าเภอ พระเลขานุการรองเจ้า
คณะอ าเภอ๔๘๒   
 สรุปได้ว่า ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดจากปัจจัยภายใน ได้แก่ เจ้าคณะอ าเภอไม่มีความรู้
และทักษะการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการปฏิบัติหน้าที่ ขาดความรู้ด้านการบริหารจัดการ เช่น การ
ก่อสร้าง ส่วนปัญหาและอุปสรรค์ที่เกิดจากปัจจัยภายนอก ได้แก่ การวางตนเองเจ้าคณะอ าเภอที่ท า
ให้พระผู้ใต้บังคับบัญชาไม่กล้าเข้าไปรับค าปรึกษา และการไม่เข้าใจในบทบาทหน้าที่ของตน 
 ปัญหา อุปสรรคในการปฏิบัติงานของพระสังฆาธิการ จังหวัดสุรินทร ์ 
 ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดจากปัจจัยภายใน เป็นปัญหาอุปสรรคเฉพาะตัวของเจ้าคณะ
อ าเภอและรองเจ้าคณะอ าเภอผู้ปกครอง พบว่า       
 ๑. เจ้าคณะอ าเภอยังขาดความรู้ความเข้าใจวิชาการสมัยใหม่ ไม่มีความรู้ในเชิงกฎหมาย 
ขาดเทคนิคในการแก้ปัญหาเพ่ือให้การแก้ไขปัญหาจบสิ้น ปัญหาความขัดข้องของเจ้าคณะต าบล
บางอย่างที่มีความซับซ้อนเกี่ยวข้องกับกฎหมาย ต้องใช้ความรู้วิชาการสมัยใหม่และแนวทางข้อ
กฎหมายมาใช้ในการแก้ไข๔๘๓ 
 ๒. เจ้าคณะอ าเภอมีความรู้จ ากัดเฉพาะเรื่องเฉพาะทาง ไม่ครอบคลุมทุกเรื่อง แต่ต้องมี
บทบาทหน้าที่ช่วยแก้ไขข้อขัดข้องให้ค าปรึกษาแนะน างานกิจการคณะสงฆ์ท้ัง ๖ ด้าน การปฏิบัติงาน
ให้ค าปรึกษาแนะน าอาจไม่มีประสิทธิภาพเท่าท่ีควร๔๘๔ 

                                           
    ๔๘๑สัมภาษณ์  นายประสงค์  ทองประ,  นักวิชาการศาสนาช านาญการพิ เศษ ,  ส านักงาน
พระพุทธศาสนาจังหวัดบุรีรัมย์,  ๒๗  ธันวาคม  ๒๕๕๘.    
    ๔๘๒สัมภาษณ์  พระครูรัตนญาณวิมล (มนตรี รตนญาโณ),  เจ้าคณะต าบลชุมแสง เลขานุการเจ้าคณะ
อ าเภอกระสัง,  จังหวัดบุรีรัมย์,  ๒๒  พฤศจิกายน  ๒๕๕๘. 
    ๔๘๓สัมภาษณ์  นายเพทาย สดทรงศิลป์,  ผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุรินทร์,            
๑๗ ธันวาคม  ๒๕๕๘. 
    ๔๘๔สัมภาษณ์  นายวัชรนนท์ มั่นใจ,  ปราชญ์ชาวบ้าน,  อ าเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์,            
๒๓  ธันวาคม  ๒๕๕๘.    



๒๔๕ 
 

 ๓. การให้ความช่วยเหลือไม่ครอบคลุมทั่วถึงทุกพ้ืนที่   พบว่า “ส่วนในการปกครองนั้นก็มี
ส่วนที่ดีก็มักจะมีการอะลุ้มอล่วยกัน มีอะไรก็ต้องช่วยกัน ที่ดีที่ว่าดีนั้นก็ช่วยกัน บางวัดบางส านักก็ไม่
สามารถที่จะช่วยตนเองได้ แต่วัดใดที่มีศักยภาพมีความรู้ในการช่วยดูแลกันและกันก็ช่วยสอดส่อง
กันเองช่วยตักเตือนกันเอง อันนี้ก็เป็นการดีที่แม้นว่าทางอ าเภอทางจังหวัดไม่ได้มอบหมายเช่นนั้น ก็ใน
เชิงว่าปรึกษาหารือ ปรึกษาไปบอกไปกล่าว เรียกกันมาว่ากล่าวตักเตือนกันไม่ให้ท าอย่างนั้น มีการ
ปรึกษาหารือว่าอย่างไรควรอย่างไรไม่ควร ในเชิงการปรึกษาหารือกัน”๔๘๕ 
 ๔. ไม่มีการรายงานผลการปฏิบัติงานยังอย่างเป็นทางการที่ชัดเจน พบว่า “ไม่เคยเห็นมี
รายงานเป็นเอกสารหรือลายลักษณ์อักษร แต่ว่าเคยมีรายงานด้วยปากเปล่า พูดด้วยปากเปล่าว่า เจ้า
คณะต าบลท่านไม่รู้ ท่านไม่มีความรู้ไม่มีความเข้าใจ ท่านท าอะไรก็ไม่ถูก ว่าแบบนี้  ฟังแต่ญาติโยม
อย่างเดียว ไม่รู้ถึงพระธรรมวินัย เขาว่าอย่างนี้ ก็เลยในที่สุด ถ้าท าไม่ถูก ก็เจ้าคณะอ าเภอนี่แหละเข้า
ไปช่วยเหลือ อันนี้ ก็มีบ้าง บางอ าเภอ อันนี้ก็ขอยกผลประโยชน์ให้ท่าน บอกเป็นคุณงามความดีของ
ท่าน ถ้าท่านจะเอาใจใส่ แม้จะรู้ไม่รู้ ก็ปรึกษากฎหมาย คนชาวบ้านชาวช่องเขาก็มี  อันนี้ก็ขอยกความ
ดีงามให้กับท่านเจ้าคณะอ าเภอ ท่านไม่รู้ ท่านก็แสวงหาความรู้ พกพามาเพ่ือปฏิบัติมาเพ่ือกิจการงาน
คณะสงฆ์” 
 ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดจากปัจจัยภายนอก เป็นปัญหาอุปสรรคที่เกิดจากทรัพยากร
ทางการบริหารและปัจจัยภายนอกอ่ืน ๆ พบว่า  ไม่มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่ตาม
ระเบียบราชการที่ถูกต้อง พบว่า “อย่างเซ็นหนังสือก็ไม่ถูกหรอก เมื่อก่อนยังต้องตกลงกัน เวลาเซ็น
เขาเรียกไปเซ็นหนังสือสุทธิอย่างนี้ ไปเซ็นอะไรหลวงตา เซ็นเป็นหลวงตาโน้นหลวงตานี่ หลวงตามี 
หลวงตามา มันไม่ได้ ไม่ใช่แบบนั้น เขาให้เซ็นว่า พระอธิการ  หลวงลุง หลวงปู่อะไรตามที่เขาเรียก มา
เซ็นอะไรอย่างนี้ ไม่ได้ เมื่อก่อนไม่มีคนช่วยงาน จดหมายราชการจากอ าเภอถึงต าบล ต าบลถึงเจ้า
อาวาส ก็หลวงปู่หลวงตาไปจดหมายราชการเขา ก็อาศัยแผนกศึกษานั้นแหละช่วย ศึกษาก็ให้ครู เอา
ให้ครูใกล้โรงเรียน โรงเรียนใกล้วัด เอาครูมาช่วย ช่วยท าบัญชี ช่วยเลขานั้นแหละ มาช่วย เลขาก็ฝึก
มาก็เป็นงาน ไม่ได้จบวิชาเลขานุการที่ไหน พอใช้งานได้ก็เอาเป็นเลขาให้หน่อย แล้วก็ฝึก  ๆ ไปก็คง
ได”้๔๘๖ 
  สรุปได้ว่า ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดจากปัจจัยภายใน ได้แก่ ขาดความรู้ความเข้าใจใน
วิชาการสมัยใหม่ ขาดทักษะและเทคนิคการแก้ไขปัญหาข้อขัดข้อง มีความรู้เฉพาะด้านท าให้การ
ปฏิบัติงานขาดประสิทธิภาพ  การให้ความช่วยเหลือไม่ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ ไม่มีการรายงานผลการ

                                           
 ๔๘๕สัมภาษณ์  พระครูอุดรประชานุกูล (สมอาจ สกฺโก),  เจ้าคณะต าบลแกใหญ่,  อ าเภอเมืองสุรินทร์ 
จังหวัดสุรินทร์,  ๑  ธันวาคม  ๒๕๕๘. 
       ๔๘๖สัมภาษณ์  พระธรรมโมลี ดร. (ทองอยู่ ณาณวิสุทฺโธ), ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๑, วัดศาลาลอย 
พระอารามหลวง จังหวัดสุรินทร์,  ๒๑  ธันวาคม  ๒๕๕๘. 



๒๔๖ 
 

ปฏิบัติงานที่ชัดเจน ส่วนปัญหาและอุปสรรคที่เกิดจากปัจจัยภายนอก ได้แก่ ขาดบุคลากรที่มีความรู้
ในการปฏิบัติงานโดยเฉพาะเช่น เลขานุการ การเงิน การบัญชี  
 สรุปสภาพ และปัญหาอุปสรรคการปฏิบัติงานด้านการแก้ไขข้อขัดข้องของเจ้าคณะ
ต าบล ของพระสังฆาธิการระดับอ าเภอในเขตการปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๑ 
 สภาพการปฏิบัติงานด้านการแก้ไขข้อขัดข้องของเจ้าคณะต าบล ของพระสังฆาธิการระดับ
อ าเภอในเขตการปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๑  ผลจากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญในการสัมภาษณ์ 
พบว่า  เจ้าคณะอ าเภอและรองเจ้าคณะอ าเภอส่วนมากมีความรู้ความสามารถและประสบการณ์เป็นที่
น่าพอใจ มีความรับผิดชอบดูแลเอาใจใส่งานในหน้าที่ของตนเป็นอย่างดี พร้อมให้ค าปรึกษาช่วยเหลือ
แนะน าแก้ไขข้อขัดข้องในการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจทั้ง ๖ ประการของเจ้าคณะต าบลด้วยความเป็น
กัลยาณมิตรยึดหลักพระธรรมวินัยเป็นส าคัญ กิจกรรมที่เจ้าคณะอ าเภอใช้เป็นเครื่องมือในการให้
ค าปรึกษาแนะน าแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานของเจ้าคณะต าบลและเจ้าอาวาสมีหลายวิธี 
เช่น การนัดประชุมชี้แจง  การจัดประชุมอบรม  การลงพ้ืนที่ตรวจเยี่ยมและแนะน าชี้แจงถึงวัดเป็น
การเฉพาะ  การแนะน าชี้แจงในสถานการณ์จริง แต่โดยมากแล้วมักนิยมลงพ้ืนที่เยี่ยมเยียนให้
ค าปรึกษาแนะน าถึงต าบลถึงวัดโดยเฉพาะเจ้าคณะต าบลและเจ้าอาวาสที่มีอายุพรรษามากและมี
พ้ืนฐานการศึกษาน้อย   ข้อขัดข้องที่ต้องลงไปช่วยแก้ไขให้ค าปรึกษาแนะน าส่วนใหญ่เป็นงานด้าน
การปกครอง  การสาธารณูปการ  งานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  งานสารบรรณ  และงานเอกสาร  
การให้ค าปรึกษาแก้ไขข้อขัดข้องนี้มีปัญหาอุปสรรคหลายอย่าง เนื่องจากเจ้าคณะส่วนมากยังขาด
ความรู้ความเข้าใจในพระธรรมวินัย กฎหมาย กฎระเบียบมหาเถรสมาคมอย่างลึกซึ้งขาดความรู้ความ
เข้าใจวิชาการสมัยใหม่ ไม่มีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเป็นที่ปรึกษาครอบคลุมภาระหน้าที่ทุกด้าน บางรูป
มีภารกิจมากไม่มีเวลาเพียงพอในการให้ค าปรึกษาช่วยแก้ไขข้อขัดข้องของเจ้าคณะต าบลได้อย่าง
เต็มที ่
 ปัญหาอุปสรรคที่มีผลกระทบต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการแก้ไขข้อขัดข้องของ
เจ้าคณะต าบล ของพระสังฆาธิการระดับอ าเภอในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๑ สรุปได้ดังนี้ 
 ๑. เจ้าคณะอ าเภอมีความรู้จ ากัดเฉพาะเรื่องเฉพาะทาง แต่มีบทบาทหน้าที่ในการ
ช่วยเหลือให้ค าปรึกษาแก้ไขข้อขัดข้องเก่ียวกับกิจการคณะสงฆ์ทั้ง ๖ ด้านของเจ้าคณะต าบล 
 ๒. หลายรูปยังขาดความรู้ความเข้าใจในพระธรรมวินัย กฎหมาย กฎระเบียบมหาเถร
สมาคมอย่างลึกซึ้ง  ทั้งขาดความรู้ความเข้าใจวิชาการสมัยใหม่ ไม่มีความรู้ในเชิงกฎหมาย ขาด
เทคนิคในการให้ค าปรึกษาเพ่ือช่วยแก้ไขปัญหาให้จบสิ้น  และยังขาดความรู้ความเข้าใจในระเบียบ
ปฏิบัติของทางราชการที่เก่ียวข้อง 
 ๓. เจ้าคณะอ าเภอบางรูปขาดความรับผิดชอบ ไม่เคยลงพ้ืนที่ให้ค าปรึกษาแนะน า
แก้ปัญหาข้อขัดข้องของเจ้าคณะต าบล   บางรูปมีภารกิจมากท าให้ไม่มีเวลาเพียงพอในการให้



๒๔๗ 
 

ค าปรึกษาชี้แนะ แนะน า และช่วยแก้ไขปัญหาอุปสรรคข้อขัดข้องต่าง ๆ ของเจ้าคณะต าบลได้อย่าง
เต็มที่  บางรูปลงพ้ืนที่ให้ค าปรึกษาช่วยแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องของเจ้าคณะต าบลไม่ครอบคลุมทั่วถึง
ทุกพ้ืนที่เขตปกครอง 
 ๔. ไม่มีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเป็นที่ปรึกษาครอบคลุมภาระหน้าที่ทุกด้าน และสอดคล้อง
กับสถานการณ์โลกสมัยปัจจุบัน 
 ๕. ไม่มีรูปแบบและระบบการรายงานผลการปฏิบัติงานอย่างเป็นทางการที่ชัดเจน 
 ๖. เจ้าคณะต าบลและเจ้าอาวาสส่วนมากไม่มีความรู้ความเข้าใจและความสามารถด้าน
ระบบบัญชีและการเงิน  ไม่มีความรู้ความเข้าใจและความสามารถในระเบียบวิธีการปฏิบัติงานใน
หน้าที่ 
 ๗. เจ้าคณะต าบลและเจ้าอาวาสบางรูปมีความเคารพและเกรงขามบารมีเจ้าคณะอ าเภอ
ผู้บังคับบัญชา จึงไม่กล้าเข้าไปขอค าปรึกษา เป็นเหตุให้ระดับอ าเภอไม่สามารถรู้ถึงปัญหาอุปสรรค
บางอย่างซึ่งอาจเป็นปัญหาส าคัญได้ อุปสรรคในการปฏิบัติงานนั้น ๆ จึงไม่ได้รับการแก้ไข 
 ๘. เจ้าคณะต าบลและเจ้าอาวาสบางรูปยังไม่เข้าใจบทบาทอ านาจหน้าที่ของตนเอง ยัง
สงสัย ปฏิบัติไม่ถูก  ทั้งยังไม่มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบราชการที่ถูกต้อง 
เช่น การลงนามในต าแหน่งงาน การลงนามในเอกสารราชการต่าง ๆ 
 ๙. เจ้าคณะอ าเภอหลายรูปยังขาดความรู้และทักษะการใช้เครื่องมือสื่อสารเทคโนโลยีและ
ระบบสารสนเทศสมัยใหม่ 
 ๕) ด้านการควบคุมบังคับบัญชาคณะสงฆ์  
 จากการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) ซึ่งผู้ให้ข้อมูล
ส าคัญ (Key Informants) ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพปัญหาด้านควบคุมบังคับบัญชาคณะสงฆ์ โดยมี
สาระส าคัญดังนี้ 
 สภาพการปฏิบัติงาน 
 การควบคุมบังคับบัญชาในข้อนี้แบ่งเป็น ๓ งาน คือ การควบคุม การบังคับบัญชา และ
การชี้แจงแนะน า  การควบคุมก็คือการก ากับดูแลเจ้าคณะต าบลและเจ้าอาวาสตลอดทั้งพระภิกษุ
สามเณรให้ด ารงตนอยู่ในขอบเขตแห่งสมณเพศหรือให้อยู่ ในกฎระเบียบไม่ออกนอกลู่นอกทางการ
บังคับบัญชาก็คือการสั่งการให้ปฏิบัติหน้าที่เจ้าคณะหน้าที่เจ้าอาวาสหน้าที่พระภิกษุสามเณรให้อยู่ใน
ขอบเขตแห่งสมณเพศหรือกฎระเบียบไม่ทอดทิ้งธุระ  และการชี้แจงแนะน าก็คือชี้แจงแนะน าให้
ปฏิบัติหน้าที่ให้ถูกต้องดีงามไม่ให้บกพร่องหรือเกินเลยจนเกินงาม๔๘๗ การควบคุมบังคับบัญชาส าคัญ

                                           
    ๔๘๗สัมภาษณ์  พระราชปริยัติกวี (สุพจน์ โชติญาโณ),  เจ้าคณะจังหวัดบุรีรัมย์,  ๑๕  พฤศจิกายน  
๒๕๕๘.       



๒๔๘ 
 

การฟังกัน ยอมรับกัน เชื่อถือกัน ปฏิบัติในสิ่งที่เหมาะที่ควรก็จะดี  ก็ค่อนข้างดี แต่บางทีเมื่อไม่ฟังกัน 
ไม่ปฏิบัติ ไม่เคารพกัน ไม่นับถือกัน ก็เป็นปัญหาในทางปฏิบัติ๔๘๘  เจ้าคณะอ าเภอ รองเจ้าคณะอ าเภอ
ต้องส านึกในหน้าที่ของตนและต้องแนะน าให้เจ้าคณะต าบลเจ้าอาวาสและพระภิกษุสามเณรส านึกใน
หน้าที่ของตนด้วย เพราะได้รับคัดเลือกมาจากผู้บังคับบัญชาแล้วโดยล าดับ เจ้าคณะอ าเภอต้องมีความรู้
มากกว่าเจ้าคณะต าบล ต้องเก่งกว่าเจ้าคณะต าบล ต้องพูดเก่ง แสดงธรรมเก่ง ท างานเก่ง ต้องไม่ด้อยกว่า
เจ้าคณะต าบล จึงจะควบคุมบังคับบัญชาได้  นอกจากพรรษามากกว่าแล้ว หรือพรรษามากไม่มากก็ขอให้
มีความรู้มากกว่า เป็นแบบอย่าง อดทน อายุน้อยแต่เป็นผู้ใหญ่ได้ ต้องวางตัวให้เหมาะสม มีพรหมวิหาร
ธรรม ให้ความสงเคราะห์เจ้าคณะต าบล เขาก็จะเกรงใจให้ความเคารพ แม้ตายแล้วเขาก็ยังน ารูปมาตั้ง
บ าเพ็ญกุศลสวดให้๔๘๙ การปฏิบัติตามไม่จ าเป็นจะต้องปฏิบัติตามผู้บังคับบัญชาทุกอย่าง  ปฏิบัติให้
มันถูกต้องตามพระธรรมวินัยตามกฎมหาเถรสมาคมก็ชื่อว่าปฏิบัติตามหน้าที่ ถือว่าปฏิบัติตามหน้าที่
และปฏิบัติตามผู้บังคับบัญชา การเคารพในผู้บังคับบัญชา นับถือในคุณธรรมในการตัดสินใจการสั่ง
การของเจ้าคณะผู้บังคับบัญชา ยอมรับปฏิบัติตามด้วยความนอบน้อมเหมือนอย่างที่พระสมัยโบราณมี 
การบังคับบัญชาจึงง่าย สมัยก่อนเจ้าอาวาสเห็นเจ้าคณะต าบลก็ลงหมอบกราบแทบเท้าด้วยความ
เคารพนับถืออย่างสุดซึ้ง เจ้าคณะต าบลเห็นเจ้าคณะอ าเภอ นาน ๆ จึงจะได้เห็นกันทีอย่างนี้ก้มลง
กราบแทบเท้า เจ้าคณะต าบลเจ้าคณะอ าเภอกว่าจะได้เห็นเจ้าคณะจังหวัด ปีหนึ่งได้พบได้เห็นกันครั้ง
เดียว อย่างนี้ ก้มลงหมอบกราบแทบเท้าด้วยความเคารพ๔๙๐    
  พระสังฆาธิการระดับอ าเภอในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๑ มีการปฏิบัติงานควบคุม
บังคับบัญชาที่ชัดเจนมีค าสั่งชัดเจน แต่การปฏิบัติตามของเจ้าคณะต าบลเจ้าอาวาสและพระภิกษุ
สามเณรไม่ค่อยจะชัดเจน การเคารพเอ้ือเฟ้ือต่อเจ้าคณะผู้ปกครองอย่างจริงใจแท้จริงก็อยู่ในระดับ
พอประมาณพอสมควร ไม่ดีเท่าพระเณรสมัยก่อน๔๙๑ ซึ่งปัจจุบันนี้ยังมีเจ้าคณะพระสังฆาธิการบางรูป
ทีม่ีความคิดเห็นที่แตกต่างกับผู้บังคับบัญชาและมีแนวปฏิบัติที่แตกต่างไป๔๙๒ ไม่เห็นด้วย ไม่ถือปฏิบัติ

                                           
    ๔๘๘สัมภาษณ์  นายวัชรนนท์ มั่นใจ, ปราชญ์ชาวบ้าน, อ าเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์, ๒๓ 
ธันวาคม ๒๕๕๘.   
    ๔๘๙สัมภาษณ์  พระธรรมโมลี ดร. (ทองอยู่ ณาณวิสุทฺโธ), ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๑, วัดศาลาลอย 
พระอารามหลวง จังหวัดสุรินทร์,  ๒๑  ธันวาคม  ๒๕๕๘. 
    ๔๙๐สัมภาษณ์  พระโสภณปริยัตยาภรณ์ (ฉัตต์ สจฺจวโร) ,  เจ้าคณะจังหวัดสุรินทร์,  ๒๔  ธันวาคม  
๒๕๕๘.     
    ๔๙๑สัมภาษณ์  พระโสภณปริยัตยาภรณ์ (ฉัตต์ สจฺจวโร) ,  เจ้าคณะจังหวัดสุรินทร์,  ๒๔  ธันวาคม  
๒๕๕๘.     
    ๔๙๒สัมภาษณ์  นายบัญชายุทธ นาคมุจลินทร์,  ผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด
นครราชสีมา,  ๒๒  ธันวาคม  ๒๕๕๘. 



๒๔๙ 
 

ตามข้อสั่งการ๔๙๓ ซึ่งอาจมีสาเหตุมาจากตัวเจ้าคณะอ าเภอเองบ้าง เช่น บางอ าเภอ การควบคุมบังคับ
บัญชาไม่ด าเนินไปด้วยดี ไม่เรียบร้อย เพราะเจ้าคณะอ าเภอที่มีทัศนคติในการปกครองที่แตกต่าง
ออกไป ไม่มีการวางแผนปกครองคณะสงฆ์ร่วมกัน ไม่ดูแลเอาใจใส่ในการควบคุมบังคับบัญชา๔๙๔ หรือ
เกิดจากเจ้าคณะต าบลหรือเจ้าอาวาสนั้น ๆ บ้าง เช่น บางท่านมีอายุพรรษามากกว่าเจ้าคณะอ าเภอ
บ้าง มีชาวบ้านชุมชนเคารพนับถือมากกว่าเจ้าคณะอ าเภอบ้าง๔๙๕ บางอ าเภอไม่สามารถควบคุมบังคับ
บัญชาได้ เพราะหลายวัดได้รับการสนับสนุนจากผู้น าหมู่บ้าน ผู้น าท้องถิ่น นักการเมืองผู้ได้ประโยชน์
จากวัด เจ้าอาวาสไม่ย าเกรงไม่มีความเคารพเอ้ือเฟ้ือเจ้าคณะผู้บังคับบัญชา บางครั้งใช้อ านาจของ
ผู้บังคับบัญชาไม่ได้ผล๔๙๖ แต่ส่วนใหญ่ในภาพรวมแล้วถือว่าท าได้ดี๔๙๗ ระดับอ าเภอสามารถ
ควบคุมดูแลบังคับบัญชาระดับต าบลและมอบหมายให้เจ้าคณะต าบลได้ช่วยปฏิบัติหน้าที่ดูแล
พระภิกษุสามเณรในเขตปกครองให้มีความเรียบร้อยไปได้ดี  ในส่วนของอ าเภอจะมีการออกตรวจ
เยี่ยมทุกต าบลเกือบจะทุกวัดในรอบปีหนึ่ง ๆ ออกไปเยี่ยมเยียนดูแลสารทุกข์สุขดิบความเป็นอยู่ของ
เจ้าคณะต าบลเจ้าอาวาสพระภิกษุสามเณรและชาวบ้าน มีปัญหาอุปสรรคอะไรก็ช่วยแก้ไขชี้แจง
แนะน า และในส่วนระดับวัดมอบให้เจ้าคณะต าบลเป็นผู้ช่วยดูแล ซึ่งก็ได้รับความร่วมมือจากเจ้าคณะ
ต าบลจากคณะสงฆ์เป็นอย่างดี๔๙๘  คณะสงฆ์จะมีการควบคุมบังคับบัญชาก ากับดูแลกันอย่างใกล้ชิด 
ช่วยเหลือกันและกันด้วยเมตตา  อะลุ้มอล่วยเอ้ือเฟ้ือกันเป็นประจ า๔๙๙  แนะน าตักเตือนกัน เคารพ
และนับถือกันอย่างสนิทสนม  มีการมอบหมายงานในการก ากับดูแลเป็นชั้น ๆ ชัดเจน๕๐๐  ช่วยชี้แจง

                                           
    ๔๙๓สัมภาษณ์  นายประสงค์  ทองประ,  นักวิชาการศาสนาช านาญการพิ เศษ ,  ส านักงาน
พระพุทธศาสนาจังหวัดบุรีรัมย์,  ๒๗  ธันวาคม  ๒๕๕๘.     
    ๔๙๔สัมภาษณ์  พระครูสิริวชิรากร (สมพร อริยปญฺโญ),  เจ้าคณะอ าเภอบ้านแท่น,  จังหวัดชัยภูมิ,            
๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๘. 
    ๔๙๕สัมภาษณ์  พระธรรมโมลี ดร. (ทองอยู่ ณาณวิสุทฺโธ), ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๑, วัดศาลาลอย 
พระอารามหลวง จังหวัดสุรินทร์,  ๒๑  ธันวาคม  ๒๕๕๘. 
    ๔๙๖สัมภาษณ์  พระครูสิริวชิรากร (สมพร อริยปญฺโญ),  เจ้าคณะอ าเภอบ้านแท่น,  จังหวัดชัยภูมิ,             
๕  พฤศจิกายน  ๒๕๕๘. 
    ๔๙๗สัมภาษณ์  นายบัญชายุทธ นาคมุจลินทร์,  ผู้อ านวยการส านักงานพระพุท ธศาสนาจังหวัด
นครราชสีมา,  ๒๒  ธันวาคม  ๒๕๕๘. 
    ๔๙๘สัมภาษณ์  พระครูรัตนญาณวิมล (มนตรี รตนญาโณ),  เจ้าคณะต าบลชุมแสง เลขานุการเจ้าคณะ
อ าเภอกระสัง,  จังหวัดบุรีรัมย์,  ๒๒  พฤศจิกายน  ๒๕๕๘. 
    ๔๙๙สัมภาษณ์  พระครูอุดรประชานุกูล (สมอาจ สกฺโก),  เจ้าคณะต าบลแกใหญ่,  อ าเภอเมืองสุรินทร์ 
จังหวัดสุรินทร์,     ๑  ธันวาคม  ๒๕๕๘. 
    ๕๐๐สัมภาษณ์  นายเพทาย สดทรงศิลป์,  ผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุรินทร์,       
๑๗ ธันวาคม  ๒๕๕๘. 



๒๕๐ 
 

แนะน าส่วนที่ยังบกพร่องให้เข้าใจให้ปฏิบัติให้ถูกต้องได้๕๐๑ เช่น แนะน าเจ้าอาวาสให้ปฏิบัติหน้าที่ใน
การพัฒนาวัดให้น่ายินดีมีความสะอาดสงบร่มรื่น และฝึกฝนพระภิกษุสามเณรให้มีความเสียสละมีจิต
อาสาท าคุณประโยชน์ให้พระพุทธศาสนาโดยไม่หวังผลประโยชน์ใด ๆ เป็นสิ่งตอนบแทน๕๐๒               
เจ้าคณะอ าเภอสามารถควบคุมบังคับบัญชาดูแลปกครองเจ้าคณะต าบลเจ้าอาวาสและพระภิกษุ
สามเณรผู้อยู่ในบังคับบัญชาให้เป็นไปได้ค่อนข้างดีมีความเรียบร้อย เพราะทั้งเจ้าคณะจังหวัดเจ้าคณะ
อ าเภอมีเมตตาบารมี ทุกคนจึงเชื่อฟังเคารพนับถือ ทั้งฝ่ายคณะสงฆ์และฝ่ายบ้านเมือง ทุกฝ่ายยอมรับ
ให้ความร่วมมือด้วยดี คณะสงฆ์ยอมรับ ญาติโยมยอมรับนับถือ ราชการยอมรับให้ความร่วมมือ            
ผู้ว่าราชการเป็นคนเข้าวัดถือศีลปฏิบัติธรรม๕๐๓ พระภิกษุสามเณรในวัดเคารพเชื่อฟังเจ้าอาวาสดี   
เจ้าอาวาสก็เคารพเชื่อฟังเจ้าคณะต าบล เจ้าคณะต าบลปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเมตตาอนุเคราะห์
สงเคราะห์เจ้าอาวาสพระภิกษุสามเณรและชาวบ้าน ทั้งมีความเคารพสนองงานตามค าสั่งเจ้าคณะ
ผู้บังคับบัญชาไม่บกพร่องกระตือรือร้นท างานตามที่ได้รับมอบหมาย โดยเฉพาะงานตามโครงการ
หมู่บ้านรักษาศีล ๕ นี้เห็นได้ชัดเจนถึงความกระตือรือร้นเอาใจใส่ร่วมมือร่วมแรงใจกันทั้งเจ้าคณะ
ต าบลเจ้าอาวาสก านันผู้ใหญ่บ้านและชุมชน ท าให้กิจกรรมคณะสงฆ์บรรลุผลตามเป้าหมายที่วางไว้๕๐๔ 
การสนองงานคณะสงฆ์ของระดับต าบลและระดับวัดทุกวันนี้ดีขึ้นมากมีความตื่นตัว เหมือนเป็นระบบ
ราชการ อ าเภอสั่งมา ต าบลและวัดก็ประสานงานชาวบ้านและด าเนินการได้ทันที๕๐๕ ยิ่งทุกวันนี้มี
เทคโนโลยีการสื่อสารที่ทันสมัย ยิ่งง่ายและสะดวกในการประสานงานควบคุมบังคับบัญชาได้ดีและ
รวดเร็วยิ่งขึ้น เจ้าคณะอ าเภอรองเจ้าคณะอ าเภอส่วนมากสามารถบังคับบัญชาสั่งการผ่านสื่อ
เทคโนโลยีสมัยใหม่ได้ดีมีประสิทธิภาพ๕๐๖ และไม่ค่อยหนักใจในการควบคุมบังคับบัญชานัก เพราะ

                                           
    ๕๐๑สัมภาษณ์  พระครูนิเทศก์ธรรมคุณ (วินัย ฐานิสฺสโร),  เจ้าคณะอ าเภอโนนดินแดง,  จังหวัดบุรีรัมย์, 
๒๐ พฤศจิกายน  ๒๕๕๘. 
    ๕๐๒สัมภาษณ์  นายเสรี อุปถัมภ์,  หัวหน้าศูนย์สมุนไพรตะบัลไพร, อ าเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์,  
๑๒  ธันวาคม  ๒๕๕๘. 
   ๕๐๓สัมภาษณ์  นางปรีดา ชาติวุฒิ,  ผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชัยภมูิ, ๒๗ ธันวาคม  
๒๕๕๘. 
    ๕๐๔สัมภาษณ์  นายเอือก มีแก้ว,  ก านันต าบลนาดี,  อ าเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์, ๘ ธันวาคม  
๒๕๕๘.     
    ๕๐๕สัมภาษณ์  นายวิยะ ศรีพรหม,  ครูช านาญการพิเศษ,  โรงเรียนบ้านละเวี้ยแปลงคุรุราษฎร์บ ารุง  
อ าเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์,  ๑๘  ธันวาคม  ๒๕๕๘. 
    ๕๐๖สัมภาษณ์  นายเสรี อุปถัมภ์,  หัวหน้าศูนย์สมุนไพรตะบัลไพร,  อ าเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์,  
๑๒  ธันวาคม  ๒๕๕๘. 



๒๕๑ 
 

เจ้าคณะต าบลเอาการเอางานดีสนองงานได้เป็นที่น่าพอใจ๕๐๗  พระสังฆาธิการทั้งเจ้าคณะต าบลเจ้า
อาวาสและพระภิกษุสามเณร รวมทั้งศิษย์วัดซึ่งมีอยู่เกือบทุกวัด๕๐๘ และชาวบ้านในเขตปกครองไม่
กระด้างกระเดื่อง ไม่ต่อต้านคัดค้าน มีความเคารพนับถือ ย าเกรง เชื่ อฟัง ปฏิบัติตามเจ้าคณะด้วย
ความศรัทธาเอ้ือเฟ้ือ๕๐๙ มีความประพฤติจริยาวัตรเรียบร้อยดีงาม มีความเข้าใจในบทบาทปฏิบัติ
หน้าที่ของตน ๆ และให้ความร่วมมือกับคณะสงฆ์เป็นอย่างดี๕๑๐ กิจการคณะสงฆ์จึงด าเนินไปด้วยดี 
อีกทั้งมีพระวินยาธิการคอยช่วยสนองงานเจ้าคณะพระสังฆาธิการในการสอดส่องดูแลความประพฤติ
ของพระภิกษุสามเณรและศิษย์วัด โดยเฉพาะพวกที่ชอบประพฤติตัวเสียหายนอกธรรมนอกวินัยกิน
เหล้าเมายานี้ได้รับความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่ฝ่ายบ้านเมืองช่วยกวดขันเข้มงวดอีกทางหนึ่งด้วย๕๑๑  
พระภิกษุสามเณรจึงมีศีลอาจารวัตรเรียบร้อยดีงาม ปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันได้เรียบร้อยดี เช่น กวาด
บริเวณวัดทุกวัน บิณฑบาตโปรดสัตว์ทุกเช้ามิได้ขาด นี้คือเสน่ห์ของพระสงฆ์ เพราะในมุมมองของ
ญาติโยมการออกบิณฑบาตเหมือนเป็นการลดทิฐิ๕๑๒  ท าวัตรสวดมนต์ บ าเพ็ญภาวนา ลงสังฆกรรม
อุโบสถ เข้าปริวาส ปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน วันพระน าญาติโยมสวดมนต์ท าวัตรเย็นเป็นนิตย์๕๑๓ ไม่
มีปัญหาพฤติกรรมเสื่อมเสียใด ๆ ชาวบ้านจึงท าบุญกราบไหว้ได้ด้วยความสนิทใจ มีความสามัคคี
ร่วมมือช่วยเหลือกันดี ทั้งดูแลอุปถัมภ์บ ารุงพระภิกษุสามเณรและท าบุญบริจาคทานสร้างวัดวา

                                           
    ๕๐๗สัมภาษณ์  พระครูศรีภาวนาวิสุทธิ์ (ประกอบ ปภงฺกโร), เจ้าคณะอ าเภอขามสะแกแสง, จังหวัด
นครราชสีมา, ๑๙  พฤศจิกายน  ๒๕๕๘. 
    ๕๐๘สัมภาษณ์  พระครูรัตนญาณวิมล (มนตรี รตนญาโณ),  เจ้าคณะต าบลชุมแสง เลขานุการเจ้าคณะ
อ าเภอกระสัง,  จังหวัดบุรีรัมย์,  ๒๒  พฤศจิกายน  ๒๕๕๘. 
    ๕๐๙สัมภาษณ์  นายประสงค์  ทองประ,  นักวิชาการศาสนาช านาญการพิ เศษ ,  ส านักงาน
พระพุทธศาสนาจังหวัดบุรีรัมย์,  ๒๗  ธันวาคม  ๒๕๕๘.     
    ๕๑๐สัมภาษณ์  พระครูศรีปริยัตยารักษ์  (ประสงค์ กิตฺติปญฺโญ),  เลขานุการเจ้าคณะอ าเภอเมือง
นครราชสีมา, จังหวัดนครราชสีมา,  ๑๕  ธันวาคม  ๒๕๕๘.    
 ๕๑๑สัมภาษณ์  พระครูสิริคณารักษ์ (ผล ปิยธมฺโม),  เจ้าคณะอ าเภอประโคนชัย, จังหวัดบุรีรัมย์,             
๑๘ พฤศจิกายน  ๒๕๕๘. 
    ๕๑๒สัมภาษณ์  นายวิยะ ศรีพรหม,  ครูช านาญการพิเศษ,  โรงเรียนบ้านละเวี้ยแปลงคุรุราษฎร์บ ารุง  
อ าเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์,  ๑๘  ธันวาคม  ๒๕๕๘. 
    ๕๑๓สัมภาษณ์  นายเสรี อุปถัมภ์,  หัวหน้าศูนย์สมุนไพรตะบัลไพร, อ าเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์,  
๑๒  ธันวาคม  ๒๕๕๘. 



๒๕๒ 
 

อาราม๕๑๔ ทั้งวัดใกล้และวัดไกล งานบุญงานกุศลวัดต่างต าบลก็ชักชวนกันไปเป็นเจ้าภาพโรงทาน           
น าภัตตาหารไปเลี้ยงเพล ร่วมบริจาคท าบุญกันโดยการน าของเจ้าอาวาสเจ้าคณะต าบล๕๑๕ 
  นอกจากควบคุมบังคับบัญชาเจ้าคณะต าบลเจ้าอาวาสและพระภิกษุสามเณรแล้ว ยังมี
การควบคุมบังคับบัญชาพระวินยาธิการและพระอุปัชฌาย์ด้วย มีการบังคับบัญชาพระวินยาธิการให้
ช่วยรับผิดชอบช่วยสอดส่องดูแลพฤติกรรมของพระภิกษุสามเณรและรายงานให้เจ้าคณะต าบลได้
รับทราบ และควบคุมพระอุปัชฌาย์ให้ปฏิบัติตามจริยาพระอุปัชฌาย์อย่างเคร่งครัด ควบคุมตรวจสอบ
เกี่ยวกับการขอบวชให้รัดกุมเพราะมีขบวนการขอบวชเพ่ือแสวงหาประโยชน์๕๑๖  มีการส่งเสริมให้เจ้า
คณะต าบลและเจ้าอาวาสช่วยท าหน้าที่ดูแลที่ พักสงฆ์ให้ เป็นไปตามพระธรรมวินัย กฎหมาย 
กฎระเบียบข้อบังคับของมหาเถรสมาคมในทุกเรื่อง โดยเฉพาะที่พักสงฆ์ที่มีกลุ่มวัยรุ่นชอบเข้าไป
พลุกพล่าน๕๑๗  ทั้งได้ขอความร่วมมือจากเจ้าคณะพระสังฆาธิการเจ้าอาวาสหัวหน้าที่พักสงฆ์            
พระเลขานุการพระภิกษุสามเณร และศิษย์วัด ตลอดทั้งชาวบ้านให้ได้ตระหนักในการประพฤติปฏิบัติ
หน้าที่ของชาวพุทธให้สมบูรณ์ด้วยความภาคภูมิใจ๕๑๘  
 เมื่อพิจารณาแยกปัญหาและอุปสรรคการปฏิบัติงานตามจังหวัด   
 ปัญหา อุปสรรคในการปฏิบัติงานของพระสังฆาธิการ ด้านการควบคุมบังคับบัญชา
คณะสงฆ์ จังหวัดนครราชสีมา 
 ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดจากปัจจัยภายใน เป็นปัญหาอุปสรรคเฉพาะตัวของเจ้าคณะ
อ าเภอและรองเจ้าคณะอ าเภอผู้ปกครอง พบว่า เจ้าคณะอ าเภอมีภารกิจมาก พ้ืนที่เขตปกครองมี
อาณากว้าง การควบคุมและบังคับบัญชาอาจไม่ทั่วถึง แต่ก็มีความรับผิดชอบเอาใจใส่ดูแลพระสงฆ์
ภายใต้การปกครองเป็นอย่างด๕ี๑๙ 

                                           
    ๕๑๔สัมภาษณ์  นายเกลียม คัชมา,  ไวยาวัจกรวัดป่าเจริญผล,  อ าเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์,       
๑๖  ธันวาคม  ๒๕๕๘. 
    ๕๑๕สัมภาษณ์  นายประยงค์ ศรีแก้ว,  ผู้ใหญ่บ้านโคกรัมย์พัฒนา,  อ าเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์,        
๑๐  ธันวาคม  ๒๕๕๘. 
    ๕๑๖สัมภาษณ์  พระครูนิเทศก์ธรรมคุณ (วินัย ฐานิสฺสโร),  เจ้าคณะอ าเภอโนนดินแดง,  จังหวัดบุรีรัมย์,  
๒๐ พฤศจิกายน  ๒๕๕๘. 
    ๕๑๗สัมภาษณ์  พระครูรัตนญาณวิมล (มนตรี รตนญาโณ),  เจ้าคณะต าบลชุมแสง เลขานุการเจ้าคณะ
อ าเภอกระสัง,  จังหวัดบุรีรัมย์,  ๒๒  พฤศจิกายน  ๒๕๕๘. 
 ๕๑๘สัมภาษณ์ พระครูรัตนธรรมานุรักษ์ (ภูชิต ยสินฺธโร), รองเจ้าคณะอ าเภอรัตนบุรี, จังหวัดสุรินทร์,  
๒๗  พฤศจิกายน  ๒๕๕๘. 
    ๕๑๙สัมภาษณ์  พระราชวิมลโมลี (ด ารง ทิฏฺฐธมฺโม),  เจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมา,  ๑๖  พฤศจิกายน  
๒๕๕๘. 



๒๕๓ 
 

  ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดจากปัจจัยภายนอก เป็นปัญหาอุปสรรคที่เกิดจากทรัพยากร
ทางการบริหารและปัจจัยภายนอกอ่ืน ๆ พบว่า  เจ้าคณะต าบลและเจ้าอาวาสบางรูปเมื่อรับค าสังจาก
ผู้บังคับบัญชามาแล้วแต่ในทางปฏิบัติมีความแตกต่างจากค าสั่งนั้น  เช่นว่า “การควบคุมบังคับบัญชา
ของคณะสงฆ์ เมื่อได้รับแจ้งถึงสิ่งที่ต้องปฏิบัติตามมาแล้วทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ แต่ใน
การปฏิบัติตามมีการละเว้น คือ ไม่มีการน าไปปฏิบัติ เกิดการสุญญากาศขึ้น”๕๒๐ การปฏิบัติหน้าที่เกิน
อ านาจหน้าที่ของเจ้าคณะต าบล พบว่า “พระสังฆาธิการบางรูปไม่เข้าใจในบทบาทหน้าที่ ปฏิบัติหน้าที่
เกินอ านาจหน้าที่ที่ก าหนดกรอบให้ปฏิบัติ ยังไม่มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่และยังไม่แสวงหา
วิธีการพัฒนาตนเอง ไม่ศึกษาให้เกิดความชัดเจนตามหลักธรรมค าสั่งสอนและหลักวินัยที่อนุโลมตามคดี
โลกคดีธรรมอีกด้วย”๕๒๑  การไม่ปฏิบัติกิจวัตรของพระสังฆาธิการ พบว่า “บางต าบลมีการละเว้น ไม่
ปฏิบัติกิจวัตร ขาดกิจวัตร บกพร่องในหน้าที่ เช่น ไม่ท าวัตรสวดมนต์ ไม่บิณฑบาต ไม่จัดการเรียนการ
สอนเป็นต้น ทั้งนี้บางท่านอาจด้วยเหตุผลและปัจจัยบางประการ เช่นว่าการติดกิจนิมนต์ส าคัญหรือ
การไปปฎิบัติศาสนกิจนอกพ้ืนที่”๕๒๒ 
  สรุปได้ว่า ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดจากปัจจัยภายใน ได้แก่ เจ้าคณะอ าเภอมีภารกิจมาก 
พ้ืนที่การปกครองกว้าง ท าให้การควบคุมบังคับบัญชาไม่ทั่วถึง ส่วนปัญหาและอุปสรรคที่เกิดจาก
ปัจจัยภายนอก ได้แก่ เจ้าอาวาสหรือเจ้าคณะต าบลรับค าสั่งแล้วไม่มีการน าไปปฏิบัติตาม และการไม่
เข้าใจในบทบาทหน้าที่ของเจ้าคณะต าบลหรือเจ้าอาวาส การไม่ปฏิบัติกิจของสงฆ์  
 ปัญหา อุปสรรคในการปฏิบัติงานด้านการควบคุมบังคับบัญชาคณะสงฆ์ของพระ
สังฆาธิการระดับอ าเภอ จังหวัดชัยภูมิ  
 ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดจากปัจจัยภายใน เป็นปัญหาอุปสรรคเฉพาะตัวของเจ้าคณะ
อ าเภอและรองเจ้าคณะอ าเภอผู้ปกครอง พบว่า การควบคุมบังคับบัญชาไม่ด าเนินไปด้วยดี ไม่
เรียบร้อย อันเนื่องมาจากพระสังฆาธิการระดับเจ้าคณะอ าเภอกับผู้ใต้บังคับบัญชามีการปฎิบัติงาน
ร่วมกันน้อยมาก อันเนื่องมาจากขาดการประชุมร่วมกันหรือท ากิจกรรมทางพระพุทธศาสนาร่วมกัน 
ดังนั้น หลักการแนวคิด หรือทัศนคติในการท างานร่วมกันเป็นทีมจึงมีความเข้าใจต่อกันน้อย๕๒๓ 

                                           
    ๕๒๐สัมภาษณ์  นายบัญชายุทธ นาคมุจลินทร์,  ผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด
นครราชสีมา,  ๒๒  ธันวาคม  ๒๕๕๘. 
 ๕๒๑สัมภาษณ์  พระครูศรีปริยัตยารักษ์  (ประสงค์ กิตฺติปญฺโญ), เลขานุการเจ้าคณะอ าเภอเมือง
นครราชสีมา, จังหวัดนครราชสีมา,  ๑๕  ธันวาคม  ๒๕๕๘. 
 ๕๒๒สัมภาษณ์  พระครูศรีภาวนาวิสุทธิ์ (ประกอบ ปภงฺกโร),  เจ้าคณะอ าเภอขามสะแกแสง,  จังหวัด
นครราชสีมา,         ๑๙  พฤศจิกายน  ๒๕๕๘.      
    ๕๒๓สัมภาษณ์  พระครูสิริวชิรากร (สมพร อริยปญฺโญ),  เจ้าคณะอ าเภอบ้านแท่น, จังหวัดชัยภูมิ,             
๕  พฤศจิกายน  ๒๕๕๘. 



๒๕๔ 
 

 ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดจากปัจจัยภายนอก เป็นปัญหาอุปสรรคที่เกิดจากทรัพยากร
ทางการบริหารและปัจจัยภายนอกอ่ืน ๆ พบว่า   เจ้าคณะต าบล เจ้าอาวาสบางรูปให้ความร่วมมือใน
การบังคับบัญชาของเจ้าคณะอ าเภอน้อย มีการละเว้นในการปฏิบัติตามในบางเรื่องเท่านั้น อัน
เนื่องมาจากปัจจัยบางประการ เช่นว่า การมีอายุพรรษาน้อยกว่า หรือเป็นคนต่างถิ่น เป็นต้น  ๕๒๔  
กลุ่มอิทธิพลอยู่เหนืออ านาจการปกครองคณะสงฆ์  พบว่า  “เจ้าคณะต าบลและเจ้าอาวาสหลายวัด
ได้รับความสนับสนุนจากญาติโยม คณะกรรมการ ผู้น าชุมชน ผู้น าท้องถิ่น นักการเมืองผู้ได้ประโยชน์
จากวัด ท าให้หลายท่านขาดความสนใจต่อการปกครองของผู้บังคับบัญชา ให้ความร่วมมือกิจการคณะ
สงฆน์้อยมาก ท าให้เป็นปัญหาอุปสรรคในการปกครอง๕๒๕   
  สรุปได้ว่า ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดจากปัจจัยภายใน ได้แก่ เจ้าคณะอ าเภอขากการเข้า
ไปมีมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานกับเจ้าคณะต าบลหรือเจ้าอาวาส ขาดการท างานเป็นทีม ส่วนปัจจัย
ภายนอก ได้แก่ การขาดความร่วมมือจากเจ้าคณะต าบล เจ้าอาวาส ปัญหาเรืองอายุวัยต่างกันมาก ท า
ให้เกิดปัญหาการไม่ปฏิบัติตาม การไม่เป็นตามบทบาทหน้าที่ของตนเอง   
 ปัญหา อุปสรรคในการปฏิบัติงานด้านการควบคุมบังคับบัญชา ของพระสังฆาธิการ
ระดับอ าเภอ จังหวัดบุรีรัมย์  
 ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดจากปัจจัยภายใน เป็นปัญหาอุปสรรคเฉพาะตัวของเจ้าคณะ
อ าเภอและรองเจ้าคณะอ าเภอผู้ปกครอง พบว่า เจ้าคณะอ าเภอบางรูปมีอายุพรรษามากและมีสุขภาพ
ไม่ค่อยดี การปฏิบัติหน้าที่ควบคุมและบังคับบัญชาจึงอาจไม่ค่อยได้ปฏิบัติเต็มที่เท่าที่ควร แต่ก็มีการ
มอบหมายให้รองเจ้าคณะอ าเภอและเจ้าคณะต าบลช่วยควบคุมดูแลแทน๕๒๖ 
 ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดจากปัจจัยภายนอก เป็นปัญหาอุปสรรคที่เกิดจากทรัพยากร
ทางการบริหารและปัจจัยภายนอกอ่ืน ๆ พบว่า  พระนอกถิ่นและพระจากประเทศเพ่ือนบ้านมาพ านัก
อาศัยอยู่ในเขตปกครองแล้วมีพฤติกรรมเสียหาย เช่น กินเหล้า เมายา ออกเรี่ยไร โบกรถขอรับบริจาค  
อ าเภอมอบหมายให้ต าบลร่วมกับพระวินยาธิการช่วยควบคุมก ากับดูแลแก้ปัญหา แต่ปัญหาก็ไม่จบยัง
มีเกิดขึ้นมาอีก พบว่า  “มันจะมีปัญหาบ่อย แต่ก็ก ากับดูแล เช่น ขับรถมาเอง มาจากที่อ่ืน กินเหล้า
เมาบ้าง กินอะไรต่าง ๆ นี่ก ากับดูแล บางครั้งต้องสึก บางครั้งถ้ามันไม่หนักหนาสาหัสจนเกินไป อันนี้
เป็นพระนอกถิ่น แต่มันก็มาอยู่นี้ จนเกิดปัญหาอยู่นี้ มาจากที่อ่ืน ไม่ได้อยู่นี้ตลอด แต่ว่าปัญหาชอบ

                                           
    ๕๒๔สัมภาษณ์  พระมหาสมวงษ์ สีลภูโต,  เจ้าคณะอ าเภอเมืองชัยภูมิ, จังหวัดชัยภูมิ, ๕ พฤศจิกายน  
๒๕๕๘. 
    ๕๒๕สัมภาษณ์  พระครูสิริวชิรากร (สมพร อริยปญฺโญ),  เจ้าคณะอ าเภอบ้านแท่น,  จังหวัดชัยภูมิ,               
๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๘. 
    ๕๒๖สัมภาษณ์  พระราชปริยัติกวี (สุพจน์ โชติญาโณ),  เจ้าคณะจังหวัดบุรีรัมย์,  ๑๕  พฤศจิกายน  
๒๕๕๘.      



๒๕๕ 
 

เกิดแต่ตรงนี้ ส่วนใหญ่เป็นพวกเมา ทั้งเมา ทั้งออกเรี่ยไร ทั้งขอทั้งเรี่ยไร และไอ้ที่ชอบโบกรถ โบกรถ
โดยสารตามถนน ขอรับบริจาค ตรงนี้จะเดิน ๓ – ๔ รูป พระนอกถ่ินไม่ได้สังกัดท่ีนี่ มาชั่วคราว แต่อยู่
นานมาก ทั้งพักอาศัยอยู่ ทั้งอาศัยอยู่นาน  อันนี้มอบให้พระวินยาธิการรับผิดชอบก็รับผิดชอบไม่ได้        
ที่เกี่ยวกับเรื่องดูแลเรื่องเหล่านี้ กฎเกณฑ์ของอย่างนี้ อย่างพระนอกเขตมา บอกเขามาจัดการเรื่อย    
ก็ให้สึก ส่วนใหญ่มอบหมายให้เจ้าคณะต าบลจัดการ นั้นแหละพระวินยาธิการจัดการไม่ได้ พระวินยาธิ
การดูแลสอดส่องก็ต้องเอามา ถ้าอยู่ในเขตนี้ก็เอามาที่นี่ ก็เกี่ยวกับอันนี้ไม่หนักนะ เกี่ยวกับความ
ประพฤติเกี่ยวกับโลกวัชชะนี้แหละ มันคุยกันจนไม่รู้เรื่อง ถ้ารู้เรื่อง บางเรื่องเราก็อนุโลมปฏิโลมก็ผ่อน
ปรนไป แต่บางทีไม่รู้กันจริง ๆ ก็สึกบ้าง ปีนี้ก็จับสึกไป ๒ รูป เป็นพระที่มาจากข้างล่าง พระประเทศ
อ่ืน พระต่างด้าว ถ้าพระไทยเรานี่ยังไม่มี”๕๒๗  และมีขบวนการขอบวชและปลอมบัตรนักเรียนเพ่ือ
แสวงหาประโยชน์ โดยน าเด็กที่ไม่ใช่คนไทยมาขอบวชเป็นสามเณรแล้วพาไปแสวงหาประโยชน์ตาม
งานพิธีต่าง ๆ พบว่า “ทุกวันนี้ก็ดูยังมีปัญหาอยู่เรื่องบวช คือเขาจะบวชเด็กที่ไม่ใช่คนไทย บวชเสร็จ
แล้วพาขึ้นรถไปก็มี ไปงานไปการอะไรของเขา บวชทุกวันนี้ผมต้องดูอย่างละเอียด ต้องมีบัตร
ประชาชนมายื่น ถ้าใครน ามา คนที่น ามา ถ้าคนแปลกหน้าก็ต้องดู ต้องดูให้หมดเลย เพราะเคยมี
ประวัติอยู่ มันโกนแล้วก็บวชแล้วก็ขึ้นรถไปส่งท างาน อย่างนี้แหละเขตเรา ต้องก าชับหลวงพ่อ
อุปัชฌาย์อยู่แถว ๆ นี้แหละช่วยกันดูแลให้ดี ตอนนี้มีข่าวคราวมา ข่าวเป็นข่าวที่พวกเรานี้แหละบวช
แต่เขาจับได้ที่นู่น มาท าบัตรนักเรียนกับผมอยู่นี้ ที่จับได้เยอะ ๆ แถวสระบุรีแถวอะไรนี่ ก็มาเอาบัตร
นักเรียนเณรอยู่นี้ไปฉีกชื่อจริงฉีกรูปของเณรออกแล้วเอารูปของมันไปปิด ปลอมบัตรเป็นบัตรนักเรียน
ของโรงเรียนเรา ไปปลอมมันก็แขวนไปได้ ไปจับได้เยอะของผมอยู่นี่ เป็นเณรเป็นพระชาวต่างชาติ 
เขมรหมดเลย ทั้งเขมรทั้งพม่าหมดเลย ลาวไม่มี”๕๒๘ 
 สรุปได้ว่า  ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดจากปัจจัยภายใน ได้แก่ ปัญหาเรื่องสุขภาพ อายุ
พรรษามากท าให้ปฏิบัติงานได้ไม่ค่อยเต็มที่ ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดจากปัจจัยภายนอก ได้แก่ 
ปัญหาการที่มีพระนอกถิ่นมาอยู่อาศัยมีพฤติกรรมไม่เหมาะสม พระต่างด้าว หรือมีพระที่บวชปลอม
เข้ามาหาผลประโยชน์ในเขตพ้ืนที่  
 ปัญหา อุปสรรคในการปฏิบัติงานด้านการควบคุมบังคับบัญชาของพระสังฆาธิการ 
ระดับอ าเภอ จังหวัดสุรินทร์ 
 ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดจากปัจจัยภายใน เป็นปัญหาอุปสรรคเฉพาะตัวของเจ้าคณะ
อ าเภอและรองเจ้าคณะอ าเภอผู้ปกครอง พบว่า การน านโยบายสู่การปฏิบัติไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่

                                           
    ๕๒๗สัมภาษณ์  พระครูนิเทศก์ธรรมคุณ (วินัย ฐานิสฺสโร),  เจ้าคณะอ าเภอโนนดินแดง,  จังหวัดบุรีรัมย์,  
๒๐ พฤศจิกายน  ๒๕๕๘. 
    ๕๒๘สัมภาษณ์  พระครูนิเทศก์ธรรมคุณ (วินัย ฐานิสฺสโร), เจ้าคณะอ าเภอโนนดินแดง, จังหวัดบุรีรัมย์, 
๒๐ พฤศจิกายน  ๒๕๕๘. 



๒๕๖ 
 

ก าหนด พบว่า  “ก็ดูซิ อ าเภออ่ืน ๆ เขายังไม่เห็นเป็นไร เขายังท ากันเต็มที่ แล้วอ าเภอเราท าไม อย่าง
ศีล ๕ ใช่ไหม แสดงว่า เห็นไหมล่ะ  ไอ้เขาไป ๗๐, ๖๐ แล้ว เรายังอยู่ ๕๐ อยู่เลย อย่างนี้ ผมเสียใจนะ 
ทั้ง ๆ ที่รองอ าเภอผมก็คิดเองตั้งเองไปด้วย แต่มันก็เป็นยังนี้ ผมก็ว่า เอ ท าไมมันเป็นอะไร แต่พอพูด
ไปแล้วก็ ท าไม ๆ นี้ แล้วก็ไม่เขยิบสักที ดูซิ  ผมตั้งใจว่าผมจะพิมพ์ไอ้นั้นออกไป แล้วผมจะเดินตรวจ
เยี่ยมอ าเภอทุกอ าเภอ ผมจะไปทิ้งตามต าบลบ้าง ให้มันเร่งขึ้นมา อย่างนี้นะ ผมตั้งใจ ก็จะไปครับ          
ทุกอ าเภอเลย จะไป อ าเภอไหนยังไม่ได้ ก็ให้มันริเริ่มบ้าง”๕๒๙  ขาดความรู้ความเข้าใจและไม่มีความ
รับผิดชอบ ละเลยการปฏิบัติหน้าที่ของพระสังฆาธิการระดับอ าเภอ พบว่า “สาเหตุนี่ น่าจะเป็น
เพราะว่า ๑.ไม่รู้เรื่อง ๒.ไม่อยากจะเข้าไปจับตรงนั้น ไม่อยากรับผิดชอบตรงนั้น นี่ ไม่อยากจะไปท า 
คือเห็นว่า อันนั้นให้จังหวัดดีกว่า ให้จังหวัดเลย เป็นอย่างนี้ ให้ทางจังหวัด คือโยน เรียกว่าโยนลูก 
ตัวเองไม่รับผิดชอบ นี่แหละผมจึงยังไม่เห็นใจเลยที่จะตั้งรักษาการทุกวันนี้ เพราะท างานไม่รับผิดชอบ
งานตัวเอง ไม่รู้เรื่อง นี้ อยากจะให้มันรู้เรื่องบ้าง  เพราะเหตุ ๒ อย่างดังกล่าวคือ ๑. ขาดความรู้ความ
เข้าใจ ๒. ขาดการเอาใจใส่ ไม่รับผิดชอบ”๕๓๐  ขาดความสามารถในการบริหารจัดการบุคคล พบว่า 
“ในสมัยปัจจุบันเราประชุมกันบ่อย ความรู้ก็มีมาก นั้นแหละ แต่ก็ปกครองกันยาก เพราะรู้มาก มัน
ยาก อย่างนี้ เขาว่ารู้มากยากนาน นี้ อะไรอย่างนี้ ก็ไม่รู้  ปกครองกันยากนะ คนมีความรู้ อย่าง
ปัจจุบันนี้ ปกครอง อย่างพูดอย่างหนึ่ง เป็นอย่างหนึ่ง พูดอย่างหนึ่ง ก็เป็นอีกอย่างหนึ่ง ไอ้พูดแล้วก็ไม่
แล้ว ไม่ได้ อันนี้เป็นอย่างหนึ่ง ประการที่ ๑ นะ ปกครองยาก”๕๓๑   
 ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดจากปัจจัยภายนอก เป็นปัญหาอุปสรรคที่เกิดจากทรัพยากร
ทางการบริหารและปัจจัยภายนอกอ่ืน ๆ พบว่า  ความแตกต่างด้านวัยของพระสังฆาธิการ  พระภิกษุ
สามเณรมีอายุวัยต่างกันมาก ยากแก่การควบคุมบังคับบัญชา และทุกวันนี้มีเครื่องมือสื่อสารที่ทันสมัย 
แต่ไม่มีมาตรการควบคุมการใช้สอยบริโภค ขาดความเข้มงวดในการสอดส่องดูแลให้ปฏิบัติพระธรรม
วินัยอย่างเคร่งครัด ไม่มีการติดตามดูแลอย่างจริงจังใกล้ชิด๕๓๒  เจ้าคณะต าบลและเจ้าอาวาสบางรูป
ไม่ปฏิบัติหน้าที่ตามค าสั่งผู้บังคับบัญชา พบว่า “แต่ก่อนไม่เห็นมีประชุมกันบ่อย แต่พอจะมีประชุมก็
แจ้งมาเป็นเดือน ๆ แต่บางคราวมีการนัดประชุมแบบเร่งด่วน หลายท่านจึงไม่สามารถเข้าประชุมได้ 

                                           
     ๕๒๙สัมภาษณ์  พระโสภณปริยัตยาภรณ์ (ฉัตต์ สจฺจวโร) ,  เจ้าคณะจังหวัดสุรินทร์,  ๒๔  ธันวาคม  
๒๕๕๘.     
    ๕๓๐สัมภาษณ์  พระโสภณปริยัตยาภรณ์ (ฉัตต์ สจฺจวโร) ,  เจ้าคณะจังหวัดสุรินทร์,  ๒๔  ธันวาคม  
๒๕๕๘.     
    ๕๓๑สัมภาษณ์  พระโสภณปริยัตยาภรณ์ (ฉัตต์ สจฺจวโร) ,  เจ้าคณะจังหวัดสุรินทร์,  ๒๔  ธันวาคม  
๒๕๕๘.     
    ๕๓๒สัมภาษณ์  นายเพทาย สดทรงศิลป์,  ผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุรินทร์,      
๑๗ ธันวาคม  ๒๕๕๘. 



๒๕๗ 
 

จึงถูกมองว่าเป็นการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ ”๕๓๓  การไม่ปฏิบัติตามค าสั่งของผู้บังคับบัญชาและการ
มีความคิดเห็นรวมทั้งมีแนวปฏิบัติที่แตกต่าง พบว่า “หลายท่านขาดประชุมบ่อย มีการว่ากล่าว
ตัดเตื่อนในหลักการปฏิบัติแต่ได้รับการเพิกเฉย”๕๓๔  การไม่เคารพไม่ให้เกียรติผู้บังคับบัญชาเหนือตน 
พบว่า “เจ้าคณะอ าเภอก็ต้องเรียนจะได้มีวิชาความรู้ การฝึกฝนอบรมก็แนะน าได้ ถ้าไม่ได้รับ
การศึกษาอบรมมันก็อาจจะผิดพลาดได้ แนะน าผิดพลาดได้ เพราะฉะนั้น ก็จะมีขัดกันอยู่ก็เช่นว่าเจ้า
คณะต าบลไม่เคารพเจ้าคณะอ าเภอ นี้อย่างนี้ ก็จะคุยทับเจ้าคณะอ าเภอ ก็เพราะว่าตนเป็นเจ้าคณะ
ต าบลก็จริง แต่ว่าคนขึ้นเยอะ เจ้าคณะอ าเภอบอกประชุมกันหน่อย ก็บอกว่าประชุมแต่พวกเลขาไป 
แล้วจะว่ายังไงทีนี้ ว่าไง แล้วประชุมคราวไหนนี่ เจ้าคณะต าบลไม่มา เราจะท าไงทีนี้  เขาก็ไม่ง้อล่ะที
นี้”๕๓๕  และการก าหนดบทลงโทษท่ีไม่ชัดเจน คือพระธรรมวินัยและกฎมหาเถรสมาคมมีก าหนดโทษ
พระภิกษุสามเณรผู้กระท าความผิดไว้เพียงให้ลาสิกขาหรือพ้นจากความเป็นพระภิกษุสามเณร ไม่ได้มี
บทลงโทษที่เชื่อมโยงถึงโทษทางกฎหมายบ้านเมือง ท าให้เจ้าคณะไม่มีเครื่องมือช่วยในการควบคุม
บังคับบัญชาที่เข้มงวดและน่าเกรงกลัวเกรงขาม๕๓๖ 
  สรุปได้ว่า ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นภายใน ได้แก่ ขาดความรู้ความเข้าใจในการ
บริหารจัดการ ขาดความเอาใจใส่ รับผิดชอบ ส่วนปัญหาและอุปสรรคที่เกิดภายนอก ได้แก่ ความ
แตกต่างของวัยพระสังฆาธิการ พระภิกษุสามเณรวัยต่างกันมาก การควบคุมการใช้เครื่องมือการ
สื่อสารไม่ได้ ขาดความเข้มงวดในการสอดส่องดูแล 
 สรุปสภาพปัจจุบัน และปัญหาอุปสรรคการปฏิบัติงานด้านการควบคุมบังคับบัญชา          
เจ้าคณะและเจ้าอาวาส ตลอดถึงพระภิกษุสามเณรผู้อยู่ในบังคับบัญชาหรืออยู่ในเขตปกครองของตน 
และชี้แจงแนะน าการปฏิบัติหน้าที่ของผู้อยู่ในบังคับบัญชา ให้เป็นไปโดยความเรียบร้อย ของ              
พระสังฆาธิการระดับอ าเภอในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๑  
 สภาพการปฏิบัติงานด้านการควบคุมบังคับบัญชาคณะสงฆ์ ของพระสังฆาธิการระดับ
อ าเภอในเขตการปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๑  ผลจากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญในการสัมภาษณ์ 
พบว่า  เจ้าคณะอ าเภอและรองเจ้าคณะอ าเภอประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีของคณะสงฆ์  มี

                                           
   ๕๓๓สัมภาษณ์  พระโสภณปริยัตยาภรณ์ (ฉัตต์ สจฺจวโร) ,  เจ้าคณะจังหวัดสุรินทร์,  ๒๔  ธันวาคม  
๒๕๕๘.     
 ๕๓๔สัมภาษณ์  พระธรรมโมลี ดร. (ทองอยู่ ณาณวิสุทฺโธ), ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๑, วัดศาลาลอย 
พระอารามหลวง จังหวัดสุรินทร์,  ๒๑  ธันวาคม  ๒๕๕๘. 
 ๕๓๕สัมภาษณ์  พระธรรมโมลี ดร. (ทองอยู่ ณาณวิสุทฺโธ), ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๑, วัดศาลาลอย 
พระอารามหลวง จังหวัดสุรินทร์,  ๒๑  ธันวาคม  ๒๕๕๘. 
    ๕๓๖สัมภาษณ์  นายวัชรนนท์  มั่นใจ, ปราชญ์ชาวบ้าน, อ าเภอเมืองสุรินทร์ , จังหวัดสุรินทร์ ,                     
๒๓ ธันวาคม  ๒๕๕๘.   



๒๕๘ 
 

ความรับผิดชอบดูแลควบคุมบังคับบัญชาชี้แจงแนะน าเจ้าคณะพระสังฆาธิการและพระภิกษุสามเณร
ชัดเจนดี เจ้าคณะต าบลและเจ้าอาวาสช่วยปฏิบัติหน้าที่ควบคุมดูแลพระภิกษุสามเณรและศิษย์วัดใน
วัดและในเขตปกครองของตนให้เกิดความเรียบร้อย  พระภิกษุสามเณรส่วนมากมีความประพฤติ
เรียบร้อยดีงาม ปฏิบัติกิจวัตร ท าวัตรสวดมนต์เช้าเย็นเป็นประจ า คณะสงฆ์ควบคุมบังคับบัญชาก ากับ
ดูแลกันอย่างใกล้ชิด อะลุ้มอล่วยเอ้ือเฟ้ือช่วยเหลือกันด้วยเมตตา  แนะน าตักเตือนเคารพนับถือกัน
อย่างสนิทสนม มีการมอบหมายงานในการก ากับดูแลเป็นชั้น ๆ ชัดเจน ไม่มีการวางแผนปกครอง
ร่วมกับคณะสงฆ์ก็เป็นได้ 
 ปัญหาอุปสรรคที่มีผลกระทบต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการควบคุมบังคับบัญชา 
ของพระสังฆาธิการระดับอ าเภอในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๑ สรุปได้ดังนี้ 
 ๑. เจ้าคณะอ าเภอบางรูปไม่มีความรู้ความเข้าใจในการควบคุมบังคับบัญชาขาด
ความสามารถในการบริหารจัดการบุคคล ไม่สามารถควบคุมบังคับบัญชาคณะสงฆ์ได้ ไม่สามารถน า
นโยบายสู่การปฏิบัติให้เป็นไปตามเป้าหมายท่ีก าหนด 
 ๒. ไม่มีความรับผิดชอบงาน ขาดความเข้มงวดในการควบคุมบังคับบัญชา ไม่มีการดูแล
เอาใจใส่ควบคุมบังคับบัญชาอย่างจริงจังใกล้ชิด  และมีอคติในการควบคุมบังคับบัญชา 
 ๓. ไม่มีการวางแผนปกครองร่วมกับคณะสงฆ์ 
 ๔. เจ้าคณะต าบลเจ้าอาวาสและพระภิกษุสามเณรมีอายุวัยพรรษาต่างกันมาก ยากแก่การ
ควบคุมบังคับบัญชา 
 ๕. เจ้าคณะต าบลและเจ้าอาวาสบางรูปไม่สามารถปฏิบัติตามค าสั่งผู้บังคับบัญชาได้อัน
เนื่องด้วยเหตุปัจจัยหลายประการ ได้แก่ ความคิดเห็นที่แตกต่างกัน การมีวุฒิภาวะทั้งทางการศึกษา
และวุฒิภาวะทางความฉลาดอารมณ์ไม่เท่ากัน เป็นต้น  
 ๖. ไม่มีการก าหนดบทลงโทษแก่พระสังฆาธิการผู้กระด้างกระเดื่องไม่เอ้ือเฟ้ือต่อการ
ควบคุมบังคับบัญชา เช่น ความผิดบาง อย่างมีเฉพาะพระธรรมวินัยที่ก าหนดโทษไว้ให้ลาสิกขาหรือ
พ้นจากความเป็นภิกษุ  แต่ไม่มีก าหนดบทลงโทษไว้ในกฎหมายบ้านเมือง 
 ๗. ไม่มีมาตรการในการควบคุมการบริโภคใช้สอยเครื่องมือสื่อสารเทคโนโลยีที่ชัดเจน 
 ๘. เจ้าคณะต าบลและเจ้าอาวาสหลายวัดไม่สามารถปฏิบัติตามค าสั่งของผู้บังคับบัญชาได้
อันเนื่องด้วยเหตุปัจจัยหลายประการ เช่น การมีความคิดเห็นทางการเมืองที่แตกต่าง ความแตกต่าง
ระหว่างบริบทพ้ืนฐานทางภาษาและชุมชน เป็นต้น   
 ๙. มีขบวนการขอบวชและปลอมบัตรนักเรียนเพื่อแสวงหาประโยชน์ โดยน าเด็กที่ไม่ใช่คน
ไทยมาขอบวชเป็นสามเณรแล้วพาไปแสวงหาประโยชน์ตามงานพิธีต่าง ๆ 



๒๕๙ 
 

 ๑๐. มีพระนอกถ่ินและพระจากประเทศเพ่ือนบ้านมาพ านักอาศัยอยู่ในเขตปกครองแล้วมี
พฤติกรรมเสียหาย เช่น กินเหล้า เมายา ออกเรี่ยไร โบกรถขอรับบริจาค  อ าเภอมอบหมายให้ต าบล
ร่วมกับพระวินยาธิการช่วยควบคุมก ากับดูแลแก้ปัญหา แต่ปัญหาก็ไม่จบยังมีเกิดขึ้นมาอีก 
  ๖) ด้านการตรวจการคณะสงฆ์และประชุมพระสังฆาธิการ  
 จากเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) ซึ่งผู้ให้ข้อมูล
ส าคัญ (Key Informants) ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพปัญหาด้านการตรวจการคณะสงฆ์และประชุม
พระสังฆาธิการโดยมีสาระส าคัญดังนี้ 
 สภาพการปฏิบัติงาน 
 ตรวจการก็คือเจ้าคณะอ าเภอรองเจ้าคณะอ าเภอออกไปตรวจการเยี่ยมเยียนอย่างเป็น
ทางการ เพ่ือจะได้รับรู้รับทราบถึงข้อมูลสถิติตัวเลข ปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ 
ตลอดทั้งความเป็นอยู่และความเป็นไปในสังคมของเจ้าคณะต าบลและเจ้าอาวาสหรือผู้อยู่ในบังคับ
บัญชา มีก าหนดการมีหนังสือแจ้งให้ทราบไว้ล่วงหน้าชัดเจน  ส่วนการประชุมพระสังฆาธิการนั้น 
ได้แก่ การจัดประชุมเจ้าคณะต าบลและเจ้าอาวาสในเขตปกครองของตนอย่างเป็นกิจจะลักษณะ มี
ประชุม ๒ ลักษณะ คือ ประชุมตามมติมหาเถรสมาคมปีละ ๒ ครั้ง และประชุมตามมติคณะสงฆ์
อ าเภอก าหนด นอกจากนี้ยังมีการประชุมแบบไม่เป็นทางการ ซึ่งอาจเป็นการประชุมเฉพาะกลุ่ม
เฉพาะเรื่องที่เกี่ยวข้องนั้น ๆ๕๓๗ การตรวจการเป็นสิ่งที่เจ้าคณะต้องท าเป็นเรื่องของการประชุมกัน
บ่อย ๆ พูดคุยกันบ่อย ๆ แล้วก็ชี้จุดลงไปให้ชัดเจนเลยว่าวัดนี้ องค์นี้เป็นยังไง๕๓๘ การประชุมตรวจ
งานการปกครองคณะสงฆ์เน้นสร้างความเข้าใจและปรับปรุงวิธีการท างานให้ถูกต้องเหมาะสมและ
สอดคล้องตามนโยบายของคณะสงฆ์๕๓๙ การตรวจการของเจ้าคณะพระสังฆาธิการเป็นการไปเยี่ยมไป
เยียน เป็นสิ่งที่ดี ต้องตรวจ ถ้าไม่ตรวจ ความรู้สึกนึกคิดจะห่างหาย แต่ถ้าไปตรวจจะมีความรู้สึกนึก
คิดที่ดี เป็นการตรวจเยี่ยมดูแล มีความจ าเป็นมาก อย่างน้อยปีละ ๒ ครั้งในแต่ละอ าเภอส าหรับการ
ตรวจการของเจ้าคณะจังหวัด และระดับอ าเภอก็ต้องเอาใจใส่ในเรื่องการตรวจการนี้อย่างสม่ าเสมอ
ด้วย การประชุมก็เหมือนกันอย่างน้อยปีละ ๒ ครั้ง ระดับอ าเภอนี้ระดับใหญ่ และการตรวจการไป
ตามวัดต่าง ๆ ก็ควรจะบันทึกหลักฐานเอาไว้ด้วย ส่วนใหญ่แล้วไม่ค่อยจะบันทึกกัน ไปเฉย ๆ กลับเฉย 
ๆ พูดคุยกันปากเปล่าแล้วก็หายไป ไม่ได้อะไร จะเป็นภาพนิ่งหรือภาพวีดิโอหรือการเขียนจดบันทึก 

                                           
    ๕๓๗สัมภาษณ์  พระราชปริยัติกวี (สุพจน์ โชติญาโณ),  เจ้าคณะจังหวัดบุรีรัมย์,  ๑๕  พฤศจิกายน  
๒๕๕๘.       
    ๕๓๘สัมภาษณ์ นายบัญชายุทธ นาคมุจลินทร์,  ผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด
นครราชสีมา,  ๒๒  ธันวาคม  ๒๕๕๘. 
    ๕๓๙สัมภาษณ์  พระธรรมโมลี ดร. (ทองอยู่ ณาณวิสุทฺโธ), ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๑, วัดศาลาลอย 
พระอารามหลวง จังหวัดสุรินทร์,  ๒๑  ธันวาคม  ๒๕๕๘. 



๒๖๐ 
 

เพราะอย่างน้อยจะได้สะกิดสะเกาถูกเรื่อง  เมื่อได้บันทึกหลักฐานแล้วก็จะได้ชี้แจงในบางเรื่องที่ได้
บันทึกหลักฐานไว้แล้วได้ชี้แจงแล้ว๕๔๐  การตรวจเยี่ยมสามารถช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ของพระสังฆาธิการได้ดี  เพราะมีโอกาสได้ชี้แจงแนะน าแนวปฏิบัติที่คณะสงฆ์จะสามารถใช้เป็นแนว
ในการปฏิบัติงานร่วมกันอย่างเป็นเอกภาพ ทั้งก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในอันจะ
ด าเนินงานด้านการปกครองคณะสงฆ์ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยดีงาม๕๔๑ 
 พระสังฆาธิการระดับอ าเภอในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๑ มีการตรวจการและประชุม
พระสังฆาธิการอย่างสม่ าเสมอ๕๔๒ ทั้งแบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการ๕๔๓ ทั้งที่ประชุมตามมติ
เถรสมาคมและประชุมตามวาระของคณะสงฆ์เอง ขยันประชุม มีการบูรณาการการประชุมคณะสงฆ์
อ าเภอในกิจกรรมวันลงอุโบสถ ซึ่งมีข้อตกลงกันในการลงอุโบสถของคณะสงฆ์อ าเภอเวียนไปทุกต าบล 
เพ่ือใช้เป็นโอกาสให้คณะสงฆ์ได้ศึกษาบริบทของวัดต่าง ๆ เพ่ือให้ก าลังใจเจ้าอาวาสเจ้าคณะต าบลใน
เขตนั้น ๆ และเพ่ือโปรดญาติโยมพุทธศาสนิกชนอย่างทั่วถึง๕๔๔  การตรวจการส่วนมากมักท าเป็น
วาจา ไม่มีการบันทึกเป็นหลักฐาน๕๔๕ ส่วนมากมีการด าเนินการในช่วงเข้าพรรษา เน้นไปที่วัดเจ้าคณะ
ต าบลเป็นหลัก๕๔๖ มีการจัดท าก าหนดการตรวจเยี่ยมไว้ชัดเจน๕๔๗  มีการวางแผนตรวจการคณะสงฆ์
ไว้ปีละ ๒๒ ครั้ง ๒๒ ต าบลบ้าง๕๔๘ หรือบางอ าเภอก าหนดไว้ปีละ ๑ ครั้งต่อวัดและจะไปตรวจเยี่ยม

                                           
    ๕๔๐สัมภาษณ์  พระโสภณปริยัตยาภรณ์ (ฉัตต์ สจฺจวโร) ,  เจ้าคณะจังหวัดสุรินทร์,  ๒๔  ธันวาคม  
๒๕๕๘.     
 ๕๔๑สัมภาษณ์  พระเทพภาวนาวิกรม (บุญมา ปุญฺญาภิรโต),  เจ้าคณะจังหวัดชัยภูมิ,  ๖  พฤศจิกายน  
๒๕๕๘.       
    ๕๔๒สัมภาษณ์   นายประสงค์  ทองประ, นั กวิชาการศาสนาช านาญการพิ เศษ , ส านั กงาน
พระพุทธศาสนาจังหวัดบุรีรัมย์,  ๒๗  ธันวาคม  ๒๕๕๘.     
    ๕๔๓สัมภาษณ์  นายเพทาย สดทรงศิลป์,  ผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุรินทร์,      
๑๗  ธันวาคม  ๒๕๕๘. 
    ๕๔๔สัมภาษณ์  นายเสรี อุปถัมภ์,  หัวหน้าศูนย์สมุนไพรตะบัลไพร, อ าเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์,  
๑๒  ธันวาคม  ๒๕๕๘. 
    ๕๔๕สัมภาษณ์  พระโสภณปริยัตยาภรณ์ (ฉัตต์ สจฺจวโร) ,  เจ้าคณะจังหวัดสุรินทร์,  ๒๔  ธันวาคม  
๒๕๕๘.     
    ๕๔๖สัมภาษณ์  นางปรีดา ชาติวุฒิ,  ผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชัยภมูิ, ๒๗ ธันวาคม  
๒๕๕๘. 
    ๕๔๗สัมภาษณ์  พระครูรัตนธรรมานุรักษ์ (ภูชิต ยสินฺธโร),  รองเจ้าคณะอ าเภอรัตนบุรี, จังหวัดสุรินทร์, 
๒๗ พฤศจิกายน  ๒๕๕๘. 
    ๕๔๘สัมภาษณ์  พระครูศรีปริยัตยารักษ์  (ประสงค์ กิตฺติปญฺโญ),  เลขานุการเจ้าคณะอ าเภอเมือง
นครราชสีมา จังหวดันครราชสีมา,  ๑๕  ธันวาคม  ๒๕๕๘.    



๒๖๑ 
 

ทุกวัด เจ้าคณะผู้ปกครองที่ออกตรวจการเยี่ยมเยียนคณะสงฆ์และชาวบ้านประกอบด้วย เจ้าคณะ
อ าเภอ รองเจ้าคณะอ าเภอ เจ้าคณะต าบลบางรูปในเขตพ้ืนที่และพระเลขานุการ๕๔๙ .ใช้วิธีไปตรวจ
การเยี่ยมเยียนตามต าบล๕๕๐ ให้ก าลังใจและฉันภัตตาหารเพล ณ วัดเจ้าคณะต าบลซึ่งได้มีหนังสือแจ้ง
นัดไว้ล่วงหน้าแล้ว มีการพูดคุยรับทราบแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทุกเรื่องทุกงาน๕๕๑ ร่วมกับเจ้าคณะต าบล
และเจ้าอาวาสในเขตต าบลนั้น ๆ ติดตามรับฟังการด าเนินงานและปฏิบัติงานในหน้าที่ความเป็นอยู่
และความเป็นไปว่ามีปัญหาอุปสรรคอย่างไรต้องการความช่วยเหลืออะไรบ้างแล้วแนะน าวิธีการแก้ไข
ให้  ข้อมูลที่ได้รับรายงานส่วนใหญ่มักเป็นเรื่องสถิติข้อมูลพ้ืนฐาน เช่น มีโรงเรียนอยู่กี่แห่ง มีวัดกี่วัด มี
ที่พักสงฆ์กี่แห่ง มีพระอยู่กี่รูป มีสามเณรเท่าไร อย่างนี้เป็นต้น๕๕๒  แต่ก็มีบ้างที่เป็นปัญหาเรื่องเงินวัด 
โยมกับเงินวัด เจ้าอาวาสกับคณะกรรมการ คือกรรมการมีอ านาจใช้ เงินวัดมากเกินไป๕๕๓                          
เจ้าอาวาสเป็นผู้หาเงินแต่ไม่มีอ านาจในการเบิกจ่ายใช้เงิน  และอ าเภอจะเน้นสอบถามถึงเรื่องการ
บริหารการท างานของเจ้าคณะต าบลเจ้าอาวาส๕๕๔ และการปกครองการดูแลวัดวาอารามเป็นหลัก  
ญาติโยมชาวบ้านมีความสามัคคีท าบุญบริจาคทานกันอย่างพร้อมเพรียง ให้ความร่วมมือในกิจกรรม
คณะสงฆ์และอุปถัมภ์บ ารุงพระภิกษุสามเณรและช่วยพัฒนาบ ารุงรักษาวัดเป็นอย่างดี  เจ้าคณะ
อ าเภอหากไม่สามารถออกตรวจการคณะสงฆ์ได้ก็จะมอบหมายให้รองเจ้าคณะอ าเภอปฏิบัติหน้าที่
แทน ซึ่งก็ได้รับความร่วมมือเกื้อกูลกันด้วยดี๕๕๕ บางอ าเภอไม่มีการออกตรวจการเยี่ยมเยียนคณะสงฆ์
ไปตามวัดตามต าบลต่าง ๆ๕๕๖ แต่จะบูรณาการการตรวจการร่วมกับการประชุมหรือกิจกรรมลง

                                           
    ๕๔๙สัมภาษณ์  พระครูรัตนญาณวิมล (มนตรี รตนญาโณ),  เจ้าคณะต าบลชุมแสง  เลขานุการเจ้าคณะ
อ าเภอกระสัง  จังหวัดบุรีรัมย์,  ๒๒  พฤศจิกายน  ๒๕๕๘. 
 ๕๕๐สัมภาษณ์  พระครูสิริคณารักษ์ (ผล ปิยธมฺโม),  เจ้าคณะอ าเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์,              
๑๘ พฤศจิกายน  ๒๕๕๘. 
    ๕๕๑สัมภาษณ์  นางปรีดา ชาติวุฒิ,  ผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชัยภมูิ, ๒๗ ธันวาคม  
๒๕๕๘. 
    ๕๕๒สัมภาษณ์  นายบัญชายุทธ นาคมุจลินทร์,  ผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวั ด
นครราชสีมา,  ๒๒  ธันวาคม  ๒๕๕๘. 
    ๕๕๓สัมภาษณ์  พระครูนิเทศก์ธรรมคุณ (วินัย ฐานิสฺสโร),  เจ้าคณะอ าเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์, 
๒๐ พฤศจิกายน   ๒๕๕๘. 
 ๕๕๔สัมภาษณ์  พระครูสิริคณารักษ์ (ผล ปิยธมฺโม),  เจ้าคณะอ าเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์,                
๑๘ พฤศจิกายน  ๒๕๕๘. 
    ๕๕๕สัมภาษณ์  พระครูรัตนญาณวิมล (มนตรี รตนญาโณ),  เจ้าคณะต าบลชุมแสง เลขานุการเจ้าคณะ
อ าเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์,  ๒๒  พฤศจิกายน  ๒๕๕๘. 
    ๕๕๖สัมภาษณ์  พระครูอุดรประชานุกูล (สมอาจ สกฺโก),  เจ้าคณะต าบลแกใหญ่  อ าเภอเมืองสุรินทร์  
จังหวัดสุรินทร์,  ๑  ธันวาคม  ๒๕๕๘. 



๒๖๒ 
 

อุโบสถฟังพระปาติโมกข์ของคณะสงฆ์อ าเภอ กิจกรรมการประชุมพระนวกะประจ าอ าเภอ๕๕๗ 
กิจกรรมธรรมสัญจรไปตามวัดในต าบลต่าง ๆ๕๕๘ กิจกรรมโครงการอบรมระดมธรรม๕๕๙ หรือกิจกรรม
การเดินธุดงค์ของคณะสงฆ์อ าเภอซึ่งมีการเดินเวียนไปเยี่ยมเยียนทุกต าบลตามที่ได้ประชุมตกลงกันไว้
แล้ว๕๖๐ อนึ่งการตรวจเยี่ยมที่ไม่เป็นทางการก็มีการด าเนินการตามปกติ เช่น อาศัยการตรวจเยี่ยม
ระหว่างที่เดินทางไปท ากิจของสงฆ์ในพื้นที่แล้วน าข้อมูลที่พบเห็นหรืออาจได้รับจากการพูดคุยสนทนา
มาสั่งการและมอบหมายให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้ใช้เป็นข้อมูลพ้ืนฐานด าเนินการศึกษาและปรับปรุง
พัฒนาตามขั้นตอนต่อไป๕๖๑   
  ด้านการประชุม เจ้าคณะอ าเภอมีการนัดประชุมสม่ าเสมอ มีการน าแผนงานคณะสงฆ์ที่
ได้ก าหนดไว้ ตลอดทั้งปัญหาอุปสรรคจากการปฏิบัติงานหรือปัญหาด้านการปกครองคณะสงฆ์ในพ้ืนที่
มาร่วมประชุมปรึกษาหารือหาแนวทางแก้ไขปรับปรุงพัฒนางานคณะสงฆ์ให้ดีมีประสิทธิภาพสูงขึ้น๕๖๒  
แม้โดยภาพรวมแล้วจะถือว่ายังด้อย ยังมีน้อยอยู่ก็ตาม ซึ่งอาจจะเป็นเพราะคณะสงฆ์มีข้อจ ากัดด้าน
งบประมาณหรือเพราะเหตุผลอ่ืน แต่ส่วนใหญ่แล้วเจ้าคณะพระสังฆาธิการมีโอกาสไปร่วมกันบ่อยมาก
ในเวลามีงานใหญ่ ๆ ระดับอ าเภอ แต่ก็ไปเฉพาะกิจของงานนั้น ๆ เท่านั้น ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องการ
ปกครองคณะสงฆ์แต่อย่างใด และที่จะไปกันโดยตรงเพ่ือพูดคุยถึงเรื่องกิจการคณะสงฆ์ในการปกครอง
บังคับบัญชานี้มีน้อยมาก๕๖๓  การประชุมพระสังฆาธิการนี้มีการก าหนดวันเวลาในการประชุมไว้
ชัดเจน๕๖๔  การประชุมทุกครั้งจะมีหนังสือนัดประชุม มีไลน์กลุ่มคณะสงฆ์ สามารถติดต่อสื่อสารรับรู้

                                           
    ๕๕๗สัมภาษณ์  นายวิยะ ศรีพรหม,  ครูช านาญการพิเศษ,  โรงเรียนบ้านละเวี้ยแปลงคุรุราษฎร์บ ารุง  
อ าเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์,  ๑๘  ธันวาคม  ๒๕๕๘. 
    ๕๕๘สัมภาษณ์  พระครูสิริคณารักษ์ (ผล ปิยธมฺโม),  เจ้าคณะอ าเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย์,             
๑๘ พฤศจิกายน  ๒๕๕๘. 
    ๕๕๙สัมภาษณ์  พระครูศรีปริยัตยารักษ์  (ประสงค์ กิตฺติปญฺโญ),  เลขานุการเจ้าคณะอ าเภอเมือง
นครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา,  ๑๕  ธันวาคม  ๒๕๕๘.    
    ๕๖๐สัมภาษณ์  พระราชปริยัติกวี (สุพจน์ โชติญาโณ),  เจ้าคณะจังหวัดบุรีรัมย์,  ๑๕  พฤศจิกายน  
๒๕๕๘.       
    ๕๖๑สัมภาษณ์  พระธรรมโมลี ดร. (ทองอยู่ ณาณวิสุทฺโธ), ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๑, วัดศาลาลอย 
พระอารามหลวง จังหวัดสุรินทร์,  ๒๑  ธันวาคม  ๒๕๕๘. 
 ๕๖๒สัมภาษณ์  พระครูสิริพรหมสร (สมพงษ์ พฺรหฺมสโร),  เจ้าคณะอ าเภอท่าตูม  จังหวัดสุรินทร์,              
๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๘. 
    ๕๖๓สัมภาษณ์  นายวัชรนนท์  มั่นใจ, ปราชญ์ชาวบ้าน,  อ าเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ,                         
๒๓ ธันวาคม  ๒๕๕๘.   
 ๕๖๔สัมภาษณ์ พระราชวิมลโมลี (ด ารง ทิฏฺฐธมฺโม), เจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา, 
๑๖ พฤศจิกายน  ๒๕๕๘. 



๒๖๓ 
 

กันทุกรูป๕๖๕  นอกจากประชุมตามมติมหาเถรสมาคมแล้วยังมีการประชุมพิเศษอีกด้วย ในกรณีที่มี
เรื่องด่วนที่ต้องประชุมปรึกษาหารือกันก็จะมีหนังสือแจ้งนัดประชุม  บางอ าเภอนัดตรวจการและ
ประชุมคณะสงฆ์ที่วัดเจ้าคณะอ าเภอ๕๖๖ หรือบูรณาการการประชุมคณะสงฆ์เข้ากับกิจกรรมลงสังฆ
กรรมอุโบสถของคณะสงฆ์อ าเภอ๕๖๗ ซึ่งมีการปฏิบัติเวียนไปตามวัดในต าบลต่าง ๆ ต าบลละ ๑ วัด 
อย่างนี้ก็มี๕๖๘  การประชุมพระสังฆาธิการระดับเจ้าอาวาสเจ้าคณะต าบลนี้โดยภาพรวมอยู่ในเกณฑ์
เรียบร้อยดี๕๖๙ แต่ก็ยังมีลาและขาดอยู่บ้าง  และปรากฏว่ายังมีพระสังฆาธิการบางรูปที่ไม่ให้ความ
ร่วมมือและไม่ร่วมการประชุมที่คณะสงฆ์มีก าหนดประชุมกันทุกเดือน ซึ่งบางอ าเภอมีก าหนดประชุม
กันทุกต้นเดือน๕๗๐ บางอ าเภอก าหนดประชุมกันทุกสิ้นเดือน เพ่ือให้ได้มีการพบปะพูดคุยสอบถาม
และรายงานเกี่ยวกับเรื่องการปกครองและการคณะสงฆ์ทุกเรื่องทุกงานอย่างต่อเนื่อง๕๗๑  บางอ าเภอ
ก็ก าหนดประชุมกันทุก ๓ เดือนหลังการประชุมสมัยสามัญของระดับจังหวัด๕๗๒ คือปีละ ๔ ครั้ง ไม่ได้
มีการประชุมทุกเดือน แต่หากมีเหตุเร่งด่วนก็จะนัดประชุมทันทีโดยไม่ต้องรอให้ถึงก าหนดวัน๕๗๓ ก็คือ
อาจมีการประชุมวาระจรได้ทันที เช่น กรณีก าลังเร่งเรื่องงานตามโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕๕๗๔  
บางอ าเภอมีการประชุมกันปีละ ๖–๗ ครั้งหรือทุก ๒ เดือนแล้วแต่กรณีหรือมีภาระงานพิเศษเกิดขึ้น

                                           
    ๕๖๕สัมภาษณ์  พระครูสิริวชิรากร (สมพร อริยปญฺโญ), เจ้าคณะอ าเภอบ้านแท่น  จังหวัดชัยภูมิ,             
๕  พฤศจิกายน  ๒๕๕๘. 
    ๕๖๖สัมภาษณ์ นายประยงค์ ศรีแก้ว, ผู้ใหญ่บ้านโคกรัมย์พัฒนา, อ าเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์,                 
๑๐  ธันวาคม  ๒๕๕๘. 
    ๕๖๗สัมภาษณ์  นายเอือก  มีแก้ว,  ก านันต าบลนาดี,  อ าเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์,  ๘ ธันวาคม  
๒๕๕๘.     
 ๕๖๘สัมภาษณ์  พระราชวิมลโมลี (ด ารง ทิฏฺฐธมฺโม), เจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมา, จังหวัดนครราชสีมา, 
๑๖ พฤศจิกายน  ๒๕๕๘. 
    ๕๖๙สัมภาษณ์  พระครูสิริวชิรากร (สมพร อริยปญฺโญ),  เจ้าคณะอ าเภอบ้านแท่น,  จังหวัดชัยภูมิ,             
๕  พฤศจิกายน  ๒๕๕๘. 
    ๕๗๐สัมภาษณ์  พระครูศรีปริยัตยารักษ์ (ประสงค์ กิตฺติปญฺโญป,  เลขานุการเจ้าคณะอ าเภอเมือง
นครราชสีมา, จังหวัดนครราชสีมา,  ๑๕  ธันวาคม  ๒๕๕๘.    
    ๕๗๑สัมภาษณ์ พระครูศรีภาวนาวิสุทธิ์ (ประกอบ ปภงฺกโร), เจ้าคณะอ าเภอขามสะแกแสง จังหวัด
นครราชสีมา,  ๑๙  พฤศจิกายน  ๒๕๕๘. 
    ๕๗๒สัมภาษณ์  พระมหาสมวงษ์ สีลภูโต,  เจ้าคณะอ าเภอเมืองชัยภูมิ  จังหวัดชัยภูมิ, ๕ พฤศจิกายน  
๒๕๕๘. 
    ๕๗๓สัมภาษณ์  พระครูสิริคณารักษ์ (ผล ปิยธมฺโม),  เจ้าคณะอ าเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย์,               
๑๘ พฤศจิกายน  ๒๕๕๘. 
    ๕๗๔สัมภาษณ์   นางปรีดา ชาติวุฒิ ,  ผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชัยภูมิ ,                    
๒๗ ธันวาคม  ๒๕๕๘. 



๒๖๔ 
 

ในช่วงนั้น ๆ๕๗๕  ในการนัดประชุมพิเศษนี้ บางอ าเภอจะมีการติดตามงานที่เจ้าคณะอ าเภอได้
มอบหมายให้ไปด าเนินการแล้วด้วย ให้เจ้าคณะต าบลกล่าวรายงานถึงผลการปฏิบัติงานและผลการ
ด าเนินงานเป็นเรื่อง ๆ ไปให้เจ้าคณะอ าเภอได้รับทราบ มีทั้งให้รายงานด้วยวาจาและเป็นลายลักษณ์
อักษร  เจ้าคณะอ าเภอก็จะด าเนินการรวบรวมข้อมูลเหล่านี้รายงานต่อถึงเจ้าคณะจังหวัดอีกชั้นหนึ่ง
ต่อไป๕๗๖   
  เมื่อพิจารณา แยกตามจังหวัด พบดังนี้ 
  ปัญหา อุปสรรคในการปฏิบัติงานด้านการตรวจการคณะสงฆ์และประชุมพระ
สังฆาธิการของพระสังฆาธิการระดับอ าเภอ จังหวัดนครราชสีมา  
  ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดจากปัจจัยภายใน เป็นปัญหาอุปสรรคเฉพาะตัวของเจ้า
คณะอ าเภอและรองเจ้าคณะอ าเภอผู้ปกครอง พบว่า บางอ าเภอไม่ค่อยมีการก าหนดกิจกรรมการ
ตรวจการเป็นการเฉพาะ แต่จะท ารวมกับกิจกรรมอื่น ๆ เช่น โครงการอบรมระดมธรรม๕๗๗  
  ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดจากปัจจัยภายนอก เป็นปัญหาอุปสรรคที่เกิดจากทรัพยากร
ทางการบริหารและปัจจัยภายนอกอ่ืน ๆ พบว่า  เจ้าคณะต าบล เจ้าอาวาสขาดประชุม ไม่สามารถมา
ประชุมได้ตามก าหนดการอันเนื่องด้วยเหตุผลและความจ าเป็นในบริบทที่แตกต่างกัน๕๗๘ การรวบรวม
ข้อมูลเชิงปริมาณมากว่าเชิงคุณภาพ ในการออกตรวจการคณะสงฆ์ มักสอบถามและรายงานกันใน
เรื่องข้อมูลพ้ืนฐานสถิติ เช่น มีวัดกี่วัด มีที่พักสงฆ์กี่แห่ง มีพระภิกษุกี่รูป มีสามเณรเท่าไร มีโรงเรียนกี่
โรง เป็นต้น ไม่มีสอบถามหรือรายงานถึงปัญหาการปกครองคณะสงฆ์ในเขตปกครองว่ามีพระที่
ล่อแหลมต่อการจ าหน่ายยาเสพติดหรือล่อแหลมต่อเรื่องที่ไม่สมควร เช่น ละเมิดพระธรรมวินัย
ร้ายแรง ต่อกฎระเบียบมหาเถรสมาคม หรือละเมิดต่อกฎหมายบ้านเมือง และได้ด าเนินการว่ากล่าว
ตักเตือนไปแล้ว มีจัดเสี่ยงอยู่บริเวณวัดนั้นวัดนี้ อย่างนี้เป็นต้น ไม่ค่อยมีเจาะลึกเรื่องเช่นนี้๕๗๙  
 

                                           
    ๕๗๕สัมภาษณ์  นายประสงค์  ทองประ,  นักวิชาการศาสนาช านาญการพิ เศษ ,  ส านักงาน
พระพุทธศาสนาจังหวัดบุรีรัมย์,  ๒๗  ธันวาคม  ๒๕๕๘.     
    ๕๗๖สัมภาษณ์  พระครูรัตนญาณวิมล (มนตรี รตนญาโณ),  เจ้าคณะต าบลชุมแสง เลขานุการเจ้าคณะ
อ าเภอกระสัง, จังหวัดบุรีรัมย์,  ๒๒  พฤศจิกายน  ๒๕๕๘. 
 ๕๗๗สัมภาษณ์  พระราชวิมลโมลี (ด ารง ทิฏฺฐธมฺโม), เจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา, 
๑๖ พฤศจิกายน  ๒๕๕๘. 
    ๕๗๘สัมภาษณ์  พระครูศรีปริยัตยารักษ์  (ประสงค์ กิตฺติปญฺโญ), เลขานุการเจ้าคณะอ าเภอเมือง
นครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา,  ๑๕  ธันวาคม  ๒๕๕๘. 
    ๕๗๙สัมภาษณ์  นายบัญชายุทธ นาคมุจลินทร์,  ผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด
นครราชสีมา,  ๒๒  ธันวาคม  ๒๕๕๘. 



๒๖๕ 
 

 
  สรุปได้ว่า ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดจากปัจจัยภายใน  ได้แก่  บางอ าเภอไม่ค่อยมี
การก าหนดกิจกรรมการตรวจการเป็นการเฉพาะ แต่จะท ารวมกับกิจกรรมอ่ืน ๆ เช่น โครงการอบรม
ระดมธรรม  ส่วนปัญหาและอุปสรรคท่ีเกิดจากปัจจัยภายนอก  พบว่า  เจ้าคณะต าบล เจ้าอาวาสขาด
ประชุม ไม่สามารถมาประชุมได้ตามก าหนดการอันเนื่องด้วยเหตุผลและความจ าเป็นในบริบท 
 ปัญหา อุปสรรคในการปฏิบัติงานด้านการตรวจการคณะสงฆ์และประชุมพระสังฆาธิ
การของพระสังฆาธิการระดับอ าเภอ จังหวัดชัยภูม ิ
 ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดจากปัจจัยภายใน เป็นปัญหาอุปสรรคเฉพาะตัวของเจ้าคณะ
อ าเภอและรองเจ้าคณะอ าเภอผู้ปกครอง พบว่า การประชุมส่วนใหญ่ด าเนินการโดยพระมหาเถระใน
ระดับเจ้าคณะทางการปกครองจะเป็นเพียงผู้ก าหนดนโยบาย แต่การน านโยบายไปสู่การปฏิบัติยังขาด
ความชัดเจนและการมีส่วนร่วม๕๘๐   
 ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดจากปัจจัยภายนอก เป็นปัญหาอุปสรรคที่เกิดจากทรัพยากร
ทางการบริหารและปัจจัยภายนอกอ่ืน ๆ พบว่า  พระสังฆาธิการมีเวลาว่างไม่ตรงกัน การวาง
ก าหนดการไปตรวจการนี้ เจ้าคณะอ าเภอ รองเจ้าคณะอ าเภอไม่มีปัญหาเรื่องก าหนดเวลา แต่มีปัญหา
ที่วัดเป้าหมายซึ่งบางครั้งก าหนดวันไว้แล้ว แต่ก็ต้องเลื่อนวันออกไปเพราะเจ้าคณะต าบลหรือวัด
เป้าหมายไม่ว่างในวันนั้นวัดเป้าหมายแจ้งขอเลื่อนไปวันอ่ืน เจ้าคณะอ าเภอก็อนุโลมไปตามนั้น ซึ่งอาจ
มีผลกระทบต่อระบบการปกครองที่ไม่มีประสิทธิภาพได้๕๘๑  และเจ้าอาวาส เจ้าคณะต าบลบางรูปใน
บางอ าเภอไม่สามารถเข้าร่วมประชุมคณะสงฆ์ตามที่ปฏิทินการประชุมหรือตามที่มีการนัดหมาย อัน
เนื่องด้วยเหตุผลและความจ าเป็นของแต่ละท่าน เช่นว่า ติดกิจนิมนต์ อาพาธ หรือไปปฏิบัติศาสนกิจ
ในต่างท้องที่ เป็นต้น  ๕๘๒ 
  สรุปได้ว่า ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดจากปัจจัยภายใน ได้แก่ การประชุมส่วนใหญ่
ด าเนินการโดยพระมหาเถระในระดับเจ้าคณะทางการปกครองจะเป็นเพียงผู้ก าหนดนโยบาย แต่การ
น านโยบายไปสู่การปฏิบัติยังขาดความชัดเจนและการมีส่วนร่วม ส่วนปัญหาและอุปสรรคที่เกิดจาก
ปัจจัยภายนอก ได้แก่ พระสังฆาธิการมีเวลาว่างไม่ตรงกัน การวางก าหนดการไปตรวจการนี้ เจ้าคณะ
อ าเภอ รองเจ้าคณะอ าเภอไม่มีปัญหาเรื่องก าหนดเวลา    

                                           
    ๕๘๐สัมภาษณ์  พระมหาสมวงษ์ สีลภูโต,  เจ้าคณะอ าเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ, ๕ พฤศจิกายน  
๒๕๕๘. 
    ๕๘๑สัมภาษณ์  พระมหาสมวงษ์ สีลภูโต,  เจ้าคณะอ าเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ, ๕ พฤศจิกายน 
๒๕๕๘. 
    ๕๘๒สัมภาษณ์  พระครูสิริวชิรากร (สมพร อริยปญฺโญ), เจ้าคณะอ าเภอบ้านแท่น  จังหวัดชัยภูมิ,              
๕  พฤศจิกายน  ๒๕๕๘. 



๒๖๖ 
 

 ปัญหา อุปสรรคในการปฏิบัติงานด้านการตรวจการคณะสงฆ์และประชุมพระสังฆาธิ
การของพระสังฆาธิการระดับอ าเภอ ในจังหวัดบุรีรัมย์ 
 ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดจากปัจจัยภายใน เป็นปัญหาอุปสรรคเฉพาะตัวของเจ้าคณะ
อ าเภอและรองเจ้าคณะอ าเภอผู้ปกครอง พบว่า บางอ าเภอยังไม่ค่อยมีการลงพ้ืนที่ตรวจการคณะสงฆ์
อย่างใกล้ชิดถึงต าบลถึงวัดโดยเฉพาะ  มักปฏิบัติรวมกับกิจกรรมอ่ืน ๆ เช่น ธรรมสัญจร ธุดงค์
จาริก๕๘๓ 
 ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดจากปัจจัยภายนอก เป็นปัญหาอุปสรรคที่เกิดจากทรัพยากร
ทางการบริหารและปัจจัยภายนอกอ่ืน ๆ  พบว่า รูปแบบการตรวจการและการประเมินผล ไม่มี
รูปแบบที่เป็นทางการและไม่มีหลักฐานการด าเนินการเป็นลายลักษณ์อักษร  พบว่า  “โดยมากท่ีท าใน
ชนบทเรานี้ไม่ค่อยได้มีการประเมินผลมากนัก เพียงแต่ว่า นาน ๆ จะท ากันครั้งหนึ่ง แต่โดยมากมักจะ
ดูมีความพร้อม และก็ไม่ค่อยมีความขัดข้องอะไรเท่าไร  ก็เลยไม่ค่อยได้ท าการประเมินว่าการ
ประเมินผลนี้ประสบความส าเร็จไหมอะไรไหม เห็นด้วยไม่เห็นด้วย แต่โดยมากจะประเมินผลลักษณะ
สอบถามด้วยวาจา ไม่ได้ประเมินด้วยเอกสาร...การประเมินก็จะเป็นลักษณะประเมินในใจเป็นการ
ประเมินส่วนตัว ก็จะประเมินว่าต าบลที่เราฝากไปแล้ว ต าบลนี้เร็ว ต าบลนี้ปานกลาง ต าบลนี้ช้า อะไร
ประมาณนี”้๕๘๔ 
 สรุปได้ว่า ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดจากปัจจัยภายใน ได้แก่ บางอ าเภอยังไม่ค่อยมีการลง
พ้ืนที่ตรวจการคณะสงฆ์อย่างใกล้ชิดถึงต าบลถึงวัดโดยเฉพาะ  มักปฏิบัติรวมกับกิจกรรมอ่ืน ๆ เช่น 
ธรรมสัญจร ธุดงค์จาริก ส่วนปัญหาและอุปสรรคท่ีเกิดจากปัจจัยภายนอก ได้แก่ รูปแบบการตรวจการ
และการประเมินผล ไม่มีรูปแบบที่เป็นทางการและไม่มีหลักฐานการด าเนินการเป็นลายลักษณ์อักษร    
 ปัญหา อุปสรรคในการปฏิบัติงานด้านการตรวจการของคณะสงฆ์และการประชุมพระ
สังฆาธิการระดับอ าเภอ จังหวัดสุรินทร ์
 ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดจากปัจจัยภายใน เป็นปัญหาอุปสรรคเฉพาะตัวของเจ้าคณะ
อ าเภอและรองเจ้าคณะอ าเภอผู้ปกครอง พบว่า เจ้าคณะอ าเภอไม่ค่อยมีการตรวจการและติดตามผล
การด าเนินงานที่ได้สั่งการไปแล้ว พบว่า “ก็มีแต่เมื่อมีงานอะไรก็สั่ง สั่งและก็ให้ส่ง แค่นั้น แต่การ
ประชุมก็มีเน้นในเรื่อง เช่น เรื่องการปกครอง เรื่องการศึกษา ให้ช่วยกันดูแล ให้นโยบายเป็นหลักแล้ว
ก็ไม่มีการติดตาม ไม่มีการแนะน าออกตรวจเยี่ยม ไม่มีการสอบถามถึงปัญหาต่าง ๆ ที่เจอ  เวลา
ประชุมก็มีน้อยมากที่จะสอบถามถึงเรื่องเหล่านี้  ดูว่าท่านไม่กล้าที่จะถูกกระทบ เมื่อไม่กล้าที่จะถูก

                                           
    ๕๘๓สัมภาษณ์  พระราชปริยัติกวี (สุพจน์ โชติญาโณ),  เจ้าคณะจังหวัดบุรีรัมย์,  ๑๕  พฤศจิกายน  
๒๕๕๘.       
 ๕๘๔สัมภาษณ์  พระครูนิเทศก์ธรรมคุณ (วินัย ฐานิสฺสโร),  เจ้าคณะอ าเภอโนนดินแดง  จังหวัดบุรีรัมย์,  
๒๐ พฤศจิกายน  ๒๕๕๘. 



๒๖๗ 
 

กระทบแล้วก็ด าเนินไปอย่างนี้ เพราะว่าเจ้าอาวาสเจ้าคณะต าบลบางท่านก็เป็นมานานแล้ว ท่าน
บุกเบิกในเรื่องการปกครองเรื่องการศึกษามานานแล้วมีประสบการณ์มามาก บางครั้งถ้าเปิดโอกาส
ท่านก็จี้พอสมควร จี้มากในเรื่องการปกครอง การศึกษา  แต่เรื่องการปกครองระดับอ าเภอไม่ค่อยที่จะ
มีการจี้กันมากเท่าไร”๕๘๕  ไม่รู้จักคิดสร้างโอกาสในการประชุมคณะสงฆ์  ที่ส่วนใหญ่เจ้าคณะ พระ
สังฆาธิการมีโอกาสไปร่วมกันบ่อยมาก เวลามีงานใหญ่ ๆ ระดับอ าเภอ เช่น งานผูกพัทธสีมา งาน
ฉลองสมณศักดิ์ ล้วนได้รับนิมนต์ไปในงาน แต่ก็ไปเฉพาะกิจนิมนต์ของงานนั้น ๆ เท่านั้น ไม่ได้มี
การบูรณาการเพ่ือพูดคุยปรึกษาหารือกันเกี่ยวกับเรื่องการปกครองคณะสงฆ์เลย ท าให้พลาดการใช้
เวลาและโอกาสให้เป็นประโยชน์ต่อการปกครองคณะสงฆ์ให้มีประสิทธิภาพไป๕๘๖ 
 ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดจากปัจจัยภายนอก เป็นปัญหาอุปสรรคที่เกิดจากทรัพยากร
ทางการบริหารและปัจจัยภายนอกอ่ืน ๆ พบว่า  การตรวจการคณะสงฆ์ที่เน้นข้อมูลเชิงปริมาณ
มากกว่าคุณภาพ ซึ่งจะอาศัยสอบถามเรื่องราวการด าเนินการกิจการต่าง ๆ ในเวลามีประชุม และส่วน
ใหญ่ติดตามเรื่องข้อมูลสถิติตัวเลขเชิงปริมาณ ไม่ค่อยมีการติดตามในด้านการปกครอง ปัญหาความ
เสี่ยงต่าง ๆ๕๘๗  การตรวจการและประชุมพระสังฆาธิการยังมีน้อย ไม่มีการก าหนดปฏิทินในการออก
ตรวจการคณะสงฆ์และประชุมพระสังฆาธิการที่ชัดเจน ขาดการติดตามและรายงานผลอย่างเป็น
ระบบ ไม่มีการประชาสัมพันธ์ผลการด าเนินงานที่ชัดเจนและเป็นทางการ๕๘๘  ไม่มีการบันทึกหลักฐาน
การตรวจการ พบว่า “ระดับอ าเภอนี้ระดับใหญ่ และการตรวจการไปตามวัดต่าง ๆ ก็ควรจะบันทึก
หลักฐานเอาไว้ด้วย ส่วนใหญ่แล้วไม่ค่อยจะบันทึกกัน ไปเฉย ๆ กลับเฉย ๆ พูดคุยกันปากเปล่าแล้วก็
หายไป ไม่ได้อะไร จะเป็นภาพนิ่งหรือภาพวีดิโอหรือการเขียนจดบันทึก เพราะอย่างน้อยจะได้สะกิด
สะเกาถูกเรื่อง  เมื่อได้บันทึกหลักฐานแล้วก็จะได้ชี้แจงในบางเรื่องที่ได้บันทึกหลักฐานไว้แล้วได้ชี้แจง

                                           
 ๕๘๕สัมภาษณ์  พระครูอุดรประชานุกูล (สมอาจ สกฺโก),  เจ้าคณะต าบลแกใหญ่,  อ าเภอเมืองสุรินทร์ 
จังหวัดสุรินทร์,  ๑  ธันวาคม  ๒๕๕๘. 
    ๕๘๖สัมภาษณ์   นายวัชรนนท์ มั่นใจ, ปราชญ์ชาวบ้าน, อ าเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ,                    
๒๓พฤศจิกายน  ๒๕๕๘.   
    ๕๘๗สัมภาษณ์  พระครูอุดรประชานุกูล (สมอาจ สกฺโก),  เจ้าคณะต าบลแกใหญ่,  อ าเภอเมืองสุรินทร์ 
จังหวัดสุรินทร์,     ๑  ธันวาคม  ๒๕๕๘. 
    ๕๘๘สัมภาษณ์  นายเพทาย สดทรงศิลป์,  ผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุรินทร์,       
๑๗ ธันวาคม  ๒๕๕๘. 



๒๖๘ 
 

แล้ว”๕๘๙  ด้านงบประมาณ  พบว่า “การตรวจการและการประชุม โดยภาพรวมแล้วถือว่ายังด้อย ยัง
มีน้อยอยู่ก็ตาม ซึ่งอาจจะเป็นเพราะคณะสงฆ์มีข้อจ ากัดด้านงบประมาณ๕๙๐  
 สรุปได้ว่า ปัญหาอุปสรรคที่เกิดจากปัจจัยภายใน ได้แก่ ไม่ค่อยมีการตรวจการและ
ด าเนินงานที่ได้สั่งการไปแล้ว ไม่มีการให้ค าแนะน าในการตรวจการ  ส่วนปัญหาที่เกิดจากปัจจัย
ภายนอก คือ ไม่มีก าหนดปฏิทินการตรวจการที่ชัดเจน ขาดการติดตามรายงานอย่างเป็นระบบ 
 สรุปสภาพปัจจุบัน และปัญหาอุปสรรคการปฏิบัติงานด้านการตรวจการและประชุม             
พระสังฆาธิการในเขตปกครองของตน ของพระสังฆาธิการระดับอ าเภอ ในเขตปกครองคณะสงฆ์            
ภาค ๑๑   
 สภาพการปฏิบัติงานด้านการควบคุมบังคับบัญชาคณะสงฆ์ ของพระสังฆาธิการระดับ
อ าเภอในเขตการปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๑  ผลจากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญในการสัมภาษณ์ 
พบว่า  เจ้าคณะอ าเภอและรองเจ้าคณะอ าเภอมีการตรวจการและประชุมพระสังฆาธิการอย่าง
สม่ าเสมอทั้งแบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการ ทั้งการประชุมตามมติมหาเถรสมาคมและประชุม
ตามก าหนดวาระของคณะสงฆ์ มีการวางแผนก าหนดการตรวจการและประชุมพระสังฆาธิการไว้
ชัดเจน หลายอ าเภอมีการบูรณาการการตรวจการและการประชุมกับกิจกรรมต่าง ๆ หรือออกตรวจ
การเยี่ยมเยียนไปตามต าบลต่าง ๆ เพ่ือติดตามรับฟังการด าเนินงานและปฏิบัติงานในหน้าที่ความ
เป็นอยู่และความเป็นไปทุกเรื่องทุกงาน นอกจากนี้ยังการตรวจการและนัดประชุมเป็นกรณีพิเศษด้วย 
ซึ่งจะเน้นการติดตามงานที่เจ้าคณะอ าเภอสั่งการไปแล้ว ให้เจ้าคณะต าบลรายงานผลการด าเนินงาน
เป็นเรื่อง ๆ ให้รายงานด้วยวาจาและเป็นลายลักษณ์อักษร  เจ้าคณะอ าเภอก็รวบรวมข้อมูลรายงานให้
เจ้าคณะจังหวัดรับทราบตามล าดับ  ข้อมูลที่รับทราบส่วนใหญ่ เป็นข้อมูลเชิงสถิติปริมาณ  และ
บางครั้งหากเจ้าคณะอ าเภอไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ก็มีการมอบหมายให้รองเจ้าคณะอ าเภอเป็น
ผู้ด าเนินการตรวจการและประชุมพระสังฆาธิการแทน ปัญหาอุปสรรคในการตรวจการและประชุม
พระสังฆาธิการมักเน้นแสวงหาข้อมูลเชิงปริมาณมากกว่าเชิงคุณภาพ พระสังฆาธิการมีเวลาว่างไม่
ตรงกัน ส่วนใหญ่ไม่มีการบันทึกการด าเนินการและรายงานผลเป็นลายลักษณ์อักษร  บางอ าเภอมีการ
ตรวจการและประชุมติดตามผลการด าเนินการน้อย 
 ปัญหาอุปสรรคที่มีผลกระทบต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการตรวจการและ
ประชุมพระสังฆาธิการ ของพระสังฆาธิการระดับอ าเภอในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๑ สรุปได้ดังนี้ 

                                           
    ๕๘๙สัมภาษณ์  พระโสภณปริยัตยาภรณ์ (ฉัตต์ สจฺจวโร) ,  เจ้าคณะจังหวัดสุรินทร์,  ๒๔  ธันวาคม  
๒๕๕๘.     
    ๕๙๐สัมภาษณ์  นายวัชรนนท์  มั่นใจ, ปราชญ์ชาวบ้าน, อ าเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ,                     
๒๓  ธันวาคม  ๒๕๕๘.   



๒๖๙ 
 

 ๑. เจ้าคณะอ าเภอยังขาดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ไม่รู้จักคิดสร้างโอกาสนัดประชุมหารือกัน
ในงานพิธีการต่าง ๆ เช่น งานผูกพัทธสีมา  งานฉลอง เป็นต้นที่คณะสงฆ์หมู่ใหญ่มาประชุมพร้อมกัน  
 ๒. เจ้าคณะอ าเภอรูปมีการตรวจการและประชุมติดตามผลการด าเนินการน้อยมาก  และ
บางรูปมีการด าเนินการประชุมด้วยตนเองแบบเบ็ดเสร็จ ไม่เปิดโอกาสให้คณะสงฆ์มีส่วนร่วม 
 ๓. เจ้าคณะต าบลและเจ้าอาวาสบางรูปขาดประชุมบ่อย  บางรูปไม่ให้ความร่วมมือเข้า
ประชุม หรือเข้าประชุมสาย  
 ๔. ยังไม่มีรูปแบบการตรวจการเป็นการเฉพาะที่ชัดเจน มักด าเนินการรวมกับการประชุม
หรือกิจกรรมอ่ืน เช่น ธรรมสัญจร    
 ๕. เน้นแสวงหาข้อมูลเชิงปริมาณ เช่น สถิติตัวเลข มากกว่าเชิงคุณภาพ   บางอ าเภอไม่มี
ปฏิทินก าหนดตรวจการและประชุมที่ชัดเจน  ไม่มีการบันทึกผลการด าเนินการและรายงานผลเป็น
ลายลักษณ์อักษร   
 ๖. พระสังฆาธิการมีเวลาว่างไม่ตรงกัน เมื่อก าหนดวันประชุมแล้ว เจ้าอาวาสวัดที่เป็น
เจ้าภาพขอเลื่อนก าหนดวัน เจ้าคณะอ าเภอก็อนุมัติตามท่ีเสนอ 
 ๗. บางอ าเภอมีงบประมาณด าเนินการน้อย ไม่เพียงพอ 
 ๘. ส่วนมากยังไม่มีการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลการด าเนินงาน 
 ๔.๑.๒ หลักพุทธธรรมและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้านการปกครองของ
พระสังฆาธิการ   
 จากเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) ซึ่งผู้ให้ข้อมูล
ส าคัญ (Key Informants) ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับหลักพุทธธรรมและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน
ด้านการปกครองของพระสังฆาธิการ มีดังนี ้
  หลักพุทธธรรม 
  การพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการปกครองของพระสังฆาธิการระดับ
อ าเภอในเขตการปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๑ ให้เกิดความคุ้มค่าต่อระดับผลการปฏิบัติงานของพระสังฆาธิ
การ สามารถน าหลักพุทธธรรมคือ อิทธิบาท ๔ ซึ่งเป็นคุณเครื่องให้ถึงความส าเร็จเป็นคุณธรรมที่น าไปสู่
ความส าเร็จแห่งผลที่มุ่งหมาย (path of accomplishment; basis for success)๕๙๑  มาใช้ในการ
พัฒนาการปฏิบัติงานด้านการปกครองให้ส าเร็จผลยิ่ง ๆ ขึ้นไปด้วยหลักธรรมดังต่อไปนี้ คือ 
         ๑. ฉันทะ หมายถึง ความพอใจ คือ ความต้องการที่จะท า ใฝ่ใจรักจะท าสิ่งนั้นอยู่
เสมอ และปรารถนาจะท าให้ ได้ผลดียิ่ งๆ ขึ้นไป (will; aspiration) สามารถจ าแนกฉันทะไว้

                                           
 ๕๙๑พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม , (นนทบุรี :            
เอส อาร์. พริ้นติ้ง แมสโปรดักส์จ ากัด, ๒๕๕๓), หน้า ๒๑๓. 



๒๗๐ 
 

หลากหลายเป้าหมาย ได้แก่  ๑) ความพอใจ, ความชอบใจ, ความยินดี, ความต้องการ, ความรักใคร่
สิ่งนั้น ๆ, ความรักงาน (เป็นกลาง ๆ เป็นอกุศลก็มี เป็นกุศลก็มี, เป็นอัญญสมานาเจตสิกข้อ ๑๓, ที่
เป็นอกุศล เช่น ในค าว่า กามฉันทะ ที่เป็นกุศล เช่น ข้อ ๑ ในอิทธิบาท ๔) ๒) ฉันทะ ที่ใช้เป็นค า
เฉพาะ มาเดี่ยว ๆ โดยทั่วไปหมายถึงกุศลฉันทะ หรือธรรมฉันทะ ได้แก่ กัตตุกัมยตาฉันทะ คือ ความ
ต้องการที่จะท าหรือความอยากท า (ให้ดี); ตรงข้ามกับ ตัณหาฉันทะ คือ ความอยากเสพ อยากได้ 
อยากเอาเพ่ือตัว ที่เป็นฝ่ายอกุศล  ๓) ความยินยอม, ความยอมให้ที่ประชุมท ากิจนั้น ๆ ในเมื่อตนมิได้
ร่วมอยู่ด้วย, เป็นธรรมเนียมของภิกษุที่อยู่ในวัดซึ่งมีสีมารวมกัน มีสิทธิที่จะเข้าประชุมท ากิจของสงฆ์ 
เว้นแต่ภิกษุนั้นอาพาธจะเข้าร่วมประชุมด้วยไม่ได้ก็มอบฉันทะ คือแสดงความยินยอมให้สงฆ์ท ากิจ          
นั้น ๆ ได ้
         ๒. วิริยะ หมายถึง ความเพียร คือ ขยันหมั่นประกอบสิ่งนั้นด้วยความพยายาม 
เข้มแข็ง อดทน เอาธุระไม่ท้อถอย (energy; effort; exertion) 
         ๓. จิตตะ หมายถึง ความคิด คือ ตั้งจิตรับรู้ในสิ่งที่ท าและสิ่งนั้นด้วยความคิด เอาจิต
ฝักใฝ่ไม่ปล่อยใจให้ฟุ้งซ่านเลื่อนลอยไป (thoughtfulness; active thought) 
         ๔. วิมังสา หมายถึง ความไตร่ตรอง หรือ ทดลอง คือ หมั่นใช้ปัญญาพิจารณา
ใคร่ครวญตรวจตราหาเหตุผลและตรวจสอบข้อยิ่งหย่อนในสิ่งที่ท านั้น มีการวางแผน วัดผล คิดค้น
วิธีแก้ไขปรับปรุง เป็นต้น (investigation; examination; reasoning; testing) 
   ฉันทะความพอใจความภูมิใจนี้ส าคัญมากในการปฏิบัติงานด้านการปกครองของ   
พระสังฆาธิการระดับอ าเภอ เพราะเป็นก าลังใจอันแรกที่ท าให้เกิดคุณธรรมข้ออ่ืนต่อ ๆ ไปทุกข้อ เมื่อ
เกิดฉันทะคือมีความพอใจภูมิใจแล้ววิริยะก็เกิด เมื่อมีวิริยะเกิดแล้วจิตตะก็เกิด เมื่อมีจิตตะแล้ววิมังสา
ก็เกิดตามมาเป็นล าดับ๕๙๒  หลักอิทธิบาท ๔ ประการนี้เป็นวงจรคุณธรรมที่ช่วยส่งเสริมและสนับสนุน
พระสังฆาธิการระดับอ าเภอให้สามารถปฏิบัติงานในหน้าที่ได้ประสบผลส าเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ๕๙๓ 
เพราะมี (๑) ฉันทะความพอใจในงานด้านการปกครองที่ท า เพราะได้ท างานตามความถนัดตามความ
สนใจ  (๒) วิริยะความมุ่งมั่นในการท างานด้านการปกครอง เพราะได้ท างานที่ถนัดที่สนใจแล้วจึงเกิดมี
ความรับผิดชอบในหน้าที่มีอุดมการณ์ในการท างาน  (๓) จิตตะความเอาใจใส่ในงานด้านการปกครอง
ที่ท า เพราะมีความรับผิดชอบในหน้าที่มีอุดมการณ์ในการท างานแล้วจึงเกิดมีความผูกพันภักดีเอาใจ
ใส่ มีใจให้งานในหน้าที่อย่างสม่ าเสมอ  (๔) วิมังสาปัญญารอบรู้ในงานด้านการปกครองที่ท าอย่างถ่อง
แท้ทุก ๆ ด้าน เพราะมีความผูกพันภักดีเอาใจใส่ มีใจให้งานในหน้าที่อย่างสม่ าเสมอจึงมีความเข้าใจ

                                           
 ๕๙๒สัมภาษณ์  พระโสภณปริยัตยาภรณ์ (ฉัตต์ สจฺจวโร), เจ้าคณะจังหวัดสุรินทร์,  ๒๔  ธันวาคม  
๒๕๕๘.  
 ๕๙๓สัมภาษณ์  พระราชปริยัติกวี (สุพจน์ โชติญาโณ),  เจ้าคณะจังหวัดบุรีรัมย์,  ๑๕  พฤศจิกายน  
๒๕๕๘.       



๒๗๑ 
 

งานอย่างถูกต้องครบถ้วนตามกระบวนการ๕๙๔  คุณธรรมทั้ง ๔ ข้อคือ ฉันทะ วิริยะ จิตตะ และวิมังสา 
เป็นคุณธรรมที่เกิดขึ้นแล้วสนับสนุนกันและกันหมุนเวียนต่อ ๆ ไป จนเกิดเป็นวัฏจักรเป็นวงจร
ขับเคลื่อนผลักดันซึ่งกันและกันไปเรื่อย ๆ อย่างไม่มีที่สิ้นสุด๕๙๕ เรียกว่า อิทธิบาท เพราะเป็น
คุณธรรมที่ช่วยส่งเสริมสนับสนุนให้ปฏิบัติงานได้ประสบผลส าเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ  และหากไม่มี
อิทธิบาท ๔ ช่วยส่งเสริมสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการปกครองเลย งานก็จะด าเนินต่อไปได้ไม่
เรียบร้อย ไม่สมบูรณ์ งานจะบกพร่องเสียหาย๕๙๖ และประสบความล้มเหลวในที่สุด๕๙๗  อิทธิบาท ๔ 
จึงเป็นคุณธรรมที่จ าต้องเสพ เจริญ ท าให้มาก คือใช้เป็นประจ าในการปฏิบัติงานด้านการปกครองด้วย
ตนเองและอบรมสั่งสอนแนะน าผู้ใต้บังคับบัญชาทั้งเจ้าคณะต าบลเจ้าอาวาสและพระภิกษุสามเณร 
ศิษย์วัด ตลอดทั้งคฤหัสถ์ญาติโยมชาวบ้านให้ได้น าไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่การงานในชีวิตประจ าวัน
อย่างทั่วถึง๕๙๘  
 การปฏิบัติงานด้านการปกครองของพระสังฆาธิการระดับอ าเภอในเขตปกครองคณะสงฆ์
ภาค ๑๑  พบว่า  พระสังฆาธิการมีการน าหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติ
หน้าที่ด้านการปกครองเพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานได้บรรลุผลตามภารกิจหน้าที่ทุกด้านและตามที่คณะ
สงฆ์มอบหมาย  เช่น  การปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพต้องมีสติสัมปชัญญะก ากับในการท างาน๕๙๙  
การแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานด้วยอริยสัจ ๔๖๐๐  ในการปฏิบัติงานควรพิจารณาเหตุปัจจัยสิ่งที่
เกิดขึ้นตามหลักปฏิจจสมุปบาทธรรม๖๐๑  ควรใช้หลักอปริหานิยธรรมในการอยู่ร่วมกัน๖๐๒  พระ

                                           
 ๕๙๔สัมภาษณ์  พระราชวิมลโมลี (ด ารง ทิฏฺฐธมฺโม),  เจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมา,  ๑๖  พฤศจิกายน  
๒๕๕๘.  
  ๕๙๕สัมภาษณ์  พระธรรมโมลี ดร. (ทองอยู่ ณาณวิสุทฺโธ), ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๑,  วัดศาลาลอย  
พระอารามหลวง จงัหวัดสุรินทร์,  ๒๑  ธันวาคม  ๒๕๕๘. 
    ๕๙๖สัมภาษณ์ พระครูรัตนธรรมานุรักษ์ (ภูชิต ยสินฺธโร),  รองเจ้าคณะอ าเภอรัตนบุรี,  จังหวัดสุรินทร์,  
๒๗  พฤศจิกายน  ๒๕๕๘. 
    ๕๙๗สัมภาษณ์  พระครูสิริคณารักษ์ (ผล ปิยธมฺโม),  เจ้าคณะอ าเภอประโคนชัย,  จังหวัดบุรีรัมย์,             
๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๘. 
    ๕๙๘สัมภาษณ์  พระธรรมโมลี ดร. (ทองอยู่ ณาณวิสุทฺโธ),  ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๑,  วัดศาลาลอย 
พระอารามหลวง จังหวัดสุรินทร์,  ๒๑  ธันวาคม  ๒๕๕๘. 
    ๕๙๙สัมภาษณ์  พระครูรัตนธรรมานุรักษ์ (ภูชิต ยสินฺธโร),  รองเจ้าคณะอ าเภอรัตนบุรี,  จังหวัดสุรินทร์,  
๒๗ พฤศจิกายน  ๒๕๕๘. 
    ๖๐๐สัมภาษณ์  พระครูอุดรประชานุกูล (สมอาจ สกฺโก),  เจ้าคณะต าบลแกใหญ่,  อ าเภอเมืองสุรินทร์  
จังหวัดสุรินทร์,  ๑  ธันวาคม  ๒๕๕๘. 
    ๖๐๑สัมภาษณ์  พระครูสิริวชิรากร (สมพร อริยปญฺโญ),  เจ้าคณะอ าเภอบ้านแท่น,  จังหวัดชัยภูมิ,      
๕  พฤศจิกายน  ๒๕๕๘. 



๒๗๒ 
 

ผู้ปกครองควรน าหลักพรหมวิหาร ๔ มาใช้ในการบังคับบัญชา๖๐๓  ควรใช้สังคหวัตถุ ๔ ในการอยู่
ร่วมกัน๖๐๔  และการท าสิ่งใดก็แล้วแต่อยากให้ประสบความส าเร็จควรน าหลักอิทธิบาท ๔ มาใช้ในการ
ปฏิบัติสิ่งนั้น๖๐๕  เป็นต้น และจากการรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์ของผู้วิจัย พบว่า พระสังฆาธิ
การมีการน าหลักอิทธิบาท ๔ มาปรับประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานด้านการปกครองมากที่สุด จึง
อธิบายเฉพาะหลักอิทธิบาท ๔ กับการปฏิบัติงานด้านการปกครองให้เห็นถึงประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานด้านการปกครองของพระสังฆาธิการระดับอ าเภอในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๑ ที่เกิด
จากการใช้หลักอิทธิบาท ๔ ในการปฏิบัติงาน  ดังนี้     
 หลักอิทธิบาท ๔ มีประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานด้านการปกครองของพระสังฆาธิการเป็น
อย่างมาก เป็นหลักประจ าในการปฏิบัติงานด้านการปกครองทุกอย่าง๖๐๖  เพราะเป็นกระบวนการ
ส่งเสริมเพ่ิมแรงผลักดันแก่พระสังฆาธิการให้สามารถปฏิบัติงานในหน้าที่และงานที่ได้รับมอบหมายให้
บรรลุผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ๖๐๗  ในหลักธรรมค าสอนของพระพุทธศาสนา พระพุทธเจ้าตรัสกับ 
พระอานนท์ว่าถ้าปรารถนามีอายุยืนจงด าเนินชีวิตตนเองในอิทธิบาท ๔๖๐๘ มีเนื้อความว่า “อานนท์... 
อิทธิบาท ๔ ผู้ใดผู้หนึ่งเจริญ ท าให้มากแล้ว ท าให้เป็นดุจยานแล้ว ท าให้เป็นที่ตั้ งแล้ว ให้ตั้งมั่นแล้ว  
สั่งสมแล้ว ปรารภดี ผู้นั้นเมื่อมุ่งหวัง พึงด ารงอยู่ได้ ๑ กัป หรือเกินกว่า ๑ กัป  อิทธิบาท ๔ ตถาคต
เจริญ ท าให้มากแล้ว ท าให้เป็นดุจยานแล้ว ท าให้เป็นที่ตั้งแล้ว ให้ตั้งมั่นแล้ว สั่งสมแล้ว ปรารภดีแล้ว  
ตถาคตเมื่อมุ่งหวัง พึงด ารงอยู่ได้ ๑ กัป หรือเกินกว่า ๑ กัป...”๖๐๙ และพระสังฆาธิการผู้ยึดหลัก    
อิทธิบาท ๔ ในการปฏิบัติงานจึงจ าเป็นต้องเป็นผู้เสียสละ  คนที่ท างานตามแนวอิทธิบาท ๔ ต้อง

                                                                                                                         
    ๖๐๒สัมภาษณ์  พระครูนิเทศก์ธรรมคุณ (วินัย ฐานิสฺสโร),  เจ้าคณะอ าเภอโนนดินแดง, จังหวัดบุรีรัมย์,  
๒๐ พฤศจิกายน  ๒๕๕๘.   
    ๖๐๓สัมภาษณ์ พระครูศรีปริยัตยารักษ์  (ประสงค์ กิตฺติปญฺโญ),  เลขานุการเจ้าคณะอ าเภอเมือง
นครราชสีมา, จังหวัดนครราชสีมา,  ๑๕  ธันวาคม  ๒๕๕๘. 
    ๖๐๔สัมภาษณ์  พระครูสิริคณารักษ์ (ผล ปิยธมฺโม),  เจ้าคณะอ าเภอประโคนชัย,  จังหวัดบุรีรัมย์,          
๑๘  พฤศจิกายน  ๒๕๕๘. 
    ๖๐๕สัมภาษณ์  พระครูรัตนญาณวิมล (มนตรี รตนญาโณ),  เจ้าคณะต าบลชุมแสง เลขานุการเจ้าคณะ
อ าเภอกระสัง,  จังหวัดบุรีรัมย์,  ๒๒  พฤศจิกายน  ๒๕๕๘. 
    ๖๐๖สัมภาษณ์  พระเทพภาวนาวิกรม (บุญมา ปุญฺญาภิรโต),  เจ้าคณะจังหวัดชัยภูมิ,  ๖  พฤศิกายน  
๒๕๕๘.      
    ๖๐๗สัมภาษณ์  พระราชปริยัติกวี (สุพจน์ โชติญาโณ),  เจ้าคณะจังหวัดบุรีรัมย์,  ๑๕  พฤศจิกายน  
๒๕๕๘.       
    ๖๐๘สัมภาษณ์  พระราชวิมลโมลี (ด ารง ทิฏฺฐธมฺโม),  เจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมา,  ๑๖  พฤศจิกายน  
๒๕๕๘.  
    ๖๐๙ที.ม. (ไทย) ๑๐/๑๗๙-๑๘๒/๑๒๗-๑๒๙.   



๒๗๓ 
 

เสียสละและหวังประโยชน์ข้างหน้ามากกว่าประโยชน์ปัจจุบันเฉพาะหน้า๖๑๐ พระสังฆาธิการระดับ
อ าเภอควรปฏิบัติงานด้านการปกครองให้เป็นไปตามแนวอิทธิบาท ๔ อย่างต่อเนื่องเพ่ือให้งาน
บรรลุผลส าเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ  เสมือนรวงผึ้งที่มีตัวผึ้งอยู่ ตัวผึ้งก็จะสานสร้างรังของมันไป        
เรื่อย ๆ อย่างต่อเนื่องจนส าเร็จเป็นรวงผึ้งรวงใหญ่ที่อุดมด้วยตัวผึ้งผึ้งอ่อนและน้ าผึ้งได้ในที่สุด๖๑๑ โดย
เริ่มต้นจากการมคีวามพอใจและภูมิใจในการปฏิบัติงานด้านการปกครอง 
  ฉันทะ ความพอใจภูมิใจในการปฏิบัติงานด้านการปกครองตามบทบาทหน้าที่การเป็น
พระสังฆาธิการระดับอ าเภอ มีความยินดีพร้อมปฏิบัติงานให้เป็นแบบอย่าง ตามที่คณะสงฆ์ระดับสูง
มอบหมายและตามที่คณะสงฆ์ระดับต าบลลงไปรวมถึงประชาชนในพ้ืนที่ปกครองมีความคาดหวัง๖๑๒  
ความพอใจเป็นคุณธรรมเบื้องต้นที่ช่วยกระตุ้นให้พระสังฆาธิการปฏิบัติงานด้านการปกครองด้วยความ
เต็มใจพร้อมเผชิญกับปัญหาอุปสรรคที่จะเกิดขึ้นในอนาคตภายหลังเข้ารับต าแหน่ง๖๑๓ การปกครอง
คณะสงฆ์บางครั้งก็มีความท้อแท้เมื่อประสบกับปัญหาอุปสรรคนานาประการ แต่เมื่อสร้างฉันทะให้
เกิดขึ้นในใจว่างานคณะสงฆ์เป็นงานส่วนรวม รับต าแหน่งแล้วต้องภูมิใจต้องต่อสู้ต้องปรับตัวและ
ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย ความพอใจในงานจึงช่วยให้การปฏิบัติงานด้านการปกครอง
เริ่มต้นไปได้ด้วยดี๖๑๔ ความพอใจเป็นความโชคดีของพระสังฆาธิการที่ท าให้ได้มีโอกาสเรียนรู้เกี่ยวกับ
งานด้านการปกครองคณะสงฆ์๖๑๕ ได้ปฏิบัติหน้าที่และแสดงผลงานในหน้าที่นั้น ๆ ให้ปรากฏแก่คณะ
สงฆ์และสาธารณชนได้อย่างเต็มที่๖๑๖  ความพอใจในการปฏิบัติงานด้านการปกครองคณะสงฆ์ท าให้
พระสังฆาธิการระดับอ าเภอได้รับ ๓ ประการ คือ (๑) ได้สงเคราะห์เจ้าคณะเจ้าอาวาสและพระภิกษุ
สามเณรในเขตปกครองด้วยเมตตาธรรม  (๒) ได้รับความไว้วางใจจากผู้บังคับบัญชาเหนือตน         

                                           
    ๖๑๐สัมภาษณ์  พระครูสิริวชิรากร (สมพร อริยปญฺโญ),  เจ้าคณะอ าเภอบ้านแท่น,  จังหวัดชัยภูมิ,              
๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๘. 
    ๖๑๑สัมภาษณ์  พระราชปริยัติกวี (สุพจน์ โชติญาโณ),  เจ้าคณะจังหวัดบุรีรัมย์,  ๑๕  พฤศจิกายน  
๒๕๕๘.        
    ๖๑๒สัมภาษณ์  พระราชวิมลโมลี (ด ารง ทิฏฺฐธมฺโม),  เจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมา,  ๑๖  พฤศจิกายน  
๒๕๕๘.  
 ๖๑๓สัมภาษณ์  พระโสภณปริยัตยาภรณ์ (ฉัตต์ สจฺจวโร) ,  เจ้าคณะจังหวัดสุรินทร์,  ๒๔  ธันวาคม  
๒๕๕๘.  
    ๖๑๔สัมภาษณ์  พระครูสิริคณารักษ์ (ผล ปิยธมฺโม),  เจ้าคณะอ าเภอประโคนชัย,  จังหวัดบุรีรัมย์,  ๑๘  
พฤศจิกายน  ๒๕๕๘.  
    ๖๑๕สัมภาษณ์  พระครูรัตนญาณวิมล (มนตรี รตนญาโณ),  เจ้าคณะต าบลชุมแสง เลขานุการเจ้าคณะ
อ าเภอกระสัง, จังหวัดบุรีรัมย์,  ๒๒  พฤศจิกายน  ๒๕๕๘. 
    ๖๑๖สัมภาษณ์  พระครูรัตนธรรมานุรักษ์ (ภูชิต ยสินฺธโร),  รองเจ้าคณะอ าเภอรัตนบุรี,  จังหวัดสุรินทร์,  
๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๘. 



๒๗๔ 
 

(๓) ได้รับความเคารพนับถือและความร่วมมือจากคณะสงฆ์ในการช่วยปฏิบัติงานในหน้าที่๖๑๗  หาก
พระสังฆาธิการระดับอ าเภอไม่มีความพอใจในการปฏิบัติงานด้านการปกครองแล้ว ย่อมก่อให้เกิด
ความเสียหายต่องานคณะสงฆ์อย่างมาก เพราะพระสังฆาธิการผู้ปฏิบัติงานด้วยความไม่พอใจไม่เต็มใจ
ก็จะท างานนั้น ๆ เพียงให้เสร็จ ๆ ท าสักแต่ว่าท า ไม่มีความมุ่งมั่น ไม่มีความเอาใจใส่รับผิดชอบ ไม่มี
การไตร่ตรองตรวจสอบ ขาดความรอบคอบ ท าให้งานคณะสงฆ์เสียหายไม่มีคุณภาพ๖๑๘ 
  วิริยะ ความเพียรพยายามในการปฏิบัติงานด้านการปกครองคณะสงฆ์ที่ได้รับ
มอบหมายตามบทบาทหน้าที่  เป็นการปฏิบัติงานเชิงรุก๖๑๙ แม้ในยามเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าก็ต้อง
ท า๖๒๐  ความเพียรนี้ต้องใช้ให้มากเป็นพิเศษ เพราะงานปกครองคณะสงฆ์มีปัญหาอุปสรรค
มากมาย๖๒๑ ต้องมีการสร้างทีมงานในการท างานเพ่ือช่วยขับเคลื่อนงานปกครองคณะสงฆ์อ าเภอ เช่น 
ทีมงานพระเลขานุการเจ้าคณะ๖๒๒  พระสังฆาธิการระดับอ าเภอต้องมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์งาน
ด้วยตนเอง๖๒๓ เช่น การศึกษาเรียนรู้ท าความเข้าใจเกี่ยวกับภารกิจงานด้านการปกครองเพ่ือให้การ
ปฏิบัติงานเป็นไปตามพระธรรมวินัย  กฎหมาย  กฎมหาเถรสมาคม  ข้อบังคับ  ค าสั่ งของ
ผู้บังคับบัญชาที่มอบหมายและก าหนดไว้ในแผนงานของคณะสงฆ์ภาค ๑๑๖๒๔  การด าเนินการให้เกิด
มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการสอนงานระหว่างการประชุมพระสังฆาธิการในเขตปกครองเพ่ือให้เกิด

                                           
    ๖๑๗สัมภาษณ์  พระครูรัตนญาณวิมล (มนตรี รตนญาโณ),  เจ้าคณะต าบลชุมแสง เลขานุการเจ้าคณะ
อ าเภอกระสัง,  จังหวัดบุรีรัมย์,   ๒๒  พฤศจิกายน  ๒๕๕๘. 
    ๖๑๘สัมภาษณ์  พระมหาสมวงษ์ สีลภูโต,  เจ้าคณะอ าเภอเมืองชัยภูมิ, จังหวัดชัยภูมิ, ๕ พฤศจิกายน  
๒๕๕๘. 
 ๖๑๙สัมภาษณ์  พระราชปริยัติกวี (สุพจน์ โชติญาโณ),  เจ้าคณะจังหวัดบุรีรัมย์,  ๑๕  พฤศจิกายน  
๒๕๕๘.        
    ๖๒๐สัมภาษณ์  พระครูนิเทศก์ธรรมคุณ (วินัย ฐานิสฺสโร),  เจ้าคณะอ าเภอโนนดินแดง,  จังหวัดบุรีรัมย์,  
๒๐  พฤศจิกายน  ๒๕๕๘.   
    ๖๒๑สัมภาษณ์  พระครูสิริคณารักษ์ (ผล ปิยธมฺโม),  เจ้าคณะอ าเภอประโคนชัย,  จังหวัดบุรีรัมย์,             
๑๘  พฤศจิกายน  ๒๕๕๘. 
    ๖๒๒สัมภาษณ์  พระครูสิริวชิรากร (สมพร อริยปญฺโญ),  เจ้าคณะอ าเภอบ้านแท่น, จังหวัดชัยภูมิ,               
๕  พฤศจิกายน  ๒๕๕๘. 
 ๖๒๓สัมภาษณ์  พระเทพภาวนาวิกรม (บุญมา ปุญฺญาภิรโต),  เจ้าคณะจังหวัดชัยภูมิ,  ๖ พฤศิกายน  
๒๕๕๘.       
    ๖๒๔สัมภาษณ์  พระธรรมโมลี ดร. (ทองอยู่ ณาณวิสุทฺโธ), ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๑, วัดศาลาลอย 
พระอารามหลวง จังหวัดสุรินทร์,  ๒๑  ธันวาคม  ๒๕๕๘. 



๒๗๕ 
 

การร่วมมือในการปฏิบัติงานนั้น ๆ อย่างทั่วถึง๖๒๕ รวมถึงการขอความร่วมมือให้เจ้าคณะต าบลได้ช่วย
แบ่งเบาภาระด้านการปกครองด้วยความเพียรพยายามในฐานะเป็นผู้น าระดับต าบลที่เป็นต้นแบบให้
ผู้ใต้บังคับบัญชาได้เห็นและร่วมขับเคลื่อนงานปกครองคณะสงฆ์ให้บรรลุผลส าเร็จ๖๒๖ และในกระแส
โลกปัจจุบัน วิทยาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเจริญก้าวหน้าเป็นอย่างมาก พระสังฆาธิการระดับ
อ าเภอ จึงจ าเป็นต้องมีความเพียรเรียนรู้วิทยาการและเทคโนโลยีสมัยใหม่เพ่ือให้สามารถใช้งานได้และ
ปฏิบัติงานด้านการปกครองคณะสงฆ์ได้อย่างรวดเร็วและทันสมัย๖๒๗ 
  จิตตะ  การเอาใจฝักใฝ่ในการปฏิบัติงานด้านการปกครองคณะสงฆ์อย่างใกล้ชิด            
คิดหากุศโลบายวิธีการท างานที่เหมาะสม๖๒๘ พระสังฆาธิการระดับอ าเภอจะต้องมีจิตส านึกท่ีดีในการ
ปฏิบัติงาน ต้องร่วมมือกันเอาใจใส่การปกครอง เอาใจใส่การจัดการศึกษา เอาใจใส่การควบคุมดูและ
พระภิกษุสามเณร ช่วยกันคิดช่วยกันท างานด้านการปกครองให้ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย๖๒๙ จิต
ตะนี้เป็นการทบทวนงานที่ปฏิบัติไปตามบทบาทหน้าที่ ทั้งที่ประสบความส าเร็จและไม่ประสบ
ความส าเร็จ๖๓๐ มองหาปัญหาอุปสรรคและโอกาสให้พบว่ามีอะไรบ้างที่เป็นปัญหาอุปสรรคในการ
ปฏิบัติงานและอะไรบ้างที่เป็นโอกาสในการพัฒนาการงาน มีสาเหตุมาจากอะไร จากคณะสงฆ์หรือ
จากตัวพระสังฆาธิการเอง หรือว่าจากงานคณะสงฆ์ที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้า จึงต้องมีการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง๖๓๑  ผลที่ได้จากการประเมินนี้จะเป็นข้อมูลส าคัญส าหรับน าไปแก้ไขปรับปรุง

                                           
 ๖๒๕สัมภาษณ์  พระครูศรีปริยัตยารักษ์ (ประสงค์ กิตฺติปญฺโญ),  เลขานุการเจ้าคณะอ าเภอเมือง
นครราชสีมา,  จังหวัดนครราชสีมา,  ๑๕  ธันวาคม  ๒๕๕๘. 
 ๖๒๖สัมภาษณ์  พระครูสิริพรหมสร (สมพงษ์ พฺรหฺมสโร),  เจ้าคณะอ าเภอท่าตูม,  จังหวัดสุรินทร์,             
๒๘  พฤศจิกายน  ๒๕๕๘. 
    ๖๒๗สัมภาษณ์  พระครูรัตนญาณวิมล (มนตรี รตนญาโณ),  เจ้าคณะต าบลชุมแสง เลขานุการเจ้าคณะ
อ าเภอกระสัง, จังหวัดบุรีรัมย์,  ๒๒  พฤศจิกายน  ๒๕๕๘. 
    ๖๒๘สัมภาษณ์  พระราชวิมลโมลี (ด ารง ทิฏฺฐธมฺโม),  เจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมา,  ๑๖  พฤศจิกายน  
๒๕๕๘.  
    ๖๒๙สัมภาษณ์  พระครูรัตนญาณวิมล (มนตรี รตนญาโณ),  เจ้าคณะต าบลชุมแสง เลขานุการเจ้าคณะ
อ าเภอกระสัง,  จังหวัดบุรีรัมย์,  ๒๒  พฤศจิกายน  ๒๕๕๘. 
    ๖๓๐สัมภาษณ์  พระครูสิริคณารักษ์ (ผล ปิยธมฺโม),  เจ้าคณะอ าเภอประโคนชัย,  จังหวัดบุรีรัมย์,            
๑๘  พฤศจิกายน ๒๕๕๘. 
    ๖๓๑สัมภาษณ์  พระครูศรีปริยัตยารักษ์ (ประสงค์ กิตฺติปญฺโญ), เลขาเจ้าคณะอ าเภอเมืองนครราชสีมา,  
จังหวัดนครราชสีมา,  ๑๕  ธันวาคม  ๒๕๕๘. 



๒๗๖ 
 

พัฒนาด าเนินการควบคุมส่งเสริมให้คณะสงฆ์ผู้อยู่ภายใต้การปกครองได้มีการพัฒนาการปฏิบัติงาน
คณะสงฆ์อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ๖๓๒ 
    วิมังสา ข้อนี้เป็นเรื่องของปัญญา๖๓๓  เป็นการใคร่ครวญหาเหตุผลจากผลการ
ประเมินการปฏิบัติงานด้านการปกครองที่ผ่านมา แล้วน ามาวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลตามหลัก
เหตุผลควบคู่กับหลักอริยสัจ ๔ เพ่ือหาข้อสรุปและแนวทางในการแก้ไขปรับปรุงพัฒนาต่อไป๖๓๔          
พระสังฆาธิการระดับอ าเภอด าเนินการวิเคราะห์และสังเคราะห์งานแล้วแจ้งและชี้แจงแนะน าให้
ผู้ใต้บังคับบัญชาทั้งเจ้าคณะต าบลและเจ้าอาวาสได้รับทราบและน าไปแก้ไขปรับปรุงพัฒนาการ
ปฏิบัติงานครั้งต่อไป ซึ่งจะช่วยให้เกิดการยอมรับและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานตามค าสั่ง
ผู้บังคับบัญชา๖๓๕  การคิดพิจารณาไตร่ตรองหลาย ๆ ครั้งหลาย ๆ รอบและด าเนินการอย่างต่อเนื่อง
จะช่วยให้พระสังฆาธิการมองเห็นช่องทางที่เป็นทางเลือกหลาย ๆ ทาง๖๓๖  วิมังสาในการปกครอง  
คณะสงฆ์เป็นการใคร่ครวญหาเหตุผล การหาสาเหตุ เมื่อพบสาเหตุแล้วจึงด าเนินการแก้ไข เช่น        
มีชาวบ้านร้องเรียนเจ้าอาวาสหรือเจ้าคณะต าบลว่าดื่มน้ าเมา พระสังฆาธิการมีการด าเนินการ
กระบวนการระงับอธิกรณ์ตามล าดับคือรับเรื่องแล้วด าเนินการหาข้อเท็จจริงว่าเรื่องร้องเรียนนั้นเป็น
จริงหรือไม่อย่างไร  เมื่อทราบเหตุคือข้อเท็จจริงแล้วจึงพิจารณาหาวิธีด าเนินการแก้ไขปรับปรุงและ
พัฒนาการปกครองคณะสงฆ์ต่อไป๖๓๗  
  สรุปได้ว่า อิทธิบาทธรรม คือ (๑) ฉันทะความพอใจในการปฏิบัติงาน (๒) วิริยะความ
เพียรพยายามในการปฏิบัติงาน (๓) จิตตะการเอาใจฝักใฝ่ในการปฏิบัติงาน (๔) วิมังสาการใคร่
ครวญหาเหตุผลจากผลการประเมินการปฏิบัติงาน คุณธรรมทั้ง ๔ ข้อนี้เป็นพลังเชิงกระบวนการที่
ส่งผลช่วยส่งเสริมและสนับสนุนให้พระสังฆาธิการระดับอ าเภอสามารถปฏิบัติงานด้านการปกครองได้
บรรลุตามเป้าหมายของแผนงานที่ก าหนดไว้  และอิทธิบาท ๔ นี้มีความสัมพันธ์กันเป็นกระบวนการ 

                                           
 ๖๓๒สัมภาษณ์  พระครูศรีปริยัตยารักษ์ (ประสงค์ กิตฺติปญฺโญ),  เลขานุการเจ้าคณะอ าเภอเมือง
นครราชสีมา,  จังหวัดนครราชสีมา,  ๑๕  ธันวาคม  ๒๕๕๘. 
    ๖๓๓สัมภาษณ์  พระธรรมโมลี ดร. (ทองอยู่ ณาณวิสุทฺโธ),  ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๑, วัดศาลาลอย 
พระอารามหลวง จังหวัดสุรินทร์,  ๒๑  ธันวาคม  ๒๕๕๘. 
 ๖๓๔สัมภาษณ์  พระมหาสมวงษ์  สีลภูโต,  เจ้าคณะอ าเภอเมืองชัยภูมิ,  จังหวัดชัยภูมิ,  ๕  พฤศจิกายน  
๒๕๕๘. 
    ๖๓๕สัมภาษณ์  พระครูสิริวชิรากร (สมพร อริยปญฺโญ),  เจ้าคณะอ าเภอบ้านแท่น,  จังหวัดชัยภูมิ,                    
๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๘. 
 ๖๓๖สัมภาษณ์  พระครูสิริพรหมสร (สมพงษ์ พฺรหฺมสโร),  เจ้าคณะอ าเภอท่าตูม,  จังหวัดสุรินทร์,           
๒๘  พฤศจิกายน  ๒๕๕๘. 
    ๖๓๗สัมภาษณ์  พระครูรัตนญาณวิมล (มนตรี รตนญาโณ),  เจ้าคณะต าบลชุมแสง เลขานุการเจ้าคณะ
อ าเภอกระสัง, จังหวัดบุรีรัมย์,  ๒๒  พฤศจิกายน  ๒๕๕๘. 



๒๗๗ 
 

ไม่อาจขาดข้อใดข้อหนึ่ง หรือมีเพียงอิทธิบาทข้อใดข้อหนึ่งได้ เพราะฉันทะเป็นกระบวนการเริ่มต้น
ส่งผลให้เกิดวิริยะ วิริยะส่งผลให้เกิดจิตตะ จิตตะส่งผลให้เกิดวิมังสา  และวิมังสาส่งผลให้เกิดฉันทะ  
ขับเคลื่อนด าเนินเป็นวงจรอิทธิบาท ๔ ไปอย่างต่อเนื่อง  ช่วยส่งเสริมและสนับสนุนให้พระสังฆาธิการ
สามารถปฏิบัติงานด้านการปกครองบรรลุผลส าเร็จตามภารกิจในหน้าที่ทุกด้านและตามที่คณะสงฆ์
มอบหมาย  และหากวงจรอิทธิบาท ๔ เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในจิตใจของพระสังฆาธิการระดับอ าเภอ
แล้วจะช่วยส่งเสริมสนับสนุนให้สามารถปฏิบัติงานด้านการปกครองได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่ง ๆ 
ขึ้นไป  สามารถแสดงกระบวนการและวงจรอิทธิบาท ๔ ได้ ดังนี้ 
 

 
 

แผนภาพที่ ๔.๑  แสดงกระบวนการและวงจรของอิทธิบาท ๔ 
 
 

  ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาการปฏิบัติงานด้านการปกครอง   
   ๑) การพัฒนา 
   การพัฒนาเป็นกระบวนการท าให้เจริญยั่งยืนถาวรที่ส่งผลให้มีการเจริญก้าวหน้า โดย
มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงด้วยวิธีการที่หลากหลาย สร้างสรรค์ความเจริญก้าวหน้าจนเกิดการ
เปลี่ยนแปลงทุก ๆ ด้านไปในทางที่ดีขึ้นที่มีคุณค่าเพ่ิมขึ้น การพัฒนาเป็นกระบวนการส าคัญที่จะช่วย
ท าให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ เจริญก้าวหน้าและมั่นคง ก่อให้เกิดประสิทธิผลได้อย่างดียิ่ง  การ
พัฒนาการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ เจริญก้าวหน้าและมั่นคง ก่อให้เกิดประสิทธิผลได้ดียิ่งขึ้นนั้น 
ต้องมีการพัฒนาไปตามล าดับตามแนวทฤษฎีการพัฒนาตามข้ันตอน (Linear-stages theory)  ต้องมี
การเปลี่ยนแปลงโครงสรางใหม่ตามแนวทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงทางโครงสราง (Structural-change 
models)  ต้องพ่ึงพาปัจจัยภายนอกที่ทันสมัยตามแนวทฤษฎีพ่ึงพาระหวางประเทศ (International-
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จิตตะ

วิมังสา



๒๗๘ 
 

Dependence Revolution) ต้ อ งป รับ ป รุ งก ารผลิ ต มากขึ้ น ต ามแน ว ท ฤษ ฎี เส รีนิ ยม ให ม
(Neoclassical Counterrevolution)  และต้องพัฒนาความเจริญเติบโตใหม่ ๆ ตามแนวทฤษฎีความ
เจริญเติบโตแนวใหม (New Growth Theory) ที่เน้นการเจริญเติบโตจากภายใน (Endogenous 
growth theory) และเนนการเติบโตที่ยั่งยืน (Sustainable growth) เนนการใชทรัพยากรภายใน
และเนนการพัฒนาทุนมนุษย (Human capital) 
   ๒) ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 
   ประสิทธิภาพมีความส าคัญอย่างยิ่งที่จะช่วยให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิผลบรรลุตาม
เป้าหมายที่ก าหนดไว้  ซึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับการใช้ปัจจัยและกระบวนการในการด าเนินงานโดยมี
ผลผลิตที่ได้รับเป็นตัวก ากับ  ค่าใช้จ่ายในการลงทุนกับผลก าไรที่ได้รับ ซึ่งถ้าผลก าไรมีสูงกว่าต้นทุน
เท่าไรก็ยิ่งแสดงถึงประสิทธิภาพมากขึ้น  ประสิทธิภาพอาจแสดงด้วยการบันทึกถึงลักษณะ   ต่าง ๆ 
เช่น การประสานงาน การควบคุม การแบ่งงานกันท า การปฏิบัติงานตามภาระหน้าที่  ประสิทธิภาพ
การสร้างความสามัคคีหรือการใช้เงิน วัสดุ คนและเวลาในการปฏิบัติงานอย่างคุ้มค่า ประหยัด ไม่มี
การสูญเปล่าเกินความจ าเป็น  รวมถึงมีการใช้กลยุทธ์หรือเทคนิควิธีการปฏิบัติที่เหมาะสมสามารถ
น าไปสู่การบังเกิดผลได้เร็ว ตรงต่อเวลา และมีคุณภาพ  การปฏิบัติงานหรือด าเนินการให้บรรลุ
เป้าหมายภายในเวลาที่ก าหนด และใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างประหยัดคุ้มค่า มีความรวดเร็ว  และเกิด
การสูญเสียน้อยที่สุด และท าให้ได้รับปริมาณงานที่เหมาะสมไม่น้อยกว่าตัวชี้วัดที่หน่วยงานก าหนด  
เกิดคุณภาพ  โดยอาศัยบุคลากรที่มีประสบการณ์ มีความรู้สึกผูกพันกับองค์กร ท างานเป็นทีม มีการ
ประสานงาน และรู้บทบาทหน้าที่ จะส่งผลต่อประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน ท าให้บรรลุผลส าเร็จ
ได้อย่างคุ้มค่าเป็นที่น่าพอใจ   ความสามารถรู้ถึงปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานนี้ช่วยให้
สามารถวางแผนการท างานให้ประสบความส าเร็จตามทิศทางที่ก าหนดไว้ได้เป็นอย่างดี ซึ่งได้แก่ 
ความรู้เกี่ยวกับงาน  ความสามารถในการใช้วัสดุ  ความสามารถในการเรียนรู้งาน  ความรับผิดชอบ  
มนุษย์สัมพันธ์  ความคิดริเริ่ม  ความประพฤติตามระเบียบ ซึ่งเกิดขึ้นคุ้มค่าต่อทุนที่รัฐสนับสนุน  และ
ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ได้แก่ ค่าตอบแทนที่คุ้มค่า การพัฒนาศักยภาพของ
ผู้ปฏิบัติงาน  ความก้าวหน้าและมั่นคงในการท างาน  ภาวะผู้น าของผู้บังคับบัญชา  ความรับผิดชอบ  
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ  สภาพการท างานที่ปลอดภัย บรรยากาศการท างานที่อบอุ่น  โครงสร้างองค์กร 
ระบบการบริหารที่ดี กระบวนการท างานที่รวดเร็ว การประเมินที่ยุติธรรม และวัสดุอุปกรณ์เทคโนโลยี
ที่ทันสมัยพร้อมใช้   
  กระบวนการในการขับเคลื่อนงานไปสู่เป้าหมายที่ก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพนั้นก็คือ 
การบริหาร การบริหารเป็นงานของผู้น าที่เป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ ที่จะต้องอาศัยทรัพยากรคือคน เงิน 
วัสดุ อุปกรณ์ขององค์การและนอกองค์การ ผ่านกระบวนการบริหารที่ประกอบด้วยการวางแผน การ
จัดองค์การ การด าเนินงาน และการควบคุม   การบริหารที่ดีจึงเป็นกลวิธีที่จะช่วยให้การปฏิบัติงาน
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ของบุคลากรมีประสิทธิภาพและบรรลุผลส าเร็จได้ตามเป้าหมายที่วางไว้   องค์การจะเติบโตได้ต้อง
อาศัยการบริหารจัดการที่ดี   การบริหารจัดการที่ดีต้องไม่หยุดนิ่ ง จะต้องมีการพัฒนาให้ มี
ประสิทธิภาพอยู่เสมอ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์และสภาวะที่เกิดขึ้น  องค์การใดก็ตามที่มีการ
พัฒนาการบริหารจัดการได้ถูกที่ถูกเวลาก็จะเป็นองค์การที่ประสบความส าเร็จที่จัดว่าอยู่ในระดับสูง 
จึงต้องตระหนักในหลักการส าคัญของการบริหาร โดยการหมั่นศึกษาแนวทางการพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการอยู่ตลอดเวลาเพ่ือให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีต่อองค์การ   การปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลดีนั้นจ าเป็นต้องอาศัยกระบวนการบริหารที่ดีด้วย ผู้บริหารจึงจ าเป็นต้องใช้กระบวนการที่
เหมาะสมในการบริหารงานในองค์การ  กระบวนการบริหารงานนั้นประกอบด้วย การวางแผน การ
จัดองค์การ การบังคับบัญชาสั่งการ การบริหารงานบุคคล การประสานงาน การควบคุม การจัดตัว
บุคคล การรายงาน และการบริหารงานงบประมาณ  และกระบวนการบริหารเหล่านี้ ผู้บริหารต้อง
ด าเนินการให้สอดคลองกันเพ่ือการบริหารงานที่ดีและส าเร็จผลในองค์การ  ทฤษฎีทางการบริหาร
ช่วยให้ทราบถึงสิ่งที่เคยเกิดมีมาก่อนแล้วในอดีต ทั้งช่วยให้เข้าใจสิ่งที่ก าลังเกิดขึ้นปรากฏมีอยู่ใน
ปัจจุบันได้อย่างกระจ่างดีขึ้น และสามารถจะสร้างสรรค์สิ่งดี ๆ ใหม่ ๆ ให้เกิดขึ้นในอนาคตได้  
การศึกษาทฤษฎีทางการบริหารต่าง ๆ จึงช่วยให้สามารถน าแนวคิดแนวการปฏิบัติที่เคยมีผู้น าไปใช้
และประสบความส าเร็จได้ผลดีมาปรับใช้เพ่ือช่วยในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและมี
ประสิทธิผลตามที่ต้องการ เช่น การจัดการองค์การด้านโครงสร้าง ผู้ปฏิบัติ และความเป็นน าตามแนว
ทฤษฎีการบริหารแบบราชการของ Max Weber  การเน้นความมีพันธะผูกพันกับองค์การ การบูรณา
การความพยายามในการปรับปรุงคุณภาพเพ่ือบรรลุจุดหมายขององค์การ และการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานตามแนวทฤษฎีการบริหารคุณภาพโดยรวม (total quality management : TQM)  การให้
ความส าคัญกับคนหรือผู้ปฏิบัติงาน โดยเฉพาะด้านจิตใจและความพอใจในการท างานของมนุษย์ตามแนว
ทฤษฎีมนุษยสัมพันธ์ (Human Relations) และการน าหลักการวางแผน (Plan) การปฏิบัติงาน (Do)           
การตรวจสอบ (Check) และการวางมาตรฐานการปฏิบัติงานหรือการแก้ไขปรับปรุง (Action) ตามแนว
ทฤษฎีวัฏจักรเดมิ่ง หรือ PDCA มาใช้ในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
     ๓) งานด้านการปกครองของพระสังฆาธิการระดับอ าเภอ 
   แนวคิดและทฤษฎีทั้ งหลายเหล่านี้ สามารถน ามาประยุกต์ ใช้ ในการพัฒนา
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการปกครองของเจ้าคณะอ าเภอได้ทั้ง ๖ ด้านคือ (๑)  ด าเนินการ
ปกครองคณะสงฆ์ให้เป็นไปตามพระธรรมวินัย กฎหมาย กฎมหาเถรสมาคม ข้อบังคับ ระเบียบ ค าสั่ง 
มติ ประกาศ พระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช ค าสั่งของผู้บังคับบัญชาเหนือตน (๒) ควบคุมและส่งเสริม
การรักษาความเรียบร้อยดีงาม การศาสนศึกษา การศึกษาสงเคราะห์ การเผยแผ่พระพุทธศาสนา การ
สาธารณูปการ และการสาธารณสงเคราะห์ ให้ด าเนินไปด้วยดี   (๓) ระงับอธิกรณ์  วินิจฉัยการลง
นิคหกรรม วินิจฉัยข้ออุทธรณ์ค าสั่งหรือค าวินิจฉัยชั้นเจ้าคณะต าบล  (๔)  แก้ไขข้อขัดข้องของเจ้า
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คณะต าบลให้เป็นไปโดยชอบ  (๕)  ควบคุมบังคับบัญชาเจ้าคณะและเจ้าอาวาส ตลอดถึงพระภิกษุ
สามเณรผู้อยู่ในบังคับบัญชาหรืออยู่ในเขตปกครองของตน และชี้แจงแนะน าการปฏิบัติหน้าที่ของผู้อยู่
ในบังคับบัญชา ให้เป็นไปโดยความเรียบร้อย  (๖) ตรวจการและประชุมพระสังฆาธิการในเขต
ปกครองของตน 
   ทั้งนี้ การปฏิบัติงานของบุคลากรจะมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลได้ก็ขึ้นอยู่กับ
ผู้น าด้วย ผู้น าคือผู้ที่ได้รับการยอมรับหรือได้รับการแต่งตั้งทั้งอย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการให้
น าคนอ่ืนและน าพาองค์การให้บรรลุเป้าหมายตามที่ได้ก าหนดร่วมกันไว้แล้ว  ผู้น าจึงต้องมีคุณสมบัติ
พิเศษที่เป็นแบบอย่างและมีอิทธิพลต่อความรู้สึกของผู้ตามจนท าให้ผู้ตามอยากเดินตามไปอย่างสมัคร
ใจ  ผู้น าที่ดีย่อมมีความสามารถท าให้การปฏิบัติงานของบุคลากรมีประสิทธิภาพและน าไปสู่
ความส าเร็จผลดีของงานด้วย   ภาวะผู้น ามีส่วนช่วยให้การตัดสินใจในกระบวนการบริหารงานเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ที่ได้ก าหนดไว้เป็นอย่างดี ภาวะผู้น า  ได้แก่ 
คุณสมบัติ ลักษณะ หรือคุณลักษณะที่โดดเด่นของคน ๆ หนึ่งที่ท าให้บุคคลอ่ืน ๆ หันมายอมรับ 
เชื่อถือและยอมท าตาม เช่น  สติปัญญา ความดีงาม คุณธรรม ความพากเพียร ความสามารถในการ 
จูงใจคน ความสามารถในการสื่อสาร มองโลกในแง่บวก การมีอารมณ์ขัน เป็นต้น  และยังควรเป็นผู้ที่
มุ่งหวังประโยชน์ส่วนรวมหรือเป้าหมายขององค์การมากกว่าประโยชน์ส่วนตัว  ผู้น าควรเป็น
แบบอย่างในการรักษาสมดุลของชีวิตทั้งสุขภาพกาย ใจ และอารมณ์ให้เป็นแบบอย่างแก่คนอ่ืน ๆ อีก
ด้วย   บทบาทของผู้น ามีส่วนส าคัญอย่างมากในการช่วยให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสบ
ผลส าเร็จได้   บทบาทหน้าที่ของผู้ที่เป็นผู้น า ได้แก่พฤติกรรมของบุคคลที่เป็นไปตามความคาดหวัง
ของสังคมหรือองค์การ  บทบาทหน้าที่ของผู้น าเป็นบทบาทเฉพาะที่ต้องรับผิดชอบมากกว่าลูกทีมคน
อ่ืน ๆ และผู้น าต้องสามารถเล่นบทบาทได้อย่างหลากหลายและครอบคลุมความรับผิดชอบหลักของ
องค์กรให้ได้ เช่น เป็นนักพูด เป็นนักต่อรอง เป็นผู้เชี่ยวชาญ เป็นผู้ฝึกสอน หรือแม้แต่เป็นผู้จุด
ประกายความหวังในการท างานให้แก่ลูกน้อง  ด้วยว่าสังคมมีความคาดหวังในตัวผู้น าสูงกว่าลูกทีมคน
อ่ืน ๆ  ผู้ที่เป็นผู้น าจึงนับเป็นผู้ที่จ าต้องมีคุณสมบัติพิเศษและมีพลังทางจิตใจที่เข้มแข็ง รวมทั้งต้อง
ยอมรับว่าตนเองจ าต้องมีแรงเสียดทานกับปัญหานานาชนิดให้ได้    คุณลักษณะของผู้น าจึงมีผลต่อ
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานได้ด้วย  ผู้น าจึงต้องหมั่นพัฒนาตนอยู่เสมอ และมองตัวเองอย่างรอบด้าน 
รวมทั้งรับฟังความคิดเห็นของคนรอบด้านในเรื่องภาวะผู้น าของตนเอง  ผู้น าอาจมิใช่ผู้ที่สมบูรณ์
เพียบพร้อมทุกประการ แต่ผู้น าควรมีคุณลักษณะที่มองโดยภาพรวมแล้วสามารถสร้างความศรัทธา
และเชื่อมั่นจากคนในทีมและนอกทีมของตนได้  หากผู้น าขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่ง หรือกระท าผิด
รูปแบบที่ควรจะเป็น อาจส่งผลให้ผู้ตามไม่ท าตามได้   
 นอกจากนี้ ผู้น ายังต้องท าหน้าที่ในการบริหารด้วย ผู้น าในฐานะผู้บริหารจึงจ าเป็นต้องมี
ความสามารถในหน้าที่ตามหลักการบริหาร ๙ ประการ (PAPOSDCoRB) ประกอบด้วย (๑) Policy มี
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ความเข้าใจและการน านโยบายไปปฏิบัติ (๒) Authority การใช้อ านาจหน้าที่ในการปฏิบัติงาน (๓) 
Planning  มีความสามารถในการคาดคะเนและจัดท าแผนงาน (๔) Organizing มีความสามารถใน
การจัดโครงสร้างและระบบงาน (๕) Staffing มีความสามารถในการจัดบุคลากรลงในหน่วยงาน (๖) 
Directing ความสามารถในการอ านวยการ การเป็นผู้น า (๗) Coordinating การร่วมมือประสานงาน 
ประชาสัมพันธ์ (๘) Reporting ความสามารถในการจัดท ารายงาน ประเมินผลการปฏิบัติงาน (๙) 
Budgeting ความสามารถในการจัดการควบคุมทรัพยากร ค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน และมีทักษะ
หรือความช านาญในด้านต่าง ๆ ๔ ด้าน ซึ่งประกอบด้วย 
 ๑. ทักษะด้านเทคนิค (Technical skill) หมายถึง ความสามารถในการใช้เครื่องมือ 
ระเบียบวิธีปฏิบัติงาน หรือเทคนิคต่าง ๆ ของสาขาวิชาเฉพาะอย่าง เช่น วิศวกรรม สถาปัตยกรรม 
คอมพิวเตอร์ ช่างเทคนิค อาจารย์ ผู้ปฏิบัติงานทุกคนต้องมีทักษะทางด้านเทคนิคในขอบเขตงานที่เขา
ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติ สามารถปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายนั้นส าเร็จตามเป้าหมายและมาตรฐาน
ที่ก าหนดไว้ได้ มีการปรับปรุงและพัฒนางานให้ดีขึ้นกว่าเดิมได้ 

  ๒. ทักษะด้านมนุษย์ (Human skill) มีความสามารถในการท างานร่วมกับผู้อื่น เข้าใจ  จูง
ใจบุคคลอ่ืนได้ มีความช านาญในการติดต่อ ประสานสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา เพ่ือนร่วมงาน และ
ผู้ใต้บังคับบัญชา ส่งเสริมการท างานร่วมกันเป็นทีม  ผู้บริหารยิ่งท างานในระดับสูงยิ่ง ๆ ขึ้นไปก็ยิ่งต้อง
มีทักษะในด้านมนุษย์นี้มากขึ้นเรื่อย ๆ 

  ๓. ทักษะด้านความคิด (Conceptual skill) มีความสามารถในการใช้สมอง คิดริเริ่ม 
สร้างสรรค์ คิดวางแผนการล่วงหน้าก่อนที่จะลงมือปฏิบัติ โดยสามารถเล็งเห็นความสัมพันธ์เชื่อมโยง
ระหว่างสิ่งต่าง ๆ และสามารถคาดคะเนเหตุการณ์และผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นต่อหน่วยงานของตน
ได้ เป็นการมององค์การโดยส่วนรวม และเข้าใจว่าองค์การมีส่วนสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับส่วนงานอ่ืน ๆ 
อย่างไร การเปลี่ยนแปลงจะมีผลกระทบต่อส่วนงานอ่ืน ๆ อย่างไรบ้าง 

  ๔. ทักษะด้านการบริหาร (Managerial skill) มีความรู้ความช านาญด้านการบริหารงาน
ในหน่วยงานที่ตนเองรับผิดชอบอยู่ โดยสามารถเข้าใจนโยบาย น านโยบายและอ านาจหน้าที่ตามที่
ได้รับมอบหมายมาท าการวางแผน จัดหน่วยงาน จัดบุคลากร สั่งงาน แก้ไขปัญหา ติดตาม 
ประสานงาน ควบคุม รายงาน และควบคุมค่าใช้จ่าย อย่างมีประสิทธิภาพ๖๓๘ 

 
 

                                           
    ๖๓๘ปราชญา  กล้ าผจัญ  และ สมศักดิ์  ค งเที่ ยง, หลักและทฤษฎีการบ ริหารการศึกษา , 
(กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยรามค าแหง, ๒๕๔๕), หน้า ๑๙-๒๑.  



๒๘๒ 
 

๔.๑.๓ แนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการปกครองของ
พระสังฆาธิการระดับอ าเภอ ในเขตการปกครองคณะสงฆ์ ภาค ๑๑ 

จากการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) ซึ่งผู้ให้ข้อมูล
ส าคัญ (Key Informants) ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้าน
การปกครองของพระสังฆาธิการระดับอ าเภอ ในเขตการปกครองคณะสงฆ์ ภาค ๑๑ สามารถสรุปแนว
ทางการพัฒนาทั้ง ๖ ด้าน ได้ดังนี้  

๔.๑.๓.๑ ด้านการด าเนินการปกครอง  
พระสังฆาธิการระดับอ าเภอในเขตการปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๑  ควรมีแผนปฏิบัติงาน

ของพระสังฆาธิการระดับอ าเภอที่ชัดเจน เพราะแผนจะท าให้ผู้ปฏิบัติมีแนวทางในการท างานอย่าง
ถูกต้องจึงได้งานที่มีคุณภาพสูงจากการร่วมแรงร่วมใจของผู้ปฏิบัติงานส่งผลต่อการท างานและได้รับ
ผลงานที่มีประสิทธิภาพ มีความแน่นอน เกิดความมั่นคงและความเชื่อมั่นในการท างานร่วมกัน 
โดยเฉพาะแผนที่เกี่ยวกับปัจจัยการผลิตหรือปัจจัยการด าเนินการ มี ๕ ประการ คือ คน เงินทุน 
เครื่องจักร วัตถุดิบ-วัสดุอุปกรณ์ และระบบการจัดการ๖๓๙ การประชุมพระสังฆาธิการทุกระดับชั้นใน
แต่ละพ้ืนที่จังหวัดและอ าแภอ เพ่ือชี้แจงอธิบายให้พระสังฆาธิการได้มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมาย 
พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ กฎมหาเถรสมาคมฉบับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ระเบียบการคณะสงฆ์ที่จะต้อง
ปฏิบัติ กฎกติกาต่าง ๆ ที่ผู้บังคับบัญชาได้สั่งการและวางเป็นหลักปฏิบัติไว้ แต่ละอย่างนั้นมีระยะเวลา
ขั้นตอนในการปฏิบัติอย่างไรบ้าง และจัดพิมพ์เป็นเอกสาร โดยให้ถือว่าทั้งหมดนั้นล้วนเป็นแผนงาน
ของคณะสงฆ์หรือพระสังฆาธิการทุกระดับชั้นที่จะต้องตั้งใจปฏิบัติให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และ
ให้เป็นไปตามช่วงระยะเวลาของงานแต่ละอย่างที่มีการก าหนดช่วงเวลาที่จะต้องด าเนินการให้แล้ว
เสร็จเอาไว้แล้วนั้น๖๔๐  ก าหนดให้มีคณะกรรมการคณะสงฆ์ระดับต าบล-อ าเภอ-จังหวัด-ภาค โดยเจ้าคณะ
ระดับนั้นๆ เป็นประธานและเปิดโอกาสให้กรรมการแต่ละท่านเสนอแนะข้อคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการ
บริหารจัดการและการปฏิบัติงานด้านการปกครองของพระสังฆาธิการในระดับนั้นๆ แล้วสรุปจัดท าเป็น
แผนงาน งานหรือโครงการเพ่ือพัฒนางานด้านการปกครองของคณะสงฆ์ในระดับนั้นๆ ทุกๆ ๔ ปี๖๔๑ และ
ถือปฏิบัติให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน มีการก าหนดนโยบายท างานแต่ละปีให้ชัดเจนว่าแต่ละปีคณะสงฆ์
จะท าอะไรบ้าง ท าเป็นโครงการ เมื่อสิ้นสุดโครงการก็ต้องมีการติดตามความสัมฤทธิ์ผล  มีการส่งเสริม

                                           
       ๖๓๙อนิวัช  แก้วจ านง, หลักการจัดการ, พิมพ์ครั้งที่ ๕, (สงขลา : ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยทักษิณ, 
๒๕๕๗), หน้า ๖๙, ๘๗-๘๙.  
 ๖๔๐สัมภาษณ์ พระครูรัตนญาณวิมล (มนตรี รตนญาโณ), เจ้าคณะต าบลชุมแสง เลขานุการเจ้าคณะ
อ าเภอกระสัง, จังหวัดบุรีรัมย์, ๒๒  พฤศจิกายน  ๒๕๕๘. 
 ๖๔๑สัมภาษณ์ พระเทพภาวนาวิกรม (บุญมา ปุญฺญาภิรโต), เจ้าคณะจังหวัดชัยภูมิ, ๖  พฤศจิกายน  
๒๕๕๘.      



๒๘๓ 
 

สนับสนุนการศึกษาเพ่ือพัฒนาศักยภาพพระสังฆาธิการและพระภิกษุสามเณร โดยเฉพาะภาคปฏิบัติ 
เพ่ือให้เป็นแบบอย่างที่ดี๖๔๒  มีการจัดการประชุมวางแผนพัฒนางานด้านการปกครองให้ทันต่อ
เหตุการณ์บ้านเมือง มีการน าเทคโนโลยีมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในงานด้านการปกครองให้มากที่สุดให้
ทันต่อเหตุการณ์บ้านเมือง  และมีการวางกฎระเบียบในการปกครองให้เป็นรูปแบบและเป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน๖๔๓  ต้องมียุทธศาสตร์ที่ชัดเจนเพ่ือจัดท ากลยุทธ์และนโยบายด้านการปกครอง ทีเ่ป็น
สากล๖๔๔ ต้องมีการวางแผนงานและแผนปฏิบัติการให้เกิดการท างานเป็นทีม ร่วมมือกันท างาน 
เพ่ือให้การท างานมีประสิทธิภาพและความส าเร็จของาน๖๔๕ การจะท าให้การปฏิบัติงานด้านการ
ปกครองมีประสิทธิภาพและเป็นระบบได้นั้นจ าเป็นต้องมีการวางแผนที่ดีทุกๆ ด้าน๖๔๖ และจะต้องมี
การวางแผนพัฒนาในระยะยาวอย่างต่อเนื่อง ด าเนินการปกครองให้เป็นไปตามหลักธรรมาธิปไตย๖๔๗  
ในระดับวัด เจ้าอาวาสก็มีเลขานุการวัดคอยท างานด้านเอกสาร รับข้อมูล และสนองงานภายในวัด 
รวมทั้งการประสานงานกับบุคคล องค์กร หน่วยงาน และสถาบันภายนอกอีกด้วย เน้นการท างานเป็น
ทีม และมอบหมายภารกิจอย่างชัดเจน มีระบบการติดตามและประเมินผลอย่างเป็นรูปธรรม๖๔๘  การ
วางแผนต้องก าหนดรูปแบบที่ชัดเจน และมีการติดตามผลอย่างต่อเนื่อง  ต้องสร้างความสามัคคี
ปรองดองให้มีความเป็นเอกภาพ มีเครือข่ายในการร่วมมือที่เข้มแข็ง มีเป้าหมายในการขับเคลื่อนงาน
ที่ชัดเจน๖๔๙  การจัดอบรมเพ่ือสร้างความพร้อมให้กับพระสังฆาธิการ โดยการจัดอบรม จะเป็นอบรม
เฉพาะเรื่อง เช่น เรื่องการปกครอง ก็ให้มีการประชุมกันเอาปัญหาการปกครองในเขตจังหวัด พูดถึง

                                           
 ๖๔๒สัมภาษณ์ พระครูสิริพรหมสร (สมพงษ์ พฺรหฺมสโร), เจ้าคณะอ าเภอท่าตูม , จังหวัดสุรินทร์,               
๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๘. 
 ๖๔๓สมภาษณ์ พระธรรมโมลี ดร. (ทองอยู่ ญาณปริสุทฺโธ), ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๑, วัดศาลาลอย 
พระอารามหลวง จังหวัดสุรินทร์, ๒๑  ธันวาคม  ๒๕๕๘. 
 ๖๔๔สัมภาษณ์ นายเอือก มีแก้ว, ก านันต าบลนาดี, อ าเภอเมืองสุรินทร์  จังหวัดสุรินทร์, ๘  ธันวาคม  
๒๕๕๘.      
 ๖๔๕สัมภาษณ์ นางปรีดา ชาติวุฒิ, ผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชัยภูมิ, ๒๗  ธันวาคม  
๒๕๕๘. 
 ๖๔๖สัมภาษณ์ นายบัญชายุทธ นาคมุจลินทร์ , ผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด
นครราชสีมา, ๒๒  ธันวาคม  ๒๕๕๘. 
 ๖๔๗สัมภาษณ์  พระครูรัตนญาณวิมล (มนตรี รตนญาโณ), เจ้าคณะต าบลชุมแสง เลขานุการเจ้าคณะ
อ าเภอกระสัง, จังหวัดบุรีรัมย์, ๒๒  พฤศจิกายน  ๒๕๕๘.  

๖๔๘สัมภาษณ์  พระครูศรีภาวนาวิสุทธิ์ (ประกอบ ปภงฺกโร), เจ้าคณะอ าเภอขามสะแกแสง, จังหวัด
นครราชสีมา, ๑๗  พฤศจิกายน  ๒๕๕๘.   

๖๔๙สัมภาษณ์  นายวิยะ ศรีพรหม, ครูช านาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านละเวี้ยแปลงคุรุราษฎร์บ ารุง อ าเภอ

ประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์,  ๑๘  ธันวาคม  ๒๕๕๘. 



๒๘๔ 
 

เรื่องการปกครองทั้งวัน ส่วนปัญหาอ่ืน ๆ ถ้าเจ้าคณะผู้ปกครองเข้มงวด การที่จะออกนอกลู่นอกทางก็
จะออกน้อย ๖๕๐  ควรให้มีการจัดประชุมพระสังฆาธิการทุกเดือน เพ่ือให้รู้เท่าทัน เหตุการณ์บ้านเมือง
และสามารถแก้ปัญหาได้ทันถ่วงท๖ี๕๑ 

สรุปได้ว่า แนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพระสังฆาธิการระดับ
อ าเภอ ในเขตการปกครองคณะสงฆ์ ภาค ๑๑  ควรมีแผนปฏิบัติงานส าหรับพระสังฆาธิการระดับ
อ าเภอที่ชัดเจน มีการก าหนดช่วงระยะเวลาการด าเนินงานในแต่ละกิจกรรมให้สอดคล้องกัน มี
คณะกรรมการหรือตัวแทนระดับต่าง ๆ รับผิดชอบด าเนินการตามแผนงาน ก าหนดกระบวนการ
ท างาน รูปแบบที่สอดคล้องกับวัฒนธรรมประเพณี ส่งเสริมสนับสนุนงบประมาณ สร้างขวัญและ
ก าลังใจให้แก่พระสังฆาธิการที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบในแต่พ้ืนที่ 

๔.๑.๓.๒ ด้านการควบคุมและส่งเสริมกิจการคณะสงฆ์  
แนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการควบคุมและส่งเสริมกิจการคณะสงฆ์ 

ควรมีการประชุมเชิงปฏิบัติการถวายความรู้ด้านต่าง ๆ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตั้งแต่ระดับกระทรวง 
กรม ระดับท้องถิ่นต้องให้ความส าคัญ และขยายผลให้เกิดความต่อเนื่อง ควรมีการสร้างเครือข่ายทุก
ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการอบรมถวาย ให้ความรู้ ส่งเสริมเรื่องการศึกษาของพระสังฆาธิการ เพ่ือให้
เกิดการพัฒนาเกิดความก้าวหน้าเกิดความมั่นคงในทางศาสนา๖๕๒ สร้างความเข้าใจที่ถูกต้องให้เกิด
ขึ้นกับพระสังฆาธิการ ในการปฏิบัติงานในกิจการต่าง ๆ เช่นด้านการปกครอง การศึกษา การเผยแผ่
สาธารณสงเคราะห์ ศึกษาสงเคราะห์  มีหน่วยงานหรือผู้ให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับทักษะเทคนิคการ
ด าเนินงานด้านต่าง ๆ จัดอบรมเสริมความรู้แก่พระสังฆาธิการ๖๕๓ อยากให้พระสงฆ์ปฏิบัติอยู่ในพระ
ธรรมวินัย ไม่นอกลู่นอกทาง พัฒนาตนเองให้บุคลากรทางศาสนาที่ดี ที่เก่ง สละเวลาเอาใจใส่ใน
กิจการงานคณะสงฆ์ เป็นแบบอย่างในการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแก่พระสงฆ์ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาและญาติ
โยม พุทธศาสนิกชน๖๕๔  ปัญหาด้านการศึกษาของพระสงฆ์ พระสังฆาธิการควรมีการสร้างทีมงานที่

                                           
๖๕๐สัมภาษณ์  นายบัญชายุทธ นาคมุจลินทร์,  ผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครราชสีมา

,  ๒๒  ธันวาคม  ๒๕๕๘.  
๖๕๑สัมภาษณ์  พระธรรมโมลี ดร. (ทองอยู่ ญาณปริสุทฺโธ), ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๑, วัดศาลาลอย พระ

อารามหลวง จังหวัดสุรินทร์,  ๒๑  ธันวาคม  ๒๕๕๘. 
๖๕๒สัมภาษณ์  นายวัชรนนท์ มั่นใจ,  ปราชญ์ชาวบ้าน อ าเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์,  ๒๓ ธันวาคม  

๒๕๕๘.  
๖๕๓สัมภาษณ์  พระครูสิริวชิรากร (สมพร อริยปญฺ โญ), เจ้าคณะอ าเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ ,                   

๕ พฤศจิกายน  ๒๕๕๘. 
๖๕๔สัมภาษณ์   นายประยงค์ ศรีแก้ว, ผู้ ใหญ่บ้านโคกรัมย์พัฒนา อ าเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ ,                     

๑๐ ธันวาคม  ๒๕๕๘. 



๒๘๕ 
 

จะส่งเสริมการศึกษาแก่พระภิกษุสามเณร โดยขอความอนุเคราะห์จากวัดในเขตต าบล หรืออ าเภอมา
คอยให้การช่วยเหลือ สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ในการจัดการศึกษา สร้างแรงจูงใจให้กับพระภิกษุ
สามเณรที่เรียนนักธรรมหรือบาลี โดยการให้รางวัลหรือสิ่งตอบแทนที่เอ้ือต่อการด ารงชีวิตในการเป็น
สมณะ และขอความอุปถัมภ์จากพระสังฆาธิการระดับจังหวัดหรือหน่วยงานภายนอก๖๕๕ พระสังฆาธิ
การควรสร้างเครือข่ายทั้งภายในและภายนอกในการดูแลงานกิจการคณะสงฆ์๖๕๖ ด้านการเผยแผ่ ควร
มีแผนงานชัดเจน มีหน่วยงานหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องดูแล มีระบบการปฏิบัติที่เป็นแนวเดียวกัน และมี
การก ากับติดตาม ประเมินผล เพ่ือน าข้อมูลไปใช้ในการปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเกิดประสิทธิภาพที่
แท้จริง๖๕๗ 

สรุปได้ว่า แนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพระสังฆาธิการระดับอ าเภอ 
ในเขตการปกครองคณะสงฆ์ ภาค ๑๑   ควรจัดอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน เกี่ยวกับแบบอย่างการ
ปฏิบัติงานที่ดี   มีการจัดวัสดุ อุปกรณ์ที่สนับสนุน รวมทั้งกระตุ้นการท างานอย่างเป็นระบบ  มีการ
ตรวจสอบ ประเมินทักษะการปฏิบัติงานของพระสังฆาธิการอย่างสม่ าเสมอ วิเคราะห์ ปรับปรุงการ
ปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับสภาพปัจจุบัน ประสานงานขอความร่วมมือจากองค์ภายในนอกในการ
ควบคุมส่งเสริม 

๔.๑.๓.๓ ด้านการระงับอธิกรณ์ 
แนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการระงับอธิกรณ์ พบว่า หน่วยงานรัฐที่มี

หน้าที่รับผิดชอบหรือมีส่วนเกี่ยวข้อง ควรให้ความส าคัญในการถวายความรู้เรื่องการระงับอธิกรณ์ 
ควบคู่กับการใช้กฎมหาเถรสมาคม และหลักพระธรรมวินัย  อบรมทั้งความรู้เกี่ยวกับวินัยสงฆ์และ
กฎหมายบ้านเมือง หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับพระสงฆ์โดยตรง  และควรจัดบ่อย ๆ เพ่ือให้ท่าน
สามารถน าไปอบรมสั่งสอนพระผู้ใต้บังคับบัญชาให้เข้าใจได้อย่างถูกต้อง ๖๕๘ ในการระงับอธิกรณ์ 
พระสังฆาธิการต้องยึดมั่นในความถูกต้องตามหลักพระธรรมวินัย ไม่ควรมีอคติหรือความเกรงใจ๖๕๙ 

                                           
๖๕๕สัมภาษณ์  นายบัญชายุทธ นาคมุจลินทร์, ผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครราชสีมา,  

๒๒  ธันวาคม  ๒๕๕๘. 
๖๕๖สัมภาษณ์  นายเอือก มีแก้ว,  ก านันต าบลนาดี อ าเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์,  ๘  ธันวาคม  

๒๕๕๘.      
๖๕๗สัมภาษณ์  นายวัชรนนท์ มั่นใจ,  ปราชญ์ชาวบ้าน อ าเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์,  ๒๓ ธันวาคม  

๒๕๕๘.  
๖๕๘สัมภาษณ์  นายเสรี อุปถัมภ์, หัวหน้าศูนย์สมุนไพรตะบัลไพร อ าเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์,             

๑๒  ธันวาคม  ๒๕๕๘. 
๖๕๙สัมภาษณ์  นายบัญชายุทธ นาคมุจลินทร์,  ผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนาจงัหวัดนครราชสมีา,  

๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๘. 



๒๘๖ 
 

และพระสังฆาธิการต้องด าเนินการตามข้ันตอนของการระงับอธิกรณ์ โดยมีการด าเนินการตามข้ันตอน 
ล าดับขั้น และมีระบบการจัดท ารายงานผลที่ชัดเจนแก่พระสังฆาธิการล าดับสูงขึ้นไป๖๖๐  

สรุปได้ว่า แนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพระสังฆาธิการระดับอ าเภอ 
ในเขตการปกครองคณะสงฆ์ ภาค ๑๑   ควรอบรมระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องให้กับพระสังฆาธิการ  
มีการจัดอบรมหลักสูตรการระงับอธิกรณ์แก่พระสังฆาธิการทุกระดับ   มีแผนและเป้าหมายการ
ปฏิบัติงานที่ชัดเจน ระบบการประเมินศักยภาพการปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม มีระบบการเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารที่ถูกต้อง เป็นระบบสู่สาธารณชน 

๔.๑.๓.๔ ด้านการแก้ไขข้อขัดข้อง 
แนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการแก้ไขข้อขัดข้อง พบว่า ควรมีการ

แต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญหรือผู้มีความรู้ในการแก้ปัญหาด้านต่าง ๆ เป็นที่ปรึกษาร่วมในการแก้ไข เช่น นัก
กฎหมาย หรือผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ในส านักงานพุทธศาสนาแห่งชาติประจ าจังหวัด  ส านักวัฒนธรรม หรือ
หัวหน้าหน่วยงานที่เป็นต้นสังกัด เป็นต้น มีโครงสร้างบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านนี้โดยตรง๖๖๑ ในการ
ปฏิบัติงานตามกรอบภารงานกิจการคณะสงฆ์แต่ละด้าน คือ ด้านการปกครอง ด้านการศึกษา ด้านสา
ธารณสงเคราะห์ ด้านสาธารณูปการ  ด้านการเผยแผ่  ควรมีที่ปรึกษาที่เป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนั้น
อาจจะเป็นพระสังฆาธิการด้วยกันหรือบุคคลภายนอกที่มีความรู้ด้านนั้นๆ๖๖๒ ควรมีการอบรมระเบียบ
ปฏิบัติ กฎหมายหมายที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น มีการประชุม มีผู้เข้าร่วม
ประชุมครบองค์ประชุมตามโครงสร้างที่ก าหนด สร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องตามหลักพระธรรม
วินัย ควรมีการบันทึกและรายงานการประชุมที่ชัดเจน๖๖๓ พระสังฆาธิการที่มีต าแหน่งปกครอง ควรมี
การผ่านการอบรมบริหารจัดการงานกิจการคณะสงฆ์แบบเข้มข้น ตลอดถึงกฎระเบียบปฏิบัติในการ
ปกครองคณะสงฆ์ การแก้ปัญหาต่างๆ นอกจากนั้น ควรมีการจัดอบรมความรู้ด้านระบบการเงินการ
บัญชี ระเบียบการจัดเก็บเงินของสงฆ์ แก่ผู้ที่รับผิดชอบ๖๖๔ 

                                           
๖๖๐สัมภาษณ์  พระครูสิริวชิรากร (สมพร อริยปญฺ โญ), เจ้าคณะอ าเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ ,                      

๕  พฤศจิกายน  ๒๕๕๘. 
๖๖๑สัมภาษณ์  นายวัชรนนท์ มั่นใจ,  ปราชญ์ชาวบ้าน อ าเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์, ๒๓  ธันวาคม  

๒๕๕๘.  
๖๖๒สัมภาษณ์  พระโสภณปริยัตยาภรณ์ (ฉัตต์ สจฺจวโร),  เจ้าคณะจังหวัดสุรินทร์,  ๒๔  ธันวาคม  ๒๕๕๘.     
๖๖๓สัมภาษณ์  นายบัญชายุทธ นาคมุจลินทร์, ผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครราชสีมา,  

๒๒  ธันวาคม  ๒๕๕๘. 
๖๖๔สัมภาษณ์  พระครูสิริวชิรากร (สมพร อริยปญฺ โญ), เจ้าคณะอ าเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ ,                      

๕  พฤศจิกายน  ๒๕๕๘. 



๒๘๗ 
 

สรุปได้ว่า แนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพระสังฆาธิการระดับอ าเภอ 
ในเขตการปกครองคณะสงฆ์ ภาค ๑๑ ควรมีการอบรมระเบียบการแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องตามหลัก
พระธรรมวินัยและกฎหมาย มีหลักการ กระบวนการคิดในการแก้ปัญหาที่ถูกต้องตามหลักพระธรรม
วินัย แก้ไขปัญหาที่ถูกต้องตามหลักพระธรรมวินัย เกิดธรรมาภิบาล ให้ความรู้หน้าที่ชาวพุทธที่ถูกต้อง
แก่พุทธศาสนิกชนสร้างเครือข่ายหรือทีมงานในการแก้ปัญหาของพระสังฆาธิการ 

๔.๑.๓.๕ ด้านการควบคุมบังคับบัญชา 
แนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการควบคุมบังคับบัญชา พบว่า              

พระสังฆาธิการควรให้ความตระหนักในการปฏิบัติงานด้านการควบคุมบังคับบัญชา ยึดมั่นในความ
ถูกต้องตามหลักพระธรรมวินัย เมื่อมีการกระท าผิดวินัยสงฆ์ ควรด าเนินการตามขั้นตอนตามพระธรรม
วินัย และหากความผิดนั้นเกี่ยวข้องกับกฎหมายบ้านเมือง ควรส่งต่อให้กับหน่วยงานที่รับผิดชอบตาม
กฎหมายบ้านเมือง ให้มีความเชื่อมโยงกันระหว่างวินัยสงฆ์กับกฎหมาย หากปัญหาที่เกิดขึ้นเกี่ยวข้อง
กับกฎหมายบ้านเมือง ควรให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมาร่วมพิจารณาตัดสิน ๖๖๕ พระสังฆาธิการที่เป็น
ผู้ปกครอง ควรประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่น่าศรัทธาเลื่อมใสแก่พระผู้ใต้บังคับบัญชา เป็นแบบอย่างที่
ดี  และพระผู้ ใต้บังคับบัญชาควรให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงาน  ๖๖๖ ควรมีการเสริมสร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างพระผู้บังคับบัญชากับพระผู้ใต้บังคับบัญชาโดยมีกิจกรรมทางสงฆ์ เช่น การ
ตรวจเยี่ยม การจัดปริวาสกรรม การจัดงานคณะสงฆ์ร่วมกันระหว่างวัดต่าง ๆ และนอกจากนั้นมี
กิจกรรมให้พุทธศาสนิกชนได้มาร่วมกันเพื่อเสริมสร้างความรักความสามัคคี เช่น กิจกรรมปฏิบัติธรรม
ระดับอ าเภอ ระดับต าบล เป็นต้น ให้ชุมชมเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม๖๖๗ มีการสร้างขวัญ
และก าลังใจแก่พระผู้ใต้บังคับบัญชาที่ปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ ปฏิบัติภารกิจการคณะสงฆ์ด้วยจิตอาสา 
โดยการยกย่องเป็นพระสังฆาธิการดีเด่นในด้านต่าง ๆ เพื่อเป็นแนวปฏิบัติที่ดี ๖๖๘ 

สรุปได้ว่า แนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพระสังฆาธิการระดับอ าเภอ 
ในเขตการปกครองคณะสงฆ์ ภาค ๑๑  ควรก าหนดแนวทางปฏิบัติในการอยู่ร่วมกันที่ไม่ขัดต่อ             
พระธรรมวินัย การควบคุมบังคับบัญชาโดยใช้หลักพุทธธรรม หรือธรรมาภิบาล ระบบส่งเสริมสร้าง

                                           
๖๖๕สัมภาษณ์  นายวัชรนนท์  มั่นใจ,  ปราชญ์ชาวบ้าน อ าเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์,  ๒๓  ธันวาคม   

๒๕๕๘.  
๖๖๖สัมภาษณ์  นายเอือก  มีแก้ว, ก านันต าบลนาดี อ าเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ,  ๘  ธันวาคม  

๒๕๕๘.     
๖๖๗สัมภาษณ์  พระครูสิริวชิรากร (สมพร อริยปญฺโญ),  เจ้าคณะอ าเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ ,              

๕  พฤศจิกายน  ๒๕๕๘. 
     ๖๖๘สัมภาษณ์  นายเสรี อุปถัมภ์, หัวหน้าศูนย์สมุนไพรตะบัลไพร อ าเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ,            
๑๒   ธันวาคม  ๒๕๕๘. 



๒๘๘ 
 

ขวัญก าลังใจให้แก่พระสังฆาธิการที่ปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบมีการจัดระบบดูแลช่วยในการปฏิบัติงานแก่
พระสังฆาธิการพัฒนาทักษะและเทคนิคด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน 

๔.๑.๓.๖ ด้านการตรวจการและการประชุมคณะสงฆ์ 
แนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการตรวจการและประชุมคณะสงฆ์ 

พบว่า การนัดประชมสงฆ์ ควรจะมีแผนการประชุม โดยเฉพาะเรื่องที่มีความส าคัญคือ เรื่องการ
ปกครอง เรื่องกฎหมาย หรือจะเอาเรื่องพระธรรมวินัยเข้ามาด้วย และในการประชุม ควรให้คณะสงฆ์
ที่ปฏิบัติหน้าที่แตกต่างกันหลายส่วนเข้ามามีส่วนร่วมเพ่ือสร้างความเข้าใจร่วมกัน ๖๖๙ การออกตรวจ
การหรือนัดประชุม ควรออกเยี่ยมวัดต่าง ๆ ในสังกัด ก าหนดช่วงระยะเวลาในการออกตรวจการหรือ
การประชุม หรือออกตรวจการณ์ตามเหตุการณ์สถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นกับคณะสงฆ์ เพ่ือสร้าง
ขวัญและก าลังใจให้แก่พระสงฆ์๖๗๐  การออกตรวจการหรือการประชุม ควรมีการบันทึกเป็นลาย
ลักษณ์อักษร มีแบบบันทึกการตรวจการ มีแบบบันทึกการประชุม เพ่ือเป็นข้อมูลหลักฐานในการ
น าไปใช้หรือน าไปแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างถูกต้อง ๖๗๑  จัดให้มีเอกสารหรือแบบฟอร์มในการตรวจ
การหรือการประชุมอย่างเป็นระบบ มีผู้รับผิดชอบดูแลการจัดเก็บเอกสารที่ชัดเจน ๖๗๒ การจัดเก็บ
ข้อมูลในการตรวจการคณะสงฆ์ ควรมีการเก็บข้อมูลทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ เพ่ือให้การน า
ข้อมูลไปใช้ในการรายงานต่อผู้บังคับบัญชาได้อย่างชัดเจน  และควรตระหนักในการเอาใจใส่ดูแล 
ตรวจตราอยู่เป็นประจ า ๖๗๓ ในการตรวจการหรือการประชุมควรก าหนดโครงสร้าง ก าหนดบทบาท
หน้าที่ของบุคลากรที่ท าหน้าที่ในส่วนนี้ หากมีปัญหาเกิดขึ้นในสถานที่ใด อาจจะมีพระที่ท าหน้าที่คอย
สอดส่อง เก็บข้อมูลเบื้องต้นก่อนไปตรวจตรา เรียกว่ามีการกลั่นกรองข้อมูลก่อน ๖๗๔ การก าหนด
ช่วงเวลาในการประชุมหรือการตรวจการ ควรก าหนดตามแผน หรือความบริบทสังคมของคณะสงฆ์ 

                                           
๖๖๙สัมภาษณ์  นายวัชรนนท์ มั่นใจ,  ปราชญ์ชาวบ้าน อ าเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์,  ๒๓  ธันวาคม  

๒๕๕๘.  
๖๗๐สัมภาษณ์  นายวิยะ ศรีพรหม, ครูช านาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านละเวี้ยแปลงคุรุราษฎร์บ ารุง อ าเภอ

ประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์,  ๑๘  ธันวาคม  ๒๕๕๘. 
๖๗๑สัมภาษณ์  พระโสภณปริยัตยาภรณ์ (ฉัตต์ สจฺจวโร),  เจ้าคณะจังหวัดสุรินทร์,  ๒๔  ธันวาคม  ๒๕๕๘.     
๖๗๒สัมภาษณ์  นายเอือก มีแก้ว,  ก านันต าบลนาดี อ าเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ,  ๘  ธันวาคม  

๒๕๕๘.      
๖๗๓สัมภาษณ์  นายบัญชายุทธ นาคมุจลินทร์,  ผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครราชสีมา

,  ๒๒  ธันวาคม  ๒๕๕๘. 
๖๗๔สัมภาษณ์  พระธรรมโมลี ดร. (ทองอยู่ ญาณปริสุทฺโธ), ทีป่รึกษาเจ้าคณะภาค ๑๑, วัดศาลาลอย พระ

อารามหลวง จังหวัดสุรินทร์,  ๒๑  ธันวาคม  ๒๕๕๘.  



๒๘๙ 
 

เช่น คณะสงฆ์จะมีการรวมตัวกันในคราวลงอุโบสถ หรือมีกิจกรรมที่ทางคณะสงฆ์สามารถเข้าประชุม
พร้อมกันได้ ๖๗๕  

สรุปได้ว่า แนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพระสังฆาธิการระดับอ าเภอ 
ในเขตการปกครองคณะสงฆ์ ภาค ๑๑ ควรมีแผนตรวจการและประชุมคณะสงฆ์ที่ชัดเจน อบรม
เทคนิคการตรวจและการประชุมอย่างสม่ าเสมอ สร้างความตระหนักในบทบาทหน้าที่ของตนเอง ให้
ความเคารพความคิดเห็นซึ่งกันและกันมีการสรุปบันทึกการตรวจการและการประชุมที่ชัดเจน 

 

๔.๒ ผลการวิจัยเชิงปริมาณ 
 ๔.๒.๑ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม   
 ๔.๒.๒ ผลการวิเคราะห์สภาพ ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานด้านการปกครองของ 
พระสังฆาธิการ  ผลการวิเคราะห์หลักอิทธิบาท ๔ กับการปฏิบัติงานด้านการปกครองของพระสังฆาธิการ
ระดับอ าเภอ ในเขตการปกครองคณะสงฆ์ ภาค ๑๑  
 เพ่ือให้ทราบถึงสภาพปัจจุบัน และปัญหาอุปสรรคการปฏิบัติงานของพระสังฆาธิการ
ระดับอ าเภอ ในเขตการปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๑ ผู้วิจัยได้ประเมินระดับประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงาน โดยใช้แบบสอบถาม แบบประเมินค่า ได้ผลการประเมินดังนี้ 

 ๔.๒.๑ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม   
 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามจากประชากร  จ านวนทั้งหมด  ๑๘๐ รูป  จ าแนก
ตามอายุ พรรษา  ระยะเวลาในการด ารงต าแหน่ง วุฒิการศึกษาทางธรรม วุฒิการศึกษาสามัญ และ
วุฒิการศึกษาบาลี  ดังแสดงในตาราง  ๔.๑ 
 

ตารางท่ี  ๔.๑  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ข้อมูลทั่วไป จ านวน (รูป/คน) ร้อยละ 

๑.  อายุ   
     ๓๐-๔๐  ป ี ๓๘ ๒๑.๑๑ 
     ๔๑-๕๐  ป ี ๖๔ ๓๕.๕๖ 
     ๕๑-๖๐  ป ี ๔๙ ๒๗.๒๒ 
     ๖๐  ปีขึ้นไป ๒๙ ๑๖.๑๑ 

รวม ๑๘๐ ๑๐๐.๐๐ 

                                           
      ๖๗๕สัมภาษณ์  นายเสรี อุปถัมภ์, หัวหน้าศูนย์สมุนไพรตะบัลไพร อ าเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์,  ๑๒   
ธันวาคม  ๒๕๕๘. 



๒๙๐ 
 

ตารางท่ี  ๔.๑  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม (ต่อ) 
ข้อมูลทั่วไป จ านวน (รูป/คน) ร้อยละ 

๒.  พรรษา   
     ๑๖– ๒๐ พรรษา     ๗๒ ๔๐.๐๐ 
     ๒๑ พรรษาขึ้นไป ๑๐๘ ๖๐.๐๐ 

รวม ๑๘๐ ๑๐๐.๐๐ 
๓.  ระยะเวลาในการด ารงต าแหน่ง   
     น้อยกว่า  ๑๐  ปี     ๖๙ ๓๘.๓๓ 
     ๑๐  ปี  ขึ้นไป ๑๑๑ ๖๑.๖๗ 

รวม ๑๘๐ ๑๐๐.๐๐ 
๔.  วุฒิการศึกษานักธรรม   
     นักธรรมชั้นเอก ๑๘๐ ๑๐๐.๐๐ 

รวม ๑๘๐ ๑๐๐.๐๐ 
๕.  วุฒิการศึกษาบาลี   
     ประโยค ๑ - ๒  – เปรียญธรรม ๓ ประโยค   ๕๙ ๓๒.๗๘ 
     เปรียญธรรม ๔ – ๖ ประโยค ๙๙ ๕๕.๐๐ 
     เปรียญธรรม ๗ – ๙ ประโยค   ๒๒ ๑๒.๒๒ 

รวม ๑๘๐ ๑๐๐.๐๐ 
๔.  วุฒิการศึกษาสามัญ   
     ประกาศนียบัตร ป.บส. ๑๐ ๕.๕๖ 
     ต่ ากว่าปริญญาตรี ๑๒ ๖.๖๗ 
     ปริญญาตรี   ๘๕ ๔๗.๒๒ 
     ปริญญาโท ๖๐ ๓๓.๓๓ 
     ปริญญาเอก ๑๓ ๗.๒๒ 

รวม ๑๘๐ ๑๐๐.๐๐ 

 จากตารางที่ ๔.๖  พบว่า พระสังฆาธิการผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่อายุระหว่าง   ๔๑-๕๐  
ปี  จ านวน  ๖๔  รูป  คิดเป็นร้อยละ  ๓๕.๕๖  พรรษา  ๒๑  พรรษาขึ้นไป  จ านวน  ๑๐๘  รูป  คิดเป็น
ร้อยละ  ๖๐.๐๐  ระยะเวลาในการด ารงต าแหน่ง  ๑๐  ปี  ขึ้นไป  จ านวน  ๑๑๑  รูป  คิดเป็นร้อยละ  
๖๑.๖๗  วุฒิการศึกษานักธรรมชั้นเอก  จ านวน  ๑๘๐  คิดเป็นร้อยละ  ๑๐๐  วุฒิการศึกษาบาลี  เปรียญ
ธรรม ๔ – ๖ ประโยค  จ านวน  ๙๙ รูป  คิดเป็นร้อยละ  ๕๕.๐๐  วุฒิการศึกษาสามัญปริญญาตรี  
จ านวน  ๑๐๗  รูป  คิดเป็นร้อยละ  ๕๙.๔๔   



๒๙๑ 
 

 
 ๔.๒.๒ ผลการวิเคราะห์สภาพการปฏิบัติงานด้านการปกครองของพระสังฆาธิการ
ระดับอ าเภอ ในเขตการปกครอง  คณะสงฆ์ภาค ๑๑ 
 
 ตารางที่  ๔.๒  ค่าเฉลี่ย (µ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( ) ของสภาพการปฏิบัติงานด้านการ

ปกครองของพระสังฆาธิการระดับอ าเภอ ในเขตการปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๑ 
โดยรวมทั้ง ๖ ด้าน  

 
สภาพการปฏิบัติงานด้านการปกครองของพระสังฆาธิการ

ระดับอ าเภอ ในเขตการปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๑ 

ระดับประสิทธิภาพ 
การปฏิบัติงาน (N=๑๘๐) 

(µ) ( ) แปลผล 
๑. ด้านการด าเนินการปกครองคณะสงฆ์ ๓.๖๔ ๐.๘๕ มาก 
๒. ด้านการควบคุมและส่งเสริมกิจการคณะสงฆ์ ๔.๑๕ ๐.๘๑ มาก 
๓. ด้านการระงับอธิกรณ ์ ๔.๕๘ ๐.๗๗ มากที่สุด 
๔. ด้านการแก้ไขข้อขัดข้องชั้นเจ้าคณะต าบล ๔.๓๐ ๐.๗๙ มาก 
๕. ด้านการควบคุมบังคับบัญชาคณะสงฆ์ ๔.๒๙ ๐.๗๘ มาก 
๖. ด้านการตรวจการคณะสงฆ์และประชุมพระสังฆาธิการ ๔.๐๒ ๐.๘๒ มาก 

เฉลี่ยภาพรวม ๔.๑๖ ๐.๘๐ มาก 

  
 จากตารางที่ ๔.๒  พบว่า สภาพการปฏิบัติงานด้านการปกครองของพระสังฆาธิการระดับ
อ าเภอ ในเขตการปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๑  โดยภาพรวมมีประสิทธิภาพอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย
เท่ากับ  ๔.๑๖ ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ ด้านการระงับอธิกรณ์  ค่าเฉลี่ยเท่ากับ  ๔.๕๘  รองลงมา
คือ  ด้านการแก้ไขข้อขัดข้องชั้นเจ้าคณะต าบล ค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๓๐ ด้านการควบคุมบังคับบัญชา
คณะสงฆ์ ค่าเฉลี่ย 4.29 ด้านการควบคุมและส่งเสริมกิจการคณะสงฆ์ ค่าเฉลี่ย 4.15 ด้านการ        
ตรวจการคณะสงฆ์และประชุมพระสังฆาธิการ ค่าเฉลี่ย 4.02 และด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ         
ด้านการด าเนินการปกครองคณะสงฆ์ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ  ๓.๖๔ 
 จากผลการศึกษาเชิงปริมาณ พบว่า สภาพการปฏิบัติงานด้านการปกครองของพระสังฆาธิ
การระดับอ าเภอ ในเขตการปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๑  ด้านที่มีประสิทธิภาพการปฏิบัติงานน้อยที่สุด 
คือ ด้านการด าเนินการปกครองคณะสงฆ์ ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาเชิงคุณภาพที่พบว่า การ
ด าเนินการปกครองคณะสงฆ์ของพระสังฆาธิการระดับอ าเภอในเขตการปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๑ ยัง
ไม่บรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ครบสมบูรณ์ทุกอย่างได้ เนื่องจากมีปัญหาอุปสรรคมากมายที่เป็น
ปัจจัยท าให้การปฏิบัติงานของเจ้าคณะอ าเภอและรองเจ้าคณะอ าเภอขาดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล    
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ตารางที่  ๔.๓  ค่าเฉลี่ย (µ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ( ) ของสภาพการปฏิบัติงานด้านการ
ปกครองของพระสังฆาธิการระดับอ าเภอ ในเขตการปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๑ ด้าน
การด าเนินการปกครองคณะสงฆ์ 

ด้านการด าเนนิการปกครองคณะสงฆ์ 
ระดับประสิทธิภาพ 

การปฏิบัติงาน (N=๑๘๐) 
(µ) ( ) แปลผล 

๑. ด าเนินการปกครองคณะสงฆ์ให้เป็นไปตามพระธรรม
วินัยด้วยความเรียบร้อย 

๔.๔๓ ๐.๗๗ มาก 

๒. ด าเนินการปกครองคณะสงฆ์ให้เป็นไปตามกฎหมาย 
และกฎมหาเถรสมาคมด้วยความเรียบร้อย 

๓.๓๘ ๐.๘๑ ปานกลาง 

๓. ด าเนินการปกครองคณะสงฆ์ให้เป็นไปตามข้อบังคับ 
และระเบียบด้วยความเรียบร้อย 

๔.๑๑ ๐.๘๑ มาก 

๔. ด าเนินการปกครองคณะสงฆ์ให้เป็นไปตามค าสั่ง  มติ 
และประกาศด้วยความเรียบร้อย 

๓.๒๖ ๐.๙๖ ปานกลาง 

๕. ด าเนินการปกครองคณะสงฆ์ให้เป็นไปตามพระบัญชา
สมเด็จพระสังฆราชด้วยความเรียบร้อย 

๓.๔๗ ๐.๗๘ ปานกลาง 

๖. ด าเนินการปกครองคณะสงฆ์ให้เป็นไปตามค าสั่งผู้บังคับ 
บัญชาเหนือตนด้วยความเรียบร้อย 

๓.๑๙ ๐.๙๖ ปานกลาง 

เฉลี่ยภาพรวม ๓.๖๔ ๐.๘๕ มาก 
  
 จากตารางที่ ๔.๓  พบว่า สภาพการปฏิบัติงานด้านการปกครองของพระสังฆาธิการระดับ
อ าเภอ ในเขตการปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๑  ด้านการปกครองตามพระธรรมวินัย  โดยภาพรวมมี
ประสิทธิภาพอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ  ๓.๖๔  ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ  ด าเนินการ 
ปกครองคณะสงฆ์ให้เป็นไปตามพระธรรมวินัยด้วยความเรียบร้อย ค่าเฉลี่ยเท่ากับ  ๔.๔๓  รองลงมา
คือ  ด าเนินการปกครองคณะสงฆ์ให้เป็นไปตามข้อบังคับ และระเบียบด้วยความเรียบร้อย  ค่าเฉลี่ย
เท่ากับ ๔.๑๑ น้อยที่สุดคือ  ด าเนินการปกครองคณะสงฆ์ให้เป็นไปตามค าสั่งผู้บังคับบัญชาเหนือตน
ด้วยความเรียบร้อย  ค่าเฉลี่ยเท่ากับ  ๓.๑๙ 
 จากผลการศึกษาเชิงปริมาณ พบว่า สภาพการปฏิบัติงานด้านการปกครองของพระสังฆาธิ
การระดับอ าเภอ ในเขตการปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๑  ด้านการด าเนินการปกครองคณะสงฆ์ ข้อที่มี
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานน้อยที่สุด คือ ด าเนินการปกครองคณะสงฆ์ให้เป็นไปตามค าสั่งผู้บังคับ 
บัญชาเหนือตนด้วยความเรียบร้อย  ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาเชิงคุณภาพที่พบว่า พระสังฆาธิการ
ปฏิบัติงานไม่เต็มความสามารถ ขาดความรับผิดชอบปกครองดูแลอย่างใกล้ชิด ไม่เอาใจใส่ในหน้าที่
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และไม่ให้ความร่วมมือต่องานปกครองคณะสงฆ์ระดับจังหวัด ไม่ด าเนินการปกครองให้เป็นไปตาม
ค าสั่งผู้บังคับบัญชา     
 
ตารางที่  ๔.๔  ค่าเฉลี่ย (µ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ( ) ของสภาพการปฏิบัติงานด้านการ

ปกครองของพระสังฆาธิการระดับอ าเภอ ในเขตการปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๑ ด้าน
การควบคุมและส่งเสริมกิจการคณะสงฆ์ 

ด้านการควบคุมและส่งเสริมกิจการคณะสงฆ์ 
ระดับประสิทธิภาพ 

การปฏิบัติงาน (N=๑๘๐) 
(µ) ( ) แปลผล 

๑. ควบคุมและส่งเสริมการรักษาความเรียบร้อยดีงามให้
ด าเนินไปด้วยดี 

๔.๗๑ ๐.๗๙ มากที่สุด 

๒. ควบคุมและส่งเสริมการศาสนศึกษาให้ด าเนินไปด้วยดี ๔.๓๖ ๐.๗๙ มาก 
๓. ควบคุมและส่งเสริมการศึกษาสงเคราะห์ให้ด าเนินไป

ด้วยดี 
๓.๒๗ ๐.๘๖ ปานกลาง 

๔. ควบคุมและส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้ด าเนิน
ไปด้วยดี 

๔.๖๒ ๐.๗๓ มากที่สุด 

๕. ควบคุมและส่งเสริมการสาธารณูปการให้ด าเนินไปด้วยดี ๓.๓๘ ๐.๗๕ ปานกลาง 
๖. ควบคุมและส่งเสริมการสาธารณสงเคราะห์ให้ด าเนินไป

ด้วยดี 
๔.๕๕ ๐.๙๔ มากที่สุด 

เฉลี่ยภาพรวม ๔.๑๕ ๐.๘๑ มาก 
 
  จากตารางที่ ๔.๔  พบว่า สภาพการปฏิบัติงานด้านการปกครองของพระสังฆาธิการ
ระดับอ าเภอ ในเขตการปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๑  ด้านการควบคุมและส่งเสริมกิจการคณะสงฆ์  
โดยภาพรวมมีประสิทธิภาพอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ  ๔.๑๕  ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ 
ควบคุมและส่งเสริมการรักษาความเรียบร้อยดีงามให้ด าเนินไปด้วยดี  ค่าเฉลี่ยเท่ากับ  ๔.๗๑  
รองลงมาคือ  ควบคุมและส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้ด าเนินไปด้วยดี   ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
๔.๖๒ น้อยที่สุดคือ  ควบคุมและส่งเสริมการศึกษาสงเคราะห์ให้ด าเนินไปด้วยดี  ค่าเฉลี่ยเท่ากับ  
๓.๒๗  
 จากผลการศึกษาเชิงปริมาณ พบว่า สภาพการปฏิบัติงานด้านการปกครองของพระสังฆาธิ
การระดับอ าเภอ ในเขตการปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๑  ด้านการควบคุมและส่งเสริมกิจการคณะสงฆ์ 
ข้อที่มีประสิทธิภาพการปฏิบัติงานน้อยที่สุด คือ ควบคุมและส่งเสริมการศึกษาสงเคราะห์ให้ด าเนินไป
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ด้วยดี ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาเชิงคุณภาพที่พบว่า พระสังฆาธิการไม่เข้าใจงานการศึกษา
สงเคราะห์อย่างถูกต้อง ท าให้เกิดมีการต่อต้าน และยังขาดแคลนทรัพยากรทางการศึกษา  
 
ตารางที่  ๔.๕ ค่าเฉลี่ย (µ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( ) ของสภาพการปฏิบัติงานด้านการ

ปกครองของพระสังฆาธิการระดับอ าเภอ ในเขตการปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๑ ด้าน
การระงับอธิกรณช์ั้นเจ้าคณะต าบล 

ด้านการระงับอธิกรณ์ชั้นเจ้าคณะต าบล 
ระดับประสิทธิภาพ 

การปฏิบัติงาน (N=๑๘๐) 
(µ) ( ) แปลผล 

๑. การรับเรื่องร้องเรียนเพ่ือวินิจฉัยการลงนิคหกรรม 
วินิจฉัยข้ออุทธรณ์ค าสั่งหรือค าวินิจฉัยชั้นเจ้าคณะต าบล 

๔.๓๓ ๐.๗๓ มาก 

๒. การตั้งคณะกรรมการเพ่ือวินิจฉัยการลงนิคหกรรม 
วินิจฉัยข้ออุทธรณ์ค าสั่งหรือค าวินิจฉัยชั้นเจ้าคณะต าบล 

๔.๕๘ ๐.๗๒ มากที่สุด 

๓. การด าเนินการวินิจฉัยการลงนิคหกรรม วินิจฉัยข้อ
อุทธรณ์ค าสั่งหรือค าวินิจฉัยชั้นเจ้าคณะต าบล 

๔.๗๕ ๐.๘๑ มากที่สุด 

๔. การลงมติเพ่ือวินิจฉัยการลงนิคหกรรม วินิจฉัยข้อ
อุทธรณ์ค าสั่งหรือค าวินิจฉัยชั้นเจ้าคณะต าบล 

๔.๖๗ ๐.๘๙ มากที่สุด 

๕. การตรวจสอบมติการวินิจฉัยการลงนิคหกรรม วินิจฉัย
ข้ออุทธรณ์ค าสั่งหรือค าวินิจฉัยชั้นเจ้าคณะต าบลก่อนส่ง
เรื่องต่อผู้บังคับบัญชาเหนือตน 

๔.๕๕ ๐.๘๒ มากที่สุด 

๖. การรายงานผลการวินิจฉัยการลงนิคหกรรม วินิจฉัยข้อ
อุทธรณ์ค าสั่ งหรือค าวินิจฉัยชั้นเจ้าคณะต าบลต่อ
ผู้บังคับบัญชาเหนือตน 

๔.๖๒ ๐.๖๗ มากที่สุด 

เฉลี่ยภาพรวม ๔.๕๘ ๐.๗๗ มากที่สุด 

  
 จากตารางที่ ๔.๕  พบว่า สภาพการปฏิบัติงานด้านการปกครองของพระสังฆาธิการระดับ
อ าเภอ ในเขตการปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๑  ด้านการระงับอธิกรณ์ชั้นเจ้าคณะต าบล  โดยภาพรวมมี
ประสิทธิภาพอยู่ในระดับมากที่สุด  ค่าเฉลี่ยเท่ากับ  ๔.๕๘  ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ  การด าเนินการ
วินิจฉัยการลงนิคหกรรม วินิจฉัยข้ออุทธรณ์ค าสั่งหรือค าวินิจฉัยชั้นเจ้าคณะต าบล  ค่าเฉลี่ยเท่ากับ  ๔.๗๕  
รองลงมาคือ  การลงมติเพ่ือวินิจฉัยการลงนิคหกรรม วินิจฉัยข้ออุทธรณ์ค าสั่งหรือค าวินิจฉัยชั้นเจ้าคณะ
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ต าบล  ค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๖๗ น้อยที่สุดคือ  การรับเรื่องร้องเรียนเพ่ือวินิจฉัยการลงนิคหกรรม วินิจฉัยข้อ
อุทธรณ์ค าสั่งหรือค าวินิจฉัยชั้นเจ้าคณะต าบล  ค่าเฉลี่ยเท่ากับ  ๔.๓๓ 
 จากผลการศึกษาเชิงปริมาณ พบว่า สภาพการปฏิบัติงานด้านการปกครองของพระสังฆาธิ
การระดับอ าเภอ ในเขตการปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๑  ด้านการระงับอธิกรณ์ ข้อที่มีประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานน้อยที่สุด คือ การรับเรื่องร้องเรียนเพ่ือวินิจฉัยการลงนิคหกรรม วินิจฉัยข้ออุทธรณ์
ค าสั่งหรือค าวินิจฉัยชั้นเจ้าคณะต าบล ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาเชิงคุณภาพที่พบว่า ขาดความรู้
ความเข้าใจในระเบียบและขั้นตอนกระบวนการเกี่ยวกับการระงับอธิกรณ์ และขาดความรู้ความเข้าใจ
ในบทบาทหน้าที่และกลไกในการระงับอธิกรณ์ ไม่มีความสามารถในการไกล่เกลี่ยและวินิจฉัยระงับ
อธิกรณ์ให้สิ้นสุดลงด้วยความเรียบร้อย 
 
ตารางที่  ๔.๖ ค่าเฉลี่ย (µ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ( ) ของสภาพการปฏิบัติงานด้านการ

ปกครองของพระสังฆาธิการระดับอ าเภอ ในเขตการปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๑ ด้าน
การแก้ไขข้อขัดข้องชั้นเจ้าคณะต าบล 

ด้านการแก้ไขข้อขัดข้องชั้นเจ้าคณะต าบล 
ระดับประสิทธิภาพ 

การปฏิบัติงาน (N=๑๘๐) 
(µ) ( ) แปลผล 

๑. ช่วยแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องในการด าเนินการปกครอง
คณะสงฆ์ของเจ้าคณะต าบลให้เป็นไปโดยชอบ 

๔.๔๒ ๐.๗๙ มาก 

๒. ช่วยแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องในการควบคุมและส่งเสริม
กิจการคณะสงฆ์ของเจ้าคณะต าบลให้เป็นไปโดยชอบ 

๔.๖๓ ๐.๘๔ มากที่สุด 

๓. ช่วยแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องในการระงับอธิกรณ์ของเจ้า
คณะต าบลให้เป็นไปโดยชอบ 

๔.๕๙ ๐.๗๓ มากที่สุด 

๔. ช่วยแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องในการในช่วยแก้ปัญหาระดับ
วัดของเจ้าคณะต าบลให้เป็นไปโดยชอบ 

๓.๔๓ ๐.๗๙ ปานกลาง 

๕. ช่วยแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องในการควบคุมบังคับบัญชา
เจ้าอาวาสและพระภิกษุสามเณรของเจ้าคณะต าบลให้
เป็นไปโดยชอบ 

๔.๖๗ ๐.๗๙ มากที่สุด 

๖. ช่วยแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องในการตรวจการคณะสงฆ์
และประชุมพระสังฆาธิการระดับวัดของเจ้าคณะต าบล
ให้เป็นไปโดยชอบ  

๔.๐๘ ๐.๘๒ มาก 

เฉลี่ยภาพรวม ๔.๓๐ ๐.๗๙ มาก 
  



๒๙๖ 
 

 จากตารางที่ ๔.๖  พบว่า สภาพการปฏิบัติงานด้านการปกครองของพระสังฆาธิการระดับ
อ าเภอ ในเขตการปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๑  ด้านการแก้ไขข้อขัดข้องชั้นเจ้าคณะต าบล โดยภาพรวม
มีประสิทธิภาพอยู่ในระดับมาก  ค่าเฉลี่ยเท่ากับ  ๔.๓๐  ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุดคือ  ช่วยแก้ไขปัญหา
ข้อขัดข้องในการควบคุมบังคับบัญชาเจ้าอาวาสและพระภิกษุสามเณรของเจ้าคณะต าบลให้เป็นไปโดย
ชอบ  ค่าเฉลี่ยเท่ากับ  ๔.๖๗  รองลงมาคือ  ช่วยแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องในการควบคุมและส่งเสริม
กิจการคณะสงฆ์ของเจ้าคณะต าบลให้เป็นไปโดยชอบ  ค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๖๓ น้อยที่สุดคือ  ช่วยแก้ไข
ปัญหาข้อขัดข้องในการในช่วยแก้ปัญหาระดับวัดของเจ้าคณะต าบลให้เป็นไปโดยชอบ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ  
๓.๔๓ 
 จากผลการศึกษาเชิงปริมาณ พบว่า สภาพการปฏิบัติงานด้านการปกครองของพระสังฆาธิ
การระดับอ าเภอ ในเขตการปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๑  ด้านการแก้ไขข้อข้องชั้นเจ้าคณะต าบล ข้อที่
มีประสิทธิภาพการปฏิบัติงานน้อยที่สุด คือ  ช่วยแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องในการในช่วยแก้ปัญหาระดับ
วัดของเจ้าคณะต าบลให้เป็นไปโดยชอบ ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาเชิงคุณภาพที่พบว่า ขาดความ
รับผิดชอบ ไม่ลงพื้นที่ให้ค าปรึกษาแนะน าแก้ปัญหาข้อข้องของเจ้าคณะต าบล อาจเป็นเพราะมีภารกิจ
มากท าให้ไม่มีเวลาเพียงพอในการให้ค าปรึกษาชี้แนะ แนะน า และช่วยแก้ไขปัญหาอุปสรรคข้อขัดข้อง
ต่าง ๆ ของเจ้าคณะต าบลได้อย่างเต็มที่  
 
ตารางท่ี  ๔.๗  ค่าเฉลี่ย (µ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ( ) ของสภาพการปฏิบัติงานด้านการ  
                       ปกครองของพระสังฆาธิการระดับอ าเภอ ในเขตการปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๑  
                       ด้านการควบคุมบังคับบัญชาคณะสงฆ์ 

ด้านการควบคุมบังคับบัญชาคณะสงฆ์ 
ระดับประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 

(N=๑๘๐) 
(µ) ( ) แปลผล 

๑. สามารถควบคุมบังคับบัญชาเจ้าคณะต าบลผู้อยู่ในบังคับ
บัญชาในเขตปกครองของตนให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

๔.๗๕ ๐.๙๔ มากที่สุด 

๒. สามารถควบคุมบังคับบัญชาเจ้าอาวาสผู้อยู่ในบังคับบัญชา
ในเขตปกครองของตนให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

๔.๓๒ ๐.๖๘ มาก 

๓. สามารถควบคุมบังคับบัญชาพระภิกษุสามเณรผู้อยู่ในบังคับ
บัญชาในเขตปกครองของตนให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

๔.๕๗ ๐.๗๗ มากที่สุด 

๔. สามารถชี้แจงแนะน าการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าคณะต าบลผู้
อยู่ในบังคับบัญชาในเขตปกครองของตนให้เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย 

๔.๖๐ ๐.๗๒ มากที่สุด 

 



๒๙๗ 
 

ตารางท่ี  ๔.๗  ค่าเฉลี่ย (µ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ( ) ของสภาพการปฏิบัติงานด้านการ  
                       ปกครองของพระสังฆาธิการระดับอ าเภอ ในเขตการปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๑  
                       ด้านการควบคุมบังคับบัญชาคณะสงฆ์ (ต่อ) 

ด้านการควบคุมบังคับบัญชาคณะสงฆ์ 
ระดับประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 

(N=๑๘๐) 
(µ) ( ) แปลผล 

๕. สามารถชี้แจงแนะน าการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าอาวาสผู้อยู่ใน
บังคับบัญชาในเขตปกครองของตนให้เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย 

๔.๒๕ ๐.๗๑ มาก 

๖. สามารถชี้แจงแนะน าการปฏิบัติหน้าที่ ของพระภิกษุ
สามเณรผู้อยู่ในบังคับบัญชาในเขตปกครองของตนให้
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

๓.๒๖ ๐.๘๗ ปาน
กลาง 

เฉลี่ยภาพรวม ๔.๒๙ ๐.๗๘ มาก 
 
  จากตารางที่ ๔.๗ พบว่า สภาพการปฏิบัติงานด้านการปกครองของพระสังฆาธิการระดับ
อ าเภอ ในเขตการปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๑  ด้านการควบคุมบังคับบัญชาคณะสงฆ์  โดยภาพรวมมี
ประสิทธิภาพอยู่ในระดับมาก  ค่าเฉลี่ยเท่ากับ  ๔.๒๙  ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ  สามารถควบคุม
บังคับบัญชาเจ้าคณะต าบลผู้อยู่ในบังคับบัญชาในเขตปกครองของตนให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ  ๔.๗๕  รองลงมาคือ  สามารถชี้แจงแนะน าการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าคณะต าบลผู้อยู่
ในบังคับบัญชาในเขตปกครองของตนให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  ค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๖๐ น้อยที่สุด
คือ  สามารถชี้แจงแนะน าการปฏิบัติหน้าที่ของพระภิกษุสามเณรผู้อยู่ในบังคับบัญชาในเขตปกครอง
ของตนให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  ค่าเฉลี่ยเท่ากับ  ๓.๒๖ 
 จากผลการศึกษาเชิงปริมาณ พบว่า สภาพการปฏิบัติงานด้านการปกครองของพระสังฆาธิ
การระดับอ าเภอ ในเขตการปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๑  ด้านการควบคุมบัญชาคณะสงฆ์ ข้อที่มี
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานน้อยที่สุด คือ  สามารถชี้แจงแนะน าการปฏิบัติหน้าที่ของพระภิกษุ
สามเณรผู้อยู่ในบังคับบัญชาในเขตปกครองของตนให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ซึ่งสอดคล้องกับผล
การศึกษาเชิงคุณภาพที่พบว่า ไม่มีความรู้ความเข้าใจในการควบคุมบังคับบัญชา ขาดความสามารถใน
การบริหารจัดการบุคคล ไม่สามารถควบคุมบังคับบัญชาคณะสงฆ์ได้  ขาดความรับผิดชอบในงาน 
ขาดความเข้มงวดในการควบคุมบังคับบัญชา ไม่มีการดูแลเอาใจใส่อย่างใกล้ชิดจริงจัง และมีอคติใน
การควบคุมบังคับบัญชา 
 



๒๙๘ 
 

ตารางที่  ๔.๘ ค่าเฉลี่ย (µ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ( ) ของสภาพการปฏิบัติงานด้านการ
ปกครองของพระสังฆาธิการระดับอ าเภอ ในเขตการปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๑ ด้าน
การตรวจการคณะสงฆ์และประชุมพระสังฆาธิการ 

ด้านการตรวจการคณะสงฆ์และประชุมพระสังฆาธิการ 

ระดับประสิทธิภาพ 
การปฏิบัติงาน 

(N=๑๘๐) 
(µ) ( ) แปลผล 

๑. วางแผนการตรวจการและประชุมพระสังฆาธิการในเขต
ปกครองของตนให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

๔.๕๘ ๐.๗๘ มากที่สุด 

๒. ด าเนินการตรวจการคณะสงฆ์ในเขตปกครองของตนให้
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

๔.๕๕ ๐.๘๗ มากที่สุด 

๓. มอบหมายการตรวจการคณะสงฆ์ในเขตปกครองของ
ตนให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

๔.๒๒ ๐.๙๒ มาก 

๔. ด าเนินการประชุมพระสังฆาธิการในเขตปกครองของตน
ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

๓.๓๗ ๐.๘๒ ปานกลาง 

๕. มอบหมายการประชุมพระสังฆาธิการในเขตปกครอง
ของตนให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

๓.๔๑ ๐.๘๓ ปานกลาง 

๖. ติดตามและประเมินผลการตรวจการและประชุมพระ
สังฆาธิการในเขตปกครองของตนให้เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย 

๔.๐๐ ๐.๗๑ มาก 

เฉลี่ยภาพรวม ๔.๐๒ ๐.๘๒ มาก 

 
 จากตารางที่ ๔.๘ พบว่า สภาพการปฏิบัติงานด้านการปกครองของพระสังฆาธิการระดับ
อ าเภอ ในเขตการปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๑  ด้านการตรวจการคณะสงฆ์และประชุมพระสังฆาธิการ  
โดยภาพรวมมีประสิทธิภาพอยู่ในระดับมาก  ค่าเฉลี่ยเท่ากับ  ๔.๐๒  ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุดคือ  วาง
แผนการตรวจการและประชุมพระสังฆาธิการในเขตปกครองของตนให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ  ๔.๕๘  รองลงมาคือ  ด าเนินการตรวจการคณะสงฆ์ในเขตปกครองของตนให้เป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย  ค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๕๕ น้อยที่สุดคือ  ด าเนินการประชุมพระสังฆาธิการในเขต
ปกครองของตนให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  ค่าเฉลี่ยเท่ากับ  ๓.๓๗ 
 จากผลการศึกษาเชิงปริมาณ พบว่า สภาพการปฏิบัติงานด้านการปกครองของพระสังฆาธิ
การระดับอ าเภอ ในเขตการปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๑  ด้านการตรวจการคณะสงฆ์และประชุมพระ



๒๙๙ 
 

สังฆาธิการ ข้อที่มีประสิทธิภาพการปฏิบัติงานน้อยที่สุด คือ  ด าเนินการประชุมพระสังฆาธิการในเขต
ปกครองของตนให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาเชิงคุณภาพที่พบว่า ขาด
ความคิดสร้างสรรค์ในการด าเนินการประชุม ไม่มีรูปแบบการประชุมที่ชัดเจน ด าเนินการประชุมแบบ
เสร็จ ไม่เปิดโอกาสให้คณะสงฆ์มีส่วนร่วม 
 
 ๔.๒.๓ ผลการวิเคราะห์การน าหลักอิทธิบาท ๔ มาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานด้าน
การปกครองของพระสังฆาธิการระดับอ าเภอ ในเขตการปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๑ 
 
   ตารางที่ ๔.๙   ค่าเฉลี่ย (µ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( ) การน าหลักอิทธิบาท ๔ มาประยุกต์ 

ใช้กับการปฏิบัติงานด้านการปกครองของพระสังฆาธิการระดับอ าเภอ ในเขตการ
ปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๑ โดยรวมทั้ง  ๔  ด้าน  

 
การน าหลักอิทธิบาท ๔  มาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงาน

ด้านการปกครองของพระสังฆาธิการระดับอ าเภอ  
ในเขตการปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๑ 

ระดับประสิทธิภาพ 
การปฏิบัติงาน (N=๑๘๐) 

(µ) ( ) แปลผล 
๑. ด้านฉันทะ (ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน) ๔.๓๐ ๐.๗๙ มาก 
๒. ด้านวิริยะ (ความเพียรพยายามในการปฏิบัติงาน) ๔.๒๕ ๐.๗๕ มาก 
๓. ด้านจิตตะ (การเอาใจฝักใฝ่ในการปฏิบัติงาน) ๔.๓๒ ๐.๘๖ มาก 
๔. ด้านวิมังสา (การใคร่ครวญหาเหตุผลในการปฏิบัติงาน) ๔.๓๔ ๐.๗๖ มาก 

เฉลี่ยภาพรวม ๔.๓๐ ๐.๗๙ มาก 
  
 จากตารางที่ ๔.๙  พบว่า การน าหลักอิทธิบาท ๔  มาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานด้าน
การปกครองของพระสังฆาธิการระดับอ าเภอ ในเขตการปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๑  โดยภาพรวมมี
ประสิทธิภาพอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ  ๔.๓๐  ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ ด้านวิมังสา (การ
ใคร่ครวญหาเหตุผลในการปฏิบัติงาน)  ค่าเฉลี่ยเท่ากับ  ๔.๓๔  รองลงมาคือ  ด้านจิตตะ (การเอาใจ
ฝักใฝ่ในการปฏิบัติงาน) ค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๓๒ น้อยที่สุดคือ  ด้านวิริยะ (ความเพียรพยายามในการ
ปฏิบัติงาน) ค่าเฉลี่ยเท่ากับ  ๔.๒๕ 
 จากผลการศึกษาเชิงปริมาณ พบว่า การน าหลักอิทธิบาท ๔ มาประยุกต์ใช้กับการ
ปฏิบัติงานด้านการปกครองของพระสังฆาธิการระดับอ าเภอ ในเขตการปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๑    
ด้านที่มีการน าหลักอิทธิบาท ๔ มาประยุกต์ใช้น้อยที่สุด คือ ด้านวิริยะ อันเนื่องมาจากผลการศึกษา
เชิงคุณภาพที่พบว่า การปฏิบัติงานด้านการปกครองคณะสงฆ์ที่ได้รับมอบหมายตามบทบาทหน้าที่ 



๓๐๐ 
 

เป็นการปฏิบัติงานเชิงรุก มีปัญหาอุปสรรคมากมาย และกระแสโลกปัจจุบันที่มีวิทยาการด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศเจริญก้าวหน้าเป็นอย่างมาก 
 
ตารางที่ ๔.๑๐ ค่าเฉลี่ย (µ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( ) การน าหลักอิทธิบาท ๔ มาประยุกต์ใช้ 

กับการปฏิบัติงานด้านการปกครองของพระสังฆาธิการระดับอ าเภอ ในเขต                 
การปกครองคณะสงฆ์ ภาค ๑๑ ด้านฉันทะ (ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน) 

 

การน าหลักอิทธิบาท ๔  มาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานด้าน
การปกครองของพระสังฆาธิการระดับอ าเภอ  

ในเขตการปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๑ 

ระดับประสิทธิภาพ 
การปฏิบัติงาน (N=๑๘๐) 
(µ) ( ) แปลผล 

๑. มีความภูมิ ใจในต าแหน่ งหน้ าที่ และปรารถนาที่ จะ
ด าเนินการปกครองคณะสงฆ์ให้เป็นไปตามพระธรรมวินัย 
กฎหมาย กฎมหาเถรสมาคม ข้อบังคับ ระเบียบ ค าสั่ง มติ 
ประกาศ พระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช และค าสั่งของ
ผู้บังคับบัญชาเหนือตน อย่างมีประสิทธิภาพ ๔.๒๒ ๐.๗๒ มาก 

๒. พอใจนิตยภัตที่ได้รับและเต็มใจที่จะควบคุมและส่งเสริม
กิจการคณะสงฆ์ให้ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อยและ
บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมาย ๔.๓๒ ๐.๗๑ มาก 

๓. พร้อมที่จะรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ระงับอธิกรณ์ชั้น
เจ้าคณะต าบลให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยอย่างบริสุทธิ์
ยุติธรรม ๔.๐๙ ๐.๘๓ มาก 

๔. พร้อมที่จะให้ค าปรึกษาและร่วมแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องของ
เจ้าคณะต าบลได้ทุกโอกาส ๔.๕๒ ๐.๘๕ มากที่สุด 

๕. ยินดีประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีของเจ้าคณะต าบล เจ้า
อาวาส และพระภิกษุสามเณรในการควบคุมบังคับบัญชา 
ชี้แจงแนะน าการปฏิบัติหน้าที่ของตนให้ถูกต้องสมบูรณ์ ๔.๔๙ ๐.๘๙ มาก 

๖. พอใจสภาพแวดล้อมและสุขใจในการตรวจการคณะสงฆ์
และประชุมพระสังฆาธิการในเขตปกครองของตน ๔.๑๓ ๐.๗๒ มาก 

เฉลี่ยภาพรวม ๔.๓๐ ๐.๗๙ มาก 
   
 



๓๐๑ 
 

  จากตารางที่ ๔.๑๐  พบว่า การน าหลักอิทธิบาท ๔ มาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงาน
ด้านการปกครองของพระสังฆาธิการระดับอ าเภอ ในเขตการปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๑  ด้านฉันทะ 
(ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน)  โดยภาพรวมมีประสิทธิภาพอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๓๐ 
ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ พร้อมที่จะให้ค าปรึกษาและร่วมแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องของเจ้าคณะต าบล
ได้ทุกโอกาส  ค่าเฉลี่ยเท่ากับ  ๔.๕๒  รองลงมาคือ  ยินดีประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีของเจ้าคณะ
ต าบล เจ้าอาวาส และพระภิกษุสามเณรในการควบคุมบังคับบัญชา ชี้แจงแนะน าการปฏิบัติหน้าที่ของ
ตนให้ถูกต้องสมบูรณ์ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๔๙ น้อยที่สุดคือ  พร้อมที่จะรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่
ระงับอธิกรณ์ชั้นเจ้าคณะต าบลให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยอย่างบริสุทธิ์ยุติธรรม   ค่าเฉลี่ยเท่ากับ  
๔.๐๙ 
 จากผลการศึกษาเชิงปริมาณ พบว่า การน าหลักอิทธิบาท ๔ ด้านฉันทะ มาประยุกต์ใช้กับ
การปฏิบัติงานด้านการปกครองของพระสังฆาธิการระดับอ าเภอ ในเขตการปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๑    
ข้อที่มีการน ามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานน้อยที่สุด คือ พร้อมที่จะรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่
ระงับอธิกรณ์ชั้นเจ้าคณะต าบลให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยอย่างบริสุทธิ์ยุติธรรม อันเนื่องมาจากผล
การศึกษาเชิงคุณภาพที่พบว่า พระสังฆาธิการระดับอ าเภอยังขาดความรู้ความเข้าใจในกฎหมายและ
เทคนิควิธีในการสืบสวนสอบสวน   ไม่ชัดเจนในเรื่องกฎหมายบ้านเมืองที่มีส่วนเชื่อมโยงกับพระธรรม
วินัย เชื่อมโยงกับกฎมหาเถรสมาคม ไม่สามารถตัดสินลงไปว่าใช่หรือไม่ใช่ ถูกหรือไม่ถูก  ไม่ได้รับการ
พัฒนาด้านการแก้ไขปัญหาและระงับอธิกรณ์ ขาดหลักการและความมั่นใจในการตัดสินใจ ไม่กล้า
ตัดสินลงโทษเพราะไม่ม่ันใจ เพราะมีเมตตาและเพราะความเกรงใจ  
 
ตารางที่ ๔.๑๑ ค่าเฉลี่ย (µ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( ) การน าหลักอิทธิบาท ๔ มาประยุกต์ใช้

กับการปฏิบัติงานด้านการปกครองของพระสังฆาธิการระดับอ าเภอ ในเขตการ
ปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๑  ด้านวิริยะ (ความเพียรพยายามในการปฏิบัติงาน)    

การน าหลักอิทธิบาท ๔  มาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงาน
ด้านการปกครองของพระสังฆาธิการระดับอ าเภอ ในเขต

การปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๑ 

ระดับประสิทธิภาพ 
การปฏิบัติงาน (N=๑๘๐) 

(µ) ( ) แปลผล 
๑. สามารถด าเนินการปกครองคณะสงฆ์ให้เป็นไปตามพระ

ธรรมวินัย กฎหมาย กฎมหาเถรสมาคม ข้อบังคับ 
ระเบียบ ค าสั่ง มติ ประกาศ พระบัญชาสมเด็จพระ 
สังฆราช และค าสั่งของผู้บังคับบัญชาเหนือตนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพทุกประการ ๔.๑๙ ๐.๖๓ มาก 

 
 



๓๐๒ 
 

ตารางที่ ๔.๑๑ ค่าเฉลี่ย (µ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( ) การน าหลักอิทธิบาท ๔ มาประยุกต์ใช้
กับการปฏิบัติงานด้านการปกครองของพระสังฆาธิการระดับอ าเภอ ในเขตการ
ปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๑  ด้านวิริยะ (ความเพียรพยายามในการปฏิบัติงาน)    

การน าหลักอิทธิบาท ๔  มาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงาน
ด้านการปกครองของพระสังฆาธิการระดับอ าเภอ ในเขต

การปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๑ 

ระดับประสิทธิภาพ 
การปฏิบัติงาน (N=๑๘๐) 

(µ) ( ) แปลผล 
๒. ศึกษาและได้รับการฝึกอบรมเพ่ิมเติมเพ่ือน าความรู้และ

ประสบการณ์มาปรับใช้ในการควบคุมและส่งเสริม
กิจการคณะสงฆ์ให้ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อยและ
บรรลุผลตามเป้าหมายที่วางไว้ ๔.๔๕ ๐.๗๘ มาก 

๓. ประสานงานด าเนินการระงับอธิกรณ์ให้ส าเร็จได้ด้วย
ความเรียบร้อยและเป็นที่ยอมรับได้ของทุกฝ่าย ๔.๒๘ ๐.๗๕ มาก 

๔. เสียสละเวลาส่วนตัวเพ่ือร่วมแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องของ
เจ้าคณะต าบลให้ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ๔.๒๖ ๐.๘๘ มาก 

๕. อดทนอดกลั้นและเอาชนะความยากล าบากในการ
ควบคุมบังคับบัญชา ชี้แจงแนะน าเจ้าคณะต าบล เจ้า
อาวาส และพระภิกษุสามเณรผู้อยู่ในบังคับบัญชาในเขต
ปกครองของตนให้ปฏิบัติหน้าที่ให้ได้ตามที่คาดหวังไว้ ๔.๒๒ ๐.๗๕ มาก 

๖. กระตือรือร้นในการตรวจการคณะสงฆ์และประชุมพระ
สังฆาธิการในเขตปกครองของตนเป็นประจ าทุกเดือน 
หรืออย่างน้อยปีละ ๓ ครั้ง ๔.๑๒ ๐.๗๓ มาก 

เฉลี่ยภาพรวม ๔.๒๕ ๐.๗๕ มาก 
  
 จากตารางที่ ๔.๑๑  พบว่า การน าหลักอิทธิบาท ๔ มาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานด้านการ
ปกครองของพระสังฆาธิการระดับอ าเภอ ในเขตการปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๑  ด้านวิริยะ (ความเพียร
พยายามในการปฏิบัติงาน)  โดยภาพรวมมีประสิทธิภาพอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ  ๔.๒๕ ข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยมากท่ีสุดคือ ศึกษาและได้รับการฝึกอบรมเพ่ิมเติมเพ่ือน าความรู้และประสบการณ์มาปรับใช้ใน
การควบคุมและส่งเสริมกิจการคณะสงฆ์ให้ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุผลตามเป้าหมายที่วาง
ไว้ค่าเฉลี่ยเท่ากับ  ๔.๔๕  รองลงมาคือ  ประสานงานด าเนินการระงับอธิกรณ์ให้ส าเร็จได้ด้วยความ
เรียบร้อยและเป็นที่ยอมรับได้ของทุกฝ่าย  ค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๒๘ น้อยที่สุดคือ  กระตือรือร้นในการตรวจ
การคณะสงฆ์และประชุมพระสังฆาธิการในเขตปกครองของตนเป็นประจ าทุกเดือน หรืออย่างน้อยปีละ ๓ 
ครั้ง  ค่าเฉลี่ยเท่ากับ  ๔.๑๒ 



๓๐๓ 
 

 จากผลการศึกษาเชิงปริมาณ พบว่า การน าหลักอิทธิบาท ๔ ด้านวิริยะ มาประยุกต์ใช้กับ
การปฏิบัติงานด้านการปกครองของพระสังฆาธิการระดับอ าเภอ ในเขตการปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๑    
ข้อที่มีการน ามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานน้อยที่สุด คือ กระตือรือร้นในการตรวจการคณะสงฆ์และ
ประชุมพระสังฆาธิการในเขตปกครองของตนเป็นประจ าทุกเดือน  อันเนื่องมาจากผลการศึกษาเชิง
คุณภาพที่พบว่า ขาดความร่วมมือในการประชุม มีเวลาว่างไม่ตรงกัน มีงบประมาณน้อย และขาดการ
ประชาสัมพันธ์ที่เผยแพร่การด าเนินงาน    
 
 
ตารางที่ ๔.๑๒ ค่าเฉลี่ย (µ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( ) การน าหลักอิทธิบาท ๔ มาประยุกต์ใช้

กับการปฏิบัติงานด้านการปกครองของพระสังฆาธิการระดับอ าเภอ ในเขตการ
ปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๑  ด้านจิตตะ (การเอาใจฝักใฝ่ในการปฏิบัติงาน)    

การน าหลักอิทธิบาท ๔  มาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงาน 
ด้านการปกครองของพระสังฆาธิการระดับอ าเภอ  

ในเขตการปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๑ 

ระดับประสิทธิภาพ 
การปฏิบัติงาน (N=๑๘๐) 
(µ) ( ) แปลผล 

๑. ศึกษาทบทวนพระธรรมวินัย กฎหมาย กฎมหาเถรสมาคม 
ข้อบังคับ ระเบียบ ค าสั่ง มติ ประกาศ พระบัญชาสมเด็จ
พระสังฆราช และค าสั่งของผู้บังคับบัญชาเหนือตน และ
สอดส่องดูแลความประพฤติปฏิบัติของคณะสงฆ์ให้เรียบร้อยดี
งามอยู่เสมอ ๔.๑๕ ๐.๗๔ มาก 

๒. เอาใจใส่ควบคุมและส่งเสริมกิจการคณะสงฆ์ให้ด าเนินไป
อย่างต่อเนื่องและใกล้ชิด ๔.๕๓ ๐.๙๔ 

มาก
ที่สุด 

๓. มีความรับผิดชอบและรอบคอบในการระงับอธิกรณ์ให้เป็นไป
ด้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรม ๓.๙๗ ๐.๗๘ มาก 

๔. มีความจริงใจในการแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องของเจ้าคณะต าบล
ด้วยความเป็นกัลยาณมิตร ๔.๖๕ ๐.๘๔ 

มาก
ที่สุด 

๕. มีเวลาเพียงพอในการควบคุมบังคับบัญชาเจ้าคณะต าบล เจ้า
อาวาส และพระภิกษุสามเณรผู้อยู่ในบังคับบัญชาในเขต
ปกครองของตน เพ่ือชี้แจงแนะน าให้ปฏิบัติหน้าที่ของตนให้
ถูกต้องครบถ้วน ๔.๓๑ ๐.๘๖ มาก 

 



๓๐๔ 
 

ตารางที่ ๔.๑๒ ค่าเฉลี่ย (µ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( ) การน าหลักอิทธิบาท ๔ มาประยุกต์ใช้
กับการปฏิบัติงานด้านการปกครองของพระสังฆาธิการระดับอ าเภอ ในเขตการ
ปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๑  ด้านจิตตะ (การเอาใจฝักใฝ่ในการปฏิบัติงาน)   (ต่อ) 

การน าหลักอิทธิบาท ๔  มาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงาน 
ด้านการปกครองของพระสังฆาธิการระดับอ าเภอ  

ในเขตการปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๑ 

ระดับประสิทธิภาพ 
การปฏิบัติงาน (N=๑๘๐) 
(µ) ( ) แปลผล 

๖. ตรงต่อเวลาและรักษาเวลาทุกครั้งในการตรวจการคณะสงฆ์
และประชุมพระสังฆาธิการในเขตปกครองของตน ๔.๓๒ ๐.๙๘ 

 
มาก 

เฉลี่ยภาพรวม ๔.๓๒ ๐.๘๖ มาก 
  
 จากตารางที่ ๔.๑๒ พบว่า การน าหลักอิทธิบาท ๔  มาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานด้าน
การปกครองของพระสังฆาธิการระดับอ าเภอ ในเขตการปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๑  ด้านจิตตะ (การ
เอาใจฝักใฝ่ในการปฏิบัติงาน)  โดยภาพรวมมีประสิทธิภาพอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ  ๔.๓๒ 
ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ มีความจริงใจในการแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องของเจ้าคณะต าบลด้วยความ
เป็นกัลยาณมิตร  ค่าเฉลี่ยเท่ากับ  ๔.๖๕  รองลงมาคือ  เอาใจใส่ควบคุมและส่งเสริมกิจการคณะสงฆ์
ให้ด าเนินไปอย่างต่อเนื่องและใกล้ชิด  ค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๕๓ น้อยที่สุดคือ  ศึกษาทบทวนพระธรรม
วินัย กฎหมาย กฎมหาเถรสมาคม ข้อบังคับ ระเบียบ ค าสั่ง มติ ประกาศ พระบัญชาสมเด็จ
พระสังฆราช และค าสั่งของผู้บังคับบัญชาเหนือตน และสอดส่องดูแลความประพฤติปฏิบัติของคณะ
สงฆ์ให้เรียบร้อยดีงามอยู่เสมอ  ค่าเฉลี่ยเท่ากับ  ๔.๑๕ 
 จากผลการศึกษาเชิงปริมาณ พบว่า การน าหลักอิทธิบาท ๔ ด้านจิตตะ มาประยุกต์ใช้กับ
การปฏิบัติงานด้านการปกครองของพระสังฆาธิการระดับอ าเภอ ในเขตการปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๑    
ข้อที่มีการน ามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานน้อยที่สุด คือ ศึกษาทบทวนพระธรรมวินัย กฎหมาย กฎ
มหาเถรสมาคม ข้อบังคับ ระเบียบ ค าสั่ง มติ ประกาศ พระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช และค าสั่งของ
ผู้บังคับบัญชาเหนือตน และสอดส่องดูแลความประพฤติปฏิบัติของคณะสงฆ์ให้เรียบร้อยดีงามอยู่
เสมอ อันเนื่องมาจากผลการศึกษาเชิงคุณภาพที่พบว่า ไม่มีการประเมินผลการปฏิบัติงาน ไม่มอง
ปัญหาอุปสรรคและโอกาสให้พบว่า มีอะไรบ้างที่เป็นปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานและอะไรบ้างที่
เป็นโอกาสในการพัฒนางาน มีสาเหตุจากอะไร จากคณะสงฆ์หรือจากตัวพระสังฆาธิการเอง หรือว่า 
จากงานคณะสงฆ์ที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้า      
 
 



๓๐๕ 
 

ตารางที่ ๔.๑๓ ค่าเฉลี่ย (µ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( ) การน าหลักอิทธิบาท ๔ มาประยุกต์ใช้
กับการปฏิบัติงานด้านการปกครองของพระสังฆาธิการระดับอ าเภอ ในเขตการ
ปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๑  ด้านวิมังสา (การใคร่ครวญหาเหตุผลในการปฏิบัติงาน)   

การน าหลักอิทธิบาท ๔  มาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงาน
ด้านการปกครองของพระสังฆาธิการระดับอ าเภอ  

ในเขตการปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๑ 

ระดับประสิทธิภาพ 
การปฏิบัติงาน (N=๑๘๐) 

(µ) ( ) แปลผล 
๑. ค านึงถึงผลดีและผลเสียที่จะเกิดขึ้นเสมอ ก่อนการ

ด าเนินการด้านการปกครองคณะสงฆ์ทุกครั้ง เพ่ือให้
เป็นไปตามพระธรรมวินัย กฎหมาย กฎมหาเถรสมาคม 
ข้อบังคับระเบียบ ค าสั่ง มติ ประกาศ พระบัญชาสมเด็จ
พระสังฆราช และค าสั่งของผู้บังคับบัญชาเหนือตน 

 
 
 
 

๔.๑๘ 

 
 
 
 

๐.๖๐ 

 
 
 
 

มาก 
๒. ศึกษาวิทยาการใหม่ ๆ เพ่ือน ามาประยุกต์ปรับใช้ในการ

ควบคุมและส่งเสริมกิจการคณะสงฆ์ให้ด าเนินไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 
 

๔.๒๑ 

 
 

๐.๘๔ 

 
 

มาก 
๓. ศึกษาใคร่ครวญก่อนแล้วจึงด าเนินการระงับอธิกรณ์ 

เพ่ือให้เป็นไปและถูกต้องตามกระบวนการ ขั้นตอน 
และวิธีการระงับอธิกรณ์อย่างรอบคอบ      

 
 

๔.๖๒ 

 
 

๐.๗๑ 

 
 

มากที่สุด 
๔. มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติ

หน้าที่ของเจ้าคณะต าบลทุกครั้ง 
 

๔.๐๙ 
 

๐.๗๙ 
 

มาก 
๕. เปิดโอกาสให้เจ้าคณะต าบลและเจ้าอาวาสมีส่วนร่วมใน

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพ่ือก าหนดมาตรการในการ
ควบคุมบังคับบัญชาและชี้แจงแนะน าพระภิกษุสามเณร
ให้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเคร่งครัด 

 
 
 

๔.๓๘ 

 
 
 

๐.๖๗ 

 
 
 

มาก 
๖. ร่วมรับฟังปัญหา ค้นหาสาเหตุของการปฏิบัติงานที่ไม่

ประสบผลส าเร็จแล้วน ามาวางแผนปรับปรุงพัฒนาการ
ปฏิบัติงานครั้งต่อไป ผ่านกิจกรรมการตรวจการคณะ
สงฆ์และประชุมพระสังฆาธิการ 

 
 
 

๔.๕๗ 

 
 
 

๐.๙๒ 

 
 
 

มากที่สุด 
เฉลี่ยภาพรวม ๔.๓๔ ๐.๗๖ มาก 

  

 จากตารางที่ ๔.๑๓  พบว่า การน าหลักอิทธิบาท ๔  มาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานด้าน
การปกครองของพระสังฆาธิการระดับอ าเภอ ในเขตการปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๑  ด้านวิมังสา (การ
ใคร่ครวญหาเหตุผลในการปฏิบัติงาน) โดยภาพรวมมีประสิทธิภาพอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ  



๓๐๖ 
 

๔.๓๔ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ ศึกษาใคร่ครวญก่อนแล้วจึงด าเนินการระงับอธิกรณ์ เพ่ือให้เป็นไป
และถูกต้องตามกระบวนการ ขั้นตอน และวิธีการระงับอธิกรณ์อย่างรอบคอบ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ  ๔.๖๒  
รองลงมาคือ  ร่วมรับฟังปัญหา ค้นหาสาเหตุของการปฏิบัติงานที่ไม่ประสบผลส าเร็จแล้วน ามา
วางแผนปรับปรุงพัฒนาการปฏิบัติงานครั้งต่อไป ผ่านกิจกรรมการตรวจการคณะสงฆ์และประชุมพระ
สังฆาธิการค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๕๗ น้อยที่สุดคือ  มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติ
หน้าที่ของเจ้าคณะต าบลทุกครั้ง  ค่าเฉลี่ยเท่ากับ  ๔.๐๙ 
 จากผลการศึกษาเชิงปริมาณ พบว่า การน าหลักอิทธิบาท ๔ ด้านวิมังสา มาประยุกต์ใช้
กับการปฏิบัติงานด้านการปกครองของพระสังฆาธิการระดับอ าเภอ ในเขตการปกครองคณะสงฆ์ภาค 
๑๑ ข้อที่มีการน ามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานน้อยที่สุด คือ มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา
ข้อขัดข้องในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าคณะต าบลทุกครั้ง อันเนื่องมาจากผลการศึกษาเชิงคุณภาพที่
พบว่า ไม่มีรูปแบบและระบบการรายงานผลการแก้ไขปัญหาที่ชัดเจน และยังขาดความรู้วิชาการ
สมัยใหม่ในการน ามาใช้ในการแก้ไขปัญหา      

    สรุปผลการวิจัยเชิงปริมาณ 
 จากการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามในงานวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานด้านการปกครองของพระสังฆาธิการระดับอ าเภอ ในเขตการปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๑ นี้ 
พบว่า มีประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการปกครองของพระสังฆาธิการระดับอ าเภอ ในเขตการ
ปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๑ ในด้านการระงับอธิกรณ์มากท่ีสุด รองลงมาได้แก่ ด้านการแก้ไขข้อขัดข้อง
ชั้นเจ้าคณะต าบล ด้านการควบคุมบังคับบัญชาคณะสงฆ์ ด้านการควบคุมและส่งเสริมกิจการคณะสงฆ์ 
ด้านการตรวจการคณะสงฆ์และประชุมพระสังฆาธิการ และในด้านการด าเนินการปกครองคณะสงฆ์ 
ตามล าดับ ในขณะที่ผลการวิจัยเกี่ยวกับการน าหลักอิทธิบาท ๔ มาประยุกต์ใช้กับการพัฒนา
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการปกครองของพระสังฆาธิการระดับอ าเภอ ในเขตการปกครอง
คณะสงฆ์ภาค ๑๑  พบว่า มีค่าเฉลี่ยในด้านวิมังสา (การใคร่ครวญหาเหตุผลในการปฏิบัติงาน) มาก
ที่สุด รองลงมาได้แก่ ด้านจิตตะ (การเอาใจฝักใฝ่ในการปฏิบัติงาน) ด้านฉันทะ (ความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงาน) และด้านวิริยะ (ความเพียรพยายามในการปฏิบัติงาน) ตามล าดับ 
 

๕.๓ ข้อเสนอความคิดเห็นเพิ่มเติมจากการสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group 
Discussion)  
 ในการวิจัยเรื่อง “การพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการปกครองของพระ    
สังฆาธิการระดับอ าเภอ ในเขตการปกครองคณะสงฆ์ ภาค ๑๑” ผู้วิจัยได้ด าเนินจัดการสนทนากลุ่ม
เฉพาะ (Focus Group Discussion) เพ่ือให้ได้ข้อมูลเพ่ิมเติมจากการสัมภาษณ์เชิงลึกจากผู้ให้ข้อมูล
หลักและข้อมูลจากการแจกแบบสอบถาม ซึ่งได้เสนอแนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ด้านการปกครองของพระสังฆาธิการระดับอ าเภอ ในเขตการปกครองคณะสงฆ์ ภาค ๑๑ มาเป็นกรอบ



๓๐๗ 
 

ในการด าเนินงานเพ่ือเป็นรูปแบบการปฏิบัติงานด้านการปกครองของพระสังฆาธิการ สรุปเป็น
ประเด็นตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย ได้ดังนี้ 

 ๑) หลักพุทธธรรมและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้านการปกครองของพระ
สังฆาธิการ   
 ๑.๑ หลักพุทธธรรมกับการปฏิบัติงานด้านการปกครองของพระสังฆาธิการ   
 ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมของผู้ทรงคุณวุฒิในการประยุกต์ใช้หลักอิทธิบาท ๔ เพ่ือการ
ปฏิบัติงานด้านการปกครองของพระสังฆาธิการ ประกอบด้วย 
 ฉันทะ ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน  
 ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน หมายถึง ระดับความรู้สึกในทางบวกหรือทางลบต่อการ
ปฏิบัติงานของพระสังฆาธิการ มีสาระส าคัญดังนี้    
 (๑) ความพึงพอใจในผู้บังคับบัญชา (supervision) คือกลุ่มพระสังฆาธิการระดับต าบลที่
อยู่ในการปกครองของเจ้าคณะอ าเภอและรองเจ้าคณะอ าเภอ ได้แก่ การที่เจ้าคณะอ าเภอและรองเจ้า
คณะอ าเภอเต็มใจเปิดโอกาสให้เจ้าคณะต าบลมีความเป็นอิสระในการท างาน๖๗๖ เพราะทุกคน
ปรารถนาจะมีอิสระในการท างานด้วยตัวเขาเอง โดยเฉพาะกลุ่มพระสังฆาธิการที่มีความเชื่อมั่นใน
ตัวเองสูง การบอกทุกอย่างว่าควรท าอย่างไรอาจจะเป็นการท าให้แรงจูงในการท างานลดต่ าลงได้๖๗๗ 
การให้ความรับผิดชอบมากข้ึน และการให้อ านาจเพ่ิมข้ึน การได้เลื่อนขั้นเลื่อนต าแหน่ง การให้อ านาจ
และการมอบหมายความรับผิดชอบเป็นเครื่องมือในการจูงใจพระสังฆาธิการในปกครองให้ปฏิบัติงาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยความภาคภูมิใจในต าแหน่งหน้าที่และความพึงพอใจในผู้บังคับบัญชา๖๗๘ 
 (๒) ความพึงพอใจเพ่ือนร่วมงาน (co-worker) คือ กลุ่มพระสังฆาธิการในระดับอ าเภอที่
อยู่ในระดับเดียวกัน ได้แก่ การมีพระสังฆาธิการผู้มีความรู้ความสามารถในการให้ความช่วยเหลือซึ่ง
กันและกัน และความมีมิตรภาพอันดีต่อกันของพระสังฆาธิการเพ่ือนร่วมงานในองค์กรสงฆ์ก็เป็น
ปัจจัยที่ส่งให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น๖๗๙ 

                                           
 ๖๗๖สนทนากลุ่มเฉพาะ พระศรีธีรพงศ์ (อุดม สารเมธี),  เลขานุการเจ้าคณะภาค ๑๑,  ๔ พฤศจิกายน 
๒๕๕๙.   
 ๖๗๗สนทนากลุ่มเฉพาะ พระเจริญ  จิรปุญโญ ดร.,  นักวิชาการ,  ๔  พฤศจิกายน  ๒๕๕๙.   
 ๖๗๘สนทนากลุ่มเฉพาะ พระมหาโชว์  ทสฺสนีโย ดร.,  ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและ
บริการสังคม, อาจารย์ประจ าหลักสูตรบัณฑิตศึกษา,  ๔  พฤศจิกายน  ๒๕๕๙.   
 ๖๗๙สนทนากลุ่มเฉพาะ พระครูสังฆรักษ์เกียรติศักดิ์ กิตฺติปญฺโญ ดร., ผู้อ านวยการหลักสูตรพุทธศาสตร
ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ วังน้อย,  ๔  พฤศจิกายน  ๒๕๕๙. 
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 (๓) ความพึงพอใจในสภาพการท างานและผลของงาน (work setting and tasks) คือ 
ผลสะท้อนกลับจากการปฏิบัติงาน ได้แก่ การที่พระสังฆาธิการสามารถท างานได้เสร็จสิ้นและประสบ
ความส าเร็จเป็นอย่างดี ความสามารถในการให้ค าปรึกษาและแก้ปัญหาต่าง ๆ ได้ด้วยดี การรู้จัก
ป้องกันปัญหาที่เกิดขึ้นได้ เมื่อผลงานส าเร็จก่อให้เกิดความรู้สึกพึงพอใจในผลส าเร็จของงานนั้น อีกท้ัง
ได้รับการยอมรับนับถือ ไม่ว่าจากผู้บังคับบัญชา จากเพ่ือน จากผู้มาขอรับค าปรึกษา หรือจากบุคคล
ในหน่วยงานองค์กรสงฆ์๖๘๐ การยอมรับนับถือนี้อาจอยู่ในรูปของการยกย่องชมเชย แสดงความยินดี 
การมุทิตาสักการะ การให้ก าลังใจ หรือการแสดงออกอ่ืนใดที่ท าให้เห็นถึงการยอมรับในความสามารถ 
เหล่านี้ล้วนเป็นแรงเสริมให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพเช่นกัน๖๘๑ 
 วิริยะ ความเพียรพยายามในการปฏิบัติงาน 
 ในองค์กรสงฆ์ที่ด าเนินการมาระยะหนึ่งมักประสบปัญหาที่ต้องสร้างบรรยากาศในที่
ท างานให้น่าท างาน จากสาเหตุที่ผู้ปกครองเองหรือผู้ใต้บังคับบัญชาขาดความกระตือรือร้นในการ
ท างานบ้าง๖๘๒ เกิดอาการเบื่อหน่ายในการสร้างสรรค์ผลงาน หรือที่เรียกว่า ไฟตกโดยหาสาเหตุมิได้
บ้าง๖๘๓ ซึ่งมีผลกระทบต่อการพัฒนาการปฏิบัติงานและความเติบโตขององค์กรสงฆ์ เป็นสิ่งที่               
พระสังฆาธิการผู้อยู่ในระดับบริหารปกครองทุกรูปจะหลีกเลี่ยงและนิ่งนอนใจอยู่ไม่ได้ ทั้งนี้เพราะตัว
จักรส าคัญที่จะช่วยผลักดันให้เกิดความส าเร็จของงานก็คือผู้ใต้บังคับบัญชาหรือพระสังฆาธิการระดับ
ต าบลนั่นเอง๖๘๔ หากขาดแรงกระตุ้นหรือแรงจูงใจให้เกิดไฟในการท างาน ย่อมเป็นอันตรายต่อองค์กร
สงฆ์เป็นอย่างยิ่ง จึงควรที่จะต้องค้นหาเคล็ดลับในการพลิกฟ้ืนสถานการณ์ดังกล่าวให้กลับคืนมี
ชีวิตชีวาดังเดิม โดยการศึกษาวิธีสร้างกลยุทธ์ทั้งเชิงรุกและเชิงรับเพ่ือใช้ป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์
ซ้ าซ้อนขึ้นอีก  พระสังฆาธิการระดับอ าเภอจึงต้องตระหนักตื่นตัวอยู่เสมอและคิดหาวิธีสร้างแรง
กระตุ้นอย่างไรให้ได้รับความร่วมมือในการปฏิบัติงาน  ในการที่องค์กรสงฆ์จะได้ผลงานที่ดีต้องอาศัย

                                           
 ๖๘๐สนทนากลุ่มเฉพาะ นายวีระ  ดาวศรี,  ผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการและกิจการคณะสงฆ์ ส านักงาน
พระพุทธศาสนาจังหวัดสุรินทร์,  ๔  พฤศจิกายน  ๒๕๕๙.   
 ๖๘๑สนทนากลุ่มเฉพาะ พระมหาบุญเกิด  กตเวที ดร.,  วัดกทลิวนาราม  ต าบลเมืองไผ่  อ าเภอกระสัง 
จังหวัดบุรีรัมย์,  ๔  พฤศจิกายน  ๒๕๕๙.   
 ๖๘๒สนทนากลุ่มเฉพาะ พระมหาโชว์  ทสฺสนีโย ดร.,  ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและ
บริการสังคม, อาจารย์ประจ าหลักสูตรบัณฑิตศึกษา,  ๔  พฤศจิกายน  ๒๕๕๙.    
 ๖๘๓สนทนากลุ่มเฉพาะ นายประสงค์  จักรค า,  ผู้ตรวจราชการส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ,      
๔  พฤศจิกายน  ๒๕๕๙.   
 ๖๘๔สนทนากลุ่มเฉพาะ พระศรีธีรพงศ์ (อุดม สารเมธี),  เลขานุการเจ้าคณะภาค ๑๑,  ๔  พฤศจิกายน  
๒๕๕๙.   
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ความร่วมมือจากทุกฝ่ายที่ เกี่ยวข้องและการใช้แรงกระตุ้นเพ่ือสร้างความร่วมมืออย่างได้ผล                 
พระสังฆาธิการระดับอ าเภอจึงต้องค านึงถึงสิ่งเหล่านี้ 
 (๑) มีความอดทนอดกลั้น ยอมรับนับถือ และให้ความส าคัญในตัวผู้ใต้บังคับบัญชา เพ่ือ
เพ่ิมความม่ันใจในการปฏิบัติงานให้ประสบความส าเร็จและมีประสิทธิภาพ๖๘๕ 
 (๒) การประสานงาน แจกจ่ายอ านาจให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา๖๘๖ พระสังฆาธิการระดับ
อ าเภอพึงระลึกเสมอว่าอ านาจเป็นเพียงเครื่องมือที่จะน าผลงานมาสู่องค์กรสงฆ์๖๘๗ การเสียสละให้
อ านาจจะช่วยสร้างความกระตือรือร้นและความรู้สึกรับผิดชอบในตัวเองของผู้ใต้บังคับบัญชาได้อย่าง
ดี และท่านเหล่านั้นจะมีพลังอันเต็มเปี่ยมท่ีจะช่วยปรับปรุงการปฏิบัติงานโดยรวมให้ดีขึ้น 
 (๓) หมั่นปรับตัว ปรับบทบาทพระสังฆาธิการระดับอ าเภอให้เป็นผู้ สามารถให้การ
สนับสนุนการตัดสินใจของผู้ใต้บังคับบัญชา และให้ค าปรึกษาแนะน าตามความจ าเป็นกับสถานการณ์
ไดด้้วยการมีเหตุผลที่ดี๖๘๘ 
 (๔) มุ่งมั่นให้ก าลังใจและความจริงใจแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา โดยการให้ความเอาใจใส่อย่าง
ใกล้ชิดและพร้อมให้ความช่วยเหลือ สนับสนุนความคิดสร้างสรรค์ จะช่วยสร้างความกระตือรือร้นใน
การท างานให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งจะพัฒนาไปเป็นความรู้สึกผูกพันกันในหมู่ คณะสงฆ์และต่อพระ
สังฆาธิการระดับอ าเภอ๖๘๙ 
 ผลลัพธ์ที่ได้จากการใช้แรงกระตุ้น คือ การใช้แรงกระตุ้นที่มีประสิทธิภาพย่อมให้ผลลัพธ์ที่
แตกต่างไป สามารถดึงศักยภาพในตัวผู้ใต้บังคับบัญชาออกมาใช้ได้อย่างเต็มที่ โดยไม่ต้องอาศัยการ
ควบคุมด้วยกฎเกณฑ์ที่เคร่งครัดมากเกินไป เกิดความเป็นอิสระในการปฏิบัติงาน และท างานอย่างมี
ความสุข ท าให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ใหม่ ๆ ขึ้น และมีการน าความคิดไปทดลองปฏิบัติในการท างาน
จากการมีแรงกระตุ้นที่ต้องการจะพัฒนาผลงานตนเองให้ดีกว่าเดิมของผู้ใต้บังคับบัญชา มีการพัฒนา
มาตรฐานการท างานที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องไม่หยุดอยู่กับที่ เมื่อคนในองค์กรได้รับความรู้เพิ่มขึ้นจากการ
ส่งเสริมให้มีการจัดอบรมเป็นแรงกระตุ้น อันจะช่วยสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในระหว่างหน่วยงานคณะ

                                           
 ๖๘๕สนทนากลุ่มเฉพาะ พระครูสังฆรักษ์เกียรติศักดิ์ กิตฺติปญฺโญ ดร.,  ผู้อ านวยการหลักสูตรพุทธ
ศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ วังน้อย,  ๔  พฤศจิกายน  ๒๕๕๙. 
 ๖๘๖สนทนากลุ่มเฉพาะ พระเจริญ  จิรปุญโญ ดร.,  นักวิชาการ,  ๔  พฤศจิกายน  ๒๕๕๙.   
 ๖๘๗สนทนากลุ่มเฉพาะ ผศ.ดร.เติมศักดิ์ ทองอินทร์ , หัวหน้าภาควิชารัฐศาสตร์,  ๔  พฤศจิกายน  
๒๕๕๙.   
 ๖๘๘สนทนากลุ่มเฉพาะ ศ.ดร.บุญทัน  ดอกไธสง,  ผู้อ านวยการหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎี
บัณฑิต (นานาชาติ) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วังน้อย,  ๔  พฤศจิกายน  ๒๕๕๙.   
 ๖๘๙สนทนากลุ่มเฉพาะ นายประสงค์  จักรค า,  ผู้ตรวจราชการส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ,     
๔  พฤศจิกายน  ๒๕๕๙.   



๓๑๐ 
 

สงฆ์จากการท างานร่วมกันเป็นทีมที่ดี และมีผลงานที่มีประสิทธิภาพจากความร่วมมือของทุกฝ่าย๖๙๐ 
ซึ่งสาระส าคัญทั้งหลายเหล่านี้จะเป็นแรงกระตุ้นที่ก่อให้เกิดความเพียรในการปฏิบัติงาน 

 จิตตะ การเอาใจฝักใฝ่ในการปฏิบัติงาน การมีทัศนคติที่ดีต่อการปฏิบัติงาน 
 การเอาใจฝักใฝ่ในการปฏิบัติงาน การสร้างทัศนคติที่ดีต่อการท างานมีส่วนช่วยผลักดันให้
เกิดการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพระสังฆาธิการได้เป็นอย่างยิ่ง ซึ่งแนวทางในการ
เสริมสร้างทัศนคติที่ดีนั้นผู้ทรงคุณวุฒิเสนอว่าควรหาแนวทางในการสร้างวัฒนธรรมการท างานเป็นทีม
ที่ยั่งยืน เมื่อสามารถสร้างแรงกระตุ้นให้เกิดความร่วมมือและการยอมรับจากหลายฝ่ายได้ส าเร็จแล้ว 
ย่อมเป็นการง่ายที่จะปลูกฝังวัฒนธรรมองค์กรให้มีการท างานเป็นทีมในทุกระดับขององค์กรสงฆ์ได้
อย่างยั่งยืน พระสังฆาธิการระดับอ าเภอต้องสาปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีและสามารถริเริ่มให้เกิดสิ่ง
ใหม่ ๆ ต่าง ๆ ดังนี้ 
 (๑) ฝึกผู้ใต้บังคับบัญชาให้มีนิสัยรักการเรียนรู้การจัดการปัญหาจากการท างานได้ด้วย
ตนเอง๖๙๑ ซึ่งต้องมีการมอบอ านาจที่ปราศจากการควบคุมอย่างแท้จริง 
 (๒) ฝึกให้ละเว้นการกระท าในสิ่งที่เป็นผลประโยชน์ส่วนตัวมากกกว่าผลประโยชน์ของ
ส่วนรวม๖๙๒ 
 (๓) ฝึกผู้ใต้บังคับบัญชาให้รู้จักเคารพและยอมรับในความสามารถของตนเองและผู้อ่ืน 
รู้จักเคารพยอมรับในความส าเร็จหรือความล้มเหลวของตน ตลอดจนมีความ เคารพยินดีต่อ
ความส าเร็จและเห็นอกเห็นใจในความล้มเหลวของผู้อื่น๖๙๓ 
 (๔) สนับสนุนให้มีการเปิดรับฟังความคิดเห็นเชิงสร้างสรรค์จากบุคคลหลาย ๆ ฝ่ายที่
เกี่ยวข้อง และให้ความส าคัญต่อการน าความคิดดังกล่าวมาใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม๖๙๔ โดยมี
การแสดงความชื่นชมต่อผู้เป็นเจ้าของความคิดริเริ่มนั้น เพ่ือสร้างความรู้สึกภาคภูมิใจในตนเอง และ
สานต่อความคิดอย่างต่อเนื่อง 

                                           
 ๖๙๐สนทนากลุ่มเฉพาะ ผศ.ดร.เติมศักดิ์ ทองอินทร์, หัวหน้าภาควิชารัฐศาสตร์,  ๔  พฤศจิกายน  
๒๕๕๙.   
 ๖๙๑สนทนากลุ่มเฉพาะ ศ.ดร.บุญทัน  ดอกไธสง,  ผู้อ านวยการหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎี
บัณฑิต (นานาชาติ), อดีตสมาชิกวุฒิสภา จังหวัดนครราชสีมา,  ๔  พฤศจิกายน  ๒๕๕๙. 
 ๖๙๒สนทนากลุ่มเฉพาะ ดร.ประดิษฐ์  ช่ืนบาน,  อาจารย์ประจ ากลุ่มวิชาจิตวิทยาและการแนะแนว 
คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์,  ๔  พฤศจิกายน  ๒๕๕๙.   
 ๖๙๓สนทนากลุ่มเฉพาะ พระครูสังฆรักษ์เกียรติศักดิ์ กิตฺติปญฺโญ ดร.,  ผู้อ านวยการหลักสูตรพุทธ
ศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ วังน้อย,  ๔  พฤศจิกายน  ๒๕๕๙. 
 ๖๙๔สนทนากลุ่มเฉพาะ พระศรีธีรพงศ์ (อุดม สารเมธี)  เลขานุการเจ้าคณะภาค ๑๑,  ๔  พฤศจิกายน  
๒๕๕๙.   



๓๑๑ 
 

 (๕) ปรับสภาพแวดล้อมในที่ท างานให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ปฏิบัติ งาน เช่น 
การจัดท าห้องประชุมย่อยที่ไม่เป็นทางการให้มีมากเพียงพอ๖๙๕ เพ่ือกระตุ้นการคิดสร้างสรรค์ หรือจัด
เวทีแสดงความยกย่องชมเชยและให้รางวัลในความคิดสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กรสงฆ์  
 (๖) การควบคุมอารมณ์ในการพูดคุยกับเพ่ือนร่วมงาน  ควรพูดดี ๆ ถึงแม้อยากจะดุด่าว่า
กล่าวเสียเหลือเกิน เมื่อต้องพูดคุยกันเรื่องปัญหาต่าง ๆ โดยเฉพาะถ้าเรื่องที่พูดเป็นปัญหาร้ายแรงต่อ
องค์กรสงฆ์ด้วยแล้ว แต่การพูดจาไม่ดียิ่งท าให้เรื่องราวร้ายแรงขึ้นไปอีก แทนท่ีจะพูดว่า “ไม่เข้าท่า ไม่
ได้ผลหรอก” ให้พูดว่า “ฉันมีเรื่องอยากคุยด้วย ช่วยรับฟังหน่อยนะ” แทนที่จะใช้การดื้อเงียบ คือพูด
อ้อมค้อม หรือพูดจาเหน็บแนม ลองพูดตรง ๆ ไปเลย ตัวอย่างเช่น อย่าพูดว่า “ท าไมฉันถึงต้องมาเจอ
ปัญหานี้นะ” ให้พูดว่า “ฉันยอมรับว่าไม่พอใจสิ่งที่พระคุณท่านพูดต่อหน้าเพ่ือนร่วมงานฉัน มาพูดคุย
กันแบบเปิดอกดีไหม”๖๙๖ 
 (๗) ฟังว่าเพ่ือนร่วมงานพูดว่าอะไร๖๙๗  ถึงแม้การพูดคุยกันจะไม่ราบรื่น แต่เราก็ได้
พยายามแก้ปัญหาแล้ว ถ้าเราต้องน าเรื่องนี้ขึ้นไปที่ฝ่ายบุคคลหรือเจ้านายผู้ปกครอง เราก็สามารถพูด
ได้ว่าพยายามท างานร่วมกับคนอ่ืนแล้ว แต่ไม่ส าเร็จ 
 (๘) การมีทัศนคติที่ดีต่อการท างานเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้ยาก ถ้าเรากลัวที่จะเข้าไปหา
ผู้บังคับบัญชา อีกท้ังผู้บังคับบัญชาที่ไม่ดีนั้นท าให้เรามีประสิทธิภาพในการท างานลดลง และท าให้เรา
วิตกกังวล พึงตั้งสติเพ่ือให้มีพลังเมื่อต้องเข้าพบผู้บังคับบัญชา จงสุภาพ รู้จักกาลเทศะ และเอาใจเขา
มาใส่ใจเรา อาจพูดว่า “ฉันมีปัญหาด้านการท างาน ขอเข้าพบผู้บังคับบัญชาเพ่ือพูดคุยถึงทางการ
แก้ปัญหาได้ไหม”  
     (๙) การพูดตรง ๆ ด้วยความเคารพย าเกรง ให้ใช้ค าพูดที่เน้นค าว่า “ฉันหรือกระผม” อาจ
พูดว่า “ฉันสามารถท างานที่มีความเห็นชัดเจนและเป็นรูปธรรมได้ดีกว่างานที่มีความเห็นกว้าง  ๆ 
ผู้บังคับบัญชาจะช่วยให้ค าแนะน าเรื่องรายงานของฉันแบบเจาะจงลงไปมากกว่านี้ได้ไหม ฉันจะได้น า
ค าแนะน านั้นไปใช้เป็นแนวทางในการท างานออกมาให้ดีที่สุด”๖๙๘ 
 (๑๐) การดึงศักยภาพทางความคิดสร้างสรรค์ของผู้ใต้บังคับบัญชาให้ออกมาถือเป็นหน้าที่
ของพระสังฆาธิการระดับอ าเภอที่ต้องใช้ความสามารถในการกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ของพระ                 

                                           
 ๖๙๕สนทนากลุ่มเฉพาะ พระมหาบุญเกิด  กตเวที ดร.,  วัดกทลิวนาราม  ต าบลเมืองไผ่  อ าเภอกระสัง 
จังหวัดบุรีรัมย์,  ๔  พฤศจิกายน  ๒๕๕๙.   
 ๖๙๖สนทนากลุ่มเฉพาะ พระเจริญ  จิรปุญโญ ดร.,  นักวิชาการ,  ๔  พฤศจิกายน  ๒๕๕๙.   
 ๖๙๗สนทนากลุ่มเฉพาะ ดร.ประดิษฐ์  ช่ืนบาน,  อาจารย์ประจ ากลุ่มวิชาจิตวิทยาและการแนะแนว 
คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์,  ๔  พฤศจิกายน  ๒๕๕๙.     
 ๖๙๘สนทนากลุ่มเฉพาะ พระศรีธีรพงศ์ (อุดม สารเมธี),  เลขานุการเจ้าคณะภาค ๑๑,  ๔ พฤศจิกายน  
๒๕๕๙.   



๓๑๒ 
 

สังฆาธิการอย่างได้ผล๖๙๙ โดยมีวิธีการที่ไม่ยุ่งยากและซับซ้อน ได้แก่ การจัดคนให้เหมาะสมกับงาน 
และความเชี่ยวชาญของผู้ปฏิบัติ ที่ต้องมีการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับพระสังฆาธิการและงานที่ท าอยู่ จึง
จะเกิดผลสูงสุดในการใช้ความสามารถที่มีในตัวพระสังฆาธิการได้อย่างเต็มที่๗๐๐ การให้อิสระทาง
ความคิด โดยมอบอ านาจการตัดสินใจให้ผู้ใต้บังคับบัญชา๗๐๑ ในด้านวิธีการกระบวนการท างาน เพ่ือ
ใช้ความเชี่ยวชาญที่มีอยู่พิชิตปัญหาแต่ได้ผลลัพธ์ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ร่วมกัน 
 (๑๑) การให้ความส าคัญแก่พระสังฆาธิการในทุกระดับอย่างเท่าเทียมกัน มีการยอมรับใน
ความสามารถท่ีแตกต่างกันของแต่ละบุคคล และสร้างนิสัยของการรู้จักให้เกียรติและยอมรับนับถือซึ่ง
กันและกัน๗๐๒ จะท าให้ไม่บั่นทอนความคิดสร้างสรรค์เมื่อต้องท างานร่วมกันเป็นทีม ซึ่งการมี
สัมพันธภาพที่ดีเอ้ือให้เกิดแรงกระตุ้นต่องาน บรรยากาศในที่ท างานที่เต็มไปด้วยความมีชีวิตชีวา๗๐๓ 
จากการที่พระสังฆาธิการได้รับแรงกระตุ้นที่ดีในการท างานขึ้นอยู่กับคุณภาพของความสัมพันธ์  
รวมถึงความเชื่อมั่นในตัวพระสังฆาธิการ โดยมีการแสดงความเอาใจใส่ตลอดจนแนะแนวทางที่ช่วย
จุดชนวนให้เกิดความคิดสร้างสรรค์แก่พระสังฆาธิการ๗๐๔ 
 สาระส าคัญทั้งหลายเหล่านี้เป็นแนวทางในการพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ
พระสังฆาธิการได้เป็นอย่างดี อันจะเป็นการเสริมสร้างทัศนคติที่ดีต่อการท างาน ซึ่งก็คือความหมาย
ของ จิตตะ นั่นเอง 

 วิมังสา การใคร่ครวญหาเหตุผลในการปฏิบัติงาน การเอาใจใส่ตรวจสอบการปฏิบัติงาน 
 การเอาใจใส่ไตร่ตรองในการปฏิบัติงาน ในประเด็นนี้หมายถึง ความรับผิดชอบต่อหน้าที่
การงาน (Accountability) ซึ่งเป็นความรับผิดชอบในหน้าที่ของพระสังฆาธิการเอง หมายถึงจิตส านึก
และความรับผิดชอบในหน้าที่ โดยเอาใจใส่มุ่งมั่นให้งานที่รับผิดชอบส าเร็จตามวัตถุประสงค์ ร่วม

                                           
 ๖๙๙สนทนากลุ่มเฉพาะ พระครูสังฆรักษ์เกียรติศักดิ์ กิตฺติปญฺโญ ดร.,  ผู้อ านวยการหลักสูตรพุทธ
ศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ วังน้อย,  ๔  พฤศจิกายน  ๒๕๕๙.   
 ๗๐๐สนทนากลุ่มเฉพาะ พระมหาโชว์  ทสฺสนีโย ดร.,  ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและ
บริการสังคม, อาจารย์ประจ าหลักสูตรบัณฑิตศึกษา,  ๔  พฤศจิกายน  ๒๕๕๙.   
 ๗๐๑สนทนากลุ่มเฉพาะ พระเจริญ  จิรปุญโญ ดร.,  นักวิชาการ,  ๔  พฤศจิกายน  ๒๕๕๙.   
 ๗๐๒สนทนากลุ่มเฉพาะ พระศรีธีรพงศ์ (อุดม สารเมธี),  เลขานุการเจ้าคณะภาค ๑๑,  ๔  พฤศจิกายน  
๒๕๕๙.   
 ๗๐๓สนทนากลุ่มเฉพาะ พระครูสังฆรักษ์เกียรติศักดิ์ กิตฺติปญฺโญ  ดร.,  ผู้อ านวยการหลักสูตรพุทธ
ศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ วังน้อย,  ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙.   
 ๗๐๔สนทนากลุ่มเฉพาะ ผศ.ดร.เติมศักดิ์ ทองอินทร์, หัวหน้าภาควิชารัฐศาสตร์,  ๔  พฤศจิกายน  
๒๕๕๙.   



๓๑๓ 
 

รับผิดชอบในภารกิจและเป้าหมายของหน่วยงานและองค์กรสงฆ์๗๐๕ โดยสามารถก าหนดระดับความ
รับผิดชอบไว้ดังนี้ 
 ระดับ ๑ developing : มีความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย และพร้อมต่อการ
พัฒนา  ซึ่งพระสังฆาธิการผู้ปกครองต้องมีความสามารถ ความรับผิดชอบ และความพร้อมในการ
ปฏิบัติงาน ดังต่อไปนี้ 
 (๑) ปฏิบัติงานตามภาระหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายทันก าหนดภายใต้ค าแนะน า๗๐๖ 
 (๒) รับรู้สภาพปัญหาที่เกี่ยวข้องกับงานของตนเอง โดยรายงานอุบัติการณ์ ปัญหา หรือ
ความผิดพลาดส าคัญทุกครั้ง๗๐๗ 
 ระดับ ๒ Performer : มีความตั้งใจปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมาย  ซึ่งพระสังฆาธิการ
ผู้ปกครองต้องมีความสามารถและความตั้งใจในการปฏิบัติงาน ดังต่อไปนี้ 
 (๑) ปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมายตามนโยบายและแผนเสร็จทันเวลาที่ก าหนดด้วยตนเอง๗๐๘ 
 (๒) รับรู้สภาพปัญหาที่ เกี่ยวข้องกับหน่วยงาน โดยเสนอปัญหาให้ผู้บังคับบัญชา
รับทราบ๗๐๙ 
 (๓) วิเคราะห์และแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าที่มีผลกระทบต่องานได้๗๑๐ 
 ระดับ ๓  Achievement : มุ่งมั่นในความส าเร็จของหน่วยงาน ซึ่งพระสังฆาธิการ
ผู้ปกครองต้องมีความสามารถและความมุ่งม่ันในการปฏิบัติงาน ดังต่อไปนี้ 
 (๑) วางแผนการด าเนินงานและปฏิบัติจนบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย๗๑๑ 
 (๒) รับรู้ วิเคราะห์ และประเมินสถานการณ์ สภาพปัญหา และสภาพแวดล้อม ทั้งภายใน
และภายนอก และมีการวางแผนเตรียมรับสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม๗๑๒ 

                                           
 ๗๐๕สนทนากลุ่มเฉพาะ ศ.ดร.บุญทัน  ดอกไธสง,  ผู้อ านวยการหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎี
บัณฑิต (นานาชาติ), มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วังน้อย,  ๔  พฤศจิกายน  ๒๕๕๙.   
 ๗๐๖สนทนากลุ่มเฉพาะ พระมหาโชว์  ทสฺสนีโย ดร.,  ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและ
บริการสังคม, อาจารย์ประจ าหลักสูตรบัณฑิตศึกษา,  ๔  พฤศจิกายน  ๒๕๕๙.   
 ๗๐๗สนทนากลุ่มเฉพาะ นายวีระ  ดาวศรี,  ผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการและกิจการคณะสงฆ์ ส านักงาน
พระพุทธศาสนาจังหวัดสุรินทร์,  ๔  พฤศจิกายน  ๒๕๕๙.   
 ๗๐๘สนทนากลุ่มเฉพาะ ดร.ประดิษฐ์  ช่ืนบาน,  อาจารย์ประจ ากลุ่มวิชาจิตวิทยาและการแนะแนว 
คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์,  ๔  พฤศจิกายน  ๒๕๕๙.   
 ๗๐๙สนทนากลุ่มเฉพาะ นายประสงค์  จักรค า,  ผู้ตรวจราชการส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ,            
๔  พฤศจิกายน  ๒๕๕๙.   
 ๗๑๐สนทนากลุ่มเฉพาะ พระเจริญ  จิรปุญโญ ดร.,  นักวิชาการ,  ๔  พฤศจิกายน  ๒๕๕๙.   
 ๗๑๑สนทนากลุ่มเฉพาะ ผศ.ดร.เติมศักดิ์ ทองอินทร์, หัวหน้าภาควิชารัฐศาสตร์,  ๔  พฤศจิกายน  
๒๕๕๙.   



๓๑๔ 
 

 ระดับ ๔   Role model : เป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติงาน  ซึ่งพระสังฆาธิการ
ผู้ปกครองต้องปฏิบัติตนให้เป็นแบบในการปฏิบัติงานแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาได้ดี ดังต่อไปนี้ 
 (๑) มีพฤติกรรมการปฏิบัติงานที่ดีอย่างสม่ าเสมอจนเป็นที่ยอมรับเป็นแบบอย่าง๗๑๓ 
 (๒) พัฒนาและสร้างสรรค์งานที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กรสงฆ๗์๑๔ 
 ระดับ ๕ Inspire culture : สร้างวัฒนธรรมองค์กรในการปฏิบัติงาน ซึ่งพระสังฆาธิการ
ต้องมีความสามารถสร้างวัฒนธรรมองค์กรในการปฏิบัติงานที่ดี ดังนี้  
 (๑) สร้างบรรยากาศ สนับสนุน  ส่งเสริม  และผลักดันให้บุคลากรมีจิตส านึก และความ
รับผิดชอบในหน้าที่ที่ดีในการปฏิบัติงาน๗๑๕    

 ๑.๒ ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้านการปกครองของพระสังฆาธิการให้มี
ประสิทธิภาพ   
 แนวคิดและทฤษฎีที่สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ด้านการปกครองของพระสังฆาธิการระดับอ าเภอ สามารถน าแนวคิดแนวการปฏิบัติที่เคยมีผู้น าไปใช้
และประสบความส าเร็จได้ผลดีแล้วมาปรับใช้เพ่ือช่วยในการปฏิบัติงาน ให้ส าเร็จได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลตามที่ต้องการ ด้วยการน าหลักการวางแผน (Plan) การปฏิบัติงาน 
(Do) การตรวจสอบ (Check) และการวางมาตรฐานการปฏิบัติงานหรือการแก้ไขปรับปรุง (Act) ตาม
แนวทฤษฎีวัฏจักรเดมิ่ง หรือ PDCA มาบูรณาการใช้ในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ซึ่งสรุป
ไดด้ังนี้ 
 Plan เริ่มต้นจากการก าหนดเป้าหมาย / ส ารวจสถานการณ์ปัจจุบันขององค์กรสงฆ์๗๑๖ 
ศึกษาบริบทสภาพแวดล้อมทางสังคม๗๑๗ก าหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการด าเนินงาน๗๑๘ และ

                                                                                                                         
 ๗๑๒สนทนากลุ่มเฉพาะ ศ.ดร.บุญทัน  ดอกไธสง,  ผู้อ านวยการหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎี
บัณฑิต (นานาชาติ) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วังน้อย,  ๔  พฤศจิกายน  ๒๕๕๙.   
 ๗๑๓สนทนากลุ่มเฉพาะ พระมหาบุญเกิด  กตเวที ดร.,  วัดกทลิวนาราม  ต าบลเมืองไผ่  อ าเภอกระสัง 
จังหวัดบุรีรัมย์,  ๔  พฤศจิกายน  ๒๕๕๙.   
 ๗๑๔สนทนากลุ่มเฉพาะ พระมหาโชว์  ทสฺสนีโย ดร.,  ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและ
บริการสังคม, อาจารย์ประจ าหลักสูตรบัณฑิตศึกษา,  ๔  พฤศจิกายน  ๒๕๕๙.    
 ๗๑๕สนทนากลุ่มเฉพาะ พระครูสังฆรักษ์เกียรติศักดิ์  กิตฺติปญฺ โญ  ดร.,  ผู้อ านวยการหลักสูตร                  
พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ วังน้อย,  ๔  พฤศจิกายน  ๒๕๕๙.   
 ๗๑๖สนทนากลุ่มเฉพาะ พระครูสังฆรักษ์เกียรติศักดิ์  กิตฺติปญฺ โญ  ดร.,  ผู้อ านวยการหลักสูตร                  
พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ วังน้อย,  ๔  พฤศจิกายน  ๒๕๕๙.   
 ๗๑๗สนทนากลุ่มเฉพาะ ผศ.ดร.เติมศักดิ์ ทองอินทร์, หัวหน้าภาควิชารัฐศาสตร์ ,  ๔ พฤศจิกายน  
๒๕๕๙.   



๓๑๕ 
 

ขั้นตอนที่จ าเป็นเพ่ือให้การด าเนินงานเพ่ือบรรลุเป้าหมายในการวางแผนจะต้องท าความเข้าใจกับ
เป้าหมายวัตถุประสงค์ให้ชัดเจน เป้าหมายที่ก าหนดต้องเป็นไปตามนโยบาย วิสัยทัศน์และพันธกิจ 
ขององค์กรเพ่ือก่อให้เกิดการพัฒนาที่เป็นไปในแนวทางเดียวกันทั่วทั้งองค์กร การวางแผนในบางด้าน
อาจจ าเป็นต้องก าหนดมาตรฐาน ของวิธีการท างานหรือ เกณฑ์มาตรฐานต่าง ๆ ไปพร้อมกันด้วย
ข้อก าหนดที่เป็นมาตรฐานนี้ จะช่วยให้การวางแผนมีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น เพราะใช้เป็นเกณฑ์ในการ
ตรวจสอบได้ว่า การปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานที่ได้ระบุไว้ในแผนหรือไม่ จากนั้นจึงก าหนด
โครงสร้างทีมงานและมอบหมายความรับผิดชอบ๗๑๙ ก าหนดขอบข่ายด้านการผลิต เช่น ประสิทธิภาพ
การเผยแผ่ จ านวนสื่อธรรมะ ช่องทางการเผยแผ่ เป็นต้น๗๒๐ และก าหนดขอบข่ายด้านบุคลากร เช่น 
ทัศนคติของพระสังฆาธิการ ความรู้ความเข้าใจต่อช่องทางการสื่อสารสมัยใหม่ เป็นต้น ๗๒๑ ซึ่งควร
ด าเนินการวางแผนด าเนินการทั้งในส่วนของการปรับปรุงและการจัดกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมกิจการ
พระพุทธศาสนา๗๒๒  ส าหรับการด าเนินงานในประเด็นนี้ต้องท าให้ความผันผวนของการด าเนินตาม
แผนงานมีให้น้อยลง ซึ่งท่านที่เป็นพระสังฆาธิการระดับอ าเภอจ าเป็นต้อง Priority งานทุกๆ งาน ต้อง
ก าหนดเป้าหมาย (Purpose) ของแต่ละงานไว้ชัดเจน แล้วจึงท าการวางแผนงาน (Plan) และหาก
ต้องการให้ทีมงานปรับตัวได้เร็ว หัวหน้าทีมจะต้องสอน (Coaching) วิธีคิดให้กับทีมงานด้วย ใน
ขณะเดียวกัน หัวหน้าทีมต้องปรับแผนงานเร็ว เพ่ือที่จะได้น าพาทีมงาน ท างานให้สามารถบรรลุ
เป้าหมายขององค์กรสงฆ์ได้๗๒๓ 
 Do เป็นการลงมือปฏิบัติงานตามแผนที่ เราวางไว้  การด าเนินการตามแผนอาจ
ประกอบด้วยการมีโครงสร้างานรองรับ มีวิธีการด าเนินการ มีผู้รับผิดชอบงาน และ มีผลของการ
ด าเนินการ ด าเนินกิจกรรมเพ่ิมผลิตภาพตามแผนงานโดยการปฏิบัติให้เป็นไปตามแผนที่ได้ก าหนดไว้ 
ซึ่งก่อนที่จะปฏิบัติงานใด ๆ จ าเป็นต้องศึกษาข้อมูลและเงื่อนไขต่าง ๆ ของสภาพงานที่เกี่ยวข้อง

                                                                                                                         
 ๗๑๘สนทนากลุ่มเฉพาะ นายวีระ  ดาวศรี,  ผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการและกิจการคณะสงฆ์ ส านักงาน
พระพุทธศาสนาจังหวัดสุรินทร์,  ๔  พฤศจิกายน  ๒๕๕๙.   
 ๗๑๙สนทนากลุ่มเฉพาะ พระศรีธีรพงศ์ (อุดม สารเมธี),  เลขานุการเจ้าคณะภาค ๑๑,  ๔  พฤศจิกายน  
๒๕๕๙.   
 ๗๒๐สนทนากลุ่มเฉพาะ นายประสงค์ จักรค า,  ผู้ตรวจราชการส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ,                
๔    พฤศจิกายน  ๒๕๕๙.   
 ๗๒๑สนทนากลุ่มเฉพาะ พระมหาบุญเกิด กตเวที ดร.,  วัดกทลิวนาราม  ต าบลเมืองไผ่ อ าเภอกระสัง 
จังหวัดบุรีรัมย์,  ๔  พฤศจิกายน  ๒๕๕๙.   
 ๗๒๒สนทนากลุ่มเฉพาะ พระมหาโชว์ ทสฺสนีโย ดร.,  ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและ
บริการสังคม, อาจารย์ประจ าหลักสูตรบัณฑิตศึกษา,  ๔  พฤศจิกายน  ๒๕๕๙.   
 ๗๒๓สนทนากลุ่มเฉพาะ ศ.ดร.บุญทัน  ดอกไธสง,  ผู้อ านวยการหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎี
บัณฑิต (นานาชาติ) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วังน้อย,  ๔  พฤศจิกายน  ๒๕๕๙.   



๓๑๖ 
 

เสียก่อน ในกรณีที่เป็นงานประจ าที่เคยปฏิบัติหรือเป็นงานเล็กอาจใช้วิธีการเรียนรู้ ศึกษาค้นคว้าด้วย
ตนเอง แต่ถ้าเป็นงานใหม่หรืองานใหญ่ที่ต้องใช้บุคลากรจ านวนมากอาจต้องจัดให้มีการฝึกอบรม 
ก่อนที่จะปฏิบัติจริงการปฏิบัติจะต้องด าเนินการไปตามแผน วิธีการ และขั้นตอน ที่ได้ก าหนดไว้และ
จะต้องเก็บรวบรวมและบันทึก ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานไว้ด้วยเพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการ
ด าเนินงานในขั้นตอนต่อไป ดังนั้น การด าเนินงานในประเด็นนี้ สิ่งที่ต้องท าในฐานะพระสังฆาธิการ
ระดับอ าเภอ ก็คือ การระมัดระวังในการน าทีม (Directing) ซึ่งจะเกี่ยวข้องกับเรื่องวิธีการสื่อสาร 
(Communication)๗๒๔ การจูงใจให้พระสังฆาธิการในคณะท างานอยากท างาน (Motivation)๗๒๕ 
และพระสังฆาธิการระดับอ าเภอยังต้องท าหน้าที่เป็นที่ปรึกษา (Consulting) ให้กับทีมงานด้วย๗๒๖ 
รวมถึง ต้องมีการจัดก าลังคน และจัดเตรียมทรัพยากรให้เพียงพอต่อการด าเนินงาน (Organizing) ให้
ดี ก่อนที่จะด าเนินการลงมือท า (Do) ๗๒๗ 
 Check เป็นขั้นตอนของการประเมินการท างานว่าเป็นไปตามแผนที่วางไว้หรือไม่ หรือมี
เรื่องอะไรปฏิบัติได้ตามแผน มีเรื่องอะไรไม่สามารถปฏิบัติได้ตามแผน หรือปฏิบัติแล้วไม่ได้ผล การ
ตรวจสอบนี้จะท าให้การด าเนินการประสบความส าเร็จตามแผนที่ วางไว้ การประเมินแผน อาจ
ประกอบด้วย การประเมินโครงสร้างที่รองรับการด าเนินการ การประเมินขั้นตอนการด าเนินงาน และ
การประเมินผลของการด าเนินงานตามแผนที่ได้ตั้งไว้ติดตามผลการด าเนินงานรายการกิจกรรมและ
เทียบกับเป้าหมายที่ตั้งไว้ ซึ่งอาจมีการสรุปผลการด าเนินงานขององค์กรสงฆ์ในรอบไตรมาส รอบ ๖ 
เดือน หรือรอบปี เป็นกิจกรรมที่มีขึ้นเพ่ือประเมินผลว่ามีการปฏิบัติงานตามแผน หรือไม่มีปัญหา
เกิดขึ้นในระหว่างการปฏิบัติงานหรือไม่ ขั้นตอนนี้มีความส าคัญ เนื่องจากในการด าเนินงานใด ๆ 
มักจะเกิดปัญหาแทรกซ้อนที่ท าให้การด าเนินงานไม่เป็นไปตามแผนอยู่เสมอ ซึ่งเป็นอุปสรรค ต่อ
ประสิทธิภาพและคุณภาพของการท างาน การติดตาม การตรวจสอบ และการประเมินปัญหาจึงเป็น
สิ่งส าคัญที่ต้องกระท าควบคู่ไปกับการด าเนินงาน เพ่ือจะได้ทราบข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการ
ปรับปรุงคุณภาพ ของการด าเนินงานต่อไปในการตรวจสอบ และการประเมินการปฏิบัติงาน จะต้อง
ตรวจสอบด้วย ว่าการปฏิบัตินั้น เป็นไปตามมาตรฐานที่ก าหนดไว้หรือไม่ทั้งนี้เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อการ
พัฒนาคุณภาพของงาน ดังนั้น การด าเนินงานในประเด็นนี้ คือ พระสังฆาธิการระดับอ าเภอจะต้อง

                                           
 ๗๒๔สนทนากลุ่มเฉพาะ พระศรีธีรพงศ์ (อุดม สารเมธี),  เลขานุการเจ้าคณะภาค ๑๑,  ๔  พฤศจิกายน 
๒๕๕๙.   
 ๗๒๕สนทนากลุ่มเฉพาะ พระครูสังฆรักษ์เกียรติศักดิ์ กิตฺติปญฺโญ  ดร.,  ผู้อ านวยการหลักสูตรพุทธ
ศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ วังน้อย,  ๔  พฤศจิกายน  ๒๕๕๙.   
 ๗๒๖สนทนากลุ่มเฉพาะ นายวีระ  ดาวศรี,  ผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการและกิจการคณะสงฆ์ ส านักงาน
พระพุทธศาสนาจังหวัดสุรินทร์,  ๔  พฤศจิกายน  ๒๕๕๙   
 ๗๒๗สนทนากลุ่มเฉพาะ พระเจริญ จิรปุญโญ ดร.,  นักวิชาการ,  ๔  พฤศจิกายน  ๒๕๕๙.   



๓๑๗ 
 

เป็นผู้รับรู้ผลของการตรวจสอบงาน (Check) ของวัดในสังกัดทั้งหมด๗๒๘ เพ่ือจะได้ท าการ เป็นผู้
ประสานงาน (Coordinator) น าข้อมูล ไปใช้ในการควบคุม (Control) การด าเนินงานในกิจการของ
สงฆ์ให้ผลงานเป็นตามแผน๗๒๙ และพระสังฆาธิการระดับอ าเภอยังจ าเป็นต้องด าเนินการ ติดตาม การ
ตรวจสอบงาน และควบคุมผลงาน อย่างต่อเนื่อง (Continue) สม่ าเสมอ เพ่ือท าให้พระสังฆาธิการ
ระดับต าบลเห็นถึงความส าคัญของงาน๗๓๐ 
 Act เป็นกิจกรรมที่มีขึ้นเพ่ือแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นหลังจากได้ท าการตรวจสอบแล้วการ
ปรับปรุงอาจเป็นการแก้ไขแบบเร่งด่วน เฉพาะหน้า หรือการค้นหาสาเหตุที่แท้จริงของปัญหา เพ่ือ
ป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาซ้ ารอยเดิม การปรับปรุงอาจน าไปสู่การก าหนดมาตรฐานของวิธีการ ท างานที่
ต่างจากเดิมเมื่อมีการด าเนินงานตามวงจร PDCA ในรอบใหม่ข้อมูลที่ได้จากการปรับปรุงจะช่วยให้
การวางแผนมีความสมบูรณ  ์และมีคุณภาพเพ่ิมขึ้นได้ด้วย ดังนั้น การด าเนินงานในประเด็นนี้ คือ กรณี
ที่ท างานไม่ได้เป้าหมาย พระสังฆาธิการระดับอ าเภอจะต้องท าการปรับแผนงาน (Adjust plan)๗๓๑ 
โดยเน้นในประเด็นวิธีการ (How)๗๓๒ และในกรณีที่ท าได้ตามแผนที่ก าหนดไว้ พระสังฆาธิการระดับ
อ าเภอจ าเป็นที่จะต้องท าการสั่งการ (Command) ให้ทุกฝ่าย ตั้งเป้าหมายให้สูงขึ้น เพ่ือที่องค์กรสงฆ์
จะได้พัฒนาต่อไปไม่สิ้นสุด (Action to improvement)๗๓๓ 

๓. แนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการปกครองของพระสังฆาธิ
การระดับอ าเภอ ในเขตการปกครองคณะสงฆ์ ภาค ๑๑ ข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิในการ
สนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion) จากผู้สนทนา จ านวน ๑๐ รูป/คน สรุปโดย
ภาพรวมได้ดังนี้  

 
 

                                           
 ๗๒๘สนทนากลุ่มเฉพาะ พระมหาโชว์ ทสฺสนีโย ดร.,  ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและ
บริการสังคม, อาจารย์ประจ าหลักสูตรบัณฑิตศึกษา,  ๔  พฤศจิกายน  ๒๕๕๙.   
  ๗๒๙สนทนากลุ่มเฉพาะ ศ.ดร.บุญทัน  ดอกไธสง,  ผู้อ านวยการหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎี
บัณฑิต (นานาชาติ) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วังน้อย,  ๔  พฤศจิกายน  ๒๕๕๙.   
  ๗๓๐สนทนากลุ่มเฉพาะ นายประสงค์  จักรค า,  ผู้ตรวจราชการส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ,   
๔  พฤศจิกายน  ๒๕๕๙.   
  ๗๓๑สนทนากลุ่มเฉพาะ ดร.ประดิษฐ์  ช่ืนบาน,  อาจารย์ประจ ากลุ่มวิชาจิตวิทยาและการแนะแนว 
คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์,  ๔  พฤศจิกายน  ๒๕๕๙.   
  ๗๓๒สนทนากลุ่มเฉพาะ ผศ.ดร.เติมศักดิ์ ทองอินทร์, หัวหน้าภาควิชารัฐศาสตร์ ,  ๔  พฤศจิกายน  
๒๕๕๙.   
  ๗๓๓สนทนากลุ่มเฉพาะ พระเจรญิ จิรปุญโญ ดร.,  นักวิชาการ,  ๔  พฤศจิกายน  ๒๕๕๙.   



๓๑๘ 
 

  ๓.๑ ด้านการด าเนินการปกครองคณะสงฆ์   
  ควรมีการวัดสมรรถนะของพระสังฆาธิการที่มาปฏิบัติหน้าที่ด้านการปกครอง            
คณะสงฆ์๗๓๔ก าหนดสมรรถนะส าหรับพระสังฆาธิการในระดับปกครอง๗๓๕ มีหลักสูตรอบรมส าหรับ
พระสังฆาธิการในแต่ละระดับ และก าหนดเป็นคุณสมบัติของผู้เป็นพระสังฆาธิการแต่ละระดับด้วย๗๓๖ 
ควรอบรมหลักหลักสูตรการปฏิบัติงานที่จ าเป็นส าหรับพระสังฆาธิการเป็นประจ าทุกเดือน๗๓๗             
คณะสงฆ์ ควรตระหนักและเอาใจใส่การปกครอง พัฒนาตนเองให้มีความรู้ความเข้าใจการ
เปลี่ยนแปลงในยุคปัจจุบัน๗๓๘  ควรมีการจัดท าแผนพัฒนาพระสังฆาธิการแต่ละระดับที่ชัดเจน๗๓๙ 
ควรจัดอบรมศาสตร์สมัยใหม่ที่ เหมาะสมกับพระสังฆาธิการในแต่ละระดับอย่างสม่ าเสมอ๗๔๐ 
ค าอธิบายงานของพระสังฆาธิการแต่ละระดับให้ชัดเจน๗๔๑ ก าหนดแผนการจัดฝึกอบรมแก่พระสังฆาธิ
การเป็นประจ าทุกปี๗๔๒ ควรมีระบบการติดตามประเมินผลงานในรอบปีหรือที่คณะสงฆ์ก าหนด๗๔๓ ใน
การปฏิบัติงานของพระสังฆาธิการควรก าหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานของคณะสงฆ์ที่ชัดเจน๗๔๔ ควร

                                           
      ๗๓๔การสนทนากลุ่ม เฉพาะ พระศรีธีรพงศ์  (อุดม สารเมธี ), เลขานุการเจ้าคณะภาค ๑๑,                 

๔  พฤศจิกายน  ๒๕๕๙. 
      ๗๓๕การสนทนากลุ่มเฉพาะ พระครูสังฆรักษ์เกียรติศักดิ์  กิตฺติปญฺโญ ดร,  ผู้อ านวยการหลักสูตรพุทธ

ศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ วังน้อย,  ๔  พฤศจิกายน  ๒๕๕๙. 
 ๗๓๖ การสนทนากลุ่มเฉพาะ พระมหาโชว์  ทสฺสนีโย ดร., ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมพระพุทธศาสนา
และบริการสังคม, อาจารย์ประจ าหลักสูตรบัณฑิตศึกษา,  ๔  พฤศจิกายน  ๒๕๕๙. 
 ๗๓๗สนทนากลุ่มเฉพาะ พระมหาบุญเกิด กตเวที ดร.,  เจ้าอาวาสวัดกทลิวนาราม  อ าเภอกระสัง 
จังหวัดบุรีรัมย์,  ๔  พฤศจิกายน  ๒๕๕๙. 
 ๗๓๘สนทนากลุ่มเฉพาะ ศ. ดร.บุญทัน ดอกไธสง,  อ านวยการหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์              
ดุษฎีบัณฑิต (นานาชาติ) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,  ๔  พฤศจิกายน  ๒๕๕๙. 
 ๗๓๙สนทนากลุ่มเฉพาะ ผศ. ดร.เติมศักดิ์ ทองอินทร์, หัวหน้าภาควิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย วังน้อย,  ๔  พฤศจิกายน  ๒๕๕๙. 
                   ๗๔๐สนทนากลุ่มเฉพาะ นายประสงค์ จักรค า, ผู้ตรวจราชการส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ,           
๔  พฤศจิกายน  ๒๕๕๙. 

      ๗๔๑สนทนากลุ่มเฉพาะ นายวีระ  ดาวศรี,  ผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการและกิจการคณะสงฆ์ 
ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุรินทร์,  ๔  พฤศจิกายน  ๒๕๕๙. 

      ๗๔๒สนทนากลุ่มเฉพาะ ดร.ประดิษฐ์  ช่ืนบาน,  อาจารย์ประจ ากลุ่มวิชาจิตวิทยาและการแนะแนว 
คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์,  ๔  พฤศจิกายน  ๒๕๕๙.  

      ๗๔๓สนทนากลุ่มเฉพาะ พระเจริญ  จิรปุญโญ ดร., นักวิชาการ, ๔ พฤศจิกายน  ๒๕๕๙. 
      ๗๔๔สนทนากลุ่มเฉพาะ นายประสงค์ จักรค า,  ผู้ตรวจราชการส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ,            

๔  พฤศจิกายน  ๒๕๕๙. 



๓๑๙ 
 

ก าหนดคุณสมบัติของพระสังฆาธิการ มีหลักสูตรฝึกอบรมก่อนเข้าสู่ต าแหน่งในแต่ละระดับ๗๔๕ และ
หลักสูตรอบรมพระสังฆาธิการที่เน้นการบริหารงานด้านการปกครองทุกด้าน๗๔๖ก าหนดต าแหน่ง
พระสงฆ์ในการดูแลรักษาความสงบเรียบร้อย และก าหนดมาตรการการด าเนินการปกครองที่
ชัดเจน๗๔๗ มีระบบการทบทวนการน าหลักธรรมวินัยมาอบรมสั่งสอนแก่พุทธศาสนิกชน๗๔๘ ควรสร้าง
แรงจูงใจให้อยากปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถด้วยวิธีการที่หลากหลาย๗๔๙ 

 ๓.๒ ด้านการควบคุมและส่งเสริมกิจการคณะสงฆ์  
 ควรมีหลักสูตรส าหรับพระสังฆาธิการในแต่ละระดับ และก าหนดเป็นคุณสมบัติของพระ
สังฆาธิการแต่ละต าแหน่ง๗๕๐ มีระบบการคัดเลือกพระสังฆาธิการที่เป็นระบบและสอดคล้องกับพระ
ธรรมวินัย๗๕๑ มีระบบติดตาม อบรมพระธรรมวินัยที่เกี่ยวกับจริยวัตรที่ไม่เหมาะสมเป็นประจ าทุก
เดือน๗๕๒ อบรมไวยาวัจกรณ์ที่ท าหน้าที่การจัดท าบัญชีการเงินของวัด๗๕๓ ควรมีการสร้างแรงจูงใจใน
การเรียนภาษาบาลีโดยสามารถเทียบวุฒิทางธรรมได้ในระดับที่สูง๗๕๔ ก าหนดหน่วยงานดูแล

                                           
      ๗๔๕สนทนากลุ่มเฉพาะ นายวีระ ดาวศรี, ผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการและกิจการคณะสงฆ์ ส านักงาน

พระพุทธศาสนาจังหวัดสุรินทร์,  ๔  พฤศจิกายน  ๒๕๕๙. 
      ๗๔๖สนทนากลุ่มเฉพาะ พระศรีธีรพงศ์ (อุดม สารเมธี), เลขานุการเจ้าคณะภาค ๑๑, ๔ พฤศจิกายน 

๒๕๕๙ 
๗๔๗สนทนากลุ่มเฉพาะ พระเจริญ  จิรปุญโญ ดร.,  นักวิชาการ, ๔ พฤศจิกายน  ๒๕๕๙. 
๗๔๘สนทนากลุ่มเฉพาะ พระมหาบุญเกิด กตเวที ดร.,  เจ้าอาวาสวัดกทลิวนาราม  อ าเภอกระสัง 

จังหวัดบุรีรัมย์,  ๔  พฤศจิกายน  ๒๕๕๙. 
๗๔๙สนทนากลุ่มเฉพาะ นายวีระ ดาวศรี,  ผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการและกิจการคณะสงฆ์ 

ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุรินทร์,  ๔  พฤศจิกายน  ๒๕๕๙. 
๗๕๐สนทนากลุ่มเฉพาะ พระศรีธีรพงศ์ (อุดม สารเมธี),  เลขานุการเจ้าคณะภาค ๑๑,  ๔ พฤศจิกายน  

๒๕๕๙ 
๗๕๑สนทนากลุ่มเฉพาะ พระครูสังฆรักษ์เกียรติศักดิ์  กิตฺติปญฺโญ ดร.,  ผู้อ านวยการหลักสูตรพุทธ

ศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ วังน้อย,  ๔  พฤศจิกายน  ๒๕๕๙. 
๗๕๒สนทนากลุ่มเฉพาะ พระมหาโชว์  ทสฺสนีโย ดร., ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและ

บริการสังคม, อาจารย์ประจ าหลักสูตรบัณฑิตศึกษา, ๔  พฤศจิกายน  ๒๕๕๙. 
๗๕๓สนทนากลุ่มเฉพาะ พระมหาบุญเกิด กตเวที ดร.,  เจ้าอาวาสวัดกทลิวนาราม  อ าเภอกระสัง 

จังหวัดบุรีรัมย์,  ๔  พฤศจิกายน  ๒๕๕๙. 
๗๕๔สนทนากลุ่มเฉพาะ ศ. ดร.บุญทัน  ดอกไธสง, ผู้อ านวยการหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎี

บัณฑิต (นานาชาติ) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,  ๔  พฤศจิกายน  ๒๕๕๙. 



๓๒๐ 
 

รับผิดชอบการเผยแผ่หลักธรรมในระดับอ าเภอ ระดับเขต ระดับภาค๗๕๕ จัดให้มีคณะกรรมการวัดที่
ดูแลเรื่องการก่อสร้างโดยเฉพาะและก าหนดคุณสมบัติที่เหมาะสมทั้งด้านวิชาการสมยใหม่และถูกต้อง
ตามหลักพระธรรมวินัย๗๕๖ จัดระเบียบการจัดเก็บเงินของวัดให้ชัดเจน และปฏิบัติตามระเบียบอย่าง
ถูกต้องเคร่งครัด๗๕๗ ข้อก าหนด หรือข้อบังคับใช้เกี่ยวกับสาธารณสงเคราะห์โดยตรง๗๕๘ จัดตั้งศูนย์
หรือหน่วยงานที่ท าหน้าที่ในการบริหารงานการปกครองคณะสงฆ์ ก าหนดบทบาทหน้าที่ชัดเจน๗๕๙ 
ควรมีหน่วยงานดูแลการจัดการทรัพย์สินของวัดที่เป็นหน่วยงานกลางของแต่ละจังหวัด๗๖๐ ควรมีการ
ประเมินผลการปฏิบัติของของคณะสงฆ์ทุกปี ต้องสร้างความตระหนักร่วมกันของพุทธบริษัท ๔  ไม่ใช่
ให้เป็นหน้าที่ของพระสงฆ์อย่างเดียว๗๖๑ รัฐบาลควรตั้งสถาบันพระสังฆาธิการ เพ่ือฝึกอบรมพระสงฆ์ที่
จะด ารงต าแหน่งพระสังฆาธิการ เหมือนโรงเรียนนายอ าเภอของกระทรวงมหาดไทย๗๖๒ ต้องสร้าง
แรงจูงใจต่อการเรียน การสอบวิชานักธรรม วิชาบาลี เช่น มีทุนการศึกษา หรือมีเงินค่าตอบแทน ค่า
วิทยะฐานะ เป็นต้น คณะสงฆ์ควรสร้างโมเดลด้านการเผยแผ่ ให้พระสังฆาธิการน าไปใช้ในการเผยแผ่ 
เพ่ือให้เป็นแนวทางเดียวกันทั่วประเทศ คณะสงฆ์ควรร่วมมือกับส านักงานพุทธศาสนาจังหวัด จัด
อบรมไวยาวัจกรทุกปี ปรับรูปแบบการให้การศึกษาใหม่ โดยอาศัยเทคโนโลยี เหมือนการเรียนของ
โรงเรียนไกลกังวล ออกกฎกระทรวงเพ่ิมเติมเพ่ือเอ้ือต่อการขออนุญาตสร้างวัด การแต่งตั้งเจ้าอาวาส

                                           
๗๕๕สนทนากลุ่มเฉพาะ ผศ. ดร.เติมศักดิ์ ทองอินทร์,  หัวหน้าภาควิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหา

จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วังน้อย,  ๔  พฤศจิกายน  ๒๕๕๙. 
๗๕๖สนทนากลุ่มเฉพาะ นายประสงค์ จักรค า,  ผู้ตรวจราชการส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ, ๔  

พฤศจิกายน  ๒๕๕๙. 
 ๗๕๗สนทนากลุ่มเฉพาะ นายวีระ  ดาวศรี,  ผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการและกิจการคณะสงฆ์ 
ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุรินทร์,  ๔  พฤศจิกายน  ๒๕๕๙. 
 ๗๕๘สนทนากลุ่มเฉพาะ ดร.ประดิษฐ์  ช่ืนบาน,  อาจารย์ประจ ากลุ่มวิชาจิตวิทยาและการแนะแนว 
คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์,  ๔  พฤศจิกายน  ๒๕๕๙.  
 ๗๕๙สนทนากลุ่มเฉพาะ พระเจริญ จิรปุญโญ ดร., นักวิชาการ,  ๔ พฤศจิกายน  ๒๕๕๙. 
 ๗๖๐สนทนากลุ่มเฉพาะ พระศรีธีรพงศ์ (อุดม สารเมธี),  เลขานุการเจ้าคณะภาค ๑๑,  ๔ พฤศจิกายน  
๒๕๕๙. 
 ๗๖๑สนทนากลุ่มเฉพาะ นายวีระ  ดาวศรี,  ผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการและกิจการคณะสงฆ์ 
ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุรินทร์,  ๔  พฤศจิกายน  ๒๕๕๙. 
 ๗๖๒สนทนากลุ่มเฉพาะ ดร.ประดิษฐ์  ช่ืนบาน,  อาจารย์ประจ ากลุ่มวิชาจิตวิทยาและการแนะแนว 
คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์,  ๔  พฤศจิกายน  ๒๕๕๙.  



๓๒๑ 
 

ทุกครั้ง เจ้าคณะจังหวัด ต้องไปมอบตราตั้งที่วัดด้วยตนเอง และก าชับญาติโยมให้เข้าใจในบทบาท
หน้าที่ของเจ้าอาวาส๗๖๓ 
 ๓.๓ ด้านการระงับอธิกรณ์   
  ควรก าหนดให้มีการประชุมการระงับอธิกรณ์ของพระสังฆาธิการในพ้ืนที่เป็นประจ า๗๖๔ 
ควรให้ความส าคัญในการประชุมการระงับอธิกรณ์ทุกครั้ง๗๖๕ ออกกฎระเบียบพิจารณาอธิกรณ์ของ
พระสังฆาธิการโดยค านึงถึงความถูกต้องและเหมาะสมตามพุทธบัญญัติ๗๖๖ จัดอบรมหลักสูตรพระ
สังฆาธิการ ปีละ ๑ ครั้งเป็นอย่างน้อย และพระสังฆาธิการทุกระดับต้องผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรใน
ระดับชั้นนั้น ๆ การระงับอธิกรณ์ทุกครั้ง ต้องแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิหลายฝ่ายเข้าร่วมพิจารณา และ
ประธานคณะกรรมการต้องเป็นผู้ที่ทุกฝ่ายให้ความเคารพนับถือ๗๖๗ 
 ๓.๔ ด้านการแก้ไขข้อขัดข้องของเจ้าคณะต าบล  
 ควรมีหลักสูตรอบรมส าหรับพระสังฆาธิการเป็นประจ าทุกปี เกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจใน
พระธรรมวินัย กฎหมาย กฎระเบียบมหาเถรสมาคมอย่างลึกซึ้ง  รวมทั้งความรู้ความเข้าใจวิชาการ
สมัยใหม่๗๖๘ พระผู้ปกครองที่จะบังคับบัญชาให้พระผู้ใต้บังคับบัญชามีความรักความศรัทธาและยอม
ปฏิบัติ งานตามด้วยความเต็มใจควรน าหลักพรหมวิหาร 4 มาใช้ ในการปฏิบัติ งานให้ เกิด
ประสิทธิภาพ๗๖๙ พระผู้บังคับบัญชาปฏิบัติงานด้วยความจริงใจต่อภาระ ธุระของศาสนา มีความ
โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ ๗๗๐ จัดหลักสูตรอบรมอย่างเข้มข้นแก่พระสังฆาธิการที่ได้รับต าแหน่ง
เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และมีระบบติดตามประเมินผลศักยภาพการปฏิบัติงาน ระบบก ากับ ตรวจสอบ

                                           
      ๗๖๓สนทนากลุ่มเฉพาะ พระมหาบุญเกิด กตเวที ดร., เจ้าอาวาสวัดกทลิวนาราม  อ าเภอกระสัง 

จังหวัดบุรีรัมย์,  ๔  พฤศจิกายน  ๒๕๕๙. 
      ๗๖๔สนทนากลุ่มเฉพาะ นายประสงค์ จักรค า,  ผู้ตรวจราชการส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ, ๔  

พฤศจิกายน  ๒๕๕๙. 
 ๗๖๕สนทนากลุ่มเฉพาะ นายวีระ ดาวศรี,  ผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการและกิจการคณะสงฆ์ 

ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุรินทร์,  ๔  พฤศจิกายน  ๒๕๕๙. 
๗๖๖สนทนากลุ่มเฉพาะ ดร.ประดิษฐ์  ช่ืนบาน,  อาจารย์ประจ ากลุ่มวิชาจิตวิทยาและการแนะแนว 

คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์,  ๔  พฤศจิกายน  ๒๕๕๙. 
๗๖๗สนทนากลุ่มเฉพาะ พระเจริญ จิรปุญโญ ดร., นักวิชาการ,  ๔ พฤศจิกายน  ๒๕๕๙. 
๗๖๘สนทนากลุ่มเฉพาะ พระมหาบุญเกิด กตเวที ดร.,  เจ้าอาวาสวัดกทลิวนาราม อ าเภอกระสัง 

จังหวัดบุรีรัมย์,  ๔  พฤศจิกายน  ๒๕๕๙. 
๗๖๙สนทนากลุ่มเฉพาะ นายประสงค์  จักรค า,  ผู้ตรวจราชการส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ,      

๔  พฤศจิกายน  ๒๕๕๙. 
๗๗๐สนทนากลุ่มเฉพาะ พระครูสังฆรักษ์เกียรติศักดิ์  กิตฺติปญฺโญ ดร.,  ผู้อ านวยการหลักสูตรพุทธ

ศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ วังน้อย,  ๔  พฤศจิกายน  ๒๕๕๙. 



๓๒๒ 
 

และให้ความช่วยเหลือแก่พระสังฆาธิการ ๗๗๑ควรมีคู่มือส าหรับการปฏิบัติงานในการแก้ไขปัญหาข้อ
ข้อง๗๗๒ มีการแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญด้านต่าง ๆ ในชุมชนเป็นที่ปรึกษา๗๗๓ 
 
 ๕. ด้านการควบคุมบังคับบัญชา  
 ควรก าหนดคุณสมบัติของเจ้าคณะอ าเภอ ว่าต้องมีความรู้ความเข้าใจการบริหารงานด้าน
บุคคลหรือมีวุฒิทางการศึกษาที่สอดคล้องกัน๗๗๔ การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานด้านการควบคุม
ร่วมกับคณะสงฆ์หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง๗๗๕ ก าหนดมาตรการการใช้เทคโนโลยี่เหมาะสมส าหรับ
พระสงฆ์ในยุคปัจจุบัน๗๗๖ มีระบบการจัดเก็บข้อมูล ตรวจสอบพระภิกษุที่มาพ านักอาศัยเกี่ยวกับ
หลักฐานการเป็นพระภิกษุสงฆ์๗๗๗ 
 ๖. ด้านการตรวจการและประชุมพระสังฆาธิการ  
  ก าหนดการประชุมตรวจการให้สอดคล้องกับภารกิจของสงฆ์ที่พึงเกิดขึ้นตามแนวปฏิบัติ๗๗๘  
การตรวจการคณะสงฆ์ก าหนดระยะเวลาที่ชัดเจน และก าหนดระเบียบการตรวจการที่ชัดเจน๗๗๙

                                           
๗๗๑การสนทนากลุ่มเฉพาะ พระมหาบุญเกิด กตเวที ดร.,  เจ้าอาวาสวัดกทลิวนาราม  อ าเภอกระสัง 

จังหวัดบุรีรัมย์, ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙. 
๗๗๒สนทนากลุ่มเฉพาะ นายวีระ  ดาวศรี,  ผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการและกิจการคณะสงฆ์ 

ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุรินทร์,  ๔  พฤศจิกายน  ๒๕๕๙. 
๗๗๓สนทนากลุ่มเฉพาะ ผศ. ดร.เติมศักดิ์ ทองอินทร์,  หัวหน้าภาควิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหา

จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วังน้อย,  ๔  พฤศจิกายน  ๒๕๕๙. 
 ๗๗๔สนทนากลุ่มเฉพาะ พระศรีธีรพงศ์ (อุดม สารเมธี),  เลขานุการเจ้าคณะภาค ๑๑,  ๔ พฤศจิกายน  
๒๕๕๙ 
 ๗๗๕สนทนากลุ่มเฉพาะ พระครูสังฆรักษ์เกียรติศักดิ์  กิตฺติปญฺโญ ดร.,  ผู้อ านวยการหลักสูตรพุทธ
ศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ วังน้อย,  ๔  พฤศจิกายน  ๒๕๕๙. 
 ๗๗๖สนทนากลุ่มเฉพาะ พระมหาบุญเกิด กตเวที ดร.,  เจ้าอาวาสวัดกทลิวนาราม อ าเภอกระสัง 
จังหวัดบุรีรัมย์,  ๔  พฤศจิกายน  ๒๕๕๙. 
 ๗๗๗สนทนากลุ่มเฉพาะ พระมหาโชว์ ทสฺสนีโย ดร.,  ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและ
บริการสังคม, อาจารย์ประจ าหลักสูตรบัณฑิตศึกษา, ๔ พฤศจิกายน  ๒๕๕๙. 
 ๗๗๘สนทนากลุ่มเฉพาะ ศ. ดร.บุญทัน ดอกไธสง, ผู้อ านวยการหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎี
บัณฑิต (นานาชาติ)  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,  ๔  พฤศจิกายน  ๒๕๕๙. 
 ๗๗๙สนทนากลุ่มเฉพาะ ผศ. ดร.เติมศักดิ์ ทองอินทร์,  หัวหน้าภาควิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วังน้อย,  ๔  พฤศจิกายน  ๒๕๕๙. 



๓๒๓ 
 

ก าหนดบทลงโทษทางการปฏิบัติงานของพระสังฆาธิการแต่ละระดับให้สอดคล้องกับพระธรรมวินัย๗๘๐ 
มีการรายงานผลการตรวจการส่งคณะสงฆ์ปกครองในระดับชั้นขั้นไป๗๘๑ 
 สรุปผลการสนทนากลุ่ม 
 ผู้วิจัยได้ประมวลผลจากการวิเคราะห์ได้ดังนี้  ผู้เชี่ยวชาญทุกคนต่างให้ความคิดเห็นที่
น่าสนใจยิ่งในการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพระสังฆาธิการระดับอ าเภอ ในเขตการ
ปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๑  โดยจุดหลักส าคัญที่สุดควรเริ่มที่พระสังฆาธิการมีความตระหนักปฏิบัติ
ตามอ านาจหน้าที่ได้อย่างสมบูรณ์ ในขณะเดียวกันในการปฏิบัติงานทั้ง ๖ ด้าน คือ (๑) ด าเนินการ
ปกครองคณะสงฆ์ให้เป็นไปตามพระธรรมวินัย กฎหมาย กฎมหาเถรสมาคม ข้อบังคับ ระเบียบ ค าสั่ง 
มติ ประกาศ พระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช ค าสั่งของผู้บังคับบัญชาเหนือตน  (๒) ควบคุมและ
ส่งเสริมการรักษาความเรียบร้อยดีงาม การศาสนศึกษา การศึกษาสงเคราะห์  การเผยแผ่
พระพุทธศาสนา การสาธารณูปการ และการสาธารณสงเคราะห์ ให้ด าเนินไปด้วยดี  (๓) ระงับ
อธิกรณ์ วินิจฉัยการลงนิคหกรรม วินิจฉัยข้ออุทธรณ์ค าสั่งหรือค าวินิจฉัยชั้นเจ้าคณะต าบล  (๔)  
แก้ไขข้อขัดข้องของเจ้าคณะต าบลให้เป็นไปโดยชอบ  (๕)  ควบคุมบังคับบัญชาเจ้าคณะและเจ้า
อาวาส ตลอดถึงพระภิกษุสามเณรผู้อยู่ในบังคับบัญชาหรืออยู่ในเขตปกครองของตน และชี้แจงแนะน า
การปฏิบัติหน้าที่ของผู้อยู่ในบังคับบัญชา ให้เป็นไปโดยความเรียบร้อย  และ(๖) ตรวจการและประชุม
พระสังฆาธิการในเขตปกครองของตน ควรมีการน าหลักธรรมประยุกต์ใช้หลักอิทธิบาท ๔ เพ่ือการ
ปฏิบัติงานด้านการปกครองของพระสังฆาธิการ ประกอบด้วย  
 ฉันทะ ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน หมายถึง ระดับความรู้สึกในทางบวกหรือทางลบ
ต่อการปฏิบัติงานของพระสังฆาธิการ อันได้แก่ ความพึงพอใจในผู้บังคับบัญชา (supervision) คือ
กลุ่มพระสังฆาธิการระดับต าบลที่อยู่ในการปกครองของเจ้าคณะอ าเภอและรองเจ้าคณะอ าเภอ ได้แก่ 
การที่เจ้าคณะอ าเภอและรองเจ้าคณะอ าเภอเต็มใจเปิดโอกาสให้เจ้าคณะต าบลมีความเป็นอิสระใน
การท างาน๗๘๒ เพราะทุกคนปรารถนาจะมีอิสระในการท างานด้วยตัวเขาเอง โดยเฉพาะกลุ่มพระ
สังฆาธิการที่มีความเชื่อมั่นในตัวเองสูง การบอกทุกอย่างว่าควรท าอย่างไรอาจจะเป็นการท าให้แรงจูง
ในการท างานลดต่ าลงได้๗๘๓ การให้ความรับผิดชอบมากข้ึน และการให้อ านาจเพ่ิมข้ึน การได้เลื่อนขั้น
เลื่อนต าแหน่ง การให้อ านาจและการมอบหมายความรับผิดชอบเป็นเครื่องมือในการจูงใจพระสังฆาธิ

                                           
 ๗๘๐สนทนากลุ่มเฉพาะ นายประสงค์ จักรค า,  ผู้ตรวจราชการส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ,      
๔  พฤศจิกายน  ๒๕๕๙. 
 ๗๘๑สนทนากลุ่มเฉพาะ พระเจริญ จิรปุญโญ ดร., นักวิชาการ,  ๔ พฤศจิกายน  ๒๕๕๙. 
  ๗๘๒สนทนากลุ่มเฉพาะ พระศรีธีรพงศ์ (อุดม สารเมธี),  เลขานุการเจ้าคณะภาค ๑๑,  ๔  พฤศจิกายน  
๒๕๕๙.   
  ๗๘๓สนทนากลุ่มเฉพาะ พระเจริญ จิรปุญโญ ดร.,  นักวิชาการ,  ๔  พฤศจิกายน  ๒๕๕๙.   



๓๒๔ 
 

การในปกครองให้ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยความภาคภูมิใจในต าแหน่งหน้าที่และความ
พึงพอใจในผู้บังคับบัญชา๗๘๔ ความพึงพอใจเพ่ือนร่วมงาน (co-worker) คือ กลุ่มพระสังฆาธิการใน
ระดับอ าเภอที่อยู่ในระดับเดียวกัน ได้แก่ การมีพระสังฆาธิการผู้มีความรู้ความสามารถในการให้ความ
ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และความมีมิตรภาพอันดีต่อกันของพระสังฆาธิการเพ่ือนร่วมงานในองค์กร
สงฆ์ก็เป็นปัจจัยที่ส่งให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น๗๘๕ ความพึงพอใจในสภาพการท างาน
และผลของงาน (work setting and tasks) คือ ผลสะท้อนกลับจากการปฏิบัติงาน ได้แก่ การที่พระ
สังฆาธิการสามารถท างานได้เสร็จสิ้นและประสบความส าเร็จเป็นอย่างดี ความสามารถในการให้
ค าปรึกษาและแก้ปัญหาต่าง ๆ ได้ด้วยดี การรู้จักป้องกันปัญหาที่เกิดขึ้นได้ เมื่อผลงานส าเร็จก่อให้เกิด
ความรู้สึกพึงพอใจในผลส าเร็จของงานนั้น อีกทั้งได้รับการยอมรับนับถือ ไม่ว่าจากผู้บังคับบัญชา จาก
เพ่ือน จากผู้มาขอรับค าปรึกษา หรือจากบุคคลในหน่วยงานองค์กรสงฆ์๗๘๖ การยอมรับนับถือนี้อาจ
อยู่ในรูปของการยกย่องชมเชย แสดงความยินดี การมุทิตาสักการะ การให้ก าลังใจ หรือการแสดงออก
อ่ืนใดที่ท าให้เห็นถึงการยอมรับในความสามารถ เหล่านี้ล้วนเป็นแรงเสริมให้การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพเช่นกัน๗๘๗  
 วิริยะ ความเพียรพยายามในการปฏิบัติงาน ในองค์กรสงฆ์ที่ด าเนินการมาระยะหนึ่งมัก
ประสบปัญหาที่ต้องสร้างบรรยากาศในที่ท างานให้น่าท างาน จากสาเหตุที่ผู้ปกครองเองหรือ
ผู้ใต้บังคับบัญชาขาดความกระตือรือร้นในการท างานบ้าง๗๘๘ เกิดอาการเบื่อหน่ายในการสร้างสรรค์
ผลงาน หรือที่เรียกว่า ไฟตกโดยหาสาเหตุมิได้บ้าง๗๘๙ ซึ่งมีผลกระทบต่อการพัฒนาการปฏิบัติงาน
ความเติบโตขององค์กรสงฆ์ เป็นสิ่งที่พระสังฆาธิการผู้อยู่ในระดับบริหารปกครองทุกรูปจะหลีกเลี่ยง
และนิ่งนอนใจอยู่ไม่ได้ ทั้งนี้เพราะตัวจักรส าคัญที่จะช่วยผลักดันให้เกิดความส าเร็จของงานก็คือ

                                           
 ๗๘๔สนทนากลุ่มเฉพาะ พระมหาโชว์  ทสฺสนีโย ดร.,  ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและ
บริการสังคม, อาจารย์ประจ าหลักสูตรบัณฑิตศึกษา,  ๔  พฤศจิกายน  ๒๕๕๙.   
 ๗๘๕สนทนากลุ่มเฉพาะ พระครูสังฆรักษ์เกียรติศักดิ์ กิตฺติปญฺโญ  ดร.,  ผู้อ านวยการหลักสูตรพุทธ
ศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ วังน้อย,  ๔  พฤศจิกายน  ๒๕๕๙. 
 ๗๘๖สนทนากลุ่มเฉพาะ นายวีระ  ดาวศรี,  ผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการและกิจการคณะสงฆ์ ส านักงาน
พระพุทธศาสนาจังหวัดสุรินทร์,  ๔  พฤศจิกายน  ๒๕๕๙.   
 ๗๘๗สนทนากลุ่มเฉพาะ พระมหาบุญเกิด  กตเวที ดร.,  วัดกทลิวนาราม  ต าบลเมืองไผ่  อ าเภอกระสัง 
จังหวัดบุรีรัมย์,  ๔  พฤศจิกายน  ๒๕๕๙.   
 ๗๘๘สนทนากลุ่มเฉพาะ พระมหาโชว์  ทสฺสนีโย ดร.,  ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและ
บริการสังคม, อาจารย์ประจ าหลักสูตรบัณฑิตศึกษา,  ๔  พฤศจิกายน  ๒๕๕๙.    
 ๗๘๙สนทนากลุ่มเฉพาะ นายประสงค์  จักรค า,  ผู้ตรวจราชการส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ,  ๔ 
พฤศจิกายน ๒๕๕๙.   



๓๒๕ 
 

ผู้ใต้บังคับบัญชาหรือพระสังฆาธิการระดับต าบลนั่นเอง๗๙๐ หากขาดแรงกระตุ้นหรือแรงจูงใจให้เกิดไฟ
ในการท างาน ย่อมเป็นอันตรายต่อองค์กรสงฆ์เป็นอย่างยิ่ง จึงควรที่จะต้องค้นหาเคล็ดลับในการพลิก
ฟ้ืนสถานการณ์ดังกล่าวให้กลับคืนมีชีวิตชีวาดังเดิม โดยการศึกษาวิธีสร้างกลยุทธ์ทั้งเชิงรุกและเชิงรับ
เพ่ือใช้ป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ซ้ าซ้อนขึ้นอีก  พระสังฆาธิการระดับอ าเภอจึงต้องตระหนักตื่นตัวอยู่
เสมอและคิดหาวิธีสร้างแรงกระตุ้นอย่างไรให้ได้รับความร่วมมือในการปฏิบัติงาน  ในการที่องค์กรสงฆ์
จะได้ผลงานที่ดีต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องและการใช้แรงกระตุ้นเพ่ือสร้างความ
ร่วมมืออย่างได้ผล พระสังฆาธิการระดับอ าเภอจึงต้องมีความอดทนอดกลั้น ยอมรับนับถือ และให้
ความส าคัญในตัวผู้ใต้บังคับบัญชา เพ่ือเพ่ิมความมั่นใจในการปฏิบัติงานให้ประสบความส าเร็จและมี
ประสิทธิภาพ๗๙๑ การประสานงาน แจกจ่ายอ านาจให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา๗๙๒ พระสังฆาธิการระดับ
อ าเภอพึงระลึกเสมอว่าอ านาจเป็นเพียงเครื่องมือที่จะน าผลงานมาสู่องค์กรสงฆ์๗๙๓ การเสียสละให้
อ านาจจะช่วยสร้างความกระตือรือร้นและความรู้สึกรับผิดชอบในตัวเองของผู้ใต้บังคับบัญชาได้อย่าง
ดี และท่านเหล่านั้นจะมีพลังอันเต็มเปี่ยมที่จะช่วยปรับปรุงการปฏิบัติงานโดยรวมให้ดีขึ้น หมั่น
ปรับตัว ปรับบทบาทพระสังฆาธิการระดับอ าเภอให้ เป็นผู้สามารถให้การสนับสนุนการตัดสินใจของ
ผู้ใต้บังคับบัญชา และให้ค าปรึกษาแนะน าตามความจ าเป็นกับสถานการณ์ได้ด้วยการมีเหตุผลที่ดี๗๙๔ 
มุ่งมั่นให้ก าลังใจและความจริงใจแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา โดยการให้ความเอาใจใส่อย่างใกล้ชิดและพร้อม
ให้ความช่วยเหลือ สนับสนุนความคิดสร้างสรรค์ จะช่วยสร้างความกระตือรือร้นในการท างานให้แก่
ผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งจะพัฒนาไปเป็นความรู้สึกผูกพันกันในหมู่คณะสงฆ์และต่อพระสังฆาธิการระดับ
อ าเภอ๗๙๕   
 จิตตะ การเอาใจฝักใฝ่ในการปฏิบัติงาน การมีทัศนคติที่ดีต่อการปฏิบัติงาน การเอาใจ
ฝักใฝ่ในการปฏิบัติงาน การสร้างทัศนคติที่ดีต่อการท างานมีส่วนช่วยผลักดันให้เกิดการพัฒนา

                                           
 ๗๙๐ สนทนากลุ่มเฉพาะ พระศรีธีรพงศ์ (อุดม สารเมธี),  เลขานุการเจ้าคณะภาค ๑๑,  ๔ พฤศจิกายน 
๒๕๕๙.   
 ๗๙๑สนทนากลุ่มเฉพาะ พระครูสังฆรักษ์เกียรติศักดิ์ กิตฺติปญฺโญ  ดร.,  ผู้อ านวยการหลักสูตรพุทธ
ศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ วังน้อย,  ๔  พฤศจิกายน  ๒๕๕๙. 
 ๗๙๒สนทนากลุ่มเฉพาะ พระเจริญ  จิรปุญโญ ดร.,  นักวิชาการ,  ๔  พฤศจิกายน  ๒๕๕๙.   
 ๗๙๓สนทนากลุ่มเฉพาะ ผศ.ดร.เติมศักดิ์ ทองอินทร์,  หัวหน้าภาควิชารัฐศาสตร์,  ๔  พฤศจิกายน  
๒๕๕๙.   
 ๗๙๔สนทนากลุ่มเฉพาะ ศ.ดร.บุญทัน  ดอกไธสง,  ผู้อ านวยการหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎี
บัณฑิต (นานาชาติ) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วังน้อย,  ๔  พฤศจิกายน  ๒๕๕๙.   
 ๗๙๕สนทนากลุ่มเฉพาะ นายประสงค์  จักรค า,  ผู้ตรวจราชการส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ,     
๔  พฤศจิกายน  ๒๕๕๙.   



๓๒๖ 
 

ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพระสังฆาธิการได้เป็นอย่างยิ่ง โดยการฝึกผู้ใต้บังคับบัญชาให้มีนิสัย
รักการเรียนรู้การจัดการปัญหาจากการท างานได้ด้วยตนเอง๗๙๖ ซึ่งต้องมีการมอบอ านาจที่ปราศจาก
การควบคุมอย่างแท้จริง  ฝึกให้ละเว้นการกระท าในสิ่งที่ เป็นผลประโยชน์ส่วนตัวมากกกว่า
ผลประโยชน์ของส่วนรวม๗๙๗  ฝึกผู้ใต้บังคับบัญชาให้รู้จักเคารพและยอมรับในความสามารถของ
ตนเองและผู้อ่ืน รู้จักเคารพยอมรับในความส าเร็จหรือความล้มเหลวของตน ตลอดจนมีความเคารพ
ยินดีต่อความส าเร็จและเห็นอกเห็นใจในความล้มเหลวของผู้อื่น๗๙๘ สนับสนุนให้มีการเปิดรับฟังความ
คิดเห็นเชิงสร้างสรรค์จากบุคคลหลาย ๆ ฝ่ายที่เกี่ยวข้อง และให้ความส าคัญต่อการน าความคิด
ดังกล่าวมาใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม๗๙๙ โดยมีการแสดงความชื่นชมต่อผู้เป็นเจ้าของความคิด
ริเริ่มนั้น เพ่ือสร้างความรู้สึกภาคภูมิ ใจในตนเอง และสานต่อความคิดอย่างต่อเนื่อง ปรับ
สภาพแวดล้อมในที่ท างานให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ปฏิบัติงาน เช่น การจัดท าห้องประชุม
ย่อยที่ไม่เป็นทางการให้มีมากเพียงพอ๘๐๐ เพ่ือกระตุ้นการคิดสร้างสรรค์ หรือจัดเวทีแสดงความยก
ย่องชมเชยและให้รางวัลในความคิดสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กรสงฆ์  การควบคุมอารมณ์ใน
การพูดคุยกับเพ่ือนร่วมงาน  ควรพูดดี ๆ ถึงแม้อยากจะดุด่าว่ากล่าวเสียเหลือเกิน เมื่อต้องพูดคุยกัน
เรื่องปัญหาต่าง ๆ โดยเฉพาะถ้าเรื่องที่พูดเป็นปัญหาร้ายแรงต่อองค์กรสงฆ์ด้วยแล้ว แต่การพูดจาไม่ดี
ยิ่งท าให้เรื่องราวร้ายแรงขึ้นไปอีก แทนที่จะพูดว่า “ไม่เข้าท่า ไม่ได้ผลหรอก” ให้พูดว่า “ฉันมีเรื่อง
อยากคุยด้วย ช่วยรับฟังหน่อยนะ” แทนที่จะใช้การดื้อเงียบ คือพูดอ้อมค้อม หรือพูดจาเหน็บแนม 
ลองพูดตรง ๆ ไปเลย ตัวอย่างเช่น อย่าพูดว่า “ท าไมฉันถึงต้องมาเจอปัญหานี้นะ” ให้พูดว่า “ฉัน
ยอมรับว่าไม่พอใจสิ่งที่พระคุณท่านพูดต่อหน้าเพ่ือนร่วมงานฉัน มาพูดคุยกันแบบเปิดอกดีไหม”  ฟัง
ว่าเพ่ือนร่วมงานพูดว่าอะไร๘๐๑   

                                           
 ๗๙๖สนทนากลุ่มเฉพาะ ศ.ดร.บุญทัน  ดอกไธสง,  ผู้อ านวยการหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎี
บัณฑิต (นานาชาติ)  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วังน้อย,  ๔  พฤศจิกายน  ๒๕๕๙. 
 ๗๙๗สนทนากลุ่มเฉพาะ ดร.ประดิษฐ์  ช่ืนบาน อาจารย์ประจ ากลุ่มวิชาจิตวิทยาและการแนะแนว คณะ
ครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์,  ๔  พฤศจิกายน  ๒๕๕๙.   
 ๗๙๘สนทนากลุ่มเฉพาะ พระครูสังฆรักษ์เกียรติศักดิ์ กิตฺติปญฺโญ  ดร.,  ผู้อ านวยการหลักสูตรพุทธ
ศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ วังน้อย,  ๔  พฤศจิกายน  ๒๕๕๙. 
 ๗๙๙สนทนากลุ่มเฉพาะ พระศรีธีรพงศ์ (อดุม สารเมธี),  เลขานุการเจ้าคณะภาค ๑๑,  ๔  พฤศจิกายน  
๒๕๕๙.   
 ๘๐๐สนทนากลุ่มเฉพาะ พระมหาบุญเกิด  กตเวที ดร.,  วัดกทลิวนาราม  ต าบลเมืองไผ่  อ าเภอกระสัง 
จังหวัดบุรีรัมย์,  ๔  พฤศจิกายน  ๒๕๕๙.   
 ๘๐๑สนทนากลุ่มเฉพาะ พระเจริญ  จิรปุญโญ, ดร. นักวิชาการ,  ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙.   



๓๒๗ 
 

 ถึงแม้การพูดคุยกันจะไม่ราบรื่น แต่เราก็ได้พยายามแก้ปัญหาแล้ว ถ้าเราต้องน าเรื่องนี้ขึ้น
ไปที่ฝ่ายบุคคลหรือเจ้านายผู้ปกครอง เราก็สามารถพูดได้ว่าพยายามท างานร่วมกับคนอ่ืนแล้ว แต่ไม่
ส าเร็จ การมีทัศนคติที่ดีต่อการท างานเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้ยาก ถ้าเรากลัวที่จะเข้าไปหาผู้บังคับบัญชา 
อีกทั้งผู้บังคับบัญชาที่ไม่ดีนั้นท าให้เรามีประสิทธิภาพในการท างานลดลง และท าให้เราวิตกกังวล พึง
ตั้งสติเพ่ือให้มีพลังเมื่อต้องเข้าพบผู้บังคับบัญชา จงสุภาพ รู้จักกาลเทศะ และเอาใจเขามาใส่ใจเรา 
อาจพูดว่า “ฉันมีปัญหาด้านการท างาน ขอเข้าพบผู้บังคับบัญชาเพ่ือพูดคุยถึงทางการแก้ปัญหาได้
ไหม”  การพูดตรง ๆ ด้วยความเคารพย าเกรง ให้ใช้ค าพูดที่เน้นค าว่า “ฉันหรือกระผม” อาจพูดว่า 
“ฉันสามารถท างานที่มีความเห็นชัดเจนและเป็นรูปธรรมได้ดีกว่างานที่มีความเห็นกว้าง ๆ 
ผู้บังคับบัญชาจะช่วยให้ค าแนะน าเรื่องรายงานของฉันแบบเจาะจงลงไปมากกว่านี้ได้ไหม ฉันจะได้น า
ค าแนะน านั้นไปใช้เป็นแนวทางในการท างานออกมาให้ดีที่สุด”๘๐๒ การดึงศักยภาพทางความคิด
สร้างสรรค์ของผู้ใต้บังคับบัญชาให้ออกมาถือเป็นหน้าที่ของพระสังฆาธิการระดับอ าเภอที่ต้องใช้
ความสามารถในการกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ของพระสังฆาธิการอย่างได้ผล๘๐๓ โดยมีวิธีการที่ไม่
ยุ่งยากและซับซ้อน ได้แก่ การจัดคนให้เหมาะสมกับงาน และความเชี่ยวชาญของผู้ปฏิบัติ ที่ต้องมี
การศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับพระสังฆาธิการและงานที่ท าอยู่ จึงจะเกิดผลสูงสุดในการใช้ความสามารถที่มี
ในตัวพระสังฆาธิการได้อย่างเต็มที่๘๐๔ การให้อิสระทางความคิด โดยมอบอ านาจการตัดสินใจให้
ผู้ใต้บังคับบัญชา๘๐๕ ในด้านวิธีการกระบวนการท างาน เพ่ือใช้ความเชี่ยวชาญที่มีอยู่พิชิตปัญหาแต่ได้
ผลลัพธ์ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ร่วมกัน การให้ความส าคัญแก่พระสังฆาธิการในทุกระดับอย่างเท่า
เทียมกัน มีการยอมรับในความสามารถที่แตกต่างกันของแต่ละบุคคล และสร้างนิสัยของการรู้จักให้
เกียรติและยอมรับนับถือซึ่งกันและกัน๘๐๖ จะท าให้ไม่บั่นทอนความคิดสร้างสรรค์เมื่อต้องท างาน

                                           
 ๘๐๒สนทนากลุ่มเฉพาะ พระศรีธีรพงศ์ (อุดม สารเมธี),  เลขานุการเจ้าคณะภาค ๑๑,  ๔ พฤศจิกายน 
๒๕๕๙.   
 ๘๐๓สนทนากลุ่มเฉพาะ พระครูสังฆรักษ์เกียรติศักดิ์ กิตฺติปญฺโญ  ดร.,  ผู้อ านวยการหลักสูตรพุทธ
ศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ วังน้อย,  ๔  พฤศจิกายน  ๒๕๕๙.   
 ๘๐๔สนทนากลุ่มเฉพาะ พระมหาโชว์  ทสฺสนีโย ดร.,  ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและ
บริการสังคม, อาจารย์ประจ าหลักสูตรบัณฑิตศึกษา,  ๔  พฤศจิกายน  ๒๕๕๙.   
 ๘๐๕สนทนากลุ่มเฉพาะ พระเจริญ  จิรปุญโญ ดร.,  นักวิชาการ,  ๔  พฤศจิกายน  ๒๕๕๙.   
 ๘๐๖สนทนากลุ่มเฉพาะ พระศรีธีรพงศ์ (อุดม สารเมธี),  เลขานุการเจ้าคณะภาค ๑๑,  ๔  พฤศจิกายน  
๒๕๕๙.   



๓๒๘ 
 

ร่วมกันเป็นทีม ซึ่งการมีสัมพันธภาพที่ดีเอ้ือให้เกิดแรงกระตุ้นต่องาน บรรยากาศในที่ท างานที่เต็มไป
ด้วยความมีชีวิตชีวา๘๐๗  
 จากการที่พระสังฆาธิการได้รับแรงกระตุ้นที่ดีในการท างานขึ้นอยู่กับคุณภาพของ
ความสัมพันธ์  รวมถึงความเชื่อมั่นในตัวพระสังฆาธิการ โดยมีการแสดงความเอาใจใส่ตลอดจนแนะ
แนวทางท่ีช่วยจุดชนวนให้เกิดความคิดสร้างสรรค์แก่พระสังฆาธิการ๘๐๘  
 วิมังสา การใคร่ครวญหาเหตุผลในการปฏิบัติงาน การเอาใจใส่ตรวจสอบการปฏิบัติงาน 
การเอาใจใส่ไตร่ตรองในการปฏิบัติงาน ในประเด็นนี้หมายถึง ความรับผิดชอบต่อหน้าที่การงาน 
(Accountability) ซึ่งเป็นความรับผิดชอบในหน้าที่ของพระสังฆาธิการเอง หมายถึงจิตส านึกและ
ความรับผิดชอบในหน้าที่  โดยเอาใจใส่มุ่งมั่นให้งานที่รับผิดชอบส าเร็จตามวัตถุประสงค์ ร่วม
รับผิดชอบในภารกิจและเป้าหมายของหน่วยงานและองค์กรสงฆ์๘๐๙ โดยสามารถก าหนดระดับความ
รับผิดชอบไว้ คือ ระดับ ๑ developing : มีความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย และพร้อมต่อ
การพัฒนา  ซึ่งพระสังฆาธิการผู้ปกครองต้องมีความสามารถ ความรับผิดชอบ และความพร้อมในการ
ปฏิบัติงาน โดยปฏิบัติงานตามภาระหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายทันก าหนดภายใต้ค าแนะน า๘๑๐ รับรู้
สภาพปัญหาที่เกี่ยวข้องกับงานของตนเอง โดยรายงานอุบัติการณ์ ปัญหา หรือความผิดพลาดส าคัญ
ทุกครั้ง๘๑๑ ระดับ ๒ Performer : มีความตั้งใจปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมาย ซึ่งพระสังฆาธิการ
ผู้ปกครองต้องมีความสามารถและความตั้งใจในการปฏิบัติงาน โดยการปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมายตาม
นโยบายและแผนเสร็จทันเวลาที่ก าหนดด้วยตนเอง๘๑๒ รับรู้สภาพปัญหาที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงาน โดย
เสนอปัญหาให้ผู้บังคับบัญชารับทราบ๘๑๓ วิเคราะห์และแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าที่ ลกระทบต่องาน

                                           
 ๘๐๗สนทนากลุ่มเฉพาะ พระครูสังฆรักษ์เกียรติศักดิ์ กิตฺติปญฺโญ  ดร.,  ผู้อ านวยการหลักสูตรพุทธ
ศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ วังน้อย,  ๔  พฤศจิกายน  ๒๕๕๙.   
 ๘๐๘สนทนากลุ่มเฉพาะ ผศ.ดร.เติมศักดิ์ ทองอินทร์, หัวหน้าภาควิชารัฐศาสตร์,  ๔  พฤศจิกายน  
๒๕๕๙.   
 ๘๐๙สนทนากลุ่มเฉพาะ ศ.ดร.บุญทัน  ดอกไธสง,  ผู้อ านวยการหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎี
บัณฑิต (นานาชาติ)  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วังน้อย,  ๔  พฤศจิกายน  ๒๕๕๙.   
 ๘๑๐สนทนากลุ่มเฉพาะ พระมหาโชว์  ทสฺสนีโย ดร.,  ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและ
บริการสังคม, อาจารย์ประจ าหลักสูตรบัณฑิตศึกษา,  ๔  พฤศจิกายน  ๒๕๕๙.   
 ๘๑๑สนทนากลุ่มเฉพาะ นายวีระ  ดาวศรี,  ผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการและกิจการคณะสงฆ์ ส านักงาน
พระพุทธศาสนาจังหวัดสุรินทร์,  ๔  พฤศจิกายน  ๒๕๕๙.   
 ๘๑๒สนทนากลุ่มเฉพาะ ดร.ประดิษฐ์  ช่ืนบาน,  อาจารย์ประจ ากลุ่มวิชาจิตวิทยาและการแนะแนว 
คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์,  ๔  พฤศจิกายน  ๒๕๕๙.   
 ๘๑๓สนทนากลุ่มเฉพาะ นายประสงค์  จักรค า,  ผู้ตรวจราชการส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ,     
๔  พฤศจิกายน  ๒๕๕๙.   



๓๒๙ 
 

ได้๘๑๔ ระดับ ๓  Achievement : มุ่งมั่นในความส าเร็จของหน่วยงาน ซึ่งพระสังฆาธิการผู้ปกครอง
ต้องมีความสามารถและความมุ่งมั่นในการปฏิบัติงาน วางแผนการด าเนินงานและปฏิบัติจนบรรลุ
วัตถุประสงค์และเป้าหมาย๘๑๕ รับรู้  วิเคราะห์  และประเมินสถานการณ์  สภาพปัญหา และ
สภาพแวดล้อม ทั้งภายในและภายนอก และมีการวางแผนเตรียมรับสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่ าง
เหมาะสม๘๑๖ ระดับ ๔  Role model : เป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติงาน โดยมีพฤติกรรมการ
ปฏิบัติงานที่ดีอย่างสม่ าเสมอจนเป็นที่ยอมรับเป็นแบบอย่าง๘๑๗ พัฒนาและสร้างสรรค์งานที่เป็น
ประโยชน์ต่อองค์กรสงฆ์๘๑๘ ระดับ ๕ Inspire culture : สร้างวัฒนธรรมองค์กรในการปฏิบัติงาน ซึ่ง
พระสังฆาธิการต้องมีความสามารถสร้างวัฒนธรรมองค์กรในการปฏิบัติงานที่ดี สร้างบรรยากาศ 
สนับสนุน  ส่งเสริม  และผลักดันให้บุคลากรมีจิตส านึก และความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ดีในการ
ปฏิบัติงาน๘๑๙    
 นอกจากนี้ ผู้ทรงคุณวุฒิได้เสนอแนะแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน โดย 
น าแนวคิดทฤษฎีมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการปกครองของพระ
สังฆาธิการระดับอ าเภอ  ซึ่งแนวคิดที่สามารถน าไปใช้และประสบความส าเร็จได้ผลดี แล้วมาปรับใช้
เพ่ือช่วยในการปฏิบัติงานให้ส าเร็จได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลตามที่ต้องการ โดยการน า
หลักการวางแผน (Plan) การปฏิบัติงาน (Do) การตรวจสอบ (Check) และการวางมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานหรือการแก้ไขปรับปรุง (Act) ตามแนวทฤษฎีวัฏจักรเดมิ่ง หรือ PDCA มาบูรณาการใช้ใน
การปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น คือ   
 Plan เริ่มต้นจากการก าหนดเป้าหมาย/ส ารวจสถานการณ์ปัจจุบันขององค์กรสงฆ์๘๒๐ 
ศึกษาบริบทสภาพแวดล้อมทางสังคม๘๒๑ก าหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการด าเนินงาน๘๒๒ และ

                                           
 ๘๑๔สนทนากลุ่มเฉพาะ พระเจริญ  จิรปุญโญ ดร.,  นักวิชาการ,  ๔  พฤศจิกายน  ๒๕๕๙.   
 ๘๑๕สนทนากลุ่มเฉพาะ ผศ.ดร.เติมศักดิ์ ทองอินทร์ , หัวหน้าภาควิชารัฐศาสตร์,  ๔  พฤศจิกายน  
๒๕๕๙.   
 ๘๑๖สนทนากลุ่มเฉพาะ ศ.ดร.บุญทัน  ดอกไธสง,  ผู้อ านวยการหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎี
บัณฑิต (นานาชาติ)  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วังน้อย,  ๔  พฤศจิกายน  ๒๕๕๙.   
 ๘๑๗สนทนากลุ่มเฉพาะ พระมหาบุญเกิด  กตเวที ดร.,  วัดกทลิวนาราม  ต าบลเมืองไผ่  อ าเภอกระสัง 
จังหวัดบุรีรัมย์,  ๔  พฤศจิกายน  ๒๕๕๙.   
 ๘๑๘สนทนากลุ่มเฉพาะ พระมหาโชว์  ทสฺสนีโย ดร.,  ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและ
บริการสังคม, อาจารย์ประจ าหลักสูตรบัณฑิตศึกษา,  ๔  พฤศจิกายน  ๒๕๕๙.    
 ๘๑๙สนทนากลุ่มเฉพาะ พระครูสังฆรักษ์เกียรติศักดิ์ กิตฺติปญฺโญ ดร.,  ผู้อ านวยการหลักสูตรพุทธ
ศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ วังน้อย,  ๔  พฤศจิกายน  ๒๕๕๙.   
 ๘๒๐สนทนากลุ่มเฉพาะ พระครูสังฆรักษ์เกียรติศักดิ์ กิตฺติปญฺโญ  ดร.,  ผู้อ านวยการหลักสูตรพุทธ
ศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ วังน้อย,  ๔  พฤศจิกายน  ๒๕๕๙.   



๓๓๐ 
 

ขั้นตอนที่จ าเป็นเพ่ือให้การด าเนินงานเพ่ือบรรลุเป้าหมายในการวางแผนจะต้องท าความเข้าใจกับ
เป้าหมายวัตถุประสงค์ให้ชัดเจน เป้าหมายที่ก าหนดต้องเป็นไปตามนโยบาย วิสัยทัศน์และพันธกิจ 
ขององค์กรเพ่ือก่อให้เกิดการพัฒนาที่เป็นไปในแนวทางเดียวกันทั่วทั้งองค์กร การวางแผนในบางด้าน
อาจจ าเป็นต้องก าหนดมาตรฐาน ของวิธีการท างานหรือ เกณฑ์มาตรฐานต่าง ๆ ไปพร้อมกันด้วย
ข้อก าหนดที่เป็นมาตรฐานนี้ จะช่วยให้การวางแผนมีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น เพราะใช้เป็นเกณฑ์ในการ
ตรวจสอบได้ว่า การปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานที่ได้ระบุไว้ในแผนหรือไม่ จากนั้นจึงก าหนด
โครงสร้างทีมงานและมอบหมายความรับผิดชอบ๘๒๓ ก าหนดขอบข่ายด้านการผลิต เช่น ประสิทธิภาพ
การเผยแผ่ จ านวนสื่อธรรมะ ช่องทางการเผยแผ่ เป็นต้น๘๒๔ และก าหนดขอบข่ายด้านบุคลากร เช่น 
ทัศนคติของพระสังฆาธิการ ความรู้ความเข้าใจต่อช่องทางการสื่อสารสมัยใหม่ เป็นต้น ๘๒๕ ซึ่งควร
ด าเนินการวางแผนด าเนินการทั้งในส่วนของการปรับปรุงและการจัดกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมกิจการ
พระพุทธศาสนา๘๒๖  ส าหรับการด าเนินงานในประเด็นนี้ต้องท าให้ความผันผวนของการด าเนินตาม
แผนงานมีให้น้อยลง ซึ่งท่านที่เป็นพระสังฆาธิการระดับอ าเภอจ าเป็นต้อง Priority งานทุกๆ งาน ต้อง
ก าหนดเป้าหมาย (Purpose) ของแต่ละงานไว้ชัดเจน แล้วจึงท าการวางแผนงาน (Plan) และหาก
ต้องการให้ทีมงานปรับตัวได้เร็ว หัวหน้าทีมจะต้องสอน (Coaching) วิธีคิดให้กับทีมงานด้วย ใน
ขณะเดียวกัน หัวหน้าทีมต้องปรับแผนงานเร็ว เพ่ือที่จะได้น าพาทีมงาน ท างานให้สามารถบรรลุ
เป้าหมายขององค์กรสงฆ์ได้๘๒๗  
 Do เป็นการลงมือปฏิบัติงานตามแผนที่ เราวางไว้  การด าเนินการตามแผนอาจ
ประกอบด้วยการมีโครงสร้างานรองรับ มีวิธีการด าเนินการ มีผู้รับผิดชอบงาน และ มีผลของการ

                                                                                                                         
 ๘๒๑สนทนากลุ่มเฉพาะ ผศ.ดร.เติมศักดิ์  ทองอินทร์ , หัวหน้าภาควิชารัฐศาสตร์,  ๔ พฤศจิกายน  
๒๕๕๙.   
 ๘๒๒สนทนากลุ่มเฉพาะ นายวีระ ดาวศรี,  ผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการและกิจการคณะสงฆ์ ส านักงาน
พระพุทธศาสนาจังหวัดสุรินทร์,  ๔  พฤศจิกายน  ๒๕๕๙.   
 ๘๒๓สนทนากลุ่มเฉพาะ พระศรีธีรพงศ์ (อุดม สารเมธี),  เลขานุการเจ้าคณะภาค ๑๑,  ๔  พฤศจิกายน  
๒๕๕๙.   
 ๘๒๔สนทนากลุ่มเฉพาะ นายประสงค์  จักรค า,  ผู้ตรวจราชการส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ,                
๔  พฤศจิกายน  ๒๕๕๙.   
 ๘๒๕สนทนากลุ่มเฉพาะ พระมหาบุญเกิด  กตเวที ดร.,  วัดกทลิวนาราม  ต าบลเมืองไผ่  อ าเภอกระสัง 
จังหวัดบุรีรัมย์,  ๔  พฤศจิกายน  ๒๕๕๙.   
 ๘๒๖สนทนากลุ่มเฉพาะ พระมหาโชว์  ทสฺสนีโย ดร.,  ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและ
บริการสังคม, อาจารย์ประจ าหลักสูตรบัณฑิตศึกษา,  ๔  พฤศจิกายน  ๒๕๕๙.   
 ๘๒๗สนทนากลุ่มเฉพาะ ศ.ดร.บุญทัน  ดอกไธสง,  ผู้อ านวยการหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎี
บัณฑิต (นานาชาติ) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วังน้อย,  ๔  พฤศจิกายน  ๒๕๕๙.   



๓๓๑ 
 

ด าเนินการ ด าเนินกิจกรรมเพ่ิมผลิตภาพตามแผนงานโดยการปฏิบัติให้เป็นไปตามแผนที่ได้ก าหนดไว้ 
ซึ่งก่อนที่จะปฏิบัติงานใด ๆ จ าเป็นต้องศึกษาข้อมูลและเงื่อนไขต่าง ๆ ของสภาพงานที่เกี่ยวข้อง
เสียก่อน ในกรณีที่เป็นงานประจ าที่เคยปฏิบัติหรือเป็นงานเล็กอาจใช้วิธีการเรียนรู้ ศึกษาค้นคว้าด้วย
ตนเอง แต่ถ้าเป็นงานใหม่หรืองานใหญ่ที่ต้องใช้บุคลากรจ านวนมากอาจต้องจัดให้มีการฝึกอบรม 
ก่อนที่จะปฏิบัติจริงการปฏิบัติจะต้องด าเนินการไปตามแผน วิธีการ และขั้นตอน ที่ได้ก าหนดไว้และ
จะต้องเก็บรวบรวมและบันทึก ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานไว้ด้วยเพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการ
ด าเนินงานในขั้นตอนต่อไป ดังนั้น การด าเนินงานในประเด็นนี้ สิ่งที่ต้องท าในฐานะพระสังฆาธิการ
ระดับอ าเภอ ก็คือ การระมัดระวังในการน าทีม (Directing) ซึ่งจะเกี่ยวข้องกับเรื่องวิธีการสื่อสาร 
(Communication)๘๒๘ การจูงใจให้พระสังฆาธิการในคณะท างานอยากท างาน (Motivation)๘๒๙ 
และพระสังฆาธิการระดับอ าเภอยังต้องท าหน้าที่เป็นที่ปรึกษา (Consulting) ให้กับทีมงานด้วย๘๓๐ 
รวมถึง ต้องมีการจัดก าลังคน และจัดเตรียมทรัพยากรให้เพียงพอต่อการด าเนินงาน (Organizing) ให้
ดี ก่อนที่จะด าเนินการลงมือท า (Do) ๘๓๑   
 Check เป็นขั้นตอนของการประเมินการท างานว่าเป็นไปตามแผนที่วางไว้หรือไม่ หรือมี
เรื่องอะไรปฏิบัติได้ตามแผน มีเรื่องอะไรไม่สามารถปฏิบัติได้ตามแผน หรือปฏิบัติแล้วไม่ได้ผล การ
ตรวจสอบนี้จะท าให้การด าเนินการประสบความส าเร็จตามแผนที่วางไว้ การประเมินแผน อาจ
ประกอบด้วย การประเมินโครงสร้างที่รองรับการด าเนินการ การประเมินขั้นตอนการด าเนินงาน และ
การประเมินผลของการด าเนินงานตามแผนที่ได้ตั้งไว้ติดตามผลการด าเนินงานรายการกิจกรรมและ
เทียบกับเป้าหมายที่ตั้งไว้ ซึ่งอาจมีการสรุปผลการด าเนินงานขององค์กรสงฆ์ในรอบไตรมาส รอบ ๖ 
เดือน หรือรอบปี เป็นกิจกรรมที่มีขึ้นเพ่ือประเมินผลว่ามีการปฏิบัติงานตามแผน หรือไม่มีปัญหา
เกิดขึ้นในระหว่างการปฏิบัติงานหรือไม่ ขั้นตอนนี้มีความส าคัญ เนื่องจากในการด าเนินงานใด ๆ 
มักจะเกิดปัญหาแทรกซ้อนที่ท าให้การด าเนินงานไม่เป็นไปตามแผนอยู่เสมอ ซึ่งเป็นอุปสรรค ต่อ
ประสิทธิภาพและคุณภาพของการท างาน การติดตาม การตรวจสอบ และการประเมินปัญหาจึงเป็น
สิ่งส าคัญที่ต้องกระท าควบคู่ไปกับการด าเนินงาน เพ่ือจะได้ทราบข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการ
ปรับปรุงคุณภาพ ของการด าเนินงานต่อไปในการตรวจสอบ และการประเมินการปฏิบัติงาน จะต้อง

                                           
 ๘๒๘สนทนากลุ่มเฉพาะ พระศรีธีรพงศ์ (อุดม สารเมธี),  เลขานุการเจ้าคณะภาค ๑๑,  ๔  พฤศจิกายน   
๒๕๕๙.   
 ๘๒๙สนทนากลุ่มเฉพาะ พระครูสังฆรักษ์เกียรติศักดิ์ กิตฺติปญฺโญ  ดร.,  ผู้อ านวยการหลักสูตรพุทธ
ศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ วังน้อย,๔  พฤศจิกายน ๒๕๕๙.   
 ๘๓๐สนทนากลุ่มเฉพาะ นายวีระ  ดาวศรี,  ผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการและกิจการคณะสงฆ์ ส านักงาน
พระพุทธศาสนาจังหวัดสุรินทร์,  ๔  พฤศจิกายน  ๒๕๕๙.   
 ๘๓๑สนทนากลุ่มเฉพาะ พระเจริญ  จิรปุญโญ ดร.,  นักวิชาการ,  ๔  พฤศจิกายน  ๒๕๕๙.   



๓๓๒ 
 

ตรวจสอบด้วย ว่าการปฏิบัตินั้น เป็นไปตามมาตรฐานที่ก าหนดไว้หรือไม่ทั้งนี้เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อการ
พัฒนาคุณภาพของงาน ดังนั้น การด าเนินงานในประเด็นนี้ คือ พระสังฆาธิการระดับอ าเภอจะต้อง
เป็นผู้รับรู้ผลของการตรวจสอบงาน (Check) ของวัดในสังกัดทั้งหมด๘๓๒ เพ่ือจะได้ท าการ เป็นผู้
ประสานงาน (Coordinator) น าข้อมูล ไปใช้ในการควบคุม (Control) การด าเนินงานในกิจการของ
สงฆ์ให้ผลงานเป็นตามแผน๘๓๓ และพระสังฆาธิการระดับอ าเภอยังจ าเป็นต้องด าเนินการ ติดตาม การ
ตรวจสอบงาน และควบคุมผลงาน อย่างต่อเนื่อง (Continue) สม่ าเสมอ เพ่ือท าให้พระสังฆาธิการ
ระดับต าบลเห็นถึงความส าคัญของงาน๘๓๔  
 Act เป็นกิจกรรมที่มีขึ้นเพ่ือแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นหลังจากได้ท าการตรวจสอบแล้วการ
ปรับปรุงอาจเป็นการแก้ไขแบบเร่งด่วน เฉพาะหน้า หรือการค้นหาสาเหตุที่แท้จริงของปัญหา เพ่ือ
ป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาซ้ ารอยเดิม การปรับปรุงอาจน าไปสู่การก าหนดมาตรฐานของวิธีการ ท างานที่
ต่างจากเดิมเมื่อมีการด าเนินงานตามวงจร PDCA ในรอบใหม่ข้อมูลที่ได้จากการปรับปรุงจะช่วยให้
การวางแผนมีความสมบูรณ  ์และมีคุณภาพเพ่ิมขึ้นได้ด้วย ดังนั้น การด าเนินงานในประเด็นนี้ คือ กรณี
ที่ท างานไม่ได้เป้าหมาย พระสังฆาธิการระดับอ าเภอจะต้องท าการปรับแผนงาน (Adjust plan)๘๓๕ 
โดยเน้นในประเด็นวิธีการ (How)๘๓๖ และในกรณีที่ท าได้ตามแผนที่ก าหนดไว้ พระสังฆาธิการระดับ
อ าเภอจ าเป็นที่จะต้องท าการสั่งการ (Command) ให้ทุกฝ่าย ตั้งเป้าหมายให้สูงขึ้น เพ่ือที่องค์กรสงฆ์
จะได้พัฒนาต่อไปไม่สิ้นสุด (Action to improvement) ๘๓๗ 
 ประเด็นการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพระสังฆาธิการระดับอ าเภอ ในเขต
ปกครองคณะสงฆ์ ภาค ๑๑  ตามความคาดหวังของผู้เชี่ยวชาญ สรุปได้ดังนี้ 
 ๑. มีการก าหนดสมรรถนะส าหรับพระสังฆาธิการ และวัดสมรรถนะของพระสังฆาธิการ
ที่มาปฏิบัติหน้าที่ด้านการปกครองคณะสงฆ์ 

                                           
 ๘๓๒สนทนากลุ่มเฉพาะ พระมหาโชว์  ทสฺสนีโย ดร.,  ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและ
บริการสังคม, อาจารย์ประจ าหลักสูตรบัณฑิตศึกษา,  ๔  พฤศจิกายน  ๒๕๕๙.   
 ๘๓๓สนทนากลุ่มเฉพาะ ศ.ดร.บุญทัน  ดอกไธสง,  ผู้อ านวยการหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎี
บัณฑิต (นานาชาติ) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วังน้อย,  ๔  พฤศจิกายน  ๒๕๕๙.   
 ๘๓๔สนทนากลุ่มเฉพาะ นายประสงค์  จักรค า,  ผู้ตรวจราชการส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ,    
๔  พฤศจิกายน  ๒๕๕๙.   

     ๘๓๕สนทนากลุ่มเฉพาะ ดร.ประดิษฐ์  ช่ืนบาน, อาจารย์ประจ ากลุ่มวิชาจิตวิทยาและการแนะแนว 
คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์,  ๔  พฤศจิกายน  ๒๕๕๙.   

     ๘๓๖สนทนากลุ่มเฉพาะ ผศ.ดร.เติมศักดิ์ ทองอินทร์, หัวหน้าภาควิชารัฐศาสตร์,  ๔  พฤศจิกายน  
๒๕๕๙.   

     ๘๓๗สนทนากลุ่มเฉพาะ พระเจรญิ  จิรปุญโญ ดร.,  นักวิชาการ,  ๔  พฤศจิกายน  ๒๕๕๙.   



๓๓๓ 
 

 ๒. ก าหนดคุณสมบัติของผู้เป็นพระสังฆาธิการแต่ละระดับ และต้องผ่านการอบรมอย่าง
เข้มข้น  
 ๓. อบรมหลักหลักสูตรการปฏิบัติงานที่จ าเป็นส าหรับพระสังฆาธิการเป็นประจ าทุกเดือน 
 ๔. พระสังฆาธิการต้องตระหนักและเอาใจใส่ในการพัฒนาตนเองให้มีความรู้ความเข้าใจ
การเปลี่ยนแปลงในยุคปัจจุบัน๘๓๘ 
 ๕. มีการวางแผน ก าหนดแผน และท าแผนพัฒนาพระสังฆาธิการแต่ละระดับประจ าปี 
 ๖. ก าหนดโครงสร้างและมีค าอธิบายงาน และตัวชี้วัดผลงานของพระสังฆาธิการแต่ละ
ระดับให้ชัดเจน 
 ๗. มีระบบการติดตามประเมินผลงานในรอบเดือนหรือรอบปีหรือที่คณะสงฆ์ก าหนด๘๓๙ 
 ๘. ก าหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานของคณะสงฆ์ เป็นข้อบังคับท่ีชัดเจน๘๔๐ 
 ๙. ก าหนดหลักเกณฑ์ ขั้นตอน วิธีการการเข้าสู่ต าแหน่งพระสังฆาธิการที่ชัดเจน๘๔๑ 
 ๑๐. ก าหนดต าแหน่งพระสงฆ์ในการดูแลรักษาความสงบเรียบร้อย และมีมาตรการการ
ด าเนินการปกครองที่ชัดเจน๘๔๒ 
 ๑๑. มีหลักสูตรการอบรมพระสงฆ์ที่ท าหน้าที่ในการเผยแผ่พุทธศาสนาให้เป็นแนวปฏิบัติ
เดียวกัน๘๔๓ 
 ๑๒. ฝึกอบรมพระสังฆาธิการด้านการปกครองแต่ละด้านอย่างต่อเนื่อง๘๔๔ 
 ๑๓. มีระบบการคัดเลือกพระสังฆาธิการที่เป็นระบบและสอดคล้องกับพระธรรมวินัย๘๔๕ 

                                           
 ๘๓๘สนทนากลุ่มเฉพาะ ศ. ดร.บุญทัน  ดอกไธสง.  ผู้อ านวยการหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎี
บัณฑิต (นานาชาติ) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,  ๔  พฤศจิกายน  ๒๕๕๙. 
 ๘๓๙สนทนากลุ่มเฉพาะ พระเจริญ จิรปุญโญ ดร., นักวิชาการ, ๔  พฤศจิกายน  ๒๕๕๙. 
 ๘๔๐สนทนากลุ่มเฉพาะ นายประสงค์  จักรค า,  ผู้ตรวจราชการส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ,         
๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙. 
 ๘๔๑สนทนากลุ่มเฉพาะ นายวีระ ดาวศรี,  ผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการและกิจการคณะสงฆ์ 
ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุรินทร์,  ๔  พฤศจิกายน  ๒๕๕๙. 

      ๘๔๒สนทนากลุ่มเฉพาะ พระเจริญ จิรปุญโญ ดร.,  นักวิชาการ,  ๔  พฤศจิกายน  ๒๕๕๙. 
                  ๘๔๓สนทนากลุ่มเฉพาะ พระมหาบุญเกิด กตเวที ดร., เจ้าอาวาสวัดกทลิวนาราม  อ าเภอกระสัง 
จังหวัดบุรีรัมย์,  ๔  พฤศจิกายน  ๒๕๕๙. 

   ๘๔๔สนทนากลุ่มเฉพาะ พระศรีธีรพงศ์ (อุดม สารเมธี),  เลขานุการเจ้าคณะภาค ๑๑,  ๔  พฤศจิกายน 
๒๕๕๙ 

   ๘๔๕สนทนากลุ่มเฉพาะ พระครูสังฆรักษ์เกียรติศักดิ์  กิตฺติปญฺโญ ดร.,  ผู้อ านวยการหลักสูตรพุทธ
ศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ วังน้อย,  ๔  พฤศจิกายน  ๒๕๕๙. 



๓๓๔ 
 

 ๑๔. มีการประเมินติดตาม ผลการปฏิบัติงานแก่พระสังฆาธิการระดับสูงขึ้นไปเป็นประจ า
ทุกเดือน๘๔๖ 
 ๑๕. อบรมไวยาวัจกรณ์ที่ท าหน้าที่การจัดท าบัญชีการเงินของวัด๘๔๗ 
 ๑๖. สร้างแรงจูงใจในการเรียนภาษาบาลีโดยสามารถเทียบวุฒิทางธรรมได้ในระดับที่
สูง๘๔๘ 
 ๑๗. ก าหนดหน่วยงานดูแลรับผิดชอบการเผยแผ่หลักธรรมในระดับอ าเภอ ระดับเขต 
ระดับภาค๘๔๙ 
 ๑๘. จัดให้มีคณะกรรมการวัดที่ดูแลเรื่องการก่อสร้างโดยเฉพาะและก าหนดคุณสมบัติที่
เหมาะสมทั้งด้านวิชาการสมยใหม่และถูกต้องตามหลักพระธรรมวินัย๘๕๐ 
 ๑๙. จัดระเบียบการจัดเก็บเงินของวัดให้ชัดเจน และปฏิบัติตามระเบียบอย่างถูกต้อง
เคร่งครัด๘๕๑ 
 ๒๐. ก าหนดข้อบังคับหรือแนวทางปฏิบัติที่ใช้เกี่ยวกับสาธารณสงเคราะห์โดยตรง๘๕๒ 
 ๒๑. จัดตั้งศูนย์หรือหน่วยงานที่ท าหน้าที่ในการบริหารงานการปกครองคณะสงฆ์ ก าหนด
บทบาทหน้าที่ชัดเจน๘๕๓ 
 ๒๒. มีหน่วยงานดูแลการจัดการทรัพย์สินของวัดที่ เป็นหน่วยงานกลางของแต่ละ
จังหวัด๘๕๔ 

                                           
   ๘๔๖สนทนากลุ่มเฉพาะ พระมหาโชว์  ทสฺสนีโย ดร.,  ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและ

บริการสังคม, อาจารย์ประจ าหลักสูตรบัณฑิตศึกษา,  ๔  พฤศจิกายน  ๒๕๕๙. 
   ๘๔๗สนทนากลุ่มเฉพาะ พระมหาบุญเกิด กตเวที ดร., เจ้าอาวาสวัดกทลิวนาราม  อ าเภอกระสัง 

จังหวัดบุรีรัมย์,  ๔  พฤศจิกายน  ๒๕๕๙. 
   ๘๔๘สนทนากลุ่มเฉพาะ ศ. ดร.บุญทัน  ดอกไธสง,  ผู้อ านวยการหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎี

บัณฑิต (นานาชาติ) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,  ๔  พฤศจิกายน  ๒๕๕๙. 
   ๘๔๙สนทนากลุ่มเฉพาะ ผศ. ดร.เติมศักดิ์  ทองอินทร์,  หัวหน้าภาควิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหา

จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วังน้อย,  ๔  พฤศจิกายน  ๒๕๕๙. 
   ๘๕๐สนทนากลุ่มเฉพาะ นายประสงค์  จักรค า,  ผู้ตรวจราชการส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ,      

๔  พฤศจิกายน  ๒๕๕๙. 
   ๘๕๑สนทนากลุ่มเฉพาะ นายวีระ  ดาวศรี,  ผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการและกิจการคณะสงฆ์ 

ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุรินทร์,  ๔  พฤศจิกายน  ๒๕๕๙. 
   ๘๕๒สนทนากลุ่มเฉพาะ ดร.ประดิษฐ์  ช่ืนบาน,  อาจารย์ประจ ากลุ่มวิชาจิตวิทยาและการแนะแนว 

คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์,  ๔  พฤศจิกายน  ๒๕๕๙.  
                   ๘๕๓สนทนากลุ่มเฉพาะ พระเจริญ  จิรปุญโญ ดร.,  นักวิชาการ,  ๔  พฤศจิกายน  ๒๕๕๙. 



๓๓๕ 
 

 ๒๓. ควรก าหนดตารางให้มีการประชุมการระงับอธิกรณ์ของพระสังฆาธิการในพ้ืนที่เป็น
ประจ า๘๕๕ 
 ๒๔. ตระหนักและให้ความส าคัญในการประชุมการระงับอธิกรณ์ทุกครั้ง๘๕๖ 
 ๒๕. พิจารณาอธิกรณ์ของพระสังฆาธิการโดยค านึงถึงความถูกต้องและเหมาะสมตามพุทธ
บัญญัติและกฎหมายในปัจจุบัน๘๕๗ 
 ๒๖. ก าหนดคุณสมบัติของเจ้าคณะอ าเภอ ว่าต้องมีความรู้ความเข้าใจการบริหารงานด้าน
บุคคลหรือมีวุฒิทางการศึกษาท่ีสอดคล้องกัน๘๕๘ 
 ๒๗. การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานด้านการควบคุมร่วมกับคณะสงฆ์หรือผู้มีส่ วน
เกี่ยวข้อง๘๕๙ 
 ๒๘. ก าหนดมาตรการการใช้เทคโนโลยี่เหมาะสมส าหรับพระสงฆ์ในยุคปัจจุบัน๘๖๐ 
 ๒๙. มีระบบข้อมูลสารสนเทศของพระสังฆาธิการ และพระสงฆ์เพ่ือเป็นข้อมูลในการ
ปฏิบัติงาน๘๖๑ 
 ๓๐. ก าหนดการประชุมตรวจการให้สอดคล้องกับภารกิจของคณะสงฆ์ที่พึงเกิดขึ้นตามแนว
ปฏิบัติก าหนดบทลงโทษทางการปฏิบัติงานของพระสังฆาธิการแต่ละระดับให้สอดคล้องกับพระธรรม
วินัย ๘๖๒ 

                                                                                                                         
 ๘๕๔สนทนากลุ่มเฉพาะ พระศรีธีรพงศ์ (อุดม สารเมธี),  เลขานุการเจ้าคณะภาค ๑๑,  ๔  พฤศจิกายน 
๒๕๕๙ 

      ๘๕๕สนทนากลุ่มเฉพาะ นายประสงค์  จักรค า,  ผู้ตรวจราชการส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ,               
๔  พฤศจิกายน  ๒๕๕๙. 

      ๘๕๖สนทนากลุ่มเฉพาะ นายวีระ  ดาวศรี,  ผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการและกิจการคณะสงฆ์ 
ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุรินทร์,  ๔  พฤศจิกายน  ๒๕๕๙. 

      ๘๕๗สนทนากลุ่มเฉพาะ ดร.ประดิษฐ์  ช่ืนบาน,  อาจารย์ประจ ากลุ่มวิชาจิตวิทยาและการแนะแนว 
คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์,  ๔  พฤศจิกายน  ๒๕๕๙. 
 ๘๕๘สนทนากลุ่มเฉพาะ พระศรีธีรพงศ์ (อุดม สารเมธี),  เลขานุการเจ้าคณะภาค ๑๑,  ๔  พฤศจิกายน  
๒๕๕๙. 
 ๘๕๙สนทนากลุ่มเฉพาะ พระครูสังฆรักษ์เกียรติศักดิ์  กิตฺติปญฺโญ ดร.,  ผู้อ านวยการหลักสูตรพุทธ
ศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ วังน้อย,  ๔  พฤศจิกายน  ๒๕๕๙. 
 ๘๖๐สนทนากลุ่มเฉพาะ พระมหาบุญเกิด กตเวที ดร.,  เจ้าอาวาสวัดกทลิวนาราม  อ าเภอกระสัง 
จังหวัดบุรีรัมย์,  ๔  พฤศจิกายน  ๒๕๕๙. 
 ๘๖๑สนทนากลุ่มเฉพาะ พระมหาโชว์  ทสฺสนีโย ดร.,  ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและ
บริการสังคม, อาจารย์ประจ าหลักสูตรบัณฑิตศึกษา,  ๔  พฤศจิกายน  ๒๕๕๙. 



๓๓๖ 
 

 ๓๑. การตรวจการคณะสงฆ์ก าหนดระยะเวลาที่ชัดเจน และก าหนดระเบียบการตรวจการ
ที่ชัดเจนการรายงานผลการตรวจการส่งคณะสงฆ์ปกครองในระดับชั้นขั้นไป ๘๖๓ 
 จากประเด็นการสนทนากลุ่มเฉพาะตามความคาดหวังของผู้เชี่ยวชาญ สามารถสรุปแนว
ทางการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพระสังฆาธิการระดับอ าเภอ ในเขตการปกครองคณะ
สงฆ์ ภาค ๑๑ ตามหลักอิทธิบาท ๔ และหลัก PDCA ได้ดังนี ้

๑. (Plan) + ฉันทะ  ได้แก่ มีการก าหนดและวัดสมรรถนะส าหรับพระสังฆาธิการที่มาฏิบัติ
หน้าที่ด้านการปกครองคณะสงฆ์  มีการก าหนดคุณสมบัติของผู้เป็นพระสังฆาธิการแต่ละระดับ และ
ต้องผ่านการอบรมอย่างเข้มข้น มีการวางแผน ก าหนดแผน และท าแผนพัฒนาพระสังฆาธิการแต่ละ
ระดับประจ าปี มีการก าหนดหลักเกณฑ์ ขั้นตอน วิธีการการเข้าสู่ต าแหน่งพระสังฆาธิกรที่ชัดเจน มี
การก าหนดต าแหน่งพระสงฆ์ในการดูแลรักษาความสงบเรียบร้อย มีมาตรการการด าเนินการปกครอง
ที่ชัดเจน มีการก าหนดข้อบังคับหรือแนวทางปฏิบัติที่ใช้เกี่ยวกับสาธารณสงเคราะห์โดยตรง มีการ
ก าหนดตารางให้มีการประชุมการระงับอธิกรณ์ของพระสังฆาธิก ารในพ้ืนที่เป็นประจ า มีการ
ก าหนดการประชุมตรวจการให้สอดคล้องกับภารกิจของคณะสงฆ์ที่พึงเกิดขึ้นตามแนวปฏิบัติ  มีการ
ก าหนดบทลงโทษทางการปฏิบัติงานของพระสังฆาธิการแต่ละระดับให้สอดคล้องกับพระธรรมวินัย  

D (Do) + วิริยะ ได้แก่ มีการอบรมหลักหลักสูตรการปฏิบัติงานที่จ าเป็นส าหรับพระสังฆาธิ
การเป็นประจ าทุกเดือน มีการก าหนดโครงสร้างและมีค าอธิบายงาน และตัวชี้วัดผลงานของพระ
สังฆาธิการแต่ละระดับให้ชัดเจน มีหลักสูตรการอบรมพระสงฆ์ที่ท าหน้าที่ในการเผยแผ่พุทธศาสนาให้
เป็นแนวปฏิบัติเดียวกัน มีการฝึกอบรมพระสังฆาธิการด้านการปกครองแต่ละด้านอย่างต่อเนื่อง มีการ
ก าหนดหน่วยงานดูแลรับผิดชอบการเผยแผ่หลักธรรมในระดับอ าเภอ ระดับเขต ระดับภาค  มีการ
อบรมไวยาวัจกรณ์ที่ท าหน้าที่การจัดท าบัญชีการเงินของวัด จัดให้มีคณะกรรมการวัดที่ดูแลเรื่องการ
ก่อสร้างโดยเฉพาะ มีการก าหนดคุณสมบัติที่เหมาะสมทั้งด้านวิชาการสมัยใหม่และถูกต้องตามหลัก
พระธรรมวินัย มีการจัดตั้งศูนย์หรือหน่วยงานที่ท าหน้าที่ในการบริหารงานการปกครองคณะสงฆ์ 
ก าหนดบทบาทหน้าที่ชัดเจน มีหน่วยงานดูแลการจัดการทรัพย์สินของวัดที่เป็นหน่วยงานกลางของแต่
ละจังหวัดพิจารณาอธิกรณ์ของพระสังฆาธิการโดยค านึงถึงความถูกต้องและเหมาะสมตามพุทธบัญญัติ
และกฎหมายในปัจจุบัน การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานด้านการควบคุมร่วมกับคณะสงฆ์หรือผู้มีส่วน
เกี่ยวข้อง 

                                                                                                                         
 ๘๖๒สนทนากลุ่มเฉพาะ ศ. ดร.บุญทัน  ดอกไธสง,  อ านวยการหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎี
บัณฑิต (นานาชาติ) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วังน้อย,  ๔  พฤศจิกายน  ๒๕๕๙. 
 ๘๖๓สนทนากลุ่มเฉพาะ ผศ. ดร.เติมศักดิ์  ทองอินทร์,  หัวหน้าภาควิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วังน้อย,  ๔  พฤศจิกายน  ๒๕๕๙. 



๓๓๗ 
 

C (Check) + จิตตะ ได้แก่ ตระหนักและเอาใจใส่ในการพัฒนาตนเองให้มีความรู้ความเข้าใจ
การเปลี่ยนแปลงในยุคปัจจุบัน ตระหนักและให้ความส าคัญในการประชุมการระงับอธิกรณ์ทุกครั้ง มี
ระบบการติดตามประเมินผลงานในรอบเดือนหรือรอบปีหรือที่คณะสงฆ์ก าหนด มีการประเมินติดตาม
ผลการปฏิบัติงานของพระสังฆาธิการเป็นประจ าทุกเดือน สร้างแรงจูงใจในการเรียนภาษาบาลีโดย
สามารถเทียบวุฒิทางธรรมได้ในระดับท่ีสูง 

A (Act) + วิมังสา ได้แก่ มีการก าหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานของคณะสงฆ์ เป็นข้อบังคับที่
ชัดเจน มีระบบการคัดเลือกพระสังฆาธิการที่เป็นระบบและสอดคล้องกับพระธรรมวินัย  มีการจัด
ระเบียบการจัดเก็บเงินของวัดให้ชัดเจน และปฏิบัติตามระเบียบอย่างถูกต้องเคร่งครัด มีการก าหนด
คุณสมบัติของเจ้าคณะอ าเภอว่าต้องมีความรู้ความเข้าใจการบริหารงานด้านบุคคลหรือมีวุฒิทาง
การศึกษาที่สอดคล้องกัน มีการก าหนดมาตรการการใช้เทคโนโลยี่เหมาะสมส าหรับพระสงฆ์ในยุค
ปัจจุบัน มีระบบข้อมูลสารสนเทศของพระสังฆาธิการ และพระสงฆ์เพ่ือเป็นข้อมูลในการปฏิบัติงาน มี
การตรวจการคณะสงฆ์ก าหนดระยะเวลาที่ชัดเจน และมีการก าหนดระเบียบการตรวจการที่ชัดเจน
การรายงานผลการตรวจการส่งคณะสงฆ์ปกครองในระดับชั้นขั้นไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๓๘ 
 

๔.๔ องค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัย  
การวิจัยเรื่อง “การพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการปกครองของพระสังฆาธิ

การระดับอ าเภอ ในเขตการปกครองคณะสงฆ์ ภาค ๑๑” ผู้วิจัยได้ศึกษาวิจัยหลักการที่เกี่ยวข้องหลัก
พุทธธรรมที่เกี่ยวข้อง แนวคิดทฤษฎีที่เก่ียวข้อง รวมถึงงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ได้ท าการศึกษาวิจัยทั้ง
เชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ การศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพมีการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ทรงคุณวุฒิที่เกี่ยวข้อง 
จ านวน ๒๕ รูป/คน สนทนากลุ่มจากผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 10 รูป/คน และการศึกษาวิจัยเชิงปริมาณ
โดยการแจกแบบสอบถามจ านวน 180 ชุด  จึงได้สรุปองค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัย มีรายละเอียดดังนี้ 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพที่ ๔.๑ องค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัย 
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1. มีแผนปฏิบัติงานของพระสังฆาธิการระดับอ าเภอท่ีชัดเจน 
2. มีการก าหนดช่วงระยะเวลาการด าเนินงานในแต่ละกิจกรรมให้สอดคล้องชัดเจน 
3. มีคณะกรรมการ ตัวแทนระดับต่าง ๆ รับผิดชอบด าเนินการตามแผนงาน 
4. ก าหนดกระบวนการการท างาน รูปแบบ สอดคล้องกับวัฒนธรรมประเพณี 
5. ส่งเสริม สนับสนุนงบประมาณ สร้างขวัญและก าลังใจแกพ่ระสังฆาธิการระดับอ าเภอ 
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บูรณาการการปฏบิัติงานตามหลกัอิทธบิาท 4 กับหลัก PDCA 
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๑. จัดอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน เก่ียวกับแบบอย่างการปฏิบัติงานท่ีดี 
๒. มีการจัดวัสดุ อุปกรณ์ท่ีสนับสนุน รวมท้ังกระตุ้นการท างานอย่างเป็นระบบ 
๓. มีการตรวจสอบ ประเมินทักษะการปฏิบัติงานของพระสังฆาธิการอยา่งสม่ าเสมอ 
๔. วิเคราะห์ ปรับปรุงการปฏิบัติงานท่ีสอดคล้องกับสภาพปัจจุบัน 
๕. ประสานงานขอความร่วมมือจากองค์ภายในและภายนอกในการควบคุมส่งเสริม 

๑. อบรมระเบียบ กฎหมายท่ีเกี่ยวข้องให้กับพระสังฆาธิการ 
๒. มีการจัดอบรมหลักสูตรการระงับอธิกรณ์แก่พระสังฆาธิการทุกระดับ 
๓. มีแผนและเป้าหมายการปฏิบัติงานท่ีชัดเจน 
๔. มีระบบการประเมินศักยภาพการปฏิบัติท่ีเป็นรูปธรรม 
๕. มีระบบการเผยแพร่ข้อมูลขา่วสารท่ีถูกต้อง เป็นระบบสู่สาธารณชน 

๑. อบรมระเบียบการแกไ้ขปญัหาข้อขัดขอ้งตามหลักพระธรรมวินัยและกฎหมาย 
๒. มีหลักการ กระบวนการคดิในการแกป้ัญหาที่ถูกตอ้งตามหลักพระธรรมวินัย 
๓. แก้ไขปัญหาที่ถูกตอ้งตามหลักพระธรรมวินัย เกดิธรรมาภิบาล 
๔. ให้ความรู้หน้าที่ชาวพุทธที่ถกูตอ้งแกพุ่ทธศาสนกิชน 
๕. สร้างเครือข่ายหรอืทีมงานในการแกป้ญัหาของพระสังฆาธิการ 

๑. ก าหนดแนวทางปฏบิัติในการอยู่ร่วมกนัที่ไม่ขัดต่อพระธรรมวินัย 
๒. มีการควบคุมบังคับบัญชาโดยใช้หลักพุทธรรม หรอืธรรมาภิบาล 
๓. มีระบบส่งเสริมสร้างขวัญก าลังใจให้แกพ่ระสังฆาธกิารทีป่ฏิบตัดิี ปฏบิตัิชอบ 
๔. มีการจัดระบบดูแลช่วยในการปฏบิตัิงานแกพ่ระสังฆาธิการ 
๕. พฒันาทกัษะและเทคนคิด้านต่าง ๆ ทีเ่กี่ยวกับการปฏิบตัิงาน 
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๑. มีแผนตรวจการและประชุมคณะสงฆ์ที่ชดัเจน 
๒. อบรมเทคนคิการตรวจและการประชุมอย่างสม่ าเสมอ 
๓. สร้างความตระหนกัในบทบาทหน้าที่ของตนเอง 
๔. ให้ความเคารพความคิดเห็นซ่ึงกันและกัน 
๕. มีการสรปุบนัทกึการตรวจการและการประชุมที่ชัดเจน 6.
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๓๓๙ 
 

 จากแผนภาพที่ ๔.๑ แสดงองค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัย อธิบาย ได้ดังนี ้
 การพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการปกครองของพระสังฆาธิการระดับ
อ าเภอในเขตการปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๑ ประกอบด้วยการด าเนินการด้านการปกครอง การระงับ
อธิกรณ์ การควบคุมบังคับบัญชา การแก้ไขข้อขัดข้อง และการตรวจการคณะสงฆ์ โดยน าหลักพุทธ
ธรรมคืออิทธิบาท ๔  และหลักการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ คือ หลัก PDCA  ประกอบด้วย  
 Plan ก าหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการด าเนินงาน บูรณาการกับฉันทะ ความพึง
พอใจในการปฏิบัติงาน ระดับความรู้สึกในทางบวกหรือทางลบต่อการปฏิบัติงานของพระสังฆาธิการ 
๑) ความพึงพอใจในผู้บังคับบัญชา (supervision) มุ่งถึงการสร้างความพึงพอใจให้เกิดแก่กลุ่มพระ
สังฆาธิการระดับต าบลที่อยู่ในการปกครอง ๒) ความพึงพอใจเพ่ือนร่วมงาน (co-worker) มุ่งกลุ่มพระ
สังฆาธิการในระดับอ าเภอ คือพระสังฆาธิการที่อยู่ในระดับเดียวกัน และ ๓) ความพึงพอใจในสภาพ
การท างานและผลของงาน (work setting and tasks) มุ่งถึงผลสะท้อนกลับจากการปฏิบัติงาน   
 Do ด าเนินกิจกรรมเพ่ิมผลิตภาพตามแผนงาน บูรณาการกับวิริยะ ความขยันหมั่นเพียร
ในภาระหน้าที่ที่ได้รับผิดชอบ โดยการศึกษาวิธีสร้างกลยุทธ์ทั้งเชิงรุกและเชิงรับ เพ่ือใช้ป้องกันไม่ให้
เกิดเหตุการณ์ซ้ าซ้อนขึ้นอีก สรรหาวิธีใช้แรงกระตุ้นอย่างไรให้ได้รับความร่วมมือในการปฏิบัติงาน 
การที่องค์กรสงฆ์จะได้ผลงานที่ดีต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง และการใช้แรงกระตุ้น
เพ่ือสร้างความร่วมมืออย่างได้ผล  
 Check ติดตามผลการด าเนินงานรายการกิจกรรมและเทียบกับเป้าหมายที่ตั้งไว้ บูรณา
การกับจิตตะ การมีทัศนคติที่ดีต่อการปฏิบัติงานการสร้างทัศนคติที่ดีต่อการท างานมีส่วนช่วยผลักใน
ในการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพระสังฆาธิการเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งแนวทางในการ
เสริมสร้างทัศนคติที่ดีนั้นควรหาแนวทางในการสร้างวัฒนธรรมการท างานเป็นทีมที่ยั่งยืน เมื่อสามารถ
สร้างแรงกระตุ้นให้เกิดความร่วมมือและการยอมรับจากหลายฝ่ายได้ส าเร็จแล้ว ย่อมเป็นการง่ายที่จะ
ปลูกฝังวัฒนธรรมองค์กรให้มีการท างานเป็นทีมในทุกระดับขององค์กรสงฆ์ได้อย่างยั่งยืน พระสังฆาธิ
การระดับอ าเภอต้องสามารถริเริ่มให้เกิดสิ่งต่าง ๆ  
 Act วิเคราะห์ผลส าเร็จของกิจกรรม บูรณาการกับวิมังสา การเอาใจใส่ตรวจสอบการ
ปฏิบัติงาน สร้างความรับผิดชอบต่อหน้าที่การงาน (Accountability) ซึ่งเป็นความรับผิดชอบใน
หน้าที่ของพระสังฆาธิการเอง หมายถึง จิตส านึกและความรับผิดชอบในหน้าที่ โดยเอาใจใส่มุ่งมั่นให้
งานที่รับผิดชอบส าเร็จตามวัตถุประสงค์ ร่วมรับผิดชอบในภารกิจและเป้าหมายของหน่วยงานและ
องค์กรสงฆ ์ 
 การพัฒนาประสิทธภาพการปฏิบัติงานด้านการปกครองของพระสังฆาธิการระดับอ าเภอ
ในเขตการปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๑ พระสังฆาธิการต้องปรับกระบวนทัศน์ในการพัฒนาด้วยวิธีการ
เรียนรู้การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โดยน าหลักการและแนวคิดการท างานที่เกิดผลแก่พระสงฆ์



๓๔๐ 
 

มีการบูรณาการระหว่างหลักพุทธธรรม เช่น หลักอิทธิบาท 4 หลักอปริหานิยธรรม หลักมรรค 8 มา
บูรณาการกับหลักทฤษฎีการพัฒนาประสิทธิภาพ เช่นหลัก PDCA ประยุกต์ใช้ให้ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงกับยุคสมัยในปัจจุบัน  ให้พระสังฆาธิการมีทักษะ (Skill) ความรู้(Knowledge) ทัศนคติ
ค่านิยมและความคิดเห็นเกี่ยวกับภาพลักษณ์ขอตนเอง (Self - Concept)บุคลิกประจ าตัวบุคคล 
(Trait) แรงจูงใจหรือแรงขับภายใน (Motive) เพ่ือให้การปฏิบัติงานในหน้าที่เป็นไปอย่างถูกต้องและมี
ประสิทธิภาพ ซึ่งจากการศึกษาผู้วิจัยได้น ามาประยุกต์และก าหนดแนวทางการปฏิบัติงานที่มี
ประสิทธิภาพของพระสังฆาธิการ  โดยใช้หลัก POCCA  ประกอบด้วย   
 P = พร้อมสรรพ (Perfection หรือ Provider) หมายถึง มีการวางแผน มีการจัดท าแผน 
การพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพระสังฆาธิการทุกระดับชั้นในเขตการปกครองคณะสงฆ์
ทุกด้าน เช่น แผนพัฒนาบุคลากรในองค์กรสงฆ์ภาค ๑๑ การส่งเสริมการศึกษาของพระสังฆาธิการ 
การประเมินประสิทธิภาพการท างาน เป็นต้น เพ่ือเป็นแบบอย่างที่ดี มีแผนการพัฒนาแต่ละงานให้
ชัดเจน โดยจัดท าแผนปฏิบัติ แผนพัฒนา แผนยุทธศาสตร์ เพ่ือก าหนดทิศทางในการด าเนินงาน   
 O = ขับเคลื่อน (Operation) หมายถึง มีการจัดการองค์กร ก าหนดโครงสร้างภาระงาน
ต่าง ๆ การจัดองค์กรให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงานโดยค านึงถึงบุคลากรเป็นหลัก จัดแบ่งตาม
ความสามารถที่เป็นจริง มีการก าหนดบทบาทหน้าที่ของแต่ละบุคคลในองค์กรให้ชัดเจน แสดงสาย
การบังคับบังชาเป็นลายลักษณ์อักษร น าสู่การปฏิบัติอย่างจริงจัง สร้างวัฒนธรรมและค่านิยมของ
องค์กรให้เป็นที่ยอมรับของบุคคลในองค์กร และสื่อให้บุคคลภายนอกยอมรับในอัตลักษณ์ขององค์กร 
จัดองค์กรด้านการปกครองโดยมุ่งเน้น ส่งเสริม และสนับสนุนการศึกษาอย่างจริงจัง สรรหาองค์กรที่
จะสนับสนุนเรื่องการศึกษา เพ่ือพัฒนาองค์กร พร้อมทั้งพัฒนาระบบงาน  
 C = เพ่ือนร่วมงาน (Companion หรือ Company) หมายถึง มีการด าเนินงานด้าน
บุคลากร การท างานเป็นทีม  สร้างจุด “โฟกัส” เพ่ือการท างานเป็นทีม หนึ่งในหลาย ๆ สิ่งที่จะท าให้
การท างานเป็นทีม (Teamwork) ประสบความส าเร็จนั้น ทีมงานต้องไม่หลงลืมที่จะสร้างจุด “โฟกัส” 
ให้กับการท างาน เพ่ือให้การท างานเป็นไปอย่างราบรื่น เมื่อคณะสงฆ์เข้าใจทิศทางของการท างาน
อย่างถูกต้องครบถ้วนเหมือนกันแล้ว ก็จะท าให้การท างานง่ายและสะดวกมากขึ้น เพราะเมื่อคณะสงฆ์
รู้ทิศทาง ตลอดจนรู้หน้าที่ว่าจะต้องปฏิบัติงานอย่างไรจึงจะท าให้องค์กรสงฆ์ก้าวไปสู่เป้าหมายได้
อย่างมั่นคง ไม่เพียงแต่การสร้างจุด “โฟกัส” จะช่วยให้การท างานมีจุดมุ่งหมายเท่านั้น แต่การท างาน
อย่างมีจุดโฟกัสยังช่วยท าให้เกิดความรู้สึกร่วม อันจะน าไปสู่ความส าเร็จของการท างานเป็นทีมอีกด้วย 
 C = ประสานส่งเสริม (Coordination) หมายถึง มีการอ านวยการ ประสานสัมพันธ์ 
ส่งเสริมสนับสนุนทุกด้าน  การจัดระเบียบวิธีการท างาน เพ่ือให้งานและเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่าง ๆ ร่วมมือ
ปฏิบัติงานเป็นน้ าหนึ่งใจเดียวกัน ไม่ท าให้งานซ้ าซ้อน ขัดแย้งกัน หรือเหลื่อมล้ ากัน ทั้งนี้เพ่ือให้การ
ด าเนินงานเป็นไปอย่างราบรื่น สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และนโยบายขององค์กรสงฆ์นั้นอย่าง



๓๔๑ 
 

สมานฉันท์และมีประสิทธิภาพ  มีการติดต่อสื่อสารให้เกิดความคิดความเข้าใจในการร่วมมือ
ปฏิบัติงานให้สอดคล้องทั้งเวลาและกิจกรรมที่จะต้องกระท าให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างสมานฉันท์
เพ่ือให้งานด าเนินไปอย่างราบรื่น ไม่เกิดการท างานซ้ าซ้อน ขัดแย้ง หรือเหลื่อมล้ ากัน มีองค์ประกอบ
หลักที่ส าคัญคือ ความร่วมมือซึ่งจะต้องมีความเข้าใจหรือมีการตกลงร่วมกัน มีการระดมความคิด 
วิธีการ เทคนิค การจัดหาทรัพยากรมาสนับสนุนการท างานร่วมกัน เรื่องของจังหวะเวลาซึ่งผู้ที่
ปฏิบัติงานจะต้องมีความรับผิดชอบที่จะท าให้งานนั้นเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด โดยงานที่ท า
จะต้องมีความสอดคล้องกันอย่างเหมาะสม มีการสื่อสารที่ตรงกันอย่างรวดเร็วและราบรื่น รวมทั้งผู้
ประสานจะต้องสามารถท าให้ทุกฝ่ายเข้าร่วมท างานอย่างมีจุดมุ่งหมายเดียวกันตามวัตถุประสงค์ของ
งานที่ก าหนดไว้ โดยก่อนการประสานงานจะต้องก าหนดความต้องการให้ชัดเจนว่าจะประสานงานให้
เกิดอะไรหรือเป็นอย่างไร หรือจะท าให้ได้ผลลัพธ์อย่างไร  
 A = ประเมินปรับปรุง (Assesment) หมายถึง มีการก ากับดูแล ควบคุมตรวจสอบ 
ประเมินผลและปรับปรุงพัฒนา (Act) ในการประเมินปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพระ
สังฆาธิการนั้น มุ่งเน้นไปที่การประเมินระบบสมรรถนะ มี วัตถุประสงค์เพ่ือน ามาใช้วัดระดับ
ความสามารถที่มีอยู่จริงของพระสังฆาธิการระดับอ าเภอ เพ่ือเปรียบเทียบกับระดับของสมรรถนะที่
องค์กรสงฆ์ที่คาดหวังในแต่ละต าแหน่ง ทั้งนี้การประเมินของแต่ละองค์กรสงฆ์นั้นอาจแตกต่างกันไป
ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ในการน าระบบสมรรถนะมาใช้ และความพร้อมของบุคลากร ตลอดจน
ทรัพยากรและเวลา  วิธีการประเมินระบบสมรรถนะอาจจะใช้การประเมินโดยผู้บังคับบัญชา (Boss 
Assessment) ที่ให้ผู้บังคับบัญชาระดับสูงขึ้นไปเป็นผู้ประเมินผู้ใต้บังคับบัญชาฝ่ายเดียวเพราะเชื่อว่า
ผู้บังคับบัญชาจะรู้จักผู้ใต้บังคับบัญชามากที่สุด และต้องรับผิดชอบการท างานของผู้ใต้บังคับบัญชา 
หมายถึง การประเมินตามล าดับชั้นบังคับบัญชาขององค์กรสงฆ์ ได้แก่ เจ้าคณะภาค เจ้าคณะจังหวัด 
เจ้าคณะอ าเภอ เจ้าคณะต าบล และเจ้าอาวาส 
 ซึ่งสามารถแยกอธิบายประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการปกครองของพระสังฆาธิการ
ระดับอ าเภอ ในเขตการปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๑ ได้ดังนี ้
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แผนภาพที่ ๔.๒  ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการด าเนินการปกครอง 
 
 จากแผนภาพ อธิบายได้ว่า ประสิทธภาพการปฏิบัติงานด้านการด าเนินการปกครองของ
พระสังฆาธิการระดับอ าเภอในเขตการปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๑  ต้องมีการก าหนดแผนปฏิบัติงาน
ของพระสังฆาธิการระดับอ าเภอให้ชัดเจน โดยให้มีรูปแบบการเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้เป็นแนว
เดียวกัน มีการวางแผนรวมกัน มีการวางแผนร่วมกัน มีแผนบริหารสงฆ์ ระดับจังหวัด อ าเภอและของ
วัด ก าหนดช่วงระยะเวลาการด าเนินงานในแต่ละกิจกรรมให้สอดคล้องและชัดเจน มีการบูรณาการ
กิจกรรม ต่าง ๆ ระหว่างวัด อ าเภอ และจังหวัดเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุด มีคณะกรรมการและ
ตัวแทนระดับต่าง ๆ คือ วัด อ าเภอ จังหวัด เพื่อจัดความช่วยเหลือ สนับสนุน ประเมินกิจกรรมต่าง ๆ 
เผยแพร่สู่สาธารณชน ก าหนดกระบวนการท างาน รูปแบบ ช่วงระยะเวลาที่ชัดเจน สอดคล้องกับ
วัฒนธรรมประเพณีของสังคม เพื่อให้เกิดฉันทะ วิริยะ จิตตะ วิมังสา อยู่เสมอ ควรจัดให้มีงบประมาณ
สนับสนุน ส่งเสริม ประกาศเกียรติคุณ บุคลากรผู้มีส่วนส่งเสริมการศึกษาให้เจริญรุ่งเรือง 
 
 
 
 
 
 
 

บูรณาการการปฏิบัติงานตามหลักอิทธิบาท 4 กับหลัก PDCA 

1.มีแผนการปฏิบัติงานของพระสงัฆาธิการระดับอ าเภอชัดเจน  

2.มีการก าหนดช่วงระยะเวลาการด าเนินงานในแต่ละกิจกรรม  

3.มีคณะกรรมการ ตัวแทนระดับต่างๆรับผิดชอบด าเนินการตามแผน  

4.ก าหนดกระบวนการการท างาน รูปแบบสอดคล้องวัฒนธรรมประเพณี  

5.ส่งเสรมิ สนับสนุนงบประมาณ สร้างขวัญก าลังใจ  
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แผนภาพที่ ๔.๓  ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการควบคุมและส่งเสริมกิจการคณะสงฆ์ 
 
 จากแผนภาพ อธิบายได้ว่า ประสิทธภาพการปฏิบัติงานด้านการควบคุมและส่งเสริม
กิจการคณะสงฆ์ ของพระสังฆาธิการระดับอ าเภอในเขตการปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๑  พระสังฆาธิ
การที่ปฏิบัติหน้าที่ต้องมีการอบรม สัมมนาในเรื่องที่เกี่ยวข้อง ศึกษาดูงาน เกี่ยวกับกิจการคณะสงฆ์ 
เพ่ือให้เห็นความส าคัญมีความตระหนัก รู้สึกเห็นความส าคัญ และมีความเชื่อมั่น มั่นใจในการ
ปฏิบัติงานกิจการคณะสงฆ์ จัดวัสดุอุปกรณ์ที่สนับสนุนการปฏิบัติงาน รวมทั้งกระตุ้นการท างานอย่าง
เป็นระบบ มีระบบการติดตามดูแลให้ขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงาน จัดให้มีการประเมินตรวจสอบ 
คุณภาพ ประสิทธิภาพของงาน ฝึกทักษะต่าง ๆ ที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงาน การวิเคราะห์ปรับปรุง
การจัดกิจกรรมสอดคล้องกับสภาพปัจจุบัน   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บูรณาการการปฏิบัติงานตามหลักอิทธิบาท 4 กับหลัก PDCA 

1.อบรม สัมมนา ศึกษาดูงานเกี่ยวกับแบบอย่างการปฏิบตัิที่ดี  

2.จัดวสัดุอุปกรณ์ที่สนบัสนุน รวมทั้งกระตุ้นการท างานอย่างเป็นระบบ 

3.มีการตรวจสอบประเมินทักษะการปฏิบัติงานอยา่งสม่ าเสมอ 

4.วิเคราะห์ ปรบัปรุงการปฏิบัติงานท่ีสอดคล้องสภาพปัจจุบัน  

5.ประสานงานขอความร่วมมือจากองค์กรภายนอกในการควบคมุสง่เสริม  กา
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แผนภาพที่ ๔.๔  ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการการระงับอธิกรณ์ 
 
 จากแผนภาพ อธิบายได้ว่า ประสิทธภาพการปฏิบัติงานด้านการระงับอธิกรณ์ของพระ
สังฆาธิการระดับอ าเภอ ในเขตการปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๑  พระสังฆาธิการที่จะท าหน้าที่ในการ
ระงับอธิกรณ์ ต้องศึกษาอบรม ท าความเข้าใจระเบียบ กฏข้อบังคับของสงฆ์ กฎหมายบ้านเมือง 
หลักการ เทคนิควิธีในการระงับอธิกรณ์ ก าหนดหลักสูตรอบรมความรู้ด้านการระงับอธิกรณ์ส าหรับ
พระสังฆาธิการโดยเฉพาะ ก าหนดแผนงานและเป้าหมายการปฏิบัติงานชัดเจน มีระบบการประเมิน
ศักยภาพการปฏิบัติงาน มีการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นจริงและถูกต้องตามพระธรรมวินัยสู่สาธารณชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บูรณาการการปฏิบัติงานตามหลักอิทธิบาท 4 กับหลัก PDCA 

1.อบรมระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องให้กับพระสังฆาธิการ  

2.จัดอบรมหลักสตูรการระงับอธิกรณ์แก่พระสังฆาธิการทุกระดับ 

3.มีแผนและเป้าหมายการปฏิบัติงานท่ีชัดเจน 

4.มีระบบการประเมินศักยภาพการปฏิบัติงานท่ีเป็นรูปธรรม  

5.มีระบบการเผยแพร่ข้อมลูข่าวสารที่ถูกต้องตามหลักธรรมวินัย  
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๓๔๕ 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพที่ ๔.๕ ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านแก้ไขข้อขัดข้องชั้นเจ้าคณะต าบล 
 
 จากแผนภาพ อธิบายได้ว่า การพัฒนาประสิทธภาพการปฏิบัติงานด้านการแก้ไข
ข้อขัดข้องชั้นเจ้าคณะต าบลของพระสังฆาธิการระดับอ าเภอในเขตการปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๑  
พระสังฆาธิการจะต้องศึกษาระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีการแก้ไขปัญหา ให้เป็นไปตามหลักพระธรรมวินัย
และกฎหมายบ้านเมือง จัดล าดับส าคัญของปัญหาที่เกิดขึ้น ก าหนดขั้นตอนการปฏิบัติงานในการ
แก้ปัญหาชัดเจน แก้ไขปัญหาด้วยวิธีการที่ถูกต้องตามหลักพระธรรมวินัยเกิดธรรมาภิบาลกับทุกฝ่าย 
ประสานงานกับฝ่ายบ้านเมืองหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบในการให้ข้อมูลความรู้ ที่ถูกต้องแก่
พุทธศาสนิกชนและประชาชนทั่วไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บูรณาการการปฏิบัติงานตามหลักอิทธิบาท 4 กับหลัก PDCA 

1.อบรมระเบียบการแกไ้ขปัญหาขอ้ขัดข้องตามหลักพระธรรมวินัยและ
กฎหมาย  

2.มีหลักการ กระบวนการคดิในการแก้ไขปัญหาที่ถูกต้องตามหลักธรรม
วินัย 

3.แก้ไขปญัหาที่ถูกต้องตามหลักพระธรรมวินัย เกดิธรรมาภิบาล 

4.ให้ความรู้หน้าท่ีชาวพุทธที่ถูกต้องแก่พุทธศาสนิกชน  

5.สร้างเครือข่ายหรือทีมงานในการแก้ไขปัญหาของพระสังฆาธิการ  
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๓๔๖ 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพที่ ๔.๖  ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการควบคุมบังคับบัญชา 
 
 จากแผนภาพ อธิบายได้ดังนี้ การพัฒนาประสิทธภาพการปฏิบัติงานด้านการควบคุม
บังคับบัญชาของพระสังฆาธิการระดับอ าเภอ ในเขตการปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๑ พระสังฆาธิการ
ต้องก าหนดข้อปฏบัติในการอยู่ร่วมกันที่ไม่ขัดต่อพระธรรมวินัยในเขตปกครอง ใช้หลักธรรมาภิบาลใน
การควบคุมบังคับบัญชา มีระบบส่งเสริมสร้างขวัญและก าลังใจแก่พระสงฆ์ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ 
จดัระบบดูแลช่วยเหลือแก่พระสงฆ์ที่ต้องการความช่วยเหลือในการปฏิบัติงาน ตลอดจนพัฒนาทักษะ
ด้านต่าง ๆ ทั้งทางธรรมและทางโลกให้สามารถรู้เท่าทันโลกปัจจุบัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บูรณาการการปฏิบัติงานตามหลักอิทธิบาท 4 กับหลัก PDCA 

1.ก าหนดแนวทางในการปฏิบัติในการอยู่ร่วมกันท่ีไม่ขัดต่อพระธรรมวินัย  

2.มีการควบคุมบังคับบญัชาโดยใช้หลักพุทธธรรม หรือหลักธรรมาภิบาล 

3.มีระบบส่งเสรมิสร้างขวัญก าลังใจแก่พระสังฆาธิการที่ปฏิบตัิดีปฏบิัติชอบ 

4.มีการจัดระบบดูแลช่วยเหลือในการปฏิบัติงานแก่พระสังฆาธิการ  

5.พัฒนาทักษะและเทคนิคดา้นต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน  
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๓๔๗ 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพที่ ๔.๗ ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการตรวจการคณะสงฆ์และประชุมพระสังฆาธิการ 
 
 จากแผนภาพ อธิบายได้ดังนี้ ด้านการตรวจการและประชุมพระสังฆาธิการ การพัฒนา
ประสิทธภาพการปฏิบัติงานด้านการปกครองของพระสังฆาธิการระดับอ าเภอในเขตการปกครองคณะ
สงฆ์ภาค ๑๑ พระสังฆาธิการต้องมีแผนการด าเนินงานตรวจการและแผนการประชุมคณะสงฆ์ชัดเจน 
ผ่านอบรมเทคนิคการตรวจการและการประชุมแก่พระสังฆาธิการ สร้างความตระหนักในการปฏิบัติ
หน้าที่ตามบทบาทหน้าที่ของตนเองอย่างเต็มที่ ปฏิบัติงานด้วยความตั้งใจ เอาใจใส่ เคารพในความ
คิดเห็นซึ่งกันและกัน มีระบบการรายงานการตรวจการหรือบันทึกการตรวจการหรือการประชุมสงฆ์ที่
ชัดเจน หมั่นพิจารณาตรวจสอบการท างานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

บูรณาการการปฏิบัติงานตามหลักอิทธิบาท 4 กับหลัก PDCA 

๑.มีแผนการตรวจการและประชุมพระสังฆาธิการที่ชัดเจน  

2. อบรมเทคนิคการตรวจการและการประชุมอย่างสม่ าเสมอ 

3.สร้างความตระหนักในบทบาทหน้าที่ของตน 

4.ให้ความเคารพความคิดเห็นซึ่งกันและกัน  

5.มีการสรุปบันทึกการตรวจการและการประชุมสงฆ์ที่ชัดเจน  กา
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บทท่ี ๕ 
สรุป อภิปรายผลและขอ้เสนอแนะ 

   
 การศึกษาเรื่อง “การพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการปกครองของพระ - 
สังฆาธิการระดับอ าเภอ ในเขตการปกครองคณะสงฆ์ ภาค ๑๑” โดยมีวัตถุประสงค์ ๓ ประการ คือ  
๑) เพ่ือศึกษาสภาพปัจจุบัน และปัญหาอุปสรรคการปฏิบัติงานด้านการปกครองของพระสังฆาธิการ
ระดับอ าเภอ ในเขตการปกครองคณะสงฆ์ ภาค ๑๑  ๒) เพ่ือศึกษาหลักพุทธธรรมและทฤษฎีที่
เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้านการปกครองของพระสังฆาธิการ ๓) เพ่ือน าเสนอแนวทางการพัฒนา
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการปกครองของพระสังฆาธิการระดับอ าเภอ ในเขตการปกครอง
คณะสงฆ์ ภาค ๑๑  ผู้วิจัยใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Methods Research)  ระหว่าง
การวิจัยแบบเชิงคุณภาพกับการวิจัยแบบเชิงปริมาณ  การวิจัยแบบเชิงคุณภาพ (Qualitative 
Research) เก็บรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth interview) จากผู้เชี่ยวชาญด้าน
การปฏิบัติงานด้านการปกครองคณะสงฆ์ จ านวน ๒๕ รูปหรือคน  รวมทั้งการสนทนากลุ่ม (Focus 
Group Discussion) ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน ๑๐ รูปหรือคน  และการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative 
Research)  โดยการแจกแบบสอบถาม แก่พระสังฆาธิการระดับอ าเภอ ทั้งเจ้าคณะอ าเภอและรองเจ้า
คณะอ าเภอ ในเขตการปกครองคณะสงฆ์ ภาค ๑๑ จ านวน ๔ จังหวัด ได้แก่  จังหวัดนครราชสีมา  
จังหวัดชัยภูมิ  จังหวัดบุรีรัมย์ และจังหวัดสุรินทร์  จ านวน ๑๘๐ รูป ข้อมูลที่รวบรวมได้น ามา
วิเคราะห์และประมวลผลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางด้านสังคมศาสตร์ในการวิเคราะห์ข้อมูล สิถิตที่
ใช้ คือการแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ผลจากการวิจัยสรุปผล
ข้อมูลได้ตามล าดับต่อไปนี้ 
 ๕.๑ สรุปผลการวิจัย 
 ๕.๒ อภิปรายผล 
 ๕.๓ ข้อเสนอแนะ 
 

๕.๑ สรุปผลการวิจัย 
 ผลการวิจัยเรื่อง “การพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการปกครองของ          
พระสังฆาธิการระดับอ าเภอ ในเขตการปกครองคณะสงฆ์ ภาค ๑๑” ผู้วิจัยจะท าการเสนอผลการวิจัย
โดยตอบค าถามการวิจัยและวัตถุประสงค์ของการวิจัยทั้ง ๓ ข้อ โดยผลการวิจัยสามารถสรุปได้ ดังนี้   
 
 



๓๔๙ 

 

 สรุปผลการวิจัยเชิงคุณภาพ 
 จากการศึกษา การพัฒ นาประสิทธิภาพการปฏิบัติ งานด้านการปกครองของ             
พระสังฆาธิการระดับอ าเภอ ในเขตการปกครองคณะสงฆ์ ภาค ๑๑  สรุปผลการวิจัยได้ดังนี้ 
 ๑. ผลการศึกษาสภาพปัจจุบันและปัญหาอุปสรรคการปฏิบัติงานด้านการปกครองของ
พระสังฆาธิการระดับอ าเภอ ในเขตการปกครองคณะสงฆ์ ภาค ๑๑ ในปัจจุบันพบว่า มีปัญหาด้านการ
ปฏิบัติงานด้านการปกครองทุกด้าน อันเนื่องจากขาดความรู้ความเข้าใจในบทบัญญัติทางวินัยสงฆ์
เกี่ยวกับการระงับอธิกรณ์ด้านต่าง ๆ ท าให้ขาดความน่าเชื่อถือในกระบวนการตัดสิน ในการแก้ไข
ปัญหา ยังขาดผู้ที่มีความเชี่ยวชาญโดยเฉพาะ และยังขาดทักษะและเทคนิคในการให้ค าปรึกษาการ
แก้ไขปัญหาข้อขัดข้องที่เกิดขึ้น นอกจากนั้นยังมีปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพ คือ อายุของผู้ปฏิบัติ
หน้าที่ ปัญหาสุขภาพ ขาดความรู้ความเข้าใจในบทบัญญ ติทางวินัยสงฆ์อย่างถ่องแท้ ขาดทักษะและ
เทคนิคเฉพาะด้าน และผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม พบว่า สภาพการปฏิบัติงานด้านการ
ปกครองของพระสังฆาธิการระดับอ าเภอ ในเขตการปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๑  โดยภาพรวมมี
ประสิทธิภาพอยู่ในระดับมาก ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ ด้านการระงับอธิกรณ์ชั้นเจ้าคณะต าบล 
รองลงมาคือ ด้านการแก้ไขข้อขัดข้องชั้นเจ้าคณะต าบล  ด้านการควบคุมบังคับบัญชาคณะสงฆ์   ด้าน
การควบคุมและส่งเสริมกิจการคณะสงฆ์   ด้านการตรวจการคณะสงฆ์และประชุมพระสังฆาธิการ   
และด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ ด้านการด าเนินการปกครองคณะสงฆ์   
 ๒. ผลการศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและหลักพุทธธรรม ส าหรับการพัฒนาประสิทธิภาพ    
การปฏิบัติงานด้านการปกครองของพระสังฆาธิการระดับอ าเภอ ในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๑  
จากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญและความคิดเห็นของเจ้าคณะอ าเภอ เจ้าคณะต าบล พบว่า     
พระสังฆาธิการมีการน าหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติหน้าที่ด้านการ
ปกครองเพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานได้บรรลุผลตามภารกิจหน้าที่ทุกด้านและตามที่คณะสงฆ์มอบหมาย  
เช่น  สติสัมปชัญญะ  อริยสัจ ๔  ปฏิจจสมุปบาทธรรม  อปริหานิยธรรม  พรหมวิหาร ๔  สังคหวัตถุ 
๔  และ อิทธิบาท ๔  เป็นต้น  และจากการรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์ของผู้วิจัย พบว่า พระ
สังฆาธิการมีการน าหลักอิทธิบาท ๔ มาปรับประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานด้านการปกครองมากที่สุด 
ในการวิจัยครั้งนี้จึงอธิบายเฉพาะหลักอิทธิบาท ๔ กับการปฏิบัติงานด้านการปกครองให้เห็นถึง
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการปกครองของพระสังฆาธิการระดับอ าเภอ ในเขตการปกครอง
คณะสงฆ์ ภาค ๑๑ ที่เกิดจากการใช้หลักอิทธิบาท ๔ ในการปฏิบัติงาน   
 ส่วนหลักทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาการปฏิบัติงานด้านการปกครอง แนวคิดและ
ทฤษฎีที่สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการปกครองของพระ
สังฆาธิการระดับอ าเภอ คือ ทฤษฎีการพัฒนาตามขั้นตอน (Linear-stages theory)  ต้องมีการ
เปลี่ยนแปลงโครงสรางใหม่ตามแนวทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงทางโครงสราง (Structural-change 
models)  ต้องพ่ึงพาปัจจัยภายนอกที่ทันสมัยตามแนวทฤษฎีพ่ึงพาระหวางประเทศ (International-
Dependence Revolution) ต้ อ งป รับ ป รุ งก ารผลิ ต มากขึ้ น ต ามแน วท ฤษ ฎี เส รีนิ ยม ให ม
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(Neoclassical Counterrevolution)  และต้องพัฒนาความเจริญเติบโตใหม่ ๆ ตามแนวทฤษฎีความ
เจริญเติบโตแนวใหม (New Growth Theory) ที่เน้นการเจริญเติบโตจากภายใน (Endogenous 
growth theory) และเนนการเติบโตที่ยั่งยืน (Sustainable growth) เนนการใชทรัพยากรภายใน
และเนนการพัฒนาทุนมนุษย (Human capital)  
 ทฤษฎีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน สามารถน าแนวคิดแนวการปฏิบัติที่เคยมีผู้น าไปใช้
และประสบความส าเร็จได้ผลดีมาปรับใช้เพ่ือช่วยในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและมี
ประสิทธิผลตามที่ต้องการ เช่น การจัดการองค์การด้านโครงสร้าง ผู้ปฏิบัติ และความเป็นผู้น าตาม
แนวทฤษฎีการบริหารแบบราชการของ Max Weber  การเน้นความมีพันธะผูกพันกับองค์การ 
การบูรณาการความพยายามในการปรับปรุงคุณภาพเพ่ือบรรลุจุดหมายขององค์การ และการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานตามแนวทฤษฎีการบริหารคุณภาพโดยรวม (total quality management 
: TQM)  การให้ความส าคัญกับคนหรือผู้ปฏิบัติงาน โดยเฉพาะด้านจิตใจและความพอใจในการท างาน
ของมนุษย์ตามแนวทฤษฎีมนุษยสัมพันธ์ (Human Relations) และการน าหลักการวางแผน (Plan) 
การปฏิบัติงาน (Do) การตรวจสอบ (Check) และการวางมาตรฐานการปฏิบัติงานหรือการแก้ไข
ปรับปรุง (Action) ตามแนวทฤษฎีวัฏจักรเดมิ่ง หรือ PDCA มาใช้ในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น จากการศึกษาครั้งนี้พบว่า ทฤษฎีที่สามารถน ามาประยุกต์กับการปฏิบัติงานด้านการปกครอง
คณะสงฆ์ให้เกิดประสิทธิภาพ คือ ทฤษฎีวัฏจักรเดิ่มหรือ PDCA 
 สรุปทฤษฎีและหลักธรรมที่เหมาะสมในการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพระ
สังฆาธิการระดับอ าเภอในเขตการปกครองภาค ๑๑ คือ ทฤษฎีวัฏจักรเดิ่มหรือ PDCA และหลักธรรม 
คือ หลักอิทธิบาท ๔ มาบูรณาการในการพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพระสังฆาธิการ
ระดับอ าเภอ ท าให้สามารถปฏิบัติงานด้านการปกครองระดับพระสังฆาธิการมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผลได้อย่างดี อันเป็นประโยชน์ต่อคณะสงฆ์ทั้งในระดับภูมิภาคและส่วนกลาง 

๓. แนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการปกครองของพระสังฆาธิการ
ระดับอ าเภอ ในเขตการปกครองคณะสงฆ์ ภาค ๑๑ 

การพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพระสังฆาธิการระดับอ าเภอ ในเขตการ
ปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๑  ด้วยหลักอิทธิบาท 4 และหลัก PDCA จะท าให้การปฏิบัติงานด้านการ
ปกครองของพระสังฆาธิการระดับอ าเภอเกิดประสิทธิภาพ เพราะจะท าให้ผู้ปฏิบัติมีการวางแผน มี
เป้าหมาย มีแผนงาน กระบวนการ และทุกการวางแผน ล้วนมาจากความพอใจในการปฏิบัติงานใน
หน้าที่ของตนเอง  พยายามปฏิบัติงานท าความเข้าใจในงาน ท าตามแผนงานที่วางไว้ ลงมือปฏิบัติ
อย่างต่อเนื่อง การตรวจสอบ ติดตามผลและความก้าวหน้าของงานเก็บสถิติเพ่ือเป็นข้อมูลในการ
ประเมิน และเปรียบเทียบกับแผนงานที่วางไว้ และน าผลการปฏิบัติงานพร้อมข้อมูลสถิติมาประเมิน
หาเหตุและผลแห่งความส าเร็จและเกิดประสิทธิภาพของงาน 

 



๓๕๑ 

 

 ด้านการด าเนินการปกครอง  ต้องมีการก าหนดแผนปฏิบัติงานของพระสังฆาธิการระดับ
อ าเภอให้ชัดเจน โดยให้มีรูปแบบการเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้เป็นแนวเดียวกัน มีการวางแผนรวมกัน 
มีการวางแผนร่วมกัน มีแผนบริหารสงฆ์ ระดับจังหวัด อ าเภอและของวัด ก าหนดช่วงระยะเวลาการ
ด าเนินงานในแต่ละกิจกรรมให้สอดคล้องและชัดเจน มีการบูรณาการกิจกรรม ต่าง ๆ ระหว่างวัด 
อ าเภอ และจังหวัดเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุด มีคณะกรรมการและตัวแทนระดับต่าง ๆ คือ วัด อ าเภอ 
จังหวัด เพ่ือจัดความช่วยเหลือ สนับสนุน ประเมินกิจกรรมต่าง ๆ เผยแพร่สู่สาธารณชน ก าหนด
กระบวนการท างาน รูปแบบ ช่วงระยะเวลาที่ชัดเจน สอดคล้องกับวัฒนธรรมประเพณีของสังคม 
เพ่ือให้เกิดฉันทะ วิริยะ จิตตะ วิมังสา อยู่เสมอ ควรจัดให้มีงบประมาณสนับสนุน ส่งเสริม ประกาศ
เกียรติคุณ บุคลากรผู้มีส่วนส่งเสริมการศึกษาให้เจริญรุ่งเรือง 
 ด้านการควบคุมและส่งเสริมกิจการคณะสงฆ์ พระสังฆาธิการที่ปฏิบัติหน้าที่ต้องมีการ
อบรม สัมมนาในเรื่องที่เกี่ยวข้อง ศึกษาดูงาน เกี่ยวกับกิจการคณะสงฆ์ เพื่อให้เห็นความส าคัญมีความ
ตระหนัก รู้สึกเห็นความส าคัญ และมีความเชื่อมั่น มั่นใจในการปฏิบัติงานกิจการคณะสงฆ์ จัดวัสดุ
อุปกรณ์ที่สนับสนุนการปฏิบัติงาน รวมทั้งกระตุ้นการท างานอย่างเป็นระบบ มีระบบการติดตามดูแล
ให้ขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงาน จัดให้มีการประเมินตรวจสอบ คุณภาพ ประสิทธิภาพของงาน ฝึก
ทักษะต่าง ๆ ที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงาน การวิเคราะห์ปรับปรุงการจัดกิจกรรมสอดคล้องกับ
สภาพปัจจุบัน   
 ด้านการระงับอธิกรณ์ พระสังฆาธิการที่จะท าหน้าที่ในการระงับอธิการ ต้องศึกษาอบรม 
ท าความเข้าใจระเบียบ กฏข้อบังคับของสงฆ์ กฎหมายบ้านเมือง หลักการ เทคนิควิธีในการระงับ
อธิกรณ์ ก าหนดหลักสูตรอบรมความรู้ด้านการระงับอธิกรณ์ส าหรับพระสังฆาธิการโดยเฉพาะ ก าหนด
แผนงานและเป้าหมายการปฏิบัติงานชัดเจน มีระบบการประเมินศักยภาพการปฏิบัติงาน มีการ
เผยแพร่ข้อมูลที่เป็นจริงและถูกต้องตามพระธรรมวินัยสู่สาธารณชน 
 ด้านการแก้ไขข้อขัดข้อง พระสังฆาธิการจะต้องศึกษาระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีการแก้ไข
ปัญหา ให้เป็นไปตามหลักพระธรรมวินัยและกฎหมายบ้านเมือง จัดล าดับส าคัญของปัญหาที่เกิดขึ้น 
ก าหนดขั้นตอนการปฏิบัติงานในการแก้ปัญหาชัดเจน แก้ไขปัญหาด้วยวิธีการที่ถูกต้องตามหลักพระ
ธรรมวินัยเกิดธรรมาภิบาลกับทุกฝ่าย ประสานงานกับฝ่ายบ้านเมืองหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบในการ
ให้ข้อมูลความรู้ที่ถูกต้องแก่พุทธศาสนิกชนและประชาชนทั่วไป 
 ด้านการควบคุมบังคับบัญชา พระสังฆาธิการต้องก าหนดข้อปฏบัติในการอยู่ร่วมกันที่ไม่
ขัดต่อพระธรรมวินัยในเขตปกครอง ใช้หลักธรรมาภิบาลในการควบคุมบังคับบัญชา มีระบบส่งเสริม
สร้างขวัญและก าลังใจแก่พระสงฆ์ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ จัดระบบดูแลช่วยเหลือแก่พระสงฆ์ที่ต้องการ
ความช่วยเหลือในการปฏิบัติงาน ตลอดจนพัฒนาทักษะด้านต่าง ๆ ทั้งทางธรรมและทางโลกให้
สามารถรู้เท่าทันโลกปัจจุบัน 
 ด้านการตรวจการและประชุมคณะสงฆ์ พระสังฆาธิการต้องมีแผนการด าเนินงานตรวจ
การและแผนการประชุมคณะสงฆ์ชัดเจน ผ่านอบรมเทคนิคการตรวจการและการประชุมส าหรับพระ
สังฆาธิการ สร้างความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่ตามบทบาทหน้าที่ของตนเองอย่างเต็มที่ 
ปฏิบัติงานด้วยความตั้งใจ เอาใจใส่ เคารพในความคิดเห็นซึ่งกันและกัน มีระบบการรายงานการตรวจ
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การหรือบันทึกการตรวจการหรือการประชุมสงฆ์ที่ชัดเจน หมั่นพิจารณาตรวจสอบการท างานให้
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
 สรุปผลการวิจัยเชิงปริมาณ 
 1. สถานภาพทั่วไป 
 พระสังฆาธิการผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่อายุระหว่าง ๔๑-๕๐ ปี จ านวน ๖๔ รูป คิด
เป็นร้อยละ ๓๕.๕๖  มีพรรษา ๒๑ พรรษาขึ้นไป จ านวน ๑๐๘  รูป คิดเป็นร้อยละ  ๖๐.๐๐  
ระยะเวลาในการด ารงต าแหน่ง  ๑๐ ปี ขึ้นไป จ านวน 111 รูปคิดเป็นร้อยละ  ๖๑.๖๗  วุฒิ
การศึกษานักธรรมชั้นเอก จ านวน  ๑๘๐ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ วุฒิการศึกษาบาลี เปรียญธรรม ๔-๖ 
ประโยค จ านวน ๙๙ รูป คิดเป็นร้อยละ  ๕๕.๐๐ วุฒิการศึกษาสามัญปริญญาตรี จ านวน  ๑๐๗ รูป 
คิดเป็นร้อยละ  ๕๙.๔๔   
 ๒. สภาพการปฏิบัติงานด้านการปกครองของพระสังฆาธิการระดับอ าเภอ ในเขตการ
ปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๑  โดยภาพรวมมีประสิทธิภาพอยู่ในระดับมาก ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด
คือ ด้านการระงับอธิกรณ์  รองลงมาคือ  ด้านการแก้ไขข้อขัดข้องชั้นเจ้าคณะต าบล ด้านการควบคุม
บังคับบัญชาคณะสงฆ์ ด้านการควบคุมและส่งเสริมกิจการคณะสงฆ์ ด้านการตรวจการคณะสงฆ์และ
ประชุมพระสังฆาธิการ และด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ ด้านการด าเนินการปกครองคณะสงฆ์   
 ด้านการด าเนินการปกครอง  โดยภาพรวมมีประสิทธิภาพอยู่ในระดับมาก ข้อที่มีค่าเฉลี่ย
มากที่สุดคือ ด าเนินการปกครองคณะสงฆ์ให้เป็นไปตามพระธรรมวินัยด้วยความเรียบร้อย รองลงมา
คือ ด าเนินการปกครองคณะสงฆ์ให้เป็นไปตามข้อบังคับ และระเบียบด้วยความเรียบร้อย  น้อยที่สุด
คือ  ด าเนินการปกครองคณะสงฆ์ให้เป็นไปตามค าสั่งผู้บังคับบัญชาเหนือตนด้วยความเรียบร้อย    
 ด้านการควบคุมและส่งเสริมกิจการคณะสงฆ์  โดยภาพรวมมีประสิทธิภาพอยู่ในระดับ
มาก ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ ควบคุมและส่งเสริมการรักษาความเรียบร้อยดีงามให้ด าเนินไปด้วยดี  
รองลงมาคือ  ควบคุมและส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้ด าเนินไปด้วยดี  น้อยที่สุดคือ  
ควบคุมและส่งเสริมการศึกษาสงเคราะห์ให้ด าเนินไปด้วยดี    
 ด้านการระงับอธิกรณ์  โดยภาพรวมมีประสิทธิภาพอยู่ในระดับมากที่สุด  ข้อที่มีค่าเฉลี่ย
มากที่สุดคือ  การด าเนินการวินิจฉัยการลงนิคหกรรม วินิจฉัยข้ออุทธรณ์ค าสั่งหรือค าวินิจฉัยชั้นเจ้า
คณะต าบล  รองลงมาคือ การลงมติเพ่ือวินิจฉัยการลงนิคหกรรม วินิจฉัยข้ออุทธรณ์ค าสั่งหรือค า
วินิจฉัยชั้นเจ้าคณะต าบล  น้อยที่สุดคือ การรับเรื่องร้องเรียนเพ่ือวินิจฉัยการลงนิคหกรรม วินิจฉัยข้อ
อุทธรณ์ค าสั่งหรือค าวินิจฉัยชั้นเจ้าคณะต าบล    
 ด้านการแก้ไขข้อขัดข้องชั้นเจ้าคณะต าบล โดยภาพรวมมีประสิทธิภาพอยู่ในระดับมาก  
ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ  ช่วยแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องในการควบคุมบังคับบัญชาเจ้าอาวาสและ
พระภิกษุสามเณรของเจ้าคณะต าบลให้เป็นไปโดยชอบ  รองลงมาคือ  ช่วยแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องใน
การควบคุมและส่งเสริมกิจการคณะสงฆ์ของเจ้าคณะต าบลให้เป็นไปโดยชอบ  น้อยที่สุดคือ  ช่วย
แก้ไขปัญหาข้อขัดข้องในการในช่วยแก้ปัญหาระดับวัดของเจ้าคณะต าบลให้เป็นไปโดยชอบ   
 ด้านการควบคุมบังคับบัญชาคณะสงฆ์  โดยภาพรวมมีประสิทธิภาพอยู่ในระดับมาก  ข้อที่
มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ  สามารถควบคุมบังคับบัญชาเจ้าคณะต าบลผู้อยู่ในบังคับบัญชาในเขตปกครอง
ของตนให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  รองลงมาคือ  สามารถชี้แจงแนะน าการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้า
คณะต าบลผู้อยู่ในบังคับบัญชาในเขตปกครองของตนให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  น้อยที่สุดคือ  



๓๕๓ 

 

สามารถชี้แจงแนะน าการปฏิบัติหน้าที่ของพระภิกษุสามเณรผู้อยู่ในบังคับบัญชาในเขตปกครองของ
ตนให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย    
 ด้านการตรวจการคณะสงฆ์และประชุมพระสังฆาธิการ  โดยภาพรวมมีประสิทธิภาพอยู่ใน
ระดับมาก  ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ  วางแผนการตรวจการและประชุมพระสังฆาธิการในเขต
ปกครองของตนให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  รองลงมาคือ  ด าเนินการตรวจการคณะสงฆ์ในเขต
ปกครองของตนให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  น้อยที่สุดคือ  ด าเนินการประชุมพระสังฆาธิการในเขต
ปกครองของตนให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย   
 ๓. การน าหลักอิทธิบาท ๔ มาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานด้านการปกครองของ           
พระสังฆาธิการระดับอ าเภอ ในเขตการปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๑ 
 การน าหลักอิทธิบาท ๔  มาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานด้านการปกครองของพระสังฆาธิ
การระดับอ าเภอ ในเขตการปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๑  โดยภาพรวมมีประสิทธิภาพอยู่ในระดับมาก 
ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ ด้านวิมังสา (การใคร่ครวญหาเหตุผลในการปฏิบัติงาน) รองลงมาคือ  
ด้านจิตตะ (การเอาใจฝักใฝ่ในการปฏิบัติงาน) น้อยที่สุดคือ  ด้านวิริยะ (ความเพียรพยายามในการ
ปฏิบัติงาน)  
 ด้านฉันทะ (ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน)  โดยภาพรวมมีประสิทธิภาพอยู่ในระดับ
มาก ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ พร้อมที่จะให้ค าปรึกษาและร่วมแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องของเจ้าคณะ
ต าบลได้ทุกโอกาส  รองลงมาคือ  ยินดีประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีของเจ้าคณะต าบล เจ้าอาวาส 
และพระภิกษุสามเณรในการควบคุมบังคับบัญชา ชี้แจงแนะน าการปฏิบัติหน้าที่ของตนให้ถูกต้อง
สมบูรณ์ น้อยที่สุดคือ  พร้อมที่จะรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ระงับอธิกรณ์ชั้นเจ้าคณะต าบลให้
เป็นไปด้วยความเรียบร้อยอย่างบริสุทธิ์ยุติธรรม   
 ด้านวิริยะ (ความเพียรพยายามในการปฏิบัติงาน)  โดยภาพรวมมีประสิทธิภาพอยู่ในระดับ
มาก ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ ศึกษาและได้รับการฝึกอบรมเพ่ิมเติมเพ่ือน าความรู้และประสบการณ์มา
ปรับใช้ในการควบคุมและส่งเสริมกิจการคณะสงฆ์ให้ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุผลตาม
เป้าหมายที่วางไว้ รองลงมาคือ  ประสานงานด าเนินการระงับอธิกรณ์ให้ส าเร็จได้ด้วยความเรียบร้อยและ
เป็นที่ยอมรับได้ของทุกฝ่าย  น้อยที่สุดคือ  กระตือรือร้นในการตรวจการคณะสงฆ์และประชุมพระสังฆาธิ
การในเขตปกครองของตนเป็นประจ าทุกเดือน หรืออย่างน้อยปีละ ๓ ครั้ง   
 ด้านจิตตะ (การเอาใจฝักใฝ่ในการปฏิบัติงาน)  โดยภาพรวมมีประสิทธิภาพอยู่ในระดับ
มาก ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ มีความจริงใจในการแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องของเจ้าคณะต าบลด้วย
ความเป็นกัลยาณมิตร รองลงมาคือ เอาใจใส่ควบคุมและส่งเสริมกิจการคณะสงฆ์ให้ด าเนินไปอย่าง
ต่อเนื่องและใกล้ชิด  น้อยที่สุดคือ ศึกษาทบทวนพระธรรมวินัย กฎหมาย กฎมหาเถรสมาคม 
ข้อบังคับ ระเบียบ ค าสั่ง มติ ประกาศ พระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช และค าสั่งของผู้บังคับบัญชา
เหนือตน และสอดส่องดูแลความประพฤติปฏิบัติของคณะสงฆ์ให้เรียบร้อยดีงามอยู่เสมอ    
 ด้านวิมังสา (การใคร่ครวญหาเหตุผลในการปฏิบัติงาน) โดยภาพรวมมีประสิทธิภาพอยู่ใน
ระดับมาก ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ ศึกษาใคร่ครวญก่อนแล้วจึงด าเนินการระงับอธิกรณ์ เพ่ือให้
เป็นไปและถูกต้องตามกระบวนการ ขั้นตอน และวิธีการระงับอธิกรณ์อย่างรอบคอบ  รองลงมาคือ  
ร่วมรับฟังปัญหา ค้นหาสาเหตุของการปฏิบัติงานที่ไม่ประสบผลส าเร็จแล้วน ามาวางแผนปรับปรุง
พัฒนาการปฏิบัติงานครั้งต่อไป ผ่านกิจกรรมการตรวจการคณะสงฆ์และประชุมพระสังฆาธิการ น้อย
ที่สุดคือ  มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าคณะต าบลทุกครั้ง   



๓๕๔ 

 

สรุปผลการวิจัยเชิงปริมาณ 
จากการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามในงานวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาประสิทธิภาพการ

ปฏิบัติงานด้านการปกครองของพระสังฆาธิการระดับอ าเภอ ในเขตการปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๑ นี้ 
พบว่า มีประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการปกครองของพระสังฆาธิการระดับอ าเภอ ในเขตการ
ปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๑ ในด้านการระงับอธิกรณ์มากท่ีสุด รองลงมาได้แก่ ด้านการแก้ไขข้อขัดข้อง
ชั้นเจ้าคณะต าบล ด้านการควบคุมบังคับบัญชาคณะสงฆ์ ด้านการควบคุมและส่งเสริมกิจการคณะสงฆ์ 
ด้านการตรวจการคณะสงฆ์และประชุมพระสังฆาธิการ และในด้านการด าเนินการปกครองคณะสงฆ์ 
ตามล าดับ ในขณะที่ผลการวิจัยเกี่ยวกับการน าหลักอิทธิบาท ๔ มาประยุกต์ใช้กับการพัฒนา
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการปกครองของพระสังฆาธิการระดับอ าเภอ ในเขตการปกครอง
คณะสงฆ์ภาค ๑๑  พบว่า มีค่าเฉลี่ยในด้านวิมังสา (การใคร่ครวญหาเหตุผลในการปฏิบัติงาน) มาก
ที่สุด รองลงมาได้แก่ ด้านจิตตะ (การเอาใจฝักใฝ่ในการปฏิบัติงาน) ด้านฉันทะ (ความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงาน) และด้านวิริยะ (ความเพียรพยายามในการปฏิบัติงาน) ตามล าดับ 

สรุปผลการวิจัยเชิงคุณภาพ  
การพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการปกครองของพระสังฆาธิการระดับอ าเภอ ใน

เขตการปกครองคณะสงฆ์ ภาค ๑๑ ทั้ง 6 ด้าน คือ  ๑) ด าเนินการปกครองคณะสงฆ์ให้เป็นไปตาม
พระธรรมวินัย กฎหมาย กฎมหาเถรสมาคม ข้อบังคับ ระเบียบ ค าสั่ง มติ ประกาศ พระบัญชาสมเด็จ
พระสังฆราช ค าสั่งของผู้บังคับบัญชาเหนือตน  ๒) ควบคุมและส่งเสริมการรักษาความเรียบร้อยดีงาม 
การศาสนศึกษา การศึกษาสงเคราะห์ การเผยแผ่พระพุทธศาสนา การสาธารณูปการ และการสา
ธารณสงเคราะห์ ให้ด าเนินไปด้วยดี  ๓) ระงับอธิกรณ์ วินิจฉัยการลงนิคหกรรม วินิจฉัยข้ออุทธรณ์
ค าสั่งหรือค าวินิจฉัยชั้นเจ้าคณะต าบล  ๔)  แก้ไขข้อขัดข้องของเจ้าคณะต าบลให้เป็นไปโดยชอบ ๕)  
ควบคุมบังคับบัญชาเจ้าคณะและเจ้าอาวาส ตลอดถึงพระภิกษุสามเณรผู้อยู่ในบังคับบัญชาหรืออยู่ใน
เขตปกครองของตน และชี้แจงแนะน าการปฏิบัติหน้าที่ของผู้อยู่ในบังคับบัญชา ให้เป็นไปโดยความ
เรียบร้อย  และ ๖) ตรวจการและประชุมพระสังฆาธิการในเขตปกครองของตน ให้เกิดประสิทธิภาพ
จ าเป็นต้องมีหลักในการปฏิบัติ เช่น การมุ่งการปฏิบัติตามพุทธธรรมหลักอิทธิบาท 4 และหลักทฤษฎี
วงจร PDCA มาบรูณาการในการปฏิบัติงาน อันได้แก่ ฉันทะ ความพอใจในการปฏิบัติงานในหน้าที่
ของตน อันได้แก่ การวางแผน การก าหนดเป้าหมาย กระบวนการท างาน วิธีการท างาน วิริยะ ความ
เพียรพยามในการท าความเข้าใจในงาน ท าตามแผนที่ได้วางไว้ ลงมือปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง จิตตะ จิต
ฝักใฝ่ ตรวจสอบ ติดตามผลและความก้าวหน้าของงาน เก็บสถิติเพ่ือเป็นข้อมูลในการประเมินและ
เปรียบเทียบกับแผนที่วางไว้ และวิมังสา หมั่นไตร่ตรอง น าข้อมูลสถิติมาประเมินหาเหตุและผลแห่ง
ความส าเร็จของงาน นอกจากนี้ พระสังฆาธิการต้องปรับกระบวนทัศน์ในการพัฒนาด้วยวิธีการเรียนรู้
การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โดยน าหลักการและแนวคิดการท างานที่เกิดผลแก่พระสงฆ์มี
การบูรณาการระหว่างหลักพุทธธรรม เช่น หลักอิทธิบาท 4 หลักอปริหานิยธรรม หลักมรรค 8 มา
บูรณาการกับหลักทฤษฎีการพัฒนาประสิทธิภาพ เช่นหลัก PDCA ประยุกต์ใช้ให้ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงกับยุคสมัยในปัจจุบัน ให้พระสังฆาธิการมีทักษะ (Skill) ความรู้(Knowledge) ทัศนคติ
ค่านิยมและความคิดเห็นเกี่ยวกับภาพลักษณ์ขอตนเอง (Self - Concept) บุคลิกประจ าตัวบุคคล 
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(Trait) แรงจูงใจหรือแรงขับภายใน (Motive) เพ่ือให้การปฏิบัติงานในหน้าที่เป็นไปอย่างถูกต้องและมี
ประสิทธิภาพ 
 

๕.๒ อภิปรายผลการวิจัย 
 ในการวิจัยเรื่อง การพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการปกครองของพระ      
สังฆาธิการระดับอ าเภอ ในเขตการปกครองคณะสงฆ์ ภาค ๑๑ มุ่งเน้นการพัฒนาประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของพระสังฆาธิการระดับอ าเภอตามระเบียบการปกครองคณะสงฆ์ตามอ านาจหน้าที่ในการ
ปกครองในเขตปกครองของตน  ผู้วิจัยขอน าเฉพาะประเด็นแนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานด้านการปกครองพระสังฆาธิการของอ าเภอ ในเขตการปกครองคณะสงฆ์ ภาค ๑๑ มาเป็น
ประเด็นในการอภิปราย   โดยมีประเด็นส าคัญ ดังนี้  
 การพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านการปกครองของพระสังฆาธิการระดับ
อ าเภอ ในเขตการปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๑  ด้วยหลักอิทธิบาท 4 และหลัก PDCA จะท าให้การ
ปฏิบัติงานด้านการปกครองของพระสังฆาธิการระดับอ าเภอเกิดประสิทธิภาพ เพราะจะท าให้ผู้ปฏิบัติ
มีการวางแผน มีเป้าหมาย มีแผนงาน กระบวนการ และทุกการวางแผน ล้วนมาจากความพอใจในการ
ปฏิบัติงานในหน้าที่ของตนเอง  พยายามปฏิบัติงานท าความเข้าใจในงาน ท าตามแผนงานที่วางไว้ ลง
มือปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง การตรวจสอบ ติดตามผลและความก้าวหน้าของงานเก็บสถิติเพ่ือเป็นข้อมูลใน
การประเมิน และเปรียบเทียบกับแผนงานที่วางไว้  และน าผลการปฏิบัติงานพร้อมข้อมูลสถิติมา
ประเมินหาเหตุและผลแห่งความส าเร็จ สอดคล้องกับแนวคิดของพระธรรมปิฎก (ป. อ. ปยุตฺโต) ได้
กล่าวถึงอิทธิบาท ๔ : ทางแห่งความส าเร็จว่า ฉันทะท าให้ใจมาอยู่กับงาน สิ่งที่ท า สิ่งที่เป็นเป้าหมาย 
ท าให้เกิดจิตใจฝักใฝ่ เมื่อใจฝักใฝ่ก็ท างานด้วยความแน่วแน่จริงจัง สภาพที่จิตแน่ วแน่อยู่กับสิ่งที่
กระท านั้น เรียกว่าเป็น สมาธิ เพราะฉะนั้น ฉันทะก็น าไปสู่สมาธิ สมาธิในการท างานเกิดได้ด้วยการมี
ฉันทะ เมื่อมีสมาธิและใจที่รักนั้น ท างานด้วยใจรัก ใจก็เป็นสุข เพราะฉะนั้น คนที่ท างานด้วยฉันทะก็มี
จิตใจเป็นสุข ใจเป็นสมาธิ สมาธิก็ท าให้เป็นสุขเพราะจิตใจสงบแน่วแน่ เมื่อท าจิตใจให้เป็นสมาธิแน่ว
แน่ ตั้งใจจริงจัง ใจรักงานนั้น ตั้งใจท าเต็มที่ มีความเพียรพยายาม ผลส าเร็จของงานก็เป็นผลส าเร็จที่ดี 
เรียกว่าน าไปสู่ความเป็นเลิศของงานนั้น วิริยะ ความเพียร ความพยายาม จิตตะ ความเอาใจใส่ในสิ่ง
นั้น วิมังสา ความไตร่ตรองสอบสวนพิจารณาหรือถ้าจะพูดให้สั้น จ าง่ายๆ ก็บอกว่า มีใจรัก พากเพียร
ท า เอาจิตฝักใฝ่ใช้ปัญญาสอบสวน ตามปกติถ้ามีฉันทะแล้ว มันก็ช่วยให้เกิดคุณธรรมข้ออ่ืนในอิทธิ
บาท ๔ ตามมา มันสัมพันธ์กัน ช่วยเหลือเกื้อหนุนกัน พอมีฉันทะใจรักแล้ว มันก็เกิดความเพียร
พยายามเมื่อมีความเพียรพยายามใจก็ฝักใฝ่จดจ่ออยู่กับสิ่งนั้น มีใจจดจ่อเอาใจใส่แล้ว ก็สามารถจะใช้
ปัญญาพิจารณาสอนสวนเรื่องราวนั้น ไตร่ตรองถึงข้อบกพร่อง ข้อที่ควรแก้ไขหาทางทดลองปรับปรุง
อะไรต่างๆ เหล่านี้ มันก็ตามกันมา ฉันทะ วิริยะ จิตตะ วิมังสาเป็นชุดกันทีเดียว๑ สอดคล้องกับ

                                                
๑พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), การเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างาน , (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์

ธรรมสภาและสถาบันลือธรรม,  25๔๓), หน้า ๑๙. 
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งานวิจัยของอัจฉรา หล่อตระกูล๒ ศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนาสมรรถนะพนักงานมหาวิทยาลัยของรัฐ 
ผลการวิจัยพบว่า การพัฒนาความรู้และทักษะการท างานมีการกระตุ้นให้บุคลากรเพ่ิมขีด
ความสามารถของตนเองอย่างต่อเนื่องและน าสิ่งที่องค์การสนับสนุนด้านการเรียนรู้มาใช้ในการพัฒนา
ตนเองและทีมงานเพ่ือให้บรรลุจุดมุ่งหมายองค์การร่วมกัน  และสอดคล้องกับวีรพงษ เฉลิมจิระรัตน 
กลาววา วงลอเดมมิ่ง หรือวงลอ PDCA คือวิธีการที่เปนขั้นตอนในการท างานใหงานเสร็จอยางถูกตอง
อย่างมีประสิทธิภาพและเชื่อถือได ซึ่งประกอบด้วย การวางแผน (Plan) การน าแผนไปสูการปฏิบัติ 
(Do) การตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน (Check) และการปฏิบัติการแก้ไขปัญหาที่ท าใหงานไมบรรลุ          
เปาหมายตามแผนที่วางไว (Act) ดังนั้นการหมุนวงลอเดมม่ิง (PDCA) อยางตอเนื่อง จึงเปนสิ่งส าคัญที่
ท าใหการบริหารงาน บรรลุเปาหมายที่ตั้งไว้อยางมีประสิทธิภาพ๓ และการด าเนินการวิจัยแนวนี้ 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ พระครูวัชรสุวรรณาทร ธมฺมโชโต (ลูกชุบ เกตุเขียว) ได้วิจัยเรื่อง การ
ประยุกต์ใช้อิทธิบาทธรรมเพ่ือส่งเสริมกลยุทธ์การอนุรักษ์โบราณสถานของพระสังฆาธิการในเขต
ปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๕  ผลการวิจัยพบว่า การวางแผน พระสังฆาธิการต้องวางแผนให้ชัดเจน 
การจัดการองค์กร พบว่า องค์กรจะต้องรวบรวมข้อมูลของปัจจัยที่เกี่ยวข้องที่เหมาะสมกับโครงสร้าง
องค์กรในการด าเนินกิจกรรมให้มี ความคล่องตัว  การบริหารบุคคล พบว่า การเสาะแสวงหาเพ่ือ
เลือกสรรให้ได้คนที่มีความรู้ความสามารถเหมาะสมกับงานในการอนุรักษ์หรือผู้ที่มีความรักต่อโบราณ
อย่างสูงสุดเข้ามาท าหน้าที่ในการดูแลปกป้อง  การอ านวยการ พบว่า พระสังฆาธิการจะต้องมีความรู้
และข้อมูลอย่างลึกซึ้งที่สามารถน าไปก าหนดการวินิจฉัยสั่งการที่รวดเร็วแม่นตรง  และการควบคุม
พบว่า การใช้ระเบียบและระบบที่จัดวางขึ้น พระสังฆาธิการจะต้องพัฒนาระบบของจิตส านึก มี
ความรู้สึกรับผิดชอบ พระสังฆาธิการมีฉันทะใส่ใจในการอนุรักษ์อยู่เสมอและมุ่งมั่น มีวิริยะความ
ขยันหมั่นเพียรในการอนุรักษ์โบราณสถาน ความพยายามอดทน มีจิตตะความตั้งจิตในการอนุรักษ์
โบราณสถาน มีความกระตือรือร้น และมีวิมังสาใช้ปัญญาพิจารณาใคร่ครวญตรวจสอบหาเหตุผลเพ่ือ
แก้ไขปรับปรุงงานให้ดีขึ้น๔  
 ด้านการด าเนินการปกครอง  ต้องมีการก าหนดแผนปฏิบัติงานของพระสังฆาธิการระดับ
อ าเภอให้ชัดเจน โดยให้มีรูปแบบการเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้เป็นแนวเดียวกัน มีการวางแผนรวมกัน 
มีการวางแผนร่วมกัน มีแผนบริหารสงฆ์ ระดับจังหวัด อ าเภอและของวัด ก าหนดช่วงระยะเวลาการ
ด าเนินงานในแต่ละกิจกรรมให้สอดคล้องและชัดเจน มีการบูรณาการกิจกรรม ต่าง ๆ ระหว่างวัด 
อ าเภอ และจังหวัดเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุด มีคณะกรรมการและตัวแทนระดับต่าง ๆ คือ วัด อ าเภอ 
                                                

๒อัจฉรา หล่อตระกูล, “การพัฒนาสมรรถนะพนักงานมหาวิทยาลัยของรัฐ”, ปริญญาพุทธศาสตรดุษฎี
บัณฑิต, (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์), (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗). 

๓วีรพงษ์ เฉลิมจิระรัตน์, การแก้ปัญหาแบบคิวซี,  (กรุงเทพมหานคร : สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี ),               
หน้า 46. 

 ๔พระครูวัชรสุวรรณาทร ธมฺมโชโต (ลูกชุบ เกตุเขียว), “การประยุกต์ใช้อิทธิบาทธรรมเพื่อส่งเสริมกลยุทธ์
การอนุรักษ์โบราณสถานของพระสังฆาธิการในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๕”, วิทยานิพนธ์ปริญญาพุทธศาสตร
ดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๘). หน้า บทคัดย่อ. 
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จังหวัด เพ่ือจัดความช่วยเหลือ สนับสนุน ประเมินกิจกรรมต่าง ๆ เผยแพร่สู่สาธารณชน ก าหนด
กระบวนการท างาน รูปแบบ ช่วงระยะเวลาที่ชัดเจน สอดคล้องกับวัฒนธรรมประเพณีของสังคม 
เพ่ือให้เกิดฉันทะ วิริยะ จิตตะ วิมังสา อยู่เสมอ ควรจัดให้มีงบประมาณสนับสนุน ส่งเสริม ประกาศ
เกียรติคุณ บุคลากรผู้มีส่วนส่งเสริมการศึกษาให้เจริญรุ่งเรือง สอดคล้องกับแนวคิดของ พระพุทธ           
วรญาณ (ทองย้อย  กิตฺติทินฺโน)๕ กล่าวว่า งานปกครองเป็นงานของผู้น าเป็นงานลึกซึ้งกว้างขวาง
ยิ่งใหญ่และละเอียดอ่อนยิ่งกว่างานทั้งหลายและเป็นงานที่ท าไม่ส าเร็จ ต้องคอยปรับปรุงเปลี่ยนแปลง
ให้เหมาะสมกับสภาพการณ์ปัจจุบันอยู่ตลอดเวลา ถ้างานปกครองด าเนินไปอย่างใดงานอ่ืนๆก็จะ
ด าเนินไปอย่างนั้น ถ้างานปกครองด าเนินไปไม่ได้งานบริหารลักษณะอ่ืนๆก็จะด าเนินไปไม่ได้เช่นกัน
ผู้ปกครองวัดก็คือเจ้าอาวาสซึ่งเป็นพระสังฆาธิการ อันดับที่ ๙ เป็นผู้มีความรับผิดชอบต่อการพระศาสนา
อย่างยิ่งใหญ่ เพราะต้องปกครองวัดค าว่า “วัด” มีความหมาย ๒ ประการ คือ  ศูนย์กลางแห่งการศาสนา
ทั้งปวงและหมายถึงแหล่งรวมของส่วนประกอบที่ส าคัญของพระศาสนา สอดคล้องกับงานวิจัยของ              
พระมหาธฤติ  วิโรจโน (รุ่งชัยวิทูร) ๖ ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง  รูปแบบการพัฒนาพระสังฆาธิการเพ่ือ
ประสิทธิภาพการบริหารกิจการคณะสงฆ์  พบว่า ด้านการปกครอง ควรบูรณาการการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ตามแนวทั่วไปตามองค์ประกอบของ VETS ร่วมกับหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา 
คือ พรหมวิหาร ๔ ที่ถือว่าเป็นหลักธรรมที่เหมาะสมกับผู้ปกครองมากท่ีสุด สอดคล้องกับงานวิจัยของ
พระครูพิพิธพัฒนโสภณ (สุบิน สุเมโธ) ได้วิจัยเรื่อง รูปแบบการพัฒนาการปกครองคณะสงฆ์ตาม
หลักอปริหานิยธรรม ในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๒  ผลการวิจัยพบว่า ด้านการปกครองพระภิกษุ
สามเณรควรมีการกระจายอ านาจการปกครองภายในวัดไปยังกลุ่มที่มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการวัด
เช่น มีกรรมการบริหารวัด ที่สามารถบริหารจัดการวัด ร่วมกับเจ้าอาวาสได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้าน
การบริหารจัดการวัดควรมีการวางแผน นโยบาย แผนผังการบริหารจัดการวัดที่ชัดเจน เป็นระบบและ
ต่อเนื่องเป็นรูปธรรมประชาชนสามารถเข้ามามีส่วนร่วมและตรวจสอบได้อย่างไม่ยุ่งยาก๗  

 ด้านการควบคุมและส่งเสริมกิจการคณะสงฆ์ พระสังฆาธิการที่ปฏิบัติหน้าที่ต้องมีการ
อบรม สัมมนาในเรื่องที่เกี่ยวข้อง ศึกษาดูงาน เกี่ยวกับกิจการคณะสงฆ์ เพื่อให้เห็นความส าคัญมีความ
ตระหนัก รู้สึกเห็นความส าคัญ และมีความเชื่อมั่น มั่นใจในการปฏิบัติงานกิจการคณะสงฆ์ จัดวัสดุ
อุปกรณ์ที่สนับสนุนการปฏิบัติงาน รวมทั้งกระตุ้นการท างานอย่างเป็นระบบ มีระบบการติดตามดูแล
                                                

๕พระพุทธวรญาณ (ทองย้อย  กิตฺติทินฺโน),  ธรรมญาณนิพนธ์ : ๑๐๐ปี พระพุทธวรญาณ, หน้า             
๕๒-๕๓. 

๖พระมหาธฤติ  วิโรจโน (รุ่งชัยวิทูร),  “รูปแบบการพัฒนาพระสังฆาธิการเพื่อประสิทธิภาพการ
บริหารกิจการคณะสงฆ์”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์), (บัณฑิตวิทยาลัย : 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗).   

๗พระครูพิพิธพัฒนโสภณ (สุบิน สุเมโธ),   “รูปแบบการพัฒนาการปกครองคณะสงฆ์ตามหลัก               
อปริหานิยธรรม ในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๒”,  วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต (สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ), 
(บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗).  



๓๕๘ 

 

ให้ขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงาน จัดให้มีการประเมินตรวจสอบ คุณภาพ ประสิทธิภาพของงาน ฝึก
ทักษะต่าง ๆ ที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงาน การวิเคราะห์ปรับปรุงการจัดกิจกรรมสอดคล้องกับ
สภาพปัจจุบัน สอดคล้องกับงานวิจัยของพระโชติ  บดีรัฐ  ได้วิจัยเรื่อง การบริหารงานของพระ
สังฆาธิการในเขตการปกครองคณะสงฆ์ภาค ๔ เพ่ือความมั่นคงแห่งพระพุทธศาสนา  ผลการวิจัย
พบว่า  ในการบริหารภาระงาน มีการออกกฎระเบียบในการปกครองคณะสงฆ์ และก าหนดโทษผู้ที่
ละเมิดกฎระเบียบที่วางไว้  และในการบริหารองค์กร มีการท างานเป็นทีม ในการบริหารคน มีการ
ด าเนินไปอย่างรวดเร็วสนองต่องานที่มอบหมายให้ท า โดยใช้คนตรงกับความรู้ความสามารถ ในการ
บริหารภาระงาน มุ่งบริหารอย่างประหยัดคุ้มค่าและตอบสนองต่อความต้องการของผู้มาติดต่อและใน
การบริหารองค์กร ได้เน้นในเรื่องสร้างศรัทธาเข้าวัดและปฏิบัติธรรมมากขึ้น  ในการบริหารคน มีการ
น าจุดเด่นของบุคลากรมาใช้ในการบริหารงานและแก้ปัญหาจุดด้อยของบุคลากรในการบริหารงาน  
ในการบริหารภาระงาน มีการประยุกต์เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการบริหารงาน และในการบริหาร
องค์กร มีการจัดท าแผนงานหรือโครงการเพ่ือพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง มีวิธีการพัฒนาคนให้เก่ง มี
ความรู้ความสามารถ ให้มีความรู้ความเข้าใจหลักพระศาสนาที่ถูกต้อง โดยวิธีการส่งเสริมให้พระ
สังฆาธิการมีการศึกษาและพัฒนาภาวะผู้น า มีการพัฒนาสมรรถนะภาระงานด้านการบริหาร โดย
อบรมให้พระสังฆาธิการให้เป็นผู้น าในการพัฒนาจิตใจ จริยธรรม คุณธรรม และให้มีความรู้และทักษะ
ในเรื่องการป้องกันไม่ให้พุทธศาสนิกชนเสื่อมศรัทธาในพระพุทธศาสนาและตั้งมั่นความเชื่อความ
เลื่อมใสในพระพุทธศาสนาอย่างยั่งยืนต่อไป๘ สอดคล้องกับงานวิจัยของ พระเทพรัตนสุธี (สมศักดิ์ 
โชตินฺธโร) ที่พบว่ากลยุทธ์การปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑ มีการส่งเสริมให้การปฏิบัติตามพระธรรมวินัย 
และตามระเบียบของมหาเถรสมาคม๙  สอดคล้องกับงานวิจัยของพระครูสันติธรรมาภิรัต (บุญชัย 
สนฺติกโร) พบว่า ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อความส าเร็จในการปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๕ ประกอบด้วย
การก าหนดนโยบายปฏิบัติงานแต่ละปีให้ชัดเจน๑๐ สอดคล้องกับงานวิจัยของพระมหาศรณชัย มหา
ปุณฺโณ (การะเวก) พบว่า การพัฒนาการบริหารกิจการคณะสงฆ์ของพระสังฆาธิการในยุคโลกาภิวัตน์ 
ด้านการศาสนศึกษา ควรปรับปรุงกฎระเบียบการจัดการศึกษาให้เข้ากับยุคสมัย วางนโยบายให้ไปใน

                                                

   ๘พระโชติ  บดีรัฐ, “การบริหารงานของพระสังฆาธิการในเขตการปกครองคณะสงฆ์ภาค ๔ เพื่อความ
มั่นคงแห่งพระพุทธศาสนา”,  วิทยานิพนธ์รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต,  (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยราช
ภัฏวไลยลงกรณ์, ๒๕๕๔), หน้า บทคัดย่อ.   

๙พระเทพรัตนสุธี (สมศักดิ์ โชตินฺธโร), “กลยุทธ์การปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑”, วิทยานิพนธ์           
พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต, (สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ), (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ             
ราชวิทยาลัย, ๒๕๕๘). 

๑๐พระครูสันติธรรมาภิรัต (บุญชัย สนฺติกโร), “การพัฒนารูปแบบการปกครองคณะสงฆ์ในเขตปกครอง
คณะสงฆ์ภาค ๑๕”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต, (สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ), (บัณฑิตวิทยาลัย : 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๘). 



๓๕๙ 

 

ทิศทางเดียวกัน ตลอดจนส่งเสริมให้มีการศึกษากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานคณะสงฆ์๑๑ 
และสอดคล้องกับงานวิจัยของ พระครูวิสุทธานันทคุณ (สุรศักดิ์ วิสุทฺธาจาโร) ได้วิจัยเรื่อง การ
บริหารจัดการวัดเพ่ือความมั่นคงแห่งพระพุทธศาสนา  ผลการวิจัยพบว่า ผู้ที่จะเป็นผู้น าในการ
บริหาร/การปกครองวัดและคณะสงฆ์ในยุคปัจจุบันนี้ต้องเป็นผู้ที่มีวิสัยทัศน์ มีความรู้ ความสามารถ 
ความเสียสละ และยอมรับความคิดเห็นของผู้อ่ืน ตลอดจนเป็นผู้เพียบพร้อมด้วยจริยาวัตรข้อปฏิบัติ 
เป็นที่ยอมรับของคณะสงฆ์และสังคมโดยรวม และที่ส าคัญจะต้องเป็นนักปกครองที่มีความซื่อสัตย์
ยุติธรรม ต้องเว้นจากความมีอคติทั้งปวง ตั้งมั่นในหลักพรหมวิหารธรรมเป็นแกนหลักของการบริหาร/
การปกครองอยู่เสมอ การบริหารกิจการงานคณะสงฆ์ทั้ง ๖ ด้าน คือ ๑) ด้านการปกครอง ๒) ด้าน
การศาสนศึกษา ๓) ด้านการเผยแผ่ ๔) ด้านการศึกษาสงเคราะห์ ๕) ด้านการสาธารณูปการ และ ๖) 
ด้านการสาธารณสงเคราะห์ แบบ 5M ได้แก่ (๑) บุคคล (M1 : Man) (๒) เงิน (M2 : Money) (๓) 
วัสดุอุปกรณ์ (M3 : materials) (๔) การจัดการ (M4 : Management) และ (๕) คุณธรรม (M5 : 
Moral) เป็นการบริหารจัดการวัดที่เหมาะสมดีงามมีประสิทธิภาพ๑๒ 
 ด้านการระงับอธิกรณ์ พระสังฆาธิการที่จะท าหน้าที่ในการระงับอธิกรณ์ ต้องศึกษาอบรม 
ท าความเข้าใจระเบียบ กฏข้อบังคับของสงฆ์ กฎหมายบ้านเมือง หลักการ เทคนิควิธีในการระงับ
อธิกรณ์ ก าหนดหลักสูตรอบรมความรู้ด้านการระงับอธิกรณ์ส าหรับพระสังฆาธิการโดยเฉพาะเป็น
ประจ าทุกปี ก าหนดแผนงานและเป้าหมายการปฏิบัติงานชัดเจน มีระบบการประเมินศักยภาพการ
ปฏิบัติงาน มีการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นจริงและถูกต้องตามพระธรรมวินัยสู่สาธารณชน สอดคล้องกับ
แนวคิดของ พระเทพปริยัติสุธี (วรวิทย์ คงฺคปญฺโ )๑๓ ได้กล่าวถึง การปกครองคณะสงฆ์ เป็นการ
ปกครองตามพระธรรมวินัยเป็นธรรมนูญการปกครอง โดยใช้อ านาจรัฐ หากมีความไม่เรียบร้อย
เกิดขึ้นในคณะสงฆ์ต้องอาศัยอ านาจรัฐมาช่วยจัดการแก้ไขความไม่เรียบร้อย สอดคล้องกับงานวิจัย
ของอธิเทพ ผาทา๑๔ ได้ศึกษา ได้ศึกษาเรื่อง การศึกษารูปแบบและกระบวนการแก้ปัญหาใน
พระพุทธศาสนาเถรวาท : ศึกษาเฉพาะกรณีอธิกรณสมถะ ๗ และกฎนิคหกรรมของมหาเถรสมาคมใน
พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๐๕ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบบที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓  ได้เสนอแนวทางการ
                                                

๑๑พระมหาศรณชัย มหาปุญฺโ  (การะเวก), “การพัฒนาการบริหารกิจการคณะสงฆ์ของพระสังฆาธิ
การในยุคโลกาภิวัตน์”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต, (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์), (บัณฑิตวิทยาลัย : 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๖). 

 ๑๒ พระครูวิสุทธานันทคุณ (สุรศักดิ์ วิสุทฺธาจาโร), “การบริหารจัดการวัดเพื่อความมั่นคงแห่ง
พระพุทธศาสนา”,  วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต (สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ), (บัณฑิตวิทยาลัย :                 
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๘). 

 ๑๓พระเทพปริยัติสุธี (วรวิทย์ คงฺคปญฺโ ), การปกครองคณะสงฆ์และการพระศาสนา, (กรุงเทพมหานคร :             
โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๐), หน้า ๑. 

 ๑๔อธิเทพ ผาทา,  “การศึกษารูปแบบและกระบวนการแก้ปัญหาในพระพุทธศาสนาเถรวาท : ศึกษา
เฉพาะกรณีอธิกรณสมถะ ๗ และ กฎนิคหกรรมของมหาเถรสมาคมในพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๐๕ แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบบที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕”,  วิทยานิพนธ์ หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัญฑิต (พระพุทธศาสนา),  (บัณฑิต
วิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2550). 



๓๖๐ 

 

แก้ปัญหาอธิกรณ์ คือ ควรมีการประยุกต์รูปแบบและกระบวนการแก้ไขปัญหาคณะสงฆ์ให้สอดคล้อง
กับพระธรรมวินัยและเหมาะสมกับยุคสมัย ด้วยการจัดการศึกษาเพ่ือให้คณะสงฆ์ทุกระดับมีความรู้
เกี่ยวกับหลักพระธรรม วินัยและกฎหมายโดยเฉพาะวิธีการด าเนินการตามกระบวนการของ
พระราชบัญญัติและกฎนิคหกรรมรวมถึงกฏของมหาเถรสมาคมอ่ืนๆโดยการร่วมมือของ 
สถาบันการศึกษาและหน่วยงานด้านการปกครองคณะสงฆ์และรัฐบาลเพ่ือให้คณะสงฆ์ สามารถแก้ไข
ปัญหาได้อย่างรวดเร็ว สอดคล้องกับงานวิจัยของพระเทพปริยัติเมธี (สฤษฏิ์ สิริธโร) ได้วิจัยเรื่อง 
กระบวนการสร้างความปรองดองในสังคมไทยตามรูปแบบพุทธวิธีการช าระอธิกรณ์  พบว่า ปัญหา
ความขัดแย้งสามารถแก้ไขหรือระงับยับยั้งได้โดยวิธีการ ๗ อย่าง (อธิกรณสมถะ) กล่าวคือ ๑) วิธีการ
ระงับในที่พร้อมหน้า ๒) วิธีการระงับโดยถือเอาสติเป็นหลัก  ๓) วิธีการระงับส าหรับผู้หายจากเป็นบ้า  
๔) วิธีการระงับโดยลงโทษตามที่ผู้กระท าผิดรับสารภาพ ๕) วิธีการระงับโดยการตัดสินลงโทษตาม
ความผิด  ๖) วิธีการตัดสินตามเสียงข้างมาก  ๗) วิธีการประนีประนอมทั้งสองฝ่าย ซึ่งกระบวนการ
สร้างความปรองดองที่ปรากฏในบริบทของสังคมโลกและสังคมไทย เมื่อกล่าวโดยรวมคือ ๑) การ
เยียวยาทางจิตใจ ๒) การใช้กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ ๓) การเล่าความจริง ๔) การชดเชย 
ซึ่งกระบวนการเหล่านี้สามารถน ามาใช้ได้ระดับหนึ่งแต่ยังไม่สามารถสร้างความปรองดองและระงับ
ยับยั้ งปัญหาความขัดแย้ งในสั งคมไทยได้ทั้ งหมดโดยสิ้ น เชิ ง  สอดคล้องกับงานวิจัยของ                      
พระครูพิพิธพัฒนโสภณ (สุบิน สุเมโธ) ได้วิจัยเรื่อง รูปแบบการพัฒนาการปกครองคณะสงฆ์ตาม
หลักอปริหานิยธรรม  ในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๒ ผลการวิจัยพบว่าควรด าเนินการประชุมการ
ระงับอธิกรณ์ของพระสังฆาธิการภายในพ้ืนที่ปกครองเป็นประจ า๑๕ สอดคล้องกับงานวิจัยของ 
พระเทพปริยัติเมธี (สฤษฏิ์ สิริธโร) ได้วิจัยเรื่อง กระบวนการสร้างความปรองดองในสังคมไทยตาม
รูปแบบพุทธวิธีการช าระอธิกรณ์ การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ ๑) เพ่ือศึกษาหลักพุทธธรรมในคัมภีร์
พระไตรปิฎก อรรถกถา วรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา และผลงานวิชาการเกี่ยวกับพุทธวิธีการ
ช าระอธิกรณ์ ๒) เพ่ือศึกษากระบวนการสร้างความปรองดองที่ปรากฏในบริบทของสังคมโลกและ
สังคมไทย และ ๓) เพ่ือก าหนดรูปแบบกระบวนการสร้างความปรองดองในสังคมไทยตามรูปแบบ
พุทธวิธีช าระอธิกรณ์ ผลการวิจัย พบว่า  หลักพุทธธรรมได้แบ่งประเภทปัญหาของความขัดแย้ง 
(อธิกรณ์) ไว้ ๔ ประเภท คือ ๑) การทะเลาะวิวาทกันเรื่องพระธรรมวินัย เรียกว่า วิวาทาธิกรณ์  ๒) 
การใส่ร้ายป้ายสี ฟ้องร้องกันด้วยเรื่องอันหาเหตุมิได้ เรียกว่า อนุวาทาธิกรณ์  ๓) ปัญหาการละเมิด
กฎเกณฑ์น้อยใหญ่ เรียกว่า อาปัตตาธิกรณ์  ๔) เรื่องพิธีกรรมและปัญหาการลงโทษผู้กระท าให้ส านึก
ผิด เรียกว่า กิจจาธิกรณ์ ซึ่งปัญหาความขัดแย้ง ๔ ประเภทนี้สามารถแก้ไขหรือระงับยับยั้งได้โดย
วิธีการ ๗ อย่าง (อธิกรณสมถะ) กล่าวคือ  ๑) วิธีการระงับในที่พร้อมหน้า ๒) วิธีการระงับโดยถือเอา
                                                

๑๕พระครูพิพิธพัฒนโสภณ (สุบิน สุเมโธ),   “รูปแบบการพัฒนาการปกครองคณะสงฆ์ตามหลักอปริหานิย
ธรรม ในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๒”,   วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต (สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ),   (บัณฑิต
วิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗).  



๓๖๑ 

 

สติเป็นหลัก  ๓) วิธีการระงับส าหรับผู้หายจากเป็นบ้า  ๔) วิธีการระงับโดยลงโทษตามที่ผู้กระท าผิด
รับสารภาพ ๕) วิธีการระงับโดยการตัดสินลงโทษตามความผิด  ๖) วิธีการตัดสินตามเสียงข้างมาก  
๗) วิธีการประนีประนอม    ทั้งสองฝ่าย  กระบวนการสร้างความปรองดองที่ปรากฏในบริบทของ
สังคมโลกและสังคมไทย เมื่อกล่าวโดยรวมคือ ๑) การเยียวยาทางจิตใจ ๒) การใช้กระบวนการ
ยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ ๓) การเล่าความจริง ๔) การชดเชย ซึ่งกระบวนการเหล่านี้สามารถน ามาใช้ได้
ระดับหนึ่งแต่ยังไม่สามารถสร้างความปรองดองและระงับยับยั้งปัญหาความขัดแย้งในสังคมไทยได้
ทั้งหมดโดยสิ้นเชิง  รูปแบบการสร้างความปรองดองในสังคมไทยโดยการประยุกต์น าพุทธวิธีการช าระ
อธิกรณ์มาใช้ในสังคมไทยให้บังเกิดผลได้อย่างแท้จริงนั้น รูปแบบพุทธวิธีการช าระอธิกรณ์ที่น ามา
ประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาความขัดแย้ง ในสังคมไทยที่น าไปสู่การสร้างความปรองดองนั้น ถือว่า
หลักการและวิธีการทางพระพุทธศาสนา เน้นวิธีการป้องกันไม่ให้เกิดความขัดแย้ง โดยอาศัยหลักพุทธ
ธรรมประกอบด้วย หลักปธาน ๔ หลักสาราณียธรรม ๖ หลักขันติธรรม หลักอภัยธรรม หลักสามัคคี
ธรรม หลักอปริหานิยธรรม ๗หลักสัปปุริสธรรม หลักทิศ ๖ หลักสังคหวัตถุธรรม ๔ หลักพรหมวิหาร
ธรรม ๔ หลักอคติ ๔ หลักฆราวาสธรรม ๔ และหลักของศีล ๕ ซึ่งหลักพุทธธรรมเหล่านี้สามารถน าไป
เป็นฐานหรือเครื่องมือในการเยียวยาทางจิตใจ การใช้กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ การเล่า
ความจริงและการชดเชย เพ่ือส่งเสริมความเข้มแข็งในกระบวนการสร้างความปรองดองในสังคมไทย
ได้อย่างมั่นคงและบังเกิดสันติสุขพร้อมทั้งความเจริญรุ่งเรืองให้แก่สังคมไทยต่อไป๑๖ 
 ด้านการแก้ไขข้อขัดข้อง พระสังฆาธิการจะต้องศึกษาระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีการแก้ไข
ปัญหา ให้เป็นไปตามหลักพระธรรมวินัยและกฎหมายบ้านเมือง จัดล าดับส าคัญของปัญหาที่เกิดขึ้น 
ก าหนดขั้นตอนการปฏิบัติงานในการแก้ปัญหาชัดเจน แก้ไขปัญหาด้วยวิธีการที่ถูกต้องตามหลักพระ
ธรรมวินัยเกิดธรรมาภิบาลกับทุกฝ่าย ประสานงานกับฝ่ายบ้านเมืองหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบในการ
ให้ข้อมูลความรู้ที่ถูกต้องแก่พุทธศาสนิกชนและประชาชนทั่วไป สอดคล้องกับแนวคิดของ แนวคิด 
กันตยา เพิ่มผล๑๗ ได้กล่าวถึงการพัฒนาประสิทธิภาพการท างานว่า เป็นการปรับปรุงแก้ไขเพ่ิมเติม 
ความสามารถและทักษะในการท างานของตนเองหรือผู้อ่ืนให้ดีขึ้นเจริญขึ้น เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายของ
องค์การ อันจะท าให้ตนเองผู้อ่ืนและองค์การเกิดความสุขในที่สุด สอดคล้องกับงานวิจัยของอธิเทพ 
ผาทา  ได้ศึกษาเรื่อง การศึกษารูปแบบและกระบวนการแก้ปัญหาในพระพุทธศาสนาเถรวาท : ศึกษา
เฉพาะกรณีอธิกรณสมถะ ๗ และ กฎนิคหกรรมของมหาเถรสมาคมในพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. 
๒๕๐๕ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบบที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕  พบว่า กระบวนการแก้ไขปัญหาควรมีการประยุกต์
รูปแบบและกระบวนการแก้ไขปัญหาคณะสงฆ์ให้สอดคล้องกับพระธรรมวินัยและเหมาะสมกับยุคสมัย 
                                                

๑๖พระเทพปริยัติเมธี (สฤษฏิ์ สิริธโร), กระบวนการสร้างความปรองดองในสังคมไทยตามรูปแบบ

พุทธวิธีการช าระอธิกรณ์, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์), (บัณฑิตวิทยาลัย : 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,๒๕๕๗). 

๑๗กันตยา เพิ่มผล, การพัฒนาประสิทธิภาพการท างาน, (กรุงเทพมหานคร : สถาบันราชภัฏสวน
ดุสิต, ๒๕๔๑), หน้า ๖-๗. 



๓๖๒ 

 

ด้วยการจัดการศึกษาเพ่ือให้คณะสงฆ์ทุกระดับมีความรู้เกี่ยวกับหลักพระธรรม วินัยและกฎหมาย
โดยเฉพาะวิธีการด าเนินการตามกระบวนการของพระราชบัญญัติและกฎนิคหกรรมรวมถึงกฏของมหา
เถรสมาคมอ่ืนๆโดยการร่วมมือของ สถาบันการศึกษาและหน่วยงานด้านการปกครองคณะสงฆ์และ
รัฐบาลเพ่ือให้คณะสงฆ์  สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่ างรวดเร็ว  สอดคล้องกับงานวิจัยของ                         
พระครูสังวรสุตกิจ (อนันต์ าณสํวโร) ได้วิจัยเรื่อง  การพัฒนาองค์การพระพุทธศาสนาในเขต
จังหวัดภาคเหนือตอนบน  ผลการวิจัยพบว่า แนวคิดทฤษฎีที่เหมาะสมส าหรับการพัฒนาองค์การ
พระพุทธศาสนาในเขตจังหวัดภาคเหนือตอนบน  ด้านการปกครองพบว่าการท างานเป็นทีมจะเป็น
องค์ประกอบที่ส าคัญที่สุด ๑๘  

 ด้านการควบคุมบังคับบัญชา พระสังฆาธิการต้องก าหนดข้อปฏิบัติในการอยู่ร่วมกันที่ไม่ขัด
ต่อพระธรรมวินัยในเขตปกครอง ใช้หลักพุทธธรรม หลักธรรมาภิบาลในการควบคุมบังคับบัญชา มี
ระบบส่งเสริมสร้างขวัญและก าลังใจแก่พระสงฆ์ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบจัดระบบดูแลช่วยเหลือแก่
พระสงฆ์ที่ต้องการความช่วยเหลือในการปฏิบัติงาน ตลอดจนพัฒนาทักษะด้านต่าง ๆ ทั้งทางธรรม
และทางโลกให้สามารถรู้เท่าทันโลกปัจจุบัน สอดคล้องกับงานวิจัยของวาสิตา เกิดผล ประสพศักดิ์๑๙ 
ศึกษาวิจัยเรื่อง “แบบจ าลองการบริหารเชิงพุทธบูรณการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ” 
ผลการวิจัย พบว่า ผู้บริหารท้องถิ่น ควรมีพรหมวิหาร ๔ ในการปกครององค์กรท้องถิ่นมีเมตตา 
กรุณา ปรารถนาดีต่อผู้ปฏิบัติงาน และประชาชนอย่างจริงใจ มีมุทิตา ยินดีส่งเสริมสนับสนุนใน
ความส าเร็จของบุคลากรในท้องถิ่น  และมีอุเบกขา เป็นธรรม ไม่ลาเอียงในการตัดสินใจ หรือ
ประเมินผลงานของบุคลากร ผู้ปฏิบัติงานท้องถิ่น ควรมีสังคหวัตถุ ๔ ในการให้บริการสาธารณะ
ท้องถิ่น เพ่ือสร้างความพึงพอใจและเป็นที่รักของประชาชนผู้รับบริการ ทานให้ด้วยความจริงใจไม่หวัง
ผลตอบแทน ปิยาวาจากับประชาชนด้วยวาจาสุภาพ อ่อนน้อม สร้างความสามัคคีในท้องถิ่น อัตถ
จริยา ช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มที่ สมานัตตตา การวางตัวให้เหมาะสมในการให้บริการ ประชาชน
ผู้รับบริการ สอดคล้องกับงานวิจัยของ พระครูพิพิธพัฒนโสภณ (สุบิน สุเมโธ) ได้วิจัยเรื่อง รูปแบบ
การพัฒนาการปกครองคณะสงฆ์ตามหลักอปริหานิยธรรม  ในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๒  
ผลการวิจัยพบว่า  รูปแบบการพัฒนาการปกครองคณะสงฆ์ตามหลักอปริหานิยธรรมในเขตปกครองคณะ
สงฆ์ ภาค ๒ มีการส่งเสริมให้มีความเข้มงวดกวดขันในพระวินัย ตลอดทั้งกฎและระเบียบและกฎหมาย
บ้านเมืองที่เกี่ยวข้อง โดยให้ยึดปฏิบัติทั้งต่อตนเองและผู้อื่น หากเมื่อมีเหตุการณ์เกิดขึ้น ก็ให้มีการผ่อนผัน
อนุโลมอาศัยหลักพรหมวิหารธรรมและพระวินัยเป็นที่ตั้ง มิให้มีการตัดสินด้วยอ านาจแห่งอคติ แต่ให้

                                                
๑๘พระครูสังวรสุตกิจ (อนันต์ าณส วโร), “การพัฒนาองค์การพระพุทธศาสนาในเขตจังหวัด

ภาคเหนือตอนบน”, วิทยานิพนธ์ปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์), (บัณฑิต
วิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๖)   

๑๙วาสิตา เกิดผล ประสพศักดิ์, “แบบจ าลองการบริหารเชิงพุทธบูรณการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น”, ปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต, (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์), (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗). 



๓๖๓ 

 

ค านึงถึงความถูกต้องและเหมาะสมตามพระพุทธบัญญัติโดยใช้วิธีการ “เข้มงวด กวดขัน ผ่อนผัน และ
อนุโลม” ตามล าดับสถานการณ์ต่างๆ๒๐  และสอดคล้องกับงานวิจัยของพระครูสุตธรรมพิทักษ์ (น้ าผึ้ง 
สุธมฺโม) ได้วิจัยเรื่อง การพัฒนาการปกครองคณะสงฆ์ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ผลการวิจัยพบว่า 
การสั่งการพระสังฆาธิการ เป็นเจ้าพนักงานของรัฐ มีหน้าที่ในการก ากับดูแลพระภิกษุ สามเณร ให้
เป็นไปด้วยความเรียบร้อยดีงาม การประสานงานพระสังฆาธิการ ควรจะมีการประสานงานติดต่อกับ
ผู้ช่วยเจ้าอาวาส เจ้าอาวาส เจ้าคณะต าบล เจ้าคณะอ าเภอ และเจ้าคณะจังหวัดเป็นต้น ร่วมมือร่วมใจ
กันท าหน้าที่ดูแลรักษาความเรียบร้อยให้ดี ในเขตพ้ืนที่นั้น ๆ พระสังฆาธิการมีหน้าที่ในการควบคุม
ทรัพยากรการปกครองคณะสงฆ์ทั้งปวง ให้เป็นไปตามล าดับชั้นการปกครอง การตรวจสอบการเงิน
ภายในแต่ละวัด ผู้ปกครองควรจะน าเสนอเป็นรายงานประจ าปีแจ้งให้เจ้าคณะจังหวัดทราบ๒๑ 

 การตรวจการและประชุมคณะสงฆ์ พระสังฆาธิการต้องมีแผนการด าเนินงานตรวจการ
และแผนการประชุมคณะสงฆ์ชัดเจน ผ่านอบรมเทคนิคการตรวจการและการประชุมส าหรับพระ
สังฆาธิการ สร้างความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่ตามบทบาทหน้าที่ของตนเองอย่างเต็มที่ 
ปฏิบัติงานด้วยความตั้งใจ เอาใจใส่ เคารพในความคิดเห็นซึ่งกันและกัน มีระบบการรายงานการตรวจ
การหรือบันทึกการตรวจการหรือการประชุมสงฆ์ที่ชัดเจน หมั่นพิจารณาตรวจสอบการท างานให้
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สอดคล้องกับแนวคิดของวีรพงษ เฉลิมจิระรัตน๒๒ กลาววา วงลอเดมมิ่ง 
หรือวงลอ PDCA คือวิธีการที่เปนขั้นตอนในการท างานใหงานเสร็จอยางถูกตองอย่างมีประสิทธิภาพ
และเชื่อถือได ซึ่งประกอบด้วย การวางแผน (Plan) การน าแผนไปสูการปฏิบัติ (Do) การตรวจสอบ
ผลการ ปฏิบัติงาน (Check) และการปฏิบัติการแก้ไขปัญหาที่ท าใหงานไมบรรลุเปาหมายตามแผนที่
วางไว (Act) ดังนั้นการหมุนวงลอเดมมิ่ง (PDCA) อยางตอเนื่อง จึงเปนสิ่ งส าคัญที่ท าใหการ
บริหารงาน บรรลุเปาหมายที่ตั้งไว้อยางมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับแนวคิดของ Katz D & 
Kahn R L.๒๓  กล่าวว่า การบรรลุเป้าหมายขององค์กร มีปัจจัยส าคัญประกอบด้วยการฝึกอบรม 
ประสบการณ์ ความรู้สึกผูกพันกับองค์กร ซึ่งมีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพขององค์กร  สอดคล้อง
กับงานวิจัยของพระครูสุตธรรมพิทักษ์ (น้ าผึ้ง สุธมฺโม) ได้วิจัยเรื่อง การพัฒนาการปกครองคณะสงฆ์
ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ผลการวิจัยพบว่า หลักพุทธธรรมเหมาะสมกับการปกครองคณะสงฆ์ใน
                                                

๒๐พระครูพิพิ ธพัฒนโสภณ (สุบิน สุ เมโธ),   “รูปแบบการพัฒนาการปกครองคณะสงฆ์ ตามหลัก                         
อปริหานิยธรรม ในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๒”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต (สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ), 
(บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗).  
 ๒๑พระครูสุตธรรมพิทักษ์  (น้ าผึ้ ง  สุธมฺ โม),  “การพัฒนาการปกครองคณะสงฆ์ ในจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต (สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ), (บัณฑิตวิทยาลัย :                
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๘). 
 ๒๒วีรพงษ์ เฉลิมจิระรัตน์, การแก้ปัญหาแบบคิวซี,  (กรุงเทพมหานคร: สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี, 
2547,) หน้า 46. 
 ๒๓Katz D & Kahn R L., The Social Psychology of Organizations, (New York : Wiley, 
1966), p. 226. 



๓๖๔ 

 

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ คือ หลักอปริหานิยธรรม ๗ ด้านหมั่นประชุมเนืองนิตย์  พระสังฆาธิการส่วน
ภูมิภาคตั้งแต่เจ้าคณะภาค เจ้าคณะจังหวัด จนถึงเจ้าอาวาส ควรจะมีการประชุมตามมติของเถร
สมาคม ถือว่าเป็นการประชุมรับนโยบาย ปรึกษา แนะน า แก้ไขทุกปัญหา ทุกระดับ เป็นแนวทาง
เดียวกันตลอดสาย ควรจะมีการรายงานการประชุมในทุกระดับให้ผู้บังคับบัญชาได้รับทราบด้วย ควร
จะมีการจัดการประชุมอย่างต่อเนื่องในหมู่ผู้บริหารพระสังฆาธิการ พร้อมเพรียงกันประชุม ต้องเคารพ
กฎระเบียบ มีมารยาทที่ดีในการประชุม เคารพประธานในการประชุมทราบ๒๔ 
 แนวทางในการพัฒนาประสิทธิภาพประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพระสังฆาธิการระดับ
อ าเภอ ในเขตการปกครองคณะสงฆ์ ภาค ๑๑ จากการสัมภาษณ์ สามารถสรุปเป็นแนวทางในการ
น าไปปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพได้ ดังนี้   

P = พร้อมสรรพ (Perfection หรือ Provider) หมายถึง มีการวางแผน มีการจัดท าแผน  
การพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพระสังฆาธิการทุกระดับชั้นในเขตการปกครองคณะสงฆ์
ทุกด้าน เช่น แผนพัฒนาบุคลากรในองค์กรสงฆ์ภาค ๑๑ การส่งเสริมการศึกษาของพระสังฆาธิการ 
การประเมินประสิทธิภาพการท างาน เป็นต้น เพ่ือเป็นแบบอย่างที่ดี มีแผนการพัฒนาแต่ละงานให้
ชัดเจน โดยจัดท าแผนปฏิบัติ แผนพัฒนา แผนยุทธศาสตร์ เพ่ือก าหนดทิศทางในการด าเนินงาน 

O = ขับเคลื่อน (Operation) หมายถึง  มีการจัดการองค์กร ก าหนดโครงสร้างภาระงาน
ต่าง ๆ  การจัดองค์กรให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงานโดยค านึงถึงบุคลากรเป็นหลักจัดแบ่งตาม
ความสามารถที่เป็นจริงมีการก าหนดบทบาทหน้าที่ของแต่ละบุคคลในองค์กรให้ชัดเจนแสดงสายการ
บังคับบังชาเป็นลายลักษณ์อักษรน าสู่การปฏิบัติอย่างจริงจัง สร้างวัฒนธรรม และค่านิยมขององค์กร 
ให้เป็นที่ยอมรับของบุคคลในองค์กร และสื่อให้บุคคลภายนอกยอมรับในอัตลักษณ์ขององค์กร จัด
องค์กรด้านการปกครองโดยมุ่งเน้น ส่งเสริม และสนับสนุน การศึกษาอย่างจริงจัง สรรหาองค์กรที่จะ
สนับสนุนเรื่องการศึกษา เพ่ือพัฒนาองค์กร พร้อมทั้งพัฒนาระบบงาน 

C = เพ่ือนร่วมงาน (Companion หรือ Company) หมายถึง  มีการด าเนินงานด้าน
บุคลากร การท างานเป็นทีม สร้างจุด “โฟกัส” เพ่ือการท างานเป็นทีม หนึ่งในหลาย ๆ สิ่งที่จะท าให้
การท างานเป็นทีม (Teamwork) ประสบความส าเร็จนั้น ทีมงานต้องไม่หลงลืมที่จะสร้างจุด “โฟกัส” 
ให้กับการท างาน เพ่ือให้การท างานเป็นไปอย่างราบรื่น เมื่อคณะสงฆ์เข้าใจทิศทางของการท างาน
อย่างถูกต้องครบถ้วนเหมือนกันแล้ว ก็จะท าให้การท างานง่ายและสะดวกมากขึ้น เพราะเมื่อคณะสงฆ์
รู้ทิศทาง ตลอดจนรู้หน้าที่ว่าจะต้องปฏิบัติงานอย่างไรจึงจะท าให้องค์กรสงฆ์ก้าวไปสู่เป้าหมายได้
อย่างมั่นคง ไม่เพียงแต่การสร้างจุด “โฟกัส” จะช่วยให้การท างานมีจุดมุ่งหมายเท่านั้น แต่การท างาน

                                                

  ๒๔พระครูสุตธรรมพิทักษ์ (น้ าผึ้ง สุธมฺโม), “การพัฒนาการปกครองคณะสงฆ์ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์”, 
วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต (สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ), (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย, ๒๕๕๘). 



๓๖๕ 

 

อย่างมีจุดโฟกัสยังช่วยท าให้เกิดความรู้สึกร่วม อันจะน าไปสู่การความส าเร็จของการท างานเป็นทีมอีก
ด้วย 

C = ประสานส่งเสริม (Coordination) หมายถึง  มีการอ านวยการ ประสานสัมพันธ์ 
ส่งเสริมสนับสนุนทุกด้าน  การจัดระเบียบวิธีการท างาน เพื่อให้งานและเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่าง ๆ  ร่วมมือ
ปฏิบัติงานเป็นน้ าหนึ่งใจเดียวกัน ไม่ท าให้งานซ้ าซ้อน ขัดแย้งกัน หรือเหลื่อมล้ ากัน ทั้งนี้เพ่ือให้การ
ด าเนินงานเป็นไปอย่างราบรื่น สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และนโยบายขององค์กรสงฆ์นั้นอย่าง
สมานฉันท์และมีประสิทธิภาพ  มีการติดต่อสื่อสารให้เกิดความคิดความเข้าใจในการร่วมมือ
ปฏิบัติงานให้สอดคล้องทั้งเวลา และกิจกรรมที่จะต้องกระท าให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างสมานฉันท์
เพ่ือให้งานด าเนินไปอย่างราบรื่น ไม่เกิดการท างานซ้ าซ้อน ขัดแย้ง หรือเหลื่อมล้ ากัน มีองค์ประกอบ
หลักที่ส าคัญก็คือ ความร่วมมือซึ่งจะต้องมีความเข้าใจหรือมีการตกลงร่วมกัน มีการระดมความคิด 
วิธีการ เทคนิค การจัดหาทรัพยากรมาสนับสนุนการท างานร่วมกัน เรื่องของจังหวะเวลา ซึ่งผู้ที่
ปฏิบัติงานจะต้องมีความรับผิดชอบที่จะท าให้งานนั้นเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด โดยงานที่ท า
จะต้องมีความสอดคล้องกันอย่างเหมาะสม มีการสื่อสารที่ตรงกันอย่างรวดเร็วและราบรื่น รวมทั้งผู้
ประสานจะต้องสามารถท าให้ทุกฝ่ายเข้าร่วมท างานอย่างมีจุดมุ่งหมายเดียวกันตามวัตถุประสงค์ของ
งานที่ก าหนดไว้ โดยก่อนการประสานงานจะต้องก าหนดความต้องการให้ชัดเจนว่าจะประสานงานให้
เกิดอะไรหรือเป็นอย่างไร หรือจะท าให้ได้ผลลัพธ์อย่างไร 

 A = ประเมินปรับปรุง (Assessment) หมายถึง  มีการก ากับดูแล ควบคุมตรวจสอบ 
ประเมินผลและปรับปรุงพัฒนา (Act) ในการประเมินปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพระ
สังฆาธิการนั้น มุ่งเน้นไปที่การประเมินระบบสมรรถนะ มีวัตถุประสงค์เพ่ือน ามาใช้วัดระดับ
ความสามารถที่มีอยู่จริงของพระสังฆาธิการระดับอ าเภอ เพ่ือเปรียบเทียบกับระดับของสมรรถนะที่
องค์กรสงฆ์ที่คาดหวังในแต่ละต าแหน่ง ทั้งนี้การประเมินของแต่ละองค์กรสงฆ์นั้น อาจแตกต่างกันไป
ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ในการน าระบบ สมรรถนะมาใช้ และความพร้อมของบุคลากร ตลอดจน
ทรัพยากรและเวลาวิธีการประเมิน ระบบสมรรถนะ ซึ่งอาจจะใช้การประเมินโดยผู้บังคับบัญชา (Boss 
Assessment) ที่ให้ผู้บังคับบัญชาระดับสูงขึ้นไปเป็นผู้ประเมินผู้ใต้บังคับบัญชาฝ่ายเดียวเพราะเชื่อว่า
ผู้บังคับบัญชา จะรู้จักผู้ใต้บังคับบัญชามากที่สุด และต้องรับผิดชอบการท างานของผู้ใต้บังคับบัญชา 
หมายถึง การประเมินตามล าดับชั้นบังคับบัญชาขององค์กรสงฆ์ ได้แก่ เจ้าคณะภาค เจ้าคณะจังหวัด 
เจ้าคณะอ าเภอ เจ้าคณะต าบล และเจ้าอาวาส 

จากแนวทางข้างต้นสรุปเป็นแนวปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมได้ดังนี้ 
๑) การพัฒนาด้านการวางแผน มีการวางแผนในการส่งเสริมคุณภาพของพระสังฆาธิการ

ทุกระดับชั้นในเขตการปกครองคณะสงฆ์ทุกด้าน เช่น ก าหนดนโยบายการปฏิบัติงานแต่ละปีให้ชัดเจน 
ว่าคณะสงฆ์จะท าอะไรกันบ้าง ท าเป็นโครงการ พอสิ้นสุดโครงการ ก็ต้องประเมินสัมฤทธิ์ผล ส่งเสริม



๓๖๖ 

 

การศึกษาทั้งด้านปริยัติและปติเวท เพ่ือพัฒนาศักยภาพพระสังฆาธิการ และพระภิกษุสามเณร เพ่ือ
เป็นแบบอย่างที่ดี มีแผนการพัฒนาแต่ละงานให้ชัดเจน โดยจัดท าแผนปฏิบัติ แผนพัฒนา แผน
ยุทธศาสตร์ เพ่ือก าหนดทิศทางในการด าเนินงาน 

๒) การพัฒนาด้านการจัดองค์กร จัดองค์กรตามความสามารถของบุคลากรให้มี
คนท างานตามการบริหารกิจการคณะสงฆ์ทั้ง ๖ ด้าน จัดองค์กรให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงานโดย
ค านึงถึงบุคลากรเป็นหลักจัดแบ่งตามความสามารถที่เป็นจริงมีการก าหนดบทบาทหน้าที่ของแต่ละ
บุคคลในองค์กรให้ชัดเจนแสดงสายการบังคับบังชาเป็นลายลักษณ์อักษรน าสู่การปฏิบัติอย่างจริงจัง 
สร้างวัฒนธรรม และค่านิยมขององค์กร ให้ เป็นที่ ยอมรับของบุคคลในองค์กร และสื่อให้
บุคคลภายนอกยอมรับในอัตลักษณ์ขององค์กร จัดองค์กรด้านการปกครองโดยมุ่งเน้น ส่งเสริม และ
สนับสนุน การศึกษาอย่างจริงจัง สรรหาองค์กรที่จะสนับสนุนเรื่องการศึกษา เพื่อพัฒนาองค์กร พร้อม
ทั้งพัฒนาระบบงาน 

๓) การพัฒนาด้านงานบุคลากร ส่งเสริมบุคลากรให้ได้ไปศึกษาดูงานในด้านที่สนใจหรือ
ที่เกี่ยวกับงานที่ได้รับมอบหมาย ต้องมีการจัดอบรม ประชุม สัมมนา เพ่ือสร้างให้พระสงฆ์มีวิสัยทัศน์ 
มีประสบการณ์ ในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิผล จัดอบรมพัฒนาบุคลากรในด้านต่างๆ เช่น ด้าน
เทคโนโลยี ด้านบัญชี ด้านระเบียบวินัย/มารยาทงานปกครองและเทคโนโลยีที่เก่ียวกับงานปกครอง 

๔) การพัฒนาด้านการอํานวยการ น าระเบียบกฎหมายของคณะสงฆ์ และของภาครัฐไป
สร้างกติกาในการปฏิบัติภารกิจร่วมกันในการปฏิบัติภารกิจ และยอมรับในเรื่องของกฎระเบียบ 
ปฏิบัติตามกฎระเบียบเพ่ือสืบทอดพระพุทธศาสนา มีการติดตามงานตลอดเวลา จัดบุคลากรที่ถนัดใน
งานด้านการอ านวยการมาคอยประสานงานเมื่อมีภารกิจต้องท าร่วมกัน ตั้งกองอ านวยการในการ
ประสานงานทุกโครงการ  

๕) การพัฒนาด้านการกํากับดูแล เป็นไปในลักษณะที่ปรึกษา ร่วมคิดร่วมท า ร่วมแก้ไข
ทุกฝ่ายต้องมีการเชื่อมสัมพันธ์กัน มีการบริหารงานแบบบนลงล่าง มีเครื่องมือในการก ากับติดตามที่
สอดคล้องกับภารกิจ แล้วน าผลการก ากับติดตามมาวิเคราะห์ เพ่ือแก้ไข ปรับปรุง และพัฒนาอย่าง             
มีแผนและเป็นระบบ มีคณะกรรมการในการดูแลแต่ละฝ่ายอย่างใกล้ชิดก ากับดูแลให้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ คือ ๑. เตรียมการ ๒. ด าเนินการ ๓. ประเมินผล ๔. ประกาศผล ยกย่องเกียรติคุณ            
๕. ให้การสนับสนุน 

จากผลการวิจัยดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการ
ปกครองของพระสังฆาธิการนั้นจ าเป็นต้องอาศัยองค์ประกอบหลาย ๆ อย่างในการบริหารจัดการจึง
จะท าให้งานส าเร็จได้ และพระสังฆาธิการเองก็จ าเป็นต้องมีความรู้ทั้งศาสตร์และศิลป์ในคราวเดียวกัน 
การพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานจึงต้องมีการบูรณาการระหว่างหลักทางพระพุทธศาสนากับ
ศาสตร์สมัยใหม่ซึ่งเป็นหลักทางการบริหารอย่างใดอย่างหนึ่งในหลักทฤษฎีทางรัฐประศาสนตร์ปรับ



๓๖๗ 

 

ประยุกต์ให้สอดคล้องกับบริบทของสังคมในปัจจุบัน โดยลักษณะดังกล่าวสอดคล้องกับบริบทของ
งานวิจัยของ พระครูสุตธรรมพิทักษ์ (น้ าผึ้ง สุธมฺโม) ได้วิจัยเรื่อง การพัฒนาการปกครองคณะสงฆ์ใน
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ผลการวิจัยพบว่า  แนวทางการพัฒนาการปกครองคณะสงฆ์ในจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ ด าเนินการได้ดังนี้  ๑) การวางแผน : ผู้บริหารควรจะมีการวางแผนการปกครอง
อย่างต่อเนื่อง มีการประชุมปรึกษาผู้บริหารเพ่ือวางแผนให้เป็นไปในทิศทางที่ก าหนด  ๒) การจัด
องค์การ: จัดโครงสร้างการปกครองคณะสงฆ์ให้มีการปรับเปลี่ยนพัฒนาอยู่เสมอ เปิดโอกาสให้
บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเข้ามาบริหารงาน มีการเปลี่ยนแปลงบุคลากรที่มีความเหมาะสมเข้า
มาท าหน้าที่  ๓) การสั่งการ: พระสังฆาธิการ เป็นเจ้าพนักงานของรัฐ มีหน้าที่ในการก ากับดูแล
พระภิกษุ สามเณร ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยดีงาม  ๔)  การประสานงาน: พระสังฆาธิการ ควรจะ
มีการประสานงานติดต่อกับผู้ช่วยเจ้าอาวาส เจ้าอาวาส เจ้าคณะต าบล เจ้าคณะอ าเภอ และเจ้าคณะ
จังหวัดเป็นต้น ร่วมมือร่วมใจกันท าหน้าที่ดูแลรักษาความเรียบร้อยให้ดี ในเขตพ้ืนที่นั้น  ๆ ๕)  การ
ควบคุม: พระสังฆาธิการมีหน้าที่ในการควบคุมทรัพยากรการปกครองคณะสงฆ์ทั้งปวง ให้เป็นไป
ตามล าดับชั้นการปกครอง การตรวจสอบการเงินภายในแต่ละวัด ผู้ปกครองควรจะน าเสนอเป็น
รายงานประจ าปีแจ้งให้เจ้าคณะจังหวัดทราบ๒๕  และสอดคล้องกับงานวิจัยของ พชรพรรณ                    
ชุ่มเปี่ยม ได้วิจัยเรื่อง  การบริหารงานพระสังฆาธิการในจังหวัดก าแพงเพชร พบว่า  แนวทางการ
พัฒนาการบริหารงานของพระสังฆาธิการในจังหวัดก าแพงเพชร ควรด าเนินการดังนี้  ๑) ด้านการ
วางแผน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรจัดให้มีการถวายความรู้เกี่ยวกับการวางแผน  ๒) ด้านการจัด
องค์การ กรมการศาสนาควรจัดท ารูปแบบหรือแผนภูมิการจัดองค์  ๓) ด้านการบริหารงานบุคคล ควร
มีการอบรมบุคคลที่เข้ามาบวชในพระพุทธศาสนาเพ่ือให้มั่นใจว่าจะเข้ามาศึกษาพระธรรมวินัยอย่าง
แท้จริง ๔) ด้านการวินิจฉัยสั่งการ การบริหารวัดต้องให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมในกิจกรรมของ
วัด ๕) ด้านการควบคุมงาน พระสังฆาธิการต้องปฏิบัติตามหลักพระธรรมวินัยอย่างเคร่งครัดเพ่ือเป็น
แบบอย่างแก่บรรพชิตและคฤหัสถ์ ๖) ด้านการประสานงาน ควรบริหารวัดให้เป็นศูนย์กลางชุมชนที่
พัฒนาทั้งจิตใจและคุณภาพชีวิต จะก่อให้เกิดความสัมพันธ์การประสานงานที่ดีระหว่างประชาชนกับ
วัด ๗) ด้านการเสนอรายงาน ทุกวัดควรจัดให้มีหอกระจายข่าวเพ่ือประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรม  
ต่าง ๆ ที่วัดด าเนินการให้ชุมชนทราบ  เจ้าคณะจังหวัด เจ้าคณะอ าเภอ เจ้าคณะต าบล และส านักงาน
ศึกษาอธิการอ าเภอควรให้ความส าคัญกับการรายงานผลการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของวัด การรายงาน
ผลแต่ละครั้งควรด าเนินการดังนี้ รวบรวม ตรวจสอบข้อมูลจัดประเภทเรื่องราว เรียงล าดับ สรุป และ
เตรียมเผยแพร่ข้อมูลเพ่ือการเผยแพร่ข่าวสาร๒๖ และสอดคล้องกับแนวทางจากผลการวิจัยของ      
                                                

 ๒๕พระครูสุตธรรมพิทั กษ์  (น้ าผึ้ ง  สุธมฺ โม ), “การพัฒนาการปกครองคณ ะสงฆ์ ในจั งหวัด
ประจวบคีรีขันธ์”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต (สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ), (บัณฑิตวิทยาลัย :               
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๘). 
  ๒๖พชรพรรณ  ชุ่มเปี่ยม,  “การบริหารงานพระสังฆาธิการในจังหวัดก าแพงเพชร”, รายงานการวิจัย, 
(บัณฑิตวิทยาลัย  : มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร, ๒๕๔๘), หน้า ๑-๓.     



๓๖๘ 

 

พระมหาธฤติ  วิโรจโน (รุ่งชัยวิทูร) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง  รูปแบบการพัฒนาพระสังฆาธิการเพ่ือ
ประสิทธิภาพการบริหารกิจการคณะสงฆ์  ผลการวิจัยพบว่า  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามแนว
ทั่วไปสรุปเป็นองค์ประกอบของการพัฒนาที่ส าคัญเป็น ๔ ด้าน ใช้อักษรย่อภาษาอังกฤษว่า VETS 
ได้แก่  ๑) V; Vision, การสร้างวิสัยทัสน์   ๒) E; Education การให้การศึกษา ๓) T; Training               
การฝึกอบรม  และ ๔) S; Study tour การไปดูงาน  ส่วนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามแนว
พระพุทธศาสนา ได้แก่การพัฒนาตามหลักสิกขา ๓ พรหมวิหาร ๔ สังคหวัตถุ ๔ ภาวนา ๔ อิทธิบาท 
๔ และสัปปุริสธรรม ๗ การพัฒนาพระสังฆาธิการในการบริหารกิจการคณะสงฆ์ไทยในปัจจุบัน             
ทั้ง ๖ ด้าน ได้แก่  (๑) ด้านการปกครอง   (๓) ด้านการศึกษาสงเคราะห์ (๕) ด้านสาธารณูปการ             
(๖) ด้านสาธารณสงเคราะห์๒๗ 
 

๕.๓ ข้อเสนอแนะ 
 ในการวิจัยเรื่อง “การพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการปกครองของพระ  
สังฆาธิการระดับอ าเภอ ในเขตการปกครองคณะสงฆ์ ภาค ๑๑” จากข้อค้นพบจากการวิจัย ผู้วิจัย             
จึงเสนอแนะแนวทางเพ่ือเป็นแนวทางในการเลือกน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานด้านการปกครองของพระสังฆาธิการระดับอ าเภอ ในเขตการปกครองคณะสงฆ์                
ภาค ๑๑ ดังนี้  

๕.๓.๑ ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
  ๑) กรมการศาสนา หรือส านักงานพุทธศาสนาแห่งชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ
การปฏิบัติงานของพระสังฆาธิการ ควรส่งเสริมและพัฒนาพระสังฆาธิการ ด้วยการจัดฝึกอบรมพัฒนา
งานพระสังฆาธิการแต่ละระดับอย่างต่อเนื่อง 
  ๒) ส านักงานพุทธศาสนาแห่งชาติหรือหน่วยงานที่เก่ียวข้องก าหนดโครงสร้างองค์กร
ย่อย เพ่ือช่วยเหลือสนับสนุนการปฏิบัติตามภารกิจหรือแผนงานของพระสังฆาธิการให้มีความชัดเจน
ต่อการปฏิบัติงาน  
  ๓) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรก าหนดนโยบายลงพ้ืนที่ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติของพระ
สังฆาธิการอย่างเป็นระบบ และก าหนดระบบการให้ค าปรึกษา และการสนับสนุนการปฏิบัติงานให้
เป็นแนวทางท่ีถูกต้องเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเกิดประสิทธิภาพอย่างแท้จริง   
 
 

 

                                                

      ๒๗พระมหาธฤติ  วิโรจโน (รุ่งชัยวิทูร),  “รูปแบบการพัฒนาพระสังฆาธิการเพื่อประสิทธิภาพการ
บริหารกิจการคณะสงฆ์”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์), (บัณฑิตวิทยาลัย : 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗).   



๓๖๙ 

 

๕.๓.๒ ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ 
  ๑) ด้านการด าเนินการปกครอง พระสังฆาธิการระดับอ าเภอควรริเริ่มที่จะสร้าง
ความเปลี่ยนแปลงตนเองในการปฏิบัติงานทุก ๆ ด้าน โดยเริ่มที่การวางแผน สร้างเครือข่าย ร่วมคิด 
ร่วมท ากับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีระบบการปฏิบัติงาน ให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมส่งเสริมสนับสนุน
และปฏิบัติงานด้วยความรักในงาน เพียรพยาม  มุ่งมั่นพัฒนางานอย่างสม่ าเสมอ      

๒) ด้านการควบคุมและส่งเสริมกิจการคณะสงฆ์  พระสังฆาธิการต้องเป็น
แบบอย่างที่ดีทั้งในการปฏิบัติตนและการปฏิบัติงาน สร้างความตระหนักและความมั่นใจในการ
ปฏิบัติงาน จัดระบบก ากับ ติดตาม ควบคุม ตรวจสอบและให้มีระบบการช่วยเหลือฝึกทักษะที่จ าเป็น
ต่อการปฏิบัติงานกับการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบน ตลอดจนการสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน  

๓) ด้านการระงับอธิกรณ์ พระสังฆาธิการที่จะท าหน้าที่ในการระงับอธิกรณ์ ต้อง
ศึกษาท าความเข้าใจกฏระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ให้เข้าใจอย่างถูกต้องตามหลักพระธรรมวินัยและ
หลักกฎหมายบ้านเมือง หมั่นฝึกพัฒนาทักษะและเทคนิคที่จ าเป็นส าหรับการระงับอธิกรณ์ มีแผนงาน
และเป้าหมายการปฏิบัติงานชัดเจน สามารถตรวจสอบประเมินได ้  

๔) การแก้ไขข้อขัดข้อง พระสังฆาธิการจะต้องศึกษาท าความเข้าใจระเบียบ 
หลักเกณฑ์ ขั้นตอนในการปฏิบัติงานชัดเจน จัดล าดับส าคัญของปัญหาที่เกิดขึ้น ก าหนดขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานในการแก้ปัญหาชัดเจน สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการแก้ไข
ปัญหาติดตามและปฏิบัติงานเชิงรุก ปฏิบัติงานด้วยความตั้งใจ เคารพความคิดเห็นซึ่งกันและกัน และ
มีการการรายงานหรือประเมินผลการปฏิบัติงานเสนอต่อผู้บังคับบัญชาระดับสูงต่อไป    

๕) ด้านการควบคุมบังคับบัญชา พระสังฆาธิการต้องพัฒนาตนเอง โดยการสร้าง
ความรู้ความเข้าใจในอ านาจหน้าที่ในการปฏิบัติงานของตน ยึดหลักพระธรรมวินัยและหลักการอยู่
ร่วมกันอย่างเป็นสุข โดยใช้หลักพุทธธรรม หลักธรรมาภิบาลในการควบคุมบังคับบัญชา มีระบบ
ส่งเสริมสร้างขวัญและก าลังใจแก่พระสงฆ์ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ จัดระบบดูแลช่วยเหลือแก่พระสงฆ์ที่
ต้องการความช่วยเหลือในการปฏิบัติงาน ตลอดจนพัฒนาทักษะด้านต่าง ๆ ทั้งทางธรรมและทางโลก
ให้สามารถรู้เท่าทันโลกปัจจุบัน 

๖) การตรวจการและประชุมคณะสงฆ์ พระสังฆาธิการควรสร้างความตระหนักใน
การแก้ปัญหาและการให้ความช่วยเหลือ ปฏิบัติตามขั้นตอนและกระบวนการตรวจการคณะสงฆ์ได้
ถูกต้อง  ฝึกทักษะและเทคนิคท่ีจ าเป็นการตรวจการหรือการประชุม ปฏิบัติงานด้วยความตั้งใจ เอาใจ
ใส่ เคารพในความคิดเห็นซึ่งกันและกัน มีระบบการรายงานการตรวจการหรือบันทึกการตรวจการหรือ
การประชุมสงฆ์ท่ีชัดเจน หมั่นพิจารณาตรวจสอบการท างานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

 
 
 
 
 
 



๓๗๐ 

 

 ๕.๓.๓ ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
 หากมีการวิจัยเกี่ยวกับ “การพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการปกครองของพระ
สังฆาธิการระดับอ าเภอ ในเขตการปกครองคณะสงฆ์ ภาค ๑๑” ในครั้งต่อไป ผู้วิจัยขอเสนอแนะการ
ด าเนินการวิจัยในลักษณะต่อไปนี้ 
  ๑) ควรมีการศึกษาการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action 
Research) ในการปฏิบัติของพระสังฆาธิการระดับอ าเภอ เพ่ือพัฒนาทักษะและเทคนิคที่จ าเป็น
ส าหรับการพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านการปกครองของพระสังฆาธิการระดับอ าเภอใน
เขตการปกครองคณะสงฆ์ ภาค ๑๑    
  ๒) ควรมีการน าผลการศึกษาไปทดลองใช้กับพระสังฆาธิการเพ่ือน ามาปรับปรุง 
กระบวนการหรือวิธีการที่เหมาะสมกับพระสังฆาธิการในแต่ละเขตการปกครองคณะสงฆ์แต่ละภาค   



๓๗๑ 
 

บรรณานุกรม  
๑. ภาษาไทย : 
 ก.  ข้อมูลปฐมภูมิ  

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.  พระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณ์ราช

วิทยาลัย.  กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,  ๒๕๓๙. 

 ข.  ข้อมูลทุติยภูมิ   

(๑)   หนังสือ :  
กรมการศาสนา.  การคณะสงฆ์และการพระศาสนา. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์การศาสนา, ๒๕๔๐. 
____________.  คู่มือพระสังฆาธิการว่าด้วยเรื่องการคณะสงฆ์ และการพระศาสนา. 

กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์การศาสนา, ๒๕๔๐. 
กองวิจัยทางการศึกษา กรมวิชาการ.  ความหมายของค าว่าศักยภาพ. กรุงเทพมหานคร :                    

กรมวิชาการการพิมพ์, ๒๕๔๓. 
คณาจารย์  มหาวิทยาลั ยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลั ย .   การปกครองคณะสงฆ์ ไทย .           

กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๑. 
คณาจารย์แห่งโรงพิมพ์เลี่ยงเซียง. นวโกวาท ฉบับมาตรฐาน.  กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์เลี่ยงเซียง, 

๒๕๕๓. 
ทวี  มณีสาย และจารีรักษ์  วีระหงศ์.  การควบคุมคุณภาพ. กรุงเทพมหานคร : ศูนย์ส่งเสริมวิชาการ, 

๒๕๔๖. 
ทวี ทิมขา. การพัฒนาชุมชน. กรุงเทพมหานคร : โอเดียนสโตร์, ๒๕๒๘.  
ธงชัย  สันติวงษ์. ทฤษฎีการจูงใจ. พิมพ์ครั้งที่ ๙.  กรุงเทพมหานคร : ไทยวัฒนาพานิช,  ๒๕๔๓. 
____________.  องค์การและการบริหาร. พิมพ์ครั้งที่ ๑๑.  กรุงเทพมหานคร : วีอินเตอร์พริ้น, 

๒๕๕๐. 
นภดล เวชสวัสดิ์.  บุคลิกภาพสู่ความเป็นผู้น า. กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์ซีเอดย์เคชั่น, ๒๕๓๓.  
บุญม ี แท่นแก้ว. จริยศาสตร์. พิมพ์ครั้งที ่๓.  กรุงเทพมหานคร : โอเดียนสโตร์, ๒๕๓๙. 
ประสงค์  ประณีตพลกรัง  และคณะ.  การบริหารการผลิตและการปฏิบัติการ.  กรุงเทพมหานคร : 

Diamond in Business World,  ๒๕๕๓.   
ปิน  มุทุกันต์, พ.อ. บันทึกธรรม ฉบับสมบูรณ์. กรุงเทพมหานคร : มหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๓๕. 
____________.  มงคลชีวิต ภาค ๒. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๓๕. 
พระครูมงคลศีลวงศ์ (กุศล คนฺธวโร) และคณะ. พระสงฆ์กับการพัฒนาชนบท การแสวงหาเส้นทาง

การพัฒนาชนบทของพระสงฆ์ไทย. ๒๕๒๖. 



๓๗๒ 
 

บรรณานุกรม (ต่อ) 
พระเทพปริยัติสุธี  (วรวิทย คงฺคป โ ).  คู่มือพระสังฆาธิการ ว่าด้วยเรื่องการคณะสงฆ์และการ

พระศาสนา.  กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์การศาสนา, ๒๕๔๐. 
____________.  การคณะสงฆ์และการศาสนา . (กรุงเทพมหานคร :  โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณ            

ราชวิทยาลัย, ๒๕๔๕. 
____________.  เอกสารประกอบค าบรรยายเรื่ องการคณะสงฆ และการพระศาสนา ,  

กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๐. 
พระเทพวิสุทธิญาณ (อุบล นันทโก). อธิบายธรรมวิภาค ปริเฉทท่ี ๑. พิมพ์ครั้งที ่๕.  กรุงเทพมหานคร 

: โรงพิมพ์มหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๓๘. 
พระธรรมโกศาจารย์  (ประยูร   ธมฺมจิตฺโต).  ท าอย่างไรจึงจะเรียนเก่ง.  กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๑. 
พระธรรมญาณมุนี (ทองย้อย กิตฺติทินโน). การแสวงหาเสนทางการพัฒนาชนบทของพระสงฆไทย.

กรุงเทพมหานคร : กองแผนงาน กรมการศาสนา, ๒๕๒๗. 
พระธรรมปิฎก  (ป.อ. ปยุตฺโต).   นิติศาสตร์แนวพุทธ, พิมพ์ครั้งที่ ๓, กรุงเทพมหานคร : สหธรรมิก, 

๒๕๔๑. 
____________.  พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม .  กรุงเทพมหานคร : มหาจุฬาลง

กรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๖. 
____________.  ความส าคัญของพระพุทธศาสนาในฐานะศาสนาประจ าชาติ. กรุงเทพมหานคร : 

บริษัท สหธรรม จ ากัด, ๒๕๓๗. 
พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต),  พุทธธรรม ฉบับปรับปรุงและขยายความ. พิมพ์ครั้งที่ ๑๑.  

กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์บริษัท สหธรรมิก จ ากัด, ๒๕๔๙.   
____________.  พระพุทธศาสนาพัฒนาคนและสังคม.  พิมพ์ครั้งที่ ๖. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์

สหธรรมิก จ ากัด, ๒๕๔๙.    
พระพรหมมังคลาจารย์ (หลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ ). งานคือชี วิต  ชีวิตคืองานบันดาลสุข.   

กรุงเทพมหานคร : สถาบันบันลือธรรม, ม.ป.ป. 
พระพุทธวรญาณ, (ทองย้อย  กตติทินฺโน). ธรรมญาณนิพนธ์ : ๑๐๐ ปี พระพุทธวรญาณ. พิมพ์ครั้งที่ ๒. 

กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๔๘. 
พระไพศาล วิสาโล.  พระพุทธศาสนาไทยในอนาคตแนวโน้มและทางออกจากวิกฤต.  กรุงเทพมหานคร : 

มูลนิธิสดศรีสฤษดิ์วงศ์, ๒๕๔๖. 
พระเมธีธรรมาภรณ์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต). การปกครองคณะสงฆ์ไทย. พิมพ์ครั้งที่ ๙. กรุงเทพมหานคร 

: มูลนิธิพุทธธรรม, ๒๕๓๙.   



๓๗๓ 
 

บรรณานุกรม (ต่อ) 
พระศรีศาสนวงศ์ (มีชัย วีรปญฺโญ).  อธิบายกฎมหาเถรสมาคม, กรุงเทพมหานคร : หจก.ประยูร

สาส์นไทยการพิมพ์, ๒๕๕๑. 
พระสมชาย  ฐานวุฑฺโฒ.  มงคลชีวิต ฉบับทางก้าวหน้า.  กรุงเทพมหานคร : ชมรมพุทธศาสตร์สากล 

ในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์, ๒๕๔๔. 
พุทธทาสภิกขุ.  การท างานที่เป็นสุข. กรุงเทพมหานคร : ธรรมสภา, ๒๕๓๗. 
ราชบัณฑิตยสถาน. พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒ . กรุงเทพมหานคร :              

นานมีบุคสพับลิเคชั่นส,  ๒๕๔๖. 
____________.   พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒ . กรุงเทพมหานคร :                  

นานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่นส์, ๒๕๔๖.  
วรัท  พฤกษากุลนันท์.  ประสิทธิภาพและประสิทธิผล.  กรุงเทพมหานคร : ไทยวัฒนาพานิช,  

๒๕๕๑. 
วิรัช  วิรัชนิภาวรรณ.   แนวคิดทางรัฐประศาสนศาสตร์ การประยุกต์และการพัฒนา.  

กรุงเทพมหานคร : พอเพชพับลิชชิ่งเฮ้าส์, ๒๕๔๙. 
วีรพงษ์ เฉลิมจิระรัตน์ . ข้อก าหนดระบบบริการคุณภาพ ISO 9001 : 2000 ฉบับสมบูรณ์ . 

กรุงเทพมหานคร : สถาบันเพ่ิมผลผลิตแห่งชาติ, ๒๕๔๗. 
เศียร เศวต. ศักยภาพที่ย่ิงใหญ่ของมนุษย์. กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์ชีวิต, ๒๕๓๒.  
สมคิด  บางโม.   องค์การและการจัดการ.  กรุงเทพมหานคร : พิมพ์ดีจ ากัด, ๒๕๔๐. 
สมใจ  ลักษณะ.  การพัฒนาประสิทธิภาพในการท างาน.  กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพเพ่ิมทรัพย์ 

การพิมพ์, ๒๕๔๙. 
สมพร  เทพสิทธา.  คุณธรรมและจริยธรรม.  กรุงเทพมหานคร : สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยใน

พระบรมราชินูปถัมภ์, ๒๕๔๒. 
สมิต อาชวนิจกุล.  พัฒนาแนวทางก้าวหน้าแนวทางปรับปรุงตนเองสู่ความส าเร็จ. กรุงเทพมหานคร 

: นวสารินการพิมพ์, ๒๕๔๔.  
สัญญา  สัญญาวิวัฒน์.  การพัฒนาชุมชนแบบจัดการ.  กรุงเทพมหานคร : เอมีเทรดดิ้ง, 2541. 
____________.  ทฤษฎีองค์กรประสิทธิภาพ.  กรุงเทพมหานคร : ภาควิชาสังคมวิทยามานุษยวิทยา 

คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ๒๕๕๔. 
ส านักงานเจ้าคณะจังหวัดชัยภูมิ. เอกสารรายงานประจ าปี 2558-2559. วัดชัยภูมิพิทักษ์ (ผาเกิ้ง)  

ต าบลกุดชุมแสง  อ าเภอหนองบัวแดง  จังหวัดชัยภูมิ, ธันวาคม ๒๕๕๖. 
ส านักงานเจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมา. เอกสารรายงานประจ าปี 2558-2559 วัดสระแก  ต าบล

ในเมือง  อ าเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา,  ธันวาคม  ๒๕๕๖. 



๓๗๔ 
 

บรรณานุกรม (ต่อ) 
ส านักงานเจ้าคณะจังหวัดบุรีรัมย์.  เอกสารรายงานประจ าปี 2558-2559. วัดกลาง  ต าบลในเมือง  

อ าเภอเมืองบุรีรัมย์  จังหวัดบุรีรัมย์, ธันวาคม ๒๕๕๖. 
ส านักงานเจ้าคณะจังหวัดสุรินทร์. เอกสารรายงานประจ าปี 2558-2559. วัดศาลาลอย (พระ

อารามหลวง)  ต าบลในเมือง  อ าเภอเมืองสุรินทร์  จังหวัดสุรินทร์,  ธันวาคม  ๒๕๕๖. 
ส านักงานเจ้าคณะภาค ๑๖.  คู่มือปฏิบัติงานการคณะสงฆ์.  สุราษฏร์ธานี : ส านักงานเลขานุการเจ้า

คณะภาค ๑๖ วัดท่าไทร, ๒๕๔๗. 
ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ.  คู่มือพระสังฆาธิการ, กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์ส านักงาน

พระพุทธศาสนาแห่งชาติ.  ๒๕๕๘. 
____________.  ท าเนียบพระสังฆาธิการ.  กรุงเทพมหานคร : ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ.  

๒๕๕๕. 
สุวรีย์  ศิริโภคาภิรมย์. การวิจัยทางการศึกษา.  ลพบุรี : สถาบันราชภัฎเทพสตรี, ๒๕๔๖. 
แสวง อุดมศรี.  การปกครองคณะสงฆ์ไทย.  กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยมหาจุฬา            

ลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๙. 
อนิวัช  แก้วจ านง. หลักการจัดการ. พิมพ์ครั้งที่ ๕. สงขลา : ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยทักษิณ, ๒๕๕๗. 
อุทัย บุญประเสริฐ.  การบริหารจัดการสถานศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (School-Based 

Management),  กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๕. 
 
(๓)  วารสาร : 
นภดล  เฮงเจริญ. “เทคนิคการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ.” วารสารข้าราชการ. ปีที่ ๔๔ ฉบับที่  ๒  

(มีนาคม-เมษายน ๒๕๔๖) : ๒๓-๒๔. 
พระธรรมญาณมุนี. “วัดจะช่วยชาวบ้านได อย่างไร,”  การแสวงหาเส้นทางการพัฒนาชนบทของ

พระสงฆ์ไทย, ๒๕๒๖ : ๓๙-๔๒. 
สมชัย จิตสุชน, “การกระจายรายได : บทส ารวจความรู,” วารสารเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์, ปีที่ 

๒๒  ฉบับที่ ๓  (กันยายน ๒๕๔๗) : ๗๗-๗๘. 
สมภาร พรมทาม.  “ศีลธรรมกับกฎหมายมุมมองจากพุทธศาสนา” ใน พุทธศาสน์ศึกษา,  ปีที่ ๕ 

ฉบับที่ ๒-๓  (พฤษภาคม-ธันวาคม ๒๕๔๑) : ๕๑-๕๒. 
 
 
 
 



๓๗๕ 
 

บรรณานุกรม (ต่อ) 
(๔) บทความในหนังสือพิมพ์ 
พระธรรมโกศาจารย์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) : “ธรรมในใจของนักบริหารไฮโซ”, ไทยรัฐ, (๒๐ มิถุนายน 

๒๕๕๑) : ๒๔.  
  
(๕)  วิทยานิพนธ์ : 
นพรัตน์  พบลาภ. “การพัฒนารูปแบบการเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดและด าเนินงานของวิทยาลัยพล

ศึกษา”. วิทยานิพนธ์ปริญญาศาสตรดุษฎีบัณฑิต . บัณฑิตวิทยาลัย : จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๐. 

ณัฐหทัย ชลายนวัฒน์, “การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามหลักธรรม : กรณีศึกษา บริษัท ๕๐๕ โภคภัณฑ์ 
จ ากัด”,  วิทยานิพนธ์ปริญญาพัฒนาแรงงานและสวัสดิการมหาบัณฑิต.  บัณฑิตวิทยาลัย : 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๔๖. 

พระครูพิพิธพัฒนโสภณ (สุบิน สุเมโธ). “รูปแบบการพัฒนาการปกครองคณะสงฆ์ตามหลัก             
อปริหานิธรรม ในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๒”. วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ.  บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย, ๒๕๕๗. 

พระครูวัชรสุวรรณาทร ธมฺมโชโต (ลูกชุบ เกตุเขียว). “การประยุกต์ใช้อิทธิบาทธรรมเพ่ือส่งเสริม            
กลยุทธ์การอนุรักษ์โบราณสถานของพระสังฆาธิการในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๕”. 
วิทยานิพนธ์ปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๘. 

พระครูวิสุทธานันทคุณ (สุรศักดิ์  วิสุทฺธาจาโร). “การบริหารจัดการวัดเพ่ือความมั่นคงแห่ง
พระพุทธศาสนา”. วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ.                
บัณฑิต วิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๘. 

พระครูสังวรสุตกิจ (อนันต์ าณส วโร). “การพัฒนาองค์การพระพุทธศาสนาในเขตจังหวัดภาคเหนือ
ตอนบน”. วิทยานิพนธ์ปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์.  
บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๖.   

พระครูสันติธรรมาภิรัต (บุญชัย สนฺติกโร).  “การพัฒนารูปแบบการปกครองคณะสงฆ์ในเขตปกครอง
คณะสงฆ์ ภาค ๑๕”.  วิทยานิพนธ์ปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการ
จัดการเชิงพุทธ . บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๘. 

 
 



๓๗๖ 
 

บรรณานุกรม (ต่อ) 
พระครูสุตธรรมพิทักษ์ (น้ าผึ้ง สุธมฺโม). “การพัฒนาการปกครองคณะสงฆ์ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์”. 

วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ.  บัณฑิตวิทยลัย :         
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๘. 

พระโชติ  บดีรัฐ, “การบริหารงานของพระสังฆาธิการในเขตการปกครองคณะสงฆ์ภาค ๔ เพ่ือความ
มั่นคงแห่งพระพุทธศาสนา”.  วิทยานิพนธ์รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต.  บัณฑิต
วิทยาลัย : มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยลงกรณ์, ๒๕๕๔. 

พระเทพปริยัติเมธี (สฤษฏิ์ สิริธโร), กระบวนการสร้างความปรองดองในสังคมไทยตามรูปแบบพุทธ
วิธีการช าระอธิกรณ์, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสน
ศาสตร์. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗. 

พระเทพรัตนสุธี (สมศักดิ์ โชตินฺธโร).  “กลยุทธ์การปกครองคณะสงฆ์ ภาค ๑”.  วิทยานิพนธ์ปริญญา
พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต (สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ). บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๘. 

พระมหาธฤติ  วิโรจโน (รุ่งชัยวิทูร). “รูปแบบการพัฒนาพระสังฆาธิการเพ่ือประสิทธิภาพการบริหาร
กิจการคณะสงฆ์”. วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์.  
บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗. 

พระมหาวีระชัย ชยวีโร. “การพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการศาสนสมบัติวัดของคณะสงฆ์ไทย”. 
วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต.  บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย, ๒๕๕๖. 

พระมหาศรณชัย มหาปุญฺโ  (การะเวก). “การพัฒนาการบริหารกิจการคณะสงฆ์ของพระสังฆาธิการ
ในยุคโลกาภิวัตน์”. วิทยานิพนธ์ปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสน
ศาสตร์. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗. 

พระอ านวย หมอกเมฆ.  “กลยุทธ์การบริหารวัดในพระพุทธศาสนาส าหรับเจ้าอาวาสวัดราษฎร์ในเขต
หนเหนือ ภาค ๔”. วิทยานิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต.  บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัย
ภาคกลาง, ๒๕๕๓. 

วาสิตา เกิดผล ประสพศักดิ์, “แบบจ าลองการบริหารเชิงพุทธบูรณการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น”   ปริญญาพุทธศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ .                   
บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗. 

 
 
 



๓๗๗ 
 

บรรณานุกรม (ต่อ) 
อธิเทพ ผาทา, “การศึกษารูปแบบและกระบวนการแก้ปัญหาในพระพุทธศาสนาเถรวาท : ศึกษา

เฉพาะกรณีอธิกรณสมถะ ๗ และ กฎนิคหกรรมของมหาเถรสมาคมในพระราชบัญญัติ
คณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๐๕ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบบที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕”  วิทยานิพนธ์พุทธศาสตร
ดุษฎีบัณฑิต (พระพุทธศาสนา).  บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย, 2550. 

อาธาดา สุดเส้นผม,  “การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามหลักพุทธธรรมของกรมธุรกิจพลังงาน 
กระทรวงพลังงาน”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต (สาขาวิชารัฐประศาสน
ศาสตร์). บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗.   

  
(๖)  รายงานวิจัย : 
กัญญนันทน์  ภัทร์สรณ์สิริ. “ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการท างานของบุคลากร : กรณีศึกษา

ส าหรับสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน”. รายงานวิจัย. คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี 
สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน, ๒๕๕๕. 

ขวัญใจ  สนธิสวัสดิ์. “ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของงานบัญชี  กองคลัง  ส านักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยรามค าแหง”. รายงานวิจัย. ส านักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยรามค าแหง, 
๒๕๔๖. 

จินตนา  พรมนิมิต.  “ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของงานบริการการศึกษาคณะรัฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยรามค าแหง”. รายงานวิจัย. คณะรัฐศาสตร์  มหาวิทยาลัยรามค าแหง, 
๒๕๕๓. 
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มหาวิทยาลัยรามค าแหง, ๒๕๔๙. 

ปัทมา จักษุรัตน์ และคณะ. “ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรสาย
สนับสนุนคณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่”. รายงานวิจัย. คณะวิทยาศาสตร์  
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ๒๕๕๔. 
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๓๘๑ 
 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ก 

รายนามผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 

รายนามผู้ให้ข้อมูลเพื่อการวิจัย (สัมภาษณ์) 

รายนามผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๓๘๒ 
 

รายนามผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 

 รายนามผู้เชี่ยวชาญในการตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือการวิจัย 
ประกอบด้วย  

๑. รองศาสตราจารย์ ดร.อภินันท์ จันตะนี  อาจารย์ประจ ามหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย วังน้อย  

๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธานนัธ์ โพธิ์ชาธาร อาจารย์ประจ ามหาวิทยาลัยราช
ภัฏนครราชสีมา 

๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปฏิภาร์ มหรรษนาธิบดี อาจารย์ประจ ามหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา 

๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรายุ ทรัพย์สิน  อาจารย์ประจ าสาขาวิชารัฐประศาสน
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสรุินทร์  

๕. ดร.วันชัย  สุขตาม อาจารย์ประจ าสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสุรินทร์  

 

รายนามผู้ให้ข้อมูลเพื่อการวิจัย (สัมภาษณ์)  ประกอบด้วย 

๑) พระธรรมโมลี ดร. (ทองอยู่ ญาณวิสุทฺโธ) ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๑ 

๒) พระราชวิมลโมลี (ด ารง ทิฎฐธมฺโม)  เจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมา  

๓) พระราชปริยัติกวี (สุพจน์ โชติญาโณ)  เจ้าคณะจังหวัดบุรีรัมย์ 

๔) พระเทพภาวนาวิกรม วิ. (บุญมา ปุญฺญาภิรโต) เจ้าคณะจังหวัดชัยภูมิ 

๕) พระโสภณปริยัตยาภรณ์ (ฉัตต์ สจฺจวโร) เจ้าคณะจังหวัดสุรินทร์ 

๖) พระครูศรีภาวนาวิสุทธิ์ (ประกอบ ปภงฺกโร) เจ้าคณะอ าเภอขามสะแกแสง  จังหวัด

นครราชสีมา 

๗) พระครูศรีปริยัตยารักษ์  (ประสงค์ กิตฺติปญฺโญ) เลขานุการเจ้าคณะอ าเภอเมือง

นครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา  

๘) พระครูสิริวชิรากร (สมพร อริยปญฺโญ) เจ้าคณะอ าเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ   

๙) พระมหาสมวงษ์  สีลภูโต เจ้าคณะอ าเภอเมืองชัยภูมิ  จังหวัดชัยภูมิ  

๑๐) พระครูสิริคณารักษ์ (ผล ปิยธมฺโม) เจ้าคณะอ าเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย์ 



๓๘๓ 
 

๑๑) พระครูนิเทศธรรมคุณ (วินัย ฐานิสฺสโร) เจ้าคณะอ าเภอโนนดินแดง  จังหวัดบุรีรัมย์  

๑๒) พระครูรัตนญาณวิมล (มนตรี รตนญาโณ) เลขานุการ เจ้าคณะอ าเภอกระสัง  จังหวัด

บุรีรัมย์  

๑๓) พระครูสิริพรหมสร (สมพงษ์ พฺรหฺมสโร) เจ้าคณะอ าเภอท่าตูม  จังหวัดสุรินทร์   

๑๔) พระครูรัตนธรรมานุรักษ์ (ภูชิต ยสินฺธโร) รองเจ้าคณะอ าเภอรัตนบุรี  จังหวัดสุรินทร์ 

๑๕) พระครูอุดรประชานุกูล (อุดม สารเมธี) เจ้าคณะต าบลแกใหญ่  อ าเภอเมืองสุรินทร์ 

จังหวัดสุรินทร์  

๑๖) นายบัญชายุทธ  นาคมุจลินท์ ผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนา   จังหวัด

นครราชสีมา 

๑๗) นายประสงค์  ทองประ  นักวิชาการศาสนาช านาญการพิเศษ รักษาราชการแทน

ผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดบุรีรัมย์ 

๑๘) นางปรีดา  ชาติวุฒิ อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนา จังหวัดชัยภูมิ 

๑๙) นายเพทาย  สดทรงศิลป์ ผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนา จังหวัดสุรินทร์  

๒๐) นายวัชรนนท์  มั่นใจ ปราชญ์ชาวบ้าน  อดีตวัฒนธรรมจังหวัดบุรีรัมย์ อ าเภอเมือง

สุรินทร์  จังหวัดสุรินทร์  

๒๑) นายเอือก  มีแก้ว ก านันต าบลนาดี  อ าเภอเมืองสุรินทร์  จังหวัดสุรินทร์  

๒๒) นายเสรี  อุปถัมภ์  หัวหน้าศูนย์สมุนไพรตะบัลไพร  ต าบลสลักได อ าเภอเมืองสุรินทร์  

จงัหวัดสุรินทร์ 

๒๓) นายวิยะ  ศรีพรหม ครูช านาญการพิเศษ  โรงเรียนบ้านละเวี้ยแปลงคุรุ -ราษฎร์บ ารุง  

ต าบลละเวี้ย  อ าเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ 

๒๔) นายประยงค์  ศรีแก้ว ผู้ใหญ่บ้านโคกรัมย์พัฒนา หมู่ ๑๖ ต าบลกระเทียม  อ าเภอ

สังขะ  จังหวัดสุรินทร์ 

๒๕) นายเกลียม  คัชมา  ไวยาวัจกรวัดป่าเจริญผล  อ าเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 

 

 

 



๓๘๔ 
 

รายนามผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่มผู้เช่ียวชาญ (Focus Group Discussion) 
ประกอบด้วย 

๑.  พระศรีธีรพงศ์ (อุดม  สารเมธี)  เลขานุการเจ้าคณะภาค ๑๑ 

๒.  พระครูสังฆรักษ์เกียรติศักดิ์  กิตฺติปญฺโญ ดร. ผู้อ านวยการหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎี

บัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ วังน้อย 

๓.  พระมหาโชว์  ทสฺสนีโย ดร.,ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม

อาจารย์ประจ าหลักสูตรบัณฑิตศึกษา 

๔.  พระมหาบุญเกิด กตเวที ดร.  วัดกทลิวนาราม  อ าเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ 

๕.  ศ.ดร.บุญทัน  ดอกไธสง อ านวยการหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต 

(นานาชาติ) อดีตสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดนครราชสีมา 

๖.  ผศ.ดร.เติมศักดิ์  ทองอินทร์ หัวหน้าภาควิชารัฐศาสตร์  

๗.  นายประสงค์  จักรค า  ผู้ตรวจราชการส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 

๘.  นายวีระ  ดาวศร ี ผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการและกิจการคณะสงฆ์ ส านักงาน

พระพุทธศาสนาจังหวัดสุรินทร์ 

๙.  ดร.ประดิษฐ์  ชื่นบาน อาจารย์ประจ ากลุ่มวิชาจิตวิทยาและการแนะแนว คณะครุศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 

๑๐. พระเจริญ  จิรปุญโญ ดร.  นักวิชาการทางรัฐประศาสนศาสตร์ 

 
 

 

 

 

 

 



๓๘๕ 
 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ข 

-หนังสือขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือการวิจัย 
-หนังสือขอความอนุเคราะห์เก็บข้อมูลเพ่ือการวิจัย (เชิงปริมาณ/             
เชิงคุณภาพ)   
-หนังสือเชิญเข้าร่วมการสนทนากลุ่ม(Focus Group Discussion) 
  

 

 

 

 

 

 

 



๓๘๖ 
 

หนังสือขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ

  



๓๘๗ 
 

 



๓๘๘ 
 

 



๓๘๙ 
 

 



๓๙๐ 
 

 

 

 



๓๙๑ 
 

หนังสือขอความอนุเคราะห์เก็บข้อมูลเพือ่ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมอื

 



๓๙๒ 
 

หนังสือขอความอนุเคราะห์เก็บข้อมูลการวิจัยเชิงปริมาณ



๓๙๓ 
 



๓๙๔ 
 



๓๙๕ 
 

 



๓๙๖ 
 

หนังสือขอความอนุเคราะห์เก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ

 



๓๙๗ 
 

 



๓๙๘ 
 



๓๙๙ 
 



๔๐๐ 
 



๔๐๑ 
 



๔๐๒ 
 



๔๐๓ 
 



๔๐๔ 
 



๔๐๕ 
 



๔๐๖ 
 



๔๐๗ 
 



๔๐๘ 
 



๔๐๙ 
 



๔๑๐ 
 



๔๑๑ 
 



๔๑๒ 
 



๔๑๓ 
 



๔๑๔ 
 



๔๑๕ 
 



๔๑๖ 
 



๔๑๗ 
 



๔๑๘ 
 



๔๑๙ 
 

 



๔๒๐ 
 

หนังสือขอความอนุเคระห์การสนทนากลุ่ม



๔๒๑ 
 



๔๒๒ 
 



๔๒๓ 
 



๔๒๔ 
 



๔๒๕ 
 



๔๒๖ 
 



๔๒๗ 
 



๔๒๘ 
 

 

 

 



๔๒๙ 
 

 



๔๓๐ 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ค 

เครื่องมือการวิจัย ผลการหาคุณภาพเครื่องมือ 

-แบบสัมภาษณ์การวิจัย 

-แบบสอบถามการวิจัย 

 

 

 

 

 

 

 

 



๔๓๑ 

 

 

แบบสัมภาษณ์เพ่ือการวิจัย 

เรื่อง  การพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการปกครอง ของพระสังฆาธิการระดับอ าเภอ  

ในเขตการปกครองคณะสงฆ์ภาค  ๑๑ 

 

ค าชี้แจง : แบบสัมภาษณ์พระสังฆาธิการ 

๑. แบบสัมภาษณ์เพ่ือการวิจัยชุดนี้ จัดท าขึ้นเพ่ือการศึกษา เรื่อง “การพัฒนาประสิทธิภาพ

การปฏิบัติงานด้านการปกครองของพระสังฆาธิการระดับอ าเภอ  ในเขตการปกครองคณะสงฆ์        

ภาค  ๑๑” ซึ่งท่านเป็นบุคคลหนึ่งที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ให้สัมภาษณ์ โปรดตอบตามความ

คิดเห็นของท่านอย่างแท้จริงให้ครบถ้วน 

๒. แบบสัมภาษณ์เพ่ือการวิจัยชุดนี้ ผู้วิจัยได้จัดท าข้ึนเพื่อขอสัมภาษณ์พระสังฆาธิการ จ านวน 

๑ ชุด 

ผู้วิจัยหวังว่าจะได้รับความเมตตาอนุเคราะห์ในการให้สัมภาษณ์ในครั้งนี้เป็นอย่า งดี และ

ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ 

 

(พระมหาวิศิต  ธีรว โส) 

นิสิตปริญญาเอก หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต 

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 

บัณฑิตวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 

ติดต่อประสานงาน 
มือถือ ๐๘๒-๑๔๖-๗๔๕๔ 
อีเมล wisit53@hotmail.com 



๔๓๒ 

 

แบบสัมภาษณ์เพ่ือการวิจัย 

เรื่อง  

การพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการปกครองของพระสังฆาธิการระดับอ าเภอ   

ในเขตการปกครองคณะสงฆ์ ภาค ๑๑ 

 

ค าชี้แจง  : แบบสัมภาษณ์พระสังฆาธิการ 

 การพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการปกครองของพระสังฆาธิการระดับอ าเภอ  
ในเขตการปกครองคณะสงฆ์ ภาค ๑๑   แบบสัมภาษณ์นี้แบ่งออกเป็น ๓ ตอน ดังต่อไปนี้ 

 ตอนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้สัมภาษณ์ 

 ตอนที่ ๒ สภาพ ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานด้านการปกครองของพระ                   
สังฆาธิการระดับอ าเภอ ในเขตปกครองคณะสงฆ์ ภาค ๑๑ 

 ตอนที่ ๓ หลักอิทธิบาท ๔ กับการปฏิบัติงานด้านการปกครองของพระสังฆาธิการระดับ
อ าเภอ ในเขตการปกครองคณะสงฆ์ ภาค ๑๑ 

ตอนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้สัมภาษณ์ 

 ผู้ให้สัมภาษณ์ชื่อ...............................................................ฉายา/นามสกุล.............. ........... 

พรรษา................................................การศึกษานักธรรม..................เปรียญธรรม....................ประโยค  

คุณวุฒิสูงสุด(ทางโลก)............................................จบจาก.................................................. .................. 

ที่อยู่วัด........................................................ต าบล..................................อ าเภอ................ ...................... 

จังหวัด......................................ต าแหน่ง..................................... ............................................................ 

โทรศัพท์/มือถือ......................................................อีเมล...................................................................... 

 



๔๓๓ 

 

ตอนที่ ๒   แนวค าถามในการสัมภาษณ์เกี่ยวกับสภาพปัจจุบัน ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน
ด้านการปกครองของพระสังฆาธิการระดับอ าเภอ ในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๑ 

๑. สภาพ ปัญหาและอุปสรรคการปฏิบัติงานด้านการด าเนินการปกครองคณะสงฆ์ให้เป็นไปตาม

พระธรรมวินัย กฎหมาย กฎมหาเถรสมาคม ข้อบังคับ ระเบียบ ค าสั่ง มติ ประกาศ พระบัญชา

สมเด็จพระสังฆราช และค าสั่งของผู้บังคับบัญชาเหนือตน 

 ๑.๑  ในการด ารงต าแหน่งเจ้าคณะอ าเภอ หากมีกฎหมาย กฎมหาเถรสมาคม ข้อบังคับ 

ระเบียบ ค าสั่ง มติ ประกาศ พระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช และค าสั่งของผู้บังคับบัญชาเหนือตน 

ท่านจะมอบหมายให้ใครท า และท่านจะท าอย่างไร  มีปญัหาอุปสรรคอะไรบ้างหรือไม่ 

 ๑.๒ กรณีมีข้อกฎหมาย กฎมหาเถรสมาคม ข้อบังคับ ระเบียบ ค าสั่ง มติ ประกาศ                  

พระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช ค าสั่งของผู้บังคับบัญชาลงมาถึงท่าน ท่านได้ท าอย่างไรบ้าง 

 ๑.๓  การปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องด้วยกฎหมาย กฎมหาเถรสมาคม ข้อบังคับ ระเบียบ ค าสั่ง 

มติ ประกาศ พระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช ค าสั่งของผู้บังคับบัญชาเหนือตน มีผลการด าเนินการเป็น

อย่างไร  มีปัญหาอุปสรรคอะไรบ้างหรือไม่ 

 

๒. สภาพ ปัญหาและอุปสรรคการปฏิบัติงานด้านการควบคุมและส่งเสริมการรักษาความเรียบร้อย

ดีงาม การศาสนศึกษา การศึกษาสงเคราะห์ การเผยแผ่พระพุทธศาสนา การสาธารณูปการ และ

การสาธารณสงเคราะห์ ให้ด าเนินไปด้วยดี 

 ๒.๑  การรักษาความเรียบร้อยดีงาม การศาสนศึกษา การศึกษาสงเคราะห์ การเผยแผ่

พระพุทธศาสนา การสาธารณูปการ และการสาธารณสงเคราะห์ ให้ด าเนินไปได้ท่านมีวิธีการท า

อย่างไร  มีปัญหาอุปสรรคอะไรบ้างหรือไม่ 

 ๒. ๒ ท่านมีขั้นตอนและแนวทางการควบคุมเกี่ยวกับการรักษาความเรียบร้อย การศาสน

ศึกษา การศึกษาสงเคราะห์ การเผยแผ่พระพุทธศาสนา การสาธารณูปการ และการสาธารณ

สงเคราะห์อย่างไรบ้าง  มีปัญหาอุปสรรคอะไรบ้างหรือไม่ 



๔๓๔ 

 

 ๒.๓  วัด สถานศึกษาในเขตปกครองของท่าน ได้รับการสนับสนุนอย่างไรบ้าง  มีปัญหา

อุปสรรคอะไรบ้างหรือไม่  

 ๒.๔  วัด สถานศึกษาในเขตปกครองของท่าน ได้มาร้องขอความช่วยเหลือบ้างหรือไม่ และ

ท่านได้ด าเนินการอย่างไรบ้าง  มีปัญหาอุปสรรคอะไรบ้างหรือไม่  

 ๒.๕  ท่านได้ส่งเสริมขวัญและก าลังใจแก่บุคลากรในวัดและสถานศึกษาของท่านอย่างไรบ้าง   

มีปัญหาอุปสรรคอะไรบ้างหรือไม่  

๓. สภาพ ปัญหาและอุปสรรคด้านการระงับอธิกรณ์ วินิจฉัยการลงนิคหกรรม วินิจฉัยข้ออุทธรณ์

ค าสั่งหรือค าวินิจฉัยชั้นเจ้าคณะต าบล 

 ๓.๑ เจ้าคณะอ าเภอเคยได้เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติเรื่องราว ข้อขัดแย้ง ในหมู่สงฆ์ในเขต

การปกครองบ้างหรือไม่ และถ้าเคย ท่านได้ด าเนินอย่างไร  มีปัญหาอุปสรรคอะไรบ้างหรือไม่  

 ๓.๒ ท่านเคยเข้าร่วมในกระบวนการพิจารณาตัดสินเรื่องราว ข้อขัดแยง บ้างหรือไม่ ถ้าเคย 

ท่านมีบทบาทในกระบวนการนั้นอย่างไร  มีปัญหาอุปสรรคอะไรบ้างหรือไม่  

 ๓.๓ ในการพิจารณา และตัดสินเรื่องราว  ท่านมีวิธีการด าเนินการอย่างไร  มีปัญหาอุปสรรค

อะไรบ้างหรือไม ่ 

๔. สภาพ ปัญหาและอุปสรรคด้านการแกไ้ขข้อขัดข้องของเจ้าคณะต าบลให้เป็นไปโดยชอบ 

 ๔.๑  หากคณะสงฆ์เกิดความสงสัยในการปฏิบัติงาน ท่านจะด าเนินการอย่างไร  มีปัญหา

อุปสรรคอะไรบ้างหรือไม่  

๔.๒  ในเขตการปกครองของท่าน มีปัญหาเกี่ยวกับความเข้าใจผิดในการปฏิบัติงาน ท่านจะ

ด าเนินการแก้ไขอย่างไร  มีปัญหาอุปสรรคอะไรบ้างหรือไม่  

 ๔.๓   ปัญหาด้านการปกครองคณะสงฆ์ ท่านมีข้อเสนอแนะแนวทางการปฏิบัติงานของ   

พระสังฆาธิการอย่างไรบ้าง  มีปัญหาอุปสรรคอะไรบ้างหรือไม่  

 ๔.๔  ปัญหาของพระสงฆ์ในเขตปกครองมีบ้างหรือไม่   ท่านจะเสนอแนะวิธีแก้ไข ให้ปฏิบัติ

ตนอย่างไร  มีปัญหาอุปสรรคอะไรบ้างหรือไม่  



๔๓๕ 

 

 ๔.๕  เจ้าคณะต าบลในเขตปกครองของท่าน มีข้อขัดข้อง ที่ได้รับแจ้ง อะไรบ้าง และได้

ด าเนินการแก้ไขอย่างไร  มีปัญหาอุปสรรคอะไรบ้างหรือไม่  

๕. สภาพ ปัญหาและอุปสรรคด้านการควบคุมบังคับบัญชาเจ้าคณะและเจ้าอาวาส ตลอดถึง

พระภิกษุสามเณรผู้อยู่ในบังคับบัญชาหรืออยู่ในเขตปกครองของตน และชี้แจงแนะน าการปฏิบัติ

หน้าที่ของผู้อยู่ในบังคับบัญชา ให้เป็นไปโดยความเรียบร้อย 

 ๕.๑ ท่านได้ส่งเสริมหรือแจ้งต่อ เกี่ยวกับเรื่องที่มาจากประกาศหรือค าสั่งจากผู้บังคับบัญชา

เหนือตน เกี่ยวกับการปฏิบัติตนที่เหมาะสมกับสมณะสารูป อย่างไรบ้าง  มีปัญหาอุปสรรคอะไรบ้าง

หรือไม ่ 

 ๕.๒ เมื่อเจ้าคณะจังหวัดหรือเจ้าคณะปกครองระดับที่สูงกว่ามีหนังสือเพ่ือขอความร่วมมือ

หรือการอื่นใด ท่านจะด าเนินการอย่างไร  มีปัญหาอุปสรรคอะไรบ้างหรือไม่  

 ๕.๓  หลังท่านได้ท าหน้าที่ปกครองคณะสงฆ์ในเขตปกครองของท่าน  ได้รับความร่วมมือ

อย่างไรบ้าง  มีปัญหาอุปสรรคอะไรบ้างหรือไม่  

๖. สภาพ ปัญหาและอุปสรรคด้านการตรวจการและประชุมพระสังฆาธิการในเขตปกครองของตน 

 ๖.๑  ท่านมีวิธีการพิจารณา วินิจฉัยข้อเท็จจริง รายงานผลการปฏิบัติงานจากใต้บังคับบัญชา 

อย่างไรบ้าง  มีปัญหาอุปสรรคอะไรบ้างหรือไม่  

 ๖.๒  ในเขตปกครองของท่าน มีการก าหนดให้คณะสงฆ์มาปรึกษา หารือ ร่วมพิจารณา และ

แสดงความคิดเห็นในโอกาสใดบ้าง มีประเด็นอะไรบ้าง  มีปัญหาอุปสรรคอะไรบ้างหรือไม่  

 ๖.๓  มีข้อตกลง หรือข้อปฏิบัติอะไรบ้างที่น ามาใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ด้านการปกครอง  มี

ปัญหาอุปสรรคอะไรบ้างหรือไม ่   

 

 

 



๔๓๖ 

 

ตอนที่ ๓   แนวค าถามเกี่ยวกับการน าหลักหลักอิทธิบาท ๔ มาใช้กับการปฏิบัติงานด้านการปกครอง
ของพระสังฆาธิการระดับอ าเภอในเขตการปกครองคณะสงฆ์ ภาค ๑๑ 

๑. ด้านการด าเนินการปกครองคณะสงฆ์ให้เป็นไปตามพระธรรมวินัย กฎหมาย กฎมหาเถรสมาคม 

ข้อบังคับ ระเบียบ ค าสั่ง มติ ประกาศ พระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช และค าสั่งของผู้บังคับบัญชา

เหนือตน  

ท่านน าหลักอิทธิบาท ๔  คือ ฉันทะ วิริยะ จิตตะ วิมังสา  มาปรับประยุกต์ใช้กับการ

ปฏิบัติงานด้านการปกครองคณะสงฆ์ให้เป็นไปตามพระธรรมวินัย กฎหมาย กฎมหาเถรสมาคม 

ข้อบังคับ ระเบียบ ค าสั่ง มติ ประกาศ พระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช ค าสั่งของผู้บังคับบัญชาเหนือ

ตน ไดอ้ย่างไร  

๒. ด้านการควบคุมและส่งเสริมการรักษาความเรียบร้อยดีงาม การศาสนศึกษา การศึกษา

สงเคราะห์ การเผยแผ่พระพุทธศาสนา การสาธารณูปการ และการสาธารณสงเคราะห์ ให้ด าเนิน

ไปด้วยดี  

ท่านน าหลักอิทธิบาท ๔ คือ ฉันทะ วิริยะ จิตตะ วิมังสา มาปรับประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงาน

ควบคุมและส่งเสริมการรักษาความเรียบร้อยดีงาม  การศาสนศึกษา การศึกษาสงเคราะห์ การเผยแผ่

พระพุทธศาสนา การสาธารณูปการ และการสาธารณสงเคราะห์ ให้ด าเนินไปด้วยดี ได้อย่างไร 

๓. ด้านการระงับอธิกรณ์ วินิจฉัยการลงนิคหกรรม วินิจฉัยข้ออุทธรณ์ค าสั่งหรือค าวินิจฉัยชั้นเจ้า

คณะต าบล  

ท่านน าหลักอิทธิบาท ๔ คือ ฉันทะ วิริยะ จิตตะ วิมังสา  มาปรับประยุกต์ใช้กับการ

ปฏิบัติงานระงับอธิกรณ์ วินิจฉัยการลงนิคหกรรม วินิจฉัยข้ออุทธรณ์ค าสั่งหรือค าวินิจฉัยชั้นเจ้าคณะ

ต าบลไดอ้ย่างไร 

๔. ด้านการแก้ไขข้อขัดข้องของเจ้าคณะต าบลให้เป็นไปโดยชอบ  

ท่านน าหลักอิทธิบาท ๔ คือ ฉันทะ วิริยะ จิตตะ วิมังสา  มาปรับประยุกต์ใช้กับการ

ปฏิบัติงานแก้ไขข้อขัดข้องของเจ้าคณะต าบลให้เป็นไปโดยชอบได้อย่างไร 

 



๔๓๗ 

 

๕. ด้านการควบคุมบังคับบัญชาเจ้าคณะและเจ้าอาวาส ตลอดถึงพระภิกษุสามเณรผู้อยู่ในบังคับ

บัญชาหรืออยู่ในเขตปกครองของตน และชี้แจงแนะน าการปฏิบัติหน้าที่ของผู้อยู่ในบังคับบัญชา 

ให้เป็นไปโดยความเรียบร้อย  

ท่านน าหลักอิทธิบาท ๔ คือ ฉันทะ วิริยะ จิตตะ วิมังสา  มาปรับประยุกต์ใช้กับการ

ปฏิบัติงานควบคุมบังคับบัญชาเจ้าคณะและเจ้าอาวาส ตลอดถึงพระภิกษุสามเณรผู้อยู่ในบังคับบัญชา

หรืออยู่ในเขตปกครองของตน และชี้แจงแนะน าการปฏิบัติหน้าที่ของผู้อยู่ในบังคับบัญชา ให้เป็นไป

โดยความเรียบร้อยไดอ้ย่างไร 

๖. ด้านการตรวจการและประชุมพระสังฆาธิการในเขตปกครองของตน   

 ท่านน าหลักอิทธิบาท ๔ คือ ฉันทะ วิริยะ จิตตะ วิมังสา  มาปรับประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงาน

ตรวจการและประชุมพระสังฆาธิการในเขตปกครองของตนไดอ้ย่างไร 

 

ผู้วิจัยขออนุโมทนาขอบคุณที่ได้รับความเมตตาอนุเคราะห์ในการให้สัมภาษณ์ในครั้งนี้            

เป็นอย่างดยีิ่ง และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ 

 

 
(พระมหาวิศิต  ธีรว โส) 

นิสิตปริญญาเอก หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต 

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 

บัณฑิตวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 

 

ติดต่อประสานงาน 
มือถือ ๐๘๒-๑๔๖-๗๔๕๔ 
อีเมล wisit53@hotmail.com 

mailto:wisit53@hotmail.com


๔๓๘ 

 

แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

เรื่อง  การพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการปกครอง 

ของพระสังฆาธิการระดับอ าเภอ ในเขตการปกครองคณะสงฆ์  ภาค ๑๑ 

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

ค าชี้แจง  

แบบสอบถามชุดนี้เป็นส่วนหนึ่งของการวิจัยในการศึกษาหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต  

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย   โดยมีวัตถุประสงค์        

เพ่ือศึกษาสภาพ ปัญหา และอุปสรรค หลักพุทธธรรมและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพการ

ปฏิบัติงานด้านการปกครอง  และศึกษาการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการปกครองของ

พระสังฆาธิการระดับอ าเภอ ในเขตการปกครองคณะสงฆ์  ภาค ๑๑ 

การตอบแบบสอบถามจะไม่มีสงผลกระทบในทางลบใด ๆ ต่อท่าน  กรุณาตอบแบบสอบถาม

ทุกข้อตามความเห็นที่เป็นจริง  ค าตอบของท่านจะเป็นสิ่งที่มีคุณค่าในการวิจัย เรื่อง การพัฒนา

ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการปกครองของพระสังฆาธิการระดับอ าเภอ  ในเขตการปกครอง

คณะสงฆ์  ภาค ๑๑ 

ขอขอบคุณที่กรุณาให้ความร่วมมือด้วยดี 

 

                 พระมหาวิศิต  ธีรว์โส  (กลีบม่วง) 

                                                            นิสิตปรญิญาเอก หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต 

          สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 

  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 

 

 



๔๓๙ 

 

ตอนที่ ๑   ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ค าชี้แจง   กรุณาใส่เครื่องหมาย  ลงในช่อง  ตามข้อความให้ตรงกับความเป็นจริง 

๑.  อายุ  

  ๓๐ – ๔๐ ป     ๔๑ –  ๕๐ ป    

 ๕๑ – ๖๐ ป     ๖๐ ปขึ้นไป 

๒.  พรรษา 

   ๑๖ – ๒๐ พรรษา      ๒๑  พรรษาขึ้นไป 

๓.  ระยะเวลาในการด ารงต าแหน่ง 

   น้อยกว่า  ๑๐  ปี       ๑๐  ปี  ขึ้นไป 

๔.  วุฒิการศึกษานักธรรม 

   นักธรรมชั้นตรี      นักธรรมชั้นโท 

   นักธรรมชั้นเอก   

๕.  วุฒิการศึกษาบาลี 

  ประโยค ๑ - ๒  – เปรียญธรรม ๓ ประโยค     เปรียญธรรม ๔ – ๖ ประโยค 

  เปรียญธรรม  ๗ – ๙ ประโยค      ไม่มีวุฒิการศึกษาบาลี 

๖.  วุฒิการศึกษาสามัญ 

   ประกาศนียบัตร ป.บส.   ต่ ากว่าปริญญาตรี 

   ปริญญาตรี     ปริญญาโท       

   ปริญญาเอก      อ่ืน ๆ (ระบุ)...............................................................  



๔๔๐ 

 

ตอนที ่๒   ข้อมูลเกี่ยวกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการปกครองของพระสังฆาธิการระดับ                  

 อ าเภอ ในเขตการปกครองคณะสงฆ์ ภาค ๑๑  ตามความคิดเห็นของพระสังฆาธิการ 

ค าชี้แจง   กรุณาใส่เครื่องหมาย ลงในช่องว่างทางขวามือให้ตรงกับความเป็นจริง 

การปฏิบัติงานของพระสังฆาธิการ 

ระดับอ าเภอ ในเขตการปกครองคณะสงฆ์ ภาค ๑๑ 

ระดับประสิทธิภาพ 

๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 

ด้านการด าเนนิการปกครองคณะสงฆ์      

๑. ด าเนินการปกครองคณะสงฆ์ให้เป็นไปตามพระธรรม

วินัยด้วยความเรียบร้อย 

     

๒. ด าเนินการปกครองคณะสงฆ์ให้เป็นไปตามกฎหมาย 

และกฎมหาเถรสมาคมด้วยความเรียบร้อย 

     

๓. ด าเนินการปกครองคณะสงฆ์ให้เป็นไปตามข้อบังคับ 

และระเบียบด้วยความเรียบร้อย 

     

๔. ด าเนินการปกครองคณะสงฆ์ให้เป็นไปตามค าสั่ง  มติ 

และประกาศด้วยความเรียบร้อย 

     

๕. ด าเนินการปกครองคณะสงฆ์ให้เป็นไปตามพระบัญชา

สมเด็จพระสังฆราชด้วยความเรียบร้อย 

     

๖. ด าเนินการปกครองคณะสงฆ์ให้เป็นไปตามค าสั่งผู้บังคับ 

บัญชาเหนือตนด้วยความเรียบร้อย 

     

 

 

 



๔๔๑ 

 

การปฏิบัติงานของพระสังฆาธิการ 

ระดับอ าเภอ ในเขตการปกครองคณะสงฆ์ ภาค ๑๑ 

ระดับประสิทธิภาพ 

๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 

ด้านการควบคุมและส่งเสริมกิจการคณะสงฆ์      

๑. ควบคุมและส่งเสริมการรักษาความเรียบร้อยดีงามให้

ด าเนินไปด้วยดี 

     

๒. ควบคุมและส่งเสริมการศาสนศึกษาให้ด าเนินไปด้วยดี      

๓. ควบคุมและส่งเสริมการศึกษาสงเคราะห์ให้ด าเนินไป

ด้วยดี 

     

๔. ควบคุมและส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้ด าเนิน

ไปด้วยดี 

     

๕. ควบคุมและส่งเสริมการสาธารณูปการให้ด าเนินไปด้วยดี      

๖. ควบคุมและส่งเสริมการสาธารณสงเคราะห์ให้ด าเนินไป

ด้วยดี 

     

ด้านการระงับอธิกรณ์ชั้นเจ้าคณะต าบล      

๑. การรับเรื่องร้องเรียนเพ่ือวินิจฉัยการลงนิคหกรรม 

วินิจฉัยข้ออุทธรณ์ค าสั่งหรือค าวินิจฉัยชั้นเจ้าคณะต าบล

ตามพระวินัย 

     

๒. การตั้งคณะกรรมการเพ่ือวินิจฉัยการลงนิคหกรรม 

วินิจฉัยข้ออุทธรณ์ค าสั่งหรือค าวินิจฉัยชั้นเจ้าคณะต าบล

ตามพระวินัย 

     

 

 



๔๔๒ 

 

การปฏิบัติงานของพระสังฆาธิการระดับอ าเภอ ในเขตการ

ปกครองคณะสงฆ์ ภาค ๑๑ 

ระดับประสิทธิภาพ 

๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 

ด้านการระงับอธิกรณ์ชั้นเจ้าคณะต าบล (ต่อ)      

๓. การด าเนินการวินิจฉัยการลงนิคหกรรม วินิจฉัยข้ออุทธรณ์

ค าสั่งหรือค าวินิจฉัยชั้นเจ้าคณะต าบลเป็นไปตามขั้นตอน

ของพระวินัย 

     

๔. การลงมติเพ่ือวินิจฉัยการลงนิคหกรรม วินิจฉัยข้ออุทธรณ์

ค าสั่งหรือค าวินิจฉัยชั้นเจ้าคณะต าบลเป็นไปตามขั้นตอน

ของพระวินัย 

     

๕. การตรวจสอบมติการวินิจฉัยการลงนิคหกรรม วินิจฉัยข้อ

อุทธรณ์ค าสั่งหรือค าวินิจฉัยชั้นเจ้าคณะต าบลก่อนส่งเรื่อง

ต่อผู้บังคับบัญชาเหนือตนถูกต้องตามพระวินัย 

     

๖. การรายงานผลการวินิจฉัยการลงนิคหกรรม วินิจฉัยข้อ

อุทธรณ์ค าสั่ งหรือค าวินิจฉัยชั้นเจ้ าคณะต าบลต่ อ

ผู้บังคับบัญชาเหนือตนตามขั้นตอน 

     

ด้านการแก้ไขข้อขัดข้องของเจ้าคณะต าบล      

๑. ช่วยแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องในการด าเนินการปกครองคณะ

สงฆ์ของเจ้าคณะต าบลให้เป็นไปโดยชอบ 

     

๒. ช่วยแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องในการควบคุมและส่งเสริม

กิจการคณะสงฆ์ของเจ้าคณะต าบลให้เป็นไปโดยชอบ 

     

๓. ช่วยแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องในการระงับอธิกรณ์ของเจ้า

คณะต าบลให้เป็นไปโดยชอบ 

     

 



๔๔๓ 

 

การปฏิบัติงานของพระสังฆาธิการ 

ระดับอ าเภอ ในเขตการปกครองคณะสงฆ์ ภาค ๑๑ 

ระดับประสิทธิภาพ 

๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 

๔. ช่วยแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องในการในช่วยแก้ปัญหาระดับ

วัดของเจ้าคณะต าบลให้เป็นไปโดยชอบ 

     

๕. ช่วยแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องในการควบคุมบังคับบัญชา

เจ้าอาวาสและพระภิกษุสามเณรของเจ้าคณะต าบลให้

เป็นไปโดยชอบ 

     

๖. ช่วยแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องในการตรวจการคณะสงฆ์และ

ประชุมพระสังฆาธิการระดับวัดของเจ้าคณะต าบลให้

เป็นไปโดยชอบ  

     

ด้านการควบคุมบังคับบัญชาคณะสงฆ์      

๑. สามารถควบคุมบังคับบัญชาเจ้าคณะต าบลผู้อยู่ในบังคับ

บัญชาในเขตปกครองของตนให้ เป็นไปด้วยความ

เรียบร้อย 

     

๒. สามารถควบคุมบังคับบัญชาเจ้าอาวาสผู้อยู่ในบังคับ

บัญชาในเขตปกครองของตนให้ เป็นไปด้วยความ

เรียบร้อย 

     

   

 

 

 



๔๔๔ 

 

การปฏิบัติงานของพระสังฆาธิการ 

ระดับอ าเภอ ในเขตการปกครองคณะสงฆ์ ภาค ๑๑ 

ระดับประสิทธิภาพ 

๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 

ด้านการควบคุมบังคับบัญชาคณะสงฆ์ (ต่อ) 

๓. สามารถควบคุมบังคับบัญชาพระภิกษุสามเณรผู้อยู่ใน

บังคับบัญชาในเขตปกครองของตนให้เป็นไปด้วยความ

เรียบร้อย 

     

๔. สามารถชี้แจงแนะน าการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าคณะ

ต าบลผู้อยู่ในบังคับบัญชาในเขตปกครองของตนให้

เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

     

๕. สามารถชี้แจงแนะน าการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าอาวาสผู้

อยู่ในบังคับบัญชาในเขตปกครองของตนให้เป็นไปด้วย

ความเรียบร้อย 

     

๖. สามารถชี้แจงแนะน าการปฏิบัติหน้าที่ของพระภิกษุ

สามเณรผู้อยู่ในบังคับบัญชาในเขตปกครองของตนให้

เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

     

ด้านการตรวจการคณะสงฆ์และประชุมพระสังฆาธิการ      

๑. วางแผนการตรวจการและประชุมพระสังฆาธิการในเขต

ปกครองของตนให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

     

๒. ด าเนินการตรวจการคณะสงฆ์ในเขตปกครองของตนให้

เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

     

๓. มอบหมายการตรวจการคณะสงฆ์ในเขตปกครองของตน

ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

     

 



๔๔๕ 

 

การปฏิบัติงานของพระสังฆาธิการ 

ระดับอ าเภอ ในเขตการปกครองคณะสงฆ์ ภาค ๑๑ 

ระดับประสิทธิภาพ 

๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 

๔. ด าเนินการประชุมพระสังฆาธิการในเขตปกครองของตน

ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

     

๕. มอบหมายการประชุมพระสังฆาธิการในเขตปกครอง

ของตนให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

     

๖. ติดตามและประเมินผลการตรวจการและประชุมพระ

สังฆาธิการในเขตปกครองของตนให้เป็นไปด้วยความ

เรียบร้อย 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๔๔๖ 

 

การปฏิบัติงานของพระสังฆาธิการ 

ระดับอ าเภอ ในเขตการปกครองคณะสงฆ์ ภาค ๑๑ 

ระดับประสิทธิภาพ 

๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 

ด้านฉันทะ (ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน)    

๑. มีความภูมิใจในต าแหน่งหน้าที่และปรารถนาที่จะ

ด าเนินการปกครองคณะสงฆ์ให้เป็นไปตามพระธรรม

วินัย กฎหมาย กฎมหาเถรสมาคม ข้อบังคับ ระเบียบ 

ค าสั่ง มติ ประกาศ พระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช และ

ค าสั่งของผู้บังคับบัญชาเหนือตน อย่างมีประสิทธิภาพ 

     

๒. พอใจนิตยภัตที่ได้รับและเต็มใจที่จะควบคุมและส่งเสริม

กิจการคณะสงฆ์ให้ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อยและ

บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมาย 

     

๓. พร้อมที่จะรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ระงับอธิกรณ์

ชั้นเจ้าคณะต าบลให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยอย่าง

บริสุทธิ์ยุติธรรม 

     

๔. พร้อมที่จะให้ค าปรึกษาและร่วมแก้ไขปัญหาข้อขัดข้อง

ของเจ้าคณะต าบลได้ทุกโอกาส 

     

๕. ยินดีประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีของเจ้าคณะต าบล 

เจ้าอาวาส และพระภิกษุสามเณรในการควบคุมบังคับ

บัญชา ชี้แจงแนะน าการปฏิบัติหน้าที่ของตนให้ถูกต้อง

สมบูรณ์ 

     

๖. พอใจสภาพแวดล้อมและสุขใจในการตรวจการคณะสงฆ์

และประชุมพระสังฆาธิการในเขตปกครองของตน 

     

 



๔๔๗ 

 

การปฏิบัติงานของพระสังฆาธิการ 

ระดับอ าเภอ ในเขตการปกครองคณะสงฆ์ ภาค ๑๑ 

ระดับประสิทธิภาพ 

๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 

ด้านวิริยะ (ความเพียรพยายามในการปฏิบัติงาน)    

๑. สามารถด าเนินการปกครองคณะสงฆ์ให้เป็นไปตามพระ

ธรรมวินัย กฎหมาย กฎมหาเถรสมาคม ข้อบังคับ 

ระเบียบ ค าสั่ง มติ ประกาศ พระบัญชาสมเด็จพระ 

สังฆราช และค าสั่งของผู้บังคับบัญชาเหนือตนได้อย่างมี

ประสิทธิภาพทุกประการ 

     

๒. ศึกษาและได้รับการฝึกอบรมเพ่ิมเติมเพ่ือน าความรู้และ

ประสบการณ์มาปรับใช้ในการควบคุมและส่งเสริม

กิจการคณะสงฆ์ให้ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อยและ

บรรลุผลตามเป้าหมายที่วางไว้ 

     

๓. ประสานงานด าเนินการระงับอธิกรณ์ให้ส าเร็จได้ด้วย

ความเรียบร้อยและเป็นที่ยอมรับได้ของทุกฝ่าย 

     

๔. เสียสละเวลาส่วนตัวเพ่ือร่วมแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องของ

เจ้าคณะต าบลให้ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี 

     

 

 

 

 

 

 

 



๔๔๘ 

 

การปฏิบัติงานของพระสังฆาธิการ 

ระดับอ าเภอ ในเขตการปกครองคณะสงฆ์ ภาค ๑๑ 

ระดับประสิทธิภาพ 

๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 

ด้านวิริยะ (ความเพียรพยายามในการปฏิบัติงาน)   (ต่อ) 

๕. อดทนอดกลั้นและเอาชนะความยากล าบากในการ

ควบคุมบังคับบัญชา ชี้แจงแนะน าเจ้าคณะต าบล เจ้า

อาวาส และพระภิกษุสามเณรผู้อยู่ในบังคับบัญชาในเขต

ปกครองของตนให้ปฏิบัติหน้าที่ให้ได้ตามที่คาดหวังไว้ 

     

๖. กระตือรือร้นในการตรวจการคณะสงฆ์และประชุมพระ

สังฆาธิการในเขตปกครองของตนเป็นประจ าทุกเดือน 

หรืออย่างน้อยปีละ ๓ ครั้ง 

     

ด้านจิตตะ (การเอาใจฝักใฝ่ในการปฏิบัติงาน)    

๑. ศึกษาทบทวนพระธรรมวินัย กฎหมาย กฎมหาเถร

สมาคม ข้อบังคับ ระเบียบ ค าสั่ง มติ ประกาศ พระ

บัญชาสมเด็จพระสังฆราช และค าสั่งของผู้บังคับบัญชา

เหนือตน และสอดส่องดูแลความประพฤติปฏิบัติของ

คณะสงฆ์ให้เรียบร้อยดีงามอยู่เสมอ 

     

๒. เอาใจใส่ควบคุมและส่งเสริมกิจการคณะสงฆ์ให้ด าเนิน

ไปอย่างต่อเนื่องและใกล้ชิด 

     

๓. มีความรับผิดชอบและรอบคอบในการระงับอธิกรณ์ให้

เป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรม 

     

๔. มีความจริงใจในการแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องของเจ้าคณะ

ต าบลด้วยความเป็นกัลยาณมิตร 

     

 



๔๔๙ 

 

การปฏิบัติงานของพระสังฆาธิการ 

ระดับอ าเภอ ในเขตการปกครองคณะสงฆ์ ภาค ๑๑ 

ระดับประสิทธิภาพ 

๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 

๕. มีเวลาเพียงพอในการควบคุมบังคับบัญชาเจ้าคณะต าบล 

เจ้าอาวาส และพระภิกษุสามเณรผู้อยู่ในบังคับบัญชาใน

เขตปกครองของตน เพ่ือชี้แจงแนะน าให้ปฏิบัติหน้าที่

ของตนให้ถูกต้องครบถ้วน 

     

๖. ตรงต่อเวลาและรักษาเวลาทุกครั้งในการตรวจการคณะ

สงฆ์และประชุมพระสังฆาธิการในเขตปกครองของตน 

     

ด้านวิมังสา (การใคร่ครวญหาเหตุผลในการปฏิบัติงาน)    

๑. ค านึงถึงผลดีและผลเสียที่จะเกิดขึ้นเสมอ ก่อนการ

ด าเนินการด้านการปกครองคณะสงฆ์ทุกครั้ง เพ่ือให้

เป็นไปตามพระธรรมวินัย กฎหมาย กฎมหาเถรสมาคม 

ข้อบังคับระเบียบ ค าสั่ง มติ ประกาศ พระบัญชาสมเด็จ

พระสังฆราช และค าสั่งของผู้บังคับบัญชาเหนือตน 

     

๒. ศึกษาวิทยาการใหม่ ๆ เพ่ือน ามาประยุกต์ปรับใช้ในการ

ควบคุมและส่งเสริมกิจการคณะสงฆ์ให้ด าเนินไปอย่างมี

ประสิทธิภาพ 

     

๓. ศึกษาใคร่ครวญก่อนแล้วจึงด าเนินการระงับอธิกรณ์ 

เพ่ือให้เป็นไปและถูกต้องตามกระบวนการ ขั้นตอน และ

วิธีการระงับอธิกรณ์อย่างรอบคอบ      

     

๔. มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติ

หน้าที่ของเจ้าคณะต าบลทุกครั้ง 

     

 



๔๕๐ 

 

การปฏิบัติงานของพระสังฆาธิการ 

ระดับอ าเภอ ในเขตการปกครองคณะสงฆ์ ภาค ๑๑ 

ระดับประสิทธิภาพ 

๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 

๕. เปิดโอกาสให้เจ้าคณะต าบลและเจ้าอาวาสมีส่วนร่วมใน

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เ พ่ือก าหนดมาตรการในการ

ควบคุมบังคับบัญชาและชี้แจงแนะน าพระภิกษุสามเณร

ให้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเคร่งครัด 

     

๖. ร่วมรับฟังปัญหา ค้นหาสาเหตุของการปฏิบัติงานที่ไม่

ประสบผลส าเร็จแล้วน ามาวางแผนปรับปรุงพัฒนาการ

ปฏิบัติงานครั้งต่อไป ผ่านกิจกรรมการตรวจการคณะ

สงฆ์และประชุมพระสังฆาธิการ 

     

 

ตอนที ่๓    ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมเกี่ยวกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการปกครอง 
 ของพระสังฆาธิการระดับอ าเภอ ในเขตการปกครองคณะสงฆ์  ภาค ๑๑ 
๑. ด้านการด าเนินการปกครองคณะสงฆ์ให้เป็นไปตามพระธรรมวินัย กฎหมาย กฎมหาเถรสมาคม 

ข้อบังคับ ระเบียบ ค าสั่ง มติ ประกาศ พระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช และค าสั่งของผู้บังคับบัญชา

เหนือตน 

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

......................................................................................................................... ....................................... 
๒. ด้านการควบคุมและส่งเสริมการรักษาความเรียบร้อยดีงาม การศาสนศึกษา การศึกษาสงเคราะห์ 

การเผยแผ่พระพุทธศาสนา การสาธารณูปการ และการสาธารณสงเคราะห์ ให้ด าเนินไปด้วยดี 

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

............................................................................................... ................................................................. 
๓. ด้านการระงับอธิกรณ์ วินิจฉัยการลงนิคหกรรม วินิจฉัยข้ออุทธรณ์ค าสั่งหรือค าวินิจฉัยชั้นเจ้าคณะ

ต าบล 

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

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



๔๕๑ 

 

๔. ด้านการแก้ไขข้อขัดข้องของเจ้าคณะต าบลให้เป็นไปโดยชอบ 

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

................................................................. ...............................................................................................  
 ๕. ด้านการควบคุมบังคับบัญชาเจ้าคณะและเจ้าอาวาส ตลอดถึงพระภิกษุสามเณรผู้อยู่ในบังคับ

บัญชาหรืออยู่ในเขตปกครองของตน และชี้แจงแนะน าการปฏิบัติหน้าที่ของผู้อยู่ในบังคับบัญชา ให้

เป็นไปโดยความเรียบร้อย 

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

................................................................................................................................................................  
 ๖. ด้านการตรวจการและประชุมพระสังฆาธิการในเขตปกครองของตน 

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

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

ขอขอบคุณทุกท่านที่ตอบแบบสอบถาม 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๔๕๒ 

 

 

 

 

 

 

 

ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของแบบสอบถาม 



๔๕๓ 

 

 

 

ข้อที่ รายการประเมิน 
 ผู้เชี่ยวชาญท่านที่ ค่า 

IOC 

แปล

ผล ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

ด้านการด าเนนิการปกครองคณะสงฆ์ 

๑. ด าเนินการปกครองคณะสงฆ์ให้เป็นไปตามพระธรรม

วินัยด้วยความเรียบร้อย 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๑ ใช้ได้ 

๒. ด าเนินการปกครองคณะสงฆ์ให้เป็นไปตามกฎหมาย 

และกฎมหาเถรสมาคมด้วยความเรียบร้อย 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๑ ใช้ได้ 

๓. ด าเนินการปกครองคณะสงฆ์ให้เป็นไปตามข้อบังคับ 

และระเบียบด้วยความเรียบร้อย 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๑ ใช้ได้ 

๔. ด าเนินการปกครองคณะสงฆ์ให้เป็นไปตามค าสั่ง  มติ 

และประกาศด้วยความเรียบร้อย 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๑ ใช้ได้ 

๕. ด าเนินการปกครองคณะสงฆ์ให้เป็นไปตามพระบัญชา

สมเด็จพระสังฆราชด้วยความเรียบร้อย 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๑ ใช้ได้ 

๖. ด าเนินการปกครองคณะสงฆ์ให้เป็นไปตามค าสั่งผู้บังคับ 

บัญชาเหนือตนด้วยความเรียบร้อย 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๑ ใช้ได้ 

ด้านการควบคุมและส่งเสริมกิจการคณะสงฆ์ 

๑. ควบคุมและส่งเสริมการรักษาความเรียบร้อยดีงามให้

ด าเนินไปด้วยดี 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๑ ใช้ได้ 

๒. ควบคุมและส่งเสริมการศาสนศึกษาให้ด าเนินไปด้วยดี +๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๑ ใช้ได้ 

๓. ควบคุมและส่งเสริมการศึกษาสงเคราะห์ให้ด าเนินไป

ด้วยดี 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๑ ใช้ได้ 



๔๕๔ 

 

 

ข้อที่ รายการประเมิน 
 ผู้เชี่ยวชาญท่านที่ ค่า 

IOC 

แปล

ผล ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

๔. ควบคุมและส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้ด าเนิน

ไปด้วยดี 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๑ ใช้ได้ 

๕. ควบคุมและส่งเสริมการสาธารณูปการให้ด าเนินไปด้วยดี +๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๑ ใช้ได้ 

๖. ควบคุมและส่งเสริมการสาธารณสงเคราะห์ให้ด าเนินไป

ด้วยดี 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๑ ใช้ได้ 

ด้านการระงับอธิกรณ์ชั้นเจ้าคณะต าบล   

๑. การรับเรื่องร้องเรียนเพ่ือวินิจฉัยการลงนิคหกรรม 

วินิจฉัยข้ออุทธรณ์ค าสั่งหรือค าวินิจฉัยชั้นเจ้าคณะต าบล

ตามพระวินัย 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๑ ใช้ได้ 

๒. การตั้งคณะกรรมการเพ่ือวินิจฉัยการลงนิคหกรรม 

วินิจฉัยข้ออุทธรณ์ค าสั่งหรือค าวินิจฉัยชั้นเจ้าคณะต าบล

ตามพระวินัย 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๑ ใช้ได้ 

๓. การด าเนินการวินิจฉัยการลงนิคหกรรม วินิจฉัยข้ออุทธรณ์

ค าสั่งหรือค าวินิจฉัยชั้นเจ้าคณะต าบลเป็นไปตามขั้นตอน

ของพระวินัย 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๑ ใช้ได้ 

๔. การลงมติเพ่ือวินิจฉัยการลงนิคหกรรม วินิจฉัยข้ออุทธรณ์

ค าสั่งหรือค าวินิจฉัยชั้นเจ้าคณะต าบลเป็นไปตามขั้นตอน

ของพระวินัย 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๑ ใช้ได้ 

๕. การตรวจสอบมติการวินิจฉัยการลงนิคหกรรม วินิจฉัยข้อ

อุทธรณ์ค าสั่งหรือค าวินิจฉัยชั้นเจ้าคณะต าบลก่อนส่งเรื่อง

ต่อผู้บังคับบัญชาเหนือตนถูกต้องตามพระวินัย 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๑ ใช้ได้ 



๔๕๕ 

 

 

 

 

 

ข้อที่ รายการประเมิน 
 ผู้เชี่ยวชาญท่านที่ ค่า 

IOC 

แปล

ผล ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

๖. การรายงานผลการวินิจฉัยการลงนิคหกรรม วินิจฉัยข้อ

อุทธรณ์ค าสั่ งหรือค าวินิจฉัยชั้นเจ้ าคณะต าบลต่ อ

ผู้บังคับบัญชาเหนือตนตามขั้นตอน 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๑ ใช้ได้ 

ด้านการแก้ไขข้อขัดข้องของเจ้าคณะต าบล    

๑. ช่วยแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องในการด าเนินการปกครองคณะ

สงฆ์ของเจ้าคณะต าบลให้เป็นไปโดยชอบ 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๑ ใช้ได้ 

๒. ช่วยแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องในการควบคุมและส่งเสริม

กิจการคณะสงฆ์ของเจ้าคณะต าบลให้เป็นไปโดยชอบ 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๑ ใช้ได้ 

๓. ช่วยแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องในการระงับอธิกรณ์ของเจ้า

คณะต าบลให้เป็นไปโดยชอบ 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๑ ใช้ได้ 

๔. ช่วยแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องในการในช่วยแก้ปัญหาระดับ

วัดของเจ้าคณะต าบลให้เป็นไปโดยชอบ 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๑ ใช้ได้ 

๕. ช่วยแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องในการควบคุมบังคับบัญชา

เจ้าอาวาสและพระภิกษุสามเณรของเจ้าคณะต าบลให้

เป็นไปโดยชอบ 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๑ ใช้ได้ 

๖. ช่วยแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องในการตรวจการคณะสงฆ์และ

ประชุมพระสังฆาธิการระดับวัดของเจ้าคณะต าบลให้

เป็นไปโดยชอบ  

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๑ ใช้ได้ 



๔๕๖ 

 

๓. สามารถควบคุมบังคับบัญชาพระภิกษุสามเณรผู้อยู่ใน

บังคับบัญชาในเขตปกครองของตนให้เป็นไปด้วยความ

เรียบร้อย 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๑ ใช้ได้ 

๔. สามารถชี้แจงแนะน าการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าคณะ

ต าบลผู้อยู่ในบังคับบัญชาในเขตปกครองของตนให้

เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๑ ใช้ได้ 

๕. สามารถชี้แจงแนะน าการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าอาวาสผู้

อยู่ในบังคับบัญชาในเขตปกครองของตนให้เป็นไปด้วย

ความเรียบร้อย 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๑ ใช้ได้ 

๖. สามารถชี้แจงแนะน าการปฏิบัติหน้าที่ของพระภิกษุ

สามเณรผู้อยู่ในบังคับบัญชาในเขตปกครองของตนให้

เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๑ ใช้ได้ 

 

 

 

 

ข้อที่ รายการประเมิน 
 ผู้เชี่ยวชาญท่านที่ ค่า 

IOC 

แปล

ผล ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

ด้านการควบคุมบังคับบัญชาคณะสงฆ์ 

๑. สามารถควบคุมบังคับบัญชาเจ้าคณะต าบลผู้อยู่ในบังคับ

บัญชาในเขตปกครองของตนให้ เป็นไปด้วยความ

เรียบร้อย 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๑ ใช้ได้ 

๒. สามารถควบคุมบังคับบัญชาเจ้าอาวาสผู้อยู่ในบังคับ

บัญชาในเขตปกครองของตนให้ เป็นไปด้วยความ

เรียบร้อย 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๑ ใช้ได้ 



๔๕๗ 

 

ด้านการตรวจการคณะสงฆ์และประชุมพระสังฆาธิการ      

๑. วางแผนการตรวจการและประชุมพระสังฆาธิการในเขต

ปกครองของตนให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๑ ใช้ได้ 

๒. ด าเนินการตรวจการคณะสงฆ์ในเขตปกครองของตนให้

เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๑ ใช้ได้ 

๓. มอบหมายการตรวจการคณะสงฆ์ในเขตปกครองของตน

ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๑ ใช้ได้ 

๔. ด าเนินการประชุมพระสังฆาธิการในเขตปกครองของตน

ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๑ ใช้ได้ 

๕. มอบหมายการประชุมพระสังฆาธิการในเขตปกครอง

ของตนให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๑ ใช้ได้ 

๖. ติดตามและประเมินผลการตรวจการและประชุมพระ

สังฆาธิการในเขตปกครองของตนให้เป็นไปด้วยความ

เรียบร้อย 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๑ ใช้ได้ 

ด้านฉันทะ (ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน)    

๑. มีความภูมิใจในต าแหน่งหน้าที่และปรารถนาที่จะ

ด าเนินการปกครองคณะสงฆ์ให้เป็นไปตามพระธรรม

วินัย กฎหมาย กฎมหาเถรสมาคม ข้อบังคับ ระเบียบ 

ค าสั่ง มติ ประกาศ พระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช และ

ค าสั่งของผู้บังคับบัญชาเหนือตน อย่างมีประสิทธิภาพ 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๑ ใช้ได้ 

 

 

ข้อที่ รายการประเมิน 
 ผู้เชี่ยวชาญท่านที่ ค่า 

IOC 

แปล

ผล ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 



๔๕๘ 

 

๒. พอใจนิตยภัตที่ได้รับและเต็มใจที่จะควบคุมและส่งเสริม

กิจการคณะสงฆ์ให้ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อยและ

บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมาย 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๑ ใช้ได้ 

๓. พร้อมที่จะรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ระงับอธิกรณ์

ชั้นเจ้าคณะต าบลให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยอย่าง

บริสุทธิ์ยุติธรรม 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๑ ใช้ได้ 

๔. พร้อมที่จะให้ค าปรึกษาและร่วมแก้ไขปัญหาข้อขัดข้อง

ของเจ้าคณะต าบลได้ทุกโอกาส 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๑ ใช้ได้ 

๕. ยินดีประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีของเจ้าคณะต าบล 

เจ้าอาวาส และพระภิกษุสามเณรในการควบคุมบังคับ

บัญชา ชี้แจงแนะน าการปฏิบัติหน้าที่ของตนให้ถูกต้อง

สมบูรณ์ 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๑ ใช้ได้ 

๖. พอใจสภาพแวดล้อมและสุขใจในการตรวจการคณะสงฆ์

และประชุมพระสังฆาธิการในเขตปกครองของตน 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๑ ใช้ได้ 

ด้านวิริยะ (ความเพียรพยายามในการปฏิบัติงาน)    

๑. สามารถด าเนินการปกครองคณะสงฆ์ให้เป็นไปตามพระ

ธรรมวินัย กฎหมาย กฎมหาเถรสมาคม ข้อบังคับ 

ระเบียบ ค าสั่ง มติ ประกาศ พระบัญชาสมเด็จพระ 

สังฆราช และค าสั่งของผู้บังคับบัญชาเหนือตนได้อย่างมี

ประสิทธิภาพทุกประการ 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๑ ใช้ได้ 

 

 

 

ข้อที่ รายการประเมิน 
 ผู้เชี่ยวชาญท่านที่ ค่า 

IOC 

แปล

ผล ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 



๔๕๙ 

 

๒. ศึกษาและได้รับการฝึกอบรมเพ่ิมเติมเพ่ือน าความรู้และ

ประสบการณ์มาปรับใช้ในการควบคุมและส่งเสริม

กิจการคณะสงฆ์ให้ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อยและ

บรรลุผลตามเป้าหมายที่วางไว้ 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๑ ใช้ได้ 

๓. ประสานงานด าเนินการระงับอธิกรณ์ให้ส าเร็จได้ด้วย

ความเรียบร้อยและเป็นที่ยอมรับได้ของทุกฝ่าย 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๑ ใช้ได้ 

๔. เสียสละเวลาส่วนตัวเพ่ือร่วมแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องของ

เจ้าคณะต าบลให้ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๑ ใช้ได้ 

๕. อดทนอดกลั้นและเอาชนะความยากล าบากในการ

ควบคุมบังคับบัญชา ชี้แจงแนะน าเจ้าคณะต าบล เจ้า

อาวาส และพระภิกษุสามเณรผู้อยู่ในบังคับบัญชาในเขต

ปกครองของตนให้ปฏิบัติหน้าที่ให้ได้ตามที่คาดหวังไว้ 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๑ ใช้ได้ 

๖. กระตือรือร้นในการตรวจการคณะสงฆ์และประชุมพระ

สังฆาธิการในเขตปกครองของตนเป็นประจ าทุกเดือน 

หรืออย่างน้อยปีละ ๓ ครั้ง 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๑ ใช้ได้ 

ด้านจิตตะ (การเอาใจฝักใฝ่ในการปฏิบัติงาน)    

๑. ศึกษาทบทวนพระธรรมวินัย กฎหมาย กฎมหาเถร

สมาคม ข้อบังคับ ระเบียบ ค าสั่ง มติ ประกาศ พระ

บัญชาสมเด็จพระสังฆราช และค าสั่งของผู้บังคับบัญชา

เหนือตน และสอดส่องดูแลความประพฤติปฏิบัติของ

คณะสงฆ์ให้เรียบร้อยดีงามอยู่เสมอ 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๑ ใช้ได้ 

 

 

ข้อที่ รายการประเมิน 
 ผู้เชี่ยวชาญท่านที่ ค่า 

IOC 

แปล

ผล ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 



๔๖๐ 

 

๒. เอาใจใส่ควบคุมและส่งเสริมกิจการคณะสงฆ์ให้ด าเนิน

ไปอย่างต่อเนื่องและใกล้ชิด 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๑ ใช้ได้ 

๓. มีความรับผิดชอบและรอบคอบในการระงับอธิกรณ์ให้

เป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรม 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๑ ใช้ได้ 

๔. มีความจริงใจในการแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องของเจ้าคณะ

ต าบลด้วยความเป็นกัลยาณมิตร 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๑ ใช้ได้ 

๕. มีเวลาเพียงพอในการควบคุมบังคับบัญชาเจ้าคณะต าบล 

เจ้าอาวาส และพระภิกษุสามเณรผู้อยู่ในบังคับบัญชาใน

เขตปกครองของตน เพ่ือชี้แจงแนะน าให้ปฏิบัติหน้าที่

ของตนให้ถูกต้องครบถ้วน 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๑ ใช้ได้ 

๖. ตรงต่อเวลาและรักษาเวลาทุกครั้งในการตรวจการคณะ

สงฆ์และประชุมพระสังฆาธิการในเขตปกครองของตน 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๑ ใช้ได้ 

ด้านวิมังสา (การใคร่ครวญหาเหตุผลในการปฏิบัติงาน)    

๑. ค านึงถึงผลดีและผลเสียที่จะเกิดขึ้นเสมอ ก่อนการ

ด าเนินการด้านการปกครองคณะสงฆ์ทุกครั้ง เพ่ือให้

เป็นไปตามพระธรรมวินัย กฎหมาย กฎมหาเถรสมาคม 

ข้อบังคับระเบียบ ค าสั่ง มติ ประกาศ พระบัญชาสมเด็จ

พระสังฆราช และค าสั่งของผู้บังคับบัญชาเหนือตน 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๑ ใช้ได้ 

๒. ศึกษาวิทยาการใหม่ ๆ เพ่ือน ามาประยุกต์ปรับใช้ในการ

ควบคุมและส่งเสริมกิจการคณะสงฆ์ให้ด าเนินไปอย่างมี

ประสิทธิภาพ 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๑ ใช้ได้ 

 

ข้อที่ รายการประเมิน 
 ผู้เชี่ยวชาญท่านที่ ค่า 

IOC 

แปล

ผล ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 



๔๖๑ 

 

๓. ศึกษาใคร่ครวญก่อนแล้วจึงด าเนินการระงับอธิกรณ์ 

เพ่ือให้เป็นไปและถูกต้องตามกระบวนการ ขั้นตอน และ

วิธีการระงับอธิกรณ์อย่างรอบคอบ      

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๑ ใช้ได้ 

๔. มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติ

หน้าที่ของเจ้าคณะต าบลทุกครั้ง 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๑ ใช้ได้ 

๕. เปิดโอกาสให้เจ้าคณะต าบลและเจ้าอาวาสมีส่วนร่วมใน

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เ พ่ือก าหนดมาตรการในการ

ควบคุมบังคับบัญชาและชี้แจงแนะน าพระภิกษุสามเณร

ให้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเคร่งครัด 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๑ ใช้ได้ 

๖. ร่วมรับฟังปัญหา ค้นหาสาเหตุของการปฏิบัติงานที่ไม่

ประสบผลส าเร็จแล้วน ามาวางแผนปรับปรุงพัฒนาการ

ปฏิบัติงานครั้งต่อไป ผ่านกิจกรรมการตรวจการคณะ

สงฆ์และประชุมพระสังฆาธิการ 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๑ ใช้ได้ 

 

 

 

 

 

 

 

ข้อที่ รายการประเมิน 
 ผู้เชี่ยวชาญท่านที่ ค่า 

IOC 

แปล

ผล ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 



๔๖๒ 

 

ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับ  
Case Processing Summary 

  N % 

Cases Valid 30 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 30 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure. 

 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.881 60 

 



๔๖๓ 

 

Item-Total Statistics 

 Scale Mean if Item 

Deleted 

Scale Variance if 

Item Deleted 

Corrected Item-Total 

Correlation 

Cronbach's Alpha if 

Item Deleted 

a1 245.3333 316.713 -.118 .887 

a2 245.0000 312.345 .016 .883 

a3 245.1667 312.626 .005 .883 

a4 245.2667 310.271 .112 .882 

a5 244.9667 314.930 -.079 .884 

a6 244.6667 313.816 -.040 .883 

b1 245.1667 300.833 .434 .878 

b2 245.1000 301.610 .434 .878 

b3 244.9667 300.930 .420 .878 

b4 245.0000 307.103 .201 .881 

b5 244.7000 307.734 .299 .880 

b6 245.1667 299.937 .441 .878 

c1 245.4000 304.317 .333 .879 

c2 245.2333 297.495 .479 .877 

c3 245.1333 300.602 .352 .879 

c4 245.4333 291.220 .587 .875 

c5 244.9667 305.068 .229 .881 

c6 244.9333 303.237 .331 .879 

d1 244.9000 305.817 .200 .881 

d2 245.0667 309.582 .078 .883 

d3 245.2000 295.407 .512 .876 

d4 245.1333 295.637 .505 .877 

d5 244.7333 305.030 .330 .879 

d6 244.8333 300.833 .425 .878 

e1 244.9000 303.334 .305 .880 

e2 245.1000 291.059 .637 .874 

e3 245.0667 293.513 .552 .876 

e4 244.9667 303.137 .340 .879 

e5 244.7667 309.289 .151 .881 

e6 244.7333 306.478 .294 .880 

f1 245.0000 309.586 .132 .881 



๔๖๔ 

 

f2 245.2000 304.441 .275 .880 

f3 245.1333 301.085 .390 .878 

f4 245.1333 295.361 .494 .877 

f5 245.0667 303.030 .294 .880 

f6 244.8333 293.385 .556 .876 

aa1 245.0000 301.034 .400 .878 

aa2 244.8333 305.247 .236 .881 

aa3 244.6333 310.102 .143 .881 

aa4 245.2000 309.614 .087 .883 

aa5 245.1000 308.714 .119 .882 

aa6 244.9000 307.610 .236 .880 

bb1 244.9667 306.654 .228 .880 

bb2 244.8667 305.775 .287 .880 

bb3 244.7000 306.907 .249 .880 

bb4 245.1000 307.955 .161 .881 

bb5 245.2667 307.651 .111 .883 

bb6 244.9667 299.413 .506 .877 

cc1 244.7333 303.375 .438 .878 

cc2 245.0000 306.207 .207 .881 

cc3 245.2000 298.234 .517 .877 

cc4 244.9667 303.344 .380 .879 

cc5 244.8667 303.844 .341 .879 

cc6 245.0333 298.516 .529 .877 

dd1 245.1000 298.576 .491 .877 

dd2 245.0667 301.513 .378 .879 

dd3 244.8667 304.671 .272 .880 

dd4 245.2333 296.254 .442 .877 

dd5 245.1000 294.990 .589 .876 

dd6 244.7667 301.151 .463 .878 

 

 

 



๔๖๒ 
 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ง 

ประมวลภาพการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-deep Interview) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๔๖๓ 
 

 

สัมภาษณ์ : พระราชวิมลโมลี เจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมา 

 

สัมภาษณ์ : พระธรรมโมลี ดร. ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๑ 

 



๔๖๔ 
 

 

สัมภาษณ์ :  พระเทพภาวนาวิกรม วิ. เจ้าคณะจังหวัดชัยภูมิ 

 

สัมภาษณ์ :  พระโสภณปริยัตยาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดสุรินทร์ 
 



๔๖๕ 
 

 
พระราชปริยัติกวี  เจ้าคณะจังหวัดบุรีรัมย์ 

 
 

สัมภาษณ์ :   พระครูสิริวชิรากร  เจ้าคณะอ าเภอบ้านแท่น  จังหวัดชัยภูมิ 
 



๔๖๖ 
 

 
สัมภาษณ์ :  พระมหาสมวงษ์  สีลภูโต  เจ้าคณะอ าเภอเมืองชัยภูมิ  จังหวัดชัยภูมิ 

 
สัมภาษณ์ :  พระครูสิริคณารักษ ์ เจ้าคณะอ าเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย์ 



๔๖๗ 
 

 
สัมภาษณ์ :  พระครูนิเทศก์ธรรมคุณ  เจ้าคณะอ าเภอโนนดินแดง  จังหวัดบุรีรัมย์ 

 
สัมภาษณ์ :  พระครูรัตนญาณวิมล  เลขานุการ เจ้าคณะอ าเภอกระสัง  จังหวัดบุรีรัมย์ 

 
 



๔๖๘ 
 

 
สัมภาษณ์ :  พระครูสิริพรหมสร  เจ้าคณะอ าเภอท่าตูม  จังหวัดสุรินทร์ 

 

 
สัมภาษณ์ :  พระครูอุดรประชานุกูล เจ้าคณะต าบลแกใหญ่  อ าเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 



๔๖๙ 
 

 
สัมภาษณ์ : นายบัญชายุทธ  นาคมุจลินท์ ผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนา     

จังหวัดนครราชสีมา 

 
สัมภาษณ์ : นายประสงค์  ทองประ นักวิชาการศาสนาช านาญการพิเศษ  
รักษาราชการแทนผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดบุรีรัมย์ 



๔๗๐ 
 

 
สัมภาษณ์ : นางปรีดา  ชาติวุฒิ ผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนา  จังหวัดชัยภูมิ 

 

 
สัมภาษณ์ : นายเพทาย  สดทรงศิลป์ 

ผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนา จังหวัดสุรินทร์ 



๔๗๑ 
 

 
สัมภาษณ์ : นายวัชรนนท์  ม่ันใจ ปราชญ์ชาวบ้าน   

อดีตวัฒนธรรมจังหวัดบุรีรัมย์  อ าเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 

 
สัมภาษณ์ : นายเอือก  มีแก้ว ก านันต าบลนาดี   

อ าเภอเมืองสุรินทร์  จังหวัดสุรินทร์ 



๔๗๒ 
 

 
สัมภาษณ์  : นายเสรี  อุปถัมภ์ หัวหน้าศูนย์สมุนไพรตะบัลไพร   

ต าบลสลักได    อ าเภอเมืองสุรินทร์  จังหวัดสุรินทร์ 
 

 
สัมภาษณ์ : นายวิยะ  ศรีพรหม ครูช านาญการพิเศษ   

โรงเรียนบ้านละเวี้ยแปลงคุรุราษฎร์บ ารุง   
ต าบลละเวี้ย  อ าเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย์ 



๔๗๓ 
 

 
สัมภาษณ์ : นายประยงค์  ศรีแก้ว ผู้ใหญ่บ้านโคกรัมย์พัฒนา หมู่ ๑๖ 

 ต าบลกระเทียม  อ าเภอสังขะ  จังหวัดสุรินทร์ 

 
สัมภาษณ์ : นายเกลียม  คัชมา ไวยาวัจกรวัดป่าเจริญผล   

ต าบลสวาย  อ าเภอเมืองสุรินทร์  จังหวัดสุรินทร์ 
 

 



๔๗๔ 
 

 
สัมภาษณ์ : พระครูรัตนธรรมานุรักษ์ รองเจ้าคณะอ าเภอรัตนบุรี  จังหวัดสุรินทร์ 

 
 
 
  



๔๗๕ 
 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก จ 

ประมวลภาพการสนทนากลุ่ม  
(Focus Group Discussions) 



๔๗๖ 
 



๔๗๗ 
 

 

 

 

 

 



๔๗๘ 
 

 

การสนทนากลุ่มเพื่อหาแนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานด้านการปกครองของพระสังฆาธิการระดับ

อ าเภอ ในเขตการปกครองคณะสงฆ์ ภาค ๑๑ 

 

พระมหาวิศิต ธีรว โส (กลีบม่วง) ผู้วิจัย 



๔๗๙ 
 

ผู้ทรงคุณวุฒริ่วมสนทนากลุ่ม 

 

ศ.ดรบุญทัน ดอกไธสง  
ผู้อ านวยการหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบณัฑิต (นานาชาติ)    

อดีตสมาชิกวุฒิสภา จังหวัดนครราชสีมา 

 

พระศรีธีรพงศ์ เลขานกุารเจ้าคณะภาค ๑๑ 



๔๘๐ 
 

 

พระครูสังฆรักษ์เกียรติศักดิ์  กิตฺตปิญฺโญ, ดร.  

ผู้อ านวยการหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสน

ศาสตร์ วังน้อย 

 

พระมหาบุญเกิด  กตเวที, ดร. 



๔๘๑ 
 

 

พระมหาโชว์  ทสฺสนีโย, ดร. 

ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม,  

อาจารย์ประจ าหลักสูตรบัณฑิตศึกษาฯ 

 
พระเจริญ บุญทศ  ดร. นักวิชาการ 



๔๘๒ 
 

 

นายวีระ  ดาวศร ี 
ผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการและกิจการคณะสงฆ์  

ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุรินทร์ 

 
ผศ.ดร.เติมศักดิ์  ทองอินทร์  

หัวหน้าภาควิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 



๔๘๓ 
 

 
นายประสงค์ จักรค า  ผู้ตรวจราชการส านักงานพระพุทธศาสนา

แห่งชาต ิ

 
ดร.ประดิษฐ์  ช่ืนบาน  

อาจารย์ประจ าคณะครศุาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร ์

 

 



๔๘๔ 
 

บรรยากาศการสนทนากลุ่ม 

 

  

 



ประวัติผู้วิจัย 

 
ชื่อ-ฉายา-นามสกุล : พระมหาวิศิต  ธีรวํโส (กลีบม่วง), ผศ. 
เกิด : วันที่ ๒๓  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๑๐ 
ชาติภูมิ : ๘/๑ หมู่ที่ ๑๒ บ้านระเภาว์  ตําบลท่าสว่าง  อําเภอเมือง 

สุรินทร์   จังหวัดสุรินทร์  ๓๒๐๐๐ 
บรรพชา  : วันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๒๕  ณ วัดพรหมสุรินทร์ 
อุปสมบท : วันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๓๐  ณ พัทธสีมา วัดพรหมสุรินทร์ 
ประวัติการศึกษา   

พ.ศ.๒๕๒๘ : นักธรรมชั้นเอก 
พ.ศ.๒๕๔๐ : เปรียญธรรม ๙ ประโยค 
พ.ศ. ๒๕๓๖ : พุทธศาสตรบัณฑิต (พธ.บ .สั งคมวิทยา เกียรตินิ ยมอันดับสอง) 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  (วิทยาเขตสุรินทร์)   
พ.ศ. ๒๕๔๓ : รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (M.A. - Public Administration)  

มหาวิทยาลัยนาคปูร์  ประเทศอินเดีย  
พ.ศ.๒๕๔๙ : ประกาศนียบัตรแพทย์แผนไทย สาขาเภสัชกรรม (พ.ภ.)  
พ.ศ. ๒๕๓๓ : ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู (ป.วค.)  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

(มสธ.)  
ผลงานทางวิชาการ 

บทความ 
  

พ.ศ. ๒๕๕๕ : พระมหาวิศิต  ธีรวํโส, (๒๕๕๕), บทบาทของพระพุทธศาสนาที่มีส่วน
พัฒนาการเมืองการปกครองของไทยสมัยสุโขทัย, วารสารมหาจุฬาคช
สาร,  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์.   

พ.ศ. ๒๕๕๕ : พระมหาวิศิต  ธีรวํโส, (๒๕๕๕), แนวคิดพระพุทธศาสนาเพื่อการ
เสริมสร้างและคุ้มครองศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์,  วารสารสารนิพนธ์
พุทธศาสตรบัณฑิต, เนื่องในงานพิธีประสาทปริญญา,  มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. 

พ.ศ. ๒๕๕๖ :  พระมหาวิศิต  ธีรวํโส, (๒๕๕๖),  แนวคิดพระพุทธศาสนาเพื่อพัฒนา
เศรษฐกิจ, วารสารสารนิพนธ์พุทธศาสตรบัณฑิต, เนื่องในงานพิธี
ประสาทปริญญา,  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.  

พ.ศ. ๒๕๕๖ : พระมหาวิศิต  ธีรวํโส, (๒๕๕๖), สาราณียธรรมกับการพัฒนาพลเมืองที่
พึงประสงค์ในสังคมไทย, วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์,  ปีที่ ๙ ฉบับ
พิเศษ, เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองวันวิสาขบูชา วันสําคัญสากลของโลก, 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. 

 



๔๘๖ 
 

 
พ.ศ. ๒๕๕๗ :  พระมหาวิศิต  ธีรวํโส, (๒๕๕๗), แนวคิดพระพุทธศาสนาเพื่อการ

บริหารจัดการองค์การที่ดีอย่างมีเสถียรภาพ, วารสารมหาจุฬาวิชาการ,  
ปีที่ ๑ ฉบับที่ ๑ (มกราคม – มิถุนายน). 

พ.ศ. ๒๕๕๘ :  พระมหาวิศิต  ธีรวํโส, (๒๕๕๘), องค์กรอัจฉริยะ ตามแนวปหาราท
สูตร, วารสารสารนิพนธ์พุทธศาสตรบัณฑิต, เนื่องในงานพิธีประสาท
ปริญญา, มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. 

งานวิจัย    
พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 
: 

 
การพัฒนาสมรรถนะพระสังฆาธิการในจังหวัดสุรินทร์, ๒๕๕๘,  
ทุนสนับสนุนจาก สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย. (อยู่ระหว่างดําเนินการ) 

พ.ศ.๒๕๕๙ : การจัดการแหล่งโบราณคดีในพ้ืนที่ปราสาทช่างปี่  จังหวัดสุรินทร์, 
๒๕๕๙, ทุนสนับสนุนจาก สถาบัน วิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. (อยู่ระหว่างดําเนินการ) 

ประสบการณ์   
 : ครูใหญ่โรงเรียนพระปริยัติธรรม (แผนกธรรม-บาลี) วัดพรหมสุรินทร์  

จังหวัดสุรินทร์ 
 : ครูใหญ่โรงเรียนปริยัติบวรวิทยา (แผนกสามัญศึกษา) วัดพรหมสุรินทร์  

จังหวัดสุรินทร์ 
 : ครูใหญ่โรงเรียนพระปริยัติธรรม (แผนกสามัญศึกษา) วัดบ้านกาบเชิง  

อําเภอกาบเชิง  จังหวัดสุรินทร์ 
 : รองประธานกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม (แผนกสามัญศึกษา) เขต

การศึกษา ๑๑ 
 : เจ้าหน้าที่ทะเบียนและวัดผล  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  

วิทยาเขตสุรินทร์ 
 : เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน (หัวหน้าฝ่ายวางแผนและวิจัย) 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์ 
 : เจ้าหน้าที่ธุรการ (หัวหน้าฝ่ายบริหาร) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย  วิทยาเขตสุรินทร์   
ปัจจุบัน : 

 
: 
: 

อาจารย์ประจําหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต   
มหาวิทยาลัยมหาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์  
ผู้อํานวยการวิทยาลัยสงฆ์สุรินทร์  
เจ้าคณะอําเภอพนมดงรัก  จังหวัดสุรินทร์ 

ปีท่ีเข้าศึกษาต่อ : มิถุนายน ๒๕๕๕ 
วันที่ส าเร็จการศึกษา : มีนาคม ๒๕๖๐ 
 


	๒.๓  แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหาร
	การบริหารเป็นกระบวนการหรือวิธีการสั่งการและปฏิบัติเพื่อให้บรรลุถึงเป้าหมาย เป็นการดำเนินงานที่ทำให้การปฏิบัติงานประสบผลสำเร็จ  ดังนั้น กระบวนการบริหารจึงเป็นการดำเนินงานตามขั้นตอนของการบริหาร  มีนักวิชาการได้อธิบายถึงกระบวนการบริหารไว้ว่า  แนวทางการ...
	๑. การวางแผน (Planning) หมายถึง ภาระหน้าที่ของผู้บริหารที่จะต้องทำการคาดการณ์ล่วงหน้าถึงเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่จะมีผลกระทบต่อธุรกิจ และกำหนดขึ้นเป็นแผนปฏิบัติงานหรือวิถีทางที่จะปฏิบัติเอาไว้ เพื่อเป็นแนวทางของการทำงานในอนาคต
	๒.  การจัดองค์การ (Organizing) หมายถึง ภาระหน้าที่ที่ผู้บริหารจำต้องจัดให้มีโครงของงานต่าง ๆ และอำนาจหน้าที่  ทั้งนี้เพื่อให้เครื่องจักร สิ่งของ และตัวคนอยู่ในส่วนประกอบที่เหมาะสมในอันที่จะช่วยให้งานขององค์การบรรลุผลสำเร็จได้
	๓.  การบังคับบัญชาสั่งการ (Commanding) หมายถึง หน้าที่ในการสั่งงานต่าง ๆ ต่อผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา ซึ่งจะกระทำให้ผลสำเร็จด้วยดี โดยที่ผู้บริหารจะต้องกระทำตนเป็นตัวอย่างที่ดี  จะต้องเข้าใจคนงานของตน จะต้องเข้าใจถึงข้อตกลงในการทำงานของคนงานและองค์การที่...
	๔.  การประสานงาน (Coordinating) หมายถึง ภาระหน้าที่จะต้องเชื่อมโยงงานของทุกคนให้เข้ากันได้ และกำกับให้ไปสู่จุดมุ่งหมายเดียวกัน
	๕.  การควบคุม (Controlling) หมายถึง ภาระหน้าที่ในการที่จะต้องกำกับให้สามารถประกันได้ว่ากิจกรรมต่าง ๆ ที่ทำไปนั้นสามารถเข้ากันได้กับแผนที่ได้วางไว้แล้ว
	กระบวนการบริหารมีองค์ประกอบและขั้นตอนอยู่ ๗ ขั้นตอน รวมเรียกว่า  "POSDCoRB" ซึ่งเป็นอักษรนำขององค์ประกอบกระบวนการ  ดังนี้
	๑.  Planning (การวางแผนงาน) หมายถึง การจัดวางโครงการ แผนปฏิบัติงาน และวิธีการปฏิบัติงานไว้ล่วงหน้า  ผู้จัดการองค์กรต้องวางแผนงานทุกขั้นตอนของการปฏิบัติงาน เพราะแผนงานจะเป็นแนวทางปฏิบัติทั้งองค์กร  ซึ่งประกอบด้วยแผนงานหลักและแผนงานย่อย  แผนงานต้องมีลั...
	๒.  Organizing (การจัดหน่วยงาน) หมายถึง การกำหนดโครงสร้างอำนาจหน้าที่ การแบ่งส่วนงาน และการจัดสายงาน
	๓.  Staffing (การจัดตัวบุคคล) หมายถึง การบริหารงานด้านบุคลากร ได้แก่ การจัดอัตรากำลัง การสรรหา และพัฒนาบุคลากร การเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่ง การส่งเสริมขวัญและกำลังใจ  สวัสดิการ และการเสริมสร้างบรรยากาศในการทำงาน  “คน” เป็นทรัพยากรที่สำคัญที่สุดที่ส่งผล...
	๔.  Directing (การอำนวยการ) หมายถึง การวินิจฉัยสั่งการ การควบคุมบังคับบัญชา และการควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของผู้บริหาร  ในฐานะหัวหน้าหน่วยงาน หัวหน้าต้องมอบหมายหน้าที่ให้ลูกน้องแต่ละคนตามลำดับ โดยให้สัมพันธ์และสอดคล้องกับความรับผิดชอบแต่ละตำแหน่ง  ประ...
	๕. Coordinating (การประสานงาน) หมายถึง การประสานกิจกรรมต่าง ๆ ของหน่วยงาน เพื่อให้เกิดมีการร่วมมือที่ดีและนำไปสู่จุดหมายปลายทางเดียวกัน
	๖.  Reporting (การรายงาน) หมายถึง การรายงานผลการปฏิบัติงานของบุคลากรระดับต่าง ๆ ในหน่วยงาน เพื่อให้ผู้บริหารและสมาชิกหน่วยงานได้รับทราบความเคลื่อนไหวและความคืบหน้าของกิจการอย่างสม่ำเสมอ
	๗.  Budgeting (การบริหารงบประมาณ) หมายถึง การจัดทำงบประมาณ การจัดทำบัญชีการใช้จ่ายเงิน และการควบคุมตรวจสอบทางด้านการเงินและทรัพย์สิน
	การบริหารและการจัดการ คือการกำหนดนโยบายที่สำคัญและการกำหนดแผนงานขององค์กร รวมถึงการบริหารงานที่มุ่งเน้นการดำเนินงานเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายที่วางแผนไว้เพื่อให้กิจการหรือองค์กรสามารถดำเนินกิจการอยู่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ที่องค์กรตั้ง...
	๑.  การวางแผน (Planning) ด้วยการกำหนดวัตถุประสงค์ (Objectives)  การกำหนดแนวทางการดำเนินงาน (Map out activities)
	๒.  การจัดองค์การ (Organizing) เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ ไม่ว่าจะเป็นด้านบุคลากร การเงิน โครงสร้าง การสื่อสาร และข้อมูลต่าง ๆ ที่จะเป็นสิ่งสนับสนุน ด้วยการกำหนดบทบาทหน้าที่ของแต่ละคน ตลอดจนการแก้ปัญหาความขัดแย้ง
	๓.  การชักนำ (Leading) ประกอบด้วยการจูงใจผู้ใต้บังคับบัญชา การสั่งการ การคัดเลือกช่องทางการสื่อสารที่มีประสิทธิผลที่สุด ตลอดจนการแก้ปัญหาความขัดแย้ง
	๔.  การควบคุม (Controlling) เป็นกิจกรรมการติดตามผลและการแก้ไขปรับปรุงสิ่งที่จำเป็น เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นว่างานบรรลุผลตามที่ได้วางแผนไว้
	สรุปได้ว่า  การบริหาร ซึ่งเป็นกระบวนการดำเนินงานองค์กรขององค์การหรือหน่วยงานนั้น  ผู้บริหารจำเป็นต้องใช้วิธีการที่เหมาะสมในการบริหารงานในองค์การของตนเอง  กระบวนการบริหารงานนั้นจะประกอบไปด้วย การวางแผน การจัดองค์การ การบังคับบัญชาสั่งการ การบริหาร...
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